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العني ينظر اإىل اأبعد من مباراته 
مع ال�شعب يف اجلولة الـ 23 للدوري 

عربي ودويل

معر�ص ابوظبي للكتاب يوا�شل 
فعالياته و�شط اقبال جماهريي كبري

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

تعليق احلوار الوطني يف تون�ص 
ب�شبب �شالحيات رئي�ص اجلمهورية

•• ابوظبي-وام:

ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
ام�س  رع���اه اهلل م�شاء  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 
امل��ق��ام يف مركز  للكتاب  ال����دويل  اب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 

ابوظبي الوطني للمعار�س.
م�شبح  الفريق  �شعادة  يرافقه   - �شموه  جتول  وقد 
نائب  ال�شمو  ���ش��اح��ب  مكتب  م��دي��ر  ال��ف��ت��ان  را���ش��د 

دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
و�شعادة حممد جمعة النابودة و�شعادة خليفة �شعيد 
وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  �شليمان 
بدبي - يف اأرجاء وردهات املعر�س الذي ت�شارك فيه 
نحو 150 جهة ودار ن�شر وكاتب وموؤلف من دولة 
واال�شالمية  العربية  ال��دول  بع�س  وم��ن  االم���ارات 

واالجنبية.
)التفا�شيل �س2(

   

املفو�ضية الأوروبية تثمن مبادرة حممد بن زايد 
لت�ضريع جهود العامل للق�ضاء على مر�ض �ضلل الأطفال

•• اأبوظبي-وام:

التنمية  وزي���رة  القا�شمي  خ��ال��د  بنت  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل  ع��ق��دت 
والتعاون الدويل اجتماعا مع �شعادة اندري بيبالغز ع�شو املفو�شية 
التعاون  وال��ي��ات تعزيز  �شبل  ت��ن��اول  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د  االأوروب���ي���ة 
امل�شرتك بني دولة االإمارات واملفو�شية االأوربية على �شعيد التنمية 
الدولية واالإن�شانية والبحث يف جهود تخفيف معاناة املتاأثرين من 
امل��ي��اه وخ��دم��ات الرعاية  ال��غ��ذاء وال�����ش��راع��ات و�شح  اإم����دادات  نق�س 

ال�شحية والتعليم يف الدول الفقرية والنامية. 
وقالت وزراة التنمية والتعاون الدويل اإن بيالغر وجه التهنئة لدولة 
االإمارات حل�شولها على املرتبة 16 عامليا كاأكرث الدول عطاء وثمن 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  للفريق  ال�شخية  املبادرة 
امل�شلحة واملتمثلة يف  االأعلى للقوات  القائد  ابوظبي نائب  ويل عهد 
تقدمي �شموه مبلغ 120 مليون دوالر لت�شريع جهود العامل للق�شاء 

على مر�س �شلل االأطفال.                            )التفا�شيل �س2(

مظاهرات بعدة حمافظات م�ضرية ت�ضامنًا مع الق�ضاء
•• القاهرة-يو بي اأي:

تظاهر مئات من املحتجني على نظام الرئي�س امل�شري، ام�س يف و�شط 
على م�شروع قانون  االأخ��رى، اعرتا�شاً  املحافظات  القاهرة وعدد من 

ال�شلطة الق�شائية، وتنديداً بهجوم قوى اإ�شالمية على الق�شاء.
نظام  على  واملحتجني  امل��ع��ار���ش��ني  م��ن  م��ئ��ات  ت�شم  م�شرية  وو���ش��ل��ت 
الق�شاء  دار  حميط  اإىل  ام�س  م�شاء  مر�شي،  حممد  امل�شري  الرئي�س 
احت�شدوا  حيث  ال��ق��اه��رة،  بو�شط  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  مكتب  حيث  ال��ع��ايل 
اعرتا�شاً على م�شروع قانون جديد لل�شلطة الق�شائية يجري مناق�شته 

مبجل�س ال�شور وتنديداً بتظاهرات االإخوان امل�شلمني �شد الق�شاة.

حممد بن را�شد خالل زيارته معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب  )وام(

زار معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب

حممد بن را�ضد يوؤكد اأهمية الثقافة يف تعزيز 
النتماء الوطني والولء للهوية والقيادة الوطنية 

املخابرات الباك�ضتانية: تنظيمات مت�ضددة تخطط خلطف م�ضرف
•• ا�سالم اباد-وكاالت:

ك�شفت املخابرات الباك�شتانية ام�س ان حركة طالبان 
و�شعت خطة �شاملة خلطف برويز م�شرف الرئي�س 
الباك�شتاين ال�شابق و�شكلت عدة فرق لتنفيذ اخلطة 
و�شمان جناحها . ونقلت و�شائل االعالم الباك�شتانية 
عن م�شدر باملخابرات باأن جمموعات مت�شددة اخرى 
�شت�شاعد حركة طالبان يف خطف م�شرف يف اي وقت 
متوجها  الفرعي  ال�شجن  او  الريفي  منزله  ي��غ��ادر 
اىل مقر املحكمة ودعت اىل اتخاذ اق�شى االجراءات 

االمنية حلمايته.
الباك�شتانية  الفدرالية  التحقيقات  وكالة  واعتقلت 

ا�ضت�ضالم 3 اآلف من متمردي 
جنوب ال�ضودان مقابل العفو

•• جوبا-رويرتز: 

ان ما يقدر بنحو ثالثة االف من  قال م�شوؤول حكومي ام�س اجلمعة 
العفو لتنتهي بذلك حركة  ا�شت�شلموا وقبلوا  ال�شودان  متمردي جنوب 

مترد يف املنطقة ال�شمالية املنتجة للنفط يف جنوب ال�شودان.
وتكافح حكومة جنوب ال�شودان الحتواء حركات مترد عديدة تزعم اأن 
اخلرطوم تدعمها منذ انف�شال اجلنوب. واأ�شدر �شلفا كري رئي�س جنوب 
بينهم  من  املتمردين  ق��ادة  من  �شتة  عن  عفوا  اجلمعة  ام�س  ال�شودان 

بابيني مونيتويل قائد جي�س حترير جنوب ال�شودان ومقاتليهم.
وق���ال ج��وزي��ف اروب م��ال��وال امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ح��ك��وم��ة والي���ة الوحدة 
ا�شت�شلمت ميلي�شيا جي�س حترير جنوب ال�شودان التي كانت يف ال�شمال.

م�شرف  برويز  ال�شابق  الباك�شتاين  الرئي�س  ر�شمياً 
الوزراء  رئي�شة  اغتيال  بق�شية  ل�شلته  مزرعته  يف 

ال�شابقة بنظري بوتو عام 2007.
واأف��ادت قناة جيو تي يف الباك�شتانية ان نائب مدير 
ا�شتكمل  الباك�شتانية  الفدرالية  التحقيقات  وكالة 
اإج��راءت توقيف م�شرف الر�شمية واأُل��زم بالبقاء  كل 
اإلغاء الكفالة  يف مزرعته، وذلك بعد يوم واحد على 
ا�شتجوابه، �شئل  ان��ه خ��الل  اإىل  واأ���ش��ارت  ل��ه.  املوؤقتة 
م�شرف عن �شبب عدم توفري احلماية االأمنية لبوتو 
لدى عودتها اإىل باك�شتان، فاأجاب انها حظيت بكل ما 
حتتاجه من حماية اأمنية راف�شاً املزاعم �شده وقال 

ان بوتو كانت هدفاً لالإرهابيني.

الفجر........    04:26            
الظهر.......    12:20  
الع�رص........   03:53   
املغرب.....   06:53  
الع�صاء......   08:23

�شيارة دمرت يف انفجار قنبلة بالنجف  )ا ف ب(

بيت يحرتق بفعل الق�شف اجلوي على مدينة درعا  )رويرتز(

•• عوا�سم-وكاالت:

اجلمعة  �����ش����ب����اح  م����ن����ذ  ت���������دور 
القوات  ب���ني  ع��ن��ي��ف��ة  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
واملجموعات  ال�شورية  النظامية 
امل��ق��ات��ل��ة امل��ع��ار���ش��ة يف اح���ي���اء يف 
���ش��م��ال وج��ن��وب دم�����ش��ق، بح�شب 
حلقوق  ال�شوري  املر�شد  ذك��ر  ما 
االن�شان. وافاد املر�شد يف بيانات 
ا�شتباكات يف حيي  عن  متالحقة 
)�شمال(  وب����رزة  )����ش���رق(  ج��وب��ر 

ترتافق مع �شقوط قذائف.
ونفذت الطائرات احلربية غارات 
ج��وي��ة ع��ل��ى اط����راف ح��ي��ي جوبر 
والقابون )�شمال �شرق( ومناطق 
بح�شب  دم�شق،  ري��ف  يف  متاخمة 
ت�شاعد  اىل  ا���ش��ار  ال��ذي  املر�شد 
التي  املناطق  من  الدخان  اعمدة 

ا�شتهدفها الق�شف.
كما نفذ الطريان احلربي غارات 
على مناطق يف الغوطة ال�شرقية 
ت�شتمر  ح���ي���ث  دم�������ش���ق  ري�����ف  يف 

اال�شتباكات يف مدينة داريا.
وكانت ا�شتباكات وقعت �شباحا يف 
خميم  واط���راف  الثالثني  ���ش��ارع 
الريموك يف جنوب العا�شمة بني 
النظامية وم�شلحني من  القوات 
من  لها  املوالية  ال�شعبية  اللجان 
من  معار�شني  ومقاتلني  ط��رف 

طرف اخر، بح�شب املر�شد.
يف حمافظة ادلب )�شمال غرب(، 

معربا  حرب"،  وجرمية  "خطري 
معار�شته  ع��ن  نف�شه  ال��وق��ت  يف 
الر�����ش����ال ق�����وات ب��ري��ط��ان��ي��ة اىل 

�شوريا.
وقال اعتقد ان بو�شعنا بذل املزيد 
من ال�شغوط على النظام والعمل 
اجل  من  واملعار�شة  �شركائنا  مع 

التو�شل اىل احلل املنا�شب.
الدفاع  وزارة  يف  م�����ش��وؤول  وك���ان 
االمريكية اكد اخلمي�س ردا على 
ا���ش��ئ��ل��ة ���ش��ح��اف��ي��ني يف اب���و ظبي 
الدفاع  لوزير  زي��ارة  هام�س  على 
االم�����ريك�����ي ت�������ش���اك ه���ي���غ���ل، ان 
التدخل  لي�شت على و�شك  ب��الده 

ع�شكريا يف �شوريا.
وج��������دد االم��������ني ال�����ع�����ام ل����المم 
امل���ت���ح���دة ب�����ان ك����ي م�����ون ن�����داءه 
ال�شورية  احل��ك��وم��ة  اىل  ال��ع��اج��ل 
ت��اب��ع لالمم  ل��ف��ري��ق  ت�شمح  ل��ك��ي 
االتهامات  يف  بالتحقيق  املتحدة 
كيميائية  ا�شلحة  ا�شتخدام  ب�شاأن 

يف النزاع.
ك���م���ا ج������دد االحت��������اد االوروب��������ي 
لالمم  لل�شماح  دع��وت��ه  اجل��م��ع��ة 
االتهامات  يف  بالتحقيق  املتحدة 
امل�����وج�����ه�����ة ل����ل����ن����ظ����ام ال���������ش����وري 

با�شتخدام ا�شلحة كيميائية.
ك��م��ا ق���ال���ت ت��رك��ي��ا ام�������س ان اي 
الكيماوية  لال�شلحة  ا���ش��ت��خ��دام 
االزمة  �شينقل  اال�شد  جانب  من 

اىل م�شتوى اخر.

مطالبات عاملية بالتحقيق يف ا�ستخدام النظام ال�سالح الكيماوي

ق�ضف وا�ضتباكات عنيفة يف دم�ضق

•• بغداد-ا.ف.ب:

اع�����ت�����ر مم����ث����ل االم���������ني ال����ع����ام 
مارتن  العراق  يف  املتحدة  لالمم 
ك��وب��ل��ر اجل��م��ع��ة ان ال��ب��الد تقف 
ع��ن��د م��ف��رتق ط���رق وت��ت��ج��ه نحو 
اج����راءات  م��ا مل تتخذ  امل��ج��ه��ول 
انت�شار  ل��وق��ف  وف���وري���ة  ح��ا���ش��م��ة 

العنف.
�شديد  ب����ي����ان  يف  ك���وب���ل���ر  وق�������ال 
فران�س  وك���ال���ة  ت��ل��ق��ت  ال��ل��ه��ج��ة 
البالد تقف  ان  بر�س ن�شخة منه 
الطرق وتتجه نحو  عند مفرتق 
اج����راءات  م��ا مل تتخذ  امل��ج��ه��ول 
لوقف  وف��ع��ال��ة  وف��وري��ة  حا�شمة 
دوامة العنف من االنت�شار ب�شكل 

او�شع.
الزعماء  ج��م��ي��ع  اأدع�����و  وا����ش���اف 
لالحتكام  وال�شيا�شيني  الدينيني 
اىل �شمائرهم وا�شتخدام احلكمة 
على  ينت�شر  الغ�شب  يدعوا  فال 
البالد  ق��ادة  ان  معترا  ال�����ش��الم، 
تاريخية  م�����ش��وؤول��ي��ة  ي��ت��ح��م��ل��ون 
والقيام  االم�����ور  زم�����ام  ت����ويل  يف 
كاجللو�س  ���ش��ج��اع��ة  مب����ب����ادرات 

معا.
ول���ل���ي���وم ال����راب����ع ع��ل��ى ال���ت���وايل، 
املرتبطة  العنف  اعمال  توا�شلت 
بحادثة احلويجة )55 كلم غرب 
كركوك( حيث قتل 50 متظاهرا 

وثالثة ع�شكريني الثالثاء خالل 
معار�س  �شني  اع��ت�����ش��ام  اق��ت��ح��ام 

لرئي�س الوزراء ال�شيعي.
اكرث  وا�شيب  �شخ�شا   195 وقتل 
هجمات  يف  ب����ج����روح   300 م����ن 
متفرقة معظمها ا�شتهدفت قوات 
البالد،  انحاء عدة من  االم��ن يف 
وكالة  ت���ع���ده���ا  حل�����ش��ي��ل��ة  وف���ق���ا 

فران�س بر�س.
جاء هذا يف الوقت الذي ا�شتهدفت 
فيه �شل�شلة هجمات اربعة م�شاجد 
ادى  م��ا  اجلمعة  ب��غ��داد  يف  �شنية 
على  ا���ش��خ��ا���س  ارب��ع��ة  مقتل  اىل 
االقل وا�شابة 50 بجروح، بح�شب 
امنية وطبية  م�����ش��ادر  اف���ادت  م��ا 

وكالة فران�س بر�س.
الداخلية  وزارة  يف  م�شدر  وق��ال 

وا�شيب  قتلوا  م�شلني  اربعة  ان 
نا�شفة  عبوة  بانفجار  بجروح   36
داخل جامع الكبي�شي يف منطقة 

ال�شرطة الرابعة يف غرب بغداد.
الداخلية  وزارة  م�شدر  وا���ش��اف 
بجروح  ا�شيبوا  م�شلني  �شتة  ان 
نا�شفة عند جامع  بانفجار عبوة 
ال�شهيد يو�شف يف منطقة ال�شعب 
يف �شمال �شرق بغداد، كما ا�شيب 
خ��م�����ش��ة ا���ش��خ��ا���س ل����دى خ���روج 
امل�شلني من جامع مالك اال�شرت 

يف املنطقة ذاتها.
ا�شابة  ع���ن  امل�����ش��در  اع���ل���ن  ك��م��ا 
ث��الث��ة م�����ش��ل��ني ب��ان��ف��ج��ار عبوة 
ن��ا���ش��ف��ة ع��ن��د ج���ام���ع ال�������رزاق يف 
ن��اح��ي��ة ال��را���ش��دي��ة ال��واق��ع��ة اىل 

ال�شمال ال�شرقي من بغداد.

اندلعت ام�س معارك عند اطراف 
الع�شكري،  ال��ظ��ه��ور  اب����و  م��ط��ار 
بح�شب ما ذكر املر�شد الذي ا�شار 
اىل حماولة من الكتائب املقاتلة 

اقتحام املطار وال�شيطرة عليه.
اىل ذلك دعت املعار�شة ال�شورية 
اىل حترك عاجل وحا�شم لالمم 
امل���ت���ح���دة ب���ع���د اق�������رار ال����والي����ات 
باحتمال  االوىل  للمرة  امل��ت��ح��دة 
ا�����ش����ت����خ����دام ال����ن����ظ����ام ال�������ش���وري 
�شد  ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة  ل���ال����ش���ل���ح���ة 

معار�شيه.
واعلنت وا�شنطن اخلمي�س انه من 
ال�شوري  النظام  يكون  ان  املرجح 
�شد  كيميائية  ا�شلحة  ا�شتخدم 
قوات املعار�شة، موؤكدة يف الوقت 
ن��ف�����ش��ه ان���ه���ا ل��ي�����ش��ت ع��ل��ى و�شك 
يف  ���ش��وري��ا،  يف  ع�شكريا  ال��ت��دخ��ل 
رغبتها  ع��دم  اىل  وا�شحة  ا���ش��ارة 

بتكرار جتربة العراق.
االمريكي  االق�������رار  ه����ذا  وت���ل���ت 

موجة من التحذيرات.

وزي��ر اخلارجية  نائب  اعلن  فقد 
اال�شرائيلي زائيف الكني اجلمعة 
ان على الواليات املتحدة التحرك 
ا�شتعادة  اج������ل  م�����ن  ع�������ش���ك���ري���ا 
اال�شلحة  تر�شانة  على  ال�شيطرة 

الكيميائية ال�شورية.
ك����م����ا اع�����ل�����ن رئ����ي���������س ال�����������وزراء 
ال���ري���ط���اين دي���ف���ي���د ك���ام���ريون 
املتزايدة"  "االدلة  ان  اجل��م��ع��ة 
ال�شوري  ال��ن��ظ��ام  ا�شتخدام  على 
ت�شعيد  ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة  ال����ش���ل���ح���ة 
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اإىل  ي�ضتمع  التحقيق  قا�ضي 
اأقوال العري�ضي يف اغتيال بلعيد
      •• الفجر – تون�ص - خا�ص

احل����ك����وم����ة  رئ����ي���������س  اأدىل 
العري�س  ع��ل��ي  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
باأقواله اأمام قا�شي التحقيق 
�شكري  اغتيال  ق�شية  ب�شاأن 
قا�شي  وان����ت����ق����ل  ب���ل���ع���ي���د. 
التحقيق باملحكمة االبتدائية 
ق�شر  اإىل  العا�شمة  بتون�س 
كما  ب��ال��ق�����ش��ب��ة  احل���ك���وم���ة 
ل�شماع  القانون  ذل��ك  يخول 
احلكومة.  رئ���ي�������س  اأق��������وال 
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املفو�ضية الأوروبية تثمن مبادرة حممد بن زايد لت�ضريع جهود العامل للق�ضاء على مر�ض �ضلل الأطفال

زار معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب

حممد بن را�ضد يوؤكد اأهمية الثقافة يف تعزيز النتماء الوطني والولء للهوية والقيادة الوطنية 

اإن  القا�شمي  لبنى  ال�شيخة  وقالت معايل  العامل.  الالجئني يف  ق�شايا 
و�شحة  حل��ي��اة  وحت�شينا  دف��ع��ا  �شتمثل  �شك  ال  احلكيمة  امل��ب��ادرة  تلك 
اللقاحات  لغياب  نتاجا  بال�شلل  اإ�شابتهم  هاج�س  االأطفال من  ماليني 
امل�شادة لذلك املر�س موؤكدة اأن دولة االإمارات يف ظل قيادتها الر�شيدة 
تدرك اأهمية بذل جل اجلهود من اجل التخفيف من معاناة املتاأثرين 
ال�شالم والرفاه. وتناول  االإن�شانية من اجل عامل ي�شوده  االأزم��ات  من 
االأوربية  واملفو�شية  االإم�����ارات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأف���اق  ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء 
املفو�شية  وجهود  وال�شومال  و�شوريا  اليمن  يف  االإن�شانية  واالأو���ش��اع 
االأوربية يف تلك الدول واتفقا على اأهمية موا�شلة الت�شاور بكافة ال�شبل 

املتاحة.

وزارة البيئة تنظم معر�ض )بيئتي م�ضوؤوليتي الوطنية( غدا يف دبي
•• دبي-وام:

بيئتي  معر�س  من  اخلام�شة  ال��دورة  فعاليات  املقبل  مايو   2 اىل  ابريل   28 من  الفرتة  خالل  واملياه  البيئة  وزارة  تنظم 
م�شوؤوليتي الوطنية حتت �شعار احلياة يف املياه . وي�شلط املعر�س الذي يقام مبدينة الطفل يف حديقة اخلور بدبي مب�شاركة 
موؤ�ش�شات ودوائر حكومية و�شركات من القطاع اخلا�س ال�شوء على اأهمية املياه وم�شادرها وطرق تر�شيدها �شمن االأهداف 
اال�شرتاتيجية للوزارة والتي تعنى با�شتدامة االأمن املائي. وتهدف الوزارة من تنظيم املعر�س تثقيف وتوعية جيل النا�شئة 
باأهمية احلفاظ على املياه واك�شابهم املعارف البيئية املهمة ودعوتهم للم�شاهمة يف املحافظة على املياه وتر�شيد ا�شتهالكها 
وا�شتدامتها. ومن املقرر اأن ي�شتقبل املعر�س الطلبة من ال�شاعة التا�شعة وحتى ال�شاعة الواحدة ظهرا حيث �شيتم تخ�شي�س 
الذكور من جميع  الطلبة  املعر�س  �شي�شتقبل  فيما  الدرا�شية  املراحل  لالإناث من جميع  والثالثاء واخلمي�س  االأح��د  اأي��ام 
وزارة  املعر�س. وتدعو  اأيام  ا�شتقبالهم طيلة  �شيتم  االأطفال  اأما مرحلة ريا�س  واالأربعاء  الدرا�شية يومي االثنني  املراحل 
البيئة واملياه الهيئات التدري�شية اإىل تنظيم زيارات للطلبة للتعرف على ما يطرحه املعر�س من تقنيات لرت�شيد ا�شتهالك 

املياه وتعريفهم باأهميتها واال�شتفادة من ور�س العمل واالأن�شطة التي �شتنفذ طوال فرتة انعقاد املعر�س.

وجه  بيالغر  اإن  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التنمية  وزراة  وق��ال��ت 
التهنئة لدولة االإمارات حل�شولها على املرتبة 16 عامليا 
اأول  للفريق  ال�شخية  امل��ب��ادرة  وثمن  عطاء  ال��دول  كاأكرث 
اآل نهيان ويل عهد ابوظبي  ال�شيخ حممد بن زايد  �شمو 
تقدمي  يف  واملتمثلة  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
العامل  جهود  لت�شريع  دوالر  مليون   120 مبلغ  �شموه 
للق�شاء على مر�س �شلل االأطفال موؤكد اأنها ر�شالة قوية 
تبعث بها االإمارات للعامل لتاأكيد التزامها االإن�شاين جتاه 
مبادرتها  ا�شتمرارية  م��ع  الب�شرية  ت���وؤرق  التي  الق�شايا 
وتقدمي الدعم يف خمتلف القطاعات االإن�شانية وال�شيما 

•• اأبوظبي-وام:

وزيرة  القا�شمي  خالد  بنت  لبنى  ال�شيخة  معايل  عقدت 
اندري  ���ش��ع��ادة  م��ع  اج��ت��م��اع��ا  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  التنمية 
له  امل��راف��ق  وال��وف��د  االأوروب���ي���ة  املفو�شية  ع�شو  بيبالغز 
ب��ني دولة  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  ت��ن��اول �شبل وال��ي��ات تعزيز 
االإمارات واملفو�شية االأوربية على �شعيد التنمية الدولية 
واالإن�شانية والبحث يف جهود تخفيف معاناة املتاأثرين من 
وخدمات  املياه  و�شح  وال�شراعات  الغذاء  اإم���دادات  نق�س 
والنامية.  الفقرية  ال��دول  يف  والتعليم  ال�شحية  الرعاية 

وفد اإماراتي رفيع امل�ضتوى يزور ال�ضومال ويبحث جمالت التعاون
•• مقدي�سو- وام:

اإم���ارات���ي رف��ي��ع امل�شتوى  ق��ام وف��د 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  برئا�شة 
ب��ن اأح��م��د ���ش��ل��ط��ان اجل��اب��ر وزير 
جمهورية  اإىل  ب����زي����ارة  ال����دول����ة 
ال�����ش��وم��ال ي�����ش��م م�����ش��وؤول��ني من 
والقطاع  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
اخلا�س. وا�شتقبل فخامة الرئي�س 
ال�����ش��وم��ايل ح�����ش��ن ���ش��ي��خ حممود 
ال���ذي و���ش��ل اىل مقدي�شو  ال��وف��د 
 .. ال���رئ���ا����ش���ة  مب��ق��ر  االول  ام�������س 
تقديره  ع����ن  ف���خ���ام���ت���ه  واأع���������رب 
العربية  االم���ارات  لدولة  العميٌ؟ 
املتحدة قيادة وحكومة و�شعبا على 
لل�شومال  ت��ق��دم��ه  ال����ذي  ال���دع���م 
يف خم��ت��ل��ف امل����ج����االت خ��ا���ش��ة يف 
قطاعات البنى االأ�شا�شية وال�شحة 
وال��ن��ق��ل وال���ط���اق���ة..واع���ت���ر هذه 
 30 م���ن���ذ  االأوىل  ه����ي  ال�����زي�����ارة 
�شكره  ع���ن  اأع������رب  ك��م��ا   .. ع���ام���ا 
لالإمارات على ما تقدمه للجالية 
االم���ارات  يف  املقيمة  ال�شومالية 
بها  ا�شتقبل  التي  ب��احل��ف��اوة  ون��وه 
خ����الل ال����زي����ارة ال��ت��ي ق����ام ب��ه��ا يف 

•• اأبوظبي-وام: 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دب��ي رع��اه اهلل م�شاء ام�س معر�س 
امل��ق��ام يف  ال����دويل للكتاب  اب��وظ��ب��ي 

مركز ابوظبي الوطني للمعار�س.
�شعادة  يرافقه   - �شموه  وقد جتول 
الفتان مدير  الفريق م�شبح را�شد 
رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  مكتب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي و�شعادة حممد جمعة النابودة 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة  ع��ام 
اأرج��اء ورده��ات املعر�س  بدبي - يف 
150 جهة  الذي ت�شارك فيه نحو 
ودار ن�شر وكاتب وموؤلف من دولة 
االمارات ومن بع�س الدول العربية 

واال�شالمية واالجنبية.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وا���ش��ت��ه��ل 
جولته  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
يف امل��ع��ر���س - ال�����ذي ي�����ش��غ��ل اأرب����ع 
جناح  ع���ن���د  ب���ال���ت���وق���ف   - ق����اع����ات 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان 
للخيول  ال��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
العربية  اململكة  جناح  ث��م  العربية 
م�شاركة  ع��ل��ى  واط���ل���ع  ال�����ش��ع��ودي��ة 
اال�شدارات  ببع�س  املتمثلة  اململكة 

االإمارات  اهتمام  ون��وؤك��د  االأخ���رية 
القائم  التعاون  وتعزيز  با�شتمرار 
م�شلحة  يخدم  مب��ا  البلدين  ب��ني 
واأكد معاليه  ال�شقيقني.  ال�شعبني 
تعزيز  يتطلب  التنمية  حتقيق  اأن 
االأداء املوؤ�ش�شي واالرتقاء به م�شريا 
مبوقع  تتمتع  ال�����ش��وم��ال  اأن  اإىل 
ف�شال  مهم  ا�شرتاتيجي  ج��غ��رايف 
عن اإمكانات وقدرات كبرية كفيلة 
ولفت  امل��ن�����ش��ود.  ال��ت��ق��دم  بتحقيق 
االإمارات  دولة  اهتمام  اإىل  معاليه 
بدعم جهود ال�شومال يف خمتلف 
اك��د معاليه على  كما  امل��ج��االت... 
دع��م دول��ة االإم����ارات مل��وؤمت��ر لندن 
امل���ق���رر ع���ق���ده خ����الل ���ش��ه��ر مايو 
امل���ق���ب���ل امل���ع���ن���ي ب��ب��ح��ث اأول����وي����ات 
االأمنية  ال�������ش���وم���ال  ج���م���ه���وري���ة 
واال�شتقرار.  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
واج����ت����م����ع اأع�����������ش�����اء ال�����وف�����د مع 
ال�شومايل  اجل��ان��ب  يف  نظرائهم 
وق���ام���وا ب��ج��والت م��ي��دان��ي��ة جرى 
خاللها بحث اأوجه التعاون خا�شة 
مثل  التحتية  البنية  جم���االت  يف 
وقطاع  وال�شحن  ال��ب��ح��ري  النقل 
الطاقة... وتناولت حمادثات وفد 

الدولة مع امل�شوؤولني ال�شوماليني 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����ش��ق��ي��ق��ني 
حيث عر اجلانبان عن ارتياحهما 
للجهود التي يبذلها امل�شوؤولون يف 
البلدين لرت�شيخ وتعزيز وتطوير 
ه��ذه ال��ع��الق��ات .. واأك���دا عزمهما 
ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات ال���ت���ي قد 
مبا  تطويرها  ا���ش��ت��م��رار  تعرت�س 
يف  املثمر  امل�شرتك  التعاون  يخدم 
اآمال  امل��ج��االت ومب��ا يحقق  جميع 
ال�شقيقني.  ال�����ش��ع��ب��ني  وت��ط��ل��ع��ات 
اإ�شافة اإىل ذلك قام الوفد بزيارة 

تفقدية اإيل قرية ال�شالم االإماراتية 
اخلدمات  ع��ل��ى  االط������الع  ب���ه���دف 
اللوج�شتية والطبية التي يقدمها 
لالأ�شقاء  امل����ي����داين  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  ال�شومالني. 
م�شاعدات  ت��ق��دم  االإم������ارات  دول���ة 
وتنموية  وان���������ش����ان����ي����ة  خ�����ريي�����ة 
يف  ويعي�س  ال�شومال  جلمهورية 
االإم��ارات جالية �شومالية كبرية. 
اأه��م��ي��ة احلفاظ  واأك�����د اجل��ان��ب��ان 
وا�شتقالله  ال�شومال  وح��دة  على 
و���ش��ي��ادت��ه ع��ل��ى اأرا���ش��ي��ة واح���رتام 
ا�شتعر�شا  كما  وا�شتقراره..  اأمنه 

اأعرب  حيث  املنطقة  يف  االأو����ش���اع 
تثمينه  ع��ن  ال�����ش��وم��ايل  اجل��ان��ب 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  مل���واق���ف 
راأ�شها  وع���ل���ى  ال�������ش���وم���ال  جت�����اه 
مكافحة االإرهاب والقر�شنة.. كما 
املنطقة  يف  االأو����ش���اع  اإىل  ت��ط��رق��ا 
والق�شايا  واالإ���ش��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
امل�شرتك.  االه��ت��م��ام  ذات  ال��دول��ي��ة 
بن  �شلطان  الدكتور  معايل  واأ�شاد 
اأحمد �شلطان اجلابر وزير الدولة 
بالدور الذي تقوم به قوات االإحتاد 
اال�شتقرار  حتقيق  يف  االأف��ري��ق��ي 

االأمني بجمهورية ال�شومال. 

االهتمام العاملي بدولتنا كدولة لها 
على  ومكانتها  وثقافتها  تاريخها 
وذلك  العاملية  الثقافية  اخلريطة 
بف�شل حر�س قيادتها وموؤ�ش�شاتها 
على  ومثقفيها  و�شبابها  الوطنية 
الوطني  ال��ث��ق��ايف  امل�����ش��ه��د  ت��ر���ش��ي��خ 
الثقافية  ال�شاحة  واإث���راء  وتنويعه 
واالن�شطة  بالفعاليات  االم��ارات��ي��ة 
اإميانا  املتنوعة  الثقافية  والرامج 
املهم  ودوره���ا  الثقافة  باأهمية  منا 
االنتماء  ت���ع���زي���ز  يف  وال���رئ���ي�������ش���ي 
والقيادة  للهوية  وال���والء  الوطني 
بالتطور  ���ش��م��وه  واأ����ش���اد  ال��وط��ن��ي��ة. 
امل���ط���رد مل��ع��ر���س اب��وظ��ب��ي ال����دويل 
للكتاب عاما بعد عام ورحب �شموه 
واالجنبية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��امل�����ش��ارك��ات 
يف ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة ال��دول��ي��ة على 
اأن  �شموه  معترا  االم����ارات  اأر����س 
الثقافة هي الهوية والرتاث وعلى 
�شعبنا  وب��ن��ات  واب���ن���اء  م��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا 
وتفعيل  واح��رتام��ه��ا  بها  التم�شك 

دورها يف جمتمع االمارات.
واأكد �شموه اأن مثل هذه الفعاليات 
للتوا�شل  ج�شورا  ت�شكل  الثقافية 
ثقافتنا  ب���ني  وال��ث��ق��ايف  االن�����ش��اين 
اأن  حيث  العامل  وثقافات  الوطنية 
والتقارب  التناغم  يولد  التوا�شل 
ب��ني ���ش��ع��وب ال��ع��امل وي��ع��زز دعائم 

ال�شالم والتعاي�س العاملي.

���ش��ه��ر م��ار���س امل��ا���ش��ي ل���الإم���ارات. 
مع  اجتماعات  الدولة  وف��د  وعقد 
ق����ادة احل��ك��وم��ة ال�����ش��وم��ال��ي��ة ويف 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  مقدمتهم 
رئي�س  ونائبة  �شردون  فارح  عبدي 
ال����وزراء وزي���رة اخل��ارج��ي��ة فوزية 
ي��و���ش��ف ح��اج��ي وع���دد م��ن ممثلي 

احلكومية  واجل����ه����ات  ال���������وزارات 
ال�����ش��وم��ال. و�شرح  ج��م��ه��وري��ة  يف 
اأحمد  ���ش��ل��ط��ان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
ال����زي����ارة تاأتي  ب�����اأن ه����ذه  اجل���اب���ر 
ال�شامية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
حتر�س  حيث  الر�شيدة  لقيادتنا 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 

وجهود  اال�����ش����ت����ق����رار  دع�����م  ع���ل���ى 
واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية 
ال�شومال وذلك مبا  يف جمهورية 
ي�شتجيب لتطلعات �شعبها ويحقق 
ل��ه االأم����ن واال���ش��ت��ق��رار... ونهنئ 
االأخوة يف ال�شومال على التح�شن 
ال����ذي ���ش��ه��دت��ه ال���ب���الد يف االآون����ة 

املركز  يف  املتمثلة  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
الوطني للوثائق والبحوث وتعرف 
الوثائق  بع�س من هذه  �شموه اىل 
ال��ت��ي ت�شكل  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
تاريخ  الر����ش���ي���ف  م��ه��م��ا  ر����ش���ي���دا 

االمارات العريق.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت���وق���ف 
حم��م��د ب���ن را����ش���د ال م��ك��ت��وم عند 
جناح ن��ادي ت��راث االم���ارات وتفقد 
من  من��اذج  ت�شم  التي  معرو�شاته 
الوطنية  وامل�����ش��غ��والت  ال�����ش��ن��اع��ات 

واملنتجات  اال�������ش������دارات  وب���ع�������س 
الزراعية واهمها التمور.

وع����رج ���ش��م��وه ك��ذل��ك ع��ل��ى من�شة 
ال���رتب���وي���ة وجناح  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ائ���زة 
واط��ل��ع على  النم�شا  اأمل��ان��ي��ا وج��ن��اح 
بع�س  ال���ت���ي مت���ث���ل  م�����ش��ارك��ت��ه��م��ا 
امل��وؤل��ف��ات وال��ك��ت��ب مل��وؤل��ف��ني وكتاب 
ع��امل��ي��ني وم��ع��روف��ني ع��ل��ى م�شتوى 
من�شة  اي�����ش��ا  ���ش��م��وه  وزار  ال��ع��امل 
اجلواء للثقافة والفنون يف املنطقة 
ال��غ��رب��ي��ة م���ن اإم������ارة اب��وظ��ب��ي ثم 

اخ��ت��ت��م ���ش��م��وه ج��ول��ت��ه ع��ن��د جناح 
اىل  وا�شتمع  امل�شرفة  الكعبة  ك�شوة 
ق��ي��م ح���ول م��ك��ون��ات الك�شوة  ���ش��رح 
وامل�������واد ال��ث��م��ي��ن��ة ال���ت���ي ت���دخ���ل يف 

�شناعتها.
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
ب��ن را���ش��د ال م��ك��ت��وم اأع����رب خالل 
دورت�������ه  يف  امل����ع����ر�����س  يف  ج����ول����ت����ه 
الثالثة الع�شرين عن ارتياحه لهذا 
والعربي  املحلي  الثقايف  احل�شور 
يعك�س  ال��ذي  وال��دويل  واال�شالمي 

ثم  القيمة  واال���ش��الم��ي��ة  الوطنية 
وال�شباب  الثقافة  وزارة  من�شة  زار 
وتنمية املجتمع واطلع على �شل�شلة 
و�شل�شلة  ال�����ش��ب��اب��ي��ة  االب�����داع�����ات 
اإ����ش���دارات ال����وزارة مل��وؤل��ف��ني وكتاب 
ا�شهاماتهم  يف  ���ش��ارك��وا  م��واط��ن��ني 
وال�شعرية  )االدب�����ي�����ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

والق�شة(.
ووا�شل �شاحب ال�شمو نائب رئي�س 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
ج���ول���ت���ه و�����ش����ط ت���رح���ي���ب ال�������زوار 

املكتظ  امل���ع���ر����س  يف  وامل�������ش���ارك���ني 
اجلن�شيات  خمتلف  من  باجلمهور 
�شموه  ت���وق���ف  ح���ي���ث  وال���ث���ق���اف���ات 
لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  جناح  عند 
والثقافة وتعرف اىل ا�شدارات اإدارة 
الرتاث املعنوي واأن�شطتها الثقافية 
والرتاثية املوثقة يف موؤلفات مهمة 
ب��ث��ق��اف��ة وت������راث �شعب  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
االمارات وحر�س �شموه على زيارة 
ج���ن���اح م���رك���ز ج���ام���ع ال�����ش��ي��خ زاي���د 
ال��ك��ب��ري ح��ي��ث اط��ل��ع ع��ل��ى م�شاركة 

املركز التي تعك�س اهتمامه بتوثيق 
الوطنية  الثقافية  وامل����واد  ال��ك��ت��ب 
تعك�س  والتي  امل�شورة  واال�شالمية 

ا�شالة تراثنا العربي اال�شالمي.
ث��م ع���رج ���ش��م��وه ع��ل��ى ج��ن��اح جائزة 
والتي   2013 للكتاب  زايد  ال�شيخ 
الكتاب  ع���ن  ون���ب���ذة  ����ش���ورا  ت�����ش��م 
لهذا  باجلائزة  الفائزين  واملوؤلفني 

العام.
واط��ل��ع ���ش��م��وه خ���الل ج��ول��ت��ه التي 
وزارة  ج��ن��اح  االرب���ع  قاعاته  �شملت 

الإمارات تقدم اأكرث من 213 مليون درهم م�ضاعدات اإن�ضانية لل�ضومال خالل الفرتة من 2009 اإىل 2012 
•• اأبوظبي-وام:

االن�شانية  امل�شاعدات  قيمة  بلغت 
ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا دول������ة االإم��������ارات 
جلمهورية  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�������ش���وم���ال خ������الل ال����ف����رتة من 
من  اأك�����رث   2012 اإىل   2009
213 مليون درهم ..وفقا لتقرير 
�����ش����ادر ع����ن م���ك���ت���ب امل�������ش���اع���دات 
التنمية  ب�������������وزارة  اخل�����ارج�����ي�����ة 
. واف��اد التقرير  ال��دويل  والتعاون 
االغاثة  ���ش��م��ل��ت  امل�����ش��اع��دات  ب����اأن 

اكرث  امل�شاعدات  تلك  تقدمي  على 
من 15 جهة حكومية وان�شانية يف 
الدولة منها هيئة الهالل االأحمر 
وموؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان 
لالأعمال االإن�شانية وموؤ�ش�شة زايد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
وموؤ�ش�شة  واالإن�����ش��ان��ي��ة  اخل��ريي��ة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال 
وموؤ�ش�شة  واالإن�����ش��ان��ي��ة  اخل��ريي��ة 
نهيان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
و�شندوق  وال��ع��ل��م��ي��ة  االإن�����ش��ان��ي��ة 
اأبوظبي للتنمية و�شندوق حممد 

يف ح������االت ال�����ط�����وارئ واالأع����م����ال 
واالجتماعية  ال��دي��ن��ي��ة  اخل��ريي��ة 
وال���ت���ع���ل���ي���م وب�����رام�����ج ل���ل���ح���د من 
ال�شكانية  وال����رام����ج  ال���ن���زاع���ات 
وبرامج ال�شحة االإجنابية وبرامج 
وتوفري  ال���غ���ذائ���ي���ة  امل�������ش���اع���دات 
الغذاء ومرافق التعليم والتدريب 
واحلرف  الب�شيطة  وال�����ش��ن��اع��ات 
الطبية  واخل������دم������ات  ال����ي����دوي����ة 
الغذائية  غ���ري  وامل������واد  واالإي��������واء 
واإمدادات  العامة  وال�شحة  واملياه 
واأ�شرف  االأ�شا�شية.  ال�شرب  مياه 

الكائنات  زايد للمحافظة على  بن 
احلية وموؤ�ش�شة نور دبي وجمعية 
ال�����ش��ارق��ة اخل��ريي��ة وجمعية  ب��ي��ت 
ال����رح����م����ة ل�����الأع�����م�����ال اخل����ريي����ة 
ب��اال���ش��اف��ة اإىل ال��ف��ري��ق االإم����ارات 
االإغاثي املوجود حاليا يف مقدي�شو. 
ك��ان وف��د اإم���ارات���ي رف��ي��ع امل�شتوى 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  برئا�شة 
ب���ن اأح���م���د ���ش��ل��ط��ان اجل���اب���ر وزير 
دولة قد قام بزيارة اإىل جمهورية 
ال��ت��ق��ى خاللها  اأم�������س  ال�����ش��وم��ال 
ال�شومايل ح�شن  الرئي�س  فخامة 

���ش��ي��خ حم���م���ود ال�����ذي اأع������رب عن 
االم���ارات  ل��دول��ة  العميق  تقديره 
الدعم  قيادة وحكومة و�شعبا على 
الذي تقدمه لل�شومال يف خمتلف 
امل����ج����االت وت���ف���ق���د ال����وف����د خالل 
االإماراتية  ال�شالم  قرية  ال��زي��ارة 
على  االط���الع  بهدف  مقدي�شو  يف 
والطبية  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  اخل���دم���ات 
امليداين  امل�شت�شفى  يقدمها  التي 
واجلدير  ال�����ش��وم��ال��ني  ل��الأ���ش��ق��اء 
حتت�شن  االإم���������ارات  اأن  ب���ال���ذك���ر 

جالية �شومالية كبرية .

�ضرطة اأبوظبي حتتفل بتخريج دورة اأمن امليادين الريا�ضية
•• ابوظبي-وام:

احتفلت اإدارة املهام اخلا�شة يف �شرطة اأبوظبي بتخريج 
التي  الريا�شية  امل��ي��ادي��ن  اأم���ن  دورة  م��ن  �شابطا   16
اأ�شبوعني بالتعاون مع ال�شرطة الفرن�شية.  عقدت ملدة 
املهام  اإدارة  م��دي��ر  علي  اآل  �شهيل  را���ش��د  العقيد  وق���ال 
تاأمني  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  ت�شمنت  ال�����دورة  اإن  اخل��ا���ش��ة 
من  واجلماهري  والالعبني  احلكام  ومرافقة  امليادين 
االأخرى  وج��وده��م  واأم��اك��ن  الرئي�شي  التجمع  م��واق��ع 
اإىل املالعب الريا�شية. واأ�شاف اأن الدورة التي نظمها 
خراء على م�شتوى عال من اخلرة تناولت عددا من 

والالعبني  املالعب  تاأمني  يف  ت�شهم  التي  املو�شوعات 
اإىل  ت�شعى  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة  ل��روؤي��ة  تنفيذا  واجل��م��ه��ور 
�شمان اإمارة اأبوظبي كمجتمع ينعم باالأمن وال�شالمة 
م���ن خ����الل ت��ق��دمي خ���دم���ات ���ش��رط��ي��ة ع��ال��ي��ة اجل����ودة 
ختام  ويف  وزواره����ا.  االإم����ارة  يف  واملقيمني  للمواطنني 
التدريب  الكثريي رئي�س ق�شم  احلفل وزع في�شل علي 
يف املهام اخلا�شة ال�شهادات على اخلريجني واملتفوقني 
واأ�شاد بتفاعلهم مع املو�شوعات التي تناولتها الدورة ما 
ما  اأن يطبق اخلريجون  ..كما متنى  اإىل جناحها  اأدى 
الواقع انطالقا  اأر���س  ال��دورة على  تعلموه خالل هذه 

من حر�شهم على اأمن و�شالمة املجتمع. 
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ويل عهد عجمان يرتاأ�ض اجتماع جمل�ض اأمناء موؤ�ض�ضة حميد بن را�ضد النعيمي اخلريية
التي  واالإن�شانية  واالع��م��ال  اخل��ريي  العمل  خدمة  يف 
م�شاريع  وتبني  املجتمع  املوؤ�ش�شة يف خدمة  بها  ت�شارك 

خدمية جمتمعيه ت�شاعد الفئات امل�شتهدفة. 
ون���اق�������س امل��ج��ل�����س خ�����الل االج����ت����م����اع جم���م���وع���ة من 

املو�شوعات املدرجة على جدول اعماله.
االجن����ازات  للموؤ�ش�شة  ال��ع��ام��ة  امل��دي��رة  .وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
ال�����ش��اب��ق��ة وال����رام����ج وامل�������ش���اري���ع امل��ق��ب��ل��ة وال����ق����رارات 

والتو�شيات.
امل�شاعدات  حما�شر  النعيمي  ع��زة  ال�شيخة  وعر�شت   
ل��ال���ش��ه��ر االرب���ع���ة ال�����ش��اب��ق��ة وع����دد امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 

•• عجمان-وام:

عهد  النعيمي ويل  بن حميد  عمار  ال�شيخ  �شمو  تراأ�س 
را�شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  عجمان 
النعيمي اخلريية ام�س االول اجتماع املجل�س بح�شور 
العامة  امل��دي��رة  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن��ت  ع���زة  ال�شيخة 
�شمو ويل  ورح��ب  االم��ن��اء.  واع�شاء جمل�س  للمو�ش�شة 
عهد عجمان خالل االجتماع الذي عقد مبقر املوؤ�ش�شة 

باأع�شاء جمل�س االمناء .
امل�شتقبلية  املوؤ�ش�شة  خطة  تنفيذ  �شرورة  على  .موؤكدا 

را�شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة  قبل  من  املقدمة  امل�شاعدات 
النعيمي  ع��زة  ال�شيخة  واق��رتح��ت  اخل��ريي��ة.  النعيمي 
خا�شة  ال�شكنيه  املناطق  يف  رم�شانية  جمال�س  اقامة 

بالن�شاء .
ح��ي��ث اع����رب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار ب���ن ح��م��ي��د النعيمي 
ب�شرورة  توجيهاته  �شموه  وق��دم  بالفكرة  اعجابه  عن 

تنفيذها بالتن�شيق مع جمل�س رم�شان عجمان.
االع�����ش��اء على  وب��اق��ي  �شمو ويل عهد عجمان  واث��ن��ى   
ملا  املوظفات  النعيمي وباقي  ال�شيخة عزة بنت عبداهلل 

تقوم به املوؤ�ش�شة من جهد الجناح م�شاريعها.

بتوجيهات �سلطان بن زايد 

القوافل الرتاثية حتط رحالها باإمارة عجمان

18 �ضنة لأحداث خطرين مدير مركز دعم اتخاذ القرار ب�ضرطة دبي : من املمكن اأن يتحول الأبناء خالل الفرتة العمرية من 15 

•• ابوظبي-وام:

اأط��ل��ق ن���ادي ت���راث االإم����ارات ام�س 
فعاليات  ع��ج��م��ان  مب��ت��ح��ف  االول 
وبرامج واأن�شطة القوافل الرتاثية 
ال���ت���ي ت���ق���ام ب��ت��وج��ي��ه��ات ورع���اي���ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب����ن زاي����د 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
تراث  ن���ادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
االإم��������ارات حت���ت ���ش��ع��ار االإم�������ارات 
وال��ت��م��ي��ز مب�شاركة  ال���ري���ادة  وط���ن 
املعنية  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن 
بالرتاث والثقافة وقطاع ال�شباب. 
مب�شرية  االإح��ت��ف��ال��ي��ة  وا���ش��ت��ه��ل��ت 
ق�شرية تقدمها ال�شيخ عبد العزيز 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن 
عجمان  يف  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
عبد  علي  �شعادة  من  كل  مب�شاركة 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��رم��ي��ث��ي  اهلل 
و�شعيد  ال���رتاث  ب��ن��ادي  لالأن�شطة 
االأن�شطة  اإدارة  مدير  املناعي  علي 

•• دبي -وام:

اأك����د ال���دك���ت���ور حم��م��د م����راد عبد 
ات���خ���اذ  دع������م  م����رك����ز  م����دي����ر  اهلل 
ال��ق��رار ب�شرطة دب��ي االأم��ني العام 
االأحداث  ورع��اي��ة  توعية  جلمعية 
اأن الدرا�شات امليدانية التي اأجريت 
ح����ول االن����ح����راف ال�����ش��ل��وك��ي عند 
املراهقة  م��رح��ل��ة  خ����الل  االأب����ن����اء 
التي  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  اأن  اأث��ب��ت��ت 
ي����رتاوح اأع��م��اره��م ف��ي��ه��ا م��ن 15 
اخطر  ت��ع��ت��ر  ت��ق��ري��ب��ا  ���ش��ن��ة   18
وقوة  ب�شدتها  تت�شم  عمرية  فئة 
مراد  الدكتور  واأو���ش��ح  انحرافها. 
االأبناء  يتحول  اأن  املمكن  من  اأن��ه 
العمرية  ال�����ف�����رتة  ت���ل���ك  خ������الل 
الأحداث خطرين يف عامل االأجرام 
ق�شايا  يف  ويتورطون  واالن��ح��راف 
 .. ال��ق��ان��ون  ي��ع��اق��ب عليها  ك��ب��رية 

من املمكن اأن ياأخذ اأ�شكاال متعددة 
التخلف  م���ن���ه���ا  ك����ث����رية  و������ش�����ورا 
الدرا�شي وكراهية املدر�شة وحتدي 
االأنظمة  خ���رق  وت��ع��م��د  امل��در���ش��ني 
التخريب  اإىل  وامل���ي���ل  امل��در���ش��ي��ة 
وع����دم ال�����ش��ع��ور ب��امل�����ش��ئ��ول��ي��ة جتاه 
االأموال واالهتمام الزائد بالن�شاط 
اجل��ن�����ش��ي وال���ه���روب امل�����ش��ت��م��ر من 
امل��ن��زل او امل��در���ش��ة وال�����ش��را���ش��ة يف 
والتمرد  لل�شيطرة  وامليل  التعامل 
والكذب  االأب����وي����ة  ال�����ش��ل��ط��ة  ع��ل��ى 
واملعاك�شات  وامل�����ش��اج��رات  وال��ع��ن��اد 
وارتكاب جرمية ال�شرقة وال�شتائم 
ال�شجائر  وت�����دخ�����ني  ال���ب���ذي���ئ���ة 
اجلن�شية  واالنحرافات  واملخدرات 
وارت������ك������اب ج�����رائ�����م االغ���ت�������ش���اب 
اإدم����ان  ب��االإ���ش��اف��ة اإىل اح��ت��م��ال��ي��ة 

�شرب الكحوليات.
ال��ع��دي��د من  اأن ه��ن��اك  اإىل  واأ���ش��ار 

يتوافق  مبا  وامكانايتهم  قدراتهم 
م��ع اأدواره������م يف امل��ج��ت��م��ع واإع����ادة 
املحاوالت لدمج االأبناء مرة اأخرى 
ملحو  للمجتمع  ال�����ش��وء  دائ����رة  يف 
ف��ك��رة االن��ط��واء والب���د م��ن توافر 
تتويل  اجتماعية  رعاية  موؤ�ش�شات 
كيفية اإعادة تاأهيل االأبناء التاأهيل 
النف�شية  االآث�������ار  مل��ح��و  امل��ن��ا���ش��ب 
التي  وانحرافاتها  املراهقة  ملرحلة 

مت التعر�س لها.
امل�����دار������س التي  ي���ج���ب ح����ث  ك���م���ا 
ب��ه��ا االأب���ن���اء ع��ل��ى ���ش��رورة توجيه 
االخت�شا�شيني االجتماعيني على 
ت��دوي��ن امل��الح��ظ��ات ال��ت��ي مي��ر بها 
العمرية  ال��ف��رتة  ت��ل��ك  االأب���ن���اء يف 
اإ�شدار  يف  ب��ع�����ش��ه��م  وان���ح���راف���ات 
وحماولة  ال�شلوكية  ال��ت�����ش��رف��ات 
ميكن  حتى  ب��ح��ذر  معها  التعامل 
وم��ت��اب��ع��ة تطورت  امل���وق���ف  ع����الج 

توؤكد  االإح�شائيات  اأن  اإىل  م�شريا 
الفرتة  ه����ذه  خ����الل  االأب����ن����اء  اأن 
تدخني  اإىل  يلجاأون  ق��د  العمرية 
املدخل  ت��ع��ت��ر  ال���ت���ي  ال�����ش��ج��ائ��ر 
الرئي�شي لتعاطي املخدرات ويكون 
االندفاع  نحو  القوي  التاأثري  لها 
لدائرة التعاطي بن�شبة ترتاوح من 

75 يف املائة اإىل 90 يف املائة.
ت�شري  االح�شائيات  اأن  اإىل  ولفت 
ال�شاحقة  الغالبية  اأن  اإىل  اأي�����ش��ا 
 15 م����ن االأح�����������داث يف ����ش���ن ال������� 
لديهم حب اال�شتطالع والف�شول 
ا�شتك�شاف  يف  ال��ت��ج��رب��ة  وخ���و����س 
ك���ل م���ا ه���و ج��دي��د ح��ي��ث اأظهرت 
من  امل���ائ���ة  يف   44 اأن  ال���درا����ش���ات 
امل��خ��درات خالل  يتعاطون  ال��ذي��ن 
ه���ذه ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة ك���ان ب�شبب 

الف�شول والتجريب.
االنحراف  اأن  مراد  الدكتور  وذكر 

ك��ي��ف��ي��ة مواجهة  امل���راه���ق يف  ع��ن��د 
بقدر  يواجها  التي  امل�شكالت  وحل 
كبري من االأمي��ان وحماولة زيادة 
م��ع��دالت ���ش��خ وب���ث روح ال��ث��ق��ة يف 
نف�س املراهق ومنح ن�شب اأعلى من 

االإح�شا�س بالذات.
�شرورة  اأي�������ش���ا  اال���ش��ال��ي��ب  وم����ن 
تكوين �شورة �شاملة ب�شكل جديد 
عن مفهوم احلياة لدى املراهقني 
مقرتنة بالقيم الدينية ال�شحيحة 
القومية  االأخ����الق����ي����ة  وال�������ش���ي���م 
وتب�شري االأبناء خالل تلك الفرتة 
العمرية باأنواع امل�شكالت ال�شلوكية 
وبيان  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ق�������ش���اء  وط�������رق 
م���دى اأث���ره���ا ع��ل��ى االآ����ش���رة وعلى 
امل��ج��ت��م��ع و����ش���رورة وج���ود و�شائل 
اكت�شاف  الإع���ادة  م�شاعدة  ج��دي��دة 
ال�����ذات ل���دى االأب���ن���اء خ���الل تلك 
العمرية وحماولة تطويع  الفرتة 

يف  اإتباعها  يجب  ال��ت��ي  االأ���ش��ال��ي��ب 
املراهقني  االأ�شخا�س  مع  التعامل 
ال�شلوكي  االن����ح����راف  ح�����االت  يف 
ت��ق��ل��ي��ل م���ع���دالت خماطر  ب���ه���دف 
االن�����ح�����راف م����ن خ�����الل ����ش���رورة 
وجود لغة حوارية ونقا�شية تتميز 
امل�شداقية  م����ن  ك���ب���رية  ب����درج����ة 
ال�شر  من  كبري  بقدر  م�شحوبة 
يف التعامالت مع هوؤالء املراهقني 
ملحاولة اأعادة تاأهيلهم مرة اأخرى 
االجتماعية  احل��ي��اة  يف  ودجم��ه��م 
ب���ال�������ش���ك���ل ال�������ش���ح���ي���ح ل���ل���ح���د من 
م��ع��دالت ت��وج��ه االأب��ن��اء املراهقني 
اأو معاودتهم  ال�شلوكي  لالنحراف 
الت�شرفات  ه��ذه  ملثل  اأخ���رى  م��رة 
م��ن خ��الل حم��اول��ة زي���ادة الدافع 
لتحقيق  امل��راه��ق  ال�شخ�س  ل���دى 
هدف ذاتي من خالل تقوية الوازع 
القدرة  تن�شئة  الديني حتى ميكن 

احلالة ال�شلوكية اأوال باأول.
ون����وه ال��دك��ت��ور حم��م��د م����راد اإىل 
اأم��ث��ل يف مثل هذه  اأ���ش��ل��وب  وج���ود 
احلاالت هو كيفية التوفيق واإعادة 
االأ���ش��رة مرة  خ��الل  م��ن  التوجيه 
واالأم  االأب  دور  هنا  ويكون  اأخ��رى 
ك��ب��ريا م���ن اج����ل ت��ق��ل��ي��ل معدالت 
وحماولة  اأب��ن��ائ��ه��م  يف  اخل�����ش��ائ��ر 
الت�شرفات  ت��وج��ي��ه  يف  ال�����ش��ي��ط��رة 
ل���الأب���ن���اء امل���راه���ق���ني خ����الل تلك 
الفرتة وتعديل م�شار حياتهم مرة 
الأنهم  ال�شحيح  للطريق  اأخ����رى 
هم االأجدر يف تطبيق نظم العالج 
وق�����ت ممكن  اق�������ش���ر  ل���الأب���ن���اء يف 
وباأح�شن طريقة منا�شبة واخلروج 
ب��اأف�����ش��ل ن��ت��ائ��ج وال��ع��ب��ور م��ن تلك 
امل��رح��ل��ة ال��ع��م��ري��ة ال��ت��ي مي���ر بها 
لتكوين  م�شتقبلية  ملراحل  االأبناء 

�شخ�شية الفرد. 

زايد للدرا�شات والبحوث وبعر�س 
جم���م���وع���ة م����ن ال�������ش���ور ال����ن����ادرة 
ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  للقائد 
طيب  ن��ه��ي��ان  ال  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه ترز املكانة التي متتع بها 
فقيد الوطن الكبري خالل حياته.. 
ك��م��ا ���ش��م امل��ع��ر���س اأج��ن��ح��ة ملركز 

وامل���ت���وا����ش���ل ل����ل����رتاث م����وؤك����دا اأن 
ياأتي  االإحتفالية  هذه  مثل  تنظيم 
والوالء  املحبة  م�شاعر  عن  تعبريا 
ال�شكر  وج��ه  كما  للوطن.  وال��وف��اء 
ال�شيخ �شلطان  اإىل �شمو  والتقدير 
�شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
رئي�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س  ال�������ش���م���و 

املن�شق  امل��رزوق��ي  وحممد  بالنادي 
امل�شوؤولني  من  كبري  وح�شد  العام 
واملهتمني بالرتاث. وجرى االإفتتاح 
على اإيقاع مو�شيقى فرقة ال�شرطة 
بدءا  ال��ت��ط��واف  وان��ط��ل��ق  بعجمان 
باملعر�س العام الذي ت�شدره جناح 
لوحدة املتاحف واملقتنيات يف مركز 

مب�شاركة  ال���غ���ام���رة  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن 
النادي يف احلدث الذي �شكل نافذة 
ل��ل��ت��وا���ش��ل م���ع االإح���ت���ف���االت التي 
اإيل  بال�شكر  .. وتوجه  الدولة  تعم 
مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حفظه اهلل على دعم �شموه الكبري 

امل�شادر واملعلومات واملقهى ال�شعبي 
الن�شائية  ال���ي���دوي���ة  وامل�������ش���غ���والت 
ا�شافة  وغ��ريه��ا  البحري  وال��رك��ن 
اىل ج��م��ل��ة م���ن م���ف���ردات ال����رتاث 
واأن�شطة  م�شروعات  من  والعديد 
النادي املرتبطة بالهوية الوطنية. 
وعر �شعادة علي عبد اهلل الرميثي 

ن����ادي ت����راث االإم��������ارات ع��ل��ى دعم 
عام  بوجه  ال��ن��ادي  الأن�شطة  �شموه 
وال��ق��واف��ل ال��رتاث��ي��ة ب��وج��ه خا�س 
منذ انطالقتها االأوىل من املنطقة 
اأث��ر بالغ على  الغربية مما كان له 
جناحها يف اإط��ار �شعبي الفت. من 
اإىل  املناعي  �شعيد علي  قال  جانبه 
التي  الرتاثية  القوافل  فعالية  اأن 
ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات من  ج��اءت 
تهدف  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان 
اىل االإنتقال اإىل االإمارات االأخرى 
والتوا�شل  ال��ت��ع��اون  ج�����ش��ور  وم���د 
م��ع جميع ال�شباب وم��ع ك��ل م��ا له 
الوطني  بالهوية وبالرتاث  عالقة 
. وت��وج��ه ب��ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اىل 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را�����ش����د 
الإهتمام  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  االأع���ل���ى 
الرتاثية  القوافل  مب�شروع  �شموه 
وث���ن���ائ���ه ع��ل��ى ج���ه���ود ن�����ادي ت���راث 

االمارات.

•• ابوظبي – فوؤاد علي 

للكتاب  ال�����دويل  اب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
دق��ة يف  يتاألق يف حلته اجلميلة من 
دور  وك��رثة  املعر�س  و�شعة  التنظيم 
املعر�س  �شاحة  املرتامية بني  الن�شر 
م���ع اق���ب���ال م���ن اجل���م���ه���ور وط���الب 
اأ�شناف  اأركانه لقطف  املدار�س على 
ال���ك���ت���ب امل��خ��ت��ل��ف��ة ال������ذي ه����و خري 

جلي�س .
دور  على  بالتعرف  )الفجر(  قامت 
اأهم  وا���ش��ت��ع��را���س  املختلفة  ال��ن�����ش��ر 

ن�شاطهم باملعر�س.
بدار  املبيعات   حممد ميهوب مدير 
اإن  ق����ال:  للن�شر  ك��ل��م��ات  جم��م��وع��ة 
الدار تاأ�ش�شت يف 2007 من خالل 
ال�شيخة بدور بنت  مبادرة من �شمو 
�شلطان القا�شمي و مقرها الرئي�شي 
يف ال�شارقة و تعنى يف انتاج الق�ش�س 
باجلودة  ل��الأط��ف��ال  العربية  باللغة 
اأو  االأجنبية  ال��دول  ت�شاهي  العالية 
اختيار  طريق  ع��ن  االأجنبية  ال���دور 
بر�شوم  دع��م��ه��ا  و  ن��وع��ي��ة  م��وا���ش��ي��ع 
م���ن ر����ش���ام���ني م��ت��خ�����ش�����ش��ني ب����اأدب 
الطفل وامتام العمل بطباعة عالية 
 120 انتاج  اأن��ه مت  اجل��ودة م�شيفاً 
ق�شة متنوعة لالأطفال مركزة على 
اأعمار �شنية من ال�شنوات االأوىل اإىل 
14 �شنة لكافة امل�شتويات وقد القت 
االأطفال  اأو���ش��اط  بني  وا�شعاً  رواج���اً 

وذويهم .
اأما جديدنا فهي ق�شة بعنوان )حني 
للكاتبة  ال��ل��ق��ي��م��ات(  ج��م��ل  ي��ج��ت��ه��د 

االإماراتية ميثاء اخليال .
العالقات  ق��ام��ت  االإب�����داع  رك���ن  ويف 
والدوريات  امل��رور  مبديرية  العامة 
لالأطفال  ���ش��غ��ري  رك�����ن  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
واملرور  ال�شري  قواعد  فيه  يتعلمون 
عبداهلل  ق���ال  اخل�����ش��و���س  ه���ذا  ويف 
برنامج  و�شعنا  احلو�شني  خمي�س 
جديد يف جهاز االإيباد به 10 �شوؤال 
فاإذا  وامل��رور  ال�شري  بالقواعد  تتعلق 
 10 8 اإىل  ج����اوب ال��ط��ف��ل م���ا ب���ني 
اأ�شئلة يعطى جائزة تقديرية ونقوم 

ولوحة  املرورية  باالإ�شارة  بتعريفهم 
االأل���وان وق��د ك��ان االإق��ب��ال ك��ب��رياً يف 
ال���ف���رتة ال�����ش��ب��اح��ي��ة ل���ك���ون طالب 
املدار�س الذين يزرون املعر�س ياأتون 

اإىل ركن االإبداع.

دار املنهل بالأردن
اأن ال����دار  واأ�����ش����اف اأمي����ن ال��ط��وي��ل 
على  وو���ش��ع��ت   1990 يف  ت��اأ���ش�����س 
عاتقها اأهمية ايجاد اأدب متخ�ش�س 
يف  ع��ن��وان   900 عندنا  و  لالأطفال 
الذين  لالأطفال  املجال موجهاً  هذا 
اإىل  �شنوات   4 اأعمارهم من  يتجاوز 
16 �شنة و لدينا ق�ش�س خمتلفة و 
كذلك متخ�ش�شون يف كتابة واإعداد 
واملرحلة  االأط���ف���ال  ري��ا���س  م��ن��اه��ج 
باجلاليات  عالقات  ولنا  التاأ�شي�شية 

ال��ع��رب��ي��ة امل����وج����ودة ب���اخل���ارج حيث 
ن�����ش��در ل��ه��م امل��ن��اه��ج ال��درا���ش��ي��ة ملا 
مل�����ش��وه م��ن ج���ودة و اب��ت��ك��ار يف طرق 
تقوم  وك��ذل��ك  مبناهجنا  التدري�س 
الدار برتجمة الق�ش�س االإجنليزية 
واأ�شعارنا  الن�شر  ح��ق��وق  ���ش��راء  م��ع 
ن�شدد  اأن  ن��ح��اول  ب��ل  غ��ال��ي��ة  لي�شت 
اأمله بزيادة زوار  ونقارب معرباً عن 
القادمة  االأي��ام  بقية  خالل  املعر�س 
باملعر�س والتميز والدقة يف  م�شيداً 
املعر�س  داخ��ل  واخل��دم��ات  التنظيم 

ممتازة .

مركز ديبونو لتعليم التفكري
العار�شة  ال��ن�����ش��ر  ال����دور  ب��ني  م��ن  و 
لتعليم  دي���ب���ون���و  م���رك���ز  دار  ك���ان���ت 
التفكري و قال حممد االأزايدة مدير 

املراكز  م���ن  ي��ع��د  امل���رك���ز  اإن  ال��ن�����ش��ر 
الرائدة على م�شتوى الوطن العربي 
التفكري  ت��ع��ل��ي��م  ب���رام���ج  جم����ال  يف 
عام  يف  ت��اأ���ش�����س  و  االإب������داع  تنمية  و 
خدمات  ل��ت��ق��دمي  ب�����االأردن   2003
ت�شمل  متميزة  تعليمية  و  ت��رب��وي��ة 
تدريب املعلمني و امل�شرفني تركز يف 
جمملها على تعليم مهارات التفكري 
املفاهيم  تطوير  و  االإب���داع  تنمية  و 

الدرا�شية .
اأن ق�شم الطباعة  االأزاي��دة  اأ�شاف  و 
طباعة  م���ه���م���ت���ه  ت����ك����ون  وال���ن�������ش���ر 
القيم  املراجع  و  الكتب  من  العديد 
م�شتوى  ع��ل��ى  م���ع���روف���ني  مل���وؤل���ف���ني 
تعليم  جم����ال  يف  ال���ع���رب���ي  ال���وط���ن 
االإب����داع  تنمية  و  ال��ت��ف��ك��ري  م���ه���ارات 
م����ن ج���ان���ب ورع����اي����ة امل���وه���وب���ني و 
كما  االآخ���ر  اجل��ان��ب  على  املتفوقني 
ل��ل��ع��دي��د م��ن املراجع  ت��ع��د م�����ش��دراً 
ع��ل��ى ام��ت��داد ال��وط��ن ال��ع��رب��ي حيث 
ت��ق��در ع���دد االإ�����ش����دارات ب��اأك��رث من 
العالمة  ي���ح���م���ل  ت���ق���ري���ب���اً   140
التفكري  لتعليم  دي��ب��ون��و  ال��ت��ج��اري��ة 
مو�شحاً اأن ركنه لقى اقبال من قبل 
يحملون  الذين  املتخ�ش�شة  الفئات 
قليل من  و  ال��دك��ت��وراه  و  املاج�شتري 
من  كتبنا  يحوي  ملا  العادي  جمهور 
مت��ي��ز وت��خ�����ش�����س وي��خ��اط��ب فئات 
معينة تعنى مبهمة مهارات التفكري 
متواجد  للمركز  التنفيذي  واملدير 

يف  دورات  ع������دة  ل���ع���ق���د  ب���امل���ع���ر����س 
واالإبداع  التفكري  التطوير  اأ�شاليب 
باالإمارات  هنا  الوكيل  ع��ن  ونبحث 
ا�����ش����دارات����ن����ا  ل���ع���ر����س دورات������ن������ا و 
كل  امل��ع��ر���س  على  القائمني  وا���ش��ك��ر 
وما  القيمة  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى  ال�شكر 
ال�شعوبات  ت��ذل��ي��ي��ل  م��ن  ي��ق��دم��ون��ه 
اأمتنى  و  كعار�شني  تعرت�شنا  التي 
حيث  اجل���م���ه���ور  ع��ل��ي��ن��ا  ي���زح���ف  اأن 
اليومني  االإقبال �شعيفاً خالل  كان 

املا�شيني.

نه�سة م�سر 
م�شتوى  على  العر�س  دور  اأ�شهر  و 
العامل العربي وهى دار نه�شة م�شر 
ن��ح��ن ن�شارك  ���ش��ع��د:  وق����ال حم��م��د 
بداية  للكتاب من  ابوظبي  مبعر�س 
االآن  وحتى  الثمانينات  يف  املعر�س 
فنعتر من املوؤ�ش�شني ونحتفل كدار 
�شنة   75 م�شي  على  م�شر  نه�شة 
الإن�شاء الدار و هى لي�شت �شركة ن�شر 
بل �شرح كبري مكونة من 5 �شركات 
الن�شر  جم���االت  يف  تتكامل  داخ��ل��ي��ة 
االإلكرتوين  ال��ن�����ش��ر  م��ث��ل  املختلفة 
مثل  وال�شحافة  الن�شر  و  الورقي  و 
جملة نه�شة م�شر وجملة االأطفال 
جيوغرافيك  ن��ا���ش��ي��ون��ال  و  م��ي��ك��ي 
طبعة م�شر و الرجميات و م�شيداً 
تو�شعت  وامل�شاحات  التنظيم  بتطور 
اجلمهور  ق��ب��ل  م��ن  االإق���ب���ال  اأن  االإ 
نتمنى اأن يزيد يف االأيام القادمة اإن 

�شاء اهلل .

ت�شدر  م�شر  نه�شة  دار  اأن  ق���ال  و 
ا�����ش����دارات ج���دي���دة تتعدى  ���ش��ن��وي��اً 
ا�شهرها  و  ع��ن��وان   250 اإىل   200
قلب االإخوان و �شر املعبد للخرباوي 
و ك���ت���اب ه�����ذا م����ا راأي����ت����ه يف دب�����ي و 
على  ل��ل��رد  االإ���ش��الم  ب��ي��ان  مو�شوعة 
ال���دك���ت���ور علي  ق����ال  و   . ال�����ش��ب��ه��ات 
عبدالقادر احلمادي موؤلف مو�شوعة 
ادب االأطفال اإذا �شاألت النا�س ما هو 
ما  ك���ل  ل���ك  ي���ق���ول���ون  ال��ط��ف��ل  اأدب 
�شعيت  لذلك  فقط  بالرتبية  يتعلق 
اإىل  للمو�شوعة  تاأليفي  خ��الل  م��ن 
تعريف النا�س مباهية اأدب الطفل و 
املو�شوعة  و  اأهمية ن�شره  و  عنا�شره 
كتاب  و  ل��ل��م��ت��خ�����ش�����ش��ني  م���وج���ه���ة 
مع  يتعامل  م��ن  ك��ل  و  ال��ط��ف��ل  اأدب 
ادب  اأن  فيه  �شك  الطفولة و مما ال 
اأن  م�شيفاً  ح��ق��ه  ي��اأخ��ذ  مل  ال��ط��ف��ل 
 3 ا�شتغرقت  املو�شوعة  تاأليف  م��دة 
�شنوات من جمع و درا�شة الن�شو�س 
و معرفة جت��ارب ال���دول االآخ���رى و 
ا�شتقيت من مراجع الكتب ال�شابقة 

يف اآدب الطفل .

�سالون بحر الثقافة 
وم������ن ����ش���م���ن اجل�����ه�����ات امل�������ش���ارك���ة 
باملعر�س �شالون بحر الثقافة االأدبي 
ن�شاطاته  ميار�س  ثقايف  ملتقى  وهو 
و معرفية  و فنية  اأدبية  برامج  وفق 
اأو  مو�شمية  اأو  �شهرية  اأو  اأ�شبوعية 
2004 حيث  انطلق يف عام  �شنوية 
دور  ال��ت��اأك��ي��د  على  ال�����ش��ال��ون  ي�شعى 

الثقافة و املعرفة و االإبداع يف البناء 
ت��ط��وي��ر قدراتها  و  ل��ل��م��راأة  ال��ذات��ي 
والثقافية  ال���ف���ك���ري���ة  و  امل���ع���رف���ي���ة 
واجل��م��ال��ي��ة ل��ك��ي ت��ك��ون ق����ادرة على 
التفاعل الثقايف مع املجتمع و و�شل 
�شيدة من   150 اإىل  اأع�����ش��اءه  ع��دد 
الع�شوات الفاعالت يجتمعن ب�شفة 

دورية لعقد اأن�شطتنا وبراجمنا.
الثقافة  ب���ح���ر  ����ش���ال���ون  وت�������ش���ارك 
باملحا�شرات  حافل  ثقايف  برنامج 
ال��ن��ق��دي��ة واجل���م���ال���ي���ة وال����ق����راءات 
ال�������ش���ع���ري���ة ل�������ش���ع���راء اإم����ارات����ي����ني 
ق�ش�شية  وق����������راءات  وخ��ل��ي��ج��ي��ني 
االإمارات  يف  الق�شة  كتاب  من  لعدد 
يف  امل�����ش��ارك��ني  روائ��ي��ني  وي�شت�شيف 
العربية  ل��ل��رواي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ائ��زة 
اإىل  البوكر ممن ت�شل رواياتهم   –
االأربعاء  يوم  ويف  الق�شرية  القائمة 
امل��ا���ش��ي ي��وم االإف��ت��ت��اح اأق��ي��م��ت حوار 
املر�شحني  ال���روائ���ي���ني  م���ع  م��ف��ت��وح 
البوكر  جل��ائ��زة  الق�شرية  للقائمة 
2013 و يف اليوم الثاين للمعر�س 
�شليمان  نبيل  والناقد  الروائي  قدم 
الفنون  و  ال����رواي����ة  ع���ن  حم��ا���ش��رة 
ل�شعراء  �شعرية  ق��راءات  و  الب�شرية 
اليوم  و يف  اخلليج  و  االإم�����ارات  م��ن 
ال��ث��ال��ث م��ن امل��ع��ر���س حم��ا���ش��رة عن 
ميدان  يف  االإم���ارات���ي���ة  ال�����ش��ح��اف��ي��ة 
الفنانة  ت��ل��ق��ى  ك���ذل���ك  و  االإع�������الم 
حما�شرة  اأحمد  �شمرية  االإماراتية 
عن املراأة االإماراتية و جتربة العمل 

يف امل�شرح.

دور الن�ضر العربية ت�ضاهم يف جناح فعاليات معر�ض ابوظبي الدويل للكتاب

حممد �سعد حممد الزايدة

امين الطويل حممد مهيوب

نهيان بن مبارك خالل زيارته ركن جمعية اللغة العربية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شينزو للجلديات 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1465195 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.6*2.5

تعديل ا�شم جتاري:من/�شينزو للجلديات ذ.م.م   
SENSO LEATHER LLC

اىل/�شينزو االيطالية للجلديات ذ.م.م 
SENSO ITALIAN LEATHER 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 
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(

العدد 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم وكويف �شوب 

اللورد رخ�شة رقم:CN 1078318 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 6*1

تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم وكويف �شوب اللورد   
ALLORD RESTAURANT & COFFEE SHOP

اىل/مطعم كرم لبنان 
KARAM LEBANON RESTAURANT

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(

العدد 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شركة اخلما�شية للمقاوالت 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1115488 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شركة اخلما�شية للمقاوالت العامة ذ.م.م   
اىل/ال�شركة اخلما�شية للنجارة امل�شلحة ذ.م.م 

AL KHOMASIA SHUTTERING CARPENTRY COMPANT LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االرخبيل لل�شيانة العامة 

رخ�شة رقم:CN 1045157 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 6*2 اىل 1*2.6

تعديل ا�شم جتاري:من/االرخبيل لل�شيانة العامة   
AL ARKHEEL GENERAL MAINTENANCE

اىل/ذا ب�شت خلدمات االفراح 
THE BEST CEREMONIAL SERVICES

تعديل ن�شاط/ا�شافة تعهدات احلفالت واملنا�شبات الرتفيهية )9000102(
تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين)4329901(

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 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ليرتي لالإن�شاءات 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1013964  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعده م�شطفى جعفر ابو عوده )%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد جابر م�شطفى ابو عبده
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(

العدد 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شنرتو للمقاوالت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1095562  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ماجد يو�شف احمد حممد املرزوقي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي حممد علي مبارك
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(

العدد 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املق�شود للنقليات 

العامة رخ�شة رقم:CN 1096769  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شالح احمد نا�شر احلارثي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد خلفان احمد نا�شر الكندي
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(

العدد 10777 بتاريخ 2013/4/27   

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

قي�شر لت�شليح كهرباء ومكيفات ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1064468 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(

العدد 10777 بتاريخ 2013/4/27   

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

االخ�شر لتجارة الكمبيوتر
رخ�شة رقم:CN 1140814 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(

العدد 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فوك�س 

الين ل�شيانة اجهزة التكييف املركزي
رخ�شة رقم:CN 1170305 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(

العدد 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيبي روز للزهور

رخ�شة رقم:CN 1083640  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ماجدة ابراهيم ال�شيخ علي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ماجدة ابراهيم ال�شيخ علي من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل علي ابراهيم احلمادي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل علي ابراهيم احلمادي من 0% اىل %51
تعديل را�س املال/من 0 اىل 150000

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 3*0.80
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ بيبي روز للزهور
BABY ROSE FLOWERS

اىل/بيبي روز للزهور ذ.م.م
BABY ROSE FLOWERS 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 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفا تريد لتجارة مواد البناء

رخ�شة رقم:CN 1079627  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة عبداهلل حمد �شليم احلرتو�شي اجلنيبي )%50(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالعزيز نا�شر احمد الري�شي )%50(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبود حممد علي اجلعيدي

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*5

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

ALFATRADE BUILDING MATERIALS TRADING
اىل/الفا تريد لتجارة مواد البناء ذ.م.م

ALFATRADE BUILDING MATERIALS TRADING 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 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/رمال اخلزنة لل�شيانة العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1169418  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ خالد احمد �شامل خما�شن من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خالد احمد �شامل خما�شن من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شرفراز ا�شلم حممد ا�شلم

تعديل را�س املال/من 150000 اىل 50000
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*3.60

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري من/ رمال اخلزنة لل�شيانة العامة ذ.م.م

REMAL ALKHAZNAH GENERAL MAINTENANCE LLC
اىل/خالد خما�شن لتاأجري املعدات التجارية

KHALID MAKHASHEN COMMERCIAL EQUIPMENY RENTAL
عبدالنبي  مرمي  بناية   1 رقم  حمل   315 �شي   10 �شرق  زايد  بن  حممد  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
وبخيته �شعيد احمد املهريي اىل ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 9 ق 6 بناية �شامل مريز �شامل ال�شويدي

تعديل ن�شاط/ا�شافة تاأجري املعدات التجارية واالالت املهنية )7730013(
تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901( 

االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة  االعالن مراجعة  االعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
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 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بزن�س ا�شتانبول للمقاوالت العامة وادارة العقارات 

رخ�شة رقم:CN 1500507  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 ال�شيد عي�شى ال�شيد احمد ال�شيد ا�شماعيل ال�شيد عبداهلل الها�شمي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء

 ال�شيد عي�شى ال�شيد احمد ال�شيد ا�شماعيل ال�شيد عبداهلل الها�شمي من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ليلى حممد زوجة ال�شيد عي�شى ال�شيد احمد الها�شمي )%50(
تعديل را�س املال/من null اىل 100000

تعديل لوحة اعالن/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/بزن�س ا�شتانبول للمقاوالت العامة وادارة العقارات

BUSINESSTANBUL CONTRACTING & PROPERTY MANAGEMENT
اىل/بزن�س ا�شتانبول للمقاوالت العامة وادارة العقارات ذ.م.م

BUSINESSTANBUL CONTRACTING & PROPERTY MANAGEMENT LLC
االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة  االعالن مراجعة  االعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
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 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوبال النظمة احلماية

 رخ�شة رقم:CN 1270823  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة امين مو�شى احمد امللخ )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بدر مريزا احمد علي الهندي )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نازك عبداهلل علي حممد الريكي

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة اعالن/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/اوبال النظمة احلماية

OPAL PROTECTIONS SYSTEMS
اىل/اوبال النظمة احلماية ذ.م.م

OPAL PROTECTIONS SYSTEMS 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 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا رفيق العامل ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1272273  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/ جالل الدين �شبدر علي من 24% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابراهيم علي احمد ح�شن االغري )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف رفيق العامل عمر مياه �شوادكر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف طارق حممد احمد رجب احلو�شني
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 5*1 اىل 7.58*1.96

تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا رفيق العامل ذ.م.م
RAFIQULALAM CAFETERIA LLC

اىل/مطعم جولدن فيو ذ.م.م
GOLDEN VIEW RESTAURANT LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خمبز تنور )4781003(

تعديل ن�شاط/حذف كافترييا )5610003(
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 10777 بتاريخ 2013/4/27   

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

ال�شو�شنة العمال اال�شباغ
رخ�شة رقم:CN 1135539 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)العني(

العدد 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مايكرو كمبيوتر تكنولوجي 

للكمبيوتر رخ�شة رقم:CN 1126936  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل علي �شعيد هزمي ال�شرياين  )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف نادر �شامل جمعه مبارك اجلنيبي
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/من العني العني ال�شوق بناية طارق خليفة يو�شف املهريي 
اىل العني ال�شوق ال�شوق �شامل احمد حممد دري الفالحي

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة النووي لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة

رخ�شة رقم:CN 1122764  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة حممد ح�شني ال�شويدان  )%24(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فواز ح�شني ح�شني )%25(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعود حممد �شامل حممد العي�شري احلارثي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شعود حممد �شامل حممد العي�شري احلارثي من 100% اىل %51
تعديل را�س املال/من 0 اىل 300000

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

تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة النووي لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة
AL NAWAWI USED AUTO SPARE PARTS EST

اىل/�شركة النووي لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة ذ.م.م
AL NAWAWI USED AUTO SPARE PARTS  LLC

ملحق عقد �شراكة ذ.م.م بني ال�شركاء
االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة  االعالن مراجعة  االعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
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)العني(

العدد 10777 بتاريخ 2013/4/27   

اإعــــــــــالن
املنت�شر   ال�ش�����ادة/منجرة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1130034  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة امل�شتعد عو�س م�شلم عو�س ال�شيعري )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف نا�شر عي�شى تاج الدين �شابك زئي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدالعزيز حممد حممود الف�شفو�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)العني(
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وفد من الأمم املتحدة يزور الإدارة العامة للموؤ�ض�ضات العقابية ب�ضرطة دبي
•• دبي-وام:

االإدارة  مدير  ال�شويدي  حميد  حممد  اللواء  �شعادة  ا�شتقبل 
العامة للموؤ�ش�شات العقابية واالإ�شالحية يف �شرطة دبي وفد 

االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
�شم ال��وف��د ك��ال م��ن ري��ن��ه �شباغ وري��ت��ا رع��ي��دي وح���امت علي 
وروؤ�شاء  االإدارات  بي�شون بح�شور مديري  ويا�شمني  القا�شي 
االأق�شام يف االإدارة العامة. وقدم اللواء ال�شويدي خالل املقابلة 
لالإدارة  التنظيمي  الهيكل  عن  ال�شيف  للوفد  تعريفية  نبذة 
عملها  وطبيعة  واالإ���ش��الح��ي��ة  العقابية  للموؤ�ش�شات  العامة 
واالإج��راءات االإداري��ة املعمول بها. وتعرف الوفد خالل جولة 

باإدارة تنفيذ االأحكام على منهجيات واآليات العمل واالأنظمة 
وال���رام���ج االإل��ك��رتون��ي��ة امل���ع���ول ب��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��وا���ش��ل مع 
النزالء.  �شوؤون  املعنية مبتابعة  واخلارجية  الداخلية  اجلهات 
كما قام الوفد بزيارة ق�شم الرعاية االإن�شانية تعرف خاللها 
اخلدمة  جم��ال  يف  واأ���ش��ره��م  للنزالء  املقدمة  اخل��دم��ات  على 
التخ�ش�شية  العيادات  وعلى  االإن�شاين  وامل��ج��ال  االجتماعية 
ا�شتالم  ونظام  ال�شحي  املركز  يف  الطبية  واملعدات  واالأج��ه��زة 
واأنظمة  وبرامج  والنقدية  العينية  واأماناتهم  اجلدد  النزالء 
الوفد  تعرف  كما  ال��ن��زالء.  ا�شتقبال  مببنى  الذكية  البطاقة 
خالل زيارته ق�شم احلرف واإدارة تعليم وتدريب النزالء على 
االأن�شطة الثقافية واملهنية والرامج التعليمية التي تقدمها 

االإدارة للنزالء.
على  خ��الل��ه��ا  ت��ع��رف  ال��ن�����ش��اء  �شجن  اإدارة  اأي�����ش��ا  ال��وف��د  وزار 
واالأن�شطة  للنزيالت  املقدمة  واخلدمات  والرامج  االأن�شطة 

الثقافية والتعليمية والرتفيهية املقدمة الأبناء النزيالت.
اإعجابهم  زي���ارت���ه  ال���زائ���ر يف خ��ت��ام  ال���وف���د  اأع�������ش���اء  واأب������دى 
املعمول  االإلكرتونية  والرامج  واالأنظمة  املقدمة  باخلدمات 
للموؤ�ش�شات  ال��ع��ام��ة  ل����الإدارة  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  ووج��ه��وا  بها 
قبلها يف  م��ن  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  على  واالإ���ش��الح��ي��ة  العقابية 
ال�شويدي  اللواء حممد  اه��دي  الزيارة  املجال. ويف ختام  هذا 
اإىل اأع�شاء الوفد الزائر قوارب �شراعية من منتجات النزالء 

تقديرا لزيارتهم.

�ضاحي خلفان يوا�ضل حما�ضراته يف اأكادميية �ضرطة دبي
•• دبي-وام:

وا�شل معايل الفريق �شاحي خلفان متيم القائد العام ل�شرطة دبي اإلقاء حما�شراته يف مادة التفاو�س 
االأمني على طلبة كلية الدرا�شات العليا يف برنامج ماج�شتري علوم ال�شرطة يف اإدارة االأزمات االأمنية 

باأكادميية �شرطة دبي.
ال�شيناريوهات عند  اإع��داد و�شياغة  االأمني وكيفية  التفاو�س  اأ�ش�س ومهارات  وتناول يف حما�شرته 
اإدارة عملية التفاو�س بالطرق املثلى واخلروج منها باأف�شل  اأجل  التعامل مع االأزم��ات االأمنية من 

النتائج.
وتفاعل الطلبة مع معايل القائد العام ل�شرطة دبي من خالل طرح االأ�شئلة واال�شتف�شارات لال�شتفادة 
من واقع خراته العملية يف هذا املجال حيث قام باإ�شداء الن�شائح واالإر�شادات والتوجيهات الالزمة 
يف كيفية ر�شم و�شياغة ال�شيناريوهات وو�شع احللول الناجعة للتعامل مع االأزمات االأمنية بطرق 

وو�شائل علمية مبنية على قواعد منهجية حديثة بهدف �شمان اإجناح العملية التفاو�شية.

هل تراجع الكتاب املطبوع اأمام غرميه الإلكرتوين !؟

اجلميع ي�ضيد بالتطور ومواكبة الع�ضر.. واملطبوع مايزال يحتفظ برونقه

اأحمد فودة: الأجيال الكبرية غري متطورة اإلكرتونيًا مهما و�ضلت من مراحل تعليم متطورة
نا�ضر غرو�ض: رخ�ض الكتاب الإلكرتوين و�ضهولة حمله هو ما اأعطى له الأهمية 

م�ضطفى ال�ضعدي: اإذا فت�ضنا يف البيوت العربية نرى ركنًا داخل البيت للمكتبة

خالد علي: املعار�ض الدولية اإحدى الأ�ضباب الهامة لتليمع كلمة كتاب وا�ضتمراريته 
عبد العزيز ال�ضعدون: الكتاب املوثق يعترب مرجعا جلميع املجالت العلمية واملهنية والثقافية

•• حتقيق رم�سان عطا:

التكنولوجيا  فية  باتت  ع�شر  يف 
ه���ي �شاحبة  االت�������ش���االت  وع����امل 
ال���ع���ل���ي���ا يف جم�������ااالت  ال���ك���ل���م���ة 
وانواعها  ا�شكالها  ب�شتي  احل��ي��اة 
الكتاب  اىل  اي��دي��ه��ا  ط��ال��ت  ح��ي��ث 
املعلوماتية  ال��ث��ورة  و�شلت  حيث 
وم�شغوط  حم��م��ل  ل��ي��ك��ون  ال��ي��ه 
حتميلة  وي���ت���م  دي(  )����ش���ي  ع��ل��ى 
ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة ولهذا  ال�����ش��ب��ك��ة  م��ن 
اال�شئلة  ب��ع�����س  ن�����ش��ال  ان  ع��ل��ي��ن��ا 
دور  جم�����ال  يف  ل��ل��م��ت��خ�����ش�����ش��ني 
ال��ن�����ش��ر وال���ت���وزي���ع داخ�����ل عر�س 
ثقايف عاملي ت�شهدة امارة ابوظبي 
وه����و م��ع��ر���س اب���وظ���ب���ي ال����دوىل 
الكتاب  ب��ني  م��ق��ارن��ة  ع��ن  للكتاب 
املطبوع وااللكرتونى وهل تراجع 

احداهما عن االخر.

دور الن�سر العاملية
ويف البداية قال احمد فودة مدير 
م��ك��ت��ب��ات م���ن م�����ش��ر :االم�������ارات 
ومتطورة  ن��اه�����ش��ة  دول����ة  ت��ع��ت��ر 
هي  والتنمية   ، �شريعة  بطريقة 
نن�شرها  ال��ت��ى  امل��ت��ط��ل��ب��ات  اح����دي 
اهمية  م��ن  لها  مل��ا  املعر�س  داخ���ل 
العاملية  ال��ن�����ش��ر  دور  وب���ع�������س   ،
ا���ش��ب��ح��ت ت�����ش��ع ���ش��ي دي داخ���ل 
ال���ك���ت���اب وب����رغ����م م����ن ذل�����ك فان 
الذي  رونقة  الكتاب مازال يحمل 
التطور  برغم من  املا�شي  كان يف 
فال  التكنولوجيا  علوم  يف  املهول 
وا�شاف  املطبوع  الكتاب  عن  غني 
ف��������ودة ك������ان ه����ن����اك اج����ت����م����اع يف 
ال���دوىل مع  ف��ران��ك��ف��ورت  معر�س 
دور الن�شر العاملية وامل�شووؤلني مع 
البنك الدويل و�شاأل مدير البنك 

•• ابوظبي – فوؤاد علي 

اأبوظبي  م���وؤمت���ر  اع���م���ال  ان��ط��ل��ق��ت 
�شعار  للرتجمة حتت  الثاين  ال��دويل 
ينظمه  ال������ذي  امل���رتج���م���ني  مت���ك���ني 
ابوظبي  لهيئة  التابع  كلمة  م�شروع 
يوم  م�������ش���اء  ال�������ش���ي���اح���ة  و  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
الدورة  هام�س  على  املا�شي  اخلمي�س 
23 م���ن م��ع��ر���س اب��وظ��ب��ي ال����دويل 
الوطني  اب���وظ���ب���ي  مب���رك���ز  ل��ل��ك��ت��اب 
و قال جمعة   . اأبوظبي  للمعار�س يف 
للمكتبة  التنفيذي  امل��دي��ر  القبي�شي 
ابوظبي  م��ع��ر���س  م��دي��ر  و  ال��وط��ن��ي��ة 
�شعادة  ع��ن  ن��ي��اب��ة  كلمته  يف  ل��ل��ك��ت��اب 
م����ب����ارك امل����ه����ريي م���دي���ر ع�����ام هيئة 
هذه  اأن  الثقافة  و  لل�شياحة  ابوظبي 

به  تقوم  ال��ذي  ال���دور  على  القبي�شي 
الثقافة  و  لل�شياحة  اب��وظ��ب��ي  هيئة 
احدى  اأب��وظ��ب��ي  لت�شبح  ال�����ش��ع��ي  يف 
الثقافية  و  ال�شياحية  الوجهات  اأه��م 
الهيئة  تدعم  و  العامل  م�شتوى  على 
الفنون  و  الثقافية  اأن�شطة  خمتلف 
بيئة  خ��ل��ق  يف  ي�شهم  مب��ا  االإب���داع���ي���ة 
دولة  اأن  او���ش��ح  و   . ل��الإب��داع  حيوية 
الفرتة  يف  �شهدت  العربية  االإم����ارات 
االأخ����رية ت��ط��وراً م��ل��ح��وظ��اً يف جمال 
من  العديد  اطلقت  و  الثقايف  العمل 
ال��ث��ق��ايف و  امل�����ش��اري��ع لتحفز احل����راك 
جن��د ذل���ك يف م��ن��ارة ال�����ش��ع��دي��ات مبا 
لت�شبح  م�شتقبلية  روؤى  من  يج�شده 
الثقافية  الوجهات  اأهم  اأحد  اأبوظبي 
على  وج��ه  و   . ال��ع��امل  يف  وال�شياحية 

االأوىل  ال��ور���ش��ة  ت��ت��ط��رق  و   . املحلية 
حول مهارات يف الرتجمة االأدبية من 
العربية  اللغة  اإىل  االإجنليزية  اللغة 
مهارات  ح��ول  الثانية  الور�شة  بينما 
الرتجمة االأدبية من اللغة الفرن�شية 
الثالثة  الور�شة  و  العربية  اللغة  اإىل 
ح��ول م��ه��ارات الرتجمة االأدب��ي��ة من 
العربية  ال��ل��غ��ة  اإىل  االأمل���ان���ي���ة  ال��ل��غ��ة 
م���ه���ارت يف  اإىل  ت��ت��ط��رق  ال���راب���ع���ة  و 
العربية  اللغة  من  االأدب��ي��ة  الرتجمة 
اإىل اللغة االإجنليزية . و قال الدكتور 
ع��ل��ي ب��ن مت��ي��م م��دي��ر م�����ش��روع كلمة 
اإىل  ن�شعى  للرتجمة ) للفجر( نحن 
العربي  ال��ق��ارئ  اإىل  ال��ك��ت��اب  اي�����ش��ال 
الكتاب  و  عر اختيار املرتجم اجليد 
اإي�������ش���ال���ه ع��ل��ى ن��ح��و جيد  اجل���ي���د و 

و تطوراً يجعل  تاألقاً  املنا�شبات تزداد 
م��ن ه���ذه ال����دورة ل��ه��ذا ال��ع��ام جمااًل 
و  الت�شامح  و  الثقايف  للتبادل  وا�شعاً 
تتنظيم  اأن  م�شيفاً  احل�شارات  ح��وار 
م�����ش��روع كلمة ل��ه��ذا امل��وؤمت��ر ي��اأت��ي يف 
اط���ار ب��ن��اء ج�شر ي��رب��ط ب��ني خمتلف 
العربية  الثقافة  و  العاملية  الثقافات 
االأول  امل��وؤمت��ر  لتو�شيات  موا�شلة  و 
ال����ذي ع��ق��د حت��ت ���ش��ع��ار ال��رتج��م��ة و 
اإىل  اأ���ش��ار  و   . الراهنة  اللحظة  اآف���اق 
عمل  ور�����س   4 يت�شمن  امل���وؤمت���ر  اأن 
الرتجمة  ح��ول  متخ�ش�شة  تدريبية 
االأدب�����ي�����ة مب�������ش���ارك���ة جم���م���وع���ة من 
املرتجمني ذوي كفاءة و االأكادمييني 
و ط������الب اجل����ام����ع����ات االإم����ارات����ي����ة 
اأك����د جمعة  ال���رتج���م���ة  و  اأق�������ش���ام  يف 

االإ�شت�شارية  اللجنة  مقرر  ال�شعايل 
الإ�شت�شافتها  للهيئة  ال�شكر  للموؤمتر 
املوؤمتر الإبداء اآراء و هموم الرتجمة 
و املرتجمني موؤكداُ اأن الدورة االأوىل 
اللجنة  ت�����ش��م  و  اأه����داف����ه����ا  ح��ق��ق��ت 
ك���اًل م���ن ال��دك��ت��ور ع��زال��دي��ن عناية 
م����روة ها�شم  و  و حت�����ش��ني اخل��ط��ي��ب 
امل��وؤمت��ر يقدم  اأن  ب��ال��ذك��ر  . اجل��دي��ر 
يف دورت���ه احل��ال��ي��ة ور����س عمل تكون 
ت�شتهدف  و  االأدبية  الرتجمة  مادتها 
هذا  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني  امل���رتج���م���ني 
و ي�شرف  ال��ع��رب  ال�شباب  م��ن  امل��ج��ال 
 6 نحو  و  مي�شرين  اأ�شاتذة   4 عليها 
من حمرتيف الرتجمة و مب�شاركة 4 
م�شتعمني من طالب و طالبات ال�شنة 
النهائية يف ق�شم الرتجمة باجلامعات 

برتجمة  ن���ق���وم  و  ال���ع���رب���ي  ل���ل���ق���ارئ 
الكتب التي تعجز عنها دور الن�شر يف 
نحن  و  جتارية  كتب  الأنها  ترجمتها 
بحاجة  الأنها  الثقاقية  الكتب  ندعم 
اإىل دعم . وحول بقيام باإ�شدار جملة 
منها  ي�شتفيد  لكي  بالرتجمة  تعنى 
اجلميع الأن الرتجمة الفورية �شارت 
طاغية اأو�شح الدكتور علي بن متيم 
و  االأدب��ي��ة  الرتجمة  �شياغة  يف  نحن 
الرتجمة  اأو  الفورية  الرتجمة  لي�س 
الرتجمة  اأن  ن���درك  نحن  القانونية 
لنظام  اإىل  ن��ظ��ام  م���ن  ن�����س  ان��ت��ق��ال 
تغريات  تتبعه  االإن��ت��ق��ال  ه��ذا  و  اآخ���ر 
م�شاألة  عن  احلديث  ميكن  ال  كبرية 
احلرفية و هو جتاهل لطبيعة الن�س 

لكال النظامني . 

وا���ش��ت��ط��رد ع��ل��ى يف ح��دي��ث��ة حيث 
قال ، ان املعار�س الدولية للكتاب 
ال��ه��ام��ة لتليمع  اح���دي اال���ش��ب��اب 
ك��ل��م��ة ك��ت��اب وا���ش��ت��م��راري��ت��ه حتى 
ال���دوىل  اب��وظ��ب��ي  االن وم��ع��ر���س 
ل��ل��ك��ت��اب اح�����د اه�����م امل���ع���ار����س يف 
ال�����ش��رق االو����ش���ط وال���ع���امل اجمع 
ن�����ش��ر عاملية  دور  م���ن  ي��ح��ت��وي  مل���ا 
وحم���ل���ي���ة وي���ح���ت�������ش���ن م�����ن بني 
جنباته املثقفني واالدباء من �شتي 
االر�س واجلل�شات احلوارية  بقاع 
الكبري  م���ن���ه���ا  ي�����ش��ت��ف��ي��د  ال����ت����ى 
ه��ام��ة جدا  ه��ي ج��رع��ة  وال�شغري 

ملحبي الثقافة والفنون .

الكتاب املوثق
واك�����د ال���ك���ات���ب واالع����الم����ي عبد 
يفقد  ال  الكتاب  ال�شعدون  العزيز 
ال��ق��ائ��م��ني على  اب����دا الن  ب��ري��ق��ة 
والتاليف  الطباعة  وعلى  الن�شر 
للع�شر  مواكبتهم  اهمية  يدركون 
والتقنية التى يعملون من خاللها 
ع���ن ط���ري���ق ال��ط��ب��اع��ة واالل������وان 
جيدة  م��ي��زة  تعتر  حيث  وال����ورق 
على  يحافظوا  لكي  الن�شر  ل���دور 
التقنية  وه���ذه   ، امل��ط��ب��وع  ال��ك��ت��اب 
الكرتونية  ����ش���ف���ح���ات  ي��ق��اب��ل��ه��ا 
من  ال��ب�����ش��اط  ت�شحب  ان  حت����اول 
ال�شعدون  وا���ش��اف   . الكتاب  حتت 
االلكرتونية  وامل��واق��ع  الكتاب  ،ان 
ال غنى عنهما فاالثنني ي�شرتكون 
ولكن  وامل����ع����رف����ة  ال���ت���ث���ق���ي���ف  يف 
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ت��وخ��ي احل����ذر من 
امل�شللة  االل��ك��رتون��ي��ة  ال�شفحات 
والتى ال تعطي املعلومة ال�شحيحة 
وهنا ياتي دور الكتاب املوثق الذي 
املجاالت  جل��م��ي��ع  م���رج���ع  ي��ع��ت��ر 

العلمية واملهنية والثقافية. 

معر�ض ابوظبي للكتاب يحت�ضن ك�ضوة الكعبة التي 
بعثها ال�ضلطان �ضليمان القانوين عام 950 هجرية

•• اأبوظبي-وام:

تعر�س دار انتكواريات اإنلير�س للمخطوطات االأثرية النم�شاوية يف جناحها 
املخت�س باأندر املخطوطات يف معر�س ابوظبي الدويل للكتاب ك�شوة نادرة 
للكعبة ال�شريفة بعثها ا�شهر �شالطني الدولة العثمانية ال�شلطان �شليمان 
تزال  ال  ال��ت��ي  ال�شريفة  الكعبة  وك�شوة  هجرية.   950 ع��ام  يف  ال��ق��ان��وين 
حتافظ على رونقها بعد مرور 470 عاما على حياكتها تقف �شاهدا على 
ك�شوة  �شرف  امل�شلمني على احل�شول على  وت�شابق ملوك  االإ�شالمي  الفن 
الك�شوة املعرو�شة  اأن  الدار  ال�شيد هيجو ويت�شريك مدير  الكعبة. ويفخر 
اأف�شل  واأن��ه��ا  ال��دق��ة  م��ن  ال��درج��ة  بهذه  للكعبة  ك�شوة معروفة  اأق���دم  ه��ي 
ال�شلطان  املحفوظة يف متحف ق�شر توبكابي. ويعرف  حاال من نظريتها 
�شليمان القانوين باأنه كان اأحد اأهم رعاة الفنون واالآداب االإ�شالمية يف عز 
الن�شاجني يف تركيا يف ذلك  اأف�شل  العثمانية وقام بتكليف  االإمراطورية 
الوقت بن�شج هذه الك�شوة التي اأرادها اأن تكون فخرا لكل امل�شلمني و�شهادة 
الذين  امل�شلمني  كل  اأم��ام  العثمانية  لالإمراطورية  الذهبي  الع�شر  على 
اأ�شقاع االأر���س. و�شن ال�شلطان �شليمان التقليد  يحجون لقبلتهم من كل 
الذي يق�شي باأن يتم ار�شال ك�شوة الكعبة اإىل مكة املكرمة من ا�شطنبول 
عا�شمة ال�شلطنة بعد اأن تن�شج من اأفخر االأقم�شة وتطرز بخيوط الذهب 
احلج  مرا�شم  انتهاء  بعد  الك�شوة  تقطيع  يتم  اأن  العادة  وج��رت  والف�شة. 
التي  احلجة  يف  الكعبة  ك�شوة  ذل��ك  من  وي�شتثنى  احلجاج  على  وتوزيعها 
توافق فيها وقفة عرفات يوم اجلمعة وهو ما يف�شر احتفاظ هذه الك�شوة 
بحالتها املتكاملة حتى االآن. وتتوافق الك�شوة املعرو�شة يف معر�س اأبوظبي 
للكتاب مع جميع تفا�شيل الك�شوة املوجودة يف ق�شر توبكابي يف ا�شطنبول 
وهي  االأملانية  تويبنجني  جامعة  اأجرته  ال��ذي  الكربوين  الفح�س  اأن  كما 
مطابق  الك�شوة  عمر  اأن  اأثبت  التاريخ  يف  متخ�ش�شة  اأملانية  جامعة  اأق��دم 
اأن  اأ�شاروا يف التقرير اإىل  اأن خراء اجلامعة  للتاريخ املكتوب عليها.. كما 
وجود التطريز الذي يحمل ا�شم ال�شلطان وتاريخ ال�شنة الهجرية يجعل 

من الك�شوة وثيقة تاريخية ولي�شت فقط اأثرا تاريخيا.

للمطبوعات  ح���اج���ه  ه���ن���اك  ه���ل 
واجل��م��ي��ع اج��م��ع ع��ل��ى ان ال غني 
على  دليل  ،وه���ذا  املطبوعات  ع��ن 
ذل������ك واي�������ش���ا ي���ع���ت���ر االج����ي����ال 
والكبرية غري متطورة  املتو�شطة 
الكرتونيا مهما و�شل من مراحل 
تعليم متطورة . ويف نف�س ال�شياق 
قال نا�شر غرو�س مدير عام احد 
نوزع  نحن  لبنان  م��ن  الن�شر  دور 
ب��ع�����س اال������ش�����دارات االم���ارات���ي���ة 
ا�شتعمل  ال  وان���ا  ام��ارات��ى  ل�شباب 
ال��ك��ت��اب االل��ت��ك��روين ح��ت��ى االن ، 
االلكرتونى  الكتاب  ان  وبال�شك 
حركة  يف  متميز  موقع  االن  اخ��ذ 
الن�شر الدولية ولكن هذا ال يغني 

عن الكتاب الورقي.
وا�شاف رخ�س الكتاب االلكرتونى 
له  اع��ط��ى  م��ا  ه��و  حملة  و�شهولة 

اهمية يف عاملنا االن .
الن�سخة الإلكرتونية

مدير  ال�����ش��ع��دي  م�شطفى  واك���د 
للكتاب املطبوع بالرغم من وجود 
فالكثري  االل����ك����رتون����ى  ال���ك���ت���اب 

ان  ال��ت��وزي��ع وامل��ع��ار���س على  ق�شم 
االك�����ر ح��ت��ى االن هي  امل��ب��ي��ع��ات 

خلوفهم  الورقية  الن�شخة  يطلب 
ق����د يحدث  ال������ذي  ال���ع���ط���ل  م����ن 

االل��ك��رتون��ي��ة وعدم  ال��ن�����ش��خ��ة  يف 
ولهذا  ت��ع��وي�����ش��ه��ا  ع��ل��ى  ال����ق����درة 
الن�شخة  يقتني  اجلميع  ال�شبب 
الورقية  وم���ع���ه���ا  االل���ك���رتون���ي���ة 
قائال من  ال�شعدي  وتابع   . اي�شا 
االلكرتوين  ال��ك��ت��اب  ف��ك��رة  ابتكر 
االوربيني  االن  وحتى  الغرب  هم 
يطبعون الكتب الورقية باالالف، 
لها  املطبوعات  وم��ازال حتى االن 
يف  فت�شنا  واذا  خ��ا���ش��ة  حميمية 
نرى  واالوروب��ي��ة  العربية  البيوت 
التى  للمكتبة  البيت  داخ���ل  رك��ن 
من  نقتنية  م��ا  اه��م  فيها  يو�شع 
كتب لها زكريات خا�شة او علمية 

او مدر�شية .

املثقفون والأدباء
رئي�س  علي  �شليمان  خالد  وا���ش��ار 
ق�����ش��م ال��ت�����ش��وي��ق وامل���ع���ار����س من 
املطبوع  ال��ك��ت��اب  ان  على  ال��ك��وي��ت 
الكتاب  اك��رث من  وزبائن  رواج  له 
ي��ق��را هذه  االل���ك���رتوين الن م���ن 
االي����ام م��ط��ب��وع او ال��ك��رتون��ى هم 
ف���ئ���ة ع���م���ري���ة م��ع��ي��ن��ة ام�����ا جيل 
ال�����ش��ب��اب ف��ه��و ع�����ازف ا����ش���ال عن 
الكتاب  ان  يظهر  ول��ه��ذا  ال��ق��راءة 

املطبوع هو ما يف�شلة القراء 

انطالق موؤمتر اأبوظبي الدويل الثاين للرتجمة

جمعة القبي�سي والدكتور علي بن متيم والدكتور حممد ع�سفورالدكتورة وفاء بجاوي مرمي طوق الدكتور كاظم جهادجمعة القبي�سي
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% من املفحو�سني رجال   25

القافلة الوردية تقدم فحو�ضات �ضرطان الثدي لأكرث من 21 األف �ضخ�ض يف الإمارات خالل 3 اأعوام
•• ال�سارقة-الفجر:

اأ�شدرت القافلة الوردية، مبادرة التوعية ب�شرطان الثدي التي اأطلقتها 
الذي  ال��ع��ام  تقريرها  اخل��ريي��ة،  ال�����ش��رط��ان  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية 
الثدي  �شرطان  املبكر عن  الك�شف  برنامج  نتائج  تفا�شيل  يحتوي على 

للفرتة ما بني عامي 2011 و2013. 
وك�شف التقرير باأن العيادات الطبية املتنقلة املرافقة للحملة قد متكنت 
من تقدمي خدمات الفح�س املجاين للك�شف املبكر عن �شرطان الثدي 
العام  خ��الل  رج��ل،  و1029  �شيدة،   3991 بلغ  املتقدمني  من  لعدد 
2013، ليبلغ اإجمايل اخلا�شعني لفحو�شات الك�شف خالل ال�شنوات 
و5450  �شيدة   16345 منهم  متقدما،   21795 املا�شية  الثالث 
اأ�شدقاء  رج��ل.  وقالت الدكتورة �شو�شن املا�شي االأم��ني العام جلمعية 
الوردية، يف  للقافلة  الطبية  التوعية  رئي�س جلنة  و  ال�شرطان  مر�شى 
حديث لها حول االإح�شائيات: جاءت زيادة م�شتوى الوعي بني الرجال 
حول اأهمية اإجراء فحو�شات الك�شف عن �شرطان الثدي لتمثل اإحدى 

العام  خ��الل  متقدما   2479 ع��دده��م  بلغ  ال��ذي��ن  واملقيمني   ،2013
ال�شنوات  خ��الل  للفحو�شات  للخا�شعني  االإج��م��ايل  العدد  ليبلغ  ذات��ه، 
الفجوة  ت�شيق  ولوحظ  واف��دا.  و14172  اإماراتيا،   7623 الثالث 
بلغ  حني  ففي  للفحو�شات،  املتقدمني  واملقيمني  املواطنني  اأع��داد  بني 
اأ�شعاف  2011 ثالثة  اأعداد املقيمني املتقدمني للفحو�شات يف العام 
نظرائهم من املواطنني، تراجعت الهوة يف العام 2012 حيث بات هناك 
اأن ي�شبح التوازن  5 متقدمني، قبل  2 متقدما من املواطنني بني كل 

وا�شحا بني عدد املواطنني واملقيمني املتقدمني للفحو�شات. 
1194 متقدما الإج��راء فحو�شات  كما ك�شف التقرير باأنه مت حتويل 

النقاط ذات االهتمام اخلا�س التي طغت على هذا التقرير، حيث ارتفع 
عدد املتقدمني من الذكور بن�شبة 100 باملئة يف العام 2013 مقارنة 
مع العدد املتوا�شع والذي مل يتجاوز 476 متقدما يف العام 2012. 
اإحداث  ال��وردي��ة على  القافلة  ق���درة  وا���ش��ح��ا على  دل��ي��ال  ذل��ك  وي��اأت��ي 
هذا  ن�شهد  ب���اأن  للغاية  م�����ش��رورون  ون��ح��ن  املجتمع،  يف  حقيقي  ت��اأث��ري 
ب�شبب نظرة  الرهبة وك�شر حاجزي اخلجل واخل��وف  اإزال��ة  النجاح يف 
للفحو�شات،  املتقدمني  جن�شيات  �شعيد  وعلى   . املر�س  لهذا  املجتمع 
دولة  مواطني  م��ن  املتقدمني  اأع���داد  ب��ني  ت��وازن��ا  التقرير  اأظ��ه��ر  فقد 
العام  2541 متقدما يف  بلغ عددهم  الذين  العربية ملتحدة  االإم��ارات 

باالأمواج  الت�شوير  لفحو�شات  متقدما   189 خ�شع  كما  املاموغرام، 
التي  اإجمايل عدد احل��االت  ليبلغ   ،2013 العام  ال�شوتية خالل  فوق 
اإىل  ال��وردي��ة  للقافلة  التابعة  الطبية  الطواقم  قبل  م��ن  حتويلها  مت 
فوق  ب��االأم��واج  الت�شوير  واإىل  ح��ال��ة،   6800 امل��ام��وغ��رام  فحو�شات 

ال�شوتية 900 حالة خالل االأعوام الثالثة. 
وجدير بالذكر ان حملة القافلة الوردية انطلقت يف العام 2011 حتت 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  كرمية  رعاية 
قرينته  وبتوجيهات  ال�شارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو 

ل�شوؤون االأ�شرة.
وتهدف رحلة فر�شان القافلة الوردية اإىل ن�شر املزيد من الوعي حول 
مر�س �شرطان الثدي، وت�شجيع الفحو�شات الدورية، والتوعية باأهمية 
الفح�س الذاتي يف مكافحة املر�س، وامل�شاهمة يف جمع االأموال بهدف 
�شراء عيادة املاموغرام ثالثية االبعاد والتي �شتوفر الفحو�شات املجانية 

للمواطنني واملقيمني يف الدولة.

يقدم منرب ملتقى اخلليج العربي 

معر�ض ابوظبي للكتاب يوا�ضل فعالياته و�ضط اقبال جماهريي كبري

املقهى الثقايف للمهرجان القرائي يوا�سل ا�ست�سافة نخبة من مفكري وكتاب اأدب الطفل

مثقفون يوؤكدون اأهمية نقل الطفل من مرحلة التلقي اىل امل�ضاركة يف العمل الأدبي 

ور�ض عمل وجل�سات قرائية
 كلمات ت�ضارك يف مهرجان ال�ضارقة القرائي اخلام�ض للطفل

•• ال�سارقة –الفجر:

اأدب  ب�������ش���وؤون  اأك����د م��ت��خ�����ش�����ش��ون 
ال�شروري  من  اإن  الطفل  وثقافة 
ن��ق��ل ال��ط��ف��ل م��ن م��رح��ل��ة التلقي 
�شنع  يف  امل�������ش���ارك���ة  اىل  امل����ج����ردة 
اأهمية  اىل  ولفتوا  االأدب���ي،  العمل 
التعامل مع اأدب الطفل بح�شا�شية 
فائقة الأنها الو�شيط الذي تنتقل 
وبالتايل  ال���ث���ق���اف���ة،  خ���الل���ه  م���ن 
وثقافته  �شخ�شيته  �شمات  حت��دد 
ال�شعراء  ع��ل��ى  واأن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
يو�شعوا  اأن  وال���ك���ت���اب  واالأدب���������اء 
وحاجاته،  ب��ال��ط��ف��ل  م��ع��رف��ت��ه��م 
الكتابة  تكون  ال  اأن  اإىل  وينتبهوا 
ل��الأط��ف��ال مل��ج��رد م��ل��ئ ال���ف���راغ اأو 
جديد  ب����اب  ط����رق  اأو  ال��ت�����ش��ل��ي��ة، 
الطفل التعني  للتجريب، فثقافة 
جم���رد ن��ق��ل امل��ع��ل��وم��ات واإمن����ا فن 

القاها  ال��ط��ف��ل،  ب��ن��اء  يف  العلمية 
خ�ش�شت  فيما  الكعبي،  فا�شل  د. 
�شعر  يف  املتجددة  للذاكرة  الثانية 
االأطفال، القتها د. بهيجة م�شري 

اإدلبي.
وا����ش���ت���ه���ل د.ف����ا�����ش����ل ال���ك���ع���ب���ي يف 
الثقايف  للمقهى  االأوىل  اجلل�شة 
الثقافة،  م�شطلحي  ع��ن  حديثه 
والعلم، وتنقل يف مراحل خمتلفة 
ال��ت��ط��ور لهاتني  راف���ق���ت م�����ش��رية 
امل��ف��ردت��ني، وق��رن��ه��ا ب��ال��ع��دي��د من 
التاأريخية،  وال�����ش��واه��د  االأم��ث��ل��ة 
ث��م ب��ني اأه��م��ي��ة ك��ات��ب ال��ط��ف��ل يف 
فيها  يكتب  ال��ت��ي  امل��ج��االت  جميع 
ل��ل��ط��ف��ل، وال���ت���ف���اوت ال���الف���ت يف 
العربي  العاملني  بني  اليه  النظرة 
والعوامل االأخرى، ومايرافق ذلك 
الطفولة  ق�شايا  مع  التعاطي  يف 
النف�شي  وال�����ب�����ن�����اء  وال�����رتب�����ي�����ة 

ال ابالغ اإذا قلت ان الكتابة للطفل 
من وجهة نظري حتتاج اىل عامل 
واأب،  وم�������رٍب،  وط���ب���ي���ب،  ن��ف�����ش��ي، 
كل  يجمع  ك��ات��ب  اإىل  وب��اخ��ت�����ش��ار 
التو�شيفات االإن�شانية املمكنة لكي 
�شوء  يف  الطفل  ق���راءة  ي�شتطيع 
بالنتائج  وي�شتعني  االأدوات،  ه��ذه 
ال��ك��ب��ري يف  ع��ل��ى تنفيذ م�����ش��روع��ه 
خم���اط���ب���ة ال���ط���ف���ل، وال���ن���ج���اح يف 

مهمته.
اإدلبي  م�شري  بهيجة  د.  وبينت 
التي  للمقهى  الثانية  اجلل�شة  يف 
اأن��ا���ش��ي��د االأط���ف���ال ذاكرة  ن��اق�����ش��ت 
�شعودي:  قا�شم  واداره���ا  متجددة 
لي�س  ث��ق��اف��ي��ا،  ال��ط��ف��ل  ب���ن���اء  اإن 
مهمة فردية تقع على كاهل املبدع 
اجلماعي  ن�شنا  فالطفل  فح�شب، 
املوؤ�ش�شات  تتعاون  اأن  يجب  لذلك 
بكافة  واالأف��راد  والعامة،  اخلا�شة 

اأن  الب��د  وبالتايل  املعلومات،  نقل 
يكون لهذه العوامل اثراً يف حتفيز 
الطفل نحو القيم االإيجابية جتاه 

العامل.
ا�شتمرار  اإط�������ار  يف  ذل�����ك  وج������اء 
املقهى الثقايف يف تقدمي فعالياته 
ال�شارقة  مب���ه���رج���ان  اخل���ا����ش���ة 
ي�شت�شيف  ال��ذي  للطفل  القرائي 
االأدبية  ال�شخ�شيات  م��ن  العديد 
والثقافية  وامل�����ش��رح��ي��ة  وال��ف��ن��ي��ة 
اأدب  ������ش�����وؤون  يف  وامل���ت���خ�������ش�������ش���ة 
خمتلف  ملناق�شة  الطفل  وث��ق��اف��ة 
الطفل،  ثقافة  تهم  التي  الق�شايا 
والتغلب  ت���ع���زي���زه���ا،  وام����ك����ان����ات 
ع��ل��ى ال�����ش��ع��وب��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة التي 
تفر�شها طبيعة احلياة والتقنيات 
املقهى  ا�شت�شاف  حيث  املعا�شرة، 
خ�ش�شت  ج���دي���دت���ني،  ج��ل�����ش��ت��ني 
االأوىل ال�شتعرا�س اأهمية الثقافة 

واخل��ي��ايل وال��ت��ذوق��ي ال��ذي يدفع 
مل�شتوى  ي�شتجيب  ان  اىل  الطفل 
ال��ت��اأث��ري امل���راد اي��ج��اده م��ن خالل 
ل�شلوكه  وراف����د  كمحفز  ال��ك��ت��اب��ة 

االإبداعي امل�شتقبلي.
ثم اردف الكعبي حديثه بالتجارب 
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ت��ت��ع��ام��ل م���ع اأدب 
وثقافة الطفل على انها منظومة 
ادوات  اىل  لبنائها  حت��ت��اج  ك��ام��ل��ة 
منح  على  وق���ادرة  االأهمية،  بالغة 
حقيقياً  ث��ق��اف��ي��اً  ا���ش��ب��اع��اً  ال��ط��ف��ل 
م�شتفي�شة،  درا����ش���ة  م��ن  ينطلق 
وي��ب��ح��ث يف جت���ارب ح��ي��ة، ويحدد 
م���رت���ك���زات اأع���م���ال ن��اج��ح��ة، لكي 
يبداأ  اأن  االأط����ف����ال  ل��ك��ات��ب  ي���ت���اح 
خماطبة  يف  ال���ك���ب���ري  م�������ش���روع���ه 
ال��ط��ف��ل، وم��ن��ه��ا ال�����ش��روط املهمة 
يكتب  فيمن  توافرها  يتعني  التي 
يف الثقافة العلمية للطفل قائاًل: 

•• ال�سارقة-الفجر:

ت�شارك دار كلمات للن�شر املتخ�ش�شة 
يف ن�شر وتوزيع كتب االأطفال باللغة 
فعاليات  يف  اجل���ودة،  عالية  العربية 
مهرجان ال�شارقة القرائي اخلام�س 
يوم  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ب����داأت  ال���ذي  للطفل 
وت�شتمر حتى  اإب��ري��ل   23 ال��ث��الث��اء 
4 مايو املقبل مب�شاركة  ال�شبت  يوم 
وع���امل���ي���ة  حم���ل���ي���ة  ن�������ش���ر  دار   80
الفعاليات  م��ن  متنوعة  وجمموعة 
والرتفيهية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ق��رائ��ي��ة 
يف  كلمات  م�شاركة  وت��اأت��ي  للطفل. 

والثقافة،  ال��ع��ل��م  اإم������ارة  حت��ت�����ش��ن��ه 
من حتقيق نقلة نوعية يف م�شريته 
القراءة  على  االأطفال  ت�شجيع  نحو 
اأن  ع��ل��ى  م�����ش��دداً  اإل��ي��ه��ا،  وحتبيبهم 
االأطفال  ل��دى  ال��ق��راءة  ع��ادة  تنمية 
مع  ال��ق��راءة  على  تعويدهم  تتطلب 
اق��ام��ة ح��وار م�شتمر ينمي  ���ش��رورة 
بناء  علي  وي�شاعده  الطفل  ق���درات 

ثقافته و�شخ�شيته.
واأو�شح اأن الهدف من تنظيم كلمات 
ل��ت��ل��ك اجل��ل�����ش��ات ال��ق��رائ��ي��ة وور����س 
املطالعة  وت�����ش��ج��ي��ع  اإث�������ارة  ال��ع��م��ل 
وتنمية  االأط����ف����ال  ل����دى  وال����ق����راءة 

الت�شلية  لهم  وت��ق��دم   – تطلعاتهم 
وامل��ت��ع��ة وال��ف��ائ��دة . وت��ع��ت��ر كلمات 
العربية  االإم�����ارات  يف  ن�شر  دار  اأول 
وتوزيع  ن�شر  يف  متخ�ش�شة  املتحدة 
باللغة  اجل��ودة  عالية  االأطفال  كتب 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت���ع���اون مع 
نخبة م��ن ال��ك��ت��اب وال��ر���ش��ام��ني من 
ال��ع��امل��ي��ة يف هذا  ح��ام��ل��ي اجل����وائ����ز 
الفئات  ال��ك��ت��ب  وت�����ش��ت��ه��دف  امل���ج���ال 
عاما   16 وح��ت��ى   0 م���ن  ال��ع��م��ري��ة 
ب��ني ق�ش�س  وت��ت��ن��وع م��و���ش��وع��ات��ه��ا 
والق�ش�س  القدمي  العربي  ال��رتاث 
تواجه  التي  امل�شكالت  تتناول  التي 

االأطفال يف حياتنا املعا�شرة.
وت���رك���ز ك��ت��ب ك��ل��م��ات ع��ل��ى تقدمي 
قيم  ت���ر����ش���ي���خ  ي�����ش��ه��م يف  حم���ت���وى 
وع���الق���ات  ال���ع���ائ���ل���ة  اإىل  االإن����ت����م����اء 
ال�شداقة ومعاين الب�شاطة وال�شعادة 
عر ن�شو�س مبتكرة ور�شوم ناب�شة 
اإىل ت�شجيع  باحلياة.  وتهدف اأي�شاً 
باللغة  وال�����ق�����راءة  امل���ط���ال���ع���ة  ح����ب 
ال��ع��رب حيث  ب��ني االأط��ف��ال  العربية 
قبل  تاأ�شي�شها  منذ  كلمات  جنحت 
خم�شة اأعوام يف اإ�شدار حوايل 120 
كتاب حتى االآن ح�شل العديد منها 

على جوائز عاملية مرموقة.

�شياق ال�شعي الدائم لالإرتقاء بكتاب 
احتياجاته  وتلبية  ال��ع��رب��ي  الطفل 
ال��ف��ك��ري��ة، وت�����ش��ج��ي��ع اإب���داع���ات���ه يف 
باللغة  وال���ك���ت���اب���ة  ال����ق����راءة  جم����ال 
هام�س  على  ال��دار  وتنظم  العربية، 
وجل�شات  ع���م���ل  ور�������س  امل����ه����رج����ان، 
لت�شجيعهم  ل����الأط����ف����ال،  ق���رائ���ي���ة 
من  نخبة  وتقدمها   ، ال��ق��راءة  على 
جنا  �شحر  مثل  العربيات  االأدي��ب��ات 
الدين.  �شرف  فاطمة  و   ، حمفوظ 
���ش��ع��ي��د م���دي���ر تطوير  ت���ام���ر  وق�����ال 
االأعمال يف دار كلمات للن�شر: متكن 
م��ه��رج��ان ال�����ش��ارق��ة ال��ق��رائ��ي الذي 

كلمات  ال��ت��زام  م��وؤك��داً  �شخ�شيتهم، 
العربي  واالأدب  القراءة  بتعزيز حب 
فعالياتنا  وت�����ش��ك��ل  االأط����ف����ال؛  ب���ني 
ا�شرتاتيجيتنا  م��ن  يتجزاأ  ال  ج���زءاً 
وقد  الهدف.  هذا  بلوغ  اإىل  الرامية 
جل�شات  حققته  ال��ذي  النجاح  اأثبت 
باأن  ال�����ش��اب��ق��ة  الق�ش�شية  ال���ق���راءة 
االأط����ف����ال واالأه������ل ع��ل��ى ح���د �شواء 
ب��ات��وا ي��ق��درون مت��ام��اً م���دى اأهمية 
، ون���ح���ن على  ك���ل���م���ات  ت���ق���دم���ه  م����ا 
ث��ق��ة ب���اأن ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ق��ررة خالل 
للطفل  القرائي  ال�شارقة  مهرجان 
لهذا العام �شوف ترتقي اإىل م�شتوى 

واملعرفية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اجت��اه��ات��ه��م 
منظومة  حتديد  على  واالإبداعية 
ال�شعراء  بها  يلتزم  متكاملة  قيم 
القيم  ت��ك��ون  وامل��ب��دع��ون ح��ت��ى ال 
ال�شخ�شية  ل������الأه������واء  ع���ر����ش���ة 
وال���ف���ردي���ة ف��ي��ق��ع ال��ط��ف��ل يف قلق 
وارتباك بني تلك القيم التي تتبع 

االأف����راد واالأه�����واء. وب��ذل��ك يفقد 
هويته العربية وخ�شو�شيته. 

و�شددت ادلبي على اأنه : البد من 
وجود منظومة من القيم العربية 
االعتبار  بعني  تاأخذ  واالإ�شالمية، 
الثقافية  العربي  الطفل  حاجات 
اإن�شاين  باأفق  والذاتية،  واملعرفية 

منطلق من تعميق احل�س القومي 
والديني لديه، وح�س تقبل االآخر، 
اأن تكون  واحل��وار معه، واأن��ه البد 
جمايل  اأف���ق  ذات  الطفل  ق�شيدة 
تزرع  م�شتقبلية  وروؤى  وم��ع��ريف 
يف ذاك��رة الطفل اأم��ال متجددا يف 

م�شتقبل اأف�شل. 

•• ابوظبي-وام:

ي��وا���ش��ل م��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ال���دويل 
والفكرية  الثقافية  فعالياته  للكتاب 
كبريا  اإق��ب��اال  ت�شهد  وال��ت��ي  املتنوعة 
من اجلمهور وذلك يف مركز ابوظبي 

الوطني للمعار�س.
ويقدم املعر�س منر ملتقى اخلليج 
ي�����ش��ت�����ش��ي��ف �شمن  ال�����ذي  ال���ع���رب���ي 
برناجمه الثقايف العديد من الفرق 
ال�شعبية مثل فرقة رجال اأملع للرتاث 
والثقافة وفرقة اجلبيالت القطرية 
للفنون  االأ����ش���خ���رة  ���ش��ب��اب  وف���رق���ة 
قاليل  وف��رق��ة  ال��ع��م��ان��ي��ة  ال�شعبية 
وفرقة  البحرينية  ال�شعبية  للفنون 
تخت االإمارات..اإ�شافة اإىل املوا�شيع 
بالثقافة  ال���ع���الق���ة  ذات  االأخ�������رى 
عبداهلل  ال��دك��ت��ور  وق���ال   . ال�شعبية 
اإماراتي  وباحث  كاتب  املغني  جمعة 
اأن  ال�شعبي  ال����رتاث  يف  متخ�ش�س 
معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب قدم 
جهدا  ال�شابقة  ال���دورات  م��دى  على 
والقراءة  الثقافة  تر�شيخ  يف  مميزا 
يعر�س يف  م��ا  خ��الل  م��ن  واملطالعة 
امل��ع��ر���س م��ن كتب  اأج��ن��ح��ة  خمتلف 
اأ�شهمت  واأجنبية  عربية  ومن�شورات 
الثقافية  ال�شاحة  رف��د  يف  ت��زال  وال 
ونتاجات  ومثقفني  بنخب  املحلية 
اإبداعية. وا�شاف اأن املعر�س يف حلته 
اجلديدة قدم منوذجا يحتذى به يف 
االحتفاء بالثقافة بكافة ت�شكيالتها 
الثقافة  وب���خ���ا����ش���ة  وع���ن���ا����ش���ره���ا 
الذي  ال��وع��اء  تعتر  ال��ت��ي  ال�شعبية 
وثقافتها  ال�شعوب  ما�شي  يختزن 
تركيز  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ال�����ش��ف��اه��ي��ة. 
هذا  على  للمعر�س  املنظمة  اللجنة 
البعد وا�شتح�شاره يف من�شة خا�شة 
يعك�س  امل��و���ش��م  ه��ذا  ا�شتحداثها  مت 
الثقافة  تلك  باأهمية  ال��وع��ي  م��دى 
التوا�شل  ج�����ش��ور  م���د  يف  وال��رغ��ب��ة 
بني  وال��ث��ق��ايف  احل�����ش��اري  والتفاعل 
�شعوب منطقة اخلليج التي تعتر يف 
االأ�شا�س �شعبا واحدا جتمعه العادات 
الغني  ال�شعبي  وامل���وروث  والتقاليد 
الثقافية  العالقات  اأوا���ش��ر  وتعميق 
االهتمام  اأن  املغني  واأك��د  وتفعيلها. 
وا�شتح�شارها  امل��ع��ارف  ه���ذه  مب��ث��ل 
وجهة  اأ���ش��ب��ح  معر�س  يف  وعر�شها 

والعربي  امل��ح��ل��ي  للمثقف  مف�شلة 
االأهمية  ب��ال��غ  اأم���را  يعتر  وال��ع��امل��ي 
الن�سء  ت���ذك���ري  يف  دور  م���ن  ل���ه  مل���ا 
وال���ط���الب وال�����ش��ب��اب مب��ا ي��زخ��ر به 
اأج����داده����م م���ن غ��ن��ى وتنوع  ت�����راث 
به  واالق��ت��داء  ميكنهم من االحتذاء 
هويتهم  على  احلفاظ  على  والعمل 
ي��ت��ه��دده��ا من  م��ا  ك��ل  م��ن  الثقافية 
واالنفتاح.  العوملة  ع�شر  يف  خماطر 
ومن جهة اخرى قال اأجمد بدر نائب 
الرئي�س التنفيذي ملدينة االإبداع اأنه 
باإمكان دور الن�شر امل�شجلة واملعتمدة 
يف مدينة االإبداع املنطقة االإعالمية 
احلرة يف اإمارة الفجرية اإ�شدار كتب 
على  ر���ش��وم  دف��ع  دون  مطبوعات  اأو 
ا�شتيفاء  بعد  اجل��دي��دة  اإ�شداراتهم 
واعتماد  بت�شجيل  اخلا�شة  الر�شوم 
مدينة  �شمن  �شركاتهم  تراخي�س 
اأي�شا ينطبق على  ه��ذا  واأن  االإب���داع 
ال��ذي��ن يرغبون  ال��ن��ا���ش��ري��ن اجل���دد 
���ش��م��ن مدينة  رخ�����ش��ه��م  ب���اإ����ش���دار 
م�����ش��ارك��ة مدينة  اأن  واأك����د  االإب�����داع. 
اأم���را مهما  يعد  املعر�س  االإب���داع يف 
حيث يتم خالله التعريف بن�شاطات 
امل���ن���ط���ق���ة احل��������رة االإع�����الم�����ي�����ة يف 
امل�شاركني  على  والت�شهيل  الفجرية 
املن�شة  م���ن  م��ع��ام��الت��ه��م  ب����اإجن����از 
اخلا�شة مبدينة االإبداع .. داعيا كل 
من يرغب يف اإ�شدار رخ�شة جديدة 
من�شة  نحو  التوجه  النا�شرين  من 
واالإع����الم  للثقافة  ال��ف��ج��رية  هيئة 
ا�شتمارة  اأبوظبي وتعبئة  يف معر�س 
م���ت���ط���ل���ب���ات ال���رتخ���ي�������س. م����وؤك����دا 
اأن ه���ذه ال��ت�����ش��ه��ي��الت ت��اأت��ي الث���راء 
الكتب  وزي��ادة عدد  العربي  املحتوى 
وامل��ط��ب��وع��ات ال��ق��ي��م��ة. وا����ش���اف اأن 
مدينة االإبداع حتت�شن اأكرث من 80 
دار ن�شر عربية و اأجنبية تتمتع ببيئة 
خا�شة  بت�شهيالت  وحتظى  خالقة 
�شهولة  ت��وف��ري  �شعيد  على  ك��ان  اإن 
اأو حتى  املعامالت  واإج��راء  الطباعة 
على �شعيد خدمات العالقات العامة 
واحلمالت االإعالمية و االإعالنية . 
امل�شاركة  ه����ذه  ت�����ش��ه��م  اأن  وي��ت��وق��ع 
اال�شتثمار  ل�����ش��ب��ل  امل���ج���ال  ف��ت��ح  يف 
االإع��الم��ي يف اإم����ارة ال��ف��ج��رية ومد 
م��ن خالل  للنا�شرين  ج��دي��دة  اآف���اق 
جمموعة الفجرية لالإعالم ومدينة 

جل�شة  االول  ام�������س  م�������ش���اء  ح������وار 
الكاتب  ف��ي��ه��ا  ا���ش��ت�����ش��اف  ح����واري����ة 
امل�شري اإبراهيم عي�شى الذي حتدث 
املر�شحة �شمن  م��والن��ا  رواي��ت��ه  ع��ن 
العاملية  للجائزة  الق�شرية  القائمة 
ال���ب���وك���ر معرا  ال��ع��رب��ي��ة  ل���ل���رواي���ة 
لهذه  ال��رواي��ة  بو�شول  �شعادته  عن 
االأم�شية  يف  عي�شى  واأ�شار   . القائمة 
التي قدمها الكاتب حممد املزروعي 
الداعية  �شخ�شية  اخ���ت���ار  اأن����ه  اإىل 
ال���دي���ن���ي ل��ي��ب��ن��ي ح���ول���ه���ا رواي����ت����ه. 
التي  االتهامات  عي�شى عن  وحت��دث 
م�شريا  م�����ش��ر  يف  ل���الإع���الم  ت���وج���ه 
امل�����ش��ري ج���زء من  االإع����الم  اأن  اإىل 
املجتمع  ي�شيب  ما  ي�شيبه  املجتمع 
م��ن اأم��را���س..الف��ت��ا اىل االأم����ور يف 
م�����ش��ر ت��ت��غ��ري ب�����ش��رع��ة ك��ب��رية مثل 
معادلة كيميائية مازالت جتري وال 
ميكن اجلزم بنتائجها.. ولكن يظل 
هي  املجتمع  واإرادة  ال�شعب  ح���راك 
وتزخر  امل�شهد.  يف  احلا�شم  العن�شر 
امل��ك��ت��ب��ة االإم����ارات����ي����ة ب��ال��ع��دي��د من 
بالعناوين  الغنية  واملن�شورات  الكتب 
االإماراتية  الثقافة  وامل�شامني حول 
تعك�س  وه����ي  وال���ع���امل���ي���ة  وال���ع���رب���ي���ة 
الثقايف  احل��راك  م�شرقة من  �شورة 
وال��ف��ك��ري ال����ذي ت�����ش��ه��ده االإم�����ارات 
ب���اط���راد م�����ش��ت��م��ر. وي��ع��ت��ر معر�س 
اأبوظبي الدويل للكتاب رافدا مهما 
املكتبة كل عام مبا يجد  يرثي تلك 
من نتاجات ثقافية وفكرية ت�شهم يف 
االإماراتي  الثقايف  بالوعي  النهو�س 
واإذكاء احل�س الوطني لدى االأطفال 
ك��م��ا تعمل على  وال��ن�����سء وال�����ش��ب��اب 
رف����د امل��ث��ق��ف ب��اجل��ي��د وامل���ف���ي���د من 
م��ع��ارف وف��ن��ون عربيا وع��امل��ي��ا. كما 
ان هناك اإ�شدارات كثرية لدور ن�شر 
هذا  املعر�س  تك�شو  وعربية  حملية 
عليه  وت�شفي  البهية  بحلتها  العام 
الثقافة  م���ن  ي��ج��ع��ل  اآ����ش���را  ت��ن��اغ��م��ا 
ال��ث��ق��اف��ة حيث  اإم������ارة  االأ����ش���ا����س يف 
وتتعدد  الثقافية  االإ���ش��دارات  تتنوع 
م�����ش��ام��ي��ن��ه��ا يف ال�����ش��ع��ر وال����رواي����ة 
العنا�شر  م���ن  وغ���ريه���ا  وال��ق�����ش��ة 
الثقافية االأخرى. ويعد معجم زايد 
اللغوي ال�شادر عن موؤ�ش�شة زايد بن 
�شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 
واحدا من اأهم االإ�شدارات املو�شوعية 

ال��ت��ي حت��ت��ف��ي ب��ال��ل��غ��ة وال��ث��ق��اف��ة اإذ 
ي�شتعر�س ح�شب الرتتيب االأبجدي 
باالإ�شافة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  م��ف��ردات 
بال�شرف  ت���ت���ع���ل���ق  م����الح����ق  اإىل 
ال�شعرية  واالأوزان  وال��ت�����ش��ري��ف 
واالإم����الء وخ��رائ��ط ال��ع��امل واأعالم 
�شكله  يف  جميل  معجم  وه��و  ال���دول 
مفردات  ي��وؤ���ش��ل  م�شمونه  يف  غني 
ويقدمها  وج��ذوره��ا  العربية  اللغة 
للقارئ.  وم��ي�����ش��ورة  �شهلة  بطريقة 
ومن االإ�شدارات املهمة كذلك كتاب 
ف�شاءات من النور ال�شادر عن مركز 
جامع زايد الكبري يف ن�شخته الثانية 
الفاخرة والعادية ويجمع فيه �شور 
رحاب النور واالإميان التي متزج بني 
الروحانية  وال�شورة  القراآنية  االآية 
ال���ت���ي ي���ع���ر ع��ن��ه��ا ك����ل ف�������ش���اء من 
التقطها  ال��ت��ي  الدينية  ال��ف�����ش��اءات 
ال��ك��ت��اب وج��م��ع��ه��ا ب��ني دف��ت��ي��ه يف ما 
ت�شعر  وزاهية  جميلة  لوحات  ي�شبه 
اإمياين  بالرهبة واخل��وف يف م�شهد 
م��ه��ي��ب. وم����ن االإ������ش�����دارات كذلك 
الذي  االإم��ارات��ي��ة  العامية  االأل��ف��اظ 
االإماراتية  اللهجة  اأ���ش��ول  ي��ت��ن��اول 
 . املحلي  الل�شان  يف  وا�شتخداماتها 
للرتجمة  كلمة  م�شروع  اأ���ش��در  كما 
لل�شياحة  اأب���وظ���ب���ي  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع 
���ش��ع��ري��ا مرتجما  وال��ث��ق��اف��ة دي���وان���ا 
االأملاين  لل�شاعر  االأملانية  اللغة  عن 
ك���الو����س راي�����ش��رت ب��ع��ن��وان وج���ه يف 
الغيوم نقله اإىل العربية اأ.م�شطفى 
ال�شليمان. يت�شمن الكتاب املجموعة 
ال�شعرية االأخرية لهذا ال�شاعر الذي 
البني بني  يتناول يف ق�شائده حالة 
ي�شمع  االإن�����ش��ان ح��ني  بها  التي مي��ر 
ع��ل��ى م�شمعه  ث��ق��ي��ل  وك���اأن���ه  ا���ش��م��ه 
ي���وح���ي ل���ه ب���اأن���ه غ���ري���ب ع��ل��ى هذه 
يعر  ما�شية  كقطيع  وت��ائ��ه  احل��ي��اة 

متاهات �شا�شعه. 
�شعيد  االإم������ارات������ي  ال���ك���ات���ب  ووق������ع 
ال���ب���ادي رواي���ت���ه امل��دي��ن��ة امل��ل��ع��ون��ة يف 
الدويل  اأبوظبي  معر�س  اأي��ام  ث��اين 
حتى  فعالياته  ت�شتمر  الذي  للكتاب 

يوم االثنني املقبل. 
وقد جاء التوقيع يف جناح جمموعة 
التي  وال���ف���ن���ون  ل��ل��ث��ق��اف��ة  اجل�������واء 
اأ�شدرت الرواية التي تاأتي ان�شجاما 
مع روؤيتها ال�شاعية اإىل تقدمي منتج 
ث��ق��ايف وط��ن��ي م��وؤث��ر وف��ع��ال. وتدور 
م�شتك�شف  ح���ول  ال���رواي���ة  اأح������داث 
عام  ف��ي��ه��ا  زار  ب��رح��ل��ة  ق����ام  ع���رب���ي 
رحاله  امل��وؤل��ف  وح��ط  حيث   2005
وبوليفيا  ال��ب��ريو  ب��ني  احل���دود  على 
مغاير  ب�شكل  الالتينية  اأم��ريك��ا  يف 
مل��ع��ظ��م امل�����ش��ت��ك�����ش��ف��ني ف��اط��ل��ع على 
ع�����ادات ���ش��ع��وب ت��ن��ح��در م���ن �شاللة 
تلك  وع���اي�������س يف  االإن����ك����ا  ح�������ش���ارة 
يف  منها  جانبا  �شطر  ال��ت��ي  ال��رح��ل��ة 
روايته اأنا�شا ال يعرفون اأي �شيء مما 
غرائب  وراأى  غاباتهم  خ���ارج  ي���دور 
رواه  مم��ا  قريبة  م�شاهد  اإىل  حتيل 
اب��ن بطوطة  االأ�شهر  ال��ع��رب  رح��ال��ة 
تعي�س يف عزلة  ب��دائ��ي��ة  ق��ب��ائ��ل  م��ن 
فيها  تتحكم  وجت��م��ع��ات  الب�شر  ع��ن 
وت�����ش��ري اأم��ره��ا ن�����ش��اء. ق���ال الكاتب 
املدينة  رواي������ة  اإن  ال����ب����ادي  ���ش��ع��ي��د 
ا�شتثنائية  جت��رب��ة  ت��ع��ت��ر  امل��ل��ع��ون��ة 
غري  عمال  كان  بالرحلة  القيام  الأن 
م�����ش��ب��وق ح��ي��ث ك����ان اخل���ي���ال فيها 
اأن���ه وجد  اإىل  غ��ري حم���دود م�شريا 
الرواية  وك��ت��اب��ة  ال��رح��ل��ة  يف  م��ت��ع��ة 
واأي�شا يف اإعادة قراءتها مرة اأخرى. 
وحول تقييم االأدباء والكتاب لرواية 
املدينة امللعونة قال البادي اإنها نالت 
اإعجاب كبار االأدباء واملثقفني الذين 
حتليلها  وعمق  لغتها  ر�شانة  اأك��دوا 

توفر  جانب  اإىل  اأحداثها  و�شال�شة 
الذي جعلها  االأمر  الت�شويق  عن�شر 
االأرك�����ان. واأ�شاف  رواي���ة م��رتاب��ط��ة 
اأه���م مميزات  م��ن  اأن  ال��ب��ادي  �شعيد 
الرواية اأنها ت�شد القارئ كي يكملها 
يف  فيها  االأول  ال�شطر  يقراأ  اأن  منذ 
اإليه  اأ���ش��ار  م��ا  وه���ذا  واح����دة  جل�شة 
ال��ك��ت��اب واالأدب�����اء. وعن  بع�س ك��ب��ار 
ج���دي���ده االأدب�������ي ق����ال ال���ك���ات���ب اإن���ه 
اأو�شك على االنتهاء من رواية اأخرى 
مل ي�شع لها عنوانا متزج بني الواقع 
اأن��ه ال خوف  البادي  واخليال. واأك��د 
االنرتنت  ث�����ورة  م���ن  ال���ك���ت���اب  ع��ل��ى 
الرتحيب  يلقى  زال  م��ا  اأن���ه  بدليل 
على  اأبنائنا  ج��ان��ب  م��ن  والتف�شيل 
ال��رغ��م مم��ا تنتجه ه��ذه ال��ث��ورة من 

ابتنكارات واإبداعات تقنية حديثة. 
اجلواء  جمموعة  اأن  بالذكر  جدير 
بالثقافة  ت��ع��ن��ى  وال��ف��ن��ون  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
الغربية  امل���ن���ط���ق���ة  يف  وال����ف����ن����ون 
بامل�شروعات  النهو�س  على  وتعمل 
املنطقة  يف  وال��ث��ق��اف��ي��ة  االإع��الم��ي��ة 
ال��غ��رب��ي��ة ب�����ش��ك��ل خ��ا���س واالإم������ارات 
ب�شكل عام حيث ت�شدر عن املجموعة 
التي  اأ���ش��ب��وع  يف  ال��غ��رب��ي��ة  �شحيفة 
يدور  ما  وبكل  املحلي  بال�شاأن  تهتم 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة م���ن اأح�����داث 
ال�شوء  وت�شليط  واأن�شطة  وفعاليات 

حول تاريخها واإبداعات اأبنائها. 
للثقافة  اجل���واء  جمموعة  وت�شعى 
اإىل اال�شتثمار يف اجلوانب  والفنون 
الثقافية واالإعالمية وتفعيل حركة 
االإبداع يف االإمارات وب�شكل خا�س يف 
اإ�شاعة  جانب  اإىل  الغربية  املنطقة 
اأنواعها  ب�����ش��ت��ى  امل���ع���رف���ة  م��ف��اه��ي��م 
اأبناء  دور  اإب�����راز  ع��ل��ى  ك��م��ا حت��ر���س 
املنطقة الغربية والتعريف برموزها 

وثقافتها. 

االإبداع. اما ركن االأطفال يف معر�س 
فيقدم  ل��ل��ك��ت��اب  ال������دويل  اأب���وظ���ب���ي 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  الفعاليات  م��ن  العديد 
ما تقدمه دور الن�شر املخت�شة بكتب 
املفتوحة  االأق�����ش��ام  �شمن  االأط��ف��ال 
املتمثلة بركن االإبداع الركن العلمي 
ق�شم القراءة ق�شم االأ�شغال اليدوية 
ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة ق�شم 
النف�شية  اال�شت�شارات  ق�شم  البيئة 
وق�شم التوعية املرورية. ويقدم عدد 
االأق�شام ور�س عمل يومية  من هذه 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  يف  م��ت��ن��وع��ة 
والريا�شيات  االإجن��ل��ي��زي��ة  وال��ل��غ��ة 
ف�����������ش�����ال ع��������ن ال�����ع�����ن�����اي�����ة ب��������ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة ال��ذي��ن يتم 
تتنا�شب مع  برامج وو�س  تخ�شي�س 
احتياجاتهم وطبيعتها وت�شمل تلك 
الور�س الفئة العمرية ما بني 6 � 12 
�شنة حيث هذا ما توؤكده اآالء النوري 
يف  واملبيعات  الت�شويق  ق�شم  رئي�س 
االإمارات  لكلية  التابع  االإب���داع  رك��ن 
واأو�شحت  وال����رتب����ي����ة.  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
رميان االأرم�شي رئي�شة ق�شم القراءة 
اأن جناحهم يقدم عرو�شا يف كيفية 
لالأطفال  امل��ت��ح��رك��ة  ال��ر���ش��وم  �شنع 
واأفالما كرتونية عن طريق خمت�س 
�شويدي يف هذا املجال م�شرية اإىل اأن 
املعر�س  اأي����ام  اأول  ا�شتقبل  اجل��ن��اح 
ال�����ش��ف��ارة ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة ح��ي��ث قدمت 
قراءة ق�ش�شية لالأطفال يف اجلناح 
وقد و�شل عدد زوارهم من املدار�س 
مدر�شة.   42 الثاين  اليوم  حد  اإىل 
وقالت اأ�شماء احلمادي م�شرفة ق�شم 
االأ�شغال اليدوية لذوي االحتياجات 
العليا  زاي��د  ملوؤ�ش�شة  التابع  اخلا�شة 
كثرية  ن�����ش��اط��ات  ي��ق��دم  اجل���ن���اح  اأن 

ل�����ذوي االح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���ش��ة من 
التوحد  واأط��ف��ال  مكفوفني  اأط��ف��ال 
تت�شمن  خم���ت���ل���ف���ة  ع���م���ل  ب�����ور������س 
الراويز  و�شناعة  باخل�شب  اللعب 
درو�����س تقدم  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال��ر���ش��م 
ل��الأط��ف��ال ع��ن لغة  امل�����ش��اء يوميا  يف 
االإ�شارة موؤكدة زيارة ما ال يقل عن 
4 مدار�س من بينها مدار�س لرعاية 
وركز  اخل��ا���ش��ة.  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
الروائي ال�شوري نبيل �شليمان على 
عالقة الرواية بال�شينما وذلك خالل 
�شالون  يف  األقاها  التي  حما�شرته 
ال�شيخة  تراأ�شه  ال��ذي  الثقافة  بحر 
رو�شة بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
املعر�س.  يف  خا�س  بجناح  وي�شارك 
اأنه  حما�شرته  اأث��ن��اء  �شليمان  وق��ال 
احلا�شل  التطور  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
ل��ك��ن مل ي��ت��م ال��ت��ح��دث ع���ن عالقة 
م�شتعر�شا  ب���ال���ف���ن���ون.  ال�����رواي�����ة 
ال��ت��ي حتولت  ال��رواي��ات  الكثري م��ن 
روايتا  منها  �شينمائية  اأف����الم  اإىل 
ف��ي��ك��ت��ور ه���وج���و ال���ب���وؤ����ش���اء واأح�����دب 
ن����وت����ردام. وحت�����ول رواي������ات اأخ����رى 
�شينمائية  اأف����الم  اإىل  ع���رب  ل��ك��ت��اب 
ويو�شف  اإح�شان عبدالقدو�س  اأمثال 
وعبدالرحمن  وح��ن��ام��ي��ن��ه  اإدري�������س 
ال�������ش���رق���اوي. واأك��������د: ل���ك���ن جنيب 
اأ�شهر من  ك��ان  م��ن��ازع  ب��ال  حمفوظ 
واأ�شار   . ال�شينما  اإىل  حولت رواياته 
يف  ب��داأ  ال�شينما  فن  اأن  اإىل  �شليمان 
طفولتي  يف  وق����ال:   1895 ال��ع��ام 
ك��ن��ت اأ���ش��اه��د ال�����ش��ي��ن��م��ا ك��ث��ريا وهو 
بالعامية  رواي��ة  اكتب  اأن  دفعني  ما 
وهو  مها  غ��زال��ت��ي  ب��ع��ن��وان  امل�شرية 
ما دفعني اأن اأبداأ بال�شينما ومن ثم 
اأكتب ولي�س العك�س . ونظم جمل�س 
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•• اأم القيوين ـ حممد بدير 

ق��ام��ت ط��ال��ب��ات م��در���ش��ة ف��ل��ج امل��ع��ال للتعليم 
م��ا يقارب  ب��ن��ات بجمع  وال��ث��ان��وي  االأ���ش��ا���ش��ي 
اأكرث  وت��وزي��ع  بال�شتيكي  كي�س   1000 م��ن 
االحياء  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ب���رو����ش���ور   400 م���ن 
االأ�شهر  خ��الل  امل��ع��ال  فلج  مبنطقة  ال�شكنية 
الثالثة املا�شية، وذلك �شمن برنامج مدار�س 
بال بال�شتيك باأم القيوين، حيث ياأتي تنفيذ 
مبادرة  �شمن  بال�شتيك  بال  مدار�س  م�شروع 

االإمارات خالية من االأكيا�س البال�شتيكية.
مبدر�شة  الفيزياء  معلمة  نايع  �شيخة  وبينت 
بنات  والثانوي  االأ�شا�شي  للتعليم  املعال  فلج 

بال  م��دار���س  برنامج  على  امل�شرفات  واح���دى 
املدر�شة  طالبات  اأن   ، القيوين  ب��اأم  بال�شتيك 
قمن بالعمل كامال على اأكمل وجه ، مو�شحة 
اأن الهدف من امل�شروع هو العمل على خف�س 
ا�شتهالك االأكيا�س البال�شتيكية، ون�شر ثقافة 
االأكيا�س، وكذلك خلق  لتلك  بدائل  ا�شتخدام 
و�شرورة  البيئة  اأه��م��ي��ة  ح��ول  معرفية  بيئة 
املحافظة عليها بني طلبة املدار�س، باالإ�شافة 
اإىل اإثراء املح�شلة العلمية والثقافية للطلبة 
عن �شرر ا�شتخدام االأكيا�س البال�شتيكية على 
البيئة، ولذلك كانت مدر�شة فلج املعال للتعليم 
االأ�شا�شي والثانوي بنات باأم القيوين من اأوائل 
املدار�س التي �شاركت يف هذه احلملة با�شراف 

اجلغرافيا  ومعلمة  ع��ب��داهلل  عائ�شة  امل��دي��رة 
موزة عبود وجماعة البيئة املدر�شية.

واأ�شارت اإىل اإن اإدارة املدر�شة نفذت العديد من 
للطالبات  امل�شرفات  قدمتها  التي  املحا�شرات 
االأكيا�س  ت��دوي��ر  ح��ول  االحتياط  ح�ش�س  يف 
وت�شجيع  ا�شتهالكها  وخف�س  البال�شتيكية 
ا�شتخدام االأكيا�س ال�شديقة للبيئة. واأ�شافت 
البيئة املدر�شية ركزت  اأن جماعة  �شيخة نايع 
االأكيا�س  ا�شتهالك  خف�س  ثقافة  ن�شر  على 
توزيع  ط��ري��ق  ع��ن  امل��در���ش��ة  يف  البال�شتيكية 
امل�شابقات،  ،وعمل  ال�شباح  واإذاعة  املطبوعات، 
وك���ذل���ك ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع ط��الب��ي��ة ،اأف�����الم 
ا�شتبيان  وع���م���ل  ق�����ش�����س،  ت���وزي���ع  وث��ائ��ق��ي��ة 

وعيهن  م��دى  ليعك�س  املدر�شة،  طالبات  على 
عملت  البال�شتيكية،كذلك  االأكيا�س  ببدائل 
املجتمع  تثقيف  على  املدر�شية  البيئة  جماعة 
امليدانيه  الزيارة  خالل  من  باملدر�شة  املحيط 
فلج  مبنطقة  امل��ح��الت  الأ���ش��ح��اب  والتوعويه 
املعال، واالأحياء ال�شكنية والتوا�شل مع اأولياء 

االأمور.
باال�شرتاك  ينفذ  امل�����ش��روع  اأن  بالذكر  جدير 
الرتبية  ووزارة  وامل���ي���اه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  ب���ني 
الال�شفية،  االأن�����ش��ط��ة  ن��ط��اق  ويف  وال��ت��ع��ل��ي��م 
االإمارات  م��ب��ادرة  اأه���داف  ترجمة  اإىل  ويدعو 
حميط  يف  البال�شتيكية  االأكيا�س  من  خالية 

البيئة املدر�شية.

•• ام القيوين ـ حممد بدير 

�شارك اأكرث من 50 مترع باالإدارة 
االجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة 
باأم القيوين ، بحملة الترع بالدم 
التي نظمتها االدارة، وذلك �شمن 
والتطوعية  املجتمعية  امل�شاركات 
مدار  ع��ل��ى  االدارة  تنظمها  ال��ت��ي 

العام. 
بن  اب��راه��ي��م  العقيد  �شعادة  واأك���د 
املعال، مدير عام االقامة  عبداهلل 
القيوين  ب����اأم  االج���ان���ب  و����ش���وؤون 
تت�شمنه  وما  احلملة  اهمية  على 
بحياة  ترتبط  نبيلة  اه���داف  م��ن 
واحدة  دم  ،ق��ائ��ال قطرة  االإن�����ش��ان 
ق���د ت��ن��ق��ذ ح��ي��اة م��ري�����س، لذلك 
و�شركائنا  موظفينا  كافة  جت��اوب 
ان احلملة  واأ����ش���اف  احل��م��ل��ة  م��ع 
كبري من خمتلف  �شهدت جت��اوب 
جميع  بها  ���ش��ارك  حيث  االإدارات 

ال���������ش����ب����اط و������ش�����ف ال�������ش���ب���اط 
اإىل  الن�شائي،باالإ�شافة  والعن�شر 
االأف�������راد ال��ع��ام��ل��ني م���ن ال���ك���وادر 
اإىل  الوطنية وقال تهدف احلملة 
للمر�شى  ال��دم  كميات من  توفري 
امل�شت�شفيات  يف  ل���ه  امل��ح��ت��اج��ني 
يتعر�شون  ممن  الكثريين  الإنقاذ 
يجرون  اأو  امل����روري����ة  ل���ل���ح���وادث 
الطارئة  اجل���راح���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
وي���ح���ت���اج���ون ل��ك��م��ي��ات م���ن ال���دم 

الإن���ق���اذ ح��ي��ات��ه��م وت���اأك���ي���دا للدور 
احتواء  يف  واالجتماعي  االإن�شاين 
للمحتاجني  ال����دم  ن��ق�����س  اأزم�����ات 
واملت�شررين، كما لها من انعكا�س 
ايجابي على �شحة املترع والتاأكد 
من خلوه من االأمرا�س بجانب اأن 
الترع بالدم واجب اإن�شاين يحث 
احلنيف  االإ���ش��الم��ي  ال��دي��ن  عليه 

لالإن�شان القادر.
واأ����ش���اف امل��دي��ر ال��ع��ام اأن���ه �شمن 

امل�شوؤولية االجتماعية للموؤ�ش�شات 
اأه��م��ي��ة الترع  احل��ك��وم��ي��ة، ع��ل��ى 
���ش��ل��وك��ا نبيال  ب���اع���ت���ب���اره  ب����ال����دم 
اليها  ي��ح��ت��اج  ان�����ش��ان��ي��ه  وم����ب����ادرة 
العامة  االدارة  فقامت  الكثريون، 
لالقامة و�شوؤون االجانب بتنظيم 
مع  بالتعاون  بالدم  للترع  حملة 
ملنطقة  ال��ت��اب��ع  املتنقل  ال���دم  بنك 
اىل  م�شريا   ، الطبية  القيوين  اأم 
اه��م��ي��ة ال�����ش��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مع 
احلكومية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  خم��ت��ل��ف 
ال��ع��ام��ل��ة يف االإم�������ارة، وال���ت���ي من 
كفاءة  ب���رف���ع  ت�����ش��ه��م  اأن  ���ش��اأن��ه��ا 
امل�����ج�����االت، من  ���ش��ت��ى  ال���ع���م���ل يف 
اأج����ل دع���م اجل���ه���ود ال��ه��ادف��ة اإىل 
املجتمع  تقدم  بدميومة  امل�شاهمة 
وازده������اره ن��ح��و االأف�����ش��ل، لتبقى 
دول����ة االإم�������ارات يف م��ق��دم��ة دول 
االإن�شاين  للتكافل  ومنارة  العامل، 

واالجتماعي على كافة االأ�شعدة.

•• ال�سارقة –الفجر:

الع�شرات من طالب مدر�شتي  احت�شد 
للبنات  النموذجية  وال�شارقة  ال�شقور 
املرور  �شرطي  ور���ش��ة  فعاليات  ملتابعة 
التي تقام بدعم فرع التوعية واالإعالم 
امل���روري ب��دائ��رة امل���رور وال���دوري���ات يف 
على  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة 
ال�شارقة  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����س 
عدة  م��و���ش��وع��ات  وتت�شمن  ال��ق��رائ��ي، 
وحزام  امل��روري��ة،  ال�شالمة  ت��دورح��ول 
املختلفة  االإر����ش���ادات  وتعليم  االأم����ان، 
املدار�س،  وم�����ش��ريف  معلمي  ب��ح�����ش��ور 

واالإعالميني وال�شيوف والزائرين.
اإط���ار �شل�شلة  وت��اأت��ي ه��ذه ال��ور���ش��ة يف 
ور�س تقام يف املهرجان لتوعية االأطفال 
وتزويدهم  امل�����روري،  ال�����ش��ل��وك  ب����اآداب 
قواعد  عن  �شاملة  مرورية  مبعلومات 
ال�شحيحة  والطريقة  الطريق،  عبور 
البا�س  اأو  ال�������ش���ي���ارة  يف  ل��ل��ج��ل��و���س 
املدر�شي، وقواعد النزول والركوب من 
ال�شيارة اأو البا�س، وتذكريهم باالإنتباه 
اأثناء  يف  امل����روري����ة  احل������وادث  ل���ت���اليف 
الطرقات  يف  اللعب  اأو  ال�شارع،  اإجتياز 
ببع�س  تعريفهم  اىل  اإ�شافة   ، العامة 

املتعلقة  واملرورية  ال�شوئية  االإ�شارات 
التعامل  وكيفية  وامل�����ش��اة،  بال�شائقني 
معها، واالإجابة عن ا�شئلتهم املختلفة. 
بن  بطي  �شهيل  ق��ال  ال�شدد  ه��ذا  ويف 
العامة  القيادة  يف  اول  م�شاعد  عا�شور 
تلبية  على  حر�شنا  ال�شارقة:  ل�شرطة 
متطلبات الطفل التوعوية املرورية يف 
املرحلة  مراعاة  االول  اثنني،  جانبني 
ا�شفاء  ال���ث���اين  واجل���ان���ب  ال��ع��م��ري��ة، 
واجلوائز  والتحفيز  الت�شويق  ا�شلوب 
للمتابعة  امل��ح��ب��ب  واجل�����و  وال���ه���داي���ا 
املعلومة  ان��ت��ق��اء  ���ش��م��ان  اىل  اإ���ش��اف��ة 

يف  ق��درات��ه��م  وتعزيز  للطفل  املنا�شبة 
املحيط  مع  بالتعاون  عملياً  تطبيقها 
ونحن  التدري�شية،  والهيئة  العائلي 
لل�شارقة  ب��االإن�����ش��م��ام  ج�����داً  ����ش���ع���داء 
لنا فر�شة طيبة  ات��اح  ال��ذي  ال��ق��رائ��ي 
للقاء االأطفال، وناأمل اأن نعزز دورهم 
اآمن . من جهتها  يف خلق جمتمع واٍع 
عائ�شة  م���در����ش���ة  يف  امل���ع���ل���م���ة  ق���ال���ت 
النموذجية للبنات عائ�شة عمر: ت�شب 
هذه الور�س يف اإطار تعزيز تنمية وعي 
الطلبة باملواقف املرورية املختلفة التي 
دعم  اإط���ار  يف  ت�شب  كما  يحتاجونها، 

منهج الثقافة االأمنية املطبق حالياً يف 
املدر�شة، ون��رى ان م�شاركة االأخ��وة يف 
اأن  امل��رور مبثل هذه الور�س من �شاأنه 
يعزز �شداقة الطفل لل�شرطة، وينمي 
فيه احرتام القانون، ويدعم توجهاته 
هذا  وال���ش��ك  �شاحلا،  م��واط��ن��اً  ليكون 
ج���ه���د ي�����ش��ك��ر ع��ل��ي��ه ال���ق���ائ���م���ون على 
 . للطفل  القرائي  ال�شارقة  مهرجان 
ل�شرطة  العامة  القيادة  وحتر�س  هذا 
ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف م��ث��ل هذه 
رغبة  لالأطفال  املخ�ش�شة  الفعاليات 
يف  املختلفة  اه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  منها 
ت��وع��ي��ة اجل��ي��ل، و����ش���رورة ف��ت��ح املزيد 
من قنوات التوا�شل املجتمعي ال�شيما 
االأطفال، ودعم خرات معلمي املدار�س 
واإعانتهم  امل���روري���ة،  ال�����ش��الم��ة  ح���ول 
�شلوك  وتوجيه  املعلومات  اإعطاء  على 
حول  معلوماتهم  وت�شحيح  االأط��ف��ال 

قواعد املرور املختلفة. 
مهرجان  ي�شت�شيف  ان  امل��وؤم��ل  وم���ن 
ور�شتني  ل��ل��ط��ف��ل  ال��ق��رائ��ي  ال�����ش��ارق��ة 
ج���دي���دت���ني ع����ن ال�������ش���الم���ة امل����روري����ة 
 30 الثالثاء  يوم  وذلك يف  لالأطفال، 
2 من  اأب��ري��ل احل���ايل، واخلمي�س  م��ن 

مايو املقبل.

•• اأبوظبي-وام:

بالدورة  اأع�����ش��اء وف���دي �شلطنة ع��م��ان ودول���ة قطر  اأ���ش��اد 
ونتائجها  االإم��ارات  ملهارات  الوطنية  للم�شابقة  اخلام�شة 
وطريقة تنظيمها واخراجها وذلك بعد اأن ح�شروا �شمن 
ال��وف��ود ال���زائ���رة ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة ال��ت��ي ا���ش��ت��م��رت يومني 

واختتمت ام�س يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
العاملة  ال���ق���وى  وزارة  م���ن  ال���ن���ا����ش���ري  ه��ي��ف��اء  وق���ال���ت 
اإن امل�شابقة جرت وفق معايري عاملية من حيث  بال�شلطنة 

باملناف�شات  اخلا�شة  االج��ه��زة  وتوفر  والتحكيم  التنظيم 
بني املت�شابقني.

وح��ي��ت م��ه��ارات االم�����ارات ع��ل��ى م��اب��ذل��ت��ه الخ����راج ال���دورة 
يف  ع��ل��ي��ه  ك��ان��ت  مم��ا  اف�����ش��ل  ب�شكل  للم�شابقة  اخل��ام�����ش��ة 
اأن ذلك مت بف�شل الدعم  اإىل  ال�شنوات املا�شية .. م�شرية 
القيادة احلكيمة للدولة واإىل رعاية  الكبري الذي تقدمه 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي 
رئي�شة  االأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�س  ال��ع��ام 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة اأم االإمارات للم�شابقة. 

الوزارة  يف  هيفاء  زميل  التمتمي  �شلطان  اأ�شاد  جهته  من 
بامل�شابقة التي و�شفها بانها يف قمة الروعة .. م�شريا اإىل 
اأن ذلك دليل على اهتمام االم��ارات بال�شباب والبحث عن 

مواهبهم االبداعية و�شقلها.
�شائبا  انطباعا  يعطي  امل�شابقة  تنظيم  ح�شن  اإن  وق���ال 
العامل  م��ه��ارات  م�شابقة  ا�شت�شافة  على  االم���ارات  ب��ق��درة 
تاأخري  ان بالده �شوف ت�شوت بدون  2017م موؤكدا  عام 
العاملية يف اليبزج  امل�شابقة  اثناء  اال�شت�شافة  ل�شالح هذه 

االملانية يف يوليو القادم.

من جانب اآخر اأ�شاد ال�شيد �شالح ال�شاوي من وزارة العمل 
القطرية بامل�شابقة ودقة التنظيم الفتا اإىل اأن دورة ال�شنة 
احلالية كانت اف�شل بكثري عن الدورة املا�شية التي تواجد 

فيها اي�شا.
وقال ان هذا التطور امللمو�س يعك�س اجلهود التي تبذلها 
االماراتية  امل��واه��ب  اكت�شاف  اج��ل  م��ن  االم����ارات  م��ه��ارات 
عدد  زي����ادة  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا  للم�شتقبل  ذخ���رية  واع���داده���ا 
املا�شي  العام  عليه  ماكانت  ا�شعاف  ثالثة  اىل  املتناف�شني 
او�شحت قدرة االم��ارات على ا�شت�شافة مهارات العامل يف 

امل�شتقبل. وتعتر عمان وقطر ع�شوين يف هيئة م�شابقة 
املهارات املهنية اخلليجية التي نظمت دورتها الثالثة خالل 
اال�شابيع املا�شية يف مملكة البحرين و�شاركت فيها معظم 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وح�����ش��د ف��ري��ق م���ه���ارات االم������ارات يف ت��ل��ك ال�����دورة �شبع 
ميداليات ذهبية وف�شية وبرونزية ويخ�شع حاليا لدورات 
والرازيل  وبريطانيا  واليابان  كوريا  يف  مكثفة  تدريبية 
وفرن�شا ا�شتعدادا لتمثيل الدولة يف مهارات العامل مبدينة 

اليبزج االملانية خالل اال�شبوع االول من يوليو القادم.

اإ�ضــــادات خليجيــــة بامل�ضابقـــة الوطنيــــة ملهـــــارات الإمـــــارات

ختام م�سابقة مهارات الإمارات

فوز 81 مواطنا بامل�ضابقة الوطنية بح�ضور رئي�ض مهارات العامل  

�سمن برنامج مدار�ض بال بال�ستيك باأم القيوين 

طالبات مدر�ضة فلج املعال للتعليم الأ�ضا�ضي والثانوي يقمن بجمع 1000 كي�ض بال�ضتيكي وتوزيع اأكرث من 400 برو�ضور

اإقامة ام القيوين تنظم حملة للتربع بالدم

ابراهيم املعال: احلملة �ضهدت جتاوبا كبريا لتوؤكد مدى الوعي بالثقافة التطوعية
�ضرطة ال�ضارقة تعزز الوعي املروري للطفل مبهرجان ال�ضارقة القرائي 

الفائزات يف امل�سابقة مع امل�سوؤلني

رئي�ض مهارات العامل يلقي كلمته كلمة ال�سيخة فاطمة تلقيها الدكتورة ميثاء ال�سام�سي

الدكتور فادي اأحمد وعمر املهريي و عبداهلل املرزوقي

•• اأبوظبي – فوؤاد علي

ق��ال��ت ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام 
التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س 
االأ���ش��ري��ة اإن امل�����ش��اب��ق��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
ع���ام���ه���ا اخل���ام�������س اأ����ش���ب���ح���ت تعر 
ع��ن رع��اي��ة ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة لكل 
والفنية  والتقنية  العلمية  امل��ه��ارات 
الأب��ن��اء االإم�����ارات وم���ا تتميز ب��ه كل 
ع����ام م���ن ت���ط���ور وت���ن���وع حم��ق��ق��ة يف 
اأدائ���ه���ا واب��داع��ات��ه��ا روؤي����ة االإم����ارات 
 2030 اأب��وظ��ب��ي  و وروؤي���ة   2021
بطموحاتها  التنموية  واأه��داف��ه��م��ا 
ان  على  موؤكدة  اآفاقها  و�شعة ومتيز 
امل�شابقة الوطنية ُتعد توافقاً لروؤية 
بن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اأهم  اأح��د  ال�شباب  ي�شكل  التي   ، اهلل 
الدعامة  ب��اع��ت��ب��اره��م  م��رت��ك��زات��ه��ا 
حا�شراً  ال��ب��الد  لنه�شة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
الفريق  اأن  اىل  وم�شتقباًل،م�شرية 
اآل  ال�شيخ حممد بن زايد  اأول �شمو 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�شلحة، و�شع رعاية 
وتاأهيل الكفاءات والقدرات الوطنية 
على �شلم االأولويات، كما �شخر كافة 
ال�شبل التي تعمل على تطوير اأدائها 
امل�شتجدات  مل��واك��ب��ة  م��وؤه��ل��ة  ل��ت��ك��ون 

والتطورات التنموية.
اأقامه  جاء ذلك خالل احلفل الذي 
والتدريب  للتعليم  اب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
فعاليات  خ��ت��ام  يف  وامل��ه��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي 
الدورة اخلام�شة للم�شابقة الوطنية 
ل���ل���م���ه���ارات ال����ت����ي ن��ظ��م��ه��ا امل���رك���ز 
ابريل   25-22 ال��ف��رتة م��ن  خ��الل 
اأب��وظ��ب��ي الوطني  اجل��اري��ف��ي م��رك��ز 
الدكتورة  للمعار�س بح�شور معايل 
دولة  وزي��رة  ال�شام�شي  �شامل  ميثاء 
جمل�س  رئي�س  زاي��د  جامعة  رئي�شة 
املهند�س  و  ال�����زواج  ���ش��ن��دوق  اإدارة 
اإبراهيم احلمادي مدير عام  ح�شني 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
ال�شام�شي  وم��ب��ارك  واملهني  التقني 
العام و �شاميون بارتلي  املدير  نائب 
الدولية  امل����ه����ارات  م��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����س 
علي حممد املرزوقي رئي�س مهارات 
ق���ام���وا بتكرمي  وال���ذي���ن  االإم�������ارات 
مبجاالتها  امل�����ش��اب��ق��ة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن 
ومواطنة  م���واط���ن���اً   81 وه����م   19

و اأ���ش��ب��ح��ت م��ت��ق��دم��ة و م��ت��م��ي��زة يف 
م�شابقات مهارات العامل .

قال  )ل��ل��ف��ج��ر(  خ��ا���س  ت�شريح  ويف 
الدورة  اإن  الدكتور ح�شني احلمادي 
الكبري  ال��ن��ج��اح  اخل��ام�����ش��ة ح��ق��ق��ت 
التعليمية  اجل���ه���ات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  يف 
زاد  و  للم�شابقة  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع 
ونريد  اأ�شعاف   3 ملت�شابقني  ا  ع��دد 
اإن  ال��ق��ادم��ة  ال�����دورة  ت�شتقطب  اأن 
نزيد  اأن  و  مت�شابق   600 ا هلل  �شاء 
مهارة   25 اإىل  امل���ه���ارات  ع���دد  م���ن 
التوا�شل  اإىل  �شن�شعى  و  خمتلفة 
للم�شاركة يف  التعليمية  مع اجلهات 
والداعمني مهارات  القادمة  ال��دورة 
االإمارات يزيدون يف كل �شنة و كثري 
منهم بداأ التوا�شل معنا للرعاية يف 
ال�شنة القادمة و ك�شف احلمادي اأنه 
متطور  داخ��ل��ي  �شكن  هناك  �شيكون 
ي�شت�شيف املت�شابقني �شينتهي البناء 

منه يف هذا العام .
اأ�شتاذ  ال��دك��ت��ور ف���ادي اح��م��د  وق���ال 
م�����ش��ارك ب��اجل��ام��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة يف 
الكمبيوتر  ه��ن�����ش��ة  ق�����ش��م  ال�����ش��ارق��ة 
ت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى ف�����وز ط���ال���ب���ان عمر 
املهريي وعبداهلل املرزوقي من ق�شم 
يف  االأم��ري��ك��ي��ة  باجلامعة  ال��رجم��ة 
ف��خ��وري��ن بطالبنا  ن��ح��ن  ال�����ش��ارق��ة 
ناف�س  ال��ذي  الوحيد  الفريق  وك��ان 
املت�شابقني و فازوا بعدة  الفرق   10
اث��ب��ت��وا كذلك  و  ع��امل��ي��ة  م�����ش��اب��ق��ات 
قدرتهم بالفوز بامل�شابقات املحلية و 

اأخذوا املركز االأول.
الذهبية  بامليدالية  الفائز  واأو���ش��ح 
بفوزنا  ف���رح���ان���ني  امل����ه����ريي  ع���م���ر 
للم�شابقة  االإ����ش���ت���ع���دات  ن���ن���وي  و 
ال�شئ  ل��ل��م��ه��ارات واأه�����م  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
ال��ت��دري��ب وال����ذي ي��ت��درب ي��ن��ج��ح يف 
املرزوقي  ع��ب��داهلل  اأ���ش��اف  و  النهاية 
فزنا  واحلمدهلل  للم�شابقة  اجتهدنا 
ال�شباب  وعلى  زرع��ن��اه  م��ا  وح�شدنا 
يتدربوا  و  اأن يجتهدوا  منا  االأ�شغر 

حتى يفوزوا بامليدالية الذهبية.
وقال حممد فا�شل احلمادي الفائز 
مهارة  م����ن  ال���ذه���ب���ي���ة  ب���امل���ي���دال���ي���ة 
االأوتوكاد من طالب معهد ثانويات 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ف���رع 
اأبوظبي كان عندى النية و االإ�شرار 
و  الفوز و قد تدربت ملدة �شهر  على 
ن�شف و كان اأول يوم االأداء متوا�شعاً 

و لكن عو�شناه يف اليوم الثاين .

االأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
على  يعمل  ال���ذي  امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات 
وحت�شني  الب�شرية  ال��ك��وادر  تطوير 
تطلعات  يخدم  مب��ا  اأدائ��ه��ا  م�شتوى 
اإعالء  نحو  االإم����ارات  دول��ة  حكومة 
اإ�شم دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
كدولة رائدة ومتميزة على امل�شتوى 

االإقليمي والدويل .
و ق����ال رئ��ي�����س م���ه���ارات ال���ع���امل اأن 
امل�����ش��اب��ق��ة ال��وط��ن��ي��ة يف االم�����ارات يف 
القيادة  ح��ي��ث جن��ح��ت  دائ����م  ت��ط��ور 
الر�شيدة يف م�شاندة حكومة االمارات 
عامة ومركز اأبوظبي للتعليم التقني 
الدعم  اأ�شكال  كافة  لتوفري  واملهني 
االمارات  �شباب  لتكني  االزم  التقني 
م���ن ت��ط��وي��ر م�����ش��ت��وي��ات اأدائ����ه����م يف 
كافة املهارات ،موؤكدا على اأن فر�شة 
املونديال  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  يف  االم������ارات 
باتت   2017 ل���ل���م���ه���ارات  ال���ع���امل���ي 
قوية يف �شوء امللف ال�شامل والقوي 
للفوز بهذا  الدولة  به  ال��ذي تقدمة 
اأن  م�شيفاً  الكبري  ال��ع��امل��ي  احل���دث 
الثالث  ال��ع��امل  يف  امل��ه��ارت  م�شابقة 
ال�شنة   20 م��ت��ط��ورة خ��الل  ���ش��ارت 
و  للعيان  ملفت  �شئ  ه��ذا  و  املا�شية 
اإىل الرازيل كيف تتطورت و  اأنظر 
الع�شرين  �شارت ع�شو يف جمموعة 

مي�����ث�����ل�����ون خم����ت����ل����ف اجل�����ام�����ع�����ات 
والفنية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  وامل���ع���اه���د 
وامل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة يف 
ال���دول���ة ح��ي��ث ب��ل��غ جم��م��وع جوائز 
و  دره��م  امل�شابقة نحو ن�شف مليون 
الذهبية  امل��ي��دال��ي��ات  على  احل�شول 
اىل  باالإ�شافة  والرنزية  والف�شية 
الدولة يف  لتمثيل  الفائزين  تر�شيح 
املونديال العاملي للمهازات بالرازيل 

.2015
 وكان االحتفال قد بداأت بكلمة �شمو 
والتي  مب�ارك  بنت  فاط�مة  ال�شيخة 
ميثاء  ال��دك��ت��ورة  عنها  نيابة  القتها 
�شموال�شيخة  قالت  حيث  ال�شام�شي 
لفرحة  اإن����ه����ا  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف  ف���اط���م���ة 
كبرية تغمرنا ونحن ن�شهد امل�شابقة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ه��ارات االإم���ارات���ي���ة يف 
التي  امل�شابقة  ه��ذه  اخلام�س  عامها 
تزداد اإبداعاتها تنوعاً واآفاقها اإت�شاعاً 
حتى غدت روح املناف�شة ميداناً رحباً 
بكل  اخل��الق��ة  االإم��ارات��ي��ة  للمواهب 
ه���ي يف جمملها  وال���ت���ي  م��ف��ردات��ه��ا 
ال�شورة امل�شرقة لالإجنازات ال�شبابية 
الواعدة والطموحة اإىل اإرتقاء �شلم 
التميز الذي نعتد به وت�شعى هي من 
خالله نحو العاملية اإذ من املتوقع اأن 
العاملي  امل��ون��دي��ال  ال��دول��ة يف  مت��ث��ل 

للمهارات الذي �شيقام يف �شهر يوليو 
اإىل  ي��دع��ون��ا  مم���ا  ب��اأمل��ان��ي��ا   2013
الفخر واالإعتزاز مب�شاركة املوؤ�ش�شات 
العلمية واملجتمعية وتظافر جهودها 
االإبداعية من اأجل اأن تاأخذ املهارات 
وموؤازرة  دعماً  ا�شتحقاقها  ال�شبابية 
ه��ن��اك يف هذا  ل��ي�����س  اإذ  وم�����ش��اه��م��ة 
امل��ي��دان اأ���ش��م��ى م��ن اأن حت��ظ��ى هذه 
فاعلة  اأ�شا�شية  ب�شراكة  املوؤ�ش�شات 
والغايات  االأه������داف  حت��ق��ق  م��ث��م��رة 
ال����ت����ي م����ن اأج���ل���ه���ا ان���ط���ل���ق���ت ه���ذه 

امل�شابقة.
لي�شت  امل�شابقة  اإن  �شموها  واأ�شافت 
هدفاً بحد ذاتها وامنا هي يف جوهر 
املزيد  ا�شتك�شاف  يف  ت�شهم  ر�شالتها 

لل�شباب  االب���داع���ي���ة  امل����ه����ارات  م���ن 
الوطنية  امل�شابقة  اأن  كما  االإماراتي 
العلمي  امل��ي��دان  ه��ي يف ج��ان��ب منها 
موؤ�ش�شاتنا  اإل��ي��ه  و�شلت  مل��ا  العملي 
التعليمية على اختالف تخ�ش�شاتها 
م��ن مكانة  امل��ع��رف��ة  ف���روع  �شتى  ويف 
متميزة تعر عنها املهارات ال�شبابية 
االإم��ارات��ي��ة بكل ك��ف��اءة واق��ت��دار مما 
الوطنية  امل�شابقة  ان  ن��وؤك��د  يجلعنا 
لروؤية  توافقاً  ُتعد  االإم��ارات  ملهارات 
ال�����ش��ي��خ خليفة بن  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اأهم  اأح���د  ال�شباب  ي�شكل  ال��ت��ي  اهلل 
الدعامة  ب��اع��ت��ب��اره��م  م��رت��ك��زات��ه��ا 
حا�شراً  ال��ب��الد  لنه�شة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 

وم�شتقباًل.
واأ�شافت �شمو ال�شيخة فاطمة وانني 
اأب��ارك فيه ابداعات  يف الوقت ال��ذي 
املزيد من  اإىل تقدمي  اأدع��و  ال�شباب 
اأ�شكال امل�شاندة والدعم لهم ليتمكنوا 
العلمية  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  حت��ق��ي��ق  م����ن 
االإبتكارية ومبا ميكنهم من ا�شتثمار 
مهاراتهم وطاقاتهم ومتيز اأدوارهم 
ويف  االقت�شادية  االأن�شطة  كافة  يف 
اخلتام ال ي�شعني اإال اأن اأ�شكر جميع 
القائمني واملنظمني وامل�شرفني على 
امل�����ش��اب��ق��ة ورع��ات��ه��ا واأث���م���ن اجلهود 
املخل�شة التي ُبذلت وُتبذل من اأجل 
اأن حتقق امل�شابقة ر�شالتها واأهدافها 
وطموحاتها الراميه اإىل اإعداد املزيد 

االإماراتية  ال�شبابية  امل���ه���ارات  م��ن 
املبدعة واخلالقة. ومن جهته اأعرب 
احلمادي  ابراهيم  ح�شني  املهند�س 
امل�شابقة  رئ��ي�����س  امل��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر 
التي  الكرمية  بالرعاية  �شعادته  عن 
للم�شابقة  الر�شيدة  القيادة  توليها 
ال��وط��ن��ي��ة ال���ت���ي ف�����ش��ل��ن��ا ع����دم ذكر 
املوؤ�ش�شات التي ينت�شب اليها الطلبة 
الفائزين يف امل�شابقة اذ اأنهم جميعا 
ي��ح��م��ل��ون يف ق��ل��وب��ه��م ه��وي��ة واح���دة 
نعتز بها جميعاانها الهوية الوطنية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االم������ارات  ل��دول��ة 
وح���ب ق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ش��ي��دة ممثلة يف 

�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة.
ابراهيم  ح�����ش��ني  امل���ه���ن���د����س  وق������ال 
ال���ع���م���ل ج����اري  ك���م���ا ان  احل�����م�����ادي 
اال�شرتاتيجية  ه��ذه  لتطوير  حاليا 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ك����اف����ة ال�����������وزارات 
واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة من 
اكت�شاف  على  امل�شرتك  العمل  اج��ل 
االماراتية  امل��واه��ب  و�شقل  ورع��اي��ة 
املبدعة اينما كانت،باعتبار ان هوؤالء 
هم �شباب االمارات الواعد القادرعلي 
املتطور  االماراتي  امل�شتقبل  �شناعة 
يف كافة مناحي احلياة ذلك امل�شتقبل 
�شمو  اأول  الفريق  اليه  ي�شعى  ال��ذي 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
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•• اأ�ستانا-يو بي اأي:

�شلطان  ن��ور  الكازاخ�شتاين  الرئي�س  اأعلن 
ال  اأفغان�شتان  اإن  اجلمعة  ام�س  نزارباييف 
تزال م�شدراً لالأن�شطة االإرهابية واملتطرفة 

مبا يف ذلك يف الدول املجاورة لها.
وقال نزارباييف يف املوؤمتر الوزاري الثالث 
لبلدان قلب اآ�شيا يف اأملا اآتا يف كازاخ�شتان اأن 
التحدي املهم يف املنطقة هو خطر االإرهاب 
فاأفغان�شتان  ال��دي��ن��ي.  وال��ت��ط��رف  ال����دويل 
االأن�شطة  باأن تكون م�شدر  ت�شتمر لالأ�شف 

الدول  واملتطرفة مبا يف ذلك يف  االإرهابية 
اإحدى  اأن  اإىل  اأي�شاً  واأ���ش��ار   . لها  امل��ج��اورة 
اإنتاج  ه���و  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  امل��ل��ّح��ة يف  امل�����ش��اك��ل 
جهود  اإىل  داع����ي����اً  وجت���ارت���ه���ا،  امل����خ����درات 
امل�شكلة  ه���ذه  مل��ح��ارب��ة  وم��ن�����ش��ق��ة  ج��م��اع��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة. وق����ال ن��زارب��اي��ي��ف اإن����ه م���ن دون 
حتقيق  ال�شعب  م��ن  �شيكون  متكامل،  ح��ل 
عام  بعد  اأفغان�شتان  يف  واال�شتقرار  ال�شالم 
الدولية. القوات  ان�شحاب  بعد  اأي   2014

يت�شمن  اأن  يجب  اآت���ا  اأمل���ا  اإع���الن  اأن  وراأى 
االأفغاين  امل��ج��ت��م��ع  اإىل  وا���ش��ح��ة  اإ�����ش����ارات 

وخارجها  البالد  داخ��ل  ال�شيا�شية  والقوى 
ال����دويل ملوقفه  امل��ج��ت��م��ع  ع���دم تغيري  ع��ل��ى 
اأفغان�شتان  دع����م  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى  ال���ق���ائ���م 

ك�شريك م�شوؤول.
الثالث لدول  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  وت�����ش��ارك يف 
اليوم،  اأع��م��ال��ه  انطلقت  ال���ذي  اآ���ش��ي��ا  ق��ل��ب 
45 دولة ومنظمة اإقليمية ودولية ويبحث 
جملة من التحديات االإقليمية ومن �شمنها 
االإره�������اب وت���ه���ري���ب امل����خ����درات واجل���رائ���م 
املنظمة، باالإ�شافة اإىل التعاون االقت�شادي 

امل�شرتك.

•• بنجالدي�ص-ا ف ب:

اط��ل��ق��ت ال�����ش��رط��ة ر���ش��ا���ش��ا م��ط��اط��ي��ا وغ����ازا م�شيال 
متظاهرين  لتفريق  دك��ا  �شاحية  يف  اجلمعة  للدموع 
ال�شوارع  يف  ���ش��ي��ارات  بقلب  وق��ام��وا  م�شانع  هاجموا 
تعبريا عن غ�شبهم بعد يومني على انهيار مبنى اوقع 
290 قتيال على االقل بح�شب ح�شيلة جديدة ق�شم 

كببري غالبيتهم عمال يف قطاع الن�شيج.
م�شتقر  غري  الو�شع  ان  ال�شرطة  يف  م�شوؤول  و�شرح 
التظاهرة.  يف  العمال  االف  مئات  ي�شارك  اذ  اطالقا 
للدموع  امل�شيل  والغاز  املطاطي  الر�شا�س  ا�شتخدمنا 

لتفريقهم . 
الثاين يف �شرطة  امل�شوؤول  واو�شح م�شطفى الرحمن 
هاجموا  عماال  ان  دك��ا  العا�شمة  �شاحية  يف  غازيبور 

م�شانع وقاموا بقلب �شيارات وا�شرام النار يف متاجر 
الن�شيج  ا�شطر م�شانع  املتظاهرين مما  خالل مرور 
اىل االقفال. وتابع الرحمن لوكالة فران�س بر�س انهم 
يطالبون بتوقيف واعدام مالكي امل�شاغل واملبنى الذي 

انهار يف �شافار .
وكان مبنى رنا بالزا املوؤلف من ثماين طبقات انهار 

االربعاء يف �شافار.
وي�شم املبنى خم�شة م�شاغل تنتج باخل�شو�س العالمة 

اال�شبانية مانغو والريطانية براميارك.
واعادت الكارثة اجلدل حول ظروف العمل يف �شناعة 
الن�شيج يف بنغالد�س. وهذا احلادث هو اال�شوا يف تاريخ 
ا�شيا  الواقع يف جنوب  الفقري  البلد  ال�شناعة يف هذا 
االقت�شاد  ا�ش�س  اح��د  ال�شناعة  قطاع  يعتر  وال���ذي 

فيه.

•• بغداد-رويرتز: 

ال��ن��ت��ائ��ج االول���ي���ة الن��ت��خ��اب��ات جم��ال�����س املحافظات  اأظ���ه���رت 
تقدم ائتالف رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي يف ثماين 
حمافظات من اجمايل 12 حمافظة اجريت فيها االنتخابات 

مطلع اال�شبوع مبا يف ذلك العا�شمة بغداد.
كما فاز حليف املالكي يف النجف مما مينحه فغليا ال�شدارة 
يف ت�شع حمافظات ويعزز االداء القوي الئتالف دولة القانون 

االنتخابات  قبل  موقعه  النتائج  م��ن  باملئة   87 ظهور  بعد 
الرملانية املقررة يف 2014 حيث ملح اىل انه �شي�شكل حكومة 

اغلبية.
على  عميقة  انق�شامات  العراقية  ال�شيا�شية  ال�شاحة  وت�شهد 
اأ�ش�س طائفية حيث تواجه حكومة املالكي ازمة ب�شاأن كيفية 
اقت�شام ال�شلطة بني ال�شيعة وال�شنة واالكراد الذين يديرون 

اقليم كرد�شتان �شبه امل�شتقل ب�شمال العراق.
حتى  �شنية  اغلبية  بهما  حمافظتني  يف  الت�شويت  واأرج���يء 

الواليات  وانتقدت  االمني  الو�شع  ب�شبب  مت��وز  يوليو  �شهر 
املتحدة ه��ذا ال��ت��اأخ��ري. وق��ال جمل�س ال����وزراء ان امل��وع��د قد 

يوؤجل مرة اخرى ما مل يتح�شن الو�شع.
منذ  االنتحارية  والتفجريات  العنف  اعمال  وترية  وارتفعت 
بداية العام اجلاري مع تعهد جناح تنظيم القاعدة يف العراق 
ب�شن حملة الذكاء االقتتال الطائفي. وقتل اكرث من 100 
�شخ�س منذ يوم الثالثاء يف ا�شتباكات بني مت�شددين وقوات 

االمن.

ائتالف املالكي يت�ضدر نتائج النتخابات يف ثماين حمافظات

اآ�ضتون تدين عمليات اخلطف يف �ضوريا 
•• بروك�سل-يو بي اأي:

اأدانت املمثلة العليا لالأمن وال�شيا�شة 
اخل���ارج���ي���ة يف االحت������اد االأوروب��������ي، 
كاثرين اآ�شتون، كافة عمليات اخلطف 
التي جتري يف �شوريا، وب�شكل خا�س 
ح��ادث��ة اخ��ت��ط��اف امل��ط��ران��ني، داعية 

لالإفراج الفوري عنهما.
اآ���ش��ت��ون، عنها  با�شم  امل��ت��ح��دث  ون��ق��ل 
كافة  اجلمعة،  ام�س  بيان،  يف  اإدانتها 
�شوريا  واخل��ط��ف يف  ال��ع��ن��ف  اأع���م���ال 
املدنيني  وق�����وع  ع����دم  اإىل  داع���ي���ة   ،
والعّمال  الدينيني،  والقادة  االأربياء، 
االن�������ش���ان���ي���ني ���ش��ح��ي��ة ه�����ذا ال���ن���زاع 

الرهيب .
واأعرب البيان عن قلق اآ�شتون حيال ال�شكوك املحيطة مب�شري املطرانني، 
ني�شان-اأبريل   22 يف  اختطفا  اللذين  اب��راه��ي��م،  ويوحنا  ي��ازج��ي،  بول�س 
اجلاري على يد م�شلحني، كما قتل �شائقهما، وهما يف طريقهما اإىل حلب 

حيث هما م�شوؤوالن يف كني�شتيهما .
دورهم  يتمثل  الذين  الدينيني،  ال��ق��ادة  لتحّول  البيان  يف  اآ�شتون  واأ�شفت 
اأنه  م��وؤك��دة   ، ال�شورية  ال��ث��ورة  يف  ه��دف  اإىل  جمتمعاتهم،  ح��اج��ات  بتلبية 
ال ميكن اإيجاد اأي م��ّرر لهذه االع��ت��داءات ودع��ا البيان اإىل اإط��الق �شراح 

املطرانني فوراً، وعودتهما �شاملنَي اإىل جمتمعاتهما .
بول�س  االأرثوذك�س،  وال�شريان  االأرثوذك�س  للروم  حلب  مطراين  اأن  يذكر 
الغربي  املا�شي بريف حلب  اإبراهيم، اختطفا يوم االثنني  يازجي ويوحنا 

على يد جماعة م�شّلحة.

ميقاتي: ملف النازحني ال�ضوريني 
بات ي�ضكل خطرًا على لبنان 

•• بريوت-يو بي اأي:

اأبلغ رئي�س احلكومة امل�شتقيل جنيب 
اخلارجية  وزي������ر  ن���ائ���ب  م���ي���ق���ات���ي، 
ام�س  بوغدانوف  ميخائيل  الرو�شي 
اجلمعة اأن ملف النازحني ال�شوريني 
ي�����ش��ك��ل خ��ط��را على  ب���ات  ل��ب��ن��ان  اإىل 

الو�شع اللبناين الداخلي .
ب���ي���ان مل��ي��ق��ات��ي ان����ه خالل  وج�����اء يف 
اجتماعه اىل بوغدانوف مت التطرق 
يف  واالأزم�����ة  املنطقة  يف  ال��و���ش��ع  اىل 
ال��ت��واف��ق على  ���ش��وري��ا،ب��خ��ا���ش��ة ومت 
ال�شلمية  ب���ال���ط���رق  ح��ل��ه��ا  �����ش����رورة 

وتطبيق مقررات موؤمتر جنيف .
النازحني  ملف  اأن  ال��رو���ش��ي   للم�شوؤول  اأك���د  ميقاتي  ان  البيان  واأ���ش��اف 
ب�شبب  الداخلي  اللبناين  الو�شع  على  خطرا  ي�شكل  لبنان  يف  ال�شوريني 
تركيبة البلد الدقيقة واحل�شا�شة وحث  على �شرورة تعاون املجتمع الدويل 
مع لبنان ملعاجلة ملف النازحني ال�شوريني . ودعا اىل العمل النهاء النزاع 
يف �شوريا وقال بوغدانوف لل�شحفيني ان اجتماعه اىل ميقاتي  كان مفيدا 
واأنه بحث معه يف املوا�شيع املتعلقة بالعالقات الثنائية بني رو�شيا ولبنان 
وقد   ، لبنان  ب��وغ��دان��وف  وي���زور  تطويرها.  و�شبل  امل�شتقبلية  وال��ع��الق��ات 
اجتمع اأم�س اخلمي�س اإىل عدد من ال�شخ�شيات ال�شيا�شية واالأرثوذك�شية؟

•• بعلبك-رويرتز:

�شور  تتال�شى  لبنان  �شمال  يف  ال�شريعة  الطرق  طول  على 
ا�شرائيل  مع  ا�شتباكات  يف  قتلوا  الذين  اهلل  ح��زب  مقاتلي 
اهلل اجلديدة  ح��زب  ح��رب  قتلوا يف  مل��ن  بدلها �شور  وحت��ل 
بجوار جي�س  يقاتلون  وهم  �شوريا  قتلوا يف  الرجال  ه��وؤالء 
الرئي�س ال�شوري ب�شار اال�شد حليف حزب اهلل الوثيق �شد 
�شخ�س  األ��ف   70 اأرواح  ���ش��راع ح�شد  املقاتلني يف  وح���دات 
ويهدد با�شعال احلرب االهلية اللبنانية التي ا�شتمرت 15 
عاما. وتعد اجلماعة ال�شيعية التي ت�شنفها الواليات املتحدة 
كمنظمة ارهابية اأكرث اجلماعات الع�شكرية فاعلية يف لبنان 
ال�شنة  غ�شب  ال�شوري  امل�شتنقع  يف  املتزايد  تورطها  واأث��ار 

اللبنانيني املتعاطفني مع مقاتلي املعار�شة ال�شورية.
تبدو بعلبك املدينة التي ت�شتهر باأطاللها الرومانية وهي 
معقل حلزب اهلل كثكنة ع�شكرية. وينت�شر اأع�شاء حزب اهلل 

وهم يرتدون زيا ع�شكريا يف كل مكان.
اأنحاء  اأ�شداء البنادق االلية يف  وم�شاء يوم االربعاء ترددت 
من  جديد  قتيل  و�شول  عن  تعلن  ال�شيقة  بعلبك  ���ش��وارع 
اأفراد حزب اهلل من �شوريا التي تقع على بعد 12 كيلومرتا 
اىل ال�����ش��رق. وب�����ش��رع��ة ا���ش��ط��ف ن��ح��و 30 م��ن زم��الئ��ه يف 
ال�شارع و�شبطوا قبعاتهم اخل�شراء واأعدوا اأنف�شهم حلمل 
اجلثمان على اأكتافهم. وقال �شاحب متجر الكرتونيات �شاب 

طلب عدم ن�شر ا�شمه حل�شا�شية امل�شاألة نرى يوميا جنازة اأو اثنتني من هذه 
اجلنازات يف بعلبك. وطلب رجل �شرطة من حزب اهلل يرتدي قمي�شا اأزرق من 
رويرتز عدم ت�شوير اجلنازة وقال بهدوء وهو ميرر ال�شيارة هناك خم�شة اأو 
�شتة �شهداء حلزب اهلل يوميا من �شمال لبنان. وحتمل لبنان الوجود الع�شكري 
جلارته التي هيمنت عليه تاريخيا ملدة 29 عاما حتى 2005 وحاول اأن يناأى 
بنف�شه عن االنتفا�شة التي بداأت �شلمية �شد اأربعة عقود من حكم عائلة اال�شد 
قبل اأن تتحول اىل العنف بعدما قتل رجال اال�شد واعتقلوا االالف. لكن ثبت 
اأن عزل �شكان لبنان وعددهم اأربعة ماليني عن �شوريا �شرب من اخليال فقد 
بداأ الالجئون يتدفقون وبداأ �شكان القرى ال�شنة على طول احلدود يف توفري 
املاأوى والغذاء والرعاية ال�شحية للمقاتلني ال�شوريني واأر�شل موؤيدو املقاتلني 
اال�شد. ويف  ق��وات  اال�شلحة والرجال عر احل��دود لقتال  لبنان  ال�شوريني يف 
غياب هيكل للقيادة ي�شعب حتديد العدد لكن 12 م�شلحا لبنانيا قتلوا على 
�شكان يف  ويقول  الثاين  ت�شرين  نوفمر  ال�شوري قرب حم�س يف  يد اجلي�س 
مدينة طرابل�س ال�شاحلية اللبنانية حيث وقعت ا�شتباكات متفرقة بني ال�شنة 
والعلويني ان بع�س ال�شكان املحليني من ال�شنة يقاتلون يف �شوريا اأي�شا. واأبلغ 
اأنه  ال�شلطة  املوارنة  وامل�شيحيون  وال�شيعة  ال�شنة  يتقا�شم  حيث  لبنان  اال�شد 
مدعومة  ارهابية  جماعات  باأنهم  ي�شفهم  ما  قتال  يف  م�شاعدته  عليه  يجب 
لبنان  على  ب�شورة متكررة  املورتر  قذائف  اال�شد  رج��ال  ويطلق  اخل��ارج.  من 

ويتوغلون داخل احلدود من وقت الخر ملطاردة مقاتلني �شوريني. ومت طلب 
العون من حزب اهلل. وت�شكل احلزب كحركة مقاومة لالحتالل اال�شرائيلي 
خالل احلرب االهلية اللبنانية التي جرت بني عامي 1975 و1990. وتقول 
اجلماعة انها حتتفظ باأ�شلحتها وخمزوناتها ال�شخمة من ال�شواريخ للدفاع 
للجماعة  املمنوح  التفوي�س  يو�شع  خارجية  حرب  يف  القتال  لكن  البالد  عن 

ويغ�شب اللبنانيني الذين يريدون لبالدهم اأن تناأى بنف�شها عن �شوريا.
اأنه يقاتل يف �شوريا. وردا على �شوؤال  وعلى امل�شتوى الر�شمي ينفي حزب اهلل 
امل�شوؤول  امل��و���ش��وي  اب��راه��ي��م  ق���ال  احل����دود  منطقة  يف  االخ���ري  الت�شعيد  ع��ن 
االعالمي يف حزب اهلل انه طوال عامني كانت ال�شيا�شية الر�شمية للحزب هي 

عدم التعقيب. لكن هذا ال�شر مف�شوح. 
ت�شدر يف  التي  �شتار  ديلي  ال���راأي يف �شحيفة  كاتب مقال  ي��اجن  وق��ال مايكل 
بريوت اأم�س االول ان ال�شغوط تاأتي على االرجح من ايران املمول الرئي�شي 
حلزب اهلل والداعم الرئي�شي لال�شد الذي ينتمي للطائفة العلوية ال�شيعية. 
وكتب ياجن اأ�شبح حزب اهلل وقودا ملدافع النظام ال�شوري بناء على طلب ايران 
وهذا �شيء يجب اال ي�شت�شيغه احلزب.. هناك ثمن �شيدفعه حزب اهلل نتيجة 
لدفعه للتوازنات الطائفية يف لبنان اىل اأق�شى مدى لها. هذا الثمن قد يكون 
اأهلية لبنانية طائفية.  اأ�شواأ..حرب  التدمري التدريجي للحزب ورمبا ما هو 
ال�شوري  االئتالف  رئي�س  اخلطيب  معاذ  وجه  االربعاء  يوم  متاأخر  وقت  ويف 
ب�شحب  اهلل  حل��زب  العام  االم��ني  اهلل  ن�شر  ح�شن  اىل  مبا�شرا  طلبا  املعار�س 

ال�شرق  مت��زق  طائفية  ح��رب  لتجنب  �شوريا  م��ن  مقاتليه 
االو�شط. وقال اخلطيب يف ر�شالة على �شريط فيديو دماء 
اأبنائكم يف لبنان ال يجوز اأن تهدر يف قتال اأبنائنا املظلومني 
العنيف يف حمافظة  القتال  اأي��ام من  يف �شورية وذل��ك بعد 
املعار�شة  مقاتلو  يقول  حيث  احل��دودي��ة  ال�شورية  حم�س 

ال�شورية ان حزب اهلل ن�شط فيها.
واأ�شاف اخلطيب تدخل حزب اهلل يف �شوريا قد عقد امل�شاألة 
انه يجب على  �شني  وق��ال اخلطيب وهو رجل دين  كثريا. 
والذي  عام من اخل�شام  األ��ف  على  التغلب  وال�شيعة  ال�شنة 
يهدد بتفجري �شراع طائفي يبداأ من �شوريا ولبنان وميتد 
اأكرث  اأح��د  اأح��م��د اال���ش��ري  اي���ران وتركيا. وح��ث ال�شيخ  اىل 
اهلل  ح��زب  قتال  على  اأن�شاره  �شراحة  ال�شنة  الدين  رج��ال 
ويوم  ال�شوريني.  املقاتلني  جماعات  مل�شاعدة  �شوريا  داخ��ل 
ال�شبت بثت جبهة الن�شرة ال�شورية املرتبطة بالقاعدة بيانا 
بنقل  فيه  ه��ددت  للمعار�شة  التابع  اأوري��ن��ت  تلفزيون  على 
املعركة اىل لبنان اذا ما ا�شتمر الهجوم الذي يدعمه حزب 

اهلل يف حم�س.
�شي�شتخدمون  امل��ق��ات��ل��ني  ان  ال��ن�����ش��رة  ج��ب��ه��ة  ب��ي��ان  وق����ال 
مقاتلني  وينقلون  بعلبك  ل�شرب  وال�����ش��واري��خ  ال��دب��اب��ات 
وخالل  هناك.  اهلل  ح��زب  ملهاجمة  اللبنانية  االرا���ش��ي  اىل 
على  ج��راد  �شواريخ  ثمانية  �شقطت  املا�شيني  اال�شبوعني 
بلدة الهرمل الزراعية التي ي�شكنها نحو 100 األف �شخ�س 
وتقع قرب نهر العا�شي على حدود لبنان مع �شوريا وعلى مبعدة 45 كيلومرتا 
يف  خ��او  مبنى  على  ال�شواريخ  اأح��د  و�شقط  بعلبك.  من  ال�شمال  اىل  تقريبا 
ال�شارع الرئي�شي يف الهرمل خملفا حفرة قطرها نحو مرت. و�شقط اخر على 
منزل قرب دار لاليتام يف البلدة. ومل تقع ا�شابات. وقال احلاج �شقر رئي�س 
اأرادوا  بلدية الهرمل ان ال�شواريخ اأطلقها مقاتلون �شوريون. وت�شاءل اذا ما 
التغيري فلماذا اذن يطلقون ال�شواريخ على لبنان واأ�شاف اأن الهرمل ا�شتقبلت 
4000 اأ�شرة �شورية الجئة وقدمت امل�شاعدة للجرحى. وتابع اذا ما ا�شتمروا 
اأن يكون رجال من  اأنف�شنا. ونفى �شقر  يف مهاجمة ودخ��ول لبنان ف�شنحمي 
بلدته املوؤيدة حلزب اهلل يقطعون رحلة طولها ع�شرة كيلومرتات اىل ال�شمال 
للقتال يف �شوريا. وقال ان املواطنني اللبنانيني الذين يعي�شون يف �شوريا هم 
اأي�شا ان  اأنف�شهم. ويقول حزب اهلل  فقط من �شكلوا ميلي�شيا مدنية حلماية 
اأفراده يف القرى ال�شورية التي ي�شكنها لبنانيون يدافعون عن اأنف�شهم . لكن 
االيراين  والرئي�س  اال�شد  �شور  تنت�شر  حيث  �شوريا  اىل  الطريق  ط��ول  على 
اأحمدي جناد هناك ح�شد ع�شكري وا�شح. فمقاتلو حزب اهلل يف كل  حممود 

مكان ويحمل بع�شهم حقائب كبرية وي�شريون �شوب ال�شمال.
ذهابا  العا�شي  نهر  الطريق عر  للجماعة  التابعة  اال�شعاف  �شيارات  وتقطع 
وايابا. وبينما يرتدد نقيق ال�شفادع قرب النهر تدخل مقاتلة �شورية املجال 

اجلوي اللبناين ب�شرعة ومتيل ب�شدة وتلقي بقنبلتني على بلدة حدودية.

لبنان ينزلق اإىل ال�ضراع يف �ضوريا مع ان�ضمام حزب اهلل اإىل احلرب

نق�ض الثقة بني املخابرات الرو�ضية والأمريكية اأثر على ق�ضية بو�ضطن
•• وا�سنطن -رويرتز:

قال م�شوؤولون يف ادارة الرئي�س االمريكي باراك اأوباما ان ال�شلطات االمريكية تعاملت دوما بت�شكك مع معلومات 
اأثر على  اذا كان هذا النق�س يف الثقة قد  اأث��ار ت�شاوؤالت حول ما  املخابرات الرو�شية ب�شاأن مكافحة االره��اب مما 
حتديد ما اذا كان امل�شتبه به يف هجوم بو�شطن تيمورلنك ت�شارناييف ي�شكل خطرا. واي انقطاع للتعاون املخابراتي 
ا�شتعدادا  االمني  التعاون  خطط  يعقد  ما  وهو  نطاقا  اأو�شع  تداعيات  له  يكون  قد  ورو�شيا  املتحدة  الواليات  بني 
للدورة االوملبية ال�شتوية يف بلدة �شوت�شي الرو�شية املطلة على البحر اال�شود التي ال تبعد كثريا عن منطقة القوقاز 
نابعة من  املعلومات اخلا�شة مبكافحة االرهاب  باأنهم اعتروا  امل�شطربة يف رو�شيا. و�شرح م�شوؤولون امريكيون 
ال�شراع املرير الذي تخو�شه مو�شكو مع مت�شددين ا�شالميني يف ال�شي�شان ومناطق اخرى م�شطربة من �شمال 
القوقاز. ويقول م�شوؤولون امريكيون انه يف ق�شية ت�شارناييف قدمت مو�شكو معلومات قليلة وقال م�شوؤول كبري يف 
وزارة اخلارجية االمريكية كثريا ما يتقدم الرو�س بت�شاوؤالت زائفة عن انا�س لي�شوا ارهابيني يف حقيقة االمر وهذا 

هو ال�شبب يف ان البع�س ي�شكك فيها. يجب اال ياأخذ املرء ما يقوله الرو�س على عالته. 

مواجهات بني ال�ضرطة والف املتظاهرين بعد انهيار مبنى يف بنغالد�ض

بالده  يف  الطائفية  االه��ل��ي��ة  احل���رب 
التي ت�شهد موجة عنف خلفت 179 
قتيال على االقل يف ثالثة ايام. ودعا 
املالكي يف ت�شريحات نقلها التلفزيون 
االئمة واملراجع الدينية وال�شحافيني 
وكل من يهمهم م�شتقبل العراق اىل 
امام  ال��ب��ق��اء �شامتني  وع���دم  امل��ب��ادرة 
من يريدون اعادة البالد اىل احلرب 
االهلية الطائفية . وكان العراق �شهد 
ت�شاعدا يف العنف الطائفي يف عامي 
اآالف القتلى  2006 و2007 خلف 
�شيعي  مقام  على  الهجوم  بعد  وذل��ك 
يف �شامراء يف 2006. وبدات املوجة 

ال����ذي ي�شكل  ال��ب��ل��د  ال�����ش��ن��ي��ة يف ه���ذا 
ويطالب  ���ش��ك��ان��ه.  اغ��ل��ب��ي��ة  ال�����ش��ي��ع��ة 
املحتجون ال�شنة برحيل نوري املالكي 
ال�شلطة  ب��اح��ت��ك��ار  امل��ت��ه��م  ال�����ش��ي��ع��ي 
وت��ه��م��ي�����س ال�����ش��ن��ة. وان��ت�����ش��رت قوات 
اجلي�س اخلمي�س بكثافة حول مدينة 
���ش��ل��ي��م��ان ب��ك )���ش��م��ال( ال��ت��ي �شيطر 
وامهلتهم  م�شلحون  االرب��ع��اء  عليها 
ما  بح�شب  املدينة،  ملغادرة  �شاعة   48
اكد �شباط كبار لوكالة فران�س بر�س 
املدينة  ه��ذه  على  م�شلحون  و�شيطر 
ال��واق��ع��ة يف حم��اف��ظ��ة ���ش��الح الدين 
بعد م��ع��ارك دام��ي��ة �شد ق��وات االمن 

لقوات  هجوم  بعد  اجلديدة  الدامية 
االمن على جتمع معار�س للحكومة 
يف احل��وي��ج��ة )���ش��م��ال( م��ا اوق���ع 53 
تلته.  ال���ت���ي  امل����واج����ه����ات  يف  ق��ت��ي��ال 
وتتالت بعد ذلك العمليات االنتقامية 

وال�شدامات يف البالد.
 286 وا�شيب  �شخ�شا   179 وق��ت��ل 
اي���ام �شمنهم عدد  ث��الث��ة  اآخ����رون يف 
ك��ب��ري يف اع���م���ال ال��ع��ن��ف ه����ذه وهي 
اال����ش���ط���راب���ات اال����ش���د دم���وي���ة التي 
للمالكي  معار�شة  بتظاهرات  ترتبط 
االول-دي�شمر  ك��ان��ون  ن��ه��اي��ة  ب���دات 
الغالبية  ذات  امل��ن��اط��ق  يف   2012

•• بغداد-ا ف ب:

ب��دات ق��وات االم��ن العراقية اجلمعة 
يف  بيك  �شليمان  ناحية  اىل  ال��دخ��ول 
حم��اف��ظ��ة ���ش��الح ال��دي��ن ب��ع��د خروج 
امل�����ش��ل��ح��ني م��ن��ه��ا اث�����ر و����ش���اط���ة بني 
م�شوؤول  اف���اد  م��ا  بح�شب  اجل��ان��ب��ني، 
قائممقام  وقال  بر�س.  فران�س  وكالة 
ان  بابان  الطوز �شالل عبدول  ق�شاء 
الدخول  بدات  العراقية  االمن  قوات 
���ش��ل��ي��م��ان بيك  ن��اح��ي��ة  ت��دري��ج��ي��ا اىل 
التي  ب����غ����داد(  ����ش���م���ال  ك���ل���م   150(
قبل  االربعاء  م�شلحون  عليها  �شيطر 
وا�شاف  ام�������س.  ف��ج��ر  ي���غ���ادروه���ا  ان 
بجهود  ج���اء  امل�شلحني  ان�����ش��ح��اب  ان 
الدين  ����ش���الح  ال��ع�����ش��ائ��ر وحم���اف���ظ 
الذين متكنوا  )احمد عبد اهلل عبد( 
امل�شوؤول  وا���ش��ار   . الفتنة  اخ��م��اد  م��ن 
�شيارات  وج��ود  احتمال  اىل  العراقي 
امل��ن��ط��ق��ة لذا  م��ف��خ��خ��ة يف  وم����ن����ازل 
ع�شكري  ج��ه��د  االم���ر  ه���ذا  ي�شتدعي 
الناحية  يف  االن���ت�������ش���ار  ق��ب��ل  خ���ا����س 
الواقعة على طريق رئي�شي بني بغداد 
عزيز  احمد  واك��د  كرد�شتان.  واقليم 
لناحية  البلدي  املجل�س  رئي�س  نائب 
لفران�س  ت�����ش��ري��ح  يف  ب��ي��ك  ���ش��ل��ي��م��ان 
بر�س ان امل�شلحني ان�شحبوا من ناحية 
�شليمان بيك �شباح ام�س بعد التو�شل 
واحلكومة  ال��ع�����ش��ائ��ر  ب����ني  الت����ف����اق 
املحلية . وكان اجلي�س العراقي امهل 
�شيطرت  ال��ت��ي  امل�شلحة  امل��ج��م��وع��ات 
 48 الناحية بعد معارك عنيفة  على 
اىل  املنطقة.  تطهري  ب��دء  قبل  �شاعة 
ال�����وزراء العراقي  ذل���ك ح���ذر رئ��ي�����س 
ن���وري امل��ال��ك��ي م��ن حم����اوالت تاجيج 

ال��ت��ي ان�����ش��ح��ب��ت م��ن��ه��ا وق����ال �شابط 
ب��ان�����ش��ح��اب تكتيكي  ل��ق��د ق��م��ن��ا  ك��ب��ري 
ان  بعد  بالكامل  املدينة  اخ��الء  بغاية 

غادرها �شكانها . 
لوكالة  جم���ي���د  ع���ل���ي  ال����ل����واء  وق������ال 
م���ن���ح مهلة  ان�����ه مت  ب���ر����س  ف���ران�������س 
ملغادرة  للم�شلحني  ���ش��اع��ة   48 م���ن 
االمن  ق���وات  �شتقوم  ب��ع��ده��ا  امل��دي��ن��ة 
مبهاجمتها. واكد �شالل ابو بدن احد 
امل�����ش��وؤول��ني االداري����ني يف امل��دي��ن��ة من 
جانيه ان املدينة ال تزال حتت �شيطرة 
امل�شلحني وان اجلي�س ين�شر تعزيزات 
ح��ول��ه��ا. واو����ش���ح ال���ل���واء جم��ي��د انه 
ب��ح�����ش��ب اج���ه���زة اال���ش��ت��خ��ب��ارات فان 
175 م�����ش��ل��ح��ا م����وج����ودون يف  ن��ح��و 
�شليمان بك هم 25 عن�شرا مفرت�شا 
اجلي�س  م���ن  و150  ال���ق���اع���دة  م���ن 
�شنية  وه����و جم��م��وع��ة  ال��ن��ق�����ش��ب��ن��دي 
�شابقني  ���ش��ب��اط  ���ش��ف��وف��ه��ا  ت�����ش��م يف 
ترتبط  ح�������ش���ني  �����ش����دام  ج���ي�������س  يف 
بامل�شوؤول الثاين يف نظام �شدام عزت 
الدوري. واكد اجلي�س ان تدخله �شد 
املتظاهرين قرب احلويجة الذي كان 
وراء موجة العنف هذه، كان ي�شتهدف 
اجلي�س النق�شبندي . وقال اثنان من 
احلويجة  يف  االح��ت��ج��اج��ات  منظمي 
من  ج��دي��دة  وح���دة  �شي�شكلون  ان��ه��م 
من  ل��الن��ت��ق��ام  النق�شبندي  اجل��ي�����س 
ال���ه���ج���وم ال����دام����ي ال���ث���الث���اء. وق���ال 
با�شم  امل���ت���ح���دث  اجل�����ب�����وري  ح���ام���د 
ال�شعب  ان��ت��ف��ا���ش��ة  ن��ح��ن  امل��ح��ت��ج��ني 
التامة  مبايعتنا  اعلنا  بالعراق  احلر 
اجلناح  لن�شبح  النق�شبندي  للجي�س 
من  ال��ع��راق  يطهر  ال���ذي  الع�شكري 

امللي�شيات ال�شفوية .

قوات عراقية تدخل ناحية �سليمان بيك بعد ان�سحاب امل�سلحني 

مقتل 179 �ضخ�ضًا يف ثالثة اأيام واملالكي يحذر من حرب طائفية 
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بوجود  اخلمي�س  امل��ق��ري��ف  حممد  االن��ت��ق��ايل  الليبي  الرئي�س  اق��ر 
ثغرات امنية يف حميط ال�شفارة الفرن�شية بطرابل�س التي ا�شتهدفها 
االعتداء  يف  التحقيق  ان  موؤكدا  مفخخة،  ب�شيارة  اعتداء  الثالثاء 
يتقدم. وقال املقريف اثناء زيارته موقع االعتداء الذي ا�شيب فيه 
ال  امنية  ثغرات  هناك  كانت  انه  الوا�شح  من  انه  فرن�شيان  دركيان 
ميكن الحد انكارها . وا�شاف لوكالة فران�س بر�س ان جميع املكلفني 
الذي  امل��ق��ري��ف  وا���ش��ار   . امل�����ش��وؤول��ي��ة  م��ن  ق�شطا  يتحملون  ب��االم��ن 
ال��ب��الد، اىل تقدم يف  ال��ع��ام، اعلى �شلطة يف  امل��وؤمت��ر الوطني  ي��راأ���س 
التحقيق يف هذا الهجوم الذي ت�شبب يف ا�شرار مادية كبرية لل�شفارة 
وحميطها. وردا على �شوؤال ب�شاأن ايقاف م�شتبه بهم حمتملني، قال 
املقريف انه ال ميكنه تقدمي اي تفا�شيل بهذا ال�شان. وردا على ا�شئلة 
الذي  الفرن�شي يف ليبيا انطون �شيفان  ال�شفري  اكتفى  ال�شحافيني 
و�شائل  وا���ش��ارت   . يتقدم  التحقيق  ان  بالقول  املقريف  برفقة  ك��ان 
ا�شخا�س على  اربعة  اع��الم ليبية اىل توقيف ما بني �شخ�شني اىل 
عالقة باالعتداء، دون ذكر م�شادر هذه املعلومات. وردا على �شوؤال 
والدفاع ومكتب رئي�س  الداخلية  وزارت��ا  لوكالة فران�س بر�س قالت 

الوزراء الليبي اي�شا انه ال علم لهم بتوقيفات حمتملة.
 

اتهمت ال�شني الفلبني بال�شعي ال�شفاء طابع قانوين على احتاللها 
ام�س اجلمعة  ال�شني اجلنوبي وك��ررت  جلزر متنازع عليها يف بحر 
ال��دويل. وبعد ان نفد  رف�شها حل�شم اخل��الف عن طريق التحكيم 
ال�شني  الفلبني  اأغ�شبت  االقليمية  الدبلوما�شية  بطء  من  �شرها 
يف يناير كانون الثاين املا�شي حني طلبت من حمكمة تابعة لالمم 
تنتهك  انها  مانيال  تقول  �شينية  اأن�شطة  بوقف  ت��اأم��ر  ان  املتحدة 
�شيادتها على اجلزر الواقعة يف منطقة بها موارد نفطية حمتملة. 
ال�شني  بحر  مناطق  معظم  على  لل�شني  ال�شيادية  املزاعم  واأدخلت 
امل��ت��ح��دة فيتنام  ال��والي��ات  اجل��ن��وب��ي بكني يف م��واج��ه��ة م��ع حليفتي 
على  اأي�شا  ال�شيادة  وماليزيا  وت��اي��وان  ب��رون��اي  وت��زع��م  والفلبني. 
مع  اخ��ر  ن��زاع��ا  ال�شني  وتخو�س  اجلنوبي  ال�شني  بحر  يف  مناطق 
االول  ام�س  الفلبني  واأعلنت  ال�شرقي.  ال�شني  بح�شر  يف  اليابان 
لال�شتماع  جلنة  �شكلت  امل��ت��ح��دة  ل��المم  تابعة  حتكيم  حمكمة  ان 
ل�شرقة  حم��اوالت  ه��ذه  ان  ال�شني  تقول  بينما  مانيال  �شكاوى  اىل 
على  موقعها  على  ب��ي��ان  يف  ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت  ارا���ش��ي��ه��ا. 
�شيادة  النكار  ه��ذا  ي�شتخدم  ان  يحاول  الفلبيني  اجلانب  االنرتنت 
غري  احتالله  على  قانونية  م�شحة  وا�شفاء  اأرا�شيها  على  ال�شني 
امل�شروع جلزر و�شعاب �شينية. وطالبت اخلارجية ال�شينية الفلبني 
ب��اأن ت�شحب ف��ورا االف���راد واملن�شات من اجل��زر وع��ددت اجل��زر التي 

تقول ان مانيال حتتلها.
 

الرو�شي،  ال��دوم��ا  ال��دول��ي��ة مبجل�س  ال�����ش��وؤون  رئ��ي�����س جل��ن��ة  اع��ت��ر 
األك�شي بو�شكوف، ام�س اجلمعة، اأن اتهامات الواليات املتحدة للنظام 

ال�شوري با�شتعمال اأ�شلحة كيميائية قد تكون ذريعة لبدء حرب.
اأن   ، وكتب بو�شكوف، يف تغريدة على موقع التدوين امل�شّغر تويرت 
الواليات املتحدة تبداأ هجوماً جديداً �شد دم�شق باتهامها با�شتعمال 
اأ�شلحة كيميائية.. بهذه الطريقة اتهم )الرئي�س االأمريكي ال�شابق 
ج����ورج( ب��و���س ال��ع��راق ب��ام��ت��الك اأ���ش��ل��ح��ة ن���ووي���ة.. وك��ان��ت الذريعة 
اإىل  االول  اأم�س  بر�شالة وجهها،  قال  االأبي�س  البيت  وكان  للحرب  
وجون  امل�شلحة،  اخلدمات  جلنة  رئي�س  ليفني،  ك��ارل  ال�شيناتورين، 
اأجهزتنا اال�شتخباراتية يخل�س بدرجات متفاوتة  اإن تقييم  ماكني، 
على  كيميائية  اأ�شلحة  ا�شتخدم  ال�شوري  النظام  اأن  اإىل  الثقة  من 

نطاق حمدود يف �شوريا .
اأب��و ظبي،  واأ���ش��ار وزي��ر الدفاع االأم��ريك��ي، ت�شاك هاغل، ب��دوره من 
هذا  اإىل  تو�شلت  االأمريكية  اال�شتخبارات  اإن  وق��ال  الر�شالة،  اإىل 
اال�شتنتاج يف ال�شاعات ال�24 املا�شية، ورف�س االإجابة على �شوؤال عن 
مكان ا�شتخدام غاز ال�شارين يف �شوريا وزمانه، وقال هذا اأمر دقيق.. 

ونحتاج للح�شول على جميع احلقائق .

عوا�سم

طرابل�ص

مو�شكو

بكني

متمردو العمال الكرد�ضتاين 
�ضين�ضحبون من تركيا بدءا من 8 مايو 

•• انقرة-ا ف ب:

قطعت عملية ال�شالم التي بداأت يف تركيا النهاء النزاع الكردي اخلمي�س 
مرحلة جديدة باعالن املتمردين االكراد انهم �شيبداأون اعتبارا من 8 ايار-

مايو االن�شحاب من االرا�شي الرتكية باجتاه العراق، وذلك بعد �شهر من 
الدعوة اىل وقف اطالق النار التي اطلقها زعيم حزب العمال الكرد�شتاين 
عبد اهلل اوجالن. ويف موؤمتر �شحايف يف احدى قواعده اخللفية يف �شمال 
كرد�شتان العراق، قال امل�شوؤول الع�شكري حلزب العمال مراد كارايالن ان 
العملية  وان  ايار-مايو   8 يف  العراق  باجتاه  ان�شحابهم  �شيبداأون  مقاتليه 

يفرت�س ان تنتهي يف اقرب االجال .
غري ان امل�شوؤول او�شح ان هذا االن�شحاب �شيتم ايقافه فورا يف حال تعر�س 
املقاتلون اىل هجمات من اجلي�س الرتكي. ونقلت عنه وكالة فريات نيوز 
القريبة من االكراد قوله انه عند ال�شرورة �شن�شتخدم حقنا ال�شرعي يف 

الدفاع عن النف�س وتنفيذ عمليات انتقامية .
ومل يك�شف القائد الع�شكري جدوال وا�شحا لنهاية العملية وال ما اذا كان 
بذلك  تطالبهم  كما  االن�شحاب،  قبل  ال�شالح  �شي�شعون  احل��زب  مقاتلو 

انقره.
ويتوقع ان تدوم العملية عدة ا�شهر. ويقدر عدد املتمردين االكراد يف تركيا 

بالفني ي�شاف اليهم 2500 يف القواعد اخللفية للحزب يف العراق.
وهذا االن�شحاب املرتقب منذ عدة ايام، ي�شكل املرحلة الثانية امللمو�شة يف 
نزاع  النهاء  الرتكية  احلكومة   2012 نهاية  بداتها  التي  ال�شالم  عملية 

خلف 45 الف قتيل منذ بدايته يف 1984.

الإمارات تطالب املجتمع الدويل بتحمل م�ضوؤولياته اإزاء املمار�ضات الإ�ضرائيلية بالأرا�ضي الفل�ضطينية والأزمة ال�ضورية

اإ�سرائيل تدعو وا�سنطن للتحرك ع�سكريًا يف �سوريا 

بان يطالب دم�ضق بال�ضماح لالأمم املتحدة بالتحقيق من ا�ضتخدام الكيمياوي 

اال�شتخبارات  يف  م�������ش���وؤول  ع����ن 
فيها  اتهم  اال�شرائيلية  الع�شكرية 
نظام الرئي�س ال�شوري ب�شار اال�شد 
يف  كيميائية  ا���ش��ل��ح��ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

نزاعه مع املقاتلني املعار�شني.
باراك  االم��ريك��ي  الرئي�س  وح���ذر 
من  ال�شوري  النظام  م��رارا  اوباما 
ا���ش��ت��خ��دام خم��زون��ه م��ن اال�شلحة 
اثناء  �شيما  وال  موؤكدا  الكيميائية 
اذار-  20 يف  ال����ش���رائ���ي���ل  زي������ارة 

ه����ذه اخلطوة  م��ث��ل  ب����ان  م���ار����س 
حتدث  كما  اللعبة  قواعد  �شتبدل 
ع�����ن خ����ط����وط ح���م���ر ي���ن���ب���غ���ي اال 
يف  الكني  وق��ال  دم�شق.  تتخطاها 
ا���ش��ارة اىل ه��ذه اخل��ط��وط احلمر 
والعامل  ي��راق��ب��ون  االي��ران��ي��ني  ان 
با�شره يراقب اي�شا وينتظر لريى 
حني  �شوؤال:  ويتبادر  �شيجري.  ما 
ي��ت��م ر���ش��م خ��ط اح��م��ر، ه��ل نلتزم 

به؟ 

•• عوا�سم-ا ف ب:

املتحدة  العام لالمم  االم��ني  جدد 
ب���ان ك��ي م���ون ن����داءه ال��ع��اج��ل اىل 
ت�شمح  ل��ك��ي  ال�����ش��وري��ة  احل��ك��وم��ة 
ل����ف����ري����ق ت����اب����ع ل�������المم امل���ت���ح���دة 
ب�شاأن  االت���ه���ام���ات  يف  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق 
ا���ش��ت��خ��دام ا���ش��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف 
ال��دائ��ر يف �شوريا، كما نقل  ال��ن��زاع 

عنه املتحدث با�شمه.
وقال مارتن ني�شريكي يف بيان ان 
بعثة التحقيق جاهزة لالنت�شار يف 
حاملا  �شاعة   48 اىل   24 غ�شون 
من  االخ�شر  ال�شوء  على  حت�شل 
العام  االم���ني  ان  وا���ش��اف  دم�شق. 
التقييم  اجل��د  حممل  على  ي��اأخ��ذ 
بهذا  االبي�س  البيت  اج��راه  ال��ذي 
الكونغر�س،  اىل  وار���ش��ل��ه  ال�����ش��اأن 
ان االمم  نف�شه  ال��وق��ت  م��وؤك��دا يف 
على  التعليق  ميكنها  ال  امل��ت��ح��دة 
عمليات تقييم ت�شتند اىل معلومات 
ا�شتخبارات  اج����ه����زة  م�������ش���دره���ا 
وطنية . واكد البيان ان م�شوؤولني 
على  ك����ان����وا  امل���ت���ح���دة  االمم  م����ن 
االمريكية  ال�شلطات  م��ع  ات�����ش��ال 
يف ما خ�س اآخر التطورات يف هذه 
املتحدة  الواليات  واقرت  الق�شية. 
للمرة االوىل اخلمي�س بان النظام 
ال�����ش��وري ا���ش��ت��خ��دم ع��ل��ى االرج���ح 
الدائر  النزاع  يف  كيميائية  ا�شلحة 
املعار�شة،  م��ق��ات��ل��ي  وب�����ني  ب��ي��ن��ه 
ن��ف�����ش��ه اىل ان  ال���وق���ت  م�����ش��رية يف 
لي�شت  اال���ش��ت��خ��ب��اري��ة  معلوماتها 
واعلن  ال�شاأن.  بهذا  للجزم  كافية 
البيت االبي�س انه ابلغ الكونغر�س 

بفحوى هذه املعلومات.
كلفت  اذار-م����������ار�����������س   26 ويف 
ال�شويدي  ال��ع��امل  امل��ت��ح��دة  االمم 
قيادة  �شيل�شرتوم  اكي  الروف�شور 
اذا كان  فريق خراء للتحقق مما 
يف  كيميائية  ا�شلحة  ا�شتخدام  مت 

القوات الأمريكية جاهزة للتدخل 
اإذا ح�ضلت ا�ضتفزازات كورية �ضمالية 

•• طوكيو-ا ف ب:

اع��ل��ن رئ��ي�����س االرك����ان االم��ريك��ي اجل����رال م��ارت��ن دميب�شي خ���الل زيارة 
ا�شتفزازات  ح�شلت  حال  يف  االحتماالت  لكل  جاهزة  قواته  ان  اليابان  اىل 
امام جنوده يف قاعد  ال�شمالية. وقال اجل��رال دميب�شي  من جانب كوريا 
ملنع  بو�شعنا  ما  كل  نفعل  نحن  طوكيو  غربي  االمريكية  اجلوية  يوكوتا 
كوريا ال�شمالية من القيام باي ا�شتفزاز . وا�شاف ميكنني ان اوؤكد لكم اننا 
ومن�شاآتنا  ومواطنيهم  مواطنينا  حلماية  اليابانيني  حلفائنا  مع  جاهزون 
ومن�شاآتهم . وكان اجلرال دميب�شي اطلق خالل حمطة ق�شرية يف بكني 
االرب��ع��اء م��واق��ف مماثلة ���ش��دد فيها على ال��ت��زام ب���الده ال��دف��اع ع��ن امن 
امل�شوؤول الع�شكري االمريكي االعلى للم�شوؤولني ال�شينيني  اليابان. واكد 
اليابان يف الوقت الذي تت�شاعد فيه  عزم بالده على الدفاع عن حليفتها 
وترية التوتر بني طوكيو وبكني ب�شبب جزر يف بحر �شرق ال�شني تتنازعان 
ال�شيادة عليها. واثر دخول ثماين �شفن �شينية موؤخرا يف املياه االقليمية 
دياويو،  ا�شم  ال�شني حتت  بها  اليابان وتطاب  التي تديرها  �شنكاكو  جلزر 
حذر رئي�س الوزراء الياباين �شينزو ابي بان بالده �شتلجا يف حال ال�شرورة 
اىل القوة ل�شد اي انزال تقوم به القوات ال�شينية. ويف 14 ني�شان-ابريل 
اجلاري وعد وزير اخلارجية االمريكي جون كريي خالل زيارة اىل طوكيو 
بان تدافع الواليات املتحدة عن اليابان ازاء اي تهديد كوري �شمايل. وقال 
ان  الياباين فوميو كي�شيدا  يومها يف موؤمتر �شحايف م�شرتك مع نظريه 
اعلن  . واخلمي�س  اليابان  الدفاع عن  املتحدة عازمة متاما على  الواليات 
م�����ش��وؤول ي��اب��اين رف��ي��ع امل�����ش��ت��وى م��ن وزارة اخل��ارج��ي��ة ان ال��ي��اب��ان تعطي 
اولوية كبرية لعالقاتها مع الواليات املتحدة. وا�شاف امل�شوؤول ان طوكيو 
لاللتزام  بحاجة  ونحن  ا�شيا،  ازاء  االمريكية  الدبلوما�شية  بتوازن  ت�شيد 
االمريكي يف املنطقة . واال�شبوع املا�شي ا�شتقبل نائب الرئي�س االمريكي 
جو بايدن يف البيت االبي�س نائب رئي�س ال��وزراء الياباين تارو اآ�شو، واكد 
له ت�شميم الواليات املتحدة على الدفاع عن اليابان بعد التهديدات التي 

ال�شمالية.  ك���وري���ا  ���ش��ده��ا  اط��ل��ق��ت��ه��ا 
نائب  ان  بيان  بايدن يف  وق��ال مكتب 
اتفقا  ال��وزراء  رئي�س  ونائب  الرئي�س 
ال�شمالية  كوريا  يتعني على  انه  على 
والبال�شتي  النووي  برناجميها  وقف 
واتت  ال��دول��ي��ة  بتعهداتها  واالل��ت��زام 
حذر  ان  بعد  االمريكية  التطمينات 
اليابان من  ال�شمايل  الكوري  النظام 
بعد  ال���ن���ووي  ل��ل��ه��ب  تعر�شها  خ��ط��ر 
م�شادة  ب��ط��اري��ات  طوكيو  ن�شرت  ان 
بتدمري  اجلي�س  وام���رت  لل�شواريخ 
يهدد  ق��د  �شمايل  ك���وري  ���ش��اروخ  اي 

االرا�شي اليابانية.

ال�شوري  النظام  ويتبادل  �شوريا. 
االتهامات  امل�����ش��ل��ح��ة  وامل���ع���ار����ش���ة 
ب���ا����ش���ت���خ���دام ه�����ذا ال���������ش����الح. ويف 
وزير  نائب  اعلن  املحتلة  القد�س 
ان  اجلمعة  اال�شرائيلي  اخلارجية 
التحرك  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ع��ل��ى 
ع�������ش���ك���ري���ا م�����ن اج�������ل ا����ش���ت���ع���ادة 
اال�شلحة  تر�شانة  على  ال�شيطرة 
الكيميائية ال�شورية . وقال زائيف 
الكني يف مقابلة اجرتها معه اذاعة 
الوا�شح  م��ن  اال�شرائيلي  اجلي�س 
ان��ه ان ك��ان هناك ارادة من جانب 
الواليات املتحدة واال�شرة الدولية، 
ففي و�شعهم ال�شيطرة على تر�شانة 
اال�شلحة الكيميائية ال�شورية .. ما 

�شي�شع حدا جلميع املخاوف .
و�شدرت هذه الت�شريحات يف وقت 
االوىل  للمرة  وا�شنطن  فيه  اق��رت 
قد  ال�شوري  النظام  ب��ان  اخلمي�س 

يكون ا�شتخدم ا�شلحة كيميائية.

امل���ق���رب م���ن رئي�س  ال���ك���ني  وق�����ال 
بنيامني  اال����ش���رائ���ي���ل���ي  ال���������وزراء 
نتانياهو حني تفهم اال�شرة الدولية 
انه مت تخطي خطوط حمر فعليا 
وا�شتخدام ا�شلحة كيميائية، �شوف 
ام��ام��ه��ا �شوى  ان ال خ��ي��ار  ت����درك 
ال���ت���ح���رك ب���ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة )من 
خالل عمل ع�شكري( بدل ان تبقي 
على الغمو�س . وكان وزير الدفاع 
اعلن  ه��ي��غ��ل  ت�������ش���اك  االم�����ريك�����ي 
اال�شتخبارات  اجهزة  ان  اخلمي�س 
االم����ريك����ي����ة خ���ل�������ش���ت ب����درج����ات 
النظام  ان  اىل  الثقة  متفاوتة من 
ال�شوري ا�شتخدم ا�شلحة كيميائية 
وعلى  �شوريا  يف  �شيق  نطاق  على 

االخ�س غاز ال�شارين .
و�شكلت هذه الت�شريحات تبدال يف 
الت�شكيك  بعد  االم��ريك��ي  امل��وق��ف 
ال���������ذي اب������دت������ه وا�����ش����ن����ط����ن اث����ر 
الت�شريحات التي �شدرت الثالثاء 

كريي يلتقي وفدًا من جلنة متابعة املبادرة العربية لل�ضالم الإثنني املقبل 
للعب دور بناء �شعياً وراء التو�شل اإىل عملية �شالم دائمة. و�شدد 
املثمرة  املحاثات  اإط��ار  ياأتي يف  الوفد  اجتماع كريي مع  ان  على 

التي يجريها ال�شتك�شاف كيفية دفع حهود ال�شالم قدماً.
املعنية  االأط���راف  م��ع  بالعمل  ملتزمة  اأم��ريك��ا  ان  واأك���د فنرتيل 
ي�شتمر يف  املبا�شرة، وكريي  املفاو�شات  دائم عر  �شالم  لتحقيق 
اأر�شية  الإيجاد  واالإ�شرائيلية  الفل�شطينية  القيادتني  مع  جهوده 
لقمة يف  ال��دع��وة  يعتزم  ك��ريي  ان  ع��ن  ن�شر  م��ا  ونفى  م�شرتكة. 
الفل�شطيني  الرئي�س  ت�شم  املقبل،  حزيران-يونيو  يف  وا�شنطن 
نتنياهو  ينيامني  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء  ورئي�س  عبا�س  حم��م��ود 
اإط��الق حمادثات مبا�شرة وو�شع  ملناق�شة  امللك عبد اهلل،  ورمب��ا 

حزمة اقت�شادية.

•• وا�سنطن-يو بي اأي:

باتريك  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  نائب  اأعلن 
�شيلتقي يف  ك��ريي  االأم��ريك��ي ج��ون  وزي��ر اخلارجية  ان  فنرتيل 
م��ن جل��ن��ة متابعة املبادرة  امل��ق��ب��ل وف����داً  ي���وم االث��ن��ني  وا���ش��ن��ط��ن 
العربية لل�شالم. وذكر فنرتيل خالل موؤمتر �شحايف ميكنني اأن 
اأوؤكد ان الوزير كريي يتوق للقاء وفد وزاري ميثل جلنة متابعة 
االثنني  يوم  وا�شنطن، و�شيكون ذلك  لل�شالم يف  العربية  املبادرة 

املقبل يف 29 ني�شان-اأبريل .
ولفت اإىل ان رئي�س الوزراء القطري حمد بن جا�شم يراأ�س اللجنة، 
العربية  الدول  ي�شعي جامعة  الوفد. ورحب فنرتيل  و�شيرتاأ�س 

اأحكام بال�ضجن �ضد �ضباط اأمن �ضودانيني اأدينوا بالتاآمر
منه ان حمكمة المن الدولة حكمت يف ثاين جمموعة 
اأحكام ت�شدر منذ االعتقاالت بعقوبات ملدد ترتاوح بني 

عامني اىل ثمانية اأعوام �شد �شتة �شباط.
واأ�شاف البيان انه مت ت�شريح ال�شباط ال�شتة جميعهم 
م���ن اخل���دم���ة ب��ي��ن��م��ا مت ت��رئ��ة م��ت��ه��م اخ���ر م���ن التهم 
املن�شوبة اليه. وميكن لل�شباط اال�شتئناف �شد االحكام 

ال�شادرة بحقهم.
هذا  �شابق  وق��ت  يف  اأ���ش��درت  ع�شكرية  حمكمة  وك��ان��ت 
ال�شهر اأحكاما �شد ت�شعة �شباط باجلي�س ملدد ت�شل اىل 
تبداأ  ومل  املزعومة.  املوؤامرة  يف  لدورهم  �شنوات  خم�س 

حماكمة قو�س بعد.

•• اخلرطوم-رويرتز:

نقلت و�شائل اعالم �شودانية عن م�شوؤولني اأمنيني القول 
اىل  ت�شل  مل��دد  بال�شجن  عاقبت  ���ش��ودان��ي��ة  حمكمة  ان 
ثمانية اأعوام �شتة من رجال االمن لدورهم يف حماولة 

انقالب مزعومة �شد الرئي�س عمر ح�شن الب�شري.
وكان ال�شودان اعتقل يف نوفمر ت�شرين الثاين املا�شي 
رئي�س امل��خ��اب��رات اال���ش��ب��ق ���ش��الح ق��و���س و���ش��ب��اط كبار 
اخرين يف اجلي�س واالمن بعد احباط ما قالت احلكومة 
انه موؤامرة انقالبية. واأفاد بيان �شادر عن جهاز االمن 
ن�شخة  روي��رتز على  اأر�شل اىل �شحف حملية وح�شلت 

•• نيويورك-وام:

طالبت دولة االإمارات العربية املتحدة املجتمع الدويل بتحمل م�شوؤولياته 
اإزاء وقف املمار�شات اال�شرائيلية يف االأرا�شي الفل�شطينية واالأزمة ال�شورية. 
الرحمن  اأحمد عبد  ال�شفري  �شعادة  به  اأدىل  الذي  البيان  جاء ذلك خالل 
اجلرمن املندوب الدائم لدولة االإمارات العربية املتحدة لدى االأمم املتحدة 
اأمام اإجتماع جمل�س االأمن الدويل ب�شاأن البند املتعلق بالتطورات املت�شلة 
باحلالة يف ال�شرق االأو�شط مبا يف ذلك ق�شية فل�شطني. وقال �شعادته اإن 
الق�شية الفل�شطينية تظل يف �شدارة الق�شايا امل�شريية يف منطقة ال�شرق 
النزاع  اإنهاء  اأن  اإىل  م�شريا  االإ�شرائيلي  العربي  ال�شراع  وجوهر  االأو�شط 
مامل  يتم  لن  عقود  �شته  اكرث من  عليه  ال��ذي م�شى  االإ�شرائيلي  العربي 
ينتهى االإحتالل االإ�شرائيلي لالأرا�شي الفل�شطينية والعربية ونيل ال�شعب 
الفل�شطيني حلقوقه امل�شروعة التي اأقرتها ال�شرعية الدولية مبا فيها حقه 
الطبيعي يف دولة م�شتقلة ذات �شيادة متكاملة ومتما�شكة جغرافيا. وا�شاف 
ان دولة فل�شطني حققت اإجن��ازا تاريخيا يف �شهر نوفمر املا�شي حني مت 
االإعرتاف بها دولة مراقبة غري ع�شو يف االأمم املتحدة بتاأييد من غالبية 
الدول االأع�شاء معربا عن اأمله يف ان يتم البناء على هذا االإجناز وتاأكيد 
االإعرتاف الدويل بفل�شطني كدولة م�شتقلة ذات �شيادة على حدود 1967 

وعا�شمتها القد�س ال�شريف. 
واإع���ت���ر ���ش��ع��ادة ال�����ش��ف��ري اجل���رم���ن مت����ادى ا���ش��رائ��ي��ل ال�����ش��ل��ط��ة القائمة 
القانونية  غ��ري  التو�شعية  االإ�شتيطانية  ن�شاطاتها  زي���ادة  يف  ب��االإح��ت��الل 
ال�شرقية  ال��ق��د���س  وم��دي��ن��ة  الغربية  ال�شفة  اأرا���ش��ي  عمق  يف  واملمنهجة 
االأمم  دول��ة غري ع�شو مراقب يف  بعد قبول فل�شطني  وما حولها خا�شة 
املتحدة وموا�شلة طردها لل�شكان العرب من منازلهم وم�شادرة اأرا�شيهم 
اإدعاءات  جدية  ع��دم  على  �شارخ  دليل  لهو  والعامة  اخلا�شة  وممتلكاتهم 

ا�شرائيل بالرغبة يف حتقيق ال�شالم واإمعانا منها يف اأ�شعاف مقومات اإن�شاء 
املمار�شات  اإن هذه  الوطنية... وقال  املقبلة و�شلطتها  الفل�شطنيية  الدولة 
وال�شيا�شية  واالإن�شانية  القانونية  االإنتهاكات  فداحة  على  �شاهدا  تعتر 
اخلطرية التي ترتكبها اإ�شرائيل ال�شلطة القائمة باالإحتالل بحق ال�شعب 
موقف  �شعادته  وج��دد  الدولية.  لتعهداتها  اإحرتامها  وع��دم  الفل�شطيني 
االمارات املدين ب�شدة لكافة املمار�شات االإ�شرائيلية اخلطرية التي ت�شببت 
يف تعرث اجلهود االإقليمية والدولية نحو اإ�شتئناف مفاو�شات ال�شالم واأدت 
ككل..  املنطقة  يف  االإ�شتقرار  وع��دم  والتوتر  االإحتقان  حالة  مفاقمة  اىل 
كامل  بتحمل  ال���دويل  االأم���ن  جمل�س  وخ��ا���ش��ة  ال���دويل  املجتمع  وط��ال��ب 
م�شوؤولياته وفق ميثاق االأمم املتحدة حلمل ا�شرائيل على الوقف الفوري 
املالئم  املناخ  لتوفري  الالاإن�شانية  وممار�شاتها  امل�شروعة  غري  ل�شيا�شاتها 
والكفيل باالإ�شتئناف العاجل ملفاو�شات ال�شالم بهدف التو�شل اإىل ت�شوية 
�شاملة وعادلة ودائمة للق�شية الفل�شطينية قائمة على مبداأ حل الدولتني 
واأع��رب عن  العربية.  ال�شالم  املن�شو�س عليه يف خارطة الطريق ومبادرة 
قلق االمارات اإزاء الو�شع االإن�شاين واالإقت�شادي ال�شعب الذي يعاين منه 
ال�شعب الفل�شطيني وخا�شة يف قطاع غزة نتيجة اإ�شتمرار احل�شار واإغالق 
املعابر الذي تفر�شه عليه اإ�شرائيل والذي ت�شبب يف كارثة اإن�شانية وا�شعة يف 
انتهاك خطري للقانون الدويل مبا يف ذلك اتفاقيات جنيف املتعلقة بحماية 
املدنيني يف وقت احلرب.. وطالب اإ�شرائيل باإنهاء هذا احل�شار عمال بقرار 
الع�شكرية يف املدن والقرى  واإلغاء كافة حواجزها   1860 جمل�س االأمن 
امل�شروط عن  العاجل وغري  باالإفراج  كما طالبها  االأخ��رى..  الفل�شطينية 
ال�شجون  يف  اإن�شانية  غري  ظ��روف  حتت  املعتقلني  الفل�شطينيني  االأ���ش��رى 
ومراكز االإحتجاز االإ�شرائيلية. وب�شاأن ااالأزمة ال�شورية اأبلغ �شعادة ال�شفري 
بالغ  تتابع عن كثب وبقلق  االم���ارات  ب��اأن  االأم��ن  اأع�شاء جمل�س  اجلرمن 
تدهور االأو�شاع االإن�شانية لل�شعب ال�شوري والالجئني ال�شوريني وت�شاعد 

حتمل  اإىل  ال���دويل  املجتمع  ودع��ا  ���ش��وري��ا...  يف  والت�شريد  والقتل  العنف 
ال�شعب  �شد  ال�شنيعة  املاآ�شي  الإي��ق��اف  وال�شيا�شية  االإن�شانية  م�شئولياته 
اأرا�شي  ووح��دة  اأم��ن  على  اجلحفاظ  اأهمية  على  واأك��د  امل�شامل..  ال�شوري 
االمارات  دولة  اإن  �شعادته  وقال  لل�شلطة.  انتقال منظم  �شوريا من خالل 
قامت مب�شوؤولياتها جتاه ال�شعب ال�شوري من خالل تقدمي العون واالإغاثة 
لالجئني ال�شوريني يف دول اجلوار ودعم كافة املبادرات العربية والدولية 
بهذا ال�شاأن.. وجدد م�شاندة االمارات للجهود التي يبذلها املبعوث اخلا�س 
امل�شرتك االأخ�شر االإبراهيمي من اأجل ت�شوية هذه االأزمة بالطرق ال�شلمية 
ا�شتنادا ملا ن�شت عليه املرجعيات اخلا�شة بواليته. وعلى �شعيد اآخر جدد 
�شعادة ال�شفري اإلتزام االمارات بكل متطلبات عدم االإنت�شار النووي واأعرب 
عن خيبة اأملها لتاأجيل عقد املوؤمتر الدويل املعني باإن�شاء منطقة خالية من 
االأ�شلحة النووية وباقي ا�شلحة الدمار ال�شامل يف ال�شرق االأو�شط والذي 
كان مقررا عقده يف دي�شمر 2012 ..كما اأكد على �شرورة حتديد موعد 
املعنية يف هذا  االأط��راف  املوؤمتر وعلى �شرورة م�شاركة كافة  قريب لعقد 
اإ�شرائيل باالإن�شمام اإىل معاهدة حظر االنت�شار النووي  املوؤمتر.. وطالب 
�شعادة  ال�شاملة. وحث  ال�شمانات  النووية لنظام  واإخ�شاع جميع من�شاآتها 
ال�شفري اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية على التعاون الكامل مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ اإلتزاماتها الدولية وتبديد كافة املخاوف 
وال�شكوك حول برناجمها النووي.. واأعرب عن اأمل االمارات يف اأن يتحقق 
احلل ال�شلمي لهذه االأزمة ومبا ي�شمن اإبعاد التوتر واالأزمات عن املنطقة 
ال�شلمية.  طبيعته  وي��وؤك��د  االإي���راين  ال��ن��ووي  الرنامج  �شفافية  وي�شمن 
واختتم �شعادة ال�شفري اجلرمن بيانه داعيا اإىل ان يت�شرف جمل�س االأمن 
الدويل �شمن م�شوؤولياته املنوط بها ويتخذ االإجراءات احلا�شمة املطلوبة 
من اأجل دعم جهود اإحياء فر�س حتقيق االأمن وال�شالم ال�شامل والعادل 

والدائم يف ال�شرق االأو�شط.
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العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2012/1074  ا�ستئناف جتاري
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاوالت  اأي  اأي  اأم  ���ش��ده/1-  امل�شتاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ش�تاأنف/ الغرير لالن�شاءات منتجات ا�شمنتية �س.ذ.م.م 
/الغرير  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  اجل��رم��ن   ابراهيم  ا�شماعيل  علي  وميثله: 
لالن�شاءات منتجات ا�شمنتية �س.ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان حكمت املحكمة بندب اخلبري احل�شابي .  وحددت لها 
املحكمة جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/5/6 ال�شاعة  10.00 �شباحا يف 

   ch2.D.16  القاعة
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف

العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1422 جتاري كلي                                      
اىل املدعي عليهما /1  - عبدالعزيز بن فايز بن عبدالرحمن ال�شايغ 2- عبدالعزيز 
فايز  ب��ن  عبدالعزيز  ب��ن  تركي  اب��ن��ه   ع��ن  وليا  ب�شفته  ال�شايغ  عبدالرحمن  فايز  ب��ن 
دبي  االم��ارات  بنك   / املدعي  ان  االقامة مبا  ال�شايغ جمهويل حمل  بن عبدالرحمن 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  املالكي   فندي  م�شتت  عبا�س  وميثله:  الوطني 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن مببلغ وقدره )2713311.26 درهم( والر�شوم 
اال�شتحقاق يف 2012/4/23 وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم االثنني 
لذا فانت مكلف باحل�شور   ch2E.21 املوافق 2013/5/13 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
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. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/928 عقاري كلي                                      
اىل املدعي عليه/1  - �شركة كروان اي�شتيت�س للو�شاطة العقارية- �س.ذ.م.م- وميثلها/ 
في�شال �شارما جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / حميد ر�شا �شيد ح�شن نواب زاده 
وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم 
بالزام املدعى عليهم بنقل امللكية الوحدة حمل التداعي با�شم املدعي وان يوؤدوا للمدعي 
مببلغ وقدره )100.000درهم( وتعوي�شا جابرا عن اال�شرار من التي حلقت به والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/6/2 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك   ch1A.1
.  ويف حالة  اي��ام على االق��ل  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/820 عقاري كلي                                      
اىل املدعي عليه/1  - �شركة يف اي بي العقارية جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
قانونا-جميد عبداحل�شني روزي طلب  �شي- وميثلها  ان  اي  اوي�شي�س  روي��ال  �شركة   /
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ال�شويهي   اجل��الف  حمد  �شعيد  ماجد  وميثله: 
درهم(  وق��دره )8131191  بينهما مببلغ  فيما  بالت�شامن  عليهما  املدعى  بالزام  احلكم 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/5/19 ال�شاعة 9.30 �س 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch1A.1 بالقاعة 
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 الدعاوي العقارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/260 عقاري كلي                                      
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1  - اح��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ع��ط��ار م��ال��ك م��وؤ���ش�����ش��ة ع���ق���ارات احمد 
للتمويل )  ام��الك  املدعي / �شركة  ان  العطار جمهول حمل االقامة مبا  عبدالرحيم 
�س م ع(   وميثله: عمر ال�شيخ �شيد احمد ال�شيخ قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بف�شخ عقد البيع وال�شراء اخلا�س بالوحدة ال�شكنية رقم ) جي ال تي- كي2-1 
بي -406( والزام املدعى عليه مبلغ )433.739 درهم( ومبلغ )610.864.27 د رهم( على 
�شبيل التعوي�س والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم االثنني 
لذا فانت مكلف باحل�شور او   ch1A.1 املوافق 2013/5/20 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .  
ق�سم الدعاوي العقارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/98 جتاري جزئي                                        
اىل املدعي عليه/1  - جريمن جلوبال ميتل )�س.ذ.م.م(   جمهول حمل االقامة 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  املحمود    يا�شر حممد   / املدعي  ان  مبا 
املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )73.500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية التاخريية 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/5/13 ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/797 عقاري كلي                                          
اىل املدعي عليه/1  - ميمون انف�شتمنت ذ.م.م   جمهول حمل االقامة مبا ان 
قرقا�س      علي  عبداهلل  �شمرية  وميثله:  جارياين  ال��ه  رحمت  همايون   / املدعي 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ العقد بني املدعي واملدعي 
عليها والزام املدعي عليها مببلغ وقدره )226256 درهم( والفائدة بواقع %12 
من تاريخ اال�شتحقاق والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة 
لذا فانت   ch1B.8 يوم االحد املوافق 2013/5/19 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة
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 الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/709 عقاري كلي                                          
االقامة  ليمتد جمهول حمل  ا�شتابل�شمنت  �شتار جيجا   - املدعي عليه/1   اىل 
ن��ورة ح�شن علي ر�شا  وميثله: �شمرية عبداهلل علي قرقا�س       / املدعي  ان  مبا 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   120.000(
بواقع 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وح��ددت لها جل�شة 
لذا فانت   ch1B.8 يوم االثنني املوافق 2013/5/6 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة
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 الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/879 احوال نف�س م�سلمني                                            
اىل املدعي عليه/1  - احمد �شمري حممد �شيد   جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / منى حممد �شامي اجليار وميثله : را�شد عبدالرزاق حممد تهلك   قد 
العدة عن ثالث �شهور ونفقة  اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بنفقة 
متعة عن �شنتني ما مع الزامه مب�شروفات الدرا�شية عن اوالده عبدالرحمن 
ومنتة اهلل وعمر وجعلها م�شتمرة وقابلة للزيادة �شنويا والر�شوم وامل�شاريف.    
بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة   2013/5/8 املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch1C.14
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

االقل .  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم ق�سايا ال�سرة                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1005 عمايل جزئي                                                

اىل املدعي عليه/1  - دهاك لالعمال الفنية ���س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �شميم ح�شني �شيخ دهيال  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مبلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(   25450( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
القانونية بواقع 9% من املطالبة  )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 
الق�شائية لل�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة . رقم ال�شكوى 
ال�شاعة   2013/5/1 املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت   .)2013/138891(
8.30 �س مبكتب القا�شي 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 العمالية                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1379 جتاري كلي                                      
اىل املدعي عليه/1  - �شركة الفالح للمقاوالت ذ.م.م   جمهول حمل االقامة 
�شمري  وميثله:  ذ.م.م  برودكت�س  كونكريت  ب��ويل  ميلز  �شركة   / املدعي  ان  مبا 
املدعى عليها  بالزام  الدعوى ومو�شوعها احلكم  اقام عليك  حليم كنعان   قد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   145640( وقدره  مببلغ 
بعدل 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/5/14 املوافق  الثالثاء 
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 التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/726 جتاري جزئي                                      

اىل املدعي عليه/1  - موناليزا ار�شاال�س دي ليون  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / بنك ام القيوين الوطني )�س م ع( وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني  
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
االتفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   28294.13(
2.49% �شهريا من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل 2011/12/20 وحتى ال�شداد التام.  
بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2013/5/12 املوافق  االح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch2D.19
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

االقل . 
ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/60 جتاري جزئي                                      
اىل املدعي عليه/1  - خالد عطا اهلل ال�شيد علي   جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / بنك ام القيوين الوطني )�س م ع( وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني  
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
االتفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   33981.79(
2.49% �شهريا من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل 2011/12/20 وحتى ال�شداد التام.  
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2013/5/13  وحددت لها جل�شة يوم االثنني 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما   ch1A.1
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  10777 بتاريخ 2013/4/27     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/928 عقاري كلي                                      
اىل املدعي عليه/1  - جي�شري ماثي�شني  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
حميد ر�شا �شيد ح�شن نواب زاده وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن    قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بالزام املدعى عليهم بنقل امللكية الوحدة 
حمل التداعي با�شم املدعي وان يوؤدوا للمدعي مببلغ وقدره )100.000درهم( 
وتعوي�شا جابرا عن اال�شرار من التي حلقت به والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت 
 ch1A.1 لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/6/2 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 الدعاوي العقارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/1154 عقاري كلي                                      
�شركة عقارات   -2 العطار  احمد عبدالرحيم   -   1/ املدخل  اىل اخل�شم 
املدعي  ان  االقامة مبا  ذ.م.م جمهويل حمل  العطار  احمد عبدالرحيم 
بطي  خ���ادم  احل���اج  اح��م��د  وميثله:  جاهان�شاهي  مو�شى  �شيد  فاطمة   /
امل��ي��دور امل��ه��ريي ق��د اق���ام عليك ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة بندب 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ش�س  خبري 
ال�شاعة  املوافق 2013/5/20  االثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.   
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك   ch1A.1 9.30 �س بالقاعة
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
ق�سم الدعاوي العقارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/273 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- ايه �شي اي للعقارات )���س.ذ.م.م(  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ جمموعة اي تي بي للن�شر املحدودة 
الدعوى  عليكم  اأق���ام  ق��د  ال�شيخ  اح��م��د  �شيد  ال�شيخ  عمر  ومي��ث��ل��ه: 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)468087( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات 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  10777 بتاريخ   2013/4/27     
       اعاد ة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  312 /2013   جت  جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  االمارات  مدعي  القبي�شي اجلن�شية:  مدعي/ موزه مبارك علي غامن 
جوبي ماهي�س اجلن�شية: الهند  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 
8500 درهم    املطلوب اعالنه/ جوبي ماهي�س اجلن�شية: الهند عنوانه: بالن�شر  
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/5/8 موعدا  املوافق 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحا   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
       اعاد ة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  311 /2013   جت  جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  االمارات  مدعي  القبي�شي اجلن�شية:  مدعي/ موزه مبارك علي غامن 
العابدين ح�شن علي اجلن�شية: م�شر  مو�شوع الدعوى:  م�شطفى علي زين 
مطالبة مالية مببلغ وقدره 10000 درهم املطلوب اعالنه/م�شطفى علي زين 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  م�شر  اجلن�شية:  علي  ح�شن  العابدين 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/8 موعدا 
الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحا  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  االوىل 
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  

2013/4/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
       اعاد ة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  313 /2013   جت  جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  االمارات  مدعي  القبي�شي اجلن�شية:  مدعي/ موزه مبارك علي غامن 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س  اجلن�شية:  �شغري  الكالم  ابو  حممد 
�شغري  الكالم  ابو  اعالنه/حممد  املطلوب  درهم   9000 وقدره  مببلغ  مالية 
اجلن�شية: بنغالدي�س عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/8 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  129 /2013   مد كل- م ر-ب- اأظ

�شمرينا  عليه:  مدعي  اثيوبيا  اجلن�شية:  ابيبي  مولوجيتا  �شو  نيجو  مدعي/ 
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  اثيوبيا  اجلن�شية:  بديرو  �شلطان 
اثيوبيا  اجلن�شية:  بديرو  �شلطان  اعالنه/�شمرينا  املطلوب  درهم   253000
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/29 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/24
قلم املحكمة املدنية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  32 /2013   جت  جز- ب �س - ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
اهلل  نبي  خان  عبداللطيف  ميثلها  والطابوق  للبال�شرت  خان  عبدالطيف  مدعي/ 
اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  اخلليج  اعمار  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية: 
اعمار  اعالنه/  املطلوب  درهم   11600 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات 
باحلكم  بالن�شر)للعلم  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  اخلليج 
التمهيدي(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/29 املوافق 
�شباحا امام الدائرة االوىل ب� حمكمة بني يا�س االبتدائية - الكائنة بني يا�س �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  2013/4/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

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

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  34 /2013   جت  جز- ب �س - ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ ماي الرمه للمقاوالت العامة بوكالة عبداللطيف احمد الفار�شي اجلن�شية: 
االمارات مدعي عليه: الهديل العمال االمونيوم بوكالة نبيل علي االمني اجلن�شية: 
الهديل  اعالنه/  املطلوب  درهم   15000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات 
العمال االمونيوم بوكالة نبيل علي االمني اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر)للعلم 
باحلكم التمهيدي(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
االثنني املوافق 2013/4/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
يا�س  بني  الكائنة   - االبتدائية  يا�س  بني  ب� حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  8.30 �شباحا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

2013/4/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                               

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

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/127 جتاري جزئي  

انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان  اهلل   غ��الم  خا�شخادي  �شم�س  عليه/  املحكوم  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/3/28م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�شالح / موزه مبارك علي غامن القبي�شي عن نف�شها وب�شفتها 
وكيلة عن ورثة مبارك علي عامن القبي�شي بالتايل:    حكمت املحكمة مبثابة 
احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعني مبلغ وقدره 10.000 درهم 
) ع�شرة اآالف د رهم( قيمة ال�شيك مو�شوع النزاع، والزمته كذلك بامل�شاريف.   
قابال  ح��ك��م��ا   2013/4/25 امل���واف���ق  ب��ت��اري��خ  امل��ح��ك��م��ة  وخ��ت��م  بتوقيعي  .���ش��در 

لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية  الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
اعالن حكم يف الق�سية رقم 2012/1586 احوال �سخ�سية  

اىل املحكوم عليها/ احمد يو�شف عبدالرحمن- غري حمدد   العنوان بالن�شر نعلمك 
امل��واف��ق 26 مار�س 2013م     قد حكمت عليك  بتاريخ 14 جمادى االوىل 1434ه����  ان��ه 
هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح املدعية / فاطمة علي حممد البلوكي 
)احمد  عليه  امل��دع��ى  هجر  باإثبات   -1 احل�����ش��وري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
 2008 �شنة  من  البلوكي(  حممد  علي  )فاطمة  املدعية  لزوجته  عبدالرحمن(  يو�شف 
الدعوى.حكما  ور�شوم  بامل�شاريف  عليه  املدعى  بالزام   -2 احلكم.  �شدور  تاريخ  حتى 
قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. .�شدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/4/1 
  حممد �سامل املن�سوري    
 قا�سي مبحكمة ابوظبي البتدائية             

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 
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اتهام موظفة �ضابقة يف احلكومة الأمريكية بالتج�ض�ض ل�ضالح كوبا ليتا ي�ضعى لت�ضكيل حكومة اإيطالية جديدة
•• روما-رويرتز:

املكلف  ال��وزراء االيطايل  اأج��رى رئي�س 
انريكو ليتا ام�س اجلمعة م�شاورات مع 
�شخ�شيات �شيا�شية حول ت�شكيل حكومة 
هناك  ب��اأن  اأق��ر  لكنه  ج��دي��دة  ائتالفية 
حاجة لت�شوية اخلالفات مع حزب ميني 
الوزراء  رئي�س  يتزعمه  ال��ذي  الو�شط 
اال���ش��ب��ق ���ش��ي��ل��ف��ي��و ب��رل�����ش��ك��وين. وق���ال 
امكانية  م��ن  ثقة  على  ان��ه  برل�شكوين 
ح���ل ال��ق�����ش��اي��ا ال��ع��ال��ق��ة ب���ني االح����زاب 

احلكومة يوم االربعاء. ومن املتوقع اأن 
يق�شي ما تبقي من اليوم يف م�شاورات 
اأ�شماء  غ��ري ر���ش��م��ي��ة ورمب����ا ي��ع��ل��ن ع��ن 
الوزراء املر�شحني يوم االحد. و�شيعقب 
ذلك اجراء اقرتاع بالثقة على الت�شكيل 
ومن  ال���رمل���ان.  جمل�شي  يف  احل��ك��وم��ي 
طلب  العالقة  الرئي�شية  الق�شايا  بني 
احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي ب��ال��غ��اء واع����ادة 
�شداد ال�شريبة العقارية التي فر�شتها 
ماريو  ال�شابق  ال����وزراء  رئي�س  حكومة 

مونتي العام املا�شي.

م��ن اجلمود  �شهرين  وب��ع��د  امل��ت��ن��اح��رة. 
ال�شيا�شي يف اأعقاب انتخابات عامة غري 
حا�شمة يف فراير �شباط يتعر�س ليتا 
نائب زعيم احلزب الدميقراطي -وهو 
حزب ينتمي اىل ي�شار الو�شط- ل�شغوط 
ليتحرك ب�شرعة وي�شكل حكومة قادرة 
على اخ��راج ايطاليا من دائ��رة الركود. 
وا���ش��ت��ك��م��ل ل��ي��ت��ا ج���ول���ة م��ب��اح��ث��ات مع 
االحزاب االخرى اأم�س االول ثم اجتمع 
لعدة �شاعات ام�س اجلمعة مع الرئي�س 
جورجيو نابوليتانو الذي كلفه بت�شكيل 

القاتل يف تون�ض ويتخّفى بالنقاب

قا�ضي التحقيق ي�ضتمع اإىل اأقوال العري�ضي يف اغتيال بلعيد

•• وا�سنطن-ا ف ب:

وجه الق�شاء االمريكي االتهام اىل موظفة �شابقة يف احلكومة 
الكوبية،  اال�شتخبارات  اجهزة  ل�شالح  بالتج�ش�س  االمريكية 

بح�شب ما اعلنت اخلمي�س وزارة العدل االمريكية.
واتهمت مارتا ريتا فيال�شكيز )55 عاما( مب�شاعدة كوبا على 
على  ومب�شاعدتها  حاليا  املعتقلة  مونتي�س  بيلني  اآن��ا  جتنيد 
)دي  االمريكية  الع�شكرية  اال�شتخبارات  وكالة  اىل  الدخول 
1985 اىل  اي��ه( كمحللة لال�شتخبارات حيث عملت من  اآي 
بيان  او�شح  كما  التج�ش�س،  بتهمة  توقيفها  مت  حني   2001
ال��وزارة. وفيال�شكيز التي تقيم حاليا يف �شتوكهومل معر�شة 

لعقوبة ال�شجن املوؤبد. اما املتواطئة املفرت�شة معها مونتي�س 
يف  بالذنب  اق��رت  فقد  عاما   55 العمر  م��ن  اي�شا  تبلغ  التي 
25 عاما. 2002 بوا�شنطن وتق�شي حاليا عقوبة باجل�شن 

وفيال�شكيز التي تتحدر من ا�شل بورتوريكي ومتخرجة من 
جامعات امريكية �شهرية كانت عملت يف وزارة النقل االمريكية 
قبل ان تلتحق باخلارجية لتعمل يف الوكالة االمريكية للتنمية 
اي���د( ح��ي��ث ح�شلت ع��ل��ى ت��ق��دي��ر االهلية  ا����س  ال��دول��ي��ة )ي���و 
لالطالع على �شر دفاعي للعمل يف ال�شفارتني االمريكيتني يف 
نيكاراغوا وغواتيماال. وا�شتقالت يف عام 2002 وبقيت خارج 
تعاون  ب�شان  املعلومات  اوىل  انك�شاف  منذ  املتحدة  ال��والي��ات 

مونتي�س مع احلكومة االمريكية.

الت�شميات  �شفافية  ول�شمان  اأن���ه 
على  االأح���زاب  اتفقت  والتعيينات 
عر�س التعيينات على جلنة �شلب 
اأما   ، التاأ�شي�شي  الوطني  املجل�س 
االع���رتا����س  اأو  ح��ول��ه��ا  االت����ف����اق 
تقول  النه�شة  حركة  ولكن  عليها 
باأن ت�شمية الوظائف ال�شامية هي 
رئ��ي�����س احلكومة  م��ن ���ش��الح��ي��ات 
وتعار�س بذلك ما اتفق عليه من 
احلوار  يف  امل�شاركة  االأح���زاب  قبل 

الوطني.
وق��د مت بذلك تعليق احل��وار الأنه 
للحوار  اأي جم���ال  ه��ن��اك  ي��ع��د  مل 
ح�����ش��ب م���ا اأف������اد ب���ه ب���ن���ور. وج���اء 
االأحزاب  كل  باتفاق  التعليق  ق��رار 
االن�شحاب  يعني  ال��ق��رار  وتعليق 
اأن جميع االأح��زاب متفقة  باعتبار 
اأن حركة  على قرار واحد يف حني 
املعار�شة  ال��وح��ي��دة  ه��ي  النه�شة 
لذلك اإىل حني االت��ف��اق ح��ول كل 

امل�شائل اخلالفية معها.
ودع����ا حم��م��د ب��ن��ور اأم�����س جمل�س 
حتمل  اإىل  النه�شة  حركة  �شورى 
امل�شوؤولية يف جناح اأو ف�شل احلوار 
ال���وط���ن���ي وح�������ش���م م���وق���ف���ه���ا من 
رئي�س  اإىل  املمنوحة  ال�شالحيات 

اجلمهورية.
اإن ج���وه���ر اخل���الف  ب���ن���ور  وق�����ال 
احلوار  يف  امل�شاركة  االأح����زاب  ب��ني 
ال���وط���ن���ي وح����رك����ة ال��ن��ه�����ش��ة هو 
اأك���ر لرئي�س  اإع��ط��اء ���ش��الح��ي��ات 
غري  من  اأّن��ه  معترا  اجلمهورية، 
املقبول اأن يكون رئي�س اجلمهورية 
منتخبا مبا�شرة من ال�شعب ولي�شت 
للممار�شة  كافية  �شالحيات  لديه 
اأن  امل�����ش��اورات  يف  وطالبنا  مهامه، 

االأغلبية  مبنطق  الد�شتور  اأحكام 
التاأ�شي�شي  الوطني  املجل�س  داخ��ل 
مبا  لال�شتفتاء  االأج�����واء  وتهيئة 
ي��ع��ّم��ق ان��ق�����ش��ام ال��ت��ون�����ش��ي��ني وهو 
تبعاته  يتحمل  م�����ش��وؤول  ال  منهج 

من ينتهجه.  
املجل�س  نائبة  اأك���دت  جانبها،  م��ن 
امل�شتقيلة  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  ال��وط��ن��ي 
م�����ن ح�������زب امل������وؤمت������ر م�����ن اأج�����ل 
اأم�س،  ع���ر  ���ش��ام��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
الد�شتور ال  اأن  اإذاع���ي،  ت�شريح  يف 
الوطني  املجل�س  كنائبة يف  ميثلها 

التاأ�شي�شي وك�شيدة تون�شية.
العام  امل���ق���رر  اأن  ع��ب��و  واأ����ش���اف���ت 
ك��ت��ل��ة حركة  ون����ائ����ب  ل���ل���د����ش���ت���ور 
خان  ق��د  خ�شر  احلبيب  النه�شة 
وتواطاأ  انتخبه  الذي  ال�شعب  ثقة 
بن  م�شطفى  املجل�س  رئ��ي�����س  م��ع 
الد�شتور  ع��ل��ى  ل��الن��ق��الب  ج��ع��ف��ر 

على حد قولها. 
م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د حم�����ش��ن م���رزوق 
اأّن  ت���ون�������س،  ن������داء  ع�����ش��و ح���رك���ة 
اغ����ل����ب اخل���������راء �����ش����رح����وا ب���ان 
مراجعة  تتطلب  الد�شتور  م�شودة 
ال�شياغات  بع�س  ب�شبب  وتدقيقا 
متعددة  ت����اأوي����الت  حت��ت��م��ل  ال���ت���ي 
اأّن املن�شق العام لكتابة  م�شريا اإىل 
مقومات  فيه  تتوفر  ال  ال��د���ش��ت��ور 

التن�شيق وال�شياغة .
هناك  ل���ي�������س  اأن  م��������رزوق  وب�������نّي 
طبيعة  ح�������ول  ن����ه����ائ����ي  ت������واف������ق 
وحول  جهة  من  ال�شيا�شي  النظام 
ال�شياغات اخلا�شة بعالقة الدين 
اأخرى م�شريا  بال�شيا�شة من جهة 
بعيدا عن  م���ازال  ال��ت��واف��ق  اأّن  اإىل 

الواقع ال�شيا�شي يف تون�س.

ي��ك��ون ل��ل��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة دور 
امل�شريية  ال���ق���رارات  يف  حتكيمي 
بعد  ال�شامية  املنا�شب  يعني  واأن 

طرحها على املجل�س الت�شريعي .
البالد  اأن  ب��ن��ور  حم��م��د  واأ����ش���اف 
التجاذبات،  م��ن  امل��زي��د  حتتمل  ال 
على  اإج����م����اع  ه���ن���اك  اأن  خ���ا����ش���ة 
ويبقى  ���ش��ي��ا���ش��ي خم��ت��ل��ط،  ن���ظ���ام 
ال�شالحيات  توزيع  اخلالف حول 
ورئي�س  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ب���ني 

احلكومة .

التوافق اأّول..
اأو�شاط �شيا�شية قد حّذرت  وكانت 
الد�شتور  حول  التوافق  غياب  من 
وف�����ر������س م���ن���ط���ق االأغ����ل����ب����ي����ة يف 

اعتماده. 
احل������زب  ال�����ق�����ي�����ادي يف  واع������ت������ر 
اأّن  اجل���م���ه���وري ع�����ش��ام ال�����ش��اب��ي، 
عن  ج��ع��ف��ر  ب���ن  م�شطفي  اإع�����الن 
الن�شخة  ك���ت���اب���ة  م����ن  االن����ت����ه����اء 
االأول���ي���ة ل��ل��د���ش��ت��ور مب��ث��اب��ة عينة 
من الدمياغوجية وحماولة اإيهام 
الراأي العام بالتوافق املزعوم ق�شد 
ت�شجيل نقاط �شيا�شية على ح�شاب 
بعهدة  م��ن��وط��ة  ت��اري��خ��ي��ة  م��ه��م��ة 
وهو  التاأ�شي�شي  الوطني  املجل�س 
حم��اول��ة اأي�����ش��ا الإج��ه��ا���س احلوار 
الوطني حل�شم امل�شالة اخلالفية .

ويف ذات ال�شياق، اعتر القيادي يف 
ال�شديق،  اأحمد  ال�شعبية  اجلبهة 
اأّن الت�شرع واالرجت��ال يف غلق باب 
امل�شائل  ح����ول  وال��ن��ق��ا���س  احل�����وار 
عدم  ي��وؤك��د  الد�شتور  يف  امل��ح��وري��ة 
ذلك  ال��ت��واف��ق معترا  يف  ال��رغ��ب��ة 
مبثابة فر�س اأمر واقع ت�شطر فيه 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

ما اإن اأعلن عن االنتهاء من كتابة 
الثالثة  امل�شودة  وعر�س  الد�شتور 
منه، حتى اندلع جدل بني الفرقاء 
ال�شيا�شيني يف تون�س يرتجم عمق 
و�شعوبة  احل���ا����ش���ل  االن���ق�������ش���ام 
ترعاه  ال������ذي  ال���وط���ن���ي  احل��������وار 
رئ��ا���ش��ة اجل��م��ه��وري��ة، ه���ذا احلوار 
اأم�����س نتيجة اخلالف  ُع��ّل��ق  ال���ذي 
ال�شيا�شي  ال��ن��ظ��ام  ط��ب��ي��ع��ة  ح����ول 
و����ش���الح���ّي���ات رئ��ي�����س ال����دول����ة يف 

الد�شتور اجلديد.
ول��ئ��ن اأ���ش��ار ال��ع��دي��د م��ن اخلراء 
ال����د�����ش����ت����وري وم���ن  ال����ق����ان����ون  يف 
الد�شتور  اأّن  اإىل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
ال�شبابّية  م���ن  ي���ع���اين  اجل���دي���د 
والغمو�س يف بع�س ف�شوله ويفتح 
ال��ب��اب اإىل ت��اأوي��الت ق��د حت��ّد من 
ب���ع�������س احل����ق����وق واحل�����ري�����ات بل 
وذهب البع�س اإىل اأنها قد توؤ�ّش�س 
اآخرين  اإىل دولة تيوقراطية، فاّن 
مب�شوّدة  تتعلق  امل�شالة  ب��ان  ذّك��روا 
ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ع��دي��ل وامل���راج���ع���ة من 
خ��الل ال��ت��واف��ق ب��ني ال��ف��رق��اء هذا 
ال��ت��واف��ق ال��ذي يبدو راه��ن��ا �شعب 
ك���ل طرف  م���ا مت�����ّش��ك  اذا  امل���ن���ال 

مبوقفه. 

م�سوّدة مرفو�سة
اك����ر امل��ن��ظ��م��ات اجل��م��اه��ريي��ة يف 
بالتعبري  ب���ادرت  واأع��رق��ه��ا،  تون�س 
النهائية  ل��ل��م�����ش��ودة  رف�����ش��ه��ا  ع���ن 
ح�شني  اأك�������د  وق������د   ، ل���ل���د����ش���ت���ور 
ال��ع��ام لالحتاد  ال��ع��ب��ا���ش��ي االأم����ني 
امل�شودة  باأن  التون�شي لل�شغل  العام 
وقال  مرفو�شة  للد�شتور  الثالثة 
م�����ش��ودة ال��د���ش��ت��ور ت��ت��ع��ار���س مع 
امل���واث���ي���ق ال���دول���ي���ة وت�����ش��رب حق 
يحاول  مل���ن  وه���ي���ه���ات  االإ������ش�����راب 

�شرب االحتاد .
ب���اّن  اأن ����ش���ّرح  ل��ل��ع��ب��ا���ش��ي  و���ش��ب��ق 
اأي �شرب  ع��ن  ي�شكت  ل��ن  االحت���اد 
للحقوق االجتماعية واالقت�شادية 
العبا�شي،  واأ�شاف  الد�شتور.  داخل 
بخيبة  اأ����ش���ي���ب���وا  ال��ن��ق��اب��ي��ني  اأن 
كبرية اإثر اإطالعهم على الن�شخة 
الد�شتور  م�������ش���ودة  م���ن  االأخ�������رية 
وال�����ت�����ي ت�����ش��م��ن��ت ت���ق���ي���ي���دا حلق 
االإ�شراب وهي �شيغة لن يقبل بها 
االحتاد العام التون�شي لل�شغل ولن 
ي�شمح بتمريرها يف د�شتور ما بعد 

الثورة .

ال�شغل  احت�����اد  ع����ام  اأم�����ني  ودع�����ا   
والتاأهب  اليقظة  اإىل  النقابيني 
االأيام  يف  نقابية  بتحركات  للقيام 
االإ�شراب  حق  عن  دفاعا  القادمة 
وع��������ن احل������ق������وق االق����ت���������ش����ادي����ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة ال���ت���ي ن��ا���ش��ل من 
ال��ت��ون�����ش��ي والتي  ال�����ش��ع��ب  اأج��ل��ه��ا 
الد�شتور  داخ���ل  ت�شمينها  ي��ج��ب 

اجلديد ح�شب تعبريه.
ال�شغل  احت���اد  اأن  ال��ع��ب��ا���ش��ي  وب���نّي 
املجل�س  اأع�����ش��اء  اإىل  ر���ش��ال��ة  وج��ه 
مت�شك  ع��ل��ى  للتاأكيد  التاأ�شي�شي 
االقت�شادية  ب��احل��ق��وق  امل��ن��ظ��م��ة 
الت�شاور  و���ش��ي��ت��م  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
جمل�س  يف  النقابية  ال��ه��ي��اك��ل  م��ع 
التنفيذي  وامل���ك���ت���ب  ال���ق���ط���اع���ات 
الالزمة  ال��ق��رارات  التخاذ  املو�شع 
يحدث  ق��د  م��ا  خ��ط��ورة  ولتف�شري 
م���ع احلكومة  االحت�����اد  ع��الق��ة  يف 
يف �شورة التم�شك ب�شرب احلقوق 

النقابية .

د�ستور يوؤ�س�ض
لديكتاتورية دينية

ال�����ق�����ان�����ون  خ�����������راء  اأدىل  ك�����م�����ا 
امل�شالة،  يف  ب��دل��وه��م  ال��د���ش��ت��وري 
وقد قال االأ�شتاذ عيا�س بن عا�شور 
اأن  �شاأنها  من  الد�شتور  م�شودة  اأن 
يريد  لكّل من  وا�شعة  اأب��واًب��ا  تفتح 
واأن  دينية  دك��ت��ات��ورّي��ة  يوؤ�ّش�س  اأن 
يغتال نهائيا احلقوق التي اكت�شبها 

ال�شعب التون�شي بعد الثورة.
ت�شريحات  ع��ا���ش��ور يف  ب��ن  واأ����ش���ار 
�شحفية اأّن التنازالت الظاهرة من 
تنازالت  ه��ي  قبل احل���زب احل��اك��م 
ال�شريعة  اأّن  اأكرث،حيث  ال  لفظّية 
كم�شدر اأ�شا�شي للت�شريع اأخرجت 

من الباب واأدخلت من ال�شّباك.
وخ��ت��م ق��ائ��ال اإّن ه��ذا ال��د���ش��ت��ور ال 
يتما�شى مع ر�شالة الثورة املطالبة 

بالكرامة واحلرية.
وك��ان بن عا�شور قد اأعلن يف وقت 
���ش��اب��ق رف�����ش��ه امل�����ش��ارك��ة يف جلنة 
اخلراء التي �شتعمل على ت�شويب 
كل  رف��ق��ة  ال��د���ش��ت��وري��ة،  امل�شامني 
من االأ�شتاذين قي�س �شعيد و�شفيق 

�شر�شار وحفيظة �شكري.
الد�شتوري  القانون  اأ�شتاذ  واأو�شح 
امل�شاركة  يرف�س  اأّن��ه  �شعيد  قي�س 
يف جلنة يراد من ت�شكيلها تر�شية 
ن��وع من  واإ�شفاء  االأط���راف  بع�س 
احل�شم  مت  الخ��ت��ي��ارات  امل�شروعية 

فيها ح�شب تعبريه.

اإذ وقع  ب���اب احل��ق��وق واحل���ّري���ات، 
بعبارات  ال��ن��ق��اب��ي  احل�����ّق  ت��ق��ي��ي��د 
ف�شفا�شة عاّمة توؤّدي اإىل الق�شاء 
على هذا احلّق وتقييد حّق الّنفاذ 
اإىل املعلومة بالنظام العام واالأمن 
احل��ّق يف حرّية  العمومي، وكذلك 
واالإعالم  والن�شر  والتعليم  ال��راأي 
العام  وال��ن��ظ��ام  العمومي  ب��االأم��ن 
ع��ل��ى حّد  وه���و تقييد غ��ري م���ّرر 

قوله.
اأخ����رى يف هذه  اإىل ث��غ��رة   واأ����ش���ار 
الدولة  رئ��ي�����س  اأّن  وه���و  امل�������ش���وّدة 
ح�����ش��ب ال��ن��ظ��ام ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال���ذي 
���ش��ي��ق��ع اع����ت����م����اده ل���ي�������س ل����ه دور 
عبارة  اأّن���ه  اأي  حقيقي  اع��رتا���ش��ي 

عن حكم لكن دون �شّفارة.
الفر�س  م��رب��ط  ه��ي  الثغرة  وه���ذه 
االنتكا�س  اأو  ال���ت���واف���ق  وم���ع���ر 
مترير  ا�شتحالة  ا���ش��ت��م��راره��ا  ويف 
الد�شتور دون اللجوء اإىل ا�شتفتاء 

يخ�شى من تداعياته اجلميع.
رئي�س  ����ش���الح���ي���ات  م�������ش���األ���ة  اإّن 
النظام  وط���ب���ي���ع���ة  اجل���م���ه���وري���ة 
خ�����الف عميق  ال�����ش��ي��ا���ش��ي حم�����ّل 
االإ�شالمية  ال��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة  ب��ني 
ال�شيا�شي  الطيف  م��ن  تبقى  وم��ا 
املرحلة  ك���ان���ت  وق�����د  ال���ت���ون�������ش���ي. 
اأوىل  الوطني  احل���وار  م��ن  االأوىل 
ملا  وت��رج��م��ة  التباين  ه��ذا  �شحايا 
التون�شي  الد�شتور  م�شري  ينتظر 
اجلديد يف �شورة عدم جتاوز هذه 

العقبة.

ف�سل ال�سوط الأول
 من احلوار الوطني

احل��زب اجلمهوري عن  اأعلن  وقد 
احلوار  م��ن  االأول  ال�����ش��وط  ف�شل 
الوطني نتيجة خالف على طبيعة 
�شيتم  ال���ت���ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال���ن���ظ���ام 
الد�شتور  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ت��ن�����ش��ي�����س 

اجلديد.
باجلمهوري  ق��ي��ادي��ني  ع��ن  ون��ق��ل 
عقدها  ���ش��ح��ف��ي��ة  ن�������دوة  خ������الل 
اأبدت  النه�شة  ح��رك��ة  اأن  احل���زب 
املعّدل  ال��رمل��اين  ب��ال��ن��ظ��ام  ت�شبثا 
املعار�شة  ق���وى  مت�����ش��ك��ت  ح���ني  يف 
اأّدى  ما  وه��و  معدل  رئا�شي  بنظام 
حركة  ان�����ش��ح��اب  اإىل  ب��ع��د  ف��ي��م��ا 
النه�شة من احل��وار وعّر احلزب 
ا�شتئناف  يف  اأمله  عن  اجلمهوري 
ال��ن��ه�����ش��ة احل�������وار ال���وط���ن���ي يوم 

االثنني املقبل.
االأمينة  اجل���ري���ب���ي  م���ّي���ة  وك���ان���ت 

ق��رار رف�شه  اإّن  �شعّيد  وق��ال قي�س 
ال ي��ت��ع��ّل��ق مب���وق���ف ���ش��خ�����ش��ّي من 
هذه اللجنة التي مّت االإع��الن عن 
االختيارات  الأّن  واإمّن�����ا  ت�شكيلها 
الرت�شية  اأ���ش��ا���س  على  مّت��ت  فيها 

ولي�س على اأ�شا�س الكفاءة.
ي�شعه  ال��د���ش��ت��ور  اأّن  اأو����ش���ح  ك��م��ا 
ال�شيا�شة وال ميكن للخبري  رجال 
اختيارات  م�����ش��وؤول��ي��ة  ي��ت��ح��ّم��ل  اأن 

رجال ال�شيا�شة وفق قوله.
جعفر  ب���ن  م�����ش��ط��ف��ى  اأّن  وي���ذك���ر 
التاأ�شي�شي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
اللجنة  ه����ذه  ت��ك��وي��ن  ع���ن  اأع���ل���ن 

ال�شبت املا�شي.

اإيجابيات ولكن..
من جهته �شّرح جوهر بن مبارك 
اأ�شتاذ القانون الد�شتوري ل�شحيفة  
امل�شوّدة  اأّن  التون�شية،  اجلمهورية 
مل�����ش��روع ال��د���ش��ت��ور فيها  ال��ث��ال��ث��ة 
عديدة  م�شائل  يف  اي��ج��اب��ي  ت��ط��ّور 
م�شريا  ال�شابقة  بامل�شوّدة  مقارنة 
التوطئة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  اأّن�����ه  اإىل 
وردت االإ�شارة اإىل منظومة كونّية 
موؤ�ّشر  ه����ذا  و  االإن�������ش���ان  ح���ق���وق 

ايجابي على حّد تعبريه.
وقال يف هذا ال�شياق: من ايجابيات 
هذه امل�شوّدة اأي�شا اأّنه يف باب املبادئ 
العاّمة وحتديدا يف الف�شل الثاين 
ال�شبغة  ع��ل��ى  ال��ت��ن�����ش��ي�����س  وق����ع 
قيم  على  القائمة  للدولة  املدنّية 
امل��واط��ن��ة وح��ق��وق االإن�����ش��ان، وعلى 
م�����ش��ت��وى ال��ن��ظ��ام ال�����ش��ي��ا���ش��ي فقد 
جت��اوزن��ا ال�����ش��ب��اب��ّي��ة ال��ق��امت��ة اإىل 
الحظنا  حيث  الن�شبّية  ال�شبابّية 
ب��رمل��اين معّدل  ن��ظ��ام  ت��وّج��ه��ا نحو 
لرئي�س اجلمهورّية ذو �شالحيات 

اعرتا�شّية .
ويف املقابل، اأّكد بن مبارك اأّن هذه 
االإ�شكاليات  م��ن  تخلو  ال  امل�����ش��وّدة 
حتتوي  اأّن��ه��ا  حا  مو�شّ وال�شلبيات 
وجود  ع��ل��ى  ت��ع��ّر  تناق�شات  ع��ل��ى 
منها  ال��ه��دف  �شيا�شّية  مقاي�شة 
اإر����ش���اء ك���ّل االأط������راف وت���ب���نّي اأّن 
باالأ�شا�س  اإر���ش��ائ��ي  ه��و  ال��د���ش��ت��ور 

ولي�س توافقّيا.
فاقدا  بدا  الد�شتور  اأّن  اأ�شاف  كما 
الوا�شح  الفل�شفي  والتّوجه  للّروح 
عمل  يعّطل  اأن  �شاأنه  من  ما  وه��و 

املحكمة الد�شتورّية فيما بعد.
وم��ن جهة اأخ���رى ب��نّي ب��ن مبارك 
التي  االإ�شكاليات  بع�س  هناك  اأّن 
يف  خ��ط��رية  ف�شول  ب��وج��ود  تتعّلق 

ال��ع��ام��ة ل��ل��ح��زب اجل���م���ه���وري، قد 
تو�شل  ع������دم  اخل���م���ي�������س  اأك���������دت 
امل�������ش���ارك���ة يف احل�����وار  االأح����������زاب 
الوطني اإيل اتفاق حول �شالحيات 
موقف  ب�شبب  اجلمهورية  رئي�س 

حركة النه�شة.
ت�شريح  يف  اجل���ري���ب���ي  واأع����ل����ن����ت 
اإذاع��ي، تاأجيل احلوار ملوعد الحق 
النه�شة  اأع���������ش����اء  ع�������ودة  حل����ني 

للت�شاور داخل هياكلهم .
التكتل  ح��������زب  ع���������ش����و  واأّك��������������د 
العمل  اأج�����ل  م���ن  ال���دمي���ق���راط���ي 
واحلريات ) ثالث اأ�شالع الرتويكا 
، عدم  احلاكمة( املولدي الرياحي 
تو�شل االأحزاب امل�شاركة يف احلوار 
الوطني اإىل اتفاق حول �شالحيات 
موقف  ب�شبب  اجلمهورية  رئي�س 

حركة النه�شة .
اأك�������د حم���م���د بنور  وم������ن ج���ه���ت���ه 
ال���ن���اط���ق ال���ر����ش���م���ي ب���ا����ش���م حزب 
تعليق  مت  اأن�����ه   ، اأي�����ش��ا   ، ال��ت��ك��ت��ل 
احل���وار ال��وط��ن��ي ال���ذي دع��ت اإليه 
رئ��ا���ش��ة اجل��م��ه��وري��ة وذل����ك لعدم 
النقاط  من  العديد  حول  االتفاق 
رئا�شة  ب�شالحيات  اأ�شا�شا  املتعلقة 
االأح����زاب  اأن  مبينا  اجل��م��ه��وري��ة، 
الوطني  احل���������وار  يف  امل���������ش����ارك����ة 
خمتلط  نظام  اعتماد  على  اتفقت 
بالتوافق  ال�شالحيات  فيه  ت���وزع 
ورئي�س  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ب���ني 
رئي�س  ب���ذل���ك  ل��ي��ك��ون  احل���ك���وم���ة 
اجلمهورية التون�شية املنتخب من 
ال�شعب رئي�شا فعليا ولي�س �شوريا 
اإال اأن حركة النه�شة عار�شت هذا 

املقرتح.
وقال بنور اأن حركة النه�شة قررت 
اإىل  الرجوع  االجتماع  ه��ذا  خ��الل 
االأ�شبوع  نهاية  ال�����ش��ورى  جمل�س 
اجل����اري ل��ل��ت�����ش��اور ح���ول اخلالف 
رئي�س  �شالحيات  ح��ول  احلا�شل 
نقاط  واأن  خ��ا���ش��ة  اجل���م���ه���وري���ة 
م�شاألة  يف  اأي�����ش��ا  تتمثل  اخل���الف 
ال�شيا�شات  ور�����ش����م  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات 
م�شريا   ، ال���وزراء  جمل�س  ورئا�شة 
على  ات���ف���ق���ت  االأح����������زاب  اأن  اإىل 
اجلمهورية  ل��رئ��ي�����س  ي���ك���ون  اأن 
�شالحيات ودور متوازن مع رئي�س 
احلكومة اإىل جانب تروؤ�شه ملجل�س 
ال��وزراء تكون له دراي��ة باالأحداث 
و���ش��ري دوال��ي��ب ال��دول��ة ول��ه احلق 
يف  ال�شيا�شية  الوظائف  ت�شمية  يف 

الدولة.
ال�شياق،  ه����ذا  يف  ب���ن���ور  واأ�����ش����اف 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

التون�شية  احل��ك��وم��ة  رئي�س  اأدىل 
علي العري�س باأقواله اأمام قا�شي 
اغتيال  ق�����ش��ي��ة  ب�����ش��اأن  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
قا�شي  وان���ت���ق���ل  ب��ل��ع��ي��د  ����ش���ك���ري 
االبتدائية  ب��امل��ح��ك��م��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
ق�شر  اإىل  ال���ع���ا����ش���م���ة  ب���ت���ون�������س 
احل��ك��وم��ة ب��ال��ق�����ش��ب��ة ك��م��ا يخول 
اأقوال رئي�س  القانون ل�شماع  ذلك 
التحقيق  قا�شي  وك���ان  احل��ك��وم��ة 
ق����د را�����ش����ل رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة يف 
منا�شبتني �شابقتني ل�شماع اأقواله 

لكنه مل ميثل اأمام الق�شاء.
ك����ان وزي����را  ال��ع��ري�����س  اأن  ي���ذك���ر 
القيادي  اغ��ت��ي��ال  ع��ن��د  ل��ل��داخ��ل��ي��ة 
امل�����ع�����ار������س واأم�����������ني ع��������ام ح����زب 
�شكري  الدميقراطيني  الوطنيني 
اأمام  بالر�شا�س  قتل  الذي  بلعيد 
مقر �شكنه يف ال�شاد�س من فيفري 

املا�شي.
ن�شرت  قد  الداخلية  وزارة  وكانت 
على  اجل���������اري  اأف������ري������ل   13 يف 

موقعها الر�شمي ب�شبكة التوا�شل 
االجتماعي في�شبوك �شور خم�شة 
اأ�شخا�س ي�شتبه بتورطهم يف قتل 
الرئي�شي  املتهم  بينهم  من  بلعيد 
ك�����م�����ال ال���ق�������ش���ق���ا����ش���ي، ودع������ت 
املواطنني اإىل امل�شاهمة يف البحث 
اأي��ة معلومات  عنهم واالإب���الغ عن 

تفيد يف اإلقاء القب�س عليهم.
 ، اأم��ن��ّي��ة  ق��د ت�شربت م��ع��ل��وم��ات  و 
الق�شقا�شي  ك��م��ال  وج����ود  ح���ول 
تون�س  يف  ب��ل��ع��ي��د،  ���ش��ك��ري  ق���ات���ل 
ال��ن��ق��اب متخفيا يف  ي��رت��دي  وه���و 
حت���ّرك���ات���ه، ع��ل��ى غ�����رار ع����دد من 
اجلهادية  ال��ت��ي��ارات  يف  القياديني 
املالحقة  ع����ن  ي��خ��ت��ف��ون  ال����ذي����ن 
االأمنية، بح�شب ما اأوردته جريدة 
عددها  يف  ال��ت��ون�����ش��ي��ة  ال�����ش��ري��ح 

ال�شادر اأم�س اجلمعة.
الّداخلية  وزي����ر  اأن  اإىل  وي�����ش��ار 
اأكد   ، ج��دو  ب��ن  لطفي  التون�شي، 
كمال  ت�����ورط  اإذاع�������ي،  ح�����وار  ، يف 
اغتيال  ع��م��ل��ي��ة  يف  ال��ق�����ش��ق��ا���ش��ي 
امل��ع��ار���س ���ش��ك��ري ب��ل��ع��ي��د،وق��ال اّن 

يرقى  ال  اإثبات  بو�شائل  الرئي�شي 
اإليها ال�شك.

واأ�شاف اأنه ال ميكنه اجلزم بتواجد 
الق�شقا�شي املنتمي للتيار ال�شلفي 

دق��ائ��ق ملف عملية  م��ن يدخل يف 
اإال  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ب��ل��ع��ي��د ال  اغ���ت���ي���ال 
اجل�����زم ب�����ش��ل��وع ال��ق�����ش��ق��ا���ش��ي يف 
القاتل  وه�����و  االغ���ت���ي���ال  ع��م��ل��ي��ة 

بليبيا، مبينا اأن الفنيني يعترون 
اأن بن�شبة 70باملائة او 80 باملائة 
االأرا�شي  على  الق�شقا�شي  مازال 

التون�شية.

م�سوّدة الد�ستور تثري جدًل يهّدد التوافق

تعليق احلوار الوطني يف تون�ض ب�ضبب �ضالحيات رئي�ض اجلمهورية
 التبا�ض يف بع�ض الف�سول ونيل من بع�ض احلريات.. ورئي�ض دون �سالحيات

فيلتمان يوؤكد اأهمية بعثة
 الأمم املتحدة اجلديدة بال�ضومال

 احتاد ال�ضغل: امل�ضودة الثالثة للد�ضتور مرفو�ضة
 بن عا�سور:الد�ستور اجلديد يوؤ�س�ض لديكتاتورية دينية

•• االأمم املتحدة-يو بي اأي:

ال�شيا�شية جيفري  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام  االأم���ني  وك��ي��ل  اأك���د 
فيلتمان اأهمية بعثة االأمم املتحدة اجلديدة بال�شومال 

يف خلق وتعزيز مناخ اال�شتقرار يف ذاك البلد.
فيلتمان حول  اإحاطة من  اإىل  االأم��ن  وا�شتمع جمل�س 

على  فيها  ركز  ال�شومال،  يف  الو�شع 
روؤية االأمني العام بان كي مون لبعثة 

اأممية جديدة يف البالد.
وقال فيلتمان اإن بعثة االأمم املتحدة 
يونام�شوم  ال�شومال  يف  للم�شاعدة 
���ّك���ن ي�����ش��اع��د يف  ���ش��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة مُمَ
ال�شيا�شية  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ن�����ش��ي��ط  خ��ل��ق 
عرها  مي�شي  التي  واال�شرتاتيجية 
اال���ش��ت��ق��رار وال�����ش��الم ق���دم���اً، مب��ا يف 
ذلك من خالل اال�شتفادة من اأجزاء 
املتحدة  االأمم  منظومة  م��ن  اأخ���رى 

وال�شركاء الدوليني.
ب�شكل  �شرتكز  البعثة  ان  اإىل  واأ���ش��ار 

جوهري، على اأربعة جماالت رئي�شية، 
امل�شاحلة  اامل�شاعي احلميدة وجهود دعم  �شتوفر  وهي 
و�شت�شاعد يف الو�شاطة يف التحديات ال�شيا�شية احل�شا�شة 

املرتبطة مبراجعة الد�شتور وم�شاألة الفدرالية .
واأ�شاف فيلتمان ان البعثة �شت�شاعد على بناء القدرات 

االأمني  وال��ق��ط��اع  ال��ق��ان��ون  ���ش��ي��ادة  الوطنية يف جم��ال 
االإن�شان  حقوق  وتعزيز  حماية  على  الوطنية  والقدرة 
على جميع م�شتويات املجتمع، كما �شت�شعى اإىل تعزيز 
تقدم احلكومة يف جهود تن�شيق امل�شاعدات الدولية من 

خالل اإطار العمل اجلديد .
هذا وتتطلع االأمم املتحدة لتعزيز ا�شرتاجتية ال�شراكة 
اجل��دي��دة م��ع االحت����اد االأف��ري��ق��ي و 
اجلديدة  البعثة  اأمي�شوم من خالل 

يونام�شوم .
ويف هذا ال�شياق، اأ�شار فلتمان اإىل ان 
رئي�شياً  دوراً  تلعبان  املنظمتني  كال 
يف دع����م ب���ن���اء ����ش���الم ال�����ش��وم��ال يف 
الدويل  املجتمع  داع��ي��ا ً جوانبه،  ك��ل 
اإىل اإظ��ه��ار ال��ت��زام ق��وي الإجن��اح دور 
االأمن  جمل�س  اأراده  ال��ذي  التن�شيق 
للبعثة اجلديدة مبوجب قراره رقم 

.2093
جديدة  ف��درال��ي��ة  حكومة  وت�شلمت 
اأي����ل����ول- ال�������ش���وم���ال يف  احل���ك���م يف 

بدعم  حتظى  وهي   ،2012 �شبتمر 
واالحتاد  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ن  ذل��ك  كبري مب��ا يف  دويل 
التعاون  وم��ن��ظ��م��ة  االأوروب���������ي  واالحت�������اد  االإف���ري���ق���ي 
ال���دول االأع�����ش��اء يف �شندوق  االإ���ش��الم��ي والعديد م��ن 

النقد الدويل.

املجل�س التاأ�شي�شي وخما�س الد�شتور ال�شعب

علىالعري�شي
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العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 264 /2013 جت جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/حممد خور�شيد علم حميد احلق اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
الدعوى:  ال�شام�شي واخرون اجلن�شية: االمارات مو�شوع  را�شد  �شيف  �شامل 
�شوردي  الدين  اعالنه/جمال  املطلوب  درهم   71235 مببلغ  مالية  مطالبة 
التجارية  اىل  بالن�شر)احالة  عنوانه:  بنجالدي�س  اجلن�شية:  احمد  عزيز 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  الثانية(   اجلزئية 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/1 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية  ب� حمكمة العني 
االبتدائية - الكائنة املركز االداري �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  2013/4/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني   البتدائية

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 436 /2013 مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/مكتب لندن لتاجري ال�شيارات وميثله قانونا/ عبداهلل خاطر �شلطان 
�شيف املقبايل- بوكالة/ه�شام ح�شن عبداهلل العربي اجلن�شية: االمارات   مدعي 
عليه: مع�شد را�شد علي عيد الكتبي اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: 
مطالبة مالية 20170 درهم املطلوب اعالنه/مع�شد را�شد علي عيد الكتبي 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر  حيث  اجلن�شية: االمارات عنوانه: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/8 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل  ب� حمكمة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  املركز االداري �شخ�شيا  الكائنة  العني االبتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/25
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني   البتدائية

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 205 /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/جعفر خان نوازي اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: �شعيد ن�شيب عتيق 
ال�شبو�شي اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: ملف امر اداء رقم 2013/32 
اجلن�شية:  ال�شبو�شي  عتيق  ن�شيب  اعالنه/�شعيد  املطلوب  كلي  جتاري 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/30 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل  ب� حمكمة العني 
االبتدائية - الكائنة املركز االداري �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  2013/4/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني   البتدائية

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
    اعالن يف الدعوى رقم   2013/530 بالن�سر

املدعى : �شركة نايل وبن حرمل لال�شتثمار وميثلها عبدالرحيم حممود 
خليل دروي�س املطلوب اعالنه: حمل اليمامة لتجارة احليوانات االليفة 
ل�شاحبها يحيى على يحيى املري�شي العنوان: بالن�شر ر مبا ان املدعي رفع 
املوافق 2013/4/29 موعدا  االثنني  ي��وم  وح��دد  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى 
ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها 

املنازعات االيجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، 

   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

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

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
اعالن احلكم يف الدعوى اجلزئية املدنية رقم 2013/400

املدعى عليه: �شميح عمر ح�شني املهدي- اجلن�شية: م�شري   العنوان: 
انه بتاريخ: 2012/4/24 قد �شدر �شدكم يف الدعوى  بالن�شر نعلمكم 
اجلن�شية:  ال�شيارات-  لتاجري  لندن  مكتب  املدعي:  اعاله  املذكورة 
ال�شريعة  الحكام  وفقا  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  االمارات 
اال�شالمية الغراء والقانون... بالزام املدعى عليه ) �شميح عمر ح�شني 
املهدي( بان ي�شدد للمدعى مبلغ وقدره ثالث اآالف وثمامنائة وثالثون 
درهم قيمة االجرة امل�شتحقة عليه من تاريخ بدء االيجار حتى تاريخ 
ا�شتالم ال�شيارة قيمة املخالفة على النحو املبني باأ�شباب احلكم والزمته 

مب�شاريف الدعوى.
    القا�سي                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
اعالن احلكم يف الدعوى اجلزئية املدنية رقم 2013/402

املدعى عليه: يا�شر حممد علي اخلالدي- اجلن�شية: م�شري     العنوان: 
انه بتاريخ: 2012/4/24 قد �شدر �شدكم يف الدعوى  بالن�شر نعلمكم 
اجلن�شية:  ال�شيارات-  لتاجري  لندن  مكتب  املدعي:  اعاله  املذكورة 
ال�شريعة  الحكام  وفقا  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  االمارات 
اال�شالمية الغراء والقانون... بالزام املدعى عليه ) يا�شر حممد علي 
وخم�شة  و�شتمائة  الفني  وقدره  مبلغ  للمدعى  ي�شدد  بان   ) اخلالدي 
واربعون درهم قيمة االجرة امل�شتحقة عليه من تاريخ بدء االيجار حتى 
تاريخ ا�شتالم ال�شيارة قيمة املخالفة على النحو املبني باأ�شباب احلكم 

والزمته مب�شاريف الدعوى.
    القا�سي                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
اعالن احلكم يف الدعوى اجلزئية املدنية رقم 2013/346

اجلن�شية:  حمايدة-  عبداهلل  �شلمان  عبدالرحمن  عليه:  املدعى 
�شدر  قد   2012/4/24 بتاريخ:  انه  نعلمكم  بالن�شر  العنوان:  االردن 
لتاأجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  املدعي:  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  �شدكم 
ال�شيارات- اجلن�شية: االمارات حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وفقا 
 ( املدعى عليه  بالزام  والقانون...  الغراء  اال�شالمية  ال�شريعة  الحكام 
عبدالرحمن �شلمان عبداهلل حمايدة ( بان ي�شدد للمدعية مبلغ وقدره 
باأ�شباب احلكم  املبني  النحو  املخالفتني على  قيمة  درهم  ومائتي  الف 

والزمته مب�شاريف الدعوى.
  القا�سي                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/223 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
املنفذ  االمارات    ال�شيارات اجلن�شية:  لتاجري  ال�شيارة  التنفيذ/ موؤ�ش�شة  طالب 
�شده : حمد ي�شلم مرعى عجيم ال�شيعري اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه:  
مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ال�شيعري  عجيم  مرعى  ي�شلم  حمد 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  االحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع  ب-  ر-  م  جز-  مد   2012/1302
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/26
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني  بادارة  االوىل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ التجاري                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
    اعـــالن بالن�سر 

ابتدائي(  ح��ال��ة  اث��ب��ات   2012/368( رق��م  ال��دع��وى  يف  ت��ق��رر  لقد 
امل��ن��ظ��ورة ام���ام جلنة ف�س امل��ن��ازع��ات االي��ج��اري��ة وامل��رف��وع��ة على 
املدعي عليها/ موؤ�ش�شة الرواد العقارية، اعالنها ن�شرا وقد حتدد 
2013/5/6 يف متام  امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  ال��دع��وى جلل�شة  لنظر 
نهيان  اآل  مبع�شكر  الكائن  اللجنة  مبقر  ظهرا   12.00 ال�شاعة 

وذلك على نفقة املدعي/ �شركة بروج العقارية ذ.م.م.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/2601 

امل�شتقبل الأعمال االملومنيوم والزجاج ميثلها يو�شف حممد  اآمال  املحكوم عليه: �شركة 
عبدالقادر العنوان: بالن�شر نعلمكم انه يف تاريخ 2013/4/3 قد حكمت عليكم جلنة ف�س 
املنازعات االيجارية/ ابوظبي حكما مبثابة احل�شوري يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح 
املحكوم له : عمر عو�س �شامل ال�شعريي باالآتي: اوال:باخالء املدعى عليها من املحل 
رقم )2( قطعة رقم )55( م 11 م�شفح ال�شناعية واملو�شحة بالعقد و�شحيفة الدعوى 
وت�شليمه للمدعي خاليا باحلالة التي كانت عليها  وقت التعاقد مع الزامه بتقدمي براءة 
ذمة عن قيمة ا�شتهالك الكهرباء واملاء للعني حتى تاريخ االخالء الفعلي. ثانيا: بالزام 
املدعى عليها بان توؤدي للمدعي اجرة عني النزاع اعتبارا من تاريخ 2012/4/21 وحتى 
االخالء الفعلي بواقع االجرة ال�شنوية 25.000 درهم والزمتها بامل�شاريف ومائتي درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما قابال لال�شتئناف خالل )15يوما( اعتبارا من اليوم التايل 

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

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

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/3328 

املحكوم عليه: مركز الوثبة الطبي اجلديدة- موؤ�ش�شة فردية ملك ا�شماء عي�شى الزعابي 
العنوان: بالن�شر  نعلمكم انه يف تاريخ 2013/3/26 قد حكمت عليكم جلنة ف�س املنازعات 
االيجارية/ ابوظبي حكما مبثابة احل�شوري يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح املحكوم 
له : احمد مو�شى ابو عيده باالآتي: 1- باخالء املدعى عليه من العني املوؤجر له املبينة 
بعقد االيجار، وت�شليمه للمدعى خالية من ال�شواغل. 2- الزام املدعى عليه بدفع القيمة 
االيجارية من يو 2012/10/2 وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع مبلغ )182.326( درهم 
�شنيوا مع الزيادة القانونية بواقع 5% �شنويا اعتبارا من تاريخ انتهاء العقد. 3- بالزام 
املدعى عليه بتقدمي براءدة ذمة من اجلهة املخت�شة عن ا�شتهالك املاء والكهرباء حتى 
وامل�شروفات.       الر�شوم  عليه  املدعى  حتميل   -4 اىلامل��دع��ي.  املوؤجرة  العني  ت�شليم  تاريخ 
امل�شتند.  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  )15يوما(  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما 

�شدر بتوقيع وختم اللجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 650 /2013 جت كل- م ع- ب- اأظ

حممود  ابراهيم  �شهام  بوكالة/  زقوت-  حممد  عبدالرحمن  مدعي/زياد 
جلن�شية:    عبا�س  دروي�س  ابراهيم  ح�شن  عليه:  مدعي  فل�شطني   اجلن�شية: 
فل�شطني  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 413.000درهم املطلوب اعالنه/

حيث  بالن�شر  عنوانه:  فل�شطني   جلن�شية:  عبا�س  دروي�س  ابراهيم  ح�شن 
املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/5/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة اخلام�شة  ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع  التجارية مبع�شكر 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     

يف الق�سية رقم 2013/1166  
امام  املنظورة  ايجارية  منازعات   -2013/1166 رقم  الق�شية  يف  تقرر 
جلنة ف�س املنازعات االيجارية )اللجنة ال�شاد�شة( واملرفوعة من/�شركة 
بلوليك بروبرتيز ذ.م.م- العالن املدعى عليها/ رويال كواليتي لتجارة 
املواد الغذائية- ن�شرا حل�شور جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/4/29 
يف ال�شاعة 12 ظهرا يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �شارع الدفاع- 

منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج  فيال رقم )2(

جلنة ف�س املنازعات اليجارية

اعــــالن بالن�سر

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     

يف الدعوى  رقم 2013/43  م�ستعجل حمكمة ابوظبي
بيلدك�س  ابوظبي  م�شتعجل   2013/43 بالدعوى  عليه  املدعى 
بالدعوى  اخلرة  جل�شة  حل�شور  نخطركم  العامة  للمقاوالت 
مبقر  وذلك  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة   2013/5/6 االثنني  بتاريخ 
منطقة  املرور-  �شارع  ابوظبي-  مبدينة  الكائن  اخلراء  ادارة 
االمارات  �شوق  مقابل   )13( رقم  الفرعي  ال�شارع  الزعفرانه- 

العام.
اخلبري الهند�سي/ خالد خمي�ض

اعالن اجتماع خربة
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/713   جتاري جزئي        

حمل  جمهول  ال�شيد  عبدال�شالم  عبدالفتاح  عاطف  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2013/4/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االقامة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ وليد امين قا�شم رم�شان بالزام املدعى عليه 
بان توؤدي للمدعى مبلغ  95000 درهم ) خم�شة وت�شعون الف درهم( والفائدة 
عنه بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الواقع يف 2012/10/29 وحتى ال�شداد 
التام والزامه بالر�شوم وامل�شاريف. 2- رف�س ما عدا ذلك من طلبات.   حكما 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة 
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2009/434   جتاري جزئي        

اىل املحكوم عليه/1- حممد �شبحي حداد  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املذكورة  الدعوى  يف   2009/12/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
اعاله ل�شالح/ ا�شول �شركة متويل بالزام املدعى عليه بان يوؤدي اىل املدعية 
مبلغ 97.980دره��م) �شبعة وت�شعون الف وت�شعمائة وثمانون درهم( والفائدة 
يف   احل��ا���ش��ل  الق�شائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %18.9 ب��واق��ع  االت��ف��اق��ي��ة 
درهم  خم�شمائة  ومبلغ  بامل�شروفات  والزامه  ال�شداد  متام  وحتى   2009/6/9
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.    ات��ع��اب  مقابل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2010/103   مدين كلي          
جالل  ان�شاري  زاه��د  امل��رح��وم  ورث��ة  من  بيجم  �شلطانا  �شوريا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  االقامة  ان�شاري جمهول حمل 
2013/2/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ حممد حممد امني غياث اوال: قبول 
املدعى عليهما- كل بح�شب  ال��زام  ال��دع��وى:  ثانيا: يف مو�شوع  �شكال   االدخ��ال  طلب 
ن�شيبه يف املرياث- بان توؤديا للمدعي مبلغ وقدره 353164 درهم )ثالثمائة وثالثة 
وخم�شون الف ومائة واربعة و�شتون درهما( وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
الق�شائية وحتى متام ال�شداد التام مبا ال  بتجاوز ا�شل املق�شي به والزامهما بالر�شوم 
والفي درهم مقابل اتعاب املحاماة.     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  10777 بتاريخ 2013/4/27     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/22   جتاري كلي          
ان املدعى /ام  اىل املدعي عليه/1- ح�شن ماجد للتجارة  جمهول حمل االقامة مبا 
ا�س تي �شي ليمتد نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/10/22 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ ام ا�س تي �شي ليمتد بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
و�شبعة  الف  وت�شعون  و�شبعمائة  مليونان  امريكي-  دوالر   2.790.087 مبلغ  للمدعية 
عنه  والفائدة  التنفيذ  االماراتي عن  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي-  دوالر  وثمانون 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ اقامة الدعوى يف 2012/1/3 وحتى ال�شداد التام والزمتها 
بالر�شوم وامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/4157   عمايل جزئي            
املحكوم عليه/1- �شالون فينيك�س للتجميل )����س.ذ.م.م(  جمهول حمل االقامة  اىل 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2013/1/6 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
اعاله ل�شالح/ اك�شيهوا يل بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )20933 درهم( 
ع�شرون الفا  وت�شعمائة وثالثة وثالثون درهما وفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ 
فمن  تعوي�س  من  به  ق�شي  ما  ع��دا  ال�شداد  حتى   2012/10/21 يف  احلا�شل  املطالبة 
تاريخ �شريورة احلكم نهائيا وبتذكرة عودة اىل موطنه او ما يقابلها  نقدا مامل يكن 
قد التحق بخدمى رب عمل اآخر وباملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه 
منها 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 العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27    

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2012/1851 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر

�شركة  عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
ب��اوال جابني كورفيد  املدعي/�شون جوليان كولينز-  اق��ام  ذ.م.م   �شابال وورل��د 
جن�شيته/ عنوانه: مقيم خارج الدولة- يف اململكة املتحدة- بري�شتول- �شتوك- 
املتحدة-  ال��والي��ات  ال��دول��ة- يف  خ��ارج  4، مقيم  كري�شنت  بيوفورت-   - جيفورد 
بري�شتول - �شتوك- جيفورد- بيوفورت- كري�شنت 4   الدعوى برقم 2012/1851 
-مدين - كلي- عجمان- ومو�شوعها دعوى تعيني خبري  فانت مكلف باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االبتدائية  االحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام 
وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 13 من �شهر مايو ل�شنة 2013 وذلك للنظر 

يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/4/16
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى  234 - 2013/236 )عمايل جزئي ( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليه/ الفاطم للمقاوالت 
الكهروميكانيكية 1- اقام املدعي/ ابوبكر �شديق علي ح�شني جن�شيته: عنوانه: عجمان- 
ال�شناعية اجلديدة- ت: 0529862178 الدعوى برقم 2013/236 عمايل جزئي- عجمان 
ان��وار ح�شني باهاري  اقام املدعي عليه:  ومو�شوعها املطالبة مببلغ 16.500 دره��م  2- 
عنوانه: عجمان- ال�شناعية اجلديدة- ت: 0529862178 الدعوى رقم 2013/234 عمايل 
جزئي- عجمان ومو�شوعها : املطالبة مببلغ 16.500 درهم فانت مكلف باحل�شور امام 
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
8.30 املوافق يوم 22 من �شهر مايو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى 

عليه. حتريرا يف 2013/4/24
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
 مذكرة اعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر

   ا                   اىل املدعي عليه/�شمانة لالعمال الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�شة 2013/4/29 ال�شاعة 8:30  �شباحا يف مكتب القا�شي 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  باال�شافة  االق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

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

 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
1163/2013/13
1162/2013/13
1164/2013/13
1165/2013/13

م
1
2
3
4

ا�شم املدعي
زاهيد جميل خودا بخ�س

غالب عوي�س حممد بارويز
لقمان حكيم نور الرحمن

حممد رفقات ح�شن دين   

مبلغ املطالبة
13872 درهم �شامل تذكرة العودة
13872 درهم �شامل تذكرة العودة

13872 درهم �شامل تذكرة العودة
13872 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/1474  جتاري كلي
اىل املدعى عليهما/ 1- �شركة حمقق للتجارة العامة-�س.ذ.م.م 2- الفنان ملعدات االمن وال�شالمة 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي  / ح�شيب �شالح مهدي   قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/20 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة 
ح�شوريا وقبل الف�شل يف املو�شوع : بندب اخلبري احل�شابي املخت�س �شاحب الدور باجلدول- 
وتكون مهمته كاالتي: االطالع على ملف الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شى ان يقدمه 
ان  وااللكرتونية  الورقية  املرا�شالت  واالط��الع على  الدعوى  املقرات طريف  االنتقال  اخل�شوم. 
وجدت وبيان عالقة الواقع بني طريف الدعوى وبيان نوع املعامالت التي ربطت طريف التداعي 
و�شببها و�شندها وما قدمت املدعية بتوريدها للمدعى عليها ومدى توافقها مع �شروط التعاقد 
مبلغ  املدعيةبايداع  وكلفت  بالتزاماتهما من عدمه  اوفيا  قد  الدعوى  كان طريف  اذا  ما  وبيان 
ثمانية اآالف درهم كامانة للخبري.   وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/5/1 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     

  مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/50 تظلم جتاري                                            

���ش��اج��وال خ��ان غفار جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا  املتظلم ���ش��ده/1- حممد  اىل 
اك�شت�شاجن  ل�شركة  الق�شائي  امل�شفي  ب�شفته  هانت-  جون  املتظلم/�شتيفن  ان 
كوميونيكا�شن ليمتد وميثله: را�شد احمد را�شد بن �شبيب قد اقام عليكم التظلم 
ال�شادر يف االمر على عري�شة رقم  القرار  املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من 
املوافق  يوم االحد  لها جل�شة  وامل�شاريف.  وح��ددت  والر�شوم  2013/116 مدين 
لذا فانت مكلف باحل�شور او   ch1B.6 2013/5/12 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
�شيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف    . االق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل 

مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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وزير املالية الأملاين ينتقد باروزو عن تعليقات ب�ضاأن التق�ضف
حامية  مناق�شة  بذلك  مذكيا  ال�شعبي 
ب�شان هل ينبغي للم�شرعني ان يحولوا 
ت���رك���ي���زه���م م����ن خ��ف�����س االن����ف����اق ايل 
التحفيز والتي و�شعت املانيا يف مواجهة 
اليورو.  منطقة  يف  كثريين  نظراء  مع 
امل�����ش��ت�����ش��ارة االمل���ان���ي���ة اجنيال  وق���ال���ت 
مريكل ام�س ان املانيا �شتوا�شل العمل 
ورف�شت  م��ت��وازن��ة  ميزانيات  اج��ل  م��ن 
بيري  الفرن�شي  املالية  وزي��ر  اتهاما من 
ب�شكل  تركز  املانيا  ب��اأن  مو�شكوفيت�شي 

مفرط على االدخار.

•• برلني-رويرتز:

وج��ه وزي���ر امل��ال��ي��ة االمل���اين فولفجاجن 
رئي�س  ايل  الذع�������ا  ان����ت����ق����ادا  ����ش���وب���ل���ه 
امل��ف��و���ش��ي��ة االوروب���ي���ة ج��وزي��ه مانويل 
باروزو قائال ان م�شاكل منطقة اليورو 
ال�شارمة  ب��ال��ق��واع��د  ع��الق��ة  لها  لي�س 
ما  �شخ�س  يقول  ان  ويجب  للميزانية 

ذلك لباروزو.
التق�شف  ان  ب��اروزو هذا اال�شبوع  وق��ال 
للتاأييد  الطبيعية  احل���دود  ايل  و���ش��ل 

•• الريا�ص – الفجر :

����ش���ه���د ج����ن����اح اإم���������ارة ع���ج���م���ان يف 
لل�شفر  اخلام�س  الريا�س  معر�س 
اإق�����ب�����اال ك����ب����ريا م����ن ال���������زوار من 
ح�شور  وك���ذا  اجلن�شيات  خمتلف 
من  ال�شخ�شيات  كبار  من  العديد 
العربي  واخل��ل��ي��ج  العربية  ال���دول 

خ�شو�شا.
وح��ر���س ممثلو وف��د االإم���ارة على 
لقطاعات  مب���م���ث���ل���ني  االل����ت����ق����اء 
واال�شتثمار  وال�����ش��ف��ر  ال�����ش��ي��اح��ة 
على  ل��الط��الع  خمتلفة  دول  م��ن 
والعمل  ال�شياحة  �شناعة  ج��دي��د 
ال��ت��ع��ري��ف مب��ق��وم��ات منتج  ع��ل��ى 
ومدى  وتنوعه،  ال�شياحي  عجمان 
القائمة  ال�شياحية  امل�شاريع  تطور 
التدفق  وت��اأث��ريه��ا يف ح��ج��م  ب��ه��ا، 
ال�شياحي لالإمارة، وما يرافق ذلك 
من منو يدفع بعجلة هذا القطاع 
يف  ت�شب  اإيجابية  نتائج  لتحقيق 
االقت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  ���ش��ال��ح 

االأخرى يف االإمارة.
ملحوظا  اإق���ب���اال  اجل���ن���اح  والق�����ى 
االأعمار،  خمتلف  م��ن  ال���زوار  م��ن 
ال�شعودية  االأ�����ش����ر  م���ن  وخ���ا����ش���ة 
االإج����ازة  ال�شتثمار  تخطط  ال��ت��ي 
ع���ن وجهات  ب��ال��ب��ح��ث  ال�����ش��ي��ف��ي��ة 
ال�شخ�شيات  ب���ني  وم���ن  ج���دي���دة. 
ال�شعودية التي زارت جناح االإمارة 
اجلا�شر  اهلل  الدكتورعبد  م��ع��ايل 

ن���ائ���ب وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة واالإع������الم 
اآل  العزيز  عبد  ب��ن  حمد  و���ش��ع��ادة 
امل�شاعد  ال��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال�����ش��ي��خ 
للت�شويق بالهيئة العامة لل�شياحة 
اأحمد  ف��ي�����ش��ل  وق�������ال  واالآث�����������ار. 
التنمية  دائ��رة  النعيمي مدير عام 
ال�شياحية بعجمان اإن وفد االإمارة 
ال��ر���ش��ائ��ل التي  ت��و���ش��ي��ل  جن���ح يف 
ا���ش��ت��ه��دف��ه��ا م��ن امل�����ش��ارك��ة يف هذا 
امل��ل��ت��ق��ى، م��ا ���ش��ي��دع��م امل�����ش��ارك��ة يف 
للمعر�س بخطط  املقبلة  الدورات 
لل�شائحني  اأف�����ش��ل  وب��اق��ات  اأو���ش��ع 

واأ�شار اإىل اأن اإمارة عجمان �شتكون 
ال�شفر  ب��ارزة يف �شوق  لها م�شاركة 
ال��ع��رب��ي امل��ق��رر اإق��ام��ت��ه يف دب���ي يف 
الفرتة من 6-9 مايو املقبل، حيت 
ال�شياحية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  ت�����ش��ع 
اأولوياتها  راأ�������س  ع��ل��ى  ب��ع��ج��م��ان 
الدولية  املحافل  اأب��رز  يف  امل�شاركة 
بالتعاون  ترويجية  خطط  ور���ش��م 
واخلا�شة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
الفاعلة بالقطاع بهدف فتح اأ�شواق 
جديدة من �شاأنها رفد منتج قطاع 
االإم���������ارة ال�����ش��ي��اح��ي مب���زي���د من 

اأمام  ال��دائ��رة  ي�شع  كما  وال����زوار، 
االأف�شل  لتقدمي  م�شوؤولية كرى 
وبذل كافة اجلهود لتحقيق جناح 
ال يقل عن جناحات العام احلايل.

امل�شاركة  ه���ي  ه����ذه  اأن  واأو�����ش����ح 
عجمان  الإم��ارة  الثانية  اخلارجية 
بور�شة  معر�س  يف  امل�شاركة  بعد 
وال�شفر  لل�شياحة  ال���دويل  برلني 
وح�شلت  م���ار����س،  يف  ع��ق��د  ال����ذي 
اأف�شل  ث��اين  خ��الل��ه االإم����ارة على 
ال�شرق  دول  ب��ف��ئ��ة  ع���ار����س  ج��ن��اح 

االأو�شط واالأدنى.

التفتي�س  جم��ال  يف  وامل�����ش��وؤول��ي��ات 
ومتابعة موؤ�شرات العمليات.  

املعيارية  امل��ق��ارن��ة  اأن  امل��ه��رة  واأك���د 
عمليات  يف  رئي�شاً  حم���وراً  ُت�شكل 
احلكومية  اخل�����دم�����ات  ت���ط���وي���ر 
فّعالة  اأداة  وت���ع���ت���ر  احل���دي���ث���ة، 
اأف�شل  ا�شتثمار  مبداأ  على  تعتمد 
املمار�شات والتطبيقات يف املجاالت 
ومقارنة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة،  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

ت�شكيل فريق عمل موؤهل يف تعزيز 
عمليات التنمية ال�شاملة. 

وتخلل اللقاء الذي جرى يف املبنى 
عر�س  ت��ق��دمي  بالهيئة،  الرئي�س 
مرئي عن اإدارة الرقابة والتفتي�س 
ت��ن��اول م��وؤ���ش��رات ال��ع��م��ل��ي��ات مهام 
ي��رك��ز على  ال���ذي  العمليات  ف��ري��ق 
ب�شكل  االأداء  م��وؤ���ش��رات  م��راج��ع��ة 
املتبعة يف  خا�س، مع تناول االآلية 

م��ع مثيالتها يف  امل��م��ار���ش��ات  ت��ل��ك 
م��وؤ���ش�����ش��ات م�����ش��اب��ه��ة ن��اج��ح��ة، ما 
ي�شهم يف تبادل اخل��رات واملعرفة 
والنتائج  االأداء  م�شتوى  وتطوير 
الوظيفية  واملمار�شات  واخلدمات 
باأن  ل���ل���م���وارد ال��ب�����ش��ري��ة، م����وؤك����داً 
االإدارة ومنذ تاأ�شي�شها متكنت من 
ابتكار احللول املنا�شبة الرامية اإىل 
املوؤ�ش�شي من خالل  االأداء  تطوير 

و�شيانة  اإختبار  ملبنى  ميدانية  وج��والت  املتعاملني،  عالقات  اإدارة  جم��ال 
اإىل  باالإ�شافة  ال��ق��وز،  يف  املتعاملني  خدمة  وم��رك��ز  ال��ع��وي��ر،  يف  ال��ع��دادات 
الزائر  الوفد  اطلع  العامة، حيث  ومرافقه  امل�شتدام  للمبنى  جولة خا�شة 
اأحدث التقنيات اخل�شراء وال�شديقة للبيئة، والتي تعنى باملحافظة  على 
املبنى  يت�شمنها  والتي  البديلة  الطاقة  واإ�شتخدام  الطبيعية  امل��وارد  على 

امل�شتدام.
الت�شويق  قطاع   - الرئي�س  نائب  املهريي،  خولة  قالت  املنا�شبة،  ه��ذه  ويف 
الوفد �شمن  زي��ارة  تاأتي  دبي:  ومياه  كهرباء  املوؤ�ش�شي يف هيئة  واالإت�شال 

ال�شياحية،  واال�شتثمارات  ال�شياح 
امل�شرتكة  اأه��م��ي��ة اجل��ه��ود  م��وؤك��دا 
واخلا�شة  احل���ك���وم���ي���ة  ل��ل��ج��ه��ات 
اإمارة عجمان  امل�شاركة �شمن وفد 
يف حتقيق اأهداف امل�شاركة وتعزيز 
مكانة االإمارة كوجهة �شاعدة على 

خارطة ال�شياحة العاملية.
امل��ع��ر���س كان  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي  وق����ال 
عرو�س  ل���ت���ب���ادل  ق��ي��م��ة  ف���ر����ش���ة 
القطاعات  ت���ل���ك  يف  اال����ش���ت���ث���م���ار 
جم����ال  يف  اخل������������رات  وت�������ب�������ادل 
واخلدمات  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  ال���رتوي���ج 
مئات  ا�شتقبل  ح��ي��ث  ال�����ش��ي��اح��ي��ة، 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�������ش���رك���ات 
قطاعات  يف  تعمل  التي  والدولية 
باالإ�شافة  وال�������ش���ف���ر،  ال�����ش��ي��اح��ة 
خطوط  م��ن  وا�شعة  م�شاركة  اإىل 
املعنية  واجلهات  العاملية  الطريان 
اخلدمات  و����ش���رك���ات  ب���ال���ط���ريان 
امل�شاندة وهيئات االإعالم ال�شياحي 
اأتاح  وغريها من اجلهات، وهو ما 
من  حمتملني  �شركاء  مع  ل��ق��اءات 
خطط  ل�شرح  القطاعات  خمتلف 

النمو التي تنتهجها االإمارة.
عجمان  اإم����ارة  وف��د  اأن  اإىل  ي�شار 
ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  برئا�شة 
جتارة  غرفة  ع��ن  ممثلني  ت�شمن 
االأرا�شي  ودائ��رة  و�شناعة عجمان 
التنظيم  وم��وؤ���ش�����ش��ة  واالأم��������الك 
كمبين�شكي  وف����ن����دق  ال����ع����ق����اري 

عجمان ومنتجعات الزوراء.

العمل  وخطة  امل�شتهدفات  حتقيق 
الغايات  حتقيق  مع  تتما�شى  التي 
وروؤيتها  للهيئة،  االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
 ، للجميع  و���ش��ه��ل  اآم����ن  ت��ن��ق��ل  يف  
على  اط���الع���ه���م  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
اأف�شل املمار�شات املتبعة يف االإدارة 
عر مراكز الفح�س الفني، رقابة 
التجارية،  واالأن�شطة  املعاهد  اأداء 
مع ت�شليط ال�شوء على املخالفات 
التي قامت بها االإدارة على املعاهد 
العام  م���ن���ذ  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وامل�����راك�����ز 

 .2012 اإىل   2007
الزائر من  من جهته، ثمن الوفد 
امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة يف جبل  ���ش��ل��ط��ة 
الطرق  هيئة  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ل��ي 
ُي�����ش��ه��م ب�شكل  وامل��وا���ش��الت ال���ذي 
ملمو�س وفّعال يف تبادل اخلرات 
اأعلى  اإىل  بها  والو�شول  امل�شرتكة 
مردود  حتقيق  يف  التميز  درج���ات 
خا�شة  العمل،  �شري  على  اإيجابي 
ع���ر ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ط��ب��ي��ع��ة عمل 
جمال  يف  ذات����ه  امل��ج��ال  يف  االإدارة 
والعمليات،  وال��ت��ف��ت��ي�����س  ال��رق��اب��ة 
االأنظمة  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  واالط�����الع 
امل��ع��م��ول ب��ه��ا وال���ت���ي ت��ت��م��ا���ش��ى مع 

اأف�شل املعايري العاملية.

اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ه��ي��ئ��ة ل��ن��ق��ل خ��رات��ه��ا ومم��ار���ش��ات��ه��ا ال��ن��اج��ح��ة للهيئات 
واملوؤ�ش�شات وال�شركات ذات العالقة على م�شتوى العامل، حيث حققت الهيئة 
وحماية  االإ�شتدامة  يف  ناجح  كنموذج  العاملي  امل�شتوى  على  مميزة  نتائج 
اأف�شل املوؤ�ش�شات اخلدماتية املتميزة يف  البيئة. وتعتر الهيئة واحدة من 
العامل، حيث �شجلت الهيئة، كموؤ�ش�شة م�شتدامة على م�شتوى عاملي، متيزاً 
الطلب  واإدارة  اال�شتهالك  وتر�شيد  واال�شتدامة  واالعتمادية  الكفاءة  يف 
باالإ�شافة  ال�شبكات،  وت�شغيل  التحتية  البنى  ال�شتثمارات  املثلى  واالإدارة 
على  واملحافظة  واملياه  الكهرباء  اإ�شتهالك  برت�شيد  الدائم  االإهتمام  اإىل 
مواردنا الطبيعية الثمينة، وتعزيز االإعتماد على م�شادر الطاقة النظيفة 
اإىل حماية البيئة، مما يتج�شد ب�شكل  واملتجددة وتكثيف جهودنا الرامية 
وا�شح من خالل املبنى امل�شتدام والذي يعد اأول مبنى حكومي م�شتدام يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة، واأكر مبنى حكومي يف العامل يح�شل على 
اأبدى الوفد الزائر  الت�شنيف البالتيني اخلا�س باملباين اخل�شراء . وقد 
احتلتها  التي  العالية  واملكانة  متيز،  من  الهيئة  اإليه  و�شلت  مبا  اإعجابه 
االإ�شتدامة  جم��ال  يف  املمار�شات  اأح���دث  على  تعتمد  م�شتدامة  كموؤ�ش�شة 
واملحافظة على املوارد الطبيعية، واأعرب عن مدى اإ�شتفادته من املعلومات 

التي قدمها فريق العمل يف الهيئة.
وامتناناً  �شكراً  تذكارية  لوحة  بتقدمي  الزائر  الوفد  قام  الزيارة  ويف ختام 
دبي من معلومات وخدمات  العمل يف هيئة كهرباء ومياه  ملا قدمه فريق 
اأهدافها، وقد ت�شلم اللوحة  اأ�شهمت يف جناح الزيارة وحتقيق  وت�شهيالت، 
بالنيابة عن ع�شو جمل�س االإدارة املنتدب والرئي�س التنفيذي للهيئة، عبد 

اهلل عبيداهلل نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع املياه والهند�شة املدنية. 

 الربازيل واملك�ضيك تتناف�ضان على من�ضب مدير منظمة التجارة العاملية 
•• جنيف-ا ف ب:

املدير  خالفة  على  املناف�شة  ان  بر�س  فران�س  وكالة  دبلوما�ش�ي  م�شدر  اف������اد 
بني  تنح�شر  باتت  الم��ي،  با�شكال  الفرن�شي  العاملية  ال��ت��ج��ارة  ملنظمة  ال��ع��ام 
املنظمة  هذه  تاريخ  يف  نوعها  من  �شابقة  يف  واملك�شيكي،  الرازيلي  املر�شحني 

الدولية.
منظمة  ادارة  نامية  دول��ة  م��ن  م�����ش��وؤول  فيها  يتوىل  م��رة  اول  ه��ذه  و�شتكون 

التجارة العاملية لوالية كاملة ت�شتمر اربع �شنوات.
روبرتو  املنظمة  الرازيل يف  �شفري  ان  ا�شمه  ذكر  امل�شدر طالبا عدم  واو�شح 
دورة  اىل  تاأهال  بالنكو  هرنينيو  ال�شابق  املك�شيكي  التجارة  ووزي��ر  ازيفيدو 

الت�شفية النهائية ملن�شب املدير العام للمنظمة.

كاملة. ففي  لوالية  املنظمة  ادارة  ت��وىل  ان  نامية  دول��ة  ملمثل عن  ي�شبق  ومل 
العام 1999 وب�شبب خالفات بني اع�شائها قررت املنظمة وب�شكل ا�شتثنائي 
تق�شيم والية املدير العام اىل فرتتني مدة كل منهما �شنتان، تقا�شمتهما يومها 

نيوزيلندا وتايالند.
وتاأهل مر�شحا الدولتني االمريكيتني الالتينيتني اىل الت�شفيات النهائية يف 
ختام دورة ثانية من الت�شفيات املعتمدة يف منظمة التجارة العاملية والتي ال 

مثيل لها يف اي منظمة دولية اخرى.
ان�شحب خم�شة منهم  �شرعان ما  ت�شعة مر�شحني  تناف�س  ال��دورة االوىل  ويف 

بينهم كوري جنوبي واندوني�شية ونيوزيالندي.
هذين  اح��د  و�شي�شبح  نهائيا  االم��ر  �شيح�شم  والنهائية  الثالثة  ال���دورة  ويف 

املر�شحني الالتينيني مديرا عاما للمنظمة.

 

)الطرق( ت�ضتعر�ض املقارنات املعيارية مع �ضلطة املنطقة احلرة يف جبل علي

وفد ن�ضائي ميثل �ضركات توزيع الطاقة يف باك�ضتان يزور هيئة كهرباء ومياه دبي

تواجد ناجح لإمارة عجمان مبعر�ض الريا�ض الدويل اخلام�ض لل�ضفر

موؤ�ضر نيكي يرتاجع من اأعلى م�ضتوياته يف حوايل 5 �ضنوات 

�ضلطات قرب�ض تخفف القيود على حركة الأموال 

تراجع الإقرا�ض يف منطقة اليورو

ن��ق��ط��ة. وهبط   14000 ال��ب�����ش��ر م��ن ح��اج��ز  م��رم��ى 
�شهم ادفانت�شت للتكنولوجيا 8ر8 باملئة يف حني تراجع 
اعلنت  ان  بعد  باملئة  3ر5  الطبية  للمعدات  ام3  �شهم 
ال�شركتان نتائج ف�شلية خميبة لالمال. وتراجع موؤ�شر 
34ر1164  ايل  باملئة  7ر0  نطاقا  االو���ش��ع  توبك�س 
نقطة. و�شجل نيكي قفزة بلغت 60 باملئة منذ منت�شف 
الذي  اأب��ي  �شينزو  وعد  عندما  الثاين  ت�شرين  نوفمر 
رئي�شا للوزراء يف دي�شمر كانون االول باجراءات قوية 
االقت�شاد.  لتن�شيط  مالية  وحوافز  النقدي  للتي�شري 
ويف نف�س الفرتة هبط الني الياباين حوايل 23 باملئة 

امام الدوالر االمريكي.

ثالثة  اىل  ي�شل  مبلغا  معهم  يحملوا  ان  اخل���ارج  اىل 
اآالف يورو او ما يعادله من العمالت االجنبية. بيد ان 
�شقف ال�شحب اليومي من البنوك بقي عند 300 يورو 
التي  االنقاذ  خطة  مناق�شة  الثالثاء  الرملان  و�شيبداأ 
�شادق عليها االحتاد االوروبي و�شندوق النقد الدويل 
م�شاهمة  اىل  تن�شاف  ي��ورو  مليارات  ع�شرة  وقيمتها 
حملية بقيمة 13 مليار يورو، بح�شب ما اعلنت وكالة 
على  ال��رمل��ان  ي�شادق  ان  ويتعني  القر�شية.   االن��ب��اء 
التي  قر�س  جمهورية  تتمكن  ان  قبل  االن��ق��اذ  خطة 
ق�شط  على  احل�شول  م��ن  االف��ال���س،  �شفري  على  تقف 

اول من القر�س البالغة قيمته ع�شرة مليارات يورو.

االوروب���ي  امل��رك��زي  البنك  ق��ال  منف�شل  �شعيد  وع��ل��ى 
ام�س اجلمعة ان ال�شركات ال�شغرية يف اليونان واجهت 
للح�شول  بطلبات  تقدمها  عند  النطاق  وا�شع  رف�شا 
على قرو�س بينما القت طلبات ال�شركات يف اأملانيا قبوال 

وا�شعا خالل اال�شهر ال�شتة املنتهية يف مار�س اذار.
االقرا�س  �شعف  ازاء  قلقه  ع��ن  م����رارا  ال��ب��ن��ك  وع���ر 
تواجهها  ال��ت��ي  التمويل  ق��ي��ود  تخفيف  �شبل  وي��در���س 
ال�شركات ال�شغرية التي متثل العمود الفقري  واأظهرت 
ال�شغرية  ال�شركات  م��ن  فقط  باملئة   25 اأن  ال��درا���ش��ة 
للح�شول  بطلب  تقدمت  التي  اليونانية  واملتو�شطة 
على قر�س القت موافقة تامة بينما جرت املوافقة على 

اأكرث من 80 باملئة من الطلبات االملانية.
اأج���ري امل�شح اخل��ا���س ب��االق��را���س يف ال��ف��رتة ب��ني 18 
فراير و21 مار�س و�شمل 7510 �شركات يف منطقة 

اليورو.

•• طوكيو-رويرتز: 

من  اليابانية  لال�شهم  القيا�شي  نيكي  موؤ�شر  ت��راج��ع 
�شنوات قبل اعالن  له يف ح��وايل خم�س  اأعلى م�شتوى 
نتيجة اجتماع بنك اليابان املركزي يف وقت الحق من 
اعلنتها  ل��الم��ال  خميبة  اأرب����اح  م��ن  مت�شررا  اجلمعة 

�شركات مثل ادفانت�شت كورب وام3 انكوبري�شن.
واأنهى املوؤ�شر جل�شة التداول ال�شباحية منخف�شا 4ر0 
يف  قفز  ك��ان  ان  بعد  نقطة  23ر13867  ايل  باملئة 
وقت �شابق من اجلل�شة ايل 87ر13983 نقطة وهو 
وعلى   2008 ح��زي��ران  يونيو  منذ  ل��ه  م�شتوى  اأع��ل��ى 

•• نيقو�سيا-ا ف ب:

اعلنت وزارة املالية القر�شية اخلمي�س تخفيف القيود 
التي كانت فر�شتها ال�شهر املا�شي على حركة االموال 
تنفيذ خطة  بدء  قبل  للر�شاميل  كثيف  لتفادي خروج 
فانه  للوزارة  جديد  مر�شوم  وبح�شب  الدولية  االنقاذ 
ال��ق��ي��ام بتحويالت داخ���ل البالد  ب��ام��ك��ان االف����راد  ب��ات 
ت�شل اىل ع�شرة اآالف يورو �شهريا يف حني حدد �شقف 
ال�شركات بخم�شني الف يورو �شهريا. اما باجتاه اخلارج 
اق�شاها خم�شة  بتحويالت  بالقيام  �شمح لالفراد  فقد 
اآالف يورو �شهريا. كما ا�شبح بامكان االفراد امل�شافرين 

•• فرانكفورت-رويرتز: 

اأظهرت بيانات اأ�شدرها البنك املركزي االوروبي ام�س 
اجلمعة اأن حالة االقرا�س يف منطقة اليورو تدهورت 
يف مار�س اذار املا�شي فيما ات�شعت الفجوة االقت�شادية 
ال��ت��ي تف�شل ب��ني اأمل��ان��ي��ا وال�����دول امل��دي��ن��ة امل��ت��ع��رثة يف 
املنطقة. واأ�شارت بيانات البنك االوروبي اىل اأن معدل 
اقرا�س ال�شركات يف منطقة اليورو ا�شتقر على اأ�شا�س 
مليارات  اأربعة  مبقدار  ارتفاعه  بعد  مار�س  يف  �شهري 
يورو 2ر5 مليار دوالر يف فراير �شباط بينما انخف�س 
بعام  مقارنة  باملئة  3ر1  مب��ق��دار  ال�شركات  اق��رتا���س 
املركزي  البنك  ع��زم  ب�شاأن  التكهنات  وتتزايد  م�شى. 
نظرا  املقبل  اال�شبوع  الفائدة  اأ�شعار  خف�س  االوروب���ي 
التي  امل��ت��زاي��دة  واملعار�شة  االقت�شادي  التعايف  لتعرث 

تلقاها جهود التق�شف احلكومية.

•• هيئة الطرق واملوا�سالت – منال خالد:

ا�شتعر�شت اإدارة الرقابة والتفتي�س 
اأمام  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  يف 
وف����د م���ن ���ش��ل��ط��ة امل��ن��ط��ق��ة احلرة 
يف  املعيارية  املقارنات  علي،  بجبل 
تتما�شى  التي  العمليات  موؤ�شرات 

مع اأف�شل املعايري الدولية. 
املهرة  ع���ب���داهلل  ال�����ش��ي��د  واأو�����ش����ح 
يف  والتفتي�س  الرقابة  اإدارة  مدير 
خالل  وامل��وا���ش��الت،  الطرق  هيئة 
الحج  ب��ن  را���ش��د  ال�شيد  ا�شتقباله 
يف  تفتي�س  اأول  م��دي��ر  ال��ف��ال���ش��ي 
امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة يف جبل  ���ش��ل��ط��ة 
دائماً  حت���ر����س  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ع��ل��ي 
املعنية  اجلهات  مع  التوا�شل  على 
يف دب�����ي، ب���ه���دف ت���ب���ادل اخل����رات 
ال��ت��ي ت�شهم  ال��ع��م��ل��ي��ة  وال���ت���ج���ارب 
يف االرت��ق��اء بالعمل وال��و���ش��ول به 
اأن  ال�شيما  االأداء،  يف  التميز  اإىل 
حتر�س  والتفتي�س  الرقابة  اإدارة 
وم�شاركة  امل���ع���رف���ة  ت����ب����ادل  ع���ل���ى 
اجلهات االأخ��رى يف تعزيز املعرفة 
هذه  اأن  اىل  الف����ت����اً  امل���وؤ����ش�������ش���ي���ة، 
اأج����ل النظر  ال����زي����ارة ج����اءت م���ن 
املهام  حيث  م��ن  االأداء  مقاربة  يف 

ميثلن  �شيدة   13 �شم  ن�شائياً  وف���داً  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ا�شتقبلت 
القوز،  مبنطقة  امل�شتدام  مبناها  يف  باك�شتان،  يف  الطاقة  توزيع  قطاعات 
الذي يعتر اأكر مبنى حكومي يف العامل يح�شل على الت�شنيف البالتيني 
التي  الناجحة  للزيارة  ا�شتكمااًل  ال��زي��ارة  ه��ذه  وتاأتي  اخل�شراء،  للمباين 
الوكالة  برنامج  �شمن  الباك�شتانية  الطاقة  توزيع  �شركات  ممثلو  بها  قام 

االأمرييكية للتنمية الدولية )USAID( خالل �شهر نوفمر املا�شي.
الزيارة التي ا�شتمرت ملدة يومني، قام خاللها م�شوؤولو الهيئة بتقدمي �شرح 
تف�شيلي وعرو�س تقدميية لكيفية تطبيقها الأف�شل املمار�شات العاملية يف 

�ضلطنة عمان ت�ضدر �ضهادات 
اإيداع بقيمة 392 مليون ريال 

•• م�سقط- وام:

�شهادات  ع��م��ان  �شلطنة  اأ����ش���درت 
ريال  م��ل��ي��ون   392 بقيمة  اإي����داع 
ال�شادرة  الن�شرة  واأف���ادت  عماين. 
ام�س  العماين  املركزي  البنك  عن 
لتلك  ال��ف��ائ��دة  �شعر  متو�شط  ب���اأن 
فيما  باملائة   0.13 كان  ال�شهادات 
ب��ل��غ اأع���ل���ى ���ش��ع��ر م��ق��ب��ول 0.13 
تلك  م���دة  اأن  اإىل  م�����ش��رية  ب��امل��ائ��ة 
يوما   28 اإىل  ت�����ش��ل  ال�����ش��ه��ادات 
الثاين  يف  ا�شتحقاقها  �شيتم  حيث 
املقبل.  مايو  �شهر  من  والع�شرين 
ال�شادرة  االإي���داع  �شهادات  وتعتر 
العماين  امل�����رك�����زي  ال���ب���ن���ك  ع����ن 
املرخ�شة  ال��ب��ن��وك  فيها  وت�����ش��ارك 
عمليات  لتنفيذ  مالية  اأداة  فقط 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��ن��ق��دي��ة ال��ت��ي ترمي 
ال�شيولة  ف��ائ�����س  ام��ت�����ش��ا���س  اإىل 
النقدية لدى القطاع امل�شريف على 
وج���ه اخل�����ش��و���س واحل���ف���اظ على 
�شوق  وعلى  الفائدة  �شعر  ا�شتقرار 

املال ب�شكل عام .

تراجع عدد الأ�ضهم املتداولة 
وقيمتها يف بور�ضة بريوت 

•• بريوت-يو بي اأي:

�شجلت اال�شهم املتداولة يف بور�شة 
بريوت نهاية اال�شبوع املايل احلايل 
ام�����س اجل��م��ع��ة ت��راج��ع��ا يف عددها 
وقيمتها ، قيا�شا اىل اال�شبوع املايل 
املا�شي وذلك لال�شبوع الثاين على 

التوايل .
مت  اأن�������ه  دوري  ت���ق���ري���ر  واأظ�����ه�����ر 
خ�����الل اال�����ش����ب����وع امل������ايل احل����ايل 
قيمتها  �شهما   576593 ت��داول 
بينما  دوالر،   4.693.985
ك��ان ج��رى خ��الل اال�شبوع املا�شي 
اأ�شهم   1.423.305 ت�������داول 

قيمتها 8.455.907 دوالرات.
امل��ايل احلايل  ومت خ��الل اال�شبوع 
ل�شركة  �شهما   192592 ت��داول 
قيمتها  ال����ع����ق����اري����ة  ����ش���ول���ي���دي���ر 
بينما  دوالرات،   2.527.257
كان مت خالل اال�شبوع املايل املا�شي 
�شهما   1.064.433 ت�������داول 
 1.408.942 قيمتها  لل�شركة 

دوالرا.
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يف الدعوى رقم 2012/1286 جتاري كلي دبي

 املرفوعة من : املدعية/ �شركة غالمي وعايدي للخ�شار والفواكه ذ.م.م �شد املدعي 
اخلبري  العامة-يعلن  للتجارة  جمعة   -2 �س.ذ.م.م  التجارية  فود  فاين   -1/ عليهما 
احلكم  مبوجب  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  املنتدب  املرزوقي  علي  ح�شن  احل�شابي/ 
التمهيدي ال�شادر عن عدالة حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2013/3/24 اىل املدعى 
عليهما ) فاين فود التجارية �س.ذ.م.م وجمعة للتجارة العامة ( ب�شرورة ح�شور اجتماع 
اخلرة احل�شابية املقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2013/4/30 ال�شاعة الثانية ع�شرة 
من  تكون  ان  على  لدفوعهما  املوؤيدة  ومذكراتهما  م�شتنداتهما  كافة  ومعهما  ظهرا 
ثالثة ن�شخ. وذلك مبقر مكتب اخلبري احل�شابي الكائن بامارة دبي- �شارع ابوهيل - 
بناية الفهد مقابل حمطة برتول االمارات- الدور االول- مكتب رقم 1- ا�شفل البناية 

حمالت ماك�س- هاتف - 2979412-04 فاك�س  04-2979413
 اخلبري احل�سابي/ ح�سن علي املرزوقي      

اعالن حل�سور اجتماع  
  اخلربة احل�سابية

العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/917 جتاري كلي                    
اىل املدعى عليهم/1- �شركة االحمد للنقليات واملقاوالت العامة- ذ.م.م 2- �شركة 
االحمد للنقل الري العام ذ.م.م 3- �شركة ا�شرتينث ريدي مك�س كونكريت 4- 
ال�شيخ/ �شلطان بن علي النعيمي 5- كوربريت �شينغ �شريوال 6- �شانديب �شينغ 
املدعي  ان  �شينغ جمهويل حمل االقامة مبا  ناناك  �شينغ  جارنايل 7- جارنايل 
/ بنك امل�شرق )���س.م.ع( وميثله: �شمري حليم كنعان نعلنكم بان املحكمة قررت 
اخطاركم  اع��اله.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/4/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم االثنني 
ch2.E.21 للتعقيب على  ال�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة  املوافق 2013/5/13 

التقرير. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر    

   يف  الدعوى 2013/8 دعاوي م�ستعجلة جتارية                                            
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-  رف��ي��ق رزق ك��و���ش��ا  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/عادل خليفة احمد العتيبة وميثله: را�شد احمد را�شد بن �شبيب  
بقر�س  م�شتعجلة  ب�شفة  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد 
الطلبات  وك��اف��ة   ( وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  ال�شركة  على  ق�شائية  حرا�شة 
ال�����واردة ب��الئ��ح��ة ال����دع����وى(.     وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم االح���د املوافق 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذا   ch1B.6 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2013/5/19
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .   
رئي�س الق�سم                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/322  

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيدة/
مرمي مروك عبداهلل ربيع اجلن�شية: االمارات  وطلب الت�شديق على التوقيع 
للحالقة  مقدي�سو  )�سالون  التجاري  اال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف 
وق�ض ال�سعر للرجال ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
حتت رقم امللف )55327( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل 
:ماجد حممد نا�شر حممد جا�شم اجلن�شية: االمارات  ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/269  

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
موفدال عبا�س علي جاويدواال اجلن�شية: الهند    وطلب الت�شديق على التوقيع 
البطانيات  لتجارة  )احلطيب  التجاري  اال�شم  :تنازل يف  يت�شمن  يف حمرر 
عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�شة   ) /ذ.م.م  واحلقائب 
حتت رقم امللف )53350( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل 
بان  ليكن معلوما للجميع  االم��ارات  الزعابي اجلن�شية:  ابراهيم علي  :فاطمة 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                   

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/466    

 ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�شيد/ عبدالرزاق ناميبوين الت عبدالكرمي 
البالغة )100%( يف  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  هندي اجلن�شية يرغب يف 
ال�شناء العطور وم�شتح�شرات  التجميل رخ�شة رقم )549565( وذلك اىل ال�شيد/ 
حممد انا�س خان �شرياج احمد خان هندي اجلن�شية.   .وعمال لن�س املادة )16( 
فقره 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على االجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي 

طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل

دار الق�ساء ال�سارقة   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
اعالن بالن�سر

   رقم 2013/1068   
املنذر/طالل حميد عبداهلل بالهول

 املنذر اليه: عبدالرحمن �شمحت حممد �شافعي 
ال�شواغل  من  خاليه  وت�شليمها  املوؤجرة  العني  باخالء  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
باحلالة التي ت�شلمها عليها وت�شوية ح�شاب املاء والكهرباء عن مدة �شغله للعني 
التام،  االخ���الء  ت��اري��خ  وحتى  بذمته  املرت�شدة  االي��ج��اري��ة  امل�شتحقات  و���ش��داد 
وذل��ك يف خ��الل موعد اق�شاه ثالثون يوما من تاريخ ن�شر ه��ذا االن��ذار واال 
�شوف ي�شطر املنذر التخاذ كافة االجراءات الق�شائية الالزمة للمطالبة مبا 
التقا�شي  وم�شاريف  بر�شوم  اليه  املنذر  حتميل  مع  املنا�شب  وبالتعوي�س  ذكر 

ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1126   

بالتوقيع  وميثله  كاندهي،  كوكل  كومار  روبي�س  وال�شيد/  كاندهي،  كوكل  كومار  جاي�س  ال�شيد/   املنذر:   
ال�شيد/ جاي�س كومار كوكل كاندهي مبوجب وكاله م�شدقة- العنوان: دبي- �شارع ال�شيخ زايد- بناية برج 
خالد العطار- الطابق الثالث- مكتب رقم )B302( متحرك:0506546731 املنذر اليه: ماجد احمد خمي�س 
 IQ WORLD GENERAL( )املري. العنوان: دبي-  دبي ال�شادة- اي كيو وورلد للتجارة العامة )�س.ذ.م.م
 QASWA GENERAL LAND( )ال�شاحنات )���س.ذ.م.م العامة الر�س  TRADING -LLC( والق�شوا 
 THE( امليرتوبولي�س  بناية   - ع�شر  الثالث  الطابق   )1301( رق��م  باملكتب  الطائنني   )   TRANSPORT
METROPOLIS( مبنى 1- املقام على قطعة االر�س رقم )325( مبنطقة البيزن�س بي- قرب برج خليفة 
دبي- هاتف : 0503966609- 0552244999- 0506340179- ينذر املنذر املنذر اليهم ب�شرورة اخالء املكتب يف 
خالل فرته اق�شاها )30( يوما من تاريخ ا�شتالمه االنذار العديل و�شداد قيمة االيجار املرت�شدة بذمتكم 
من تاريخ انتهاء عقد االيجار يف تاريخ 2013/1/24 وحتى تاريخ حلظة االخالء التام، و�شداد جميع الفواتري 
املتعلقة باملكتب الية جهة كانت مع ت�شليم مفاتيح املكتب واملكتب بحالة جيدة وخالية من جميع اال�شرار و 
اال �شوف ي�شطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية �شده مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار 

امر االداء مع حتميل املنذر اليه ر�شوم بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
                اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1497 /2012 مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/كمال بكر املذيب اجلن�شية: �شوريا مدعي عليه: حممد احمد حممد 
 2012/626 رقم  اداء  امر  ملف  الدعوى:  مو�شوع  م�شر   اجلن�شية:  زغلول 
مدين جزئي املطلوب اعالنه/ حممد احمد حممد زغلول اجلن�شية: م�شر 
اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير   بورود  عليه  املدعى  بالن�شر)الخطار  عنوانه: 
 2013/5/7 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - االبتدائية  العني  حمكمة  ب�  الثانية   الدائرة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/4/23
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
               اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 118 /2013 عم كل- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  االردن  اجلن�شية:  املرايحة  �شليمان  حممد  مدعي/عبداهلل 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  الطائرات  لتاجري  جت  بر�شتيج 
م�شتحقات عمالية  املطلوب اعالنه/بر�شتيج جت لتاجري الطائرات اجلن�شية: 
االمارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/13 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل  ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة العمالية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1409 /2012 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/موؤ�ش�شة االينا�س لل�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: رايت تات�س 
االمارات  اجلن�شية:  عبده  حلمي  حممد  ابراهيم  وميثلها/  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت 
القانونية  الفائدة   %12+ درهم   )108.909( بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
املطلوب اعالنه/رايت تات�س للمقاوالت العامة ذ.م.م وميثلها/ ابراهيم حممد حلمي 
اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  بالن�شر)بورود  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  عبده 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/4/29 موعدا لنظر 
ب�  اخلام�شة   الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
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  2013/4/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي   البتدائية

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
 اعالن  احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/384م

اىل املدعي عليه: نور زارينا بينت �شليمان- �شنغافورة   العنوان: بالن�شر نعلمك 
املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  بتاريخ 2013/4/24م قد حكمت عليك هذه  انه 
بالرقم اعاله ل�شالح/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاأجري ال�شيارات- �شاحب الرتخي�س 
عبداهلل �شلطان حمد �شلطان حمد   حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وفقا 
ال�شريعة اال�شالمية الغراء والقانون. بالزام املدعى عليها بان توؤدي  الحكام 
للمدعي قيمة ال�شيكات �شند الدعوى والبالغ قدرها ع�شرون الف درهم  والزمتها 
مب�شاريف الدعوى. حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/4/25   
القا�سي/حممد كامل اجلندي

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
 اعالن  احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/293م

اىل املدعي عليه: �شيدلية يا�شمني   العنوان: بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 
2013/3/25م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاله ل�شالح/ م�شتودع فارمالنك   حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: 
بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 16725 درهم )�شتة ع�شرة 
الف و�شبعمائة وخم�شة وع�شرون درهما(  حكما قابال لال�شتئناف خالل 
30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة 2013/3/26   
القا�سي/د. ا�سامة عبدالعزيز    

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/22م بالن�سر

اىل املدعي عليه: ال�شركة العاملية للرخام واجلرانيت /ل�شاحبيها/1- جمال ح�شني 
�شعيد ال�شعدي 2- علي اهلل ح�شانني حممد العنوان: العني - ال�شناعية بطحاء احلائر 
- رقم ال�شارع 7 قطعة رقم 29 نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/4/8 قد حكمت عليك 
هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ حممد ريا�س حممد ب�شري. 
حكمت اللجنة غيابيا: بالزام املدعى عليها باخالء العني امل�شتاجرة املحددة او�شافها 
بعقد االيجار والكائنة بعنوانها اعاله وت�شليمها خالية من ال�شواغل والزامها ب�شداد 
قيمة  بواقع  الفعلي  االخالء  تاريخ  وحتى   2011/4/15 تاريخ  من  امل�شتحقة  االجرة 
الفرتة  نف�س  عن   %  5 القانونية  الزيادة  مع  �شنويا  درهم   30.000 قدرها  ايجارية 
وحتيملها الر�شوم وامل�شاريف . يكون احلكم ال�شادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز 

قيمة الدعوى مائة الف درهم. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/4/25م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10777 بتاريخ   2013/4/27     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
عن  وكيال  /ب�شفته  املزروعي  مهري  عي�سى  /عيد  تقدم 
 ، التوثيقات  ق�شم  االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  والده/  
لديه  فمن  )عليا(.  اىل  )عاليا(  من  ا�شمها  تغيري  بطلب 
 15 خالل  باملحكمة  املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س 

يوما من تاريخ ن�شر االعالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد 10777 بتاريخ 2013/4/27   

تنويه
باال�شارة اىل االعالن ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 10758 بتاريخ 2013/4/4 بخ�شو�س 
الرخ�شة التجارية )CN-1033388( باال�شم التجاري: �شركة ال�شاهني للهدايا ذ.م.م  تنوه 

دائرة التنمية االقت�شادية بانه �شقط �شهوا ومل تذكر التعديالت التالية: 
1- تعديل ن�شبة/ ح�شن حممود قا�شي بور من 29% اىل %17

- تعديل ن�شبة/ �شلمان �شلطان كاميابي من 10% اىل%16
- تعديل ن�شبة /�شليم �شلطان كاميابي من 10% اىل %16

 -تعديل را�س املال من 150000 اىل 500000
التجاري  اال�شم  تعديل  التالية:  ال�شابق.  االعالن  يف  الواردة  التعديالت  اىل  باال�شافة 

اىل:اك�شرتمي كار لتجارة زينة واك�ش�شوارات ال�شيارات 
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية   من تاريخ 
ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقو ق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1474 جتاري كلي                    
اىل املدعى عليهم/1- �شركة حمقق للتجارة العامة-�س.ذ.م.م 2- جمعة 
جنفي نادر علي 3- موؤ�ش�شة فهد الطنيجي ملواد البناء- ل�شاحبها- فهد 
احمد ابراهيم 4- الفنان ملعدات االمن وال�شالمة  جمهويل حمل االقامة 
مبا ان املدعي / ح�شيب �شالح مهدي   نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها 
املنعقدة  بتاريخ 2013/4/17 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود 
تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم االربعاء 
ch2.E.22 للتعقيب  املوافق 2013/5/1 ال�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة 

على التقرير. 
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1032 عقاري كلي                                          
اىل املدعي عليهم/1  - �شركة املا�شة العقارية �س.ذ.م.م 2- �شركة نيو ورلد  انف�شتمنت 
جروب �س. ذ.م.م 3- �شركة مارينا اك�شيكلو�شيف ليمتد جمهويل حمل االقامة مبا ان 
اقام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�شماعيل  علي  وميثله:  الدميا�شي  الق�شاب  �شفاء   / املدعي 
بالت�شامن والت�شامم مببلغ  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
وقدره )30646.49 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
املوافق  االربعاء  لها جل�شة يوم  التام.   وح��ددت  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% من 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch1A.1 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/5/15
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 الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/429 جتاري كلي                                          

اىل املدعي عليهما/1  - ابت�شام حممد امني بنف�شها و�شفتها مالكة موؤ�ش�شة جمريا اوت 
دور ميديا 2- عبداحلميد جاين ح�شن مطر  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / 
التالل لالعالنات )�س.ذ.م.م( وميثله: �شلمان لطفي علي ح�شني  قد اقام عليك الدعوى 
للمدعية  يوؤديا  بان  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
 2009/11/25 ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م(   30.700.000( مبلغ 
وحتى ال�شداد التام لقيمة ال�شيكات املرتدة ومليون درهم تعوي�س عن ال�شرر والك�شب 
املوافق  الفائت وخ�شارة والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم االحد 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من   ch1C.15 2013/5/12 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
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  10777 بتاريخ 2013/4/27     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1031 عمايل جزئي                                            
اىل املدعي عليه/1  - احلجر االخ�شر للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / بالل وحيد مياه   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   25148( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
ا�شدار  ت��اري��خ  املطالبةوحتى  ت��اري��خ  م��ن  عليها  املرتتبة  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
احلكم. رقم ال�شكوى) 2013/137802(.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/5/7 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 
�شيكون  ف��ان احلكم  .  ويف حالة تخلفك  االق��ل  اي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/615 عمايل جزئي                                          

اىل املدعي عليه/1  - بوابة الورقاء لرتكيب املعدات الكهروميكانيكية )�س.ذ.م.م(   
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد معني الدين �شاهجهان  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13465 درهم( 
وتذكرة عوده مبلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع 
9% من املطالبة الق�شائية لل�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة 
املوافق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   .)2013/136149( ال�شكوى  رق��م   .
2013/5/7 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/198  ا�ستئناف عمايل

����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  خ��ان  -ن��ظ��ام   1  / ���ش��ده  امل�شتاأنف  اىل 
حممد  كبري  /هومايون  امل�شتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول 
رف��ي��ق اهلل  ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
جل�شه  لها  وح��ددت   2013/2/5 بتاريخ  جزئي  عمايل   2012/3861
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/5/13 املوافق  االثنني  ي��وم 
ch2D.19  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10777 بتاريخ 2013/4/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/205 تنفيذ عمايل
ال��راه��ني لتنظيم خدمات احل��ف��الت  جمهول  املنفذ ���ش��ده/1-  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ م�شطفى خمل�س بيباري   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )6248( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  درم   355 مبلغ  اىل  .ب��اال���ش��اف��ة 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات 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  10777 بتاريخ 2013/4/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/895 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �شده/1- �شركة بن عابد للنقل الري العام  جمهول حمل 
ال�شعودية  العربية  التاأمني  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
امل���ح���دودة ���س م ب ك ومي��ث��ل��ه: ه��ا���ش��م حم��م��د ح��م��دان اجل���م���ل   قد 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى 
املنفذ به وقدره )27004( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 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
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ف��ع��ال��ي��ات مهرجان  ال��ث��ام��ن م��ن  ال��ي��وم  ام�����س  �شهد 
ال��غ��رب��ي��ة ل��ل��ري��ا���ش��ات امل��ائ��ي��ة م��ن��اف�����ش��ات ح��ام��ي��ة يف 
االول  ام�س  انطلقت ع�شر  فقد  امل�شابقات،  خمتلف 
�شباقات ال�شباحة يف فئاتها املختلفة، ففي �شباق ال 
50 مرتا ملن تقل اأعمارهم عن 18 �شنة ومب�شاركة 
28 مت�شابقا فاز باملركز االأول عبد الرحيم ا�شماعيل 
والذي قطع امل�شافة يف زمن وقدره دقيقة وثالثون 
ثانية ، وحل يف املركز الثاين املت�شابق حممد ع�شاف 
حيث قطع امل�شافة يف دقيقة وخم�شة وثالثون ثانية، 
عبداهلل  احمد  ن�شيب  من  فكان  الثالث  املركز  ام��ا 
والذي قطع امل�شافة يف دقيقة واأربعني ثانية. اأما فئة 

الهواة فقد كانت م�شافة ال�شباق 100 مرت و�شارك 
60 مت�شابقا حيث جاء يف املركز االأول ن�شيب  فيه 
عبداهلل عبد الهادي من العمليات ال�شرطية وقطع 
امل�شافة يف زمن وقدره دقيقتني وع�شرة ثواين، وحاز 
على امل��رك��ز ال��ث��اين اأوي�����س يف زم��ن وق���دره دقيقتني 
الثالث حممد  املركز  ثانية، وج��اء يف  وخم�شة ع�شر 
عبد الرحيم من مركز اأحداث املفرق يف زمن وقدره 
املحرتفني  �شباق فئة  اما  ثانية،  دقيقتني وع�شرين 
ا�شدها بني  املناف�شة على  700 مرت فكانت  مل�شافة 
ال�شباح  االأول  املركز  اح��رز  حيث  ال�36  املت�شابقني 
ال�شرطية حيث قطع  العمليات  حممد عبداهلل من 

امل�شافة يف خم�شة دقائق وخم�شة وخم�شون ثانية كما 
جاء يف املركز الثاين عبدهلل ن�شيب ، وجاء يف املركز 
يف  امل�شافة  قطع  حيث  الرحيم  عبد  حممد  الثالث 

زمن قدره ثمانية دقائق وخم�شة وع�شرون ثانية.
 16 به  �شارك  وال��ذي  )التفري�س(  �شباق  نتائج  ام��ا 
قاربا فقد فاز يف املركز االأول القارب احلوت  ملالكه 
ع��ل��ي ه��ا���ش��م ال��رم��ي��ث��ي، ك��م��ا ج���اء يف امل��رك��ز الثاين 
القارب املزون ملالكه ثاين �شعيد الرميثي ماجد خادم 
القارب   ن�شيب  فكان من  الثالث  املركز  اما  املهريي 
البزوم ملالكه �شعيد ها�شم الرميثي. وو�شط ح�شور 
كبري من املهتمني وزوار املهرجان مت بتوزيع الكووؤ�س 

املرر،  مبارك  �شعادة م�شبح  بح�شور  الفائزين  على 
باالإنابة،وال�شيد  الغربية  املنطقة  بلدية  عام  مدير 
عبيد خلفان املزروعي مدير املهرجان وماجد عتيق 
اأبوظبي للريا�شات  التنفيذي لنادي  املدير  املهريي 

ال�شراعية واليخوت. 
م��ن ج��ان��ب اخ���ر ا���ش��ت��م��ت��ع اجل��م��ه��ور ب��ت��ذوق ا�شهى 
االطباق ال�شعبية االماراتية التي اعدتها املت�شابقات 
 38 ال�شعبي والتي �شاركت فيها  يف م�شابقة الطبخ 
ام����راأه ح��ي��ث ق��دم��ن اأن���واع���ا خمتلفة م��ن االأك���الت 
ال�شمك،  الهري�س،مكبو�س  مثل  االماراتية  ال�شعبية 
ثالثة  اىل  امل�����ش��ارك��ات  تق�شيم  مت  وق���د  وال���رثي���د، 

جم��م��وع��ات ب��ح��ي��ث ت��ت��ك��ون ك��ل جم��م��وع��ة م��ن 17 
االخري  ال��ي��وم  يف  النتائج  تعلن  و���ش��وف  مت�شابقة، 

للمهرجان.
من جانب اآخرى ، ا�شتمتع الكبار وال�شغار يوم اأم�س 
االول بعرو�س ال�شريك املده�شة اىل جانب امل�شابقات 
تنمية  جمل�س  قبل  من  املنظمة  و  املنوعة  الثقافية 

املنطقة الغربية.
املباراة  ال�شاطئ  االآخ��ر من  ج��رت على اجلانب  كما 
والتي  ال�شاطئية  ال��ط��ائ��رة  ك��رة  لبطولة  النهائية 
ا�شفرت عن فوز العمليات ال�شرطية ب على �شرطة 
العا�شمة ب�شوطني نظيفني، و�شيتم تكرمي الفريقني 

الفائزين يف اليوم اخلتامي للمهرجان.
هذا وا�شتمرت ت�شفيات بطولة كرة القدم ال�شاطئية 
نظريه  على  ال�شرطية  العمليات  ف��ري��ق  ف��از  حيث 
فريق  يلقي  بهذا  و  �شيئ  ال  مقابل  بهدف  �شعبوط 
املباراة  خل��و���س  ال�شرطية  العمليات  م��ع  ال���زل���زال 
النهائية من هذه البطولة والتي امتدت على مدى 

�شتة اأيام متوا�شلة.
للقوارب   ) م����رّوح   ( ���ش��ب��اق  ال�شبت  ال��ي��وم  وينطلق 
اقبااًل  يي�شهد  وال����ذي  ق��دم��ا   60 ف��ئ��ة  ال�����ش��راع��ي��ة 
وميتد  ق���ارب،   100 مب�شاركة   ، ك��ب��رياً  جماهريياً 

ال�شباق مل�شافة 21 ميال بحريا. 

•• العني – الفجر : 
اأك������د ال�����روم�����اين ك����وزم����ني اأوالري�������و 
فريقه  برامج  اأن  للعني  الفني  املدير 
التح�شريية ملواجهة ال�شعب انطلقت 
اأعقبت  ال���ت���ي  ال����راح����ة  ب���ع���د  ال����ي����وم، 
االأول،  اأم�����س  ال�شعودية  م��ن  عودتهم 
اأداء  اأن  اإىل  نف�شه  ال��وق��ت  يف  م�����ش��رياً 
ال�شعب حت�شن كثرياً خالل مبارياته 
والروح  التنظيم  ناحية  من  االأخ���رية 
القتالية، مما قادهم اإىل التغلب على 
كلباء وعجمان، ف�شاًل عن اأن اخل�شم 
ي�شم يف �شفوفه ع��دداً من الالعبني 
وح�شن  الري���ن���ت  كمي�شيل  امل��م��ي��زي��ن 
اأن نكون يف درجة من  وناأمل  معتوق، 
من  نتمكن  حتى  املطلوبة  اجلاهزية 
االأر�س  اأ�شحاب  اأمام  اأهدافنا  حتقيق 
ا�شرتاتيجيتنا  نغري من  لن  واأ�شاف: 
امليدانية، ولن نفكر كثرياً يف و�شعية 
ال�شعب وظروفه على خريطة جدول 
جتهيز  على  الرتكيز  بقدر  الرتتيب 

ف��ري��ق��ن��ا ل���ل���م���ب���اراة، و���ش��ن��ع��م��ل على 
خ�شو�شاً  اخل�شم،  طموحات  اح��رتام 
اأم��ت��اره االأخرية  ب��ات يف  ال���دوري  واأن 
اأن انق�شت  4 مراحل بعد  وتبقت لنا 

22 جولة من البطولة.
بو�شعية  �شعيد  اإن��ن��ي  ك��وزم��ني  وق���ال 
ال  مواجهة  على  �شيقبل  ال��ذي  العني 
اأن ح�شم  ب��ع��د  اأه��م��ي��ة ك��ب��رية،  حت��م��ل 
اجلولة  يف  ال���������دوري  ب���ط���ول���ة  ل���ق���ب 
املا�شية، الأن ما حتقق يعد من االأمور 
املهمة بالن�شبة لنا، ومن وجهة نظري 
يحافظ  اأن  ال�شعب  م��ن  ال�شخ�شية 
الدوري،  بطولة  لقب  على  فريق  اأي 
الدوري  درع  على  املناف�شة  الأن  وذل��ك 
دائماً ما تكون االأطول من بني جميع 
جيد  حت�شري  اإىل  وحتتاج  امل�شابقات، 
وت��رك��ي��ز ك��ب��ري، ك���ون ال��ف��رق مطالبة 
40 م���ب���اراة خالل  اأك����رث م���ن  ب��ل��ع��ب 
تبقى  ال���دوري  بطولة  ودائ��م��اً  املو�شم 
االأقوى على عك�س البطوالت االأخرى 
يف  �شيعتمد  ب��اأن��ه  ك��وزم��ني  واع����رتف 

املهددين  غري  الالعبني  على  امل��ب��اراة 
مكتماًل  فريقه  يكون  حتى  باالإيقاف 
اأمام االأهلي، م�شرياً  يف مباراة الكاأ�س 
مواجهة  ع��ل��ى  م��ق��ب��ل  ال��ع��ني  اأن  اإىل 
اآ�شيوية ي�شت�شيف خاللها اال�شتقالل 
اأي��ام من مباراته  االإي��راين بعد ثالث 
التا�شعة  ت��ع��ت��ر  وه���ي  ال�����ش��ع��ب،  اأم����ام 
للفريق خالل 30 يوماً، لذلك �شنعمل 
ع��ل��ى اإح������داث ال����ت����وازن ال�����الزم حتى 
نحافظ على الو�شع البدين لالعبني 
واجلهد  واالإره����������اق  ال���ت���ع���ب  ظ����ل  يف 
الفريق  اأداء  ي��ت��اأث��ر  ال  ك���ي  امل���ب���ذول 
نهاية  يف  املقبلة  ا�شتحقاقاته  خ��الل 
�شوؤال حول  املو�شم احلايل. ورداً على 
مواجهة  يف  بالرديف  �شيدفع  ك��ان  اإن 
اأرف�س  قال:  ال�شبت،  بعد غد  ال�شعب 
ت�شمية الفريق االأول والرديف،  دائماً 
الدفع  علينا  يفر�س  ال��واق��ع  اأن  غ��ري 
اإيقافهم  ي��ت��م  ل��ن  ال��ذي��ن  ب��ال��الع��ب��ني 
ب�شبب خمالفة اعتيادية يف كرة القدم، 
و�شناأخذ احتياطاتنا الالزمة لتحقيق 

املهمة  اأهدافنا، والكاأ�س من االأهداف 
بالن�شبة لنا يف املو�شم احل��ايل، لذلك 
�شنناف�س عليه اإذا تركونا نوؤدي واجبنا 

ب�شورة �شحيحة .
م�ستوى جيد يف امل�سابقات املحلية 

ال��وق��ت احل���ايل على  اأداوؤن�����ا يف  وزاد: 
على  املحلية مي�شي  املناف�شات  �شعيد 
نحو جيد، ولكن لالأ�شف يف البطولة 
االآ���ش��ي��وي��ة ال��و���ش��ع ك���ان ���ش��ع��ب��اً، كما 
كنت متوقعاً االأمر الذي حتدثت فيه 
�شابقة  �شحفية  موؤمترات  خالل  لكم 
ودخلنا مبارياتنا يف البطولة القارية 
ومل نكن يف درجة جيدة من اجلاهزية، 

ودفعنا ثمن اأخطاء املا�شي .
واأكمل: ال زلنا يف حاجة اإىل املزيد من 
جميع  حتقيق  م��ن  نتمكن  ك��ي  العمل 
تفعل  اأن  املمكن  م��ن  ولي�س  اأه��داف��ن��ا، 
حمددة،  زمنية  فرتة  خالل  �شيء  كل 
كما اأن��ن��ي اأع��ت��ق��د اأن���ه ال ي��وج��د فريق 
يف  ال��ق��م��ة  اإىل  ال�����ش��ف��ر  م���ن  يتح�شن 

ترتاجع  عندما  االأن��دي��ة  الأن  حل��ظ��ة، 
ت��ك��ون يف ح��اج��ة اإىل ال��وق��ت م��ن اأجل 
االأوراق،  وت��رت��ي��ب  االأو�����ش����اع  ت��ع��دي��ل 
القدرة على  واخلرة متنح الالعبني 
اخلارجية،  امل���ب���اري���ات  ���ش��غ��ط  حت��م��ل 
ويبقى االأم��ر املهم هو اأن نادي العني 
ومن  ال�����ش��ح��ي��ح،  ال��ط��ري��ق  يف  مي�شي 
وج��ه��ة ن��ظ��ري اأن���ه ق���ادر ع��ل��ى حتقيق 
اإدارة  ل��روؤي��ة  وف��ق��اً  املر�شومة  اأه��داف��ه 
النادي، ولكنه يف حاجة اإىل املزيد من 
�شيء  ي��وج��د  الأن���ه ال  وال��ع��م��ل  ال�شر 

�شهل.
الفريق  غيابات  اأن  ك��وزم��ني  واأو���ش��ح 
املوؤكدة يف مباراته اأمام ال�شعب تتمثل 
يف الالعبني يعقوب احلو�شني ومهند 
ال���ع���ن���زي، ب�����ش��ب��ب ح�����ش��ول��ه��م��ا على 
و�شرى  الثالثة،  ال�شفراء  البطاقة 
عبدالرحمن،  خ��ال��د  ج��اه��زي��ة  م���دى 
ال��ذي ب��داأ برامج التاأهيل اأخ��رياً، كما 
���ش��ن��ق��ف ع��ل��ى ج��ه��وزي��ة ب��ق��ي��ة العبي 

الفريق .

حت�سريات الزعيم 
واأدى الفريق االأول لكرة القدم بنادي 
العني مرانه الرئي�س ملواجهة م�شيفه 
ال�شعب، يف املباراة املقررة م�شاء اليوم 
ال�����ش��ب��ت ع��ل��ى م��ل��ع��ب االأخ������ري �شمن 
ب��ط��ول��ة دوري  م���ن   23 ال�����  اجل���ول���ة 
ح�شم  وال��ت��ي  للمحرتفني،  ات�����ش��االت 

يف  لقبها  على  املناف�شة  اأم���ر  ال��زع��ي��م 
اجل����ول����ة امل���ا����ش���ي���ة، ل��ي��ح��ت��ف��ظ ب����درع 
الدوري للمو�شم الثاين على التوايل.

و�شهد املران حممد عبداهلل بن بدوه، 
ع�شو جمل�س اإدارة �شركة نادي العني 
الريا�شية لكرة القدم، وحممد عبيد 
لكرة  االأول  ال��ف��ري��ق  م�����ش��رف  ح��م��اد، 

العيناوي  القطب  جانب  اإىل  ال��ق��دم، 
ال�شرف  هيئة  ع�شو  ب��دوه،  بن  �شعيد 

العيناوية.
ك���م���ا ت����اب����ع امل���������ران ال����ك����اب����ن مطر 
والكابن  ال��ف��ري��ق،  م��دي��ر  ال�شهباين 
وعدد  الفريق،  اإداري  اجلنيبي  نا�شر 

من جماهري النادي .

•• تغطية – املكتب االعالمي:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 
رئي�س  والريا�شة  لل�شباب  االعلى  املجل�س  رئي�س 
ال�شاعة  عند  ينطلق  البحرينية  االوملبية  اللجنة 
ال�شيدات  �شباق  ال�شبت  ال��ي��وم  ع�شر  م��ن  الرابعة 
تنظمه  وال����ذي  ك��ي��ل��وم��رت  و10   5 مل�����ش��اف��ة  االول 
موؤ�ش�شة نا�شر بن حمد يف امليدان املحيط بالرفاع 

فيوز. 
ويحظى ال�شباق االول بدعم كبري من �شمو ال�شيخ 
نا�شر بن حمد اآل خليفة وموؤ�ش�شة نا�شر بن حمد 
باالهداف  واخل���روج  ال�شباق  اجن��اح  بهدف  وذل��ك 
التي وجد من اجلها يف تن�شيط الريا�شة الن�شوية 

يف اململكة.
وت�����ش��ري ك���ل االح�����ش��ائ��ي��ات ال���ت���ي ق��دم��ه��ا املوقع 
االلكرتوين لل�شباق اإىل اأن يتجاوز عدد امل�شاركات 
يف الن�شخة االأوىل من هذا احلدث الريا�شي املهم 
م�شاركة،   120 البحرين،  يف  نوعه  من  والفريد 
و�شيحظى  اجلميع  ا�شتح�شان  لقي  الذي  �شباق  يف 
ال�شيدات يف البحرين  الوا�شعة من قبل  بامل�شاركة 

واملقيمات يف البحرين ودول اخلليج.
واإذا كانت االنطالقة الر�شمية لهذا ال�شباق �شتكون 

يف  امل�شاركني  ف��اإن  الرابعة ع�شرا  ال�شاعة  يف مت��ام 
ال�شباق  مبوقع  التجمع  يف  �شيبدءون  ال�شباق  هذا 
يف وقت مبكر و�شت�شهد هذه الفرتة بع�س عمليات 
االإح���م���اء م��ن امل�����ش��ارك��ات يف ال�����ش��ب��اق ح��ت��ى يكون 
عن  ف�شاًل  للم�شاركة  جاهزية  اأمت  على  اجلميع 
قبل  م��ن  امل��درب��ني  م��ن  الن�شائح  لبع�س  تلقيهن 

اللجنة املنظمة وو�شعهم يف ت�شور خط ال�شباق.
اجلوائز  ب�س  توزيع  �شيتم  ال�شباق  انتهاء  وعقب 
على الفائزات ال�شباق من قبل �شمو ال�شيخ نا�شر 
بن حمد اآل خليفة وموؤ�ش�شة نا�شر بن حمد التي 
حر�شت على دعم هذه ال�شباق بكل الو�شائل اإدراكا 
منها باأنها تن�شجم متاما ن�شر الوعي الريا�شي بني 
كل فئات املجتمع البحريني والدعوة اإىل ممار�شة 
الريا�شة والت�شجيع عليها؛ وهو ما يف�شر امل�شاركة 

من قبل ال�شيدات يف البحرين وخارجها.
عمل  فريق  لل�شباق  املنظمة  اللجنة  جندت  وق��د 
بهدف االإ�شراف وامل�شاركة على ال�شباق االأوىل من 

نوعه من اجل اجناح ال�شباق.
بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  ق��ال  املنا�شبة  بهذه  له  ويف 
اآل خليفة ان موؤ�ش�شة نا�شر بن حمد تفخر  حمد 
دائما باأن تكون على راأ�س الداعمني لل�شباق االول 
التي  الكبرية  اال�شتجابة  ان  اىل  م�شريا  لل�شيدات 

لقيتها الفكرة وامل�شاركة الكبرية من قبل ال�شيدات 
الريا�شية  بالثقافة  ال��وع��ي  ارت��ف��اع  درج��ة  يعك�س 
دائماً  ن�شعى  فاإننا  وبالتايل  املجتمع  مكونات  بني 
اأك����ر مكا�شب  ل��ت��ط��وي��ر ه����ذه االأف����ك����ار ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اآل  ح��م��د  ب��ن  ن��ا���ش��ر  ال�شيخ  �شمو  وا���ش��ار  مم��ك��ن��ة. 
وتاأثريه  الريا�شي  احلدث  هذا  اأهمية  اىل  خليفة 
االإيجابي على كل امل�شاركات م�شرياً اإىل اأن اجلميع 
التالحم  م��ن  ج��وا  يخلق  مكان  ال�شباق  يعترون 

وال��ت��ع��ارف وخ��ل��ق ���ش��داق��ات ج��دي��دة ب��ني املكونات 
اأنه �شي�شجع ال�شيدات  الن�شائية داخل اململكة، كما 
اأ�شلوب  الريا�شية وخلق  امل�شاركة يف ممار�شة  على 

حياة ريا�شي بعيدا عن رتابة احلياة اليومية.
اأن  اآل خليفة  واأ�شاف �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 
حمد  بن  نا�شر  موؤ�ش�شة  تنظمها  التي  ال�شباقات 
االلعاب  وتن�شيط  ن�شر  على  كبري  وب�شكل  ت�شاعد 
الريا�شية واكت�شاف الكثري من املواهب الريا�شية 

م�شتقبال،  البحرينية  للريا�شة  نواة  �شتكون  التي 
املثرية  ال�شباقات  م��ن  �شيكون  ال�شباق  اأن  م��وؤك��دا 
خا�شة يف تنوع م�شابقاته وامل�شافات الطويلة التي 

يتمنها.

امل�ساركات ينهون ال�ستعداد
للم�شاركة  ا�شتعدادهن  اعلن  قد  امل�شاركات  وكانت 
يف ال�شباق االول الذي يعد بادرة متميزة من قبل 
واحلر�س  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو 
تن�شيط  اىل  ال��رام��ي  ال�شباق  م�شرية  اث���راء  على 
امل��م��ل��ك��ة وخ��ا���ش��ة ريا�شة  ال��ري��ا���ش��ي��ة يف  احل��رك��ة 

ال�شيدات.
واكدن عدد من امل�شاركات ان امل�شاركة الكبرية من 
قبل ال�شيدات يعك�س درجة ارتفاع الوعي بالثقافة 
اهمية  موؤكدين  املجتمع  مكونات  بني  الريا�شية 
على  للتناف�س  ال�����ش��ي��دات  جلميع  منا�شبا  م��ك��ان��ا 

اللقب.

النتهاء من الجراءات التنظيمية
انتهت اللجنة املنظمة من كافة االإجراءات االإدارية 
لل�شيدات  االول  ال�����ش��ب��اق  الن��ط��الق  والتنظيمية 
مع  عقدتها  التي  املكثفة  االجتماعات  بعد  وذل��ك 

ابراز  يف  امال  واملتعاون  الداعمة  اجلهات  خمتلف 
اللجنة  �شكلت  كما  زاهية،  تنظيمية  بحلة  ال�شباق 
املنظمة طاقما فنيا لال�شراف على ال�شباق واإظهار 

النتائج بعد ال�شباق.
و���ش��ت��ق��وم ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ب��ت��وف��ري ك��اف��ة الدعم 
 5 اىل  املمتد  ال�شري  خ��ط  م��دار  على  للم�شاركات 

و10 كيلومرت.

القناة الريا�سة تعد برنامج خا�ض
البحرين  ب��ت��ل��ف��زي��ون  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ق��ن��اة  ���ش��ت��ق��وم 
بت�شجيل ال�شباق االول لل�شيدات على ان تقوم بعد 
بالتعاون  ال�شباق  ع��ن  خا�س  برنامج  بعمل  ذل��ك 
مع املكتب االعالمي ل�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 
ال�شباق  �شري  يت�شمن  القناة  على  لبثه  خليفة  اآل 

والتتويج واللقاءات مع امل�شاركات.

اليوم الثامن من فعاليات مهرجان الغربية للريا�سات املائية 2013

القـــارب احلـــــوت يتـــــوج بلقــــــب �ضبــــــاق التفـــريـــــــ�ض التـــــــراثــــــــــي 
العمليات ال�سرطية )ب( بطاًل لكرة الطائرة ال�ساطئية

العني ينظر اإىل اأبعد من مباراته مع ال�سعب يف اجلولة الـ 23 للدوري 

كوزمني : نرغب يف النقاط الثالث ول يهمنا و�ضع الكوماندوز باملناف�ضة

حتت رعاية �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة

انطالق �ضباق ال�ضيدات الأول مب�ضاركة اأكرث من 120 م�ضاركة اليوم

�شنة   17 حت��ت  واالأرج��ن��ت��ني  ال���رازي���ل  منتخبا  �شمن 
تاأهلهما اإىل االإم��ارات التي ت�شت�شيف يف اخلريف املقبل 

بطولة كاأ�س العامل حتت 17 �شنة.
االإم����ارات  فيها  مب��ا   ،24 اأ���ش��ل  م��ن  منتخباً   17 حجز 
 17 حت��ت  ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  اىل  بطاقته  امل�شيفة، 
اأك��ت��وب��ر-  7 ب���ني  ���ش��ت م���دن  امل���ق���ّررة يف   ،FIFA ���ش��ن��ة 
ت�شرين االأول و8 نوفمر-ت�شرين الثاين 2013. يبقى 
االأخرية  اجلولة  بعد  االأوروب��ي��ة  املنتخبات  هوية  معرفة 

لبطولتها القارية حتت 17 �شنة بني 5 و17 مايو-اأيار، 
واملنتخب االأخري من ت�شفيات اأمريكا اجلنوبية من بني 

االأوروجواي والباراجواي والبريو.
واالأرجنتني  ال����رازي����ل  ت��اأه��ل��ت  ف���ن���زوي���ال،  ج���ان���ب  اإىل 
اأمريكا  دورة  يف  االأوائ��ل  االأربعة  بني  احللول  ب�شمانهما 

اجلنوبية حتت 17 �شنة املقامة راهناً يف االأرجنتني.
ي�شّم  وباتي�شتوتا،  واأج��وي��رو  وم��ارادون��ا  مي�شي  بالد  من 
م��ن��ت��خ��ب االأرج���ن���ت���ني ب��ع�����س امل��ر���ش��ح��ني ل��ي��ك��ون��وا ابرز 

ت�شعة العبني  ���ش��ّج��ل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل.  يف  ال��ك��ب��ار  امل��ه��اج��م��ني 
�شنة،   17 حت��ت  اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  دورة  يف  لالأرجنتني 
يف  دري��و���ش��ي.  �شيبا�شتيان  ال��ي��اف��ع  م��ن  اأه����داف   5 بينها 
املقابل، �شجل روبرت كينيدي نونيز اأربع مرات للرازيل 

خالل الت�شفيات.
نيوزيلندا  االأر�شية، حجزت  الكرة  االخر من  املقلب  ويف 
اأي�شاً بطاقتها لالإمارات هذا االأ�شبوع بفوزها يف بطولة 
تاريخها.  يف  ال�شاد�شة  للمرة  �شنة   17 حت��ت  اأوق��ي��ان��ي��ا 

اإىل  طريقه  يف  الت�شفيات  على  االأبي�س  الفريق  �شيطر 
مقابل  هدفا   23 م�شجاًل  خ�شومه  على  فتفّوق  اللقب، 

3 يف �شباكه.
مرات،   3 اللقب  حاملة  نيجرييا،  ت��اأه��ل��ت  اأف��ري��ق��ي��ا،  يف 
ك��وت ديفوار،  اإىل جانب  االإم���ارات،  امل��ق��ّررة يف  للم�شابقة 
امل��غ��رب وت��ون�����س ت��اأه��ل��ت امل��ن��ت��خ��ب��ات االأرب���ع���ة اإىل ن�شف 
نيجرييا  تتعادل  �شنة.   17 حتت  اأفريقيا  بطولة  نهائي 
مع الرازيل بالرقم القيا�شي يف عدد االلقاب )3 مرات 

اليابان  كل من  النهائيات  اإىل  �شابقاً  تاأهل  لكل منهما(. 
وكندا  واملك�شيك  اآ�شيا  من  واأوزبك�شتان  والعراق  واإي��ران 

وهندورا�س وبنما من كونكاكاف.
اأك��ر حدث  �شنة   17 العامل حتت  كاأ�س  تكون  اأن  يتوقع 
امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث �شتقام  ال��ع��رب��ي��ة  ري��ا���ش��ي يف االإم�������ارات 
والفجرية  وال�شارقة  والعني  ودب��ي  اأبوظبي  يف  املباريات 
وراأ�س اخليمة. �شحب القرعة الر�شمي �شيجري ال�شيف 

املقبل و�شيحّدد املجموعات واملباريات.

الربازيل والأرجنتني تتاأهالن اإىل بطولة كاأ�ض العامل حتت 17 �سنة الإمارات 2013

عمالقا اأمريكا اجلنوبية يتاأهالن لأكرب م�ضابقة ت�ضت�ضيفها الإمارات 
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يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
      SIMPLY MINT  : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                        
املودعة حتت رقم :    169826                            بتاريخ : 2012/02/26

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�شف العالمه: الكلمة : SIMPLY MINT مكتوبة باحرف التينية 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
        Irish Peach  : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                     
املودعة حتت رقم :  171345                            بتاريخ : 2012-4-1

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�شف العالمه: الكلمة : Irish Peach مكتوبة باحرف التينية 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
           TROPICOOL  : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                
املودعة حتت رقم :  169830                            بتاريخ : 2012/02/26

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�شف العالمه: الكلمة : TROPICOOL مكتوبة باحرف التينية 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
                    MINT COLOSSUS  : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                         
املودعة حتت رقم :  171931                            بتاريخ : 2012-4-11

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�شف العالمه: الكلمة : MINT COLOSSUS مكتوبة باحرف التينية 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
    CODE BLUE  : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                          
املودعة حتت رقم :    169827                            بتاريخ : 2012/02/26

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�شف العالمه: الكلمة : CODE BLUE  مكتوبة باحرف التينية 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
           BERRYLANDS         : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                
املودعة حتت رقم :  171928                            بتاريخ : 2012-4-11

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : بري الند�س انرتنا�شيونال للتجارة )�س.م.م (    

وعنوان: حمل 1-12 املدينة مول املحي�شنة – ديرة   - االمارات العربية املتحدة 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

املالب�س واألب�شة القدم واأغطية الراأ�س.
والواقعة يف الفئة: 25

الكلمة : BERRYLANDS   مكتوبة باحرف التينية 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
                  Irish Mist  : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                          
املودعة حتت رقم :  171342                            بتاريخ : 2012-4-1

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�شف العالمه: الكلمة : Irish Mist مكتوبة باحرف التينية 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
 SKULL  : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                                 
املودعة حتت رقم :  171932                            بتاريخ : 2012-4-11

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�شف العالمه: الكلمة : SKULL مكتوبة باحرف التينية 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
  HARDRUSH  : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                         
املودعة حتت رقم :  169828                            بتاريخ : 2012/02/26

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�شف العالمه: الكلمة : HARDRUSH  مكتوبة باحرف التينية 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
         WINTER FRESH  : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                    
املودعة حتت رقم :  171929                            بتاريخ : 2012-4-11

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�شف العالمه: الكلمة : WINTER FRESH مكتوبة باحرف التينية 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
        Peach Queen  : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                     
املودعة حتت رقم :  171343                            بتاريخ : 2012-4-1

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�شف العالمه: الكلمة : Peach Queen مكتوبة باحرف التينية 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
           WATER MELON FREEZE  : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                       
املودعة حتت رقم :  171933                            بتاريخ : 2012-4-11

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�شف العالمه: الكلمة : WATER MELON FREEZE مكتوبة باحرف التينية 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
       COSMOPOWER  : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                    
املودعة حتت رقم :  169829                            بتاريخ : 2012/02/26

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�شف العالمه: الكلمة : COSMOPOWER  مكتوبة باحرف التينية 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
    CITRUS MELON  : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                                         
املودعة حتت رقم :  171930                            بتاريخ : 2012-4-11

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�شف العالمه: الكلمة : CITRUS MELON مكتوبة باحرف التينية 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
               Purple Savior  : لت�شجيل العالمة التجارية التالية

                              
املودعة حتت رقم :  171344                            بتاريخ : 2012-4-1

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : �شتاربوز توباكو، انك   

وعنوان: 2116 دبليو لينكولن افنيو اناهيم، كاليفورنيا 92801، الواليات املتحدة االمريكية 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.
والواقعة يف الفئة: 34

و�شف العالمه: الكلمة : Purple Savior مكتوبة باحرف التينية 
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

يعلن ق�شم العالمات التجارية  عن تقدم وكيل الت�شجيل / نا�س ان ا�شو�شيوت�س
لت�شجيل العالمة التجارية التالية :            

                                        
املودعة حتت رقم :  171934                            بتاريخ : 2012-4-11

تاريخ ايداع االولوية :
با�شم  : بري الند�س انرتنا�شيونال للتجارة )�س.م.م (    

وعنوان: حمل 1-12 املدينة مول املحي�شنة – ديرة   - االمارات العربية املتحدة 
 وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات التالية :

املالب�س واألب�شة القدم واأغطية الراأ�س.
والواقعة يف الفئة: 25

الكلمة : BERRYLANDS   مكتوبة باحرف التينية   ويف االعلى ر�شم لثمرة التوت االر�شي
اال�شرتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، او ار�شاله 
بالريد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  اأبريل 2013 العدد 10777

العدد 10777 بتاريخ 2013/4/27   

 اإعـــالن �سطب قيد
ايرو�شبي�س  ال�شادة/كوريا  باأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
بطلب  تقدمت  قد  اجلن�شية(  )كورية  ليمتد  اند�شرتيز 
حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب 
رقم )1836( يف �شجل ال�شركات االجنبية بالوزارة. وتنفيذا 
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  االحتادي  القانون  الحكام 
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( 
ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ 
الن�شر على العنوان التايل: وزارة االقت�شاد اإدارة الت�شجيل 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

فقدان جواز �سفرت
اني�س  امل��دع��و/ منري  ف��ق��د  
لبنان   - اجل���������وه���������رى    
اجل��ن�����ش��ي��ة  -  ج���واز �شفره  
رقم     )457750( �شادر 
من لبنان   من يجده عليه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

 050/7425352

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل�����دع�����و/ ����ش���ويف نور 
بريطانيا   - نيكجه    زارع���ي 
اجلن�شية  -  جواز �شفره  رقم     
فعلى   )540345638(
من يجده برجاء ت�شليمه اىل 
اقرب مركز �شرطة او ال�شفارة 

بريطانيا م�شكورا.

فقدان جواز �سفرت
�شفينه  امل������دع������وة/  ف����ق����دت  
زاري�����ن ع��ث��م��ان خ���ال���د مالك     
اجلن�شية   ب����اك���������ش����ت����اين   -
رق����م      �����ش����ف����ره����ا   ج����������واز    -
يجده  م��ن    )5901151(
رقم      بتليفون  االت�شال  عليه 

 050/1196241

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ م���ل���ك معني 
ال��دي��ن حممود ع�����وان         - 
-  جواز  باك�شتاين اجلن�شية  
�شفره  رقم     )1605481(
����ش���ادر م���ن االم����������ارات    من 
يجده عليه االت�شال بتليفون 
رقم     055/9937003 

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  امل����دع����وة/ ح�����ش��ي��ن��ه بي 
باك�شتانية  م���الخ���ان-  ب���ري  ب���ي 
�شفرها  ج��������واز  اجل����ن���������ش����ي����ة-  
رق����م     )947455(    �شادر 
م������ن ب����اك���������ش����ت����ان  م������ن ي���ج���ده 
ع��ل��ي��ه االت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/8306875

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ ن���ورم���ان ديل 
الفلبني    - ماتوتينا   كارمني 
�شفره  ج�����واز    - اجل��ن�����ش��ي��ة  
  )3694751( رق������������م     
�شادر من الفلبني من يجده 
رقم      بتليفون  االت�شال  عليه 

 055/1868926

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
م�شطفى ح�شني   - �شوريا 
اجلن�شية  -  جواز �شفره  رقم     
)4802054(  من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 050/7531756

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ حم��م��د كبري 
جوينال عابدين- بنجالدي�س 
�شفره  ج��������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة- 
رق��م    )0284212(�شادر 
م���ن ب��ن��ج��الدي�����س م���ن يجده 
رقم      بتليفون  االت�شال  عليه 

 050/4493844
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التي  ال�شراعي  لالإبحار  اأبوظبي  دوري  مناف�شات  ال��ي��وم  تختتم 
مدار  على  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي  نظمها 

عدة �شهور.
اإقامة  من  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  نادي  ويهدف 
موهوبني  �شم  فريقا   12 م�شاركة  �شهدت  التي  ال�شباقات  ه��ذه 
ع��ن مواهب  الك�شف  اإىل  12 عاما  اإىل   8 م��ن  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح 
من بني اأف�شل املت�شابقني والفائزين ين�شمون اإىل فريق النادي.  
تبناها  التي  واملبتكرة  احلديثة  االأفكار  اأح��د  املدار�س  دوري  ويعد 
النادي من اأجل تخريج جيل من الريا�شيني البحريني القادرين 
على حمل لواء الدولة يف خمتلف املحافل م�شتقبال. وهناأ ماجد 
ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي 

واليخوت الفرق التي اأكملت الدوري بو�شولها اإىل حمطة اإ�شدال 
برئا�شة  النادي  اإدارة  جمل�س  با�شرتاتيجية  واأ�شاد  اليوم.  ال�شتار 
الريا�شات  تر�شيخ  اإىل  تهدف  التي  الرميثي  مر�شد  ث��اين  اأحمد 
البحرية يف امل�شرية الريا�شية لتم�شي �شوب االإجنازات العاملية. 
باأبطال  امل�����ش��ارك��ة  يف  يتمثل  ل��ل��ن��ادي  الرئي�شي  ال��ه��دف  اأن  واأك���د 
ان��ه حتى يتحقق هذا  2018 م�شريا اىل  اأومل��ب��ي��اد  اإم��ارات��ي��ني يف 
منها  االنتقاء  تتيح  قاعدة  بناء  على  العمل  كان البد من  الهدف 

مثلما يحدث يف كرة القدم.
واأ�شار املهريي اإىل اأن نادي اأبوظبي للريا�شات ال�شراعية واليخوت 
ر�شد جوائز مالية الأبطال الدوري تبلغ قيمتها االإجمالية ن�شف 

مليون درهم.

نفى بايرن ميونيخ الذي ح�شم لقب بطل الدوري االملاين وبلغ نهائي الكاأ�س 
املحلية وقطع اكرث من ن�شف الطريق نحو نهائي دوري ابطال اوروبا، �شحة 
املحلي  غرميه  مهاجم  مع  اتفاق  عقدي  توقيعه  عن  حتدثت  التي  االخ��ب��ار 

بورو�شيا دورمتوند البولندي روبرت ليفاندوف�شكي.
املا�شي  االرب��ع��اء  ق��دم  ال��ذي  ليفاندوف�شكي  ان  املحلية  بيلد  وذك��رت �شحيفة 
االربعة  االه����داف  بت�شجيله  اال���ش��ب��اين  م��دري��د  ري���ال  ام���ام  تاريخية  م��ب��اراة 
لدورمتوند )4-1( يف ذهاب ن�شف نهائي دوري ابطال اوروبا، قد وقع عقدين 
مع النادي البافاري، االول يق�شي بانتقاله اليه يف متوز-يوليو املقبل والثاين 

يف حزيران-يونيو 2014 كالعب حر بعد انتهاء عقده مع دورمتوند.
لكن بايرن الذي يتوجه خلو�س مواجهة املانية بحتة يف نهائي دوري ابطال 

اوروب��ا بعد ان تغلب بدوره على العمالق اال�شباين االخر بر�شلونة برباعية 
االخ��ب��ار قائال عر م�شوؤوله  ه��ذا  االرب��ع��ة، نفى �شحة  دور  ذه��اب  نظيفة يف 
التي  العديدة  التقارير  اىل  يتوجه  بايرن  هويرفيك:  ماركو�س  االع��الم��ي 
بايرن مل يوقع  حتدثت عن م�شاألة الالعب روبرت ليفاندوف�شكي ويو�شح: 

اي عقد مع روبرت ليفاندوف�شكي.
10 يف  34 هدفا بينها  ا�شم ليفاندوف�شكي الذي �شجل هذا املو�شم  وارتبط 
دوري ابطال اوروبا، بانتقال حمتمل اي�شا اىل مان�ش�شرت يونايتد االنكليزي 
�شيخ�شر هذا  ال��ذي  م��ع دورمت��ون��د  بعد رف�شه متديد عقده احل��ايل  وذل��ك 
ال�شيف خدمات جنمه االخر ماريو غوت�شه الذي �شيدافع عن بايرن اعتبارا 

من املو�شم املقبل.

بايرن ميونيخ ينفي توقيعه مع ليفاندوف�ضكي اختتام دوري اأبوظبي لالإبحار ال�ضراعي 

دبي  ب��ن��ادي  املنظمة  اللجنة  ق��ررت 
الدويل للريا�شات البحرية تاأجيل 
�شباق اجلولة اخلام�شة واخلتامية 
للقوارب  االإم���������ارات  ب��ط��ول��ة  م���ن 
اخل�����ش��ب��ي��ة ال�����ش��ري��ع��ة وال�����ذي كان 
مقررا اأن ينطلق �شباح اليوم ال�شبت 
يف ال�شاطئ املفتوح يف جمريا �شمن 
املو�شم الريا�شي  اأن�شطة وفعاليات 
وذلك   2013-2012 ال��ب��ح��ري 

نظرا لالأحوال اجلوية املتقلبة.
وامل�شرفة  املنظمة  اللجنة  وظ��ل��ت 
ع���ل���ى ال�������ش���ب���اق ت�����راق�����ب احل���ال���ة 

اجلوية من خالل تقارير االأر�شاد 
الوطني  املركز  اجلوية حيث توقع 
ل���الأر����ش���اد اجل���وي���ة وال�������زالزل اأن 
م�شتقر  غ��ري  طق�س  ال��دول��ة  ي�شود 
املقبلة  ال�������ش���اع���ات  يف  ع����ام  ب���وج���ه 
وتزداد كميات ال�شحب على مناطق 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن ال���دول���ة م���ع فر�شة 
ال�شدة  خمتلفة  االأم��ط��ار  ل�شقوط 
م��ن ح��ني الآخ���ر، وال��ري��اح معتدلة 
مثرية  تكون  ال�شرعة،  ن�شطة  اإىل 
للغبار واالأتربة على بع�س املناطق 
ال���روؤي���ة  م����دى  ت����دين  اإىل  ت������وؤدي 

)جنوبية  وال��ري��اح  اأحيانا  االأفقية 
 -  15  : غربية  �شمالية   - غربية 
ت�شل  ع��ام،  بوجه  كم-�شاعة(   35
ال�شحب  مع  اأحيانا  كم-�شاعة   50
والبحر  ال��ب��ح��ر  وف�����وق  ال��ن�����ش��ط��ة 
مع  اأحيانا  م�شطرب  اإىل  متو�شط 
وارتفاع  الركامية  ال�شحق  ن�شاط 
املوج من قدمني اإىل ثالثة واأربعة 

اأقدام على ال�شاحل.
العيايل ع�شو  �شهيل  وق��ال حممد 
ال���دويل  دب���ي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
م�شرف  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����ش���ات 

ال�شباقات الرتاثية اأن قرار اللجنة 
حر�شها  اإط�����ار  يف  ي���اأت���ي  امل��ن��ظ��م��ة 
املت�شابقني  و����ش���الم���ة  ام����ن  ع��ل��ى 
امل�������ش���ارك���ني يف ب��ط��ول��ة االإم�������ارات 
حيث  ال�شريعة  اخل�شبية  للقوارب 
وال�شالمة  االأم�������ن  م����ب����داأ  ي����اأخ����ذ 
االأولوية  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����ش��ب��اق��ات  يف 
دائما عند جمل�س االإدارة واللجنة 

التنظيمية.
�شيقام  ال�شباق  اأن  العيايل  واأو�شح 
اإىل  يف وق��ت الح��ق وقريب م�شريا 
اإقامة  ت��در���س  املنظمة  اللجنة  اأن 
اهلل  ب���اإذن  املقبل  االأ���ش��ب��وع  ال�شباق 
تر�شي  ����ش���ورة  اأج���م���ل  ل��ي��خ��رج يف 
اللجان  قبل  اأنف�شهم  املت�شابقني 
م�شك  ميثل  وان���ه  خا�شة  املنظمة 
ختام �شباقات القوارب ال�شريعة يف 
املو�شم الريا�شي البحري 2012-

ينظمها  ف��ع��ال��ي��ة  واآخ������ر   2013
النطالق  اال���ش��ت��ع��داد  قبل  ال��ن��ادي 
لل�شفن   23 القفال  �شباق  ملحمة 
يوم  ق��دم��ا   60 املحلية  ال�شراعية 

18 مايو املقبل.
واأ����ش���ار ال��ع��ي��ايل خ���الل ح��دي��ث��ه اأن 
اللجنة املنظمة وقبل اتخاذ القرار 
املت�شابقني  بع�س  الآراء  ا�شتمتعت 
التاأجيل  واللذين طلبوا  امل�شاركني 
خا�شة يف ظل تعذر اإنزال قواربهم 

اإىل عر�س البحر الإجراء التجارب 
امل�شاركة  ق��ب��ل  ال����الزم����ة  ال��ف��ن��ي��ة 
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى االإم��ك��ان��ي��ات التي 
وحمركاتها  ال���ق���وارب  �شتظهرها 
�شيكون  وال��ذي  املرتقب  ال�شباق  يف 

التتويج فيه هدفا للجميع.
وامل�شاركة  االإقبال  مب�شتوي  واأ�شاد 
ال����ت����ي ����ش���ه���ده���ا �����ش����ب����اق اجل����ول����ة 
اخل���ام�������ش���ة واخل���ت���ام���ي���ة م����ن قبل 
البحرية  ال����ري����ا�����ش����ات  ع���������ش����اق 
وال�����ش��ب��اق��ات ال��رتاث��ي��ة م��ن��وه��ا اإىل 
القائمة  يف  حممال   20 وج��ود  اأن 
لل�شك  جم�����اال  ي�����دع  ال  مب����ا  ي�����دل 
م����دي االه���ت���م���ام واحل����ر�����س علي 
ال��دول��ة يف  اأب��ن��اء  امل�شاركة من قبل 
ه���ذا ال��ن�����ش��اط وال�����ذي ي��ع��ت��ر من 
اأقدم ال�شباقات واأكرثها اإثارة منذ 
تاأ�شي�س ال�شباقات البحرية يف دبي 
مب�شاركة  حديثه  يف  كذلك  م�شيدا 
التعاون  جمل�س  دول  من  االأ�شقاء 
واأع�������ش���اء ال���ف���ري���ق ال��ك��وي��ت��ي من 

خالل قوارب )رهيب(.
لبطولة  ال��ع��ام  الرتتيب  ويت�شدر 
اخل�شبية  ل����ل����ق����وارب  االإم������������ارات 
قبل   2013-2012 ال�����ش��ري��ع��ة 
اجل��ول��ة اخل��ت��ام��ي��ة ال��ق��ارب �شكاي 
دايف دبي 90 بقيادة الثنائي احمد 
امل��ه��ريي وم���روان امل��ه��ريي بر�شيد 

املركز  يحتل  بينما  نقطة   1425
17 بقيادة  ال��ق��ارب ره��ي��ب  ال��ث��اين 
عبداللطيف  ال��ك��وي��ت��ي  ال��ث��ن��ائ��ي 
العماين وعادل زيد بر�شيد 900 
الثالث  امل��رك��ز  يحتل  بينما  نقطة 
املا�شي  امل��و���ش��م  يف  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل 
بقيادة   1 اك�شرتمي مارين  القارب 
ال��ه��ام��ل��ي واحمد  ����ش���امل  ال��ث��ن��ائ��ي 

ال�شويدي بر�شيد 801 نقطة.
القارب  ال���راب���ع  امل���رك���ز  يف  وي���اأت���ي 
ال�شقيقني  ب��ق��ي��ادة   3 م���اري���ن  دمل���ا 
ب���ن ذيبان  خ��ل��ي��ف��ة وذي������اب ح��م��ي��د 

بر�شيد 747 نقطة ويحتل املركز 
مارين  اك�شرتمي  القارب  اخلام�س 
وخليفة  امل�����ري  را����ش���د  ب���ق���ي���ادة   2
وياأتي  نقطة   648 بر�شيد  امل��ري 
ابوظبي  القارب  ال�شاد�س  املركز  يف 
املهريي  احمد  الثنائي  بقيادة   10
و���ش��ع��ي��د امل���ه���ريي ب��ر���ش��ي��د 444 
نقطة ويحتل املركز ال�شابع القارب 
الكويتي  الثنائي  بقيادة   7 رهيب 
وعبدالعزيز  ال����دخ����ي����ل  ج���ا����ش���م 

ال�شليمان بر�شيد 290 نقطة.
اجلدير بالذكر اأن نادي دبي الدويل 

قبل  نظم من  البحرية  للريا�شات 
والثانية  االأوىل  اجلولتني  �شباقي 
للقوارب  االإم���������ارات  ب��ط��ول��ة  م���ن 
حققتا  واللتني  ال�شريعة  اخل�شبية 
ك��ب��ريا مب�����ش��ارك��ة عري�شة  جن��اح��ا 
من جنوم هذه الريا�شة وقد حقق 
اجلولة  يف  االأول  ب��امل��رك��ز  ال���ف���وز 
 1 االأوىل القارب اك�شرتمي مارين 
بينما فاز يف اجلولة الثانية القارب 
�شكاي دايف دبي 90 والذي وا�شل 
تاألقه يف اجلولتني الثالثة والرابعة 

وفاز فيهما باملركز االأول.

�شلي�شر  ل��وي  ج��ان  الفرن�شي  الراليات  �شائق  ت��ّوج 
ال�شحراوي  �شيلني  رايل  يف  ال�شيارات  لفئة  بطاًل 
بطاًل  ك��وم��اً  م���ارك  االإ���ش��ب��اين  وال�����دراج   ،2013
رافال  البولندي  وال��دراج  النارية،  الدراجات  لفئة 

�شونيك بطاًل لفئة الكوادز.
2013 قد انطلق  وكان رايل �شيلني ال�شحراوي 
الدوحة  ك��ورن��ي�����س  م���ن  اجل������اري  اأب���ري���ل   22 يف 
وا�شتمر خم�شة اأيام اجتاز خاللها نخبة من خرية 
ال�شائقني من �شائر اأنحاء العامل 1525 كم من 
الدروب ال�شحراوية جنوب قطر يف م�شهد حتدي 

رائع بني االن�شان واالآلة والطبيعة.
 2013 ال���������ش����ح����راوي  ���ش��ي��ل��ني  رايل  وي�������ش���ك���ل 
للراليات  العامل  كاأ�س  بطولة  من  الثالثة  اجلولة 
واجلولة   ،2013 )ف��ي��ا(  الطويلة  ال�����ش��ح��راوي��ة 
الثانية من بطولة كاأ�س العامل للدراجات النارية 
القطري  االحت�������اد  وي��ن��ظ��م��ه   ،2013 )ف����ي����م( 
بن  نا�شر  ب��راآ���ش��ة  ال��ن��اري��ة  وال���دراج���ات  لل�شيارات 
خليفة العطية. و�شجل الفرن�شي �شلي�شر والت�شيلي 
لوبيز والبولندي �شونيك اأ�شرع االأزمنة يف خامتة 
النهاية  اإىل  الو�شول  قبل  اجلمعة  ال��رايل  اق�شام 
وم�شاعده  �شلي�شر  وا���ش��ت��ه��ل  ���ش��ي��ل��ني.  خم��ي��م  يف 
االأخري  الق�شم  زيلت�شوف  كون�شتانتني  ال��رو���ش��ي 
للرايل متقدماً بفارق 25 دقيقة و46 ثانية على 
ال�شائق البولندي كري�شتون هولوت�شيك، و�شرعان 
له يف  انت�شار  اأول  الطليعة ليحرز  �شلي�شر  قاد  ما 
و18  دقيقة   31 بفارق  ال�شحراوي  �شيلني  رايل 
ثانية. وبذلك ت�شدر �شلي�شر ترتيب بطولة كاأ�س 

العامل للراليات ال�شحراوية الطويلة لهذا املو�شم 
م�شجاًل اأول فوز له هذا املو�شم.

بالفوز بلقب  الغامرة  �شعادته  �شلي�شر عن  واأع��رب 
اأما  2013 قائاًل: نعم،  رايل �شيلني ال�شحراوي 
كان حدثاً  لقد  املبهرة،  النتيجة  بهذه  ج��داً  �شعيد 
الفوز  ذات��ه �شعب ج��داً ومل يكن  الوقت  رائعاً ويف 
�شهاُل البتة وكنت يف تركيز كامل اليوم واأدى الفوز 

لرت�شيخ مركزي يف �شدارة البطولة . 
اإىل النهاية  وو�شل ال�شائق البولندي هولوت�شيك 
حمرزاُ املركز الثاين على من �شيارة ميني اأول4 
ري�شينغ  اأوف��ردراي��ف  فريق  ثنائي  وج��اء  ري�شينغ، 
ىيدن  والكازخ�شتاين  كوفارو  نونزيو  الفنزويلي 
رحيمباييف يف املركزين الثالث والرابع على من 

�شيارتي تويوتا هايلوك�س.
ال��ب��ول��ن��دي كري�شتوف  ال�����ش��ائ��ق  ق���ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
خا�شر.  اأول  ه��و  ال��ث��اين  امل��رك��ز  اإن  ه��ول��وت�����ش��ي��ك: 
�شريع  الباغي،  ل�شيارات  مثالياً  ال���رايل  ك��ان  لقد 
القوانني واللوائح  ومفتوح ومليء باملطبات. ومع 
اجلديدة مل يكن لدينا القوة التي ميكننا االعتماد 
نا�شر  م��ع  ح��دث  مثلما  ال��ك��اف��ي��ة،  وامل��رون��ة  عليها 
�شريعاً  ك���ان  ف��ق��د  داك����ار،  رايل  يف  العطية  ���ش��ال��ح 
اإذا  الكفاية.  فيه  مبا  مرنة  تكن  مل  �شيارته  ولكن 
مل تتغري القوانني فان امل�شتقبل �شيكون ل�شيارات 
الباغي . وفاز بلقب فئة الدراجات النارية الدراج 
التوايل  على  الثاين  للعام  كوما  ماركو  اال�شباين 
دراج��ة كيه  ال�شحراوي على من  �شيلني  يف رايل 
متقدما  االأخ���ري  الق�شم  يف  ك��وم��ا  وانطلق  ام.  ت��ي 

باولو  ال��رت��غ��ايل  على  ث���وان  و4  دقيقتني  ب��ف��ارق 
جونكالفز.  ولكن باولو �شل طريقه مبكراً وو�ّشع 
كوما �شدارته عند نقطة املراقبة االأويل، وتوخى 
اال���ش��ب��اين احل��ذر بعد هطول االم��ط��ار ليال على 
وااللتزام  املالحة  على  ورك��ز  القطرية  ال�شحراء 
بالدروب ال�شحيحة. وبعد اجتياز 190 كم داخل 
لي�شيق  جونكالفز  الرتغايل  ع��اد  ال��راب��ع  الق�شم 
اخل���ن���اق ع��ل��ى ك���وم���ا وي��ن��ج��ح يف اج���ت���ي���ازه خالل 
للرايل  الرابع  الق�شم  من  االأخ��رية  الكيلومرتات 
متقدما بفارق دقيقتني. لكن كوما فاز بلقب فئة 
الدراجات النارية لرايل �شيلني ال�شحراوي بفارق 
4ثوان فقط. وتنف�س كوما ال�شعداء مبجرد انتهاء 
الرايل وقال: لقد كان �شباقاُ �شعباً جداً يف جميع 
االأق�شام واملناطق التي اجتزناها لكنني �شعيد جداً 
ب��ط��ول��ة الدراجات  ل��ق��ب  ال��دف��اع ع��ن  ب��ال��ن��ج��اح يف 
ال�شحراوي  ���ش��ي��ل��ني  رايل  ارت���ق���ى  ل��ق��د  ال���ن���اري���ة. 
وت�شاري�شه  ومالحته  وطق�شه  الطويلة  مب�شافته 
فقدت  لقد  عالية.  وم�شتويات  ج��دي��دة  ذرى  اإىل 
�شاهدت  ولكنني  املراقبة  نقطة  بعد  الوقت  بع�س 
باولو بعد مرور 119 كم وكانت مناف�شة مده�شة 
طوال الوقت حتى النهاية .  وتّوج الدراج البولندي 
رافال �شونيك بطاًل لفئة الكوادز للعام الثاين على 
ال��ت��وايل ومت��ك��ن م��ن ال��ف��وز بالق�شم االأخ����ري من 
دقيقة   33 بفارق  متقدماً  وانطلق  اأي�شاً.  ال��رايل 
الكتبي  عبيد  االماراتي  مناف�شه  على  ثانية  و49 
م�شجاًل  اخطاء  اأي��ة  يرتكب  ال��ك��وادز. ومل  فئة  يف 
%100 يف قطر.  النجاح  االأزمنة لي�شمن  ا�شرع 
واأحرز الكتبي املركز الثاين يف الرتتيب االإجمايل 
لفئة الكوادز بينما جاء القطري حممد اأبو عي�شى 
هائلة  حتديات  واجهنا  لقد  �شونيك:  وقال  ثالثاً. 
االأربعة.  ال��رايل  اأق�شام  اجتياز  يف  بالغة  و�شعوبة 
وف���اق���ت ���ش��ع��وب��ة ال�����رايل ج��م��ي��ع ت��وق��ع��ات��ن��ا حيث 
بع�س  بدنية وذهنية عالية وواجهنا  لياقة  تطلب 
الرياح القوية وال��دروب ال�شخرية الوعرة وكانت 
بفوزي  ج���داً  �شعيد  ان��ن��ي  اأي�����ش��اً.  �شعبة  امل��الح��ة 
اأخ��ط��اء ومن  اأي���ة  ب���دون ارت��ك��اب  بالق�شم االأخ���ري 
ال��ك��وادز. لكن كنا  ثم الفوز بلقب بطولة دراج��ات 
نت�شور اأن الرايل �شيكون اأ�شهل مبرور االأيام، لكنه 
ازداد �شعوبة وكان اختباراً رائعاً جلميع املناف�شني 
ال�شحراوية  الراليات  عن  املزيد  بتعلم  الراغبني 

الطويلة .

رايل �سيلني ال�سحراوي
ن��ت��ائ��ج ال��ق�����ش��م ال���راب���ع )275 ك����م(- ن��ت��ائ��ج غري 

ر�شمية

فئة ال�شيارات نتائج الق�شم الرابع
اجلن�شية-املالح-اجلن�شية- ال�شائق-  الرتتيب- 

الفريق-التوقيت
�شلي�شر-فرن�شا-كون�شتانتني  ل����وي  ج����ان   -1

زليت�شوف-رو�شيا-�شلي�شر اأوريجينال  
�شاعتان و49 دقيقة و15 ثانية

اأن���دري���از  2- ك��ري�����ش��ت��وف ه��ول��وت�����ش��ي��ز-ب��ول��ن��دا- 
�شولتز-اأملانيا- ميني اأول4 ري�شينغ  

�شاعتان و54 دقيقة و47 ثانية
3- بيرت فان مريك�شتاين-هولندا-اإدي �شافليري-

بلجيكا-فورد   
�شاعتان و57 دقيقة و32 ثانية

ميني�شي�س-فنزويال- كوفارو-دانيال  نونزيو   -4
تويوتا هايلوك�س   

�شاعتان و58 دقيقة و55 ثانية
باييف-كازخ�شتان-فالدميري  رح��ي��م  اآي����دن   -5
����ش���اع���ات   3 دمييانيك-رو�شيا- تويوتا هايلوك�س 

و1 دقيقة و37 ثانية

فئة الدراجات 
نتائج الق�شم الرابع 

1- فران�شي�شكو لوبيز-ت�شيلي- كيه تي ام 450 
دقيقة  و31  ����ش���اع���ت���ان  رايل ريبليكا 

و56 ثانية
2- ج��اك��وب ب��رزج��ن��و���ش��ك��ي-ب��ول��ن��دا- ك��ي��ه ت��ي ام 
دقيقة  و33  ����ش���اع���ت���ان  450 رايل ريبليكا 

و46 ثانية     
3- باولو جونكالفي�س-برتغال-�شبيدبرين 450 

�شاعتان و34 دقيقة و38 ثانية هوندا 
رايل   450 ام  تي  كوما-ا�شبانيا-كيه  م��ارك   -4

�شاعتان و36 دقيقة و38 ثانية  ريبليكا 

5- خوان كارلو�س-بوليفيا-هوندا  
دقيقة  و40  ����ش���اع���ت���ان     

و59 ثانية

فئة دراجات الكوادز
نتائج الق�شم الرابع

اك�س  اآر  ت��ي  ب��ول��ن��دا-ه��ون��دا  �شونيك-  راف���ال   -1
3 �شاعات و14 دقيقة و39 ثانية  700

2- عادل ح�شني عبداهلل- قطر-�شوزوكي ايه تي 
3 �شاعات و35 دقائق و26 ثانية يف 

رابتور  ي���ام���ارا  ك��وب��ي��ت��ي-االرج��ن��ت��ني-  ب��اب��ل��و   -3
3 �شاعات و35 دقيقة و45 ثانية  700

4- حممد ال�شام�س-االمارات- هوندا تي اآر اك�س 

3 �شاعات و36 دقيقة و18 ثانية  700
اك�س  اآر  تي  هوندا  الكتبي-االمارات-  عبيد   -5

3 �شاعات و44 دقيقة و5 ثانية  700
6- حممد ااأبو عي�شر-قطر- ياماها  

دقيقة  و44  ���ش��اع��ات   3   
و45 ثانية

الرابع  الق�سم  بعد  للرايل  الكلي  الرتتيب 
)غري ر�سمية(

فئة ال�سيارات

�شلي�شر-فرن�شا-كون�شتانتني  ل����وي  ج����ان   -1
زليت�شوف-رو�شيا-�شلي�شر اأوريجينال  

16 �شاعة و11 دقيقة و33 ثانية
اأندرياز  ه��ول��وت�����ش��ي��ز-ب��ول��ن��دا-  ك��ري�����ش��ت��وف   -2

�شولتز-اأملانيا- ميني اأول4 ري�شينغ  
16 �شاعة و42 دقيقة و51 ثانية

3- نونزيو كوفارو-دانيال ميني�شي�س-فنزويال-
تويوتا هايلوك�س   

17 �شاعة و30 دقيقة و45 ثانية
باييف-كازخ�شتان-فالدميري  رح��ي��م  اآي���دن   -4
�شاعة   17 دمييانيك-رو�شيا- تويوتا هايلوك�س 

و47 دقائق و15 ثانية
الت�شيك-  زاب��ل��ي��ت��ال-ج��م��ه��وي��ة  م��ريو���ش��الف   -5

مات�شيك-رو�شيا-تويوتا هايلوك�س  
18 �شاعة و9 دقائق و22 ثانية

فئة الدراجات 

رايل   450 ام  تي  كوما-ا�شبانيا-كيه  م��ارك   -1
17 �شاعة و9 دقيقة و57 ثانية  ريبليكا 

2- باولو جونكالفي�س-برتغال-�شبيدبرين 450 
17 �شاعة و10 دقيقة و1 ثانية هوندا 

3- ج��اك��وب ب��رزج��ن��و���ش��ك��ي-ب��ول��ن��دا- ك��ي��ه ت��ي ام 
دقائق  و13  �شاعة   17 450 رايل ريبليكا 

و13 ثانية     
4- فران�شي�شكو لوبيز-ت�شيلي- كيه تي ام 450 

رايل ريبليكا17 �شاعة و17 دقائق و42 ثانية
5- خوان كارلو�س-بوليفيا- هوندا  

18 �شاعة و47 دقيقة و2 ثوان
�شبيدبرين  املتحدة-  ك��ودي-ال��والي��ات  كوين   -6

450 رايل  19 �شاعة و35 دقيقة و31 ثانية

فئة دراجات الكوادز 
اك�س  اآر  ت��ي  ب��ول��ن��دا-ه��ون��دا  �شونيك-  راف���ال   -1

21 �شاعة و28 دقيقة و41 ثانية  700
اك�س  اآر  تي  هوندا  الكتبي-االمارات-  عبيد   -2

23 �شاعة و31 دقيقة و56 ثوان  700
3- حممد اأبو عي�شى-قطر- يامارا رابتور 700 

24 �شاعة و50 دقيقة و11 ثانية
رابتور  ي���ام���ارا  ك��وب��ي��ت��ي-االرج��ن��ت��ني-  ب��اب��ل��و   -4

24 �شاعة و55 دقيقة و3ثانية  700
اآر  5- حممد ال�����ش��ام�����ش��ي-االم��ارات- ه��ون��دا ت��ي 

25 �شاعة و52 دقيقة و13 ثانية اك�س 700 

املوعد اجلديد الأ�سبوع املقبل

الأحـــــوال اجلـــــويــــة توؤجــــــــل )خــتــــاميـــــة( القــــوارب ال�ضريعـــــــــــة
العيايل: اأمن و�سالمة امل�ساركني ياأخذ الأولوية 

باإ�سراف )فيا( و)فيم( وتنظيم الحتاد القطري لل�سيارات والدراجات النارية

الفرن�ضي �ضلي�ضر والإ�ضباين كوما والبولندي �ضونيك يتوجون اأبطاًل لفئات رايل �ضيلني ال�ضحراوي الثالث
البولندي هولوت�سيك والربتغايل جونكالفز والإماراتي الكتبي يتاألقون يف املركز الثاين 

�سلي�سر ولوبيز و�سونيك ي�سجلون اأ�سرع الأزمنة يف الق�سم الرابع
ك�سر باأ�سطوانة الفرامل تخرج القطري في�سل العطية من املناف�سة



مغني الراب الأمريكي كات وليامز يتفادى ال�ضجن 
تفادى مغني الراب االأمريكي، كات وليامز ،عقوبة ال�شجن بق�شية تنظر 
يف مطاردة ال�شرطة له العام املا�شي، وتقرر اأن يقوم ب�428 �شاعة باخلدمة 
حيث  املحكمة  اإىل  ح�شر  وليامز  ان  زي  اإم  تي  موقع  واأف���اد  االجتماعية. 
نفى تهمة الفرار من ال�شرطة ما ا�شتدعى مطاردتها له يف �شاكرامامنتو 
يف ت�شرين الثاين نوفمر املا�شي، وبناء على اتفاق م�شبق تقرر اأال يحكم 
عليه بال�شجن واالكتفاء باإلزامه القيام ب�428 �شاعة باخلدمة االجتماعية 
ريت�شارد  ال��دف��اع  وق���ال حم��ام��ي  اأ���ش��ه��ر.   9 اإجن��ازه��ا خ��الل  يتوجب عليه 

�شونفيلد، ان وليامز يتوق للقيام باخلدمة االجتماعية وامل�شي يف حياته.
ا�شتدعت  االأخ���رية  ال�شنوات  يف  ع��دة  م�شاكل  واج���ه  وليامز  اأن  اإىل  ي�شار 
املا�شي  اأكتوبر  االأول  ت�شرين  يف  اأوق���ف  ان��ه  حتى  ع��دي��دة،  م��رات  اعتقاله 
بعد اأن �َشَهر م�شد�شاً بوجه املمثل، فايزون لوف. واعتقل وليامز يف اأواخر 
ت�شرين الثاين نوفمر املا�شي ب�شبب توّرطه ب�شجار يف حانة ب�شياتل، قام 
خالله بتهديد احلا�شرين بع�شا البلياردو، غري ان ال�شرطة اأفرجت عنه 
الحقاً بعد التحقيق معه بتهمة التحّر�س واالإعتداء واإعاقة عمل ال�شرطة.

 طالق والدي جي�ضيكا �ضيمب�ضون.. ر�ضميًا 
بعد  ر�شمياً  مطلقني  �شيمب�شون،  جي�شيكا  االأمريكية،  النجمة  وال��دا  اأ�شبح 
زواج ا�شتمر 34 �شنة. واأكد م�شدر مقرب من عائلة �شيمب�شون ملوقع بيبول 
االأمريكي، ان زواج تينا وجو �شيمب�شون، انتهى وبات الطالق بينهما ر�شمياً. 
اأكتوبر  االأول  ت�شرين  يف  للطالق  ب��دع��وى  تقدمت  �شيمب�شون  تينا  وك��ان��ت 
املا�شي متحدثة عن وجود خالفات ال ميكن حلها بينها وبني زوجها، يف ظل 
�شائعات عن ان الوالد ك�شف لعائلته باأنه مثلي. يذكر ان االإثنني تزوجا بالعام 

1978 وهما والدان ل� جي�شيكا، واآ�شلي �شيمب�شون، ولديهما حفيدان.

 جيم�ض فرانكو ي�ضعى لالن�ضمام اإىل ملكة ال�ضحراء 
يجري املمثل، جيم�س فرانكو، حمادثات لالن�شمام اإىل فيلم ملكة ال�شحراء 
الريطانية، غريتوود  والكاتبة  امل�شتك�شفة  وقائعه حول حياة  تدور  الذي 
بيل، التي عملت يف العراق ببداية القرن ال� 20 اإىل جانب املمثلة، نعومي 
ويرنري  تاأليف،  م��ن  الفيلم  منتجي  اأن  )دادالي����ن(،  موقع  وذك��ر  واط�����س. 
بعد  بيل، هري كادوغان  الأداء دور حبيب  ي�شعون ل�شم فرانكو  ه��ريزوغ، 
ان�شحاب املمثل، جود لو. ومن املتوقع اأن توؤدي واط�س، دور بيل يف الفيلم، 
بعدما مل يتم التو�شل التفاق مع املمثلة، اأجنلينا جويل، كما من املتوقع اأن 

ي�شارك املمثل، روبرت باتين�شون، فيه.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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حياة ماثيو ماكونهي العائلية 
اأ�ضبه.. ب�ضريك ممتع 

ماثيو  االأم�����ريك�����ي  امل���م���ث���ل  ع����ر 
بحياته  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  م��اك��ون��ه��ي 
اأ�شبه  باأنها  و�شفها  التي  العائلية 
امل���م���ت���ع. ون���ق���ل موقع  ب��ال�����ش��ريك 
ماكونهي،  ع��ن  االأم���ريك���ي  ب��ي��ب��ول 
تلفزيونية،  م��ق��اب��ل��ة  خ���الل  ق��ول��ه 
ما  اإىل  حتولت  العائلية  حياته  اأن 
ال�  اأوالده  بف�شل  ال�شريك،  ي�شبه 
3 كثريي احل��رك��ة وال��ل��ع��ب. وذكر 
اإىل منزله لي�شهد  انه يعود يومياً 
فابنه  ب��ي��ت��ه،  م�����ش��ت��م��رة يف  ح��رك��ة 
ليفي يتحول اإىل رائد ف�شاء يبني 
فيما  االأغ���را����س،  ويعلق  امل��ط��ارات 
ت�شتمر  اأزي���اء  عار�شة  ف��ي��دا  ابنته 
اأكرث  يف تغيري املالب�س واالأح��ذي��ة 
8 م���رات، يف ح��ني ان االأ�شغر  م��ن 
ليفينغ�شتون )4 اأ�شهر( ال يقدم اأية 
رفعت  والدت��ه  ولكن  بعد،  عرو�س 
اأعلى.  درج����ات  اإىل  ال��ف��و���ش��ى  م��ن 
واأكد انه ي�شتمتع بحياته العائلية 
بف�شل زوجته  رائعاً  ومي�شي وقتاً 
ان��ه��ا ترتاأ�س  اك����د  ال��ت��ي  ال���رائ���ع���ة 
ال�شريك يف بيته. وقال ان الو�شع 

اأ�شبه ب�شريك.. ولكنه ممتع.
 

القردة اأي�ضًا تتاأقلم مع عادات البيئة اجلديدة 
ينطبق  منهم. مثل ال  �شار  ي��وم��اً   40 ال��ق��وم  عا�شر  م��ن 

اأن  بريطانية  درا�شة  اأظهرت  فقد  وحدهم،  الب�شر  على 
تتاأقلم  دي��اره��ا،  عن  بعيدة  بيئة  يف  تتواجد  التي  القردة 
باحثون من جامعة  البيئة اجلديدة. وراق��ب  ع��ادات  مع 
)�شانت اأندروز( قردة الفرفت يف جنوب اأفريقيا، ووجدوا 
التي تهاجر نحو جمموعات  الرا�شدة  اأن القردة الذكور 
ج���دي���دة، مت���ار����س ب�����ش��رع��ة ال���ع���ادات االج��ت��م��اع��ي��ة التي 
لها  بالن�شبة  منطقية  اأك��ان��ت  اجل���دد،  ج��ريان��ه��ا  يتبعها 
اأن��درو واي��ن، عند النظرة االأوىل،  اأو ال. وق��ال الباحث، 
ردة  املحلية  ال��ع��ادات  م��ع  للتما�شي  ا�شتعدادها  يبدو  ق��د 
هكذا  نت�شرف  الب�شر  نحن  ولكن  مق�شودة،  غ��ري  فعل 
اإن هذا  واي��ن،  نزور ثقافات خمتلفة. وتابع  اأي�شاً حني 
املحليني يدركون طريقة  ال�شكان  اأن  االأم��ر منطقي مبا 
قد  تقليدهم  اأن  يعني  م��ا  بيئتهم،  يف  االأ���ش��ح  الت�شرف 
مع  للتاأقلم  امليل  هذا  اأن  واأ�شاف  االأن�شب.  اخليار  يكون 
ثقافة جديدة عند زيارتها، اأمر م�شرتك عند احليوانات 

الرئي�شية. ون�شرت الدرا�شة يف دورية العلوم.

 اأكرث من 100 اأفعى تثري الرعب يف م�ضت�ضفى كندي 
املر�شى  اأث��ارت رع��ب  اأزم��ة  يعاين م�شت�شفى يف كندا من 
العثور  مت  حيث  جدرانه،  داخ��ل  االأفاعي  بانت�شار  تتمثل 

على اأكرث من 100 اأفعى منذ �شباط/فراير املا�شي.
امل�شوؤولني  اأن  ال��ك��ن��دي��ة،  ���ش��ي(  ب��ي  )���ش��ي  �شبكة  وذك����رت 
مت  اإن��ه  قالوا  �شا�شكات�شوان،  يف  هريبريت  يف  بامل�شت�شفى 
العثور على معظم االأفاعي وهي من نوع، غارتر، باأماكن 
من  متكن  منها  البع�س  ولكن  القبو،  ويف  االأر����س  حتت 
املتحدث  وق��ال  امل�شت�شفى.  يف  عامة  اأماكن  اإىل  الو�شول 
اإىل  و�شلت  اأفاعي   6 اإن  مارتن،  بري�س  امل�شت�شفى،  با�شم 
فتحات  م��ن  ت��دخ��ل  اأن��ه��ا  اإىل  واأ���ش��ار  الرئي�شي،  ال��ط��اب��ق 
االأفاعي  اأن  اإىل  وط���م���اأن  ال��ق��ب��و.  يف  اك��ت�����ش��ف��ت  ���ش��غ��رية 
�شغرية وال ت�شكل خطراً على الب�شر ولكنها اأثارت خوف 

الكثريين، مو�شحاً اأنه مت اتخاذ اإجراءات ملنع دخولها.

 مبيد ح�ضري بدًل من ال�ضل�ضة 
اأدى خطاأ ارتكبه طاه �شيني باإ�شافة مبيد ح�شري بداًل 
من ال�شل�شة اأثناء الطهي، اإىل وفاة �شخ�س واإ�شابة 20 
ح��رج��ة، يف  اث��ن��ان يف حالة  بينهم  ت�شمم،  بحالة  اآخ��ري��ن 
منطقة منغوليا الداخلية ذاتية احلكم يف �شمال ال�شني.

ون��ق��ل��ت وك��ال��ة اأن��ب��اء ال�����ش��ني اجل��دي��دة )���ش��ي��ن��خ��وا( عن 
 21 �شمن  ك��ان  الطاهي  اأن  ب��اوت��و،  مدينة  يف  ال�شرطة 
موقع  يف  ال��غ��داء  ت��ن��اول  بعد  بالت�شمم  اأ�شيبوا  �شخ�شاً 
م�شروع تو�شيع الطريق ال�شريع بيجينغ � التبت يف باوتو، 
تناولوا  الذين  من  �شخ�س  وت��ويف  املا�شي.  الثالثاء  يوم 
امل�شت�شفى يف حالة  اآخ��ران يف  اثنان  بينما يرقد  الطعام، 
حرجة. ومت التاأكد من وجود املبيد يف عينة من الطعام.

وقالت ال�شرطة اإن االأدلة تظهر اأنها ق�شية اإهمال.

الربيطانيون العاملون يهملون اأطفالهم 
اجلمعة  اإىل  االإثنني  من  اأطفالها  تهمل  باأنها  العاملني  الريطانيني  واالأمهات  االآب��اء  من  كبرية  ن�شبة  اعرتفت 
% من اأولياء االأمور  ب�شبب م�شاغل الوظيفة. ووجدت درا�شة جديدة ن�شرتها �شحيفة ديلي ميل اخلمي�س اإن 42 
الريطانيني العاملني ي�شعرون بالذنب ويعتقدون باأنهم لي�شوا جيدين مبا فيه الكفاية لرعاية اأطفالهم خالل 
العمل  30 دقيقة فقط الأطفالهم بعد يوم حافل يف  يكّر�شون  العاملني  االآب��اء واالأمهات  اإن  االأ�شبوع. وقالت  اأي��ام 
وي�شعرون باأنهم يحتاجون اإىل مثل هذه املدة الإعادة التوا�شل معهم، غري اأن هذه املدة تنخف�س اإىل 12 دقيقة فقط 
يف حال ا�شتمر هوؤالء با�شتخدام اأجهزتهم االلكرتونية يف منازلهم. وا�شافت الدرا�شة اأن اأولياء االأمور الريطانيني 
العاملني يق�شون اأكرث من ثالث �شاعات كل يوم يف التنقل بني منازلهم واأماكن عملهم واعداد طعام الع�شاء والقيام 
% من االآباء   30 اأن  اإىل  اأطفالهم. وا�شارت  باالأعمال املنزلية، باملقارنة مع الدقائق الثالثني التي يق�شونها مع 
واالأمهات الريطانيني يجدون �شعوبة يف التوقف عن مزاج العمل وق�شاء وقت ممتع مع اأطفالهم بعد عودتهم 
% من اأولياء االأمور الريطانيني يق�شون ما يعادل �شبعة اأيام كل  من العمل اإىل منازلهم. وقالت الدرا�شة اإن 39 
% منهم  عام يف التوا�شل مع اأطفالهم والعودة اإىل عقلية العائلة بعد عودتهم من العمل اإىل منازلهم، واعرتف 25 

باأنهم ال يجدون الوقت الكايف للتوا�شل مع اأطفالهم.
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عملة اأمريكية نادرة 
تباع بـ3.17 ماليني دولر 

1913، مب��زاد علني يف  للعام  ن��ادرة تعود  اأمريكية  بيعت عملة 
اأخطاأوا  اخل��راء  ك��ان  اأن  بعد  دوالر،  ماليني  ب�3.17  اإلينوي، 
باالعتقاد باأنها مزيفة. وقال دار )هرييتادج اأوك�شينز( للمزادات 
�شنتات  خم�شة  قيمتها  اأم��ريك��ي��ة  عملة  اإن  ب��ي��ان،  يف  العلنية، 
 3 مقابل  علني  بيعت مب��زاد  احلرية،  راأ���س  ا�شم  عليها  ويطلق 
ماليني و170 األف دوالر. واأ�شاف البيان اأن ميلفا غيفنز، من 
فريجينيا، ورثت العملة من جورج والتون، الذي ق�شى بحادث 
ك��ان جامع عمالت من  اأن والتون  واأو���ش��ح   .1962 ع��ام  �شيارة 
اأربعينات  منت�شف  يف  العملة  اقتنى  وق��د  ال�شمالية،  كارولينا 
القرن املا�شي، لقاء 3 اآالف و750 دوالراً. وقال نائب رئي�س دار 
واأّكد  العملة ُعرث عليها الحقاً،  اإن  اإميهوف،  العلني، تود  املزاد 
اخلراء على اأ�شالتها يف اجتماع �شري يف بالتيمور عام 2003.

اأعطى  ال��ذي  راي��ن،  �شقيق ميلفا غيفنز،  ابن  قال  ومن جهته، 
يف  ���ش��ن��دوق  يف  بالعملة  احتفظت  اإن��ه��ا  امل�����زادات،  ل���دار  العملة 

خزانتها، وبقيت هناك ملدة 40 عاماً.  

 ت�ضريت�ضل يظهر على 
اأوراق نقدية بريطانية جديدة 

الوزراء  رئي�س  اأن  اجلمعة  ام�س  املركزي  انكلرتا  م�شرف  اأعلن 
اأوراق  على  �شيظهر  ت�شريت�شل،  ون�شتون  ال��راح��ل،  ال��ري��ط��اين 
نقدية جديدة من فئة خم�شة جنيهات اإ�شرتلينية. وقالت �شبكة 
�شكاي اإن حمافظ م�شرف انكلرتا، مارفني كينغ، ك�شف عن �شورة 
اجلديدة  النقدية  االأوراق  يف  ا�شتخدامها  �شيتم  التي  ت�شريت�شل 
اأمام اأع�شاء من عائلة رئي�س الوزراء االأ�شبق. واأ�شافت اأن عملة 
�شت�شدر خالل  اإ�شرتلينية  ت�شريت�شل من فئة اخلم�شة جنيهات 
عام 2016، و�شتت�شمن �شورة له الُتقطت يف اأوت��اوا عام 1941، 
ومنظراً ل�شاحة و�شتمن�شرت و�شط لندن وبرج اإليزابيث )بيغ بن 
�شابقاً(. ون�شبت �شكاي اإىل كينغ قوله اإن اأوراقنا النقدية تعرتف 
زعيماً  ك��ان  وت�شريت�شل  العظام،  الريطانيني  واجن���ازات  بحياة 
انكلرتا  م�شرف  حاكم  واأ�شاف   . وكاتباً  وخطيباً  حقاً  بريطانياً 
اأن طاقته  باأكمله، كما  اأن ت�شريت�شل ال يزال بطاًل للعامل احلر 
و�شجاعته وبالغته وخفة دمه واجنازاته م�شدر اإلهام لنا جميعاً، 

ونحن فخورون باأنه �شيظهر على اأوراقنا النقدية .

جامعة هارفرد تكّرم مات دميون 
كّرمت جامعة هارفرد االأمريكية املمثل، مات دميون، مبدالية 
الفنون لعام 2013. وذكرت و�شائل اإعالم اأمريكية، اأن دميون، 
كّرم  42 عاماً،  العمر  والبالغ من  ال�شابق يف اجلامعة  التلميذ 
الرغم  الفن، على  اأم�س اخلمي�س عن م�شاهماته يف عامل  ليل 
���ش��ه��ادت��ه لتحقيق  اأن ينهي  ت���رك اجل��ام��ع��ة ق��ب��ل  اأن���ه ك���ان  م��ن 
طموحاته يف هوليوود. واأعرب دميون عن �شروره لت�شلم هذه 
كما حتدث  دي���اري.  اإىل  اأع��ود  اأن  وق��ال من اجلميل  امليدالية، 
اأ�شخا�س،   3 بحياة  اأدوت  التي  بو�شطن  تفجريات  عن  املمثل 
معرباً عن اأ�شفه عّما ح�شل. وقال ق�شدت املدر�شة عينها التي 
املدر�شة  تلك  يق�شد  اأخي  وابن  �شناً..  االأ�شغر  املفجر  ق�شدها 

االآن وال نزال م�شدومني.
غوينيث بالرتو خالل ح�شورها العر�س االأول لفيلم اخليال العلمي الرجل احلديدي 3 يف م�شرح كابيتان بهوليوود. )يو بي اآي(

بريجيت باردو
 تعرث على.. هّرها 

اأعربت النجمة الفرن�شية، بريجيت 
باردو، عن �شرورها اللتئام �شملها 
منذ  املفقود  رونتونتون  هّرها  مع 
ب���اردو )78  ح���وايل �شهر. وق��ال��ت 
عاماً( يف مقابلة مع اإذاع��ة )اأر تي 
اأكن  رائ��ع��ة مل  م��ف��اج��اأة  اأن��ه��ا  األ( 
اأت��وق��ع��ه��ا. وك����ان ال���ه���ّر ه����رب من 
يف  ب���اردو  فيها  تقيم  ال��ت��ي  الفيال 
مار�س  اآذار   26 يف  ت��روب��ي��ز  ���ش��ان 
خ��الل اأع��م��ال ك��ان��ت جت��ري فيها. 
للبحث  اإع��الن��ي��ة  حملة  واأط��ل��ق��ت 
عن الهّر املفقود كما عر�شت جائزة 
م��ال��ي��ة مل��ن ي��ج��ده.  وع���رث زوجان 
قرب  طريق  على  رونتونتون  على 
ابنهما  عليه  وتعرف  تروبيز  �شان 
ب��اردو بف�شل ال�شور  اأن��ه ه��ّر  على 
النجمة  وكافاأت  له.  عر�شت  التي 
كانت  ي���ورو   600 مببلغ  ال��ث��ن��ائ��ي 
يذكر  ال���ه���ّر.  ي��ج��د  مل��ن  خ�ش�شته 
واملمثلة  االأزي���اء  عار�شة  ب��اردو  اأن 
الدفاع  جم��ال  يف  نا�شطة  ال�شابقة 

عن احليوانات.

ليدي غاغا عرابة ابن 
اإلتون جون.. الثاين 

وقع خيار النجم الريطاين، اإلتون 
جون، وزوجه ديفيد فورني�س، على 
ل���ي���دي غاغا  امل��غ��ن��ي��ة االأم���ريك���ي���ة 

لتكون عرابة ابنهما الثاين.
وك���������ش����ف ج�������ون مل���ج���ل���ة اإك���������ش����رتا 
االأمريكية انه بعد اختيارها عرابة 
زاك��اري، طلبا منها  البكر  البنهما 
ابنهما  عرابة  تكون  اأن  جديد  من 

الثاين اإيليجا.
و�شدد على ان ليدي غاغا هي خيار 
ممتاز لقيادة ولديه يف اأمور احلياة 

واحلب وعامل الفن.
و�شابة  رائ�����ع  ان���ه���ا من�����وذج  وق�����ال 

وكانت عرابة رائعة لزاكاري.
ع������ن تغري  ال�������زوج�������ان  وحت���������دث 
الطفلني  دخ�����ول  ب��ع��د  ح��ي��ات��ه��م��ا 
الفرح  ان  ع��ل��ى  م�����ش��ددي��ن  اإل��ي��ه��ا، 
واملرح دخال اإىل عاملهما بعد والدة 

ال�شغريين.

طبيعة  اأغ���وار  �شر  على  يعكفون  ال��ذي  العلماء  تو�شل 
ان  �شبب  تف�شر  جديدة  قرائن  اىل  امل��ادة  قرين  �شديد 
الكون لي�س جمرد خواء على الرغم من ان هذه ال�شواهد 
يف  املتناثرة  املجرات  مليارات  ن�شوء  ل�شرح  كافية  لي�شت 
اأويل من اجل�شيمات دون  الكون ال�شحيق. ولكل ج�شيم 
يختلف  لكنه  الكتلة  نف�س  ل��ه  قرين  اأو  �شديد  ال��ذري��ة 
معه يف ال�شحنة وعند التقائهما يف ظروف معينة ميحق 
ا�شعة  �شورة  يف  الطاقة  لتنتج  بالتبادل  االخ��ر  اأحدهما 
مت�شاوية  كميات  ان  العلماء  ويعتقد  بوزونات.  اأو  جاما 
من املادة وقرين املادة انبثقت مع االنفجار العظيم الذي 
ن�شاأ عنه الكون قبل 7ر13 مليار عام. اال انه يف غ�شون 
ثانية من حدوث االنفجار العظيم �شار قرين املادة يف 
حكم العدم. وال بد ان عملية املحق او التال�شي - التي 
متخ�س عنها كون به فائ�س من املادة التي تكونت منها 
النجوم واالر�س وخمتلف االجرام املعروفة - قد حدثت 
امل��ادة و�شديدها. وقال  نظرا لوجود فروق طفيفة بني 
ج�شيم  حتلل  خالل  �شئيال  فرقا  ر�شدوا  انهم  العلماء 
التي  ال��ت�����ش��ادم  عمليات  اث��ن��اء  قرينها  اأو  م���ادة  اىل  م��ا 
حتدث يف م�شادم الهدرونات الكبري باملختر االوروبي 

ل��ف��ي��زي��اء اجل�����ش��ي��م��ات امل���رتام���ي االط�����راف وال���واق���ع يف 
عند  امل�شرتكة  الفرن�شية  ال�شوي�شرية  احل��دود  منطقة 
�شفح جبال جورا قرب جنيف وعلى عمق مئة مرت حتت 
التي  امل��رة االوىل  الك�شف اجلديد  االر���س. وميثل ه��ذا 
توؤكد ان اجل�شيم املعروف با�شم ميزون ينتج عنه ج�شيم 
اخر عند حتلله يختلف عنه يف الكتلة كما يت�شق مع ما 
تخت�س  �شابقة  جت��ارب  خ��الل  من  العلماء  اليه  تو�شل 
ال��ف��روق الت���زال �شئيلة  ه��ذه  ان  اال  اخ���رى.  بج�شيمات 
للغاية على نحو ال ميكنه ان يف�شر توافر املادة بكميات 
يف  �شتن�شر  التي  النتائج  ه��ذه  وتتفق  ال��ك��ون.  يف  هائلة 
املعياري  النموذج  الفيزياء مع ما يعرف بنظرية  دورية 
التي مت ت�شميمها قبل ثالثة عقود من الزمن. وتقوم 
تعديالت  عليها  ط���راأت  التي  املعياري  النموذج  نظرية 
على  امل��ا���ش��ي  ال��ق��رن  م��ن  وال�شبعينيات  ال�شتينيات  يف 
ال��دم��ج ب��ني ث���الث م��ن ال��ق��وى اال���ش��ا���ش��ي��ة يف الطبيعة 
ال�شعيفة  النووية  والقوة  ال�شديدة  النووية  القوة  وهي 
الكم  بنظرية  اال�شتعانة  مع  الكهرومغناطي�شية  والقوة 
�شياغة  بغية  الين�شتاين  اخلا�شة  الن�شبية  والنظرية 

نظرية متكاملة ل�شر اأغوار الكون.

علماء �ضرين ير�ضدون قرائن مثرية ب�ضاأن املادة وقرين املادة

جوهان�ضون بطلة فيلم حركة جديدة 
ت�شتعد املمثلة، �شكارليت جوهان�شون، الأداء دور البطولة يف فيلم حركة جديدة بعنوان لو�شي. 
وذكر موقع )هوليوود ريبورتر( اأن جوهان�شون باتت يف املراحل االأخرية من املفاو�شات حول 

اأداء دور البطولة يف فيلم احلركة للمخرج الفرن�شي، لوك بي�شون.
اأن ينتجه بالتعاون مع، كري�شتوف المرت، من  وكتب بي�شون �شيناريو الفيلم بنف�شه على 

اأوروباكورب.
ويعرف بي�شون باأفالم ذات بطولة اأنثوية، و�شبق اأن قدم فيلمّي جان دارك، واملراأة نيكيتا، 

يف الت�شعينات.
ي��ذك��ر اأن ج��وه��ان�����ش��ون ���ش��ب��ق واأط���ل���ت يف اأف����الم ح��رك��ة م��ث��ل ال��رج��ل احل��دي��د وذا 

اأفينجريز.
 


