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اأبطال كارتينج الإمارات يخو�ضون غمار حتدي 
نهائيات �ضل�ضلة �ضودي العاملية يف باري�ص

عربي ودويل

حممد بن حمدان بن زايد يفتتح معر�ص 
عطايا 2013 يف نادي اأبوظبي الريا�ضي

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

�ضبح ال�ضيناريو اجلزائري 
يثري خماوف التون�ضيني..؟

•• اأم القيوين- ال�شارقة - وام:

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن را�ضد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى 
ال�ضيخ  �ضمو  اأول  ..الفريق  �ضموه  ق�ضر  يف  اأم�س  �ضباح  القيوين  اأم  حاكم 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�ضلحة وذلك بح�ضور �ضمو ال�ضيخ را�ضد بن �ضعود بن را�ضد املعال ويل عهد 
اأم القيوين. تناول اللقاء تبادل الأحاديث حول الق�ضايا الرئي�ضية والهامة 
التي ت�ضب يف م�ضلحة الوطن واملواطن وحتقيق تطلعات القيادة الر�ضيدة 
برئا�ضة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 

اهلل والتي تلبي احتياجات �ضعب الإمارات. 
على �ضعيد اآخر اأ�ضاد الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
يبذلها  التي  باجلهود  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�ضارقة يف احلفاظ على املعامل التاريخية يف امارة ال�ضارقة 

ك�ضواهد على ا�ضالة وعراقة املنطقة وموروثها احل�ضاري.      
جاء ذلك عقب اجلولة التي قام بها �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد ال نهيان 
ملنطقة اخلان القدمية يف امارة ال�ضارقة التي تعد واحدة من اقدم املناطق 
واعادة  عليها  احلفاظ  على  ال�ضارقة  ام��ارة  وتعمل  الم���ارة  يف  التاريخية 

ترميمها.
 )التفا�ضيل �س2(

   

اعتربها انتهاكا �ضارخا ل�ضيادة الدولة على اأرا�ضيها

اخلارجية ت�شتنكر ب�شدة زيارة وفد
 ال�شورى الإيراين جلزر الإمارات املحتلة  

 •• اأبوظبي-وام:

اأعربت وزارة اخلارجية عن ا�ضتنكارها ال�ضديد ورف�ضها القاطع لزيارة 
وفد جمل�س ال�ضورى الإيراين جلزر الإمارات العربية املتحدة املحتلة 
الثالث طنب الكربى وطنب ال�ضغرى و اأبو مو�ضى .. واأكدت اأن هذه 
الزيارة تعترب انتهاكا �ضارخا ل�ضيادة دولة الإمارات العربية املتحدة 
على اأرا�ضيها و تقوي�ضا لكل اجلهود املبذولة لإيجاد حل �ضلمي لهذه 
الق�ضية من خالل املفاو�ضات الثنائية اأو اللجوء اإىل حمكمة العدل 

الدولية.
بها م�ضوؤولون  التي يقوم  ال��زي��ارات  ه��ذه  اأن مثل  ال���وزارة  اأك��دت  كما 
اأن  الآخ��ر ل ميكن  و  ب�ني احلني  املحتلة  الإماراتية  ايرانيون للجزر 
تغري من احلقائق التاريخية والقانونية التي تثبت تبعية هذه اجلزر 
اجلزر  ه��ذه  اأن  حقيقة  تنفي  ول  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 

حمتلة من قبل جمهورية اإيران الإ�ضالمية.
م��ع جمهورية  ت��رت��ب��ط  الإم�����ارات  دول���ة  اإن  وق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
تعزيزها  على  دائما  حتر�س  و  تاريخية  بعالقات  ال�ضالمية  اي��ران 
جمهورية  احتالل  ا�ضتمرار  اإن  و  تعرتيها  التي  العوائق  كل  ازال��ة  و 
املنطقة  اأم�ن  ع�لى  يوؤثر  الثالث  الماراتية  للجزر  ال�ضالمية  ايران 
وا�ضتقرارها وهي اأحوج ما تكون اإىل الهدوء و ال�ضتقرار و التوا�ضل 

البناء وخا�ضة يف ظل الظروف ال�ضتثنائية التي متر بها املنطقة.
حاكم اأم القيوين خالل ا�ضتقباله حممد بن زايد  يوم اأم�س )وام(

ويل عهد اأبوظبي ي�ضتقبل املواطنني لليوم الرابع يف الذيد ويزور منطقة اخلان م�ضيدًا بجهود حاكم ال�ضارقة يف العناية بتاريخ املنطقة

حاكم اأم القيوين وحممد بن زايد يبحثان ق�شايا الوطن 
واملواطن وحتقيق تطلعات القيادة التي تلبي احتياجات ال�شعب

م�شلحون يحا�شرون وزارات ليبية مطالبني باإ�شقاط احلكومة

املحكمة الحتادية العليا ت�شتاأنف جل�شاتها يف ق�شية التنظيم ال�شري

•• طرابل�س-يو بي اأي:

الثنني،  ام�����س  ليبيا،  يف  م�ضلحة  ج��م��اع��ات  ع���اودت 
ال������وزارات  حم��ا���ض��رة وزارة اخل���ارج���ي���ة وع����دد م���ن 
اإ�ضقاط حكومة  اإىل  الأخ��رى، رافعة �ضقف مطالبها 
اأم�س  اأن فّكت احل�ضار عنها  علي زي��دان، وذلك بعد 

لتمرير قانون العزل ال�ضيا�ضي.
وقامت اجلماعات امل�ضّلحة باإغالق الطرق املوؤدية اىل 
اللتحاق  املوظفني من  ومنع  ال���وزارات  مباين هذه 

باأعمالهم لالأ�ضبوع الثاين على التوايل.
اأن  اأك���د  زي���دان  علي  الليبية  احل��ك��وم��ة  رئي�س  وك���ان 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�ضدرت وزارة العدل البيان ال�ضحفي التايل .. ا�ضتاأنفت 
العليا برئا�ضة  املحكمة الحتادية  الدولة يف  اأمن  دائ��رة 
ق�ضية  يف  للنظر  جل�ضاتها  ال��ه��اج��ري  ف���الح  ال��ق��ا���ض��ي 
امل�ضروع  غ��ري  ال�ضري  التنظيم  اإىل  بالنتماء  املتهمني 
بعقد جل�ضة �ضباح اأم�س الأثنني املوافق 6 مايو2013 
مبقر املحكمة يف اأبو ظبي حيث ا�ضتمعت اإيل اثنني من 
�ضهود النفي. وقد ح�ضر اجلل�ضة 73 من املتهمني و 13 
اأه��ايل املتهمني و  123 من  من املتهمات كما ح�ضرها 

بع�س  م��ع  مواجهات  يف  تدخل  اأن  تريد  ل  حكومته 
باملخالفة  والآخ���ر  احل��ني  ب��ني  تعت�ضم  التي  الفئات 
اأن  اىل  لف��ت��اً  امل��ظ��اه��رات،  بتنظيم  اخل��ا���س  للقانون 
غ��ري جيد.وكانت  و�ضع  ب��الده يف  يف  الأم��ن��ي  امل�ضهد 
الذين عملوا مع  التي تطالب بعزل  هذه اجلماعات 
النظام ال�ضابق، قد فكت ح�ضارها عن الوزارات اأم�س 
من  ال�ضيا�ضي  العزل  قانون  على  الت�ضويت  لتمرير 

قبل الربملان.
العزل  قانون  الأول،  اأم�س  الليبي  الربملان  اأق��ر  وق��د 
القانون  بهذا  العمل  و�ضيتم  للجدل  املثري  ال�ضيا�ضي 

بعد م�ضى �ضهر من تاري����خ �ضدوره.

17 من ممثلي و�ضائل الإعالم و 5 من اأع�ضاء منظمات 
امل��ج��ت��م��ع امل����دين م���ن ب��ي��ن��ه��م 3 م���ن ج��م��ع��ي��ة الإم�����ارات 
للحقوقيني  الإم���ارات  جمعية  من  و2  الإن�ضان  حلقوق 
والقانونيني بجانب 6 من املحامني عن املتهمني و5 من 
وت�ضتاأنف  النفي.  �ضهود  من  و2  العامة  النيابة  اأع�ضاء 
7 مايو  امل��ح��ك��م��ة ج��ل�����ض��ات��ه��ا ���ض��ب��اح ال���ي���وم ال���ث���الث���اء 
وقد حددت  العامة اخلتامية  النيابة  ملرافعة  لال�ضتماع 
املحكمة يومي الثنني والثالثاء 13 و14 مايو اجلاري 
 20 والثالثاء  الثنني  املتهمني ويومي  ل�ضماع مرافعة 

و21 مايو اجلاري ل�ضماع مرافعات الدفاع.     

الفجر........    04:19            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:50   
املغرب.....   06:57  
الع�صاء......   08:27

قوى الأمن الباك�ضتانية توفر احلماية لأحد املراكز النتخابية بعد الهجوم

اآثار الدمار بادية على املناطق التي تعر�ضت لغارات ا�ضرائيلية قرب دم�ضق 

•• عوا�شم-وكاالت:

قال نا�ضطون اإن �ضالح اجلو التابع 
ل��ل��ق��وات ال��ن��ظ��ام��ي��ة ق�����ض��ف ام�س 
مدينة  يف  �ضكنية  مناطق  الث��ن��ني 
ذلك  ي��اأت��ي  ال��رق��ة.  بريف  الطبقة 
املنطقة  اأن  ن��ا���ض��ط��ون  اأك����د  بينما 
اجلنوبية يف �ضوريا ما زالت ت�ضهد 
تقدما اجلي�س احلر، الذي كان قد 
اأ�ضقط مروحية يف ريف دير الزور 
)�ضرق( مما اأدى اإىل مقتل ثمانية 

ع�ضكريني.
الدمار  ال�ضور حجم  اأظهرت  وقد 
�ضنها  عنيفة  غ���ارات  خلفته  ال���ذي 
و�ضط  ع���ل���ى  احل����رب����ي  ال�����ط�����ريان 
م��دي��ن��ة ال��ط��ب��ق��ة. واأ���ض��اف��ت جلان 
اأن قتلى وجرحى  التن�ضيق املحلية 
جثثاً  واأن  الق�ضف،  ج��راء  �ضقطوا 
م��ا زال��ت حت��ت الأن��ق��ا���س ل�ضعوبة 

انت�ضالها.
ق�ضف  دم�ضق  العا�ضمة  و���ض��ه��دت 
احلربي  ال��ط��ريان  قبل  من  عنيفا 
وجوبر  ال��ق��اب��ون  اأح��ي��اء  ا�ضتهدف 
�ضّن الطريان احلربي  وب��رزة، كما 
عدة غ��ارات جوية على بلدة ببيال 
واأمطرت عليها عدة  بريف دم�ضق 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  -ب��ح�����ض��ب  ق��ذائ��ف 
دمارا  خلف  مما  ال�ضورية-  للثورة 

وخرابا يف املنازل ال�ضكنية.
م����ن ج���ه���ة اأخ�������رى ج������ددت ق����وات 
على  ال�����ض��اروخ��ي  ق�ضفها  ال��ن��ظ��ام 

اجلي�س  خاللها  �ضيطر  الطرفني 
احلر على حاجز امل�ضمكة الع�ضكري 
القريب من املطار، ليكون مرتكزا 
مل�ضلحي املعار�ضة يف ق�ضف املطار. 
واأ�ضاف نا�ضطون اأن اجلي�س احلر 
ال�ضنع  حملية  ق��ذائ��ف  ا���ض��ت��خ��دم 
اإ�ضابات  وح��ق��ق  امل��ط��ار،  ق�ضفه  يف 

مبا�ضرة.
اجلي�س  اأن  ذك���روا  نا�ضطون  وك��ان 
اأ�ضقط مروحية يف ريف دير  احلر 

الزور.
العام لالمم  الم��ني  �ضيا�ضيا حذر 
بان جي مون من ت�ضاعد  املتحدة 
فيما   . �ضوريا  يف  م�ضحون  موقف 
اع��رب الحت��اد الوروب���ي عن قلقه 
من احتمال امتداد النزاع ال�ضوري 
ا�ضرائيل  �ضنتها  التي  الغارات  بعد 
اجلمعة والح���د ق��رب دم�����ض��ق. يف 
احللفاء  اب���رز  مو�ضكو  ق��ال��ت  ح��ني 
انها  ال�����ض��وري،  للنظام  ال��دول��ي��ني 
الظروف  ج��م��ي��ع  وحت���ل���ل  ت���در����س 
للغاية  املقلقة  ب��الن��ب��اء  املحيطة 

ب�ضاأن الغارات.
با�ضم  امل��ت��ح��دث  م��ان  وق���ال مايكل 
الوروبي  الحت��اد  خارجية  وزي��رة 
كبري  بقلق  نتابع  ا�ضتون  كاثرين 
تطور الو�ضع يف �ضوريا وخ�ضو�ضا 
حدود  وراء  النزاع  امتداد  امكانية 
املتحدث  ي���ذك���ر  ال���ب���ل���د.ومل  ه����ذا 
���ض��راح��ة ا����ض���م ا���ض��رائ��ي��ل حم���ذرا 

فقط من اي ت�ضعيد للنزاع.

تخوف دويل من ت�ضعيد اإقليمي ب�ضبب الغارات الإ�ضرائيلية

ع�شرات القتلى بق�شف مناطق �شكنية يف ريف الرقة واحلر يتقدم جنوبًا

•• بي�شاور-ا.ف.ب:

انفجرت  عندما  �ضخ�ضا   14 قتل 
ق��ن��ب��ل��ة و���ض��ط جت��م��ع ان��ت��خ��اب��ي يف 
ال�ضمالية  القبائل  بلدة يف منطقة 
ما  بح�ضب  باك�ضتان،  من  الغربية 

افاد م�ضوؤول.
�ضخ�ضا   50 م���ن  اك����ر  وا���ض��ي��ب 
اخ���ري���ن يف ال���ه���ج���وم، ب��ح�����ض��ب ما 
ريا�س  الداري  امل�������ض���وؤول  ����ض���رح 
خان لوكالة فران�س بر�س مرجحا 

ارتفاع عدد القتلى.
جتمعا  ال���ت���ف���ج���ري  وا�����ض����ت����ه����دف 
ان��ت��خ��اب��ي��ا يف اق��ل��ي��م ك�����ورام حلزب 
ج���م���اع���ة ع���ل���م���اء ال������ض�����الم، وهو 
حزب ديني يف الئتالف احلكومي 
املنتهية وليته يف القليم الذي يعد 
تتالف  التي  ال�ضبعة  القاليم  احد 
الباك�ضتانية  القبائل  منها منطقة 
املحاذية لفغان�ضتان والتي ينت�ضر 

فيها مقاتلو طالبان.
ان  �ضابقا  خ��ان �ضرح  ريا�س  وك��ان 

 45 ثالثة ا�ضخ�س قتلوا وا�ضيب 
حالة  يف   11 بينهم  م��ن  اخ��ري��ن، 
زرعت  ال��ق��ن��ب��ل��ة  ان  خ���ط���رة.وق���ال 
داخل مبنى كان يتحدث فيه احد 

املر�ضحني امام ان�ضاره.
وك�����ان ال��ط��ب��ي��ب جن��ي��ب خ����ان من 
منطقة  يف  ال��رئ��ي�����س  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى 
�ضخ�ضني  ان  �ضابقا  �ضرح  القبائل 

ق��ت��ال، ال ان���ه ت��وق��ع ارت���ف���اع عدد 
امل�ضابني  ع�����دد  ب�����ض��ب��ب  ال��ق��ت��ل��ى 

بجروح خطرية.
وي��ع��د ه���ذا اول ه��ج��وم ق��ات��ل على 
القبائل  منطقة  يف  �ضيا�ضي  ح��زب 
النتخابات  يف  احل��م��ل��ة  ب���دء  م��ن��ذ 
تنتقل  ال��ت��ي  الوىل  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي 

فيها ال�ضلطة دميوقراطيا.

ال�ضام  م��ع�����ض��م��ي��ة  وب����ل����دات  م����دن 
وداري������ا ودرو�����ض����ا وح��ر���ض��ت��ا وعدة 

مناطق بالغوطة ال�ضرقية.
ال�ضوري  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  ووا���ض��ل��ت 
تنفيذ اإعدامات ميدانية يف مناطق 
الثالث على  لليوم  بانيا�س  عدة يف 
نا�ضطون  اتهمها  بينما  ال���ت���وايل، 
بارتكاب جمزرة يف الق�ضري بريف 
�ضكنية  اأحياء  ق�ضفها  بعد  حم�س 
ت��ع��ر���س خميم  ك��م��ا  امل���دي���ن���ة.  يف 
دم�ضق  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف  ال����ريم����وك 

لق�ضف عنيف.
حلقوق  ال�����ض��وري��ة  ال�ضبكة  وك��ان��ت 
الإن���������ض����ان وث���ق���ت ����ض���ق���وط 109 
النظام  ق���وات  ب��ن��ريان  اأم�����س  قتلى 
ودم�ضق  ط��رط��و���س  يف  م��ع��ظ��م��ه��م 
وري���ف���ه���ا، وم����ن ب���ني ال��ق��ت��ل��ى 15 
�ضيدة  اأج��ن��ة و15  وث��الث��ة  ط��ف��ال 

و24 قتيال من الثوار.
اأن  نا�ضطون  اأك��د  بينما  ذل��ك  ياأتي 
امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة يف ���ض��وري��ا ما 
للجي�س احلر،  تقدما  ت�ضهد  زال��ت 

واأو�ضحوا اأن مقاتلي اجلي�س احلر 
مت��ك��ن��وا م���ن ���ض��د ه��ج��وم للقوات 
غزالة  خربة  بلدة  على  النظامية 
تعزيز  ب���ع���د  درع�������ا،  حم���اف���ظ���ة  يف 

دفاعاتهم.
ق���ال  ال�����������زور،  دي������ر  م���دي���ن���ة  ويف 
نا�ضطون اإن عنا�ضر اجلي�س احلر 
وال�ضبيحة  الأمن  قوات  ا�ضتهدفوا 

داخل مطار دير الزور الع�ضكري.
واأفادت �ضبكة �ضام اأن هذه العملية 
بني  عنيفة  ا�ضتباكات  بعد  ج���اءت 

الحتالل ين�شيء م�شتوطنة جديدة يف ال�شفةع�شرات القتلى بتفجري ي�شتهدف جتمعا انتخابيا يف باك�شتان
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

�ضمح اجلي�س الإ�ضرائيلي مل�ضتوطنني، بالدخول اإىل مع�ضكر كانت ت�ضتخدمه 
قوات الإنتداب الربيطاين قريب من بلدة بيت �ضاحور التابعة ملحافظة بيت 
فيه،  جديدة  م�ضتوطنة  واإق��ام��ة  ترميمه  اأج��ل  من  الغربية،  ال�ضفة  يف  حلم 
اإن  الثنني،  ام�س  هاآرت�س  �ضحيفة  مغلقة..وقالت  ع�ضكرية  منطقة  واأعلنه 
الواقعة  بلدة بيت �ضاحور  1.5 كيلومرت من  املع�ضكر يقع على م�ضافة تبعد 
�ضرق مدينة بيت حلم، واأن هذا املع�ضكر ا�ضتخدمته قوات النتداب الربيطاين 
بعد  الإ�ضرائيلي  اجلي�س  �ضيطرة  حتت  واأ�ضبح  الأردين  اجلي�س  ذل��ك  وبعد 

احتالل ال�ضفة الغربية يف العام 1967.
لهذا  حاجة  هناك  تعد  مل  اأن��ه   2006 ال��ع��ام  يف  الإ�ضرائيلي  اجلي�س  وق��رر 
املع�ضكر وبقي مهجورا بعد اأن مت هدم ق�ضم من مبانيه من الداخل با�ضتثناء 
م�ضت�ضفى  لإقامة  خططت  �ضاحور  بيت  بلدية  اإن  ال�ضحيفة  منها..وقالت   4
ن�ضاء  ال�ضتيطانية  احلركة  علم  بعد  لكن  املع�ضكر،  موقع  يف  األعاب  وحديقة 

بالأخ�ضر بذلك طالبت بتحويل املع�ضكر اإىل م�ضتوطنة جديدة.
ا�ضت�ضلم  �ضغوطا  امل�ضتوطنون  مار�س  اأن  وبعد   2010 العام  يف  اأنه  واأ�ضافت 
له،  م��وق��ع��اً  املع�ضكر  م��ن  وات��خ��ذ  امل�ضتوطنني  مل��ط��ال��ب  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����س 

ويتواجد فيه جنود ملنع تنفيذ مطالب الفل�ضطينيني اأو امل�ضتوطنني.
اأن قائد لواء بنيامني يف و�ضط ال�ضفة، العميد يانيف  اأك��دت  لكن ال�ضحيفة 
اإلأل��وف، ا�ضتجاب موؤخرا لطلب امل�ضتوطنني بتحويل املع�ضكر اإىل م�ضتوطنة 

و�ضمح لهم بتنفيذ اأعمال ترميم للمباين واأطلقوا على املكان ا�ضم �ضيدما.
وكان  احتفالت،  املكان  امل�ضتوطنون يف  يقيم  اأن  على  اإلأل��وف،  �ضادق  وكذلك 

اآخرها الحتفال بيوم ا�ضتقالل اإ�ضرائيل قبل اأ�ضبوعني.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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حاكم اأم القيوين وحممد بن زايد يبحثان ق�شايا الوطن واملواطن وحتقيق تطلعات القيادة
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل والتي تلبي احتياجات 
�ضعب الإم��ارات. ح�ضر اللقاء �ضمو ال�ضيخ نهيان بن زايد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل 
نهيان لالأعمال اخلريية والإن�ضانية والفريق �ضمو ال�ضيخ 
�ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  و�ضمو  الداخلية 
اخلارجية ومعايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 

الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع.
رئي�س  املعال  را�ضد  بن  خالد  ال�ضيخ  اللقاء..  ح�ضر  كما   
اأم القيوين وال�ضيخ �ضيف بن را�ضد  الديوان الأم��ريي يف 
القيوين  اأم  يف  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  رئي�س  املعال 

الأرا�ضي  دائ���رة  رئي�س  امل��ع��ال  را���ض��د  ب��ن  م���روان  وال�ضيخ 
بن  �ضعود  ب��ن  اأح��م��د  وال�ضيخ  القيوين  اأم  يف  والأم����الك 
اأم  لإم����ارة  التنفيذى  املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  امل��ع��ال  را���ض��د 
رئي�س  املعال  خالد  بن  اأحمد  ال�ضيخ  واملهند�س  القيوين 
اأم القيوين وال�ضيخ حممد  دائرة التخطيط وامل�ضاحة يف 
بن  �ضعود  بن  عبداهلل  وال�ضيخ  املعال  را�ضد  بن  �ضعود  بن 
را�ضد املعال وال�ضيخ علي بن �ضعود بن را�ضد املعال ومعايل 
عبداهلل مهري الكتبي و�ضعادة حممد مبارك املزروعي وكيل 
ديوان �ضمو ويل عهد اأبوظبي و�ضعادة جرب حممد غامن 
ال�ضويدي مدير عام ديوان ويل العهد وعدد من ال�ضيوخ 

ومدراء الدوائر املحلية والحتادية يف اأم القيوين.

••  اأم القيوين-وام:

املعال  را���ض��د  ب��ن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل   
يف  اأم�س  �ضباح  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو 
زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول  ..الفريق  �ضموه  ق�ضر 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
بن  �ضعود  بن  را�ضد  ال�ضيخ  �ضمو  بح�ضور  وذل��ك  امل�ضلحة 
تبادل  اللقاء  ت��ن��اول  القيوين.  اأم  عهد  ويل  املعال  را���ض��د 
ت�ضب  التي  والهامة  الرئي�ضية  الق�ضايا  حول  الأح��ادي��ث 
القيادة  تطلعات  وحتقيق  وامل��واط��ن  ال��وط��ن  م�ضلحة  يف 
زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة  الر�ضيدة 

زار مع�ضكر ثوبان موؤكدا اأن العن�ضر الب�ضري هو حمور عملية التحديث والتطوير

حممد بن زايد:  قواتنا امل�شلحة هي العمود الفقري ل�شون منجزات الدولة وحماية اأمنها وا�شتقرارها

حممد بن زايد ي�شتقبل املواطنني لليوم الرابع يف الذيد
•• الذيد-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�ضيخ حممد بن  �ضمو  اأول  الفريق   وا�ضل 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة لليوم الرابع على التوايل يف جمل�س �ضموه 
بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  وبتوجيهات من �ضاحب  بال�ضارقة  الذيد  يف منطقة 

واأكد �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان اأن القيادة احلكيمة لدولة المارات 
لن تاألو جهدا يف تعزيز وترية التنمية ال�ضاملة لكافة مناطق الدولة مبا يعود 
اأن  اإىل  املواطن ورفعة الوطن وتقدمه م�ضريا �ضموه  بالنفع والفائدة ل�ضالح 
الن�ضان  لتنمية  امل���وارد  ا�ضتثمار  جوهرها  روؤي��ة  متتلك  الم���ارات  دول��ة  قيادة 

الماراتي والنهو�س به خلدمة جمتمعه ورقي وطنه.

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( ا�ضتقبال جموع املواطنني من كافة 
امارات الدولة.

اأبوظبي يف ختام لقاءاته وجولته للمناطق ال�ضرقية  واإطماأن �ضمو ويل عهد 
وال�����ض��م��ال��ي��ة م��ن ال���دول���ة ع��ل��ى اح����وال امل��واط��ن��ني م��ت��ع��رف��ا ع��ل��ى احتياجاتهم 

ومتطلباتهم و�ضبل حتقيق اف�ضل م�ضتويات احلياة الكرمية لهم.

ح�ضر اللقاء �ضمو ال�ضيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�ضانية والفريق �ضمو ال�ضيخ 
�ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�ضمو ال�ضيخ 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية ومعايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل 

نهيان وزير الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع وعدد من كبار امل�ضوؤولني . 

•• ثوبان-وام:

اأكد الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
العمود  ه��ي  امل�ضلحة  قواتنا  ان  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب 
الفقري ل�ضون منجزات الدولة وحماية اأمنها وا�ضتقرارها وان احلفاظ 
على اجلاهزية القتالية والبقاء على امت ال�ضتعداد يعدان ركيزة اأ�ضا�ضية 

ل�ضمان اأمن الوطن وردع اأي تهديدات حمتملة.
ال�ضيخ  اأول �ضمو  الفريق  اأم�����س  بها  ق��ام  التي  ال��زي��ارة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
احتفالت  اأم�س مبنا�ضبة  ثوبان  مع�ضكر  اىل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

القوات امل�ضلحة بالذكرى 37 لتوحيدها.
وقال �ضموه ان املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية لها واجب وطني رئي�ضي وحموري يف 
التنموية  اأر�س الوطن واحلفاظ على مكت�ضباتنا واجنازاتنا  الذود عن 
وتوفري احل�ضانة واملنعة لتجربتنا الحتادية ..موؤكدا �ضموه ان قواتنا 
امل�ضلحة مبا حتظى به من دعم من قبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل تتمتع بجاهزية وكفاءة عاليتني 

التحديث والتطوير �ضواء على م�ضتوى العلمي اأو التدريبي ونحن على 
م��ن م�ضتويات  ب��ه  يتمتعون  امل�ضلحة مب��ا  ال��ق��وات  اأب��ن��اء  ب��ان  ثقة كبرية 
املخاطر وما  اأكرب  ق��ادرون على جمابهة  والتاأهيل  التدريب  رفيعة من 

ي�ضتجد من حتديات.
�ضموه  ..موؤكدا  املنا�ضبة  بهذه  امل�ضلحة  القوات  اأبناء  جميع  �ضموه  وهناأ 
ثقته بقدراتهم وجاهزيتهم وا�ضتعدادهم الدائم يف اأداء الواجب حلماية 

الوطن ومكت�ضباته.
رافق �ضموه خالل الزيارة ..�ضمو ال�ضيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ض�ضة  اأم��ن��اء  جمل�س 
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  و�ضمو  والإن�ضانية 
ومعايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�ضباب وتنمية 
املجتمع ومعايل عبداهلل مهري الكتبي و�ضعادة حممد مبارك املزروعي 
وكيل ديوان �ضمو ويل عهد اأبوظبي و�ضعادة جرب حممد غامن ال�ضويدي 

مدير عام ديوان ويل عهد ابوظبي.
وكان يف ا�ضتقبال �ضمو ويل عهد ابوظبي لدى و�ضوله اىل مع�ضكر ثوبان 

لأداء الواجب واملهام املناط بها �ضواء يف الداخل اأو يف اخلارج.
وخاطب �ضمو ويل عهد اأبوظبي �ضباط واأفراد املع�ضكر قائال ان اأجدادنا 
واآباءنا قدموا الت�ضحيات الكبرية من اأجل حماية الر�س والدفاع عنها 
وقاموا بالواجب امل�ضرف .. وانتم اليوم اأهل لهذا الواجب يف الدفاع عن 

ار�ضكم واهلكم ومالكم وبلدكم فانتم حماة الوطن ودرعه احل�ضني.
وتناول �ضموه التطورات الراهنة والو�ضاع يف املنطقة .. وقال ان املنطقة 
اجلاهزية  منا  وتتطلب  م�ضتقرة  غ��ري  الو���ض��ط  ال�ضرق  يف  والو���ض��اع 

وال�ضتعداد التام ملواجهة اأية حتديات مقبلة.
التجارب  ان  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول  الفريق  وق��ال 
التي �ضهدتها املنطقة يف فرتات زمنية لي�ضت بعيدة علمتنا  والح��داث 
القادمة  .. واملرحلة  اأخذ احليطة واحلذر وال�ضتعداد لكل الحتمالت 
تتطلب منا ان نوا�ضل العمل لتحقيق اأعلى م�ضتويات التفوق يف الكفاءة 
والأداء و�ضرعة ال�ضتجابة للتعامل مع خمتلف امل�ضتجدات والتطورات.

واأكد �ضموه ان خيار دولة المارات يف بناء وتطوير قدرات القوات امل�ضلحة 
قائم على الكفاءة والنوعية لذا فان العن�ضر الب�ضري هو حمور عملية 

القوات  اأرك��ان  الرميثي رئي�س  الركن حمد حممد ثاين  الفريق  �ضعادة 
امل�ضلحة وعدد من قادة وكبار �ضباط القوات امل�ضلحة.

وتفقد �ضموه خالل الزيارة مركز التدريب القتايل الذي �ضم معرو�ضات 
�ضموه  وا�ضتمع  القتال  وم�ضتلزمات  واملعدات  ال�ضلحة  �ضنوف  لأح��دث 
العن�ضر  ودور  والجهزة  املعدات  لهذه  الفنية  اخلوا�س  حول  �ضرح  اىل 
الب�ضري املتدرب واملوؤهل يف رفع كفاءة الداء العملياتي حيث اأبدى �ضموه 
وقدرتهم  املتدربون  بها  يتمتع  التي  املتقدمة  املهارات  مل�ضتوى  ارتياحه 
على التعامل وا�ضتخدام التقنيات املتطورة للمعدات الع�ضكرية ..معربا 
�ضموه عن �ضكره لطاقم التدريب جلهودهم يف رفع قدرات وم�ضتوى اأداء 

املتدربني.
و�ضارك الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان والوفد املرافق 
ال��غ��داء وتبادل  م��اأدب��ة  ث��وب��ان  ك��اف��ة منت�ضبي مع�ضكر  ال��زي��ارة  خ��ت��ام  يف 
�ضموه مع و�ضباط و�ضباط �ضف وجنود املع�ضكر الحاديث حول �ضرف 
اجلندية والع��ت��زاز مب��ع��اين ال���ولء والن��ت��م��اء ب���اأداء ال��واج��ب الوطني 

وتقدمي الت�ضحية والخال�س خلدمة الوطن وقيادته.

حممد بن زايد يزور منطقة اخلان التاريخية يف امارة 
ال�شارقة وي�شيد بجهود �شلطان يف العناية بتاريخ املنطقة

حممد بن زايد يزور مواطنا يف ال�شارقة

 •• ال�شارقة-وام:

اأ�ضاد الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
باجلهود التي يبذلها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان 
حاكم ال�ضارقة يف احلفاظ على املعامل التاريخية يف 
املنطقة  ال�ضارقة ك�ضواهد على ا�ضالة وعراقة  امارة 

وموروثها احل�ضاري.
ال�ضيخ  �ضمو  بها  ق��ام  ال��ت��ي  ذل��ك عقب اجل��ول��ة  ج��اء 
حممد بن زاي��د ال نهيان ملنطقة اخل��ان القدمية يف 
املناطق  اق���دم  م��ن  واح���دة  تعد  ال��ت��ي  ال�ضارقة  ام���ارة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة يف الم����ارة وت��ع��م��ل ام����ارة ال�����ض��ارق��ة على 

احلفاظ عليها واعادة ترميمها.
وا�ضاف �ضموه اإن جهود �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة 
القيمة واملتوا�ضلة يف العناية بتاريخ املنطقة �ضاهمت 
بهوية  املرتبطة  التاريخية  املعامل  على  احلفاظ  يف 
اأن  اىل  �ضموه  م�ضريا   .. وح�ضارته  املجتمع  وثقافة 
الآثار واملواقع القدمية جزء من ذاكرة املجتمع لبد 

اأهميتها  واإب���راز  بها  الج��ي��ال  وتعريف  حمايتها  من 
التاريخية العريقة.

املبذولة  اجل��ه��ود  �ضموه خ��الل اجل��ول��ة على  واإط��ل��ع 
والرتاثية  التاريخية  املنطقة  هوية  على  للحفاظ 
وع��م��ل��ي��ات ال��رتم��ي��م واع�����ادة ال��ت��اأه��ي��ل ال��ت��ي جترى 
والبنية  وامل�ضاجد  البيوت  من  املختلفة  معاملها  على 
من  بت�ضييدها  املنطقة  اأه���ايل  ق��ام  وال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة 
الح���ج���ار امل��رج��ان��ي��ة واجل�������س وال���ط���ني ح��ي��ث يعاد 

ترميمها حاليا لتعود كهيئتها ال�ضابقة.
ال��ت��اري��خ احلافل  ذات  الأث��ري��ة  املنطقة  م��ع��امل  وم��ن 
الطواو�ضة  بيت  الق��دامى  املنطق�����ة  اأه��ل  حياة  بعبق 
امل�ضاجد  ع��ددا من  املنطقة  اخل��ان كما ت�ضم  ب��رزة  و 

والقالع.
رافق �ضموه خالل اجلولة الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  و�ضمو  الداخلية 
اآل  نهيان بن مبارك  ال�ضيخ  وزير اخلارجية ومعايل 
وعدد  املجتمع  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزير  نهيان 

من كبار امل�ضوؤولني.

••  ال�شارقة-وام:

قام الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
ب��زي��ارة ملنزل امل��واط��ن را���ض��د حممد 
ع��ب��ي��د ع��ي�����ض��ى ب���ن ج��ر���س مبنطقة 
اخل��ال��دي��ة ب���اإم���ارة ال�����ض��ارق��ة �ضمن 
���ض��م��وه يف ع���دد م���ن مناطق  ج��ول��ة 
الدولة والتقاءه باملواطنني. ورحب 
را�ضد بن جر�س وافراد اأ�ضرته بزيارة 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
�ضعادتهم  عن  معربني  ملنزله  نهيان 
لهم...  وت�����ض��ري��ف��ه  ال����زي����ارة  ب���ه���ذه 
التوا�ضل  �ضموه  واأ���ض��ادوا مب��ب��ادرات 
اأبناء الوطن مما يعك�س حر�س  مع 
�ضوؤون  رعاية  على  احلكيمة  القيادة 
املواطنني والو�ضول اليهم باعتباره 
يف  القيادة  عليه  داأب��ت  عريقا  نهجا 
 .. املواطنني  مع  التفاعل  التوا�ضل 
ومرافقيه  ل�����ض��م��وه  امل���واط���ن  وق����دم 

واجب ال�ضيافة والقهوة العربية.
وراف����ق ���ض��م��وه خ���الل ال���زي���ارة �ضمو 

نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ن��ه��ي��ان  ال�����ض��ي��خ 
زايد  موؤ�ض�ضة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن 
�ضمو  والفريق  والإن�ضانية  اخلريية 

نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���ض��ي��ف  ال�����ض��ي��خ 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال�����ض��ي��خ عبداهلل  و���ض��م��و  ال��داخ��ل��ي��ة 
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

وم��ع��ايل ال�����ض��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
وال�ضباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
امل��ج��ت��م��ع وم��ع��ايل عبداهلل  وت��ن��م��ي��ة 
مهري الكتبي و�ضعادة حممد مبارك 

املزروعي وكيل ديوان �ضمو ويل عهد 
غامن  حممد  جرب  و�ضعادة  اأبوظبي 
ال�����ض��وي��دي م��دي��ر ع���ام دي�����وان ويل 

العهد. 
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امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 
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م�ضت�ضفى النور                       6139111
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 دبى
م�ضت�ضفى ولكري                      2829900
امل�ضت�ضفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
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م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
امل�ضت�ضفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ضت�ضفى امللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
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�ضيدلية النور اجلديدة          6264264
�ضيدلية الرازى                      6326671
ال�ضيدلية الأهلية املركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية دار ال�ضفاء                 6411299
�ضيدلية ابن �ضينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�ضيدلية العني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حممد بن را�شد يعزي عبداهلل عمران ترمي بوفاة والدته 
•• دبي-وام:

ال��وزراء حاكم دبي رعاه  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س   قدم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اهلل واجب العزاء اىل �ضعادة الدكتور عبداهلل عمران ترمي رئي�س دار اخلليج لل�ضحافة والطباعة والن�ضر يف وفاة 
املرحومة والدته. وقد قام �ضموه م�ضاء اأم�س بزيارة منزل الدكتور عبداهلل عمران يف ال�ضارقة حيث قدم �ضموه �ضادق 
عزائه وموا�ضاته لنجل الفقيده وذويها راجيا املوىل جل �ضاأنه اأن يتغمدها بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنها ف�ضيح جناته. 
الدكتور عبداهلل عمران وذوو املرحومة ثمنوا غاليا موا�ضاة �ضاحب ال�ضمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
العزة  دوام  قيادتنا  وعلى  والعافية  ال�ضحة  نعمة  عليه  وي��دمي  �ضموه  اأن يحفظ  تعاىل  اهلل  راج��ني  لهم  دب��ي  حاكم 
وال�ضعادة. رافق �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم يف تقدمي واجب العزاء �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد 
اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات و�ضعادة الفريق م�ضبح را�ضد الفتان 
النابودة  و�ضعادة حممد جمعة  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�ضمو  �ضاحب  مدير مكتب 

و�ضعادة خليفة �ضعيد �ضليمان مدير عام دائرة الت�ضريفات وال�ضيافة بدبي وعدد من امل�ضوؤولني واملرافقني.

وكيل وزارة اخلارجية 
يلتقي �شفري اإيران

••  اأبوظبي-وام: 

التقى �ضعادة عبداهلل بن حممد بن بطي اآل حامد وكيل وزارة 
اخلارجية يف مكتبه يف ديوان عام الوزارة..�ضعادة حممد ر�ضا 
فيا�س �ضفري اجلمهورية ال�ضالمية الإيرانية لدى الدولة. 
ومت خالل اللقاء مناق�ضة اأهم الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك 
مبا  الثنائية  العالقات  وتطوير  التعاون  تعزيز  �ضبل  وبحث 

ي�ضهم يف حتقيق امل�ضالح امل�ضرتكة لكال البلدين.

من�شور بن زايد يعزي عبداهلل عمران 
ترمي يف وفاة والدته

املجل�س الوزاري يوافق على الالئحة التنفيذية للقانون الحتادي يف �شاأن الإيرادات املالية

•• ال�شارقة-وام:

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  ق��دم 
واجب  اأم�س  م�ضاء  الرئا�ضة  ���ض��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
العزاء اىل الدكتور عبداهلل عمران ترمي رئي�س دار اخلليج 
ال�ضارقة  ب��اإم��ارة  منزله  يف  والن�ضر  وال�ضحافة  للطباعة 
�ضموه عن  وع��رب  اهلل.  وال��دت��ه رحمها  لها  املغفور  وف��اة  يف 

ترمي  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  للدكتور  وموا�ضاته  ع��زائ��ه  خال�س 
واأن  رحمته  بوا�ضع  الفقيدة  يتغمد  اأن  تعاىل  اهلل  راجيا   ..
يلهم اأهلها وذويها ال�ضرب وال�ضلوان. كما قدم العزاء �ضمو 
ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان 
اأحمد  الإم��ارات ومعايل  الأعلى ملجموعة ط��ريان  الرئي�س 
و  ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  ممثل  ال�ضويدي  خليفة 

معايل اأحمد جمعه الزعابي نائب وزير �ضوؤون الرئا�ضة. 

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  ال���وزاري  املجل�س  واف��ق 
يف اجتماعه الذي عقد �ضباح اأم�س 
بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  برئا�ضة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة رئي�س 
الالئحة  م�����ض��روع  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ق��ان��ون الحت�����ادي 
يف ���ض��اأن الإي�����رادات امل��ال��ي��ة والذي 
اإيرادات  املحافظة على  اإىل  يهدف 
وحت�ضيلها  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة 

والرقابة عليها.
وا���ض��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س اأي�����ض��ا دليل 
الإج�������������راءات امل����ال����ي����ة امل����وح����د يف 
احل��ك��وم��ة الحت����ادي����ة امل���ق���دم من 
التعديالت  واه�����م  امل��ال��ي��ة  وزارة 
املقرتح ادخالها عليه والذي يهدف 
املالية  الج���������راءات  ت��وح��ي��د  اىل 
املطبقة يف احلكومة الحتاديةمبا 

يتفق والت�ضريعات املالية ال�ضارية
ع��ل��ى ت�ضكيل  امل��ج��ل�����س  ك��م��ا واف����ق 
حوكمة  نظام  ملراجعة  عمل  فريق 
الهيئات  يف  الدارة  جم���ال�������س 
اململوكة  وال�����ض��رك��ات  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
ذلك  وياأتي   . الحتادية  للحكومة 
يف اإطار تقييم املرحلة ال�ضابقة من 
الحكام  واق����رتاح  ال��ن��ظ��ام  تطبيق 

التطويرية له مبا يتفق واملتغريات 
ونتائج التطبيق الفعلي له.

اإلجراءات  على  املجل�س  وافق  كما 
امل����ق����رتح����ة ل���ت���ن���ظ���ي���م م�������ض���ارك���ة 
ال�����وزارات واجل��ه��ات الحت���ادي���ة يف 
واملنظمات  ال���ل���ج���ان  اج���ت���م���اع���ات 
التعاون  ملجل�س  التابعة  والهيئات 

لدول اخلليج العربية.
وتهدف الجراءات اىل ايجاد مزيد 
اجلهات  ك��اف��ة  ب��ني  التن�ضيق  م��ن 
املعنية  واملحلية  الحت��ادي��ة  املعنية 

ب��امل��و���ض��وع وو����ض���ع ق���واع���د عامه 
الجتماعات  ت��ل��ك  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة 
ووتوحيد اجراءات تنفيذ القرارات 

ال�ضادرة عن تلك الجتماعات.
املقدم  املقرتح  املجل�س  ناق�س  كما 
للطريان  ال���ع���ام���ة  ال���ه���ي���ئ���ة  م����ن 
املدين لو�ضع �ضيا�ضة وطنية للحد 
م��ن امل��خ��اط��ر والزم�����ات يف قطاع 
الدولة وو�ضع  امل��دين يف  الطريان 

الليات املنا�ضيه لدارتها.
ديوان  تقارير  على  املجل�س  واطلع 

املالية  احل�ضابات  ب�ضاأن  املحا�ضبة 
الإمارات  هيئة  من  لكل  اخلتامية 
والهيئة  واملقايي�س  للموا�ضفات 
امل���دين والهيئة  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة 
الحتادية للموارد الب�ضرية وهيئة 
الأوراق املالية وال�ضلع لل�ضنة املالية 
 .2011 دي�ضمرب   31 يف  املنتهية 
من  ع���ددا  املجل�س  ا�ضتعر�س  كما 
على  املعرو�ضة  الأخ��رى  املوا�ضيع 
القرارات  وات��خ��ذ  اأع��م��ال��ه  ج���دول 

املنا�ضبة ب�ضاأنها.

عبداهلل بن زايد وبدور القا�شمي يبحثان �شبل تعزيز التعاون بني املجل�س الوطني لالإعالم وجمعية النا�شرين الإماراتيني
•• اأبوظبي-وام:

اأ�ضاد �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد 
رئي�س  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل 
املجل�س الوطني لالإعالم باجلهود 
املتميزة التي تبذلها ال�ضيخة بدور 
رئي�ضة  ال��ق��ا���ض��م��ي  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن��ت 
الإماراتيني  ال��ن��ا���ض��ري��ن  ج��م��ع��ي��ة 

خلدمة قطاع الن�ضر يف الدولة.
ال�ضيخة  تاأ�ضي�س  اأن  �ضموه  واأك���د 
بدور القا�ضمي جلمعية النا�ضرين 
الإماراتيني �ضاهم يف تطوير قطاع 
الن�ضر يف الدولة ومتثيل النا�ضرين 
املحلية  امل��ع��ار���س  يف  الإم��ارات��ي��ني 
وال���ع���رب���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة والرت����ق����اء 
واإي���ج���اد دور حقيقي  امل��ه��ن��ة  ب��ه��ذه 
املوؤ�ض�ضات  مع  جنب  اإىل  جنبا  لها 
خالل  ذلك  جاء  بالثقافة.  املعنية 

الفكرية  احل��رك��ة  وتعزيز  ال��دول��ة 
وت��وف��ري ال���ظ���روف امل��الئ��م��ة التي 
تطوير  م����ن  ال���ن���ا����ض���ري���ن  مت���ك���ن 
الكتاب  اإىل دع��م  اإ���ض��اف��ة  اأدوات��ه��م 
الفكري  النتاج  ن�ضر  على  والعمل 
مناق�ضة  ال����ل����ق����اء  خ������الل  ومت   .
للجمعية  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل���ط���ط 
امل�ضرتك  ال���ت���ع���اون  ���ض��ب��ل  وب���ح���ث 
لالإعالم  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س  ب���ني 
الإماراتيني  النا�ضرين  وجمعية 
دولة  يف  الن�ضر  �ضناعة  يخدم  مبا 
الإم�����ارات وحت��ف��ي��ز ال��ع��ام��ل��ني فيه 
وا�ضتقطاب  اأدوات��ه��م  تطوير  على 
املزيد من النا�ضرين لدخول �ضوق 
ال�ضيخة  الإماراتي. وثمنت  الن�ضر 
ال�ضيخ  �ضمو  القا�ضمي جهود  بدور 
اآل ن��ه��ي��ان يف  ب���ن زاي�����د  ع���ب���داهلل 
دع��م احل���راك الإع��الم��ي والثقايف 

بديوان  مكتبه  يف  �ضموه  ا�ضتقبال 
بدور  ال�ضيخة  ال��ي��وم  ال����وزارة  ع��ام 
وبح�ضور  القا�ضمي  �ضلطان  بنت 
اإدارة  اأع�ضاء من جمل�س  عدد من 
اأن  ���ض��م��وه اىل  اجل��م��ع��ي��ة. واأ����ض���ار 
الإماراتيني  ال��ن��ا���ض��ري��ن  ج��م��ع��ي��ة 
خطت خطوات �ضباقة وجدية نحو 
بواقع  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع  ت��ع��ري��ف 
الن�ضر يف الإم��ارات وتعزيز قدرات 
وربطه  الإم��ارات��ي  النا�ضر  واأدوات 

بالنا�ضرين الدوليني.
بدور  ال�ضيخة  قدمت  جانبها  من 
بنت �ضلطان القا�ضمي نبذة موجزة 
عن جمعية النا�ضرين الإماراتيني 
ودوره����ا يف دع��م وت��ط��وي��ر �ضناعة 
اأهدافهم  اأب��رز  اأن  موؤكدة  الن�ضر.. 
�ضعيهم  يف  ت��ت��م��ث��ل  اجل��م��ع��ي��ة  يف 
يف  الن�ضر  �ضناعة  ودع��م  لتن�ضيط 

ب�ضكل عام وقطاع الن�ضر يف الدولة 
دولة  وقالت متتلك  ب�ضكل خا�س. 
اأ�ض�ضا  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
للموؤ�ض�ضات  م��رك��زا  ل��ت��ك��ون  ق��وي��ة 
�ضناعة  جمال  يف  الرائدة  العاملية 
الن�ضر والتوزيع يف منطقة ال�ضرق 
الأو�ضط بالكامل واأن تتحول اأي�ضا 
اإىل بوابة للقارة الأوروبية والعامل 
العربي وجنوب اآ�ضيا ولقد حر�ضنا 
خالل الإجتماع على مناق�ضة اأهم 
�ضناعة  بتطوير  املتعلقة  الق�ضايا 
ال���دول���ة وال�����ض��ب��ل التي  ال��ن�����ض��ر يف 
مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا ت��ع��زي��ز �ضبل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
النا�ضرين  وج��م��ع��ي��ة  ل����الإع����الم 
جهود  من  لالإ�ضتفادة  الإماراتيني 
الن�ضر  اأداء  حت�ضني  يف  ال��ط��رف��ني 

والنا�ضرين يف الدولة .

القا�ضمي  ب��دور  ال�ضيخة  واأ���ض��ارت 
ا�ضتطاعت  اجل���م���ع���ي���ة  اأن  اإىل 
اجن��از جديد  ت�ضجيل  امل�ضاهمة يف 
اخلارطة  ع��ل��ى  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
العاملية يف قطاع الن�ضر بح�ضولها 
ع��ل��ى ال��ع�����ض��وي��ة ال��ك��ام��ل��ة لحتاد 
النا�ضرين الدويل موؤكدة موا�ضلة 
�ضناعة  بتطوير  اجلمعية  اإل��ت��زام 
والتطلع  الإم�����������ارات  يف  ال���ن�������ض���ر 
التقدم  م���ن  امل���زي���د  حت��ق��ي��ق  اإىل 
وال����ن����ج����اح����ات وم����واك����ب����ة اأح�����دث 
واأف�ضل  القطاع  التطورات يف هذا 
التي  العقبات  لتجاوز  امل��م��ار���ض��ات 

تواجه �ضناعة الن�ضر ب�ضكل عام.
ح�ضر ال��ل��ق��اء ك��ل م��ن حم��م��د بن 
جمعية  �����ض����ن����دوق  اأم�������ني  دخ������ني 
وجمال  الإم���ارات���ي���ني  ال��ن��ا���ض��ري��ن 
الإدارة  جم��ل�����س  ع�����ض��و  ال�����ض��ح��ي 

الربامج  م��دي��ر  النعيمي  وخ��ل��ود 
النا�ضرين  ج��م��ع��ي��ة  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
جمعية  اأن  ي���ذك���ر  الإم����ارات����ي����ني. 
يف  تاأ�ض�ضت  الإماراتيني  النا�ضرين 
كجهة   2009 ف��رباي��ر  م��ن   25
غ���ري رب��ح��ي��ة ت��دع��م ال��ع��ام��ل��ني يف 
دولة  م�ضتوى  على  الن�ضر  ق��ط��اع 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة من 
الن�ضر  ���ض��ن��اع��ة  ت���ط���وي���ر  خ�����الل 
املهنة  �ضروط  الإماراتية وحت�ضني 
وح�ضلت  بها  اخلا�ضة  وال��ق��وان��ني 
اجل���م���ع���ي���ة ع���ل���ى ع�������ض���وي���ة احت����اد 
احتاد  وع�ضوية  العرب  النا�ضرين 

النا�ضرين الدويل.
وت��ع��م��ل اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى الإرت���ق���اء 
عرب  ال��دول��ة  يف  النا�ضرين  مبهنة 
النا�ضر  وتن�ضيط  وت��دري��ب  تاأهيل 
الإم����ارات����ي ورع���اي���ة ال��ع��ام��ل��ني يف 

ال��دول��ة وحت�ضني  الن�ضر يف  جم��ال 
اخلا�ضة  والقوانني  املهنة  �ضروط 
ال��ن�����ض��ر املحلية  ب��ه��ا ودع����م ح��رك��ة 
ب�ضتى ال�ضبل والعمل على تاأ�ضي�س 
للنا�ضرين  حم��دودة  توزيع  �ضركة 
مع  والتعاون  للجمعية  املن�ضمني 
بالن�ضر  املعنية  املحلية  املوؤ�ض�ضات 

والطباعة والتوزيع.
الدفاع  يف  اأي�ضا  اجلمعية  وتن�ضط 
وحماية  ال��ن��ا���ض��ري��ن  ح���ق���وق  ع���ن 
واأ�ضدرت  الفكرية  امللكية  ح��ق��وق 
اإر�����ض����ادي����ا قامت  ك��ت��ي��ب��ا  م����وؤخ����را 
اأع�ضائها  ع��ل��ى  جم���ان���ا  ب��ت��وزي��ع��ه 
�ضياغة  ع��ل��ى  م�ضاعدتهم  ب��ه��دف 
ودق��ي��ق��ة وملزمة  وا���ض��ح��ة  ع��ق��ود 
النزاعات  ن�ضوب  لتفادي  قانونيا 
امل�������ض���ت���ق���ب���ل���ي���ة و�����ض����م����ان ح���ق���وق 

النا�ضرين. 

فريق زراعة الأع�شاء يف مدينة خليفة 
الطبية ي�شيد بدعم ال�شيخة فاطمة

البيئة واملياه تتابع �شحب منتجات غذائية من الأ�شواق املحلية

جلنة ال�شوؤون الت�شريعية يف الوطني الحتادي تناق�س تعديل مواد قانون الجتار بالب�شر

•• اأبوظبي-وام: 

الطبي  الفريق  م��دي��ر  الباقي  عبد  ع��م��ار  ال��دك��ت��ور  اأ���ض��اد 
لزراعة الأع�ضاء يف مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية..بجهود 
�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي 
رئي�ضة  الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة  العام 
املتوا�ضل  ودعمها  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س 
جلميع ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع. ووج���ه ع��ب��د ال��ب��اق��ي ب��ال��غ �ضكره 
وتقديره ل�ضموها على رعايتها واطمئنانها الدائم ب�ضوؤون 
العام  الن�ضائي  الحت��اد  وفد  زي��ارة  خالل  املر�ضى..وذلك 
الب�ضرية  امل���وارد  اإدارة  مدير  امل��ح��رزي  فاطمة  �ضم  ال��ذي 
وري�ضة املن�ضوري م�ضوؤولة وحدة الإعالم وعائ�ضة املهريي 
وعائ�ضة الزعابي من مكتب الدعم الن�ضائي اإىل املري�ضة 
اأول زارعة كلى يف الدولة  اأجريت لها  لطيفة �ضعيد التي 
من متربع متويف من خارج الدولة حيث مت �ضابقا اإجراء 
ال��ع��دي��د م��ن عمليات زراع����ة ك��ل��ى م��ن اأق����ارب امل��ر���ض��ى .. 
وقدم الوفد للمري�ضة متنيات الحتاد الن�ضائي العام لها 
عمليتها  بنجاح  �ضعادتهن  عن  معربات  العاجل  بال�ضفاء 
ن��وع��ه��ا وم��ت��م��ن��ي��ات م���زي���دا من  اجل���راح���ي���ة الأوىل م���ن 
جانبها  من  الطبي.  للطاقم  والتطور  والنجاح  التوفيق 
اأعربت املري�ضة لطيفة �ضعيد عن �ضعادتها باهتمام ودعم 
ال�ضكر  جزيل  ورفعت  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 

كي  لها  درا�ضية  منحة  تقدميها  على  ل�ضموها  والتقدير 
تكمل درا�ضتها اجلامعية. واأو�ضحت اأنها تعاين من ف�ضل 
كلوي منذ كان عمرها ثماين �ضنوات وبداأت غ�ضيل الكلى 
منذ 16 �ضنة حتى وقت قريب ثم مل يعد يوجد مكان يف 
ج�ضمها للغ�ضيل من خالله فتمت عملية زراع��ة كلى لها 
الطبية  ال�ضيخ خليفة  من متربع متويف وذلك يف مدينة 
الإم��ارات بذلك  القانون يف  �ضماح  بعد  اأول عملية  لتكون 
وبحث   . الأق����ارب  على  ال��ت��ربع مقت�ضرا فقط  ك��ان  حيث 
ال��وف��د ال��زائ��ر م��ن الحت����اد ال��ن�����ض��ائ��ي ال��ع��ام م��ع الفريق 
الطبية  ال�ضيخ خليفة  الأع�ضاء يف مدينة  الطبي لزراعة 
باأهمية  اجلمهور  لتوعية  حملة  لإط���الق  ال��ت��ع��اون  �ضبل 
الرتكيز  الن�ضائي  الحت��اد  فيها  يتوىل  بالأع�ضاء  التربع 
التربع  ثقافة  ون�ضر  والإن�ضاين  الجتماعي  اجلانب  على 
وال��ع��ط��اء وي��رك��ز ال��ف��ري��ق الطبي ل��زراع��ة الأع�����ض��اء على 
اجلانب ال�ضحي والعلمي يف هذا املو�ضوع. واأو�ضح الدكتور 
عمار عبد الباقي اأن الن�ضان عند وفاته ي�ضتطيع التربع 
مر�ضى  اأ���ض��خ��ا���س  خلم�ضة  ج�ضمه  م��ن  اأع�����ض��اء  بثمانية 
موؤكدا �ضرورة توعية اجلمهور باأهمية التربع بالأع�ضاء 
�ضفريا  لتكون  �ضعيد  لطيفة  للمري�ضة  برت�ضيحه  منوها 
لتوعية املجتمع. ويف ختام الزيارة قدم الوفد الزائر هدية 
اأ�ضرة الحتاد  تذكارية للمري�ضة لطيفة �ضعيد نيابة عن 

الن�ضائي العام .

•• دبي-وام: 

قال �ضعادة املهند�س �ضيف ال�ضرع الوكيل امل�ضاعد لل�ضوؤون 
الزراعية واحليوانية بالوكالة بوزارة البيئة واملياه ورئي�س 
جل��ن��ة ���ض��الم��ة الأغ���ذي���ة ب��ال��دول��ة ان ال�����وزارة ت��ق��وم بدور 
امللوثة  اأو  ال�ضارة  الأغذية  من  امل�ضتهلكني  حلماية  فاعل 
واملوا�ضفات  الفنية  للوائح  املطابقة  غري  اأو  املغ�ضو�ضة  اأو 
مب��وج��ب الإج������راءات امل��ت��ب��ع��ة ل���الإب���الغ ال�����ض��ري��ع ع��ن تلك 

املوحد  للدليل  وف��ق��ا  ت��داول��ه��ا  او  دخ��ول��ه��ا  مل��ن��ع  الأغ���ذي���ة 
لإجراءات حظر تداول الغذية ورفع احلظر عنها.

اإخطارا غذائيا   51 تعاملت مع  واملياه  البيئة  اإن  واأ�ضاف 
منذ بداية العام اجلاري مت تعميمها على ال�ضلطات املحلية 
اأن  املعنية ب�ضالمة الغذاء يف بلديات الدولة. واأكد ال�ضرع 
بهذا  املتخذة  والج���راءات  ال�ضحب  عملية  تابعت  ال���وزارة 
ثبت  التي  املنتجات  من  ال���ض��واق  خلو  من  للتاأكد  ال�ضاأن 

عدم �ضالحيتها لال�ضتهالك الب�ضري. 

•• دبي-وام:

 ناق�ضت جلنة ال�ضوؤون الت�ضريعية والقانونية للمجل�س الوطني الحتادي 
خالل اجتماعها اأم�س عددا من مواد م�ضروع قانون احتادي ب�ضاأن تعديل 
مكافحة  �ضاأن  يف   2006 ل�ضنة   51 رقم  الحت��ادي  القانون  اأحكام  بع�س 

جرائم الجتار بالب�ضر.
وقال �ضعادة اأحمد علي الزعابي رئي�س اللجنة اإنه مت التطرق اإىل اأربع مواد 
منها املادة 9 التي تن�س على عدم الإخالل بحقوق الغري ح�ضن النية ويتم 
احلكم باحلالت التالية م�ضادرة اأدوات اجلرمية واملتح�ضالت �ضواء كانت 
اأو عينية واإبعاد الأجنبي  اأموال �ضائلة لحقة على عملية الجتار بالب�ضر 

الذي يحكم باإدانته يف اإحدى اجلرائم املن�ضو�س عليها يف هذا القانون.
الذي  املحل  بند باحلكم على غلق  اإنه فيما يخ�س  اللجنة  واأ�ضاف رئي�س 
لغر�س  اأع��د  اإذا  اإل  بفتحه  ي�ضرح  بالب�ضر ول  الجت��ار  فيه جرمية  وقعت 
م�����ض��روع وب��ع��د م��واف��ق��ة ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ف���اإن للجنة وج��ه��ات ن��ظ��ر حوله 
و�ضتوا�ضل البحث فيه للو�ضول اإىل �ضيغة متفق عليها. واأو�ضح اأن اللجنة 
م�ضاءلة  يجوز  باأنه ل  احلكومة  ج��اءت من  11 مكرركما  امل��ادة  ا�ضتبدلت 
عليها  املن�ضو�س  اجلرائم  من  جرمية  اأي��ة  عن  مدنيا  اأو  جنائيا  ال�ضحية 
يف هذا القانون متى ن�ضاأت اأو اإرتبطت ارتباطا مبا�ضرا بكونه جمنيا عليه.. 
واأرت��اأت اأن تكون املادة باأنه ل يرتتب على �ضحايا جرمية الجتار بالب�ضر 
عقوبات اإجرامية نتيجة الجتار بهم اإل يف حالت معينة كم�ضاهمته بنف�ضه 
باأي �ضكل من الأ�ضكال يف جرائم الجتار واإذا كان وافد للعمل واأخل بالعقد 
بالب�ضر هي جرائم  امل��ربم مع كفيله لأن هناك كثريا من جرائم الجت��ار 
دعارة يف الوقت احلايل وهذا نتيجة هروب كثري من اخلدم وا�ضتغالهم يف 

الأعمال غري الأخالقية.
اجلانب حتى  ه��ذا  العقوبات يف  على  الت�ضديد  ت��رت��اأي  اللجنة  اإن  واأ���ض��اف 
اأنها ق�ضية اجتار بالب�ضر وهي يف الأ�ضا�س  ل ي�ضتغل ويتم ت�ضويرها على 
هروب اخلادمة من الكفيل وكان من باب الأوىل على اخلادمة الذهاب اإىل 
ال�ضرطة اأو الت�ضال بهم لأخذ حقها اأو النظر يف �ضبب هروبها بدل الدعاء 

بعد القب�س عليها باأنها �ضحية اجتار بالب�ضر.
ومت التطرق اإىل املادة 11 مكرر 2 بوجوب علم اجلاين ب�ضن ال�ضحية يف 
اجلرائم املن�ضو�س عليها يف هذا القانون وت�ضدد العقوبة على اجلاين يف 
حال ثبوت ا�ضتخدام ال�ضحية القا�ضر بجرائمه حتى لو كان ل يعلم بعمر 

ال�ضحية.
ملكافحة الجتار  الوطنية  اللجنة  باإن�ضاء  12 وتعنى  املادة  اللجنة  وبحثت 

بناء  ال��وزراء  ق��رار من جمل�س  رئا�ضتها  بت�ضكيلها وحتديد  ي�ضدر  بالب�ضر 
ملكافحة  �ضاملة  وطنية  ا�ضرتاتيجية  بو�ضع  وتخت�س  الوزير  اق��رتاح  على 
بالتن�ضيق  لها  املنفذة  واإع��داد اخلطط والربامج والآليات  بالب�ضر  الجتار 
املتعلقة  والنظم  الت�ضريعات  ودرا�ضة وحتديث  بالدولة  املعنية  مع اجلهات 
وفقا  لل�ضحايا  املطلوبة  احل��م��اي��ة  يحقق  مب��ا  بالب�ضر  الجت���ار  مب�ضائل 
التي اتخذتها الدولة  التدابري  التقارير عن  واإع��داد  للمقت�ضيات الدولية 
ودرا�ضة  بالدولة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�ضيق  بالب�ضر  الجت���ار  ملكافحة 
بني  والتن�ضيق  ب�ضاأنها  ال��الزم  واتخاذ  بالب�ضر  الجت��ار  مبو�ضوع  التقارير 
خمتلف اجلهات املعنية بالدولة من وزارات ودوائر وموؤ�ض�ضات وهيئات فيما 
يتعلق مبكافحة الجتار بالب�ضر ومتابعة ما يتم يف هذا ال�ضاأن ون�ضر الوعي 
والن�ضرات  والندوات  املوؤمترات  واإقامة  بالب�ضر  بالإجتار  املتعلقة  بامل�ضائل 
والتدريب وغريها مبا يحقق اأهداف اللجنة وامل�ضاركة مع اجلهات املعنية 
يف الدولة يف املوؤمترات واملنتديات الدولية املتعلقة مبكافحة الإجتار بالب�ضر 
املنا�ضبة  الآليات  الدولية وو�ضع  الدولة يف هذه املحافل  ونقل وجهة نظر 
اللجنة  ا�ضتحدثت  بالب�ضر. كما  ال�ضحايا يف ق�ضايا الجتار  للتعرف علي 
واملخت�ضة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�ضيق  وج��وب  على  تن�س  ج��دي��دة  م��ادة 
بحيث  بالب�ضر  الجت��ار  جرائم  من  للمت�ضررين  والدعم  احلماية  لتاأمني 
اإىل  اللجنة  وتطرقت  املجتمع.  يف  لالندماج  وم�ضاعدتهم  تاأهيلهم  يتم 
13 مكرر باأنه يعفى ال�ضحية يف جرائم الجت��ار بالب�ضر من ر�ضوم  امل��ادة 
الدعوى املدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعوي�س عن ال�ضرر الناجم عن 
ا�ضتغالله يف جرمية الجتار بالب�ضر كما قامت باللجنة بالتعديل على املادة 
املخت�ضني  والعتباريني  الطبيعيني  الأ�ضخا�س  جميع  يلتزم  وتن�س   14
تنفيذا  عليها  ح�ضلوا  التي  املعلومات  ب�ضرية  القانون  هذا  اأحكام  بتطبيق 

لأحكامه ول تك�ضف �ضريتها اإل بالقدر الذي يكون �ضروريا لذلك.
اللجنة  مقرر  ال�ضام�ضي  جمعة  �ضلطان  م��ن  ك��ل  �ضعادة  الج��ت��م��اع  ح�ضر 
بطي  وحممد  حم  بن  م�ضلم  حممد  والدكتور  غليطه  بن  اأحمد  وم��روان 

القبي�ضي اأع�ضاء اللجنة.
وبح�ضب املذكرة التف�ضريية مل�ضروع القانون فاأن الأو�ضاع اقت�ضت يف الآونة 
الأخ��رية اإدخ��ال بع�س التعديالت على بع�س مواد القانون الحت��ادي رقم 
تاأمني  بق�ضد  بالب�ضر  الجت��ار  جرائم  مكافحة  ب�ضاأن   2006 ل�ضنة   51
الكافية  ال�ضمانات  وو���ض��ع  بالب�ضر  الجت���ار  ل�ضحايا  الق�ضوى  احلماية 
الن�ضجام  وحتقيق  بالب�ضر  الجت��ار  ل�ضحايا  الكاملة  احلماية  تكفل  التي 
والوفاء  ال��دول��ة  اإليها  ان�ضمت  التي  الدولية  وامل��ع��اه��دات  التفاقيات  مع 

بالتزاماتها نحوها.
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بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�شة حول �شبل الوقاية من املخاطر الزلزالية

بلدية مدينة العني و وزارة العمل حتتفالن بيوم العمال العاملي

بلدية الغربية توقع مذكرة تفاهم مع �شركة اأبوظبي لل�شرف ال�شحي

•• اأبوظبي-وام:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي اإدارة 
البيئة وال�ضحة وال�ضالمة ور�ضة 
املخاطر  من  الوقاية  �ضبل  ح��ول 
الزلزالية بالتعاون وال�ضراكة مع 
اجلوية  لالأر�ضاد  الوطني  املركز 
وال����زلزل حت��ت ع��ن��وان  الزلزل 
فيها  �ضارك  نتعاي�س معها  وكيف 
م���وظ���ف���و ال���ب���ل���دي���ة ب���ه���دف رفع 
التعاطي  ب�ضاأن  ال��وع��ي  م�ضتوى 
واآليات  ال��زلزل  ا�ضتحقاقات  مع 

الوقاية والتخفيف من اآثارها.
امل��ه��ن��د���س ����ض���الح عو�س  وق�����ال 
لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�ضراج 
تخطيط املدن بالإنابة اأن الور�ضة 
البلدية  حملة  اإط��ار  �ضمن  تاأتي 
التوعوية والإر�ضادية والتثقيفية 
الذي  الكبري  للنجاح  وانعكا�ضا 
يف  اأبوظبي  مدينة  بلدية  حققته 
املخاطر  مراقبة  م�ضروع  تنفيذ 

اأن  اإىل  ال�������ض���راج  ون����وه  ري���خ���رت. 
والإن�ضائية  الهند�ضية  الت�ضاميم 
اأ�ضبحت تخ�ضع ملعايري  للمباين 
تاأخذ  ال�������زلزل  ب�������ض���اأن  ����ض���ارم���ة 
الظروف  ك���اف���ة  الع���ت���ب���ار  ب��ع��ني 
التعر�س  احتمالية  �ضمنها  ومن 
لرتدادات زلزالية حت�ضل �ضمن 
حزام الزلزل البعيد عن منطقة 
على احلر�س  بالإ�ضافة  اأبوظبي 
على ا���ض��ت��خ��دام م���واد ال��ب��ن��اء ذات 
املوا�ضفات الفنية العالية وفر�س 
متابعة  ع���ل���ى  ����ض���ارم���ة  رق����اب����ة 
اإن�ضاء  م���راح���ل  ك���اف���ة  وت���دق���ي���ق 
التحتية  البنية  ومكونات  املباين 
وات����ب����اع ب����رام����ج ���ض��ي��ان��ة دوري�����ة 
للمباين ذات موا�ضفات ومعايري 

عاملية.
املخاطر  مراقبة  ن��ظ��ام  اإن  وق���ال 
الزلزالية يعرب عن روؤية حكومة 
اأبوظبي وا�ضرتاتيجيتها الرامية 
الر�ضد  معايري  اأعلى  تاأمني  اإىل 

م��ع��اي��ري ال�����ض��الم��ة م��و���ض��ح��ا اأن 
املخاطر  واإدارة  مراقبة  م�ضروع 
ت��ن��ف��ذه بلدية  ال����ذي  ال��زل��زال��ي��ة 
مدينة اأبوظبي يهدف اإىل اإن�ضاء 
الأ�ضاليب  اأكر  اإىل  ي�ضتند  نظام 
لتحليل  فاعلية  والفنية  العلمية 
لتطوير  وذل��ك  البيانات  وتوزيع 
وبيئة  ���ض��ل��ي��م��ة  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
�ضيا�ضات مقبولة حلماية التطور 
العمراين احلايل وامل�ضتقبلي من 
انعكا�ضات الآثار البيئية املحتملة 
جهود  �ضمن  امل�����ض��روع  ي��اأت��ي  كما 
ن��ظ��ام متكامل  ال��ب��ل��دي��ة لإن�����ض��اء 
الزلزل  خماطر  ومراقبة  لإدارة 
وذل����ك ب��ال��رغ��م م���ن ع���دم وجود 

�ضجل تاريخي للزلزل بالدولة.
واأكد املهند�س عبد العزيز زعرب 
وال�ضحة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  م���دي���ر 
مدينة  ب���ل���دي���ة  يف  وال�������ض���الم���ة 
الور�ضة  ه��ذه  انعقاد  اأن  اأبوظبي 
ي���اأت���ي ���ض��م��ن اإط�����ار ���ض��ع��ي بلدية 

ال����زل����زال����ي����ة مب�����ا ي����ت����واف����ق مع 
ا�ضرتاتيجيتها الهادفة اإىل اإيجاد 
بنية معلوماتية متطورة ت�ضهم يف 
خماطر  بكافة  الكاملة  الإحاطة 
على  لي�س  ال��زل��زال��ي��ة  الأن�����ض��ط��ة 
فح�ضب  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  م�ضتوى 
ب���ل ول��ت�����ض��م��ل خ���ارط���ة الإم�����ارات 
يوؤمن مظلة  ال��ذي  الأم��ر  كاملة 
اأ�ضحاب  دع���م  يف  ت�ضهم  ح��م��اي��ة 
القرار يف التعاطي مع التداعيات 
الناجتة عن الظواهر الطبيعية.

وا�ضاف اإن جميع م�ضاريع البناء 
وت�ضييد املباين واملن�ضاآت يف اإمارة 
لكود  تخ�ضع  اأ�ضبحت  اأب��وظ��ب��ي 
بالزلزل  اخل��ا���س  العاملي  البناء 
وال��ذي يوفر ب��دوره درج��ة عالية 
من الأمان وال�ضالمة م�ضريا اإىل 
اأن اإمارة اأبوظبي تقع خارج حزام 
بحيث  اآم��ن��ة  ال���زلل ويف منطقة 
ال���ت���ي تقل  ب����ال����زلزل  ت���ت���اأث���ر  ل 
قوتها عن 6 درجات على مقيا�س 

ال���زل���زايل وال��ع��م��ل ع��ل��ى تكري�س 
ال�����ربام�����ج ال���ع���ل���م���ي���ة امل���ت���ط���ورة 
واملمتلكات  ال�������ض���ك���ان  حل���م���اي���ة 
والبنية  واخل�����ا������ض�����ة  ال����ع����ام����ة 
اإيجاد  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
التطور  ف��ائ��ق��ة  ع��ل��م��ي��ة  اأر����ض���ي���ة 
ت�ضمح بتجمع خمزون معلوماتي 
من  ال��ق��رار  اأ�ضحاب  ميكن  هائل 
كما  ال�ضحيحة  ال��ت��داب��ري  ات��خ��اذ 
الزلزايل  الر�ضد  م�ضروع  ي�ضكل 
امل�ضاريع  جلملة  اأ�ضا�ضيا  مرتكزا 
التي ت�ضهدها الإمارات  التنموية 
اأبوظبي ب�ضكل  ب�ضكل عام واإم��ارة 
م�ضروع  اأن  اإىل  واأ����ض���ار   . خ��ا���س 
من  يتبعه  وما  الزلزايل  الر�ضد 
وبرامج  ع��م��ل  ور�����س  و  اأن�����ض��ط��ة 
م�ضتوى  ل����رف����ع  ج�������اء  ت����وع����ي����ة 
اأع��ل��ى درج��ات��ه الأمر  الأم���ان اإىل 
اه���ت���م���ام وحر�س  ي��ع��ك�����س  ال�����ذي 
حكومة اأبوظبي على اأمن وحياة 
باأعلى  اآمنة  ال�ضكان وتاأمني بيئة 

امل���رر م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة املنطقة 
عبيد  وم��ب��ارك  بالنابة  الغربية 
الظاهري نائب مدير عام �ضركة 
ابوظبي لل�ضرف ال�ضحي و�ضيف 
التنفيذي  املدير  املزروعي  �ضعيد 
وخليفة  التحتية  البنية  لقطاع 
التنفيذي  �ضامل املن�ضوري املدير 
و�ضواحيها  املدن  خدمات  لقطاع 
الإدارات  م����دي����ري  م����ن  وع�������دد 

وروؤ�ضاء الأق�ضام .
العمل  اإىل  امل�����ذك�����رة  وت����ه����دف 
والتن�ضيق امل�ضرتك بني الطرفني 

•• الفجر– املنطقة الغربية:

الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  وق��ع��ت 
التعاون  لتعزيز  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
ابوظبي  ����ض���رك���ة  م����ع  امل�������ض���رتك 
ل��ل�����ض��رف ال�����ض��ح��ي والرت����ق����اء 

املقدمة  اخل�����دم�����ات  مب�������ض���ت���وى 
لل�ضكان يف خمتلف مدن املنطقة 

الغربية .
اقيم  ال���ذي  التوقيع  حفل  �ضهد 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  مب��ق��ر 
مبارك  م�ضبح  زاي����د  م��دي��ن��ة  يف 

•• العني – الفجر:

العني  م����دي����ن����ة  ب����ل����دي����ة  ن���ظ���م���ت 
بالتعاون مع وزارة العمل فعاليات 
يوم العمال العاملي والذي ي�ضادف 
الأول من مايو من كل عام ، حيث 
تعميق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  وزارة  ت��ه��دف 
حقيقيون  �ضركاء  العمال  اأن  فكرة 
ت�ضهدها  ال��ت��ي  التنمية  عملية  يف 

يحر�س  ح��ي��ث   ، خ��ا���ض��ة  ب�����ض��ف��ة 
التحتية على تثقيف  البنية  قطاع 
وت��وع��ي��ة امل��وظ��ف��ني ب��اأه��م��ي��ة دور 
العامل يف حياتنا وتقديراً وعرفاناً 
به يف  ال��ذي يقومون  البارز  للدور 

بناء واإجناز م�ضاريع الطرق .
الحتفال  ياأتي   ، املهريي  واأ���ض��اف 
ال�ضنوي بيوم العمال العاملي ليوؤكد 
حفظ  على  الدائم  الدولة  حر�س 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ق��ط��اع  م�����ض��اري��ع 
فقرات  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  ودع���وت���ه���م 
ترفيهية و تكرمي العمال ، عالوة 
من  النور  م�ضت�ضفى  م�ضاركة  على 
ت��ق��دمي خ��دم��ات فحو�ضات  خ��الل 
ال�ضرطة  وم�ضاركة  جمانية  طبية 
والتوجيه  التنظيم  يف  املجتمعية 
والواجبات  وال��ل��وائ��ح  ب��ال��ق��وان��ني 

اخلا�ضة بهم.

�ضهيل  امل��ه��ن��د���س  وق�����ال  ال����دول����ة. 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل���ه���ريي  ث����اين 
ببلدية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ق��ط��اع 
الفعالية  ه���ذه  اأن  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 
دولة  احتفالت  م��ع  تتزامناً  ت��اأت��ي 
املختلفة  وم��وؤ���ض�����ض��ات��ه��ا  الم�����ارات 
ب��ه��ذا ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ومت��ا���ض��ي��اً مع 
الن�ضان  بحقوق  املتزايد  الهتمام 
ب�ضفة عامه وق�ضايا حقوق العمال 

حقوق العمال وتوفري بيئة العمل 
اأداء  املنا�ضبة لهم مبا ميكنهم من 
املطلوب  بال�ضكل  اأع��م��ال��ه��م  م��ه��ام 
ينعك�س  مب���ا  اإن��ت��اج��ي��ت��ه��م  وزي������ادة 
وتوجهات  اأه������داف  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���اً 
ت�ضمنت  و  ال����ع����م����ل.  اأ�����ض����ح����اب 
نظمتها  التي  والربامج  الفعاليات 
مع  بالتعاون  العني  مدينة  بلدية 
عمال  لع��دد  ح�ضرا  العمل  وزارة 

املعاجلة  املياه  ا�ضتخدام  واأهمها 
اخل�ضراء  امل�������ض���ط���ح���ات  ري  يف 
وامل���ن���اط���ق امل���ن���زرع���ة يف ك���ل من 
وال�ضلع  وغ��ي��اث��ي  زاي�����د  م��دي��ن��ة 
وجزيرة دملا واملرفاأ وليوا بجانب 
ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات الأخ���رى 
ال�ضكان  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي 

ومتطلباتهم.
وم���ن ج��ان��ب��ه اك���د م���ب���ارك عبيد 
�ضركة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ال���ظ���اه���ري 
اب��وظ��ب��ي ل��ل�����ض��رف ال�����ض��ح��ي اأن 
توقيع  ع��ل��ى  ال�����ض��رك��ة ح��ري�����ض��ة 
مذكرة التفاهم مع بلدية املنطقة 
ال��غ��رب��ي��ة مل��ا يف ذل���ك م��ن نواحي 
ال�ضكان  على  �ضتنعك�س  ايجابية 
واملنطقة ب�ضكل كبري ومبا يخدم 
الأهداف امل�ضرتكة بني الطرفني 
�ضركة  اأن  اإىل  الظاهري  واأ�ضار   .
ت�ضعى  ال�ضحي  لل�ضرف  ابوظبي 
املجتمعية  ال�����ض��راك��ات  ع��ق��د  اإىل 
واجلهات  القطاعات  خمتلف  مع 
مبا  احلكومية  وغ��ري  احلكومية 
يخدم املجتمع وي�ضاهم يف حتقيق 

روؤية ور�ضالة ال�ضركة .

منها، �ضمان  يف جم��الت عديدة 
تقدمي خدمات متكاملة ومتميزة 
وتلبية  الغربية  املنطقة  لأه���ايل 
وتركيز  وتطلعاتهم  احتياجاتهم 
اجل���ه���ود ن��ح��و حت��ق��ي��ق الأه�����داف 
للطرفني  امل�������ض���رتك���ة  وال���������روؤى 
لتوطيد وتر�ضيخ مكانة مرموقة 
ورائدة يف الإم��ارة  بالإ�ضافة اىل 
ب��ني الطرفني  ال��ت��وا���ض��ل  ت��ع��زي��ز 
التي  امل�ضرتكة  امل�ضالح  لتحقيق 

ت�ضب يف م�ضلحة الطرفني.
اأكد م�ضبح مبارك املرر مدير عام 
بالإنابة  الغربية  املنطقة  بلدية 
البلدية على توفري كافة  حر�س 
احتياجات  تلبي  التي  اخل��دم��ات 
ال�����ض��ك��ان والأه�������ايل ون��ق��ل��ه��ا اإىل 
وال�ضعي  اإليها  الحتياج  مناطق 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ض��ك��ان يف 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  م���دن  خمتلف 

وتلبية رغباتهم .
التفاهم  مذكرة  ران  املر  واأ�ضاف 
لل�ضرف  اب���وظ���ب���ي  ����ض���رك���ة  م����ع 
ال�ضحي �ضت�ضاهم يف حتقيق عدة 
الغربية  ل�ضكان  ايجابية  اأه��داف 

ل��رف��ع م�ضتوى  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
فيما  املجتمعي  والتثقيف  الوعي 
يتعلق مببادىء التعاي�س والتاأقلم 
الكوارث  مواجهة  على  وال��ت��درب 
وذلك  ال���زلزل  ومنها  الطبيعية 
وحر�ضها  البلدية  لدور  جت�ضيدا 
املجتمع  ال�ضراكة مع  تعزيز  على 
ال�ضلة  ذات  والهيئات  واملوؤ�ض�ضات 
بهدف التخفيف من اآثار الزلزل 
يف حال حدوثها موؤكدا يف الوقت 
العربية  الإم��ارات  اأن دولة  نف�ضه 
املتحدة تقع خ��ارج ح��زام الزلزل 
ون�ضبة الأخطار الزلزالية املمكنة 
ال��دن��ي��ا بحيث  ح��دوده��ا  تبقى يف 
كونها  وامل��راف��ق  امل��ب��اين  تتاأثر  ل 
قائمة على اأ�ض�س ومعايري دولية 
من خالل كودات البناء ال�ضارمة 
والتي تاأخذ بعني العتبار تاأكيد 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى حت��م��ل الرت�����دادات 
التي  ال����زلزل  نتيجة  احل��ا���ض��ل��ة 

ت�ضرب الأقاليم املجاورة .

دار الرب تنظم دورة الإ�شعافات الأولية لعمرة امل�شلمني اجلدد
مدير  اجل���ن���ي���ب���ي  را������ض�����د  اأع�����ل�����ن 
م����رك����ز امل����ع����ل����وم����ات الإ�����ض����الم����ي 
عن  ال������رب  دار  جل��م��ع��ي��ة  ال���ت���اب���ع 
الإ�ضعافات  ل����دورة  امل��رك��ز  تنظيم 
التي  ال���ع���م���رة  ل���رح���ل���ة  الأول�����ي�����ة 
 100 ل�  ال��رب  دار  تنظمها جمعية 
من  اجل���دد  امل�ضلمني  م��ن  �ضخ�س 
وعائالت، وتنظم  اأفراداً  اجلن�ضني 
دبي  بالتعاون مع موؤ�ض�ضة  ال��دورة 
لالإ�ضعاف، وقد حا�ضر فيها ال�ضيد 
م������روان ع��ل��ي ع��ن��رب رئ��ي�����س ق�ضم 
التوعية املجتمعية باإدارة التدريب 
كما  باملوؤ�ض�ضة،  امل�ضتمر  والتعليم 
الدكتور رومريو يو�ضا  بها  حا�ضر 

املدرب الفني باملوؤ�ض�ضة.
ال����دورة  اأن  اإىل  اجل��ن��ي��ب��ي  واأ����ض���ار 
�ضربات  من  الوقاية  �ضبل  تناولت 
اإ�ضابات  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  ال�����ض��م�����س 
والنزيف حال  والعدوى  احل��وادث 
تنقل املعتمرين يف املناطق املقد�ضة 
اأو التزاحم يف احلرمني ال�ضريفني، 
كما �ضاحب هذه الدورة م�ضابقات 
وتوعية دينية ملنا�ضك العمرة، وقد 
جديداً  م�ضلماً   40 نحو  ح�ضرها 
جن�ضيات  من  وه��م  مرافقيهم  مع 
الفلبني وال�ضني والهند وباك�ضتان 
واإيطاليا  وال�������ض���ودان  وامل��ك�����ض��ي��ك 
وب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����ض��ا، واأو����ض���ح اأن 
الدعاة  م���ن  ���ض��رياف��ق��ه��ا  ال��رح��ل��ة 

واآملا  اإ���ض��الم  و���ض��ي��د  جي�ضي  ن��ا���ض��ر 
وخديجة  العطاري  وناهد  عاطف 
بوي  داد  فاطمة  واأ���ض��ادت  يعقوب. 
املتطوعة باملركز بامل�ضتوى العلمي 
املتميز الذي و�ضلت اإليه امل�ضلمات 
للدرو�س  م��ت��اب��ع��ت��ه��ن  يف  اجل������دد 
على  وحر�ضهن  للدين  وفهمهن 
اأن تكون كل منهن داعية لالإ�ضالم 
جلمعية  و�ضكرهن  جاليتها  ل��دى 
امل��ع��ل��وم��ات على  ال���رب وم��رك��ز  دار 
الإن�ضانية  والعالقة  العمرة  رحلة 
الكرمية  والأخ����������الق  احل���م���ي���م���ة 
والعادات الطيبة التي جتمعهن يف 
الداخلية  ولقاءاته  املركز  فعاليات 
املركز  متطوعات  م��ع  واخل��ارج��ي��ة 

وامل�ضلمات اجلدد.
من جانبها ناهد العطاري الإدارية 

اأن  اإىل  اأ����ض���ارت  ب��امل��رك��ز  وامل��ع��ل��م��ة 
بامل�ضلمني  ك����ث����رياً  ي��ه��ت��م  امل����رك����ز 
ويتابعهم  اجل�������دد  وامل�������ض���ل���م���ات 
بالدرو�س واملحا�ضرات وي�ضاعدهم 
يف حياتهم الجتماعية والتزامهم 
الإ�����ض����الم، ويقوم  واأخ������الق  ب��ق��ي��م 
اإ�ضالمهم  اإ���ض��ه��ار  وث��ائ��ق  ب��اإ���ض��دار 
واع��ت��م��اده��ا م��ن حم��اك��م دب���ي، كما 
ال�ضرعي،  بالزي  امل�ضلمات  يتعهد 
وموؤمتر  معار�س  يف  ي�ضارك  كما 
�����ض����الم دب������ي ودي������ه������اد ل���الإغ���اث���ة 
ملتقى  وف���ع���ال���ي���ات  وال���ت���ط���وي���ر 
حممد  ب��ن  زاي���د  وملتقى  العائلة 
الن�ضائية  وال��ن��ه�����ض��ة  ب��اخل��وان��ي��ج 
وغ����ريه����ا ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق م����ع دائ�����رة 
والعمل  الإ����ض���الم���ي���ة  ال���������ض����وؤون 

اخلريي بدبي.

ا�سهار ال�سالم
فيالي  رام����اك����ري���������ض����ن����ان  ان���������ا، 
اجلن�ضية  ه�����ن�����دي   - �����ض����ام����ي 
وي����ح����م����ل ب����ط����اق����ة ه�����وي�����ة رق����م 
)7841988316168(�ضادر 
اعتنقت  ق����د   - الم����������ارات  م����ن 
ابوظبي  حمكمة  ام���ام  ال����ض���الم 
ال�����ض��رع��ي��ة- وا���ض��ب��ح ا���ض��م��ي من 
راماكري�ضنان فيالي اىل رحمة 

اهلل وهذاللعلم.

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 570 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ التوا�ضل للمقاولت العامة ميثلها ال�ضيد وليد م�ضعود ح�ضني عبداهلل 
اجلن�ضية:  ال�ضمنتية  املواد  لتجارة  القليني  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�ضية: 
المارات مو�ضوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 31300 درهم+تعوي�س   املطلوب 
بالن�ضر  عنوانه:  المارات  اجلن�ضية:  ال�ضمنتية  املواد  لتجارة  القليني  اعالنه/ 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 
 8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/12
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  اخلام�ضة  الدائرة  امام  �ضباحاً 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  نهيان  اآل  مبع�ضكر   التجارية 
لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل  عليها  موقعا  امل�ضتنداتك  و�ضورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

مركز الت�شوية الودية للمنازعات مبحاكم دبي يحل نزاع جتاري ل�شجني
واحدة وذلك باإ�ضدار اتفاقية �ضلح والتي تعد �ضنداً تنفيذياً 
ملزم للطرفني، فاملركز يف حال ال�ضلح بني الطرفني يعيد 
ن�ضف الر�ضوم امل�ضتحقة على النزاع وذلك ت�ضجيعاً لأ�ضحاب 
الق�ضايا على حل النزاعات ودياً، هذا بالإ�ضافة اإىل اأن املركز 
يف حال تعذر ت�ضوية النزاع فاأنه يتم ت�ضجيل دعوة ق�ضائية 
ت�ضجيل  عند  املدفوعة  بالر�ضوم  يكتفي  و  ر�ضوم  دفع  ب��دون 
النزاع يجوز لهم مبوجب  اأطراف  اإن  اإىل  النزاع، بالإ�ضافة 
عنهم  بالنيابة  للح�ضور  ي�ضاءون  من  توكيل  ر�ضمية  وكالة 
ولي�س فقط املحامني ب�ضرط اأن تت�ضمن تلك الوكالت حق 

ال�ضلح والت�ضوية. 
الودية  الت�ضوية  مركز  مدير  مبا�ضري  اأم��ني  حممد  وذك��ر 

للمنازعات اأن املركز يخت�س بالنظر يف منازعات ق�ضمة املال 
يتجاوز  ل  فيها  الدين  اأ�ضل  قيمة  التي  واملنازعات  ال�ضائع، 
خم�ضون األف درهم بعدما كانت ع�ضرون األف درهم، بالإ�ضافة 
اإىل اإمكانية اإحالة النزاع اإىل املركز بناًء على طلب الطرف 
املنازع فقط بعد ان كان مطلوب اتفاق جميع اطراف املنازعة 
على اخت�ضا�س املركز، كما اأ�ضبح من املمكن طلب الطرفني 
اإحالة الدعوى اىل املركز يف الدعاوى املنظورة اأمام املحاكم 
رئي�س  بعد موافقة  والعقارية  واملدنية  التجارية  البتدائية 
اأحد  ك��ان  ح��ال  املركز يف  املخت�س، وكذلك يخت�س  ال��دائ��رة 
الأطراف بنك اأو م�ضرف، وطلب ندب اأو تعيني خبري ابتداًء 

�ضواء منفرد اأو مرتبط مع طلب اآخر.

بحل  دبي  حماكم  يف  للمنازعات  الودية  الت�ضوية  مركز  قام 
نزاع جتاري قائم بني طرفني اأحدهما �ضجني مببلغ مليوين 
بنظر  املخت�س  امل�ضلح  واح��دة، حيث متكن  دره��م يف جل�ضة 
النزاع و اإنهاء ثالث دعاوي جزائية اأخرى مرتبطة يف نف�س 
تعهد  حيث  والفجرية،  وال�ضارقة  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  النزاع 
املخت�ضة  املحاكم  اأم���ام  ال��دع��اوي  تلك  باإنهاء  ال��ن��زاع  ط��ريف 
حماكم  يف  املخت�س  القا�ضي  م��ن  الت�ضوية  اعتماد  مبجرد 
اخلالفات  كافة  املحاكم  اأم��ام  املاثل  النزاع  اأنهى  فقد  دب��ي. 
والدعاوي القائمة بني الأطراف واأ�ضبحت اتفاقية ال�ضلح 
املوقعة بني طريف النزاع هي البديلة عن جميع اللتزامات 
الواردة يف تلك الدعاوي، فقد اأنهى امل�ضلح النزاع يف جل�ضة 

الإمارات تدين تفجريًا ا�شتهدف قدا�شا يف كني�شة اأرو�شا �شمال تنزانيا
••  اأبوظبي-وام:

اأدانت المارات العربية املتحدة التفجري الإرهابي  الذي ا�ضتهدف قدا�ضا بكني�ضة اأرو�ضا �ضمال تنزانيا واأ�ضفر عن 
مقتل �ضخ�ضني واإ�ضابة 30 من املواطنني التنزانيني الأبرياء.

وقال �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية يف ت�ضريح لوكالة اأنباء المارات.. ان المارات العربية 
املتحدة ت�ضتنكر ب�ضدة هذا العمل الجرامي الذي اأودى بحياة اأبرياء.

اإىل جانبها يف مواجهة هذا  تنزانيا ووقوفها  املتحدة مع جمهورية  العربية  الم��ارات  �ضموه عن ت�ضامن  واأع��رب 
العمل اجلبان.

واأكد �ضموه رف�س المارات العربية املتحدة لالرهاب بكل اأ�ضكاله و�ضوره م�ضددا على رف�س الدولة ل�ضتهداف دور 
العبادة وانتهاك حرمتها .. معربا عن موا�ضاته لأ�ضر ال�ضحايا ومتنى ال�ضفاء للجرحى.

وقال �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد يف ختام ت�ضريحه اإن مثل هذه العمال الجرامية توؤكد احلاجة امللحة لأن تقف 
كل دول العامل يف وجه الرهاب ومكافحته مهما كان م�ضدره ودوافعه دون كلل اأو تردد.

الهالل يبحث امل�شاعدات الإن�شانية 
التي يقدمها اإىل �شريالنكا

�ضمن  التوجيهات  تلك  ت�ضع  الهيئة  اأن  املختلفة..كما 
اأولويات براجمها التي تنفذها داخل الدولة اأو يف الدول 
اإليها عرب  ن��داءات الإغاثة التي ت�ضل  املنكوبة خ�ضو�ضا 
والهالل  الأح��م��ر  ال�ضليب  جلمعيات  ال���دويل  الإحت����اد 
لواء  حتت  املن�ضوية  اجلمعيات  من  مبا�ضرة  اأو  الأحمر 
الإحتاد الدويل. من جهته عرب وزير التجارة وال�ضناعة 
الهالل  لهيئة  وتقديره  �ضكره  عميق  عن  ال�ضريالنكي 
تقدمها  التي  الإغاثية  م�ضاعدتها  و  الإماراتية  الأحمر 
وا�ضتعر�س  �ضريلنكا.  خا�ضة  ال��ع��امل  دول  م��ن  للكثري 
ال���وزي���ر ال�����ض��ريلن��ك��ي الأو�����ض����اع يف ب����الده .. وق����ال اإن 
الفي�ضانات  ت�ضررت كثريا جراء موجات  املناطق  بع�س 
والنزاعات  �ضريالنكا  من  خمتلفة  مناطق  ت�ضرب  التي 
اأخرى  اإىل مناطق  ن��زوح الأه��ايل  اإىل  اأدت  التي  امل�ضلحة 
بعد اأن دمرت منازلهم وكافة املن�ضاآت التعليمية والطبية 
لإعادة  امل�ضاعدة  طلب  ا�ضتدعى  ال���ذي  الأم���ر  وال��ط��رق 
بناء خمتلف املباين واملن�ضاآت حتى يتمكن النازحون من 

العودة اإىل مناطقهم املهجورة. 

••  اأبوظبي-وام:

هيئة  ع��ام  اأم���ني  الفالحي  عتيق  حممد  ال��دك��ت��ور  بحث 
الهالل الأحمر و معايل ر�ضاد بدر الدين وزير ال�ضناعة 
الدميقراطية  ���ض��ري��الن��ك��ا  ج���م���ه���وري���ة  يف  وال����ت����ج����ارة 
اأبوظبي..امل�ضاعدات  يف  ال��ه��الل  م��ق��ر  يف  ال���ض��رتاك��ي��ة 
ل�ضريلنكا  الهيئة  تقدمها  ال��ت��ي  والن�ضانية  اخل��ريي��ة 
الدكتور  وقال  املحتاجة.  وال�ضعوب  ال��دول  من  والعديد 
ال��ف��الح��ي خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ح�����ض��ره ���ض��ع��ادة ك��ل من 
حممد يو�ضف الفهيم نائب اأمني عام اخلدمات امل�ضاندة 
وفهد عبد الرحمن بن �ضلطان نائب الأمني العام لتنمية 
املوارد بالوكالة ونعيمة عيد املهريي نائب الأمني العام 
ل�ضوؤون الإغاثة وامل�ضاريع بالإنابة .. اأن توجيهات القيادة 
بتو�ضيع  تق�ضي  الإماراتي  الأحمر  الهالل  لهيئة  العليا 
يقدمها  ال��ت��ي  والإغ��اث��ي��ة  الإن�ضانية  امل�����ض��اع��دات  ق��اع��دة 
الهالل الأحمر للمحتاجني كافة يف خمتلف دول العامل 
بالكوارث  املتاأثرين  من  �ضريحة  اأك��رب  منها  ولت�ضتفيد 

الإمارات ت�شارك يف اأ�شبوع املرور العربي
••  اأبوظبي-وام:

 ت�ضارك دولة الإمارات العربية املتحدة �ضقيقاتها الدول العربية يف الحتفال 
والذي  م�ضوؤوليتي   .. �ضالمتي  �ضعار  حتت  يقام  ال��ذي  العربي  امل��رور  باأ�ضبوع 
ال��ذي ت�ضرف عليه  . وياأتي الحتفال  العا�ضر من مايو اجل��اري  ي�ضتمر حتى 
املوؤمتر  لتو�ضيات  تنفيذا  ال��ع��رب  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  ملجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة 
الثاين ع�ضر لروؤ�ضاء اأجهزة املرور بالدول العربية. وقال العميد غيث ح�ضن 
الزعابي مدير عام التن�ضيق املروري يف وزارة الداخلية..اإن الحتفال باأ�ضبوع 
املرور العربي هذا العام ياأتي حتت �ضعار �ضالمتي.. م�ضوؤوليتي موؤكدا اأهمية 
الكل  ان  حيث  للطريق  م�ضتخدم  كل  م�ضوؤولية  باعتبارها  املرورية  ال�ضالمة 
واأنظمته  امل���رور  ق��وان��ني  اح���رتام  م��ن خ��الل  ال�ضالمة  ع��ن حتقيق  م�����ض��وؤول 
الإن�ضانية  بامل�ضوؤولية  لل�ضعور  حقيقيا  جت�ضيدا  يعد  الأ�ضبوع  اأن  اإىل  لفتا   ..
والجتماعية امل�ضرتكة عن ال�ضالمة املرورية. واأ�ضاف اإن هذه املنا�ضبة تعترب 
من اأهم املنا�ضبات املرورية التي تقيمها اإدارات املرور يف الدول العربية وتعد لها 
برامج واأن�ضطة عدة تتخللها اجتماعات وندوات وحما�ضرات وزيارات ميدانية 
ولقاءات وبرامج يبث بع�ضها عرب القنوات الإعالمية العربية . واأكد العميد 
الزعابي اأن تعديل ال�ضلوك املروري لدى جميع م�ضتخدمي الطريق من م�ضاة 
و�ضائقني يبقى العامل الأهم الذي ي�ضهم يف تخفي�س اأعداد احلوادث املرورية 
اأ�ضا�ضي عن تلك احل��وادث ونتائجها  امل�ضوؤول ب�ضكل  الب�ضري هو  العامل  كون 
ال�ضلبية ويظل التعاون والتن�ضيق املتبادل بني اجلهات واملوؤ�ض�ضات ذات العالقة 
بالعملية املرورية وعلى خمتلف الأ�ضعدة �ضروريا للتقلي�س من حجم هذه 

الكارثة. 
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حاكم ال�شارقة يكلف اأحمد بن عبد اهلل اآل ثاين برئا�شة نادي ال�شارقة
عقد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة �ضباح اأم�س 
مبكتب �ضمو احلاكم وبح�ضور �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي ويل عهد و نائب حاكم ال�ضارقة 

اجتماعا لختيار رئي�س جمل�س الإدارة اجلديد لنادي ال�ضارقة الثقايف الريا�ضي.
اإدارة نادي ال�ضارقة  اآل ثاين برئا�ضة وت�ضكيل جمل�س  واأعلن خالل الجتماع عن تكليف ال�ضيخ اأحمد بن عبداهلل 
الثقايف الريا�ضي حيث متنى �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة التوفيق وال�ضداد للرئي�س اجلديد يف املرحلة القادمة 

من م�ضرية النادي.
ح�ضر الجتماع ال�ضيخ �ضامل بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي امل�ضت�ضار مبكتب �ضمو احلاكم وال�ضيخ حممد بن �ضعود 
القا�ضمي رئي�س دائرة املالية املركزية وال�ضيخ ع�ضام بن �ضقر القا�ضمي رئي�س مكتب �ضمو احلاكم وال�ضيخ خالد بن 
�ضقر القا�ضمي رئي�س دائرة الأ�ضغال العامة و ال�ضيخ �ضامل بن عبدالرحمن القا�ضمي مدير عام مكتب �ضمو احلاكم 

وال�ضيخ اأحمد بن عبداهلل اآل ثاين رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�ضارقة الثقايف الريا�ضي.

حاكم ال�شارقة ي�شتقبل رئي�س منظمة الأ�شرة العربية

حممد بن حمدان بن زايد يفتتح معر�س عطايا 2013 يف نادي اأبوظبي الريا�شي

•• ال�شارقة-وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ا�ضتقبل   
ب�����ن حممد  ����ض���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  ال��ق��ا���ض��م��ي 
ح��اك��م ال�����ض��ارق��ة ق��ب��ل ظ��ه��ر اأم�س 
�ضعادة  احل�����اك�����م  ����ض���م���و  مب���ك���ت���ب 
الأ�ضرة  رئي�س منظمة  البح  جمال 

العربية.
واإط��ل��ع ���ض��م��وه خ���الل ال��ل��ق��اء على 
وفعالياتها  امل���ن���ظ���م���ة  اأن�������ض���ط���ة 

رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
الأ�ضرية  العام  �ضخ�ضية  لإختياره 

للرتابط الأ�ضري والجتماعي.
الأ�ضرة  م��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����س  واأو����ض���ح 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأن  العربية 
ب�����ن حممد  ����ض���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
مبنى  بتخ�ضي�س  اأم���ر  القا�ضمي 
متعدد الأدوار ليكون وقفا جلائزة 
الأ����ض���رة ال��ع��رب��ي��ة ك��م��ا اأم���ر �ضموه 
مب�ضاعفة امليزانية املخ�ض�ضة من 

الوطن  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ال����دوري����ة 
العربي.. وا�ضتمع اإىل �ضرح مف�ضل 
من �ضعادة جمال البح حول جائزة 
الأوىل  دورتها  يف  العربية  الأ�ضرة 
وف��ئ��ات اجل��ائ��زة واجل��ه��ات املكرمة 
حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  واأ���ض��اد  بها. 
ال�����ض��ارق��ة ب���اجل���ائ���زة وب�����ارك هذه 
م��ث��ن��ي��ا على   .. ال���ب���ن���اءة  اخل���ط���وة 
الأ�ضماء املطروحة واملختارة �ضمن 
ال�����دورة وعلى  ال��ف��ائ��زي��ن يف ه���ذه 
�ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  راأ�ضهم 

الأ�ضرة  ملنظمة  ال�����ض��ارق��ة  حكومة 
العربية.

وث���م���ن ����ض���ع���ادة ج���م���ال ال���ب���ح دعم 
ال�ضارقة  ح��اك��م  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
واهتمامه بالأ�ضرة العربية والفكر 
الذي يرفده �ضموه لكافة املوؤ�ض�ضات 

الداعمة لها.
ال�ضارقة  احت�ضان  اأن  ال��ب��ح  واأك���د 
موؤ�ضر  ال��ع��رب��ي��ة  الأ����ض���رة  مل��ن��ظ��م��ة 
حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  اإهتمام  على 
ال�����ض��ارق��ة ب��امل��ن��ظ��وم��ة الأ���ض��ري��ة .. 

وتقديره  ���ض��ك��ره  خ��ال�����س  وق�����دم 
املتواترة  م���ك���ارم���ه  ع��ل��ى  ل�����ض��م��وه 
اأن  موؤكدا  العربية  الأ�ضرة  ملنظمة 
القيام  م��ن  �ضتمكنها  امل��ك��ارم  تلك 

بدورها على اأكمل وجه.
واأ�����ض����ار رئ��ي�����س م��ن��ظ��م��ة الأ����ض���رة 
العربية اإىل اأن حفل جائزة الأ�ضرة 
العربية �ضيقام يوم الأثنني القادم 
ال�ضارقة  و���ض��ن��اع��ة  جت���ارة  ب��غ��رف��ة 
ال�ضمو  �ضاحب  وح�����ض��ور  ب��رع��اي��ة 

حاكم ال�ضارقة. 

•• اأبوظبي - وام:

 اف��ت��ت��ح ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن حمدان 
اأبوظبي  ن��ادي  اآل نهيان يف  بن زاي��د 
اأم�����س ف��ع��ال��ي��ات معر�س  ال��ري��ا���ض��ي 
حتت  ي���ق���ام  ال�����ذي   2013 ع��ط��اي��ا 
رع���اي���ة ح���رم ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ حمدان 
نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زاي��د  بن 
املنطقة الغربية رئي�س هيئة الهالل 
بنت  �ضم�ضة  ال�ضيخة  �ضمو  الأح��م��ر 
حمدان بن حممد اآل نهيان م�ضاعدة 
�ضمو رئي�س الهيئة لل�ضوؤون الن�ضائية 
لتحقيق  �ضموها  دع���م  منطلق  م��ن 
اأه����������داف ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل الأح����م����ر 
الأول  ويعترب  بخدماتها  والإرت��ق��اء 

من نوعه يف الإمارات.
�ضيتم  ال���ذي  املعر�س  افتتاح  ح�ضر 
اأطفال  ل�����ض��ال��ح  ري���ع���ه  ت��خ�����ض��ي�����س 
ال�ضيخ  ال���دول���ة  ال��ت��وح��د يف  م��راك��ز 
ب����ن مبارك  ن���ه���ي���ان  ب����ن  ���ض��خ��ب��وط 
حممد  ال��دك��ت��ور  و���ض��ع��ادة  نهيان  ال 
لهيئة  العام  الم��ني  الفالحي  عتيق 
الهالل الحمر وعدد من امل�ضوؤولني 

يف اجلهات الراعية وامل�ضاركة.
وي�����ض��ارك يف امل��ع��ر���س ع��ار���ض��ون من 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول 
العربية  ال���دول  م��ن  وع���دد  العربية 
يعر�س  وال��ي��اب��ان  تركيا  اإىل  اإ�ضافة 
م���ن���ت���ج���ات���ه���م ال���ف���ن���ي���ة واحل���رف���ي���ة 
امل��ت��ن��وع��ة يف امل���ج���وه���رات والأزي������اء 
والك�ض�ضوارات والديكورات املنزلية. 
واط���ل���ع ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن حمدان 
اأبرزاملعرو�ضات  ع��ل��ى  واحل�������ض���ور 
اجلهات  قدمتها  ال��ت��ي  وامل��ن��ت��وج��ات 

عطايا حيث اأن املركز ومنذ تاأ�ضي�ضه 
خدمات  اأرق�����ى  ت��ق��دمي  اإىل  ي�����ض��ع��ى 
امل�ضابني  لالأطفال  املجانية  العالج 
بال�ضرطان والدعم النف�ضي لأ�ضرهم 
ق�ض�س  م��ن  بالعديد  تكللت  وال��ت��ي 
ال���ع���الج ال��ن��اج��ح��ة ل���الأط���ف���ال على 

م�ضتوى الوطن العربي.
العام  لهذا  عطايا  معر�س  ان  وق��ال 
مراكز  دور  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  �ضي�ضلط 
ال��ت��وح��د يف ال���دول���ة والط���ف���ال من 
ذوي التوحد وفتح باب الأم��ل لهذه 
ال��ف��ئ��ة م���ن امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى خمتلف 
ال�ضعدة للبحث يف امكانية دجمهم 
توعية  زي�����ادة  و  ف��اع��ل��ني  ك��اأع�����ض��اء 
امل��ج��ت��م��ع ع���ن ال���ت���وح���د م���ن خالل 
جم��م��وع��ة م���ن امل��ح��ا���ض��رات وور����س 
الثاين  يف  ان��ط��ل��ق��ت  ال���ت���ي  ال���ع���م���ل 
ال����ذي ي�ضادف  امل��ا���ض��ي  اأب���ري���ل  م��ن 
وا�ضتمرت  ل��ل��ت��وح��د  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم 
ح��م��ل��ة ال��ت��وع��ي��ة ه����ذه ط�����وال �ضهر 
امل��ا���ض��ي و���ض��م��ت حما�ضرات  اأب��ري��ل 
العمل  فريق  خاللها  من  زار  عامة 
جمموعة من اجلهات كوزارة �ضوؤون 
الرئا�ضة ومركز الإمارات للدرا�ضات 
وجامعة  ال�ضرتاتيجية  وال��ب��ح��وث 
الإمارات يف العني وعدد من املدار�س 
وغريها من اجلهات الأخرى... كما 
�ضملت احلملة عددا من ور�س العمل 
املتخ�ض�ضة والتي �ضعى فيها الأطباء 
وزارة  م��ع  بالتعاون  والأخ�����ض��ائ��ي��ون 
املبكر  الك�ضف  للم�ضاعدة يف  ال�ضحة 
التدخل  على  ي�ضاعد  ال��ذي  للتوحد 
الأوىل ويحد من  الطفل  �ضنوات  يف 
تطور احلالة وتوفري الوعي الالزم 

واخلريية  الجتماعية  واملوؤ�ض�ضات 
امل�������ض���ارك���ة ����ض���واء ك���ان���ت م���ن داخ���ل 

الدولة اأو خارجها.
بن  حمدان  بن  حممد  ال�ضيخ  وق��ال 
عطايا  م�����ض��روع  اإن  ن��ه��ي��ان  ال  زاي���د 
ت�ضعى  ال��ت��ي  وامل��ب��ادئ  القيم  يج�ضد 
لرت�ضيخها  الأح���م���ر  ال��ه��الل  هيئة 
ب���ني ق��ط��اع��ات امل��ج��ت��م��ع م���ن خالل 
ت���ف���ع���ي���ل ال����ع����م����ل اخل���������ريي ودع�����م 
داخل  الإن�ضانية  والربامج  امل�ضاريع 
ال���دول���ة وخ���ارج���ه���ا وال���ت���ي ترتجم 
يف  الر�ضيدة  ال��دول��ة  قيادة  توجهات 
والتعاون  الإن�ضانية  الق�ضايا  دع��م 
م��ع ال��ه��ي��ئ��ات واجل��م��ع��ي��ات اخلريية 
ي�ضمل  واأن  وخ���ارج���ه���ا  ال����دول����ة  يف 
ال����رتوي����ج ج���ه���ات حم��ل��ي��ة واأخ�����رى 
اإقامة  وامل�ضاهمة يف  بالتناوب  دولية 
فيما  للمعر�س  م�ضاحبة  فعاليات 
امل�ضروع  اأو  للجهة  ال��رتوي��ج  ي��خ��دم 
روح  ب����ث  اىل  ب���ال����ض���اف���ة  اخل������ريي 
التعاون واملحبة والتكافل الجتماعي 
والرتابط الأ�ضري بني اأفراد املجتمع 
ف�ضال عن امل�ضاهمة يف دعم امل�ضاريع 
امل��ح��ل��ي��ة وج��م��ع ال��ت��ربع��ات خلدمة 
امل���وؤ����ض�������ض���ات وامل�������ض���اري���ع اخل���ريي���ة. 
واو�ضح ال�ضيخ حممد بن حمدان يف 
ان  املعر�س  افتتاح  عقب  له  ت�ضريح 
التجربة الوىل لعطايا لقت جناحا 
ي�ضاف اإىل ر�ضيد جناحات اخلدمات 
الأحمر  الهالل  هيئة  تقدمها  التي 
درهم  ماليني  �ضبعة  جمع  مت  حيث 
الأط��ف��ال يف  �ضرطان  ملركز  ت��ربع��ات 
العا�ضرة  ب��ال��ذك��رى  اح��ت��ف��ال  ل��ب��ن��ان 
ل��ت��اأ���ض��ي�����ض��ه ل��ي��ك��ون ب���داي���ة ل�����دورات 

لالأهايل ودعمهم.
توفري  على  عطايا  معر�س  ويعمل 
اإح�ضائيات اأكر دقة عن عدد حالت 
التوحد املوجودة يف الدولة واأنواعها 
من حيث درجة التوحد حيث ميتاز 
ذوي  م��ن  كطفل  ي�ضخ�س  طفل  ك��ل 
ب�����ض��م��ات و���ض��ل��وك ل ي�ضبه  ال��ت��وح��د 
اأقرانه من الأطفال ذوي التوحد ومل 
لتح�ضني  التغذية  اأهمية  اغفال  يتم 
ال�ضلوك لدى هوؤلء الأطفال .. فقد 
ن��ظ��م ف��ري��ق ال��ع��م��ل ع���ددا م��ن ور�س 
ع��م��ل ال��ت��غ��ذي��ة يف خم��ت��ل��ف اإم�����ارات 
ال���دول���ة وال��ت��ي ا���ض��ت��ه��دف��ت الأه���ايل 
مراكز  يف  العاملني  والأخ�����ض��ائ��ي��ني 
الأهايل  ا�ضتح�ضان  ولق��ت  التوحد 
وامل����راك����ز واظ����ه����رت جم��م��وع��ة من 

املفاهيم اخلاطئة لديهم.
ك���ان���ت ل����ق����اءات ف���ري���ق ال���ع���م���ل مع 
الطفال من ذوي التوحد من خالل 
برنامج قراءة الق�ض�س التي �ضممت 
حت�ضني  على  مل�ضاعدتهم  خ�ضي�ضا 
ال���ت���وا����ض���ل ح���ي���ث اب������دى الط���ف���ال 
ال��ق�����ض�����س ورغبة  ب��ه��ذه  ���ض��ع��ادت��ه��م 
توزيعها  ومت  با�ضتخدامها  ذوي��ه��م 
على جميع الأطفال الذين ح�ضروا 
للمراكز  ت��وف��ريه��ا  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

لال�ضتفادة منها �ضمن براجمهم.
ال����ع����ط����اء  م����ف����ه����وم  ي���ق���ت�������ض���ر  ول 
ل����دى ال��ب��ع�����س ع��ل��ى ال���ت���ربع امل����ادي 
ول����ك����ن ه����ن����اك ���ض��ع��ي��ا ح��ث��ي��ث��ا لبث 
والتكافل  وامل���ح���ب���ة  ال���ت���ع���اون  روح 
الج���ت���م���اع���ي وال�����رتاب�����ط الأ�����ض����ري 
ب���ني اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وال�����ذي يعترب 
ن��وع من العطاء وق��د جتلى ذل��ك يف 

م�ضاركة  خ��الل  من   2012 عطايا 
تنظيم  يف  املتطوعات  من  جمموعة 
من  امل�����ض��ارك��ون  اأ���ض��اد  حيث  املعر�س 
العار�ضني باخلدمات التي قدموها.
بالتعاون  “عطايا”  جت��رب��ة  وت��اأت��ي 
م���ع ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي وهي 
عطايا  مل�������ض���روع  ال���ذه���ب���ي  ال����راع����ي 
من  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة  ولل�ضنة 
خالل ا�ضتقبال اأحد ال�ضباب من ذوي 
التوحد كمتدرب لفرتة معينة يقوم 
التقارير  ط��ب��اع��ة  ب��اأع��م��ال  خ��الل��ه��ا 
اللكرتونية  ال��ر���ض��ائ��ل  ع��ل��ى  وال����رد 
على  دل��ي��ل  وه���و  الأوراق  وت�����ض��وي��ر 
املهني  التاأهيل  وبعد  الفئة  ه��ذه  اأن 
يف  فاعلة  فئة  تكون  قد  لها  املنا�ضب 
كفاءة  امل��ت��درب  اأب���دى  حيث  املجتمع 
اأوكلت  التي  باملهام  القيام  يف  عالية 

له.
وي��ح��ظ��ى امل��ع��ر���س ب��دع��م ع����دد من 
 .. الثانية وه��م  دورت���ه  ال�����ض��رك��اء يف 
ووزارة  الجتماعية  ال�����ض��وؤون  وزارة 
العليا  زاي������د  وم���وؤ����ض�������ض���ة  ال�����ض��ح��ة 
للرعاية الإن�ضانية وذوي الحتياجات 
اأبوظبي  مركز  يف  متمثلة  اخلا�ضة 
من  برعاية  يحظى  كما  للتوحد... 
ل���الإع���الم و���ض��رك��ة منازل  اأب��وظ��ب��ي 
و�ضركة  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  وب��ل��دي��ة 
اأبوظبي للمطارات ووزارة الداخلية 
و�ضركة  ال��ت��ج��اري  اأب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك 
القاب�ضة  �ضناعات  و���ض��رك��ة  اأغ��ذي��ة 
الوثبة  و���ض��رك��ة  اأب��وظ��ب��ي  ومطبعة 
للخدمات وكوثر بن �ضليم للعالقات 
العالمية ونادي اأبوظبي الريا�ضي 

وافنان للزهور.

وفد من النظام البلدى باإمارة اأبوظبى يزور اأمريكا واململكة املتحدة

وفد من زايد لالإ�شكان يطلع على جتربة جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين 

اآمنة م�ضتدامه  معايري اجلودة والتقان ل�ضمان مبان 
الدولية  ابوظبي  ك��ودات  اأحكام  تطبق  الو�ضول  و�ضهلة 

للبناء.
نيويورك  ولي���ة  يف  املهند�ضني  جمل�س  ال��وف��د  والتقى 
اختبار  امل�ضتخدمة يف  الت�ضغيلية  الربامج  وتعرف على 
بالتطوير  ارتباطها  ومدى  التجديد  واآلية  املهند�ضني 
املهني امل�ضتمر اإىل جانب اآلية ت�ضديق املهند�س املحرتف 
على املخططات والتقارير وعلى الإجراءات املتبعة عند 

انتهاء القيد وعدم التجديد.
التعاون  واأوجه  بدرا�ضة ومقارنة فر�س  وقام اجلانبان 
بني ام��ارة اأبوظبي وولي��ة نيويورك يف جمال ت�ضنيف 
تبادل  بهدف  املهند�ضني  وقيد  وال�ضت�ضاريني  املقاولني 
ال��ت��ج��ارب امل�ضرتكة يف هذا  اخل���ربات وال���ض��ت��ف��ادة م��ن 

املجال.
الوطنية  الهيئة  ف��ى  امل�ضئولني  م��ع  ال��وف��د  التقى  كما 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  املعماريني  قيد  ملجال�س  املنظمة 
الدائرة  م��ع  التعاون  اأوج���ه  مناق�ضة  ومت��ت  المريكية 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  اخ����ت����ارت  ق���د  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  وخ���ا����ض���ة 
اختبارات  لج���راء  ال��ع��امل  م�ضتوى  على  مدينة  كثالث 
املعماريني الذين يرغبون يف القيد يف الوليات املتحدة 

المريكية.
وح��ظ��ي��ت زي�����ارة امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ب��اه��ت��م��ام خ��ا���س من 
الوفد حيث مت الطالع على النظام احلكومي املتبع يف 
ت�ضجيل كل من يعملون يف قطاع البناء والن�ضاء وجعل 
هذه املعلومات متاحة لكل من اجلهات احلكومية التي 
ترغب يف اأي خدمات مقدمة من مقاولني وا�ضت�ضاريني 

وموردين وحرفيني وما يف حكمها.
الوليات  م��ن  ممثلني  مبقابلة  جولته  ال��وف��د  واختتم 
م�ضروع  ملناق�ضة  املتحدة  واململكة  المريكية  املتحدة 
وو�ضع  للمعايريالدولية  اللكرتونية  اأبوظبي  ب��واب��ة 

اللم�ضات الخرية لتوقيع مذكرة التفاهم.
و ت���اأت���ي ه����ذه ال����زي����ارة ك���ذل���ل يف اإط�����ار اجل���ه���ود التي 
البناء  بقطاع  لالرتقاء  البلدية  ال�ضوؤون  دائ��رة  تبذلها 
املقاولني  اأبوظبي يف جمال ت�ضنيف  امارة  والن�ضاء يف 
التطورات  وم��واك��ب��ة  املهند�ضني  وق��ي��د  وال�ضت�ضاريني 
جتربة  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة  الت�ضنيف  اآل��ي��ة  يف  احلا�ضلة 
النظام  يعزز جهود  املجال مبا  ه��ذا  املتطورة يف  ال��دول 
البلدي املبذولة لتحقيق اأهداف روؤية اأبوظبي 2030 
واح����دة من  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  ت�ضبح  اأن  اإىل  ال��رام��ي��ة 
اخلدمات  حيث  من  العامل  يف  حكومات  خم�س  اأف�ضل 

التي تقدمها لأفراد املجتمع. 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اإم��������ارة  يف  ال���ب���ل���دي  ال���ن���ظ���ام  م����ن  وف�����د  ق�����ام 
املتحدة  واململكة  الأمريكية  املتحدة  للوليات  ب��زي��ارة 
ل���الط���الع ع���ن ق���رب ع��ل��ى الآل���ي���ات ال��ف��ن��ي��ة والربامج 
املقاولني  لت�ضنيف  امل�ضتخدمة  اللكرتونية  والأنظمة 

وال�ضت�ضاريني وقيد املهند�ضني وترخي�س احلرفيني.
التعرف  اإىل  ت���ه���دف  ك��خ��ط��وة  ال����زي����ارة  ه����ذه  وت����اأت����ى 
املقاولني  ت�ضنيف  جم���ال  يف  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل  ع��ل��ى 

وال�ضت�ضاريني وقيد املهند�ضني يف البلدين.
املدير  ال��ظ��اه��ري  ���ض��ع��ادة حممد �ضغري  ال��وف��د  ت��راأ���س 
دائرة  يف  البلدية  ال�����ض��وؤون  حوكمة  لقطاع  التنفيذي 
امل�ضوؤولني  م���ن  ع����دد  ج���ان���ب  اإىل  ال��ب��ل��دي��ة  ال�������ض���وؤون 
بلدية  الثالث  الإم��ارة  الدائرة وبلديات  واملهند�ضني يف 
املنطقة  وبلدية  العني  مدينة  وبلدية  اأبوظبي  مدينة 

الغربية.
التنفيذي  املدير  الظاهري  �ضغري  حممد  �ضعادة  وق��ال 
ال�ضوؤون  ال��ب��ل��دي��ة يف دائ����رة  ال�����ض��وؤون  ل��ق��ط��اع ح��وك��م��ة 
الدائرة  �ضعي  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  ال��زي��ارة  ه��ذه  اإن  البلدية 
املتوا�ضل لتطوير اآلية العمل يف مكتب ت�ضنيف املقاولني 
وال�ضت�ضاريني وقيد املهند�ضني وال�ضتفادة من جتارب 
التي  املجال مبا يدعم اجلهود  املتطورة يف هذا  ال��دول 
قطاع  وتطوير  لتنظيم  البلدية  ال�ضوؤون  دائ��رة  تبذلها 

البناء والإن�ضاء يف الإمارة.
واط���ل���ع ال���وف���د خ����الل زي���ارت���ه مل��دي��ن��ة ن���ي���وي���ورك على 
الربنامج امل�ضتخدم يف ت�ضجيل املقاولني وال�ضت�ضاريني 
مبا فيه الختبارات التحريرية واخلربة املطلوبة منهم 
ونظام  احلرفيني  ترخي�س  نظام  على  كذلك  وت��ع��رف 

التدقيق واملطابقة واملحا�ضبة املتبع يف دائرة املباين.
الأمريكي  للمعهد  زي���ارت���ه  خ���الل  ال���وف���د  اط��ل��ع  ك��م��ا 
وو�ضائل  ط��رق  على  ن��ي��وي��ورك  مدينة  يف  للمعماريني 
املعهد  بني  التعاون  اأوج��ه  وبحث  باملعماريني  النهو�س 
ودائرة ال�ضوؤون البلدية واإمكانية التعاون مع اجلامعات 
املعمارية  الهند�ضة  جمال  يف  �ضراكات  لبناء  المريكية 
خالل  من  الفنية  قدراتهم  و�ضقل  بطالبها  للنهو�س 
احل�ضول  يف  القدرة  تك�ضبهم  مهنية  واختبارات  برامج 
على ترخي�س دويل ملزاولة املهنة يف المارة بعد التخرج 
مبا ي�ضهم يف تعزيز مهاراتهم يف التطبيقات الهند�ضية 
ايجابا  ينعك�س  كما  العمل  جم��ال  خل��و���س  وتاأهليهم 
املهند�س مبيثاق  التزام  املنفذة من خالل  العمال  مع 
اأعلى  ت��راع��ي  الت�ضاميم  ان  على  حر�ضه  و  الهند�ضة 

•• دبي-وام:

زايد  ال�ضيخ  ب��رن��ام��ج  م��ن  وف��د  زار   
اأبوظبي  جم��ل�����س  اأم�������س  ل��الإ���ض��ك��ان 
لالطالع  ال���ع���م���راين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
امل��ج��ل�����س يف تخطيط  ع��ل��ى جت��رب��ة 
على  وال��ت��ع��رف  ال�ضكنية  املجمعات 
عليها  يعمل  ال��ت��ي  امل�����ض��اري��ع  بع�س 
التي  املعتمدة  البيئية  والتطبيقات 
م�ضاريعه  يف  املجل�س  عليها  ي�ضرف 
�ضم  ال��ذي  الوفد  واإط��ل��ع  ال�ضكنية. 
اخل���دم���ات  ادارة  م����ن  م�������ض���وؤول���ني 
الهند�ضية بالربنامج على املجمعات 
التي  املتكاملة  امل�ضتدامة  العمرانية 
اأبوظبي للتخطيط  ين�ضئها جمل�س 
ت���راع���ي معايري  وال���ت���ي  ال���ع���م���راين 
الأمن والراحة والتنا�ضق مع البيئة 
املحيطة والت�����ض��ال وال��رتاب��ط بني 
املنازل واملرافق املجتمعية كما روعي 
الثقافة  م��ع  متا�ضيها  امل�����ض��اري��ع  يف 

املجتمع  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  وال�������رتاث 
والإم�������ارة. ك��م��ا ت��ع��رف ال��وف��د على 
امل�ضاريع التي ي�ضرف عليها املجل�س 
وم�ضروع  ال�ضكني  ال��ف��الح  كمجمع 
ال�ضكني  الغريبة  م�ضروع  و  بلغييلم 
ال�����ض��ك��ن��ي الذي  ال���واح���ة  وم�������ض���روع 
ا�ضتدامة  م��ع��اي��ري  وف���ق  تنفيذه  مت 
ركزت على تقليل فتحات واآلية فتح 
ال��ن��واف��ذ اإىل ج��ان��ب ا���ض��ت��خ��دام غاز 
العوازل  وا�ضتخدام  للبيئة  �ضديق 
وال����ط����اب����وق احل����������راري وال����زج����اج 
بالطاقة  ال�����ض��وارع  واإن������ارة  امل�����زدوج 
املياه  �ضخان  وا���ض��ت��خ��دام  ال�ضم�ضية 
ال�����ض��م�����ض��ي وت��ق��ل��ي��ل ه����در امل������واد يف 
امل�����ض��روع م���ن خ���الل اإع�����داة تدوير 
املهند�س حممد  واأ�ضار  البناء.  مواد 
تطوير  ق�����ض��م  رئ���ي�������س  ال�����زرع�����وين 
برنامج  يف  ب��ال��ت��ك��ل��ي��ف  امل�������ض���اري���ع 
هذه  اأن  اإىل  لال�ضكان  زاي��د  ال�ضيخ 
ال���زي���ارة ت�����ض��ت��ه��دف ال���ض��ت��ف��ادة من 

اأدوات تخطيط املجمعات العمرانية 
يطبقها  التي   . املتكاملة  امل�ضتدامة 
للتخطيط  اأب�����وظ�����ب�����ي  جم���ل�������س 
ال�ضكنية  امل�������ض���اري���ع  يف  ال���ع���م���راين 
على  وال��ت��ع��رف  عليها  ي�ضرف  ال��ت��ي 
واملعتمدة يف  للبيئة  ال�ضديقة  املواد 

امل�ضاكن الأكر ا�ضتدامة. 

الإمارات لل�شالمة املرورية توؤكد اأهمية اتخاذ التدابري للتحكم يف �شرعة املركبات وف�شل امل�شاة
••  اأبوظبي-وام:

 اأكد حممد �ضالح بن بدوة الدرمكي 

املركبات وف�ضل امل�ضاة عن باقي املرور 
عبور  وخ��ط��وط  الأر���ض��ف��ة  بوا�ضطة 
للعيان  امل�ضاة  و���ض��وح  وزي���ادة  امل�ضاة 

لل�ضالمة  الإم�����ارات  جمعية  رئي�س 
التدابري  كل  اتخاذ  اأهمية  امل��روري��ة 
�ضرعة  يف  التحكم  �ضاأنها  م��ن  ال��ت��ي 

و�ضمان ال�ضلوك امل�ضوؤول من جانب 
م�ضتخدمي الطرق كافة اإ�ضافة اإىل 
ت�ضتند  التي  القوانني  اإن��ف��اذ  تعزيز 

ال��ت��داب��ري و���ض��م��ان الربط  اإىل ه��ذه 
الأخرى  النقل  و���ض��ائ��ل  وب��ني  بينها 
التعر�س ملخاطر  امل�ضاة من  حلماية 

احلوادث املرورية.
الحتفال  مبنا�ضبة  الدرمكي  وق��ال 
ب��اأ���ض��ب��وع امل���رور ال��ع��رب��ي حت��ت �ضعار 
الأمم  واأ�ضبوع  م�ضوؤوليتي  �ضالمتي 
املتحدة العاملي الثاين لل�ضالمة على 
الطرق الذي يركز على �ضالمة امل�ضاة 
اإن   .. م��اي��و  م��ن  ال�ضاد�س  وي�����ض��ادف 
�ضالمة امل�ضاة تبقى م�ضدرا للقلق يف 
ي�ضكلون  والذين  العامل  بلدان  �ضتى 
عن  الناجمة  ال�ضنوية  الوفيات  ربع 
حوادث املرور يف العامل تقريبا حيث 
يلقى اأكر من خم�ضة اآلف �ضخ�س 
م��ن امل�����ض��اة حتفهم ع��ل��ى ال��ط��رق يف 
الأطفال  وي�ضكل  اأ���ض��ب��وع��ي��ا  ال��ع��امل 
وامل�������ض���ن���ون ن�����ض��ب��ة ك���ب���رية م���ن هذه 
الوفيات وحتدث معظمها يف البلدان 
املنخف�ضة واملتو�ضطة الدخل. واأ�ضار 
اأن عدد حوادث الده�س لعام 2012 
بلغ 1201 حادث م�ضكلة بذلك ما 
ن�ضبته 18.61 يف املائة من جممل 
احل���وادث امل��روري��ة يف ال��دول��ة حيث 
نتج عن حوادث الده�س 151 حالة 
الأوىل  اأ�ضهر  الع�ضرة  وذلك يف  وفاة 

من العام 2012.

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2012/01/17 املودعة حتت رقم : 167985 
با�ض��م : :  ح�ضني ا�ضحق طالقاين

وعنوانه : :  �س ب 242072 دبي،  اأ ع م                  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم والأ�ضماك وحلوم الدواجن وال�ضيد، خال�ضات اللحم، فواكه وخ�ضروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، 
هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�ضكر، البي�س واللنب ومنتجات الألبان/ تالزيوت والدهون املعدة 

لالأكل.  
الواق�عة بالفئة   : 29

و�ضف العالمة    : هي عبارة عن �ضكل درع مكتوب بداخله عبارة Strawberry Foodstuff بطريقة 
مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون الأبي�س ويوجد حتتها حبتني فراولة باللون الأ�ضود وعنق اأبي�س وال�ضكل 

كله حماط ب�ضنبلتني طويلتني باللون الأ�ضود.
ال�ض��رتاطات   : دون �ضرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة     
وزارة القت�ساد والتجارة - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  7  مايو 2013 العدد 10786

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2012/01/17 املودعة حتت رقم : 167986 
با�ض��م :   ح�ضني ا�ضحق طالقاين

وعنوانه :  �س ب 242072 دبي،  اأ ع م                  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

النب وال�ضاي والكاكاو وال�ضكر والأرز والتابيوكا وال�ضاغو والنب ال�ضطناعي، الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة 
من احلبوب واخلبز والفغطائر واحللويات  واحللويات املثلجة، ع�ضل النحل وتلعه�ضل الأ�ضود، اخلمرية، وذرور 

اخلبازة، امللح واخلردل واخلل ، البهارات والتوابل ، الثلج
الواق�عة بالفئة   : 30

و�ضف العالمة    : هي عبارة عن �ضكل درع مكتوب بداخله عبارة Strawberry Foodstuff بطريقة 
مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون الأبي�س ويوجد حتتها حبتني فراولة باللون الأ�ضود وعنق اأبي�س وال�ضكل 

كله حماط ب�ضنبلتني طويلتني باللون الأ�ضود.
ال�ض��رتاطات   : دون �ضرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة     
وزارة القت�ساد والتجارة - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  7  مايو 2013 العدد 10786

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد ار�ضد 
خان حممد اف�ضل خ��ان  - 
ه��ن��دي اجل��ن�����ض��ي��ة   -ج���واز 
�ضفره رقم )5077107( 
�ضادر من الهند.    من يجده 
عليه الت�ضال بتليفون رقم     

 052/9290096

جمل�س اأبوظبي للتعليم يعقد لقاء تعريفيا حول ال�شتبيان الدويل للتعليم والتعلم 
على �ضعيد العامل ملعرفة اأراء املعلمني ومدراء املدار�س يف العملية التعليمية. 
واأ�ضاف املراد اإن دور املعلم يف التغيري والتطوير مهم جدا فعن طريقه ميكن 
حتقيق الكثري من الأهداف لأنه الأقدر على الو�ضول للطالب وت�ضعى اإمارة 
اإىل  بها  و�ضول  املعلم  �ضورة  حت�ضني  اإىل  امل�ضاركة  هذه  خالل  من  اأبوظبي 
للتعليم  ال��دويل  ال�ضتبيان  اأن  امل��راد  واأو���ض��ح  العاملية.  امل�ضتويات  م�ضاهاة 
مالحظاتهم  لتقدمي  واملعلمني  امل��دار���س  مل��دي��ري  الفر�ضة  يتيح  والتعلم 
والتعبري عن اأرائهم ب�ضاأن حتليل خمتلف جوانب العملية التعليمية و�ضول 
ال�ضيا�ضات يف املجالت الرئي�ضية  البيانات يف تطوير  اإىل ال�ضتناد على تلك 
بالن�ضبة  املعلمون  يحققه  ال��ذي  والتاأثري  والتدري�س  املعلمني  يخ�س  فيما 
وبامل�ضاركة  بالهتمام  ال�ضتبيان  يحظى  اأن  ���ض��رورة  م��وؤك��دا  الطلبة  لتعلم 
ال�ضتبيان  ه��دف  حتقيق  اإىل  و���ض��ول  امل�ضتهدفني  جميع  قبل  م��ن  الفعلية 

وم�ضاركة اإمارة اأبوظبي فيه.

ل�ضيا�ضة موؤ�ض�ضة اأو اإدارة ترتكز ب�ضفة اأ�ضا�ضية على العامل الب�ضري والكثري 
الب�ضرية تعتمد  من الدول التي قطعت �ضوطا كبريا يف الهتمام مبواردها 
العاملني من خالل  اأو�ضاع  درا�ضة  التي تقوم على  النظريات احلديثة  على 
بيانات  وجمع  واملعوقات  وطموحاتهم  وم�ضكالتهم  اأفكارهم  على  الإط��الع 
التخطيط  امل��راد من مكتب  ال�ضتبيانات. من جانبه ذكر ط��ارق  عن طريق 
وال�ضوؤون الإ�ضرتاتيجية باملجل�س فى تقدمية لال�ضتبيان اأن اأهمية ال�ضتبيان 
القت�ضادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  جت��ري��ه  دويل  ا�ضتبيان  اأول  ك��ون��ه  م��ن  ت��اأت��ي 
والتنمية للرتكيز على البيئة التدري�ضية وظروف عمل املعلمني يف املدار�س 
24 حول العامل وكان خم�ض�ضا  2008 يف  اإج��راوؤه للمرة الأوىل عام  ومت 
للم�ضائل املتعلقة مبرحلة التعليم الإعدادي وقد قررت اإمارة اأبوظبي اإ�ضافة 
ال�ضتبيان  الثانية من  ال��دورة  امل�ضاركة يف  العامل على  دول��ة حول   32 على 
نوعه  الأول من  ال�ضتبيان  هذا  ويعد   . احل��ايل  مايو  �ضهر  �ضتقام يف  والتي 

التعليم واملعلم يف الدول امل�ضاركة يف ال�ضتبيان الأمر الذي يجعلنا نخطط 
للتعليم و�ضيا�ضاته يف �ضوء التقييم امل�ضتمر الذي يرتبط بنتائج ال�ضتبيانات 
اأن  على  كبري  حر�س  وهناك  خا�ضة  ب�ضورة  ال�ضتبيان  وه��ذا  عامة  ب�ضورة 
يحقق ال�ضتبيان اأهدافه وقد جنحت اإمارة اأبوظبي يف اأن تكون جزءا من هذا 
ال�ضتبيان بالعيينة ال�ضتطالعية التي جرت قبل امل�ضاركة وتعترب م�ضاركة 

اإمارة اأبوظبي يف ال�ضتبيان العاملي امل�ضاركة العربية الوىل و الوحيدة.
املناخ  توفري  على  حري�س  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ض��ار 
املنا�ضب والعوامل امل�ضاعدة لتحقيق اأهداف ال�ضتبيان علما باأن اآخر موعد 
رئي�س  ب��دري  الدكتور م�ضعود  وق��ال  16 مايو اجل��اري.  ال�ضتبيان هو  مل��لء 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  التعريفية  ال��ل��ق��اءات  تلك  مثل  اإن  باملجل�س  البحوث  وح���دة 
اأن  حيث  اإطارها  يف  ال�ضتبيان  ياأتي  التي  لالأهداف  م�ضتوى  اأف�ضل  حتقيق 
اأو حتديث  اأي م�ضروع تطويري  بالغة يف  اأهمية  لها  الب�ضرية  امل��وارد  درا�ضة 

•• اأبوظبي-وام:

 عقد جمل�س اأبوظبي للتعليم لقاء تعريفيا ملدراء ومديرات املدار�س بهدف 
تعريفهم بال�ضتبيان الدويل للتعليم والتعلم الذي ي�ضمل 33 دولة. وياأتى 
جمال  يف  املجل�س  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  ل��ل��دور  ا�ضتكمال  التعريفى  ال��ل��ق��اء  ه���ذا 
ومعلمني  اأم���ور  واأول���ي���اء  طلبة  م��ن  املجتمع  ���ض��رائ��ح  جميع  راأي  ا�ضتطالع 
اأولياء  ل�ضتبيانات  طرحه  اإط���ار  ويف  التعليمي  ال��واق��ع  يف  م��دار���س  وم���دراء 
الأمور والطلبة �ضمن �ضل�ضلة من اللقاءات التعريفية بال�ضتبيان وم�ضمونه 
واأكد  والغربية.  والعني  اأبوظبي  املعنيني يف  اللقاءات  وت�ضمل هذه  واأهدافه 
معايل الدكتور مغري اخلييلي املدير العام ملجل�س اأبوظبي للتعليم اأن اأهمية 
بو�ضعنا  للمقارنة  الفر�ضة  تتيح  نتائج  م��ن  يقدمه  فيما  ت��اأت��ي  ال�ضتبيان 
التعليمي بالن�ضبة لالآخرين ومينحنا املجال للتعرف على طبيعة م�ضكالت 



اأخبـار الإمـارات

06

الثالثاء-  7   مايو    2013 م    -    العـدد   10786
Tuesday   7    May     2013  -  Issue No   10786

)الغربية يف اأ�شبوع(.. تربز ما �شهدته املنطقة الغربية من فعالياتاأ�شغال راأ�س اخليمة تقرتح معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي لري املزارع  
واملياة، والتي �ضارك بها جهات عديدة حكومية واحتادية.

وتناولت الندوة  مناق�ضة موا�ضيع عديدة  كان من اأهمها: التعاون 
اإقليم ال�ضرق الأدن��ى و�ضمال  ن��درة املياة يف  اإط��ار مبادرة  ال��دويل يف 
والدور  مبتكرة  بطريقة  امل��ي��اة  ن���درة  حت��دي��ات  وم��واج��ه��ة  اإف��ري��ق��ي��ا 
املياة  ا�ضتخدام  حت�ضني  جانب  اىل  تقليدية  الغري  للمياة  املحتمل 
دولة  يف  املحمية  ال��زراع��ة  اإط��ار  يف  العالية  القيمة  ذات  للمحا�ضيل 

الإمارات .
اىل  راأ���س اخليمة  اأ�ضغال  دائ��رة  بها  تقدمت  التي  الدار�ضة  وبح�ضب 
الندوة فان حتويل مياة ال�ضرف ال�ضحي من املعاملة الثنائية املتبعة 
حاليا اإىل املعاملة الثالثية يوفر مياه  لري الأ�ضجار املثمرة كالنخيل 
وميكن املزارعني  من �ضراء هذه املياة بعد ادخال التعديالت عليها . 

•• راأ�س اخليمة -الفجر

اأو�ضت  دائرة الأ�ضغال واخلدمات براأ�س اخليمة خالل ندوة التعاون 
الدويل لالدارة امل�ضتدامة للمواد املائية التي اأقامتها منظمة الأغذية 
والزراعة لالأمم املتحدة  بعنوان) التعاون الدويل لالإدارة امل�ضتدامة 
للموارد املائية ( بتحويل مياه ال�ضرف ال�ضحي من املعاملة الثنائية 
املتبعة حاليا اىل املعاملة الثالثية بهدف ال�ضتفادة منها يف عمليا 

ري املزروعات .
يف  �ضاركت  اخليمة  براأ�س  العامة  واخلدمات  الأ�ضغال  دائ��رة  وكانت 
الأول من مايو  بدبي يف  اأقيمت يف فندق جراند حياة  التي  الندوة 
البيئة  وزي��ر  فهد  بن  اأحمد  بن  را�ضد  الدكتور  معايل  رعاية  حتت 

مهرجان  لتغطية  ك��ب��رية  م�ضاحات  اأ���ض��ب��وع  يف  الغربية  �ضحيفة  واأف����ردت 
دون  فعالياته  اأختتم  والذي  دورته اخلام�ضة  املائية يف  للريا�ضات  الغربية 
الغربية  اجل��ام��ع��ات  ملعر�س  تغطيتها  ج��ان��ب  اإىل  م��روري��ة  ح���وادث  وق���وع 
املهرجانات يف  اأ�ضبح مالزما جلميع  الذي  ال�ضعبي  وال�ضوق  زايد  مبدينة 

املنطقة الغربية.
واللقاءات  الأخ��ب��ار  من  جملة  اأ�ضبوع  يف  الغربية  من  الأخ��ري  العدد  و�ضم 
والتحقيقات التي تعنى باأهايل املنطقة الغربية وما يدور فيها من اأحداث 
برعاية  حتظى  التي  املنطقة  تلك  يف  الأه���ايل  فكر  ي�ضغل  وم��ا  وفعاليات 
خا�ضة من قادة الدولة اإ�ضافة اإىل الأعمدة الأ�ضبوعية التي يكتبها كوكبة 
من الكتاب والتي يتناولون فيها جميع جوانب احلياة وخال�ضة جتاربهم 

ال�ضخ�ضية لي�ضتفيد منها املطلعون عليها.

••  اأبوظبي-وام:

اجلواء  جمموعة  ع��ن  ت�ضدر  ال��ت��ي  اأ���ض��ب��وع  يف  الغربية  �ضحيفة  ت��ن��اول��ت   
للثقافة والفنون يف عددها الأخري ما �ضهدته املنطقة الغربية من فعاليات 
متنوعة اىل جانب تغطيتها املتميزة ملعر�س اأبوظبي الدويل للكتاب وزيارة 
توقيع  جانب  اىل  املتنوعة  واأجنحته  للمعر�س  الدولة  يف  امل�ضئولني  كبار 

الكتاب واملبدعني لأعمالهم الدبية خالل املعر�س.
خالل  من  الغربية  املنطقة  يف  ال�ضحي  ال��واق��ع  اإىل  ال�ضحيفة  وتطرقت 
ور�ضة و�ضائل التوا�ضل العالجية التي اأقيمت على هام�س املوؤمتر الدويل 
للتمري�س واأكدت اأهمية اأن متتد عملية التوا�ضل العالجي لت�ضمل ا�ضرة 

املري�س لتعزيز الثقة بني اأفراد الطاقم ال�ضحي والأ�ضرة.

النعيمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 
•• عجمان-وام:

تراأ�س �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد 
املجل�س  ع�ضو  النعيمي  را���ض��د  ب��ن 
رئي�س  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  الأع�����ل�����ى 
عجمان  ج��ام��ع��ة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س 
اجتماع  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
مركز  يف  ع���ق���د  ال�������ذي  امل���ج���ل�������س 
ال�ضيخ زايد للموؤمترات باجلامعة. 
را�ضد  ال�����ض��ي��خ  الج���ت���م���اع  ح�����ض��ر 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن 
البلدية والتخطيط ع�ضو جمل�س 

الأمناء.
ال�������ض���م���و حاكم  ����ض���اح���ب  ورح�������ب 
جمل�س  ب������اأع�������������ض������اء  ع�����ج�����م�����ان 

راأ�ضها  وعلى  ال��دول��ة  يف  الر�ضيدة 
خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�ضمو  واأخ��وه �ضاحب  اهلل  حفظه 
ب�����ن را������ض�����د اآل  ال�������ض���ي���خ حم���م���د 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل 
�ضموهم  وتاأكيد  الإم����ارات..  حكام 
�ضباب  يف  وال�ضتثمار  التعليم  اأن 
ا�ضرتاتيجي  حم����ور  ه���و  ال���وط���ن 
والطريق  امل�������ض���ت���دام���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
معا�ضر  جم��ت��م��ع  ل��ب��ن��اء  الأم����ث����ل 
ومتناغم علميا وثقافيا واجتماعيا 
حر�ضه  �ضموه  واأك��د  واقت�ضاديا.. 

جم��ل�����س الم���ن���اء م���وازن���ة جامعة 
عجمان للعلوم والتكنولوجيا للعام 

اجلامعي 2014-2013.
املجل�س  اأع�����ض��اء  الج��ت��م��اع  ح�ضر 
الرقباين  حم��م��د  ���ض��ع��ي��د  م���ع���ايل 
م�����ض��ت�����ض��ار ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و حاكم 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ف���ج���رية 
جمعية الفجرية اخلريية ومعايل 
عبد اهلل بن حميد املزروعي و�ضعادة 
ك���ل م���ن ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن را�ضد 
الإم����ارات  جامعة  م��دي��ر  النعيمي 
�ضعيد  وخ���ال���د  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الرحمن  ع��ب��د  وال��دك��ت��ور  ���ض��ل��م��ان 
�ضعيد  والدكتور  ال�ضرهان  �ضلطان 
اأحمد  ب��ن  عبد اهلل ح���ارب و���ض��امل 

للعلوم  ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة  اأم����ن����اء 
لهم  �ضموه  متمنيا  والتكنولوجيا 
التوفيق يف حتقيق اأهداف اجلامعة 

والعمل على تاأدية ر�ضالتها.
وقال �ضموه اإن ما حققته اجلامعة 
من اإجنازات كبرية يدعو للحر�س 
ع��ل��ى ج��ع��ل ه����ذا امل��ج��ل�����س فاعال 
وم�ضاهمته  المناء  جمل�س  بدعم 
العمل  اىل  �ضموه  داع��ي��ا  ال��ب��ن��اءة.. 
ع���ل���ى و����ض���ع ال���ن���ظ���م ال���ت���ي حتكم 
الت�ضريعات  عمله ومن ثم تطوير 
فاعليتها  من  يزيد  مبا  اجلامعية 

وحتقيق الأهداف املن�ضودة.
واأ�ضاف �ضموه اإن التنمية الب�ضرية 
للقيادة  الرئي�ضة  الأه�����داف  اأح���د 

على اأن تكون اجلامعة ملبية لتلك 
الأهداف والطموحات.

واع��ت��م��د جم��ل�����س الأم����ن����اء خالل 
اجلديدة  ال��ت��ع��دي��الت  الج���ت���م���اع 
ع���ل���ى لئ���ح���ة جم��ل�����س الأم�����ن�����اء.. 
جلان  ت�ضكيل  م��ق��رتح  اعتمد  كما 
وت�ضمية  الفرعية  الأمناء  جمل�س 
املحددة  النظم  و�ضياغة  اأع�ضائها 
لعملها وطلب عر�ضها على املجل�س 

يف اجتماعه القادم لالعتماد.
خريجي  ق��ائ��م��ة  املجل�س  واع��ت��م��د 
ج������ام������ع������ة ع������ج������م������ان ل����ل����ع����ل����وم 
وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا مب���ق���ري���ه���ا يف 
عجمان والفجرية للعام اجلامعي 
اعتمد  ك��م��ا   ..2013-2012

النعيمي امل�ضت�ضار اخلا�س ل�ضاحب 
ل�ضوؤون  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  ال�����ض��م��و 

هيئة  عام  اأم��ني  اخلريية  الأعمال 
الأع��م��ال اخل��ريي��ة واأ���ض��ام��ة �ضعيد 

�ضلمان نائب رئي�س جامعة عجمان 
للعلوم والتكنولوجيا.

توا�شل فعاليات املوؤمتر العاملي الثاين حول الحتبا�س احلراري براأ�س اخليمة

�شرطة راأ�س اخليمة والدارة العامة لال�شرتاتيجية تعززان التعاون وتطوير الأداء 

بريد المارات يف اقت�شادية راأ�س اخليمة

وتقليل  امل���دن  داخ���ل  امل��وا���ض��الت  يف  ا�ضتخدامها  حيث 
ملوثاتها.

وا�ضتعرا�ضا  موا�ضيع  ع��دة  الثانية  اجلل�ضة  وت��ن��اول��ت 
الربوف�ضور  عر�س  اأهمها  العلمية  الوراق  م��ن  لعدد 
براديل �ضميث عن خطة عمل التنمية امل�ضتدامة لولية 
وا���ض��ن��ط��ن ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة واأو����ض���ح اأن 
الو�ضول اإىل ال�ضتدامة يتطلب ت�ضافر جميع اجلهود 

املجتمعية بكافة قطاعاتها.
واختتم اليوم الثاين اأعماله مبعر�س املل�ضقات العلمية 
املفاهيم  فيها  ا�ضتعر�ضن  الم����ارات  جامعة  لطالبات 

املختلفة ل�ضتدامة املدن من تطور علمي.
ونظرا لأهمية هذه املحاور اأفاد الدكتور �ضيف الغي�س 
اإنه  والتنمية  البيئة  حماية  لهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر 
ليتم  طرحها  مت  التي  الأفكار  من  ال�ضتفادة  بالإمكان 

تطبيقها ل�ضتدامة املدن.

•• راأ�س اخليمة-وام:

الثاين  العاملي  املوؤمتر  فعاليات  الثاين  لليوم  توا�ضلت   
حول الحتبا�س احلراري املدن امل�ضتدامة الذي تنظمه 
ه��ي��ئ��ة ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن��م��ي��ة حت��ت رع��اي��ة �ضاحب 
املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الأع��ل��ى ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��ف��ن��دق ���ض��اط��ئ ومنتجع 
الثاين حموري  اليوم  فعاليات  القلعة احلمرا. وغطت 
بالإ�ضافة  واملحيطات  املناخ  وال�ضتدامة وتغري  الطاقة 
التي  العلمية  املل�ضقات  ل�ضتعرا�س  خا�ضة  جل�ضة  اإىل 
ب��اإع��داده��ا طالبات جامعة الم���ارات وال��ت��ي تغطي  ق��ام 

موا�ضيع حول البيئة وا�ضتدامة املوارد.
مياميابان  ال��ربوف�����ض��ور  الوىل  اجل��ل�����ض��ة  يف  وحت����دث 
التكنولوجيا  حول  نا�ضا  الأمريكية  الف�ضاء  وكالة  من 
من  البيئة  ادارة  يف  تكنولوجي  نانو  ال�ضغر  متناهية 

تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  النوبي  ثمن  ذل��ك  على  وتعليقا 
الداخلية بتوجيهات الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد 
اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية، 
الأمني  بالعمل  املتعلقة  امل���ب���ادرات  يف  ال��ف��ع��ال  ودوره����ا 
الداخلية  دع���م  م���وؤك���داً  ال�����ض��واء،  ح��د  ع��ل��ى  واملجتمعي 
على  ال��ف��ائ��دة  لتحقيق  والأن�����ض��ط��ة  ال���ربام���ج  ملختلف 
باأن  العامري  اأو�ضح  واملقيمني. ومن جانبه،  املواطنني 
التي  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  �ضمن  تعد  الإتفاقية  ه��ذه 
الثنائية بني  العالقات  الداخلية بهدف تعزيز  تطلقها 
الداخلية وكافة القيادات والإدارات العامة على م�ضتوى 
تعزي��ز  يف  الإ���ض��رتات��ي��ج�����ي�����ة  ال��روؤي�����ة  لتحقيق  ال��دول��ة 
املجتمع  جتاه  فائدة  اأق�ضى  لتحقيق  ال�ضراكة  عالقات 
يف النواحي ذات الهتمام امل�ضرتك، م�ضيداً مبا تو�ضلت 
تطور  م��ن  اخليمة  راأ����س  ل�ضرطة  العامة  القيادة  اإل��ي��ه 

وتقدم خالل الفرتة املا�ضية .

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

وقعت القيادة العامة ل�ضرطة راأ�س اخليمة، مع الإدارة 
العامة لالإ�ضرتاتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، 
مذكرة تفاهم تهدف اإىل تعزيز التعاون وتبادل اخلربات 
املجتمع يف  فائدة جتاه  اأق�ضى  لتحقيق  الطرفني،  بني 

امل�ضائل ذات الهتمام امل�ضرتك .
وقع مذكرة التفاهم العميد حممد النوبي حممد نائب 
قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة، والعقيد عزيز العامري، 
الأداء  وتطوير  لالإ�ضرتاتيجية  العامة  الإدارة  مدير 

بوزارة الداخلية . 
لال�ضتخدام  �ضعياً  اجلهود  تعزيز  اإىل  امل��ذك��رة  وتهدف 
وتبادل  اجلانبني  ل��دى  والبيانات  للمعلومات  الأم��ث��ل 
التي  الأم��ن��ي��ة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  واخل����ربات  الآراء 

ترتقي بالعمل وحتقق الأهداف الإ�ضرتاتيجية .

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

ان��ط��الق��ا م���ن احل���ر����س ع��ل��ى جعل 
امل��راج��ع��ني مت  اخل��دم��ات يف متناول 
ف��ت��ح ف����رع ل��ربي��د الم�������ارات �ضمن 
التنمية  ل����دائ����رة  ال��رئ��ي�����ض��ي  امل���ق���ر 

القت�ضادية يف راأ�س اخليمة .
وق����ال حم��م��د امل��ح��م��ود م��دي��ر ادارة 
ال�ضوؤون التجارية بالدائرة ان وجود 
�ضي�ضاهم  ال���دائ���رة  م��ق��ر  يف  ال��ربي��د 
وجتديد  ف��ت��ح  اج�����راءات  ت�ضهيل  يف 
الرخ�س  اأ�ضحاب  قبل  من  �ضناديق 
توفري  ع����ل����ى  ع��������الوة  ال����ت����ج����اري����ة 
ال���ربي���دي���ة وه����ي خدمة  اخل���دم���ات 
تكت�ضب اأهميتها من اجناز معامالت 
الرخ�س باأقل جهد و فرتة زمنية . 
وتابع املحمود يعد  افتتاح فرع بريد 
المارات الأحدث حتت مظلة دائرة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ت��ي ت�ضم 
العديد من املكاتب اخلدمية التابعة 

جل���ه���ات م��ث��ل :  ق���ي���ادة ال�����ض��رط��ة ، 
الدفاع املدين ، دائرة املحاكم ، مكتب 
القامة  البيئة  هيئة   ، العمل  وزارة 

و�ضوؤون الأجانب والت�ضالت.
وقالت مرمي الزعابي مدير الت�ضال 
المارات  مكتب  وج��ود  ان  املوؤ�ض�ضي 
من  القت�ضادية  ال��دائ��رة  �ضاحة  يف 
اجراءات  ت�ضهيل  امل�ضاهمة  يف  �ضاأنه 

املراجعني بالنحو الذي  ميكنهم من 
بالرخ�س  املتعلقة  اخلدمات   اجن��از 
الدائرة  ت�����ض��دره��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة 
وم��ن غري م�ضقة  املنا�ضب  الوقت  يف 
م�ضرية اىل ان هذه اخلطوة �ضتتبعها 
اخرى  ج��ه��ات  م��ع  تن�ضيقية  ج��ه��ود 
بالمارة  القت�ضادي  العمل  لتنظيم 
و�ضول اىل تنميو اقت�ضادية �ضاملة.

يف يومه الثاين براأ�س اخليمة

نا�شا ت�شتعر�س التكنولوجيا متناهية ال�شغر يف موؤمتر الحتبا�س احلراري 

ا�ضتعرا�س مبادارات زايد الن�ضانية 

جامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�شحية ت�شت�شيف ملتقى المارات التطوعى

•• راأ�س اخليمة - الفجر

حول  الثاين  العاملي  املوؤمتر  فعاليات  التوايل  على  الثاين  لليوم  توا�ضلت 
الحتبا�س احلراري: املدن امل�ضتدامة، الذي افتتحه �ضمو ال�ضيخ حممد بن 
�ضعود بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد راأ�س اخليمة ورئي�س الهيئة حتت رعاية 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم 

راأ�س اخليمة بفندق �ضاطئ ومنتجع القلعة احلمرا.
املناخ  وتغري  وال�ضتدامة  الطاقة  حم��وري  الثاين  اليوم  فعاليات  وغطت 
العلمية  املل�ضقات  ل�ضتعرا�س  خا�ضة  جل�ضة  اإىل  بالإ�ضافة  واملحيطات 
التي قام باإعدادها طالبات جامعة المارات العربية املتحدة والتي تغطي 
الوىل  اجلل�ضة  يف  حت��دث  حيث  امل���وارد،  وا�ضتدامة  البيئة  ح��ول  موا�ضيع 
ال��ربوف�����ض��ور م��ي��ام��ي��اب��ان م��ن وك��ال��ة ال��ف�����ض��اء الأم��ري��ك��ي��ة ) ن��ا���ض��ا ( حول  

التكنولوجيا متناهية ال�ضغر ) نانو تكنولوجي ( يف ادارة البيئة من حيث 
ا�ضتخدامها يف املوا�ضالت داخل املدن وتقليل ملوثاتها.

وتناولت اجلل�ضة الثانية عدة موا�ضيع وا�ضتعرا�س لعدد من الوراق العلمية 
اهمها عر�س الربوف�ضور براديل �ضميث عن خطة عمل التنمية امل�ضتدامة 
الو�ضول  اأن  اأو�ضح  حيث  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  وا�ضنطن  لولية 
اإىل ال�ضتدامة يتطلب ت�ضافر جميع اجلهود املجتمعية بكافة قطاعاتها. 
لطالبات جامعة  العلمية  املل�ضقات  اأعماله مبعر�س  الثاين  اليوم  واختتم 
المارات العربية املتحدة ا�ضتعر�ضن فيها املفاهيم املختلفة ل�ضتدامة املدن 

من تطور علمي.
لهيئة  التنفيذي  املدير  الغي�س  �ضيف  الدكتور  اأف��اد  املحاور  هذه  ولأهمية 
حماية البيئة والتنمية اإنه بالإمكان ال�ضتفادة من الأفكار التي مت طرحها 

ليتم تطبيقها ل�ضتدامة املدن.

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

اخليمة  راأ�����س  ج��ام��ع��ة  ا�ضت�ضافت 
اأم�س  ال�����ض��ح��ي��ة  وال���ع���ل���وم  ل��ل��ط��ب 
م����ل����ت����ق����ى الم�������������������ارات ل���ل���ت���ط���وع 
ب�ضكل  ي��ن��ظ��م  ال�����ذي  الج���ت���م���اع���ي 
دوري يف خمتلف موؤ�ض�ضات الدولة 
احلكومية  بهدف التعريف بفر�س 
التطوع يف املجالت الطبية حمليا 
وعامليا �ضمن حملة العطاء العاملية 
الأطفال وامل�ضنني  لتخفيف معاناه 
عالجية  برامج  تقدمي  خ��الل  من 

وجراحية ووقائية للفئات املعوزة.
�ضارك  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  و���ض��م��ن 
ف��ي��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��ل��ب��ة وهيئة 
لفيلم  ا�ضتعرا�س  ج��رى  التدري�س 
الن�ضانية  ل���ل���م���ب���ادرات  وث���ائ���ق���ي 
املتحدة  العربية  الم����ارات  ل��دول��ة 

ودرا�ضة  التطوعي  الربنامج  اع��داد 
تقيم  وك��ي��ف��ي��ة  امل���ال���ي���ة  اجل�������دوى 
املتطوعيني وغري ذلك من املحاور 
. وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة م��ن��ال حممود 
�ضامي نائب عميد �ضوؤون الطلبة يف 
جامعة را�س اخليمة للطب والعلوم 
على  حت��ر���س  الكلية  ان  ال�ضحية 
م�ضاركة الطلبة يف العمل التطوعي 
الجتماعي بهدف  �ضقل مهاراتهم 
العملية  اخل���������ربات  واك�������ض���اب���ه���م 
مو�ضحة  ان العمل التطوعي يعترب 
املجتمع  ركائز  من  اأ�ضا�ضية  ركيزة 
وحمرك ثالث للتنمية الجتماعية 
حر�س  م�����وؤك�����ده  والق����ت���������ض����ادي����ة 
يف  الفعالة  امل�����ض��ارك��ة  على  الطلبة 
املهام التطوعية والن�ضانية حلملة 
ا�ضتطاعت  وال��ت��ي  العاملية  العطاء 
بايادي اماراتية ان ت�ضل بر�ضالتها 
الن�����ض��ان��ي��ة مل���ا ي��زي��د ع��ل��ى  مليون 
اأك��دت م�ضاركتهم  طفل وم�ضن كما 
والوقائية  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ربام��ج  يف 
الطبية  الم����ارات  لقوافل  املحلية 
ال���ت���ي جت����وب خمتلف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
امارات الدولة طمعا يف زيادة وعي 
املزمنة  الأم���را����س  ب��اأه��م  امل��ج��ت��م��ع 

و�ضبل الوقاية والعالج
كرمت  الربنامج  نهاية  ويف   . منها 
جامعة را�س اخليمة للطب والعلوم 
ال�ضامري  ع��ادل  الدكتور  ال�ضحية 
تر�ضيخ  جم��ال  يف  جل��ه��وده  تثمينا 
ثقافة العمل التطوعي وم�ضاركاته 
الن�ضانية  اخل���دم���ات  يف  ال��ف��ع��ال��ة 
وال���ت���ي ق���دت من����وذج مم��ي��ز للعمل 
التطوعي يحتذى به حمليا وعامليا

وال��ت��ي اأر���ض��ى دع��ائ��م��ه��ا امل��غ��ف��ور له 
�ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  اهلل  ب���اذن 
الم���ارات  دول���ة  موؤ�ض�س  نهيان  ال 
وتتوا�ضل م�ضريتها يف ظل قيادتنا 
متكني  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي  احلكيمة 

التطوعي  العمل  ال�ضباب يف جمال 
الفعاليات  و�ضمن  وعامليا.  حمليا 
قدمها  ع��م��ل  ور���ض��ه  تنظيم  ج���رى 
الرئي�س  ال�ضامري  ع��ادل  الدكتور 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ربن���ام���ج الم��������ارات 

مركز  رئي�س  الجتماعي  للتطوع 
اأ�ضا�ضيات  تناولت   للقلب  الم��ارات 
ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي وم���ق���وم���ات���ه 
ال�ضباب  حتفيز  وال��ي��ة  وم��ع��وق��ات��ه 
لالنخراط كم�ضاركني فيه وكيفية 
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تنويه
بال�ضارة اىل العالن ال�ضادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 10785 بتاريخ 2013/5/6 
بخ�ضو�س الرخ�ضة التجارية ) cn-1140929( بال�ضم التجاري/ معهد المارات 
امل�ضار  بانه ورد خطاأ يف العالن  التنمية القت�ضادية  دائرة  لل�ضحة وال�ضالمة. تنوه 

اليه اعاله ومل تذكر التعديالت التالية:
- تعديل/عبداهلل خليفة بيات م�ضوى القبي�ضي من 100% اىل 51% وال�ضحيح هو %60

- ا�ضافة/ا�ضرف �ضالح ال�ضيد حممد را�ضد 49% وال�ضحيح %40
-تعديل را�س املال اىل 150.000 و ال�ضحيح هو 300.000

بال�ضافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�ضابق.
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقو ق او دعوى بعد 

انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)



اأخبـار الإمـارات

07

اأخبار الإمارات
الثالثاء-  7   مايو    2013 م    -    العـدد   10786
Tuesday   7    May     2013  -  Issue No   10786

••  اأبوظبي-وام: 

بالتعاون مع �ضندوق خليفة  العام  الن�ضائي  الحت��اد  نظم 
ال�����ض��غ��ري يف  م�����ض��روع��ي  اإدارة  امل�������ض���اري���ع..دورة  ل��ت��ط��وي��ر 
لولوه  ال��دورة  فعاليات  ح�ضر  اأبوظبي.  يف  الحت��اد  مقره 
واحلرفية  ال��رتاث��ي��ة  ال�����ض��ن��اع��ات  اإدارة  م��دي��ر  احل��م��ي��دي 
رائدات  وم��ن  العام  الن�ضائي  الحت��اد  موظفات  من  وع��دد 
امل�ضاريع ال�ضغرية. و�ضرحت ليلى بن قا�ضم مدير اأول يف 
دائرة تدريب وتطوير رواد الأعمال يف �ضندوق خليفة اأن 
عر�ضت  تدريب  وجل�ضات  تدريبية  م��واد  ت�ضمنت  ال���دورة 
واحلفاظ  م�ضروع  اأي  لبدء  الأ�ضا�ضية  الإداري����ة  امل��ه��ارات 
قد  خم��اط��ر  اأي  اإدارة  يف  ي�ضاعد  مم��ا  ا���ض��ت��م��راري��ت��ه  ع��ل��ى 

ت���واج���ه امل�����ض��روع واإدارت�������ه ب��ث��ق��ة وح��م��ا���س. واأ����ض���اف���ت اأن 
التدريبية  اجلل�ضات  خالل  تغطيتها  مت  التي  املو�ضوعات 
وت�ضويق  ال��دف��ات��ر  وم�ضك  جت���اري  م�����ض��روع  ب��دء  ت�ضمنت 
ومتويل  والتخطيط  الربح  وح�ضاب  واخل��دم��ات  املنتجات 
الدورة  خ��الل  قا�ضم  ب��ن  ليلى  وعر�ضت  امل�ضاريع.  واإدارة 
املكتوبة  اخل��ط��ة  اأن  اإىل  م�ضرية   .. امل�����ض��روع  خطة  ق��ال��ب 
اأنها  اأ�ضا�ضا قويا للم�ضروع خالل تاأ�ضي�ضه كما  جيدا توفر 
جترب �ضاحبة امل�ضروع على الأخذ يف اعتبارها مقدما كل 
عنا�ضر اإدارة اأي م�ضروع مربح وت�ضاعد على مراقبة تقدم 
اأهمية  واأك���دت  للم�ضروع.  الأوىل  ال�ضنوات  خ��الل  العمل 
على  للح�ضول  �ضت�ضعى  امل�ضروع  �ضاحبة  كانت  اإذا  اخلطة 
املحتملة  ال��ف��ر���س  تو�ضح  لأن��ه��ا  ن��ظ��را  مل�ضروعها  مت��وي��ل 

تاأ�ضي�س  اأ�ضا�س  اإن  وقالت   . املطلوبة  املالية  والحتياجات 
املعرفة  يف  تتمثل  رئي�ضية  ع��ن��ا���ض��ر  اأرب���ع���ة  ه��ي  امل�����ض��روع 
واخلربة حيث يجب اأن يكون لدى �ضاحبة امل�ضروع خربة 
تكون  اأن  وي��ج��ب  م�����ض��روع��ه��ا  بخ�ضو�س  ك��اف��ي��ة  وم��ع��رف��ة 
يتوفر  واأن  امل�ضتهدفة  ال�ضوق  يف  مطلوبة  امل�ضروع  فكرة 
لدى �ضاحبة امل�ضروع دافع جيد واأن تكون حمبة ملا تقوم 
عنا�ضر  وم��ن  والتطوير  ال�ضتمرار  م��ن  تتمكن  حتى  ب��ه 
تاأ�ضي�س امل�ضروع ف�ضال عن توفر املوارد املال . من جهتها 
يف  ال��دورة  منظمة  القبي�ضي  خ�ضرة  عبداهلل  م��رمي  قالت 
الحتاد الن�ضائي العام..اإن الدوره �ضهدت اإقبال كبريا من 
امل�ضاركات  عدد  وبلغ  ال�ضغرية  امل�ضاريع  رائ��دات  ال�ضيدات 
35 �ضيدة وتعترب الدورة باكورة العمل  يف الدورة حوايل 

والتعاون امل�ضرتك مع �ضندوق خليفة لتطوير امل�ضاريع يف 
اإطار توحيد اجلهود من اأجل ال�ضالح العام. واأكدت جناح 
الدورة يف حتقيق اأهدافها و�ضهدت دورة تفاعال جيدا من 
امل�ضاركات .. منوها بحر�س الحتاد الن�ضائي العام م�ضتقبال 
على تنظيم العديد من ال��دورات والربامج التدريبية مع 
�ضندوق خليفة . من ناحيتها قالت عبري حممد م�ضوؤولة 
اإدارة  دورة  تنظيم  اإن  الن�ضائي  الحت��اد  يف  املنتجة  الأ���ض��ر 
اإطار تطوير املهارات الريادية  م�ضروعي ال�ضغري ياأتي يف 
فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  توجيهات  على  بناء  املنتجة  لالأ�ضر 
بنت مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام الرئي�ضة الأعلى 
ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية رئي�ضة املجل�س الأعلى لالأمومة 
اإدارة  ج��وان��ب  جميع  ط��رح  خاللها  يتم  حيث  والطفولة 

امل�ضاريع املنزلية بطريقة �ضل�ضة ت�ضاعد رائدة العمل على 
ت�ضمن  التي  بالطريقة  م�ضروعها  اإدارة  مبادئ  ا�ضتقطاب 
ا�ضتمراريته من حيث طريقة التفكري يف املنتج والت�ضويق 
والت�ضعري واحلفاظ على اجلوده وغريه. من جانبها قالت 
الدورة  يف  امل�����ض��ارك��ات  اإح���دى  الرميثي  علي  حممد  اآم��ن��ة 
ب�ضناعة  العام  الن�ضائي  الحت��اد  ب��داأت م�ضروعها من  اإنها 
العطور والدخون يف املنزل وبعد مرور عدة �ضنوات اأ�ضبح 
ل��ه��ا ا���ض��م م���ع���روف ب���ني ال��ع��م��الء وامل�����ض��ت��ه��ل��ك��ني وحتظى 
الن�ضائي  ال�ضكر لالحتاد  باإقبال كبري. ووجهت  منتجاتها 
اهتمامهما  على  امل�ضاريع  لتطوير  خليفة  و�ضندوق  العام 
كرائدات  دعمهما  وع��ل��ى  امل��ف��ي��دة  ال�����دورات  ه���ذه  بتنظيم 

للم�ضاريع ال�ضغرية . 

••  اأم القيوين-وام:

بن  ���ض��ع��ود  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ق��ري��ن��ة  افتتحت 
را�ضد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين 
فعاليات  اأم�س  القا�ضمي  �ضقر  بنت  �ضمية  ال�ضيخة 
الرابع  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  اإب��داع��ات  وملتقى  معر�س 
وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزارة  مركز  نظمه  ال��ذي 
املجتمع باأم القيوين بالتعاون مع اإدارة برامج الأ�ضر 

املنتجة بوزارة ال�ضوؤون الجتماعية.
ال�ضيخة  رع��اي��ة  حت��ت  امل��ق��ام  امللتقى  اف��ت��ت��اح  ح�ضر 
اخليط  ب��ع��ن��وان  وج���اء  القا�ضمي  �ضقر  بنت  �ضمية 
والبرة ال�ضيخة اآمنة بنت علي املعال مديرة منطقة 
بنت عبداهلل  وال�ضيخة هدى  التعليمية  القيوين  اأم 
وال�ضيدة  املعال  عبداهلل  بنت  هناء  وال�ضيخة  املعال 
امينة خليل ابراهيم مدير ادارة التنمية املجتمعية 
بالإنابة  والثقافية  املجتمعية  امل��راك��ز  ادارة  م��دي��ر 
بوزارة الثقافة وعائ�ضة را�ضد اليتيم مديرة جمل�س 
القيادات  م��ن  وع��دد  القيوين  ب��اأم  الع��م��ال  �ضيدات 

املجتمعية يف المارة.
واأعربت ال�ضيخة �ضمية عن اعتزازها ببنت المارات 

ال��ت��ي مت��ك��ن��ت م���ن ت��ب��وء م��ك��ان��ة ك��ب��رية يف املجتمع 
مب�ضاركتها الرجل يف �ضياغة النه�ضة التنموية التي 
واإبداعاتها  ابرزت خاللها طاقاتها  الدولة  �ضهدتها 
الكامنة يف جميع املجالت القت�ضادية والجتماعية 

والتعليمية والثقافية.
وقالت ال�ضيخة �ضمية بنت �ضقر القا�ضمي يف ت�ضريح 
الماراتية جنحت  امل���راأة  اإن  الم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة 
امل�����ض��رية التنموية  ال��ع��ق��ود الأرب��ع��ة م��ن  على م��دى 
العديد  ت��رك ب�ضمة م�ضرفة يف  الم���ارات يف  لدولة 
من املجالت وذلك بف�ضل من اهلل ثم بالتوجيهات 
من  الم����ارات  دول���ة  يف  احلكيمة  للقيادة  ال�ضديدة 
فتح  و  الم����ارات  يف  للفتاة  املتوا�ضل  ال��دع��م  خ��الل 
مما  القطاعات  �ضتى  يف  نف�ضها  لإث��ب��ات  لها  امل��ج��ال 
عملية  يف  الفاعلة  امل�ضاركة  م��ن  متكينها  يف  �ضاهم 

البناء والتطوير التي ت�ضهدها الدولة.
وثمنت قرينة �ضاحب ال�ضمو حاكم اأم القيوين دور 
ب�ضئون  تعنى  التي  الدولة  يف  احلكومية  املوؤ�ض�ضات 
املختلفة  للمواهب  وال��رع��اي��ة  ال��دع��م  تقدم  و  امل���راأة 
يف  جدارتها  لتاأكيد  لها  الفر�ضة  اتاحة  خ��الل  من 
جميع املحافل وذلك مب�ضاركتها الفعاله يف املبادرات 

واجلوائز والربامج املختلفة التي تنظمها وترعاها 
تلك املوؤ�ض�ضات على مدار العام. واأكدت ال�ضيخة �ضمية 
خا�ضة  امل���راأة  عمل  تدعم  التي  املعار�س  تنظيم  اأن 
التي تلقي ال�ضوء على املهارات احلرفية التقليدية 
امل�ضاف اليها اللم�ضات اجلمالية احلديثه ي�ضاهم يف 
احلفاظ على املوروث ال�ضعبي الذي تتناقله الجيال 
احلرف  �ضاحبات  ال�ضيدات  متكني  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
وامل�ضغولت اليدوية من تنمية اجلانب القت�ضادي 
يف الدولة من خالل ا�ضتثمارهن ملواهبهن البداعية 
و�ضعهن  حت�ضني  يف  ي�ضاهم  دخ��ل  مل�ضدر  وحتويلها 

املادي والرتقاء بظروفهن احلياتية واملعي�ضية.
تفقدت  امل��رك��ز  مقر  اىل  �ضمية  ال�ضيخة  وب��و���ض��ول 
ق�ضم  من  اأك��ر  ت�ضمن  التي  املعر�س  احل�ضور  مع 
بداأتها بالإطالع على ق�ضم احلرفيات اليدوية الذي 
ت�ضارك فيه جائزة ال�ضيخة �ضم�ضة بنت �ضهيل للن�ضاء 
املبدعات وجمعية النه�ضة الإماراتية بدبي ومراكز 
القيوين  واأم  دب��ي  م��ن  ك��ل  يف  الجتماعية  التنمية 
اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  جلفار  و  عجمان  و  اخليمة  راأ����س  و 
جمل�س �ضيدات اأعمال اأم القيوين و دائرة اخلدمات 
الجتماعية بال�ضارقة و نادي �ضيدات الذيد منطقة 

ال�ضباحي  املعال  فلج  ومركز  التعليمية  القيوين  اأم 
حيث عر�ضت كل جهة العمال اليدوية التي تنفذها 
تنفيذها  يف  ا�ضتخدم  والتي  لها  التابعات  الع�ضوات 
اخلو�س و�ضعف النخيل وغريها من املواد امل�ضتخدم 

يف عمل الدوات الرتاثية.
اىل  واحل�ضور  القا�ضمي  �ضمية  ال�ضيخة  اجتهت  ثم 
ق�ضم الت�ضوير الذي خ�ض�س لأول م�ضورة اماراتية 
 20 عر�ضت  التي  ال�ضويدي  جا�ضم  �ضيخة  ال�ضيدة 
وال�ضتينيات  اخلم�ضينيات  اىل  تعود  قدمية  �ضورة 
اىل  �ضمية  ال�ضيخة  واإ�ضتمعت  املا�ضي.  ال��ق��رن  م��ن 
�ضيخه  امل�����ض��ورة  قدمتها  ال��ت��ي  التعريفية  ال��ن��ب��ذة 
وكيفية  حياتها  خ�ضت  والتي  نف�ضها  عن  ال�ضويدي 
منذ  ع�ضقتها  كانت  التي  الت�ضوير  هواية  مزاولتها 
ال�ضغر اإىل جانب هوايتها مبجال الر�ضم والأ�ضغال 
ق�ضم  �ضمية  ال�ضيخة  تفقدت  و  وال�ضعر.  ال��ي��دوي��ة 
الأ�ضر املنتجة الذي ت�ضارك فيه ادارة برامج ال�ضر 
وبرنامج  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ض��ئ��ون  ب������وزارة  امل��ن��ت��ج��ة 
الأركان  م��ن  العديد  �ضم  وال���ذي  املعر�س  فر�ضتي 
احلرفية  وال�ضناعات  امل�ضغولت  على  ا�ضتملت  التي 
الن�ضائية املتنوعة منها مل�ضغولت اليدوية من اأعمال 

واأطقم  وامل�ضغولت  واملاأكولت  وال�ضوفيات  الن�ضيج 
الهدايا بالإ�ضافة اىل امل�ضنوعات الن�ضيجية وخياطة 
والإك�ض�ضوارات  واحل���ق���ائ���ب  وال��ت��ط��ري��ز  امل��الب�����س 
وامل��الب�����س اجل��اه��زة وغ��ريه��ا م��ن امل��ع��رو���ض��ات التي 
تهم املراأة وحتر�س على اقتنائها. و�ضهدت ال�ضيخة 
املركز  م�ضرح  يف  نظم  ال��ذي  امللتقى  فعاليات  �ضمية 
والتي ت�ضمنت ندوة حول جناحات املراأة الماراتية 
ادارة  رئي�ضة جمل�س  الدكتورة مرمي مطر  قدمتها 
حتدثت  التي  اجلينية  لالأمرا�س  الم��ارات  جمعية 
العلمية والعملية والدعم  عن م�ضوارها وم�ضريتها 
الدولة لو�ضولها  العليا يف  القيادة  الذي لقيته من 
المرا�س  عن  نبذة  وقدمت  تبواأتها  التي  للمراكز 
اجل��ي��ن��ي��ة ودور دول����ة الم������ارات يف احل���د م���ن تلك 
ال�ضيدة  جت��رب��ة  اىل  احل�ضور  وا�ضتمع  الم��را���س. 
�ضيخة علي العبدويل اأول امراأة �ضتينية حائزة على 
لالأداء  مكتوم  ال  را���ض��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  ج��ائ��زة 
وحتديها  جتربتها  عر�ضت  التي  املتميز  التعليمي 
ان تلتحق  ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا وا���ض��ت��ط��اع��ت  ل��ل��ظ��روف 
العلم وحتقق مراتب متقدمة وحت�ضل على  بركب 
�ضنها  كرب  من  الرغم  على  التعليمي  التميز  جائزة 

وامل�ضاعب احلياتية التي واجهتها.
اأم  بتعليمية  امل��ع��ال  فلج  م��دار���س  ط��ال��ب��ات  وق��دم��ت 
القيوين ق�ضائد �ضعرية وعرو�ضا متثيلية ورق�ضات 
قامت  اخل��ت��ام  ويف  م��ن��وع��ة.  �ضعبية  واأل��ع��اب��ا  ف��ن��ي��ة 
امينة  وال�ضيدة  القا�ضمي  بنت �ضقر  �ضمية  ال�ضيخة 
ادارة  مديرة  املجتمعية  التنمية  ادارة  مديرة  خليل 
املراكز املجتمعية والثقافية بالإنابة بتكرمي اجلهات 
ال�ضيخة  وت�ضلمت  امللتقى  يف  امل�����ض��ارك��ني  والأف�����راد 
ام القيوين الثقايف  �ضمية هدية تذكارية من مركز 
التي  الن�ضائية  لالأن�ضطة  املتوا�ضل  لدعمها  تقديرا 
اأمينة  ال�ضيدة  توجهت  جانبها  من  املركز.  ينظمها 
لدعمها  �ضمية  ال�ضيخة  اإىل  بال�ضكر  ابراهيم  خليل 
التوايل  ع��ل��ى  ال��راب��ع��ة  لل�ضنة  للملتقى  ورع��اي��ت��ه��ا 
والذي �ضهد منذ دورته الوىل تطورا وم�ضاركة اأكرب 
تويل  الثقافة  وزارة  ا�ضرتاتيجية  ان  اىل  ..ولفتت 
امل��واه��ب والإب���داع���ات الم��ارات��ي��ة جانبا ك��ب��ريا من 
الدعم والرعاية خا�ضة املرتبط بالأن�ضطة الرتاثية 
التي تهدف اىل اإحياء الرتاث وتطويره واملحافظة 
عليه من الندثار واإن�ضاء قاعدة ثقافية عري�ضة يف 

املجتمع ملمة بواقع الرتاث والبيئة . 

الحتاد الن�شائي العام و�شندوق خليفة ينظمان دورة اإدارة م�شروعي ال�شغري 

قرينة حاكم اأم القيوين تفتتح معر�س وملتقى اإبداعات املراأة الإماراتية الرابع

••  اأبوظبي-وام:

وزيرة  القا�ضمي  خالد  بنت  لبنى  ال�ضيخة  معايل  التقت   
لندن  الربيطانية  العا�ضمة  يف  ال��دويل  والتعاون  التنمية 
معهن  وعر�ضت  الربيطانية  الن�ضائية  القيادات  من  عددا 
والرعاية  الدولية  التنمية  جم��الت  يف  الإم����ارات  جت��ارب 
التنمية  وزارة  وذك��رت  امل��راأة.  مكت�ضبات  وتعزيز  الإن�ضانية 
اأك��دت خالل  اأن معاليها  اأم�س  ال��دويل يف بيانها  والتعاون 
اأهمية  اأولت  الإم��ارات  دولة  الربيطاين..اأن  الوفد  لقائها 
جهودها  اإط���ار  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  مكانة  لتعزيز  بالغة 
امل�ضتويات  ع��ل��ى  واأب��ن��ائ��ه��ا  ل�ضعبها  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
كافة  واحل�����ض��اري��ة  والجتماعية  والثقافية  القت�ضادية 
وقالت  الدولية.  الإن�ضانية  اإ�ضهاماتها  تعزيز  على  ف�ضال 
الإمارتية  امل���راأة  مكت�ضبات  على  انعك�ضت  اجلهود  تلك  اإن 
التنمية مبا فيها احلقل  واإ�ضهاماتها يف خمتلف قطاعات 
تواجدها  على  ف�ضال  وزاري��ة  حقائب  ت��ويل  مع  ال�ضيا�ضي 
وع�����ض��وي��ت��ه��ا ال��ف��اع��ل��ة يف امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�����ادي 
وال�ضرطة  ك��ال��ق�����ض��اء  ح��ي��وي��ة  ق��ط��اع��ات  واإ���ض��ه��ام��ات��ه��ا يف 
وال���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة وال�����ض��ل��ك ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي ومت��ث��ي��ل��ه��ا يف 
جمال�س اإدارات ال�ضركات امل�ضاهمة العامة. ونوهت معاليها 
املراأة وجه منذ  باأن اهتمام القيادة احلكيمة للدولة بدور 
البدايات الأوىل لتاأ�ضي�س احتاد الإم��ارات لتعزيز قدراتها 
التعليمية واملعرفية واملهنية ومبا يتواءم مع احلفاظ على 

الرا�ضخة.  وتقاليده  الإماراتي  املجتمع  عادات  خ�ضو�ضية 
الدويل  وال��ت��ع��اون  التنمية  وزي���رة  معايل  ا�ضتعر�ضت  كما 
واملنتديات  املنظمات  وتو�ضيات  ال���دويل  العمل  ت��ط��ورات 
ل��رع��اي��ة الأط��ف��ال وامل���راأة  ال��دول��ي��ة  الن�ضائية وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
و�ضناعة القيادات امل�ضتقبلية مع تعزيز ال�ضتفادة املتبادلة 
املجالت  تلك  وبريطانيا يف  الإم����ارات  ب��ني  اخل���ربات  م��ن 
مب���ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ك���ال ال��ب��ل��دي��ن. ب���دوره���ن عربت 
واإعجابهن  تقديرهن  عن  الربيطانية  الن�ضائية  القيادات 
التنموي  امل�ضمار  يف  الإم���ارات  حققتها  التي  ب��الجن��ازات 
وزيادة  ال�ضباب  ق��درات  وتعزيز  الب�ضرية  التنمية  ول�ضيما 
اإ�ضهامات املراأة الإماراتية يف �ضتى دروب التنمية املعا�ضرة. 
�ضم الوفد الذي التقى ال�ضيخة لبنى بنت خالد القا�ضمي 
الربيطانية من  القيادية  الن�ضائية  ال�ضخ�ضيات  عددا من 
ووكيلة  الربيطاين  الربملان  فذر�ضتون ع�ضوة  بينهن لني 
رئي�ضة  �ضيمونز  والبارونة  الدولية  للتنمية  الدولة  وزارة 
الغرفة العربية - الربيطانية للتجارة و يا�ضمني وتربيد 
الرئي�ضة التنفيذي ملنظمة اإنقاذ الأطفال الدولية ومونيك 
ف��ي��ال ال��رئ��ي�����ض��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��وؤ���ض�����ض��ة ط��وم�����ض��ون روي���رتز 
والكويت  الأردن  يف  التجاري  املبعوث  موري�س  وال��ب��ارون��ة 
ماكينا  ك��ام��ريون  ل��دى  ال�ضريكة  وول��ف  وفينا  وفل�ضطني 
وكالرا فور�س الرئي�ضة التنفيذية ال�ضابقة لبور�ضة لندن 
والعديد من ال�ضخ�ضيات الن�ضائية القيادية يف العديد من 

املوؤ�ض�ضات الربيطانية. 

••دبي- حم�شن را�شد

ال�ضادرة  العاملة  القوى  لتخطيط  حديثة  درا���ض��ة  نتائج  ك�ضفت 
ديلويت،  �ضركة  مع  بالتعاون  العاملية  الأكادميية  دبي  مدينة  عن 
اأن دولة الإمارات العربية املتحدة هي الوجهة التعليمية الرابعة 
متابعة  يف  الراغبني  للطالب  بالن�ضبة  العامل  يف  جاذبية  الأك��ر 
ج��اذب��ي��ة يف  الأك����ر  التعليمية  وال��وج��ه��ة  اخل�����ارج،  درا���ض��ت��ه��م يف 
ال�ضني  من  كل  على  متفوقة  النا�ضئة  الأ���ض��واق  اقت�ضاديات  دول 
لدى  الأول  اخليار  هي  الإم���ارات  وتعرب  واأ�ضرتاليا،  و�ضنغافورة 
معظم الطالب نظراً جلودة وكفاءة بع�س التخ�ض�ضات كالعلوم، 

التمويل، القت�ضاد، الإدارة، وال�ضيافة وال�ضياحة.
اأم�س يف املجمع  انعقد  ال��ذي  امل��وؤمت��ر ال�ضحفي  ج��اء ذل��ك خ��الل 
التعليمي التابع لتيكوم لال�ضتثمارات، وي�ضم قرية دبي للمعرفة 
الرتبويني  م��ن  ع��دد  بح�ضور  العاملية  الأك��ادمي��ي��ة  دب��ي  ومدينة 

وخرباء التعليم اجلامعي واملهتمني .
تيكوم  يف  التعليمي  للمجمع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ك��اظ��م  اأي����وب  واأف�����اد 
مبعدل  اإجمالياً  من��واً  حقق  التعليمي  املجمع  اأن  لال�ضتثمارات، 
80 موؤ�ض�ضة جديدة  2012، وذلك مع التحاق  %24 يف العام 
ذاته،  العام  يف  للمجمع  والتعليم  الب�ضرية  امل��وارد  يف  متخ�ض�ضة 
اإجمايل  لي�ضل   ،2011 ال��ع��ام  يف  موؤ�ض�ضة   61 م��ع  وب��امل��ق��ارن��ة 
الأكادميية  دب��ي  ومدينة  للمعرفة  دب��ي  قرية  يف  املوؤ�ض�ضات  ع��دد 
واأ�ضاف اأن هناك زيادة كبرية يف اأعداد طالب  العاملية اإىل 564. 
للمعرفة  دب��ي  ق��ري��ة  م��ن  ك��ل  يف  النا�ضطة  التعليمية  امل��وؤ���ض�����ض��ات 

ومدينة دبي الأكادميية العاملية، حيث و�ضل اإجمايل عدد الطلبة 
األف و416 طالب وطالبة يف العام، وذلك باملقارنة مع    20 اإىل 
190 األف و51 يف 2011، بن�ضبة منو %7.2، وجنح املجمع يف 
ا�ضتقطاب طالب من 125 دولة حول العامل. مما يوؤكد ال�ضمعة 
التي يتمتع بها على امل�ضتوى العاملي، وما يوفره من بيئة متكاملة 
للطالب ت�ضاعدهم على تطوير معارفهم ومهاراتهم مبا يتوافق 
العاملية على حد  العمل  �ضوق  الذاتية ومتطلبات  مع طموحاتهم 
�ضواء.  وذكر: بلغت ن�ضبة الطالب الإماراتيني حوايل %16 من 
التعليمي  2012. ويوفر املجمع  العام  اأعداد الطلبة يف  اإجمايل 
وبيئات  ثقافات  مع  والتفاعل  التوا�ضل  فر�ضة  الوطنية  للكوادر 
 125 املجمع من  اإىل  توافدوا  الذين  متعددة من خالل طالبه 
دولة من دول العامل، بالإ�ضافة اإىل فروع اجلامعات العاملية التي 
جتعل من املجمع بيئة عاملية حقيقية. كما يعترب املجمع العلمي 
ن�ضبة  بلغت  حيث  الن�ضائية،  الب�ضرية  ال��ك��وادر  لتمكني  من�ضة 

الطالبات يف موؤ�ض�ضات املجمع التعليمية 38%.
وب��اق��ي دول  الإم����ارات  روؤي���ة  ي��دع��م  التعليمي  املجمع  اأن  واأو���ض��ح 
جمل�س التعاون اخلليجي الهادفة اإىل تنويع اقت�ضادها بعيداً عن 
النفط والغاز، وبناء اقت�ضاد قائم على املعرفة، وندعم يف املجمع 
التعليمي م�ضتقبل التطور الذي ت�ضعى اإليه دول املنطقة من خالل 
متكني القطاع اخلا�س من لعب دوره كمحرك اأ�ضا�ضي للنمو، من 
خالل توفرينا لأرقى احللول العاملية يف قطاعي التعليم واملوارد 
املوؤهالت  ت��وف��ري  م��ن  ميكننا  مم��ا  واح���دة،  مظلة  حت��ت  الب�ضرية 
العلمية التي تلبي حاجات هذا القطاع الذي �ضيخلق العدد الأكرب 

من الفر�س الوظيفية اجلذابة يف امل�ضتقبل. ويقوم املجمع العلمي 
بكل هذه اجلهود لتحقيق الهدف الأ�ضمى الذي ي�ضعى له، واملتمثل 
يف جعل الكوادر الوطنية املوؤهلة اخليار الأول للتوظيف لي�س يف 
اأ�ضواق املنطقة فح�ضب، بل يف كافة الأ�ضواق العاملية. واأفاد اأن قرية 
دبي للمعرفة �ضهدت ان�ضمام عدد من مزودي اخلدمات التعليمية 
وال�ضت�ضاريني اجلدد، مبا يف ذلك كارمايكل في�ضر ال�ضرق الأو�ضط 
و�ضمال اإفريقيا للتوظيف، و�ضركة اأنتال الدولية للتوظيف، وكلية 
وا�ضنطن للربوتوكول، الكلية املتخ�ض�ضة يف الربوتوكول والآداب 
الب�ضرية  امل���وارد  اإدارة  وجمعية  ال��ت��ج��اري��ة،  امل��ع��ام��الت  يف  املتبعة 
عاملية  جمعية  اأك��رب  وه��ي  واإفريقيا،  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف 
كل من  ا�ضتطاعت  الذي  النجاح  ياأتي  واأ�ضاف  الب�ضرية.  للموارد 
مدينة دبي الأكادميية العاملية وقرية دبي للمعرفة حتقيقه بعد 
مدينة  اأ�ضدرتها  والتي  العاملة،  القوى  تخطيط  درا�ضة  اإط��الق 
دبي الأكادميية العاملية بالتعاون مع �ضركة ديلويت. واأظهرت هذه 
الدرا�ضة اأن دولة الإمارات العربية املتحدة هي الوجهة التعليمية 
ملتابعة  ي�ضعون  الذين  للطالب  العامل  الأك��ر جاذبية يف  الرابعة 
دول  يف  جاذبية  الأك��ر  التعليمية  والوجهة  اخل��ارج،  يف  درا�ضتهم 
اق��ت�����ض��ادي��ات الأ����ض���واق ال��ن��ا���ض��ئ��ة، م��ت��ف��وق��ة ع��ل��ى ك��ل م��ن ال�ضني 
و�ضنغافورة واأ�ضرتاليا. كما ك�ضفت الدرا�ضة اأن هناك طلباً متزايداً 
مبا  املنطقة،  يف  القطاعات  من  جمموعة  يف  تخ�ض�ضاً   64 على 
بقطاع  اللتحاق  من  خريجيها  توؤهل  التي  التخ�ض�ضات  ذلك  يف 
ال�ضيافة وال�ضياحة، والتخ�ض�ضات التي توؤهل خريجيها من نيل 

منا�ضب رفيعة امل�ضتوى يف قطاع الت�ضالت.

••  اأبوظبي-وام:

للعلوم  م���������ض����در  م���ع���ه���د  اأع�����ل�����ن   
البحثية  اجل��ام��ع��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل�ضتقلة للدرا�ضات العليا التي تركز 
والتقنيات  املتقدمة  ال��ط��اق��ة  على 
جمموعة  اأن  اأم���������س  امل�������ض���ت���دام���ة 
م���ن ك���ب���ار اخل������رباء ال���دول���ي���ني يف 
يف  �ضيجتمعون  ال��ن��ان��و  تكنولوجيا 
ع��م��ل حول  ور���ض��ة  اأب��وظ��ب��ي �ضمن 
جم��ه��ر ال���ق���وة ال���ذري���ة ي��وم��ي 20 

و21 مايو احلايل.
وي��ع��ت��رب جم��ه��ر ال��ق��وة ال��ذري��ة من 
وقيا�س  لت�ضوير  الأ�ضا�ضية  الأدوات 
ومعاجلة املواد على م�ضتوى النانو 
املواد  لتو�ضيف  ا�ضتخدامه  وميكن 
وحتديد خ�ضائ�ضها يف العديد من 
مثل  املنطقة  تهم  التي  ال�ضناعات 
والنفط  الطاقة  وبحوث  الطريان 

وحتلية املياه.
اأجرتها  ح��دي��ث��ة  درا�����ض����ة  وح�����ض��ب 
فمن  الرائدة  ال�ضوق  اأبحاث  �ضركة 
ال�ضنوي  احل��ج��م  ي�ضل  اأن  امل��ت��وق��ع 
ال��ت��ي تعتمد على  امل��ن��ت��ج��ات  ل�����ض��وق 
تكنولوجيا النانو اإىل 2.4 تريليون 

دولر بحلول عام 2015.
تقرير  اأ������ض�����ار  ال�������ض���ي���اق  ه�����ذا  ويف 
جمالت  اأح����د  اأن  اإىل  متخ�ض�س 
تطوير  يف  يتمثل  الرئي�ضية  النمو 
ودعم  ل��ت��م��ك��ني  ال���الزم���ة  الأدوات 
وم�ضاعدة  ال��ن��ان��و  ب���ح���وث  اإج������راء 
ال�������ض���رك���ات ع���ل���ى ال����ض���ت���ف���ادة من 
تكنولوجيا  واكت�ضافات  خ�ضائ�س 

النانو.
ال��ع��م��ل �ضمن احلرم  ور���ض��ة  وت��ق��ام 
اجلامعي ملعهد م�ضدر بالتعاون مع 
امللكية  واجلمعية  ري�ضري�س  اأ�ضايلم 
وعلوم  ال��ط��اق��ة  وخم��ت��رب  للكيمياء 

النانو - لن�س - حتت عنوان جمهر 
الطاقة  لتطبيقات  ال��ذري��ة  ال��ق��وة 
وال��ب��ي��ئ��ة وج��ه��ات ن��ظ��ر م��ن ال�ضرق 

الأو�ضط«.
من  نخبة  م�ضاركة  الور�ضة  وت�ضهد 
ال���ق���وة الذرية  اأه����م ع��ل��م��اء جم��ه��ر 
اجل�����دد وامل��ت��م��ر���ض��ني م���ن خمتلف 
لتبادل  اخل���ل���ي���ج  م��ن��ط��ق��ة  اأن����ح����اء 

املعرفة واخلربات البحثية.
مواد  لتقدمي  موعد  اآخ��ر  و�ضيكون 
املل�ضقات التو�ضيحية هو 15 مايو 
مل�ضق  اأف�ضل  و�ضيح�ضل  اجل���اري 

على جائزة تقديرية خا�ضة.
وت�������ض���ت�������ض���ي���ف ور������ض�����ة ال����ع����م����ل 8 
منهم  اخل��������رباء  م����ن  م���ت���ح���دث���ني 
التدري�س  اأع�����ض��اء هيئة  م��ن  اأرب��ع��ة 
�ضين�ضم  ح���ي���ث  م�������ض���در  مب���ع���ه���د 
الدكتور ماتيو كييزا اأ�ضتاذ م�ضارك 
النانو  وب��ح��وث  ال��ط��اق��ة  يف خمترب 
مبعهد م�ضدر اإىل الدكتور جاي�ضون 
كليفالند ال�ضريك املوؤ�ض�س والرئي�س 
اأ�ضايلم  يف  ل���الأب���ح���اث  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
رامان  اآرفيند  والدكتور  ري�ضري�س 
الهند�ضة  كلية  يف  م�����ض��ارك  اأ���ض��ت��اذ 
لتقنية  ب��ري��ك  وم��رك��ز  امليكانيكية 
الوليات  يف  ب���وردو  بجامعة  النانو 
نيل  وال��دك��ت��ور  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة 
فيزياء  يف  م�ضارك  اأ���ض��ت��اذ  ويل�ضون 
امل�������واد امل��ك��ث��ف��ة ب��ج��ام��ع��ة واروي������ك 

اململكة املتحدة.
كييزا  م��ات��ي��و  ال���دك���ت���ور  و���ض��ي��ل��ق��ي 
يبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  على  ال�ضوء 
ال��ط��اق��ة وعلوم  ف��ري��ق��ه يف خم��ت��رب 
لتحديد  م�����ض��در  مب��ع��ه��د  ال���ن���ان���و 
الدقيقة  التفاعالت  وتاأثري  اأهمية 
راأ�س  الطفيفة يف  الختالفات  على 
املجهر الذري وت�ضليط ال�ضوء على 
والقدرة  ال��ف��ائ��ق  التحكم  اإم��ك��ان��ات 

املحتملة  الآل�����ي�����ات  حت���دي���د  ع���ل���ى 
م�ضتوى  على  تظهر  اأن  ميكن  التي 

النانو.
وتركز اأبحاث الدكتور نيل ويل�ضون 
الهيكلية  اخل�����ض��ائ�����س  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا 
لأ�ضباه  والكهربائية  وامليكانيكية 

املو�ضالت اجلرافينية والع�ضوية.
ن�ضر  اأن  كليفالند  للدكتور  و�ضبق 
يف  املتخ�ض�ضة  امل����واد  م��ن  ال��ع��دي��د 
ف��ي��زي��اء جم��ه��ز ال��ق��وة ال���ذري���ة كما 
الخرتاعات  من  العديد  يف  �ضارك 

املتعلقة بهذا النوع من املجاهر.
ور�ضة  اإن  ك��ي��ي��زا  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
اأهمية  على  ال�����ض��وء  ت�ضلط  العمل 
بالن�ضبة  ال�������ض���ط���وح  ع���ل���م  درا�����ض����ة 
ال�ضناعية  القطاعات  م��ن  للعديد 
ب��دول��ة الإم������ارات ك��م��ا ي��ع��د جمهر 
الأكر  الأدوات  م��ن  ال��ذري��ة  ال��ق��وة 
ا����ض���ت���خ���دام���ا يف ه�����ذا امل�����ج�����ال.. يف 
التي  الأج��ه��زة  العديد من  اأن  حني 
ن�ضتخدمها حاليا تعتمد على مواد 
مت ت�ضميمها با�ضتخدام تكنولوجيا 
القا�ضم  اأن  اىل  م�����ض��ريا   .. ال��ن��ان��و 
الأجهزة  ه��ذه  جميع  بني  امل�ضرتك 
املرتبط  الأ�����ض����ا�����ض����ي  ال���������دور  ه�����و 
ي���ن���ط���ب���ق على  ب���ال�������ض���ط���وح وه�������ذا 

الأغ�ضية وا�ضتخراج النفط واأبحاث 
اأمله  عن  معربا  عام  ب�ضكل  الطاقة 
الفائدة  العمل  ور���ض��ة  حتقق  اأن  يف 
توافدوا  ال��ذي��ن  للباحثني  امل��رج��وة 

من خمتلف اأنحاء املنطقة.
وي�������ض���ارك ع����دد م���ن ال��ب��اح��ث��ني يف 
عدة  اإدارة  يف  اأي�����ض��ا  م�ضدر  معهد 
وي�ضمل  احل������دث  خ�����الل  ج��ل�����ض��ات 
الذي  �ضوير  توفيق  ال��دك��ت��ور  ذل��ك 
قدرة  حتقيق  كيفية  عن  �ضيتحدث 
تو�ضيل كهربائي عالية يف مركبات 
والدكتور  الكربونية  النانو  اأنابيب 
ال����ذي ي�ضلط  ���ض��ان��ت��و���س  ���ض��ريج��ي��و 
وتطور  ال�ضطوح  عمر  على  ال�ضوء 
تفاعالت النانو بينما يتحدث كرمي 
جاد الرب عن اإعادة بناء قوة املجهر 
ا�ضتك�ضاف  ال����دورة:  اأح���ادي  ال���ذري 

الإطار الزمني«.
وي�ضتعر�س علماء اأ�ضايلم ري�ضري�س 
اأي�ضا جمموعة متنوعة من تقنيات 
التعامل  واأ�ضا�ضيات  ال�ضوئي  امل�ضح 

مع املجهر الذري.
احل����دث  ي��ت��خ��ل��ل  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
ور���ض��ت��ي ع��م��ل يف امل��خ��ت��ربات حول 
و«ميكانيكا  ال��دق��ة  ع��ايل  الت�ضوير 
ام  اأم واف  النانو الت�ضوير بتقنية/ 

./
وت���ع���ت���رب اأ����ض���اي���ل���م ري�������ض���ري����س من 
معايري  اأر�����ض����ت  ال���ت���ي  ال�������ض���رك���ات 
البتكار  ي��خ�����س  م����ا  يف  ال���ق���ط���اع 
ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي �����ض����م����ن جم����ايل 
ال��ت�����ض��وي��ر وت��و���ض��ي��ف ال��ع��دي��د من 
عند  والهياكل  الأ�ضطح  خ�ضائ�س 
تقنيات  وحت��ظ��ى  ال��ن��ان��و..  م�ضتوى 
العمالء  من  العديد  بثقة  ال�ضركة 
وال�ضناعي  الأك��ادمي��ي  املجالني  يف 
ا�ضتخدامها  يتم  حيث  العامل  حول 
ملجموعة وا�ضعة من تطبيقات املواد 

والعلوم احليوية.
للكيمياء  امللكية  اجلمعية  وتعترب 
اأوروب��ا متخ�ض�ضة  اأك��رب منظمة يف 
يف العلوم الكيميائية وحتظى بدعم 
الأع�ضاء  من  عاملية  �ضبكة  واعتماد 
الدولية..  الن�ضر  �ضركات  واإح���دى 
التعليم  اجلمعية  اأن�ضطة  وت�ضمل 
العلمية  وال�����ض��ي��ا���ض��ات  وامل���وؤمت���رات 
ون�����ض��ر ع��ل��وم ال��ك��ي��م��ي��اء ب���ني عامة 

اجلمهور.
الأ�ضا�ضية  الركائز  اأح��د  وباعتباره 
الب�ضرية  ال��ك��وادر  واإع���داد  لالبتكار 
يوا�ضل معهد م�ضدر القيام بدوره 
م�ضدر  روؤي������ة  دع����م  يف  اجل���وه���ري 
م�ضاعدة  ب�����ض��اأن  اأه��داف��ه��ا  وحتقيق 
اقت�ضاد  اإىل  التحول  على  اأبوظبي 
اإىل حلول  التو�ضل  املعرفة وكذلك 
ال��ت��ح��دي��ات التي  ف��ع��ال��ة لأ���ض��ع��ب 
���ض��ي��م��ا منها  ال��ب�����ض��ري��ة ول  ت���واج���ه 

تغري املناخ.
م�ضدر  م��ع��ه��د  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال����ذي مت ت��اأ���ض��ي�����ض��ه ب��ال��ت��ع��اون مع 
للتكنولوجيا  ما�ضات�ضو�ضت�س  معهد 
ي���وف���ر ل��ط��الب��ه ف��ر���ض��ا مم���ي���زة يف 
�ضتى ميادين البحوث العلمية بدءا 
التطبيقية  ثم  النظرية  بالبحوث 
وانتهاء مبرحلة الت�ضويق التجاري. 
وي��ه��دف املعهد ع��رب م��ا ي��وف��ره من 
والتطوير  للبحث  حديثة  م��راف��ق 
يف جمال التكنولوجيا النظيفة اإىل 
القت�ضادي  التنوع  الإ�ضهام يف دعم 
تطوير  خ������الل  م�����ن  ال������دول������ة  يف 
املوارد  واإع���داد  التقنية  الب��ت��ك��ارات 

الب�ضرية الالزمة.
ويلتزم املعهد عرب كادره التدري�ضي 
املتميزين  وط����الب����ه  امل��ت��خ�����ض�����س 
الطاقة  ل��ت��ح��دي��ات  ح��ل��ول  ب��اإي��ج��اد 

النظيفة والتغري املناخي.

••  دبي-وام: 

دبي  لإم���ارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  اطلعت 
والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  وف��د  ال��ي��وم 
والتي  دب��ي  حكومة  يف  التميز  م�ضرية  وال��ك��وارث..ع��ل��ى 
ل��الأداء احلكومي املتميز منذ حوايل  د�ضنها برنامج دبي 
اأ�ضهم يف تعزيز جمالت التميز وتطوير  16 عاما حيث 
مفاهيم  ون�����ض��ر  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  يف  واجل����ودة  الأداء 
املن�ضق  الن�ضريات  اأح��م��د  وا�ضتعر�س  والإب����داع.  التميز 
ال��ع��ام ل��ربن��ام��ج دب���ي ل�����الأداء احل��ك��وم��ي امل��ت��م��ي��ز جتربة 
القطاع  املتميز يف تطوير  ل��الأداء احلكومي  دبي  برنامج 
التميز  وفئات  العمل  منهجية  على  والتعرف  احلكومي 
عر�س  ب��ج��ان��ب  امل�ضتخدمة  وامل��ع��اي��ري  التقييم  واآل���ي���ات 
الوفد على  الربنامج. واطلع  واأن�ضطة  اأه��داف وفعاليات 
وعلى  ال�ضنوية  التقييمية  ال���دورات  يف  الربنامج  جتربة 
معايري النموذج املعتمدة لفئة اجلهة احلكومية املتميزة 
واملوظفني  املتعاملني  ر���ض��ا  ودرا����ض���ات  التقييم  واآل���ي���ات 
وامل��ت�����ض��وق ال�����ض��ري وم��ع��اي��ري ه���ذه ال��درا���ض��ات واأث���ره���ا يف 
ارتفاع  يف  ب���دوره  �ضاهم  مم��ا  اخل��دم��ات  م�ضتوى  حت�ضني 

معدلت الر�ضا العام. واأكد الن�ضريات حر�س الربنامج 
وا�ضتعداده لتقدمي كافة اأ�ضكال الدعم وامل�ضاندة والتعاون 
مع خمتلف اجلهات واملوؤ�ض�ضات يف الدولة لرت�ضيخ ثقافة 
الإب�����داع وال��ت��م��ي��ز ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����ض��ت��وي��ات. وع��ر���س فريق 
لالإبداع  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  م��ب��ادرة  ال��ربن��ام��ج 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  م��وؤخ��را  ب��ارك��ه��ا  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل وتهدف اإىل توفري  جمل�س 
العمل  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني  وحت��ف��ي��ز  ت�ضجيعية  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 
الأداء  حت�ضني  اإىل  اإ�ضافة  واجلماعي  الفردي  الإب��داع��ي 
اجلهات  م��ن  للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  واخل��دم��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ي 
لدى  ال��ف��ري��ق  روح  وت�ضجيع  تنمية  ب��ج��ان��ب  احل��ك��وم��ي��ة 
املوظفني من خالل اقرتاح وتقدمي ومتابعة تطبيق اأفكار 
تنمية  على  تعمل  م�ضرتكة  تطويرية  ومبادرات  ابداعية 
املجتمع وتدفع بعجلة التنمية قدما. ووجه الوفد الزائر 
�ضكره اإىل فرق العمل بالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
على جهودهم يف تقدمي الدعم والتعاون الدائم.. موؤكدا 
اأهمية ال�ضتفادة من التجارب املتميزة واملمار�ضات املتبعة 

يف حكومة دبي. 

لبنى القا�شمي ت�شتعر�س يف لندن جتارب الإمارات يف 
جمالت التنمية وتعزيز مكت�شبات املراأة

الإمارات  الأوىل اإقليميا والرابعة عامليا كواجهة تعليمية اأكرث جذبا

موؤ�ش�شة جامعية ت�شم 20 األف طالب وطالبة من 125 دولة  564
% من اإجمايل الدار�ضني مواطنون يف العام 2012 ون�ضبة الطالبات 38%  16

معهد م�شدر ي�شت�شيف كبار علماء تكنولوجيا النانو يف ور�شة عمل يومي 20 و21 مايو احلايل

وفد الوطنية للطوارئ والأزمات يطلع على 
جتربة اأمانة تنفيذي دبي يف التميز
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بيان التدفقات  النقدية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012
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تد�شني حمرك البحث العربي الآمن )يا عربي( بح�شور �شخ�شيات عربية واأكادميية

ماجد بن حممد يفتتح مركز اآى اإن فايف لالإبداع

••  دبى-وام:

 ق���ام ال�����ض��ي��خ ج��م��ع��ة ب���ن م��ك��ت��وم بن 
املنتدب  ال��ع�����ض��و  م��ك��ت��وم  اآل  ج��م��ع��ة 
ملركز را�ضد لعالج الطفولة بتد�ضني 
الآم���ن )يا  ال��ع��رب��ي  حم��رك البحث 
ال�ضفراء  م��ن  ب��ح�����ض��ورع��دد  ع��رب��ي( 
وال�ضخ�ضيات  ال���ع���رب  وال��ق��ن��ا���ض��ل 
وو�ضائل  والفقهاء  واخل��رباء  العامة 
التنفيذيني  وال����روؤ�����ض����اء  الإع�������الم 
طهبوب  ع���ب���دال���رح���م���ن  ل��ل��م��ح��رك 

وح�ضن م�ضطفى وخليل جالد.
قدمته  ال������ذي  احل���ف���ل  ب����داي����ة  ويف 
�ضفرية  ع���م���ران  الإع���الم���ي���ة جل���ني 
العامل  ع���رب  الإ����ض���الم���ي���ة  الإغ����اث����ة 
العام  امل���دي���ر  ب�������ض���ارة  األ���ق���ى ج�����ورج 
ل�����ض��اع��ات زي��ن��ي��ت ال�����ض��وي�����ض��ري��ة يف 
اأفريقيا  و���ض��م��ال  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق 
قال  كلمة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي  ال�ضريك 
�ضاعات  ���ض��رك��ة  ق�����ررت  ح���ني  ف��ي��ه��ا 
زي��ن��ي��ت ال�����ض��وي�����ض��ري��ة ال����دخ����ول يف 

الت�ضويه  واحلفاظ على هويتها من 
وال�ضتالب«.

التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  األ�����ق�����ى  ث�����م 
الإعالمي  عربي  يا  ملحرك  املوؤ�ض�س 
عبدالرحمن طهبوب كلمة قال فيها 
يف 25 من مار�س املا�ضي هنا التقينا 
اخل��ام�����س من  نلتقي يف  اأن  ووع��دن��ا 
التجريبية  الن�ضخة  لتد�ضني  مايو 
اآمن  ب��ح��ث ع��رب��ي  اأول حم���رك  م��ن 
بتكنولوجيا  امل���ح���ت���وى  و”نظيف 

���ض��راك��ة ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع حمرك 
ال��ب��ح��ث الآم������ن وال����ذك����ي ي���ا عربي 
واجبها  اأن  ج����ي����دا  ت�������درك  ك����ان����ت 
العامل  اإب��داع��ات��ه��ا يف  ع�����ض��اق  جت���اه 
م�ضروعات  يف  امل�ضاهمة  هو  العربي 
العربي  املجتمع  على  بالنفع  ت��ع��ود 
مبختلف اأطيافه ولعل اأروع ا�ضتثمار 
طويل الأمد يتجلى يف دعم املعرفة 
وحت�ضني  ال��ث��ق��اف��ة  وب��ن��اء  النظيفة 
ح�ضارتها  رك���ائ���ز  وت��دع��ي��م  الأم������ة 

ن��ا���ض��ر ال��دي��ن ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت رغبتها 
ت�ضكيل فريق ميثل دولة فل�ضطني يف 
يا عربي وا�ضعة كل خربات وزارتها 
خل��دم��ة ه��ذا امل�����ض��روع امل��ع��ريف الذي 

يحمي الذاتية الثقافية العربية«.
بن  جمعة  ال�ضيخ  ق��ام  الكلمة  وبعد 
يرافقه  مكتوم  اآل  جمعة  بن  مكتوم 
ج���ورج ب�����ض��ارة وط���ارق خ��ال��د احلمد 
وقا�ضم  ال���ع���ام  ال��ك��وي��ت��ي  ال��ق��ن�����ض��ل 
العام  الفل�ضطيني  القن�ضل  ر�ضوان 
القن�ضل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���ض��ت��ال  و���ض��ق��ر 
عبدالرحمن  وطيب  ال��ع��ام  الأردين 
ملوؤ�ض�ضة  ال����ع����ام  الأم��������ني  ال���ري�������س 
ال��ق�����ض��ر بدبي  و�����ض����وؤون  الأوق��������اف 
الرئي�س  ط��ه��ب��وب  وع��ب��دال��رح��م��ن 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي والإع������الم������ي������ة جلني 
عمران والدكتور معتز كوك�س خبري 
تكنولوجيا يا عربي بتد�ضني املحرك 
مع مرور الثواين الأخ��رية يف حدث 
من  ب��ح��رارة  الت�ضفيق  ن��ال  تاريخي 
ظهرت  حينما  احل��ا���ض��ر  اجل��م��ه��ور 

ذكية ويف�ضلنا عن الوعد فقط تلك 
اأمامنا  متر  التي  والثواين  الدقائق 
اليوم وعدنا  ذل��ك  واأ���ض��اف يف  الآن. 
األ ي��ك��ون ه��ذا امل�����ض��روع امل��ع��ريف نتاج 
�ضخ�س اأو �ضركة واأن ي�ضتنه�س همم 
كل خبري وع��امل وباحث عربي على 
جغرافيا الكون وقد عملنا على ذلك 
العليا  ال�ضت�ضارية  الهيئة  ف�ضكلنا 
واملجل�س العلمي واأ�ضندنا لهما املهام 
اأكادميي عربي  اجل�ضام ومل يرف�س 
امل�ضروع  ه���ذا  اإىل  الن�����ض��م��ام  واح���د 
�ضنبني  اأننا معا  الرا�ضخة  لقناعتهم 
ت�ضون  حم���ق���ق���ة  م���وث���ق���ة  م���ع���رف���ة 
خمزوننا  وحتفظ  الثقافية  هويتنا 

احل�ضاري دون ت�ضويه اأو حتريف«.
ال�����ض��ك��ر لدولة  ث����م وج�����ه ط���ه���ب���وب 
الإمارات العربية املتحدة فقال منها 
احللم  ت�ضكل  اأر�ضها  وعلى  انطلقنا 
وحت���ق���ق ك���م���ا ���ض��ك��ر م���ع���ايل وزي�����رة 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�����ض��الت 
�ضفاء  ال��دك��ت��ورة  فل�ضطني  دول���ة  يف 

••  دبي-وام: 

د�ضن �ضمو ال�ضيخ ماجد بن حممد 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ب��دب��ي اأم�����س يف 
اآى  ل��الإن��رتن��ت م��رك��ز  مدينة دب��ي 
الذي  والبتكار  ل��الإب��داع  فايف  اإن 
تطوير  يف  امل�����ض��اه��م��ة  اإىل  ي��ه��دف 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  ومنو 

والت�ضالت يف املنطقة.
البنية  ت��وف��ري  على  امل��رك��ز  ويعمل 
وتهيئة  ال��دع��م  وت��ق��دمي  التحتية 
لتحقيق  داع������م������ة  ع����م����ل  ب����ي����ئ����ة 

ال��ت��اأ���ض��ي�����س والدعم  امل��وؤه��ل��ة وه���ي 
والتدريب  والإ���ض��راف  اللوج�ضتي 
وتقدمي فر�س التوا�ضل والتمويل 
ق��ال مالك  م��ن جانبه  امل��ب��ت��دىء. 
دبي  ملدينة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  مالك  اآل 
للتعهيد  دبي  ومنطقة  لالإنرتنت 
عام  بعد  ع��ام��ا  ت�ضهد  املنطقة  اإن 
امل�ضاريع  رواد  اأع������داد  يف  ازدي������ادا 
لأحدث  وفقا  ان  مو�ضحا  ال�ضباب 
الأعمال  ري���ادة  دور  ع��ن  ال��ت��ق��اري��ر 
واملتو�ضطة  ال�����ض��غ��رية  وامل�����ض��اري��ع 
تكنولوجيا  ���ض��ن��اع��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
ارتفع  فقد  والت�ضالت  املعلومات 

الالزم  ال��دع��م  وت��ق��دمي  التحتية 
لإطالق م�ضاريعهم ومتكينهم من 
املناف�ضة يف ال�ضوق العاملية. واعترب 
امل�ضتثمرين  ت��واف��ر  اأن  م��ال��ك  اآل 
وال�����ك�����وادر امل���وؤه���ل���ة اإ����ض���اف���ة اىل 
العوامل  من  ال�ضيا�ضي  ال�ضتقرار 
الأ�ضا�ضية التي جتعل من الإمارات 
مثالية  وج��ه��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
امل�ضاريع  واإط��الق  الأعمال  لريادة 
املركز  افتتاح  اأن  لفتا  النا�ضئة.. 
ال��ي��وم ي��وؤك��د ال��ت��زام دب��ي يف امل�ضي 
اإىل  قدما نحو تعزيز روؤي��ة هادفة 

اإقامة اقت�ضاد قائم على املعرفة .

طموحات اأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضباب 
وم�ضاعدتهم على حتويل اأفكارهم 
ملمو�ضة  حقيقية  اإب����داع����ات  اإىل 
ومتكنهم  ال�ضوق  احتياجات  تلبي 

من اإطالق م�ضاريعهم.
تقدمي  امل�ضاريع  لأ�ضحاب  وميكن 
ك�ضركات  اأو  ك���اأف���راد  م�����ض��اري��ع��ه��م 
قطاع  يف  اجلن�ضيات  خمتلف  م��ن 
ال��ت��ك��ن��وجل��ي��ا و���ض��ت��ق��وم جل��ن��ة من 
بتحديد  القطاع  ه��ذا  يف  اخل���رباء 
ومن  الطلبات  وتقييم  امل��وؤه��الت 
ث���م ي���ق���وم امل���رك���ز ب��ت��ق��دمي خم�س 
للم�ضاريع  اأ����ض���ا����ض���ي���ة  خ����دم����ات 

منطقة  يف  النا�ضئة  ال�ضركات  عدد 
اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
باملقارنة  اأ���ض��ع��اف  ث��م��اين  مب��ع��دل 

مع العام 2005.
واأ�ضاف اإن فكرة البدء باأي م�ضروع 
بالعديد  حمفوفة  تكون  قد  تقني 
م���ن امل��خ��اط��ر اأه��م��ه��ا ع���دم الإمل����ام 
الكايف باخلطوات املطلوبة ..م�ضريا 
اىل اأن مركز اآى اإن فايف لالإبداع 
الأعمال  ري�����ادة  دع����م  اإىل  ي�����ض��ع��ى 
تكنولوجيا  جم��الت  يف  وامل�ضاريع 
والإع���الم  والت�����ض��الت  املعلومات 
البنية  توفري  خ��الل  م��ن  الرقمي 

�ضفحة يا عربي على ال�ضا�ضة معلنة 
من  وحتولة  فعليا  امل�ضروع  انطالق 

فكرة حاملة اإىل واقع را�ضخ.
وقبل ختام احلفل قام عبدالرحمن 
طهبوب الرئي�س التنفيذي للمحرك 
ب��ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع وزارة 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�����ض��الت 
انتدبت  ح���ي���ث  ف��ل�����ض��ط��ني  ب����دول����ة 

الدين  ن���ا����ض���ر  ����ض���ف���اء  ال����دك����ت����وره 
لتوقيع  ج�����رار  ���ض��ط��ف��ى  ال���دك���ت���ور 
املذكرة بالنيابة عنها بح�ضور قا�ضم 
ر�ضوان قن�ضل عام دولة فل�ضطني يف 
دبي والإم��ارات ال�ضمالية وروؤ�ضاء يا 
م�ضطفى  ح�ضن  التنفيذيني  عربي 
الدكتور  ت�����ض��ل��م  ك��م��ا  وخ��ل��ي��ل ج���الد 
جمد ناجي الربيد الإلكرتوين لكل 

وخمترباته  ع��ي��ادات��ه  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
جيهان  ال��دك��ت��ورة  واأع��ل��ن��ت  الطبية 
التنفيذية  ال��رئ��ي�����ض��ة  ع���ب���دال���ق���ادر 
الأمريكية  الأك���ادمي���ي���ة  مل�ضت�ضفى 
يا  ب��ري��د  تبنيها  التجميل  جل��راح��ة 
يو�ضف  للفنان  عربي وكذلك احلال 
لالإنتاج  اأوب������را  و���ض��رك��ت��ه  ال��ع��م��اين 

الفني. 

اإ�شعاف دبي تنجح يف اإنقاذ مري�س هندي توقف نب�شه نتيجة �شكتة قلبية�شرطة العني تطلق م�شروع م�شار التفوق 
•• العني-وام:

 اأطلقت مديرية �ضرطة العني م�ضروع م�ضار التفوق للموظفني العاملني يف 
الإدارات واملراكز التابعة لها واحلا�ضلني على تقدير امتياز وذلك يف حفل 
اأقيم يف نادي �ضباط ال�ضرطة يف مدينة العني. واأكد العميد حمد عجالن 
املتميزين  للموظفني  له  كلمة  يف  العني  �ضرطة  مديرية  مدير  العميمي 
وروؤ�ضاء  ال�ضباط  كبار  من  وع��دد  وموظفة  موظفا   294 عددهم  البالغ 
الأق�ضام ومديري الأفرع..اأن الهدف من امل�ضاركة بجوائز اجلودة والتميز 
التعرف اإىل نقاط ال�ضعف واأف�ضل املمار�ضات ال�ضرطية وخلق التحدي يف 
املحافظة  اأهمية  اإىل  التميز. ولفت  امل�ضاركني للح�ضول على و�ضام  نفو�س 
ال�ضخ�ضية  الأه�����داف  ورب���ط  ال��ت��ح��دي��ات  وم��واج��ه��ة  الأداء  م�ضتوى  ع��ل��ى 
اإىل  وامل��ع��رف��ة  اخل���ربات  املتميز  امل��وظ��ف  ون��ق��ل  ال�ضرطي  العمل  ب��اأه��داف 
زمالئه .. متمنيا لهم املزيد من الإبداع والتميز لالرتقاء مب�ضتوى الأداء 

••  دبي-وام:

بالقلب  مري�س  حياة  اإنقاذ  يف  ال�ضعاف  خلدمات  دبي  موؤ�ض�ضة  م�ضعفو  جنح   
فاجاأته اأزمة خطرية غاب فيها عن الوعي وتوقف قلبه نتيجة �ضكتة مفاجئة. 
امل�����ض��ع��ف��ون ع��ن ط��ري��ق ال�ضدمات  ب��ه��ا  ال��ت��ي ق���ام  امل�����ض��اع��ي احلثيثة  واأ���ض��ف��رت 
الكهربائية وجهاز اإزالة رجفان القلب والنعا�س القلبي الرئوي يف عودة النب�س 
لقلب املري�س مرة اأخرى. كانت موؤ�ض�ضة دبي خلدمات ال�ضعاف قد تلقت بالغا 
ول  كاملة  قلبية  ب�ضكتة  اأ�ضيب  عاما   35 العمر  من  يبلغ  هندي  �ضخ�س  عن 
ا�ضعاف  مركبة  الفور  على  حتركت  حيث  العوير  منطقة  يف  للعالج  ي�ضتجيب 
النب�س  لإع��ادة  مبحاولتهم  جميعا  وقاموا  العمل  فريق  اإليه  وو�ضل  جمهزة 
والتي جنحت يف النهاية ليتم نقله اىل م�ضت�ضفى را�ضد بدبي. وقام فريق من 
يف  املري�س  بزيارة  الطبي  الر�ضال  ق�ضم  رئي�س  مو�ضى  علي  برئا�ضة  املوؤ�ض�ضة 

امل�ضت�ضفى لالطمئنان عليه وال�ضتجابة لأية م�ضاعدة يحتاج اليها . 

واخلدمات التي تقدمها املديرية للمجتمع. يذكر اأن امل�ضروع ياأتي بهدف 
والتميز  اجل��ودة  بجوائز  للم�ضاركة  وتاأهيلهم  املتميزين  املوظفني  تبني 
اأبوظبي  وج��ائ��زة  م��وظ��ف  لأف�ضل  الداخلية  وزي���ر  �ضمو  بجائزة  املتمثلة 
لالأداء احلكومي املتميز وو�ضام رئي�س املجل�س التنفيذي لالأفراد من خالل 

تن�ضيبهم للدورات املتخ�ض�ضة يف خمتلف املجالت ال�ضرطية والإدارية. 

 United Arab Emirates

Financial Statements as on 31 December 2012 
فروع دولة المارات العربية املتحدة 
 البيانات املالية يف 31 دي�ضمرب 2012

   )...( -   

 
 

     
  

    )(  
  

     
                   

) :,  (  
  

           .      
    .  

  
          

  
      

      

  
 

      

  
 

  
                    
              

               
   

  ,  ,  ,  ,  ,  ,  
    ,  ,  ,  ,  ,  ,  

     -    -    -    -    -    -  
     -    -    -    -    -    -  
  ,  ,    ,  ,    

   ------- --- ---------   ---------- ---- ------   ----------- ---- -----   ---------- --- ------   --------- -- -------   ----- -- -----------  
  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

  ========  ========  ========  ========  ========  ========  
  

     
          :  

        
        

      

:      
    ,  ,  

        ,    
   -------- --------- -----------   ----- - --- ----- ---------------  
  ,  ,  
  ===========  ===========  

     :      
        ,  ,  

  ,  ,  
      ,  ,  

   ------------- ---------- --------   -------------- ---------- ------  
  ,  ,  
  ===========  ===========  

                 
.  

   

   )...( -   

 
 

  
     

  
     

  
            .      

     .       .  
  

      
  

                   
 .                

         .           
      .  

  
    )  (            

   .             
        . 

  
                 :  

  
    

  
  –  

 
       

           
:       

      
        

        -    -    - , , 
    ,    -    -    - , 
       - ,    -  , 
   , , ,    - , 

      -     -     -  ,  ,  
     -    -    - , , 

  ---------------------  ------- ------------  --------- ---------  ----------- --------  --------------------- 
  , , , , , 

 ================== ======== ======== ========= 
        

    
    

  , , , , , 
       , ,    -    - , 

     -    -    - , , 
      -     -     -  ,  ,  

         -     -     -  ,  ,  
  ---------------------  ---------------------  ------------ ------  ------- ------------  ----- - ------------- 

  , , , , , 
 ========= ========= ======== ========== ========= 

     , , ),( ),(    - 
 ========= ========= ========= ========= ========= 

      

     , , ,    -    - 
 ========= ========= ========= ========= ========= 

  

   )...( -   

 
 

  
     

  
     

  
            .      

     .       .  
  

      
  

                   
 .                

         .           
      .  

  
    )  (            

   .             
        . 

  
                 :  

  
    

  
  –  

 
       

           
:       

      
        

        -    -    - , , 
    ,    -    -    - , 
       - ,    -  , 
   , , ,    - , 

      -     -     -  ,  ,  
     -    -    - , , 

  ---------------------  ------- ------------  --------- ---------  ----------- --------  --------------------- 
  , , , , , 

 ================== ======== ======== ========= 
        

    
    

  , , , , , 
       , ,    -    - , 

     -    -    - , , 
      -     -     -  ,  ,  

         -     -     -  ,  ,  
  ---------------------  ---------------------  ------------ ------  ------- ------------  ----- - ------------- 

  , , , , , 
 ========= ========= ======== ========== ========= 

     , , ),( ),(    - 
 ========= ========= ========= ========= ========= 

      

     , , ,    -    - 
 ========= ========= ========= ========= ========= 

  

   )...( -   

 
 

     
  

     )(  
   

  
 

  –  
 

       

           
:       

      
              

     -    -    - , , 
    ,    -    -    - , 
    -    -    -   
   , , ,    - , 

      -     -     -  ,  ,  
     -    -    - , , 

  ----------------- --- ----  --------- -- ----------  ------- --- -----------  -------------------  ----- ---- -------------- 
  , , , , , 

 ==================== ========== ======== ========== 
        

    
    

  , , , , , 
          - ,    - , , 

     -    -    - , , 
      -     -     -  ,  ,  

         -     -     -  ,  ,  
  ---------------------  ---------------------  ------------------  ------- --- ------------  ------------------- 

  , , , , , 
 ========= ========= ======== ============ ========= 

     , ),( , ),(    - 
 ========= ========= ========= ============ ========= 

      

     , , ,    -    - 
 ========= ========= ========= ========= ========= 
  

      
  

                 . 
          .         

 .                .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )...( -   

 
 

     
  
    )(  

  
            :  

  

        
        
      

   ,  ,  
       

      
       

   ------------ -- ---------   ---------------------  
  ,  ,  
  =========  =========  
  

                  .  
  
     

  
                

       .           
        .  

  

             :  
  

 
    

  
  –  

 
    

     
     

        ,    -    - , 
   ,    -    - , 

     ,    - , 
  ,  ,  ,  ,  

      -     -  ,  ,  
  ,  ,     -  ,  

  --------------------------   ------------------------  ----------------------  ------------------------ 
 ,  ,  ,  ,  

 ===========  ==========  =========  ==========  
        

             
        ,  ,     -  ,  

   ,  ,  ,  ,  
   ,      ,  

      -     -  ,  ,  
         -     -  ,  ,  

   --------------------------   ------------------------  ----------------------  ------------------------ 
  ,  ,  ,  ,  

  ===========  ==========  =========  ==========  
  
  

   )...( -   

 
 

     
  
    )(  

  
            :  

  

        
        
      

   ,  ,  
       

      
       

   ------------ -- ---------   ---------------------  
  ,  ,  
  =========  =========  
  

                  .  
  
     

  
                

       .           
        .  

  

             :  
  

 
    

  
  –  

 
    

     
     

        ,    -    - , 
   ,    -    - , 

     ,    - , 
  ,  ,  ,  ,  

      -     -  ,  ,  
  ,  ,     -  ,  

  --------------------------   ------------------------  ----------------------  ------------------------ 
 ,  ,  ,  ,  

 ===========  ==========  =========  ==========  
        

             
        ,  ,     -  ,  

   ,  ,  ,  ,  
   ,      ,  

      -     -  ,  ,  
         -     -  ,  ,  

   --------------------------   ------------------------  ----------------------  ------------------------ 
  ,  ,  ,  ,  

  ===========  ==========  =========  ==========  
  
  

   )...( -   

 
 

     
  

    )(  
  

             :  
  

 
    

  
  –  

 
    

     
     

        ,   -   - , 
   ,   -   - , 

       -   -  
  ,  ,  ,  ,  

      -     -  ,  ,  
  ,  ,    ,  

  --------- ------ -------   --------- - ---------   --------- - --------   --------- -- ---------  
 ,  ,  ,  ,  

 =========  ========  =======  ========  
        

             
        ,  ,     -  ,  

   ,  ,  ,  ,  
   ,      ,  

      -     -  ,  ,  
         -     -  ,  ,  

   --------- ---- --------   ----- ---------------   --------- --- -------   -------------------  
  ,  ,  ,  ,  

  =========  ========  ========  ========  
  
       

  
                 .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )...( -   

 
 

     
  

      
  

                    
) % : (%    :  

    
        
        
      

        
          

   ,  ,  
      ,  ,  

   ,  ,  
   ,  ,  

   -------- -- ------   -------- -- ------  
      

      ,  ,  
   ---- -- ----------   -------- -- ------  
      

     :   ,  ,  
   --- --- -----------   ---------- -- ----  
      

       ,  ,  
  ========  ========  

  :      
   ,  ,  

  ) (      
  ) (  ,  ,  

   ------- --- -------   ---- -- ----------  
      

     ,  ,  
  ========  ========  
      

     .%  .%  
  ========  ========  
      
      
  
  



عربي ودويل

10

الثالثاء-  7   مايو    2013 م    -    العـدد   10786
Tuesday   7    May     2013  -  Issue No   10786

حتذيرات اأممية بعد الغارات الإ�شرائيلية يف �شوريا
•• بريوت-رويرتز:

حذر المني العام لالمم املتحدة 
بان جي مون من ت�ضاعد موقف 
م�ضحون يف �ضوريا بعد ان ق�ضفت 
دم�ضق  ق����رب  اه����داف����ا  ا���ض��رائ��ي��ل 
ام�س الحد م�ضتهدفة ما و�ضفه 
ايرانية  ب�����ض��واري��خ  م�������ض���وؤول���ون 

متجهة ملقاتلي حزب اهلل.

برية.
اأن م�ضر لي�ضت على وفاق  ورغ��م 
مع ال�ضد فانها نددت بال�ضربات 
وو�ضفتها  ال���ض��رائ��ي��ل��ي��ة  اجل��وي��ة 
بانها انتهاك للقانون الدويل من 

�ضاأنه اأن يزيد الو�ضع تعقيدا.
ول توؤكد ا�ضرائيل مثل هذه املهام 
�ضراحة ولكن م�ضوؤول ا�ضرائيليا 
ق��ال ل��روي��رتز �ضريطة ع��دم ن�ضر 
نفذتها  ال�ضربات  ه��ذه  ان  ا�ضمه 
كان  مثلما  ال�ضرائيلية  ال��ق��وات 
�ضاعة  يف  ���ض��ن��ت  غ�����ارة  يف  احل�����ال 

مبكرة من �ضباح اجلمعة.
وق����ال م�����ض��در خم��اب��رات��ي غربي 
الهجوم  غ������رار  ع���ل���ى  ل����روي����رتز 
خالل  ا�ضتهدف  م��ا  ف��ان  ال�ضابف 
ال���ل���ي���ل���ة امل����ا�����ض����ي����ة ه�����و خم�����ازن 
التي  الفاحت110-  ل�����ض��واري��خ 

تنقل من ايران اىل حزب اهلل.
ال�ضرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 
هدفه  ان  ن���ت���ن���ي���اه���و  ب���ن���ي���ام���ني 
ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل���ض��رائ��ي��ل ه���و �ضمان 
ي�ضتخدمها  لغة  وه��ي  م�ضتقبلها 
ملهاجمة  ا���ض��ت��ع��داد  م��ن  للتحذير 
امل��واق��ع ال��ن��ووي��ة الي��ران��ي��ة حتى 
المريكية  ل��ل��ن�����ض��ي��ح��ة  حت���د  يف 
حزب  حرم����ان  اىل  بال�ضاف������ة 
ا�ضلحة  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  م���ن  اهلل 

اثقل.

اىل  وادت  ك���زل���زال  الر������س  ت��ه��ز 
لعنان  اللهب  من  ال�ضنة  ت�ضاعد 

ال�ضماء خالل الليل.
وقال رجل لرويرتز من منزله يف 
امل��واق��ع التي مت  حماة ق��رب اح��د 
جمرايا  ق��اع��دة  وه��و  ا�ضتهدافها 

الع�ضكرية ان الليل حتول لنهار.
وات��ه��م��ت ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س ب�ضار 
ارهابي  مب�ضاعدة  ا�ضرائل  ال�ضد 
ان  وق��ال��ت  فعلي  ب�ضكل  ال��ق��اع��دة 
امام  ال��ب��اب  تفتح  الهجمات  ه��ذه 

كل الحتمالت.
ال���رغ���م م���ن ه���ذه اللهجة  وع��ل��ى 
ال����غ����ا�����ض����ب����ة ق��������ال م���������ض����وؤول����ون 
انه مثلما حدث بعد  ا�ضرائيليون 
املنطقة  ن��ف�����س  ه��ج��وم مم��اث��ل يف 
فانهم  ال���ث���اين  ك���ان���ون  ي��ن��اي��ر  يف 
يختار  ل���ن  ال����ض���د  ان  ي��ع��ت��ق��دون 
م��ع ج��ارة م�ضلحة  دخ��ول معركة 
ب�����ض��ك��ل ج���ي���د يف ال����وق����ت ال����ذي 
بالده  يف  معركة  يف  فيه  ين�ضغل 

من اجل البقاء.
وقال ال�ضناتور اجلمهوري الكبري 
اجلوية  ال�ضربات  ان  جون مكني 
تزيد  ان  مي���ك���ن  ال����ض���رائ���ي���ل���ي���ة 
ال�ضغوط على وا�ضنطن للتدخل 
يف �ضوريا على الرغم من ت�ضريح 
ال��رئ��ي�����س ب�����اراك اوب���ام���ا ب��ان��ه ل 
توجد لديه خطط لر�ضال قوات 

ان  ا�ضرائيليون  م�ضوؤولون  وق��ال 
ال��غ��ارة وه���ي ال��ث��ان��ي��ة خ���الل 48 
باحلرب  �ضلة  لها  يكن  مل  �ضاعة 
وبالحرى   . ال�����ض��وري��ة  اله��ل��ي��ة 
ا����ض���ت���ه���دف���ت ال�����غ�����ارة م���ن���ع حزب 
اهلل ال��ل��ب��ن��اين ح��ل��ي��ف اي����ران من 
احل�������ض���ول ع���ل���ى ا���ض��ل��ح��ة ميكن 
ابيبب  ت���ل  ل�����ض��رب  ت�����ض��ت��خ��دم  ان 
تهديداتها  ا���ض��رائ��ي��ل  ن��ف��ذت  اذا 

مب���ه���اج���م���ة امل���ن�������ض���ات ال���ن���ووي���ة 
اليرانية.

دعا  بان  ان  املتحدة  المم  وقالت 
ب�ضعور  للت�ضرف  الط�����راف  ك��ل 
ال�ضراع  ت�ضاعد  ملنع  بامل�ضوؤولية 
وبالغ  مدمر  �ضراع  بالفعل  وه��و 

اخلطورة.
العا�ضمة  يف  ال��ن��ا���س  وا���ض��ت��ي��ق��ظ 
انفجارات  ���ض��وت  ع��ل��ى  ال�����ض��وري��ة 

النجيفي يطالب الأ�شد بالرد على اإ�شرائيل 
•• بغداد-ا ف ب:

الرئي�س  نظام  النجيفي  ا�ضامة  العراق  برملان  رئي�س  دعا 
ال�ضوري ب�ضار ال�ضد اىل الرد على الهجمات ال�ضرائيلية 
مليثاق  انتهاكا  متثل  انها  راى  التي  �ضوريا  �ضد  الخ��رية 

المم املتحدة.
ب��ر���س ن�ضخة منه عن  ف��ران�����س  ب��ي��ان تلقت وك��ال��ة  ون��ق��ل 
ال����رد على  ب��ح��ق  ال�����ض��وري  ال��ن��ظ��ام  ان���ه ط��ال��ب  النجيفي 

الهجمات ال�ضرائيلية .
باتخاذ  العربية  الدول  اي�ضا  النجيفي طالب  ان  وا�ضاف 
موقف موحد جتاه العدوان ال�ضرائيلي، كون ان العتداء 

وا�ضح  وان��ت��ه��اك  عربي  و�ضعب  عربية  لر���س  ا�ضتهداف 
وغري مقبول مليثاق المم املتحدة .

يف موازاة ذلك، دعا النجيفي النظام ال�ضوري اىل مراجعة 
ال�ضلحة  وان��واع  العنف  و�ضائل  كل  با�ضتخدامه  �ضيا�ضته 

الفتاكة �ضد �ضعبه العزل .
و�ضنت ا�ضرائيل ليل ال�ضبت الحد هجوما �ضاروخيا على 
وكالة  اعلنت  كما  ج��م��راي��ا،  يف  العلمية  للبحوث  م��رك��ز 
النباء ال�ضورية الر�ضمية )�ضانا( التي مل ت�ضر اىل ا�ضابات 
او قتلى وافاد م�ضدر دبلوما�ضي يف بريوت ان خمزنا مهما 
اي�ضا يف  ا�ضتهدف  املركز  هذا  على مقربة من  لال�ضلحة 

الق�ضف فجر الحد.

•• عمان-ا ف ب:

املتحدة  المم  م��ن��ظ��م��ة  اع����رب����ت 
للطفولة )يوني�ضف( يف بيان ام�س 
ال�ضديدين  وا�ضتيائها  عن غ�ضبها 
اأثر ورود تقارير عن مقتل ع�ضرات 
بلدتي  يف  اط��ف��ال  بينهم  امل��دن��ي��ني 

البي�ضا وبانيا�س يف �ضوريا.
وق��ال��ت م��اري��ا ك��ال��ي��ف��ي�����س، مديرة 
القليمي  ال���ي���ون���ي�������ض���ف  م���ك���ت���ب 
و�ضمال  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  ملنطقة 
ال����ذي تلقت  ال��ب��ي��ان  اأف��ري��ق��ي��ا يف 
ن�ضخة منه  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك��ال��ة 
عن  ت��ع��رب  اليوني�ضف  منظمة  ان 
ال�ضديدين  وال���ض��ت��ي��اء  ال��غ�����ض��ب 
عقب تقارير وردت عن وقوع قتلى 
اأ�ضارت  حيث  وبانيا�س،  البي�ضا  يف 
 2 اأن��ه يف يومي  اإىل  تلك التقارير 
اأيار-مايو، قتل من البلدتني   3 و 
الع�ضرات، من بينهم ن�ضاء واأطفال  

ا�ضبحوا  م��ل��ي��ون   1،4 ف��ي��ه��م  مب��ا 
لج��ئ��ني يف ال����دول امل���ج���اورة التي 
ال�ضديدة .  تعاين من ال�ضغوطات 
الطراف  جميع  كاليفي�س  ودع��ت 
القانونية  التزاماتهم  احرتام  اىل 
اأرواح  قد�ضية  واح���رتام  ال��دول��ي��ة، 
ال�ضوري  املر�ضد  وك��ان   . الأط��ف��ال 
العثور  اىل  ا�ضار  الن�ضان  حلقوق 
ع��ل��ى 62 ج��ث��ة ب��ي��ن��ه��ا ج��ث��ث 14 
طفال، على الق��ل يف حي �ضني يف 
ال�ضاحلية  بانيا�س  مدينة  ج��ن��وب 
اقتحمته  ���ض��وري��ا  غ���رب  ���ض��م��ال  يف 
وم�ضلحون  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  ال����ق����وات 
العلوية  الطائفة  من  لها  موالون 

اجلمعة.
وجاء ذلك بعد مقتل 51 �ضخ�ضا 
ال�ضنية  البي�ضا  قرية  يف  اخلمي�س 
فيها  دارت  ا�ضتباكات  اثر  املجاورة 
للمرة الوىل بني مقاتلي املعار�ضة 

والقوات النظامية.

القتل  اع��م��ال  ك��ان��ت  ان  وا���ض��اف��ت 
بان  تذكر  فانها  ب�ضيء  تذكر  ه��ذه 
املدنيني وخ�ضو�ضا الطفال منهم 
الغلى  الثمن  يدفعون  الذين  هم 
املتوا�ضل  ال���دم���اء  ���ض��ف��ك  ن��ت��ي��ج��ة 

•• �شنعاء-يو بي اأي:

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال��ي��م��ن��ي ع��ب��د رب����ه م��ن�����ض��ور ه�����ادي ام�س 
الثنني ان حماولت تنظيم القاعدة اإقامة اإمارة اإ�ضالمية 
هادي  وقال  بالف�ضل.  منيت  البالد  بجنوب  اأبني  مبحافظة 
فرن�ضوا  ج��ون  الفرن�ضي  الرئي�س  مبعوث  ا�ضتقباله  خ��الل 
القاعدة  تنظيم  م��ن  الإره����اب  ج���راء  ي��ع��اين  اليمن  ج��ي��دو 
بالأزمة  والأمن واحلكومة  ان�ضغال اجلي�س  ا�ضتغلوا  الذين 
خمتلف  م��ن  وجتمعوا  جرائها  حدثت  التي  والنق�ضامات 
اأنحاء العامل مبحافظة اأبني لإقامة اإمارة اإ�ضالمية . واأ�ضار 
ال�ضعبية  اللجان  وبتعاون  متخ�ض�ضة  ق��وات  ان  اىل  ه��ادي 

•• باري�س-ا ف ب:

جمع الرئي�س الفرن�ضي فرن�ضوا هولند اع�ضاء حكومته 
�ضباح ام�س بعد �ضنة على انتخابه ملطالبتهم بنتائج ، يف 
حني تراجعت �ضعبيته اىل ادنى م�ضتويات ب�ضبب النتائج 

القت�ضادية ال�ضيئة وانتقاده من الي�ضار واليمني.
وب����داأ 34 وزي����را م��ن ا���ض��ل 37 ورئ��ي�����س ال�����وزراء جان 
مارك ايرولت الجتماع يف ال�ضاعة 8،30 تغ مع هولند 
البالد  ث��الث��ة وزراء خ���ارج  يف ق�ضر الل��ي��زي��ه، يف غ��ي��اب 
ا�ضتمرت ع�ضر  بكلمة  النقا�س  الفرن�ضي  الرئي�س  وافتتح 
دقائق م�ضددا بح�ضب احد امل�ضاركني على �ضرورة احراز 
2013. وجتتمع احلكومة لحقا على غداء  نتائج عام 
واملوا�ضيع  با�ضمها.  للمتحدثة  �ضحايف  لقاء  قبل  عمل 
الن�ضاط  ال��ع��ام��ة ودع���م  امل��ال��ي��ة  امل��ط��روح��ة ه��ي ت�ضحيح 
القت�ضادي ومكافحة البطالة وت�ضهيل العثور على �ضكن 
وال�ضحة وجمال التقاعد. وتظاهر الحد ع�ضرات الف 
يف باري�س تلبية لدعوة زعيم الي�ضار املتطرف جان لوك 
قطعها  التي  ال��ف��ارغ��ة  ال��وع��ود  انتقد  ال��ذي  ميالن�ضون 
احلزب ال�ضرتاكي احلاكم وطالب بتغيري حقيقي . ويف 

اأب��ني وحمافظة  الإره���اب يف حمافظ  اأوك���ار  ب�ضرب  قامت 
ويتم  الإم���ارة  باإقامة  حلمهم  على  الق�ضاء  مت  حتى  �ضبوة 
اليمني  اجلي�س  وك��ان   . الأم��اك��ن  خمتلف  اىل  مالحقتهم 
مت��ك��ن يف ي��ون��ي��و امل��ا���ض��ي م��ن ط���رد ع��ن��ا���ض��ر ال��ق��اع��دة من 
اأبني واأج��زاء من حمافظة �ضبوة ورحب الرئي�س  حمافظة 
يف  ب��اري�����س  ب���دور  الفرن�ضي  باملبعوث  لقائه  خ��الل  اليمني 
مكافحة  جمال  يف  التعاون  و  �ضنعاء،  مع  الأمني  التن�ضيق 
الإرهاب وتهريب ال�ضالح واملخدرات. من جانبه اأكد املبعوث 
اإجناح  اأجل  اليمن من  الفرن�ضي دعم بالده وت�ضامنها مع 
واملطلوبة يف  املمكنة  امل�ضاعدات  وتقدمي  الإنتقالية  املرحلة 

خمتلف املجالت وخا�ضة املجال الأمني .

يف  املثليني  ل���زواج  املعار�ضني  الف  تظاهر  ذل��ك  م���وازاة 
نهائيا  الربملان  ت�ضويت  رغ��م  الفرن�ضية،  الكربى  امل��دن 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ق��ان��ون. ب��ع��د ت��ع��ر���ض��ه ل��ه��ج��وم م��ن اليمني 
والي�ضار وو�ضفه بانه بال لون و ل طعم ول رائحة بح�ضب 
م�ضوؤولة اليمني املت�ضدد مارين لوبن ك�ضر هولند جميع 
ع��ام فح�ضب يف  ال�ضعبية يف  انعدام  القيا�ضية يف  الرق��ام 
ومنو   )10،6%( قيا�ضية  بطالة  خلفية  على  احل��ك��م 
كان  التي  املثالية  اجلمهورية  �ضورة  وت�ضررت  معطل. 
ينوي ان�ضاءها بعد العرتافات التي اثارت �ضجة عارمة 
لوزير املالية جريوم كاهوزاك بخ�ضو�س حيازته ح�ضابا 
ليربا�ضيون  �ضحيفة  وكتبت  اخل��ارج.  يف  �ضريا  م�ضرفيا 
تعي�س  هولند  فرن�ضوا  انتخاب  على  عام  بعد  الي�ضارية 
ومعنوية  واجتماعية  واقت�ضادية  �ضيا�ضية  ازم��ة  فرن�ضا 
التي  وامل��ت��ح��دة+  +الرا�ضية  اجلمهورية  ان  اىل  م�ضرية 
�ضنوات،  خلم�س  وليته  خ��الل  الرئي�ضي  طموحه  كانت 
تبدو هذه  . لذلك ل  اليوم  ان�ضقاقا منها  اكر  تكن  مل 
منا�ضبة لالحتفال مبرور عام على 6 ايار-مايو 2012 
الوىل  للمرة  الليزيه  اىل  ي�ضاري  و�ضول  �ضجل  ال��ذي 

منذ مغادرة فرن�ضوا ميرتان له عام 1995.

العنف  ان  اىل  م�ضرية   ، �ضوريا  يف 
الوح�ضي يوؤدي اىل معاناة ان�ضانية 

ق�ضوى وفقدان لالأرواح .
 5،5 وب���ح�������ض���ب ك��ال��ي��ف��ي�����س ف�����ان 
ماليني �ضخ�س اجربوا على النزوح 

اليون�شيف تندد مبقتل اأطفال يف بانيا�س والبي�شا ب�شوريا 

الرئي�س اليمني يوؤكد ف�شل القاعدة يف اأبني 

هولند يجمع وزراءه و�شط النتقادات 

•• عوا�شم-وكاالت:

للجي�س  العام  القائد  نائب  رف�س 
ال��ع��ق��ي��د مالك  احل�����ر  ال���������ض����وري 
ال���ك���ردي ال���ي���وم الت���ه���ام���ات التي 
م�ضتقلة  حت��ق��ي��ق  جل��ن��ة  وج��ه��ت��ه��ا 
ب�ضاأن  امل����ت����ح����دة  ل�������الأمم  ت���اب���ع���ة 
ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا غ�����از ال�������ض���اري���ن يف 

مواجهات مع القوات النظامية.
وقال الكردي اإن امتالك الأ�ضلحة 
حم�ضور  ���ض��وري��ا  يف  ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة 
اأن ق���وات���ه ل  ب��ال��ن��ظ��ام، م�����ض��ي��ف��ا 
ال�ضاحلة  ال����و�����ض����ائ����ط  مت���ت���ل���ك 
الكيمياوي،  ال�����ض��الح  ل���ض��ت��خ��دام 
ال�ضالح  اإىل  و����ض���ل���ن���ا  ل����و  ح���ت���ى 

الكيمياوي ذاته .
وم�����ض��ى ال����ك����ردي ق���ائ���ال اإن�����ه مت 
التحقيق بالأمر لكننا مل نتو�ضل 
ت�ضتخدمه،  جهة  اأي  معرفة  اإىل 
اأرا����ض���ي  يف  مت  ال����ض���ت���خ���دام  لأن 

ي�ضيطر عليها النظام .
وكان نحو 25 �ضخ�ضا بينهم 16 
خان  ق��ري��ة  يف  قتلوا  ق��د  ع�ضكريا 
ثمانية  ونقل  حلب،  ق��رب  الع�ضل 
وهم  امل�ضت�ضفيات  اإىل  م��واط��ن��ني 
يعانون ح��الت اإغ��م��اء وح���روق يف 
بعدها  اأعلن  املا�ضي،  م��ار���س-اآذار 
ال�������ض���وري عمران  الإع������الم  وزي����ر 
اأ�ضماها اجلماعات  اأن من  الزعبي 
�ضالحا  ا���ض��ت��خ��دم��ت  الإره����اب����ي����ة 
اجلي�س  لكن  ال��ب��ل��د،  يف  كيمياويا 

�شحف اإ�شرائيلية: 
تل اأبيب طماأنت الأ�شد 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

هيمن الق�ضف اجلوي الإ�ضرائيلي لدم�ضق على اأخبار ومتابعات وحتليالت 
ال�ضحف الإ�ضرائيلية ال�ضادرة ام�س، ف�ضال عن الت�ضعيد يف ال�ضفة الغربية 
وتزايد حدة العنف خالل اأبريل-ني�ضان املا�ضي، كما تطرقت ال�ضحف ذاتها 
ملطلب اأمريكي باعرتاف عربي باإ�ضرائيل دولة يهودية. ففي امللف ال�ضوري، 
قالت �ضحيفة يديعوت اأحرونوت اإن اإ�ضرائيل ل تعتزم التدخل يف احلرب 
الأهلية يف �ضوريا، م�ضيفة اأن ر�ضالة �ضرية بهذا املعنى ُنقلت اإىل الرئي�س 
على  الهجومني  اأع��ق��اب  يف  دبلوما�ضية،  قنوات  عرب  الأ���ض��د  ب�ضار  ال�ضوري 
قولها  ا�ضتخبارية غربية  ال�ضحيفة عن م�ضادر  وتنقل   . بدم�ضق  اأه��داف 
اإن الهجوم الثاين يف غ�ضون 48 �ضاعة ا�ضتهدف �ضواريخ اإيرانية من نوع 
كتبها مرا�ضل  التي  افتتاحيتها  اأم��ا يف  اهلل.  110 خم�ض�ضة حل��زب  ف��احت 
املنطقة  اإن  ال�ضحيفة  ذات  فتقول  في�ضمان،  األيك�س  الع�ضكرية  ال�����ض��وؤون 
الإ�ضرائيلي  الق�ضف  معتربة  جديد،  اإ�ضرتاتيجي  اأمني  و�ضع  اإىل  انتقلت 
خطوة ظاهرة �ضارخة موجهة اإىل م�ضالح الإيرانيني وحلفائهم يف املنطقة 
ي��رتاوح بني حرب  اإ�ضرائيل  �ضتدفعه  الذي  الثمن  فاإن  ال�ضحيفة،  . ووفق 
ا�ضتنزاف �ضغرية جدا ورمبا اإطالق مدافع يف اجلولن، اأو عملية اإرهابية 
ذلك  مقابل  يف  لكن  ال��ب��الد  م��رك��ز  يف  ت�ضقط  ���ض��واري��خ  ب�ضعة  اأو  ك��ب��رية، 
�ضي�ضود هنا هدوء نف�ضي عدة �ضنوات طيبة . ويف امللف ذاته، قالت �ضحيفة 
هاآرت�س يف افتتاحيتها اإن خطر نقل ال�ضالح الإ�ضرتاتيجي )�ضواريخ اأر�س-

اأر���س، �ضاطئ-بحر واأر���س-ج��و( اإىل حزب اهلل تعاظم يف الآون��ة الأخرية، 
وبالتايل ثمة مكان لتخاذ �ضيا�ضة ا�ضتخدام القوة املو�ضعية واملو�ضوعية، 

وطالبت   . زائ��د  لفظي  ا�ضتفزاز  دون 
الإ�ضرائيلية  احل��ك��وم��ة  ال�����ض��ح��ي��ف��ة 
املنطقة  ي�ضعل  ب�ضكل  الت�ضعيد  بعدم 
حتقيق  ح���ال���ة  يف  وح���ت���ى  ب���اأ����ض���ره���ا 
الهجمات هدفها، فال ينبغي التباهي 
بذلك واعتبار النجاح مينح ال�ضرعية 
غري  ب�ضكل  القوة  ا�ضتخدام  ملوا�ضلة 
اأن  راأت معاريف  وبدورها   . من�ضبط 
الدول الغربية وعلى راأ�ضها الوليات 
ال�ضوري  امل��و���ض��وع  ع��اجل��ت  امل��ت��ح��دة 
التدخل،  موعد  يف  وتاأخرت  باإهمال، 
مو�ضحة اأن �ضوريا لن تعود اإىل و�ضع 

�ضيا�ضي �ضوي.

احل��ر نفى ه��ذه الت��ه��ام��ات. ويوم 
م�ضوؤولة  ك�����ض��ف��ت  الأول  اأم���������س 
تابعة  م�����ض��ت��ق��ل��ة  حت��ق��ي��ق  ب��ل��ج��ن��ة 
جرائم  ب�������ض���اأن  امل���ت���ح���دة  ل������الأمم 
احل�����������رب وان������ت������ه������اك������ات ح����ق����وق 
املحققني  اأن  ���ض��وري��ا،  يف  الإن�����ض��ان 
اأن  اإىل  ت�����ض��ري  ����ض���ه���ادات  ج��م��ع��وا 
غاز  ا�ضتخدموا  املعار�ضة  مقاتلي 
الأع�ضاب ال�ضارين . وقالت ع�ضو 
بونتي  ديل  ك��ارل  الأممية  اللجنة 
اإن املحققني زاروا الدول املجاورة 
ال�ضحايا  م��ع  م��ق��اب��الت  واأج�����روا 
امليدانية،  وامل�ضت�ضفيات  والأط��ب��اء 
ث�����م ق�����دم�����وا ت����ق����ري����را الأ�����ض����ب����وع 
املا�ضي، وهو يت�ضمن �ضكوكا قوية 
بعد  ت�ضبح  مل  لكنها  وم��ل��م��و���ض��ة 
غاز  ا�ضتخدام  على  م��وؤك��دا  دليال 
ا�ضتخدمه  هذا  م�ضيفة  ال�ضارين، 
مقاتلو املعار�ضة، ولي�س ال�ضلطات 
بونتي  دي��ل  تعط  ومل  احلكومية 
التلفزيونية  ت�����ض��ري��ح��ات��ه��ا  يف 
تفا�ضيل ب�ضاأن متى واأين ا�ضتخدم 
الهيئة  ق���ائ���د  وع���ل���ق  ال�������ض���اري���ن. 
للجي�س  امل�������ض���رتك���ة  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
ال�ضوري احلر اللواء �ضليم اإدري�س 
على ت�ضريحات دل بونتي بالقول 
مل�ضاعر  وا�ضتفزاز  للثوار  ظلم  اإن��ه 

ال�ضعب ال�ضوري.
ويعد هذا التهام الأول من نوعه 
ب��ح��ق امل��ع��ار���ض��ة، ب��ي��ن��م��ا ���ض��ب��ق اأن 
وفرن�ضا  بريطانيا  من  كل  اأعلنت 

ه����ذا اجل������زار ه����ذا ال���ق���ات���ل يلقى 
ج��زاءه يف ه��ذا ال��ع��امل.. و�ضنحمد 

اهلل على ذلك .
كما ق��ال اأردوغ���ان اأم��ام ح�ضد من 
بلدة  يف  احل���زب  ون�ضطاء  ال��ن��واب 
قرب اأنقرة خماطبا الأ�ضد �ضتدفع 
ثمنا غاليا جدا جدا على اإظهارك 
املهد،  الأط��ف��ال يف  على  �ضجاعتك 
اأن  ت�ضتطيع  ل  ال��ت��ي  ال�����ض��ج��اع��ة 

تظهرها على اآخرين .
وجاء هجوم اأردوغان عقب غارات 
ج��وي��ة اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى اأه����داف 
قالت  دم�������ض���ق،  ق�����رب  ع�����ض��ك��ري��ة 
ا�ضتهدفت  اإنها  اإ�ضرائيلية  م�ضادر 
حزب  اإىل  مر�ضلة  اإيرانية  اأ�ضلحة 

اهلل اللبناين.
اأن��ق��رة حت��دت دم�ضق للرد  وك��ان��ت 
على  اإ���ض��رائ��ي��ل  �ضنتها  غ���ارة  ع��ل��ى 
الأرا�����ض����ي ال�����ض��وري��ة يف ف��رباي��ر-
ا�ضتهدفت جممعا ع�ضكريا  �ضباط 
قرب دم�ضق. و�ضخر وزير خارجية 
تركيا اأحمد داود اأوغلو وقتها من 
اجل��ي�����س ال�����ض��وري ل��ع��دم رده على 
مل��اذا مل  الإ�ضرائيلية وق��ال  ال��غ��ارة 

يلق حتى ح�ضوة؟ .

املتحدث  اأو���ض��ح  حيث  كيمياوية، 
م���ارت���ن  امل����ت����ح����دة  الأمم  ب���ا����ض���م 
ر�ضالة  وج��ه  ال��ن��ظ��ام  اأن  ن�ضريكي 
فيها  ج���دد  ال��دول��ي��ة  املنظمة  اإىل 
م��وق��ف��ه ب����اأن ال��ت��ح��ق��ي��ق ي��ج��ب اأن 
يقت�ضر على منطقة خان الع�ضل .

وكان الأمني العام لالأمم املتحدة 
بان كي مون قد طالب النظام باأن 
ي�����ض��م��ح ل��ل��ج��ن��ة ب��ال��ت��ن��ق��ل ع��ل��ى كل 
�ضيما يف  ال�����ض��وري��ة، ول  الأرا���ض��ي 
حم�س وريفي حلب ودم�ضق، حيث 

واإ����ض���رائ���ي���ل ال�����ض��ه��ر امل���ا����ض���ي عن 
ال�ضوري  ال��ن��ظ��ام  ب�����اأن  الع���ت���ق���اد 
يف  الكيمياوية،  الأ�ضلحة  ا�ضتخدم 
ح��ني ت���رددت ال��ولي��ات املتحدة يف 

تبني هذا التهام.
تنتظر  الأمم��ي��ة  اللجنة  ت��زال  ول 
م���ن���ذ ت�����ض��ك��ي��ل��ه��ا يف م������ار�������س-اآذار 
ال�ضوري  النظام  موافقة  املا�ضي 
يف  للتحقيق  ���ض��وري��ا  دخ����ول  ع��ل��ى 
ب��ني النظام  امل��ت��ب��ادل��ة  الت��ه��ام��ات 
اأ�ضلحة  ا�ضتخدام  ب�ضاأن  واملعار�ضة 

وردت اتهامات با�ضتخدام �ضواريخ 
بينما  كيمياوية،  ب��روؤو���س  م���زودة 
اأن  منها  ال�ضورية  ال�ضلطات  تريد 

حتقق فقط يف خان الع�ضل.
الأعنف،  ب��اأن��ه  و���ض��ف  ه��ج��وم  ويف 
الرتكي  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  و����ض���ف 
الرئي�س  اأردوغ��������ان  ط��ي��ب  رج����ب 
ب��اأن��ه جزار  الأ���ض��د  ب�ضار  ال�����ض��وري 
�ضيحا�ضب على  اأن��ه  م��ن  ، وح���ذره 
ال�ضوريني  اآلف  ع�����ض��رات  م��ق��ت��ل 
ب����اإذن اهلل �ضرنى  اأردوغ�����ان  وق���ال 

اأردوغان: ب�ضار الأ�ضد جزار قاتل 

�شكوك حول ا�شتخدام ثوار �شوريا غاز ال�شارين

الهند ت�شغل من�شاأة نووية اأثارت احتجاجات
•• نيودلهي-ا ف ب:

اعطت املحكمة العليا يف الهند ام�س ال�ضوء الخ�ضر لت�ضغيل اكرب من�ضاة لتوليد الطاقة النووية يف البالد يف ولية تاميل نادو )جنوب( 
رغم احتجاجات وا�ضعة النطاق وقالت املحكمة يف قرارها املتعلق مبن�ضاة كودانكولم ان املن�ضاة اقيمت مل�ضلحة ال�ضعب . وا�ضافت احلكومة 
ح�ضلت على املوافقات ال�ضرورية وتطوير من�ضاة الطاقة النووية مهم للهند ومن�ضاأة كودانكولم التي تبنيها رو�ضيا، اكرب م�ضروع لنتاج 
الطاقة النووية يف الهند و�ضممت لتلبية الطلب املتزايد على الكهرباء يف ثالث اكرب اقت�ضاد يف ا�ضيا حيث انقطاع الكهرباء امر �ضائع. 
وو�ضعت اوىل خطط بناء املن�ضاة يف 1988 ومت اجناز اثنني من املفاعالت. وكان من املفرت�س ان تبدا املن�ضاة عملها يف 2011 لكن 
احتجاجات وا�ضعة وعنيفة يف غالبها، من قبل ال�ضكان املحليني القلقني من خطر ال�ضعاعات، ارجاأت الت�ضغيل. ورفع الن�ضطاء املعار�ضون 
ج.ا�س  القا�ضيان  وقال  بال�ضالمة.  بامل�ضروع ل�ضباب متعلقة  فيها  العليا يطعنون  املحكمة  لدى  العرائ�س  العديد من  النووية  للطاقة 
بانيكر راداكري�ضان وديباك مي�ضرا يف احلكم علينا ان نوازن بني امل�ضالح الكربى وال�ضرورات القت�ضادية . وامرت املحكمة يف نف�س الوقت 
احلكومة بتقدمي تقرير نهائي حول م�ضاألتي ال�ضالمة والتخل�س من النفايات اخلطرية. ويقول معار�ضو املن�ضاة انها تقع يف منطقة 

زلزالية ح�ضا�ضة ويخ�ضون من ان توؤدي كارثة �ضبيهة بكارثة فوكو�ضيما اىل مقتل اللف يف املنطقة ال�ضاحلية.

ال�شعودية ت�شتنكر العتداءات 
الإ�شرائيلية على الأرا�شي ال�شورية

••  جدة-وام:

 ا�ضتنكرت اململكة العربية ال�ضعودية 
الإ�ضرائيلية  الع������ت������داءات  ام�������س 
ال�ضورية  الأرا����ض���ي  ع��ل��ى  ال�����ض��اف��رة 
ل�ضيادة  خطريا  انتهاكا  واعتربتها 
الثقافة  دول����ة ع��رب��ي��ة. وق����ال وزي����ر 
والإع������������الم ال���������ض����ع����ودي ال���دك���ت���ور 
عبدالعزيز بن حميي الدين خوجة 
اإن جمل�س الوزراء ال�ضعودي برئا�ضة 
ويل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  الأم���ري 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد 
وزي����ر ال���دف���اع ال�����ض��ع��ودي ح���ذر من 
الإ�ضرائيلية  الع���ت���داءات  ت��داع��ي��ات 
اخلطرية على اأمن وا�ضتقرار املنطقة 
دعا  ال�������وزراء  اأن جم��ل�����س  م��و���ض��ح��ا 
العاجل  التحرك  الأمن اىل  جمل�س 
الإ�ضرائيلية على  العتداءات  لوقف 

الأرا�ضي ال�ضورية وعدم تكرارها. 
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دانت قطر ب�ضدة ام�س العملية النتحارية يف مقدي�ضو التي تبناها 
ان  ب��دون  حكوميا  وف��دا  الح��د  وا�ضتهدفت  ال�ضالميون  املتمردون 
القطرية  للخارجية  ب��ي��ان  واك���د  �ضفوفه  يف  ا�ضابة  اي  ع��ن  ت�ضفر 
الب�ضع  بالتفجري  املتمثلة  النكراء  ب�ضدة اجلرمية  دولة قطر  اأدان��ت 
الذي اأودى بحياة ت�ضعة ا�ضخا�س يف العا�ضمة ال�ضومالية مقدي�ضو 
انحاء  �ضتى  العنف يف  ا�ضكال  ت�ضتنكر وت�ضجب جميع  ان دولة قطر 
العامل وتقف اىل جانب احلكومة ال�ضومالية يف م�ضاعيها لإحالل 
�ضخ�ضا على   11 وق��ت��ل  ارا�ضيها  ال���ض��ت��ق��رار يف  و  وال�����ض��الم  الم���ن 
القل الحد يف هجوم انتحاري تبنته حركة ال�ضباب املتمردة املوالية 

للقاعدة.
وا�ضتهدف النتحاري موكبا لوزارة الداخلية يرافق وفدا حكوميا . 

ومل ي�ضب اي من عنا�ضر الوفد.
الن��ت��م��اءات ل  و  الراء  الختالفات يف  ان  القطري  البيان  وا���ض��اف 

ميكن اأن تربر مثل هذه العمليات املنبوذة والهجمات الرهابية .

الثنني  ام�س  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  اجلنوبية  كوريا  ب��داأت 
ال�����ض��رق��ي ل�ضبه  ال��ب��ح��ر  ل��ل��غ��وا���ض��ات يف  ت��دري��ب��ات م�ضرتكة م�����ض��ادة 
اجلزيرة الكورية، وذلك يف اإطار تدريبات ع�ضكرية دورية و�ضط زيادة 

التوتر يف العالقات مع كوريا ال�ضمالية، بح�ضب تقرير اإخباري. 
امل�ضادة  التدريبات  ف��اإن  اجلنوبية،  الكورية  يونهاب  وكالة  وبح�ضب 
من  الثانية  هي  املقبل  اجلمعة  ي��وم  حتى  ت�ضتمر  والتي  للغوا�ضات 
ب��داأت يف  والتي  امل�ضرتكة،  الع�ضكرية  املناورات  �ضل�ضلة من  نوعها يف 

فرباير-�ضباط املا�ضي.
بحرية  م��دم��رات  م�ضاركة  �ضت�ضهد  امل��ن��اورات  اأن  ال��وك��ال��ة  واأ���ض��اف��ت 
وحاملة  البلدين،  من  وغوا�ضات  )بي.3.�ضي(  ط��راز  من  وطائرات 
وتعمل  األف طن،   97 اإىل  ت�ضل حمولتها  التي  نيميت�س  الطائرات 

بالطاقة النووية.
ويتوقع اأن ت�ضهم هذه اخلطوة يف زيادة حدة التوتر بني الكوريتني، 
اأنه  على  ج��ن��وب��ي،  اأم��ريك��ي  ت��ق��ارب  لأي  ال�ضمالية  ك��وري��ا  تنظر  اإذ 
حت�ضري للحرب �ضدها. ومتلك كوريا ال�ضمالية اأ�ضطوًل كبرياً من 
الكورية  البارجة  اإ�ضابة  من  غوا�ضاته  اإح��دى  متكنت  الغوا�ضات، 
اجلنوبية ت�ضونان يف البحر الأ�ضفر يف 26 مار�س-اآذار 2010، مما 

اأدى اإىل مقتل 46 من البحارة.

�ضكل نواب ووجهاء يف �ضمال مايل هذا الأ�ضبوع املجل�س الأعلى لأزواد 
اأبرز  اإح��دى  يعتربون  الذين  الطوارق  ت�ضم  جديدة  منظمة  وهو   ،

املجموعات الرئي�ضية يف هذه املنطقة.
الأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�ضريح  يف  ان��ت��ال  اآغ  حم��م��د  املجل�س  رئ��ي�����س  واأك����د 
الفرن�ضية اأم�س اأن املجل�س الأعلى لأزواد اأن�ضئ يف الثاين من مايو-
اأيار اجلاري من طرف زعماء ف�ضائل ووجهاء من الطوارق يف ختام 

جمعية عامة نظمت يف مدينة كيدال �ضمال �ضرق مايل.
يدرك  لأزواد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأن  الأول  اأم�����س  وزرع  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
احلاجة امللحة لتوحيد كل اأبناء الأزواد يف هيئة م�ضرتكة قادرة على 
اجلديدة  املنظمة  اأن  واأ���ض��اف   . امل�ضرتك  الكفاح  يف  اآمالهم  حتقيق 
عرب  تفاو�ضي  �ضيا�ضي  حل  اإيجاد  اإىل  الرامية  اجلهود  كل  �ضتدعم 
احلوار لالأزمة التي متر بها منطقة اأزواد . واأكد حممد اآغ انتال اأن 
املجل�س الأعلى لأزواد حركة �ضلمية ل تطالب بانف�ضال اأي جزء من 
�ضمال مايل، وهي �ضد اأي فكرة لتق�ضيم املنطقة . كما اأن املجل�س �ضد 
الإرهاب وي�ضعى لتحقيق ال�ضالم مع اجلنوب ومع كل ال�ضعب املايل 
اأوليا مع جلنة  اأج��رت ات�ضال  اأن منظمته  اآغ انتال  . وك�ضف حممد 
مار�س-اآذار  بداية  املالية  احلكومة  اأ�ض�ضتها  التي  وامل�ضاحلة  احلوار 
اجلاري، واأعربت عن اإرادتها الذهاب لل�ضالم مع كل املاليني، م�ضريا 

اإىل اأن حركته ل تريد احلرب.
ودعا رئي�س املجل�س الأعلى لالأزواد كل حركات الطوارق الرئي�ضية يف 
منطقة كيدال لالن�ضمام ملجل�ضه، وخا�ضة احلركة الإ�ضالمية لأزواد 

التي ان�ضقت عن حركة اأن�ضار الدين وحركة حترير اأزواد.

عوا�شم

الدوحة

مايل

�ضيول

الهند وال�شني ت�شحبان قواتهما من الهيماليا 
•• نيودلهي-ا ف ب:

امل�ضرتكة  احل��دود  على  املنت�ضرة  قواتهما  �ضحب  ام�س  وال�ضني  الهند  ب��دات 
باحد  عالقة  على  اتفاق  اىل  تو�ضلهما  بعد  الهيماليا  يف  نائية  منطقة  يف 
اخلالفات حول تر�ضيم حدودهما، كما اعلن م�ضوؤولون هنود. وبعد اكر من 
ثالثة ا�ضابيع على التوغل املفرت�س للقوات ال�ضينية يف 15 ني�ضان-ابريل 
يف منطقة تعلن الهند �ضيادتها عليها واقامت فيه مع�ضكرا، تو�ضل م�ضوؤولون 
من البلدين اىل اتفاق ل�ضحب قواتهما معا. وقال م�ضوؤول يف اجلي�س الهندي 
راف�ضا الك�ضف عن هويته لوكالة فران�س بر�س ان البلدين تو�ضال اىل اتفاق 
م�ضاء الحد بعد اجتماع بني قادة )اجلي�ضني( على احلدود. �ضن�ضحب قواتنا 
و�ضتقوم ال�ضني باملثل الن واعلن م�ضدر اخر داخل اجلي�س طالبا عدم ك�ضف 
هويته ان عملية الن�ضحاب بدات . واكد م�ضدر يف وزارة اخلارجية الهندية 
وكان   . الربملان  امام  �ضيتلى  اعالنا  ان  واو�ضح  الن�ضحاب  بدء عملية  اي�ضا 
وزير الدفاع الهندي �ضا�ضي كانت �ضارما عر�س تقريرا اجلمعة امام جلنة 
م�ضافة  توغلوا  ال�ضينيني  اجل��ن��ود  ان  ال�ضحافة  بح�ضب  فيه  اك��د  برملانية 
اخلارجية  وزير  حاول  واخلمي�س،  الهندية.  الرا�ضي  يف  كيلومرتا  ع�ضرين 
�ضرورة  على  م�ضددا  احل���ادث،  �ضان  من  التقليل  خور�ضيد  �ضلمان  الهندية 
ايار-مايو وخ�ضو�ضا بهدف  التا�ضع من  �ضيزورها يف  التي  احلوار مع بكني 
التح�ضري لزيارة رئي�س الوزراء ال�ضيني اجلديد يل كه ت�ضيانغ يف الع�ضرين 
اللتان  اجل��ارت��ان  الكربيان  ال��دول��ت��ان  وتقيم  نيودلهي.  اىل  اي��ار-م��اي��و  م��ن 
تتنازعان الهيمنة على جنوب ا�ضيا، عالقات متوترة منذ عقود ب�ضبب نزاع 
 14 احل��دود مو�ضع  كانت م�ضالة  ق��رن،  رب��ع  تر�ضيم حدودهما. ومنذ  على 
جولة من املفاو�ضات التي مل توؤد اىل اي نتيجة. وعمليات التوغل لب�ضعة 
والهند  ال�ضني  الفا�ضلة بني  الر�ضمية  كيلومرتات على طول احل��دود غري 
واملعروفة با�ضم خط املراقبة احلايل، تتكرر ن�ضبيا لكن من النادر ان تقيم 

هذه الدولة او تلك مع�ضكرا داخل الرا�ضي املتنازع عليها.

ال�ضني متنح الفل�ضطينيني 18 مليون دولر 

اأمريكا تدعو اجلامعة العربية لالعرتاف بيهودية اإ�شرائيل

•• بوجوتا-رويرتز:

الكولومبي  ال���رئ���ي�������س  رف���������س 
اتهام  اوري����ب����ي  ال����ف����ارو  ال�����ض��اب��ق 
نيكول�س  ال��ف��ن��زوي��ل��ي  ال��رئ��ي�����س 
قتل���ه  على  بالتام��������ر  له  م��ادورو 
يائ�ضة  حيلة  ب��ان��ه  ذل��ك  وا�ضف����ا 
م��ن دك��ت��ات��ور ي��ح��اول اخ��ف��اء عدم 

�ضرعيته.
 وكان مادورو قد قال يوم اجلمعة 
ان لدي�ه ادل��ة ب��ان اوري��ب��ي يتامر 
الفنزويلي����ة  امل��ع��ار���ض��������������������ة  م���ع 

لقتله.
وكان اوريبي وهو حمافظ وحليف 
ويف للوليات املتحدة على خالف 
ال�ضرتاكي  ال��زع��ي��م  م���ع  غ��ال��ب��ا 
الفنزويلي الراحل هوجو ت�ضافيز 

خالل حكمهما. 

و���ض��ك��ك اي�����ض��ا يف ف���وز م����ادورو يف 
الن��ت��خ��اب��ات امل��ت��ن��ازع ع��ل��ي��ه التي 

جرت ال�ضهر املا�ضي.
حماميه  ا�������ض������دره  ب�����ي�����ان  ويف 
اوريبي  قال  جرانادو�س  خاييمي 
ات���ه���ام���ات م�������ادورو ج����زء من  ان 

خم���ط���ط ل����ض���ك���ات الن����ت����ق����ادات 
و���ض��رف ن��ظ��ر ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ني عن 

امل�ضكالت الخرى.
الذي  البيان  وقال جرانادو�س يف 
املحلية  الع���الم  و���ض��ائ��ل  يف  ن�ضر 
�ضخ�ضا  تعك�س  الت�ضريحات  هذه 

ب�ضكل غري  ال�ضلطة  يائ�ضا يتوىل 
�ضرف  الن  ي��ح��اول  وه��و  �ضرعي 
والت�ضرفات  الف�ضاد  عن  النتباه 
غ���ري ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
ال��ن��ظ��������������ام ال����دك����ت����ات����وري ال����ذي 

يديره.
�ضيطلب  ان����ه  امل��ح��ام��ي  وا����ض���اف 
الن�ضان  ح��ق��وق  جلنة  م��ن  اي�ضا 
ب���ال���ت���دخ���ل لن  الم���ري���ك���ت���ني  يف 
ت�����ض��ري��ح��ات م��������ادورو مي���ك���ن ان 

تعر�س حياة موكله للخطر.
وح������ث اوري�����ب�����ي ال����ن����ائ����ب ال���ع���ام 
التحقيق  ع����ل����ى  ال����ك����ول����وم����ب����ي 
م���ع م������ادورو ب�����ض��اأن الف������رتاءات 
تت�ضم  ل  ال����ت����ي  وال����ت����ه����دي����دات 
ي�������زور  م���رة  اي  يف  بامل�ض������وؤولية 
ف���ي���ه���ا ال����رئ����ي���������س ال���ف���ن���زوي���ل���ي 

كولومبيا.

الأردن يق�شي بحب�س 4 
من عنا�شر جي�س الإ�شالم 

•• عمان-يو بي اأي:

ق�������ض���ت حم���ك���م���ة اأم���������ن ال�����دول�����ة 
اأ�ضخا�س   4 الأردنية، ام�س بحب�س 
الإ������ض�����الم  ج���ي�������س  اىل  ي���ن���ت���م���ون 
امل������وايل ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة وق���ال 
م�����ض��در ق�����ض��ائ��ي ل��ي��ون��اي��ت��د بر�س 
اأمن  حم��ك��م��ة  اإن  اإن���رتن���ا����ض���ون���ال، 
ق�����ض��ت بحب�س  الأردن����ي����ة  ال���دول���ة 
ع��ن�����ض��ري��ن م���ن دج��ي�����س الإ����ض���الم 
ملدة  اآخرين  واثنني  �ضنوات،   5 ملدة 
ملحاولتهم  ال���ع���ام،  ون�����ض��ف  ع��ام��ني 
الإلتحاق بجي�س الإ�ضالم يف قطاع 
غزة واأو�ضح امل�ضدر اأن حمكمة اأمن 
الأربعة  للمتهمني  وجهت  ال��دول��ة 
ب��اأع��م��ال مل جتزها  ال��ق��ي��ام  ت��ه��م��ة 
الدولة . وجاء يف حيثيات الدعوى 
اإىل  للذهاب  خططوا  املتهمني  اأن 
املتوجهة  العّبارة  لي�ضتقلوا  العقبة 
امل�����ض��ري��ة، بحيث  رف���ح  اإىل م��دي��ن��ة 
عرب  غ�����زة  اإىل  ب���ع���ده���ا  ي��ت�����ض��ل��ل��وا 
الأن���ف���اق ع��ل��ى احل����دود م��ع م�ضر، 
الإ�ضالم  بجي�س  الإل��ت��ح��اق  لغايات 
الإ�ضالم،  وج��ي�����س   . غ���زة  ق��ط��اع  يف 
يوايل  �ضلفي  فل�ضطيني  تنظيم  هو 
اأ����ّض�������ض���ه ممتاز  ال���ق���اع���دة،  ت��ن��ظ��ي��م 
�ضابًقا يف جهاز  ال��ذي عمل  دغم�س 
لل�ضلطة  ال��ت��اب��ع  ال��وق��ائ��ي،  الأم����ن 
وي�ضل   ،2006 ع��ام  الفل�ضطينية 
�ضخ�س   2000 اإىل  اأف�����راده  ع���دد 

معظمهم من عائلة دغم�س.

الربملان الأردين يدين الهجوم الإ�شرائيلي على �شوريا تعر�س موكب قنديل لإطالق نار باخلطاأ 
اإبعاد  جتاه اإحدى �ضيارات احلرا�ضة عندما حاول طاقم احلرا�ضة 
�ضيارتهم عن م�ضار املوكب، فقامت ال�ضرطة مبطاردتهم واحتجزت 

الرجال اخلم�ضة.
اأبعاد  اأو  �ضيا�ضية  دواف��ع  اأي  لها  لي�س  الواقعة  اأن  البيان  وج��اء يف 
اأك��ده اأي�ضا املتحدث با�ضم جمل�س ال��وزراء عالء  اأخ��رى ، وهو ما 
اأث��ن��اء ع��ودة قنديل اإىل  احل��دي��دي، قائال اإن احل���ادث ال��ذي وق��ع 
رئي�س  واإن  �ضيا�ضية،  دواف���ع  م��ن  نابعا  يكن  مل  عمله  م��ن  منزله 

الوزراء بخري ومل ي�ضبه اأي مكروه .
الأ�ضبوع  اأع��ل��ن  فهمي  اإي��ه��اب  الرئا�ضة  با�ضم  ال��ن��اط��ق  اأن  وي��ذك��ر 
املا�ضي اأن التعديل الوزاري املرتقب يف م�ضر �ضيكون حمدودا واأنه 

لن ي�ضمل قنديل.

•• القاهرة-وكاالت:

على  القب�س  قنديل  ه�ضام  امل�ضري  ال���وزراء  رئي�س  حر�س  األ��ق��ى 
خم�ضة اأ�ضخا�س بعد اأن اأطلق اأحدهم طلقات خرطو�س اأثناء مرور 
وزارة  اأك���دت  ح��ني  يف  الأول،  اأم�����س  م�ضاء  القاهرة  بو�ضط  موكبه 

الداخلية اأن احلادث مل تكن له دوافع �ضيا�ضية.
يف  كانوا  اخلم�ضة  املحتجزين  اأن  بيان  يف  الداخلية  وزارة  واأعلنت 
خالف  ب�ضبب  تطاردهم  كانت  جمموعة  مع  للت�ضاجر  طريقهم 
الدقي  ح��ي  يف  قنديل  م��وك��ب  م��ع  تداخلت  �ضيارتهم  واأن  �ضابق، 
بالقاهرة ال�ضاعة ال�11 م�ضاء بالتوقيت املحلي )التا�ضعة بتوقيت 
ناريني  عيارين  اأط��ل��ق  املحتجزين  اأح��د  اأن  واأ���ض��اف��ت  غرينت�س(. 

رئي�س كولومبيا ال�شابق يهاجم الرئي�س الفنزويلي 

دولتي فل�ضطني واإ�ضرائيل .
اإقامة  اأن  بينغ  ج��ني  �ضي  واع��ت��رب 
كاملة  ���ض��ي��ادة  ذات  م�ضتقلة  دول���ة 
ع��ل��ى اأ���ض��ا���س ح����دود ع���ام 1967 
وعا�ضمتها القد�س ال�ضرقية تعترب 
لل�ضعب  للت�ضرف  قابل  غ��ري  حقا 
لت�ضوية  وم��ف��ت��اح��ا  الفل�ضطيني، 
الق�ضية الفل�ضطينية ، لكنه اأ�ضاف 
لإ�ضرائيل  ال��ب��ق��اء  ح��ق  اإن  ق��ائ��ال 
يجب  املعقولة  الأمنية  وهمومها 

اأن تكون مو�ضع الحرتام الكايف .
وجوب  يف  الثانية  النقطة  وتتمثل 
باعتبارها  ب��امل��ف��او���ض��ات  التم�ضك 
اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  الوحيد  الطريق 
الإ�ضرائيلي  الفل�ضطيني  ال�ضالم 
اأن  ال�����ض��ي��ن��ي  ال��رئ��ي�����س  ، واع���ت���رب 
ال��وق��ت احلا�ضر  الأه����م يف  الأم����ر 
ملمو�ضة  اإج�����������راءات  ات����خ����اذ  ه����و 
ما  ومنع  امل�ضتوطنات،  بناء  لوقف 
�ضماها اأعمال العنف �ضد املدنيني 
الأبرياء، ورفع احل�ضار عن قطاع 
الأ�ضرى  ق�����ض��ي��ة  وم��ع��اجل��ة  غ����زة، 
مبا  م��الئ��م،  ب�ضكل  الفل�ضطينيني 
ل�ضتئناف  لزم����ة  ظ���روف���اً  ي��ه��ي��ئ 

مفاو�ضات ال�ضالم.

ا�ضرائيل حتى  بيهودية  الع��رتاف 
ق��ب��ل ع���ام���ني.. م��ن وج��ه��ة نظرنا 
ما  انف�ضهم  ي�ضموا  ان  ي�ضتطيعون 

يريدون .
ال�ضني  ق���ررت  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
ت�����ق�����دمي م����ن����ح����ة م����ال����ي����ة ت���ق���در 
لل�ضلطة  دولر  م���ل���ي���ون  ب�15 
وثالثة  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ل��دع��م الالجئني  اأخ����رى  م��الي��ني 
الفل�ضطينيني يف �ضوريا. جاء ذلك 
الرئي�س  اأج��راه��ا  مباحثات  عقب 

•• القد�س املحتلة-بكني-وكاالت::

ام�س،  اإ�ضرائيلية،  �ضحيفة  ذك��رت 
اإن الإدارة الأمريكية، دعت جامعة 
الع�����رتاف  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول 
ب��ي��ه��ودي��ة اإ����ض���رائ���ي���ل، وذل�����ك بعد 
اإعالن رئي�س وزراء قطر حمد بن 
الأ�ضبوع  ث��اين،  اآل  جا�ضم بن جرب 
امل��ا���ض��ي، اأن اجل��ام��ع��ة ت��واف��ق على 
ت��ب��ادل اأرا���ض��ي ب��اإط��ار ات��ف��اق �ضالم 

اإ�ضرائيلي – فل�ضطيني.
اإن   ، م���ع���اري���ف  وق���ال���ت ���ض��ح��ي��ف��ة 
الإدارة الأمريكية ت�ضعى اإىل اإقناع 
بالإعالن  العربية  ال���دول  جامعة 
اإ�ضرائيل،  بيهودية  اعرتافها  ع��ن 
الأم����ريك����ي����ني  اأن  اىل  م���������ض����رية 
اأن��ه يف ح��ال حتقق ذلك،  يعتربون 
عمقاً  �ضتمنح  اجلامعة  مظلة  ف��اإن 
املوقفني  و���ض��ت��ع��زز  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��اً 
وتوفر  والإ�ضرائيلي  الفل�ضطيني 
ب�ضرورة  اجل��ان��ب��ني  ل���دى  ق��ن��اع��ة 
اأ�ضا�س  على  امل��ف��او���ض��ات  ا�ضتئناف 
وت����ب����ادل   1967 ال����ع����ام  ح�������دود 
بالدولة  والع��������رتاف  الأرا������ض�����ي 

اليهودية .
ومل ت�ضتبعد ال�ضحيفة اإمكانية اأن 
يكون مو�ضوع الع��رتاف بيهودية 
اجلامعة  ج���ان���ب  م����ن  اإ����ض���رائ���ي���ل 
ط���رح���ه خالل  ق����د مت  ال���ع���رب���ي���ة 
الأمريكي،  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ل��ق��اء 
ك�����ريي، م���ع وزي������رة العدل  ج����ون 

بنيامني  اإ���ض��رائ��ي��ل،  وزراء  رئ��ي�����س 
با�ضتئناف  واإق����ن����اع����ه  ن��ت��ن��ي��اه��و، 

املفاو�ضات مع الفل�ضطينيني .
يرف�ضون  الفل�ضطينيني  اأن  يذكر 
بيهودية  الع���رتاف  مطلق  ب�ضكل 
اإ�������ض������رائ������ي������ل، وق����������ال ال���رئ���ي�������س 
عبا�س،  حم����م����ود  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي 
معرتفون  نحن  املا�ضي،  الأرب��ع��اء 
 1993 ع��ام  منذ  ا�ضرائيل  بدولة 
وت�����ك�����رر ه�������ذا الع������������رتاف اك����ر 
م���ن م����رة، ومل ي�����ض��األ��ن��ا اح����د عن 

ليفني،  ت�����ض��ي��ب��ي  الإ����ض���رائ���ي���ل���ي���ة، 
الأ�ضبوع املا�ضي، وعقب لقاء كريي 
من  ووف���د  قطر  وزراء  رئي�س  م��ع 

وزراء خارجية الدول العربية.
اإ�ضرائيلي  م�������ض���در  ع����ن  ون���ق���ل���ت 
اعرتاف  اإن  قوله  امل�ضتوى،  رفيع 
اجلامعة العربية ميكن اأن يتحول 
نافذة فر�س لع��رتاف عربي  اإىل 
يهودية،  ك��دول��ة  باإ�ضرائيل  �ضامل 
واأن كريي يدرك اأن اعرتافا كهذا 
�ضيقطع ال�ضجرة التي يقف عليها 

ام�س  عبا�س  حممود  الفل�ضطيني 
�ضي  ال�ضيني  ن��ظ��ريه  م��ع  بكني  يف 

جني بينغ.
اأم�س  منذ  عبا�س  حم��م��ود  وي��ق��وم 
ال�ضني  اإىل  دول����ة  زي����ارة  ب���  الول 
الزيارة  اأي�����ام، وه���ي  ث��الث��ة  ت����دوم 
ت��ت��زام��ن م���ع زي�����ارة ر�ضمية  ال��ت��ي 
اإ�ضرائيل  وزراء  رئ��ي�����س  ب��ه��ا  ي��ق��وم 
بنيامني نتنياهو اإىل نف�س الدولة، 
اأي����ام،  ام�����س وت����دوم خم�ضة  ب����داأت 
اأن  غري  يلتقيا.  لن  الرجلني  لكن 
ال�ضني التي ترغب يف ال�ضطالع 
يف  ن�ضاطا  اأك���ر  دبلوما�ضي  ب���دور 
ا�ضتعداد  ع��ل��ى  الأو����ض���ط،  ال�����ض��رق 
الرجلني،  ب���ني  اج��ت��م��اع  ل��ت��ن��ظ��ي��م 

بح�ضب وكالة اأنباء �ضينخوا.
وج����دد ال��رئ��ي�����س ال�����ض��ي��ن��ي خالل 
التاأكيد  ع��ب��ا���س  مب��ح��م��ود  ل��ق��ائ��ه 
باملفاو�ضات  التم�ضك  �ضرورة  على 
كطريق وحيد لل�ضالم الفل�ضطيني 
اأهمية  ع��ل��ى  و���ض��دد  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي، 
وق�����ف ب���ن���اء امل�������ض���ت���وط���ن���ات ورف����ع 
ومعاجلة  غ��زة  قطاع  عن  احل�ضار 

ق�ضية الأ�ضرى الفل�ضطينيني.
روؤي��ة من  ال�ضيني  الرئي�س  وطرح 
الق�ضية  ت�ضوية  ح��ول  نقاط  اأرب��ع 
مباحثاته  خ����الل  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة 
م��ع حم��م��ود ع��ب��ا���س، اأول��ه��ا: يجب 
ال�ضحيح  ب�����الجت�����اه  ال���ت���م�������ض���ك 
فل�ضطني  دول�����ة  ب���اإق���ام���ة  امل��ت��م��ث��ل 
بني  ال�ضلمي  والتعاي�س  امل�ضتقلة 

•• عمان-يو بي اأي:

ا�ضتنكر جمل�س النواب الأردين، ام�س الإثنني، ما و�ضفه 
بيان،  يف  املجل�س  وقال  �ضوريا  على  الإ�ضرائيلي  بالعدوان 
تلقت يونايتد بر�س اإنرتنا�ضونال ن�ضخة منه، اإن الربملان 
الإعتداء  تداعيات  كبريين  واهتمام  بقلق  تابع  الأردين 
الغا�ضم على مواقع يف �ضوريا ال�ضقيقة من قبل الطريان 

الإ�ضرائيلي .
اإدانته وا�ضتنكاره لالإعتداء  اأن املجل�س يعرب عن  واأو�ضح 
ل�ضيادة  خطريا  انتهاكا  يعد  وال��ذي  �ضوريا  على  ال�ضافر 
�ضيزيد  الإع���ت���داء  ه��ذا  اأن  ال��ب��ي��ان،  وراأى   . �ضقيقة  دول���ة 

الأو�ضاع املتاأزمة يف �ضوريا �ضوءا وتعقيدا ويعر�س املنطقة 
برمتها اإىل املزيد من الفو�ضى وعدم الأمن والإ�ضتقرار .

وا�ضحة  خمالفة  ت�ضكل  الإع���ت���داءات  ه��ذه  اأن  اإىل  ولفت 
اأن  . و�ضدد على �ضرورة  الدولية  املواثيق والقوانني  لكل 
املمار�ضات  ملواجهة  م�ضوؤولياته  ال��دويل  املجتمع  يتحمل 
الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة وو���ض��ع ح��د ل��ل��ت��ج��اوزات امل��ت��ك��ررة م��ن قبل 
اإ�ضرائيل على ال�ضعب والأر���س ال�ضورية  واأه��اب الربملان 
الأردين يف بيانه، بالدول العربية كافة للتحرك الفوري 
من خالل موؤ�ض�ضات اجلامعة العربية املختلفة، والحتاد 
تكرار  ومنع  لوقف  العربي،  والربملان  العربي،  الربملاين 

العتداءات الإ�ضرائيلية املتكررة على �ضوريا .

اإ�شرائيل ت�شتبعد ردًا �شوريًا على الغارات
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

ت�ضري التقديرات يف اإ�ضرائيل، اإىل اأن �ضوريا لن ترد حالياً على غاراتها اجلوية 
اأه���داف يف الأرا���ض��ي ال�ضورية خ��الل الأي���ام املا�ضية، ورغ��م ذل��ك تتح�ضب  �ضد 
اإ�ضرائيل من رد فعل، خا�ضة يف حال نفذت غارة جديدة يف الفرتة القريبة املقبلة 
بادعاء منع نقل اأ�ضلحة من �ضوريا اإىل حزب اهلل. واأجمع املحللون الع�ضكريون 
اإ�ضرائيلية جديدة �ضد  اأن غارة  ، على  يف ال�ضحف الإ�ضرائيلية ال�ضادرة، ام�س 
ل�ضحنة  ال�ضتخبارات  ر�ضد  مبجرد  تنفيذها  و�ضيتم  حمالة،  ل  قادمة  �ضوريا 
اإن  اإ�ضرائيلية،  اإع��الم  و�ضائل  اإىل حزب اهلل. وقالت  �ضوريا بطريقها  اأ�ضلحة يف 
اإ�ضرائيل مررت ر�ضالة �ضرية اإىل الرئي�س ال�ضوري ب�ضار الأ�ضد، عرب دبلوما�ضيني 
اأجانب، قالت فيها اإنها ل تريد التدخل يف احلرب الأهلية يف �ضوريا، واأملحت اإىل 
اإىل حزب اهلل يف لبنان ولدى  اإي��ران  اأ�ضلحة من  اأن الغارات ا�ضتهدفت �ضحنات 
اإ�ضرائيل  �ضحيفة  يف  الع�ضكري  املحلل  وكتب  ال�ضورية.  الأرا���ض��ي  يف  وج��وده��ا 
اليوم ، يوءاف ليمور، اأن ال�ضوؤال املطروح يف اإ�ضرائيل يتمحور حول مدى قدرة 
الأ�ضد واأمني عام حزب اهلل ح�ضن ن�ضر اهلل، على امت�ضا�س هذه الغارات ومتى 
�ضيقرران اأنه حان الوقت للرد عليها. واأ�ضاف ليمور اأنه يوجد اإجماع يف اإ�ضرائيل 
مثل  �ضوريني،  م�ضوؤولني  ال�ضادرة عن  والت�ضريحات  التهديدات  رغم  اأنه  على 
ت�ضريح نائب وزير اخلارجية في�ضل املقداد باأن الغارات هي اإعالن حرب ، اإل اأنه 

ل يتوقع اأن يكون هناك رد فعل من جانب �ضوريا اأو حزب اهلل .

•• دكا-وكاالت:

و�ضط  ال���ض��ت��ب��اك��ات يف  ت��وا���ض��ل��ت 
ال��ع��ا���ض��م��ة ال��ب��ن��غ��ال��ي��ة داك�����ا بني 
املتظاهرين  واآلف  الأم���ن  ق���وات 
امل��ط��ال��ب��ني ب���ق���ان���ون ج���دي���د �ضد 
الإحلاد، والتي اأدت اإىل مقتل 28 

�ضخ�ضا منذ بدايتها ام�س الأول.
ال�ضرطة  ب��ا���ض��م  م��ت��ح��دث  وق�����ال 
زالوا  م��ا  ال��ذي��ن  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  اإن 
ر�ضقوا  يحتلون حيا جتاريا مهما 
قوات الأمن باحلجارة، مما دفعها 

للتحرك لف�س الحتجاج.
عنا�ضر  م�����ن  اآلف  وي������ح������اول 
النخبة  ك��ت��ي��ب��ة  وم����ن  ال�����ض��رط��ة 
ومن  ال�����ض��ري��ع  للتدخل  اخل��ا���ض��ة 
�ضبه  احل�����������دود  ح�����ر������س  ف�����رق�����ة 
يف  املحتجني  تفريق  الع�ضكرية؛ 
العا�ضمة  و���ض��ط  جانبية  ���ض��وارع 
بعد ف�س املظاهرات اأم�س يف اأحد 

ال�ضوارع الرئي�ضية بالعا�ضمة.
ونقلت وكالة ال�ضحافة الفرن�ضية 
اأن عدد قتلى املواجهات ارتفع اإىل 
م�ضادر  عن  ونقلت  �ضخ�ضا،   28
�ضحايا  ج��ث��ث  اأن  وط��ب��ي��ة  اأم��ن��ي��ة 
بينهم �ضرطي نقلت اإىل م�ضت�ضفى 
اأكد  بينما  داك����ا،  يف  ال��ط��ب  ك��ل��ي��ة 
ث���الث ع���ي���ادات خا�ضة  م�����ض��وؤول��و 
11 جثة  اأنهم تلقوا  العا�ضمة  يف 

ال�ضطرابات  هذه  وتاأتي  اأخ��رى. 
فيه  ت���ك���اف���ح  ال��������ذي  ال�����وق�����ت  يف 
الغ�ضب  م��ع  للتعامل  احل��ك��وم��ة 
انهيار  ب��ع��د  ال��ب��الد  امل��ت�����ض��اع��د يف 
مبنى �ضمال غرب العا�ضمة، حيث 
 610 اإىل  ارت��ف��ع ع���دد ���ض��ح��اي��اه 
قتلى م��ن��ذ وق���وع احل����ادث اأواخ���ر 
ي���زال عمال  امل��ا���ض��ي، ول  ال�����ض��ه��ر 
الإنقاذ يبحثون عن �ضحايا و�ضط 

الأنقا�س.

وعر�س التلفزيون �ضورا ملحتجني 
يهاجمون مكاتب حكومية، واأطلق 
التكبري  ����ض���ي���ح���ات  امل���ح���ت���ج���ون 
و�ضار   ، امللحدون  فلي�ضنق  وهتفوا 
ج���م���اع���ة حفظة  م����ن  ال��ن�����ض��ط��اء 
الإ�����ض����الم ع��ل��ى ط����ول ���ض��ت طرق 
�ضريعة على الأقل، واأعاقوا حركة 
ال�ضري بني داكا وغريها من املدن 

والبلدات.
�ضتة  اإن  اأم�س  طبي  م�ضدر  وق��ال 

ا�ضتخدمت  الأم����ن  ق���وات  وك��ان��ت 
املطاطي  والر�ضا�س  املدمع  الغاز 
اأم�������س ل��ت��ف��ري��ق م��ظ��اه��رة لآلف 
حفظة  جماعة  م��ن  الإ���ض��الم��ي��ني 
بتطبيق  امل���ط���ال���ب���ني  الإ�������ض������الم 
وتطبيق  الإ���ض��الم��ي��ة  ال�����ض��ري��ع��ة 
ق�����ان�����ون ج����دي����د �����ض����د الإحل��������اد 

والتجديف.
واأ������ض�����ع�����ل امل����ح����ت����ج����ون ال�����ن�����ار يف 
النارية  وال����دراج����ات  ال�����ض��ي��ارات 

امل�ضت�ضفيات  اإىل  ن���ق���ل���وا  ق��ت��ل��ى 
اأ�ضيبوا بر�ضا�س يف الراأ�س، و�ضط 
وو�ضائل  ع��ي��ان  ���ض��ه��ود  ت���اأك���ي���دات 
ال�ضرطة  اأن  حم���ل���ي���ة،  اإع���������الم 
ا����ض���ت���خ���دم���ت ال���ر����ض���ا����س احل���ي 
الغا�ضبني  الإ���ض��الم��ي��ني  لتفريق 
اأح��رق��وا م��رك��زا لل�ضرطة  ال��ذي��ن 

واآليات وحمال جتارية.
واأعلن املحتجون الذين يطالبون 
لالإحلاد  م��ن��اه�����س  ق���ان���ون  ب�����ض��ن 
ع��ل��ى عقوبة  ي��ن�����س  وال��ت��ج��دي��ف 
الإعدام، عن عزمهم اإغالق املركز 
بنغالدي�س  يف  الرئي�ضي  التجاري 
احلكومة  موتيجهيل حتى حتقق 

مطالبهم.
وقال �ضابط �ضرطة �ضارك يف ف�س 
املظاهرة اإن ما ل يقل عن خم�ضني 
�ضخ�ضا اأ�ضيبوا يف ال�ضاعات الأوىل 
ال�ضارع  اإخ�����الء  ا���ض��ت��ه��دف��ت  ال��ت��ي 
واأن�������ض���ار جماعة  ال��ن�����ض��ط��اء  م���ن 
عدد  بينهم  من   ، الإ�ضالم  حفظة 
األقت  كما  ال�ضرطة،  عنا�ضر  م��ن 
ع���دد من  ع��ل��ى  القب�س  ال�����ض��رط��ة 

املحتجني.
بداأ  العنف  اإن  عيان  �ضهود  وق��ال 
ع��ن��دم��ا ه��اج��م امل��ت��ظ��اه��رون مقر 
رابطة عوامي احلاكم، مما  حزب 
�ضخ�ضا  ثالثني  اإ�ضابة  يف  ت�ضبب 

على الأقل.

بنغالدي�س  يف  وحمتجني  ال�شرطة  مبواجهات  قتياًل   28
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اإعــــــــــالن
والنظافة  لل�ضيانة  المارات  لوؤلوؤة  ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1182504 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ر�ضيد حممد احمد يعروف املن�ضوري من �ضريك اىل مالك

تعيل ن�ضب ال�ضركاء/ ر�ضيد حممد احمد يعروف املن�ضوري من 51% اىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف عبدالعزيز عبدالكرمي جزار

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل موؤ�ض�ضة فردية

تعديل ا�ضم جتاري:من/�ضركة لوؤلوؤة المارات لل�ضيانة والنظافة العامة ذ.م.م
EMIRATES PEARL GENERAL MAINTENANCE & CLEANING LLC

اىل/موؤ�ض�ضة لوؤلوؤة المارات للنظافة العامة 
EMIRATES PEARL GENERAL CLEANING EST

تعديل ن�ضاط/حذف ال�ضيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�ضاط/حذف خدمات التنظيف اخلارجي )واجهات( املباين )8129001(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10786 بتاريخ 2013/5/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/امليا�س للوازم الهواتف املتحركة

رخ�ضة رقم:CN 1027029 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ع�ضام خلف - الرا�ضد من مالك اىل �ضريك

تعيل ن�ضب ال�ضركاء/ ع�ضام خلف - الرا�ضد من 100% اىل %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/�ضلطان مطر خمي�س ال�ضيبة اخلمريي من وكيل خدمات اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ �ضلطان مطر خمي�س ال�ضيبة اخلمريي من 0% اىل %51
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 0.85*2.00
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري:من/امليا�س للوازم الهواتف املتحركة
AL MAYAS MOBILEPHONE REQUIREMENTS

اىل/امليا�س للوازم الهواتف املتحركة ذ.م.م 
AL MAYAS MOBILEPHONE REQUIREMENTS LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10786 بتاريخ 2013/5/7   

اإعــــــــــالن
القطارة   ال�ض�����ادة/خمبز  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�ضة رقم:CN 1141387 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

خالد يحيى مبارك �ضعيد املهريي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء

خالد يحيى مبارك �ضعيد املهريي من 0% اىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عظيم خان عبدال�ضالم
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10786 بتاريخ 2013/5/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

CN 1060028:ضامل م�ضبح للفواكه رخ�ضة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
املدة  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10786 بتاريخ 2013/5/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ال�ضيدلية 

CN 1118880:احلديثة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10786 بتاريخ 2013/5/7   

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/الهناء  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لقطع غيار ال�ضيارات - فرع 1
رخ�ضة رقم:CN 1020407-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
املدة  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10786 بتاريخ 2013/5/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطحنة جبال 

CN 1191371:ا�ضكنان ذ.م.م رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عمر خ�ضيب خمي�س الهنائي )%51(

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد احمد حممد العبيديل

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�ضر هذا  تاريخ  ا�ضبوع من  القت�ضادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10786 بتاريخ 2013/5/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حمل امل�ضتقبل 

للهدايا رخ�ضة رقم:CN 1052825 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة عادل �ضيف عامر ح�ضن اجلابري )%100(
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضعيد علي ربيع هالل املزروعي
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�ضر هذا  تاريخ  ا�ضبوع من  القت�ضادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10786 بتاريخ 2013/5/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/واري اي تي جي 

 CN 1194162:لتجارة القيا�س والتحكم ذ.م.م رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

النفط  خلدمات  بايونريز  وبيع/ا�ضافة  تنازل  ال�ضركاء  تعديل 
PIONEERS OIL & GAS SERVICES والغاز

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضيف �ضعيد �ضيف بطي القمزي

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10786 بتاريخ 2013/5/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/النجيب لال�ضتثمارات 

العقارية رخ�ضة رقم:CN 1466047 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد عبداهلل �ضالح الكثريي )%100(
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف احمد �ضيف خلفان ع�ضكور العلي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10786 بتاريخ 2013/5/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ملتي ميك للمعدات 

الثقيله رخ�ضة رقم:CN 1087935 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة مانع عي�ضى قمرب ح�ضني املازم )%100(
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضالح برغ�س جاراهلل املنهايل
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10786 بتاريخ 2013/5/7   

الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
رقم CN 1028688 بال�ضم التجاري �ضركة حممود 
مهران للمقاولت وال�ضيانة العامة ذ.م.م بالغاء طلب 

تعديل الرخ�ضة واعادة الو�ضع كما كان عليه �ضابقا.
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
املدة  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�ضوؤولة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10786 بتاريخ 2013/5/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/املرابع الوطنية 

CN 1010705:للمقاولت وال�ضيانة العامة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة قا�ضم حممد عمر علي الربيكي )%100(

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد عمر علي ال بريك

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�ضر هذا  تاريخ  ا�ضبوع من  القت�ضادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10786 بتاريخ 2013/5/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/قلم وورق للقرطا�ضية 

CN 1148244:والطباعة وت�ضوير امل�ضتندات رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نا�ضر عبدالرحمن حممد عبدالرحمن نا�ضر الزعابي )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف ح�ضني حممد خمي�س خليفة قريو�س القبي�ضي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممود ممدوح منري نبهان

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�ضر هذا العالن وال  تاريخ  ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل 
فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
الزرقاء  ال�ض�����ادة/املربعات  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1011705:لعمال اللكرتوميكانيكال ذ.م.م رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عمر حممد �ضريف عبدالرزاق عق�ضل خوري )%51(

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداجلليل عبدالرحمن حممد البلوكي

تعديل ال�ضركاء
حذف عمر عق�ضل خوري

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10786 بتاريخ 2013/5/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بقالة رين�ضا

رخ�ضة رقم:CN 1112114 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري:من/بقالة رين�ضا
RENSA GROCERY

اىل/رين�ضا لتجارة اخل�ضار والفواكه 
RENSA VEGETABLES & FRUITS TRADING

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة ك�ضك بيع خ�ضار وفواكه )4781001(
تعديل ن�ضاط/حذف بقالة )4711003(

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�ضر هذا  تاريخ  ا�ضبوع من  القت�ضادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

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

املودعة حتت رقم: 181965       بتاريخ:2012/11/4 م
با�ض��م:chem - crete )كيم - كريت(

وعنوانه:مدينة العني ال�ضناعية ، �س.ب: 66127 ، هاتف: 037847302 ،
sakuae@eim.ae : فاك�س: 037847303 ، الربيد اللكرتوين 

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
مواد ان�ضاء غري معدنية طالءات )مواد بناء( . 

الواق�عة بالفئة:19
و�ضف العالمة:عالمة عبارة عن قطرة ماء باللون الزرق ويف منت�ضفها ثالث م�ضتطيالت باللون الحمر 
وا�ضفلها كلمتني كلمة crete باللون الزرق وا�ضفلها خط باللون الزرق على اليمني اأما يف ي�ضار كتبت كلمة 

  . اي�ضا  الزرق  باللون  خط  وا�ضفلها  الزرق  باللون   chem
ال�ض��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مايو 2013 العدد 10786

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ: / /200 م املودعة حتت رقم: 141631      
بتاريخ: / / 200م امل�ضجلة حتت رقم:106623 

با�ض��م:�ضال التجارية 
وعنوانه:ابوظبي ، اخلالدية ، �ضارع زايد الول ، �س.ب:112216 ،

 هاتف: 026669000 ، فاك�س: 026662220 ، المارات العربية املتحدة
رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية :) ( - ) / / 200م(

وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
�ضاي زيوت عباد ال�ضم�س زيت الذرة ع�ضل حلم طازج دجاج طازج بي�س قهوة ارز �ضكر بهارات بقوليات الدقيق. 

الواق�عة بالفئة:35
التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق:

تنازل رقم:
ا�ضم مالك العالمة : ت�ضييد التجارية

ا�ضم املتنازل له: �ضال التجارية
مهنته:

جن�ضيتة:
عنوانه وحمل اقامته:

تاريخ انتقال امللكية : / / 200
تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري: / / 200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مايو 2013 العدد 10786

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ:2008/1/16 م املودعة حتت رقم: 105384      
بتاريخ:2010/4/20 م امل�ضجلة حتت رقم:102105 

 MR. KAMAL N.KHIANI با�ض��م:كمال ان كياين
وعنوانه:دبي ، بردبي ، �س.ب:27169 ، هاتف: 3521807 04 ، فاك�س:3275164 04

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية :) ( - ) / / 200م(
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :

�ضمامات حديدية غري اأجزاء اللت. 
الواق�عة بالفئة:6

التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق:
تنازل رقم:

vahn - tech international ا�ضم مالك العالمة : م.فان - تيك الدولية
MR. KAMAL N.KHIANI ا�ضم املتنازل له: كمال ان كياين

مهنته:مدير ادارة
جن�ضيتة:هندي

عنوانه وحمل اقامته: دبي ، بردبي ، �س.ب:27169 ، هاتف: 3521807 04 ، فاك�س:3275164 04
تاريخ انتقال امللكية : / / 

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري: / / 200
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 10786 بتاريخ 2013/5/7   الثالثاء  7  مايو 2013 العدد 10786

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/املزيون لزينة ال�ضيارات 

رخ�ضة رقم:CN 1079845  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري:من/ املزيون لزينة ال�ضيارات
اىل/بطا�س للكهرباء وزينة ال�ضيارات

BATASH ELECTRICITY CAR ACCESSORIES

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة ا�ضالح كهرباء ال�ضيارات و�ضحن البطاريات )4520005(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�ضر هذا العالن وال  تاريخ  ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل 
فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اجلزائر ت�شتنفر قواتها على احلدود مع تون�س رئي�س وزراء ماليزيا يدعو اإىل امل�شاحلة
•• اجلزائر-يو بي اأي:

اأعلن م�ضدر اأمني جزائري ام�س اأن قيادة اجلي�س اأعلنت حالة الطوارئ الق�ضوى، حت�ضبا 
وم�ضلحني  التون�ضي  اجلي�س  بني  ا�ضتباكات  ت�ضهد  التي  تون�س  من  مل�ضلحني  ت�ضلل  لأي 
اخلرب  �ضحيفة  ونقلت  اجلزائرية.  احل��دود  عن  بعيد  غري  والكاف،  الق�ضرين  بوليتي 
اجلزائرية عن امل�ضدر قوله اإن هذه الإجراءات جاءت بعدما لوحظت حتركات مل�ضلحني يف 
وليتي خن�ضلة وتب�ضة باأق�ضى �ضمال �ضرق اجلزائر انطالقا من ولية باتنة، اعتقادا من 
قيادة اجلي�س وامل�ضالح الأمنية بوجود خطة خلروج هوؤلء اإىل تون�س اأو دخول من كانوا 
امل�ضلحة  للجماعات  اأي��ام حتركات  �ضجل منذ  اأنه  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح  اإىل اجلزائر.  فيها 
املنتمية لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�ضالمي يف ثالث وليات لتكون الوجهة معاقل 
هذه اجلماعات يف جبال بودخان واملاء الأبي�س،، واأن املعلومات ال�ضتخباراتية تفيد باأن 
ال�ضربات  من  والتخفيف  القيادات،  لتجديد  اجلماعات  هذه  اأم��راء  �ضيجمع  لقاء  هناك 

املوجعة التي تلقاها هوؤلء يف مايل .

•• كواالملبور-ا ف ب:

دعا رئي�س وزراء ماليزيا جنيب رزاق ام�س اىل امل�ضاحلة 
النتخابات  يف  احل���اك���م  ائ��ت��الف��ه  ف����وز  ب��ع��د  ال��وط��ن��ي��ة 
النتائج  ه��ذه  املعار�ضة  رف�ضت  فيما  الح��د  الت�ضريعية 
منددة بعمليات تزوير مكثفة. وقال جنيب رزاق و�ضط 
هتافات ان�ضاره بعيد اعالن فوز حزبه اجلبهة الوطنية 
امل��وح��دة امل��ال��ي��زي��ة ال��ت��ي ت��ق��ود م��ال��ي��زي��ا م��ن��ذ ا�ضتقالل 
وتابع  ال�ضعب  ق��رار  القرار هو  1957 هذا  البالد عام 
احد الربامج التي �ضنطبقها �ضيكون امل�ضاحلة الوطنية 
راف�����ض��ا ات��ه��ام��ات ال��ت��زوي��ر الن��ت��خ��اب��ي. وف���ازت اجلبهة 

 30 اىل   20 ب��ني  م��ا  ان  م�ضيفا   ، اخفقت  النتخابية 
الطعون  بكل  �ضنقوم  �ضئيل.  ب��ف��ارق  خ�ضرناها  مقعدا 
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��م��ك��ن��ة وك���ان زع��ي��م امل��ع��ار���ض��ة ح���ذر مرارا 
متهما   ، الفوز  ب�ضرقة  ي�ضمح  لن  انه  احلملة من  اثناء 
احلزب احلاكم بالتزوير النتخابي. وندد اثناء احلملة 
باخل�ضو�س بوجود ع�ضرات اآلف الناخبني امل�ضبوهني. 
وت���ع���ززت امل���خ���اوف م��ن ال��ت��زوي��ر ال���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي مع 
اكت�ضاف ان احلرب الذي يفرت�س ان يكون من امل�ضتحيل 
حموه ملنع الناخب من تعداد العمليات الت�ضويت، يزول 
قبول  اىل  املعار�ضة  دع��ا  رزاق  لكن  اليد.  غ�ضل  مبجرد 

نتيجة النتخابات من اجل امل�ضلحة الوطنية . 

اجلبهة  ت�ضكل  ال��ذي  ال���وزراء  رئي�س  ائتالف  الوطنية، 
من  مقعدا  ب�133  ع��ن��ا���ض��ره،  اب���رز  امل��وح��دة  الوطنية 
مقاعد الربملان ال�222 مرتاجعة مبقعدين فقط رغم 
وعود املعار�ضة بو�ضع حد ل56 عاما من الهيمنة �ضبه 
ال��وزراء حتى  رئي�س  وا�ضتطاع  للحزب احلاكم.  املطلقة 
ان ي�ضتعيد من املعار�ضة احدى الوليات املاليزية الربع 
يف  الوطنية  اجلبهة  من  انتزعتها  التي   13 ا�ضل  من 
النتخابات الخرية عام 2008 غري ان زعيم املعار�ضة 
الحد  انتخابات  نتائج  الفور  على  نق�س  ابراهيم  ان��ور 
. واعلن  ان��ت��خ��اب��ي  ت��زوي��ر  نتيجة  ان��ه��ا ج���اءت  م��ع��ت��ربا 
واللجنة  تزوير  �ضابها  النتخابات  ان هذه  الليل  خالل 

•• تون�س – الفجر - خا�س

ان��ف��ج��ر ���ض��ب��اح اأم�������س الث���ن���ني لغم 
حمافظة  يف  ال�ضعانبي  بجبل  راب���ع 
الق�ضرين التون�ضية اأدى اإىل اإ�ضابات 
ع��دي��دة يف ���ض��ف��وف ق����وات الأم����ن و 
اجلي�س التون�ضيني. وخّلف النفجار 
اإ�ضابة جنديني باإ�ضابات بليغة اإذ مت 
و فقد رقيب  اأول  ع��ري��ف  ���ض��اق  ب��رت 
اإ�ضابات  جانب  اإىل  عينيه  اأول  اآخ��ر 
ونفت  ال��وج��ه.  م�ضتوى  على  اأخ���رى 
الق�ضرين  مبحافظة  طبية  م�ضادر 
اأحد  وف��اة  اأخبار مفادها  راج من  ما 
عنا�ضر اجلي�س يف النفجار.   يذكر 
عمليات  ي��ع��رف  ال�ضعانبي  جبل  اأن 
مت�ضيط منذ دي�ضمرب 2012 بحثا 
ع���ن جم��م��وع��ات اإره���اب���ي���ة ث���م �ضهد 
ع�����ض��ك��ري��ة مو�ضعة  ع��م��ل��ي��ات  اجل��ب��ل 
الأ�ضبوع  األ��غ��ام  ث��الث��ة  ان��ف��ج��ار  بعد 
املا�ضي اأ�ضيب خاللها ع�ضرة جنود. 
متوا�ضلة  تزال  ما  البحث  وعمليات 
ولكن مل يتّم العثور على الإرهابيني 
لوزارة  و�ضبق  باجلبل.  نني  املتح�ضّ
اأن  اأو���ض��ح��ت  اأن  التون�ضية  ال��دف��اع 
ان��ف��ج��رت يف حممّية  ال��ت��ي  الأل���غ���ام 
ال�����ض��ن��ع و�ضعت  ب��دائ��ي��ة  ال�����ض��ع��ان��ب��ي 
ب���ط���ري���ق���ة اح����رتاف����ّي����ة م����ن ط���رف 

عنا�ضر اإرهابّية. 
الدخول قريبا مرحلة ت�ضفية 

اأمنيني واإعالميني 
وي����اأت����ي ه�����ذا ال���ت���ط���ور امل����ي����داين يف 
بالقلق  ع��ام  �ضعور  فيه  يخّيم  وق��ت 
وال��ت��وّج�����س واخل�����وف ل���دى جممل 
الظاهرة  ت���ط���ور  م���ن  ال��ت��ون�����ض��ي��ني 
الإره��اب��ي��ة يف ب��الده��م.  وق��د اأفادت 
���ض��ح��ي��ف��ة ال�������ض���روق ال��ت��ون�����ض��ي��ة يف 

•• كابول-وكاالت:

الفغانية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
باك�ضتان  ان  الثنني  ام�س  بيان  يف 
عواقب  اأي  م�����ض��وؤول��ي��ة  �ضتتحمل 
ال�ضتباكات  م��ن  م��زي��د  وق��ع��ت  اذا 
املتنازع عليها  البلدين  على حدود 
وان����دل����ع����ت م����وج����ة ج�����دي�����دة من 
يف  البلدين  بني  اليوم  ال�ضتباكات 
منطقة حدودية وهو اأحدث موؤ�ضر 
العالقات  يف  ح�����اد  ت����ده����ور  ع���ل���ى 
للوليات  امل��ه��م��ني  احلليفني  ب��ني 

املتحدة.
اىل ذلك، قال م�ضوؤولون اأفغانيون 
اإن القوات الأفغانية والباك�ضتانية 
تبادلت اإطالق النار ام�س الثنني 
عليها  متنازع  حدودية  منطقة  يف 
من  اأي��ام  بعد  اأفغان�ضتان،  �ضرق  يف 
احلدود  �ضرطة  اأف���راد  اأح��د  مقتل 

الأفغانية.
ون����ق����ل����ت وك������ال������ة روي������������رتز عن 
ننغرهار حيث  اإقليم  م�ضوؤولني يف 
القتال  اإن  ال��ق��ول  ال���ض��ت��ب��اك  وق��ع 
ال���ق���وات  ح����اول����ت  اأن  ب���ع���د  جت�����دد 
اأتلفت  بوابة  اإ���ض��الح  الباك�ضتانية 
يف ال�ضتباك ال�ضابق الذي وقع يوم 
اخلمي�س املا�ضي يف منطقة جو�ضتا 
احلدودية . واأثار ال�ضتباك اإدانة يف 

وذكر م�ضدر باك�ضتاين اأن هجوما 
باك�ضتانية  ت��ف��ت��ي�����س  ن��ق��ط��ة  ع��ل��ى 
لكن  ال�ضتباكات،  فجر  ال���ذي  ه��و 
اإن  ق��ال  الكبري  الأف��غ��اين  امل�ضوؤول 
امل�ضاكل بداأت حني حاولت القوات 
البوابة  حت�����ض��ني  ال��ب��اك�����ض��ت��ان��ي��ة 

احلدودية.
يذكر اأن خط دوراند ميثل احلدود 
ال��ت��ي ر���ض��م��ه��ا ال��ربي��ط��ان��ي��ون عام 
وتعرتف  البلدين.  ب��ني   1893
باك�ضتان باحلدود، لكن اأفغان�ضتان 
ل تعرتف بها، وتقول اإن اأي ن�ضاط 
اأن  على جانبي خط دوران��د يجب 

يكون مبوافقة البلدين.
اأفغان�ضتان  بني  العالقات  وتوترت 
الأخرية  تاأ�ضي�س  منذ  وباك�ضتان 
احلكم  ن���ه���اي���ة  يف   1947 ع������ام 
للهند  ال��ربي��ط��اين  ال���ض��ت��ع��م��اري 
ر�ضميا  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان  ت���واف���ق  ومل 
و�ضاعدت  ب��ي��ن��ه��م��ا.  احل�����دود  ع��ل��ى 
باك�ضتان طالبان يف تويل ال�ضلطة 
القرن  ت�ضعينيات  اأفغان�ضتان يف  يف 

الع�ضرين.

لقرارات  اأي�����ض��ا  وج���ود  ،ول  ال��واق��ع 
،ف��ال وجود  ُمفّعلة  وق��وان��ني  ف��وري��ة 

�ضوى للكالم وال�ضكر والتثمني.
واأ�ضاف نحن نوؤمن بالعمل ول نوؤمن 
بالكالم،وننتظ�ر قرارات ردعية لهذه 
انتهت،  الكالم  لغ�ة  لن  املجموعات 
واأ���ض��اف القول ب��اأن ه��وؤلء اأب��ن��اوؤن��ا ، 
الإرهابية  العنا�ضر  اإىل  اإ���ض��ارة  ف��ى 
ولغة   ، منها  يكفينا  لغة  بال�ضعانبي 

مل نعد نحّب �ضماعها.
واأ�ضاف الناطق الر�ضمي با�ضم احتاد 
نتعامل  "نحن  الأم��ن  ق��وات  نقابات 
م���ع اإره����اب����ي ، وال�������ض���الح ه���و احلل 

الوحيد للتعامل معه.
و�ضدد باحلاج خليف�ة على اأن املعاملة 
مع من رفع ال�ضالح يف وجه الدولة 
لغ��ة  م�ضيفا  باملثل  تكون  والقانون 

احلوار انتهت.
ب��احل��اج خليفة حديثه  ع��م��اد  وخ��ت��م 
ابن  اإّل  تون�س  يف  يعي�س  لن  بالقول 
ينتظرهم،  م��ا  لهم  واخل��ون��ة  تون�س 
داعيا ال�ضعب التون�ضي اإىل الت�ضامن 
الوقت  ن��ف�����س  يف  وم��ت��ع��ه��دا  م��ع��ه��م 

بالدفاع عن كاف��ة التون�ضيني .

مل�ضح  حربية  ط��ائ��رات  ا�ضتعمال  مت 
ت�ضلل  للحيلولة دون  احل��دود وذلك 

هوؤلء اإىل اجلزائر اأو اإىل تون�س.
اجلزائرية  الن�ضر  �ضحيفة  وك��ان��ت 
ثمانية  م���ن  "خلية  اإن  اأوردت  ق���د 
يف  ���ض��را  تن�ضط  تون�ضيني  اأ���ض��خ��ا���س 
عدد من امل�ضاجد و�ضط مدينة عّنابة 
ال�ضباب  بت�ضجيل  تقوم  اجل��زائ��ري��ة 
�ضورية  اإىل  ب���ال���ذه���اب  ال���راغ���ب���ني 
لغر�س القتال يف �ضفوف املجموعات 

امل�ضلحة.
م�ضادر  ع����ن  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
متطابقة قولها اإّن هذه اخللية تقوم 
�ضبكة  مع  بالتن�ضيق  هذه  باأن�ضطتها 
دولية حلث ال�ضباب على التحول اإىل 
�ضفرهم  عملية  وت�ضهيل  اإره��اب��ي��ني 
م�ضرية  �ضورية  يف  القتال  اأج��ل  م��ن 
اإىل اأن اأجهزة الأمن اجلزائرية بداأت 
كامل  ل��ت��ح��دي��د  حت��ري��ات��ه��ا  بتكثيف 
اأفراد اخللية م�ضتندة اإىل معلومات 
من  جم��م��وع��ة  وج����ود  ح���ول  تلقتها 
الأ���ض��خ��ا���س ت��ق��وم ب��ال��رتوي��ج للفكر 
ال�ضباب  وحت���ري�������س  "اجلهادي" 

اجلزائري على اجلهاد يف �ضورية. 

اجلزائر تعلن حالة الطوارئ
ال�ضعانبي  ج��ب��ل  اأح�����داث  ك��ان��ت  وملّ���ا 
اجلزائر  تداعياتها  تطال  ان  ميكن 
تون�س  م����ع  ح�����دوده�����ا  ب�����ّواب�����ة  م����ن 
قال  الأح����داث،  م�ضرح  م��ن  القريبة 
قيادة  اإن  ج���زائ���ري  اأم���ن���ي  م�����ض��در 
حالة  اأعلنت  قد  اجل��زائ��ري  اجلي�س 
ال��ق�����ض��وى وذل���ك حت�ضباً  ال���ط���وارئ 
خلفية  ع��ل��ى  لإره��اب��ي��ني  ت�ضلل  لأي 
الأحداث التي ت�ضهدها منطقة جبل 
الق�ضرين  حمافظة  من  ال�ضعانبي 
وك�����ذل�����ك حم���اف���ظ���ة ال�����ك�����اف وف���ق 

�ضحيفة اخلرب اجلزائرية.
واأ����ض���اف ن��ف�����س امل�����ض��در الأم���ن���ي اأن 
علمت  قد  اجلزائرية  الأم��ن  اأجهزة 
الذين  الإره���اب���ي���ني  اأن  اأي������ام  م��ن��ذ 
طلبوا  تون�س  اإىل  ليبيا  من  ت�ضللوا 
م���ن ق���ي���ادة اجل���م���اع���ات الإره���اب���ي���ة 
احل�ضار  ل���ف���ك  ال����دع����م  ب���اجل���زائ���ر 
م�ضريا  ال��ك��اف،  حمافظة  يف  عليهم 
اإىل اأنه مت ت�ضديد احلرا�ضة والدفع 
بقوات اجلي�س اإىل احل��دود عرب كل 
مترنا�ضت  من  ال�ضرقية  املحافظات 
كما  ����ض���م���اًل،  ال���ط���ارف  اإىل  ج��ن��وب��اً 

اأفغان�ضتان، كما �ضهدت احتجاجات 
يف �ضرق البالد ويف العا�ضمة كابل، 
كرزاي  ح��ام��د  الرئي�س  دع��ا  حيث 
طالبان  ح��رك��ة  ال�ضبت  اأم�����س  اأول 
مل��ح��ارب��ة اأع������داء اأف��غ��ان�����ض��ت��ان ، يف 
خ��ط��وة اع��ت��ربت على ن��ط��اق وا�ضع 

�ضربة لباك�ضتان.
ك��رزاي لل�ضحفيني يف كابل  وق��ال 
ب���دل م��ن ت��دم��ري ب��ل��ده��م، ينبغي 

ال�ضرقية مع باك�ضتان.
باك�ضتانيان  ج���ن���دي���ان  واأ����ض���ي���ب 
�ضوارع  اإىل  م��ئ��ات  ب��ج��روح، وخ���رج 
ب���ل���دة اأ����ض���د اآب������اد الأف���غ���ان���ي���ة يوم 
ال�ضتباك  م���وق���ع  ق����رب  ال�����ض��ب��ت، 
لباك�ضتان  م����ن����اوئ  اح���ت���ج���اج  يف 
ي��وم من  وقبل  املتحدة  وال��ولي��ات 
كابل  يف  الآلف  احت�ضد  الحتجاج 

دعما لقوات الأمن الأفغانية.

اأن يحولوا اأ�ضلحتهم �ضد الأماكن 
امل���وؤام���رات �ضد  ال��ت��ي حت���اك فيها 
الزدهار الأفغاين ، م�ضريا اإىل اأن 
اأنهم  هذا تذكري لطالبان واأ�ضاف 
يجب اأن يقفوا مع هذا ال�ضاب الذي 
ا�ضت�ضهد، ويدافعوا عن اأر�ضهم، يف 
اإ�ضارة اإىل رجل من �ضرطة احلدود 
املا�ضي، يف  الأربعاء  الأفغانية قتل 
الأفغانية  احل��دود  على  ا�ضتباكات 

ع�����دده�����ا اأم�����������س  ان������ه م�����ن امل���رج���ح 
اجلهادية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  ت���دخ���ل  اأن 
اأمنيني  ت�ضفية  م��رح��ل��ة  يف  ق��ري��ب��ا 
تت�ضدى  مل  اإن  وذل���ك  واإع��الم��ي��ني 
املجتمع  ال���دول���ة وم��ك��ون��ات  اأج���ه���زة 
امل������دين خل���ط���ر الإره���������اب وف���ق���ا ملا 
اأف��ادت��ه��ا ب��ه م�����ض��ادر اأم��ن��ي��ة مطلعة 
والتي عربت عن خماوفها من تكرار 
�ضيناريو  اجلزائر يف تون�س خا�ضة اأن 
اجلهاديني مّروا من مرحلة التدرب 
القتالية وفق  املرحلة اجلهازية  اإىل 
نف�س امل�ضدر. واأ�ضارت ال�ضحيفة اإىل 
الأحداث  جمريات  اإىل  بالعودة  ان��ه 
تتحدث  م�����ض��ادره��ا،  ف���اإن  تون�س،  يف 
خمّططات  وج�������ود  ف���ر����ض���ي���ة  ع�����ن 
بال�ضروع  امل�ضّلحة  التنظيمات  ل��دى 
يف ال��ت�����ض��ف��ي��ة اجل�����ض��دي��ة ل��ع��دد من 
الأم���ن���ي���ني وك����ذل����ك الإع���الم���ي���ني، 
اإىل  ���ض��ي��ع��ي��د  ح�����ض��ل  اإن  م�����ض��ه��د  يف 
الأحداث  بدايات  التون�ضيني  اأذه��ان 
اجلزائر  ع��ا���ض��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���دم���وي���ة 
املا�ضي،  ال���ق���رن  ت�����ض��ع��ي��ن��ات  خ����الل 
ح��ي��ث ان��ط��ل��ق��ت رح���ى ي���د  الإره�����اب 
واإعالميني،  اأمن  اأعوان  هناك بقتل 
لتدخل البالد اأثرها يف نفق الإرهاب 
اأعوام  ع�ضرة  على  امتّد طوله  الذي 

من الدماء!!
وحّذرت م�ضادر ال�ضحيفة التون�ضية، 
من تراخي الدولة واملجتمع ككّل يف 
مواجهة خطر الإرهاب الداهم على 
البالد والعباد، وهو ما يتطّلب وحدة 
التجاذبات  ع��ن  ب��ع��ي��دا  ال��ت��ون�����ض��ي��ني 
الدولة  اأج���ه���زة  ��د  وجت��نُّ ال�ضيا�ضية 
مكونات  وب���اق���ي  امل�����دين  وامل��ج��ت��م��ع 
الإره����اب  خل��ط��ر  للت�ضدي  ال�ضعب 
ال���ذي م��ن ب��اب ال��ه��روب م��ن الواقع 

دب���ل���وم���ا����ض���ي���ة. و�����ض����ددت الأج����ه����زة 
تاأخذ  اأن  ع��ل��ى  ال��غ��رب��ي��ة  الأم���ن���ي���ة 
التي  املعلومات  التون�ضية  ال�ضلطات 
اإياها ماأخذ اجلد، مالحظة  اأبلغتها 
اختبار  ب�ضدد  القاعدة  "تنظيم  اأن 
ق��درات وم��وؤه��الت الأج��ه��زة الأمنية 
مواجهة  يف  التون�ضية  والع�ضكرية 

عمليات القاعدة.

دعوات لهدر دم رجال الأمن
م�ضدر  اأع�����رب  م��ت�����ض��ل،  ���ض��ي��اق  ويف 
اأم��ن��ي اآخ��ر ع��ن خم��اوف��ه م��ن تنامي 
تون�س،  يف  ال��دي��ن��ي  الت�ضدد  ظ��اه��رة 
لهدر  دع����وات  ت�ضجيل  اإىل  م�����ض��ريا 
مت�ضددون  اأطلقها  الأم���ن  رج��ال  دم 
خالل جتمع باأحد الأحياء ال�ضعبية 

بالعا�ضمة ح�ضب قوله.
اإّن��ه مّت ت�ضجيل دع��وات لقتل   وق��ال 
رجال الأمن يف اجتماع انتظم ع�ضية 
ال�����ض��ب��ت و����ض���ط اأح�����د الأن����ه����ج بحي 
العا�ضمة  م���ن  ال��ق��ري��ب  اخل�����ض��راء 
تون�س حيث �ضّم ع�ضرات املح�ضوبني 
توافدوا  الذين  ال�ضلفي  التيار  على 
م�����ن ك���ث���ري م�����ن امل����ن����اط����ق راف���ع���ني 
الأعالم ال�ضوداء. وياأتي هذا الإنذار 
و�ضط خماوف من تزايد العتداءات 

على قوات الأمن التون�ضي. 
ويف هذا ال�ضياق، دعا الحتاد الوطني 
التون�ضي يف  الأم����ن  ق���وات  ل��ن��ق��اب��ات 
التون�ضي  ال�ضعب  اإىل  وجهها  ر�ضالة 
التم�ضك  اإىل  الأم����ن����ي����ني  ك����اف����ة 
والذود  الكفاح  وموا�ضلة  مبواقعهم 
ا�ضتب�ضال  ب��ك��ل  ال��وط��ن  ح��رم��ة  ع��ن 

و�ضجاعة.
املجل�س  اأع�������ض���اء  الحت�����اد  وط���ال���ب 
ال���وط���ن���ي ال��ت��اأ���ض��ي�����ض��ي ف��ت��ح اأب�����واب 

الإقرار  يف  مغالة  هناك  ب��اأن  القول 
بتغلغله يف البالد.

هل تعلن القاعدة 
عن نف�ضها يف تون�س؟

وكان م�ضدر اأمني موثوق به قد قال 
وزارة  اإن  ماجنر  افريكان  ل�ضحيفة 
موؤكدة  معلومات  لديها  ال��داخ��ل��ي��ة 
املغرب  ب��الد  القاعدة يف  تنظيم  ب��ان 
الإ�ضالمي يعتزم الإعالن قريبا عن 
تواجده بتون�س ب�ضفة ر�ضمية و انه 
النوعية  العمليات  من  بعدد  �ضيقوم 

وبالأ�ضا�س تفجريية يف تون�س. 
ال���ذي طلب  امل�����ض��در  واأ����ض���اف نف�س 
تنظيم  اإّن  هويته،  عن  الك�ضف  ع��دم 
عليه  الإع��الن  �ضيتم  ال��ذي  القاعدة 
تون�س  يف  م��ت��م��رك��زا  �ضيكون  ق��ري��ب��ا 
املغرب  دول  ب���اق���ي  يف  ���ض��ي��ن��ت�����ض��ر  و 
ال��ع��رب��ي وخ��ا���ض��ة م��ن��ه��ا اجل���زائ���ر و 
املخططات  م��ن  ع���دد  لتنفيذ  ذل���ك 
وتوؤّكد  تعبريه.   بح�ضب  الإقليمية 
اإخ���ب���اري���ة حملية  اأم��ن��ي��ة و  ت��ق��اري��ر 
ت��ون�����س حتولت  اأن  ع��دي��دة  وع��امل��ي��ة 
فعليا اإىل مالذ اآمن لتنظيم القاعدة 
واحلركات املرتبطة بها. وكان كارتر 
هام القائد الأعلى للقوات الأمريكية 
اأثناء  �ضرح  قد  اأفريكوم  اإفريقيا  يف 
نوفمرب  يف  تون�س  اإىل  ق��ادت��ه  زي���ارة 
يف  ح��ا���ض��رة  "القاعدة  اإن   2012
منطقة �ضمال اإفريقيا )...( وتون�س 
لي�ضت مبعزل عما يحدث يف مايل. 
غربية  اإعالمية  تقارير  ذك��رت  كما 
اأن الأجهزة الأمنية الأوروبية اأبلغت 
من  عنا�ضر  اأن  التون�ضية  ال�ضلطات 
للقيام  ت��خ��ط��ط  ال���ق���اع���دة  ت��ن��ظ��ي��م 
بعمليات اإرهابية يف تون�س ت�ضتهدف 
وبعثات  وموؤ�ض�ضات حكومية  من�ضاآت 

الوطني  الحت��������اد  اأم��������ام  امل���ج���ل�������س 
يوم  التون�ضي  الأم��ن  ق��وات  لنقابات 
على  لإطالعهم  اجل��اري  ماي   10
احلقيقي  واحلجم  الأو�ضاع  حقيقة 

للتحديات.
لنقابات  ال���وط���ن���ي  الحت�������اد  ودع������ا 
كافة مكونات  التون�ضي  الأمن  قوات 
– م���ن حقوقيني  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع 
هذا  ك��ان  اإذا  وحمامني…  وق�ضاة 
بهم  اللتحاق  – اإىل  اأمنهم  الأم��ن 
وطنيا  يوما  ليكون  التاريخ  ذاك  يف 
ح�ضب  واأهلها  تون�س  لن�ضرة  جامعا 
اأن  اإىل  الإ�ضارة  البيان. وجتدر  ن�س 
جبل  م��دي��ن��ة  يف  ال�ضلفية  ال�����ض��رط��ة 
ال�ضواحي اجلنوبية  اإحدى  اجللود، 
على  احلد  اأقامت  تون�س،  للعا�ضمة 
حمافظ الأم��ن م��وؤخ��را وع��ر عليه 
اأن بع�س  اإىل  اأي�ضا  مذبوحا. وي�ضار 
منا�ضري  ت���وزي���ع  ت��ع��م��دن  امل��ن��ق��ب��ات 
�ضد   .. ..اجل���ه���اد  "اجلهاد  ب��ع��ن��وان 
الوحدات  اإىل  اإ����ض���ارة  يف  الطغاة"، 
ال��ت��ي تواجه  الأم��ن��ي��ة وال��ع�����ض��ك��ري��ة 
بكتابة  وقمن  الإرهابية،  املجموعات 
نف�س ال�ضعار على اجلدران يف بع�س 

الأحياء.
لغة احلوار انتهت وال�ضالح هو 

احلّل
الناطق  الث����ن����ني،  اأم���������س  وان���ت���ق���د 
الوطني  الحت������اد  ب��ا���ض��م  ال��ر���ض��م��ي 
باحلاج  عماد  الأم���ن  ق��وات  لنقابات 
خليفة طريقة التق�ضري يف التعامل 
م���ع الأو�����ض����اع ال��ت��ي ي�����ض��ه��ده��ا جبل 
ال�ضعانبي من حمافظة الق�ضرين .

وقال عماد باحلاج خليفة فى ت�ضريح 
اإذاعي،على م�ضتوى القرار ال�ضيا�ضي 
ار�س  على  تبلورت  لأ�ضياء  وج��ود  ل 

اإ�ضابات يف �ضفوف الأمن واجلي�س يف انفجار لغم رابع

�شبح ال�شيناريو اجلزائري يثري خماوف التون�شيني..؟

كابول حتمل اإ�ضالم اأباد عواقب اأي مواجهة

ا�شتباك حدودي بني القوات الأفغانية والباك�شتانية 
املدنيون يدفعون �شريبة ال�شراع يف نيجرييا

•• مايدوجوري-رويرتز:

م��ن امرباطورية  ي��وم��ا ج���زءا  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املنطقة  ه��ذه  يف 
اأ�ضداء  ت����رتدد  ال��و���ض��ط��ى  ال��ع�����ض��ور  ازده������رت يف  اف��ري��ق��ي��ة 
يف  النيجرييني  واجلنود  امل�ضلحني  بني  النارية  الرتا�ضقات 

�ضوارع كانت تعج يف املا�ضي بتجار احلرير والعطور.
 300 كل  اجلي�س  ن�ضبها  التفتي�س  بنقاط  الطرق  تختنق 
م��رت يف اأج����زاء م��ن م��اي��دوج��وري عا�ضمة ولي���ة ب��ورن��و يف 
�ضمال �ضرق نيجرييا وحمور معركة جماعة بوكو حرام التي 
ت�ضعى لتطبيق حكم ا�ضالمي. وي�ضعر �ضكان بورنو التي ظلت 
ال�ضالمية  المرباطوريات  اأق��دم  لواحدة من  لقرون مقرا 
يف غرب افريقيا اأنهم حما�ضرون بني الطرفني واأنهم هدف 
لكال اجلانبني يف �ضراع م�ضتمر منذ اأكر من ثالث �ضنوات. 

وف�ضال عن الحياء التي تكر بها اثار العرية النارية مثل 
م��اي��دوج��وري يختبيء  م�����ض��ارف  بيو على  وك��وف��ا  ج��واجن��ي 
امل��دن��ي��ني يف �ضوارع  ب��ني  ب��وك��و ح���رام  ملتحون م��ن ج��م��اع��ة 
ال  بها  يظهر  ول  اأبنائها  معظم  وهجرها  بالركام  امتالت 
 2009 ب�ضعة فتية على جوانبها. تعود ال�ضطرابات لعام 
�ضد  انتفا�ضة  يو�ضف  حممد  ي��دع��ى  دي��ن  رج��ل  ق��اد  عندما 
احلكومة مما اأدى اىل حملة اأمنية اأ�ضفرت عن �ضقوط 800 

قتيل منهم يو�ضف الذي كان حمتجزا لدى ال�ضرطة.
مل ت�ضفر هذه احلملة عن الق�ضاء على بوكو حرام بل 
ت�ضببت يف رد فعل عك�ضي وحولت حركة معار�ضة للتعليم 
العنف وثقت عالقاتها منذ  الغربي اىل جماعة تتبنى 
القاعدة يف  بتنظيم  ذلك احلني مع جماعات مرتبطة 

منطقة ال�ضحراء الكربى.

جبل ال�ضعايناحد امل�ضابني بانفجار لغم

ا�ضتنفار فى ال�ضعاين



14 الثالثاء-  7   مايو    2013 م    -    العـدد   10786
Tuesday   7    May     2013  -  Issue No   10786

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
    اعالن بالن�سر 

امام  املنظورة   -  ) ال�ضتئناف رقم )2013/100  يف  لقد تقرر 
امل�ضتاأنف  على  وامل��رف��وع��ة  الي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س  جلنة 
�ضدها/ بركلي لدارة العقارات اعالنها ن�ضرا وقد حتدد لنظر  
املوافق 2013/5/20 يف متام  ال�ضتئناف جلل�ضة يوم الثنني 
اآل نهيان  الكائن مبع�ضكر  اللجنة  ال�ضاعة 1.00 ظهرا مبقر 

وذلك على  نفقة امل�ضتاأنفة/ ماريا كوروزن اورجونيبو 
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى رقم )2013/836 ابتدائي ( - املنظورة امام 
عليها/  املدعى  على  واملرفوعة  اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة 
رويال هاو�ضينج ذ.م.م وميثلها ال�ضيد/ حممد ا�ضفاق عبدالرازق 
اعالنها ن�ضراً،   وقد حتدد لنظر  ال�ضتئناف جلل�ضة يوم الثنني 
اللجنة  مبقر  ظهرا   12.00 ال�ضاعة  متام  يف   2013/5/20 املوافق 
الكائن مبع�ضكر اآل نهيان وذلك على  نفقة املدعية/ موزة مبارك 
على غامن القبي�ضي  عن نف�ضها  وب�ضفتها وكيله عن ورثة مبارك 

علي غامن القبي�ضي.
\جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 235-2013/237  )عمايل جزئي ) بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ الفاطم للمقاولت 
عجمان  ع��ن��وان��ه:  جن�ضيته:  خان�ضان  علي  املدعي/حممد  اق��ام   -1 الكهروميكانيكية 
جزئي-  عمايل    2013/235 برقم  ال��دع��وى   0553714928 ت:   - اجل��دي��دة  ال�ضناعية 
2-اقام   %5 بواقع  والفائدة  درهم   16500 وق��دره  املطالبة مببلغ   : عجمان ومو�ضوعها 
املدعي/كامال ح�ضني خور�ضاد عنوانه: عجمان ال�ضناعية اجلديدة - ت: 0553714928 
الدعوى برقم 2013/237  عمايل جزئي- عجمان ومو�ضوعها : املطالبة مببلغ وقدره 
16500 درهم والفائدة بواقع 5% فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة عجمان الحتادية 
 13 ي��وم  امل��واف��ق   8.30 ال�ضاعة  يف  وذل��ك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  البتدائية 
الق�ضية بو�ضفك مدعى عليه. حتريرا يف  من �ضهر مايو ل�ضنة 2013 وذلك للنظر يف 

2013/4/22
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/55 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- حمدان �ضامل حممد الهاملي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �ضركة المارات لالت�ضالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )16041.13 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد.    وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�ضة يوم الثنني املوافق 2013/5/13 ال�ضاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1661 /2012 جت جز- م ت- ب - اأظ

مدعي/ حممد علي قا�ضم العقرباوي اجلن�ضية: الردن مدعي عليه: عزات 
 7625 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�ضوع  �ضوريا  اجلن�ضية:  قيطاز  حممد 
عنوانه:  �ضوريا     اجلن�ضية:  قيطاز  حممد  عزات  اعالنه/   املطلوب  درهم 
املدعي  ان  املدعى(   حيث  با�ضتجواب  ب�ضدور حكم متهيدي  بالن�ضر)اعالن 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/5/19 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة 
و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا 
امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �ضدر بتاريخ  2013/4/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1615 /2012 جت جز- م ت- ب - اأظ

مدعي  المارات   اجلن�ضية:  واخرون  العامة  للنقليات  م�ضوزي  مدعي/ 
الدعوى:  مو�ضوع  المارات  اجلن�ضية:  العامة  للمقاولت  الذهبية  عليه: 
للمقاولت  الذهبية  اعالنه/  املطلوب  درهم   6000 مببلغ   مالية  مطالبة 
العامة اجلن�ضية: المارات  عنوانه: بالن�ضر)بتعديل �ضكل الدعوى(   حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة مع�ضكر  �ضباحاً 
ايداع مذكرة بدفاعك  او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك  اآل نهيان   �ضخ�ضيا 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 53 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

مدعي/ باوان كومار جا�ضوانت �ضينغ ب�ضفته مالك الرخ�ضة النجوم ال�ضبعه لت�ضليح 
ب�ضفته  الرواحي  علي  �ضامل  نا�ضر  في�ضل  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�ضية:  الطارات 
المارات  اجلن�ضية:  الطارات  لت�ضليح  ال�ضبعه  النجوم  للرخ�ضه  خدمات  وكيل 
مو�ضوع الدعوى: ف�ضخ عقد وكيل خدمات بقيمة 1600 درهم املطلوب اعالنه/في�ضل 
ال�ضبعه لت�ضليح  النجوم  الرواحي ب�ضفته وكيل خدمات للرخ�ضه  نا�ضر �ضامل علي 
الطارات اجلن�ضية: المارات عنوانه: بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/26 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً 
بوا�ضطة وكيل  او  نهيان �ضخ�ضيا  اآل  التجارية مع�ضكر  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  905/ 2011 -جتاري - م ت- �ض- اأظ

امل�ضتاأنف : فوؤاد �ضعيد حممد علي اجلن�ضية: م�ضر امل�ضتاأنف عليه:كا�ضمربى 
لل �ضانكر دا�س واخرون اجلن�ضية: باك�ضتان مو�ضوع ال�ضتئناف : الغاء حكم    
املطلوب اعالنه/ فوؤاد �ضعيد حممد علي اجلن�ضية: م�ضر العنوان: بالن�ضر  
ت   2010/285 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف  قد  امل�ضتاأنف  ان  مبا 
ك- م - اأظ ب  وحدد لنظره جل�ضة يوم الحد املوافق 2013/5/12 لذا فانت 
مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 9.30 �ضباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ضتئناف 
ابوظبي الكائنة-مع�ضكر اآل نهيان  �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وميكنك 
التقدم مبذكرة بدفاعك و�ضوار مل�ضتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�ضة 

املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7   
 اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/617

اىل املحكوم عليه / حممد احمد �ضالح احمد
بحقك  ا���ض��درت  قد  البتدائية  اخليمة  را���س  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
حكما بتاريخ يوم الثنني 30 يناير 2012  يف الق�ضية رقم 2011/291 كلي مدنى 
الر�ضم  وامل�ضاريف.  الر�ضوم  �ضامال  دره��م   170614 وق��دره  مبلغ  بدفع  بالزامك 
البتدائي منها 14000 فرق ر�ضوم ت�ضدد خلزينة  املحكمة.   ل�ضالح املحكوم له: 
هومايون مهتاب بن مهتاب علي   وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ 
القرار خالل  تنفيذ  عليك  يتوجب  لذا  اع��اله.  اليه  امل�ضار  برقم  و�ضجل  احلكم 
خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ اليوم التايل ح�ضب ويف حال تخلفك عن ذلك فان 

املحكمة �ضتتخذ بحقك الجراءات القانونية لتنفيذه ح�ضب ال�ضول.
       رئي�ض ق�سم التنفيذ

      حمكمة  را�ض اخليمة البتدائية
ق�سم التنفيذ

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7   
 اعـــــالن بالن�سر

رقم الدعوى 2013/13- عمايل جزئي
اىل املدعي عليها: البيت العربي ملقاولت البناء وميثلها/ علي عبيد �ضعيد 
عبيد ملغوث املهريي. حيث ان املدعي/ حممد عارف ح�ضني غالم.     قد 
اقامت املدعية الدعوى احلقوقية رقم 2013/13 عمايل جزئي  يقت�ضى 
ح�ضورك اىل املحكمة املدنية براأ�س اخليمة �ضباح يوم اخلمي�س املوافق 
الدعوى  على  �ضباحا،ولالإجابة  والن�ضف  التا�ضعة  ال�ضاعة   2013/5/16
او  ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور  بيانات  وتقدمي ما لديك من 
ار�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر الدعوى غيابيا 

بحقك.حرر بتاريخ 2013/5/5
الدائرة العمالية الثانية         

    حكومة را�ض اخليمة
    الدائرة املحاكم

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7   
 اعـــــالن بالن�سر

رقم الدعوى 2013/15- عمايل جزئي
اىل املدعي عليها: البيت العربي ملقاولت البناء وميثلها/ علي عبيد �ضعيد 
عبيد ملغوث املهريي. حيث ان املدعية/ �ضوجون علي �ضلطان علي    قد 
اقامت املدعية الدعوى احلقوقية رقم 2013/15 عمايل جزئي  يقت�ضى 
ح�ضورك اىل املحكمة املدنية براأ�س اخليمة �ضباح يوم اخلمي�س املوافق 
الدعوى  على  �ضباحا،ولالإجابة  والن�ضف  التا�ضعة  ال�ضاعة   2013/5/16
او  ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور  بيانات  وتقدمي ما لديك من 
ار�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر الدعوى غيابيا 

بحقك.حرر بتاريخ 2013/5/5
الدائرة العمالية الثانية         

    حكومة را�ض اخليمة
    الدائرة املحاكم

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7   
 اعـــــالن بالن�سر

رقم الدعوى 2013/12- عمايل جزئي
اىل املدعي عليها: البيت العربي ملقاولت البناء وميثلها/ علي عبيد �ضعيد 
عبيد ملغوث املهريي. حيث ان املدعي/ معني ال�ضالم نور الدين   قد 
اقامت املدعية الدعوى احلقوقية رقم 2013/12 عمايل جزئي  يقت�ضى 
ح�ضورك اىل املحكمة املدنية  براأ�س  اخليمة �ضباح يوم اخلمي�س املوافق 
الدعوى  على  �ضباحا،ولالإجابة  والن�ضف  التا�ضعة  ال�ضاعة   2013/5/16
او  ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور  بيانات  وتقدمي ما لديك من 
ار�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر الدعوى غيابيا 

بحقك.حرر بتاريخ 2013/5/5
الدائرة العمالية الثانية         

    حكومة را�ض اخليمة
    الدائرة املحاكم

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/838  جتاري جزئي                
القامة  حم��ل  جمهول  بهوندي  نقى  علي  ح�ضني  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
مبا ان املدعي / �ضركة اميك�س ال�ضرق الو�ضط )�س/م /ب()م( وميثله: 
ق���ررت بجل�ضتها  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  اب��وج��ري��دة   ع��زب  حم��م��ود ح��ج��اج 
املنعقدة  بتاريخ 2013/5/1 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود 
تقرير ال�ضيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�ضة يوم الربعاء 
املوافق 2013/5/22 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا بالقاعة ch2D.19 للتعقيب 

على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1018 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليه:نا�ضر حممد دادي علي الأمريي- اماراتي اجلن�ضية  حيث ان املدعية: 
�ضركة المارات لالت�ضالت املتكاملة )�س م ع( اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى 
املذكورة اعاله، تطالبك فيها مببلغ وقده )8907.86 درهم( ثمانية الف وت�ضعمائة 
و�ضبعة دراهم و�ضتة وثمانون فل�ضا(  والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 
ال�ضداد، بال�ضافة للر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�ضى ح�ضورك امام 
هذه املحكمة ) الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام ال�ضاعة الثامنة والن�ضف من �ضباح 
يوم 2013/5/12 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ويف حالة 
تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر 

نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/1
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1022 جتاري جزئي  
ان  حيث  اجلن�ضية   اماراتية  امل�ضرخ-  حممد  �ضامل  حممد  عليه:اميان  املدعى  اىل 
املدعية: �ضركة المارات لالت�ضالت املتكاملة )�س م ع( اقامت عليك لدى هذه املحكمة 
الف  �ضبعة  درهم(   7514.15( وقده  مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله،  املذكورة  الدعوى 
واربعة ع�ضر درهما وخم�ضة ع�ضر فل�ضا(  والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
متام ال�ضداد، بال�ضافة للر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�ضى ح�ضورك 
الثامنة والن�ضف من  ال�ضاعة  الثانية( يف متام  الدائرة اجلزئية  املحكمة )  امام هذه 
�ضباح يوم 2013/5/12 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ويف 
املحكمة  فان  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  ار�ضال  او عدم  تخلفك عن احل�ضور  حالة 

�ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/1
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1147 جتاري جزئي  
�ضركة  املدعية:  ان  حيث  اجلن�ضية  اردين  عبيد-  يا�ضر  عبيد  عليه:ها�ضم  املدعى  اىل 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقامت  ع(  م  )�س  املتكاملة  لالت�ضالت  المارات 
املذكورة اعاله، تطالبك فيها مببلغ وقده )8.952.17 درهم( ثمانية الف وت�ضعمائة 
الدعوى  رفع  تاريخ  والفائدة 12% من  فل�ضا،    ع�ضر  و�ضبعة  درهما  واثنان وخم�ضون 
يقت�ضى  وعليه  املحاماة.   واتعاب  وامل�ضاريف  للر�ضوم  بال�ضافة  ال�ضداد،  متام  وحتى 
الثامنة  ال�ضاعة  متام  يف  الثانية(  اجلزئية  الدائرة   ( املحكمة  هذه  امام  ح�ضورك 
الدعوى وتقدمي مالديك  والن�ضف من �ضباح يوم 2013/5/13 وذلك لالجابة على 
من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/2
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 224 /2013 مد جز- م ر- ب - اأظ

مدعي  المارات   اجلن�ضية:  احلمومي  عبود  �ضعيد  عبداهلل  حممد  مدعي/ 
عليه: زين اهلل مبارك مزراق العبيدي اجلن�ضية: المارات مو�ضوع الدعوى: 
مزراق  مبارك  اهلل  اعالنه/زين  املطلوب  �ضيارة    ملكية  ونقل  بيع  اثبات 
العبيدي اجلن�ضية: المارات   عنوانه: بالن�ضر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة  الق�ضاء  �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �ضدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل 

2013/5/06
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 567 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ موؤ�ض�ضة تريبويل للمقاولت وال�ضيانة العامة ميثلها/ حممد جميل دياب 
اجلن�ضية:  واخرون  للعقارات  التجاري  ابوظبي  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�ضية: 
المارات  مو�ضوع الدعوى: مطالبة مالية 2.507.005 درهم املطلوب اعالنه/بخيت 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر  عنوانه:  المارات  اجلن�ضية:  املن�ضوري  بخيت   حممد 
موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الرابعة 
اآل نهيان �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل  ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة مع�ضكر 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 569 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي  المارات  اجلن�ضية:  العامة  وال�ضيانة  للمقاولت  تريبويل  موؤ�ض�ضة  مدعي/ 
الدعوى:  مو�ضوع  المارات   اجلن�ضية:  واخرون  للعقارات  التجاري  ابوظبي  عليه: 
�ضعيد  بخيت  حممد  اعالنه/�ضعيد  املطلوب  درهم   2.391.008 مالية  مطالبة 
املن�ضوري اجلن�ضية: المارات  عنوانه: بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/19 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة اخلام�ضة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر  اآل نهيان �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 506 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

عليه:  بنغالدي�س  مدعي  اجلن�ضية:  الرحمن  بديع  ليت  علي  ايوب  مدعي/ 
ابو ب�ضائر للمقاولت وال�ضيانة العامة اجلن�ضية: المارات مو�ضوع الدعوى: 
العامة  ابو ب�ضائر للمقاولت وال�ضيانة  م�ضتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�ضر حيث  اجلن�ضية: المارات  عنوانه: 
لنظر  موعدا   2013/5/15 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �ضدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل 

2013/4/15
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 505 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ غالب ح�ضني حممد �ضريف اجلن�ضية: باك�ضتان مدعي عليه: يا�ضر 
مو�ضوع  المارات  اجلن�ضية:  والبال�ضرت  والرخام  البالط  لعمال  ح�ضني 
البالط  اعالنه/يا�ضر ح�ضني لعمال  املطلوب  م�ضتحقات عمالية  الدعوى: 
املدعي  ان  بالن�ضر  حيث  والرخام والبال�ضرت اجلن�ضية: المارات   عنوانه: 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/5/15 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام 
العمالية    املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا 
امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �ضدر بتاريخ  2013/4/15
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 103 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�ضية:  احمد  ح�ضني  يا�ضني  حممد  مدعي/ 
ماج�ضتيك اجلديدة للمقاولت العامة اجلن�ضية: المارات مو�ضوع الدعوى: 
العامة  للمقاولت  اجلديدة  اعالنه/ماج�ضتيك  املطلوب  عمالية  م�ضتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر  عنوانه:  المارات  اجلن�ضية: 
لنظر  موعدا   2013/5/15 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مزيد مول  �ضخ�ضيا 
امل�ضتنداتك  و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر 

بتاريخ  2013/4/08
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1143 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

عليه:  مدعي  باك�ضتان  اجلن�ضية:  خان  عليم  خان  عارف  حممد  مدعي/ 
مو�ضوع  المارات  اجلن�ضية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  المارات  العاملية  �ضزر 
المارات  العاملية  اعالنه/�ضزر  املطلوب  عمالية  م�ضتحقات  الدعوى: 
للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�ضية: المارات  عنوانه: بالن�ضر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/5/15 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام 
العمالية     املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا 
امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �ضدر بتاريخ  2013/4/15
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

لإعالناتكم 

يرجى الت�ضال على 
هاتف:024488300
فاك�س :024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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على  الطالعي  �ضليمة  العمانية  الفار�ضة  توجت 
�ضهوة اجل��واد مريابيال ديل �ضول جلي زوتليت 
الرابعة  للجولة  بطلة  امل��ال��ك  نف�س  وب��اإ���ض��راف 
ل��ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
افهار فيما دافع اجل��واد بولني  لل�ضيدات  مبارك 
املالك  نف�س  وباإ�ضراف  اوترمانز  لهوب  كو�ضاك 
اجلولة  يف  بنجاح  لقبه  عن  بوجكو  جي  وبقيادة 
الثالثة من كاأ�س زايد والذي اأقيم اأم�س مب�ضمار 
�ضمن  برلني  الأملانية  العا�ضمة  يف  هوبجارتني 
�ضمو  مهرجان  م��ن  اخلام�ضة  الن�ضخة  فعاليات 
ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول 

العربية الأ�ضيلة.
الطالعي  �ضليمة  العمانية  الفار�ضة  وا���ض��ت��اأث��رت 
بالأ�ضواء بعد الأداء املميز الذي قدمته يف �ضباق 
اجلولة الرابعة من بطولة العامل ل�ضمو ال�ضيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك وال��ب��ال��غ اج��م��ايل جوائزه 
املالية 20 الف يورو حني تفوقت بفارق 75.0 
ط���ول ع���ن ال��ف��ار���ض��ة ال��رتك��ي��ة دي ف���ات���ورا على 
�ضهوة ليليج اآن وجاءت يف املركز الثالث الفار�ضة 
ال�ضبانية �ضي بيو�ضا على �ضهوة اجلواد فرا�ضور 
كو�ضاك ومتكنت البطلة من قطع م�ضافة ال�ضباق 
البالغة 1600 مرت يف زمن وقدره 1:49:80 
الهولندي بولني كو�ضاك  دقيقة. ومتكن اجلواد 
وبقيادة  املالك  نف�س  وبا�ضراف  اوترمانز  لهوب 
موفقة من الفار�س جي بوجكو من خطف لقب 
 2000 مل�ضافة  زاي��د  ك��اأ���س  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة 

مرت والبالغ اجمايل جوائزه املالية 25 الف يورو 
بفارق 75.0 طول عن امريتو بقيادة ام مانودو 
ب��ق��ي��ادة اف ميناريك  ���ض��ارت��ي��ج��ان��و  وج���اء ث��ال��ث��ا  
دقيقة.  2:14:80 وق��دره  زمنا  البطل  و�ضجل 

ليحتفظ بلقبه الذي حققه يف العام املا�ضي.
مبارك  جمعة  �ضعادة  قام  ال�ضباقات  ختام  وعقب 
املانيا  ج��م��ه��وري��ة  ل���دي  ال��دول��ة  �ضفري  اجلنيبي 
الحت��ادي��ة ولرا ���ض��واي��ا م��دي��رة م��ه��رج��ان �ضمو 
ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول 
ال�ضيدات  ���ض��ب��اق��ات  رئ��ي�����ض��ة  الأ���ض��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
العربية  اخل��ي��ول  ل�ضباقات  ال����دويل  الحت����اد  يف 
الأ���ض��ي��ل��ة اف��ه��ار ي��راف��ق��ه��م خ��ال��د ب��اع��م��ر �ضفري 
حممود  واب���راه���ي���م  امل��ان��ي��ا  ل���دي  ع��م��ان  �ضلطنة 
اح��م��د ع���ب���داهلل ���ض��ف��ري مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن لدي 
نادي  عام  مدير  النعيمي  �ضلطان  وعدنان  املانيا 
ابوظبي للفرو�ضية وعلي مو�ضي اخلمريي مدير 
عام نادي دبي للفرو�ضية و�ضيف �ضلطان العواين 
بتتويج  ال���ع���واين  ���ض��رك��ات  ادارة  جمل�س  رئ��ي�����س 

الفائزين بالألقاب.
واأع�����رب ���ض��ع��ادة ج��م��ع��ة م��ب��ارك اجل��ن��ي��ب��ي �ضفري 
الدولة يف جمهورية اأملانيا الحتادية عن �ضعادته 
بنجاح مهرجان �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل 
الفار�ضة  وف��وز  الأ�ضيلة  العربية  للخيول  نهيان 
من  الرابعة  اجلولة  بلقب  واخلليجية  العمانية 
بطولة العامل ل�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك 
وتوجه بال�ضكر ل�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل 

�ضوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
الرئا�ضة لدعمه امل�ضتمر للمهرجان.

واأ�ضاف اإن العالقات الثنائية بني دولة الإمارات 
اأمل��ان��ي��ا الحتادية  امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
العالقات  اإق����ام����ة  م���ن���ذ  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة  ����ض���ه���دت 
ال�ضبعينات  بداية  يف  البلدين  بي�ن  الدبلوما�ضية 
�ضملت كافة املجالت �ضواء منها املجال ال�ضيا�ضي 
والقت�ضادي والأمني والثقايف و هي تعك�س املكانة 
املرموقة التي حتظى بها دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة ل���دى امل�����ض��وؤول��ني الأمل����ان وذل���ك بف�ضل 
ال�ضيا�ضة احلكيمة التي انتهجها املغفور له باإذن 

اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان.
ل�ضمو  بال�ضكر  اجل��ن��ي��ب��ي  جمعة  ���ض��ع��ادة  وت��ق��دم 
ال�����ض��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك رئ��ي�����ض��ة الحت���اد 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة  العام  الن�ضائي 
للطفولة  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ض��ة  الأ����ض���ري���ة 
والأمومة على دعمها للريا�ضة الن�ضائية يف �ضتى 
ال�ضيخ  �ضمو  م��ه��رج��ان  اأن  اىل  م�ضريا  امل��ج��الت 
من�ضور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية 
الأ�ضيلة ي�ضكل نقطة جوهرية يف م�ضرية ريا�ضة 
اأهمية ومعان كبرية يف  الفرو�ضية ملا حتمله من 
ظل الهتمام الكبري باخليول العربية واملحافظة 
لر�ضالة  يقود  والأج���داد مما  الآب���اء  ريا�ضة  على 
هادفة ونبيلة بتوا�ضل الأجيال يف الدولة بعراقة 
قيم  تر�ضيخ  يف  العربية  اخليول  ورم��ز  ما�ضيهم 

الأ�ضالة والهوية الوطنية. 

من جهته اأكد العميد ركن عي�ضى را�ضد اآل علي 
امللحق الع�ضكري ب�ضفارة المارات باأملانيا اأن هذه 
تعزز  املانيا  و  الإم����ارات  ب��ني  امل�ضرتكة  ال��ل��ق��اءات 
وتعك�س العالقات التاريخية الوطيدة والقوية يف 
اأن الهتمام بالفرو�ضية  اإل  كافة املجالت منوها 
تتبواأ  الإم���ارات  اأن  باعتبار  اإيجابية  نتائج  اأثمر 
واإ�ضطبالت  اخل��ي��ل  ���ض��ن��اع��ة  يف  ق��ي��ادي��ا  م���رك���زا 
املالك تنت�ضر يف خمتلف قارات العامل ما يعك�س 
الهتمام الذي جتده �ضباقات اخليل يف الإمارات 
خا�ضة. من جهتها تقدمت لرا �ضوايا بالتهنئة 
فوزها  على  الطالعي  �ضليمة  العمانية  للفار�ضة 
الباهر وتاأهلها كرابع فائزة اإيل نهائيات البطولة 
يف اأبوظبي عا�ضمة ال�ضباقات الن�ضائية يف العامل 
وقالت اإنها توقعت فوز �ضليمة باللقب لأنها كانت 

حتمل اآمال الفتاة العربية.
ال��ف��ار���ض��ة املجرية  ب��ان�����ض��م��ام  واأ�����ض����ادت ���ض��واي��ا 
الك�ضاندرا بيهوري ايل البطولة كفار�ضة جديدة 
���ض��م��ن م��ن��ظ��وم��ة ال��ف��ار���ض��ات م���ن خم��ت��ل��ف دول 
�ضهوات  على  لل�ضيدات  بطولة  اأغ��ل��ي  يف  ال��ع��امل 
املهرجان  اإن  وق��ال��ت  ال��ع��امل  العربية يف  اخل��ي��ول 
يفتخر باقامة ال�ضباقات يف م�ضمار هوبجارتني 

العريق للعام الثاين على التوايل.
الدولة  ���ض��ف��ري  ���ض��ع��ادة  ايل  ب��ال�����ض��ك��ر  وت��ق��دم��ت 
و�ضفراء الدول العربية واخلليجية ال�ضقيقة على 

تكرمهم باحل�ضور.
النعيمي مدير  �ضلطان  اأ�ضاد عدنان  ومن جانبه 

الكبري  بالنجاح  للفرو�ضية  اب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ع��ام 
حيث  ب��رل��ني  المل��ان��ي��ة  العا�ضمة  يف  للمهرجان 
�ضهد تطورا ملحوظا واأ�ضبح �ضباق �ضمو ال�ضيخة 
فاطمة بنت مبارك يجتذب الفار�ضات الوروبيات 

وهذا يعد يف حد ذاته مك�ضبا للمهرجان.
و ق���ال ع��ل��ي م��و���ض��ي اخل��م��ريي م��دي��ر ع���ام نادي 
فاق  واحل�ضور  ناجح  ال�ضباق  ان  للفرو�ضية  دبي 
العمانية  ال��ف��ار���ض��ة  م�����ض��ارك��ة  وك��ان��ت  ال��ت��وق��ع��ات 
للبطولة  مك�ضب  ف��وزه��ا  قبل  الطالعي  �ضليمة 
ل��ل��ف��ت��اة العربية  ���ض��ف��ري  ال��ط��ال��ع��ي خ���ري  وك���ان���ت 

واخلليجية.
بفوز  �ضعادته  العواين عن  �ضلطان  �ضيف  واأع��رب 
���ض��ل��ي��م��ة ال��ط��ال��ع��ي ب��ل��ق��ب اجل���ول���ة ال��راب��ع��ة من 
بطولة العامل ل�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك 
الغفرية  اجلماهري  به  األهبت  اأداء  قدمت  حيث 

التي �ضهدت بطولتي املهرجان يف برلني.
وم���ن ج��ان��ب��ه اأع�����رب ج���ريه���ارد ت�����ض��ون��ن��ج مالك 
م�ضمار هوبجارتني العريق الذي تاأ�ض�س يف عام 
1868 عن �ضعادته ل�ضت�ضافة فعاليات املهرجان 
للعام الثاين على التوايل وقال اإن عدد اجلماهري 
ويعد  املا�ضي  العام  عن  املائة  يف   50 بن�ضبة  زاد 
ممتنني  ويجعلنا  للمهرجان  كبريا  ت��ط��ورا  ه��ذا 

و�ضعداء بنجاح للمهرجان.
فخرها  ع��ن  الطالعي  �ضليمة  البطلة  واأع��رب��ت 
بتحقيق الفوز يف هذه املنا�ضبة والبطولة العزيزة 
العربية  ال��ف��ت��اة  متثل  اأن��ه��ا  خا�ضة  نف�ضها  على 

واخلليجية والعمانية. وقالت اإنها نفذت تعليمات 
مدربها بحذافريها و�ضربت كثريا قبل اأن حتقق 
انطالقتها يف عمق امل�ضتقيم وحتقق الفوز واأكدت 
التي  خربتها  بف�ضل  لكن  �ضعبا  كان  ال�ضباق  اأن 
اكت�ضبتها من ال�ضباقات متكنت من الو�ضول ايل 
مبتغاها متمنية حتقيق الفوز يف نهائي البطولة 

يف ابوظبي.
باعمر  خالد  العماين  ال�ضفري  اأ���ض��اد  جانبه  م��ن 
�ضليمة  العمانية  الفار�ضة  حققته  ال��ذي  بالفوز 
الطالعي وقال  كان �ضرفا لنا جميعا فوز �ضليمة 
الطالعي بال�ضباق الذي يعد منا�ضبة مهمة ويوؤكد 
م���دي اله��ت��م��ام ال���ذي ي��ل��ق��اه اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي يف 
املحافل الدولية وهو الرتاث واملوروث اخلليجي 
.. متمنيا التوفيق للفار�ضة يف م�ضوارها اخلليجي 

والعربي والعاملي.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

ح�ضد في�ضل الغي�س الزعابي اأحد منت�ضبي القيادة 
العامة ل�ضرطة راأ�س اخليمة ولعب املنتخب الوطني 
كغ   83 وزن  يف  ذهبية  ميداليات   4 الأج�ضام  لبناء 
التي  البدنية  للقوة  للرجال  الآ�ضيوية  البطولة  يف 
ولغاية  الأول  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  اإي���ران  احت�ضنتها 
 13 على  متفوقاً  اجل��اري  مايو  �ضهر  من  ال�ضاد�س 
م�ضاركا يف هذا الوزن ميثلون جنوم واأبطال اللعبة 

يف القارة ال�ضفراء.
لرعاية  وفخره  �ضعادته  مدى  عن  الزعابي  واأع��رب 
القا�ضمي،  �ضقر  ب��ن  طالب  ال�ضيخ  ال��ل��واء  واهتمام 
قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة له وجلميع املنت�ضبني، 

خ��ا���ض��ة ب��امل��ج��ال ال��ري��ا���ض��ي ع��ل��ى وج���ه اخل�ضو�س، 
موؤكداً مدى قوة الرتابط والتالحم بني امل�ضوؤولني 
ل��رف��ع��ة ا�ضم  مل��ا ف��ي��ه م�ضلحة اجل��م��ي��ع،  وامل��وظ��ف��ني 
ال���دول���ة ب�����ض��ك��ل ع����ام، ح��ي��ث ي��ب��دي ���ض��م��وه اهتماما 
اأجل   م��ن  وال��ري��ا���ض��ني  بالريا�ضة  النظري  منقطع 
بني  املرموقة  مكانتها  ال�ضرطية  الريا�ضة  تتبواأ  اأن 
على  الريا�ضية   والأن�ضطة  الفعاليات   الحت���ادات 
املن�ضة  ���ض��ع��ود  م��ن  مامكنه  وه���و  ال��ع��امل،  م�ضتوى 
اأربع  مرات ، معترباً اللقب الذي ناله اإجنازاً للدولة 
ول��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة ال��ت��ي وف���رت ل��ه ك��ل الإمكانات 
لنجاحه وتفوقه . وذكر الزعابي يف جممل حديثه، 
التي  اآل علي،  اإبراهيم عبداهلل  امل��درب  ان توجيهات 
ك���ان ل��ه��ا الأث����ر ال��ط��ي��ب يف رف���ع ك��ف��اءت��ه ومهاراته 

على  وامتنانه  �ضكره  ك��ل  ل��ه  موجهاً  الريا�ضية، 
م��ا ب��ذل��ه م��ن ج��ه��ود م��ت��م��ي��زة، واع��ت��رب الزعابي 
له للم�ضاركة  اإيجابياً  هذا الإجناز اجلديد دافعاً 
املقبلة  البدنية  للقوة  ال��ع��امل  بطولة  يف  املقبلة 
العا�ضر  من  الفرتة  خ��الل  رو�ضيا  يف  تقام  والتي 
املقبل.  يونيو  �ضهر  م��ن  ع�ضر  ال�����ض��اد���س  ول��غ��اي��ة 
ومن جانبه، يوؤكد الرائد فهد عبد اهلل بن جمعة، 
والجتماعية  الريا�ضية  الأن�ضطة  ق�ضم  رئي�س 
باإدارة الإعالم والعالقات العامة بالقيادة العامة 
ل�ضرطة راأ�س اخليمة، على �ضرورة الهتمام مبثل 
البحث  عن  بامل�ضتقبل  والتطلع  الريا�ضات  ه��ذه 
عن املواهب وتنميتها، معرباً عن �ضكره وتقديره 
للدعم الالحمدود من �ضمو القائد العام ورعايته 

•• ال�شخري – حلبة البحرين 
الدولية:

الدولية  البحرين  حلبة  احت�ضنت 
موطن ريا�ضة ال�ضيارات يف ال�ضرق 
الأو����ض���ط  م�����ض��اء اجل��م��ع��ة املا�ضي 
الأوتوكرو�س  بطولة  ج��ولت  ختام 
حلبة  تنظمها  وال��ت��ي  املو�ضم  لهذا 
ال��ب��ح��ري��ن ب��ال��ت��ع��اون م���ع الحت���اد 

البحريني لل�ضيارات.
و�ضهدت فعالية الوتوكرو�س  التي 
اأق��ي��م��ت يف م��واق��ف ���ض��ي��ارات حلبة 
6 م�ضاركة  و   5 الدولية  البحرين 
�ضمن  الأول  باملركز  وف��از  وا�ضعة، 
الفئة الأوىل زيد اأ�ضكناين ب�ضيارته 
اأف�ضل  حمققا   z  370 الني�ضان 
زمن له يف 51.326 ثانية، وجاء 
ثانيا علي جميل ب�ضيارته الهيونداي 

يف  له  زم��ن  اأف�ضل  حمققا  جيني�ض�س 
اأحمد  ثالثا  وج��اء  ثانية،   56.596

 z  370 الني�ضان  ب�ضيارته  بو�ضهري 
 58.213 وم���ن يف  اف�����ض��ل  حم��ق��ق��ا 
الثانية فجاء  الفئة  اأما �ضمن  ثانية، 

وقدره  زم��ن  حمققا  حمو  رائ���د  اول 
البور�س  ب�ضيارته  ثانية   49.436
الثاين  امل����رك����ز  يف  وج������اء  ب���وك�������ض���رت، 

�ضلمان خلف حمققا 53.445 ثانية 
ب�ضيارته البي ام دبليو ، وجاء يف املركز 
ب�ضيارته  موراليدران  �ضنغيث  الثالث 

املازدا 3 يف 57.498 ثانية.
اأم����ا ���ض��م��ن ال��ف��ئ��ة ال��ث��ال��ث��ة وه���ي فئة 
حممد  لقبها  فخطف  ب���رو  ال�����ض��وب��ر 

ايفو  امل�ضتوبي�ضي  ب�ضيارته  احل�ضاوي 
وجاء  ث��ان��ي��ة،   51.314 حمققا   9
ثانيا علي بو �ضهري ب�ضيارته البور�س 

ثانية،   51.535 حمققا   3 تي  جي 
ج��ول��ي��ا���س جوديلي  ال��ث��ال��ث  وامل���رك���ز 
 53.312 حمققا  اللوت�س  ب�ضيارته 

ثانية.
ال�ضيارات  م���ن���اف�������ض���ات  ���ض��م��ن  اأم������ا 
الأول عادل  امل��رك��ز  ف��ج��اء يف  امل��ع��دل��ة 
ايفو  امل�ضتوبي�ضي  ب�ضيارته  امل�ضعودي 
6 يف 53.848 ثانية، وجاء يف املركز 
 55.671 يف  عقيل  حم��م��د  ال��ث��اين 
ثانية ب�ضيارته الفورد مو�ضتنغ، وثالثا 
اجليب  ب�ضيارته  اخلاجه  حممد  حل 

�ضروركي يف 55.490 ثانية. 
وب���ع���د ان��ت��ه��اء امل��ن��اف�����ض��ات ب���ني فئات 
باملركز  الفائزين  دخ��ل  الأوت��وك��رو���س 
املناف�ضات الأوتوكرو�س  الأوىل �ضمن 
هيونداي  ب�ضيارته  بينهم  مناف�ضة  يف 
حللبة  ال���ت���اب���ع���ة  ك���وب���ي���ة  ج��ي��ن��ي�����س 
املركز  ف��ج��اء يف  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ن 
الأول زيد اأ�ضكناين حمققا 56.302 
ثانية وجاء يف املركز الثاين رائد حمو 
املركز  ويف  ثانية،   56.974 حمققا 
ال���ث���ال���ث حم��م��د احل�������ض���اوي حمققا 

59.219 ثانية.

الفار�شة العمانية �شليمة بطلة للجولة الرابعة من بطولة العامل لل�شيخة فاطمة لل�شيدات 

ح�ضد 4 ميداليات ذهبية يف البطولة الآ�ضيوية للرجال للقوة البدنية 

في�شل الزعابي : دعم قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة اأو�شلني اىل املكانة العاملية 

حمو يتاألق �ضمن جولت البطولة

ختــــام جــــولت بطـــولــــة الأوتـــوكـــرو�س بحلبـــــة البحـــريـــــن الدوليــــــة

نظمت جمعية راأ�س اخليمة للفنون والرتاث ال�ضعبي بتعليمات 
القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضلطان  ب��ن  ���ض��امل  ال�ضيخ  املهند�س  م��ن 
رئي�س دائرة الطريان املدين براأ�س اخليمة الرئي�س الفخري 
للجمعية احتفالية خا�ضة مبنا�ضبة تاأهل الفريق الأول لكرة 
اأحياها  املحرتفني  ل��دوري  الريا�ضي  الإم���ارات  بنادي  القدم 
الإمارات  الفنانني من  املال وعدد من  الكويتي خالد  الفنان 

واخلليج.
واملثقفني  والفنانني  امل�ضئولني  م��ن  ع��دد  الحتفالية  �ضهد 
والريا�ضيني وجمهور كبري غ�ضت به �ضاحة اجلمعية . و قدم 
تفاعل  التي  الأغنيات  من  ع��ددا  الحتفالية  خالل  الفنانون 

معها اجلمهور يف �ضهرة فنية امتدت اىل بعد منت�ضف الليل.
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  البقي�ضي  مو�ضى  جمعة  واأك���د 
اإدارة اجلمعية ل  اأن  ال�ضعبي  وال��رتاث  للفنون  راأ���س اخليمة 
والفنية  الرتاثية  الأع��م��ال  من  املزيد  تقدمي  يف  جهدا  تاألو 
والريا�ضية  والثقافية  والجتماعية  الوطنية  املنا�ضبات  يف 
وغريها �ضواء العاملية اأو املحلية .. م�ضريا اىل ان الحتفالية 
تاأتي ابتهاجا لأفراح الإمارة بتاأهل فريق الإمارات اإىل دوري 
املحرتفني وحر�س اجلمعية على امل�ضاركة يف جميع املنا�ضبات 

والفعاليات الوطنية والثقافية والرتاثية والريا�ضية.
واأع�ضاء  اإدارة  جمل�س  اأع�����ض��اء  ع��ن  ن��ي��اب��ة  البقي�ضي  وق���دم 

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  املنا�ضبة  بهذه  التهنئة  اجلمعية 
راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود 
القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضعود  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  و�ضمو  اخليمة 
القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  اأح��م��د  وال�ضيخ  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل 
الثقايف بتاأهل الفريق الأول  رئي�س نادي الإم��ارات الريا�ضي 
اأندية  اإىل م�ضاف  ال��ري��ا���ض��ي  الإم�����ارات  ب��ن��ادي  ال��ق��دم  ل��ك��رة 

املحرتفني.
والإداري  ال��ف��ن��ي  واجل��ه��ازي��ن  ل��ل��الع��ب��ني  التهنئة  ق���دم  ك��م��ا 
دوام  القدم  لكرة  بالنادي  الأول  للفريق  متمنيا  واجلمهور.. 

التوفيق لتحقيق املزيد من النت�ضارات والجنازات. 

ريبريي م�شتعد لتمديد عقده مع بايرن  جمعية راأ�س اخليمة للفنون حتتفل بتاأهل نادي المارات لدوري املحرتفني 
القدم  لكرة  فرن�ضا  ومنتخب  بايرن ميونيخ  و�ضط  ان لعب  الثنني  ام�س  الملانية  كيكر  ذكرت �ضحيفة 
فرانك ريبريي فتح الباب امام الفريق البافاري لتمديد عقده الذي ينتهي عام 2015 وقال ريبريي ردا 
على �ضوؤال يف هذا ال�ضدد لل�ضحيفة التي ت�ضدر مرتني يف ال�ضبوع: �ضاأكون فخورا بذلك ! اأنا �ضعيد جدا 

هنا. اإذا كانت هناك امكانية لتوقيع عقد جديد �ضاأوافق بالتاأكيد .
الفريق  مع  موا�ضمه  اأف�ضل  اأح��د  العام  هذا  ويقدم   2007 عام  منذ  ميونيخ  بايرن  مع  ريبريي  ويلعب 

البافاري الأكر تتويجا يف املانيا، �ضواء على ال�ضعيد ال�ضخ�ضي او اجلماعي.
ولعب ريبريي دورا حا�ضما يف تتويج بايرن ميونيخ باللقب املحلي وباأرقام قيا�ضية: اللقب الأ�ضرع )قبل 6 

مراحل من نهاية املو�ضم(، واكرب عدد من النقاط واكرب عدد من النت�ضارات املتتالية خارج القواعد.
كما ميلك ريبريي فر�ضة احراز ثالثية تاريخية مع النادي البافاري مبا انه �ضيخو�س نهائي م�ضابقة 
انكلرتا،  ايار-مايو احل��ايل على ملعب وميبلي يف   25 بورو�ضيا دورمت��ون��د يف  ام��ام  اوروب��ا  ابطال  دوري 

ونهائي كاأ�س املانيا امام �ضتوتغارت يف الول من حزيران-يونيو املقبل على امللعب الوملبي يف برلني.
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 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- عجمان:ال�ضيد/

على  الت�ضديق  وط��ل��ب  الم����ارات  اجلن�ضية:  العو�ضي  اهلل  م��ال  حممد  حميد 
التجاري )جنم الذيد ملقاولت  التوقيع يف حمرر يت�ضمن :تنازل يف ال�ضم 
ال�ضيانة العامة ( واملرخ�ضة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت 
رقم امللف )62255( وامل�ضجل لدى غرفة التجارة وال�ضناعة بعجمان اىل:ال�ضيخ 
�ضلطان بن نا�ضر بن حميد النعيمي اجلن�ضية: المارات  ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل بعجمان �ضيقوم بالت�ضديق على ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/353  

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- عجمان:ال�ضيدة/
موزه عبداهلل �ضيف بوخاطر اجلن�ضية: المارات وطلب الت�ضديق على التوقيع 
يف حمرر يت�ضمن :تنازل يف ال�ضم التجاري )خمبز �ضلطان ( واملرخ�ضة من 
امللف )50111( وامل�ضجل لدى  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  دائ��رة 
ب�ضكردي  خمي�س  ح�ضن  حممد  اىل:ح�ضن  بعجمان  وال�ضناعة  التجارة  غرفة 
�ضيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  الم��ارات  اجلن�ضية: 
بالت�ضديق على ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان:ال�ضيد/
�ضيف خمي�س احمد عبداهلل النقبي اجلن�ضية: المارات  وطلب الت�ضديق على 
التوقيع على حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ح�ضته البالغة 100% يف ال�ضم التجاري 
)بقالة �ضعبية النحوة  (   واملرخ�س من دائرة التنمية القت�ضادية يف مدينة 
دائرة  بتاريخ 2004/11/20 يف  ال�ضادر  خورفكان- رخ�ضة جتارية رقم 532081 
احمد  خمي�س  خلفان  ع��ب��داهلل   / ال�ضيد  اىل  خ��ورف��ك��ان.  القت�ضادية  التنمية 
عبداهلل النقبي اجلن�ضية: المارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضان يف املحرر املذكور 

بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان:ال�ضيد/

عبداهلل �ضعيد ماجد حممد النقبي اجلن�ضية: المارات  وطلب الت�ضديق على 
التوقيع على حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ح�ضته البالغة 100% يف ال�ضم التجاري 
التنمية القت�ضادية يف مدينة  واملرخ�س من دائرة  )مطعم الطري امل�ضافر ( 
دائرة  يف   1999/7/17 بتاريخ  ال�ضادر   502096 رقم  جتارية  رخ�ضة  خورفكان- 
علي  حميد  عبداهلل  علي  احمد   / ال�ضيد  اىل  خورفكان.  القت�ضادية  التنمية 
النقبي اجلن�ضية: المارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ضان  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان 

انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
    اعالن بالن�سر 

ايجارية  منازعات   -  )  2012/3092( رق��م  الق�ضية  يف  تقرر  لقد 
الثانية(  )اللجنة  اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  املنظورة 
واملرفوعة من املدعى/ �ضركة المارات اخل�ضراء العقارية، لعالن 
املدعى عليه/ رميا�س لتجارة الذهب- وميثلها/ علي �ضعيد علي 
يف   2013/5/21 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  حل�ضور جل�ضة  احل��ج��ري 
�ضارع  اب��وظ��ب��ي-  يف  الكائن  اللجنة  مقر  يف  م�ضاًء   6.00 ال�ضاعة 
اآل نهيان- بجانب �ضندوق الزواج فيال  الدفاع- منطقة مع�ضكر 

رقم 2.
\جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 2113 /2012 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:  2012/10299 
اىل املحكوم عليه /الذوق لرتكيب احلجر والرخام- المارات عنوانه : بالن�ضر قد �ضدر 
�ضدك حكم يف الق�ضية رقم ) 2012/1645( ل�ضالح املدعي)عبدالغفور ليت ا�ضدار 
( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، ودفع  علي- بنغالدي�س 
الر�ضم املحدد لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية 1- املبلغ 
املطلوب حت�ضيله:25.679 درهم  2- ر�ضم الت�ضريح بالتنفيذ 3- املبلغ املطلوب حت�ضيله 
املجموع : 25.679 درهم �ضامال الر�ضوم الق�ضائية   لذا فانت مكلف باحل�ضور  امام هذه 
املحكمة للجل�ضة املحددة يف ال�ضاعة )9.00( من �ضباح يوم 2013/5/19م. لتنفيذ ما ذكر 
اعاله ، ويف حاله تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ضتتخذ بحقك الج��راءات القانونية 

املنا�ضبة. �ضدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ:2013/3/28
 القا�سي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
 اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/145 احوال �سخ�سية

اىل املحكوم عليه/ عبداحلميد حممد امني زنكنه- ايراين العنوان: بالن�ضر - نعلمك 
انه بتاريخ املوافق 2013/5/5 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح املدعية/ ا�ضماء حممد يو�ضف ابراهيم بالآتي: حكمت املحكمة مبثابة ح�ضوري 
يف حق املدعى عليها مبا يلي: 1( بتطليق املدعية/ ا�ضماء حممد يو�ضف ابراهيم من 
زوجها املدعى عليه عبداحلميد حممد امني زنكنه طلقة اوىل بائنة بينونة �ضغرى 
مامل تثبت طلقة قبلها ول حتل له ال بعقد و�ضداق جديدين. 2( حتت�ضب عدتها من 
تاريخ �ضريورة هذا احلكم باتا. 3( تثبيت ح�ضانة املدعية لأولدها املذكورين اعاله. 4( 
الزامه مب�ضروفات الدعوى. 5( ترك باقي الطلبات. حكما قابال لال�ضتئناف خالل 

ثالثون يوما تاريخ العالن.   . �ضدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/6م.
�سالح القا�سمي
  قاق�سي مبحكمة بني يا�ض البتدائية 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
 حمكمة بني يا�ض البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
يف الق�سية رقم 2013/1521 جتاري جزئي ابوظبي

املرفوعة من بنك ام القيوين الوطني �ضد: خليل ها�ضم خيل القريوتي  وحيث 
انه وقد مت ندب اخلبري/ ح�ضني الها�ضمي يف الدعوى اعاله وعليه يعلن ال�ضيد/ 
يوم  وذل��ك  عقده  امل��زم��ع  اخل��ربة  اجتماع  حل�ضور  القريوتي  خيل  ها�ضم  خليل 
الحد املوافق 2013/5/12 يف متام ال�ضاعة  7.30 م�ضاء وذلك مبكتبنا بابوظبي 
�ضارع حمدان بجانب ال�ضديق للهدايا وانرتيز للمفرو�ضات بنف�س بناية المارات 
الدولية لل�ضرافة بناية حا�ضر املريخي الطابق الول، الرجاء احل�ضور يف املوعد 
اخلربة  ف��ان  احل�ضور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  م�ضتندات  من  مالديكم   وتقدمي 

�ضوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�ضتندات.
 اخلبري امل�سريف

 ح�سني �سامل الها�سمي              

اعالن اجتماع خربة
العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    

يف الدعوى رقم 2012/494 جتاري كلي
املدعى : بنك دبي التجاري املدعي عليه: �ضركة الحمد للنقل الربي العام واخرون 
دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني  ح�ضن،  ه��ادي  حممد  عقيل  احل�ضابي/  اخل��ب��رياً  يعلن 
البتدائية خبري م�ضرفيا يف الدعوى 2012/494 جتاري كلي، واملقامة من املدعي/ بنك 
دبي التجاري وتنفيذا  للمهمة فان املدعى عليها الوىل/ �ضركة الحمد للنقل الربي 
العام واملدعي عليه الثالث/ كوربريت �ضينغ �ضريوال او من ميثلهما مدعون حل�ضور 
الجتماع اخلربة امل�ضرفية ب�ضخ�ضيهما او بوا�ضطة وكيل معتمد منهما واملقرر عقده 
يوم الثالثاء املوافق 2013/5/14 يف متام ال�ضاعة الرابعة ع�ضرا مبقر مكتب اخلبري 
الكائن يف ديرة- بور�ضعيد- بناية الو�ضل بزن�س �ضنرت- بجوار �ضركة املالحة العربية 
وفندق رحاب روتانا- الطابق التا�ضع- مكتب رقم )902( هاتف  2954833-04 وفاك�س 

2955990-04 لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اعاله.
 اخلبري امل�سريف/ د.عقيل حممد هادي ح�سن  

 حتديد موعد اجتماع
اخلربة امل�سرفية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/434 عقاري كلي                                                      
اىل املدعى عليه/1  - ار�ضتقراط �ضتار لال�ضتثمار )����س.ذ.م.م(  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي: �ضيد ندمي ح�ضن ر�ضوي وميثله: �ضمرية عبداهلل علي قرقا�س   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها اول: احلكم بف�ضخ التفاق املربم بني املدعي واملدعي عليه وذلك كاثر مرتتب على 
بطالن التفاق لعدم ت�ضجيله طبقا لن�س املادة 3 من القانون رقم 13 �ضنة 2008 ب�ضاأن تنظيم 
ال�ضجل العقاري املبدئي يف امارة دبي ثانيا: بالتناوب احلكم بالف�ضخ املرتتب على اخالل املدعى 
عليها بالتزاماته التعاقدية - ثالثا: الزامه برد مبلغ )165253.07 درهم( رابعا: الزامه برد كافه 
ال�ضيكات امل�ضلمة اليه وما ي�ضتجد من �ضيكات يتم �ضرفها حتى تاريخ �ضدور احلكم . خام�ضا: يف 
جميع الحوال ت�ضمني احلكم الزام املدعى عليه باداء الفائدة بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحاق - 
�ضاد�ضة: احلكم بالزام املدعى عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم 
اخلمي�س املوافق 2013/6/13 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1  لذا فانت مكلف باحل�ضور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة ايام على القل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
ق�سم الدعاوي  العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/590  عقاري كلي                  

اىل املدعى عليه/1- جوليا تري�س دميب�ضرت  جمهول حمل القامة 
حممود  عبداملجيد  ريا�س  وميثله:  دي��ن��ارا  ا�ضافا   / املدعي  ان  مبا 
الكبان نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2013/5/5 
ال�ضيد اخلبري  ب��ورود تقرير  يف الدعوى املذكورة اع��اله. اخطاركم 
املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�ضة يوم الحد املوافق 2013/6/9 

ال�ضاعة 9.30 �ضباحا بالقاعة ch1A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/354  
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- عجمان:ال�ضيدة/

موزه عبداهلل �ضيف بوخاطر اجلن�ضية: المارات   وطلب الت�ضديق على التوقيع 
يف حمرر يت�ضمن :تنازل يف ال�ضم التجاري )خمبز ابوبكر  ( واملرخ�ضة من 
امللف )57426( وامل�ضجل لدى  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  دائ��رة 
ب�ضكردي  خمي�س  ح�ضن  حممد  اىل:ح�ضن  بعجمان  وال�ضناعة  التجارة  غرفة 
�ضيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  الم��ارات  اجلن�ضية: 
بالت�ضديق على ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

 
اإعالن جتديد 

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 
بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة بالرق�م: 54667
با�ض������م :  �س-كيد�س فا�ضن للتجارة ) ذ .م.م(  

وعنوان����ه :  �س ب 13874، اإمارة دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وامل�ضجلة حتت رقم:      )45244(     بتاريخ:2004 -29-02 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 29/ 07 / 2013 

اأخ��رى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد 
وال�ضروط املن�ضو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العالمات التجارية.
ال�ضرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة     
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  7  مايو 2013 العدد 10786

اإعالن جتديد 
يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة بالرق�م: 54668
با�ض������م :  �س-كيد�س فا�ضن للتجارة ) ذ .م.م(  

وعنوان����ه :  �س ب 13874، اإمارة دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وامل�ضجلة حتت رقم:      )44180(     بتاريخ:30-12-2003 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 29/ 07 / 2013 

اأخ��رى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد 
وال�ضروط املن�ضو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العالمات التجارية.
ال�ضرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة     
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  7  مايو 2013 العدد 10786

اإعالن جتديد 
يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة بالرق�م: 54680
با�ض������م : راجني لل�ضند و �ضونيل لل�ضند مري �ضنداين 

وعنوان����ه:  �س ب 6093، اإمارة دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وامل�ضجلة حتت رقم:      )45119(     بتاريخ:2004/02/23 

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 2013/07/3

اأخ��رى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد 
وال�ضروط املن�ضو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العالمات التجارية.
ال�ضرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة     
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  7  مايو 2013 العدد 10786

اإعالن جتديد 
يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة بالرق�م: 54793
با�ض������م :  �س-كيد�س فا�ضن للتجارة ) ذ .م.م(  

وعنوان����ه :  �س ب 13874، اإمارة دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وامل�ضجلة حتت رقم:      )47064(     بتاريخ :2004/06/8 

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل   
احلم��اية يف : 2013/08/9

اأخ��رى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً لالأو�ضاع  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد 
وال�ضروط املن�ضو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العالمات التجارية.
ال�ضرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة     
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  7  مايو 2013 العدد 10786

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 177920                      بتاريخ :2012/8/14
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ض��م:�ضركة ال�ضحي لل�ضناعية )ذ م م (
وعنوانه : جبل علي  / دبي  �س. ب: 1061 هاتف: 2857143 04   فاك�س: 2852403 04

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
معدات للحمام ، معدات هواء �ضاخن للحمام ، من�ضاآت للحمام ،اأحوا�س اإ�ضتحمام ) بانيو ( ، احوا�س ا�ضتحمام 
)بانيو ( لالإ�ضتحمام الن�ضفي ، اأجهزة رح�س ، خزانات رح�س ، مراحي�س)دورات مياه ( مراحي�س متنقلة 

، مقاعد تواليت.  
الواق�عة بالفئة: 11

ا�ضفلها   و  الأ���ض��ود  باللون  الالتينية  اأح��رف    Aqua smart كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�ضف 
باللون           اأحرف الالتينية   COMPACT PLASTIC CISTERN ا�ضود كلمة  بداخل م�ضتطيل 

الأبي�س وبجانب الي�ضار ر�ضم خزانات رح�س باللون الرمادي
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة    القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مايو 2013 العدد 10786

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
 التميمي وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 54158
با�ضم : يونيليفر ان يف

وعنوانه : وينا 455 ، 3013 اآل روتردام ، هولندا.
بتاريخ : 19 اأبريل 2004 امل�ضجلة حتت رقم : 46494  

الفئة : 32
املنتجات : املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ضروبات غري الكحولية وال�ضراب وغريها من امل�ضتح�ضرات 

امل�ضتخدمة لعمل امل�ضروبات غري الكحولية.
ال�ضرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/07/05  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات 
وحتى تاريخ : 2023/07/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مايو 2013 العدد 10786

EAT 13683

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
 التميمي وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 54157
با�ضم : يونيليفر ان يف

وعنوانه : وينا 455 ، 3013 اآل روتردام ، هولندا.
بتاريخ : 19 اأبريل 2004 امل�ضجلة حتت رقم : 46495  

الفئة : 30
الدقيق   ، ال��نب  م��ق��ام  ي��ق��وم  وم��ا   ، وال�ضاجو  التابيوكا   ، الأرز   ، ال�ضكر   ، ال��ك��اك��او   ، ال�ضاي   ، ال��نب   : املنتجات 
ع�ضل   ، واملثلجات  واحللويات  والفطائر  والكعك  الب�ضكويت   ، اخلبز   ، احلبوب  من  امل�ضنوعة  وامل�ضتح�ضرات 
النحل والع�ضل الأ�ضود )الدب�س( اخلمرية وم�ضحوق اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، الفلفل واخلل ، وال�ضل�ضة ، 

البهارات ، التوابل ، الثلج ، الوجبات اخلفيفة املعززة غذائياً والب�ضكويت اله�س املعزز غذائياً.
ال�ضرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/07/05  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات 
وحتى تاريخ : 2023/07/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مايو 2013 العدد 10786

EAT 13582

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
 التميمي وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 54151

با�ضم : يونيليفر ان يف
وعنوانه : وينا 455 ، 3013 اآل روتردام ، هولندا.

بتاريخ : 19 اأبريل 2004 امل�ضجلة حتت رقم : 46482  
الفئة : 5

)اللزق(  الل�ضق   ، واملر�ضى  الأط��ف��ال  اأغذية   ، ال�ضحية  وامل��واد  البيطري  والطب  ال�ضيدلة  م��واد   : املنتجات 
 ، ، املواد املطهرة  ، املواد اخلا�ضة بح�ضو الأ�ضنان وال�ضمع امل�ضتخدم يف طب الأ�ضنان  الطبية ومواد الت�ضميد 
الغذائية  املنتجات   ، ال�ضارة  واحل�ضرات  واحليوانات  والأع�ضاب  احل�ضائ�س  اإب��ادة  يف  امل�ضتخدمة  امل�ضتح�ضرات 
وحت�ضينه  اجل�ضم  وزن  ول�ضبط  )التخ�ضي�س(  الغذائية  احلمية  لإج��راء  اأو  للوجبات  كبديل  للتغذية  املعدة 

وامل�ضروبات التغذوية �ضواء يف �ضكل بودرة خملوطة اأو يف �ضكل �ضائل.
ال�ضرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/07/05  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات 
وحتى تاريخ : 2023/07/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مايو 2013 العدد 10786

EAT 13676

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
 التميمي وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 54155

با�ضم : يونيليفر ان يف
وعنوانه : وينا 455 ، 3013 اآل روتردام ، هولندا.

بتاريخ : 19 اأبريل 2004 امل�ضجلة حتت رقم : 46497  
الفئة : 5

)اللزق(  الل�ضق   ، واملر�ضى  الأط��ف��ال  اأغذية   ، ال�ضحية  وامل��واد  البيطري  والطب  ال�ضيدلة  م��واد   : املنتجات 
 ، ، املواد املطهرة  ، املواد اخلا�ضة بح�ضو الأ�ضنان وال�ضمع امل�ضتخدم يف طب الأ�ضنان  الطبية ومواد الت�ضميد 
الغذائية  املنتجات   ، ال�ضارة  واحل�ضرات  واحليوانات  والأع�ضاب  احل�ضائ�س  اإب��ادة  يف  امل�ضتخدمة  امل�ضتح�ضرات 
وحت�ضينه  اجل�ضم  وزن  ول�ضبط  )التخ�ضي�س(  الغذائية  احلمية  لإج��راء  اأو  للوجبات  كبديل  للتغذية  املعدة 

وامل�ضروبات التغذوية �ضواء يف �ضكل بودرة خملوطة اأو يف �ضكل �ضائل.
ال�ضرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/07/05  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات 
وحتى تاريخ : 2023/07/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مايو 2013 العدد 10786

EAT 13680

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
 التميمي وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 54156
با�ضم : يونيليفر ان يف

وعنوانه : وينا 455 ، 3013 اآل روتردام ، هولندا.
بتاريخ : 19 اأبريل 2004 امل�ضجلة حتت رقم : 46496  

الفئة : 29
الفواكه   ، اللحوم  م�ضتخرجات   ، ال�ضيد  ، حيوانات وطيور  الداجنة  الطيور   ، الأ�ضماك   ، اللحوم   : املنتجات 
واخل�ضروات املحفوظة واملجففة واملطهية ، والهالم )اجللي( املربيات باأنواعها ، البي�س ، اللنب ، وغريه من 
منتجات الألبان ، الزيوت وال�ضحوم املعدة للتغذية ، الأغذية املحفوظة واملخلالت ، ال�ضوربة ، م�ضتح�ضرات 

لإعداد ال�ضوربة ، م�ضاحيق ال�ضوربة ، اأقرا�س ال�ضوربة.
ال�ضرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/07/05  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات 
وحتى تاريخ : 2023/07/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مايو 2013 العدد 10786

EAT 13681
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الفجر الريا�ضي
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ال�ضاد�س  الريا�ضي  امللتقى  اختتم 
ل���ن���ا����ض���ئ���ات ك�������رة ال�������ض���ل���ة وك�����رة 
 2013 وال�����ط�����اول�����ة  ال����ط����ائ����رة 
املراأة  ري��ا���ض��ة  اإدارة  تنظمه  ال���ذي 
الذيد  �ضيدات  ن��ادي  مع  بالتعاون 
و املدام فعالياته وذلك يف ال�ضالة 
ال��ري��ا���ض��ي��ة ب��ن��ادي ���ض��ي��دات الذيد 
املراة  ريا�ضة  اإدارة  مدير  بح�ضور 

بنادي �ضيدات ال�ضارقة.
امللتقي  م���ن���اف�������ض���ات  يف  ������ض�����ارك 

يف  م��دار���س   7 ال�ضاد�س  الريا�ضي 
بنت  عائ�ضة  مدر�ضة  الطائرة  ك��رة 
مدر�ضة  و  الظهرة  مدر�ضة  عثمان 
ال��ه��الل��ي��ات و م��در���ض��ة الإب������داع و 
مدر�ضة اجلرف مدر�ضة و مدر�ضة 
�ضودة بنت زمعة و مدر�ضة ال�ضفاء 
ال�ضلة مدر�ضة  و5 مدار�س يف كرة 
�ضيدرا و مدر�ضة �ضيدرا و مدر�ضة 
ال���ث���ق���اف���ة و م���در����ض���ة ال���ث���ق���اف���ة و 
م���دار����س   5 و  ال�������ربدي  م���در����ض���ة 

عائ�ضة  م��در���ض��ة  ال���ط���اول���ة  وك�����رة 
عائ�ضة  م���در����ض���ة  و  ع��ث��م��ان  ب��ن��ت 
بنت  اأ�ضماء  مدر�ضة  و  عثمان  بنت 
عمي�س مدر�ضة اأ�ضماء بنت عمي�س 

مدر�ضة ال�ضفاء.
واأ�ضفرت النتائج النهائية للملتقى 
مدر�ضة  ف���وز  ع��ن  الأول  ال��ي��وم  يف 
كرة  يف  الأول  ب���امل���رك���ز  ال��ث��ق��اف��ة 
ال�ضلة وحل باملركز الثاين مدر�ضة 
الثالث  وامل���رك���ز  ال�����ض��درة  م��در���ض��ة 

مدر�ضة ال�ضدرة.
ال����ث����اين لكرة  ال����ي����وم  ن���ت���ائ���ج  اأم������ا 
املركز  ع��ل��ي  ف��ق��د ح�ضل  ال��ط��ائ��رة 
واملركز  اجل�����رف  م���در����ض���ة  الأول 
املركز  ال���ظ���ه���رة  م���در����ض���ة  ال���ث���اين 
ال����ث����ال����ث م����در�����ض����ة ع���ائ�������ض���ة بنت 

عثمان.
ويف كرة تن�س الطاولة ح�ضلت علي 
حممد  ���ض��امل  ميثاء  الأول  امل��رك��ز 
م��ن م��در���ض��ة ع��ائ�����ض��ة ب��ن��ت عثمان 

�ضما  عليه  ح�ضلت  الثاين  وامل��رك��ز 
اح��م��د ���ض��امل م��ن م��در���ض��ة عائ�ضة 
بنت عثمان اما املركز الثالث فقد 

فازت به اأمرية �ضعيد حممد.
اإدارة  م��دي��ر  النقبي  ن��دي  وق��ام��ت 
ريا�ضة املراأة بنادي �ضيدات ال�ضارقة 
وبخيتة الكتبي مديرة نادي �ضيدات 
والكووؤ�س  ال�ضهادات  بت�ضليم  املدام 
امليداليات للفرق الفائزة يف املراكز 

الثالثة الأوىل .

اختتام امللتقى ال�شاد�س لنا�شئات ال�شلة والطائرة والطاولة بنادي �شيدات ال�شارقة

اآل  �ضلطان بن خليفة بن �ضخبوط  ال�ضيخ  تراأ�س 
وفد  لل�ضطرجن  الأ���ض��ي��وي  الحت���اد  رئي�س  نهيان 
الرئا�ضي  املجل�س  اإجتماعات  اإىل  القاري  الحت��اد 
م�ضاء  اإنطلقت  التي  لل�ضطرجن  ال��دويل  لالحتاد 
باكو   الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة   العا�ضمة  اأم�����س يف  م��ن  اأول 
الحتاد  رئي�س  اإليموجينوف  كري�ضان  بح�ضور 
وروؤ�ضاء  الرئا�ضي  املجل�س  واأع�ضاء  للعبة  الدويل 
الحت����ادات ال��ق��اري��ة . �ضم ال��وف��د ال��ق��اري كا�ضتو 
اأبوندو نائب الرئي�س وه�ضام علي الطاهر الأمني 

العام والدكتور نا�ضر العامري 
الأعلى  املجل�س  اإجتماعات  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضهد 
حيث  العامل  يف  ال�ضطرجن  ريا�ضة  �ضئون  لإدارة 
اأبدى املجل�س الرئا�ضي اإرتياحه من ال�ضتعدادات 
التنظيمية العيناوية لإ�ضت�ضافة مونديال العامل 
 14 –  12 –  10 –  8 العمرية حت��ت  للفئات 
مدينة  يف  والإن����اث  للذكور  �ضنة   18 –  16  –
دي�ضمرب  �ضهر  م��ن  ال��ث��اين  الن�ضف  خ��الل  العني 
ن��ا���ض��ر العامري  ال��دك��ت��ور  ال���ق���ادم وق���د ع��ر���س 
م�ضتعر�ضا  بوينت   ب��اور  ع��رب   تف�ضيليا  تقريرا 

كافة التجهيزات وال�ضتعدادات لإ�ضتقبال الوفود 
املعيري  لأح����دث  وف��ق��ا  التنظيمية  وال��ت��ج��ه��ي��زات 

التنظيمية العاملية .
وب���ع���د ت��زك��ي��ة وم�����ض��ان��دة م���ن ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان ، 
واف��ق الحت��اد ال��دويل على طلب احت��اد الإمارات 
ل��ب��ط��ول��ة العامل  ال����دول����ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ل��ل�����ض��ط��رجن 
دبي  الديناميكي واخلاطف يف مدينة  لل�ضطرجن 
 2014 يونيو   22 15 حتى  الفرتة من  خ��الل 
بتنظيم نادي دبي لل�ضطرجن والثقافة وبدعم من 
جمل�س دبي الريا�ضي حيث مت ر�ضد جوائز مالية 
اأ�ضاد  وق��د   . اأمريكي  دولر  األ��ف   400 مقدارها 
املجل�س الرئا�ضي بالعودة القوية لدولة الإمارات 
ال�ضطرجنية  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ط��ولت  لإ���ض��ت�����ض��اف��ة 
اإ�ضت�ضافة  م��ن��ذ  ط��وي��ل��ة  ���ض��ن��وات  ب��ع��د  ال���ك���ربى 
 1986 عام  دبي  يف  لل�ضطرجن  العاملي  الأوملبياد 
قبل بداية العودة باإ�ضت�ضافة مونديال مدن العامل 
على كا�س ال�ضيخ زايد يف مدينة العني خالل �ضهر 
دي�ضمرب 2012 ثم مونديال النا�ضئني يف العني 
الديناميكي  لل�ضطرجن  العامل  وبطولة   2013

واخلاطف يف دبي العام املقبل. 
اأب��رز ال��ق��رارات املعتمدة ، التوا�ضل مع  وك��ان من 
املر�ضحني لرئا�ضة اللجنة الأوملبية لبحث اإمكانية 
اإدراج ال�ضطرجن يف دورة الألعاب الأوملبية ال�ضتوية 
وت�����ض��ك��ي��ل جل��ن��ة ل��ل��ت��ج��ه��ي��ز لإح���ت���ف���الت الحت����اد 
الدويل يوم 24 يوليو 2014 مبرور 90 عاما 
الحتادات  روؤو�ضاء  تقارير  واعتماد  تاأ�ضي�ضه  على 
العامة لالحتاد  املوازنة  ، ومتت مناق�ضة  القارية 
ال�����دويل وحت�����ض��ن الو����ض���اع امل��ال��ي��ة ج����راء زي���ادة 

اليرادات.
ال�ضيوي  لل�ضغط  الرئا�ضي  املجل�س  وا�ضتجاب 
ب�����ض��رورة ال��ت��ث��ب��ي��ت ع��ل��ى اق���ام���ة م���ب���اراة بطولة 
اأناند  الهندي  اللقب  بني حامل  الهند  يف  العامل 
، يف �ضهر نوفمرب  والرنويجي ماغن�س كارل�ضون 
املقبل وذلك بعد دخول فرن�ضا على اخلط وابداء 

رغبتها اجلدية با�ضت�ضافة اللقاء يف باري�س.
روؤ�����ض����اء جلان  ت���ق���اري���ر  ت��و���ض��ي��ات  اع���ت���م���اد  ومت 
والقوانني  والفنية  واملدربني  واحلكام  امل�ضابقات 
وا�ضتحداث جلنة لل�ضحفيني ، كما ناق�س املجل�س 

نقل اجتماعات املكتب التنفيذي لالحتاد الدويل 
رق���م 84 ل��ت��ق��ام اأوائ�����ل ���ض��ه��ر اأك��ت��وب��ر ال���ق���ادم يف 

جمهورية اأ�ضتونيا .

ك��م��ا مت ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ا���ض��ت�����ض��اف��ة ك��اأ���س العامل 
العاملي  ال�ضطرجن  واأوملبياد  اأذربيجان  يف   2015
للمخ�ضرمني  ال���ع���امل  وب���ط���ول���ة   2016 ع����ام 

يف ال��ي��ون��ان 2013 وب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��ه��واة يف 
4 مايو  ابريل اىل   25 الفرتة من  �ضنغافورة يف 

.2014

الكارتينج  وف�����رق  ���ض��ائ��ق��ي  م���ن  ن��خ��ب��ة  ي�������ض���ارك 
يف  العاملية  �ضودي  �ضل�ضلة  نهائيات  يف  الإماراتية 
العا�ضمة الفرن�ضية باري�س يف نهاية هذا الأ�ضبوع، 
وذلك يف �ضوء م�ضاركة كوكبة من الفرق والأ�ضماء 
العاملية الالمعة يف عامل الكارتينج، وبالتايل لن 
تكون مهمة ممثلي الأبي�س �ضهلة على الإطالق 
عندما ينطلق احلدث على اأر�س حلبة اآر. كي. �ضي 

ال�ضهرية يومي 10 و11 مايو-اأيار اجلاري.
الذين  وال�ضائقني  ال��ف��رق  اأ���ض��م��اء  قائمة  وت�ضم 
�ضودي  �ضل�ضلة  ن��ه��ائ��ي��ات  يف  ال���دول���ة  ���ض��ي��م��ث��ل��ون 
النهائيات  اإىل  تاأهلوا  ال��ذي��ن  ال�ضائقني  العاملية 
العاملية من خالل بوابتي �ضباقات اإ�س. دبليو. اإ�س 
�ضربينت و اإ�س. دبليو. اإ�س للتحمل ملو�ضم 2012 
وال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى اأر�����س حلبة ال��ك��ارت��دروم يف 
املا�ضي،  املو�ضم  دبي. وتتويجاً جلهودهم اجلبارة 
فئات   3 �ضمن  امل��ر���ض��ح��ون  ال�ضائقون  �ضي�ضارك 
كاأ�س جونيور  و  الفردية،  كاأ�س �ضربينت  هي فئة 

لل�ضائقني ال�ضاعدين، و كاأ�س التحمل .
من  �ضربينت  ك��اأ���س  فئة  يف  الإم����ارات  و�ضت�ضارك 
والالمعة،  القوية  الأ�ضماء  من  جمموعة  خالل 
مبا يف ذلك، عبد اهلل العلي وهيثم �ضلطان العلي 
وب����ول ���ض��ات��ي��ن��اي وح�����ض��ني اأوم���ي���د ع��ل��ي وعاطف 
الربواين. و�ضيتم توزيعهم على ثالث جمموعات 
ب��ع��ده��ا يتاأهل  ال��ت�����ض��ف��ي��ات،  ل��ي��خ��و���ض��وا م��رح��ل��ة 
�ضتحدد  وال��ت��ي  النهائية  امل��رح��ل��ة  اإىل  ال��ف��ائ��زون 

اأبطال هذه الفئة.
ويعرف �ضفري الإمارات و�ضائقنا عاطف الربواين 
اإىل  و�ضي�ضعى  التتويج  من�ضة  اإىل  جيداً  طريقه 
وقال:  باري�س.  �ضماء  يف  عالياً  ال��دول��ة  علم  رف��ع 
اإّنه �ضرف كبري يل اأن ل اأمثل حلبة دبي كارتدروم 
فح�ضب، واإمنا بلدي الإمارات يف نهائيات �ضل�ضلة 
الدولة على بدلت  العاملية. و�ضن�ضع علم  �ضودي 
نبذل  اأن  علينا  يتوجب  اأّن���ه  يعني  مم��ا  ال�ضباق، 
ق�����ض��ارى ج��ه��ودن��ا يف ���ض��وء م�����ض��ارك��ة ن��خ��ب��ة من 

ال�ضائقني العامليني و�ضيكون التحدي �ضعباً جداً، 
لكننا �ضنكون على م�ضتوى احلدث ونتطلع قدماً 

اإىل انطالقة البطولة. 
ال��ذي ميلك خربة  اأك��ّد هيثم �ضلطان  من جهته، 
كبرية يف �ضباقات فورمول غلف 1000 وامل�ضنف 
كاأ�س �ضربينت  املر�ضحني للفوز مبناف�ضات  كاأبرز 
�ضل�ضلة  نهائيات  يف  امل�ضاركة  فر�ضة  اأّن  الفردية، 
�ضودي العاملية �ضتمنحه وزمالوؤه خربة كبرية يف 
�ضوء م�ضاركة اأ�ضماء عاملية يف هذا احلدث املنتظر، 
تزخر  امل�ضاركة  الإماراتية  البعثة  اأّن  اإىل  م�ضرياً 
باملواهب واخلربات والأ�ضماء ال�ضاعدة ولن تعود 
اأّنهم  اأو���ض��ح  حيث  ال��وف��ا���س،  خالية  باري�س  م��ن 
الألقاب  ك�ضب  اأج��ل  من  و�ضعهم  يف  ما  �ضيبذلون 

والبطولت.
ال�ضاعد  ال��ربع��م  الإم��ارات��ي��ة  البعثة  ت�ضم  ك��م��ا 
ال����ذي �ضيكون  اإل���ي���وت ج��ون��ز اب���ن ال���� 12 رب��ي��ع��اً 
مم��ث��ل ال��دول��ة يف ف��ئ��ة ك��اأ���س ج��ون��ي��ور لل�ضائقني 

اأعمار  ال�ضاعدين، حيث �ضيواجه متناف�ضني بني 
املحللني  جميع  لها  يتوقع  فئة  يف  �ضنة  و14   7
توفر  واأن  �ضاخنة  مناف�ضات  ت�ضهد  اأن  واملتابعني 

جرعة اإ�ضافية من الإثارة.
ومت���ل���ك الإم��������ارات مم��ث��ل��ة ب��ف��ري��ق ���ض��ق��ور دبي 
وف��ري��ق��ي جم��م��وع��ة ���ض��وي��ري راي�����ض��ي��ن��غ ، فر�ضة 
 ، ميل   500 التحمل  فئة  بكاأ�س  للتتويج  كبرية 
الفرق  اأب���رز  اأح��د  دب��ي  �ضقور  فريق  يعترب  حيث 
يف  التحمل  كارتينج  �ضباقات  ع��امل  يف  ال��الم��ع��ة 
الإم��ارات. وي�ضم الفريق اأ�ضماء كبرية من طراز 
وحممد  بلو�ضي  وه���ادي  مكتوم  اآل  ح�ضر  ال�ضيخ 

املطاوع و�ضعيد املهريي. 
وحقق فريق �ضقور دبي يف نهائيات �ضل�ضلة �ضودي 
فئة  �ضمن  الو�ضافة  مركز  املا�ضي  العام  العاملية 
العام  هذا  الفريق  وي�ضعى   . ميل   500 التحمل 
باللقب  وال��ف��وز  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام  خيبة  جتنب  اإىل 
الغايل، ل �ضّيما واأنه يحظى بدعم كبري من تاغ 

هوير و �ضكاي دايف دبي . 
 ، راي�ضينغ  �ضويري  جمموعة  فريقا  ي�ضعى  بينما 
ال�ضركات  فئة  مناف�ضات  عر�س  على  تربعهم  بعد 
و املحرتفون يف الإمارات خالل املوا�ضم ال�ضابقة، 
اإىل ح�ضد الكوؤو�س والألقاب، مب�ضاركة نخبة من 
ال�ضائقني من اأمثال اأوليفر �ضعادة وجوليان اأناتي 
الأول، وباتريك قطريب  الفريق  ورامي عزام يف 
يف  �ضامل  و�ضامل  مق�ضر  وعمر  طرابل�ضي  وماجد 

الفريق الثاين.
راي�ضينغ  �ضويري  جمموعة  فريقي  مدير  وق��ال 
�ضويري  جمموعة  ف��رق  اأ�ض�ضنا  �ضويري:  حبيب 
بني  الواحد  الفريق  ب��روح  العمل  لإذك��اء  را�ضينغ 
اجلميع. وقد تر�ضخت هذه الثقافة لدى فريقي 
اللذين ي�ضمان طاقم  را�ضينغ  �ضويري  جمموعة 
عمل و�ضائقني يعملون من اأجل م�ضلحة الفريق 

واجلماعة اأوًل.  
و�ضّرح مدير حلبة الكارتدروم يف دبي ريان ترات�س 

الذي �ضي�ضافر مع بعثة احللبة اإىل فرن�ضا، قائاًل: 
�ضل�ضلة  نهائيات  من  الأوىل  ال���دورة  اإط��الق  منذ 
الإمارات  داأب��ت   ،2010 العام  يف  العاملية  �ضودي 
ع��ل��ى امل�����ض��ارك��ة ب��ق��وة م��ن خ���الل اإ���ض��ت��ق��ط��اب اأبرز 
امل��واه��ب واخل����ربات م��ن امل��واط��ن��ني واملقيمني يف 
حمركات  ري��ا���ض��ة  �ضعبية  يج�ضد  وه���ذا  ال��دول��ة. 
ال�ضيارات مبختلف م�ضتوياتها يف الإمارات وناأمل 
يحققوا  واأن  الكوؤو�س  الأبي�س  ممثلو  يح�ضد  اأن 
اإجن������ازات ت��ل��ي��ق مب��ك��ان��ة الإم�������ارات ع��ل��ى خارطة 

الريا�ضة العاملية. 
باري�س حمتدمة يف  املناف�ضة يف  �ضتكون  واأ�ضاف: 
�ضوء م�ضاركة نخبة من الفرق والأ�ضماء العاملية، 
واملهارات  الأدوات  ك��اف��ة  مي��ل��ك��ون  �ضائقينا  ل��ك��ن 
التتويج  من�ضة  و�ضعود  مناف�ضيهم  على  للتغلب 
الأوف����ر حظاً  دب��ي ه��و  ف��ري��ق �ضقور  اأّن  واأع��ت��ق��د 
للظفر بلقب فئة التحمل ، لكّنه �ضيواجه مناف�ضة 

�ضديدة من فرق جمموعة �ضويري راي�ضينغ . 

�ضلطان بن خليفة بن �ضخبوط يح�ضر اجتماعات املجل�س الرئا�ضي الدويل لل�ضطرجن 

العني ت�شت�شيف مونديال النا�شئني ودبي تنظم مونديال الديناميكي واخلاطف

اأبطال كارتينج الإمارات يخو�ضون غمار حتدي نهائيات �ضل�ضلة �ضودي العاملية يف باري�س

نخبة من الفرق وال�شائقني الإماراتيني يقارعون مناف�شيهم الدوليني على اأر�س حلبة اآر. كي. �شي ال�شهرية

بالعا�ضمة  اأم�س  يوم  م�ضاء  انتهت 
مناف�ضات  ال�����دوح�����ة  ال���ق���ط���ري���ة 
غرب  بطولة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة 
وال�ضيدات  للرجال  الفردية  اآ�ضيا 
كاأ�س  لنهائيات  املوؤهلة  لل�ضطرجن 
الرنويجية،  ب���رتم�������ض���و  ال����ع����امل 
املنتخب  ا���ض��ت��ط��اع��ت لع��ب��ة  ح��ي��ث 
ال��وط��ن��ي ال���ض��ت��اذة ال��دول��ي��ة نورة 
الالعبة  على  الفوز  �ضفر  حممد 
الدويل  الحت��اد  اأ�ضتاذة  اللبنانية 
مايا جلول يف مباراة قوية و�ضل�ضلة 

من املناورات اجلميلة من لعبتنا 
تفوقها  اىل  ذل���ك  ادى  مم��ا  ن����ورة 
على مناف�ضتها يف النقلة 32 حيث 
واأ���ض��رت قلعتها  ه���ددت ملك م��اي��ا 
ال�ضت�ضالم،  ع��ل��ى  اج��ربت��ه��ا  مم���ا 
واأ�ضافت لعبتنا نورة نقطة ثانية 
اىل ر�ضيدها، و�ضتلتقي يف اجلولة 
الثانية باللون الأ�ضود مع الالعبة 

القطرية عائ�ضة اخلليفي.
واأ���ض��ف��رت ب��اق��ي ال��ن��ت��ائ��ج ع��ن فوز 
مواطنتها  على  �ضن  ذو  القطرية 

الالعبة  وف���وز  اخلليفي،  �ضالمة 
اليرانية ميرتا حجازي بور على 
الأردنية لوجني دحداح واليرانية 
القطرية  على  ق��ادرب��ور  �ضاي�ضتة 
والفل�ضطينية  اخل��ل��ي��ف��ي  ع��ائ�����ض��ة 
نادية  الكويتية  على  فقيه  اأ�ضيل 

الرم�ضان.
اأما بالن�ضبة لبطولة الرجال فقد 
الوطني  منتخبنا  لع���ب  ت��ع��ر���س 
الثانية  للخ�ضارة  احل����وار  ج��ا���ض��م 
يف ال��ب��ط��ول��ة م��ن ال��الع��ب الكبري 

اليراين اح�ضان مقامي، و�ضيلتقي 
الأ�ضود  باللون  الثالثة  اجلولة  يف 

مع الالعب اليمني يحيى فرج.
منفرداً  ال��رج��ال  بطولة  ويت�ضدر 
ال��ق��ط��ري حم��م��د نا�ضر  ال��الع��ب 
ويت�ضاوى  نقطتني  بر�ضيد  ال�ضيد 
ب��ر���ض��ي��د نقطة  ال���ث���اين  ب���امل���رك���ز 
اح�ضان  ه����م  لع���ب���ني   5 ون�������ض���ف 
واأ�ضغر  دري���ن���ي  وب����وري����ا  م��ق��ام��ي 
اي���ران والقطريان  ج��ول��ي��زاده م��ن 

حممد امل�ضيحكي وح�ضني عزيز.

نــــــورة تفــــوز على اللبنانيــــة مايــــا يف 
غــــرب اآ�شيـــا لل�شطرنــــج

رئي�س نادي ريال مدريد ينا�شد بالتوحد 
نا�ضد فلورنتينو برييز رئي�س نادي ريال مدريد الأ�ضباين ام�س الثنني جميع اأع�ضاء النادي وم�ضوؤوليه 
لعبي  برييز  طالب  كما  النادي  بها  مير  التي  واملتوترة  الع�ضيبة  الفرتة  ه��ذه  يف  والتما�ضك  بالحتاد 

الفريق الأول لكرة القدم يف النادي بتقدمي كل ما بو�ضعهم من اأجل حتقيق اأف�ضل �ضيء للجماهري.
فعاليات  التحديات حيث نخو�س  اأكرب  اثنني من  املقبلة  الفرتة  �ضريع ويف  ب�ضكل  �ضنواجه  واأك��د برييز 
اأ�ضبانيا لكرة القدم.  املربع الذهبي بالدوري الأوروبي لكرة ال�ضلة واملباراة النهائية لبطولة كاأ�س ملك 
يجب اأن نتوحد واأن نبذل كل ما بو�ضعنا واأن نقدم اأف�ضل ما لدينا للجماهري التي توؤيد النادي وتنا�ضره. 
لعبونا �ضيفعلون هذا . و�ضارك برييز يف حدث ترويجي هو الأول له منذ اأحداث الأ�ضبوع املا�ضي والتي 
بها  اأدىل  التي  الت�ضريحات  اأوروب��ا بخالل  اأبطال  ل��دوري  الذهبي  املربع  الريال من  خ��روج  اأبرزها  كان 
حار�س  جم��ددا  فيها  انتقد  والتي  املا�ضي  اجلمعة  يوم  للفريق  الفني  املدير  مورينيو  جوزيه  الربتغايل 
مرماه العمالق اإيكر كا�ضيا�س بينما طالب الربتغايل الآخر بيبي مدافع الريال مديره الفني ومواطنه 

مورينيو مبزيد من الحرتام نحو كا�ضيا�س.
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جمال الدين وداعة
قا�ضي التنفيذ مبحكمة ابوظبي البتدائية

 اإمــــــــــــــــارة اأبـــــــــوظـــبــــــي
  دائـــــــرة الــــقــــ�ســاء 

 املحكمة العمالية  

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
اإعــــــالن بيع

رقم احلجز 2012/26- يف التنفيذ رقم 2012/21
�ضد/الإمارات الكهروميكانيكية - المارات -ل�ضالح/علم جري علي - الهند

او�ضاف املال
يف يوم الثالثاء املوافق 2013/5/14م ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا والأيام التالية اذا اقت�ضى احلال �ضيباع باملزاد العلني 

املال الوارد او�ضافة ادناه وذلك تنفيذا للحكم ال�ضادر يف الق�ضية اعاله الكائنة بامل�ضفح ال�ضناعية م )33( . 

  م     العدد                      ال���ن�������������������������������وع                        الو�ضف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1
1
1
1
1
1

10
1
1
2
1
1
2

كمية
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
3
1

م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل

قدمي
قدمي

م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل

قدمي
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل
م�ضتعمل

PFE منظم هواء 20 
Hyper them ماكينة حلام

اآلة يدوية لثني ال�ضاج Lockformer �ضغرية زرقاء
SN:AG-3791  Lockformer  ماكينة �ضنع اأكواع ال�ضاج
ماكينة قطع ال�ضاج               Vulcan Cutting وحدتني

 AMT ماكينة ت�ضكيل قطع ال�ضاج
مروحة واقفة

)Cutler-Hammer( 4 بكرات + كمبيوتر + AMT- Serial Numbere: 100019 خط ت�ضنيع مكون من )ماكينة تقطيع
ABAC كومربي�ضر هواء

Miller مولد حلام
Guillotiue-Shear ماكينة قطع �ضاج

Corner-Caddy Locformer ماكينة �ضنع زوايا �ضغرية
ثالجة )1 �ضغرية + 1 و�ضط(

الواح �ضاج )كمية �ضغرية(
مكيف �ضباك

كمبيوتر و�ضا�ضة
لفة �ضاج

Rhodes مكب�س هيدروليكي
Tiger مولد كهرباء 

Fintek ماكينة طوي �ضاج
Vulcan-Lock Former model No:2900 ماكينة تقطيع الواح ال�ضاج

Hyper Therm منظم كهرباء
مروحة طرد �ضاج

Fasti ماكينة قفل قطع ال�ضاج
اآلة ثني قطع ال�ضاج يدوية

Whisper-LOC ماكينة قفل ال�ضاج
ASIA ماكينة طوي قطع ال�ضاج

Lock Former SN:14tde-3986 ماكينة �ضنع زوايا
Caterpillar دبي G94581 فورك لفت- لوحة رقم

ماكينة ثني قطع ال�ضاج )بدون ا�ضم( خ�ضراء
ACL ماكينة ت�ضكيل قطع ال�ضاج

Black Decker موتور جلخ
Fini كومربي�ضر هواء
Konica اآلة ت�ضوير

�ضندوق للعدة
اآلة طوي �ضاج يدوية

طاولة حديد
ASIA ماكينة قطع �ضاج

SN:03

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
ن�����ور ن���ب���ي حم���م���د اي�����وب- 
اجلن�ضية    ب���ن���ج���الدي�������س 
ال�����ض��ادر من  -ج���واز �ضفره 
ب���ن���ج���الدي�������س   م���ن يجده 
عليه الت�ضال بتليفون رقم     

 050/6235810

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ ج��ه��ري ليت 
بنغالدي�س   - ع���ب���دامل���ن���ان  
اجلن�ضية -جواز �ضفره  رقم  
يجده  م��ن   )327728(
اقرب  اىل  ت�ضليمه  ب��رج��اء 
ال�ضفارة  او  ���ض��رط��ة  م��رك��ز 

بنجالدي�س م�ضكوراً.
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ال�ضابق  ال��ق��دم  ك��رة  لع��ب  ا�ضتمتع 
العاملي  الأرج����ن����ت����ي����ن����ي  وال����ن����ج����م 
بزيارة  باتي�ضتوتا  ع��م��ر  غ��اب��ري��ي��ل 
اج�����ل  م�������ن  دب���������ي  اإىل  ق�����������ض�����رية 
ببع�س  وال���ض��ت��م��ت��اع  ال���ض��ت��ج��م��ام 
اإج���ازة ق�ضرية طاف  الوقت خ��الل 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  ع��ل��ى م���دن  ف��ي��ه��ا 
واختار )دانة الدنيا( لتكون احدى 

املحطات.
ت�ضجيل  وحر�س )باتي غول( على 
الدويل  دب��ي  ن���ادي  اإىل مقر  زي���ارة 
امليناء  يف  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����ض���ات 
يزور  م��رة  كل  يف  كعادته  ال�ضياحي 
فيها دولة الإمارات العربية املتحدة 

حيث حر�س على اللتقاء مع �ضعيد 
حممد حارب الفالحي رئي�س احتاد 
الإمارات للريا�ضات البحرية نائب 
رئي�س النادي والذي تربطه عالقة 
العاملي  النجم  م��ع  قدمية  �ضداقة 
امل���ح���ب���وب. ورح������ب ���ض��ع��ي��د حممد 
ح�������ارب ب���ال���ن���ج���م ال���ك���ب���ري وال�����ذي 
اإجازته  لق�ضاء  دائ��م��ا  دب���ي  ي��خ��ت��ار 
القدوم  واأي�ضا  يدفئها  وال�ضتمتاع 
اإل���ي���ه���ا م���ن اج����ل ب��ع�����س الأع���م���ال 
البتعاد  اختار  الالعب  وان  خا�ضة 
واللتفات  ال���ق���دم  ك����رة  ع����امل  ع���ن 
م�ضريا  والأ�ضرية  العملية  حلياته 
م�ضغولياته  ورغ��م  الالعب  اأن  اإىل 

يتمتع بنوع خا�س من الوفاء حيث 
امل��ت��ع��ددة اإىل  يتذكر دائ��م��ا زي��ارات��ه 
فيها  الأوق����ات  احلي  وق�ضائه  دب��ي 

خا�ضة امليناء ال�ضياحي.
اب����دي )ب��ات��ي غ����ول( �ضعادته  وق���د 
ال��ك��ب��رية ب���زي���ارة دب���ي ال��ت��ي تذهله 
دائ�������م�������ا ب�����ت�����ط�����وره�����ا ال�����ع�����م�����راين 
ا�ضتمتع  ان����ه  م��ب��ي��ن��ا  واحل�������ض���اري 
و)بوليفار  خ��ل��ي��ف��ة  ب�����رج  ب����زي����ارة 
املارينا  ومنطقة  را�ضد(  بن  حممد 
�ضيق  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ج���م���ريا  ون���خ���ل���ة 
ال�ضتمتاع  م��ن  مي��ك��ن��ه  مل  ال��وق��ت 
باأداء قفزة باملظالت يف مقر )�ضكاي 
الرائع  الريا�ضي  املعلم  دبي(  دايف 

يف قلب ال�ضرق الأو�ضط والذي ذاع 
�ضيته عامليا.

ال���ن���ج���م  اأن  ب�����ال�����ذك�����ر  اجل������دي������ر 
خطف  وال������������ذي  الأرج�����ن�����ت�����ي�����ن�����ي 
الأ�����ض����واء يف ع����امل امل�����ض��ت��دي��رة يف 
م�ضريته  ب���دا  الت�ضعينيات  ب��داي��ة 
بويز  اأول��د  نيولز  ن��ادي  الكروية يف 
انتقل  ثم   1989-1988 مو�ضم 
اإىل  ب��ع��ام  وب��ع��ده��ا  ري��ف��رب��ل��ي��ت  اإىل 
التاألق  رحلة  ليبداأ  جونيورز  بوكا 
فيورنتينا  ن������ادي  م����ع  اخل����ارج����ي 
الإي���ط���ايل ح��ي��ث ح��ق��ق م��ع��ه اأجمل 
�ضهرته  م���ع���ه  ون�������ال  الجن�����������ازات 
ثم  وق���ت���ه���ا،  ه���دف���ا   168 و���ض��ج��ل 

ال��ف��وز بالدوري  ���ض��اع��د روم���ا ع��ل��ى 
اإىل  انتقل  ث��م   ،2001 الإي��ط��ايل 
ليتجه   2003 ع����ام  ان���رتم���ي���الن 
اإىل   2004/2003 م����و�����ض����م 
العربي القطري، و�ضجل 25 هدفا 
وهدافا  ل���ل���دوري  ه���داف���ا  ل��ي�����ض��ب��ح 
ل��ل��ع��رب اأم���ا ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى الدويل 
يعترب )باتي غول( اأكر الالعبني 
لالأهداف  ت�ضجيال  الأرجنتينيني 
56 هدف  مع املنتخب، فقد �ضجل 
ويعترب  دول����ي����ة،  م����ب����اراة   78 م���ن 
الذي  الوحيد  ال��الع��ب  باتي�ضتوتا 
)كاأ�س  بطولتني  يف  هاتريك  �ضجل 

العامل(.

تنطلق م�ضاء اخلمي�س القادم اجلولة 
الأو�ضط  ال�ضرق  بطولة  من  الثالثة 
ال��دويل حيث  الأردن  رايل  للراليات 
ال��ق��ط��ري نا�ضر  امل��ت�����ض��اب��ق  ���ض��ي��ك��ون 
العطية يف مقدمة املت�ضابقني بحفل 
كرنفايل اأمام مبنى �ضرح ال�ضهيد يف 

املدينة الريا�ضية.
�ضيبذل  ال��ع��ط��ي��ة  ن��ا���ض��ر  ال��ق��ط��ري 
ق�����ض��ار ج��ه��ده ل��ل��ف��وز ب���رايل الأردن 
وتكرار الجناز الذي حققه يف �ضهر 
ميلك  ح��ي��ث  امل��ا���ض��ي  الأول  ك���ان���ون 
امل��ت�����ض��اب��ق ال��ق��ط��ري 14 ن��ق��ط��ة يف 
النت�ضارات  من  �ضل�ضة  بعد  ر�ضيده 
يف كل من رايل قطر ورايل الكويت 
الأردن  رايل  يف  ان��ت�����ض��ارات  و���ض��ب��ع 
مكنت �ضائق الفورد من حتقيق 48 
ان��ت�����ض��ار يف جم��م��وع ال��رال��ي��ات التي 

خا�ضها.
ه������ذا وق������د ا����ض���ت���ط���اع���ت الأردن�����ي�����ة 
ل��ري��ا���ض��ة ال�����ض��ي��ارات م���ن رف���ع عدد 
املت�ضابقني ايل 30 مت�ضابق خلو�س 
الراليات يف منطقة  اأه��م  اأح��د  غمار 
رايل  يتميز  حيث  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق 

و�ضول  ال�ضعبة  مب��راح��ل��ه  الأردن 
البحر  العامل  يف  نقطة  اأخف�س  اىل 
امل���ي���ت. ه���ذا وت�����ض��ي��ف م���راح���ل نهر 
ذات  تاريخية  الأردن واملغط�س نكهة 
ا�ضافة  الأردن  ل���رايل  خ��ا���س  ط��اب��ع 
التي جعلت  املراحل  اىل غريها من 
اأهم  م���ن  واح�����دا  الأردن  رايل  م���ن 
وحلما  الأو�ضط  ال�ضرق  يف  الراليات 

يراود اأبطال املنطقة للتويج به.
و���ض��ي��ك��ون ع��ل��ى خ���ط ال���ب���داي���ة 11 
مت�ضابق من الأردن واأربع مت�ضابقني 
من قطر و �ضبع من المارات وثالث 
من  واأث���ن���ني  ل��ب��ن��ان  م��ن  مت�ضابقني 
الكويت ومت�ضابق واحد من كل من 
ال�ضعودية  العربية  واململكة  تركيا 

ا�ضافة اىل ايطاليا.
ويربز من هوؤلء الأبطال �ضائق �ضبق 
واأن فاز برايل الأردن يف عام 2004 
ا�ضافة  القا�ضمي  خالد  ال�ضيخ  وه��و 
الكواري  ال��ع��زي��ز  عبد  الكويتي  اىل 
بطولة  يف  ����ض���ارك  واأن  ���ض��ب��ق  ال����ذي 
واللبناين  مرتني  للراليات  ال��ع��امل 
ال�ضولت  ���ض��اح��ب  ف��غ��ايل  روج���ي���ه 

واجلولت يف رايل الأردن.
يذكر اأن الفرق اأر�ضلت معداتها اىل 
ال��ب��ح��ر امليت  ال�����ض��ي��ان��ه يف  م��ن��ط��ق��ة 

ال�ضتطالع  ل��غ��اي��ة  خل��و���س  وذل����ك 
ع��ل��ى امل���راح���ل ي����وم الأرب����ع����اء الذي 

ي�ضبق انطالق الرايل .

ال�ضحفي  امل���وؤمت���ر  و���ض��ي��ع��ق��د  وه����ذا 
ال��ذي ي�ضبق ال��رايل يوم الأرب��ع��اء يف 
متام ال�ضاعة ال�ضاد�ضة يف �ضركة زين 

لالت�ضالت حيث �ضي�ضارك يف املئتمر 
ا�ضافة  ال�ضائقني  نخبة  ال�ضحفي 

اىل عدد من الرعاة والعالميني.

وا�ضل فريق بر�ضلونة الزحف نحو 
ب��ط��ول��ة ال�����دوري الإ����ض���ب���اين لكرة 
القدم بعدما جنح يف حتويل تاأخره 
بيتي�س  ري��ال  �ضيفه  اأم��ام  بهدفني 
ال�34  املرحلة  يف   2-4 الفوز  اإىل 

من امل�ضابقة.
مي�ضي  ليونيل  الأرجنتيني  ولعب 
بر�ضلونة،  ف���وز  يف  حم���وري���ا  دورا 
ع��ل��ى مقاعد  ����ض���ارك م���ن  ب��ع��دم��ا 
الثاين لي�ضجل  ال�ضوط  البدلء يف 

الهدفني الثالث والرابع للفريق.
مقاعد  ع��ل��ى  ال��ل��ق��اء  مي�ضي  وب����داأ 
الحتياط كما كانت حاله الأربعاء 
املا�ضي اأمام بايرن ميونيخ الأملاين 
ن�ضف  ال���دور  اإي���اب  يف  )�ضفر-3( 
اأبطال  دوري  م�ضابقة  من  النهائي 
الأم�س  لقاء  يف  دخ��ل  لكنه  اأوروب����ا 
ال�ضوط  يف  امل���ل���ع���ب  اأر����������س  اإىل 
النادي  اأم��ام  ملباراته  الثاين خالفا 
مل�ضة  اأول  م���ن  ومت��ك��ن  ال���ب���اف���اري، 
التقدم  ه��دف  ي�ضجل  اأن  للكرة  له 

3-2، ثم اأ�ضاف الهدف الرابع.
النقاط  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  ي��ك��ن  ومل 
���ض��ه��ال، حيث  بيتي�س  م��ن  ال��ث��الث 
ب��دا ال��ن��ادي الأن��دل�����ض��ي يف طريقه 
بر�ضلونة  معقل  من  فائزا  ليخرج 
مايو-اأيار   3 م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة 
1998، اإذ فاز وقتئذ 3-1، وذلك 
بعد اأن تقدم على م�ضيفه مرتني.

ل��ك��ن الأخ����ري ح��اف��ظ ع��ل��ى رباطة 
مي�ضي،  بف�ضل  فائزا  وخ��رج  جاأ�ضه 
مما جعله اأمام فر�ضة ح�ضم اللقب 
�ضيفا  يحل  عندما  املقبل  الأ�ضبوع 
اأتلتيكو مدريد الثالث، وذلك  على 
غرميه  وب����ني  ب��ي��ن��ه  ال����ف����ارق  لأن 
وم����الح����ق����ه ري��������ال م�����دري�����د 11 
اأربع مراحل من نهاية  نقطة قبل 

املو�ضم.
متخلفا  ن��ف�����ض��ه  ب��ر���ض��ل��ون��ة  ووج����د 
املباراة  م��ن  الثانية  الدقيقة  منذ 
ب��ع��د اأن ا���ض��ت��ف��اد م���ن خ���ط���اأ ف���ادح 
الذي  �ضونغ،  األيك�س  للكامريوين 
راأ�ضية  اع��رتا���س مت��ري��رة  يف  ف�ضل 
من خورخي مولينا، فو�ضلت الكرة 
اإىل دورلن بابون الذي ا�ضتغل �ضوء 
متركز جريار بيكيه لي�ضع الكرة يف 

�ضباك احلار�س خو�ضيه بينتو. 
كان  ال��ك��ت��ال��وين  ال����ن����ادي  رد  ل��ك��ن 
ال���ت���ع���ادل يف  اأدرك  ح��ي��ث  ���ض��ري��ع��ا، 
من  راأ�ضية  بكرة  التا�ضعة  الدقيقة 
اإثر  �ضان�ضيز،  األيك�ضي�س  الت�ضيلي 

عر�ضية من اأندري�س اإنيي�ضتا.
ثم ح�ضل �ضاحب الأر�س على عدد 
داف��ي��د فيا، لكن  الفر�س ع��رب  م��ن 
مهاجم فالن�ضيا ال�ضابق مل يتمكن 
ال�ضباك،  اإىل  ط��ري��ق��ه  اإي���ج���اد  م��ن 
كما عاند احلظ النادي الكتالوين 
ت�����ض��دي��دة تيلو من  ارت����دت  ب��ع��دم��ا 

العار�ضة يف الدقيقة 41.
هذه  اإه����دار  ث��م��ن  بر�ضلونة  ودف���ع 
ال�ضوط  اإىل  دخ���ل  لأن����ه  ال��ف��ر���س 
اهتزت  اأن  ب��ع��د  م��ت��خ��ل��ف��ا  ال���ث���اين 
 43 �ضباكه بهدف ثان يف الدقيقة 
برييز  روب��ن  اأطلقها  ت�ضديدة  م��ن 
من خارج املنطقة وعجز بينتو عن 

ردها.

وعاد بر�ضلونة اإىل اللقاء جمددا يف 
ال��ث��اين ح��ني متكن  ب��داي��ة ال�ضوط 
ال�ضوط  اإخفاقات  تعوي�س  فيا من 
راأ�ضية  بكرة  التعادل  واأدرك  الأول، 
�ضان�ضيز  من  عر�ضية  متريرة  اإث��ر 
متريرة  م��ن  ال��ك��رة  و�ضلته  ال���ذي 

لت�ضايف.
وترك بعدها فيا مكانه ملي�ضي الذي 

و�ضع  م��ن  الأوىل  مل�ضته  ويف  جن��ح 
حرة،  ركلة  م��ن  املقدمة  يف  فريقه 
فريقه  ف��وز  بنف�ضه  ي��وؤك��د  اأن  قبل 
بتمرير  ب��داأه��ا  جماعية  لعبة  بعد 
لعبها  ال����ذي  اإن��ي��ي�����ض��ت��ا  اإىل  ال���ك���رة 
من  تخل�س  الذي  ل�ضان�ضيز  بكعبه 
لأف�ضل  يح�ضرها  اأن  قبل  امل��داف��ع 
لع����ب يف ال���ع���امل خ����الل الأع������وام 

الأرب����ع����ة الأخ��������رية، ف��اأط��ل��ق��ه��ا يف 
يف  ال�47  ه��دف��ه  م�ضجال  ال�ضباك 

الدوري حتى الآن.
ث���ان���ي���ة، ح���ق���ق ري����ال  ويف م����ب����اراة 
ل�ضراعه  م�ضرييا  فوزا  �ضرق�ضطة 
م����ن اأج�������ل جت���ن���ب ال���ه���ب���وط اإىل 
الثانية، وجاء على ح�ضاب  الدرجة 

�ضيفه رايو فايكانو 3-�ضفر.

حديث الذكريات جمعه مع حارب

الأرجنتينـــي )بـــاتــــي غــــول( يــــزور دبــــــــي

القطري نا�ضر العطية اأول املنطلقني يف رايل الأردن

ثالثون مت�شابقًا من ثماين دول يخو�شون غمار �شباق رايل الأردن الدويل 

بــــر�شــلونـــة يقتــــرب مـــن لقــــب الــــدوري الإ�شبــــانـــــي 

اأب���وظ���ب���ي ع���ن خططها  ك�����ض��ف��ت ع����امل ف������رياري 
لالنتقال لنموذج الت�ضغيل على مدار اأيام الأ�ضبوع 
لح��ق��ا خ��الل ه��ذا ال��ع��ام وذل���ك خ��الل م�ضاركتها 
يف م��ع��ر���س ���ض��وق ال�����ض��ف��ر ال��ع��رب��ي ل��ل��ع��ام الثالث 
اأك��رب مدينة  دب��ي. وت�ضارك  املقام يف  التوايل  على 
امل�ضتوحاة  وال��وح��ي��دة  ال��ع��امل  يف  مغطاة  ترفيهية 
م���ن ����ض���ي���ارات ف�����رياري يف امل��ع��ر���س ���ض��م��ن جناح 
ال�ضفر  �ضناع  اأم��ام  ت�ضتعر�س  حيث  يا�س  جزيرة 
الفريدة  الرتفيهية  التجربة  وال��ع��امل  باملنطقة 
املتميزة  الوجهة  يا�س  جزيرة  اإىل  ت�ضيفها  التي 

بالإمارات.

وقال اآندي كيلنغ مدير عامل فرياري اأبوظبي اإن 
الرتفيهية  العرو�س  على  الطلب  يف  من��وا  هناك 
جنحت  التي  يا�س  ج��زي��رة  يف  �ضيما  ل  املتوا�ضلة 
يف تطوير منتجها الرتفيهي من خالل عدد من 
املرافق من اأبرزها عامل فرياري اأبوظبي وحديقة 
جمموعة  اإىل  اإ�ضافة  اأبوظبي  ووت��روورل��د  يا�س 
من الفنادق الفاخرة وملعب غولف على م�ضتوى 
املو�ضيقية  للحفالت  وميدان  �ضباق  وحلبة  عاملي 

ي�ضت�ضيف اأ�ضهر الفنانني العامليني.
واأ����ض���اف اإن����ه م��ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ول��ت��ل��ب��ي��ة الطلب 
املتكامل  الرتفيهي  العر�س  توافر  على  املتنامي 

جل��زي��رة ي��ا���س ب�ضكل م��ت��وا���ض��ل ف��ق��د ق��ررن��ا فتح 
اأب��واب عامل ف��رياري اأبوظبي التي تغلق عادة يوم 
ابتداء  الأ�ضبوع  اأيام  اأ�ضبوع طوال  الثنني من كل 
من الربع الأخري من العام احلايل بحيث �ضنعمل 

365 يوما يف ال�ضنة.
ر�ضخت  الرتفيهية  امل��دي��ن��ة  اأن  اإىل  كيلنغ  واأ���ض��ار 
مكانتها كمعلم �ضياحي وترفيهي يف الإمارات منذ 
بدء ت�ضغيلها يف عام 2010 .. وقامت خالل عام 
2012 بتو�ضيع عرو�ضها الرتفيهية باإ�ضافة عدد 
من الألعاب واملرافق الأمر الذي اأدى اإىل توطيد 

مركزها اأكر واأكر. 

فيالنوفا قد يغيب عن احتفالت بر�شلونة بالليغاعامل فرياري اأبوظبي تعلن فتح اأبوابها طوال الأ�شبوع يف الربع الأخري من العام احلايل

ت�شيل�شي ياأمل يف عودة 
هازارد قبل معركة توتنهام 

ربلة  يف  اإ�ضابة  من  ه��ازارد  ايدين  البلجيكي  يتعافى لعبه  اأن  ت�ضيل�ضي  ياأمل 
ال�ضاق يف الوقت املنا�ضب قبل مواجهة توتنهام هوت�ضبري يف لقاء حا�ضم بالدوري 

الجنليزي املمتاز لكرة القدم على ملعب �ضتامفورد بريدج غدا الأربعاء .
مان�ض�ضرت  1-�ضفر على  ت�ضيل�ضي  بفوز  انتهت  التي  املباراة  ه��ازارد عن  وغ��اب 
يونايتد البطل بعد معاناته من اإ�ضابة يف مباراة ناديه اأمام بازل ال�ضوي�ضري يف 

الدور قبل النهائي لكاأ�س الأندية الوروبية يوم اخلمي�س املا�ضي.
اإنه  النرتنت  على  النادي  ملوقع  لت�ضيل�ضي  املوؤقت  امل��درب  بنيتز  رفائيل  وق��ال 
يعاين من اإ�ضابة يف ربلة ال�ضاق. اعتقدنا اأنه تعافى لكننا مل نرغب يف املخاطرة 
واإ�ضراكه )اأمام يونايتد(. ميكن اأن يكون جاهزا يوم الأربعاء لكن اجلهاز الطبي 

يعمل معه ومن املمكن اأن ي�ضارك. 
وهو  الجنليزي  ال��دوري  يف  الثالث  املركز  اإىل  الفوز  هذا  بعد  ت�ضيل�ضي  وقفز 
اآخر مركز يوؤهل �ضاحبه ب�ضكل مبا�ضر لدور املجموعات بدوري اأبطال اوروبا 
انهاء  يف  اللندين  ج��اره  اآم���ال  �ضيبدد  توتنهام  على  ال��ف��وز  اأن  الفريق  وي���درك 

امل�ضابقة �ضمن اأول ثالثة اأندية.
متقدما  امل�ضابقة  نهاية  على  ج��ولت  ث��الث  قبل  نقطة   68 ت�ضيل�ضي  ول��دى 
بنقطة واحدة على اأر�ضنال وثالث نقاط على توتنهام �ضاحب املركز اخلام�س.

حا�ضم  الفوز  جيدا.  فريقا  ميلك  توتنهام  لكن  �ضنتاأهل  فزنا  اذا  بنيتز  وق��ال 
بالن�ضبة لنا ورمبا يكون اأكر اأهمية بالن�ضبة للمناف�س ولذلك �ضتكون الأجواء 

رائعة يف �ضتامفورد بريدج. 
اأن  اأرى  واأ�ضاف �ضنحاول الفوز لأنه �ضي�ضمن لنا البقاء يف املربع الذهبي. ل 

فريقا حمددا يعاين من �ضغط اأكرب اأو اأقل. ما اأعرفه اننا نحتاج اإىل الفوز. 
ويتاأهل �ضاحب املركز الرابع للعب يف الدور التمهيدي لدوري اأبطال اوروبا.

وقال اندريه فيال�س بوا�س مدرب توتنهام الذي اأقاله ت�ضيل�ضي منذ 14 �ضهرا 
اإنه ل ي�ضعر باأي رغبة يف الثاأر من ناديه ال�ضابق.

اأ�ضهر يف ت�ضيل�ضي ل�ضت متاأكدا  واأ�ضاف املدرب الربتغايل الذي ق�ضى ثمانية 
اأ�ضعر باأي �ضيء حيال ذلك. كنت  اأنني ق�ضيت هناك فرتة كافية جتعلني  من 
اأح�ضل على الوقت  الفريق. مل  مدربا من �ضمن مدربني كثريين رحلوا عن 

الكايف ولذلك فاإن الأمر ل يعني اأي �ضيء يل. 
ومل ي�ضبق لتوتنهام الفوز يف �ضتامفورد بريدج منذ 1990 لكن فيال�س بوا�س 
يف  لع��ب  اأف�ضل  بجائزة  الفائز  بيل  جاريث  املتاألق  جناحه  بعودة  دفعة  تلقى 

الدوري هذا املو�ضم.
واأ�ضبح بيل اأول لعب من توتنهام يحرز 20 هدفا يف الدوري يف مو�ضم واحد 
منذ فعلها املهاجم الملاين يورجن كلين�ضمان يف مو�ضم 1994-1995 وذلك 
يوم  �ضاوثامبتون  على  1-�ضفر  الفوز  ه��دف  الويلزي  الالعب  اأح��رز  عندما 

ال�ضبت املا�ضي.

رونالدو يزيح مي�شي عن 
عر�س اأوروبا

اأزاح الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد ال�ضباين، الرجنتيني 
اأداء يف  اأف�ضل الالعبني  ليونيل مي�ضي لعب بر�ضلونة، من �ضدارة ت�ضنيف 

اأوروبا.
التي يتفوق فيها كري�ضتيانو على مي�ضي يف   2009 املرة الأوىل منذ  وهذه 
ت�ضنيف كا�ضرتول ايدج واأحرز الالعب الربتغايل يف اأبريل �ضبعة اأهداف يف 
متريرة  �ضنع  كما  اأوروب��ا،  اأبطال  ودوري  بالليجا  فيها  �ضارك  مباريات  �ضبع 

هدف يف كل واحده من املبارايات الثالث التي خا�ضها بالدوري ال�ضباين.
�ضهرا  ع�ضر  الثنى  خالل  مباراة  لكل  هدفا  رونالدو  ت�ضجيل  متو�ضط  وبلغ 
كل  يف  امل��رم��ى  على  ت�ضديدات   5.2 و  م��ب��اراة(،   46 يف  هدفا   46( املا�ضية 

لقاء.
الدوريات  يف  تهديفا  الأك��ر  ظل  لكنه  الأول،  للمركز  مي�ضي  خ�ضارة  ورغ��م 
مباراة   13 يف  ه��دف��ا   18 بت�ضجيله   2013 يف  ب��ال��ق��ارة  ال��ك��ربى  اخل��م�����س 

بالليجا.
كما كان مي�ضي الأف�ضل يف اأوروبا يف �ضناعة الهداف بواقع �ضبعة خالل العام 

اجلاري.
وجاء يف املركز الثالث بالت�ضنيف، الملاين توما�س مولر لعب بايرن ميونخ 
، الذي اأحرز 34 هدفا خالل 38 مباراة له بالبوند�ضليجا ودوري الأبطال 

خالل الثنى ع�ضر �ضهرا املا�ضية.
وم����ن اأب�����رز امل�����ض��ت��ج��دات يف ال��ت�����ض��ن��ي��ف اأي�������ض���ا، ���ض��ع��ود ال��ب��ول��ن��دي روب����رت 
ليفاندوف�ضكي، اإىل املركز اخلام�س بعدما قاد فريقه برو�ضيا دورمتوند اإىل 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا بعد ت�ضجيله رباعية يف مرمى ريال مدريد مبباراة 

الذهاب يف الدور قبل النهائي.
اأحرز  فقد  نهائي،  ن�ضف  يف  البولندي  للمهاجم  الكبري  الأداء  ع��ن  وبعيدا 
ب��دوري الأبطال والبوند�ضليجا منذ �ضهر  13 مباراة  14 هدفا يف  الالعب 

مار�س، وهو ما �ضعد به اإىل املركز اخلام�س.

توج  اذا  ب��ال��ل��ق��ب  الح��ت��ف��الت  ع��ن  ف��ي��الن��وف��ا  تيتو  امل����درب  يغيب  ق��د 
ال��ق��دم غدا  ل��ك��رة  ال���ض��ب��اين  الوىل  ال��درج��ة  ل���دوري  بر�ضلونة بطال 
وتغلب  طبي.  لفح�س  للخ�ضوع  نيويورك  اىل  �ضيتوجه  الربعاء لنه 
نقطة   11 بفارق  امل�ضابقة  ليت�ضدر   2-4 بيتي�س  ريال  على  بر�ضلونة 
عن ريال مدريد �ضاحب املركز الثاين مع تبقي اأربع جولت يف امل�ضابقة 
ويحتاج الفريق القطالوين اىل نقطتني فقط ل�ضمان الفوز باللقب. 
و�ضي�ضت�ضيف ريال مناف�ضه ملقة يوم الربعاء و�ضيعني اخفاقه يف الفوز 
اأعوام والوىل  �ضمان بر�ضلونة احراز اللقب للمرة الرابعة يف خم�ضة 
مع فيالنوفا الذي يق�ضي مو�ضمه الول مع الفريق. وقال فيالنوفا 
يوم  نيويورك  اتوجه اىل  �ضوف  بيتي�س  لقاء  يف موؤمتر �ضحفي عقب 
الثنني للخ�ضوع لبع�س الفحو�س املقررة و�ضوف اأعود يوم اخلمي�س. 

العام  ���ض��اب��ق ه���ذا  ن��ي��وي��ورك يف وق���ت  ف��ي��الن��وف��ا �ضهرين يف  واأم�����ض��ى 
اذار  مار�س  يف  بر�ضلونة  لقيادة  وع��اد  ال�ضرطان  من  للعالج  للخ�ضوع 
جراحية  لعملية  عاما   44 العمر  من  البالغ  امل��درب  وخ�ضع  املا�ضي. 
لزال����ة ورم يف ال��غ��دد ال��ل��ع��اب��ي��ة يف ن��وف��م��رب ت�����ض��ري��ن ال��ث��اين 2011 
مل  واذا  املا�ضي.  الول  كانون  دي�ضمرب  يف  اأخ��رى  جراحة  اىل  واحتاج 
ا�ضتاد  التالية يف  �ضتكون فر�ضته  اللقب يوم الربعاء  يح�ضم بر�ضلونة 
اتليتيكو مدريد  �ضيافة  يلعب يف  املقبل عندما  الح��د  يوم  كالديرون 
نحتاج  اأننا  يف  نفكر  اأن  يجب  فيالنوفا  وق��ال  الثالث.  املركز  �ضاحب 
النقاط  على جميع  �ضيح�ضل  ري��ال مدريد  لن  اخريني  نقطتني  اىل 
املتبقية له. واأ�ضاف يجب اأن نعرتف باأنه من ال�ضعب الفوز ببطولة 

دوري وعندما نحقق ذلك يجب اأن نحتفل به.



ابتكار كامريا »عني احل�شرة«
والتي   ، ابتكار كامريا عني احل�ضرة  اإلينوي من  باحثون يف جامعة  متكن 
تعتمد يف تقنية ت�ضويرها على نظام الروؤية لدى احل�ضرات، حيث حتتوي 
ت�ضاعد  عد�ضة،   180 اإىل  ت�ضل  ال�ضغرية  العد�ضات  مئات  على  الكامريا 

امل�ضور على التقاط كافة التفا�ضيل يف امل�ضهد.
الكامريا اجلديدة حتتوي على اأجهزة ا�ضت�ضعار ب�ضري تعمل بدقة لإر�ضال 
ال�ضور التي تلتقطها كل عد�ضة يف الوقت ذاته، كما ميكن للكامريا ت�ضوير 

اأي م�ضهد بدقة متناهية دون اأن تفلت اأدق التف�ضيالت يف امل�ضهد.
امل�ضاهد من كافة الزوايا لأن  كامريا عني احل�ضرة ميكنها كذلك التقاط 
العد�ضات مو�ضوعة بداخلها �ضكل دائري بحيث ميكن الت�ضوير باأي و�ضعية 

بدون حدوث اأي خلل يف اأبعاد امل�ضهد الذي يتم ت�ضويره.

جراحة يف اأنف اأماندا باينز
الفنية  ال�ضحف  عناوين  باينز،  اأماندا  الأمريكية،  املمثلة  ت�ضدرت  بعدما 
جلراحة  بخ�ضوعها  الهوليودية  النجمة  اأق��رت  امل�ضطرب،  �ضلوكها  ج��راء 
التغريد  موقع  على ح�ضابها يف  تغريدة  باينز يف  وقالت  اأنفها.  يف  جتميل 
امل�ضغر تويرت اإن دورية اإن تات�س ا�ضتخدمت �ضورة يل منذ �ضنوات طويلة 

يف غالفها، واأنا اأكرهها .
واأ�ضافت اأن �ضبب طلبي من الدوريات واملواقع التوقف عن ا�ضتخدام �ضوري 

القدمية هو اأنني مل اأعد اأبدو بهذا ال�ضكل بعد الآن.
وتابعت لقد خ�ضعت جلراحة جتميل لأنفي لإزالة جلد كان يبدو كال�ضبكة 
بني عينّي . واأ�ضافت مل اأكن اأنوي اأن اأف�ضح عن ذلك لأحد، غري اأنني اأبدو 
اأجمل يف �ضوري اجلديدة، ول اأرغب 
با�ضتخدام ال�ضور القدمية بعد الآن.
من  بال�ضتياء  �ضعورها  عن  واأعربت 
�ضورها  واملواقع  الدوريات  ا�ضتخدام 
عن  �ضتكف  متى  مت�ضائلة   ، القدمية 
لن  اإنها  القول  اإىل  وخل�ضت  ذل��ك؟  
موؤكدة   ، ال�ضكل جم��دداً  بذلك  تبدو 
اأن خ�ضوعها للجراحة كان اأف�ضل ما 

قامت به لزيادة ثقتها بنف�ضها .
عناوين  ت�����ض��درت  ب��اي��ن��ز  اأن  ي���ذك���ر 
ال�����ض��ح��ف يف الآون������ة الأخ������رية، بعد 
اأ�ضهرها  غ��ري��ب��ة،  ب��اأع��م��ال  ق��ام��ت  اأن 

حالقة ن�ضف �ضعرها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

)الرجل احلديدي( 
يت�شدر اإيرادات ال�شينما 

ت�����ض��در اجل����زء ال��ث��ال��ث م���ن فيلم 
امل�����غ�����ام�����رات واحل������رك������ة ال����رج����ل 
ال�ضينما  اي��رادات  قائمة  احلديدي 
ال�ضبوع  ه��ذا  ال�ضمالية  امريكا  يف 
دولر.  م���ل���ي���ون  3ر175  حم��ق��ق��ا 
وال���ف���ي���ل���م ب���ط���ول���ة روب�������رت دوين 
ب���ال���رتو ودون  ار وج��وي��ن��ي��ث  ج��ي��ه 
ت�����ض��ي��دل وم���ن اخ�����راج ���ض��ني بالك 
الكوميدي  احلركة  فيلم  وت��راج��ع 
اىل  الول  املركز  من  ومك�ضب  اأمل 
املركز الثاين حمققا ايرادات بلغت 
الفيلم بطولة   ، دولر  6ر7 مليون 
م���ارك وال��ب��ريج ودواي���ن جون�ضون 
وانطوين ماكي ومن اخراج مايكل 
باملركز   42 ف��ي��ل��م  واح��ت��ف��ظ  ب����اي. 

الثالث حمققا 2ر6 مليون دولر.
الذاتية  ال�����ض��رية  الفيلم  وي��ت��ن��اول 
جاكي  الم��ري��ك��ي  ال��رج��ب��ي  لبطل 
ت�ضادويك  بطولة  وه��و  روب��ن�����ض��ون 
ومن  ف���ورد  وه��اري�����ض��ون  بو�ضيمان 
اخراج بريان هيلجيالند. وتراجع 
من  الن�ضيان  العلمي  اخليال  فيلم 
بايرادات  الرابع  اىل  الثاين  املركز 
بلغت 79ر5 مليون دولر. والفيلم 
بطولة توم كروز ومورجان فرميان 
واوجل�����ا ك��ريي��ل��ي��ن��ك��و وم����ن اخ����راج 
واحتفظ  ك��و���ض��ي��ن�����ض��ك��ي  ج���وزي���ف 
الثالثي  امل��ت��ح��رك��ة  ال��ر���ض��وم  فيلم 
باملركز  ب�������داأت  ال���رح���ل���ة  الب����ع����اد 
مليون  2ر4  م�����ض��ج��ال  اخل���ام�������س 
الرئي�ضية  وال�����ض��خ�����ض��ي��ات  دولر. 
املركز  اح��ت��ل  ال���ذي  الفيلم  ه��ذا  يف 
باأ�ضوات  امل��ا���ض��ي  ال���ض��ب��وع  ال��ث��اين 
رينولدز  وري�����ان  ك��ي��دج  ن��ي��ك��ول���س 
واميا �ضتون ومن اخراج كريك دي 

ميكو وكري�س �ضاندر�س .

يلقى م�شرعه معلقًا من �شعره
ذكرت تقارير اإخبارية اأن رجاًل هندياً كان قد �ضجل رقماً 
اأثناء  قيا�ضياً يف مو�ضوعة غيني�س لالأرقام القيا�ضية تويف 

حماولته عبور نهر معلقاً من �ضفريته يف �ضرق الهند.
واأف������ادت ال��ن�����ض��خ��ة الإل��ك��رتون��ي��ة مل��ج��ل��ة اإن���دي���ا ت����وداي اإن 
الطريق عرب  ناث روي كان قد قطع منت�ضف  �ضايليندرا 
النزلق  �ضلك  عجلة  يف  �ضعره  علق  عندما  تي�ضتا  نهر 
الذي كان مربوطاً فيه وا�ضتمر معلقاً يف الهواء لأكر من 
ن�ضف �ضاعة. واأ�ضافت املجلة اأن روي 50 عاما قام بجهود 
حممومة لتحرير نف�ضه ولكنه اأ�ضيب باأزمة قلبية وتويف 
وقالت �ضحيفة هندو اإن املئات احت�ضدوا قرب اأحد اجل�ضور 
مل�ضاهدة روي املعلق من �ضفريته على ارتفاع 21 مرتاً وهو 
الذي يعمل  183 م��رتاً. وكان روي،  يحاول عبور م�ضافة 
مو�ضوعة  لقب  على  ح�ضل  ق��د  املحلية  لل�ضرطة  �ضائقا 
مرتاً   82.5 م�ضافة  بقطع  لقيامه   2011 ع��ام  غيني�س 
معلقاً ب�ضفريته يف �ضلك انزلق. كما قام روي با�ضتخدام 
�ضفريته ل�ضحب قطار ترفيه )طفطف( وزنه 42 طناً يف 

بلدة دار جيلينج مل�ضافة 2.5 مرت العام املا�ضي.

توقيف ل�س بالفلفل احلار
ال�ضرطة  اإن  الإثنني،  ام�س  ا�ضرتايل  �ضرطة  �ضابط  قال 
ال�ضريعة  للوجبات  مطعم  اإىل  ا�ضتدعائها  عقب  ع��رت 
واأحمر  ب��ال��دوار  م�ضاب  به  م�ضتبه  ل�س  على  �ضيدين  يف 
الوجه، بعد اأن األقت موظفة دلواً مملوءاً بالفلفل احلار 
 24( العمر  م��ن  البالغ  ب��ه  امل�ضتبه  وخ�ضع  راأ���ض��ه.  على 
اأن ميثل  املتوقع  للعالج من حروق طفيفة، ومن  عاما( 
اأمام حمكمة يف وقت لحق للرد على اتهامات بالعتداء 
بق�ضد ال�ضرقة. وقالت ال�ضرطة اإنه قام بتحطيم ماكينة 
اإل��ق��ائ��ه��ا على  ال��ن��ق��دي��ة ع��ن ط��ري��ق  امل��دف��وع��ات  ت�ضجيل 
الأر���س ليفتحها، كما اعتدى على املوظفة التي حاولت 
منعه من احل�ضول على النقود خالل احلادث الذي وقع 
م�ضاء الأح��د. وق��ال مفت�س ال�ضرطة رال��ف دي��ن يف بيان 
له اإن املراأة )27 عاما( اأم�ضكت بدلو من الفلفل الأحمر 
ت�ضبب يف طرحه  ما  الرجل،  به على وج��ه  واألقت  احل��ار 

اأر�ضا على الفور .

وفاتان يف ال�شعودية بفريو�س كورونا
يف  اخ��ري��ن  �ضخ�ضني  وف��اة  ال�ضعودية  ال�ضحة  وزارة  اعلنت 
فريو�س  �ضحايا  ع��دد  يرفع  م��ا  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
ا�ضبوع  ���ض��ب��ع��ة يف غ�����ض��ون  ب��ال�����ض��ار���س اىل  ال�����ض��ب��ي��ه  ك���ورون���ا 
واح��د بعد ر�ضد ث��الث ح��الت خ��الل الي��ام املا�ضية. وتويف 
ثالث  �ضخ�س  يتلقى  حيث  ال�ضرقية  املنطقة  يف  ال�ضخ�ضان 
وزارة  او�ضحت  كما   ، م�ضتقر  وو�ضعه  امل�ضت�ضفى  يف  العالج 
الر�ضمية.  ال�ضعودية  النباء  وكالة  اوردت��ه  بيان  يف  ال�ضحة 
زال��ت حمدودة  ل  احل���الت  ان  البيان  ال���وزارة يف  واو�ضحت 
النت�ضار مقارنة بانواع النفلونزا الخرى ، موؤكدة ان الو�ضع 
ال�ضحي ل يدعو للقلق كما انها تتابع الو�ضع عن كثب ومبا 

ي�ضمن �ضحة و�ضالمة الوطن ومواطنيه واملقيمني .

حتذيرات ملوظفي الليل 
حذرت الهيئة الأملانية للفح�س الفني موظفي الورديات الليلية من اإمكانية اأن تت�ضبب طبيعة عملهم خالل فرتات 
الليل يف اإ�ضابتهم با�ضطرابات النوم على املدى الطويل. واأو�ضحت الهيئة التي تتخذ من مدينة فرانكفورت مقرا 
لها باأن ال�ضبب يعود لعدم تعّود اجل�ضم على العمل ليال حتى ولو على املدى الطويل، لأنه مهياأ يف الأ�ضا�س للنوم 
والراحة خالل فرتات الليل. ولذلك ت�ضطرب دورة النوم لدى موظفي الورديات الليلية، ويقل معدل نومهم عن 
غريهم من املوظفني مبعدل �ضاعتني اإىل اأربع �ضاعات يف املتو�ضط، مما يوؤدي بطبيعة احلال اإىل اإ�ضابتهم بنق�س 
اإىل  ي��وؤدي  اأن  النحو ميكن  ه��ذا  النوم على  نق�س  اأن  الفنية  الهيئة  واأردف���ت  الطويل.  امل��دى  النوم على  �ضديد يف 
اإ�ضابة املوظف با�ضطرابات يف اجلهاز اله�ضمي، و�ضداع، وتراجع قدرته على الإجناز يف العمل، وكذلك اإىل تعر�ضه 
الليلية، ل�ضيما  الورديات  العمل يف  الدموية. ونظرا لأنه غالبا ل ميكن جتنب  القلب والأوعية  اأمرا�س  ملخاطر 
العاملني  املوظفني  الأملانية  الهيئة  تو�ضي  كامل�ضت�ضفيات،  واجتماعية  ال�ضحية  الرعاية  كدور  املوؤ�ض�ضات  بع�س  يف 
بهذه املوؤ�ض�ضات ب�ضرورة اتخاذ الإجراءات الالزمة لوقاية اأنف�ضهم من الأ�ضرار اجل�ضدية، التي قد ت�ضيبهم نتيجة 
طبيعة عملهم. وت�ضمل الإجراءات الإكثار من ممار�ضة الأن�ضطة احلركية يف الهواء الطلق، اإذ يعمل ذلك على دعم 

�ضعورهم باإيقاع الليل والنهار، وي�ضاعد اأي�ضا يف احلد من الوقوع حتت �ضغط ع�ضبي.
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ي�شفع والدته ب�شبب علبة �شجائر
موؤخًرا،  ال�ضعودية  ج��دة  مدينة  يف  اجلزئية  املحكمة  اأ���ض��درت 
ملدة  ع��اًم��ا(   23( ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ  ���ض��اب  �ضجن  ت�ضمن  ح��ك��ًم��ا 
�ضفعه  خلفية  على  �ضوط،   400 جلده  اإىل  بالإ�ضافة  �ضنتني، 
للنقود  طلبه  اأثناء  ب�ضكني  لها  وتهديده  وجهها  على  لوالدته 

ل�ضراء علبة دخان، ح�ضبما اأوردت �ضحيفة املدينة ال�ضعودية.
و�ضمل احلكم يف احلق اخلا�س والعام التو�ضية بعر�س ال�ضاب 
املذكور على املخت�ضني يف امل�ضت�ضفيات املتخ�ض�ضة بعالج الإدمان 

اإثر اعرتاف البن العاق باأنه متعاط لل�ضموم املخدرة.
 ، املدينة  ح�ضب  احلكم  �ضك  بح�ضب  الق�ضية،  تفا�ضيل  وتعود 
ابنها  �ضد  عاًما(   61( �ضعودية  م�ضنة  بها  تقدمت  �ضكوى  اإىل 
بتهديدها  ق��ام  واأن���ه  كالمها،  ي�ضمع  ل  ابنها  ب��اأن  فيها  اأف���ادت 
الأمنية  الدوريات  با�ضرت  حيث  وجهها،  على  و�ضربها  ب�ضكني 
ال�ضاب الذي حاول نفي  اإثر البالغ املذكور بالقب�س على  على 
التهمة حتت ذريعة اأنه ح�ضر للمنزل ومعه مق�س و�ضا�س طبي 
لتطهري اأحد اجلروح من ج�ضده، وطلب من والدته زيت زيتون 
وملحا والتي بادرته بال�ضتف�ضار عن �ضبب طلبه لذلك معتقدة 
ت�ضمن  ا�ضتف�ضارها  على  اإجابته  واأن  خا�ضة  قتلها  يريد  اأن��ه 
جملة )و�س دخلك اإنتي(. ورغم هذه التربيرات الواهية اإل اأنها 
مل تنطل على جهات التحقيق حيث ات�ضح من خالل العودة اإىل 
ملف �ضوابقه وجود ق�ضية عقوق �ضابقة �ضده، وهي ما جعلته 
باأنه يتعاطى املخدرات، حيث  ينهار يف اعرتافاته �ضريًعا ويقر 
الق�ضية،  للنظر يف  للمحكمة اجلزئية  اإحالة ملف ق�ضيته  مت 
ذلك  اإث��ر  ل��وال��دت��ه، ومت على  امل��ذك��ور  ال�ضاب  ثبوت عقوق  ومت 
على  موزعة  جلده   400 وجلده  �ضنتني  مل��دة  بال�ضجن  تعزيره 
ثماين مرات، وبني كل فرتة واأخرى ع�ضرة اأيام، مع اأخذ التعهد 

ال�ضديد عليه بعدم العودة ملا بدر منه مرة اأخرى.

جرافة ترق�س 
متكن مواطن من ال�ضني من اأداء رق�ضة بجرافة تزن 20 طناً 
وقع  وق��د  اجلرافة  ت��وازن  على  ال�ضايق  �ضيطر  العر�س  واثناء 
احلدث يوم اخلمي�س يف ييبني مبقاطعة �ضيت�ضوان جنوب غرب 

ال�ضني.

اإعالن وفاة رجل فقد قبل 102 �شنة
 102 اأعلنت ال�ضلطات ال�ضويدية وفاة رجل فقد قبل  واأخ��رياً 
لوكال(  )ذا  �ضحيفة  وذك���رت  حينها  م��ن  عنه  ي�ضمع  ومل  �ضنة 
ع��ائ��ل��ة ج��وه��ان ج��وه��ان�����ض��ون طلبت م��ن وكالة  اأن  ال�����ض��وي��دي��ة 
على  �ضنة   102 م��رور  بعد  وف��ات��ه،  اإع���الن  الوطنية  ال�ضرائب 
فقداته. وتقدم حفيد �ضقيقة جوهان�ضون، بوثائق اإىل الوكالة 
من بينها ر�ضالة من �ضقيق جوهان تعود اإىل العام 1910 يقول 
اإنهما معاً يف معمل لالأخ�ضاب يف فانكوفر، ور�ضالة من  فيهما 
ثم  اأق���ارب���ه،  فيها  يحيي   1911 ال��ع��ام  م��ن  نف�ضه  جوهان�ضون 

انقطعت اأخباره.
�ضنوات  ي�ضمع عن جوهان منذ  اإن��ه مل  الأخ  كتب   1929 وع��ام 
اأن  اإل  اأن الغمو�س ل يزال يلف ق�ضية الختفاء  وعلى الرغم 

ال�ضرطة وافقت على اإعالن وفاة جوهان�ضون. 
اأم وابنتها تقومان بنزهة يف احلديقة التذكارية )�ضوا( يف طوكيو.. وذلك يف اليوم الأخري من عطلة )الأ�ضبوع الذهبي(.. حيث تعد من اأطول العطالت يف اليابان. )اأ ف ب(

لوهان : ل�شت 
نادمة على اأخطائي

لينزي  الأم��ريك��ي��ة  املمثلة  اأث����ارت 
الإعالم  و���ض��ائ��ل  يف  �ضجة  ل��وه��ان 
امل��ا���ض��ي��ة ب�ضبب  ال�����ض��ن��وات  خ���الل 
املخدرات  ت��ع��اط��ي  يف  ف�����ض��ائ��ح��ه��ا 
واإدمان الكحول. ورغم ذلك اأكدت 
لوهان )26 عاما( اأنها غري نادمة 
ع��ل��ى اأي ���ض��يء ف��ع��ل��ت��ه، وق���ال���ت يف 
الربيطاين  ال�ضحايف  مع  مقابلة 
�ضحيفة  ن�ضرتها  م��ورغ��ان  بري�س 
ارتكبت  الربيطانية:  ميل  داي��ل��ي 
تغيريها،  اأمت��ن��ى  الأخ��ط��اء  بع�س 
ل��ك��ن��ي ل�����ض��ت ن���ادم���ة ع��ل��ي��ه��ا، فقد 
ت��ع��ل��م��ت م��ن��ه��ا درو�����ض����ي . وذك����رت 
لوهان اأنها تعاطت الكوكايني اأربع 
حياتها،  يف  فقط  م��رات  خم�س  اأو 
ال���ه���روي���ن  اأت�����ع�����اط  وق�����ال�����ت: مل 
باأي  نف�ضي  اأحقن  مل  كما  مطلقا، 
م��واد خم��درة كما اأن��ن��ي مل اتعاط 
الأ�ضياء  ف��ت��ل��ك  ه��ل��و���ض��ة،  ع��ق��اق��ري 
اأن  اإىل  الإ����ض���ارة  جت��در   . تخيفني 
املا�ضي  ي��وم اجلمعة  ب���داأت  ل��وه��ان 
عالجا من الإدم��ان يف كاليفورنيا 

تنفيذا حلكم اأ�ضدرته املحكمة. 

�شبط طالب هند�شة مرتديًا 
النقــــاب ويت�شـــول املـــارة

ق�ضم  م����ن  ����ض���ب���اط  مت���ك���ن 
���ض��ربا اخل��ي��م��ة مب�����ض��ر من 
)حممد.ط(  على  القب�س 
ط����ال����ب  �ضنة–   20(
ب��ك��ل��ي��ة ال���ه���ن���د����ض���ة( اأث���ن���اء 
ب����ال����ت���������ض����ول فى  ق�����ي�����ام�����ه 
النقاب،  ومرتديا  ال�ضوارع، 
ومبواجهته اعرتف بقيامه 
ب�ضائقة  مل����روره  ب��ال��ت�����ض��ول 
ارتداء  يف  فكر  واأن��ه  مالية، 
اأحد  النقاب حتى ل يعرفه 
اأث����ن����اء ت�����ض��ول��ه م���ن امل�����ارة. 
بالواقعة،  حم�����ض��ر  حت����رر 
العامة  ال���ن���ي���اب���ة  وت����ول����ت 

التحقيق.

بداأت مدر�ضة جديدة من اليوجا متزج بني ال�ضرق والغرب 
وال��ت��دري��ب��ات ال��ب��دن��ي��ة وت��ق��ن��ي��ات اع����ادة ال��ت��اأه��ي��ل تكت�ضب 
�ضعبية يف اأنحاء الوليات املتحدة. ويقول خرباء ان الدي.

دي.بي يوجا قد ينق�ضها املزايا التي تتحقق من تدريبات 
لكنها  التقليدية  اليوجا  ممار�ضة  خ��الل  من  ال�ضرتخاء 
البدنية  التدريبات  ميكن ان توفر جمموعة متوازنة من 
املجل�س  با�ضم  املتحدثة  ارت�ضر  �ضرييل  وت��ق��ول  الفعالة. 
المريكي للتدريبات البدنية ان الدي.دي.بي يوجا ت�ضع 

الو�ضاع التقليدية لليوجا يف اطار غري تقليدي.
وميزج هذا الربنامج بني التدريبات التي تفيد القلب وقوة 
يت�ضمن  ل  لكنه  والت����زان  وامل��رون��ة  والتحمل  الع�ضالت 
تدريبات التاأمل الذهنية ول يوفر مزايا اليوجا التقليدية 

املتعلقة بال�ضرتخاء.
ويقول امل�ضارع املحرتف دياموند دال�س بيج الذي اأعطى 
انه  ا�ضمه  من  الوىل  احل��روف  اجل��دي��دة  اليوجا  مدر�ضة 
يطيقون  ل  الذين  للنا�س  خ�ضي�ضا  الربنامج  ه��ذا  ابتكر 
ممار�ضة اليوجا التقليدية التي تتعامل مع العقل والبدن 

اللياقة  خبرية  ارت�ضر  تقول  جانبها  وم��ن  واح��دة  كوحدة 
اذا  املقاتلني.  تدريبات  اأك��ر  ينا�ضب  ال�ضكل  ه��ذا  البدنية 
�ضت�ضيع  اليوجا  من  الذهنية  التدريبات  جانب  ا�ضتبعدت 
ال��ن��ظ��ام الع�ضبي  ال���ذي يتحقق يف  ال��ت��وازن  مت��ام��ا م��زاي��ا 

وحتفيز عملية التجديد للخاليا.
وي��ع��م��ل ب��ي��ج ع��ل��ى ن�ضر م��در���ض��ت��ه اجل��دي��دة يف ال��ي��وج��ا يف 
يف  ا�ضكتلندا  يف  و�ضيقدمها  املتحدة  ال��ولي��ات  انحاء  �ضتى 
يونيو حزيران كما نقلها اىل القوات المريكية يف العراق 
امل�ضارعة لثالث  العامل يف  بيج بطل  واأفغان�ضتان. ويقول 
الظهر  ���ض��دي��دة يف  ا���ض��اب��ة  ا���ض��ب��ت   1999 ع���ام  م����رات يف 
اليوجا وقلت لنف�ضي هذه ريا�ضة  واقرتحت علي زوجتي 
اأفادتني  التي  الدرجة  من  وده�ضت  جربتها  لكني  للبنات 
التقليدية  الو���ض��اع  ال��دي.دي.ب��ي يوجا بني  بها. ومت��زج 
لليوجا وما ي�ضفه بيج بتدريبات اعادة التاأهيل والتدريبات 
الريا�ضية املدر�ضية القدمية. فخالل احل�ضة يهبط على 
الر�س ويقوم بعدد مت�ضارع من تدريبات ال�ضغط يف �ضاحة 

متيل اأكر اىل اأجواء الك�ضافة.

يوجا جديدة تعتمد على اللياقة

هايل بريي: داء ال�شكري.. نعمة
ال�ضن  ه��ذه  يف  حملها  ع��ازي��ة  ب�)النعمة(،  ال�ضكري  داء  ب��ريي،  ه��ايل  الأم��ريك��ي��ة،  النجمة  و�ضفت 

املتقدمة اإىل اعتنائها الكبري ب�ضحتها جراء اإ�ضابتها بهذا املر�س.
م�ضابة  لأنني  بنف�ضي،  اأعتني  اإنني  قولها  بريي،  عن  الأمريكي  ميوزيك(  )كونتاكت  موقع  ونقل 

اأي�ضاً بداء ال�ضكري منذ كنت يف �ضن التا�ضعة ع�ضرة من العمر.
وا�ضافت: تعلمت اأن اأنظر اإىل هذا املر�س على اأنه نعمة، م�ضرية اإىل اأنها متكنت من ال�ضيطرة 

عليه بف�ضل اتباع نظام غذائي �ضحي وممار�ضة التمارين الريا�ضية ب�ضكل يومي.
واأعربت عن اعتقادها باأن منط حياتها ال�ضحي هو ما �ضمح لها باأن حتمل يف �ضن ال�ضاد�ضة 

والأربعني. وكانت بريي اأكدت، يف مقابلة مع �ضبكة )�ضي اإن اإن( الأمريكية، اأن حملها 
بطفلها الأول زوجها الفرن�ضي، اأوليفيه مارتينيز، هو اأكرب مفاجاأة يف حياتها.

 وكان املتحدث با�ضمها اأعلن، يف ني�ضان-اأبريل املا�ضي، عن نباأ حملها، م�ضرياً اإىل 
هي  �ضنة(   46( ب��ريي  ان  اإىل  ي�ضار  املقبل.  اخلريف  ف�ضل  يف  �ضيولد  طفلها  اأن 

اأم لبنة تدعى )نهال اأرييال( يف اخلام�ضة من العمر من زوجها ال�ضابق غابرييل 
اأوبري.


