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تـــوا�سل مـناف�سات دوري وزارة 
�سوؤون الـــرئا�سة بـــاإثـارة كـبرية 

عربي ودويل

حمدان بن زايد: امل�ساريع اجلاري تنفيذها 
يف املنطقة الغربية تلبي متطلبات التطور

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

ت�سافيز ين�سم لقائمة املحّنطني
 يف متاحف التاريخ بحثا عن اخللود..!

•• اأبوظبي-دبي-وام: 

بارك �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عر�شه  كما  ال���وزراء  ملجل�س  اجلديد  الت�شكيل  اهلل 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
حاكم دبي رعاه اهلل. ومتنى �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة التوفيق والنجاح 
ل��ل��وزراء على ما بذلوه من  ل��ل��وزراء اجل���دد.. واأع���رب عن �شكره وتقديره 

جهود يف خدمة وطنهم. 
من جانبه اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الت�شكيل احلكومي اجلديد  دب��ي..اأن  ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 
الذي اعتمده �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
العمل احلكومي  ملرحلة جديدة من  ا�شتعداداتنا  ليواكب  اهلل جاء  حفظه 
�شعبنا  تطلعات  وحتقيق  ب��ادن��ا  يف  التنمية  وت��رة  لت�شريع  فيها  نتطلع 
وتو�شيع اآفاق عاقاتنا مع العامل من حولنا. و�شدد �شموه على اأن التغير 
اجلديد ياأتي اأي�شا بوجوه جديدة لفريق العمل احلكومي لتجديد الأفكار 
ومواكبة التغرات والتعامل مع ملفات وطنية مهمة متثل اأولوية جلميع 
اأعلنه  ال��ذي  ال���وزراء  ملجل�س  اجلديد  الت�شكيل  ويت�شمن  الإم����ارات.  اأب��ن��اء 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم �شم مهام وزارة التجارة 
والتعاون  التنمية  وزارة  با�شم  وزارة  واإن�شاء  القت�شاد  ل���وزارة  اخلارجية 

الدويل وتعيني ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي وزيرة لهذه الوزارة. 
)الت�شكيل اجلديد ملجل�س الوزراء �س2(

   

بعد �سنوات من اإطالق الهيكل
�لرتبية تكت�ضف �أنه ي�ضم �إد�رتني ) تو�أم ( 

مهامهما وخططهما وعنا�ضرهما �لب�ضرية و�حدة
•• دبي – حم�شن را�شد 

تعكف وزارة الرتبية والتعليم حاليا ، على اإعادة توزيع الأدوار واملهام 
فيما بني اإدارتني من الإدارات املركزية املدرجة بهيكل الوزارة والبالغ 
اإدارة مركزية موزعة على خم�شة قطاعات ، وذلك   23 اإدارات��ه   عدد 
اأن   ، واإع��ان��ه  الهيكل  اعتماد  م��ن  �شنوات  وبعد  ل��ل��وزارة  تبني  بعدما 
واحدة  الب�شرية  وعنا�شرهما  وخططهما  مهامهما  اإدارت����ني  هناك 
والرقابة  التوجيه  اإدارة  املهام فيما بني  ، مما ترتب عليه ت�شارب يف 
والتي تتوىل مهامها جميلة املهري وتتبع قطاع العمليات الرتبوية ، 
واإدارة العتماد املدر�شي والتي تتوىل مهامها نوال خالد وتتبع قطاع 

ال�شيا�شات التعليمية .
التوجيه  اإدارة  مدير  املهري  جميلة  من  كل  ا�شتعرا�س  بعد  تبني  اإذ 
والرقابة ، ونوال خالد مدير اإدارة العتماد املدر�شي ملهام وبرامج عمل 
 ، اأن برامج الإدارت��ني واإن كانتا تهدفان للتطوير املدر�شي   ، اإدارة  كل 
اإل اأن منهجيات واأدوات ومعاير عملهما متقاربة ومتداخلة اأحيانا ، 
اإ�شافة اإىل اأن كا الإدارتني تعتمدان اإىل حد كبر يف تنفيذ مهامها 
مما   ، التوجيه(  )هيئات  ه��ي  واح���دة  ب�شرية  عنا�شر  على  وخططها 
ترتب عليه غياب خطة العمل وت�شتيت الروؤى والأدوار بني عدد من 

اإدارات الوزارة وكذا املناطق التعليمية وامليدان الرتبوي.
)التفا�شيل �س5(

حممد بن زايد خال لقائه رئي�س وزراء ماليزيا )وام(

رئي�س �لدولة يبارك �لت�ضكيل �جلديد ملجل�س �لوزر�ء
حممد بن ر��ضد يعلن �حلكومة �لعا�ضرة عرب تويرت 
اأربعة وجوه جديدة واإن�ساء وزارة للتنمية والتعاون الدويل و�سم التجارة اخلارجية لالقت�ساد

زيباري: �لأكر�د م�ضتعدون لالن�ضحاب من حكومة �ملالكي م�ضرع 5 جنود �أمريكيني بتحطم مروحية فى �فغان�ضتان

�أنباء عن مرونة يف موقف مر�ضي جتاه مطالب �ملعار�ضة

�سهدا توقيع مذكرتي تفاهم 

حممد بن ز�يد ورئي�س وزر�ء ماليزيا يبحثان �لعالقات �لثنائية و�ضبل تطويرها

•• كابول-وكاالت:

جنود  خم�شة  ان  الطل�شي)الناتو(  �شمال  حلف  ق��ال   
اأفغان�شتان  يف  ال��دول��ي��ة  امل�شاعدة  ق��وة  م��ن  امريكيني 
)اإي�������ش���اف( ق��ت��ل��وا ج����راء حت��ط��م ط��ائ��رة هليكوبرت يف 
جنوب الباد. واأكدت )اإي�شاف( يف بيان لها ان التقارير 
الأول���ي���ة ت�����ش��ر اىل ع���دم وج����ود اأي ن�����ش��اط ل��ل��ع��دو يف 

املنطقة وقت احلادث.
وياأتي احلادث بعد �شاعات من مقتل جنديني اأمركيني 

•• بغداد-يو بي اأي:

ام�س  زيباري  هو�شيار  العراقي  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن 
الثاثاء ان ال��وزراء الأك��راد يف احلكومة على ا�شتعداد 
كرد�شتان  اإقليم  رئي�س  اأم���ر  م��ا  اإذا  منها  لان�شحاب 

م�شعود البارزاين بذلك.
ملتقى  ن��دوة  هام�س  على  لل�شحافيني  زي��ب��اري  وق��ال 
ال�����ش��ل��ي��م��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه اجل��ام��ع��ة الأم���رك���ي���ة يف 
اإقليم  ال�����وزراء ال��ك��رد ومم��ث��ل��ي  اإن اج��ت��م��اع  امل��ح��اف��ظ��ة 

�خلرطوم وجوبا تتفقان على �إعادة �ضخ �لنفط
•• ادي�س ابابا-ا.ف.ب:

وقع جنوب ال�شودان ام�س اتفاقا ا�شافيا يف �شل�شلة التفاقات رامية اىل اعادة 
�شخ النفط املنقطع منذ اكرث من عام بعد اغاق النابيب النفطية التي متر 
14 يوما  اللدود. ومينح التفاق جوبا واخلرطوم مهلة  العدو  ال�شودان  يف 
النتاج  با�شتئناف  النفط  �شركات  الوام��ر اىل  بعد توقيعه من اجل توجيه 

النفطي، بح�شب ن�شخة من الوثيقة اطلعت عليها وكالة فران�س بر�س.
يف حال احرتام التفاق خافا لتفاقات �شابقة مت جتاهلها، �شتحتاج ال�شركات 
لعدة ا�شابيع لعادة فتح النابيب. لكنه لكنه ي�شكل اما جديدا يف ت�شجيل 

اخرتاق لنهاء الزمة.

عندما فتح مهاجم يرتدي زي اجلي�س الأفغاين النار يف 
بولية  والأفغانية  الأمركية  للقوات  م�شرتكة  قاعدة 

وردك �شرق.
من جهة اخرى  قتل 7 مدنيني بانفجار قنبلة وهجوم 
�شاروخي نفذته حركة طالبان يف اإقليم هلمند بجنوب 
اأفغان�شتان. ونقلت وكالة اأنباء باجهوك الأفغانية ام�س 
عن م�شوؤول يف الإقليم، اأن 5 مدنيني بينهم امراأة قتلوا 
عندما مرت ال�شيارة التي كانوا ي�شتقلونها من منطقة 

خان�شني فوق لغم.

ك��رد���ش��ت��ان يف احل��ك��وم��ة ال����ذي ع��ق��د ق��ب��ل ي��وم��ني مع 
ولي�س  للت�شاور  جاء  البارزاين،  م�شعود  الإقليم  رئي�س 

لن�شحابهم من احلكومة العراقية.
واأ�شاف زيباري اأن الوزراء الكرد م�شتعدون لان�شحاب 
والقيادة  ال��ب��ارزاين  اأم���ر  اإذا  ال��ع��راق��ي��ة،  احلكومة  م��ن 

الكردية بذلك.
ال��ع��ام ل��احت��اد الوطني  م��ن جانبه ق��ال نائب الأم���ني 
الكرد�شتاين برهم �شالح اأن جميع الحتمالت مفتوحة 

ب�شان ان�شحاب الوزراء الكرد من احلكومة.

•• كواالملبور-وام:

بحث الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة مع دولة حممد جنيب تون عبدالرزاق 
رئي�س وزراء ماليزيا عاقات التعاون القائمة بني دولة المارات العربية 
امل�شرتكة  امل�شالح  يخدم  مبا  وتطويرها  دعمها  و�شبل  وماليزيا  املتحدة 

للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.
اأبوظبي  عهد  ويل  ل�شمو  ماليزيا  وزراء  رئي�س  ا�شتقبال  ل��دى  ذل��ك  ج��اء 

مبقر رئا�شة الوزراء يف منطقة برتوجايا والوفد املرافق ل�شموه.
وتناول اللقاء الذي ح�شره الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية جممل العاقات القائمة واملتميزة بني البلدين 
وال�شتثمارية  والقت�شادية  والتجارية  ال�شناعية  امل��ج��الت  يف  خا�شة 
ال�شعبني  م�����ش��ال��ح  ي��خ��دم  مب��ا  وتنميتها  ب��ت��ط��وي��ره��ا  ال��ك��ف��ي��ل��ة  وال�����ش��ب��ل 

ال�شديقني.
اآل نهيان  اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد  من جهة اخرى �شهد الفريق 
حممد  ودول���ة  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
جنيب تون عبدالرزاق رئي�س وزراء ماليزيا مبقر رئا�شة الوزراء املاليزية 
يف برتوجايا توقيع مذكرتي تفاهم بني دولة المارات العربية املتحدة وم

اليزيا.                                                                )التفا�شيل �س2(

الفجر........    05:12            
الظهر.......    12:33  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:32  
الع�صاء......   08:02

الطائرات ال�شورية توا�شل ق�شف حي باب عمرو يف حم�س  )رويرتز(

مئات ال�شيارات ت�شطف يف طابور انتظارا للتزود بال�شولر )ا ف ب(

•• دم�شق-وكاالت:

تدور ا�شتباكات عنيفة عند اطراف 
تتعر�س  ح���ني  يف  دم�����ش��ق  م��دي��ن��ة 
مناطق يف حي بابا عمرو يف مدينة 
وقع  على  عنيف،  لق�شف  حم�س 

ا�شتباكات عنيفة تدور يف احلي.
الوطن  ���ش��ح��ي��ف��ة  اك�����دت  وق����ت  يف 
ال�شلطات  م��ن  القريبة  ال�����ش��وري��ة 
ب�شاحه  قادر  ال�شوري  ان اجلي�س 
وع����ت����اده ع���ل���ى م���وا����ش���ل���ة احل����رب 
وزراء  ف�شل  غ��داة  وذل��ك  ل�شنوات، 
خ���ارج���ي���ة الحت�������اد الوروب���������ي يف 
ت�شليح  ات��ف��اق ح���ول  ال��ت��و���ش��ل اىل 

املعار�شة ال�شورية.
اخلارجية  وزي������ر  ت���اك���ي���د  ورغ������م 
ال���ف���رن�������ش���ي ل�������وران ف���اب���ي���و����س ان 
الم���ر م��ط��روح اك��رث ف��اك��رث، فقد 
ك���رر ال�����وزراء ال��ذي��ن اج��ت��م��ع��وا يف 
بروك�شل ان الولوية تبقى ليجاد 

حل �شيا�شي يف �شوريا.
واك���د امل��وف��د ال���دويل اخل��ا���س اىل 
البراهيمي  الخ�������ش���ر  ����ش���وري���ا 
الذي �شارك يف الجتماع ان احلل 

الع�شكري غر وارد.
ال�������ش���وري حلقوق  واف�����اد امل��ر���ش��د 

•• القاهرة-وكاالت:

موؤ�ش�شة  م��ن  ق��ري��ب  م�شدر  ك�شف 
بوادر مرونة  امل�شرية عن  الرئا�شة 
قوية للرتاجع عن موقفها ال�شابق 
احلكومة  ب���ا����ش���ت���م���رار  امل��ت��م�����ش��ك 
احلالية برئا�شة ه�شام  قنديل حتى 

اإجراء انتخابات جمل�س النواب.
الأن��ا���ش��ول لاأنباء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
اأكرث  باتت  الرئا�شة  اأن  امل�شدر  عن 
مرونة جتاه ت�شكيل حكومة جديدة 
بدل من حكومة قنديل التي تلقى 
املعار�شة.  ���ش��دي��ًدا م��ن ق��وى  ن��ق��ًدا 
تلك  ت�����ش��ك��ي��ل  اأن  امل�������ش���در  وذك������ر 
القوى  ب��ت��واف��ق  �شيكون  احل��ك��وم��ة 

ال�شيا�شية.
وك��ان تغير احلكومة احلالية من 
للجلو�س  امل��ع��ار���ش��ة  ���ش��روط  اأب����رز 
طرحتها  التي  احل���وار  م��ائ��دة  على 
م���رة موؤخرا،  اأك����رث م��ن  ال��رئ��ا���ش��ة 
وك���ان ك��ذل��ك ح��ا���ش��را ع��ل��ى جدول 
الأمركي  اخلارجية  وزي��ر  اأع��م��ال 
للقاهرة  زيارته  جون كري خال 
خال ال�شهر اجلاري، وفق م�شادر 

دبلوما�شية بال�شفارة الأمركية.
وك�����ش��ف امل�����ش��در، ال���ذي ط��ل��ب عدم 
للحوار  دع��وة  اأن هناك  ا�شمه،  ذك��ر 
مع  ال��رئ��ا���ش��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  �شتطلقها 

ا�شتباكات يف حميط اخلالدية.
ليل  منت�شف  بعد  معارك  ووقعت 
الث���ن���ني ال���ث���اث���اء و���ش��ب��اح ام�س 
الدويل.  دم�شق  على طريق مطار 
احياء  م��ن��اط��ق يف  ت��ع��ر���ش��ت  ف��ي��م��ا 
واحلجر  والع�شايل  )�شرق(  جوبر 
ال�شود )جنوب( لق�شف براجمات 
اىل  ادى  م����ا  ام���������س،  ال�������ش���واري���خ 
بع�س  يف  وت�شرر  جرحى  �شقوط 

املنازل، بح�شب املر�شد.
ق���ال���ت م�شادر  اخ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
القوات  ان  ال�����ش��وري��ة  ب��امل��ع��ار���ش��ة 
املوالية للرئي�س ب�شار ال�شد قتلت 
املن�شقني على  30 على القل من 
اجلي�س يف كمني على طريق مطار 
دم�����ش��ق ام�������س ث���اث���اء ح���ني كان 
يف  ي��ر���ش��دون��ه��م  امل��ع��ار���ش��ة  مقاتلو 
منطقة  اىل  الق���دام  على  م�شرة 

ي�شيطر عليها املعار�شون.
املنطقة  يف  م��ع��ار���س  ق��ائ��د  وق����ال 
كانوا  ا���ش��م��ه  ن�شر  ع���دم  م�شرتطا 
ي���ع���رون ال���ط���ري���ق ال�����ش��ري��ع اىل 
وقعوا  ح���ني  ال�����ش��رق��ي��ة  ال���غ���وط���ة 
ي�����ش��ر اىل جزء  وك����ان  ك��م��ني.  يف 
لدم�شق  ال�شرقية  ال�شواحي  م��ن 

ت�شيطر عليه املعار�شة.

القوات ال�سورية تقتل 30 من�سقا يف كمني على طريق املطار 

معارك �ضارية مبحيط دم�ضق وق�ضف عنيف على حم�س

ال���ق���وى ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة خ����ال الأي�����ام 
الأو�شاع  ملناق�شة  املقبلة  القليلة 
ت�شكيل  اأجندته  تت�شمن  الراهنة، 
قانون  واأزم��������ة  ج����دي����دة  ح���ك���وم���ة 
الد�شتور  وت���ع���دي���ل  الن���ت���خ���اب���ات 
النائب  اأزم������ة  وك���ذل���ك  اجل����دي����د، 
ق��وى معار�شة  ال��ذي تطالب  العام 

باإقالته.
وق����د ج����اء ذل����ك ب��ع��د ����ش���اع���ات من 
ت�شريح اأمين علي م�شت�شار الرئي�س 
ل�شوؤون امل�شريني باخلارج وامل�شرف 
اأم�س،  م�شاء  الوطني  احل���وار  على 
ل��و���ش��ائ��ل اإع����ام حم��ل��ي��ة، ق���ال فيه 
ال��رئ��ي�����س حممد  ت���ويل  اق����رتاح  اإن 

قابل  اأم��ر  مر�شي حكومة  م�شغرة 
للمناق�شة.

على �شعيد اآخر بداأت جلنة برملانية 
لنتخابات  ج���دي���د  ق���ان���ون  اإع������داد 
ب����ه����دف جتنب  ال�����ن�����واب  جم���ل�������س 
اأوق���ف���ت حمكمة  اأن  ب��ع��د  ت��اأج��ي��ل��ه��ا 
ق����رار  ت��ن��ف��ي��ذ  الإداري  ال���ق�������ش���اء 
النتخابات  اإىل  ب��ال��دع��وة  م��ر���ش��ي 
وينتظر  امل��ق��ب��ل.  ني�شان  اأب��ري��ل  يف 
اإح����ال����ة ال���ق���ان���ون اجل����دي����د ال����ذي 
وافقت اللجنة الت�شريعية مبجل�س 
ال�شورى اأم�س الأول على اإعداده اإىل 
املحكمة الد�شتورية، وهي عملية قد 

ت�شبب مزيدا من التاأجيل.

الن�شان الذي يتخذ من بريطانيا 
مقرا له ويقول انه يعتمد للح�شول 
وا�شعة  �شبكة  على  معلوماته  على 
الطبية يف  وامل�شادر  املندوبني  من 
كل انحاء الباد، عن ق�شف عنيف 
الذي  عمرو  بابا  ح��ي  ل��ه  يتعر�س 

بعد  الحد  املعار�شة  مقاتلو  دخله 
القوات  ايدي  �شقوطه يف  �شنة من 

النظامية.
ا�شتباكات  م��ع  الق�شف  وي��رتاف��ق 
النظامية  ال����ق����وات  ب����ني  ع��ن��ي��ف��ة 
اطراف  عند  امل��ع��ار���ش��ة  وم�شلحي 

القوات  ا���ش��ت��ق��دم��ت  ال�����ذي  احل����ي 
ال����ن����ظ����ام����ي����ة ال�����ي�����ه م������زي������دا من 

التعزيزات.
كما يتعر�س حي اخلالدية واحياء 
ح��م�����س ال��ق��دمي��ة امل��ح��ا���ش��رة من 
وتدور  للق�شف،  النظامية  القوات 
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الفجر تنفرد بتفا�سيل الإحداث

د�ئرة �لنقل تطلق حملة توعية 
مو�قف عن  �جلمهور  لتثقيف 

•• تغطية رم�شان عطا:

اأعلنت دائرة النقل يف اأبو ظبي عن 
اإط�����اق ح��م��ل��ة ت��وع��ي��ة ع��ام��ة حتت 
من  ابتداًء  حياتنا  يف  مواقف  �شعار 
�شهرين  مل����دة  ت�����ش��ت��م��ر  م���ار����س   17
تثقيف  ب���ه���دف  وذل�����ك  م��ت��ت��اب��ع��ني، 
كيفية  ع���ل���ى  اجل���م���ه���ور  وت���وع���ي���ة 
النظام   ، مواقف  خدمات  ا�شتخدام 
مواقف  لإدارة  وال�����ش��ام��ل  امل��ت��ك��ام��ل 
املركبات يف اأبوظبي وقد مت الإعان 
عن اإطاق احلملة التوعوية خال 
موؤمتر �شحفي. )التفا�شيل �س9(
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رئي�س �لدولة يبارك �لت�ضكيل �جلديد ملجل�س �لوزر�ء
معايل  للعمل.  وزي���را  غبا�س  �شعيد  غبا�س  ب��ن  �شقر  معايل  لل�شحة. 
اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية وزير  الدكتور 
دول���ة ل�����ش��وؤون املجل�س ال��وط��ن��ي الحت����ادي. م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ه���ادف بن 
فهد  بن  اأحمد  را�شد  الدكتور  معايل  للعدل.  وزي��را  الظاهري  جوعان 

وزيرا للبيئة واملياه.
للطاقة. معايل  وزي��را  امل��زروع��ي  فار�س  ف��رج  �شهيل بن حممد   معايل 
العامة.  الأ�شغال  وزي��ر  النعيمي  باحليف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 
معايل  املالية.  لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  الطاير  حميد  ب��ن  عبيد  معايل 
بنت  رمي  م��ع��ايل  دول���ة.  وزي���رة  ال�شام�شي  ���ش��امل  بنت  ميثاء  ال��دك��ت��ورة 
ابراهيم الها�شمي وزيرة دولة. معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد �شلطان 

اجلابر وزير دولة. معايل عبداهلل بن حممد غبا�س وزير دولة.

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب��ارك 
حفظه اهلل الت�شكيل اجلديد ملجل�س الوزراء كما عر�شه �شاحب ال�شمو 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ومت��ن��ى   . اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
واأع��رب عن �شكره وتقديره للوزراء  التوفيق والنجاح للوزراء اجل��دد.. 

على ما بذلوه من جهود يف خدمة وطنهم. 
وفيما يلي الت�شكيل اجلديد ملجل�س الوزراء برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
نهيان  اآل  زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  الدفاع..  وزير  دبى  حاكم 

ال��وزراء وزيرا للداخلية. �شمو ال�شيخ من�شور بن  نائبا لرئي�س جمل�س 
زايد اآل نهيان نائبا لرئي�س جمل�س الوزراء وزيرا ل�شوؤون الرئا�شة. �شمو 
اآل مكتوم وزيرا للمالية. �شمو ال�شيخ عبداهلل  ال�شيخ حمدان بن را�شد 
بن زايد اآل نهيان وزيرا للخارجية. معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان وزيرا للثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع . معايل ال�شيخ حمدان بن 
مبارك اآل نهيان وزيرا للتعليم العايل والبحث العلمي. معايل ال�شيخة 
لبنى بنت خالد القا�شمي وزيرة للتنمية والتعاون الدويل. معايل حممد 
بن عبداهلل القرقاوي وزيرا ل�شوؤون جمل�س الوزراء. معايل �شلطان بن 
الرومي  حممد  بنت  م��رمي  معايل  لاقت�شاد.  وزي��را  املن�شوري  �شعيد 
القطامي  عبيد  حممد  بن  حميد  معايل  الجتماعية.  لل�شوؤون  وزي��رة 
وزيرا للرتبية والتعليم. معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزيرا 

التقى رئي�س وزراء ماليزيا يف برتوجايا 

حممد بن ز�يد وعبد�لرز�ق يبحثان �لعالقات �لثنائية و�ضبل تطويرها

حممد بن ز�يد ورئي�س وزر�ء ماليزيا ي�ضهد�ن توقيع مذكرتي تفاهم

•• كواالملبور-وام:

ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  ب��ح��ث 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
حممد  دول��ة  م��ع  امل�شلحة  للقوات 
جنيب تون عبدالرزاق رئي�س وزراء 
القائمة  التعاون  عاقات  ماليزيا 
بني دولة المارات العربية املتحدة 
وماليزيا و�شبل دعمها وتطويرها 
امل�شرتكة  امل�������ش���ال���ح  ي���خ���دم  مب����ا 

للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.
ج���اء ذل���ك ل���دى ا���ش��ت��ق��ب��ال رئي�س 
عهد  ويل  ل�����ش��م��و  م��ال��ي��زي��ا  وزراء 
اأب��وظ��ب��ي مبقر رئ��ا���ش��ة ال����وزراء يف 
املرافق  والوفد  برتوجايا  منطقة 

ل�شموه.
وتناول اللقاء الذي ح�شره الفريق 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
عبداهلل  ال�شيخ  و���ش��م��و  ال��داخ��ل��ي��ة 
اآل نهيان وزير اخلارجية  بن زايد 
جممل العاقات القائمة واملتميزة 
املجالت  يف  خا�شة  البلدين  ب��ني 
ال�شناعية والتجارية والقت�شادية 
الكفيلة  وال�����ش��ب��ل  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

موا�شلة  على  والتاكيد  الدولتني 
والعمل  وال���ت���ن�������ش���ي���ق  ال����ت���������ش����اور 
ع��ل��ى دع���م اق���ام���ة ال�����ش��راك��ات بني 
القطاعني  يف  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 
وال�شتفادة  واخل���ا����س  احل��ك��وم��ي 
م��ن جت���ارب وخ����رات ال��ب��ل��دي��ن يف 
القت�شادية  ال�شتثمارية  املجالت 

وال�شناعية.
ابوظبي  ع���ه���د  ويل  ���ش��م��و  واأك�������د 
اأن دولة المارات  املباحثات  خال 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اهمية  ت���ويل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
خا�شة يف تعزيز عاقاتها الثنائية 
بالتنمية  ت��ع��ن��ي  ال��ت��ي  ال����دول  م��ع 
وتقدم  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
التي  الم��ك��ان��ات  اف�شل  ل�شعوبها 
ت�شهم يف رفاهيته وتطوره م�شرا 
قطعت  م��ال��ي��زي��ا  اأن  ايل  ���ش��م��وه 
تر�شيخ  يف  وا�شا�شيا  مهما  �شوطا 

مكانتها التنموية عامليا.
واأ����ش���ار ���ش��م��وه خ���ال ال��ل��ق��اء اىل 
جتمع  م�شرتكة  قوا�شم  هناك  ان 
دول���ة الم�����ارات وم��ال��ي��زي��ا خا�شة 
خطواتهما  تعزيز  على  حر�شهما 
الإقت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم����ال  يف 

اأوا�شر  تعزيز  على  ب���اده  ح��ر���س 
الثنائية  وال���ع���اق���ات  ال�����ش��داق��ة 
الذي يحقق  بال�شكل  البلدين  بني 
القدرة  وي��ع��زز  امل�شرتكة  امل�شالح 
وال�شتقرار  الأم������ن  ح��ف��ظ  ع��ل��ى 

القليمي والدويل.
ورحب رئي�س وزراء ماليزيا بزيارة 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
اآل نهيان والوفد املرافق اىل  زايد 
ماليزيا موؤكدا اأنها تفتح جمالت 
التعاون  مب�شرة  امل�شي  يف  او���ش��ع 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن اىل اآف����اق ارح���ب يف 
تعزيز اأوجه التعاون واإيجاد فر�س 
اأف�����ش��ل ل��ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة جوانب 

العمل امل�شرتك.
تبادل جهات  اللقاء  وج��رى خال 
القليمية  التطورات  ب�شاأن  النظر 
ذات  وامل����و�����ش����وع����ات  وال�����دول�����ي�����ة 
اللقاء  ح�شر  امل�شرتك.  الهتمام 
م��ن ج��ان��ب دول���ة الم����ارات الوفد 
اأبوظبي  عهد  ويل  ل�شمو  امل��راف��ق 
ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  �شم  وال���ذي 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  و�شمو 
ن��ه��ي��ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ومعايل 

يخدم  مب��ا  وتنميتها  ب��ت��ط��وي��ره��ا 
م�شالح ال�شعبني ال�شديقني.

ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ���ال  وج���رى 
عاقات ال�شداقة التي جتمع دولة 
ت�شهده  وم���ا  وم��ال��ي��زي��ا  الم������ارات 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  ت���ط���ور  م���ن 
وال�شتثمارية  القت�شادية  خا�شة 
اىل جانب  والتدريبية  والتعليمية 
التنموية  امل�������ش���اري���ع  اه�����م  ب���ح���ث 

امل�شرتكة القائمة بني البلدين.
ون����اق���������س ال����ل����ق����اء اأه�������م الآل����ي����ات 
اتخاذها  ال��ت��ي مي��ك��ن  واخل���ط���وات 
املتميزة  العاقات  تعزيز  �شبيل  يف 
حر�س  منطلق  م��ن  البلدين  ب��ني 
وتطوير  دف�����ع  ع���ل���ى  ال���ق���ي���ادت���ني 
ع����اق����ات ال����ت����ع����اون وال�������ش���داق���ة 
اآف����اق  اإىل  ال���وط���ي���دة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

اأرحب.
و���ش��دد اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اأن 
من  م��زي��دا  املقبلة  املرحلة  ت�شهد 
التعاون يف كافة القطاعات والعمل 
وتو�شيع  ال�����زي�����ارات  ت���ب���ادل  ع��ل��ى 
القت�شادية  ال����ع����اق����ات  ن���ط���اق 
امل�شتثمرين  ام��ام  الفر�س  واإتاحة 
واملبادرات  امل�شاريع  يف  للم�شاهمة 
تطلعات  ت���خ���دم  ال���ت���ي  امل�����ش��رتك��ة 

م�شادر  وت���ن���وي���ع  والج���ت���م���اع���ي���ة 
كونه  بالتعليم  واله��ت��م��ام  ال��دخ��ل 
ال��ت��ي يعتمد  ال��رك��ي��زة ال���ش��ا���ش��ي��ة 
وال�شعوب  ال����دول  ت��ق��دم  يف  عليها 
وامل��ح��اف��ظ��ة يف ال���وق���ت ذات����ه على 
ال�شيلة  وال������ع������ادات  ال���ت���ق���ال���ي���د 

والرتاث الثقايف لبلديهما.
ابوظبي  ع��ه��د  ويل  �شمو  وا���ش��اف 
القائمة  ب��ال�����ش��راك��ات  ن��رح��ب  اإن��ن��ا 
وبال�شتثمارات  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني 
املاليزية يف دولة المارات ونتطلع 
ه����ذا  ت����ط����وي����ر  م������ن  امل������زي������د  ايل 
زيارتنا  ت�شهم  اأن  ون��اأم��ل  التعاون 
القت�شادية  ال�شراكة  تفعيل  اىل 
جديدة  قطاعات  يف  وال�شتثمارية 
اىل  امل�����ش��رتك  ب��ال��ت��ع��اون  للو�شول 
امل�����ش��ت��وى ال����ذي ي��ط��م��ح ال��ي��ه كا 

الطرفني .
رئ��ي�����س وزراء  اأ�����ش����اد  م���ن ج��ان��ب��ه 
م���ال���ي���زي���ا مب�������ش���ت���وى ال���ع���اق���ات 
البلدين وما  القائمة بني  املتميزة 
يلبي  م�شتمر  ت��ط��ور  م��ن  ت�شهده 
ال�شديقني..  ال�شعبني  ت��ط��ل��ع��ات 
معرا عن تقديره جلهود القيادة 
يف دولة المارات لدعمها املتوا�شل 
واأكد   .. الثنائي  التعاون  تعزيز  يف 

•• كواالمبور-وام:

ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  ���ش��ه��د 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة ودول�����ة حممد 
رئي�س  ع���ب���دال���رزاق  ت����ون  جن��ي��ب 
وزراء ماليزيا مبقر رئا�شة الوزراء 
توقيع  ب���رتوج���اي���ا  يف  امل���ال���ي���زي���ة 
مذكرتي تفاهم بني دولة المارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة وم���ال���ي���زي���ا. 
التفاهم  م�����ذك�����رة  وق����ع����ت  وق������د 
ال�شتثمارات  ���ش��رك��ة  ب��ني  الوىل 
ال��ب��رتول��ي��ة ال��دول��ي��ة اي��ب��ي��ك من 
جانب وبني �شركة امليناء النفطي 
ام واي  املاليزي ون  ال�شرتاتيجي 
جوهر  �شكرتري  �شتيت  و�شركة 
من  بيناليك   وجمموعة  املتحدة 
جانب اآخر. وتق�شي املذكرة ببناء 
ماليزيا  يف  ا�شرتاتيجية  خ��زان��ات 
ت�شتوعب  ابوظبي  نفظ  لتخزين 
كمرحلة  ب���رم���ي���ل  م���ل���ي���ون   60
امل�شتقبل  يف  الت����ف����اق  م���ع  اوىل 
وم�����ش��ان��ع لنتاج  م�����ش��ف��اة  ل��ب��ن��اء 

البرتوكيماويات.
اجلانب  من  التفاهم  مذكرة  وقع 
���ش��ع��ادة خ����ادم عبداهلل  الم���ارات���ي 
ل�شركة  املنتدب  الع�شو  القبي�شي 
الدولية  البرتولية  ال�شتثمارات 
ايبيك ومن اجلانب املاليزي ال�شيد 
حممد اأزهر بن عثمان خر الدين 
رئي�س جمل�س الإدارة �شركة امليناء 
املاليزي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  النفطي 
اوبيت  حاجي  وال�شيد  واي  ام  ون 
بن تاول امني ولية جوهر ممثا 
عن �شركة �شتيت �شكرتري جوهر 
املتحدة وال�شيد فن�شنت لياو �شينغ 
ملجموعة  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��و  ه����اي 

التنموية  امل�������ش���اري���ع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
امل�����ش��رتك��ة.. داع��ي��ا اإىل م��زي��د من 
املوؤ�ش�شات  ج��ان��ب  م��ن  ال�����ش��راك��ات 
لاإ�شتثمار  الإماراتية  وال�شركات 
يف م��ال��ي��زي��ا. واأع������رب ���ش��م��وه عن 
واملباحثات  الزيارة  هذه  باأن  ثقته 
التي ج��رت مع دول��ة رئي�س وزراء 
م��ال��ي��زي��ا والت���ف���اق���ي���ات ال���ت���ي مت 
حتقيق  يف  �شت�شهم  اإليها  التو�شل 
اإل��ي��ه برغبة  ن�شعى  ال���ذي  ال��ه��دف 
�شادقة واإرادة م�شرتكة ن�حو امل�شي 
بالعاقات املتميزة اإىل اآفاق اأرحب 
تطويرها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  واأو����ش���ع 
امل��رح��ل��ة املقبلة  ب��ه��ا يف  والرت���ق���اء 
لبناء تعاون اإماراتي ماليزي قوي 
وتطلعات  طموحات  يلبي  ومتني 
وقيادتيهما.  ال�شديقني  �شعبينا 
ويل  �شمو  اأ���ش��اد  كلمته  خ��ت��ام  ويف 
التنموية  بالتجربة  اأبوظبي  عهد 
كانت  ل���ق���د  وق�������ال    .. امل���ال���ي���زي���ة 
غنية  املاليزية  التنموية  التجربة 
ومكانة  جن��اح��ا  وحققت  وف��ري��دة 
رفيعة وهو ما ي�شهد به العامل .. 
التوفيق  م��ن  امل��زي��د  لكم  متمنني 
والنجاح وملاليزيا و�شعبها ال�شديق 

دوام التقدم والرقي .
 م���ن ج��ان��ب��ه رح����ب دول�����ة حممد 
جن��ي��ب ت���ون ع��ب��دال��رزاق يف كلمة 
له بزيارة الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان اىل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
ماليزيا والتي توؤكد عمق العاقة 
الوثيقة  وال��رواب��ط  البلدين  ب��ني 

التي جتمع ال�شعبني ال�شديقني.
للمناق�شات  �شعادته  ع��ن  واأع����رب 
امل�شتفي�شة واملثمرة مع �شمو ويل 
ع��ه��د اب��وظ��ب��ي ح���ول ن��ط��اق وا�شع 
العاقات  م��ن  ب��دءا  الق�شايا  م��ن 
الثنائية وحتى التعاون يف جمالت 

اأطر  ودوره البناء يف دعم وتفعيل 
التعاون امل�شرتك و�شعيه املتوا�شل 
والروابط  ال�شات  تر�شيخ  جت��اه 
امل��ت��م��ي��زة م��ع دول����ة الإم������ارات مبا 
ي��ع��زز ع��اق��ات ال�����ش��داق��ة ويحقق 
لل�شعبني  امل����ت����ب����ادل����ة  امل���ن���ف���ع���ة 
ال�شديقني على الأمدين القريب 
عهد  ويل  واأ�������ش������اف  وال���ب���ع���ي���د. 
يف  التوجه  ن�شارككم  اإننا  ابوظبي 
امل�شتقبل  ن�����ح��و  ال���دائ���م  تطلعكم 
والتحلي باإرادة قوية يف ال�شتثمار 
الأمثل للقدرات الب�شرية الوطنية 
نه�شة  لبلدينا  ال��ذي حقق  الأم��ر 
تقديرا  واأك�شبهما  �شاملة  تنموية 
واحرتاما كبرين وهو ما يعطي 

عاقات البلدين اأهمية خا�شة 
�شكل  ال��ي��وم  ل��ق��اء  اإن  �شموه  وق���ال 
ف���ر����ش���ة ه���ام���ة ل���ل���ح���وار وت���ب���ادل 
للتطرق  مهمة  ومنا�شبة  الأف��ك��ار 
الثنائية  ال��ق�����ش��اي��ا  م��ن  ع���دد  اإىل 
امل�������ش���رتك���ة وجم��������الت ال���ت���ع���اون 
�شك  ب��ا  �شت�شهم  وال��ت��ي  القائمة 

بيناليك .
التفاهم  م�����ذك�����رة  وق����ع����ت  ك���م���ا 
الثانية بني �شركة ابار لا�شتثمار 
و�شندوق التنمية املاليزي وتن�س 
على اقامة �شندوق ا�شتثماري بني 
ماليزيا  يف  لا�شتثمار  اجلانبني 
العامل  ب���ل���دان  وك���اف���ة  واب���وظ���ب���ي 
حيث وقعها من اجلانب الماراتي 
القبي�شي  ع���ب���داهلل  خ����ادم  ���ش��ع��ادة 
ابار  ���ش��رك��ة  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
املاليزي  اجلانب  ومن  لا�شتثمار 
ال���دي���ن وك قمر  ����ش���ري  ال�����ش��ي��د 
الدين رئي�س جمل�س ادارة �شندوق 
التنمية املاليزي. ومبنا�شبة توقيع 
ويل  �شمو  القى  التفاهم  مذكرتي 
عهد ابوظبي كلمة اأعرب فيها عن 
بلقاء دول��ة حممد جنيب  �شعادته 
ت��ون ع��ب��دال��رزاق وب��زي��ارة ماليزيا 
ال���ت���ي جت��م��ع��ه��ا ب���دول���ة الم������ارات 

عاقات متميزة ووثيقة.
وثمن �شموه اجلهود املخل�شة التي 
يبذلها دولة رئي�س وزراء ماليزيا 

ال�شراكة  ودعم  وتطوير  تعزيز  يف 
ظل  يف  ال�شديقني  البلدين  ب��ني 
وماليزيا  الإم��������ارات  ت�����ش��ه��ده  م���ا 
انفتاح  يعززها  تنموية  نه�شة  من 
على  ق���ادر  ومتنوع  ح��ر  اقت�شادي 
با�شتمرار وهو  املتغرات  ا�شتيعاب 
ما اأ�شهم يف و�شع البلدين يف موقع 
الإقت�شاد  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  ح��ي��وي 
�شمو  اأول  الفريق  واأ���ش��ار  العاملي. 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اىل 
اأهمية الدور املتكامل بني القطاع 
�شموه  منوها  واخلا�س  احلكومي 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  باأن 
هم  وامل�شتثمرين  الأعمال  ورج��ال 
�شركاء حقيقيون يف التنمية ولهم 
دور فاعل وبناء يف تقوية وتوثيق 
العاقات الثنائية والرقي بها اإىل 
ت��وف��ر مقومات  الأف�����ش��ل يف ظ��ل 
امل�شجع  واملناخ  وال�شتقرار  الأم��ن 
ترحيب  �شموه  واأك���د  لا�شتثمار 
دولة المارات مب�شاركة املوؤ�ش�شات 
للم�شاهمة  امل��ال��ي��زي��ة  وال�����ش��رك��ات 

خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز 
ال�شوؤون التنفيذية و�شعادة حممد 
دي��وان ويل  املزروعي وكيل  مبارك 

عهد اأبوظبي.
ماليزيا  وزراء  رئي�س  دول���ة  وك���ان 
الفريق  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  م���ق���دم���ة  يف 
بن  حم���م���د  ال�������ش���ي���خ  ����ش���م���و  اأول 
اىل  و�شوله  ل��دى  نهيان  اآل  زاي���د 
ويل  ل�شمو  ج��رت  حيث  برتوجايا 
رئا�شة  مبنى  اأم����ام  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 
ر�شمية  ا�شتقبال  مرا�شم  ال����وزراء 
عزف خالها ال�شامان الوطنيان 
املتحدة  العربية  الم���ارات  ل��دول��ة 
ثلة  �شموه  تفقد  بعدها  وماليزيا 
من حر�س ال�شرف ا�شطفت حتية 

له ثم �شافح �شموه يرافقه رئي�س 
ك��ب��ار م�شتقبليه  امل��ال��ي��زي  ال����وزراء 
امل�شئولني  وك����ب����ار  ال���������وزارء  م����ن 
واأع�شاء  وال�������ش���ف���راء  امل��ال��ي��زي��ني 
املعتمدين  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  ال�����ش��ل��ك 
دولة  ���ش��اف��ح  فيما  م��ال��ي��زي��ا  ل���دى 
رئي�س وزراء ماليزيا اأع�شاء الوفد 

املرافق ل�شمو ويل عهد ابوظبي. 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  وك����ان 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ام�س  و���ش��ل  ق��د  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
يف  ك��والمل��ب��ور  امل��ال��ي��زي��ة  العا�شمة 
تلبية  واح��دا  يوما  ت�شتغرق  زي��ارة 
ل���دع���وة دول����ة حم��م��د جن��ي��ب تون 

عبدالرزاق رئي�س وزراء ماليزيا..
كبار  مع  مباحثات  خالها  يجري 
ويرافق  امل��ال��ي��زي��ني.  امل�����ش��وؤول��ني 
ي�شم..الفريق  رف��ي��ع  وف��د  �شموه 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخلارجية و معايل خلدون خليفة 
ال�شوؤون  ج���ه���از  رئ���ي�������س  امل����ب����ارك 
�شعادة حممد مبارك  و  التنفيذية 
امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 
���ش��ع��ادة خ����ادم عبداهلل  اأب��وظ��ب��ي و 
ل�شركة  املنتدب  الع�شو  القبي�شي 

ال�شتثمارات البرتولية الدولية. 

التجارة وال�شتثمار منوها باإتفاق 
اإمكانات  وج�����ود  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ني 
كبرة ملزيد من التعاون مبا يعود 
الدولتني  ع��ل��ى  امل��ل��م��و���س  ب��ال��ن��ف��ع 

وال�شعبني ال�شديقني.
ماليزيا  وزراء  رئي�س  دول��ة  وق��ال 
اإن دولة الإمارات العربية املتحدة 
هي اأهم �شريك جتاري ملاليزيا يف 
التجارة  حجم  بلغ  حيث  اخلليج 
ع�شر  الأح���������د  الأ�����ش����ه����ر  خ������ال 
اإىل   2012 ���ش��ن��ة  م����ن  الأوىل 
رينغيت  مليار   24.8 ي��ق��ارب  م��ا 
املائة  يف   18 ن�شبتها  ب��زي��ادة  اأي 
موؤكدا   .. �شبقه  ال���ذي  ال��ع��ام  ع��ن 
تعد  اب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  زي���ارة  اأن 
مل��ال��ي��زي��ا ل���ش��ي��م��ا للقطاع  ف��ر���ش��ة 
اخل���ا����س م���ن اأج�����ل زي������ادة حجم 
العام  اك��ر خ��ال  ال��ت��ج��ارة ب�شكل 
اجل��اري 2013 . واأ���ش��اف ان��ه يف 
والتجارة  املتنامي  التعاون  �شوء 
امل����ت����زاي����دة ب����ني م���ال���ي���زي���ا ودول�����ة 
اأ�شهد  اأن  ي�شرين  ف��اإن��ه  الإم����ارات 
توقيع مذكرات تفاهم بني بلدينا 
. وقال ان ال�شراكة ال�شرتاتيجية 
بني مركز كوالملبور املايل العاملي 

الماراتية  وال�����ش��رك��ات  ج��ه��ة  م��ن 
�����ش����وف تركز  اخ�������رى  م����ن ج���ه���ة 
امل�شتدامة  ال����ش���ت���ث���م���ارات  ع���ل���ى 
والعالية  امل��ه��م��ة  امل�������ش���روع���ات  يف 
للنمو  حيوية  تعد  والتي  التاأثر 
البعيد  والجتماعي  القت�شادي 
امل�����دى وال�������ش���ري���ع مل��ال��ي��زي��ا حيث 
وق����ع����ت ����ش���رك���ة اآب��������ار و����ش���ن���دوق 
امل�شروع  اتفاقية  املاليزي  التنمية 
وامليناء  اآب���ار  �شركة  ب��ني  امل�شرتك 
�شندوق  لن�شاء  املاليزي  النفظي 
ا����ش���ت���ث���م���اري ت���ب���ل���غ ق���ي���م���ت���ه 18 
اي�شا  مت  ف��ي��م��ا  ري��ن��غ��ي��ت  م���ل���ي���ار 
ات��ف��اق��ي��ة لن�����ش��اء خزانات  ت��وق��ي��ع 
ماليزيا  يف  للبرتول  ا�شرتاتيجية 
تت�شع ل� 60 مليون برميل بتكلفة 
رينغيت  مليار   21 تبلغ  تقديرية 
من �شاأنها اأن تدفع اإىل املزيد من 
الن�شاط القت�شادي املهم. وا�شاف 
اللذين  امل�������ش���روع���ني  ه���ذي���ن  ان 
يوؤ�شران  باملليارات  قيمتهما  تبلغ 
بلدينا وهما  العاقة بني  لتنامي 
دليل على الثقة بالقوة وال�شتقرار 
الطويل الأمد اللذين تتمتع بهما 
اأن  ح��ني  ويف  واقت�شادها  ماليزيا 

اأج���زاء اأخ���رى م��ن ال��ع��امل ل تزال 
القت�شادي  ال���رك���ود  م���ن  ت��ع��اين 
فاإن القت�شاد املاليزي يتقدم بقوة 
ويتمتع بنمو متزايد .. م�شرا اىل 
�شتخلق  امل�شروعات  ه��ذه  مثل  ان 
ال���وظ���ائ���ف  م�����ن  اللف  م����ئ����ات 
املرتفع.  ال���دخ���ل  ذات  اجل���دي���دة 
املذكرتني  ت��وق��ي��ع  م��را���ش��م  ح�شر 
ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
رئي�س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  و�شمو 
ن��ه��ي��ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ومعايل 
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز 
ال�شوؤون التنفيذية و�شعادة حممد 
مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل 
عهد اأبوظبي و�شعادة خادم عبداهلل 
ل�شركة  املنتدب  الع�شو  القبي�شي 
الدولية  البرتولية  ال�شتثمارات 
العبودي  �شلمان  ن��ا���ش��ر  و���ش��ع��ادة 
ماليزيا  يف  الم����ارات  دول��ة  �شفر 
كما ح�شرها من اجلانب املاليزي 
امل�شئولني  ال��وزراء وكبار  عدد من 
و�شعادة  امل��ال��ي��زي��ة  احل���ك���وم���ة  يف 

�شفر ماليزيا لدى الدولة. 

�ل�ضوؤون �لإ�ضالمية بدبي تطلق حملة فقه �ملر�أة �مل�ضلمة
•• دبي-وام:

دبي  يف  اخل��ري  والعمل  الإ�شامية  ال�شوؤون  دائ��رة  اأطلقت 
حملة فقه املراأة امل�شلمة بالتعاون مع م�شت�شفى لطيفة بدبي 
الكا�س  عائ�شة  وقالت  للمراأة.  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  وذل��ك 
التي  احل��م��ل��ة  اإن  ال��دي��ن��ي  وال��ت��وج��ي��ه  التثقيف  اإدارة  م��دي��ر 
د�شنها الدكتور عمر حممد اخلطيب املدير التنفيذي لقطاع 
اإدارة  مديرة  ط��ح��واره  وهناء  بالدائرة  الإ�شامية  ال�شوؤون 
بخم�س  وتنفذ  لطيفة  مب�شت�شفى  واملالية  الإداري���ة  ال�شوؤون 
بتوعيتها  املجتمع  يف  امل���راأة  مكانة  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ل��غ��ات 
وتثقيفها يف دينها ومعرفة احلقوق والواجبات املرتتبة عليها 

كاأم وعاملة واأخت وربة بيت وزوجة وفتاة وطالبة.

حممد بن را�سد يعلن احلكومة العا�سرة عرب تويرت 

�لت�ضكيل �جلديد ملجل�س �لوزر�ء ي�ضم �أربع وجوه جديدة و�إن�ضاء وز�رة للتنمية و�لتعاون �لدويل و�ضم �لتجارة �خلارجية لالقت�ضاد.
نهيان بن مبارك للثقافة وحمد�ن بن مبارك للتعليم �لعايل ولبنى �لقا�ضمي للتنمية وعبد�هلل باحليف لالأ�ضغال و�ضهيل بن فار�س �ملزروعي للطاقة

•• اأبوظبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الذي  اجلديد  احلكومي  الت�شكيل  دب���ي..اأن  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
اعتمده �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
نتطلع  احلكومي  العمل  ملرحلة جديدة من  ا�شتعداداتنا  ليواكب  اهلل جاء 
فيها لت�شريع وترة التنمية يف بادنا وحتقيق تطلعات �شعبنا وتو�شيع اآفاق 
عاقاتنا مع العامل من حولنا. و�شدد �شموه على اأن التغير اجلديد ياأتي 
ومواكبة  الأف��ك��ار  لتجديد  احلكومي  العمل  لفريق  جديدة  بوجوه  اأي�شا 

رئي�شي يف التنمية الب�شرية العاملية ون�شج عاقات تنموية مع �شعوب العامل 
و�شيتم  املجال.  الإم��ارات يف هذا  دولة  وتاريخ  تتنا�شب مع مكانة  املختلفة 
العمل  ال���وزارة  وت��ب��داأ  اجل��دي��دة  ل��ل��وزارة  اخلارجية  امل�شاعدات  �شم مكتب 
فورا عر عدة م�شارات ت�شمل تطوير �شيا�شة عامة للدولة ب�شاأن التنمية 
الأولية  التنمية وامل�شاعدات  اإ�شافة لقرتاح جمالت  الدولية  وامل�شاعدات 
ذات الأولوية وتوثيق امل�شاعدات اخلارجية للدولة ب�شقيها احلكومي وغر 
امل�شاعدات  برامج  اأث��ر  وتقييم  الدولية  واجلهات  املنظمات  مع  احلكومي 
اخلارجية للدولة يف الدول املتلقية والتن�شيق مع اجلهات املحلية والدولية 
يف جمالت الغاثة وامل�شاعدات الن�شانية. وي�شم الت�شكيل اجلديد..تعيني 

اأبناء  جلميع  اأول��وي��ة  متثل  مهمة  وطنية  ملفات  مع  والتعامل  التغرات 
الإم��ارات. ويت�شمن الت�شكيل اجلديد ملجل�س ال��وزراء الذي اأعلنه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم �شم مهام وزارة التجارة اخلارجية 
لوزارة القت�شاد واإن�شاء وزارة با�شم وزارة التنمية والتعاون الدويل وتعيني 
ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي وزيرة لهذه الوزارة. وياأتي اإن�شاء الوزارة 
اجلديدة �شمن الت�شكيل احلكومي اجلديد بهدف مواكبة الدور التنموي 
الكبر الذي تلعبه دولة الإمارات يف خمتلف قارات العامل وتو�شيع اآفاق هذه 
العاقات التنموية �شواء مع الدول املختلفة اأو مع املنظمات الدولية العاملة 
يف هذا املجال..اإ�شافة لرت�شيخ مكانة دولة الإمارات كمانح اأ�شا�شي ولعب 

وال�شباب وتنمية  للثقافة  اآل نهيان وزي��را  ال�شيخ نهيان بن مبارك  معايل 
اآل نهيان وزيرا للتعليم  املجتمع وتعيني معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك 
العايل والبحث العلمي ومعايل عبدالرحمن حممد العوي�س وزيرا لل�شحة 
و�شهيل حممد  العامة  لاأ�شغال  وزي��را  النعيمي  باحليف  ومعايل عبداهلل 
وزيري  اجلديد  الت�شكيل  ي�شم  كما  للطاقة.  وزي��را  امل��زروع��ي  فار�س  ف��رج 
�شلطان اجلابر ومعايل عبداهلل  اأحمد  �شلطان  دولة جديدين هما معايل 
حممد �شعيد غبا�س..فيما ياأتي �شم الوجوه اجلديدة للتعديل الوزاري يف 
خطوة ل�شخ دماء جديدة يف احلكومة وخا�شة ممن اأثبتوا كفاءة واقتدار 

يف القطاع اخلا�س اأو يف القطاع احلكومي. 
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�ل�ضري �لذ�تية للوزر�ء بالت�ضكيل �حلكومي �جلديد
•• اأبوظبي-وام:

فيما يلي ال�شر الذاتية للوزراء بالت�شكيل احلكومي اجلديد : 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية

2009 اىل جانب مهامه  ال��وزراء يف مايو  نائبا لرئي�س جمل�س  اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ �شيف بن  الفريق �شمو   مت تعيني 
وزيرا للداخلية منذ 1 نوفمر 2004 وما يزال ي�شغل هذا املن�شب منذ تاريخه وحتى الآن .. و�شموه حا�شل على �شهادة 
البكالوريو�س يف العلوم ال�شيا�شية تخ�ش�س علوم �شيا�شية واإدارية من جامعة الإمارات العربية املتحدة وخريج كلية ال�شرطة 
الدورة التاأ�شي�شية الثانية لعام 1990 . وكان �شموه قد �شغل من�شب نائب مدير �شرطة العا�شمة يف يناير 1994 واملدير 
العام ل�شرطة اأبوظبي يف اأكتوبر 1995 ووكيل وزارة الداخلية يف دي�شمر 1997 وقد رقي اإىل رتبة فريق يف دي�شمر 
�شموه ب�شكل فعال ورئي�شي يف تطوير العمل الداري والمني للوزارة من خال توجيه عملية تطبيق  �شاهم  وقد   .2004
اخلطة اخلم�شية للتطوير ال�شرتاتيجي لوزارة الداخلية والعديد من امل�شاريع التي تخدم العمل الأمني يف الدولة مثل 
اإن�شاء مركز الدعم الجتماعي واإن�شاء ال�شرطة املجتمعية وتاأ�شي�س مراكز لإعادة تاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�شة التابعة 

الجتماعية  العلوم  يف  الفخرية  الدكتوراة  على  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  وح�شل  الداخلية.  ل��وزارة 
حول الأمن ودوره يف التنمية احل�شارية من جامعة وولفرهامبتون الريطانية يف عام 2010 تقديرا جلهود �شموه يف 
جمال المن و التنمية احل�شارية..كما ح�شلت وزارة الداخلية بقيادة �شموه على العديد من اجلوائز املحلية والإقليمية 

والدولية .
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ولد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
نهيان يف اأبوظبي عام 1970 وتلقى تعليمه العام يف مدار�س اأبوظبي ونال درجة البكالوريو�س يف العاقات الدولية من 
الوليات املتحدة الأمريكية عام 1993. عني بعد عودته من درا�شته اجلامعية يف عام 1997 رئي�شا ملكتب والده املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان حيث لزمه حتى وفاته رحمه اهلل يف نوفمر 2004 واأ�شبح نائبا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزيرا 
لوزارة �شوؤون الرئا�شة يف الت�شكيل الوزاري لعام 2009 . ومتت ت�شمية �شموه وزيرا لوزارة �شوؤون الرئا�شة عام 2004 بعد 
دمج مكتب �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة وديوان الرئا�شة. مت تكليفه برئا�شة املجل�س الوزاري للخدمات عام 2006 وهو 
جمل�س وزاري منبثق عن جمل�س الوزراء ي�شم عددا من الوزراء امل�شوؤولني عن قطاعات اخلدمات . مت تعيينه يف 2007 
رئي�شا جلهاز الإمارات لا�شتثمار وهو اآلية احتادية تتوىل ا�شتثمار الأموال نيابة عن احلكومة الحتادية. يتويل �شموه 

2006 ويراأ�س �شموه  اأبوظبي منذ عام  رئا�شة دائرة الق�شاء يف 
يرتاأ�س   .2000 ال��ع��ام  منذ  وال��ب��ح��وث  للوثائق  الوطني  امل��رك��ز 
يقوم  ال��ذي  للتنمية  اأبوظبي  �شندوق   2005 العام  منذ  �شموه 
جمل�س  يرتاأ�س  النامية.  للدول  املي�شرة  والقرو�س  املنح  بتقدمي 
اأ�شبح  ال��ذي   2005 يف  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  اإدارة 
موؤ�ش�شة  يرتاأ�س  الغذائية.  ال�شامة  جم��ال  يف  املثالية  املوؤ�ش�شة 
خليفة بن زايد لاأعمال اخلرية منذ 2007 . يرتاأ�س جمل�س 
اإدارة �شركة اأبوظبي لا�شتثمارات البرتولية  ايبيك . توىل رئا�شة 
موؤ�ش�شة الإم��ارات من عام 2005 وحتى 2009. توىل من�شب 
نائب رئي�س جمل�س اأبوظبي للتعليم يف عام 2005 نائب رئي�س 
اللجنة املالية والقت�شادية ع�شو املجل�س الأعلى للبرتول وع�شو 

جمل�س اإدارة جهاز اأبوظبي لا�شتثمار منذ عام 2005.

ال�شيخ حمدان بن  �شمو 
وزير  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
�شمو  ي���ن���ت���م���ي  امل����ال����ي����ة 
ال�شيخ حمدان بن را�شد 
اآل  اأ���ش��رة  اإىل  مكتوم  اآل 
مكتوم العربية العريقة 
التي حتكم اإمارة دبي يف 
دول��ة الإم���ارات العربية 
حاليا  وي�شغل  امل��ت��ح��دة 
حاكم  ن����ائ����ب  م��ن�����ش��ب 
اإمارة دبي. ي�شغل �شموه 
املالية  وزي������ر  م��ن�����ش��ب 
الول  ال��ت�����ش��ك��ي��ل  م���ن���ذ 

1971 وحتى تاريخه وعرف عن  9 دي�شمر  ال��وزراء يف  ملجل�س 
والآداب  بالثقافة  و�شغفه  الإن�شانية  ب��الأع��م��ال  اهتمامه  �شموه 
والتطورات العلمية وحر�شه على التنمية الب�شرية امل�شتدامة يف 
بيئة عاملية م�شتقرة ترتكز على احلوار وال�شراكة. ويرتاأ�س �شمو 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  من  العديد  اليوم  حمدان  ال�شيخ 
الرفيعة امل�شتوى والتي تلعب دورا حيويا يف دعم القت�شاد و�شوق 
العمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومن اأهمها: بلدية دبي. 
�شركة  املحدودة.  لاأملنيوم  دبي  �شركة  اخلرية.  مكتوم  اآل  هيئة 
دبي للغاز الطبيعي املحدودة. مركز دبي التجاري العاملي. �شركة 
الإم��ارات الوطنية للبرتول. �شركة الإم��ارات الوطنية للمنتجات 
 . ���ش��ي   �شي  اأو  امل��ح��دود   النفط  ح��ق��ول  م��رك��ز جتهيز  النفطية. 
العديد  لدعمه   2000 لعام  الإن�شانية  ال�شخ�شية  �شموه  اختر 
اختر  كما  الفقرة.  البلدان  من  كثر  يف  اخلرية  امل�شاريع  من 
ال�شحة  جم��الت  يف  عاملية  �شخ�شية  كاأف�شل   2005 عام  �شموه 
للم�شت�شفيات. كما  ال��دويل  والريا�شة من قبل الحت��اد  والتعليم 
منح �شموه عام 2006 من الكلية امللكية الريطانية 3 �شهادات 
كاأول �شخ�شية عاملية حتقق هذا الجناز حيث منح �شهادة الزمالة 
بلندن  الباطنية  لاأمرا�س  الريطانية  امللكية  للكلية  الفخرية 
لاأمرا�س  الريطانية  امللكية  للكلية  الفخرية  الزمالة  و�شهادة 
امللكية  للكلية  ال��ف��خ��ري��ة  ال��زم��ال��ة  و���ش��ه��ادة  ب���اأدن���رة  ال��ب��اط��ن��ي��ة 

الريطانية لاأمرا�س الباطنية واجلراحة بجا�شكو. 

عبداهلل  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و 
اآل نهيان وزير  زاي��د  بن 
�شمو  ول����د  اخل���ارج���ي���ة. 
زايد  بن  ال�شيخ عبد هلل 
اأبو  مدينة  يف  نهيان  اآل 
اأب����ري����ل   30 يف  ظ����ب����ي 
1972 وهو حا�شل على 
يف  البكالوريو�س  �شهادة 
ال��ع��ل��وم ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة من 
جامعة الإم���ارات يف عام 
�شمو  وت������وىل   1995
زايد  ب��ن  عبدهلل  ال�شيخ 
وزير  من�شب  نهيان  اآل 

اخلارجية يف الإمارات العربية املتحدة يف 9 فراير 2006 كما 
وي�شغل  ل��اإع��ام.  الوطني  املجل�س  رئي�س  من�شب  �شموه  ي�شغل 
الأخ��رى كنائب رئي�س  الر�شمية  املهام واملنا�شب  �شموه عددا من 
جمل�س اإدارة �شندوق اأبو ظبي منذ 31 دي�شمر 2005 وع�شو 
الدائمة  اللجنة  رئي�س  ونائب  الوطني  الأعلى لاأمن  املجل�س  يف 
للحدود ورئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الإمارات. و�شبق واأن توىل 
�شموه من�شب وكيل وزارة الإعام والثقافة خال الفرتة من 16 
ابريل 1995 وحتى 23 مار�س 1997 ومن�شب وزير الإعام 
8 فراير  1997 وح��ت��ى  14 م��ار���س  ال��ف��رتة م��ن  وال��ث��ق��اف��ة يف 
2006 كما توىل رئا�شة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الإمارات لاإعام 
منذ 24 يناير 1999 بالإ�شافة اإىل توليه رئا�شة جمل�س اإدارة 
مار�س  وحتى   2006 يوليو   15 منذ  لاإعام  الوطني  املجل�س 
2008. كما تراأ�س �شموه احتاد كرة القدم بدولة الإمارات خال 
الفرتة من 5 دي�شمر 1993 ولغاية 19 مايو 2001. وال�شيخ 

عبداهلل متزوج وله ثاثة اأبناء فاطمة وحممد وزايد.

نهيان  ال�������ش���ي���خ  م����ع����ايل 
نهيان  اآل  م���ب���ارك  ب���ن 
وال�شباب  الثقافة  وزي��ر 
تلقى  املجتمع.  وتنمية 
نهيان  ال�����ش��ي��خ  م���ع���ايل 
نهيان  اآل  م���ب���ارك  ب���ن 
م���در����ش���ة  يف  ت���ع���ل���ي���م���ه 
الريطانية  ميلفيلد 
الثانوية  املرحلة  حتى 
والتحق بعد ذلك بكلية 
بجامعة  م����اج����دال����ني 
باململكة  اأوك���������ش����ف����ورد 
���ش��غ��ل معايل  امل��ت��ح��دة. 
ال�شيخ نهيان بن مبارك 

اآل نهيان من�شب وزير التعليم العايل والبحث العلمي كما �شغل 
وحتى   2004 ع��ام  منذ  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  من�شب  اأي�شا 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  من�شب  وك��ذل��ك  فراير2006 
العلمي منذ عام 1990 وحتى عام 2004. �شغل معايل ال�شيخ 

نهيان بن مبارك اآل نهيان املنا�شب التالية. 
ال��رئ��ي�����س الأع��ل��ى جل��ام��ع��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ن��ذ عام 

1983 وحتى الآن.
رئي�س جممع كليات التقنية العليا منذ عام 1983 وحتى الآن.

�����ش����ل����ط����ان بن  م�����ع�����ايل 
وزير  امل��ن�����ش��وري  �شعيد 
تعيني  مت  الق���ت�������ش���اد. 
معايل املهند�س �شلطان 
املن�شوري  ���ش��ع��ي��د  ب����ن 
وزيرا لاقت�شاد بدولة 
الإم����������������ارات ال���ع���رب���ي���ة 
امل���ت���ح���دة اع����ت����ب����ارا من 
 .2008 ف���راي���ر   17
وي�����ح�����م�����ل امل����ه����ن����د�����س 
امل�����ن�����������ش�����وري �����ش����ه����ادة 
هند�شة  ب���ك���ال���وري���و����س 
من  اإدارة  ونظم  �شناعة 

حتليل  دب��ل��وم  و  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اأري��زون��ا  جامعة 
نظم وبرجمة احلا�شب الآيل من معهد تقنية احلا�شوب يف لو�س 
اأجنلو�س كاليفورنيا . وي�شغل معايل �شلطان املن�شوري بالإ�شافة 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ت��ال��ي��ة.  امل��ن��ا���ش��ب  احل����ايل  من�شبه  اإىل 
القت�شادي.  والتعاون  التن�شيق  جلنة  رئي�س  امل�شتهلك.  حلماية 
رئي�س  ال�شتثماري.  املناخ  برنامج  ملتابعة  الوطنية  اللجنة  رئي�س 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  وال�شلع.  املالية  الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س 
اإدارة هيئة  هيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�س. رئي�س جمل�س 

التاأمني. رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطران املدين.
الوطنية  باللجنة  ع�شو  للت�شريعات.  ال��وزاري��ة  باللجنة  ع�شو 
وقد   . والقت�شادية  املالية  باللجنة  ع�شو  ال�شكانية.  للرتكيبة 
على  الهامة  احليوية  املنا�شب  من  العديد  �شابقا  معاليه  ت��وىل 
امل�شتويني الحتادي واملحلي كان من اأبرزها . املن�شق العام ونائب 
مدير العمليات دائرة الطران املدين يف دبي للفرتة من 1988- 
ال��دويل للفرتة  لل�شحن يف مطار دبي  1991. مدير قرية دبي 
من 1991- 1996. نائب مدير عام غرفة جتارة و�شناعة دبي 
�شعيد  ملجموعة  املنتدب  الع�شو   .1998  -1996 من  للفرتة 

وحممد النابودة للفرتة من 1998 - 2004.
نائب رئي�س بنك دبي الإ�شامي للفرتة من 1999- 2008.

رئي�س جمل�س اإدارة اأمان للتاأمني للفرتة من 2002 - 2008.
وزير املوا�شات للفرتة من 2004 - 2006.

وزير تطوير القطاع احلكومي للفرتة من 2006 - 2008.
ع�شو بالهيئة ال�شت�شارية العليا لدول اخلليج العربي . 

حممد  م�����رمي  م����ع����ايل 
وزيرة  ال��روم��ي  خلفان 
الجتماعية.  ال�����ش��وؤون 
م�����ع�����ايل  ت�����ع�����ي�����ني  مت 
خلفان  حم���م���د  م�����رمي 
ال������������روم������������ي وزي��������������رة 
الجتماعية  ل��ل�����ش��وؤون 
ب��������دول��������ة الإم������������������ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة يف 
 2006 ف�����������راي�����������ر 
مواليد  م��ن  وم��ع��ال��ي��ه��ا 
 1957 ف������راي������ر   2
درجة  معاليها  وحت��م��ل 

الإم����ارات  ج��ام��ع��ة  م��ن  اإجن��ل��ي��زي  الآداب-اأدب  ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
1980 ولدى معاليها خرة عملية وا�شعة  العربية املتحدة عام 
يف جمال الإدارة وال�شوؤون املجتمعية اكت�شبتها من خال درا�شتها 
الأكادميية والأعمال واملنا�شب التالية . م�شوؤولة ق�شم املطبوعات 
بدائرة الت�شويق - موؤ�ش�شة الت�شالت من اإبريل 1981- فراير 
من  الإم����ارات  بجامعة  الأجنبية  اللغات  بق�شم  معيده   .1982
اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  رئي�شة   .1983 اأغ�شط�س   -1983 م��ار���س 
وتاأهيل  رع��اي��ة  م��راك��ز  م��دي��رة   .1994  -1989 م��ن  ب��ال��دول��ة 
بوزارة  اخلا�شة  الفئات  رع��اي��ة  اإدارة  وم��دي��رة  ب��ال��دول��ة  املعاقني 

العمل وال�شوؤون الجتماعية من اإبريل 1984 فراير 1999.
رئي�شة اللجنة ال�شت�شارية العليا لكليات التقنية للبنات باأبوظبي 
 - الجتماعية  وال�شوؤون  العمل  وزارة  وكيل   .1994  -  1990

قطاع ال�شوؤون الجتماعية من فراير 1999- يناير 2006.
ع�شو جمل�س اإدارة مدينة دبي الطبية - حكومة دبي من اأكتوبر 
2001 - اإبريل 2006. ع�شو جمل�س �شندوق الزواج اأغ�شط�س 
2005 - مار�س 2006. رئي�شة موؤ�ش�شة �شندوق الزواج مار�س 

2006 - مار�س 2008.
وزيرة ال�شوؤون الجتماعية فراير 2006 - وحتى تاريخه . وقد 
العام  النفع  ذات  اجلمعيات  من  عدد  ع�شوية  يف  معاليها  �شاركت 
واملوؤ�ش�شات الأهلية مثل. ع�شو جمل�س اإدارة الحتاد الن�شائي العام 

1986. ع�شو موؤ�ش�س لحتاد ريا�شة املعاقني 1986.  1984
اإدارة  جمل�س  ع�شو   .1987 بالدولة  اخلا�س  الأوملبياد  رئي�شة 

احتاد الإمارات لريا�شية املعاقني 1999 - 2000. 

ح��م��ي��د حممد  م���ع���ايل 
ال��ق��ط��ام��ي وزير  ع��ب��ي��د 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م. مت 
حميد  م���ع���ايل  ت��ع��ي��ني 
وزيرا  القطامي  حممد 
ل��ل��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف 
كان  كما   2009 م��اي��و 
للفرتة  لل�شحة  وزي���را 
من 2006 اإىل 2009 
وه����و م���ن م��وال��ي��د عام 
�شهادة  ويحمل   1959
الإدارة  يف  امل��اج�����ش��ت��ر 
وي�شرتن  ج��ام��ع��ة  م���ن 

وي�شغل   .1985 ع��ام  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات  مي�شيغان 
رئي�س  ال��ت��ال��ي��ة.  املنا�شب  ال����وزاري  من�شبة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  معاليه 
جمل�س اإدارة الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية. رئي�س 
جمل�س اأمناء جائزة حمدان بن را�شد اآل مكتوم لاأداء التعليمي 
التطوعي.  للعمل  ال�شارقة  جائزة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  املتميز. 
واخلدمات.  للموا�شات  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

و�شبق ملعاليه اأن �شغل منا�شب منها .
رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية حتى فراير 2008.

مدير عام معهد الإمارات للدرا�شات امل�شرفية املالية للفرتة من 
2006. مقرر واأم��ني عام جلنة امل��وارد الب�شرية يف  1991 اإىل 

القطاع امل�شريف للفرتة من 1996 اإىل 2006.
ع�شو اللجنة الوطنية لانتخابات يف 2006.

رئي�شا  وك���ان  الآن  وح��ت��ى   1998 ع��ام  منذ  زاي���د  جامعة  رئي�س 
لعدد من اللجان الوزارية منها اللجنة الوزارية للتعليم واللجنة 

الوطنية لتخطيط القوى العاملة. 

حمدان  ال�������ش���ي���خ  م���ع���ايل 
نهيان  اآل  م���ب���ارك  ب���ن 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي�����ر 
والبحث العلمي. يحمل 
ال�����ش��ي��خ حمدان  م��ع��ايل 
نهيان  اآل  م���ب���ارك  ب���ن 
يف  البكالوريو�س  درج��ة 
من  والإدارة  القت�شاد 
جامعة الإمارات العربية 
املتحدة يف مدينة العني 
وميتلك   1982 ع����ام 
اإداري����ة  خ���رات  معاليه 
جم�����ال  يف  م�����ت�����م�����ي�����زة 
وال������ط������ران  الإدارة 

القت�شاد  املتخ�ش�شة يف  الأكادميية  الدرا�شة  اكت�شبها من خال 
الطران  ق��ط��اع  يف  املتخ�ش�شة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال�����دورات  والإدارة 
مدى  ع��ل��ى  �شغلها  ال��ت��ي  وامل��ن��ا���ش��ب  والأع���م���ال  امل��ت��ح��دة  باململكة 
ال�شنوات املا�شية وقد �شغل معاليه من�شب وزير الأ�شغال العامة 
منذ فراير 2004 وحتى مار�س 2013. وي�شغل معاليه كذلك 
من�شب رئي�س جمل�س اإدارة برنامج ال�شيخ زايد لاإ�شكان و رئي�س 
العليا  اللجنة  ورئي�س  للموا�شات  الوطنية  الهيئة  اإدارة  جمل�س 
لأمن املوانئ واملطارات املدنية بالدولة ورئي�س اللجنة التنفيذية 
لتطوير املناطق النائية و رئي�س جمل�س اإدارة رويال جت و نائب 
رئي�س جمل�س اإدارة طران اأبوظبي . وكان معاليه قد توىل رئا�شة 
دائرة الطران املدين يف اأبوظبي لفرتة اأربعة ع�شر عاما.. وكذلك 
رئا�شة �شركة اخلليج ل�شيانة الطائرات جامكو  ملدة ع�شر �شنوات 
ورئ��ا���ش��ة ���ش��رك��ة ط���ران اخل��ل��ي��ج وم��ع��ال��ي��ه ح��ا���ش��ل ع��ل��ى ع�شويه 
ال�شرف يف اجلمعية امللكية للطران يف عام 1999 وزي ال�شرف 

لحتاد الطيارين واملاحني اجلويني ملدينة لندن.

بنت  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل 
وزيرة  القا�شمي  خ��ال��د 
ال���ت���ن���م���ي���ة وال�����ت�����ع�����اون 
معايل  ت���ع���د  ال���������دويل. 
بنت  ل���ب���ن���ى  ال�������ش���ي���خ���ة 
اأول  ال��ق��ا���ش��م��ي  خ���ال���د 
ام��راأة يف دولة الإمارات 
تت�شلم  املتحدة  العربية 
حينما  وزاري�����ة  ح��ق��ي��ب��ة 
ك����وزي����رة  ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا  مت 
�شهر  يف  ل���اق���ت�������ش���اد 
كما   2004 ن��وف��م��ر 
من�شب  اأي�������ش���ا  ���ش��غ��ل��ت 
وزي�������������������رة ال�������ت�������ج�������ارة 

من  العلوم  يف  البكالوريو�س  درج��ة  معاليها  وحتمل  اخلارجية. 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  ت�شيكو  يف  كاليفورنيا  ولي��ة  جامعة 
كما اأنها حائزة على �شهادة املاج�شتر يف اإدارة الأعمال من اجلامعة 
الأمريكية يف ال�شارقة. وقد �شغلت معايل ال�شيخة لبنى القا�شمي 
العامة  الهيئة  دب��ي يف  ف��رع  بينها مدير  الوظائف من  ع��ددا من 
املعلومات  اأنظمة  اإدارة  عن  امل�شوؤول  واملدير  املخت�شة  للمعلومات 
دبي  حكومة  يف  التنفيذي  الفريق  ورئي�س  دب��ي  موانئ  �شلطة  يف 
الإلكرتونية امل�شوؤول عن تنفيذ مبادرات حكومة دبي الإلكرتونية 
يف القطاع العام والرئي�س التنفيذي ل�شركة جتاري  خال العام 
اإدارة هذه ال�شركة حاليا ورئي�س جمل�س  2000 وع�شو جمل�س 
اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�شلع يف الإمارات اعتبارا من 2004 
اإىل 2008.. ووزيرة لاقت�شاد اعتبارا من نوفمر2004 اإىل 
اجلوائز  من  ع��دد  على  حا�شلة  معاليها  اأن  كما  فراير2008. 
و�شهادات التقدير املحلية والدولية على دورها يف املجال ال�شيا�شي 
والإدارة ال�شليمة وع�شوة يف جمل�س اإدارة جمعية اأ�شدقاء مر�شى 
ال�شرطان وجمل�س اأمناء كلية اجلودة الإلكرتونية ال�شاملة بدبي 
لاإدارة  العليا  ال��درا���ش��ات  وكلية  ثندربرد  كلية  اأم��ن��اء  وجمل�س 
الأمريكية.  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأي���رزون���ا  ولي���ة  فينك�س  ال��دول��ي��ة 
يف  العام  النفع  ب�شوؤون  املعنية  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  اإىل  بالإ�شافة 
اأنها ع�شوة �شابقة يف  ل��اإدارة احلكومية كما  اأبوظبي وكلية دبي 

جمل�س اإدارة مركز دبي للتوحد و يف جمل�س اأمناء جامعة زايد. 

عبداهلل  حم���م���د  م���ع���ايل 
�شوؤون  وزي��ر  القرقاوي 
جمل�س الوزراء.. ي�شغل 
م��ع��ايل حم��م��د عبداهلل 
املنا�شب  ال����ق����رق����اوي 

التالية .
جمل�س  �����ش����وؤون  وزي������ر 
حكومة  يف  ال��������������وزراء 
دول��ة الإم���ارات العربية 

املتحدة.
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 

الوزاري للخدمات.
ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س ج���ه���از 
لا�شتثمار  الإم��������ارات 

يف  الع�شوية  ب�شفة  ي�شارك  كما   . الحت��ادي��ة  للحكومة  اململوكة 
بع�س املوؤ�ش�شات والهيئات التعليمية التالية.

ع�شو يف جمل�س جامعة الإمارات. ع�شو يف جمل�س اأمناء جامعة 
اأبوظبي. زميل يف جامعة لندن لاأعمال. كما اأ�شرف معاليه على 

العديد من املبادرات الجتماعية منها.
مركز دبي للتوحد.

عبداهلل  حممد  معايل  و�شغل  املعاقني.  لريا�شة  الإم���ارات  احت��اد 
القرقاوي �شابقا عدة منا�شب منها .

الأمني العام للمجل�س التنفيذي حلكومة دبي.
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة دبي لا�شتثمار والتطوير.

م��ع��ايل حممد  . ح��از  ل��اإع��ام  دب��ي  امل��ن��ت��دب يف موؤ�ش�شة  الع�شو 
عبداهلل القرقاوي على عدد من الأو�شمة واجلوائز اأبرزها .

الو�شام امللكي املغربي من جالة العاهل املغربي حممد ال�شاد�س.
اجلائزة الأمريكية لاأعمال. ولد القرقاوي يف دبي عام 1963 

ودر�س اإدارة الأعمال يف الوليات املتحدة الأمريكية.

ع�شو اللجنة العليا للتوطني يف قطاع التاأمني للفرتة من 1997 
الب�شرية  امل���وارد  تنمية  هيئة  اإدارة  جمل�س  ع�شو   .2006 اإىل 

الوطنية للفرتة من 2001 اإىل 2005.
 1990 من  للفرتة  البيئة  اأ�شدقاء  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الإم���ارات  متطوعي  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س    .1997 اإىل 
العديد من  ك��ان ع�شوا يف  كما   2006 اإىل   1997 للفرتة من 

جمال�س الإدارات وعدد من ال�شركات والبنوك. 

الرحمن  ع��ب��د  م���ع���ايل 
ال��ع��وي�����س وزير  حم��م��د 
���ش��غ��ل معايل  ال�����ش��ح��ة. 
ال���رح���م���ن حممد  ع��ب��د 
ال���ع���وي�������س م���ن���ذ ال���ع���ام 
وزير  من�شب   2006
ال����ث����ق����اف����ة وال���������ش����ب����اب 
بدولة  املجتمع  وتنمية 
الم���������������ارات ال���ع���رب���ي���ة 
مار�س  ح���ت���ى  امل���ت���ح���دة 
من  وه���������و   .2013
ال�شارقة  اإم���ارة  مواليد 
بدولة الإمارات العربية 

يف  البكالوريو�س  درج��ة  معاليه  ويحمل   ..1967 ع��ام  املتحدة 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  جامعة  من  املعلومات  ونظم  املحا�شبة 
عام 1988. ولدى معاليه خرة عملية وا�شعة يف جمال الثقافة 
�شغله  خ���ال  م��ن  اكت�شبها  ال��ف��اع��ل��ة  والإدارة  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 

للمنا�شب التالية.
الثقافية  العوي�س  على  بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  ع�شو 
الإمارات  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  الآن.  وحتى   1992 من 
لاإعام للفرتة من 2001-2006. رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 
 .2005-2004 من  للفرتة  الت�شالت  قطاع  لتنظيم  العامة 
من  للفرتة  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
اإدارة م�شرف الإمارات العقاري  2004-2006. ع�شو جمل�س 
للفرتة من 2004-2006. رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة 
ل��رع��اي��ة ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة اع��ت��ب��ارا م��ن 2006 وح��ت��ى الآن. 
والفن  العربي  اخل��ط  اأهمها  متعددة  ثقافية  اهتمامات  وملعاليه 

الت�شكيلي العربي احلديث. 

غبا�س  ����ش���ق���ر  م����ع����ايل 
����ش���ع���ي���د غ���ب���ا����س وزي�����ر 
العمل. مت تعيني معايل 
�شقر غبا�س يف فراير 
للعمل  وزي����را   2008
بدولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة. وم��ع��ال��ي��ه من 
 1952 ع�����ام  م���وال���ي���د 
اخليمة  راأ�������س  ب����اإم����ارة 
معاليه  ت����خ����رج  وق������د 
م���ن ك��ل��ي��ة ال�����ش��رط��ة يف 
 1973 ال�����ش��ودان ع���ام 
�شهادة  ع��ل��ى  وح���ا����ش���ل 

البكالوريو�س يف الإدارة من جامعة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
عام 1986 و�شبق ملعاليه اأن �شغل املنا�شب التالية.

�شفر ال��دول��ة ل��دى ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ب��درج��ة وزير 
للفرتة من اأكتوبر 2005 اإىل 16 فراير 2008.

�شفر غر مقيم للدولة لدى املك�شيك يف اأغ�شط�س 2006.
وكيل وزارة الإعام والثقافة للفرتة من 1997- 2005.

وكيل وزارة الداخلية برتبة لواء للفرتة من 1991 - 1997.
مدير عام كلية ال�شرطة للفرتة من 1984 - 1991.

مدير عام ال�شوؤون الإدارية واملالية بوزارة الداخلية 1984.
ملجل�س  امل�شرتك  الراجمي  الإنتاج  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
اإذاعة  جهاز  اإدارة  جمل�س  ع�شو  العربية.  اخلليج  ل��دول  التعاون 

وتلفزيون اخلليج. ع�شو ونائب احتاد كرة القدم. 

م��ع��ايل ال���دك���ت���ور اأن����ور 
وزير  ق��رق��ا���س  حم��م��د 
ال��������دول��������ة ل����ل���������ش����وؤون 
اخل��������ارج��������ي��������ة وزي���������ر 
الدولة ل�شوؤون املجل�س 
تعيني  مت  ال����وط����ن����ي. 
م��ع��ايل ال���دك���ت���ور اأن����ور 
حم����م����د ق�����رق�����ا������س يف 
وزي������ر   2006 ع��������ام 
الدولة ل�شوؤون املجل�س 
ال�����وط�����ن�����ي الحت���������ادي 
ب��������دول��������ة الإم�����������������ارات 
العربية املتحدة كما مت 

تعيينه يف فراير 2008 وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية ووزيرا 
�شهادة  على  حا�شل  ومعاليه   . الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  للدولة 
بريطانيا ويحمل  كامردج يف  بجامعة  كنغز  كلية  الدكتوراة من 
ال�شيا�شية من جامعة جورج  العلوم  واملاج�شتر يف  البكالوريو�س 
وا�شنطن بالوليات املتحدة وي�شغل معاليه بالإ�شافة اإىل من�شبه 
ور�شد  ملتابعة  الدائمة  اللجنة  رئي�س  التالية.  املنا�شب  ال��وزاري 
وحتى   2007 ع��ام  منذ  ال��دول��ة  �شمعة  على  امل��وؤث��رة  امل�شتجدات 
تاريخه. رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة الجتار بالب�شر منذ عام 
لاإدارة  دب��ي  كلية  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  تاريخه.  وحتى   2007
احلكومية. منذ عام 2008 وحتى تاريخه. رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ش�شة �شلطان بن علي العوي�س الثقافية منذ عام 2008 وحتى 

تاريخه.
نائب رئي�س اللجنة الوطنية الدائمة للرتكيبة ال�شكانية منذ عام 
2008 وحتى تاريخه. ع�شو جلنة تطوير املناهج الوطنية منذ 
عام 2008 وحتى تاريخه. ع�شو اللجنة الوزارية للت�شريعات منذ 
عام 2006 وحتى تاريخه. ع�شو جمل�س اأمناء برنامج الإمارات 

لتطوير الكوادر الوطنية منذ عام 2005 وحتى تاريخه.
ع�شو جمل�س ال�شوؤون القت�شادية يف اإمارة دبي منذ عام 2003 
وحتى تاريخه. وكان معاليه �شغل �شابقا عدة منا�شب على امل�شتوى 
املحلي والحتادي من اأهمها: رئي�س اللجنة الوطنية لانتخابات 
2006-2007. ع�شو جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الإمارات لاإعام 
اإدارة غرفة جتارة و�شناعة دبي  1999-2007. ع�شو جمل�س 

.2006-1997

ال��دك��ت��ور هادف  م��ع��ايل 
الظاهري  ج���وع���ان  ب���ن 
وزي���ر ال��ع��دل. مت تعيني 
ال��دك��ت��ور هادف  م��ع��ايل 
الظاهري  ج���وع���ان  ب���ن 
وزي��������را ل���ل���ع���دل ب���دول���ة 
الإم������������������ارات ال���ع���رب���ي���ة 
17فراير  يف  امل��ت��ح��دة 
2008 ومعاليه حا�شل 
الدكتوراة  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى 
الد�شتوري  ال��ق��ان��ون  يف 
كامريدج  ج��ام��ع��ة  م��ن 
ب���امل���م���ل���ك���ة امل����ت����ح����دة يف 

من  كل  رئا�شة  للعدل  وزي��را  ب�شفته  معاليه  وي�شغل   1991 ع��ام 
اإدارة �شندوق الزكاة و  املجل�س الأعلى للق�شاء الحتادي وجمل�س 
جمل�س اإدارة معهد التدريب والدرا�شات الق�شائية الحتادي. وكان 
معاليه ي�شغل �شابقا من�شب مدير جامعة الإمارات العربية املتحدة 
بكلية  التدري�س  هيئة  وع�شو   2007 اإىل   1994 من  الفرتة  يف 
حلكومة  قانونيا  م�شت�شارا  عمل  كما  باجلامعة  والقانون  ال�شريعة 
اإمارة اأبوظبي يف الفرتة من 1993- 1994 وهو كذلك موؤ�ش�س 
و�شريك يف مكتب هادف الظاهري و�شركاه للمحاماة وال�شت�شارات 
القانونية يف الفرتة من 1980 - 2007 ومعاليه ع�شو بالهيئات 
ملجل�س  الأع��ل��ى  للمجل�س  ال�شت�شارية  الهيئة   . التالية  واملجال�س 
تاريخه  حتى  و   1998 ع��ام  منذ  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
الفرتة  يف  امل��ذك��ورة  الهيئة  ورئي�س  الرئي�س  نائب  من�شب  و�شغل 
التجاري  للتحكيم  دبي  اإدارة مركز  2007. جمل�س   2006 من 
منذ عام 2004 و حتى تاريخه. جمل�س اإدارة هيئة كهرباء ومياه 
اأبوظبي منذ عام 1999و حتى تاريخه. جمل�س اأمناء جائزة ال�شيخ 
حمدان بن را�شد للعلوم الطبية يف الفرتة من 1998- 2007 . 

را�شد  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
اأح����م����د ب����ن ف���ه���د وزي����ر 
البيئة واملياه. مت تعيني 
را�شد  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
اأحمد بن فهد يف فراير 
للبيئة  وزي�����را   2008
وامل��ي��اه ب��دول��ة الإم���ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. وهو 
م���ن م���وال���ي���د دب����ي عام 
يتمتع  اأن��ه  كما   1964
العلمية  ب�����امل�����وؤه�����ات 
ال�����ت�����ال�����ي�����ة. دك�������ت�������وراة 
هند�شة مدنية بيئة من 
�شرتاثكايد  ج��ام��ع��ة 

جامعة  البيئة  علوم  ماج�شتر   2001 املتحدة  اململكة  ا�شكتلندا 
جامعة  كيميائية  هند�شة  بكالوريو�س   .1994 العني  الإم���ارات 
نورث اإي�شرتن بو�شطن الوليات املتحدة 1989. وي�شغل معاليه 
اإدارة هيئة  بالإ�شافة اإىل من�شبه الوزاري من�شب رئي�س جمل�س 
الإمارات للموا�شفات واملقايي�س منذ عام 2006 ولغاية تاريخه 
.و�شبق ملعاليه اأن �شغل املنا�شب التالية . اأمينا عاما لهيئة التقيي�س 
لدول جمل�س التعاون الريا�س اململكة العربية ال�شعودية 2004-

2008. نائبا ملدير عام هيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�س يف 
والبيئة-اإدارة  الأغذية  ملختر  رئي�شا   .2004-2003 اأبوظبي 
مهند�شا   .2003-1997 دب��ي  بلدية  يف  امل��رك��زي  دب��ي  خمتر 
للعمليات يف بلدية دبي 1989-1997. كما اأن معاليه ع�شو يف 
اللجان واجلمعيات املحلية والعاملية التالية. اللجنة العليا جلائزة 
زايد الدولية للبيئة دبي دولة الإمارات العربية املتحدة. جمل�س 
اإدارة اجلمعية الأمريكية الدولية للفح�س واملواد  اأيه ا�س تي ام 

انرتنا�شيونال  فيادلفيا. جمعية علوم وتقنية املياه البحرين.
اجلمعية الدولية للمياه  اأي دبليو اأيه-اململكة املتحدة. 

���ش��ه��ي��ل حممد  م���ع���ايل 
ف����رج ف���ار����س امل���زروع���ي 
�شغل  ال����ط����اق����ة.  وزي������ر 
���ش��ه��ي��ل حممد  م���ع���ايل 
ف����رج ف���ار����س امل���زروع���ي 
الرئي�س  ن��ائ��ب  من�شب 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي ون�����ائ�����ب 
ال�����رئ�����ي�����������س ل���ت���ط���وي���ر 
�شركة  يف  الأع��������م��������ال 
م��ب��ادل��ة ل��ل��ب��رتول حيث 
يقود فريق تطوير  كان 
الأع��������م��������ال امل�����������ش�����وؤول 
امل�شاريع  ت��ط��وي��ر  ع���ن 

دول  يف  والإن��ت��اج  ال�شتك�شاف  جم��ال  يف  وال�شتثمارات  اجل��دي��دة 
برتول  �شركة  يف  عمل  كما  واأفريقيا.  الأو���ش��ط  وال�شرق  ال�شرق 
10 �شنوات وت��درج فيها حتى �شغل  اأدن��وك ملدة  اأبوظبي الوطنية 
العاملة  ال�شركات  جلميع  واملن�شاآت  الإن��ت��اج  اإدارة  مدير  من�شب 
ون�شف  ع��ام  مل��دة  اأي�شا  وعمل  اأب��وظ��ب��ي..  يف  البحري  القطاع  يف 
اكت�شب حينها خرات  ح��ي��ث  ه��ول��ن��دا  ال��ع��امل��ي��ة يف  ���ش��ل  ���ش��رك��ة  يف 
نوعية يف العديد من امل�شاريع الدولية يف كل من نيجريا وبحر 
�شهيل  معايل  يحمل  ه��ول��ن��دا.  اإىل  بالإ�شافة  وب��رون��اي  ال�شمال 
من  البرتولية  الهند�شة  يف  العلوم  بكالوريو�س  �شهادة  امل��زروع��ي 
جامعة تول�شا بالوليات املتحدة الأمريكية. و�شغل عدة منا�شب 
الإم���ارات  �شركة  مثل  خمتلفة  وجل��ان  �شركات  اإدارة  جمال�س  يف 
العليا  ال�شت�شارية  واللجنة  للطاقة  دولفني  و�شركة  امل�شال  للغاز 

للمجل�س الأعلى للبرتول و�شركة اأدنوك. 
معايل الدكتور عبداهلل 
بلحيف  حم����م����د  ب������ن 
الأ�شغال  وزير  النعيمي 
���ش��غ��ل معايل  ال���ع���ام���ة. 
ال�������دك�������ت�������ور ع�����ب�����داهلل 
بلحيف  حم����م����د  ب������ن 
وكيل  من�شب  النعيمي 
العامة  الأ���ش��غ��ال  وزارة 
ح���ي���ث ا����ش���ط���ل���ع ب����دور 

رئي�شي يف 
يتبع
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�لوطني لالإح�ضاء و �ليوني�ضف يبحثان �ضبل �لتعاون �مل�ضرتك حول
تنفيذ م�ضروع �مل�ضح �لعنقودي متعدد �ملوؤ�ضر�ت يف �لإمار�ت

•• اأبوظبي-الفجر:

لاح�شاء  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ا�شتقبل 
وفد  ب��اأب��وظ��ب��ي،  الرئي�شي  م��ق��ره  يف 
للطفولة  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة 
)ي���ون���ي�������ش���ف( ب���رئ���ا����ش���ة ال���دك���ت���ور 
لدول  املنظمة  الزيق ممثل  اإبراهيم 
جمل�س التعاون اخلليجي، وعدد من 
موظفي املنظمة من مكتبها يف دولة 

المارات العربية املتحدة.
را�شد  �شعادة  اأ���ش��ار  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
العام  امل����دي����ر  ال�������ش���وي���دي  خ��م��ي�����س 
خال  لاإح�شاء،  الوطني  للمركز 
ب��ال��وف��د بح�شور  ل��ق��ائ��ه ال��رتح��ي��ب��ي 
ع���دد م���ن اخل�����راء وامل�������ش���وؤول���ني يف 
امل�شرتك  التعاون  اأهمية  اىل  املركز، 
يف  اليون�شيف  ومنظمة  امل��رك��ز  ب��ني 
امل���ج���الت الح�����ش��ائ��ي��ة ال��ت��ي تخدم 
الوقت  م�����ش��راً يف  ع��م��ل اجل��ه��ت��ني، 
نف�شه اىل اأهمية هذه الزيارة ب�شكل 
مهمة  خ��ط��وة  ت�شكل  ك��ون��ه��ا  خ��ا���س 
ب�شاأن  امل�����ش��رتك  واحل����وار  للمتابعة 
ال��ع��ن��ق��ودي متعدد  امل�����ش��ح  م��و���ش��وع 
املوؤ�شرات ومتطلبات تنفيذه باعتباره 
ومتخ�ش�س  �شامل  اجتماعي  م�شح 
للعديد  الفوائد واخلدمات  ومتعدد 
ور�شم  اتخاذ  لغ��را���س  اجلهات  من 
وال�شحية  الجتماعية  ال�شيا�شات 
املجالت  م��ن  وغ��ره��ا  والتعليمية 

التي ي�شملها ويوفرها هذا امل�شح.
املركز  بان  ال�شويدي  �شعادة  واأ�شاف 
يوظف كافة اجلهود الفنية الازمة 
لنجاح امل�شروع بالتعاون مع ال�شركاء 
�شمان  وب���ه���دف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني، 

التي   )UAEInfo( والأم���وم���ة 
 .2012 �شنة  نهاية  يف  اإن�شاوؤها  مت 
اليوني�شف  اأن  ال���زي���ق  اأو����ش���ح  ك��م��ا 
اجلهود  كافة  لتوفر  ا�شتعداد  على 
والقليمية  امل���ح���ل���ي���ة  واخل���������رات 
امل�شروع  لتنفيذ  ال��ازم��ة  والدولية 
امل�شح  اأن  ع��ل��ى  م����وؤك����داً  واإجن����اح����ه، 
العنقودي ونتائجه هما ملكية وطنية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة 
لاإح�شاء.   الوطني  باملركز  ممثلة 
امل�شح  م�����ش��روع  تنفيذ  و���ش��ي��ت��م  ه���ذا 
برعاية  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي  ال��ع��ن��ق��ودي، 
مبارك،  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س 
الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة، 
ال����ع����ام ورئ���ي�������ش���ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
وال��ط��ف��ول��ة، �شمن خطة  ل��اأم��وم��ة 
املوقعة بني الحتاد  ال�شنوية  العمل 
اليوني�شف  ومنظمة  العام  الن�شائي 
مع  بالتعاون  العربية  اخلليج  ل��دول 
واجلهات  لاإح�شاء  الوطني  املركز 
املعنية بالدولة .  جتدر ال�شارة اىل 
ان امل�شح العنقودي املتعدد املوؤ�شرات 
عاملي  اأ���ش��ري  م�شح  هو   MICS((
تطبيقه  على  وت�شرف  ت�شميمه  مت 
م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي�����ش��ي��ف، م���ن خال 
وقابل  البيانات  جلمع  عاملي  من��وذج 
خ�شو�شية  ي��ل��ب��ي  مب����ا  ل��ل��م��وائ��م��ة 
الدولة لأغرا�س جمع بيانات �شليمة 
للمقارنة  قابلة  وتقديرات  اإح�شائيا 
ت�شتخدم  رئي�شية  مل��وؤ���ش��رات  دول��ي��ا 
يف  والن�شاء  الأط��ف��ال  و���ش��ع  لتقييم 
وحماية  والتعليم  ال�شحة  جم��الت 

الأطفال. 

م�����ذك�����رة ال����ت����ع����اون امل���������ش����رتك بني 
امل�شرتك  ل��ل��ع��م��ل  ك���اط���ار  اجل��ه��ت��ني 
الكبر.  الوطني  امل�شح  ه��ذا  لجن��از 
اإبراهيم  ال��دك��ت��ور  ق���دم  م��ن ج��ان��ب��ه 
جمل�س  ل��دول  املنظمة  ممثل  الزيق 
وتقديره  �شكره  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
ل��ل��م��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��اإح�����ش��اء على 
اإىل  م�شرا  الج��ت��م��اع،  ه��ذا  تنظيم 
امل�شروع،  املركز يف اجناح  دور  اأهمية 
اأهمية  ال��وق��ت على  نف�س  يف  م��وؤك��داً 
من  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  �شبل  تفعيل 
ا�شتكمال عملية تنفيذ م�شروع  اأجل 
املوؤ�شرات  م��ت��ع��دد  ال��ع��ن��ق��ودي  امل�����ش��ح 
الم�������ارات  ل����دول����ة   )MICS(ال
بالتجارب  اأ����ش���وة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ن��اج��ح��ة اق��ل��ي��م��ي��اً ودول����ي����اً، وذلك 
اإط���ار التن�شيق وال��ت��ع��اون م��ا بني  يف 
للطفولة  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة 
التعاون  جمل�س  ل���دول  )يوني�شف( 

واملوثوقية  ال��دق��ة  م�شتويات  اأع��ل��ى 
والت�شميم  ال��ت��ح�����ش��ر  ع��م��ل��ي��ة  يف 
وا�شدار  واع����داد  للم�شح  والتنفيذ 
يوؤكد  امل��رك��ز  ف��ان  النهائية،  النتائج 
املعاينة  اط����ار  ت��وف��ر  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
الازم للم�شح من خال ال�شجات 
امل��رك��ز على  وال��ت��ي ح�شل  الداري�����ة 
املتابعة مع اجلهات  بع�شها وجتري 
املتبقية،  الج��زاء  ل�شتكمال  املعنية 
الفني  ال����ف����ري����ق  ق����ي����ام  ث�����م  وم������ن 
والعينات  املنهجيات  وخبر  للم�شح 
م���ن ال��ي��ون��ي�����ش��ي��ف مب��راج��ع��ة مدى 
ج���اه���زي���ة الط�������ار ل��ل��م��ع��اي��ن��ة، اىل 
امل�����ش��رتك للرتويج  ال��ت��ع��اون  ج��ان��ب 
الح�شائية  وخدماته  امل�شح  باأهمية 
ل��ل��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة م���ن خ����ال عدد 
م���ن الن�����ش��ط��ة والج��ت��م��اع��ات على 
م�شتوى الدولة بهذا ال�شاأن، م�شراً 
بتوقيع  �شتتوج  اجلهود  ه��ذه  ان  اىل 

اخلليجي واملركز الوطني لاإح�شاء 
ال���ع���ام يف دولة  ال��ن�����ش��ائ��ي  والحت������اد 

المارات العربية املتحدة.
الزيق  الدكتور  ن��وه  اآخ��ر  من جانب 
الوطني  امل���رك���ز  دع����م  اأه���م���ي���ة  اىل 
امل�شح،  بتنفيذ  اخل��ا���ش��ة  ل��ل��م��ب��ادرة 
اأهمية امل�شح وما �شينتج عنه  �شارحاً 
م�شتوى  ذات  اح�شائية  بيانات  م��ن 
عال من الدقة واجلودة وال�شمولية 
الجتماعية  املوا�شيع  م��ن  للعديد 
ال���ت���ي ت��ه��م را����ش���م���ي ال�����ش��ي��ا���ش��ات يف 
وع��ل��ى نحو خ��ا���س متابعة  ال��دول��ة، 
الأم��ه��ات والأطفال  ور���ش��د ظ���روف 
والجتماعية  ال�شحية  و  املعي�شية 
منها  �شت�شتفيد  وال��ت��ي  وال��رتب��وي��ة 
جميع اجلهات املعنية يف تنمية املراأة 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  والطفل يف 
ا�شتخدامها يف  على  املتحدة. عاوة 
تغذية نظام قاعدة بيانات الطفولة 

تباحثا يف تعزيز العالقات يف جمالت البحوث واملكتبات واملحا�سرات

�لوطني للوثائق و�لبحوث ي�ضتقبل وفدً� رفيعًا من وز�رة �خلارجية
•• ابوظبي-الفجر:

بزيارة  الإم����ارات����ي����ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م���ن  وف����د  ق����ام 
والبحوث  ل��ل��وث��ائ��ق  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  اإىل  ا�شتطاعية 
جمالت  يف  التعاون  اأج��ل  م��ن  التباحث  خالها  ج��رى 

البحوث واملكتبات واملحا�شرات.
مدير  الري�س  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  �شعادة  ا�شتقبل  وق��د 
ال�شام�شي  الدكتور �شعيد  الوفد الذي �شّم:  املركز  عام 
الدولية،  املنظمات  ل�����ش��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�شاعد 
اإدارة  م���دي���ر  ���ش��ع��ي��د  ب���ن  ع��ب��د اهلل  اأح���م���د  وال���دك���ت���ور 
منظمة  ق�شم  رئي�س  امل��ا  خالد  وال��دك��ت��ور  ال��درا���ش��ات، 
التعاون  تعزيز  الج��ت��م��اع  وب��ح��ث  الإ���ش��ام��ي،  امل��وؤمت��ر 
ال�شلة  ذات  وال��ب��ح��وث  املكتبات  م�شامني  جم���الت  يف 
بتاريخ وتراث دولة الإمارات العربية املتحدة ومنطقة 
املركز  باخت�شا�شات  ال�شلة  ذات  واملحا�شرات  اخلليج، 
ومهامه، وا�شطحب مدير عام املركز ال�شيوف يف جولة 
تفقدية بني اإدارات املركز واأق�شامه ا�شتهلها بالأر�شيفات 
الفوتوغرافية،  ال�شور  باأ�شكالها:  والوثائق  التاريخية 
تر�شد  التي  املكتوبة  التاريخية  والوثائق  واخل��رائ��ط، 
والأر�شيفات  اخلليج،  ومنطقة  الإم���ارات  دول��ة  ما�شي 
احلكومية التي تعمل على تنظيم الأر�شيفات الر�شمية 

يف وزارات الدولة وموؤ�ش�شاتها، ثم انتقلوا اإىل املكتبة وما 
فيها من خمطوطات وكتب وبحوث اأكادميية ودوريات 
ورقية واإلكرتونية، واطلعوا على اخلوادم الإلكرتونية 
))servers التي تخزن اأوتوماتيكياً كل يوم جمريات 
العمل يف املركز الوطني للوثائق والبحوث الذي يعتمد 
اإلكرتونية متطورة،  اأدائه ملعظم مهامه على قاعدة  يف 
ويف طريقه اإىل قاعة ال�شيخ زايد توقف الوفد اأمام اأكر 
اأطل�س يف العامل معرو�س يف ردهة املركز كان املركز قد 
ت�شلمه منت�شف العام الفائت كاأول ن�شخة من نوعها يف 

العامل.
ال��وف��د بني  �شلطان جت���ول  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ق��اع��ة  ويف 
م��ا حت��ت��وي��ه م��ن ال��وث��ائ��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ك��ت��ب النادرة 
واملقتنيات الرتاثية ذات ال�شلة باأهم احلقب التاريخية 
ول  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  منطقة  بها  م��رت  التي 
دار  ون�����ش��وء الحت����اد، وق��د  ال��دول��ة  ق��ي��ام  �شيما مرحلة 
النقا�س يف قاعة ال�شيخ زايد بني ال�شيوف ومدير عام 

املركز حول الوثائق ومعاير �شريتها واإتاحتها.
ويف ختام الزيارة اأ�شاد ال�شيوف باملركز ومقتنياته من 
الوطن وحتفظها لاأجيال،  ذاك��رة  توثق  التي  الوثائق 
اخلارجية  ووزارة  املركز  بني  التعاون  عالياً  ثمنوا  كما 

على �شعيد تنظيم اأر�شيفاتها.

وامل�شاريع  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  م�������ش���اري���ع  م����ن  ال���ع���دي���د  ت���ط���وي���ر 
ال�شرتاتيجية يف الدولة وامل�شاهمة يف تطوير اآليات التوا�شل مع 
وكذلك  العامة  الأ�شغال  وزارة  م�شاريع  من  واملنتفعني  اجلمهور 
اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية واخلا�شة امل�شتفيده من هذه 
دائرة  يف  اأي�شا  النعيمي  عبداهلل  الدكتور  معايل  وعمل  امل�شاريع. 
اأ�شا�شي يف تطوير  الطران املدين كمدير للهند�شة وكان له دور 
لها. كما  ال�شاملة  والتو�شعة  ال��دويل  اأبوظبي  كافة مرافق مطار 
وكاأ�شتاذ  وامل��اء  الكهرباء  وزارة  املياه يف  توزيع  عمل كمدير لإدارة 
زائر يف كليات التقنية العليا بدبي. ح�شل على درجة البكالوريو�س 
املتحدة  بالوليات  و�شكن�شن  جامعة  من  امليكانيكية  الهند�شة  يف 
اأكمل درا�شاته العليا وح�شل على درجة الدكتوراه  الأمريكية ثم 
كما  بريطانيا..  ري��دجن  جامعة  من  الهند�شية  امل�شاريع  اإدارة  يف 
اأنه ع�شو يف جمل�س اإدارة كل من �شركة الحتاد للقطارات والهيئة 
احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  وك��ذل��ك  وامل����اء  ل��ل��ك��ه��رب��اء  الحت���ادي���ة 

الإمارات للتن�س. 

حميد  ع���ب���ي���د  م����ع����ايل 
الدولة  وزي����ر  ال��ط��اي��ر 
ل���ل�������ش���وؤون امل���ال���ي���ة. مت 
عبيد  م����ع����ايل  ت���ع���ي���ني 
ح��م��ي��د ال��ط��اي��ر وزي����را 
ل������ل������دول������ة ل����ل���������ش����وؤون 
الإمارات  بدولة  املالية 
ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة يف 
وقد   2008 ف���راي���ر 
ت�����خ�����رج م����ع����ال����ي����ه من 
بولدر  كالورادو  جامعة 
ك�������ال�������ورادو ال�����ولي�����ات 
امل����ت����ح����دة الأم���ري���ك���ي���ة 

 . الكهربائية  الهند�شة  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ���ش��ه��ادة  على  وح��ا���ش��ل 
اإدارة  رئي�س جمل�س   . التالية  املنا�شب  �شغل  اأن  ملعاليه  �شبق  وقد 
اإىل   2000 �شبتمر  من  الفرتة  يف  دب��ي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
مار�س 2008. ع�شو املجل�س القت�شادي باإمارة بدبي يف الفرتة 
اإدارة  جمل�س  للرئي�س  الأول  النائب   .2008 اإىل  من2004 

غرفة جتارة و�شناعة دبي يف الفرتة من1991 اإىل 1997.

ع�شو جمل�س اأمناء جامعة اأبوظبي 2008 وحتى الآن.
ع�شو جائزة لوريال 2010.

ع�شو املجل�س ال�شت�شاري لتقرير املعرفة العربي لعامي 2008 
و 2010.

-2006 اأب��وظ��ب��ي  ال�����ش��ورب��ون يف  ج��ام��ع��ة  اإدارة  ع�����ش��و جم��ل�����س 
املعنية  العربية  للدول  لليون�شكو  العلمية  اللجنة  2008. ع�شو 

بالتعليم والبحث العلمي 2006.
ع�شو جلنة متابعة تو�شيات وزراء التعليم العايل والبحث العلمي 

يف الوطن العربي 2003. 
كما �شاركت كخبرة يف اجتماعات الأمم املتحدة وبع�س منظماتها 
كال�شكوا اليونيفيم يف العديد من الق�شايا املتعلقة بق�شايا البحث 
العلمي املراأة ال�شكان الهجرة العمالة والتنمية. حازت على جائزة 
 2003 اآل مكتوم ل��اإدارة العربية  �شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
عن املراأة العربية الإدارية املتميزة يف العامل العربي وجائزة اأف�شل 
البيوجرايف  املركز  والع�شرين  احل��ادي  القرن  يف  �شخ�شية  األفى 
الدويل كامردج اململكة املتحدة 2002 وو�شام ال�شعفة الكادميية 
و�شهادة تقدير من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف فرن�شا 
تقديرا للجهود يف تاأ�شي�س جامعة ال�شوربون يف اأبوظبي 2008 

والعديد من اجلوائز و�شهادات التقدير. 
اإب���راه���ي���م  رمي  م���ع���ايل 
دولة.  وزي���رة  الها�شمي 
ت��ع��ي��ني م���ع���ايل رمي  مت 
الها�شمي  اإب�����راه�����ي�����م 
وزي���رة دول��ة يف حكومة 
الإم����������������ارات ال���ع���رب���ي���ة 
املتحدة يف �شهر فراير 
بالإ�شافة اىل   .2008
من�شبها الوزاري تتوىل 
الها�شمي  رمي  م��ع��ايل 
جمل�س  رئي�شة  من�شب 
دب���ي  م���وؤ����ش�������ش���ة  اإدارة 
موؤ�ش�شة  وه���ي  ال��ع��ط��اء 

امل��ت��ح��دة..و ك��ان ق��د مت  خ��ري��ة مقرها دول���ة الإم�����ارات العربية 
ال�شيخ  ال�شمو  2007 كمبادرة من �شاحب  �شبتمر  اإطاقها يف 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 

اإدارة موؤ�ش�شة الإم��ارات لات�شالت يف الفرتة من  ع�شو جمل�س 
1981 اإىل 1991.

من  ال��ف��رتة  يف  دب��ي  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
1982 اإىل 1991.

اإىل   1982 م��ن  ال��ف��رتة  دب��ي يف  ب��اإم��ارة  ال��ب��ل��دي  املجل�س  ع�شو 
1990. ع�شو املجل�س الوطني الحتادي يف الفرتة من 1981 

غلى 1985. ومت تكرمي معاليه دوليا :
ح���از ع��ل��ى و���ش��ام  يل اوردي ن��ا���ش��ي��ون��ال م��ري��ت م��ن ق��ب��ل رئي�س 

اجلمهورية الفرن�شية يف عام 2003.
من  ايطاليانا  �شوليداريتي  �شتيا  ديا  اوردي��ن  و�شام   على  حاز 

قبل رئي�س جمهورية اإيطاليا يف عام 2007.

ميثاء  الدكتورة  معايل 
وزيرة  ال�شام�شي  �شامل 
على  ح���ا����ش���ل���ة  دول���������ة. 
����ش���ه���ادة ال����دك����ت����وراة يف 
باحثة  الج��ت��م��اع..  علم 
يف ع�����دد م����ن امل���ج���الت 
املتعلقة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
املتعلقة  ب����ال����درا�����ش����ات 
باملراأة وال�شكان والقوى 
العاملة يف دول جمل�س 
ال���ت���ع���اون وت��ع��د واح����دة 
من اخل��راء املخت�شني 
ال����ه����ج����رة  جم����������ال  يف 

املن�شورة.  والكتب  الدرا�شات  من  العديد  ولها  والتنمية  وال�شكان 
ت�شغل حاليا من�شب وزيرة دولة بدولة الإمارات العربية املتحدة 
وتراأ�س اإدارة جمل�س موؤ�ش�شة �شندوق الزواج. بالإ�شافة اإىل كونها 
الأعلى  الرئي�س  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  م�شت�شارة 
املنا�شب  م��ن  ع��ددا  ال�شابق  يف  تولت  الأ���ش��ري��ة.  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
الإدارية منها نائب مدير جامعة الإمارات العربية املتحدة ل�شوؤون 
يف  الإم���ارات  جامعة  ومثلت  ال�شنوات..  من  لعدد  العلمي  البحث 
بالتعليم  املتعلقة  بالأمور  كخبرة  والدولية  الإقليمية  املنتديات 
ال�شهامات من خال  ع��ددا من  العلمي. قدمت  والبحث  العايل 

ع�شوية عدد من اللجان الدولية والقليمية واملحلية منها.

النامية  ال��دول  تاأمني فر�س لأط��ف��ال  دب��ي بهدف  ال���وزراء حاكم 
من�شب  معاليها  تتوىل  كما  الأ���ش��ا���ش��ي.   التعليم  على  للح�شول 
مع  بالتعاون  يعمل  ال���ذي  للتناف�شية  الإم����ارات  جمل�س  رئي�شة 
وتنفيذ  ال�شيا�شات  لو�شع  واخل��ا���س  العام  القطاعني  موؤ�ش�شات 
الإجراءات التي تعزز وتدعم اخلطط التناف�شية لدولة الإمارات 

العربية املتحدة وحتقيق الزدهار والنمو امل�شتدام.
 معايل رمي اإبراهيم الها�شمي هي الع�شو املنتدب يف اللجنة العليا 
ل�شت�شافة معر�س اإك�شبو الدويل 2020 . معايل رمي اإبراهيم 
اجلهاز احلكومي  لاإح�شاء  الوطني  املركز  رئي�شة  الها�شمي هي 
جودة  ذات  حديثة  اإح�شائية  ومعلومات  بيانات  بتوفر  اخلا�س 
الأداء.  وتقييم  ال�شيا�شات  ور�شم  القرارات  ت�شاهم يف �شنع  عالية 
الها�شمي خرات دولية وا�شعة حيث  اإبراهيم  متتلك معايل رمي 
بداأت عملها كملحق جتاري ومن ثم نائب ل�شفر دولة الإمارات 

العربية املتحدة يف العا�شمة الأمريكية وا�شنطن. 
اأن���ه���ت م��ع��ال��ي��ه��ا درا���ش��ات��ه��ا ال��ع��ل��ي��ا يف ج��ام��ع��ة ت��وف��ت�����س يف ولية 
م��ا���ش��ات�����ش��و���ش��ت�����س ح��ي��ث ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى ���ش��ه��ادة ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
�شهادة  على  حت�شل  اأن  قبل  الفرن�شية  واللغة  الدولية  العاقات 

املاج�شتر من جامعة هارفارد. 

�شلطان  الدكتور  معايل 
بن اأحمد �شلطان اجلابر 
وزير دولة. توىل معايل 
ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان بن 
اجلابر  ���ش��ل��ط��ان  اأح��م��د 
املنتدب  الع�شو  من�شب 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س 
لطاقة  اأبوظبي  ل�شركة 
حيث  م�شدر  امل�شتقبل 
امل�شاهمني  م�����ن  ك������ان 
تاأ�شي�س  يف  ال��ف��ع��ال��ني 
وعمل  م�����ش��در  م���ب���ادرة 
التخطيط  اإدارة  ع��ل��ى 

م�شوؤولياته  جانب  اإىل  ال�شركة.  م�شاريع  ملختلف  ال�شرتاتيجي 
التنفيذية  املنا�شب  م��ن  العديد  ت��وىل  مل�شدر  تنفيذي  كرئي�س 
مثل  الدولية  ال�شت�شارية  اللجان  من  العديد  يف  و�شارك  العليا 

الطاقة وتغر  ل�شوؤون  واملبعوث اخلا�س  م�شاعد وزير اخلارجية 
املناخ وم�شت�شار الطاقة وتغر املناخ لاأمني العام لاأمم املتحدة 
ورئي�س جمل�س اإدارة �شركة اأبوظبي للموانئ ورئي�س جمل�س اإدارة 
وع�شو  العقارية  ال��دار  اإدارة  جمل�س  وع�شو  عربية  نيوز  �شكاي 
املتخ�ش�شة  القت�شادية  للمناطق  العليا  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
اأول يف �شركة  امل�شتقبل وم�شت�شار  زايد لطاقة  ومدير عام جائزة 
اأمناء  جمل�س  وع�شو  التنفيذية  اللجنة  ورئي�س  للتنمية  مبادلة 
معهد م�شدر للعلوم والتكنوجليا وع�شو املجموعة رفيعة امل�شتوى 
معايل  يحمل  امل��ت��ح��دة.   الأمم  يف  للجميع  امل�����ش��ت��دام��ة  للطاقة 
الدكتور �شلطان اجلابر �شهادة الدكتوراة يف القت�شاد والإدارة من 
الوليات  الأعمال من  اإدارة  يف  املاج�شتر  ودرج��ة  املتحدة  اململكة 
الكيميائية  الهند�شة  يف  العلوم  وبكالوريو�س  الأمريكية  املتحدة 
والبرتول من الوليات املتحدة الأمريكية. ونال اأي�شا العديد من 
اجلوائز التكرميية والتقديرية مبا فيها جائزة بطل الأر�س التي 

تنظمها هيئة الأمم املتحدة. 

معايل عبداهلل بن حممد غبا�س وزير دولة توىل معايل عبداهلل 
ب��������ن حم�����م�����د غ����ب����ا�����س 
من�شب املدير الإقليمي 
الوطني  اأبوظبي  لبنك 
عمله  خ���ال  �شغل  ك��م��ا 
يف ال��ب��ن��ك ال��ع��دي��د من 
املنا�شب الإداري��ة العليا 
وت������راأ�������س ع������دة جل����ان. 
موؤهات  ع����دة  ي��ح��م��ل 
دولية  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن 
م�شارف  دب����ل����وم  م���ث���ل 
من كلية وارت��ون �شكول 
ج��ام��ع��ة ب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا يف 
الوليات املتحدة ودبلوم 

بانكرز  اآخ��ر من  وموؤهل  اأثينا  يف  بنك  �شيتي  م�شارف من معهد 
جمال�س  ع�شوية  غبا�س  عبداهلل  معايل  �شغل  ل��ن��دن.   يف  تر�شت 
اإدارات خمتلفة منها مركز دبي املايل العاملي وات�شالت وبور�شة 
الأوقاف  وموؤ�ش�شة  العقارية  اإع��م��ار  و�شركة  دب��ي  ون��ا���ش��داك  دب��ي 

و�شوؤون الق�شر يف دبي.

بح�سور ح�سن العلكيم 
لقاء مفتوح  باجلامعة �لأمريكية يف ر�أ�س �خليمة ي�ضتعر�س ب�ضفافية �لق�ضايا �لطالبية 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�شهدت اجلامعة الأمريكية يف راأ�س 
مب�شاركة  مفتوحا  ل��ق��اء  اخل��ي��م��ة 
حمدان  ح�شن  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ 
وح�شور  اجلامعة  مدير  العلكيم 
الطلبة والطالبات بهدف التعرف 
ع���ن ق����رب ع��ل��ى ال���ت���ط���ورات التي 
اأهدافها  و�شرح  اجلامعة  ت�شهدها 
الأكادميية  امل�����ش��ك��ات  وم��ن��اق�����ش��ة 

والدارية .
الول من  الذي هو  اللقاء  وات�شم 
ن��وع��ه حت���ت م�����ش��م��ى ) امل��ج��ل�����س ( 
من  رغبة  وامل�شارحة؛  بال�شفافية 
مع  املبا�شر  التوا�شل  يف  �شعادته 
ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة، وال���ش��ت��م��اع اإىل 
وكذلك  واق���رتاح���ات���ه���م،  روؤاه�������م 

ال��تع�ليم�ي�ة  ال�ع�م�ل�ية  يف  اجلامع�ة 
يتما�شي  م�����درب  خ�����ري��ج  واإن�������ت���اج 
ال�فج�وة  ويق�لل  ال�ع�م�ل  �ش�وق  م�ع 
امل�وج�ودة ب�ني خريج�ي اجل�امع�ات 
ج�انب  اإل�ى  الع�م�ل  �ش��وق  وحاج�ة 
للح�شو  مكاناً  اجلامعة  ت�ك�ون  األ 
مكاناً  ول���ك���ن   ، ف��ق��ط  وال��ت��ل��ق��ني 
بني  م��ا  يجمع  م��ت��ك��ام��ًا  تعليميا 
الطلبة  داعيا  والتطبيق  النظرية 
الأن�ش�ط�ة  ك�����اف��������ة  مم�����ار���ش��������ة  اىل 
ك�اف�ة  ف�ي  الامنهجية  الط�ابي�ة 
وثقافية  فنية  م��ن  الت�خ��ش�ش�ات 
وري��ا���ش��ي��ة وال���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا اأن 
�شخ�شية  وب��ن��اء  ���ش��ق��ل  يف  ت�شهم 

الطالب.
للطاب  اأن  اإىل  �شعادته  اأ�شار  ثم 
واأن   ، واج���ب���ات  وع��ل��ي��ه��م  ح��ق��وق��ا 

اأن  عليه  واأن   ، نف�شه  وه��و  ميلك 
وتنمية  ذات���ه  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  يعمل 
، فالعمل يف امل�شتقبل بعد  قدراته 
ال�شهادة  على  يعتمد  ل��ن  التخرج 
الكفاءة  ع���ل���ى  ول���ك���ن   ، وح����ده����ا 
الطالب  فعلى   ، املتميزة  واملهارات 
اأن ي�شتغل فرتة وجوده باجلامعة 
م�شتفيدا   ، ا����ش���ت���غ���ال  اأف�������ش���ل 
م���ن اإم���ك���ان���ات ال��ك��ل��ي��ات وخ����رات 

الأ�شاتذة.
على  اأكدالعلكيم  اللقاء  نهاية  ويف 
اأه��م��ي��ة ح�����ش��ور ال���ط���اب يف هذا 
اللقاء لطرح م�شاكلهم والإ�شتماع 
ومقرتحاتهم  ملحوظاتهم  اإىل 
اإ�شراك  م�شدداً يف الوقت ذاته اإىل 
اخل���ط���ط  ج����م����ي����ع  ال�����ط�����ال�����ب يف 
ذلك  ب��اجل��ام��ع��ة.وي��اأت��ي  التنموية 

امل�شكات  على  ق��رب  ع��ن  التعرف 
وامل���ع���وق���ات ال���ت���ي ت��ق��اب��ل��ه��م، وقد 
الطلبة حيث  قاعة مركز  امتاأت 
و�شهدت  باحل�شور،  اللقاء  مكان 
م�������ش���ارك���ات ال��ط��ل��ب��ة و����ش���وح���ا يف 
الطرح قابله �شراحة و�شفافية يف 

تعليقات مدير اجلامعة.
التطورات  ع��ن  العلكيم  وحت���دث 
ال��ت��ي ح��دث��ت م��وؤخ��را يف اجلامعة 
وال���ت���ي ك����ان اأه��م��ه��ا اإع���ت���م���اد عدد 
اجلديدة،  الدرا�شية  الرامج  من 
وحت���دي���ث ال���ك���ادر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي من 
خال ا�شتقطاب كفاءات اأكادميية 
م���ن خم��ت��ل��ف ان���ح���اء ال���ع���امل مما 
تطوير  يف  وا�شحة  ب�شورة  اأ�شهم 

امل�شتوى التعليمي للجامعة. 
كما حتدث مدير اجلامعة ع�ن دور 

اجلامعة حري�شة على اأن يح�شل 
كل طالب على حقوقه كاملة من 
احلقوق  ت��ل��ك  واأول   ، اجل���ام���ع���ة 
تكافوؤ الفر�س والعدالة، و توفر 
ف��ر���س ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب على 
وانتقاء  مم���ك���ن،  م�����ش��ت��وى  اأع���ل���ى 
اأف�شل الرامج الدرا�شية واأف�شل 
التخ�ش�شات،  ك��اف��ة  يف  الأ���ش��ات��ذة 
واأن من حقوقهم كذلك اأن ي�شتمع 
لهم امل�شوؤولون يف اإدارة اجلامعة ، 
خدمة  على  اجلميع  يعمل  حيث 
الت�شلح  م��ن  ومتكينهم  ال��ط��اب 

باملعرفة والقيم .
ر�شالة  للطلبة  العلكيم  وج��ه  ث��م 
حيث   ، الطاب  اأبنائه  اإىل  اأب��وي��ة 
الدرا�شة  الطالب يف فرتة  اأن  بنينَّ 
ما  اأغ���ل���ى  يف  ي�شتثمر  اجل��ام��ع��ي��ة 

مايدور  ب��ك��ل  ت��ع�����ري��ف�����ه��م  ب���ه���دف 
وتط�وير،  ب���ن���اء  م���ن  ب��ج��ام��ع��ت��ه��م 
واجل�دي�ة  الإن���ت���م�������اء  وب�����������رثوح 

ل�ديهم.
من جهة اأخرى اأو�شحت الطالبة 
�����ش����ارة احل�����م�����ادي ع�������ش���و اإحت������اد 
الطلبة باجلامعة اأن فكرة برنامج 
تعزيز  اىل  ت���ه���دف  امل���ج���ل�������س(   (

البيئة  يف  الإج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
اجلامعية من خال عقد جل�شات 
م�شبقة  اأج���ن���دة  ب����دون  م��ف��ت��وح��ة 
و  الإداري����ة  الهيئة  و  الطلبة  ب��ني 
التعليمية ب�شورة منتظمة يف جو 
اأن جيل  اأ�شافت  و  ال�شفافية.  من 
اإنخرط يف  ال�شباب يف هذا الزمن 
العاقات الإجتماعية عر خمتلف 

مواقع التوا�شل الإجتماعي، و اأن 
) املجل�س( اإحياء لرتاثنا و عاداتنا 
مناخ  يف  ال���ل���ق���اء  و  ال���ت���وا����ش���ل  يف 
الرتابط.  و  الألفة  ت�شوده  عائلي 
ع��ل��ى حر�س  احل����م����ادي  اأث���ن���ت  و 
قنوات  فتح  على  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
التوا�شل املبا�شر بينه و بني طلبة 

اجلامعة.

بورقة عمل حول البعاد الواعدة يف اعتماد زراعة النباتات املحلية

بلدية مدينة �بوظبي ت�ضارك يف ملتقى �ف�ضل ممار�ضات �لعمل �لبلدي
يف  تطبيقها  مت  التي  وامل�شاريع  املمار�شات  واأف�شل  التجميلية،  الزراعة 
هذه املجالت. وركز على م�شروع ا�شتخدام النباتات املحلية يف الزراعات 
بلديات  تتبعها  التي  والتجميل  الت�شجر  وا�شرتاتيجيات   ، التجميلية 
الت�شجر  جم��ال  يف  املطبقة  ال�شتثمار  ومم��ار���ش��ات  وف��ر���س  ال��دول��ة، 
امللتقى  ت�شمنت حماور  و  املحلية.  البيئة  نباتات  با�شتخدام  والتجميل 
ا�شرتاتيجيات وممار�شات الت�شجر والتجميل التي تتبعها البلديات يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة ، فر�س وممار�شات ال�شتثمار املطبقة يف 
اإبداعات   ، البيئة املحلية  الت�شجر والتجميل با�شتخدام نباتات  جمال 
البحث العلمي وتقنيات الإنتاج والإكثار يف حت�شني الزراعة التجميلية 

اأف�شل املمار�شات وامل�شاريع التي مت تطبيقه.

حتقيق  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  التو�شيات  وبع�س  العمل  وخ��ط��وات  والآل��ي��ات 
اأن  ميكن  ال��ذي   ، التجميلية  ال��زراع��ة  يف  امل�شتدام  التحول  ه��ذا  منحى 
الهام  املو�شوع احليوي  تبني هذا  باجتاه  ال�شحيح  العمل  م�شار  ي�شكل 
ال�شراكات  ت��ط��وي��ر  اىل  امللتقى  ي��ه��دف   . ر�شينة  علمية  اأ���ش�����س  وع��ل��ى 
وبرامج  خطط  اإع���داد  ومناق�شة  البلدي  العمل  جم��ال  يف  احلكومية 
املعلومات  تبادل  اآليات  وتطوير  وموحدة  م�شرتكة  وموؤ�شرات  واأنظمة 
و  والفنية  البيئية  التحتية  البنية  يف  البلدية  امل�شاريع  على  التعرف  و 
و  وتنفيذها  املتاحة  امل�شرتكة  ال�شتثمارية  الفر�س  ودرا���ش��ة  امل�شاعدة 
تهيئة مناخ اإيجابي داعم للتكامل بني بلديات الدولة. ا�شتعر�س امللتقى 
حت�شني  يف  والإك��ث��ار  الإنتاج  وتقنيات  العلمي  البحث  واإ�شهامات  جهود 

الدولة واجلهات ذات ال�شلة بالعمل البلدي.
 وقدم وفد البلدية الذي ترا�شه املهند�س را�شد عبداهلل الفا�شي مدير 
الأبعاد  بع�س  بعنوان  عمل  ورقة  الرتفيهية  واملنتزهات  احلدائق  اإدارة 
األقاها  اأب��و ظبي  املحلية يف مدينة  النباتات  زراع��ة  اعتماد  ال��واع��دة يف 
من  �شلط   ، امل��دن  ت�شجر  خبر  امل�شهداين  �شالح  عبدال�شتار  الدكتور 
خالها ال�شوء على معطيات احلا�شر الواعدة لعملية اإدخال النباتات 
اليجابية  نتائجها  واأك��د على   ، التجميلية  الزراعة  املحلية يف م�شاريع 
تكاليف  من  والتقليل  ال��ري  مياه  ا�شتهاك  تقنني  يف  اأ�شا�شا  املتمثلة 
واىل  التوجه  هذا  معطيات  اىل  امل�شهداين  واأ�شار  وال�شيانة.  الت�شغيل 
املقرتحات  بع�س  ط��رح  كما   ، اعتماده  من  امل�شرقة  امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة 

•• ابوظبي-الفجر: 

�شاركت بلدية مدينة ابوظبي يف اأعمال امللتقى الثاين لأف�شل املمار�شات 
يف جمال العمل البلدي الذي نظمته بلدية مدينة العني اخلمي�س املا�شي 
حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
اأحمد بن  را�شد  الدكتور  الرئا�شة وافتتحه معايل  ال��وزراء وزير �شئون 
واجلهات  الدولة  بلديات  عدد من  واملياه  مب�شاركة  البيئة  وزي��ر  فهد، 
واملخت�شني  امل�شوؤولني  كبار  جتمع  هامة  من�شة  امللتقى  يعد  املخت�شة. 
يف  املمار�شات  واأف�شل  وال��ت��ج��ارب  واخل���رات  الآراء  لتبادل  بالبلديات 
جمال العمل البلدي و تعزيز فر�س حتقيق التكامل املن�شود بني بلديات 
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�ضلطان يفتتح بينايل �ل�ضارقة �ليوم •• ال�شارقة-وام:

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يفتتح 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ب�شاحة الفنون مبنطقة الرتاث 
موؤ�ش�شة  تنظمه  ال��ذي  ال�11  دورت���ه  يف  ال�شارقة  بينايل  غ��د  �شباح 
ال�شارقة للفنون حتت �شعار نهو�س: نحو خارطة ثقافية جديدة - 
مفهوم الفناء اأو ال�شاحة يف العمارة الإ�شامية وب�شكل خا�س ال�شاحة 
التاريخية يف اإمارة ال�شارقة .. وي�شتمر حتى 13 مايو املقبل. وقالت 
ال�شيخة حور بنت �شلطان القا�شمي رئي�شة موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون 
يف موؤمتر �شحفي ببيت النابودة مبنطقة الرتاث بال�شارقة ام�س ان 
واملو�شيقيني  واملعماريني  الفنانني  احلالية جتمع طيفا من  ال��دورة 
تطرقوا اإىل ق�شايا الهوية والهجرة والتجارة والتاأثر والطروحات 
الثقافية موؤكدة ان امارة ال�شارقة توفر بيئة غنية للنقا�س بو�شفها 

كما رحبت  اأب��ع��ادا متعددة.  للبينايل  ق��دم  ال��ذي  التقييم  ونهجها يف 
خمرج  وه��و  البينايل  يف  فرا�شيتاكل  اأبيت�شاتبونغ  األفان  مب�شاركة 
�شهر فاز فيلمه بال�شعفة الذهبية يف مهرجان كان ال�شينمائي عام 
2010 حيث دعته يوكو ها�شيكاوا ليكون قيما لرنامج الأفام يف 
البينايل وعر�س فيلمه اجلديد الذي اأنتجه ل�شالح البينايل. واأ�شارت 
اإىل م�شاركة الفنان طارق عطوي من خال برنامج املو�شيقى املتميز 

الذي قام باإعداده ل�شالح بينايل ال�شارقة 11.
الفنانني  باختيار  قامت  اأنها  البينايل  قيمة  ها�شيكاوا  يوكو  واأك��دت 
وتنوع  تعقيدات  حيث  م��ن  البينايل  ثيمة  اأعمالهم  حت��اك��ي  ال��ذي��ن 
واملفاهيم  وال�شيا�شية  امل��ك��ان��ي��ة  وال�����ش��ات  وامل��ج��ت��م��ع��ات  ال��ث��ق��اف��ات 

امل�شهد  بتعددهم  اأغنوا  الذين  املهاجرين  من  كبرة  لبيئة  حا�شنة 
الثقايف املحلي.

واأ�شافت اإن عدد امل�شاركني يف هذه ال��دورة ي�شل اىل 100 م�شارك 
م��ن ال��ف��ن��ان��ني وامل��ه��ن��د���ش��ني امل��ع��م��اري��ني وامل��ب��دع��ني اإىل ج��ان��ب 37 
من  بتكليف   11 ال�شارقة  لبينايل  خ�شي�شا  اأنتجت  فنيا  م�شروعا 

موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون.
يوكو  طرحته  ال��ذي  املفهوم  اأن  القا�شمي  ح��ور  ال�شيخة  واأو���ش��ح��ت 
من  ال��ع��دي��د  ت�شمن  اجل��دي��دة  دورت���ه  يف  البينايل  قيمة  ها�شيكاوا 
القرتاحات الهامة واملثرة للجدل والتي وجدت جتاوبا خا�شا مع 
�شغفها  ذل��ك  من  يزيد  الثقايف  والتنوع  للم�شاركة  كمكان  ال�شارقة 

اجلديدة لأ�شكال احلوار والتوا�شل والتبادل والإنتاج من خال الفن 
واملمار�شات املعمارية التي تعك�س طرائق جديدة من املعرفة والتفكر 

وال�شعور.
وي�شم برنامج الأفام يف بينايل ال�شارقة 11 للمخرج التاياندي 
اأبي�شاتبونغ فرا�شيتاكل �شخ�شيات رائدة يف جمال �شناعة ال�شينما 
ويت�شمن عرو�شا م�شائية يف الهواء الطلق وامل�شاحات الفنية اجلديدة 
يف موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون. كما ي�شم برنامج املو�شيقى لفنان ال�شوت 
اللبناين طارق عطوي فنانني دوليني واإقليميني يقدمون �شل�شلة من 
الأعمال املو�شيقية وعرو�س الأداء خال فعاليات البينايل. �شارك يف 
يف  الأف��ام  برنامج  قيم  فرا�شيتاكل  اأبي�شاتبونغ  ال�شحفي  املوؤمتر 
املوؤمتر قام  املو�شيقى..وبعد  البينايل وطارق عطوي من�شق برنامج 
الإعاميون بجولة مع القيمة يوكو ها�شيكاوا لاطاع على مواقع 

وعرو�س البينايل. 

حاكم ر�أ�س �خليمة ي�ضتقبل م�ضعل بن عبد�لعزيز �آل �ضعود
•• راأ�س اخليمة -وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
امل���ج���ل�������س الأع�����ل�����ى ح���اك���م راأ������س 
ال��ظ��ي��ت ام�س  اخل��ي��م��ة يف ق�����ش��ر 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  م�شعل 
اململكة  يف  ال��ب��ي��ع��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
ال�شقيقة  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه ال����ذي يزور 

وال�شيخ �شقر بن خالد بن حميد 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
للقراآن  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  م��وؤ���ش�����ش��ة 
وال�شيخ عبداهلل  الكرمي وعلومه 
القا�شمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  ب��ن حميد 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س 
وال�شيخ  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  ح���اك���م 
رئي�س  القا�شمي  كايد  بن  حممد 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ��������رة 
وال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن ج��م��ال بن 
عدد  ج��ان��ب  اىل  القا�شمي  �شقر 

اللقاء  ال��ب��اد ح��ال��ي��ا. مت خ���ال 
ت���ب���ادل الأح����ادي����ث ال���ودي���ة حول 
البلدين  بني  الأخ��وي��ة  العاقات 

ال�شقيقني.
ح�شر اللقاء ال�شيخ عبد امللك بن 
اخلا�س  امل�شت�شار  القا�شمي  كايد 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح���اك���م راأ������س 
�شقر  ب��ن  عمر  وال�شيخ  اخليمة 
�شامل  ال�شيخ  واملهند�س  القا�شمي 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شلطان  ب��ن 
رئ��ي�����س دائ������رة ال����ط����ران امل���دين 

م����ن روؤ������ش�����اء وم��������دراء ال����دوائ����ر 
املحلية وال�شخ�شيات.

كما ح�شر من اجلانب ال�شعودي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
العزيز  بن عبد  بن م�شعل  تركي 
امللكي  ال�شمو  و�شاحب  �شعود  اآل 
الأم����ر ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن م�شعل 
بن عبد العزيز اآل �شعود الرئي�س 
ال�شعلة  مل��ج��م��وع��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
امللكي  ال�شمو  القاب�شة و �شاحب 
ب��ن عبد  ب��ن م�شعل  الأم���ر بندر 

العزيز اآل �شعود و �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمر �شعود بن م�شعل بن 
�شاحب  و  �شعود  اآل  العزيز  عبد 
بن  حممد  الأم���ر  امللكي  ال�شمو 
ب��ن عبد  ب��ن م�شعل  ال��ع��زي��ز  عبد 
الوفد  واأع�شاء  �شعود  اآل  العزيز 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأق�����ام  امل���راف���ق. 
م��اأدب��ة غداء  راأ���س اخليمة  حاكم 
م�شعل  الأم���ر  �شمو  ���ش��رف  على 
املرافق  وال��وف��د  العزيز  عبد  ب��ن 

له. 

بعد �سنوات من اإطالق الهيكل

�لرتبية تكت�ضف �أنه ي�ضم �إد�رتني ) تو�أم ( مهامها وخططها وعنا�ضرها �لب�ضرية و�حدة
�لوز�رة تقر: �لت�ضابه �أربك �مليد�ن و�لتو�ضية باإيقاف �إد�رة �لعتماد حتى �إ�ضعار �أخر

•• دبي – حم�شن را�شد 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ت��ع��ك��ف 
الأدوار  ت��وزي��ع  اإع���ادة  على   ، حاليا 
وامل����ه����ام ف��ي��م��ا ب����ني اإدارت���������ني من 
بهيكل  امل��درج��ة  امل��رك��زي��ة  الإدارات 
ال����وزارة وال��ب��ال��غ ع��دد اإدارات����ه 23 
خم�شة  على  موزعة  مركزية  اإدارة 
تبني  ب���ع���دم���ا  وذل������ك   ، ق���ط���اع���ات 
ل��ل��وزارة وب��ع��د ���ش��ن��وات م��ن اعتماد 
الهيكل واإعانه ، اأن هناك اإدارتني 
وعنا�شرهما  وخططهما  مهامهما 
، مما ترتب عليه  الب�شرية واح��دة 
اإدارة  ب��ني  فيما  امل��ه��ام  يف  ت�����ش��ارب 
ال��ت��وج��ي��ه وال��رق��اب��ة وال��ت��ي تتوىل 
وتتبع  امل���ه���ري  ج��م��ي��ل��ة  م��ه��ام��ه��ا 
واإدارة   ، الرتبوية  العمليات  قطاع 
الع��ت��م��اد امل��در���ش��ي وال���ت���ي تتوىل 
قطاع  وت��ت��ب��ع  خ��ال��د  ن���وال  مهامها 

ال�شيا�شات التعليمية .
اإذ ت��ب��ني ب��ع��د ا���ش��ت��ع��را���س ك���ل من 
اإدارة  م����دي����ر  امل�����ه�����ري  ج���م���ي���ل���ة 
خالد  ون���وال   ، وال��رق��اب��ة  التوجيه 
املدر�شي  الع���ت���م���اد  اإدارة  م���دي���ر 
 ، اإدارة  ك����ل  ع���م���ل  وب����رام����ج  مل���ه���ام 
كانتا  واإن  الإدارت��������ني  ب���رام���ج  اأن 
اأن  اإل   ، املدر�شي  تهدفان للتطوير 

ل�شيما  ال��ع��اق��ة  ذات  الإط�������راف 
مل�شارات  امل�����دار������س  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى 
العتماد والرقابة وجمال الرتكيز 
توظيف  وم������دى  م��ن��ه��م��ا،  ك����ل  يف 
والرقابة  املدر�شي  العتماد  نتائج 
املدر�شية ، كان �شببا يف عدم اإحداث 

حت�شن يف العمليات املدر�شية.
ب���وزارة  م�شئولة  ق��ي��ادات  وك�شفت 
ما  تفا�شيل   ، وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
األت�شاوري  اللقاء  وبعد  قبل  حدث 
ال��ذي تراأ�شه معايل وزي��ر الرتبية 
القطامي  حممد  حميد  والتعليم 
موؤخرا  روتانا  الب�شتان  فندق  يف   ،
امل�شاعدين  ال����وك����اء  ب��ح�����ش��ور   ،
وم�شت�شار الوزير ومديري املناطق 
التعليمية ، اإ�شافة اإىل �شبعة مدراء 
اإدارات معنية مبا يحدث : التوجيه 
املدر�شي  الع���ت���م���اد   ، وال����رق����اب����ة 
التقومي   ، ال���ط���اب���ي  الإر������ش�����اد   ،
والمتحانات ، البحوث والدرا�شات 
، التخطيط ال�شرتاتيجي ، املناهج 

بالإنابة .
فرتة  اإىل  ال��ق��ي��ادات  ذات  واأ����ش���ارت 
م���ا ق��ب��ل اإع������ان ه��ي��ك��ل ال�������وزارة ، 
وخ����ال ف����رتة ���ش��ي��اغ��ت��ه اإع������داده، 
اإدارات����ه يف ذلك  ك��ان امل���درج �شمن 
العتماد  مب�شمى  اإدارة   ، ال��وق��ت 

منهجيات واأدوات ومعاير عملهما 
متقاربة ومتداخلة اأحيانا ، اإ�شافة 
تعتمدان  الإدارت�������ني  ك���ا  اأن  اإىل 
مهامها  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ك��ب��ر  ح���د  اإىل 
ب�شرية  ع��ن��ا���ش��ر  ع��ل��ى  وخ��ط��ط��ه��ا 
واحدة هي )) هيئات التوجيه (( ، 
مما ترتب عليه غياب خطة العمل 
ال��روؤى والأدوار بني عدد  وت�شتيت 
املناطق  وك���ذا  ال����وزارة  اإدارات  م��ن 

التعليمية وامليدان الرتبوي.
الجتماع  ج��اء مبح�شر  م��ا  ووف���ق 
وال��ذي ح�شلت الفجر على ن�شخة 
م��ن��ه ، وم����ا ج����اء ف��ي��ه م���ن اإق�����رار 
اأنف�شهم  وامل�����ش��ئ��ول��ني  ال���ق���ي���ادات 
الأه������داف  يف  ال��ت�����ش��اب��ه  ه����ذا  اأن   ،
حالة  خ��ل��ق  وامل���ع���اي���ر  والأدوات 
من الإرب���اك يف امل��ي��دان ال��رتب��وي ، 
وع��دم و�شوح الأه��داف مما ت�شبب 
امليدان لاإيفاء  ان�شغالت  يف كرثة 
ترتب  ،ك��م��ا  الإدارت�����ني  مبتطلبات 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��خ��ب��ط وال��ت�����ش��ارب ، 
الجتماع  مب��ح�����ش��ر  ن�����ش��ا  وج�����اء 
بازدواجية  التوجيه  )�شعور هيئات 
املرجعيات ، وتداخل الأدوار ورمبا 
عدم توفر القناعات باجلدوى من 
اأن  اإىل  م�شرين   ، الأدوار(  حت��ول 
ب��ني كافة  امل�����ش��رتك  ال��ف��ه��م  �شعف 

، فيما مل  امل��در���ش��ي  اأو  الأك���ادمي���ي 
مب�شمى  اإدارة  الهيكل  �شمن  ي��رد 
اأن  ت��ردد  ، حيث  التوجيه والرقابة 
التوجيه  دور  ب��اإل��غ��اء  ت��وج��ه  ه��ن��اك 
الفني بالوزارة واملناطق التعليمية 
، وبالفعل وجهت الوزارة تعميمات 
ع������دة ح������ول اآل����ي����ة ال���ع���م���ل داخ����ل 
دوره  ان���ح�������ش���ار  ظ����ل  يف  امل�����دار������س 
اآل���ي���ة ع��م��ل اتفق  ب���امل���ي���دان ، وف����ق 
املدار�س بدور  اإدارات  اأن تقوم  على 
التوجيه  عمل  ويقت�شر   ، التوجيه 
الفني باملناطق والوزارة على اإعداد 
للمعلمني  وال����دورات  العمل  ور���س 
يف  امل��دار���س  اإدارات  وتلبية حاجة   ،
بكتاب  ذل���ك  الأخ����رة  ح���ال طلبت 
ل�����ل�����وزارة وامل���ن���اط���ق ، مما  ي���وج���ه 
�شيرتتب عليه انح�شار الدور الذي 
كبر  ب�شكل  التوجيه  به  يقوم  كان 
قد  وبالتايل   ، الرتبوي  امليدان  يف 

تكون خطوة لإلغائه فيما بعد .
اإدارة  ل�����  ر����ش���م���ت  ف��ي��م��ا  واأ������ش�����اف 
العتماد املدر�شي مهامها واأدوارها 
ت�شكيل  اآلية يتم مبقت�شاها  ، وفق 
فرق عمل من داخل الوزارة وامليدان 
لتقييم   ، وخ����ارج����ه����ا  ال�����رتب�����وي 
ك��اف��ة م��دار���س ال��دول��ة م��ن خال 
ووف�����ق معاير  م��ي��دان��ي��ة  زي������ارات 

لكافة  وق����وائ����م   ، اجل������ودة  ع��ال��ي��ة 
الدرا�شية  مراحلها  بكافة  املدار�س 
ع��ل��ى م����دار ع���دة ���ش��ن��وات ، وب����داأت 
املدر�شي  الع��ت��م��اد  اإدارة  ب��ال��ف��ع��ل 
م��ه��ام��ه��ا ، م���ن خ����ال ف����رق عمل 
من داخ��ل وخ��ارج امليدان الرتبوي 
من  النتهاء  على  اأو�شكت  والتي   ،
ت��ق��ي��ي��م واع���ت���م���اد ك���اف���ة امل����دار�����س 
 ، ال��درا���ش��ي اجل����اري  ال��ع��ام  بنهاية 
التابع  التوجيه  دور  اأن  اإىل  لفتا 
خال  وال��رق��اب��ة  ال��ت��وج��ي��ه  لإدارة 
قيام  ع��ل��ى  انح�شر   ، ال��ف��رتة  ت��ل��ك 
تخ�ش�شاتهم  مبختلف  امل��وج��ه��ني 
مكوكية  ب����زي����ارات  جم��م��وع��ات  يف 
املبنى  على  للتفتي�س   ، للمدار�س 
واللتقاء   ، املرافق  وكافة  املدر�شي 
باأولياء الأمور والطاب والطالبات 
اأ�شوار  داخل  يجرى  عما  و�شوؤالهم 
املدار�س ، عاوة على زيارات �شفية 
لتخ�ش�س  النظر  دون  للمعلمني 
، ورفع  ل��ل��م��ع��ل��م وامل������ادة  ال��ت��وج��ي��ه 
التي  التعليمية  للمناطق  تقارير 

تقوم بدورها لرفعها للوزارة .
اأنه  اإىل  ال���ق���ي���ادات  ذات  واأ�����ش����ارت 
وم����ع اق������رتاب ن��ه��اي��ة امل���ه���ام التي 
املدر�شي  العتماد  اإدارة  اإىل  اأوكلت 
اجلاري  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  بنهاية   ،

•• راأ�س اخليمة - الفجر

النوبي  ال��ع��م��ي��د حم��م��د  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
حممد نائب قائد عام �شرطة راأ�س 
اخليمة �شباح اأم�س مبكتبه مببنى 
ال���ق���ي���ادة جم���م���وع���ة م����ن اأط���ف���ال 
الأطفال  والأخ��اء  النخيل  رو�شتي 
للتهنئة مبنا�شبة انطاق فعاليات 
ا�شبوع املرور لدول جمل�س التعاون 
�شعار  حت����ت   )  29  ( اخل��ل��ي��ج��ي 
العميد  واأ���ش��اد   . �شامتك  غايتنا 
التي  الزيارة  بهذه  النوبي  حممد 
تعر عن مدى التعاون و الرتابط 
قطاعات  وخمتلف  ال�شرطة  ب��ني 
يدل  و  وم���وؤ����ش�������ش���ات���ه،  امل���ج���ت���م���ع 
ال�شرطة  مفهوم  وتطبيق  انت�شار 
ذاته  الوقت  يف  موؤكداً   ، املجتمعية 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س 
راأ���س اخليمة على م�شاركة طاب 
احتفالت  يف  امل���دار����س  وط��ال��ب��ات 
ال����دول����ة ب��اأ���ش��ب��وع الأ����ش���ب���وع. ويف 

القائد  نائب  توجه  ال��زي��ارة  ختام 
العام بجزيل ال�شكر لإدارة املنطقة 
ولكافة  اخليمة  ب��راأ���س  التعليمية 

مدار�س وريا�س الأطفال بالإمارة 
لهذه املبادرات الطيبة التي تعك�س 
مدى ال�شعور بامل�شوؤولية والنتماء 

الغايل،  ال���وط���ن  ل���ه���ذا  ال������ولء  و 
متمنياً للجميع التوفيق و النجاح 

يف حياتهم العلمية و العملية. 

م��ن مهام  لها  ر�شمه  م��ا مت  ووف���ق 
ذات  ت��ت��اب��ع  اأن   ، ال�����وزارة  هيكل  يف 
 - امل���در����ش���ي  الع���ت���م���اد   - الإدارة 
املدار�س التي مت اعتمادها اأكادمييا 
للتاأكد  املا�شية  ال�شنوات  خ��ال   ،
�شمان  بعد  يتاأثر  لن  م�شتواها  اأن 
باتت  اأن����ه  اإىل  لف��ت��ا   ، اع��ت��م��اده��ا 
ه��ن��اك عقبة ت��واج��ه��ه��ا ال�����وزارة يف 
التنظيمي - والذي �شرف  هيكلها 
يت�شنى  ك��ي��ف  اإذ   - امل��اي��ني  ع��ل��ي��ه 
الرتبية  وزارة  هيكل  يف  لإدارت����ني 

القيام بنف�س املهام .
الفرتة  خ����ال  ال�������وزارة  و���ش��ه��دت 
امل��ا���ش��ي��ة ���ش��راع��ا ب���ني الإدارت������ني، 
واأن  مهامه  اأن��ه��ا  ي��رى  منهما  ك��ا 

تلك  ع��ل��ى  ت��ع��دت  الأخ����رى  الإدارة 
وزير  معايل  ح�شم  اأن  اإىل   ، امل��ه��ام 
الرتبية والتعليم الأمر بلقاء جمع 
املعنية  والإدارات  الرتبية  ق��ي��ادات 
وكيل  ال�����ش��وال��ح  م���روان  اأ�شتهله   ،
اخلدمات  لقطاع  امل�شاعد  ال���وزارة 
من  الهدف  با�شتعرا�س   ، امل�شاندة 
اللقاء وهو التو�شل لفهم م�شرتك 
الإدارات   ( املعنية  الإط�����راف  ب��ني 
امل���رك���زي���ة وامل���ن���اط���ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ( 
ب��رن��اجم��ي العتماد  اأه����داف  ح��ول 
املدار�س،  على  وال��رق��اب��ة  امل��در���ش��ي 
ومنهجياتهما واأدواتهما واخلطط 
الدرا�شي  للعام  لكليهما  التنفيذية 

احلايل .

الرتبية  وزي��ر  معايل  اق��رتح  فيما 
املتقاعدين  خ��رات  من  ال�شتفادة 
لإدارة  ك��م��ق��ي��م��ني  وامل���ت���ط���وع���ني 
اآل����ي����ة حلل  اإط�������ار  ، يف  الع���ت���م���اد 
التداخل بني الإدارتني وفق مراحل 
اأين  ح���ل  اإي����ج����اد   : اأوىل   ، ث����اث 
للفرتة املتبقية من العام الدرا�شي 
احلايل ، ومرحلة ثانية و�شع خطة 
لاأعوام الدرا�شية الثاث القادمة 
ت�����ش��م��ل اإع�����ادة ال��ت��ع��ري��ف ب�����الأدوار 
واأخرة  ثالثة  وم��رح��ل��ة  وامل��ع��اي��ر 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي طويل  : و���ش��ع ح���ل 
املثايل  الو�شع  اإىل  للو�شول  املدى 
امل�شتدام لكل من العتماد املدر�شي 

والرقابة املدر�شية . 

معر�س مروري مدر�ضي مبركز �ضرطة �لرم�س 

�ضركة �ضمان للتاأمني �ل�ضحي تكرم جامعة عجمان

نائب قائد �ضرطة ر�أ�س �خليمة ي�ضتقبل تالميذ ريا�س �لأطفال 

•• راأ�س اخليمة - الفجر  

ال���ع���ق���ي���د ع����ب����داهلل علي  اف���ت���ت���ح 
امل������رور  اإدارة  م����دي����ر  م���ن���خ�������س 
والدوريات براأ�س اخليمة املعر�س 
الرم�س  �شرطة  مب��رك��ز  امل����روري 
ال�شامل والذي نظمته جمموعة 
م��ن امل���دار����س ه���ي: م��در���ش��ة اإبن 
)ح2(  الأ�شا�شي  للتعليم  زي��دون 
ومدر�شة الأفق للتعليم الأ�شا�شي 
بالتعاون  الرحمة  ورو�شة  بنات، 
ال�شرطة  ف�����رع  م����ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
�شمن  وذل���ك  ب��امل��رك��ز  املجتمعية 
اخلليجي  امل��رور  اأ�شبوع  فعاليات 
)غايتنا  ���ش��ع��ار  حت��ت  امل��ق��ام   29

. �شامتك( لعام 2013م 
العقيد  ب��رف��ق��ة  م��ن��خ�����س  وت��ف��ق��د 
رئي�س  ال��ك��ي��زي،  حممد  �شليمان 
ال�شامل،  ال��رم�����س  �شرطة  م��رك��ز 
وع����دد م���ن ال�����ش��ب��اط والأف������راد، 
اأق�����ش��ام امل��ع��ر���س امل����روري والذي 
اح�������ت�������وى ع�����ل�����ى ال�����ع�����دي�����د من 

•• عجمان ـ الفجر 

للعلوم  عجمان  جامعة  ا�شتقبلت 
ال�شركة  م��ن  وف���دا  والتكنولوجيا 
ال�شحي  ل���ل�������ش���م���ان  ال����وط����ن����ي����ة 
�شفني  الدكتور  برئا�شة  )�شمان(، 
لل�شركة،  التجاري  املدير  روه��ت��ي، 
م����ن جانب  ال����ش���ت���ق���ب���ال  وح�������ش���ر 
الأ�شتاذ  ���ش��ع��ادة  ك��ل م��ن  اجل��ام��ع��ة 
اأ�شامة �شعيد �شلمان، نائب الرئي�س 
حممد  والأ�شتاذ  للجامعة،  الأعلى 
الب�شرية  امل����وارد  م��دي��ر  اأب��ون�����ش��ر، 
م���ن مديري  وع����دد  اجل���ام���ع���ة،  يف 

امل������روري������ة وم������ا يتم  ال�������ش���ام���ة 
ت��ق��دمي��ه م��ن م��ط��ب��وع��ات توعية 

مفيدة للطاب والطالبات .
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��ك��ي��زي ، اأن 
اإىل رفع م�شتوى  املعر�س يهدف 
ال���ث���ق���اف���ة امل�����روري�����ة ب����ني طاب 
وط����ال����ب����ات امل������دار�������س وت���ع���زي���ز 
التفاعل  وا����ش���ت���م���رار  ال��ت��وا���ش��ل 
الفعاليات  وجميع  ال�شرطة  بني 
هذه  مثل  اأن  م��وؤك��داً  املجتمعية، 
الأج��ت��ح��ة وامل��ع��ار���س ت��ه��دف اإىل 
ب��ني طلبة  امل����روري  ال��وع��ي  ن�شر 
املجتمع  اأف�����راد  وك��اف��ة  امل���دار����س 
املحلي، واحلد من حوادث املرور 
ال�شلبية  ال���ظ���واه���ر  وم���ع���اجل���ة 
اإىل  بالإ�شافة  املرورية  للحوادث 
اجلماعي  العمل  روح  و�شحذ  بث 
لظاهرة  ل��ل��ت�����ش��دي  وال�����ف�����ردي 
اأخذ  واأهمية  امل��روري��ة،  احل���وادث 
القيادة  ع��ن��د  واحل�����ذر  احل��ي��ط��ة 
واللتزام بالقواعد املرورية حتى 

ل توؤدي باأرواحنا اإىل الهاك .

يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الإدارات  وم��وظ��ف��ي 
اجلامعة.  واأو�شح الدكتور روهتي 
تكرمي  هو  ال��زي��ارة  من  الهدف  اأن 
ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان ب��اع��ت��ب��اره��ا اأحد 
اأه���م واأك����ر ع��م��اء ���ش��رك��ة �شمان 
يف الإم�����������ارات ال�������ش���م���ال���ي���ة، وك����ذا 
وال�شراكة  ال��ت��ع��اون  اأوا���ش��ر  تعزيز 
ن�شر  يف  ي�شهم  مبا  املوؤ�ش�شتني  بني 

الوعي ال�شحي لدى املجتمع. 
اأ�شامة  الأ�����ش����ت����اذ  اأك�������د  وب���������دوره 
���ش��ل��م��ان ع��ل��ى مت��ي��ز ���ش��رك��ة �شمان 
التاأمني  رائ��دة يف جمال  كموؤ�ش�شة 
ال�شحي، وثمن م�شتوى اخلدمات 

املج�شمات واللوحات الفنية التي 
تعك�س القواعد املرورية و�شرورة 
الأل����ت����زام ب��ه��ا ل��ت��ج��ن��ب احل����وادث 
املعر�س  احتوى  كما  والإ�شابات، 
للحوادث  م��ف��ج��ع��ة  ����ش���ور  ع��ل��ى 
ذه���ب �شحيتها  وال��ت��ي  امل���روري���ة 
الريئة،  الأرواح  م���ن  ال��ع��دي��د 
وا����ش���ت���م���ع احل���������ش����ور ل���ف���ق���رات 
بهذه  م���ت���ن���وع���ة  ا����ش���ت���ع���را����ش���ي���ة 

املنا�شبة .
واأكد مدير اإدارة املرور والدوريات، 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اهتمام 

ال�شامة  بتوفر  اخليمة  راأ����س 
ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات وذل���ك من 
وتنظيم  امل������رور  اأ����ش���ب���وع  خ����ال 
التوعوية  ال��رام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د 
ب�شكل  تنفيذها  ويتم  العام  طيلة 
اإىل رفع م�شتوى  منهجي يهدف 
باجلهود  م�شيدا  الأم��ن��ي،  الوعي 
ت��ن��ظ��ي��م معر�س  ب��ذل��ت يف  ال��ت��ي 
اإدارات  ج����ان����ب  م�����ن  ال���ت���وع���ي���ة 
امل���دار����س امل�����ش��ارك��ة وع��ل��ى مدى 
اجلانبني  ب���ني  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون 
حول  املتنوعة  املميزة  وع��رو���ش��ه 

تقدمها  ال�����ت�����ي  وال���ت�������ش���ه���ي���ات 
لعمائها والتي ت�شب يف م�شلحة 
واتفق  الأوىل.  ب��ال��درج��ة  امل��ري�����س 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال���ط���رف���ان 
مل��ا توليه   ، امل��ج��ال  ه��ذا  البحثي يف 

اجلامعة من اهتمام بالغ بالبحوث 
به �شمان من  تتميز  وما  العلمية، 
امتاكها زخماً كبراً من املعلومات 
وال��ب��ي��ان��ات ال�����ش��ح��ي��ة ال��ت��ي ميكن 

الفادة منها يف هذا اجلانب.

  الفجر تنفرد بتفا�سيل الإحداث  
التو�سية بوقف اأعمال اإدارة العتماد خالل العام اجلاري

فقرة من حم�سر الجتماع واإقرار بالتخبط والت�ستت



اأخبـار الإمـارات

06

األربعاء -    13   مارس    2013 م    -    العـدد   10739
Wednesday   13    March    2013  -  Issue No   10739

•• ال�شارقة-الفجر: 

ال�شارقة  متاحف  اإدارة  م��ب��ادرة  �شمن 
ويف  نهتم  لأننا  املجتمعية  للم�شوؤولية 
اإطار براجمها التوعوية املختلفة التي 
مع  وان�شجاماً  ال�شنة،  م��دار  على  تقام 
ت�شهدها  ال��ت��ي  املختلفة  الإح��ت��ف��الت 
املرور  29 لإ�شبوع  الذكرى  الدولة يف 
ال��ع��ام حتت  ه��ذا  ال��ذي يقام  اخلليجي 
اإدارة  ت�شارك   ، �شامتك  غايتنا  �شعار 
متاحف ال�شارقة يف تعزيز وعي روادها 
امل��رور خال  واإر�شادات  قواعد  باأهمية 
الفعاليات التي تنظهما يف هذه املنا�شبة 
مار�س  م����ن   14-11 ب����ني  ل���ل���ف���رتة 
متاحف  اإدارة  ت��ن��ظ��م  ح��ي��ث   .2013
لل�شيارات  ال�شارقة  ال�شارقة يف متحف 
القدمية ومركز ال�شارقة لاإ�شتك�شاف 
عدداً من الفعاليات املختلفة مبنا�شبة 
برنامج  امل��رور���ش��م��ن  ا���ش��ب��وع  فعاليات 
بالتعاون مع  اي��ام   4 م��دى  على  ميتد 
القيادة  يف  وال����دوري����ات  امل�����رور  اإدارة 
ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة ال�������ش���ارق���ة، ووح����دة 
بالإ�شافة  الن��ق��اذ،  ال���ش��ع��اف، ووح���دة 
لل�شيارات،  تويوتا  �شركة  م�شاركة  اإىل 
وم���������ش����ارك����ة م����وا�����ش����ات الإم�����������ارات 
التابعة  امل��دار���س  من  وع��دد  بال�شارقة، 
ملنطقة ال�شارقة التعليمية، والزائرين. 
ع�شرات  يت�شمن  معر�س  �شيقام  كما 
مب�شاركة  املرورية  واملج�شمات  ال�شور 
اإ�شافة  ال�شارقة،  مدار�س  من  العديد 
اىل جمموعة من ور�س عمل الأ�شغال 
اليدوية اخلا�شة بالفعالية كعمل حزام 
وجم�شم  ال�شوئية،  والإ���ش��ارة  الأم���ان، 
الفعاليات  و�شرتكز  امل��روري��ة،  للقرية 

املجتمع  اأف�������راد  ن���ظ���رة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
لرجال املرور الذين يعملون على راحة 
وبيان  ال��ط��ري��ق  م�شتخدمي  ���ش��ام��ة 
الأرواح  على  احل��ف��اظ  ه��ي  غايتهم  اأن 
و�شيتم  واخل��ا���ش��ة،  العامة  واملمتلكات 
ذلك من خال م�شهد م�شرحي يقدمه 

طاب املدار�س امل�شاركني بالفعالية. 
من  الأول��ي��ني  اليوميني  ت�شمن  وق��د 
ال�شارقة  ملتاحف  الإحتفايل  الرنامج 
م�����ادت�����ني ت�������ش���م���ان: ع����ر�����س اف�����ام 
املرور  اإ���ش��ب��وع  ع��ن  ووثائقية  تعريفية 
وال�شامة، وعر�س و�شائل الأمان على 
�شيقام  فيما  تويوتا،  وكالة  من  �شيارة 
 2013 13 م��ار���س  يف ال��ي��وم ال��ث��ال��ث 
ع��ر���ش��اً م��ق��دم��اً م���ن وح�����دة الإن���ق���اذ، 
ال�شرطة  اأف���راد  من  ف��رد  �شيقوم  حيث 
للطاب،  وهمية  اإن��ق��اذ  عملية  ب�شرح 
م��ق��دم��اً م��ن وح���دة الإ�شعاف  وع��ر���ش��اً 
بتو�شيح  املخت�س  امل�شعف  فيها  يقوم 
للطاب  وكيفيتها  الإ���ش��ع��اف  عملية 
اخلتامي  الرابع  اليوم  ويف  الزائرين. 
 2013 14 من مار�س  ال��ذي يقام يف 
اأجمل  مب�شابقة  الفائز  اختيار  �شيتم 

ك��م��ا �شيتم  امل�������رور،  جم�����ش��م لأ����ش���ب���وع 
بالفعاليات،  امل�شاركة  اجل��ه��ات  تكرمي 
و����ش���راف���ق ج����دول ال��ف��ع��ال��ي��ات بع�س 
تقدمهادارة  ال��ت��ي  امل�شتمرة  امل��ب��ادرات 
املتاحف بالتعاون مع اجلهات املذكورة 
ال�شيارات  من  جمموعة  عر�س  مثل: 
املتعر�شة للحوادث اأمام اجلمهور على 
ال�شاحة اخلارجية ملواقع الفعالية، كما 
�شيتم توزيع الن�شرات اخلا�شة باأ�شبوع 
الإر�شادات  من  العديد  تت�شمن  امل��رور 
امل��ه��م��ة دع��م��اً ل��ه��ذا الأ���ش��ب��وع م��ن قبل 
ا�شبوع  ومي���ث���ل  ه����ذا  امل���ت���اح���ف.  ادارة 
املرور اخلليجي فعالية �شنوية مرورية 
التعاون  جم��ل�����س  دول  ب���ني  م�����ش��رتك��ة 
ث��ق��اف��ة مرورية  م���ن خ��ل��ق  اخل��ل��ي��ج��ي 
ت�شاعد يف تر�شيخ دعائم النظام املروري 
ا�شا�شيا  مظهرا  يعد  ال���ذي  الع�شري 
احل�شاري،  ورق���ي���ه���ا  ال������دول  ل��ت��ق��دم 
وتطوير اللوائح والت�شريعات املرورية، 
العاملية  املعاير  وفق  الطرق  وهند�شة 
يف حم��اول��ة خل��ف�����س اع����داد احل����وادث 
من  عنها  وماينتج  املرتفعة،  امل��روري��ة 

وفيات واإ�شابات

•• ال�شارقة-الفجر:

وقعت جامعة ال�شارقة اتفاقية تعاون 
دائرة  ت��ف��اه��م م��ع  ع��ل��ى �شكل م��ذك��رة 
ال�شارقة،  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل��دم��ات 
ال�شيدة  رئي�شتها  الدائرة  عن  وقعتها 
ع��ف��اف اإب���راه���ي���م امل����ري ووق��ع��ه��ا عن 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  اجل��ام��ع��ة م��دي��ره��ا 
مدير  ن���واب  بح�شور  حم��م��ود  �شامي 
التوقيع  م��را���ش��م  وح�����ش��ر  اجل��ام��ع��ة، 
احلو�شني  �شمية  ال�شيدة  الدائرة  عن 
وال�شيد  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  مديرة 
الت�شال  اإدارة  م���دي���ر  امل���ي���ل  اأح���م���د 
املن�شوري  يو�شف  وال�شيد  احلكومي 
بخورفكان  ال������دائ������رة  ف������رع  م����دي����ر 
بالإ�شافة اإىل ال�شيد جا�شم احلمادي 
مدير اإدارة مكتب املعرفة يف الدائرة. 
رئي�شة  امل���ري  ع��ف��اف  ال�شيدة  واأك����دت 
ت��وق��ي��ع ه���ذه التفاقية  ب���اأن  ال���دائ���رة 
وم�شتمر  طويل  لتعاون  تتويجا  ياأتي 
ال�شارقة،  ج��ام��ع��ة  م���ع  ���ش��ن��وات  م��ن��ذ 
معربة عن ثقتها يف اأن تلبي البحوث 
�شتتمخ�س  التي  العلمية  والدرا�شات 
الوطني  ال���دور  التفاقية  ه��ذه  عنها 
توؤديه  ال�����ذي  ع��م��وم��ا  والج���ت���م���اع���ي 
الدائرة يف جمالت التنمية واخلدمات 

الجتماعية التي تقدمها.
ا�شتقطاب  ال���دائ���رة يف  رغ��ب��ة  واأك����دت 
الطلبة املواطنني من خريجي جامعة 
واجباتها  واأداء  فيها  للعمل  ال�شارقة 
وم���ه���ام���ه���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة جت�����اه الأ�����ش����رة 

واملجتمع عموما.
حممود  �شامي  الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  اأم��ا 

توقيع  ب��اأن  اأك��د  فقد  اجلامعة  مدير 
ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة م��ع دائ����رة اخلدمات 
توجيهات  اإط��ار  يف  ياأتي  الجتماعية 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
رئي�س  ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�س 
باأن  تق�شي  والتي  اجلامعة  وموؤ�ش�س 
املجتمع  على  النفتاح  اجلامعة  على 
موؤ�ش�شاته  م���ع  وال���ت���ع���اون  امل��ح��ي��ط 
والإ�شهام على نحو  املختلفة  وهيئاته 
اأعمالها  وت��ط��وي��ر  تنميتها  يف  ف��ع��ال 
ومهامها مبا ميكن للجامعة اأن تقدمه 
ودرا���ش��ات علمية، م�شرا  اأب��ح��اث  من 
الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  اأن  اإىل 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  اأه����م  م��ن  ه��ي 
وتعمل  املجتمع  ب�����ش��وؤون  تعنى  ال��ت��ي 
اجلامعة  واأن  وتطويره،  تنميته  على 
ومبختلف كلياتها �شت�شطلع مبهامها 

فيما يتعلق بهذا الدور والواجب. 
وت��ق�����ش��ي الت��ف��اق��ي��ة ب����اأن ع��ل��ى دائ���رة 
تعمل  اأن  الج���ت���م���اع���ي���ة  اخل����دم����ات 
اجلامعة  طلبة  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  ع��ل��ى 
املختلفة من  كمتدربني يف قطاعاتها 
وامل�شاريع  والفعاليات  الرامج  خال 

ال���ت���داب���ر  ت�������ش���ه���ل  واأن  امل������ح������ددة، 
والإجراءات وتوفر املعلومات والبيانات 
العمل  لتمكني اجلامعة من  الازمة 
وال���ت���ع���اون م��ع��ه��ا يف ���ش��ت��ى جم���الت 
واأن تقوم بدرا�شة  العمل الجتماعي، 
احل����الت الق��ت�����ش��ادي��ة م��ن مواطني 
اجلامعة  من  املحولة  ال�شارقة  اإم��ارة 
م��ن خال  دع��م��ه��ا  ل��ه��ا  يت�شنى  ح��ت��ى 
كما  للجامعة.  التابع  الدعم  �شندوق 
باأن ت�شرف  باأن على اجلامعة  تق�شي 
وامل�شوحات  والدرا�شات  البحوث  على 
وذل��ك ح�شب  ال��دائ��رة  بها  تقوم  التي 
ل���وائ���ح اجل��ام��ع��ة و���ش��واب��ط��ه��ا لهذا 
الأم���ر وم��ن خ��ال م��رك��زه��ا للتعليم 
واجلهات  املهني،  والتطوير  امل�شتمر 
لديها،  الخ��ت�����ش��ا���س  ذات  ال��ع��ل��م��ي��ة 
والتدريب  ال���ش��ت�����ش��ارات  ت��ق��دم  واأن 
الدائرة  ل���دى  وال��ب��اح��ث��ني  للعاملني 
ولوائحها  وتدابرها  لقواعدها  وفقا 
ال��ن��اظ��م��ة ل���ه���ذا الأم������ر وم����ن خال 
متنح  واأن  امل�شتمر،  للتعليم  مركزها 
اأبناء العاملني لدى الدائرة الأولوية 
الكليات  خم���ت���ل���ف  يف  ال����ق����ب����ول  يف 
القبول  �شروط  �شمن  والتخ�ش�شات 

ب��ه��ا ل��دي��ه��ا، واأن ت�����ش��ه��م يف  امل��ع��م��ول 
تعقدها  التي  وامل��وؤمت��رات  الفعاليات 
امل�شاركة  مي��ك��ن��ه��ا  وال����ت����ي  ال�����دائ�����رة 
وال�شتفادة من الفعاليات واملوؤمترات 
اإىل  بالإ�شافة  اجلامعة  تعقدها  التي 
العاملني  ق���ب���ول  اإج��������راءات  ت�����ش��ه��ي��ل 
ا�شتكمال  ال���دائ���رة يف  م��ن  ال��راغ��ب��ني 
الأكادميية  ال����رام����ج  يف  درا���ش��ت��ه��م 
و�شمن  اجلامعة  تقدمها  التي  العليا 
يف  املطلوبة  واملعاير  القبول  �شروط 

لوائح الدرا�شات العليا لديها. 
ب��اأن على طرفيها  وج��اء يف التفاقية 
اإعداد  جم��ال  يف  للتعاون  معا  العمل 
وامل�شوحات  وال����درا�����ش����ات  ال���ب���ح���وث 
ال���ع���م���ل  جم�����������الت  يف  امل�����ي�����دان�����ي�����ة 
الجتماعية  وال�شيا�شات  الجتماعي 
الجتماعي  ال����دع����م  ق���ط���اع���ات:  يف 
واخل�����دم�����ات الإي����وائ����ي����ة وال���رع���اي���ة 
والرعاية  احلماية  وخدمات  املنزلية 
الطرفني،  ت���خ���دم  ال���ت���ي  ال���ن���ه���اري���ة 
وت�����ب�����ادل امل���������ش����ورة وال����ش���ت�������ش���ارات 
وامل�شاعدات الفنية والدعم والتطوير 
ب�شكل  املعرفة  جم���الت  يف  املوؤ�ش�شي 
ب�شكل خا�س،  الب�شرية  والتنمية  عام 
وتعميم مفاهيم ومهارات وتطبيقات 
ال��ت��ف��ك��ر الإب�����داع�����ي، وال��ت��ن�����ش��ي��ق يف 
جمالت م�شاعدة الطلبة املحتاجني، 
ك��ل��م��ا ���ش��م��ح��ت ق���وان���ني ول����وائ����ح كل 
التعاون  اإىل  بالإ�شافة  بذلك،  طرف 
العمل  وور�����س  امل���وؤمت���رات  تنظيم  يف 
يف  ي�شهم  مب��ا  املتخ�ش�شة  وال��ن��دوات 
الجتماعي  ال��ع��م��ل  ���ش��ي��ا���ش��ات  ر���ش��م 
واإم���ك���ان���ي���ات ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف جم���الت 

•• اأبوظبي-وام:

العربية  اخلليج  ب��دول  امل���رور  اإدارات  م��ن  وف��ود  �شاركت 
التا�شع  اخلليجي  امل���رور  باأ�شبوع  الحتفال  فعاليات  يف 
والع�شرين والفعاليات امل�شاحبة باأبوظبي والتي ت�شمنت 
اإطاق مبادرات مرور اأبوظبي املجتمعية اجلديدة والتي 
�شملت مبادرة اأف�شل �شائق �شاب يف كليات التقنية العليا 
م��روري��ا يف مركز  الأف�����ش��ل  العائلة  وم��ب��ادرة  ب��اأب��وظ��ب��ي 
يف  م��روري��ا  الأف�شل  املدر�شة  وم��ب��ادرة  التجاري  املارينا 
ال�شراكة  اتفاقية  توقيع  وح�����ش��ور  الظبيانية  امل��در���ش��ة 
املجتمعية بني مرور اأبوظبي و�شركة الفطيم لل�شيارات.

مدير  احل��ارث��ي  اأح��م��د  ح�شني  مهند�س  العميد  وث��م��ن 

م�شاركة  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  وال���دوري���ات  امل���رور  م��دي��ري��ة 
اخلليجي  امل���رور  اأ�شبوع  فعاليات  يف  التعاون  دول  وف��ود 
التا�شع والع�شرين والذي يتم تنظيمه حتت �شعار غايتنا 
اخلا�شة  الفعاليات  ح�شور  على  وحر�شهم  �شامتك 
اإعطاء  ت��ه��دف اىل  ال��ت��ي  امل����ب����ادرات اجل���دي���دة  ب���اإط���اق 
امل�شوؤولية  حتمل  يف  دوره  واأخ���ذ  امل��ب��ادرة  زم���ام  املجتمع 
زارت  الوفود قد  وكانت  املرورية.  ال�شامة  جتاه ق�شايا 
مقر املديرية يف اأبوظبي واطلعت على الأنظمة املرورية 
الذكية امل�شتخدمة واجلهود املبذولة لتح�شني م�شتويات 
امل��ق��دم��ة للجمهور من  امل���روري���ة واخل���دم���ات  ال�����ش��ام��ة 
خال مركز العماء. والتقى احلارثي الوفود اخلليجية 
ال�شعودية  العربية  اململكة  م��ن  بكل  امل���رور  اإدارات  م��ن 

البحرين  ومملكة  عمان  و�شلطنة  وقطر  الكويت  ودول��ة 
املرور  اإدارات  بني  تربط  التي  العاقات  عمق  ..م��وؤك��دا 
وقال  املرورية.  ال�شامة  اخلليجية يف خمتلف جمالت 
اإن الحتفال باأ�شبوع املرور اخلليجي املوحد يج�شد اآفاق 
الطرق  م�شتخدمي  ب�شلوكيات  لارتقاء  بينها  التعاون 
فى دول املجل�س مبا يوؤدي اإىل تعزيز ال�شامة املرورية. 
املرور  اإدارات  ���ش��ف  و���ش��ب��اط  ���ش��ب��اط  احل��ارث��ي  واأط��ل��ع 
ل�شرطة  املرورية  ال�شامة  ا�شرتاتيجية  على  اخلليجية 
اأب��وظ��ب��ي واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ال��ت��ي اأ���ش��ف��رت ع��ن حتقيق 
املرورية  واأع��داد احل��وادث  انخفا�س ملمو�س فى وفيات 
خال ال�شنوات الثاث املا�شية من اأبرزها انخفا�س عدد 
احلوادث املرورية باإ�شابات بن�شبة 33 يف املائة والوفيات 

يف   25 بن�شبة  البليغة  والإ���ش��اب��ات  املائة  يف   34 بن�شبة 
املائة ووفيات املواطنني يف احلوادث املرورية بن�شبة 17 
يف املائة وانخفا�س معدل الوفيات لكل مائة األف ن�شمة 
لكل  الوفيات  وم��ع��دل  امل��ائ��ة  يف   35 بن�شبة  ال�شكان  م��ن 
 46 بن�شبة  ابوظبي  باإمارة  م�شجلة  مركبة  اآلف  ع�شرة 
يف املائة ومعدل الوفيات لكل ع�شرة اآلف حامل رخ�شة 
الناجت  الإيجابي  التاأثر  يوؤكد  مما  املائة  يف   50 بن�شبة 
عن تنفيذ اخلطة الطموحة لتح�شني ال�شامة املرورية 
اأطلع  كما   .2010 ع��ام  مطلع  امل��دي��ري��ة  اأع��دت��ه��ا  ال��ت��ي 
الوفود على ما مت حتقيقه من توعية مرورية من خال 
املرورية معا  اأبوظبي للحد من احل��وادث  برنامج مرور 
�شرائح  خمتلف  بني  ويوتيوب  وتويرت  في�شبوك  ال�  على 

والتعليقات  امل�����ش��ارك��ات  اإج��م��ايل  اأن  ..مو�شحا  املجتمع 
وامل�شاهدات على الفي�شبوك بلغت نحو 6 مايني و234 
املتابعني للرنامج  بلغ عدد  ..كما  األفا و347 م�شاهدة 
عدد  بلغ  ..ف��ي��م��ا  متابعا   1412 نحو  الفي�شبوك  على 
وعدد  م�شتخدم  األ��ف   800 تويرت  التوعية عر  ر�شائل 
 6500 امل�����ش��اه��دي��ن ملقطع ف��ي��دي��و ع��ل��ى ي��وت��ي��وب ن��ح��و 
ملرور  التوعوى  الرنامج  جن��اح  على  ي��دل  مم��ا  م�شاهد 
و�شامة  امل���رور  هند�شة  ادارة  ال��وف��ود  وزارت  اأب��وظ��ب��ي. 
الطرق باملديرية حيث مت اطاعها على الأنظمة املرورية 
الذكية امل�شتخدمة يف جمال الرقابة الآلية على الطرق 
واخلدمات املقدمة للعماء . ويف ختام الزيارة مت تبادل 

الهدايا التذكارية. 

وفود �لتعاون ت�ضارك يف فعاليات �أ�ضبوع �ملرور �خلليجي

•• كواملبور-وام:

حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ق��دم 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
مايني   10 ق���دره���ا  م��ال��ي��ة  م��ن��ح��ة 
بنتار  برماتا  موؤ�ش�شة  ل�شالح  دولر 
الوطنية لرعاية املوهوبني يف ماليزيا 
املاليزية  احل��ك��وم��ة  ان�����ش��اأت��ه��ا  وال���ت���ي 
منطقة  يف  الوطنية  اجلامعة  مببنى 

يانغي.
بها  التي قام  الزيارة  جاء ذلك خال 
�شمو ويل عهد ابوظبي والوفد املرافق 
برماتا  موؤ�ش�شة  اىل  ام�����س  ل�شموه 
ب��ن��ت��ار ح��ي��ث ك���ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال �شموه 
لدى و�شوله اىل املركز قرينة رئي�س 
بادوكا �شري  ال�شيدة  املاليزي  ال��وزراء 
رو�شمه من�شور وعدد من امل�شوؤولني. 
الطفال  م���ن  جم��م��وع��ة  وا���ش��ط��ف��ت 
مرحبني  الم��������ارات  اع�����ام  راف���ع���ني 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال���ف���ري���ق  مب���ق���دم 
والقت   . ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
من�شور  رو�شمه  �شري  بادوكا  ال�شيدة 
برماتا  موؤ�ش�شة  ورع��ت  ا�ش�شت  التي 
ال�شتقبال  ح��ف��ل  خ���ال  ك��ل��م��ة  ب��ن��ت��ار 
رح��ب��ت ف��ي��ه��ا ب���زي���ارة ���ش��م��و ويل عهد 
ابوظبي والتي تدل على حر�س �شموه 
املال  راأ�س  وتنمية  بالتعليم  واهتمامه 
ال��ت��ع��ل��ي��م يعد  ان  وق���ال���ت   . ال��ب�����ش��ري 
ورفاه  ال��ب��اد  من��و  يف  اأ�شا�شيا  ع��ام��ا 

تطوير  ال�شروري  من  لذلك  �شعبها 
اأ�شلوب مبتكر من اأجل حتديد ورعاية 
املوهوبني منذ ال�شغر اإذ اأنه من دون 
ال�شنني  خ���ال  ال�شحيحة  ال��رع��اي��ة 
الأوىل ل ميكن بناء راأ�س مال ب�شري 
را�شخ يف الباد وا�شافت انطاقا من 
هذا املبداأ اأقمنا برنامج التعليم املبكر 
 2007 ���ش��ن��ة  الأط����ف����ال يف  ورع����اي����ة 
حت���ت ا����ش���م ب���رم���ات���ا ن���ي���غ���ارا وال����ذي 
اخلام�شة  ���ش��ن  حت��ت  ل��اأط��ف��ال  يتيح 
وح�شرية  ريفية  لأ�شر  ينتمون  ممن 
ال�شتفادة  فر�شة  ال��دخ��ل  حم���دودي 
و�شاملة.  متميزة  تعليمية  بيئات  من 
واو�شحت انه ا�شتكمال لهذا الرنامج 
اأخرى  برامج  اأربعة  املوؤ�ش�شة  اأطلقت 
اإىل  يهدف  وال��ذي  بنتار  برماتا  هي 
تقدمي تعليم خا�س من اأجل الأطفال 
الفكرية  ال���ق���درات  وذوي  امل��وه��وب��ني 
برنامج  ي�����ش��ت��ه��دف  امل��ت��م��ي��زة يف ح��ني 
املوهوبني  الأط���ف���ال  �شيني  ب��رم��ات��ا 
ب��رن��ام��ج برماتا  اأم���ا  الأداء  ف��ن��ون  يف 
القراآن  درا����ش���ة  ع��ل��ى  ف��رك��ز  اإ���ش��ن��ان 
وال�شنة بهدف تاأ�شي�س الطلبة ليكونوا 
امل�شتقبل  يف  اإ����ش���ام���ي���ني  م��ف��ك��ري��ن 
لتمكني  ب���رام���ج  اط����اق  اىل  ا���ش��اف��ة 
الطلبة الذين يعانون من خماطر اأو 
تهديدات. وذكرت قرينة رئي�س وزراء 
بنتار  ب��رم��ات��ا  ب��رن��ام��ج  ان  م��ال��ي��زي��ا 
ت�شمل  رئي�شية  برامج  يت�شمن ثاثة 
برماتا  وم��در���ش��ة  �شيفيا  م��ع�����ش��ك��را 

اأما  اجلامعة  قبل  م��ا  وب��رن��ام��ج  بنتار 
لثاثة  ف��ي��م��ت��د  ال�����ش��ي��ف��ي  امل��ع�����ش��ك��ر 
ال��ط��ل��ب��ة الذين  اأ���ش��اب��ي��ع وي�����ش��ت��ه��دف 
ترتاوح اأعمارهم بني 9 و 15 عاما يف 
عبارة  بنتار  برماتا  مدر�شة  اأن  حني 
عن برنامج مدته عامان للطلبة من 
واأما  عاما   17 و   16 العمرية  الفئة 
�شنة  برنامج ما قبل اجلامعة فمدته 
الطلبة  اإع�����داد  اإىل  وي���ه���دف  واح�����دة 
مركز  ن��ف��ذ  وق���د  اجل��ام��ع��ي.  للتعليم 
ثاثة  مدته  برناجما  بنتار  برماتا 
طالبات  �شم  املا�شي  العام  يف  اأ�شابيع 
حتت  ومتميزات  موهوبات  �شعوديات 
هذا  ي�شتمر  و���ش��وف  موهبة  ب��رن��ام��ج 
العام  من  يونيو  �شهر  حتى  الرنامج 

اجلاري.
هذه  ت�شع  ان  يف  املها  ع��ن  واع��رب��ت 
اأجل تطوير  لبنة مهمة من  الرامج 
راأ�س مال ب�شري منتج وعايل اجلودة 
تكون  اأن  يف  تطلعها  ع��ن  اع��رب��ت  كما 
فاحتة  ابوظبي  عهد  ويل  �شمو  زي��ارة 
وماليزيا  اأب����وظ����ب����ي  ب����ني  ل���ل���ت���ع���اون 
يتعلق  ف��ي��م��ا  م���ت���ع���ددة  جم������الت  يف 
امل�شوؤولون  وق���دم  الأط���ف���ال.  بتعليم 
الذي  ال��دور  ح��ول  املوؤ�ش�شة عر�شا  يف 
الهتمام  اج��ل  م��ن  املوؤ�ش�شة  ب��ه  تقوم 
العناية بهم  املوهوبني وطرق  ورعاية 
واه���م الآل��ي��ات وال���ش��ال��ي��ب املتبعة يف 
الذين  امل��ال��ي��زي��ن  الطلبة  ا�شتقطاب 

يتمتعون بقدرات ومواهب عالية.

عهد  ويل  ���ش��م��وه  مب���ق���دم  واح���ت���ف���اء 
الطلبة  م��ن  جم��م��وع��ة  ادت  اب��وظ��ب��ي 
ف�����ق�����رة ع���ل���م���ي���ة ت��������رز م���واه���ب���ه���م 
وكفاءاتهم وقدراتهم اخلا�شة يف عدد 

من املجالت.
ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  وقام 
املوؤ�ش�شة  نهيان بجولة يف  اآل  زايد  بن 
التي  وامل���ع���ام���ل  امل���خ���ت���رات  ���ش��م��ل��ت 
للطلبة  املختلفة  ال��ع��ل��وم  فيها  ت��ق��دم 
وابرز  متطورة  تعليمية  مناهج  وف��ق 
املجالت التي تعنى بها املوؤ�ش�شة ومنها 

جمالت الريا�شيات والفيزياء.
وع����ر ���ش��م��و ويل ع��ه��د اب��وظ��ب��ي عن 
اعجابه بالقدرات التي قدمها الطلبة 
والتي عك�شت مدى الرعاية والهتمام 
الذي تقوم به موؤ�ش�شة برماتا لرعاية 
تقدمي  يف  جناحها  وم��دى  املوهوبني 
روؤية متقدمة ومتطورة ملفهوم رعاية 
الطلبة الذين يتمتعون بقدرات عالية 
يف الذكاء واملواهب . وقال �شموه : ان 
مثل هذه التجارب جديرة بال�شتفادة 
منها ون�شرها م�شرا اىل اأن املوهوبني 
واأ���ش��ح��اب ال��ق��درات اخلا�شة ه��م من 
والزده���ار  والتنمية  التقدم  ي��ق��ودون 
�شموه  م��وؤك��دا  وامل��ج��ت��م��ع��ات  الأمم  يف 
وابرازهم  ب��ه��م  ال��ع��ن��اي��ة  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
وت�����ك�����رمي�����ه�����م وت�����ب�����ن�����ي اف�����ك�����اره�����م 
وم�شاريعهم واخرتاعاتهم لي�س فقط 
الدويل  للمجتمع  بل  لدولهم  خدمة 
جن�شا  تعرف  ل  فاملواهب  والن�شاين 

او عرقا ..لكنها متى ما وجدت رعاية 
قد  واف��ك��اره��ا  اعمالها  ف��ان  واهتماما 
..ف��ع��ل��ي��ن��ا جميعا  الن�����ش��ان��ي��ة  ت���خ���دم 
وا�شحة  ب�����ش��راك��ة  وال��ع��م��ل  ال��ت��ك��ات��ف 

لكت�شافها وابرازها.
�شورة  ال��ت��ق��ط��ت  ج��ول��ت��ه  خ���ت���ام  ويف 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ل��ل��ف��ري��ق  ج��م��اع��ي��ة 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�شلحة .. �شمت قرينة رئي�س الوزراء 
رو�شمه  �شري  بادوكا  ال�شيدة  املاليزي 
���ش��ري��ف��ة حب�شة  م��ن�����ش��ور وال���دك���ت���ورة 
�شيد ح�شن �شهاب الدين نائب رئي�س 

امل��ال��ي��زي��ة وعددا  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
واجلامعة  املوؤ�ش�شة  يف  امل�شوؤولني  من 
بالذكر  اجلدير   . املوهوبني  والطلبة 
برنامج  ب������داأ   2007 ���ش��ن��ة  يف  ان�����ه 
ي���رك���ز ع��ل��ى تطوير  ال�����ذي  ب���رم���ات���ا 
تعليم الأط��ف��ال وال�����ش��ب��ان م��ن خال 
تاأ�شي�س برنامج التعليم املبكر ورعاية 
برامج  بالرنامج  اأحل��ق  ثم  الأط��ف��ال 
املوهوبني  الطلبة  ت�شتهدف  اأخ����رى 
واملتميزين وهي برنامج برماتا بنتار 
برماتا  وبرنامج  العباقرة  الأط��ف��ال 
امل��وه��وب��ني يف جمال  الأط��ف��ال  �شيني 
اإ�شنان  ب���رم���ات���ا  وب���رن���ام���ج  ال���ف���ن���ون 

الدرا�شات  يف  امل���وه���وب���ني  ل���اأط���ف���ال 
برنامج  تاأ�شي�س  مت  كما  الإ���ش��ام��ي��ة 
اآخر لحقا كجزء من برنامج برماتا 
للخطر  املعر�شني  الطلبة  ي�شتهدف 
"بركا�شا رمي��اج��ا متكني  ا���ش��م  حت��ت 
ل��ل��خ��ط��ر ويتم  امل���ع���ر����ش���ني  ال�������ش���ب���ان 
ال��رام��ج من قبل  متويل جميع ه��ذه 
با�شتطاعة  وب��ات  املاليزية.  احلكومة 
ب�شورة  اأن�����ش��ط��ت��ه��ا  اإق���ام���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
اأك��رث فاعلية وم��ن اج��ل ه��دف وا�شح 
لاأطفال  من�شة  اأف�شل  توفر  وه��و 
وال�شبان ورعايتهم ليكون قادة الباد 

يف امل�شتقبل.

وتت�شع املوؤ�ش�شة ل� 300 طالب وي�شم 
الغ���را����س وف�شول  م��ت��ع��ددة  ق��اع��دة 
الطلبة  ويخ�شع  وخم��ت��رات  درا�شية 
لختبارات ذكاء يف الريا�شيات والعلوم 
تق�شيم  وي���ت���م  الب���داع���ي���ة  وال��ك��ت��اب��ة 
وفقا  درا�����ش����ي  ع����ام  اول  يف  ال���ط���اب 
ل��ق��درات��ه��م ون��ت��ائ��ج الخ��ت��ب��ارات التي 
تقدم لهم ..ويهدف املركز اىل توفر 
للموهوبيني  امل��ت��خ�����ش�����س  ال��ت��ع��ل��ي��م 
تطابق  متخ�ش�شة  م��ن��اه��ج  وت��ق��دمي 
للموهوبيني  التعليمية  الحتياجات 
للموهوبيني  تعليمية  فر�شة  وتوفر 

لكت�شاب اخلرة يف وقت مبكر .

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن زايد 
املنطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
التحتية  البنية  م�شاريع  اأن  الغربية 
ال���ك���رى ال��ت��ي ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا حاليا 
ت��ن�����ش��ج��م مت����ام����ا م����ع الح���ت���ي���اج���ات 
للمجتمع  والقت�شادية  الجتماعية 
ي�شر  ال��ذي  التطور  متطلبات  وتلبي 
بوترة مت�شاعدة يف املنطقة الغربية.

و����ش���دد ���ش��م��وه خ����ال اج��ت��م��اع��ه مع 
جل��ن��ة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ة يف 
اأبوظبي  لإم�����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
على �شرورة ال�شر قدما جتاه حتقيق 
والتي   2030 الغربية  اأه��داف خطة 
امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  اإىل  ترمي 

ومبا ينعك�س على واقع ومعي�شة اأبناء 
ال�شامية  التوجيهات  توؤكد  اإذ  املجتمع 
بن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  اهلل والفريق 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
على �شرورة الإرتقاء بواقع اخلدمات 
الغربية  املنطقة  يف  التحتية  والبنى 
بال�شكل الذي ي�شمن رخاء وا�شتقرار 

اأبنائها.
اللجنة  اأع�شاء  مع  �شموه  وا�شتعر�س 
يف  حاليا  تنفيذها  اجل���اري  امل�����ش��اري��ع 
فيها  العمل  و���ش��ر  الغربية  املنطقة 
الوقت  امل��ت��ح��ق��ق��ة ح��ت��ى  والجن�������ازات 
ال���راه���ن و���ش��دد ع��ل��ى ����ش���رورة تنفيذ 

هذه امل�شاريع �شمن اجلداول الزمنية 
ل���ه���ا ك���ون���ه���ا مت���ث���ل حزمة  امل���ع���ت���م���دة 
املتوقع  م��ن  واج��ت��م��اع��ي��ة  اق��ت�����ش��ادي��ة 
وجهة  لت�شبح  املنطقة  واق��ع  تغر  اأن 
خمتلف  يف  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  رئ��ي�����ش��ي��ة 

القطاعات.
ومن اأبرز امل�شاريع التي مت ا�شتعرا�س 
واقع العمل فيها م�شروع اإن�شاء 786 
و60  غ��ي��اث��ي  مبنطقة  �شكنية  ف��ي��ا 
املطاوعة  ب��دع  مبنطقة  �شكنية  فيا 
ال��ن��ووي��ة يف براكه  ال��ط��اق��ة  وحم��ط��ة 
البرتوكيماوية  ال�شناعات  وجم��م��ع 
و�شكن  الأ�شا�شية  ال�شناعات  وجممع 
املفرق  وط���ري���ق  احل��ك��وم��ة  م��وظ��ف��ي 
ال��غ��وي��ف��ات ع����اوة ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
امل�شاريع اخلدمية يف جمالت ال�شحة 

والتعليم واخلدمات الجتماعية.
املنطقة  يف  ح��ال��ي��ا  ال��ع��م��ل  وي���ج���ري 
الغربية على عدة م�شروعات يف قطاع 
الإ�شكان وعلى م�شروعني رئي�شيني يف 
القطاع ال�شحي هما م�شت�شفى ال�شلع 

اجلديد وم�شت�شفى غياثى اجلديد.
امل�شروعني  من  النتهاء  املتوقع  ومن 

يف الربع الثاين من العام 2015.
ال��ع��م��ل على  ال��ت��ع��ل��ي��م مت  ويف جم����ال 
املدار�س واملرافق  حت�شني للعديد من 
الطاب  ان��ت��ق��ال  لت�شهيل  التعليمية 
وت���رك���ي���ز امل�����ش��اري��ع الإن�����ش��ائ��ي��ة على 
املنظومة  و حت��دي��ث  امل��ن��اه��ج  ت��ط��وي��ر 
ك���م���ا مت الن����ت����ه����اء من  ال����رتب����وي����ة. 
اأغلبية امل�شاريع قيد الت�شميم والبدء 
بالتح�شر لعر�س املناق�شات واعتماد 

واإن�������ش���اء مرافق  ل��ل��رت���ش��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 
مراكز خلدمة الأم��ن و ال�شامة من 
مراكز �شرطة ودفاع مدين يف مناطق 

خمتلفة يف املنطقة الغربية.
ك���ل م���ن معايل   .. ح�����ش��ر الج���ت���م���اع 
دائرة  رئي�س  العتيبة  را���ش��د  ع��ب��داهلل 
ال�����دك�����ت�����ور مغر  وم�����ع�����ايل  ال����ن����ق����ل 
جمل�س  م��دي��رع��ام  اخل��ي��ي��ل��ي  خمي�س 
اللواء عبيد  للتعليم ومعايل  اأبوظبي 
العام  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  الكتبي  احل���ري 
وم����ع����ايل ماجد  اأب���وظ���ب���ي  ل�����ش��رط��ة 
ال�شوؤون  دائ��رة  رئي�س  املن�شوري  علي 
ال��ب��ل��دي��ة و����ش���ع���ادة حم��م��د ح��م��د بن 
ع����زان امل���زروع���ي وك��ي��ل دي�����وان ممثل 
بالإنابة  الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م 
الرميثي  خلفان  ب��ن  �شلطان  و�شعادة 

�شمو مم��ث��ل احل��اك��م يف  م��دي��ر مكتب 
بدر  �شيف  و���ش��ع��ادة  الغربية  املنطقة 
�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القبي�شي 
�شحة  ال�شحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي 
املن�شوري  ب��ن لح���ج  را���ش��د  و���ش��ع��ادة 
اأب��وظ��ب��ي لاأنظمة  م��دي��ر ع��ام م��رك��ز 
و�شعادة  وامل���ع���ل���وم���ات  الل���ك���رتون���ي���ة 

ع���ب���داهلل ���ش��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر عام 
و�شعادة  اأبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة 
دائرة  وكيل  الأحبابي  م�شلح  عبداهلل 
حممد  ف��اح  و�شعادة  ب��الإن��اب��ة  املالية 
اأبوظبي  جمل�س  عام  مدير  الأحبابي 
زيد  و���ش��ع��ادة  ال��ع��م��راين  للتخطيط 
التحتية  البنية  ال�شك�شك ع�شو جلنة 

الرئي�س  امل���ه���ري  خ��ل��ي��ف��ة  وحم���م���د 
للخدمات  اأبوظبي  ل�شركة  التنفيذي 
العامة م�شاندة والدكتور �شالح ها�شم 
الها�شمي مدير قطاع البنية التحتية 
البيئة وعدد من م�شوؤويل قطاع النية 
العامة  الأم��ان��ة  يف  والبيئة  التحتية 

للمجل�س التنفيذي.

حممد بن ز�يد يزور موؤ�ض�ضة �ملوهوبني يف ماليزيا

خالل اجتماعه مع جلنة البنية التحتية والبيئة يف املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 

حمد�ن بن ز�يد: �مل�ضاريع �جلاري تنفيذها يف 
�ملنطقة �لغربية تلبي متطلبات �لتطور وتن�ضجم و�حتياجات �ملجتمع

توقيع �تفاقية للتعاون �مل�ضرتك بني جامعة �ل�ضارقة ود�ئرة �خلدمات �لجتماعية�إد�رة متاحف �ل�ضارقة تعزز وعي رو�دها باأهمية قو�عد و�إر�ضاد�ت �ملرور �لد�خلية تبحث �ل�ضتعد�د�ت 
لجتماعات �لإئتالف �لدويل باأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

ومنظمة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ب��ح��ث��ت 
النظم  ملوا�شفات  ال���دويل  الئ��ت��اف 
املفتوحة  اجل��ي��وم��ك��ان��ي��ة  وال��ب��ي��ان��ات 
امل�شرتك  ال����ت����ع����اون  ����ش���ي  ج����ي  اوه 
الفنية  لاإجتماعات  والإ���ش��ت��ع��دادات 
اأبوظبي  يف   84 رق��م  والتخطيطية 
اللواء  واإلتقى  ال�شهر اجلاري.  خال 
اأح���م���د ن��ا���ش��ر ال��ري�����ش��ي م���دي���ر عام 
العامة  القيادة  يف  املركزية  العمليات 
ل�����ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي امل��ه��ن��د���س م���ارك 
التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�س  ريت�شارد 
ملوا�شفات  ال���دويل  الإئ��ت��اف  ملنظمة 
اجليومكانية  وال���ب���ي���ان���ات  ال���ن���ظ���م 
اللقاء  . ح�شر  �شي  اوه جي  املفتوحة 
الرائد حممد �شالح املن�شوري مدير 
اجلغرافية  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  م���رك���ز 
الأم���ن���ي وع�����دد م���ن ال�����ش��ب��اط. ومت 
التعاون  اأوج�����ه  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  خ���ال 
وو�شع املعاير العاملية يف جمال بناء 
اجلغرافية  ال��ب��ي��ان��ات  وت��ب��ادل  ون�����ش��ر 
والتطبيقات واخلدمات اجليومكانية 
خلدمة العمل ال�شرطي ب�شكل خا�س 
والعمل احلكومي ب�شكل عام مبا يفيد 
خ��دم��ة اجل��م��ه��ور. وت��ط��رق اجلانبان 
اإىل ا�شت�شافة الإجتماع الإ�شرتاتيجي 
والفني للمنظمة �شيقام اأبوظبي لأول 
مرة مبنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
وا�شعة  دول���ي���ة  مب�����ش��ارك��ة  اأف���ري���ق���ي���ا 
بالتعاون مع مركز اأبوظبي لاأنظمة 
وموؤ�ش�شات  واملعلومات  الإلكرتونية 

التعليم العايل.
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حتت �سعار مواقف يف حياتنا

د�ئرة �لنقل تطلق حملة توعية لتثقيف �جلمهور عن مو�قف
حممد �لعتيبة:�حلملة �ضتعرف �جلمهور كيفية دفع ر�ضوم مو�قف باأربعة طرق

•• تغطية رم�شان عطا:

اأعلنت دائرة النقل يف اأبو ظبي عن 
حتت  ع��ام��ة  توعية  حملة  اإط���اق 
�شعار مواقف يف حياتنا ابتداًء من 
�شهرين  مل��دة  ت�شتمر  م��ار���س   17
م��ت��ت��اب��ع��ني، وذل���ك ب��ه��دف تثقيف 
كيفية  ع��ل��ى  اجل���م���ه���ور  وت���وع���ي���ة 
ا�شتخدام خدمات مواقف ، النظام 
مواقف  لإدارة  وال�شامل  املتكامل 

املركبات يف مدينة اأبوظبي
وقد مت الإعان عن اإطاق احلملة 
�شحفي  م��وؤمت��ر  خ��ال  التوعوية 
اأبراج  يف  ام�����س  �شباح  عقد  ال���ذي 
الحت����اد ب��ح�����ش��ور ال�����ش��ي��د حممد 
مواقف  ع��ام  مدير  العتيبة  نا�شر 
وال�����ش��ي��د ثاين  ال��ن��ق��ل  دائ������رة  يف 

خ�����دم�����ات م�����واق�����ف م���ث���ل األ��������وان 
مواقف وكيفية الدفع واأين ت�شف 
التطبيق.  واأوق���ات  واأي��ن ل ت�شف 
�شاعات نظام تطبيق مواقف  تبداأ 
وحتى  ���ش��ب��اح��اً   8 ال�����ش��اع��ة  م���ن 
اإىل  ال�شبت  من  يومياً  م�شاًء   12
املواقف  تنق�شم  ح��ي��ث  اخل��م��ي�����س، 
ذات  رئي�شية  م��واق��ف  ن��وع��ني  اإىل 
اللونني الأزرق والأبي�س و املواقف 
الأزرق  ال���ل���ون���ني  ذات  ال��ف��رع��ي��ة 
ت�شاريح  وحل���ام���ل���ي  والأ�������ش������ود. 
ال�شكان مت تخ�شي�س مواقف من 
 8 ال�شاعة  حتى  م�شاًء   9 ال�شاعة 
اإر�شادية  بافتة  حم��ددة  �شباحاً 
القطاع  ل�شكان  اأزرق  بخط  و-اأو 
امل��واق��ف يف  اأم���ا  اخل��ا���ش��ع للنظام 
خم�ش�شة  ف��ه��ي  ال��ف��ل��ل،  م��ن��اط��ق 

مواقف باأربعة طرق، ومنها الدفع 
املعدنية  ال���ع���م���ات  ط���ري���ق  ع����ن 
البطاقات  خ�����ال  م����ن  وال����دف����ع 
امل���دف���وع���ة م�����ش��ب��ق��اً، اإ����ش���اف���ة اإىل 
ال����دف����ع ع����ن ط���ري���ق خ���دم���ة م – 
من  امل�شجلة  للمركبات  م��واق��ف  
داخ������ل وخ�������ارج اإم��������ارة اأب������و ظبي 
وخدمة الدفع املبا�شر عر الهاتف 
امل��ت��ح��رك ل��ل��م��رك��ب��ات امل�����ش��ج��ل��ة يف 
اإمارة اأبو ظبي، واأخراً الدفع عن 
مثل  الئتمانية  البطاقات  طريق 

)فيزا( و )ما�شرتكارد(. 
احلملة  �شتتطرق   ، اي�شا  وا�شاف 
اإىل تعريف اجلمهور على الأماكن 
ال��ت��ي مي��ك��ن ال���وق���وف ف��ي��ه��ا، مثل 
لل�شكان  امل���خ�������ش�������ش���ة  امل�����واق�����ف 
وللزوار واملواقف املخ�ش�شة لذوي 

التفتي�س  اإدارة  م��دي��ر  ال��ف��ا���ش��ي 
�شلطان  اأح��م��د  والرقابة،وال�شيد 
الت�شاريح  ق�شم  رئ��ي�����س  امل��ع��م��ري 

ولفيف من الإعاميني.
و�شائل  ع���ر  احل��م��ل��ة  و���ش��ت��ن��ط��ل��ق 
وامل�شموعة  امل�����ق�����روءة  الإع��������ام 
احلافات  جوانب  وعلى  واملرئية 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  وع���ر  ال��ع��ام��ة 
الجتماعي لفتح حوار تفاعلي مع 
اجلمهور والرد على ا�شتف�شاراتهم 
والإجابة على اأ�شئلتهم. وللتوا�شل 
�شيتم  مكثف  ب�شكل  اجلمهور  مع 
و�شائل  ع���ر  م�����ش��اب��ق��ات  اإط������اق 
الإعام، تت�شمن اأ�شئلة عامة عن 

خدمات نظام مواقف . 
واإر�شاد  تعريف  احلملة  و�شتتناول 
ا�شتخدام  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ن  اجل��م��ه��ور 

�شكان  م���ن  ال��ت�����ش��اري��ح  حل��ام��ل��ي 
الفلل فقط وميكن التعرف عليها 
اخلا�شة  الإر�شادية  اللوحات  عر 
زمنية  مهلة  م��واق��ف  ومتنح  بها. 
بداية  ع��ن��د  دق���ائ���ق   10 م��دت��ه��ا 
امل��رك��ب��ة وحل���ني احل�شول  ت��وق��ف 
يف  مواقف  ر�شوم  دف��ع  اإ�شعار  على 
جميع الأحوا�س اخلا�شعة لنظام 

مواقف. 

البطاقات الئتمانية
ال�شيد  ����ش���رح  ال�������ش���دد  ه����ذا  ويف 
عام  مدير  العتيبة،  نا�شر  حممد 
مواقف يف دائرة النقل يف اأبوظبي 

قائا:
تعريف  ع���ل���ى  احل���م���ل���ة  ����ش���رتك���ز 
ر�شوم  دف�����ع  ب��ك��ي��ف��ي��ة  اجل���م���ه���ور 

واملواقف  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
املتعددة الطوابق. 

�شتتناول احلملة  اإىل جانب ذلك، 
فيها  الوقوف  مينع  التي  املواقف 
املحجوزة  املواقف  وه��ي  باتاً  منعاً 
لفتة  وع��ل��ي��ه��ا  الأزرق  ب���ال���ل���ون 
امل��رك��ب��ات وم���واق���ف فوهات  ق��ط��ر 
الأح����م����ر  ال�����ل�����ون  ذات  احل�����ري�����ق 
باللونني  امل��خ��ط��ط��ة  والأر����ش���ف���ة 

الأ�شفر والرمادي وفوق الأر�شفة 
وامل�شاحات الرملية. 

وامل�شاجد  للمدار�س  بالن�شبة  اأم��ا 
اخلا�شعة  امل��ن��اط��ق  يف  امل��ت��واج��دة 
لنظام مواقف ، مت اإعفاء اجلمهور 
من ر�شوم مواقف يف اأوقات حمددة 
بحيث ميكن لأولياء اأمور الطاب 
وذلك  اأبنائهم،  وا�شتقبال  تو�شيل 
باملدار�س  امل��ح��ي��ط��ة  امل����واق����ف  يف 

اإىل   6:30 م���ن  ال���ف���رتة  خ����ال 
9:00 �شباحاً ومن 12:00 اإىل 

4:00 ع�شراً. 
اأما امل�شلني يف امل�شاجد الواقعة يف 
مواقف  لنظام  اخلا�شعة  املناطق 
ي�����ش��م��ح ب��اإي��ق��اف م��رك��ب��ات��ه��م دون 
الأذان  رف��ع  ب��دء  الر�شوم من  دف��ع 
وحتى 45 دقيقة ب�شرط الوقوف 

بطريقة �شحيحة. 

�أبوظبي ت�ضت�ضيف موؤمتر عالج �أمر��س �جلهاز �له�ضمي �خلمي�س
•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  رع��اي��ة معايل  حت��ت 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع تنظم جمموعة م�شت�شفيات 
ال��ن��ور يف اأب��وظ��ب��ي م��وؤمت��ر اجل��دي��د يف ع��اج اأم��را���س اجلهاز 
اله�شمي يوم اخلمي�س املقبل يف فندق اأبوظبي �شراتون وملدة 
يومني مب�شاركة اأكرث من 300 طبيب متخ�ش�س وكوادر فنية 
وخارج  داخل  ال�شحية من  واملن�شات  امل�شت�شفيات  من خمتلف 
الدولة . و يركز املوؤمتر على ت�شخي�س وعاج اأمرا�س اجلهاز 
اله�شمي  اجلهاز  ت�شيب  التي  ال�شرطانية  والأورام  اله�شمي 
املحا�شرات  اإل��ق��اء  يف  وي�����ش��ارك   . اله�شمي  اجل��ه��از  تنظر  و 

 15 م��ن  اأك��رث  7 جل�شات  التي متتد  امل��وؤمت��ر  خ��ال جل�شات 
و  المريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  ال��دول��ة  داخ��ل  حما�شرا من 

كندا وال�شودان و لبنان وفنلندا وغرها من الدول.
واأك����د ال��دك��ت��ور ق��ا���ش��م ال��ع��وم ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة 
املو�شوعات  املوؤمتر يف مناق�شة كافة  اأهمية  النور  م�شت�شفيات 
املت�شلة باأمرا�س اجلهاز اله�شمي مبا يف ذلك اأمرا�س الكبد 
والعاج  الت�شخي�س  عمليات  يف  التقنيات  اأح��دث  وا�شتخدام 
م�شرا اىل اأن اأق�شام اأمرا�س اجلهاز اله�شمي يف م�شت�شفيات 
اأبوظبي �شهدت تطورا ملمو�شا ما اأدى اىل الأرتقاء مب�شتوى 
جل�شات  اإن  ق��ال  و   . واملراجعني  للمر�شى  املقدمة  اخل��دم��ات 
التهابات  ح��الت  ع��اج  امل�شتجدات يف  اآخ��ر  على  تركز  املوؤمتر 

الكبد الفرو�شي واجلديد يف عاج القنوات ال�شفراوية وعاج 
والمعاء  املعدة  واإ�شابات  البطن  واآلم  اله�شم  ع�شر  ح��الت 
وا�شعافها واإ�شتعرا�س جراحات اجلهاز اله�شمي عند الطفال 
مبا يف ذلك ا�شتخدام املنظار اجلراحي ثم الرتكيز على الأورام 

ال�شرطانية التي ت�شيب اجلهاز اله�شمي والقولون.
الطبي  التعليم  الدويني مدير  اأم��ان  الدكتور  من جانبه قال 
معادلة  ت��ق��رر  اأن���ه  ال��ن��ور  م�شت�شفيات  جم��م��وع��ة  يف  امل�شتمر 

جل�شات املوؤمتر بواقع 12.5 �شاعة معتمدة.
عر�س  خاله  يتم  طبي  معر�س  امل��وؤمت��ر  هام�س  على  وي��ق��ام 
اأمرا�س  جم��ال  يف  والعاجية  الت�شخي�شية  التقنيات  اأح��دث 

اجلهاز اله�شمي .

بلدية �لغربية ت�ضدر �لعدد �لر�بع من جملة �أ�ضدقاء �لبيئة
•• املنطقة الغربية - الفجر:

اأ�شدرت بلدية املنطقة الغربية اإدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية يف مدينة زايد العدد الرابع من جملة 
اأ�شبوع  اأ�شدقاء احلدائق والطبيعة اخلا�شة بالأطفال الفئة العمرية )6-10( �شنوات وذلك مبنا�شبة 
الت�شجر الثالث والثاثون حيث ركز على مو�شوع النباتات الرية كنز ل يفنى من منطلق حر�س الدولة 
على احلفاظ على املوروث الطبيعي للنباتات الرية وما تزخر به من فوائد قيمة لتعزيز تلك املعاين 
يف الأطفال حيث التوجهات احلديثة للدولة تدعو اإىل تر�شيد ا�شتهاك مياه الري يف م�شاريع الزراعات 
التجميلية يف الغربية ، وقد مت ت�شليط ال�شوء يف هذا العدد على حديقة مم�شى مدينة ليوا التي اأن�شاأت 
انطاقاً من حر�س القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
املنطقة الغربية حيث تعتر مدينة ليوا القلب الناب�س للمنطقة الغربية . وقال �شلطان �شامل املن�شورى 
مدير اإدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية مبدينة زايد اإن جماعة اأ�شدقاء احلدائق والطبيعة التي اأن�شاأتها 

اإدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية تهدف اإىل ن�شر الوعي البيئي والزراعي لدى فئة الطاب.

املراأة العاملة وال�سعادة الزوجية 

�لأزو�ج م�ضطرون لعملها وهي تعتربه �ضاترً� من تقلبات �لرجال

 حتمل امل�سوؤولية
وت�����رى اأ����ش���م���اء ع��ل��ي م��وظ��ف��ة يف 
مكتب ا�شت�شاري هند�شي بان املراة 
اأ�شبحت فعالة يف جمتمعها واأ�شبح 
دورها يفوق دور الرجل يف جمال 
امللحوظ  لن�شاطها  ،وه���ذا  العمل 
ب�شورة  العمل  اأداء  وحر�شها على 
جت���ع���ل اجل���م���ي���ع ي���ق���ف اح���رتام���ا 
النابع من  العمل  لها ولأدائ��ه��ا يف 
�شمرها ، وت�شيف اأ�شماء، احلياة 
الرجل  على  �شعبة  اأ�شبحت  الآن 
لن  وه����ذا  مب���ف���ردة  يتحملها  اأن 
تعوق  اأ�شبحت  احل��ي��اة  متطلبات 
امل�شوؤولية  حت��م��ل  ع��ن  اإن�����ش��ان  اأي 
الأ�شرة  اأط������راف  ف��ع��ل��ى  م��ن��ف��ردا، 
حتى   ، امل�شوؤولية  وحتمل  التعاون 
ت�شر امل��رك��ب اإىل ب��ر الأم���ان، ول 
اأنكر اأن كلمة ربة املنزل قد تا�شت 
احلياة  اأن  ب�شبب  جمتمعاتنا  من 
اأ�شبحت اأ�شعب من ذي قبل. ومن 
ناحية اخرى ابت�شمت ا�شماء قائلة 
ه��ن��اك م��ث��ل م�����ش��ري م��ع��روف )يا 
ماآمنه للرجال يا ماآمنه للمية يف 
الغربال( وهذا املثل يو�شح حقيقة 
موجودة يف الرجل ،واملراة ل تامن 
مكرة والكثر من الن�شاء ياخذون 
الرجال  لتقلبات  ك�����ش��ات��ر  ال��ع��م��ل 

الكثرة يف هذه اليام .

قمة ن�ساطها
وي��ت��ح��دث امل��ه��ن��د���س حم��م��د عبد 
املنعم ا�شت�شاري فني ل�شركة العني 
ال�شخ�شية  جتربته  ،ع��ن  للتوزيع 
مع عمل املراة حيث يقول، عندما 
تعمل  زوج�����ت�����ي  ك����ان����ت  ت�����زوج�����ت 
م���در����ش���ة ف���اع���رت����ش���ت ع���ل���ى هذا 
�شنة  ،وبعد  البيت  تلتزم  وجعلتها 
م��ن وج��ودن��ا يف الم�����ارات �شعرت 
زوج���ت���ي ب��امل��ل��ل م���ن اجل���ل���و����س يف 
البيت ولهذا وافقت على رجوعها 
للعمل مرة اأخرى،وتقدمت ل�شغل 
وظ���ي���ف���ة م���رتج���م���ه وجن����ح����ت يف 
قبل  ،ول���ك���ن  ال�شخ�شية  امل��ق��اب��ل��ة 
الزمتها  ال��وظ��ي��ف��ة  ل��ه��ذه  ال��ت��ق��دم 
اأن  ي��ج��ب  ت��ن��ف��ذه  مل���ا  اإذا  ب�����ش��رط 
العمل  ال��ب��ي��ت وت����رتك  جت��ل�����س يف 
الزوجية  ع�����س  ي��ت��اأث��ر  ل  وه���و  األ 
بغيابها يف العمل، وهي وافقت على 
التزمت  ،وب��ال��ف��ع��ل  ال�����ش��رط  ه���ذا 
بفرق  ت�شعرين  ومل  ال�شرط  بهذا 
اأب��دا بعد عملها بل بالعك�س كانت 

وامل�������راأة امل�����ش��ل��م��ة ق���د حت���ت���اج اإىل 
العمل واملهام على �شبيل ال�شرورة 
، مثل عملها كمعلمة لتعليم بنات 
الإناث  ملعاجلة  وطبيبة   ، جن�شها 
يفيد  ع��م��ل  ب�����اأي  ت��ع��م��ل  اأن  اأو   ،
املجتمع وبنات جن�شها مع مراعاة 
ب�شرط  ولكن  ال�شرعية  ال�شوابط 
األ يوؤثر عملها على عمل الرجال 
رزقه  ق��ط��ع  يف  �شببا  ت��ك��ون  ك���اأن   ،
باأجر  تعمل  اأن  تقبل  ق��د  :ف��امل��راأة 
زه��ي��د ع��ل��ى ع��ك�����س ال���رج���ل الذي 
يعي�س هو ومن حتت جناحيه من 
هذا العمل ، مما يوؤدي اإىل انت�شار 
وت��ف��اق��م��ه��ا يف �شفوف   ، ال��ب��ط��ال��ة 
: )الرجال  .لقوله تعاىل  الرجال 

قوامون على الن�شاء(.
اأثبتت  ،ف���ق���د  اهلل  ع��ب��د  واأ�����ش����اف 
املراأة  كيان  اأن  الطبية  ال��درا���ش��ات 
خلقه  ال��ذي  واجل�شدي   ، النف�شي 
تخالف  ه��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  ت���ع���اىل  اهلل 
ت��ك��وي��ن ال���رج���ل ،وق����د ب��ن��ي ج�شم 
وظيفتها  م����ع  ل���ي���ت���اءم  امل���������راأة 
اأن  كما   ، كاملة  الأم��وم��ة مائمة 
نف�شيتها قد هيئت لتكون ربة اأ�شرة 
،و�شيدة بيت،وقد كان خلروج املراأة 
اإىل العمل وتركها بيتها ، واأ�شرتها 
يقول  فادحة يف كل جم��ال،  نتائج 
كل  اأن   : العاملية  ال�شحة  تقرير 
رعاية  اإىل  ي��ح��ت��اج  م���ول���ود  ط��ف��ل 
�شنوات  ث��اث  مل��دة  املتوا�شلة  اأم��ه 
على الأقل واأن فقدان هذه الغاية 
ال�شخ�شية  اخ���ت���ال  اإىل  ي�����وؤدي 
لدى الطفل كما يوؤدي اإىل انت�شار 
امل��ن��ت�����ش��رة ب�شورة  ال��ع��ن��ف  ج��رائ��م 

مريعة يف املجتمعات الغربية.
ق���ائ���ا، احلكمة  ح��دي��ث��ة  وي��ن��ه��ي 
الرتكيب  ال��ب��ني يف  الخ��ت��اف  يف 
وال���وظ���ي���ف���ي بني   ، ال��ت�����ش��ري��ح��ي 
الرجل واملراأة هو اأن هيكل الرجل 
العمل  اإىل ميدان  قد بني ليخرج 
يف  امل���راأة  تبقى  و  ويكافح   ، ليكدح 
العظيمة  وظيفتها  ت���وؤدي  امل��ن��زل 
وه���ي   ، ب���ه���ا  اهلل  اأن����اط����ه����ا  ال����ت����ي 
احلمل والولدة ، وتربية الأطفال 
الزوجية  وتهيئة ع�س   ، ورعايتهم 
ح��ت��ى ي�����ش��ك��ن اإل���ي���ه���ا رب الأ����ش���رة 
املنزل، قال  عند عودته من خ��ارج 
َلُكْم  َخلََق  ْن  اأَ اآَياِتِه  َوِم��ْن  تعاىل :) 
َلْيَها  اإِ ِلَت�ْشُكُنوا  ْزَواجاً  اأَ اأَْنُف�ِشُكْم  ِمْن 
يِف  اإِننَّ  َوَرْح��َم��ًة  ًة  َم��َودنَّ َبْيَنُكْم  َوَجَعَل 

ُروَن(. َذِلَك َلآياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكنَّ

وك���ان���ت تعطي  ن�����ش��اط��ه��ا  ق��م��ة  يف 
ومتابعة  ج��ي��دة  رع��اي��ة  لأولده������ا 
اأبنائنا  اأ�شبحوا  ولهذا  لدرا�شتهم 
فابني  العامة  الثانوية  اأوائ��ل  من 
ال�شاد�س  املركز  على  ح�شل  اأم��ر 
اهلل  ،وا�شكر  الدولة  م�شتوي  على 
زوجتي  وا�شكر  علينا  نعمته  على 
التي كانت خر زوجة عاملة ترعا 

بيتها وعملها.

راتبي يكفينا ب�سعوبة
ويتعجب حممد ال�شكري مهند�س 
برجمة احلا�شب الآيل ، من عمل 
وتف�شي  العربي  املجتمع  يف  امل���راة 
يقول  حيث  بكرثة  الظاهرة  ه��ذه 
اأنا ل اأحبذ عمل املراة فانا متزوج 
ومل ولن اجعل زوجتي تعمل وهذا 
لأنني اأوؤمن بان عمل املراآة يف بيتها 
ولي�س يف اخلارج ،حتى لو كان هذا 
على ح�شاب م�شتوى املعي�شة الذي 
باأحدي  اعمل موظف  فانا  اأعي�شه 
يكفينا  وراتبي  الكمبيوتر  �شركات 
ولكن  ال�شهر،  اخ��ر  حتى  ب�شعوبة 
اأنا اأ�شعر مبتعة لن زوجتي تعمل 
وتن�شاأهم  باأبنائها  وتهتم  بيتها  يف 
للمراة  ف��ك��ي��ف  ���ش��ل��ي��م��ة  ب��ط��ري��ق��ة 

لن يزول اأبدا فالكثر من الن�شاء 
ويف�شلن  ال���ع���م���ل  يف  ي���رغ���ن  ل 
بالأ�شرة  والهتمام  الأبناء  تربية 
والبيت برغم من ح�شولهن على 
�شهادات توؤهلهم للدخول يف �شوق 
ال��ع��م��ل ب�����ش��ه��ول��ة،وه��ي ر���ش��ال��ة ل 
نقلل منها ولكن من وجهة نظري 
امل���راة ال��ذك��ي��ة ه��ي ال��ت��ي ت�شتطيع 
اأن تعطي احلق لبيتها وعملها يف 

نف�س الوقت.
وت��������اب��������ع��������ت ح������دي������ث������ه������ا ه����ب����ه 
ا�شمح  ل��ن  اأت���زوج  اجلرمي،عندما 
لزوجي اأن يجل�شني يف البيت فانا 
اع�شق العمل ول اأ�شتطيع البتعاد 

عنه .

امراأة ثانية
ام��������ا ال����ن����اح����ي����ة الج����ت����م����اع����ي����ة 
اأ�شتاذ  عنها  يتحدث  والقت�شادية 
اجلامعة الدكتور حممد الرميثي 
قائا يف الآون��ة الأخ��رة اأ�شبحنا 
نرى املراة تعمل يف كافة جمالت 
احل����ي����اة لإث����ب����ات ذات����ه����ا ب���ج���دارة 
ت�شعر  و  ال����رج����ل  ع���ل���ى  ل��ت��ت��ف��وق 
بن�شوة النت�شار عليه الذي لطاملا 
م��ار���س عليها ك��ل اأن����واع ال��ظ��ل��م و 

لتحقيق  زوجته  ثانية غر  ام��راأة 
اإذا  اأي�شاً  وهناك   ، نف�شياً  رجولته 
رغ��ب ال���زوج بعمل امل����راأة غ��اي��ة يف 
هذا  من  ليجعل  م��ادي��اً  م�شاعدته 
ال�شرط �شبباً لعملها هنا �شتحدث 
م�شكلة اأخرى حني يكت�شف الزوج 
ب��اح��ت��ف��اظ زوج���ت���ه ب��ب��ع�����س امل���ال 
فنجده يتوتر ويبداأ بعقابها بطرق 
كثرة منها اتهامها بالتق�شر يف 
حقوقه والن�شغال عنه مما يجعل 
احلياة بينهما يف حالة من الغليان 
دائماً  امل��راأة  ت�شعر  .  وي�شيف هنا 
عند  نف�شها  وجت��د  ال�شعادة  بعدم 
البيت  م�����ش��وؤول��ي��ة  م��ف��رتق ط���رق 
وزوج���ه���ا وم�����ش��اري��ف ال��ب��ي��ت ، اأن 
فهي  بالقليلة  لي�شت  الطرق  هذه 
والهموم  امل�����ش��اك��ل  م���ن  ه��ائ��ل  ك���م 
ي��ج��ع��ل م���ن ال���زوج���ة امل��وظ��ف��ة يف 
ح����ال����ة ت����وت����ر دائ�������م وخ�������وف من 

م�شتقبل جمهول .

انت�سار البطالة
ام���ا م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة يقول 
حم���م���د ع���ل���ى ع����ب����داهلل ب���اح���ث يف 
الدرا�شات الإ�شامية اإن منع املراأة 
اأ�شيق  يف  ت�شييقها  اأو  العمل  من 

واأبناءها  ببيتها  تهتم  اأن  العاملة 
ال��وق��ت خارج  تق�شي معظم  وه��ي 
امل���ن���زل ب��ح��ج��ة ال��ع��م��ل ف��ه��ذا اأمر 

مرفو�س يف حياتي
اأ�شبحت  ال�شكري،لاأ�شف  وتابع 
ف��ك��رة ال����زواج ع��ن��د اأي ���ش��اب الآن 
فاأ�شبح  امل�������راة  ب��ع��م��ل  م���ق���رتن���ة 
تعمل  عرو�شه  ع��ن  يبحث  ال�شاب 
املهم  ه��و  فهذا  اأخ���ر،  �شئ  اأي  قبل 
الآن  احل��ي��اة  مقاومة  بحجة  الآن 
يوم  ك��ل  ت��زي��د  ال��ت��ي  ومتطلباتها 

عن الآخر.

�سوق العمل
وتتحدث الإعامية هبة اجلرمي 
اأنا �شد  اإعامية وخمرجة قائلة، 
امل��راة تعمل لكي تعاون الأ�شرة  اأن 
يف اأع���ب���اءه���ا امل���ادي���ة ف��ال��رج��ل هو 
اأي  تعي�شه  ال��ذي  بامل�شتوى  امل��ل��زم 
اأ�شرة من وجهة نظري ،واأنا اعتر 
عمل املراة لكي جتد نف�شها وت�شعر 
بدورها يف خدمة املجتمع ، فاملراة 
�شريك  اأ���ش��ب��ح��ت  الآن  ال��ع��ام��ل��ة 
رئي�شي مع الرجل يف اأي جناح لأي 
جمتمع �شرقي اأو غربي ، وت�شيف 
ه��ب��ه اجل��رم��ي،م��ف��ه��وم رب���ة املنزل 

وجهات  عليها.وانق�شمت  ت�شلطه 
النظر نحو عمل املراة اإىل ق�شمني 
ق�شم موؤيد يوؤيد عمل املراة خارج 
بناء  �شريكته يف  و يعترها  البيت 
امل��ج��ت��م��ع و ق�����ش��م م��ع��ار���س عمل 
املراة و يعتر عملها الأ�شا�شي هو 

يف تربية الأولد.
وت����اب����ع د.حم����م����د ال���رم���ي���ث���ي، اأن 
ا���ش��ت��ق��ال امل�������راأة م����ادي����اً ه���و من 
العاقة  ����ش���وء  ع���ل���ى  امل����وؤ�����ش����رات 
م�شاركة  اأن  اإىل  وي�شر  الزوجية 
يجعلها  الأنفاق  يف  والرجل  امل��راأة 
املنزلية  القرارات  يف  تدخًا  اأكرث 
التي يعترها الرجل حقاً خال�شاً 
ل��ه ي��ع��زز رج��ول��ت��ه ، و���ش��ح��ب هذا 
يدخل  قدميه  حت��ت  م��ن  الب�شاط 
امل�شكات  م��ن  نفق  يف  عاقتهما 
تاأخذ  وق��د  منها  اخل���روج  ي�شعب 
ال��ك��ث��ر م���ن الأوج�������ه م��ن��ه��ا عدم 
الزوج  اأه��ل  بتدخل  الزوجة  �شماح 
مو�شوع  اأي  يف  ال�������راأي  واإب��������داء 
ي��خ�����س اأ����ش���رت���ه���م واأي�������ش���اً جلوء 
ال���زوج حم���اوًل للخروج م��ن تلك 
ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د ال��را���ش��خ��ة يف 
تفكره باأنه رجل ،ويجب اأن يكون 
ب��ي��ده��ا ليبحث عن  الأم����ور  زم���ام 

نطاق هو من الثقافة الجتماعية 
الباد  م����ن  ك���ث���ر  يف  ال�������ش���ائ���دة 
ت�����وؤدي اإىل  ال��ت��ي  ، و  الإ���ش��ام��ي��ة 
املجتمع  م��ن  كبرة  لقوة  تعطيل 
الإن�����اث  ت��ب��ق��ى  اأن  ال��ظ��ل��م  ، وم����ن 
فارغات اليد من العمل ، عاطات 
الإ�شامية  الباد  يف  الك�شب  عن 
كل  جت��ن��ي��د  اإىل  ب��ح��اج��ة  وه����ي   ،
لبناء   ، ال����رج����ال  م����ع  ط���اق���ات���ه���ا 
جمتمع الرفاهية و الرخاء ويزيد 
 – الإ���ش��ام��ي��ة  عبداهلل،ال�شريعة 
ك��ق��اع��دة ع��ام��ة، ل متنع اأح���د من 
ت�شع  لكنها  و   ، والتك�شب  العمل 
و  تائم  التي  احلدود،وال�شوابط 

تفيد املجتمع واأفراده .
الأدوار  ق�شم  قد  الإ�شام  اأن  ذلك 
بني املراأة ، والرجل تق�شيما عادل 
اأ�شرة �شليمة تبني يف  فريدا لبناء 
امل�شوؤول  ه��و  ف��ال��رج��ل   ، ال���داري���ن 
تاأمني  و  اأ���ش��رت��ه  اأف����راد  ع��ن نفقة 
�شوؤون  ي��ت��وىل  فهو   ، احتياجاتها 
وي���ق���ع على   ، امل����ن����زل اخل���ارج���ي���ة 
 ، بالبيت  العناية  م�شوؤولية  امل���راأة 
وال��زوج والأولد ، وتوفر الراحة 
واأ�شار  الأولد،  وت��رب��ي��ة  واحل��ن��ان 
الإ�شامي  املجتمع  ،اأن  اهلل  عبد 

هبة اجلرمي:

 اأع�سق العمل 
اأ�ستطيع  ول 
الب���ت���ع���اد 
ع���������ن���������ه

اأ�سماء علي:

امل������راأة   
تاأمن  ل 
م������ك������ر 
ل جا لر ا

حممد الرميثي: 

ال����������زوج����������ة 
امل�����وظ�����ف�����ة يف 
ح����ال����ة ت���وت���ر 
من  وخوف  دائم 
م�ستقبل جمهول

حممد عبد املنعم:

تقدمها  ق��ب��ل 
ل�������������س������غ������ل 
ال����وظ����ي����ف����ة 
ال�����زم�����ت�����ه�����ا 
ب�����������س�����رط!

حممد ال�سكري:

اأن  للمراأة  كيف   
باأبنائها  ت��ه��ت��م 
وه�������ي ت��ق�����س��ي 
م��ع��ظ��م ال���وق���ت 
خ�������ارج امل���ن���زل

حممد عبد اهلل:

الإ����������س���������الم   
الأدوار  ق�����س��م 
تق�سيمًا  بينهما 
ع�������ادل ل��ب��ن��اء 
�سليمة اأ�����س����رة 

•• حتقيق رم�شان عطا:

الدكتورة  املراة  اذهاننا  العاملة يخطر يف  املراة  عندما نتحدث عن 
املراة اىل  و�سلت  وبف�سل جمهودها  واملحا�سبة  واملدر�سة  واملهند�سة 
املوظفة وهي  املراأة  اإنها  الوزيرة  من�سب  املنا�سب لرتتقي اىل  اعلى 
الأ�سرة  �سواطئ  بني  بها  لُتلقي  الدنيا  هموم  عليها  اجتمعت  التي 
التي  املعي�سة  ، حيث م�ستوي  ال�ساخبة �سباحًا  العمل  واأمواج  م�ساًء 
الأ�سعار  يف  اليومية  الزيادة  مع  جدا  مرتفعة  الم��ارات  ت�سهدها 
الذي  العمل  معرتك  اإىل  والوافدة  املواطنة  املراة  دخول  اإىل  اأدى 

رغده  حياة  لنف�سها  توفر  لكي  العمل  اإىل  تذهب  ال�سيدة  من  جعل 
على  فر�س  ما  هو  املعي�سة  ظروف  فهل   ، الرفاهية  ميالها  ومعي�سة 
ربة  مفهوم  واأ�سبح  اأرادتها  عن  رغما  العمل  �سوق  يف  الدخول  املراة 
املراة  من  طموح  انه  اأم  الن�سيان  طي  يف  العربية  ملجتمعاتنا  البيت 
نف�سها لتربهن للعامل اجمع انها ت�ستطيع مواجه التحديات، ويف هذا 
التحقيق نك�سف حقيقة الأمر ونحاول اأن نطرح هذه الظاهرة على 
الن�ساء والرجال ونتعرف اأي�سا على الراأي القت�سادي والديني حتى 

تكتمل لنا ال�سورة. 
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شما ال�شام لالكرتوميكانيك ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1061185 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة طارق حممد علي عبداهلل الغافري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فرا�س احمد ال�شرور
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالعزيز حميد عبداهلل �شامل ال�شام�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد مقداد ال�شرور
تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 100000

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

تعديل ا�شم جتاري:من/�شما ال�شام لالكرتوميكانيك ذ.م.م
SAMA ALSHAM ELECTROMECHANICAL LLC

اىل/�شما ال�شام لالكرتوميكانيك 
SAMA ALSHAM ELECTROMECHANICAL

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرطبات نهال

 رخ�شة رقم:CN 1017903 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عثمان ثراميل احمد )%100(

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة عادل عبداهلل حممد عنرت املرزوقي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيخ عمر ح�شن عبداهلل الها�شمي

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/مرطبات نهال

NAHAL REFRESHMENTS
اىل/مطعم نرا�س ال�شعبي

NABRAS ALSHAEBI RESTUARANT
تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع ال�شيخ را�شد بن �شعيد ال مكتوم بناية 
 C11 - 22 بخيت �شويدان النعيمي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع املطار �شرق

حمل رقم 3 - 4 - 5 املالك مظفر حممد خمو�شة العامري
تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(

تعديل ن�شاط/حذف كافتريا )5610003(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جمموعة الحتاد الدارية

 رخ�شة رقم:CN 1130615 قد تقدموا الينا بطلب
null تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شركة الحتاد ال�شتثمارية لدارة العمال )يونيف�شت( ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/هزاع بن طحنون بن حممد اآل نهيان من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ هزاع بن طحنون بن حممد اآل نهيان من 100% اىل %20
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 0.2*0.8 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/جمموعة الحتاد الدارية
UNITED MANAGEMENT GROUP

اىل/جمموعة الحتاد الدارية ذ.م.م
UNITED MANAGEMENT GROUP LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حديقة الحام للمقاولت العامة 

وتن�شيق احلدائق  رخ�شة رقم:CN 1225837 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/حديقة الحام للمقاولت العامة وتن�شيق احلدائق
DREAMS PARK GENERAL CONTRACTING & LANDSCAPING EST

اىل/حديقة الحام للمقاولت العامة
DREAMS PARK GENERAL CONTRACTING

تعديل عنوان/من العني العني �شناعية هيلي بناية علي �شعيد مران الظاهري اىل 
العني العني �شناعية هيلي بناية �شعيد خلفان ح�شرم الكتبي

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت الت�شجر )4220403(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ومعجنات روابي ال�شام - فرع  

رخ�شة رقم:CN 1025090-5 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة حمد �شعيد خلفان �شامل املعويل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مهند علي امني الوهاب )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف انور حممد اجللم
تعديل وكيل خدمات/حذف �شعيد مرح �شيف العلوي

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم ومعجنات روابي ال�شام - فرع
RAWABI AL SHAM RESTAURANT & PASTY - BRANCH

اىل/كافتريا �شباي�شي جاردن
SPICY GARDEN CAFETERIA

+ الغاء العان ال�شابق ال�شادر من جريدة الفجر عدد 10738 بتاريخ 2013/3/12
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز املحارة للغط�س

رخ�شة رقم:CN 1174443 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اليازية �شلطان بن خليفة اآل نهيان )%90(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شم�شه عو�س حممد احمد العتيبة )%10(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �شوايح علي احمد الهاملي
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 5*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/مركز املحارة للغط�س

AL MAHARA DIVING CENTER

اىل/مركز املحارة للغط�س ذ.م.م
AL MAHARA DIVING CENTER LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1041223:حمبوب لل�شاعات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/اجمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اح�شا�س لتجارة العطور والك�ش�شوارات 
رخ�شة رقم:CN 1144130 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
تامي  ال�ش�����ادة/هوبيز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1033986:لتجارة لعب الطفال رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ابراهيم علي ح�شن غريب احلو�شني )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز احلو�شني 

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وايت بلو جينز 
للماب�س رخ�شة رقم:CN 1315165 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عادل ح�شن عبداهلل حممد )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ح�شن عبداهلل حممد 

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شهم الف�شي 

 CN 1047357:لزينة ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداحلميد علي عبدالواحد �شالح الواحدي )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف �شيف �شامل عبيد �شامل املزروعي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زيد حممد مظهر عبدالرحمن حماده 

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شركة الطبية القاب�شة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1076332  قد تقدموا الينا بطلب
ذ.م.م  �شركة اخلم�شون لا�شتثمار  وبيع/ا�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

FIFTIETH INVESTMENT COMPANY LLC
عامة(  م�شاهمة  )�شركة  للتنمية  املبادلة  ال�شركاء/�شركة  ن�شب  تعديل 
MUBADALA DEVELOPMENT COMPANY P J S C من 

99% اىل %99.9
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مبادلة هيلث كر انف�شتمنت�س ليمتد 
 MUBADALA HEALTHCARE INVESTMENTS LIMITED
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة 
غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
املتحركة  الهواتف  لتجارة  ال�ش�����ادة/برائم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واللكرتونيات رخ�شة رقم:CN 1147675 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/برائم لتجارة الهواتف املتحركة واللكرتونيات  
PRIME MOBILE PHONE & ELECTRONICS TRADING

اىل/برامي لتجارة الهواتف املتحركة
PRIME MOBILE PHONE TRADING

 - املنزلية  الكهربائية  والجهزة  والغ�شالت  الثاجات  بيع  ن�شاط/ا�شافة  تعديل 
بالتجزئة )4759013(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شامل �شالح للنقليات 

CN 1139725:واملقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 3.66*61 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/�شامل �شالح للنقليات واملقاولت العامة  

SALEM SALEH GENERAL TRANSPORT & CONTRACTING

اىل/�شامل �شالح للنقليات العامة
SALEM SALEH GENERAL TRANSPORT

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العان وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة رهيب 

CN 1117085:فون للهواتف املتحركة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيخة علي حممد )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف عبدالعزيز �شيف حممد �شالح ال�شام�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زكريا حممد علي حممد

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

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

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1012229 بال�شم التجاري ق�شر الح�شان 
للطباعة بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

كما كان عليه �شابقا. 
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شقر 

لاعمال املعدنية واحلديدية 
رخ�شة رقم:CN 1373059 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

نور دوران لتجارة العاف احليوانية - فرع 
رخ�شة رقم:CN 1164751 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شداد للمقاولت العامة

 رخ�شة رقم:CN 1303562 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خلف خلفاين احلو�شني
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شداد للمقاولت العامة
AL SADAD GENERAL CONTRACTING

اىل/ال�شداد لل�شيانة العامة
AL SADAD GENERAL MAINTENANCE

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

اإع����������الن
لتجارة  الغربية  ال�ش�����ادة/جنم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�شتعملة
رخ�شة رقم:CN 1197596 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جا�شم �شعيد حارب �شعيد ال�شام�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خمي�س �شيف احمد حممد هميلة املزروعي

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العان وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ
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اإذاعات  وق���ررت  ام�����س،  �شباح  ال�شدور  ع��ن  ليبية  �شحف  احتجبت 
بالتوقيت   12 ال�شاعة  عند  بثها  وق��ف  ومرئية  م�شموعة  حملية 
�شجن  اإىل  نعود  لن  الحتجاج  �شعار  واإط��اق  دقائق،  لثاث  املحلي 
حماولت  رف�س  توؤكد  احتجاج  بر�شالة  ليبعث  ذلك  جاء   . ال�شمت 
املوؤ�ش�شات  على  متكررة  اع��ت��داءات  خلفية  على  ال�شحفيني،  اإ�شكات 
اإنهم  الإعامية. وقال روؤ�شاء حترير �شحف يومية يف بيان ر�شمي 
�شد  والإره���اب  العنف  وا�شتخدام  املتكررة  الع��ت��داءات  بقلق  تابعوا 
ال�شحفيني يف حماولت مف�شوحة لإ�شكات الكلمة احلرة والنيل من 
ال�شابع ع�شر من فراير  ال��راأي والتعبر التي منحتها ثورة  حرية 

التي ثار فيها ال�شعب �شد الظلم والقهر وانتهاك حقوق الإن�شان .
ال�شحفيني وحقوق  بالدفاع عن  املعنية  املنظمات  البيان كافة  ودعا 
امل�شلحة  والت�شكيات  املجموعات  على  وال�شغط  للت�شامن  الإن�شان 
غر اخلا�شعة ل�شلطة الدولة للكف عن هذه املمار�شات والن�شياع 

الفوري لنداءات املجتمع املدين باإخاء مقارها والعودة لل�شرعية.
وقد جاء الحتجاج بعد اأيام قليلة على اقتحام قناة العا�شمة مبدينة 
قال  الذي  الأ�شطى  اإدارتها جمعة  رئي�س جمل�س  طرابل�س، وخطف 
اأن  الآخ��ر موؤكدا  الطرف  اإىل  ر�شالة �شريحة  البث  التوقف عن  اإن 
الراأي  وقبول  ال���راأي،  حرية  عن  الدفاع  يف  طويا  �شراعا  اأمامهم 

الآخر.
 

الأمركي  ال��رئ��ي�����س  اأن  �شحفية  موؤ�ش�شة  اأج��رت��ه��ا  درا���ش��ة  ك�شفت 
مقتل  بتفا�شيل  تتعلق  الوثائق  من  مزيد  ن�شر  حظر  اأوباما  ب��اراك 
زعيم تنظيم القاعدة اأ�شامة بن لدن، واأخبار احلرب على الإرهاب، 
وال��غ��ارات اجل��وي��ة ب��ط��ائ��رات ب���دون ط��ي��ار، وذل���ك بحجة اأن��ه��ا ت�شر 
املتحدة. وذكرت �شحيفة وا�شنطن تاميز  القومي للوليات  بالأمن 
وحلنَّلت  در�شت  نيويورك  ومقرها  لاأنباء  بر�س  اأ�شو�شيتد  وكالة  اأن 
مدى جتاوب اإدارة اأوباما مع الطلبات التي قدمتها بع�س الأجهزة 
مبوجب قانون حرية املعلومات، وخل�شت اإىل ا�شتح�شان اأداء الإدارة 
التي ا�شتجابت لأكر عدد من طلبات احل�شول على ن�شخ من امللفات 
راأ�شها  على  حكومية  ج��ه��ات  ��اأت  خ��طنَّ ال��درا���ش��ة  اأن  بيد  احل��ك��وم��ي��ة. 
 ، اأي  اآي  �شي  املركزية  ال�شتخبارات  البنتاغون ووكالة  الدفاع  وزارة 
ن�شر  اإنها متنعها من  قالت  قانونية مرات عديدة  باأ�شباب  لتذرعها 
بر�س،  اأ�شو�شيتد  لتحليل  وطبقا  �شياغتها.  اإع��ادة  اأو  بعينها  بيانات 
فقد ا�شتجابت احلكومة الأمركية العام املن�شرم لنحو %65 من 
طلبات احل�شول على وثائق باأن �شّلمت اجلهات الطالبة كل اأو اأجزاء 
من تلك ال�شجات، بينما رف�شت ثلث الطلبات. وتذرعت احلكومة 
يف العام املايل املنق�شي باأ�شباب تتعلق بالأمن القومي حلجب بع�س 
املعلومات يف ما ل يقل عن 5223 مرة، اأي بزيادة اأكرث من 4234 

حالة يف 2011، و3805 حالت عام 2010.

ق��رر ق��ا���س ب��ري��ط��اين ت��اأج��ي��ل احل��ك��م يف طعن م��ق��دم م��ن احلكومة 
الريطانية �شد حكم �شابق مينعها من ترحيل رجل الدين املت�شدد 
اأبو قتادة من بريطانيا اىل الردن ملواجهة اتهامات بالرهاب حتى 
نهاية ال�شهر اجلاري. وحتاول بريطانيا منذ �شنوات ترحيل اأبو قتادة 
الهام لحد منفذي  واأن��ه كان م�شدر  اأمنيا  باأنه ميثل خطرا  املتهم 

هجمات 11 �شبتمر ايلول عام 2001 على الوليات املتحدة.
اليمني  اليد  بانه  ا�شباين  قا�س  قبل  من  و�شفه  ال��ذي  قتادة  واأب��و 
لتنظيم  ال��راح��ل  الزعيم  اىل  ا���ش��ارة  اأوروب����ا يف  ب��ن لدن يف  ل�شامة 
ليواجه  الردن  ال���ش��ل��ي  ب��ل��ده  يف  عليه  القب�س  مطلوب  ال��ق��اع��دة 
حتري�س  بتهمة  غيابيا  قتادة  ابو  الردن  واأدان  ب��الره��اب.  اتهامات 
امل��ت�����ش��ددي��ن ال���ذي���ن خ��ط��ط��وا ل��ه��ج��م��ات ق��ن��اب��ل يف ع��ام��ي 1999 
اأبو قتادة ان حماكمته يف الردن قد جتري على  و2000 . ويقول 
احلكومة  وق��دم��ت  التعذيب.  خ��ال  م��ن  انتزاعها  يتم  اأدل���ة  ا�شا�س 
التي  اللجنة اخلا�شة  اأ�شدرته  الذي  القرار  الريطانية طعنا �شد 
تنظر يف طعون الهجرة ل�شالح ابو قتادة يف نوفمر ت�شرين الثاين 

من العام املا�شي.

عوا�شم

طرابل�ص

لندن

وا�سنطن

و��ضنطن ترف�س كوريا �ل�ضمالية كدولة نووية 
•• وا�شنطن-يو بي اأي:

ان  دونيلون  توم  القومي  الأم��ن  ل�شوؤون  الأمركي  الرئي�س  م�شت�شار  اأك��د 
الوليات املتحدة لن تقبل كوريا ال�شمالية كدولة نووية، معراً عن التزام 
وا�شنطن بعاقتها باليابان وكوريا اجلنوبية التي اأعلن ان رئي�شتها �شتزور 
اأن  اإىل ان باده ل تريد  املقبل، فيما لفت  اأيار-مايو  املتحدة يف  الوليات 

تقوم عاقتها مع ال�شني على اأ�شا�س املواجهة واخل�شومة.
الوليات  ب��ني  العاقة  فيها  ر�شم  بنيويورك،  ل��ه  كلمة  يف  دونيلون  وق��ال 
التحالف  ان   ،2013 العام  خال  الهادئ  اآ�شيا-املحيط  ومنطقة  املتحدة 

الأمركي مع اليابان يبقى حجر الأ�شا�س يف الأمن والزدهار الإقليمي.
واأ�شاف انه يف ما يتعلق بكوريا اجلنوبية، فاإن الوليات املتحدة تبني على 

روؤيتنا امل�شرتكة بقيام حتالف عاملي و�شراكة جتارية اأعمق .
وا�شتغل املنا�شبة ليوؤكد التزام وا�شنطن يف الدفاع عن �شيول، معلناً عن قيام 
الرئي�شة الكورية اجلنوبية بارك كون هيه بزيارة ر�شمية اإىل البيت الأبي�س 

يف اأيار-مايو املقبل.
اأمركا ب�شمان �شام وا�شتقرار  التزمت  60 �شنة  انه طوال  اإىل  اأ�شار  واإذ 
�شبه اجلزيرة الكورية، اأو�شح دونيلون ان هذا يعني ردع العتداء الكوري 

ال�شمايل وحماية حلفائنا، وهذا يعني نزع ال�شاح النووي بالكامل .
وقال ان الوليات املتحدة لن تقبل كوريا ال�شمالية كدولة نووية، ولن نقف 
فيما ت�شعى لتطوير �شواريخ م�شلحة نووياً ميكن اأن ت�شتهدف بها الوليات 

املتحدة .
ع��واق��ب لانتهاك  �شتكون هناك  ان��ه  اأو���ش��ح  ال���دويل  املجتمع  ان  واأ���ش��اف 
الكوري ال�شمايل الفا�شح للتزاماته الدولية ، مذكراً بالقرار الأخر الذي 
اعتمده جمل�س الأمن الدويل بت�شديد العقوبات على بيونع بعد جتربتها 

ال�سحفيون الفل�سطينيون هدف مبا�سر لالحتالل 

حملة ملكافحة �لتج�ض�س مع �إ�ضر�ئيل يف غزة 

ت��اه يف  بيان  �شهوان يف  وا���ش��اف 
املوؤمتر ان من ي�شلم نف�شه خال 
 11 اخلمي�س  ي���وم  تنتهي  مهلة 
منا  �شيجد  القادم  ني�شان-ابريل 
ك��ل ع��ون و���ش��رت وك��ت��م��ان ورعاية 
لن���ق���اذه م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال حممد 
الم����ن  ج���ه���از  يف  امل���������ش����وؤول  ليف 
الداخلي يف حكومة حما�س لدينا 

واملنظمات  ال����دول  دع���ا  امل��ت��زاي��دة 
من  امل��زي��د  ت��ق��دمي  اإىل  الإن�شانية 
امل�����ش��اع��دات ل��ل��م�����ش��اه��م��ة اأك����رث يف 
لل�شعب  الإن�شانية  املعاناة  تخفيف 
ال�������ش���وري ال�����ش��ق��ي��ق ك��م��ا دع����ا اإىل 
تقدمي الدعم وامل�شاعدة للتخفيف 
دول  تتحملها  ال��ت��ي  الأع���ب���اء  م��ن 

اجلوار امل�شتقبلة لاجئني.

م��ت��اب��ع��ات وم��ل��ف��ات ج���اه���زة حول 
تخابر مع جهات اجنبية .

هناك  املق�شود  العدو  ان  واو�شح 
تنطق  بال�شروري  لي�شت  جهات 
ب��ال��ع��ري��ة ت��ط��ل��ب م��ع��ل��وم��ات عن 
ا�شخا�س  م��ن  والم����ن  امل��ق��اوم��ة 

)بغزة( وهذا عنوان تخابر .
جهة  اي  ك����ان����ت  اذا  ان������ه  واك�������د 

جم��ه��ول��ة ت��ت��وا���ش��ل ب��ام��ر يخ�س 
والمن  الوطن  وا���ش��رار  املقاومة 

فهذه عمالة .
وا�شار ليف اىل ان حكومته عملت 
بوزارة  ا�شرة كل عميل  ربط  على 
للح�شول  الجتماعية  ال�����ش��وؤون 
تتعر�س  ل  ح���ت���ى  رات�������ب  ع���ل���ى 

لل�شياع .

•• ال�شفة-غزة-وكاالت:

م���ث���ل اع����ت����داء ق������وات الح���ت���ال 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى حم��ف��وظ اأبو 
اإي  بي  اأي  وكالة  يف  امل�شور  ت��رك 
الأوروب����ي����ة ال��واق��ع��ة الأح�����دث يف 
ال�شحفيني،  ا���ش��ت��ه��داف  �شل�شلة 
والتي اأ�ش������ارت موؤ�ش�شات حقوقية 
ت�شعيدا  ���ش�����������������ه��دت  اأن��ه�����������������ا  اإىل 
القليلة  ال���ف���رتة  خ����ال  خ��ط��را 

املا�شية.
يحمل  ال�شحفي  ه���ذا  ي��ك��ن  ف��ل��م 
اأ���ش��ل��ح��ة وم����ع����دات ح��رب��ي��ة حني 
اأم���ط���ره ج��ن��ود الح���ت���ال بوابل 
م���ن ال��ر���ش��ا���س امل��ط��اط��ي خال 
تغطيته لأحداث امل�شجد الأق�شى 
امل��ا���ش��ي، ومل تكن  ي���وم اجل��م��ع��ة 
التي  الأوىل  امل���رة  ه���ذه  ب��ال��ط��ب��ع 

يعتدى عليه فيها.
عاما(   64( ت�����رك  اأب������و  وروى 
الحتال  ج��ن��ود  ا�شتهدفه  كيف 
اإنهم  ق��ائ��ا  اآخ��ري��ن،  و�شحفيني 

 •• جنيف-واأم:

نظم جمل�س حقوق الإن�شان حوارا 
جلنة  تقرير  ل�شتعرا�س  تفاعليا 
ب�شاأن  امل�شتقلة  الدولية  التحقيق 
ال�شورية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل���م���ه���وري���ة 
الثانية  ال�������دورة  اإط������ار  يف  وذل�����ك 
يف  املنعقدة  للمجل�س  والع�شرين 
25 فراير  جنيف يف الفرتة من 

اإىل 22 مار�س اجلاري.
�شامل  عبيد  ال�شفر  �شعادة  واألقى 
ال���دائ���م لدولة  امل���ن���دوب  ال��زع��اب��ي 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لدى 
املتحدة يف  ل��اأمم  الأوروب����ي  املقر 
جنيف واملنظمات الدولية الأخرى 
دولة  كلمة  �شوي�شرا  يف  امل��ع��ت��م��دة 
اأم�������ام جم��ل�����س حقوق  الإم����������ارات 
ال�شفر  �شعادة  ورح��ب   . الإن�����ش��ان 
الزعابي يف م�شتهل كلمته بتقرير 
ب�شاأن  امل�شتقلة  ال��دول��ي��ة  اللجنة 
يف  اأع�شائها  ج��ه��ود  مثمنا  �شوريا 
اإعداد هذا التقرير املف�شل واملوثق 
يف ظروف �شعبة يزيد من حدتها 
ا�شتمرار رف�س ال�شلطات ال�شورية 
التعاون مع اللجنة مما اأثر ب�شكل 
ك��ب��ر ع��ل��ى ق���درة اأع�����ش��اء اللجنة 
ع��ل��ى ال����وف����اء ب��ولي��ت��ه��م ك��م��ا هو 
جمل�س  ق���رار  يف  عليه  من�شو�س 

عملية  ي���غ���ط���ون  ك����ان����وا  وب��ي��ن��م��ا 
اقتحام اجلنود للم�شجد الأق�شى 
�شوب  ل����ل����ن����ران  واإط�����اق�����ه�����م 
امل���ت���ظ���اه���ري���ن ا����ش���ت���ه���دف ه�����وؤلء 
اإىل  اأدى  ال�شحفيني مما  اجلنود 
ال�شحفي  امل�����ش��ور  زميله  اإ���ش��اب��ة 
ع��وي�����ش��ات بقنبلة ���ش��وت يف  ع��ط��ا 

وجهه.
واأ�شاف اأنه وحني هداأت الأو�شاع 
منطقة  م�����ن  اخل����������روج  اأردن������������ا 
ف��اإذا بجنود الحتال  الأح���داث، 
وب�شكل  باب حطة  وق��رب منطقة 
م��ت��ع��م��د ي��ط��ل��ق��ون م���ا ي��زي��د على 
مطاطية  ر�����ش����ا�����ش����ات  خ���م�������س 
ن���ح���وي، اأ���ش��اب��ت��ن��ي واح�����دة منها 
ومكثت  اأذين،  فوق  مبا�شر  ب�شكل 
القد�س  مبدينة  املقا�شد  مب�شفى 
عدة اأيام للعاج من هذه الإ�شابة 

اخلطرة .
وبني اأبو ترك اأنه تعر�س للهجوم 
رغم اأنه يرتدي ال�شارة ال�شحفية 
رغم  لكن  ك��ام��رت��ه  يحمل  وك���ان 

اأنا  باغتنا ج��ن��ود الح��ت��ال  ذل��ك 
وزمائي بق�شد اإيذائنا .

وت���اب���ع ق���ائ���ا اإن���ه���ا ل��ي�����ش��ت امل���رة 
لقمع  فيها  يتعر�س  التي  الأوىل 
ت���ع���ّر����س لعدة  ف��ق��د  الح����ت����ال، 
اع������ت������داءات ����ش���اب���ق���ة و�����ش����ودرت 
بطاقته ال�شحفية اأكرث من مرة.

اخ��رى، اطلقت حكومة  من جهة 
حما�س يف قطاع غزة ام�س حملة 
ا�شرائيل،  م��ع  ال��ت��خ��اب��ر  مل��واج��ه��ة 
اجهزة  م����ع  امل���ت���ع���اون���ني  ودع������ت 
ال���ش��ت��خ��ب��ارات ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة او 
جهات اجنبية اىل ت�شليم انف�شهم 

خال �شهر.
املتحدث  ���ش��ه��وان  ا����ش���ام  وق�����ال 
موؤمتر  يف  الداخلية  وزارة  با�شم 
�شحايف يف غزة نعلن عن فتح باب 
التوبة امام من تبقى من العماء 
حبائل  يف  �شقط  ملن  واملتخابرين 
العدو  ا�شتخبارات  اجهزة  وخ��داع 
وندعوه للعودة اىل اح�شان �شعبه 

واهله .

حقوق الإن�شان �س 1/17.
اأ�شفه العميق  واأعرب الزعابي عن 
املدمرة  الديناميكية  اإليه  اآل��ت  ملا 
ت�شهدها  ال��ت��ي  الأه���ل���ي���ة  ل��ل��ح��رب 
توؤثر  ل  والتي  �شنتني  منذ  �شوريا 
فح�شب  امل���دن���ي���ني  ال�����ش��ك��ان  ع��ل��ى 
ك���ذل���ك يف متزق  ت�����ش��اه��م  واإمن�������ا 
لهذا  امل��ع��ق��د  الج��ت��م��اع��ي  الن�شيج 
الأزمة  حدة  من  يفاقم  مما  البلد 
القادمة  الأجيال  م�شتقبل  ويهدد 
ال�شام  ت��ق��وي�����س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
كما  ب��اأ���ش��ره��ا  املنطقة  يف  والأم����ن 

جاء ذلك يف التقرير.
ندد  الإن�شان  حقوق  �شعيد  وعلى 
ب��ع��م��ل��ي��ات العنف  ب�����ش��دة  ال��زع��اب��ي 
احلكومية  ال��ق��وات  ارتكبتها  التي 
من  للحكومة  التابعة  وامليلي�شيات 
واغت�شاب  وت��ع��ذي��ب  متعمد  ق��ت��ل 

واختفاء ق�شري.
الإن�شاين  ب��اجل��ان��ب  يتعلق  وفيما 
لاأزمة يف �شوريا .. اأو�شح اأنه بعد 
عامني من بداية ال�شراع يف �شوريا 
امل�شاعدات  اإي�شال  م�شكلة  زالت  ل 
وهو  ب��اإحل��اح  مطروحة  الإن�شانية 
اإ�شتاأثر  ال��ذي  املو�شوع  بالتحديد 
ب��اه��ت��م��ام اج��ت��م��اع ال��ك��وي��ت حول 
من  يناير  �شهر  يف  املنعقد  �شوريا 

هذه ال�شنة.

جمل�س  اأم��������ام  ب���ي���ان���ه  خ���ت���ام  ويف 
حقوق الإن�شان اأكد �شعادة ال�شفر 
ال��زع��اب��ي ح��ر���س دول����ة الإم�����ارات 
التي  املاآ�شي  لهذه  ح��د  و�شع  على 
م�شددا  ال�����ش��وري  ال�شعب  يعي�شها 
على اأهمية ال�شعي لتوحيد الروؤية 
ال��دول��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع الأزم����ة 
نقل  عملية  اىل  و���ش��ول  ال�شورية 

الزعابي  اأ����ش���ار  ال�����ش��ي��اق  ه���ذا  ويف 
تعهدت  التي  املالية  امل�شاهمة  اإىل 
خال  الإم������ارات  دول���ة  بتقدميها 
اإجتماع الكويت والتي قدرها 300 
امل�شاعدة  ل��ت��ق��دمي  دولر  م��ل��ي��ون 
�شوريا  خ��ارج  لجئ  مليون  لقرابة 
داخلها.  4 مايني يف  م��ن  واأك���رث 
الن�شانية  الح���ت���ي���اج���ات  واأم�������ام 

ال�شعب  دم  يحقن  لل�شلطة  �شلمي 
ال�شوري ال�شقيق. كما دعا �شعادته 
ما  تنفيذ  اإىل  ال�شورية  ال�شلطات 
كخطوة  اللجنة  تو�شيات  يف  ج��اء 
مع  باإيجابية  ت��ت��ج��اوب  واأن  اأوىل 
من  املقرتحة  الت�شويات  خمتلف 
والإقليمية  الدولية  اجلهات  قبل 
باعتبارها فر�شا متكن من حتقيق 
تطلعات ال�شعب ال�شوري امل�شروعة 

و�شمان ا�شتقراره ووحدة ترابه.
�شعادته  ح����ث  ال�������ش���دد  ه�����ذا  ويف 
الإن�شان  ح��ق��وق  جم��ل�����س  اأع�����ش��اء 
على متديد ولية اللجنة الدولية 
وتزويدها  �شوريا  ب�شاأن  امل�شتقلة 
ملوا�شلة  املائمة  الو�شائل  بكافة 
ال�شوري  ال�����ش��ع��ب  ل�����ش��ال��ح  عملها 

ال�شقيق.

�لأمم �ملتحدة: �ضتة قتلى يف غزة بر�ضا�س فل�ضطينيمن�ضب �أممي بانتظار ماري روبن�ضون 
نهائي بعد. وحتدث م�شوؤول مبجل�س الأمن اأي�شا 
ل��وك��ال��ة روي���رتز ع��ن رغ��ب��ة الأم���ني ال��ع��ام لاأمم 
املتحدة بان كي مون يف تعيني روبن�شون. وقالت 
اإ�شدار  يف  ياأمل  بان  اإن  الدولية  املنظمة  م�شادر 
ب��ي��ان ق��ري��ب��ا ب��ه��ذا ال�����ش��اأن رغ���م ق��ول��ه��ا اإن هناك 
قبول  ع��دم  ما  ل�شبب  تقرر  ب��اأن  ب�شيطا  احتمال 
من�شب  �شغلت  روبن�شون  اأن  ُيذكر  املن�شب.  ه��ذا 
حلقوق  املتحدة  ل��اأمم  العليا  ال�شامية  املفو�شة 
الإن�شان من عام 1997 حتى 2002، بالإ�شافة 
ل�شغلها من�شب رئي�شة اإيرلندا خال الفرتة من 

عام 1990 اإىل 1997.

•• نيويورك-رويرتز:

الرئي�شة  اإن  امل���ت���ح���دة  ب������الأمم  م�������ش���ادر  ق���ال���ت 
الإي���رل���ن���دي���ة ال�����ش��اب��ق��ة م�����اري روب��ن�����ش��ون اأك���ر 
املر�شحني ل�شغل من�شب املبعوث اخلا�س ملنطقة 
�شت�شاعد  ح��ي��ث  ب��اأف��ري��ق��ي��ا،  العظمى  ال��ب��ح��رات 
�شرق  يف  ال�شراع  لإنهاء  �شام  اتفاقية  تنفيذ  يف 

الكونغو.
وقال م�شوؤول اأممي رف�س ذكر ا�شمه اإن روبن�شون 
املحتمل جدا  وم��ن  املر�شحني،  اأب��رز  عاما(   68(
اتفاق  هناك  لي�س  ولكن  املن�شب  على  اأن حت�شل 

الإمارات ت�سارك يف الدورة الثانية والع�سرين ملجل�س حقوق الإن�سان بجنيف 

�لزعابي يندد بعمليات �لعنف �لتي �رتكبتها قو�ت �حلكومة �ل�ضورية وميلي�ضياتها

جثمان  يحمل  وه��و  م�شهراوي  جهاد  �شورة  ون�شرت   .2012 الثاين-نوفمر 
منظمات  وذك���رت  الجتماعية.  ال�شبكات  ويف  وا���ش��ع  ن��ط��اق  على  الر�شيع  اب��ن��ه 
للدفاع عن حقوق الن�شان وم�شادر طبية نقلت و�شائل اعام لي�س بينها وكالة 
فران�س بر�س ت�شريحاتها، ان مقتله مع را�شدين احدهما امراأة جنم عن غارة 
ا�شرائيلية. وبح�شب التقرير فانه يف 14 من ت�شرين الثاين-نوفمر 2012، 
قتلت امراة وطفلها الذي يبلغ من العمر 11 �شهرا وفل�شطيني عمره 18 عاما 

على ما يبدو ب�شبب �شاروخ فل�شطيني �شقط قبل الو�شول اىل ا�شرائيل .
من  مدنيان  فيها  قتل  بق�شية  مرتبطة  معلومات  تلقت  انها  املفو�شية  وقالت 
بينهم طفل واحد وا�شيب خم�شة من بينهم ثاثة اطفال، نتيجة ما يبدو بانه 
�شاروخ فل�شطيني �شقط باخلطاأ يف 16 من ت�شرين الثاين-نوفمر 2012 يف 

جباليا، �شمال قطاع غزة. 

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

قال تقرير �شادر عن املفو�شية ال�شامية حلقوق الن�شان التابع لامم املتحدة 
ان �شتة فل�شطينيني قتلوا بنران فل�شطينية على الرجح يف العملية الع�شكرية 
بينهم  املا�شي  الثاين-نوفمر  ت�شرين  يف  غ��زة  قطاع  يف  الخ��رة  ال�شرائيلية 

ر�شيع هو �شحايف يعمل يف �شبكة بي بي �شي الريطانية. 
 168 174 فل�شطينيا قتلوا يف غزة خال الزم��ة، بينهم  وقالت املفو�شية ان 
القتلى  ب��ني  ان  مو�شحا   ، ا�شرائيلية  ع�شكرية  عمليات  يف  �شقطوا  الق��ل  على 

ال168 هناك 101 اعتروا مدنيني بينهم 33 طفا و13 امراة .
م�شهراوي  جهاد  اب��ن  وه��و  �شهرا(   11( م�شهراوي  عمر  الطفل  القتلى  وب��ني 
ت�شرين  من   14 يف  الع�شكرية  ال�شحاب  عمود  عملية  من  الول  اليوم  يف  وقتل 

�لرئا�ضة �مل�ضرية: وزر�ة �لد�خلية م�ضوؤولة عن �ضبط �لأمن
•• القاهرة-يو بي اأي:

امل�شرية،  اجلمهورية  رئا�شة  �شددت 
الأمن  �شبط  مهمة  اأن  ع��ل��ى  ام�����س 
وحفظه يف الباد هي من م�شوؤولية 

وزارة الداخلية يف الدولة.
باإ�شم  ال���ر����ش���م���ي  ال����ن����اط����ق  وق�������ال 
اإيهاب  امل�شت�شار،  امل�شرية  الرئا�شة 
فهمي، يف ت�شريح �شحايف اإن مهمة 
الأم��ن هي م�شوؤولية  �شبط وحفظ 
هي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  واأن  ال���دول���ة، 
بتلك  الإ�شطاع  بها  املنوط  اجلهة 
امل�شوؤولية، كما حتر�س الدولة على 

توفر الدعم الازم لها .
التي  الدقيقة  الظروف  اأن  واأ���ش��اف 
متر بها م�شر تتطلب ت�شافر كافة 
اجلهود من اأجل ا�شتعادة الثقة بني 
امل��واط��ن��ني وم��وؤ���ش�����ش��ة ال�����ش��رط��ة مبا 
من  ب���دًل  مهامها  اأداء  م��ن  نها  ميكِّ
مبقدرات  وال��ع��ب��ث  دوره����ا  تقوي�س 
ال�����دول�����ة واأم����ن����ه����ا، وذل�������ك اإع�������اًء 

واحرتاماً ل�شيادة دولة القانون.
وك����ان����ت ح����ال����ة م����ن اجل�������دل عمت 
الأحد  م�شاء  منذ  امل�����ش��ري  ال�����ش��ارع 
النيابة  اأ�شدرته  بيان  عقب  الفائت 
العامة اأكدت خاله على اأن من حق 
القانون  منتهكي  �شبط  امل��واط��ن��ني 

�لهند تف�ضل يف �ختبار 
�ضاروخ متو�ضط �ملدى

•• نيولدي-يو بي اأي:

اختبار  اأول  ام�����س  ال��ه��ن��د  اأج�����رت 
امل��دى من  ل�شاروخ ك��روز متو�ّشط 
بلوغ  ف�����ش��ل يف   ، ن��رب��ه��اي  ط�����راز 
اأنباء بر�س  واأف��ادت وكالة  الهدف. 
اأن الإطاق الأول  تر�شت الهندية 
لل�شاروخ نربهاي نّفذ من ميدان 
�شاحل  قبالة  �شانديبور  يف  اختبار 
دفاع  م�����ش��وؤويل  بح�شور  اأودي�����ش��ا، 

كبار.
ون��ق��ل��ت ع���ن م�����ش��ادر دف��اع��ي��ة اأن 
اإطاق  اأطلق من من�شة  ال�شاروخ 
تطوير  منظمة  وق��ال��ت  متحّركة 
الأب��ح��اث ال��دف��اع��ي��ة، ال��ت��ي طّورت 
اإن الإطاق كان ناجحاً  ال�شاروخ، 
ل��ك��ن ت���وج���ب اإن����ه����اء ال��ت��ح��ل��ي��ق يف 
من  نتمكن  مل  الطريق.  منت�شف 
الكامل،  ال��ت��ح��ل��ي��ق  م���دى  حت��ق��ي��ق 

لكن اأهداف املهمة حتققت.
املتو�شط ل�شاروخ  امل��دى  اأن��ه  يذكر 
750 اإىل  ن��رب��ه��اي ي����رتاوح ب��ني 
اإطاقه  كيلومرت وميكن   1000
برا  م��ت��ع��ددة  اإط���اق  م��ن من�شات 

وبحرا وجوا.

اأن يلقي  ال��ع��ادي احل���ق يف  امل��واط��ن 
املن�شاآت  ُي���خ���رب  م���ن  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س 
العامة وي�شلمه لقرب ماأمور �شبط 
37 من  امل���ادة  لن�س  وف��ق��اً  ق�شائي، 

قانون الإجراءات اجلنائية .
اأوق��ف عنا�شر من الأمن  اىل ذل��ك، 

يف  الأم����ن  ع��ن��ا���ش��ر  اإىل  وت�شليمهم 
حال قيامهم باأي خرق للقانون .

رئي�س  يا�شني  ح�شن  امل�شت�شار  وك��ان 
اأو�شح  ال��ع��ام،  للنائب  الفني  املكتب 
ف�شائيات  مع  هاتفية  مداخات  يف 
اإعطاء  ه���و  امل��ق�����ش��ود  اأن  م�����ش��ري��ة، 

، عددا  ام�����س  ف��ج��ر  قبيل  امل�����ش��ري، 
من املتظاهرين بو�شط القاهرة بعد 
بني  املتوا�شلة  ال�شتباكات  من  ليلة 

اجلانبني.
 واع��ت��ق��ل ع��ن��ا���ش��ر الأم����ن ن��ح��و 10 
���ش��ب��ي��ة م���ن ب���ني م��ت��ظ��اه��ري��ن �شد 

النظام بعد ا�شتباكات بني اجلانبني 
دام������ت ع�����دة ����ش���اع���ات ال���ل���ي���ل���ة قبل 
املا�شية ب�شارع كورني�س النيل بو�شط 
املتظاهرون  ر����ش���ق  ح��ي��ث  ال���ق���اه���رة 
ب����زج����اج����ات امل����ول����وت����وف احل����ارق����ة 
الذين  الأم�����ن  ع��ن��ا���ش��ر  واحل����ج����ارة 
ردوا بالغاز امل�شيل للدموع. واأطلقت 
جمموعة من عنا�شر ال�شرطة الغاز 
وطلقات  ب��ك��ث��اف��ة  ل��ل��دم��وع  امل�����ش��ي��ل 
ال�����ش��وت م���ا دف����ع امل��ت��ظ��اه��ري��ن اإىل 
بني  ال�شتباك  منطقة  عن  البتعاد 
ومدخل  ري��ا���س  املنعم  عبد  م��ي��دان 
م��ق��ار عدد  �شيتي حيث  غ���اردن  ح��ي 
والأجنبية  العربية  ال�����ش��ف��ارات  م��ن 
الأمركية  ال�����ش��ف��ارت��ني  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
والريطانية. وت�شهد مناطق و�شط 
ا�شتباكات  اأ�شهر  ع��دة  منذ  القاهرة 
باإ�شقاط  ي��ط��ال��ب��ون  حم��ت��ج��ني  ب��ني 
النظام وبني عنا�شر الأمن .. وق�������د 
خال  ال�شتباكات  تلك  ح�����دة  زادت 
بالتزامن مع  املا�شية  القليلة  الأيام 
ال�شرطة  عنا�شر  مئات من  احتجاج 
على ما يعترونه حماولة اإقحامهم 
يف ال�شراع ال�شيا�شي الدائر يف الباد 
حيث اأغلقوا ع�شرات مراكز ال�شرطة 
الداخلية  وزي����ر  ب��اإق��ال��ة  م��ط��ال��ب��ني 

اللواء حممد اإبراهيم.
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و��ضنطن تندد مبقتل جنود �ضوريني يف �لعر�ق 
•• وا�شنطن-وكاالت:

بالهجوم  املتحدة  الوليات  نددت 
املا�شي  الأ���ش��ب��وع  ا�شتهدف  ال��ذي 
جنودا نظاميني �شوريني بالعراق 
التي  بادهم  اإىل  اإعادتهم  اأث��ن��اء 
تنظيم  تبناه  وال���ذي  منها  ف���روا 
الإ�شامية-الفرع  ال��ع��راق  دول���ة 

العراقي لتنظيم القاعدة.
اخلارجية  با�شم  املتحدثة  وقالت 
الأمركية اإن بادها ت�شجب هذا 
املماثلة  الهجمات  ك��ل  و  الهجوم 

وكافة اأ�شكال الإرهاب .
واأ����ش���اف���ت ف��ي��ك��ت��وري��ا ن���ولن���د اأن 
م��وق��ف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ثابت 
جت���اه م��ث��ل ه���ذه ال��ه��ج��م��ات التي 
بهذه  اأ���ش��خ��ا���س  �شحيتها  ي���روح 
مو�شع  غ��ي��������������ر  ويف  ال��ط��ري��ق�����������ة 

قتال.
وت�شعة  �شوريا  جنديا   48 وك��ان 
الأ�شبوع  ق��ت��ل��وا  ع��راق��ي��ني  ج��ن��ود 
املا�شي يف كمني مبنطقة مناجم 
الرطبة  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة  ع��ك��ا���ش��ات 
اأثناء  ب���غ���داد  غ����رب  ك��ل��م   380
التي  ب��اده��م  اإىل  نقلهم  اإع�����ادة 
مع  ا�شتباكات  خ��ال  منها  ف���روا 
ربيعة  م��ن��ف��ذ  ع���ن���د  م���ع���ار����ش���ني 

اليعربية احلدودي.
ال���دف���اع  وزارة  ح��ي��ن��ه��ا  وذك�������رت 
للمعارك  ن��ت��ي��ج��ة  اأن����ه  ال��ع��راق��ي��ة 
ال�شوري  اجل����ان����ب  يف  ال�����دائ�����رة 
وقرب احلدود العراقية ال�شورية، 
جل��اأ ع��دد م��ن اجل��ن��ود ال�شوريني 

تركيا تت�ضلم ثمانية 
�أ�ضرى من �لكرد�ضتاين

•• بغداد-يو بي اأي

اإىل  ام�س،  تركي  ك��ردي  وف��د  و�شل 
ال��ع��راق ل�شتام  اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان 
ث��م��ان��ي��ة اأ����ش���رى اأت������راك م���ن حزب 
من  مب��ب��ادرة  الكرد�شتاين،  العمال 
ع��ب��د اهلل  ت��رك��ي��ا  املعتقل يف  زع��ي��م��ه 
ال�شومرية  م��وق��ع  ون��ق��ل  اأوج�����ان. 
الوفد  من  مقرب  م�شدر  عن  نيوز 
طلب عدم الك�شف عن ا�شمه اإن وفداً 
والدميقراطية  ال�شام  ح��زب  م��ن 
ونا�شطني يف جمال حقوق الإن�شان 
اإقليم  اإىل  ال����ي����وم،  ���ش��ب��اح  و����ش���ل، 
كرد�شتان عر بوابة اإبراهيم اخلليل 
�شمال حمافظة دهوك ، م�شيفا اأنه 
من  اأت��راك  اأ�شرى  ثمانية  �شي�شتلم 
يذكر   . الكرد�شتاين  العمال  ح��زب 
ان حزب العمال الكرد�شتاين اأعلن، 
�شراح  �شيطلق  اأن���ه  الث��ن��ني،  اأم�����س 
اأ�شرى اأتراك معتقلني لدى قواته، 
مببادرة  ج����اء  ال���ق���رار  اأن  م����وؤك����داً 
م��ن اأوج�����ان. وك���ان ح���زب العمال 
ال��ك��رد���ش��ت��اين اأك����د اع��ت��ق��ال 139 
اأت���راك  م�����ش��وؤول��ون  بينهم  �شخ�شاً 
الرتكية  ال���ق���وات  م���ع  وم��ت��ع��اون��ون 
خال العام املا�شي 2012.  وتاأتي 
الكرد�شتاين  العمال  ح��زب  م��ب��ادرة 
الأت��راك يف  الأ�شرى  �شراح  باإطاق 
وقت ت�شر م�شادر ر�شمية اإىل وجود 
جهود تركية لإجراء مفاو�شات مع 
اأوج���ان، لإن��ه��اء ال��ن��زاع امل�شلح بني 
من  اأك��رث  ا�شتمر  وال���ذي  الطرفني 
اأكرث  مقتل  عن  واأ�شفر  عاماً   25

من 40 األف �شخ�س.

بيان  ا�شم  الذي حمل  الإ�شامية 
ع��ن غ���زوة ع��ك��ا���ش��ات امل��ب��ارك��ة اأنه 
ب����داأ الإع������داد ل��ه��ذه ال���غ���زوة بعد 
بها  ق���ام  ال��ت��ي  امل��ب��ارك��ة  العمليات 
اإخواننا يف ال�شام لتطهر الأر�س 
من رج�س الن�شريني الأجنا�س.

وتابع قام اأ�شود ال�شحراء ورجال 
الكمائن  بن�شر  ال�شعبة  املهمات 
وك���ان منها كمني  ال��ط��ري��ق،  على 
يف منطقة مناجم عكا�شات والذي 
اختلطت  �شار بف�شل اهلل مقرًة 
فيها دماء الأجنا�س ممن ا�شماهم 

بالراف�شة والن�شريني .

العراق  اإىل  وال����ع����زل  اجل���رح���ى 
لغر�س العناية الطبية .

واأ�شافت اأنه بعد اأن تلقوا العاج 
الازم مت نقلهم اإىل خمفر الوليد 
عر  ت�شليمهم  لغر�س  احل��دودي 
نقلهم  واأث��ن��اء  الر�شمية،  اجلهات 
تعر�شوا اإىل عدوان غادر من قبل 
اإىل  مت�شللة  اإره��اب��ي��ة  جم��م��وع��ة 
قادمة  العراقية  الأرا���ش��ي  داخ��ل 

من �شوريا .
دولة  تنظيم  تبنى  الأول  واأم�����س 
ال������ع������راق الإ�����ش����ام����ي����ة-ال����ف����رع 
العراقي لتنظيم القاعدة الهجوم، 

وفقا لبيان ن�شر على مواقع تعنى 
باأخبار اجلهاديني بالإنرتنت.

املفارز  مت��ك��ن��ت  ال��ب��ي��ان  واأو�����ش����ح 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف ����ش���ح���راء ولي����ة 
الأن���ب���ار م��ن ت��دم��ر واإب������ادة رتٍل 
ك���ام���ل ل��ل��ج��ي�����س ال�������ش���ف���وي مع 
املكلفة  امل��راف��ق��ة  ال��ن��ق��ل  ع��ج��ات 
ب����ت����ه����ري����ب ع����ن����ا�����ش����ر اجل���ي�������س 
النظام  و����ش���ب���ي���ح���ة  ال���ن�������ش���ري 
ما  على  ب��ذل��ك،  ال�����ش��وري م�شرا 
العراقي  اجل��ي�����ش��ني  اإىل  ي���ب���دو، 

وال�شوري.
العراق  واأو�شح بيان تنظيم دولة 

�آبي يتعهد باإحياء ذكرى �ل�ضيادة لليابان 
•• طوكيو-رويرتز:

الياباين  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ح��ك��وم��ة  ق����ررت 
���ش��ي��ن��زو اب�����ي ت��ن��ظ��ي��م اح���ت���ف���ال يف ذك����رى 
اليابانية بعد �شبع �شنوات  ال�شيادة  ا�شتعادة 
يف  الثانية  العاملية  احل��رب  يف  الهزمية  من 
يعتره  ما  ل�شاح  ان حملته  على  عامة 

املحافظون انتقا�شا للكرامة الوطنية.
يعدل  ان  ب�شعبية  يتمتع  ال��ذي  اب��ي  وي��ري��د 
الوليات  اع��دت��ه  ال���ذي  ال�شلمي  ال��د���ش��ت��ور 
امل��ت��ح��دة ب��ع��د احل���رب واع����ادة ك��ت��اب��ة تاريخ 

ال���ي���اب���ان وق����ت احل�����رب ب��ل��ه��ج��ة اق����ل ميا 
بعد  لل�شلطة  ع��اد  اب��ي قد  وك��ان  لاعتذار. 
عودة حزبه الدميقراطي احلر اىل ال�شلطة 
يف انتخابات جرت يف دي�شمر كانون الول.

وت���ع���ه���د احل������زب ال���دمي���ق���راط���ي احل�����ر يف 
احلملة النتخابية بجعل 28 ابريل ني�شان 
يوم ا�شرتداد ال�شيادة يف احياء لذكرى اليوم 
�شان  �شام  اتفاقية  �شريان  فيه  ب��داأ  ال��ذي 
انهت  وال��ت��ي   1952 ع��ام  يف  فران�شي�شكو 
واحتال  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب  ر�شميا 
ق���وات احل��ل��ف��اء. وق���ال اب��ي ل��رمل��اين هناك 

بانه  يعرفون  ل  ال�شبان  م��ن  متزايد  ع��دد 
كانت توجد فرتة احتال ملدة �شبع �شنوات 
ف��ق��دت ال��ي��اب��ان خ��ال��ه��ا ���ش��ي��ادت��ه��ا. وي�شعر 
اليابانية  ال�����ش��رك��ات  م�����ش��وؤويل  ك��ب��ار  بع�س 
ب��ق��ل��ق م���ن ان اب����ي ال�����ذي ك����ان ي���رك���ز على 
الراكد  الياباين  القت�شاد  انعا�س  �شيا�شات 
املت�شدد  ب��رن��اجم��ه  ت��رك��ي��زه اىل  ي��ح��ول  ق��د 
يف جمايل المن واع��ادة كتابة التاريخ بعد 
انتخابات للمجل�س العلى للرملان الياباين 
يف يوليو متوز والتي حتتاج كتلته احلاكمة 

للفوز فيها لتعزيز قب�شتها على ال�شلطة.

•• نيويورك-يو بي اأي:

الاجئني  وت�شغيل  غ���وث  ل��وك��ال��ة  ال��ع��ام  امل��ف��و���س  اأك���د 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني الأون���������روا ف��ي��ل��ي��ب��و غ����ران����دي، حاجة 
اإن�شانية  مل�شاعدات  �شوريا  يف  الفل�شطينيني  الاجئني 

عاجلة نظراً لاأزمة املتفاقمة يف الباد.
الأمم  وق��ال غراندي يف موؤمتر �شحايف عقده يف مقر 
األ��ف من   400 يقارب من  ما  اإن  نيويورك  املتحدة يف 
�شوريا،  بني ن�شف مليون لجئ فل�شطيني يعي�شون يف 
لتفاقم  نظراً  عاجلة  اإن�شانية  مل�شاعدات  حالياً  بحاجة 
الأزمة هناك. واأ�شاف ان الأون��روا تعمل على م�شاعدة 
والأرا�شي  والأردن  ول��ب��ن��ان  ���ش��وري��ا  يف  الفل�شطينيني 
الفل�شطينية املحتلة، ولكن الفل�شطينيني املوجودين يف 

�شوريا يواجهون حالياً حتديات هائلة.
تتعلق  حم��ددة  �شديدة  خم��اوف  ثاثة  هناك  واأ���ش��اف 

بالفل�شطينيني الذين يعي�شون يف �شوريا: الأول هو انه 
يوم،  بعد  يوما  اإليهم  الو�شول  ال�شعب  من  اأ�شبح  قد 
اأن نفهم جميعاً  فالأمن ميثل حتدياً كبراً، كما علينا 
اخلطوط  واأن  امل��ع��امل..  وا�شحة  لي�شت  ح��رب  تلك  ان 
الفا�شلة اأو ال�شيطرة على بع�س املناطق هي اأمور قابلة 
للتغير، وحتى نقوم بت�شغيل القوافل وحركة املوظفني 
والأ�شخا�س والب�شائع خال هذه اخلطوط، فهو اأمر 

معقد وخطر.
لي�شوا  الفل�شطينيني  ان  هو  الثاين  الأم��ر  ان  وا���ش��اف 
م��ث��ل ال�����ش��وري��ني ت��وج��د اأم��ام��ه��م خ���ي���ارات حم����دودة يف 
مزيد  عبور  تقبل  ل��ن  انها  الأردن  ذك��رت  فقد  ال�شفر، 
اإنها  حيث  اأرا�شيها،  اإىل  الفل�شطينيني  الاجئني  من 
قد قبلت حتى الآن بخم�شة اآلف �شخ�س ولديها اأ�شًا 
اأن لديها عددا  ما يقدر مبليوين لجئ فل�شطيني كما 

كبرا من ال�شوريني.

•• وا�شنطن-ا ف ب:

الطعام  عن  ا�شرابا  بكوبا  غوانتانامو  يف  معتقلون  بداأ 
احتجاجا على م�شادرة اغرا�س �شخ�شية لهم يف بداية 
حمامو  اف��اد  م��ا  وف��ق  م�شاحف،  بينها  �شباط-فراير 
باردي�س  امل��ح��ام��ي��ة  وق��ال��ت   . املعتقل  و���ش��ل��ط��ات  ه����وؤلء 
اليمني غالب  تدافع عن  التي  نيويورك،  كريائي من 
البهاين ان موكلي وموقوفني اخرين افادوا ان غالبية 
املعتقلني يف املع�شكر رقم 6 ينفذون ا�شرابا عن الطعام 

با�شتثناء عدد قليل من امل�شنني او املر�شى .
وي�شم املع�شكر رقم 6 معظم ال�شجناء ال166 املعتقلني 
يف غوانتانامو ويناهز عددهم 130، ول يطرحون عادة 

م�شاكل او ي�شكلون خطرا حمددا.
مدبر  حممد  �شيخ  خ��ال��د  مثل  امل��ه��م��ون  املعتقلون  ام��ا 
اعتداءات 11 ايلول-�شبتمر 2001، فهم معتقلون يف 

مكان اخر من املع�شكر. وردا على �شوؤال لوكالة فران�س 
بر�س، اح�شى الكابنت روبرت دورند م�شوؤول العاقات 
العامة للقوات امل�شرتكة يف غوانتانامو ت�شعة م�شربني 
عن الطعام بينهم خم�شة يتلقون الغذاء بوا�شطة انبوب 

يف املعدة.
ال��ذي نقدمه لي�س  لكن دورن��د او�شح ان رف�س الغذاء 
عن  الم��ت��ن��اع  ال��ط��ع��ام،  ع��ن  م�شرب  املعتقل  ان  معناه 
موقوفني  او  معتقلني  ان  وا�شاف   . ال�شرط  هو  الك��ل 
يف عنر كامل ميكن ان يرف�شوا تناول اي من الوجبات 
الطازجة وال�شاخنة التي تقدم لهم، لكننا ناحظ انهم 

يتناولون من الطعام الوفر املوجود يف العنر .
لكن كريائي قالت ان موكلها امل�شرب عن الطعام منذ 
اكرث من ثاثني يوما خ�شر اكرث من ت�شعة كيلوغرامات 
من وزنه وحذره الطاقم الطبي من ان و�شعه ال�شحي 

يف خطر لنه يعاين اي�شا من داء ال�شكري .

•• وا�شنطن-ا ف ب:

اخ���ذت الكتلة ال��ت��ي مت��ث��ل ال��رمل��ان��ي��ني ال�����ش��ود يف 
اوباما  ب��اراك  الرئي�س  على  المركي  الكونغر�س 
عدم تعيينه اي �شخ�س ا�شود يف حكومته اجلديدة 
الثاين-نوفمر  ت�شرين  يف  انتخابه  اع���ادة  منذ 
فودجي  مار�شيا  الكتلة  رئي�شة  وق��ال��ت  امل��ا���ش��ي. 
يف  )���ش��م��ال(،  اوه��اي��ا  ع��ن  الدميوقراطية  النائبة 
للوليات  ا�شود  رئي�س  اول  اوباما وهو  ر�شالة اىل 

املتحدة وانتم توا�شلون تعيني ابرز م�شت�شاريكم، 
نريد ان ن�شراىل اهمية ان حت�شل كل جمموعة 
على مقعد على الطاولة . وا�شافت يف هذه الر�شالة 
اىل  ي��وؤدي  تعددية  ا�شوات  غياب  ان  اللكرتونية 
ال�شود  على  �شلبا  توؤثر  وم�شاريع  �شيا�شيات  تبني 
ال�شود  م��ن  ك��ب��رة  اغلبية  ك���ون  ان���ه  واو���ش��ح��ت   .
)حوايل 93 %( �شوتت لوباما يف ال�شاد�س من 
ت�شرين الثاين-نوفمر فهو امر يزيد من �شخط 
تعيينه  اوباما على  باراك  وانتقد  املجموعة.  هذه 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

تناولت عدة �شحف اإ�شرائيلية ام�س الأو�شاع يف �شوريا 
وم�شر والأرا�شي الفل�شطينية، بينما دعا خبر ع�شكري 
اإ�شرائيلي  وتدخل  املنطقة،  يف  �شاملة  اأمنية  خطة  اإىل 
ال�شوري،  ال�����ش��اأن  ففي  م�شتقبلها.  ت�شميم  يف  مبا�شر 
الأرك�����ان،  رئ��ي�����س  ع��ن  ال��ي��وم  اإ���ش��رائ��ي��ل  نقلت �شحيفة 
جدا  خطر  �شوريا  يف  الو�شع  اإن  قوله  غانت�س،  بيني 
واأ�شاف اأن احتمال احلرب يف املدى املنظور منخف�س . 
واأو�شح امل�شوؤول الإ�شرائيلي خال خطاب له يف موؤمتر 
الأ�شد  التي تقاتل �شد  الإره��اب  اأن منظمات  هرتزيليا 
كفيلة باأن ترى فينا التحدي القادم خا�شة مع القدرات 
والتي  ال�شوري  اجلي�س  ل��دى  امل��وج��ودة  الإ�شرتاتيجية 
�شوريا  يف  الو�شع  اأن  واأ�شاف  اإليها.  تتدحرج  اأن  ميكن 

عاقات  وعلى  لبنان  يف  يجري  ما  على  مبا�شرة  يوؤثر 
القوى داخله. وختم باأن ال�شنوات ال�شبع الأخرة كانت 
ف�شنعرف  واإل  هكذا.  الو�شع  يبقى  اأن  وي�شرنا  هادئة 
اأم  ���ش��واء جت��اه ح��زب اهلل  ن��اج��ع  كيف نعمل ب�شكل ج��د 
جتاه الدولة التي لها م�شوؤولية على هذه الأر�س، اإذا ما 
انفجر هذا الأمر . يف ال�شاأن امل�شري، راأى الكاتب ت�شفي 
اأن قرار املحكمة يف مذبحة  بارئيل يف �شحيفة هاآرت�س 
74 م�شريا يف بور�شعيد  كرة القدم التي راح �شحيتها 
يع�شف مب�شر، وُي���رز م��رة اأخ���رى ���ش��راع ال��ق��وى بني 
ج��ه��از ال��ق�����ش��اء وال��رئ��ي�����س. واأ����ش���اف ال��ك��ات��ب اأن قرار 
املحكمة الذي �شدر ال�شبت املا�شي ا�شتثار اخلواطر مرة 
القاهرة غا�شبون  و�شكان  الأهلي  نادي  فموؤيدو  اأخرى 
ال�شجن املخففة وفق  28 متهما، وعقوبات  من ترئة 

راأيهم بحق �شباط ال�شرطة الكبار .

للولية  البي�س يف حكومته  رج��ال من  خ�شو�شا 
الدفاع،  ت�شك هغيل، وزير  الثانية مثل  الرئا�شية 
او ج��اك��وب يل، وزي���ر اخل��زان��ة. وال��وزي��ر ال�شود 
اريك  العدل  وزير  كان  اوباما  الوحيد يف حكومة 
هولدر الذي عينه بعد انتخابه يف الولية الوىل 
عام 2008. ي�شار اىل ان اثنني من كبار اع�شاء 
المركي  املمثل  ال�شود:  من  هما  اوباما  حكومة 
املتحدة  ال��ولي��ات  و���ش��ف��رة  ك��رك  رون  للتجارة 

لدى المم املتحدة �شوزان راي�س.

برملانيون ينتقدون �أوباما لعدم تعيينه �ضودً� بحكومته

�لأنرو� تطلب م�ضاعدة �لالجئني �لفل�ضطينيني يف �ضوريا

•• عمان-وكاالت:

ت�شاعف عدد الاجئني ال�شوريني 
خال  م����رات  خ��م�����س  الأردن  اإىل 
ال�شورية  ل���ل���ث���ورة  ال���ث���اين  ال���ع���ام 
الفرتة  يف  الأ���ش��د  ب�شار  نظام  على 
 2012 م���ار����س-اآذار  �شهري  ب��ني 

و2013.
وقفزت اأعداد الاجئني ال�شوريني 
الذين و�شلوا لاأردن بن�شبة زادت 
العدد  ك���ان  فبينما   ،45% ع��ل��ى 
اأق�����ل م���ن ث��م��ان��ني األ�����ف لج����ئ يف 
ارتفاعا  املا�شي، �شجل  مار�س-اآذار 
ملحوظا بلغ 440 األفا مع بدايات 

ال�شهر نف�شه من العام اجلاري.
ما  ل��ل��ث��ورة  الأول  ال���ع���ام  وخ�����ال 
و2012-3   2011-3 ب�����ني 
ال�شوريني  الاجئني  اأع���داد  كانت 
بالأردن تقل عن ثاثني األفا وفق 

الأرقام الر�شمية.
وم���ن ب��ني ه����وؤلء ال��اج��ئ��ني نحو 
لاأردن  ع��روا  لج��ئ  األ��ف   250
م�����ن ال����ن����ق����اط احل�������دودي�������ة غر 
ت�����ش��رف عليها  وال���ت���ي  ال�����ش��رع��ي��ة 
ق�����وات ح���ر����س احل������دود الأردن����ي����ة 
ن��ق��ط��ة مت��ت��د على   45 وال��ب��ال��غ��ة 
ال�شورية  الأردن���ي���ة  احل���دود  ط��ول 

والبالغة نحو 370 كيلو مرتا.
ل�شوؤون  الأردين  الر�شمي  الناطق 
الاجئني ال�شوريني اأمنار احلمود 
الذين  ال�����ش��وري��ني  ع����دد  اإن  ق����ال 
دخ��ل��وا ل�����اأردن م��ن��ذ ب��داي��ة العام 
اجلاري بلغ نحو 127 األف لجئ 

حتى تاريخ 2013-3-11.
وتابع اأن زهاء ثمانية اآلف �شوري 
رغبتهم،  بناء على  لوطنهم  ع��ادوا 
تدفق  م����ع����دلت  اأن  اإىل  ول����ف����ت 

ال�شوريني لاأردن زادت ب�شكل كبر 
خال العام اجلاري وتراوحت بني 

يوميا. و2600   1700
ع���دد  اأن  ع����ن  احل����م����ود  وحت�������دث 
كانوا  الذين  ال�شوريني  الاجئني 
الر�شمية  اجلهات  ل��دى  م�شجلني 
اف����ت����ت����اح خميم  ع���ن���د  الأردن�������ي�������ة 
األفا   56 ك��ان  ال��زع��رتي لاجئني 
املخيم  ي��ح��ت�����ش��ن  ب��ي��ن��م��ا  ت��ق��ري��ب��ا، 

اليوم نحو 117 األف لجئ.
ال�شلطات  ت����وج����ه  ع�����ن  وك�������ش���ف 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمات  الأردن���ي���ة 
جديدْين  خميمنْي  لفتتاح  دولية 
موقعه  حت�����دي�����د  مت  اأح�����ده�����م�����ا 
مب��ن��ط��ق��ة م��ري��ج��ي��م ال��ف��ه��ود قرب 
�شرق  ك��ل��م  ال���زرق���اء )20  م��دي��ن��ة 
ال�شلطات  �شتعمل  وال���ذي  ع��م��ان( 

ل�شوؤون  الر�شمي  الناطق  وحت��دث 
ال�شغط  و���ش��ف��ه  ع��م��ا  ال��اج��ئ��ني 
والطاقة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ر 
وال�شحة وقطاع اخلدمات والأمن 
املتزايد  التدفق  نتيجة  الأردن  يف 
ل���اج���ئ���ني ال�������ش���وري���ني. واأو�����ش����ح 
ال�شوريني  ال��اج��ئ��ني  ن�����ش��ب��ة  اأن 
املوجودين يف املخيمات تبلغ حوايل 
اأما البقية فموجودون يف   ،25%

املحافظات.
وحتدث احلمود عن تق�شر كبر 
م���ن امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل جت����اه دعم 
املنظمات  اأو  الأردن���ي���ة  احل��ك��وم��ة 
الاجئني  بق�شية  املعنية  الدولية 
وجود  ع��دم  اإىل  م�شرا  ال�شوريني 
وفاء من املجتمع الدويل مبا تعهد 
ب���ه خ���ال امل���وؤمت���ر ال�����دويل الذي 

الأردنية على افتتاحه قريبا .
وزاد اأن العمل جار الآن على حتديد 
لاجئني  مل���خ���ي���م  ج����دي����د  م����وق����ع 
املوقع  ه��ذا  عن  ويعلن  ال�شوريني، 
قريبا بعد اكتمال الدرا�شات حول 

املوقع من كافة النواحي.
درا�شة  ن��ت��ائ��ج  ع��ن  ك�شف  احل��م��ود 
اأفادت  الأردن��ي��ة  التخطيط  ل��وزارة 
باأنه يف حال و�شول عدد الاجئني 
ال�شوريني اإىل نحو 660 األفا فاإن 
�شيبلغ  اململكة  �شكان  اإىل  ن�شبتهم 
�شتبلغ  وع��ن��ده��ا  تقريبا،   11%
احلكومة  على  ا�شت�شافتهم  تكلفة 
الأردن�����ي�����ة م���ب���ا����ش���رة ن���ح���و 450 
هذا  اأن  اإىل  م�شرا  دولر،  مليون 
ال��رق��م ل ع��اق��ة ل��ه مب��ا تتحمله 

اجلهات الدولية املختلفة.

م���وؤخ���را لبحث  ال��ك��وي��ت  ع��ق��د يف 
ق�شية الاجئني ال�شوريني.

وك���ان ق��ائ��د ق���وات ح��ر���س احلدود 
الزيود  ال��ع��م��ي��د ح�����ش��ني  الأردن���ي���ة 
قال خال جولة لل�شحفيني على 
ال�شوريني  الاجئني  عبور  مواقع 
الأط�����ف�����ال  اإن  امل����ا�����ش����ي  ال�������ش���ه���ر 
ي�������ش���ك���ل���ون ال���ن�������ش���ب���ة الأك��������ر من 
النقاط  عر  ال�شوريني  الاجئني 
غ��ر ال�����ش��رع��ي��ة وب��ن�����ش��ب��ة 42%، 
 ،36% الن�شاء  ن�شبة  بلغت  بينما 

والرجال 22%.
وقال اإنه جرى حتديد 45 نقطة 
ع����ب����ور ع����ر احل��������دود اإ�����ش����اف����ة ل� 
و15  اأمامية  جتميع  نقطة   25
م��رك��ز اإي�����واء ع��ل��ى ط���ول احل���دود، 
يف  الكبر  التدفق  اأ�شباب  مرجعا 
الو�شع  اإىل  ال�شوريني  الاجئني 

الأمني املتدهور .
امل�شاعف  ب��اجل��ه��د  ال��زي��ود  واأ����ش���اد 
امل�شلحة  ال����ق����وات  ت���ب���ذل���ه  ال������ذي 
حيث توفر اخليام ومراكز الإيواء 
والتدفئة املتنقلة لاجئني بال�شتاء 
القار�س، حيث يتوىل 850 �شابطا 
ونقل  ت��اأم��ني  عملية  يوميا  وف���ردا 
اآلية   450 ع��ن  عو�شا  الاجئني 
جهد  يف  ال�شاعة  م��دار  على  تعمل 
مليون   250 اإىل  كلفته  و���ش��ل��ت 
دينار اأردين )353 مليون دولر( 

خال اأقل من عامني.
اجلي�س  ع������ن  امل���ن�������ش���ق���ني  وع�������ن 
الأردن  اإن  ال��زي��ود  ق���ال  ال�����ش��وري، 
خا�شة  اإي��واء  اأماكن  يف  ي�شتقبلهم 
بهم. ورف�س حتديد اأعدادهم التي 
اكتفى بالقول اإنها باملئات، رغم اأن 
م�شادر اأخرى تقدر اأعدادهم بنحو 

�شتة اآلف.

 % الأعداد مر�سحة لالرتفاع.. والأطفال ميثلون 42 

�للجوء �ل�ضوري لالأردن ت�ضاعف 5 مر�ت يف عام

طائرة م�ضاعد�ت رو�ضية ل�ضوريا 
•• مو�شكو-وكاالت:

اإىل �شوريا، ح�شبما جاء يف بيان لوزارة  11 طنا من امل�شاعدات الإن�شانية  اأر�شلت طائرة حتمل  اأنها  اأعلنت رو�شيا 
الطوارئ الرو�شية.  واأ�شافت الوزارة اأن الطائرة �شتحط مبطار الاذقية، و�شتحمل يف رحلة العودة ع�شرات من 
الرعايا الرو�س الراغبني يف مغادرة الأرا�شي ال�شورية. وقال مدير مكتب اجلزيرة يف رو�شيا زاور �شوج اإن الطائرة 
هي ال�شابعة من نوعها يف غ�شون ثاثة اأ�شهر، م�شرا اإىل اأنها حتمل اأغطية ومواد غذائية للمدنيني املت�شررين 
من العمليات الع�شكرية. واأ�شاف اأن الطائرة حطت يف مطار الاذقية نظرا ل�شعوبة الهبوط يف مطار دم�شق ب�شبب 
احلر.  اجلي�س  ومقاتلي  ال�شورية  النظامية  القوات  بني  وريفها  العا�شمة  مناطق  بع�س  ت�شهدها  التي  املواجهات 
وبح�شب املرا�شل، فاإن الرعايا الرو�س الذين �شتنقلهم الطائرة يف رحلة العودة معظمهم يعي�شون يف دم�شق وحلب، 
مما يحتم نقلهم اإىل الاذقية. يذكر اأن وزارة الطوارئ الرو�شية اأعلنت يف فراير-�شباط املا�شي اإر�شال طائرتني 
حتمان م�شاعدات اإن�شانية اإىل �شوريا. وتعد رو�شيا من اأكر حلفاء نظام الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد الذي يواجه 
ثورة تطالب باإنهاء حكمه منذ عامني، وعطلت ثاثة قرارات ملجل�س الأمن الدويل كان من �شاأنها زيادة ال�شغوط 

على دم�شق لإنهاء العنف الذي اأودى بحياة نحو �شبعني األف �شخ�س.

�إ�ضر�ب يف غو�نتنامو بعد م�ضادرة م�ضاحف

تل �أبيب تعترب �لو�ضع ب�ضوريا خطري 



عربي ودويل

11

األربعاء -    13   مارس    2013 م    -    العـدد   10739
Wednesday   13    March    2013  -  Issue No   10739

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر    

على  العثور  اإىل  ال�سنني  اآلف  منذ  الإن�سان  �سعى 
والنت�سار  امل��وت  وقهر  واخل��ل��ود،  احلياة  اإك�سري 
عليه. و�سمل هذا امل�سعى كل احل�سارات الب�سرّية، 
اأثره يف كل الثقافات، ولكن دائما ما خاب  وترك 

�سعي الإن�سان يف مواجهة املوت.
وان كانت ملحمة كلكام�س من ابرز ما يج�سد رحلة 
واأكرثها  واأروعها  واخللود  احلياة  �سر  عن  البحث 
التحنيط  اإىل  جل����وؤوا  ال��ف��راع��ن��ة  ف���ان  ع��م��ق��ا، 
والعلم  املعرفة  درجات  اأرقى  الفّن  هذا  يف  وبلغوا 
حدود  و�سل  حتى  واأزم��ان  �سعوب  تداولته  وقد 
والو�سائل  الأدوات  اختلفت  وان  الراهن،  ع�سرنا 

امل�ستخدمة يف عمليات التحنيط اليوم. 

�ضكان فوكالند يو�فقون بد�ية �ضاخنة ل�ضباق �لرئا�ضة بفنزويال
على �حلكم �لربيطاين 

•• �شتاين-رويرتز:

البقاء حتت  الجماع على  ي�شبه  �شكان جزر فوكاند مبا  وافق 
عاملي  تعاطفي  ك�شب  ايل  يهدف  ا�شتفتاء  يف  الريطاين  احلكم 
واأظهرت  اجل��زر.  على  لل�شيادة  مطلبها  الرجنتني  ت�شعيد  مع 
8ر99  اأن  يومني  ا�شتمر  ال��ذي  لا�شتفتاء  الر�شمية  النتيجة 
باملئة من �شكان اجلزر وافقوا على البقاء �شمن ارا�شي بريطانيا 
التي تتمتع بحكم ذاتي يف اخلارج. ورف�شت الرجنتني ال�شتفتاء 
وو�شفته باأنه حيلة دعائية ل معنى لها. وبلغ عدد ال�شوات التي 

رف�شت بقاء اجلزر حتت احلكم الريطاين ثاثة فقط.

•• كركا�س-وكاالت:

بداأت ر�شميا يف فنزويا حملة النتخابات الرئا�شية لختيار 
حليفه  به  اأ�شاد  ال��ذي  �شافيز  هوغو  الراحل  للرئي�س  خليفة 
الزعيم الكوبي فيدل كا�شرتو، معترا اأن باده فقدت اأف�شل 
الرئي�س  بني  النتخابية حامية  املعركة  وب��داأت    . اأ�شدقائها 
بالوكالة نيكول�س مادورو ومناف�شه مر�شح املعار�شة اإنريكي 
كريلي�س، حيث تبادل التهامات بالكذب، والفا�شية يف م�شتهل 
حملة النتخابات الرئا�شية املقرر اإجراوؤها يف 14 اأبريل ني�شان 
املقبل. وعقب تاأكيده تر�شيح نف�شه، اتهم كريلي�س ال�شلطات 
مادورو  لكن  النتخابية،  حملتها  يف  �شافيز  جثة  با�شتخدام 
اإىل  بال�شعي  اإياه  الر�شمي متهما  التلفزيون  بالرد عر  �شارع 

اأم��ام مر�شح احلزب  الطريق مفتوحا  الرئا�شية كي ل يرتك 
�شافيز  اإىل تعيني  اإ�شارة  ، ويف  املوحد يف فنزويا  ال�شرتاكي 
ملادورو نائبا له يف دي�شمر كانون الأول املا�شي، قال كل �شيء 
الذي  الكاريزما  �شاحب  الزعيم  خافة  ل�شمان  بدقة  دب��ر 
14 �شنة.   اأن حكم الباد  تويف الثاثاء جراء ال�شرطان بعد 
50 �شنة كان يعمل �شائق حافلة، ثم اأ�شبح  يذكر اأن م��ادورو 
قياديا نقابيا، وارتقى تدريجيا درجات ال�شلطة برعاية �شافيز، 
كريلي�س  اأم��ا  بالوكالة.  رئي�س  اإىل  نائب  جمرد  من  وانتقل 
الذي جنح رغم �شغر �شنه 40 �شنة يف اجتياز م�شرة �شيا�شية 
خمتلف  يف  ن�شطة  انتخابية  معركة   2012 عام  خا�س  فقد 
والتجمعات  التنقات  مكثفا  بالنفط،  الغنية  الباد  اأن��ح��اء 

اجلماهرية التي ازدادت ح�شودا على مر الأ�شهر.

اإثارة العنف ، وخاطبه قائا اليوم راأينا وجهك الفا�شي الكريه 
. وتوعد مادورو مناف�شه الذي ذكره بهزميته اأمام �شافيز يف 
الأول  ت�شرين  اأكتوبر   7 يف  جرت  التي  الرئا�شية  النتخابات 
خلدمة  بالعمل  واتهمه  املقبلة،  يف  ج��دي��دة  بهزمية  املا�شي 
حكم الأقلية، والتدبر لإثارة ال�شطرابات يف الباد لترير 
تدخل خارجي . ودعا مادورو بعد تلقيه دعم احلزب ال�شيوعي 
الفنزويلي اأن�شاره اإىل الوحدة حتى ل يخ�شروا املكا�شب التي 
حققها �شافيز، كما اأ�شهب يف ذكر ما خ�شه به الرئي�س الراحل 
قائا اليوم اأنا رئي�س وفقا للد�شتور، وب�شفة خا�شة لأنه طلب 
و�شاأكون  الرئا�شية،  لانتخابات  مر�شحا  و�شاأكون  ذلك،  مني 
رئي�شا وقائدا للقوات امل�شلحة لأنه اأمرين بذلك. ومن جهته 
النتخابات  حملة  يف  �شينا�شل  اإن���ه  كريلي�س  اإن��ري��ك��ي  ق��ال 

اآخر حمطات التحنيط ولن تكون 
املوؤقت  الرئي�س  اع��ان  الأخ���رة، 
ل���ف���ن���زوي���ا، ن���ي���ك���ول����س م������ادورو 
هوغو  جثمان  حتنيط  �شيتّم  اأن��ه 
من  اجلمهور  و�شيتمّكن  ت�شافيز 
روؤيته يف متحف الثورة على غرار 
الزعيم الرو�شي لينني يف �شريحه 
ت�شي  وم��او  احل��م��راء،  ال�شاحة  يف 

تونغ يف �شاحة تيان ان مني.
املمار�شة  ه��ذه  تخفي  م��اذا  ولكن 
املجهولة، واإىل حّد كبر يتحا�شى 

اخلو�س فيها؟
وليد  لي�س  املوتى  حتنيط  فّن  اإّن 
احل�شارات  ك��ان��ت  ف��ق��د  الأم�������س، 
الروح  خ��ل��ود  يف  تعتقد  ال��ق��دمي��ة 
جديد.  م����ن  اجل�������ش���د  ب���ع���ث  ويف 

الف   300 كلفته  دائم"  "�شباب 
يورو لا�شتحمام الواحد..!

اإنهم  ال����رو�����س  اخل�������راء  ي���ق���ول 
للمحافظة  ال���ع���امل  يف  الأف�����ش��ل 
على اجل�شم الب�شري . فقد تولوا 
�شتالني،  حت��ن��ي��ط  ل���ي���ن���ني،  ب���ع���د 
وم����او، وه��و���ش��ي م��ن��ه.. وه���م من 
الزبائن الذين يتطلبون خدمات 

وخرات عالية اجلودة.!.
هكذا اإذن، مل يكن الراحل الرئي�س 
الفنزويلي هوغو ت�شافيز اأول من 
يتم حتنيطهم، فقد �شبقه اآخرون 
، وك���ان���وا يف ال��غ��ال��ب، وت��ل��ك من 
للع�شر  بالن�شبة  امل��ف��ارق��ات،  اب��رز 
احلديث، من الزعماء ال�شيوعيني 

والديكتاتوريني..! 

القدامى  امل�����ش��ري��ون  ط����ّور  وق���د 
جميع  اعتمدتها  معّقدة  تقنيات 
ال�شعوب الكرى ون�شختها و�شعت 
اإىل  حت�شينها. فهل يعني هذا اأّن 
البالية  التقاليد  م��ن  التحنيط 

اإذن؟
اأّن  ال��ي��وم،  فرن�شا  يف  جن��د  اأب����دا، 
م��ا ي��ف��وق 35 ب��امل��ائ��ة م��ن املوتى 
ي��ح��ّن��ط��ون، وه����ي مم��ار���ش��ة �شبه 

ال��ق��ل��ب، ي��ن��زل ال���دم اإىل الأج���زاء 
بعظام  اجل��ل��د  ويلت�شق  ال�شفلى 
وياأتي  املامح،  وت�شّوه  اجلمجمة 
التحنيط ليعيد ال�شكل الإن�شاين 
اأمام  اأ�شرته  وتبقى  ال��ّراح��ل،  اإىل 
�شورة اأكرث طبيعية . فباملحافظة 
على رطوبة اجل�شم وحقن بع�س 
املواد يف الدم، ميكن منع التعّفن.

ت���غ���ّرت ال��ت��ق��ن��ي��ات ب�����ش��ك��ل كبر 

وعند  ال�شمالية  اأم��ري��ك��ا  يف  اآل��ّي��ة 
كان  وان  ح���ت���ى  ال���ري���ط���ان���ي���ني، 
العاّمة  ب��ال�����ش��ح��ة  ي��ت��ع��ل��ق  الأم�����ر 

اأكرث منه بالّروحانيات.
ترميم  عملّية  التحنيط  ويعتر 
ح��ق��ي��ق��ي��ة، ف��ه��و مي��ح��و ال���ّن���دوب 
�شيارة،  ح���ادث  يخّلفها  ق��د  ال��ت��ي 
املر�س  م��ع  ���ش��راع طويل  اآث���ار  اآو 
يتوقف  فعندما  املّيت.  وج��ه  على 

التقنية،  اإىل هذه  كثرون جلوؤوا 
اأ�����ش����ه����ره����م على  ي���ب���ق���ى  ول����ك����ن 
الزعيم  الأب������د،  واىل  الإط������اق، 

ال�شوفياتي لينني.
ما يقرب من 90 عاما بعد وفاته، 
مل يغادر"ابو" الحتاد ال�شوفياتي 
ايليت�س  الأحياء، فادمير  عامل 
اأوليانوف، خالد؟ لقد مت حتنيط 
بال�شاحة  ���ش��ري��ح  يف  وه���ي  جثته 

احل���م���راء.. ح��ال��ة احل��ف��ظ  التي 
الّزّوار،  مايني  تذهل  عليها  هي 
اخلارق  الجن���از  ه��ذا  �شّر  ويبقى 

للعادة حمفوظا وراء جدران.
احلرارة  لدرجة  �شديدة  مراقبة 
الطبيعية  الإ����ش���اءة  وال��رط��وب��ة، 
بخلطة  �شنوي  وح��ّم��ام  ممنوعة، 
مفتاح  جميعها  مت��ّث��ل  ���ش��ح��ري��ة، 
على  للمحافظة  ع���اج  ال��ن��ج��اح، 

واأ����ش���ب���ح معظم  ال�����ق�����رون،  ع����ر 
احلل.  هذا  يختارون  العامل  قادة 
وال����ه����دف م����ن ذل�����ك ه����و اإت���اح���ة 
ال��ف��ر���ش��ة ل��ل��ن��ا���س ل��ل��وق��وف اأم���ام 
هذا  عليهم،  والرتحم  �شريحهم 
اإن مل يكن يف ذلك دافع نرج�شي 
اأخرة  �شورة  على  الإب��ق��اء  ق�شد 
اأي ج��م��ال ل ميحى  ل��ه��م،  ق��وي��ة 

وقوة ل تتزعزع.

�سيلتحق ت�سافيز بقائمتهم:

�ملحّنطون يف متاحف �لتاريخ بحثا عن �خللود..!

فيدينان ماركو�س    رم�شي�س الثاين                            

كيم ايل �شوجن كيم جوجن ايل

هو �شي منه

�شتالني

ماو  

لينني  

لينني..عند وفاة لينني عام 1924، كان من املقّرر ا�شتخدام فيزياء درجات احلرارة املتدنية للحفاظ 
على جّثته على اأمل اإعادة اإحيائه من جديد. وقد مت �شراء املعّدات املنا�شبة... ولكن �شرعان ما مت العدول عن 
ال�شوفيتي يعر�س يف مو�شكو، يف  التقليدي. ومازال جثمان موؤ�ش�س الحتاد  امل�شروع واعتماد عملّية التحنيط 

قلب ال�شاحة احلمراء يف متحف يحمل ا�شمه. ومن املفارقات، اأّن لينني كان يعار�س با�شتمرار عملّية حتنيطه.

ايفا برون

1953، تيّتّم الحتاد ال�شوفياتي،  فقد تويّف �شتالني. مبا�شرة،  5 مار�س  �ستالني ..م�شاء 
حتّول املحّنط الر�شمي ملختر ال�شريح اأين نقل اجلّثمان. وقد كان هذا الأخر خلفا ل�شباردكي الذي 
1961، �شحب نيكيتا  اأكتوبر  قام بتحنيط لينني ، والذي اعتقل قبل عامني بتهمة التج�ش�س...31 

خروت�شوف جثمان �شتالني ودفنه يف �شرّية تاّمة غر بعيد عن ال�شريح الذي كان يحت�شنه.

هو �سي منه .. 
اإىل اجلنوب. ولكن  اأي�شا وان ينرث رماده فوق فيتنام، من ال�شمال  اأن يحرق  كانت رغبة هو�شي منه 
مرة اأخرى، يقرر ورثته حتنيطه بانتظار اإعادة توحيد �شطري الباد ولكن ل يزال ج�شده يرتاح يف 

�شريحه يف هانوي.

يتّم  ام���راأة  اأول  لاأرجنتني  ال�شابق  الرئي�س  زوج��ة  ب��رون،  اإيفا  كانت   .. بريون  اإيفا 
يف  امل��وج��ود  امل��اء  كل  ا�شتبدال  مت  خا�شة:  كانت  امل�شتخدمة  التقنية   . الاتينية  اأم��رك��ا  يف  حتنيطها 

ج�شدها بال�شمع ... اىل درجة اأن زوجها ظّن خال مرا�شم جنازتها، اأنه كان اأمام ج�شم مزّيف. 

كيم اإيل �سونغ .. ل �شك اأّن الكوريني ال�شماليني ا�شتلهموا التجربة الرو�شّية ... بدليل 
اأّن فريقا رو�شّيا �شارك يف عملّية حتنيط كيم اإيل �شونغ، الرئي�س املوؤ�ش�س لكوريا ال�شمالية.وقد مت عر�س جثمانه 

للجمهور يوم 8 جويلية 1995 . ومنذ ذلك احلني، يتدفق الكوريون ال�شماليون لتكرميه والإ�شادة به .

 2011 اأواخ���ر ع��ام  اأخ���رى، ي��اأت��ي ال��ّرو���س اإىل بيونغ يانغ  .. م��رة  كيم جونغ ايل 
للم�شاعدة على حتنيط كيم جونغ اإي��ل،  جنل كيم اإيل �شونغ. يوجد اجلثمان يف تابوت زجاجي حيث 

ت�شاعد الإ�شاءة املقّننة يف احلفاظ على وجه حممّر ن�شبّيا.

فرديناند ماركو�س ..تويف فرديناند ماركو�س عام 1989 ، و�شمحت احلكومة 
للغر�س،  اع��ّد  يعر�س جثمانه يف �شريح  وقتها  الباد. ومن  اإىل  رفاته  بعودة   1993 عام  الفلبينية 

وتبدو يف ال�شورة اأرملته اإمييلدا ماركو�س، اإىل جانبه.

ماو .. مثل لينني، مل يكن ماو ت�شي تونغ يرغب يف اأن يحّنط بل طلب ان يحرق ولكن كان للحزب 
ال�شيوعي ال�شيني راأي اآخر. 

                                           واىل اليوم، يتوافد الآلف من ال�شينيني يوميا على �شريح ماو يف بكني.

م�شهد يغنى عن كل تعليق

املحافظ�����ة  اأ�ش������ياد  القدمي�������ة،  الع�ش����ور  امل�شري�����ون يف  ك���ان    .. الثان��ي  رم�س��ي��س 
تلك  ال��ث��اين  رم�ش��ي�س  مومي�������اء  عليه����ا  التي  اجلي����دة  احلال����������ة  وتوؤك������د  املوت������ى،  جثتث  عل������ى 

احلقيقة.
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العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 254 /2013  جت جز- م ر-ب- ع ن

�شعيد  �شلطان  على  قانونا/  ميثلها  ال�شيارات  لتاجر  كار  موف  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
حممد الكويتي وكيا عنه/ ه�شام ح�شن عبداهلل العربي اجلن�شية: المارات   مدعي 
الدعوى:  مو�شوع  باك�شتان    اجلن�شية:  �شاه   ح�شني  بهرام  �شاه  ح�شن  وحيد  عليه: 
ح�شني  بهرام  �شاه  ح�شن  وحيد  اعانه/  املطلوب  درهم   11000 مببلغ  مالية  مطالبة 
�شاه  اجلن�شية: باك�شتان  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/19 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - 
الكائنة املركز الداري   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2013/03/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 210 /2013  جت جز- م ر-ب- ع ن

وفاء  عليه:  مدعي  فل�شطني   اجلن�شية:  �شارب  خليل  ه�شام  حممد  مدعي/ 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  مرهون  تي�شر  م�شبح 
مببلغ 10000 درهم املطلوب اعانه/  وفاء م�شبح تي�شر مرهون اجلن�شية: 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/19 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة 
العني  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
البتدائية - الكائنة املركز الداري   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/03/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 757 /2012  مد جز- م ر- ب- اأظ

�شليمان     حممد  احمد  حممد  /حممد  بوكالة  الدعائية-  للمواد  �شيبال  مدعي/ 
اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: مفيد عماد مفيد غنيم اجلن�شية: الردن    مو�شوع 
غنيم  مفيد  عماد  مفيد  اعانه/  املطلوب  درهم   15600 مالية  مطالبة  الدعوى: 
اجلن�شية: الردن عنوانه: بالن�شر)اعادة اعان الدعوى عليه بالدعوى وبالتجديد من 
ال�شطب ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/26 املوافق 
الق�شاء  بدائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 

2013/03/12
قلم املحكمة املدنية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف اال�شتئناف رقم  120/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف : طموح للتطوير وادارة امل�شاريع التكنولوجية اجلن�شية: المارات    
مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  الف�شل  ابو  حممد  نبيل  عليه:حممد  امل�شتاأنف 
نبيل  املطلوب اعانه/حممد  ا�شتئناف على كامل مبلغ احلكم   : ال�شتئناف 
حممد ابو الف�شل اجلن�شية: م�شر العنوان: بالن�شر) باملذكرة ووقف التنفيذ(  
مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1352 عم 
جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/3/18 لذا فانت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف 
ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم اال�شتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
    حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
اعادة  اعالن للح�شور امام املحكمة يف اال�شتئناف رقم  104/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف : عامر احمد عبدالباقي اجلن�شية: باك�شتان  امل�شتاأنف عليه:موؤ�ش�شة 
اجلن�شية:  الظنحاين  عبيد  علي  خالد  وميثلها  العامة  للمقاولت  الكتمال 
المارات مو�شوع ال�شتئناف : تعديل احلكم يف امل�شتحقات العمالية املطلوب 
عبيد  علي  خالد  وميثلها  العامة  للمقاولت  الكتمال  اعانه/موؤ�ش�شة 
الظنحاين اجلن�شية: المارات  العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 
احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/3118 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/3/18 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 
�شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-حمكمة العمالية 
التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار  بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك  او  �شخ�شيا 

مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم اال�شتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
    حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/31 ت   عمل- م ر- ت  - ع ن(
 : �شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  علي  ار�شد  �شفدر  حممد  التنفيذ/  طالب 
اعانه:  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  الباط  لعمال  مغل  يو�شف  موؤ�ش�شة 
موؤ�ش�شة يو�شف مغل لعمال الباط اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  يوم اخلمي�س  لنظره جل�شة  ع ن وحدد  ر- ب-  م  2012/994 عم جز- 
2013/3/28 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-   بادارة  الوىل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13    
اعالن احلكم يف الدعوى

رقم 2013/14 جتاري جزئي- بني يا�س
عبدالفتاح  حممود  ال�شيد  ميثلها  الع�شري  البناء  �شركة  عليه/  املحكوم  اىل 
املوافق 2013/3/5م  قد  انه بتاريخ  بالن�شر نعلمك  العنوان  لبده- الم��ارات   
حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�شالح / الرثمان 
الم���ارات،  اجلليل-  رث��م��ان  حمد  ال�شيد  ميثلها  وال���ش��ب��اغ  امل�شلحة  للنجارة 
باأدائها  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  ح�����ش��وري:  ومب��ث��اب��ة  املحكمة  حكمت  ب��ال��ت��ايل: 
وحتميله  دره��م  وخم�شمائة  الف  اربعة  دره��م  وق��دره��ا-4500  مبلغا  للمدعي 

امل�شاريف. .�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/12   
امل�شت�شار/عبداالله املثنى
قا�شي حمكمة بني يا�س االبتدائية 

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
حمكمة بني يا�س          

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة: بن ني�سر لتجارة القم�سة  )�س.ذ.م.م(.
ال��ع��ن��وان: مكتب رق��م 204 ملك ج��ان علي ب��ن علي ر���ش��ا- ب��ر دب��ي-ال�����ش��وق الكبر    
القيد  رق��م    590757 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل 
بال�شجل التجاري: 1004705 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
اأعاه، وذلك  ال�شركة املذكورة  باإنحال  التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها  قد مت 
العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2012/10/18  دبي  مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2012/10/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
املعني حار�س و�سركاه لتدقيق احل�سابات العنوان: مكتب رقم 604 ملك ال�شيخ 
م�شلم بن �شامل بن حم ) بن حم العقارية( ديرة- بور �شعيد  هاتف: 2959958 04 
فاك�س/2959945 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13    
  اخطار مبوعد اجتماع اخلربة االول وتكليف باعالن 

املدعى عليه باملوعد بالن�شر دعوى رقم 2012/1154 
جلنة ف�س املنازعات االيجارية

�شلطان  �شامي  ايهاب حممد   : العاملية لان�شاءات وميثلها  املدعى عليه: كا�شيك 
بال�شارة  اىل قرار ندبنا خرة هند�شية يف الدعوى املذكورة اعاه. نفيدكم علما 
امل��واف��ق 2013/3/20 ويف متام  الرب��ع��اء  ي��وم  الول  اخل��رة  اجتماع  تقرر عقد  بانه 
بجريدتني  بالن�شر  عليه  املدعى  باخطار  ونكلفكم  ظهرا.  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة 
وا�شعتي النت�شار وذلك قبل تاريخ اجلل�شة ب� 7 ايام على القل وتقدمي ا�شل العان 
للخبر باجلل�شة املحددة. وذلك مبقر ادارة اخلراء الكائن مبدينة ابوظبي- �شارع 

املرور- منطقة الزعفرانة- ال�شارع الفرعي رقم 13 مقابل �شوق الإمارات العام.
اخلبري الهند�شي/ خالد خمي�س

دائــــــرة الق�شاء 
ادارة اخلرباء

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي:حار�س و�سركاه لتدقيق احل�سابات
 العنوان: مكتب رقم 604 ملك ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم ) بن حم العقارية( 
ف��اك�����س/2959945 04 مبوجب هذا تعلن  ب��ور �شعيد  هاتف: 2959958 04  دي��رة- 
اأعاه  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
قرار  مبوجب  وذل��ك  القم�سة)�س.ذ.م.م(  لتجارة  ني�سر  بن  لت�شفية 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2012/10/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2012/10/18 بتاريخ 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خال  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا الإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13    
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1960 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
املنفذ  المارات     : اجلن�شية  التجاري  املاريبا  مركز  �شركة  التنفيذ/  طالب 
�شده : موؤ�ش�شة م�شرت بريتزل للوجبات اجلن�شية: المارات املطلوب اعانه: 
موؤ�ش�شة م�شرت بريتزل للوجبات اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
طلب  لنظر  موعدا   2013/4/10 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-  ابوظبي 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه- 

مبلغ    تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/417   

مقدم من : املنذرة: الر�شاء مول اململوكة جلمعية الحتاد التعاونية بوكالة املحامية/ بدرية مالك - �شد : املنذر 
اليها: اليقنت لين فا�شن بوتيك ) �س.ذ.م.م( جمهول حمل القامة-  املو�سوع: ا�شتنادا للمادة )25( فقرة )اأ( من 
القانون رقم )33( ل�شنة 2008 اخلا�س بتعديل بع�س احكام القانون رقم )26( ل�شنة  2007 ب�شاأن تنظيم العاقة بني 
موؤجري وم�شتاأجري العقارات يف امارة دبي. فاإننا نخطركم ب�شرورة  �شداد قيمة ال�شيكات املرجتعة والتايل بيانها: 

م          ال�شيك             تاريخ  ال�شتحقاق                مبلغ ال�شيك            البنك امل�شحوب عليه
1         000004         2012/4/1                                27.762                    بنك المارات دبي الوطني
2         000001         2012/7/1                                138.812                  بنك المارات دبي الوطني
 3        000002         2012/10/1                              138.812                  بنك المارات دبي الوطني
4         000003         2013/1/1                                138.814                  بنك المارات دبي الوطني

 وهي عبارة عن اجرة ال�شنة الوىل والتي تنتهي بتاريخ 2013/3/31 كما تنذر ب�شرورة ت�شليم �شيكات اجرة كامل 
العقد لذلك: تنذرة املنذرة املنذر اليها ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيكات املرجتعة املذكورة اعاه وهي عبارة عن قيمة 
الجرة امل�شتحقة عليكم عن ال�شنة الوىل والبالغة قيمتها 444.200 درهم )اربعمائة واربعة واربعون الف ومئتان 
درهم( وت�شليم �شيكات اجرة كامل العقد خال ثاثون يوما من تاريخ تبليغكم بالنذار وال �شوف ن�شطر لتخاذ 

الكاتب العدلالجراءات القانونية �شدكم ملطالبتكم بالخاء وب�شداد الجرة.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13     

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/422   

مقدم من : املنذرة: الر�شاء مول اململوكة جلمعية الحتاد التعاونية بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه  
- �شد : املنذر اليها: اي اوبتك )�س.ذ.م.م(  )I OPTIC LLC  جمهول حمل القامة-  

ل�شنة 2008 اخلا�س بتعديل بع�س احكام  القانون رقم )33(  )اأ( من  للمادة )25( فقرة  ا�شتنادا  املو�سوع: 
القانون رقم )26( ل�شنة  2007 ب�شاأن تنظيم العاقة بني موؤجري وم�شتاأجري العقارات يف امارة دبي.

 فاإننا نخطركم ب�شرورة  �شداد قيمة ال�شيكات املرجتعة والتايل بيانها: 
م         رقم ال�شيك        تاريخ ال�شتحقاق                     مبلغ ال�شيك                    البنك امل�شحوب عليه
1         100044                  2012/5/1                           94.135.00 درهم             بنك   دبي ال�شامي
2         100045                 2012/8/1                            93.716.25 درهم             بنك دبي ال�شامي  

كما نخطركم  ب�شرورة �شدا قيمة الجرة امل�شتحقة عليكم عن ال�شنة الثانية والتي تبداأ من 2012/10/1
لذلك: تنذرة املنذرة املنذر اليها ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيكات املرجتعة املذكورة اعاه وهي عبارة عن قيمة 
الجرة امل�شتحقة عليكم عن ال�شنة الوىل والبالغة قيمتها 187.851.25 درهم )مائة و�شبعة وثمانون الف 
وثمامنائة وواحد وخم�شون درهم وخم�شة وع�شرون فل�س( وكذلك �شداد قيمة الجرة امل�شتحقة عليكم عن 
ال�شنة الثانية والتي بداأت يف 2012/10/1   خال ثاثون يوما من تاريخ تبليغكم بالنذار وال �شوف ن�شطر 

لتخاذ الجراءات القانونية �شدكم ملطالبتكم بالخاء وب�شداد الجرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13     

اعالن بيع عقار بالن�شر
  يف الدعوى  رقم )2011/81(   تنفيذ مدين     

  8 �شقة   422 بناية  ياها-  مطعم  الكرامة-  دب��ي-  ام��ارة  عنوانه:  عون  ابو  ابراهيم  ن�شال  التنفيذ:  طالب 
املنفذ �شده: ال�شري�س للنقل الري العام ل�شاحبها/ نا�شر احمد ح�شن اجلالبوت واخرون عنوانه: امارة 
دبي- بوكالة املحامية/ مع�شومة ال�شايغ    انه يف يوم الربعاء املوافق 2013/3/27   ال�شاعة  6.00 �شباحاً 
ويف اليام الثاث التالية ان اقت�شى احلال �شيجري بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه امام دائرة التنفيذ 
مبقر حمكمة دبي البتدائية وعلى الراغبني يف ال�شراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن %20   
البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  من الثمن ال�شا�شي قبل دخول 
يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي 

بيان او�شاف املمتلكات: 
 910-262 البلدية  رقم   635 الر���س  رقم  الوىل  املزهر  دي��رة  الكائن مبنطقة  العقار  املنفذ �شده يف  ح�شة 

مب�شاحة 130.79 مرت مربع بقيمة 232283 درهم   
ماحظة : يدفع املبلغ فوراً.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

 حمكمة دبي االبتدائية

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13    

يف الدعوى رقم 2012/2105 ايجارات
امل��ن�����ش��وري �شد/  ح��وي��رب  / مطر حممد معيوف  م��ن  امل��رف��وع��ة 
ال��ن��زاع احل�شور  ال��ع��ام��ة- على ط��ريف  للنقليات  ال�����ش��ح��راء  زه���ره 
الثانية ع�شر ظهرا  الينا يوم الربعاء املوافق 2013/3/20 ال�شاعة 
على  ال��دع��وى  تفيد  م�شتندات  م��ن  مالديهم  واح�����ش��ار   مبكتبنا 
العنوان ابوظبي- �شارع خليفة- بناية ورثة مطر العفاري ع�شيان 

املن�شوري . موبايل  0506185193 ت:  037519330
اخلبري الهند�شي
حمدي حممد ح�شني

دعوة اجتماع خربة
العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13    

 اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم 2013/269 جتاري جزئي  

املدعية  ان  افغاين اجلن�شية   - حيث  �شاردار-  املدعى عليه: جمعة جول حاجي  اىل 
املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقامات  ع(  م  )�س  املتكاملة  لات�شالت  المارات  �شركة   :
الدعوى املذكورة اعاه، تطالبك فيها مببلغ وقدره )11022.48 درهما( احدى ع�شر 
القانونية 12% من  والفائدة     ) فل�شا  واربعون  وثمانية  درهما  واثنان وع�شرون  الفا 
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
وعليه يقت�شى  ح�شورك امام هذه املحكمة) الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام ال�شاعة 
الثامنة والن�شف من يوم 2013/3/24   وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/3/6
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 االحتادية االبتدائية 

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13    
 اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى رقم 2013/722 جتاري جزئي  
�شركة   : املدعية  ان  حيث   - اجلن�شية  هندي  عبدال�شام-  احمد  عليه:  املدعى  اىل 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقامات  ع(  م  )�س  املتكاملة  لات�شالت  المارات 
املذكورة اعاه، تطالبك فيها مببلغ وقدره )14172.66 درهما( اربعة ع�شر الفا ومائة 
رفع  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  فل�شا(  و�شتون  و�شتة  درهما  و�شبعون  واثنان 
وعليه  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة  ال�شداد  متام  وحتى  الدعوى 
ال�شاعة  متام  يف  الثانية(  اجلزئية  الدائرة  املحكمة)  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شى  
الثامنة والن�شف من يوم 2013/3/24   وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/3/6
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 االحتادية االبتدائية 

   
يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

  
بتاريخ: 2012/3/12م  املودعة حتت رقم : 170463 

با�شم :هيئة ابوظبي لل�شياحة والثقافة 
وعنوانه: �شارع ال�شام- بجانب وزارة العمل والعمال

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
دعاية واعان

 الواقعة بالفئة: 35
باحلروف  عب���ارة  وا�شفله  مميز  ب�شكل  ابوظبي  كلمة  بداخله  بي�ش���اوي  �شكل   : العامة  و�ش���ف 

الع���ربية هيئة ابوظبي لل�شياحة والثق���افة وا�شفلها عبارة باحل����روف الاتينية
) tourism&culture  authority( 

 ABUDHABI ابوظبي  كلمة   ا�شتخدام  عند  ح�شري  بحق  املطالبة  عدم  ال�شرتاطات: 
مبعزل عن العامة لعتبارها منطقة جغرافية. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

ادارة العالمات التجارية  
االربعاء  13  مار�س 2013 العدد 10739

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/417 جتاري  جزئي           
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ن����ادر حم��م��د ب��خ��ي��ت ع���ب���داهلل   جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
.م.ب.م    وميثله: حممود حجاج عزب  �س  الو�شط-  ال�شرق  اميك�س  �شركة   / املدعي 
عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اب��وج��ري��دة 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم   ) )64.075.15دره���م  وق��دره 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع 
باكفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/3/26 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
. ويف حالة  الق��ل  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  من مذكرات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2012/169 جتاري  جزئي           

املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  خ��ان جمهول حمل  العلم  دي��دار  عليه/1-  املدعى  اىل 
عزب  حجاج  حممود  وميثله:  .م.ب.م  ���س  الو���ش��ط-  ال�شرق  اميك�س  �شركة   /
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )14378.23درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
 2013/4/3 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  باكفالة.  املعجل  بالنفاذ 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 10739 بتاريخ 2013/3/13   

 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�شياحة بان ال�شادة/ مطعم موناكو �شتارز 
ذ.م.م ويحملون الرخ�شة ال�شياحية رقم TL12176 قد تقدموا 
وان�شحاب  ليمتد  مان  ال�شادة/برنينج  ال�شريك  ا�شافة  بطلب 
ال�شيد/ليونل جني فران�شوا هرني يو�شاج هرني وتعديل الن�شب 

كالتي: 1- حممد �شعيد �شيف جر ال�شويدي %99
2- برنينج مان ليمتد %1

اىل  ذ.م.م  �شتارز  موناكو  مطعم  من  التجاري  ال�شم  وتعديل 
مطعم موناكو �شتارز اآند بارز ذ.م.م

التقدم  الجراء  هذا  على  العرتا�س  يف  احلق  له  من  كل  وعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ميادي  ا�شبوع  خال  الهيئة  ومراجعة 
العان وال فان الهيئة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعاوي بعد 

انق�شاء هذه املده حيث �شت�شتكمل الجراءات املذكورة اعاه.
 اإدارة املعايري ال�شياحية

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ :2013/3/11   املودعة حتت رقم :  188227   
 SHAMSA با�ش��م: �شم�شة

وعنوانه : عجمان �س. ب: 333 هاتف: 06/7421767 فاك�س: 06/7421767 هاتف املتحرك : 0554444463
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :- 

التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة  القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة ال�شطناعية؛ الأرز؛ 
اخلمرة  الأ���ش��ود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛  احل��ل��وي��ات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخل��ب��ز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�شل�شات  التوابل(؛ البهارات؛ الثلج
 الواق�عة بالفئة: 30

الاتينية  احرف   SHAMSA ا�شفلها  و  العربية  باللغة  �شم�شة  امل�شمى  عبارة  العامة  العامة:  و�شف 
ب�شكل متميزة باللون الأ�شود ، كتبت بداخل ت�شميم ن�شف �شورة ال�شم�س )جزء من ل�شم�س( باللون الأ�شفر 

والرتقايل على خلفية لار�س خ�شراء 
 ال�ش��رتاطات:- ل يوجد 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  13  مار�س 2013 العدد 10739

تعلن ادارة  العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ:2013/3/12 م املودعة حتت رقم: 186755 
با�ش��م:جمل�س �شيدات اعمال عجمان

وعنوانه:�س.ب:662 ، عجمان ، هاتف:067445566 ، فاك�س/ 067445556 المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

ال��ورق وال��ورق املقوى املنتجات امل�شنوعة من هذه امل��واد وغر واردة يف فئات اخ��رى املطبوعات م��واد جتليد 
ومواد  منزلية  لغايات  او  القرطا�شية  يف  امل�شتعملة  الل�شق  م��واد  القرطا�شية  الفوتوغرافية  ال�شور  الكتب 
او التلوين اللت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الثاث( مواد التوجية والتدري�س  الفنانني فرا�شي الدهان 
الكلي�شيهات  الطباعة  ح��روف  اخ���رى(  فئات  يف  ال���واردة  )غ��ر  البا�شتيكية  التغليف  م��واد  الج��ه��زة(  )ع��دا 

)الرا�شمات(.
الواق�عة بالفئة:16 

و�شف العامة: كلمة )انامل وطنية( بالحرف العربية باللوان بال�شود الحمر البي�س الخ�شر .  
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  13  مار�س 2013 العدد 10739
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•• اأبوظبي-وام: 

ف��از م�شرف اأب��وظ��ب��ي الإ���ش��ام��ي ب��ج��ائ��زت��ي  اأف�����ش��ل م�شرف 
اأف�شل �شفقة  و  املتحدة   العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإ�شامي يف 
اإع��ادة متويل بقيمة  ل��دوره يف ترتيب �شفقة  اإ�شامي  متويل 
علي   جبل  يف  احل��رة  للمنطقة  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار   1.85
جافزا . ت�شلم اجلائزة طراد املحمود الرئي�س التنفيذي مل�شرف 
اأبوظبي الإ�شامي خال حفل توزيع جوائز جملة  يوروموين 
للتمويل الإ�شامي  الذي اأقيم يف لندن ومت فيه تكرمي الأداء 

املتميز يف قطاع التمويل الإ�شامي يف العامل.

وتعد جوائز يوروموين للتمويل املايل الإ�شامي من اأهم واأرفع 
امل�شريف وتتمتع مب�شداقية واعرتاف كبرين  القطاع  جوائز 
 600 ح���وايل   12 ال����  دورت��ه��ا  امل��ج��ل��ة يف  ج��وائ��ز  وا�شتقطبت 
طلب تر�شيح من موؤ�ش�شات م�شرفية من خمتلف دول العامل 
ودر�شتها  هيئة حتكيم املجلة  بناء على قراءة فاح�شة ملوؤ�شرات 
الإجنازات  ملجمل  نوعي  تقييم  بجانب  الرئي�شية  املايل  الأداء 
اإىل  بال�شتناد  العام  خال  امل�شارف  لهذه  الريادية  واملبادرات 

اآراء اخلراء واملخت�شني ب�شوؤون ال�شناعة امل�شرفية.
وقال طراد املحمود اإن م�شرف اأبوظبي الإ�شامي �شهد عاما 
اأداءها  الرئي�شية  امل�شرفية  اخلدمات  وا�شلت  بعدما  متميزا 

األ��ف عميل   500 اإىل ح��وايل  القوي مع و�شول عدد عمائه 
عماء  خدمة  تقدمي  يف  رائ��د  كم�شرف  مكانته  على  وحافظ 
مم��ي��زة  م�����ش��را اإىل اأن ح�����ش��ول امل�����ش��رف ع��ل��ى اجل���ائ���زة من 
العاملية هو تقدير جلهوده يف جمال خدمة  جملة يوروموين 
بتغيرات  مير  العاملي  امل�شريف  القطاع  اإن  واأ���ش��اف  العماء. 
كبرة فهناك طلب كبر على خدمات م�شرفية تت�شم باملبادئ 
امل�شريف  للقطاع  الرتويج  يف  امل�شرف  بدور  منوها  الأخاقية 
اأخاقيا وم�شتداما مبنيا على  اأعمال  الإ�شامي كونه منوذج 
اأ���ش��ا���س ق��ي��م ك��ون��ي��ة وذل���ك م��ن خ���ال ت��ق��دمي خ��دم��ات تت�شم 

بال�شهولة وال�شفافية.

م�ضرف �أبوظبي �لإ�ضالمي �أف�ضل م�ضرف �إ�ضالمي يف �لإمار�ت

املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

وامل�شغل  املطور  للقطارات،  الحت��اد  �شركة  اأعلنت 
ل�����ش��ب��ك��ة ال���ق���ط���ارات ال��وط��ن��ي��ة ب���دول���ة الإم������ارات 
تفاهم  توقيع مذكرة  ام�س عن  املتحدة،  العربية 
مع �شركة اأرامك�س ، املزود العاملي خلدمات النقل 
عملية  بدء  ومبجرد  حيث  اللوج�شتية،  واحللول 
ت�شغيل قطار الحتاد �شت�شتفيد اأرامك�س مبوجب 
هذه املذكرة من �شبكة ال�شكك احلديدية لإي�شال 
وت�شليم �شحناتها يف خمتلف اأنحاء الإمارات وعر 
احل��دود خلدمة دول اخلليج الأخ��رى. وقد وقع 
هذه املذكرة التي تاأتي يف وقت ي�شهد منواً �شريعاً 
يف قطاع اخلدمات اللوج�شتية والنقل يف ال�شرق 
َم��لَ��ك، املدير  الأو���ش��ط، ك��ًا م��ن املهند�س ���ش��ادي 
الحتاد  �شركة  يف  التجارية  لل�شوؤون  التنفيذي 
للقطارات، و ح�شني وهبي، مدير عام اأرامك�س يف 

الإمارات العربية املتحدة. 
املدير  َملَك،  �شادي  املهند�س  قال  املنا�شبة  وبهذه 
الحتاد  �شركة  يف  التجارية  لل�شوؤون  التنفيذي 
اإن �شبكة  للقطارات يف �شركة الحتاد للقطارات: 
من  �شتغر  الحت����اد  ل��ق��ط��ار  احل��دي��دي��ة  ال�شكك 

طبيعة قطاع النقل يف الإمارات العربية املتحدة، 
حيث �شتقدم و�شيلة نقل هي الأف�شل من نوعها يف 
قطاع اخلدمات اللوج�شتية العاملية، وذلك لتمتعها 
والتكلفة  والفاعلية  الأم����ان  م��ن  عالية  ب��درج��ة 
املنخف�شة، بالإ�شافة اإىل اأنها تعد و�شيلة �شديقة 
للعمل  ال�شركة  تطلع  على  َم��لَ��ك  واأك���د   . للبيئة 

اأن خدمات النقل التي  اإىل  اأرامك�س ، م�شراً  مع 
من  تعد  لها  احلديدية  ال�شكك  �شبكة  �شتوفرها 
اأكرث الو�شائل فعالية لإي�شال ال�شلع لعمائها يف 
جميع اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة، ومن 
ثم اإىل دول جمل�س التعاون اخلليجي. منوهاً اإىل 
اأن هذه ال�شراكة اإ�شافة اأخرى من �شاأنها اأن تعزز 

من �شناعة اخلدمات اللوج�شتية يف املنطقة.
اإن م�شروع قطار  قال ح�شني وهبي:  ومن جهته 
الحت��اد يعد خطوة اإىل الأم��ام يف طريق التطور 
الإم����ارات  ت�شهده  ال���ذي  امل�شتمر  ال�شرتاتيجي 
والنقل يف  للتجارة  رائ��د  كمركز  املتحدة  العربية 
اأ�شواقنا  العامل. فمنطقة اخلليج هي واحدة من 

اأرامك�س  �شتتمتع  ال�شراكة  ه��ذه  وم��ع  الرئي�شية، 
خف�س  اأن  حيث  الو�شائط،  متعدد  نقل  بو�شيلة 
عر  اللوج�شتية  واخل��دم��ات  العمليات  تكاليف 
التناف�شية التي تعزز من  احلدود تعد من املزايا 
اأنها تتنا�شب  اأعمالنا الإقليمية ب�شكل كبر. كما 
امل�شتدامة،  اأعمالنا  مع منوذج  ا�شرتاتيجياً  اأي�شا 

ونحن على يقني باأن هذه ال�شراكة �شوف ت�شاهم 
يف تقدمي خدمات مميزة لعمائنا .

�شتغطي  امل�شروع  اكتمال  ومبجرد  اأن��ه  اإىل  ي�شار 
�شبكة ال�شكك احلديدية املخ�ش�شة لنقل الركاب 
بحوايل  تقدر  م�شافة  �شواء،  حد  على  والب�شائع 
ربط  يف  و�شت�شهم  الإم�������ارات،  ع��ر  ك��م   1200
وتي�شر  النائية،  باملناطق  العمرانية  املجتمعات 
ط���رق ال��ت��ج��ارة، وف��ت��ح ق��ن��وات الت�����ش��ال وتعزيز 
ذاته  ال��وق��ت  يف  و�شت�شكل  الق��ت�����ش��ادي��ة،  التنمية 
جزءاً حيوياً من م�شروع القطار اخلليجي الذي 
�شرتبط  حيث  التعاون،  جمل�س  دول  بني  يربط 
ال�شكك احلديدية دولة الإمارات بكل من اململكة 
غرباً  ال��غ��وي��ف��ات  م��رك��ز  ع��ر  ال�شعودية  العربية 
وب�شلطنة عمان عر مدينة العني �شرقاً. وقد مت 
طرح مناق�شات عقود املرحلة الثانية من امل�شروع 
خليفة،  مبينائي  امل�شفح  منطقة  �شرتبط  التي 
وج���ب���ل ع���ل���ي، وم����د اخل���ط���وط احل���دي���دي���ة حتى 
حدود الدولة مع �شلطنة عمان واململكة العربية 
الهند�شية  الت�شاميم  اأعمال  اأن  كما  ال�شعودية. 
املبدئية للمرحلة الثالثة التي �شرتتبط بالإمارات 

ال�شمالية هي قيد التنفيذ. 

�لحتاد للقطار�ت تربم مذكرة تفاهم مع �أر�مك�س 

الأ�شواق  ويف  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ش��ادي 
جمعية  اأن  اإىل  ول���ف���ت  امل���ال���ي���ة. 
الأ�شواق  يف  للمتداولني  الإم���ارات 
م�شاركتها  فر�شة  �شتنتهز  املالية 
مع  ع��اق��ات��ه��ا  لتوثيق  امل��وؤمت��ر  يف 
اجل��م��ع��ي��ات امل��م��اث��ل��ة الأع�������ش���اء يف 
باأهدافها  وللتعريف  اآي  �شي  اإي���ه 
املختلفة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وب���ال���رام���ج 
العام  م�����دار  ت��ط��ل��ق��ه��ا ع��ل��ى  ال���ت���ي 
لتو�شيع  الإم��ارات��ي��ني  للمتداولني 
القطاعات  ب���اأع���م���ال  م��ع��رف��ت��ه��م 
املحلية  املالية  الأ�شواق  يف  البنكية 
وال��ع��امل��ي��ة خ�����ش��و���ش��ا يف جم���ال ما 
يعرف باخلزينة . واأبلغت عبيد  وام  
اأن امل�شاركني يف املوؤمتر �شيناق�شون 
التطورات املعا�شرة التي توؤثر على 
الأ�شواق املاليه العامليه و�شيتبادلون 
اآراءهم جتاه القوانني التي تتحكم 
و�شبل  ال���دول  يف  امل���ايل  التطور  يف 
جتنب تاأثر امل�شاكل العاملية عليها 
وكيفية الت�شرف حيالها لتحويلها 

اإىل �شورة اإيجابية. 

•• دبي-وام:

ت�����������ش�����ارك ج����م����ع����ي����ة الإم���������������ارات 
املالية  الأ�����ش����واق  يف  ل��ل��م��ت��داول��ني 
الأ�شواق  مومتر  يف   دب��ي  ومقرها 
امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال�����ش��ن��وي ال���� 52  
العاملية  امل��ن��ظ��م��ة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي 
العاملية   البور�شات  يف  للمتداولني 
اليوم   ���ش��ن��غ��اف��ورة  يف  اآي  ���ش��ي  اإي����ه 
الأربعاء  ملدة خم�شة اأيام مب�شاركة 
اأك�����رث م���ن 600  خ��ب��ر م����ايل و 
بينها  م���ن  دول�����ة    44 م���ن  ب��ن��ك��ي 
املتحدة.  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
وي���ف���ت���ت���ح اأع�����م�����ال امل�����وؤمت�����ر ال����ذي 
الثانية  للمرة  �شنغافورة  يف  يعقد 
ومركز   معر�س  يف  ع��ام��ا   12 بعد 
ثارمان  للموؤمترات  الرمال  اك�شبو 
وزراء  رئي�س  نائب  �شامنوجاراتنام 
امل��ال��ي��ة بح�شور  وزي����ر  ���ش��ن��غ��اف��ورة 
ع������دد ك���ب���ر م�����ن جم���م���وع���ه من 
خمتلف  من  التنفيذيني  الروؤ�شاء 
ال�شركات العاملية العامللة يف جمال 
اإيه  الأ�شواق املالية. وتعد منظمة  
�شي اآي التي تاأ�ش�شت يف باري�س عام 
لحتادات  العاملية  املظلة   �  1955
الأ�������ش������واق امل���ال���ي���ة ح�����ول ال���ع���امل 
األ��ف ع�شو   13 وت�شم حاليا نحو 
م��ن امل��ت��داول��ني يف الأ���ش��واق املالية 
اإدارات   يف  وال��ع��ام��ل��ني  وامل��ه��ن��ي��ني 
واملوؤ�ش�شات  ب��ال��ب��ن��وك  اخل���زي���ن���ة  
  65 م��ن  اأك���رث  املختلفة يف  امل��ال��ي��ة 
اأكر  لت�شبح  ال���ع���امل  ح���ول  دول����ة 
الأ�شواق  ق��ط��اع  يف  عاملية  منظمة 
الإم����ارات  امل��ال��ي��ة. ومي��ث��ل جمعية 

ل��ل��م��ت��داول��ني يف الأ����ش���واق امل��ال��ي��ة � 
التي تاأ�ش�شت يف نهاية عام 2011 
ك��ل من  اآي   اإي���ه �شي  حت��ت مظلة  
حم��م��د ال��ه��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س جمل�س 
�شكرتر  ه����ادي  و���ش��ل��م��ان  الإدارة 
املدير  عبيد  وع��ه��ود  اجلمعية  ع��ام 
املايل للجمعية للم�شاركة يف اأعمال 
الها�شمي يف مقابلة  املوؤمتر. وقال 
م���ع وك���ال���ة اأن����ب����اء الإم���������ارات  وام  
اليوم اإن النخبة املالية امل�شاركة يف 
52  لإي��ه �شي  ال���  ال�شنوي  املوؤمتر 
اآي ب�شنغافورة �شتجتمع على خلفية 
املوؤ�ش�شات  على  امل�شتمر  ال�شغط 
ل  التي  العاملي  والقت�شاد  املالية 
من  نف�شها  لإخ�����راج  ت��ك��اف��ح  ت����زال 
الأ�شواأ منذ  املالية احلالية  الأزم��ة 
احلرب العاملية الثانية. واأ�شاف اأن 
الأ�شواق  من  البارزين  املتحدثني 
امل���ال���ي���ة يف ال���ع���امل ���ش��ي��ق��دم��ون يف 
امل�شاكل  ملعاجلة  اإقرتاحات  املوؤمتر 
العاملي  الق���ت�������ش���اد  ت���وج���ع  ال���ت���ي 
والأ�شواق املالية الدولية خ�شو�شا 
وبقية  ال�شني  نفوذ  تنامي  ظل  يف 
املالية  الأ�������ش������واق  يف  اآ����ش���ي���ا  دول 
املوؤمتر  م��و���ش��وع  اأن  اإذ  ال��ع��امل��ي��ة 
ال��رئ��ي�����س ب���ع���ن���وان  ت��ف��ه��م اآ����ش���ي���ا � 
اأن  الواقع والنفوذ . واأو�شح هادي 
�شيتعر�س  للموؤمتر  الأول  ال��ي��وم 
التي  الكلية  الإقت�شادية  للق�شايا 
العاملية  امل����ال  اأ����ش���واق  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر 
يف ح��ني ي��رك��ز ال��ي��وم ال��ث��اين على 
م��ع الهتمام  الآ���ش��ي��وي��ة  الأ����ش���واق 
ب���وج���ه خ���ا����س ع��ل��ى ال�����ش��ني التي 
امل�شهد  ال��ق��وي يف  ت��وؤك��د وج���وده���ا 

جمعية �لإمار�ت للمتد�ولني ت�ضارك يف مومتر 
�لأ�ضو�ق �ملالية �لعاملية يف �ضنغافورة

•• اأبوظبي-الفجر:

افتتحت �شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي، 
ال�شياحية  ال��وج��ه��ات  لأب���رز  الرئي�شي  امل��ط��ور 
اأول  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف  وال�شكنية  والثقافية 
�شاطئ عام على جزيرة ال�شعديات ميتد م�شافة 
ال�شاطئ اجلديد مرافق  وي�شم  مرت.   400
الريا�شية  الأن�شطة  ممار�شة  تتيح  متنوعة 
ال���ت���ي ت��ن��ا���ش��ب م���رت���ادي ال�����ش��واط��ئ وحمبي 
الإطار،  ه��ذا  ويف  املنع�شة.  البحرية  الأج���واء 
 ،)BAKE( ب��ي��ك  بتعيني  ال�����ش��رك��ة  ق��ام��ت 
ال�شركة املتخ�ش�شة يف جمال اإدارة ال�شواطئ، 
العام  ال�شعديات  �شاطئ  اإدارة  مهمة  ل��ت��ويل 
8 ���ش��ب��اح��اً وحتى  ال�����ش��اع��ة  ال���ذي يفتتح م��ن 
ل�شمان  منقذين  وتعيني  م�����ش��اًء،   8 ال�شاعة 

�شامة الزوار. 
يقع  ال��ذي   ، العام  ال�شعديات  �شاطئ  يحتوي 
مب���ح���اذاة ف��ن��دق ب����ارك ح��ي��اة اأب���وظ���ب���ي، على 
كرا�شي  منها  اخلدمات  من  وا�شعة  جمموعة 
وخزائن،  وح��ّم��ام��ات،  وال���ش��رتخ��اء،  للتمدد 
ومظات،  ومنا�شف،  املاب�س،  تبديل  وغ��رف 
ومواقف وا�شعة لل�شيارات. كما �شيتم تدريجياً 
العام2013،  الثالث من  الربع  من  واعتباراً 
افتتاح مطعم للوجبات اخلفيفة، وحمل لبيع 
بالإ�شافة  الريا�شية،  وامل��ع��دات  البحر  ثياب 
الأن�����ش��ط��ة البحرية  ال��ع��دي��د م��ن  اإط���اق  اإىل 

ال�شديقة للبيئة مثل ركوب الأمواج، والإبحار 
بالقوارب ال�شراعية والكثر غرها. 

الكرمي  عبد  اأح��م��د  ق��ال  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
للت�شويق  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر  ال����ف����ه����ي����م، 
والت�����ش��الت وامل��ب��ي��ع��ات وال��ت��اأج��ر يف �شركة 
التطوير وال�شتثمار ال�شياحي: ي�شرنا افتتاح 
�شاطئ ال�شعديات العام الذي ي�شم جمموعة 
املقيمني  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ال��ت��ي  امل��راف��ق  م��ن 
القادمني  ال�����ش��ي��وف  وك��ذل��ك  ال�����ش��ع��دي��ات  يف 
موقع  ويتميز  اأب��وظ��ب��ي.  اأرج����اء  خمتلف  م��ن 
مثالياً  موقعاً  ي�شكل  حيث  بفرادته،  ال�شاطئ 
�شديقة  طبيعية  وجهة  عن  الباحثني  للزوار 
واملناظر  الهادئة  باأجوائه  لا�شتمتاع  للبيئة 
احلياة  �شخب  عن  بعيداً  اخلابة  الطبيعية 
موقعاً  ال�شعديات  �شاطئ  ي�شغل    . املدينة  يف 
فريداً، حيث حتيط به حممية الكثبان الرملية 
والتي  الطبيعية،  بالنباتات اخل�شراء  املغطاة 
جتري حمايتها من خال منع عمليات البناء 
ال�����ش��اط��ىء، وه���ذا ما  ع��ن  م���رتاً   60 م�شافة 
و�شعته �شركة التطوير وال�شتثمار ال�شياحي 
مل��راف��ق ال�شاطئ  يف الع��ت��ب��ار ع��ن��د ت��ط��وي��ره��ا 
ال�شاطئ  اإىل  ال��و���ش��ول  مي��ك��ن  ح��ي��ث  ال���ع���ام، 
فقط عن طريق ممرات خ�شبية مرتفعة ملنع 
احل�شا�شة.  املنطقة  ب��ه��ذه  اأ���ش��رار  اأي  اإحل���اق 
طبيعياً  موطناً  ال�شعديات  �شاطئ  يعتر  كما 
كل  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  امل��ن��ق��ار  ال�شقرية  لل�شاحف 

عام بني �شهري اأبريل ومايو لت�شع بيو�شها. 
والتفقي�س،  ال��ب��ي�����س  و���ش��ع  م��وا���ش��م  وخ����ال 
�شركة  م��ن  وم��ت��درب  ف��ري��ق متخ�ش�س  ي��ق��وم 
التطوير وال�شتثمار ال�شياحي بر�شد م�شارات 
ال�����ش��اح��ف واأع�����ش��ا���ش��ه��ا م��ع ال��ق��ي��ام بدوريات 
عملية  ل�شمان جن���اح  ال�����ش��اط��ئ  ع��ل��ى  ي��وم��ي��ة 
التفقي�س وبالتايل احلفاظ على هذا احليوان 

البحري املهدد بالنقرا�س.
العام  ال�����ش��ع��دي��ات  ���ش��اط��ئ  م��وق��ع  يتمييز  ك��م��ا 
العاملية  املنتجعات  م��ن  جمموعة  م��ن  بقربه 
�شانت  منتجع  منها  جن��وم  اخلم�س  فئة  م��ن 

 377 ريجي�س جزيرة ال�شعديات الذي ي�شم 
غ��رف��ة وج��ن��اح��اً، وف��ن��دق ب���ارك ح��ي��اة اأبوظبي 
جزيرة  حتت�شن  كما  وجناحاً.  غرفة  ب�270 
مميزة  وترفيهية  ريا�شية  مرافق  ال�شعديات 
اأبرزها نادي جولف �شاطئ ال�شعديات مبلعبه 
ال�شاطئي الأول من نوعه يف املنطقة، واملجهز 
نادي  وكذلك  العاملية،  البطولت  ل�شت�شافة 
مونتي كارلو ال�شاطئي، ال�شعديات، اأول نادي 
يحمل العامة التجارية خارج اإمارة موناكو، 
الأم����ر ال����ذي ي��ج��ع��ل م��ن ال�����ش��ع��دي��ات عنواناً 

مميزاً لل�شكن والرتفيه. 

�ضركة �لتطوير و�ل�ضتثمار �ل�ضياحي تفتتح �أول �ضاطئ عام على جزيرة �ل�ضعديات

�حتاد م�ضارف �لإمار�ت: �لرتقاء بال�ضناعة 
�مل�ضرفية مبا يخدم �لقت�ضاد �لوطني

•• اأبوظبي-وام:

حقق اإحتاد م�شارف الإم��ارات العام املا�شي العديد من الإجن��ازات التي �شاهمت يف دعم وتطوير القطاع امل�شريف 
ب�شكل نوعي واإبراز الدور الكبر الذي يلعبه الحتاد يف متثيل وتوحيد البنوك الأع�شاء وتنمية التعاون والن�شجام 
رفع  على  الحت���اد  وع��م��ل   . ال��دول��ة  يف  الوطني  القت�شاد  ي��خ��دم  مب��ا  امل�شرفية  بال�شناعة  ل��ارت��ق��اء  بينها  فيما 
امل�شتمر فيما يتعلق بالق�شايا امل�شرفية واأبرزها  التن�شيق والتعاون مع امل�شرف املركزي وذلك بالت�شاور  م�شتوى 
مو�شوع نظام الرهن العقاري حيث ا�شتطاع الحتاد من خال الجتماعات املكثفة للمجل�س ال�شت�شاري للروؤ�شاء 
التنفيذيني واللجان الفنية املتخ�ش�شة ا�شتخا�س ا�شتبيان موحد للبنوك ورفعه اىل امل�شرف املركزي للنظر فيه 
وكذلك كان امل�شرف املركزي وافق على تاأجيل تنفيذ  نظام ال�شيولة  و تعميم مراقبة حدود الرتكزات الئتمانية  
اإن�شاء  بناء على تو�شية الحتاد لإتاحة الفر�شة للبنوك لدرا�شة املو�شوعني واإبداء الراأي. وعلى �شعيد مو�شوع 
�شركة الحتاد للمعلومات الئتمانية فقد تابع الحتاد مع وزارة املالية وامل�شرف املركزي اإجراءات اإن�شاء ال�شركة 
وهو ع�شو اأ�شا�شي يف اللجنة التي ت�شرف حاليا على تنفيذ امل�شروع . ومن اأبرز الإجن��ازات مبادرة الحتاد باإعداد 

�شوابط تعيني اخلراء امل�شرفيني .
 اإذ بناء على مقرتحات الحتاد بتنظيم مهنة اخلراء مت توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل وامل�شرف املركزي 
بخ�شو�س �شوابط تعيني اخلراء امل�شرفيني يف الدولة وت�شكيل جلنة م�شرتكة ت�شم الحتاد وامل�شرف املركزي 
ووزارة العدل للبت بطلب الراغبني يف احل�شول على تراخي�س خراء م�شرفيني. من ناحية اأخرى قدم الحتاد 
يف  املالية  واملوؤ�ش�شات  امل�شارف  دع��اوى  يف  للنظر  متخ�ش�شة  جتارية  حماكم  باإن�شاء  اق��رتاح��ا  العدل  وزارة  اإىل 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الغرير  عبداهلل  عبدالعزيز  معايل  وتقدم  اأبوظبي.  يف  الق�شاء  دائ��رة  بقرار  اقتداء  الدولة 
احتاد م�شارف الإمارات بال�شكر اإىل البنك املركزي لدعمه املتوا�شل والبنوك الأع�شاء كافة واملجل�س ال�شت�شاري 
التي �شاعدت يف حتقيق الحتاد لهذه الإجنازات.  اإ�شهاماتهم الكبرة  الفنية على  التنفيذيني واللجان  للروؤ�شاء 
العام  خ��ال  وفعال  متميز  اأداء  ت�شاعده على حتقيق  التي  واخل��رات  الإمكانيات  كافة  الحت��اد ميتلك  اإن  وق��ال 
اجلاري اأي�شا واحلفاظ على مكانة القطاع امل�شريف يف الدولة مبا يخدم العماء واملجتمع والقت�شاد الوطني . 
واأ�شاف اأن اإحتاد م�شارف الإمارات يتطلع اإىل رفع ن�شبة التوطني يف القطاع امل�شريف واإحداث املزيد من التطورات 
لدعم البنوك بهدف تلبية اإحتياجات ال�شوق وامل�شاعدة على ت�شريع خطوات تطوير القطاع امل�شريف على امل�شتويني 
املحلي والإقليمي . و�شاهم الحتاد بالتن�شيق مع كافة البنوك يف التعاون مع اللجنة اخلا�شة لت�شوية املديونيات 

املتعرثة للمواطنني . 

�ضوت رو�ضيا: �لإمار�ت نافذة �لتفاوؤل 
يف م�ضار �لقت�ضاد �لعاملي �مل�ضطرب

•• اأبوظبي-وام:

ب��ث��ت  حم��ط��ة ���ش��وت رو���ش��ي��ا الإذاع����ي����ة  ت��ق��ري��را حت��دث��ت ف��ي��ه ع��ن البيئة 
ال�شتثمارية امل�شتقرة املعززة بالنمو القت�شادي امل�شتدام يف دولة الإمارات 
ال�شتثمارات  جل��ذب  بيئة  اأف�شل  توفر  الإم���ارات  اأن  اإىل  لفتة  توفر  التي 
العاملية وت�شكل نافذة التفاوؤل الوحيدة يف نفق القت�شاد العاملي املظلم مع 
تاآكل ثمار  والتخوف من  العاملي  القت�شاد  التي تهدد منو  املخاطر  تزايد 

التعايف الذي �شهده بعد الأزمة املالية.
وقالت املحطة يف تقريرها اأن ما ي�شهده اقت�شاد دولة الإمارات من معدلت 
منو جيدة وموؤ�شرات اأداء اإيجابية يف العديد من القطاعات غر النفطية 
مثل ال�شياحة والتجارة واخلدمات اللوج�شتية وارتفاع اأ�شعار النفط ير�شخ 

جاذبية الإمارات لا�شتثمارات ويعطي ثقة قوية للم�شتثمرين.
واأ�شار التقرير اإىل اأن الإمارات احتلت املركز الأول عامليا من حيث انخفا�س 
ال�شرائب املفرو�شة على الأفراد والأعمال واملركز الأول عربيا يف �شهولة 
اإق��ام��ة الأع��م��ال يف ال��وق��ت ال��ذي ح��ازت فيه املرتبة ال��� 22  على م�شتوى 
اإقامة  �شهولة  ح��ول  ال���دويل  البنك  اأ���ش��دره  ال��ذي  التقرير  ال��ع��امل ح�شب 

الأعمال للعام 2013 والذي يت�شمن  185  دولة.
الازمة  الإج����راءات  �شهولة  م��ن  الإم����ارات  ب��ه  تتميز  التقرير مب��ا  واأ���ش��اد 
لإطاق امل�شاريع ال�شتثمارية وديناميكية نظامها ال�شريبي نظرا ل�شهولة 
دفعها و�شاآالة حجمها وعدم وجود اأية �شريبة على اأرباح ال�شركات بعك�س 
الإماراتية  احلكومة  تبذلها  التي  امل�شاعي  اإىل  لفتا  ال��ع��امل  دول  معظم 
بامل�شروع  للبدء  ال��ازم��ة  الإج����راءات  وت�شهيل  ال�شتثمار  مناخ  لتح�شني 
قانون  واإ���ش��دار  للم�شروع  الكاملة  بامللكية  الأجنبي  للم�شتثمر  وال�شماح 

الدين العام الذي من �شاأنه اأن ي�شجع ال�شركات على ال�شتثمار.
الإن�شاء  قطاع  بنمو  اخل���راء  توقعات  اإىل  رو�شيا  �شوت  اإذاع���ة  وتطرقت 
وم�شاريع تطوير البنية التحتية يف �شوق الإمارات لي�شل اإىل 54.1  مليار 

دولر يف 2016 بن�شبة منو �شنوية ت�شل اإىل  5 ر4  يف املائة.
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فقدان جواز �شفرت
فقد  املدعو/ تورك ال�شام 
بنغادي�س   - عبدالر�شيد 
اجلن�شية- جواز �شفره رقم  
)575602(�شادر  رق���م  
بنغادي�س من يجده  م��ن  
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 052/8020202

فقدان جواز �شفرت
�شلمه بت  امل��دع��وة/  فقدت  
�شامل عبداهلل   -اندوني�شيا 
اجلن�شية  -جواز �شفرها رقم  
)132751(�شادر  رق���م  
م��ن يجده  اندوني�شيا  م��ن  
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/4425741

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د  امل�����دع�����و/ ك���اروب���ي���ا 
ارونا�شام ا�شارى   -هندي 
اجلن�شية  -جواز �شفره رقم  
رقم  )5523938(  فعلى 
ت�شليمه  برجاء  يجده  م��ن  
او  �شرطة  مركز  اق��رب  اىل 

ال�شفارة الهندية م�شكوراً.

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ خ��ط��اب خان 
باك�شتان  خ��ان-  عبدالغفار 
اجلن�شية- جواز �شفره رقم  
رقم  )4115671(�شادر 
م����ن  ب��اك�����ش��ت��ان م���ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/7780769

فقدان جواز �شفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ اب����و طاهر 
بنغادي�س   - ع���ب���دامل���ن���ان 
اجلن�شية- جواز �شفره رقم  
رقم  )0217126(�شادر 
بنغادي�س من يجده  م��ن  
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/4489590

فقدان جواز �شفرت
فقدت  املدعوة/ هدية عمر 
اجلن�شية   -اأث���ي���وب���ي���ة  ع��ل��ي 
-ج����واز ���ش��ف��ره��ا رق����م  رقم  
من   )1243418(�شادر 
ي���ج���ده عليه  اأث��ي��وب��ي��ا م���ن 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

 050/1120990

فقدان جواز �شفرت
فقد  املدعو/ �شوقي �شادق 
-الردين  ع���ب���داهلل   ح�����ش��ن 
اجلن�شية  -جواز �شفره رقم  
رق��م  )290410(  فعلى 
ت�شليمه  برجاء  يجده  م��ن  
او  �شرطة  مركز  اق��رب  اىل 

ال�شفارة الردنية م�شكوراً.



•• اأبوظبي-وام:

جائزة  على  احلائز  ال�شتق�شائي  والإع��ام��ي  املنتج  جرينرج  بيرت  �شجل 
اأكرث املتخ�ش�شني تاأثرا  اإميي والذي �شنفته جملة ترافيل ويكلي �شمن 
بقطاع ال�شياحة حلقة يف اأبوظبي لرناجمه املخر ال�شياحي على اأن تبثها 

�شبكة بي بي اأ�س الأمريكية يف وقت لحق من العام اجلاري.
ق�شر  ومنها  الإم���ارة  ال�شياحية يف  امل��ع��امل  اأه��م  م��ن  ع��ددا  احللقة  وتغطي 
ال�شيخ  اأنانتارا و جامع  ب��اإدارة  ال�شراب منتجع ال�شحراء  الإم��ارات و ق�شر 
زايد الكبر . ويحظى جرينرج الذي اعتاد زيارة اأبوظبي منذ العام 1992 
باحرتام كبر يف الأو�شاط ال�شياحية الأمريكية كمرا�شل و�شحفي ميداين 
الأمريكيني  امل�شافرين  اأن  واأكد  امل�شاهدين  وا�شعة لدى  �شاحب م�شداقية 

اأبوظبي  اأن  اإىل  م�شرا  خ�شو�شية  ذات  فاخرة  وجهات  عن  دائما  يبحثون 
متتلك عراقة ثقافية ومنتجا �شياحيا متنوعا قادرا على اجتذابهم.

وقال الإعامي الذي يعمل اأي�شا حمررا لأخبار ال�شياحة يف �شبكة �شي بي 
�شي و�شيعود اإىل اأبوظبي يف �شهر اأبريل املقبل حل�شور فعاليات قمة جمل�س 
ال�شفر وال�شياحة العاملي  متتلك الإمارة �شركة طران تنقل امل�شافرين من 
مقا�شد عديدة بالوليات املتحدة اإليها وغالبيتهم من رجال الأعمال لكن 
وعائاتهم  اأ�شدقائهم  لإح�شار  بالتاأكيد  �شيعودون  لها  روؤيتهم  مبجرد 
متناول  يف  واأ�شبح  تدريجيا  ماحمه  تت�شكل  �شياحي  منتج  اأي�شا  وهنالك 
يتوجهون  ج��دي��دا  خ��ي��ارا  ليمنحهم  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  امل�شافرين 
اإليه ويلبي احتياجاتهم فالكثرون ي�شاألونني عن وجهات مل يزوروها من 
اأثق يف  اأبوظبي ردا مثاليا على هذا ال�شوؤال  واأ�شاف   قبل وبالتاأكيد تقدم 

الفندقية  ومرافقها  ال�شياحية  الزوار مبعاملها  هوؤلء  �شتده�س  اأبوظبي  اأن 
ومنتجعاتها الفخمة . واأو�شح جرينرج الذي حل �شيفا على برامج  اأوبرا 
وينفري و ذا فيو و كانون اأوبراين امل�شائي و مبا�شر مع لري كينج اأن اأبوظبي 
يجب اأن تقدم نف�شها كوجهة توقف للم�شافرين من الوليات املتحدة الذين 
املحتملني.  ال���زوار  م��ن  للمزيد  فيها  جتربتهم  لنقل  �شفراء  �شي�شبحون 
لل�شياحة  اأبوظبي  الإم��ارة بدعوة من هيئة  ي��زور  ال��ذي  الإعامي  واأ�شاف 
والثقافة و�شركة الحتاد للطران  يجب التعريف باأبوظبي كوجهة �شياحية 
متعددة الأبعاد �شواء كمحطة توقف يف رحات الطران البعيدة اأو مق�شد 
نهائي يف ختام اجلولت ولي�س وجهة رئي�شية فح�شب وهو ما مينحها فر�شة 
يقرر  لن  الأمريكي  امل�شافر  الأوىل.  للمرة  يكت�شفها  عندما  الزائر  اإدها�س 
فجاأة التوجه اإىل اأبوظبي فهذه الوجهة ال�شياحية ل تتمتع بهذا امل�شتوى 

من الوعي والنت�شار يف الوليات املتحدة ويتحتم اأول ا�شتقطابه ومفاجاأته 
الر�شالة  وهذه  اأ�شدقائه  اإىل  الر�شالة  ونقل  جمددا  العودة  على  وحتفيزه 
دول  يف  ال�شياحية  بالوجهة  ع��ام  وع��ي  لبناء  ت�شويقية  اأداة  اأق��وى  �شت�شكل 
 150 اأمريكا ال�شمالية . واأو�شح جرينرج البالغ من العمر 63 عاما وزار 
يف  الإم��ارة  اأن طموحات  لأربعة عقود  املمتدة  املهنية  دول��ة خال م�شرته 
 . النمو املطرد يف �شبكة رحات الحت��اد للطران  ال�شياحة يدعمها  قطاع 
وقال  الحتاد للطران مل تاأخذ النهج التقليدي لبناء �شركة طران معظم 
ال�شركات العاملة يف القطاع تبداأ بالقول اأنها تطر اإىل قاعدة رئي�شية وهي 
اأبوظبي  الحت��اد للطران مل تفعل ذلك بل اعتمدت على  يف هذه احلالة 
ر�شالة مفادها نحن نطر عر هذه الوجهة ومن خالها ميكنك الو�شول 

اإىل اأي مكان. وت�شتفيد اأبوظبي من ذلك .

�إعالمي حائز على جائزة �إميي �لتلفزيونية �أبوظبي قادرة على �إدها�س زو�رها 

انعقاد اأوىل جل�سات موؤمتر عجمان الدويل ال�ساد�س للتخطيط العمراين

ر��ضد �لنعيمي: يتوفر يف عجمان كافة �ملقومات �لآمنة �مل�ضجعة على �ل�ضتثمار و�ل�ضكن لكافة �جلن�ضيات
•• عجمان ـ حممد بدير :

ملوؤمتر  الثاين  اليوم  جل�شات  �شهدت 
عجمان الدويل ال�شاد�س للتخطيط 
العمراين حتت �شعار  التخطيط ملدن 
املفتوحة  احلكومية  اجلل�شة  اأم��ن��ة  
را�شد  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���ش��ه��ا  وال��ت��ي 
املوؤمتر  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  رئ��ي�����س 
�شعادة  خ��ال��ه��ا  ب��ع��ج��م��ان، وحت����دث 
ال��ع��م��ي��د ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن عبد 
العام  ال��ق��ائ��د  ن���ائ���ب  ال��ن��ع��ي��م��ي  اهلل 
العميد  و���ش��ع��ادة  ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان، 
امل���ط���رو����ش���ي مدير  ���ش��ع��ي��د  ����ش���ال���ح 
املدين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  الدارة  ع���ام 
الدكتورة  اجلل�شة  وقدمت  بعجمان، 
ق�شم  رئي�شة  امل��رزوق��ي  �شلطان  ن��ورا 
بدائرة  والع���ام  العامة  ال��ع��اق��ات 

البلدية والتخطيط. 
وعر�س �شمو ال�شيخ را�شد بن حميد 
النعيمي، املقومات الأ�شا�شية لاأمن 
خ���ال مقومات  م���ن  وال����ش���ت���ق���رار، 
المن القت�شادي بالقطاع ال�شناعي 
والقطاع احلكومي ومقومات المن 
ال�شحي  الم��ن  ومقومات  الغذائي 
اأن  وب��ني  البيئي،  الم���ن  وم��ق��وم��ات 
املقومات  ه��ذه  بكافة  تتمتع  الم��ارة 
ال��ت��ط��ور الكبر  ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع  مب���ا 
ال����ذي ت�����ش��ه��ده الم������ارة ل��ه��ذا فهي 
من  ال��ن��ظ��ر  منقطع  اإق���ب���اًل  ت�شهد 
كافة  م��ن  وال��واف��دي��ن  امل�شتثمرين 
باأن منجزاتها من  اجلن�شيات ،لفتاً 

امل�شاريع التنموية �شاهمت يف ذلك.
ا�شتعر�س �شموه اهم م�شاريعها  كما 
ال�شحي  ال�����ش��رف  م�����ش��اري��ع  وم��ن��ه��ا 
واجل�شور  التحتية  والبنية  والطرق 
توفرها  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وامل���ق���وم���ات 
م�شاريعها  يف  ل�����ش��ك��ان��ه��ا  الإم���������ارة 
املرتامية  وح���دائ���ق���ه���ا  اخل�������ش���راء 
ت�����ش��ع��ه��ا بعني  الأط�����������راف وال����ت����ي 
ال�شكاين  للتوزيع  بالن�شبة  العتبار 

اأن  اإىل  م�����ش��را  امل���ن���اط���ق  ك���اف���ة  يف 
ه����ذه امل���ق���وم���ات امل���ت���وف���رة يف اإم�����ارة 
عجمان جعلتها حمط اأنظار العامل 
واإهتمام اخلراء ملا تتوفر فيها من 
مقومات المن ال�شكاين والوظيفي 

للمواطنني واملقيمني بالمارة.
وق������ال ال�����ش��ي��خ را�����ش����د ال��ن��ع��ي��م��ي يف 
خ��ا���ش��ة ح��دي��ث��ه ب����اأن ع��ام��ل المن 
تواجه  قد  التي  التحديات  اب��رز  من 
كيفية  الك�����ر يف  وال���ت���ح���دي  امل�����دن 
ال�شرتاتيجي  امل���خ���ط���ط  م���وائ���م���ة 
ال�شامل للمدينة مع متطلبات المن 
كما  ال���ش��ت��دام��ة،  وعنا�شر  الب�شري 
يجب مراعاة النمو ال�شكاين املتزايد 
لبناء  والجتماعي  الثقايف  والتنوع 
م��دن ام��ن��ة ، ك��ذل��ك اك��د �شموه على 
بني  اجلهود  وتكامل  ت�شافر  اهمية 
خمتلف املوؤ�ش�شات احلكومية المنية 
وامل��دن��ي��ة  م��ن اأج���ل خلق م��دن اآمنة 

جمتمعيا واإقت�شاديا وبيئيا.
�شلطان  ال�����ش��ي��خ  ال��ع��م��ي��د  وت����ن����اول 

النعيمي، اأهمية التعاون مع اجلهات 
والتخطيط  ب���الأم���ن  ال��ع��اق��ة  ذات 
ال���ع���م���راين يف ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان يف 
وال��ت��ي من  امل���دن  الآم����ن  التخطيط 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  اأه��م��ه��ا 
بعجمان ، واآ�شار اإىل منجزات اللجنة 
امل����روري����ة ال���ت���ي ت�����ش��م ال���ع���دي���د من 
وخا�شة  الإم�����ارة  يف  ب��ذل��ك  املعنيني 
بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 
والإدارة العامة للدفاع املدين وغرها 
، ونوه اإىل اأن اإمارة عجمان تعد اأقل 
يف  اإنخفا�شا  ت�شهد  الدولة  يف  اإم��ارة 
الناجمة عن احلوادث  الوفيات  عدد 
اأه��م��ه��ا م�شاريع  م���ن  اأ���ش��ب��اب  ل��ع��دة 
والإ�شارات  التحتية  والبنية  الطرق 
ال��رق��م��ي��ة وال��ت��ق�����ش��ي��م��ات الإداري�������ة 
التي  التقنية  والتجهيزات  للمناطق 
متابعة  يف  الداخلية  وزارة  ت��وف��ره��ا 
موؤكدا  باأنواعها  واجلرائم  احل��وادث 
اإنخفا�س  يف  اأثمر  التعاون  ه��ذا  ب��اأن 
ن�شب اجلرمية واحلوادث يف الإمارة 

وجعلها  ح�شاريا  مكانتها  ع��زز  مم��ا 
لل�شكان  اأم���ن���ا  الأك�����رث  امل��ن��اط��ق  م���ن 

فيها.
امل��ط��رو���ش��ي يف  العميد ���ش��ال��ح  واأك����د 
اجلل�شة  خ��ال  عر�شها  عمل  ورق���ة 
دائ�����رة  م����ع  ال����دائ����م  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  دور 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��ع��ج��م��ان يف 
ال�شامة  م�شتلزمات  ك��اف��ة  ت��وف��ر 
الرتاخي�س  وا����ش���ت���خ���راج  ال���ع���ام���ة 
اخلا�شة بذلك للمن�شاآت الإقت�شادية 
ذات  ام���������ور  م������ن  ذل��������ك  اإىل  وم��������ا 
الوهمية  ال��ت��م��اري��ن  ب��اإج��راء  ع��اق��ة 
اأعمال  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل��ي��ة  وال��ت��دري��ب��ات 
الإدارة  اأن  اإىل  م�شراً  املدين  الدفاع 
العامة للدفاع املدين ل تدخر جهدا 
العامة  ال�����ش��ام��ة  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  يف 
ب��ني ك��اف��ة ف��ئ��ات املجتمع م��ن خال 
التثقيفية  وال�������دورات  امل��ح��ا���ش��رات 
والندوات وتوزيع الن�شرات التثقيفية 
الإحرتازية  الإج��راءات  وغرها من 
واحلفاظ  ال�شكان  ب�شامة  اخلا�شة 

واملناطق  الإقت�شادية  املن�شاآت  على 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة وغ����ره����ا م����ن الم�����ور 
والبيئة  العامة  بال�شامة  املتعلقة 
موؤكدا اأنها لن تتوانى يف متابعة اأية 
التاأثر  اأو  البيئة  مت�شببني يف تلوث 
العامة وفق  وال�شامة  ال�شحة  على 
اإ�شرتاتيجيات الدفاع املدين املعتمدة 
بتوجيهات من القيادة وحر�س منها 

على حتقيق التنمية امل�شتدامة.
و�شهدت اجلل�شة احلكومية املفتوحة 
عدة اإ�شتف�شارات ، بني خالها ال�شيخ 
را�شد النعيمي، ان التحول التاريخي 
ترافقه  حالياً  ال��ع��امل  ي�شهده  ال��ذي 
بالنمو  تتمثل  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  م��ظ��اه��ر 
املتنامي،  وال���ت���ح�������ش���ر  ال�������ش���ك���اين، 
البيئي  والتدهور  العوملة،  وتاأثرات 
وانت�شار التكنولوجيا الرقمية ، حيث 
بينها  فيما  الظواهر  هذه  تفاعل  ان 
يوؤثر على امن اكرث من �شتة بايني 
ب�شر هم �شكان عاملنا احلايل ، وت�شكل 
واملكان  ال�����ش��راع  لهذه  حلبة  املدينة 

الك����رث حت���دي���اً ل��ام��ن الن�����ش��اين ، 
ح��ي��ث مت��ث��ل امل�����دن اف�����ش��ل ام����ل لنا 
المن  م��ن  م�شتوى  اع��ل��ى  لتحقيق 

لأكر عدد من النا�س.
ون���وه ب���اأن ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان �شديدة 
ال�شخ�شية  ال�شامة  على  احل��ر���س 
متعادلة  ظواهر  باإعتبارها  لاأفراد 
احد  المن هو  ،وان  واملعاين  الأبعاد 
م��ت��ط��ل��ب��ات احل���ي���اة ال��ت��ي ت�����ش��اه��م يف 
ان  فيها،كما  العي�س  نوعية  حت�شني 
وتخريب  والعنف،  اجل��رائ��م  ق�شايا 
ال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة واخل�����دم�����ات، هي 

ظواهر ترافق املدينة احلالية.
اأن����ه وف����ق ت��وج��ي��ه��ات �شاحب  واأك�����د 
را�شد  ب����ن  ح��م��ي��د  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
العلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
التطور  على  عجمان،املوؤكدة  حاكم 
والنه�شة العمرانية الكبرة واللذان 
خ�شو�شاً  عجمان  ام���ارة  ت�شهدهما 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم������ارات  ودول�����ة 
ب�����ش��ورة ع��ام��ة، ن��ع��م��ل ع��ل��ى �شرورة 

ال�شيطرة على هذه النه�شة والتطور 
لعطاء بعد ان�شاين م�شرق. 

البلدية  دائ�������رة  ب������اأن  ����ش���م���وه  ون������وه 
هذا  من  تريد  بعجمان  والتخطيط 
للتخطيط  ال�شاد�س  ال��دويل  املوؤمتر 
ال���ع���م���راين ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء على 
حماور املوؤمتر، من خال امل�شاركني 
فيه بدعم تفاعلي موؤ�ش�شاتي لاأفكار 
،باعتباره  الآخ��ري��ن  م��ن  وال��ت��ج��ارب 
احللول  ومناق�شة  للتحاور  ملتقى 
املوؤمتر  مبو�شوع  املتعلقة  والأف��ك��ار 
وحم�������اوره. ول��ف��ت ب����اأن وج����ود عدد 
،والباحثني  العامليني  املخت�شني  من 
و  املعماريني  ،والكادميني واخلراء 
القرار  للمدن،و�شانعي  املخططني 
العمراين يف عر�س افكارهم واآراءهم 
املحا�شرات  خ��ال  ،وم��ن  وجتاربهم 
�شاأنه  من  العمل  وور���س  واملناق�شات 
الإ�شرتاتيجية  الأه����داف  يحقق  اأن 
يف  الإم������ارة  وي�����ش��ب يف م�شلحة  ل��ه 
تتبع التو�شيات ور�شدها لاأخذ بها 

مل�شاريعها  امل�شتقبلي  التخطيط  يف 
التنموية التي حتقق اإ�شرتاتيجياتها 
اجلل�شات  ومتحورت  هذا  التنموية. 
ال�����دويل  ع���ج���م���ان  مل����وؤمت����ر  الأوىل 
يومه  يف  ال����ع����م����راين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
ال��ث��اين مب��وا���ش��ع ه��ام��ة ذات عاقة 
اآمنة  مل����دن  امل����درو�����س  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 
والذي اأعتر امل�شاركون يف اجلل�شات 
باأن مو�شوع النقا�س لهذا الأمر هام 
ل�شكان  الآم���ن���ة  الآج������واء  ت��وف��ر  يف 
العاقة  ذات  امل��دن من قبل اجلهات 
الأوىل  اجلل�شة  يف  احلديث  واأ�شتهل 
اللجنة  رئي�س  م�شتت  �شباح  الأ�شتاذ 
يف  احل�شور  مقدما  املوؤمتر  العلمية 
�شلطان  العميد  �شعادة  وهم  اجلل�شة 
ل�شرطة  العام  القائد  نائب  النعيمي 
بوزيد  بو�شياف  ،وال��دك��ت��ور  عجمان 
وف��ي��ك��ت��ور ل��وك��اري��ت��و ،والأ���ش��ت��اذ نزار 
املطرو�شي  �شالح  والعميد  ال�شياد 
امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام ل����ل����دف����اع امل�������دين يف 
اأن موؤمتر  ب��ال��ذك��ر  ع��ج��م��ان. ج��دي��ر 
عجمان الدويل للتخطيط العمراين 
للمعار�س  زاي��د  مبركز  ينظم  ال��ذي 
للعلوم  عجمان  بجامعة  وامل��وؤمت��رات 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا مب��ن��ط��ق��ة اجل����رف 
50 متحدث  م��ن  اأك��رث  ب��ه  وي�شارك 
من اخلراء واملعماريني يف الهند�شة 
خمتلف  م��ن  ال��ع��م��راين  والتخطيط 
معر�س  ي�����ش��اح��ب��ه  ال�����ع�����امل،  دول 
لكريات  م�����ش��ارك  ج��ن��اح   15 ي�شم 
ال�شركات العقارية واملوؤ�ش�شات املعنية 
والتطوير  الهند�شية  بال�شت�شارات 
والهند�شة  ال��ب��ن��اء  وم���واد  احل�����ش��ري 
م�شاركة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ع��م��اري��ة 
ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان وال�������ش���ارق���ة ودب���ي 
ل�����ش��رط��ة عجمان  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة 
امل����دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة  والإدارة 
و����ش���رك���ة ال��������زوراء امل��ح��ل��ي��ة ودائ�����رة 
الذي  بعجمان  والتخطيط  البلدية 
عر�شت فيها ت�شاميم امل�شاريع التي 

تنفذها الدائرة. 
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املال والأعمال

•• ال�شارقة-الفجر: 

موا�شفات   واملقايي�س  للموا�شفات  الإم��ارات  هيئة  نفذت 
تفتي�س  حملة  ال�شارقة  يف  القت�شادية  التنمية  ودائ���رة 
الغاز  ا�شطوانات  توزيع  �شركات  على  م�شرتكة  ميدانية 
من  للتاأكد  ال�شارقة  اإم���ارة  اأ���ش��واق  يف  امل�شال  ال��ب��رتويل 
ت��واف��ر م��ع��اي��ر ���ش��ام��ة وج����ودة ال���ش��ط��وان��ات املتداولة 
اللزامية  القيا�شية  للموا�شفات  ومطابقتها  ب��الإم��ارة 
امل�شال  ال��ب��رتويل  ال��غ��از  ل�شطوانات  الم��ارات��ي  بالنظام 

الذي بدا تطبيقه اعتبارا من العام املا�شي.
واأكد ال�شيد حممد اأحمد املا مدير اإدارة املقايي�س بهيئة 
اأم�س  ل��ه  ت�شريح  يف  واملقايي�س  للموا�شفات  الإم�����ارات 
املرمة  التعاون  اتفاقية  اإط��ار  اأن هذه احلملة ج��اءت يف 
بني موا�شفات  و دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة 
اأداء يف  اأف�شل  لتعزيز اجلهود وتبادل اخل��رات وحتقيق 
الإم���ارة  اأ���ش��واق  وم�شح  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي  القطاعني 
و�شمان  امل��ت��داول��ة  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�شلع  ج���ودة  م��ن  للتاأكد 
امل�شتهلك  حلماية  العاملية  املمار�شات  لأف�شل  مطابقتها 

و�شمان �شامته.
زي��ارات ميدانية م�شرتكة قام  اج��راء  اأن��ه مت  اإىل  ا�شار  و 
�شركات  اأرب���ع  و�شملت  وال��دائ��رة  الهيئة  م��ن  فنيون  بها 
�شمن  امل�شال  الغاز  كمية  من  للتحقق  بال�شارقة  توزيع 
ا�شتخدام  مت  حيث  ال�شركات  لهذه  العائدة  ال�شطوانات 
جميع  م��ن  التحقق  ومت  بالهيئة  املقايي�س  ادارة  م��ي��زان 
لهذه  التابعة  التوزيع  �شيارات  يف  املوجودة  ال�شطوانات 
ال�شركات وقت تنفيذ احلملة التفتي�شية والتي بلغ عددها 
الإجمايل 38 ا�شطوانة من �شعات 11 كيلو جرام و 22 
كيلو جرام و �شبط مفت�شو الهيئة والدائرة 11 ا�شطوانة 
خمالفة منها غر مطابقة للوزن املطلوب ووجود بع�س 
ال�شطوانة  وزن  قيمة  تت�شمن  ل  ال��ت��ي  ال���ش��ط��وان��ات 
ال��ف��ارغ��ة يف ب��ط��اق��ة ال��ب��ي��ان ع��ل��ى رق��ب��ة ال���ش��ط��وان��ة مبا 

البرتويل  ال��غ��از  ل�شطوانات  الم��ارات��ي  النظام  يخالف 
امل�شال. وقال املا اأن  موا�شفات  طلبت من دائرة التنمية 
القانونية  الج�����راءات  ات��خ��اذ  ال�����ش��ارق��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
هذه  اأن  اإىل  م�شرا  املخالفة  ال�����ش��رك��ات  بحق  ال��ازم��ة 
والدائرة  الهيئة  تكثيف جهود  اإط��ار  تاأتي يف  الإج���راءات 
امل�شتهلكني  ل��دى  الوعي  م�شتوى  ورف��ع  الأ���ش��واق  ملراقبة 
الأ�شواق  م�شح  خ���ال  م��ن  امل�شتهلك  حل��م��اي��ة  وال��ت��ج��ار 
اخلا�س باملنتجات احلا�شلة على �شهادة املطابقة والنظام 
الوطني للقيا�س حتقيقا لروؤية الدولة الرامية لأن تكون 

الإمارات من اأف�شل دول العامل مع حلول 2021 . 
وذكر اأن الهيئة تقوم بالتاأكد من �شامة ا�شطوانات الغاز 
ال�شغط  حيث  من  خمتلفة  اختبارات  اج��راء  طريق  عن 
امللحومة  الج���زاء  �شامة  ل�شمان  بالأ�شعة  والت�شوير 
كافة  وج��ود  من  التاأكد  اىل  اإ�شافة  العيوب  من  وخلوها 
البيانات الي�شاحية على ال�شطوانة والتى ت�شتمل على 
الرقم املت�شل�شل وتاريخ ومكان الت�شنيع وعامة الطرف 
الثالث الذى قام بالفح�س وتاريخ اعادة التاأهيل والوزن 
القانونية  بالرقابة  الهيئة  وتقوم  لا�شطوانة  الجماىل 
ع��ل��ى ���ش��ع��ات ا���ش��ط��وان��ات ال��غ��از م��ن اأج���ل ���ش��م��ان تطبيق 
م��ع��اي��ر ال�����ش��ام��ة ال�����ش��روري��ة ودق���ة الوزان ع��ل��ى تلك 
الإمارات  القائم بني هيئة  بالتعاون  واأ�شاد  الأ�شطوانات. 
يف  القت�شادية  التنمية  ودائ���رة  واملقايي�س  للموا�شفات 
حلماية  الأخ��رى  واملحلية  الحت��ادي��ة  واجلهات  ال�شارقة 
اأن التفاقية املوقعة بني اجلانبني  امل�شتهلك م�شرا اإىل 
وال��ت��خ��وي��ل يف جم���ال املرتولوجيا  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
القانونية و مطابقة املنتجات اخلا�شعة للرقابة الإلزامية 
منهما  الطرفني وحر�شاً  امل�شرتك بني  التعاون  اإط��ار  يف 
من  للتاأكد  القانونية  املرتولوجية  الرقابة  تفعيل  على 
ومبا  الإلزامية  للمتطلبات  وفقاً  القيا�س  اأدوات  �شامة 
القت�شاد  وي��دع��م  للم�شتهلك  ال��ازم��ة  احلماية  يحقق 
الإم����ارات  بهيئة  املقايي�س  اإدارة  م��دي��ر  واأك����د  ال��وط��ن��ي. 

تفعيل  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ني  ح��ر���س  وامل��ق��اي��ي�����س  للموا�شفات 
ال�شارقة  اإمارة  اأ�شواق  املتداولة يف  املنتجات  الرقابة على 
لتحقيق تناف�س �شريف بني امل�شنعني والتجار مما ي�شهم 
ويدعم  املختلفة  القت�شادية  بالقطاعات  الثقة  بتعزيز 
وح�شن  اجل���ودة  م��ن حيث  مثالية  الأ���ش��واق  عملية جعل 
الأداء وخلوها من املنتجات الغر املطابقة للوائح الفنية 

الإلزامية املعتمدة يف الدولة.
واأ�شاف اأنه يجري بحث الآليات املنا�شبة لتنظيم حمات 
م�شرتكة بني الهيئة و الدائرة يف مراقبة الأ�شواق و�شبل 
رفع م�شتوى الوعي لدى امل�شتهلكني والتجار واملتعاملني 
ب��اأ���ش��واق ال���دول���ة ل��ي��ع��رف ك��ل ط���رف ح��ق��وق��ه وواجباته 
املنتجات  اأق�����ش��ى درج�����ات اجل�����ودة يف  ل�����ش��م��ان حت��ق��ي��ق 
واخل��دم��ات امل��ق��دم��ة ب��ال��دول��ة م��ن خ��ال تنظيم برامج 
املوؤ�ش�شات  بني  اجلهود  بت�شافر  و�شاملة  منظمة  توعية 

احلكومية والعامة واخلا�شة املعنية.
اللوائح  وت�شجيل  اع��ت��م��اد  تطبيق  ق���رار  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  و 
متثله  ملا  نظراً  جاء  الغاز  با�شطوانات  اخلا�شة  اجلديدة 
م���ن م�����ش��در خ��ط��ر ع��ل��ى ح��ي��اة امل��ج��ت��م��ع يف ح����الت عدم 
���ش��اح��ي��ة ال��ك��ث��ر م��ن ال���ش��ط��وان��ات م��ا ق��د ي����وؤدي اىل 
ت�شريب  خماطر  اإىل  بالإ�شافة  حلظة  اي��ة  يف  انفجارها 
الأم��ان اخلا�س  تلف �شمام  ب�شبب  ال�شطوانة  الغاز من 
بها ما قد يوؤدي اىل ن�شوب احلرائق مو�شحا اأنه مت اإعداد 
معاير لوائح العتماد والت�شجيل بالتعاون مع اجلهات 
تتمثل  والتي  بالدولة  العاقة  ذات  واحلكومية  اخلا�شة 
وجمل�س  دب��ي  وبلدية  امل��دين  للدفاع  العامة  ال��ق��ي��ادة  يف 
القت�شادية  التنمية  ودائ��رة  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي 
الإم���ارات  وموؤ�ش�شة  للتوزيع  اأدن���وك  و�شركة  بال�شارقة 

للبرتول و�شركة غاز الإمارات.

نفذتها موا�سفات والتنمية القت�سادية بالإمارة 

حملة تفتي�س ميد�نية للتاأكد من تو�فر معايري �جلودة و�ل�ضالمة با�ضطو�نات �لغاز باأ�ضو�ق �ل�ضارقة 
املنتجة ال�رشكات  بحق  القانونية  الإجراءات  واتخاذ  خمالفة   اأ�سطوانة   11 •• �سبط 

�ضري�ميك ر�أ�س �خليمة
 ت�ضارك يف معر�س �أملانيا �لعاملي 

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

اأعلنت �شراميك راأ�س اخليمة اأ�شخم م�شّنع لل�شراميك حول العامل 
عن م�شاركتها يف معر�سISH 2013 املعر�س التجاري العاملي الرائد 
حللول واأثاث احلمامات، الذي �شُيقام يف اأملانيا، وذلك �شعياً اإىل تعزيز 
جمموعة  اإط��اق  مع  الفاخرة،  الأوروبية  ال�شوق  �شريحة  اإىل  دخولها 

كري�شنت الأنيقية لأثاث احلمامات . 
ويف ه���ذا الإط�����ار، اأ����ش���ار ع��ب��داهلل م�����ش��ع��د،ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة 
�شراميك راأ�س اخليمة ،اأن امل�شاركة يف معر�سISHت�شكل واحدة من 
اأهم ا�شتراتيجيات الت�شويق بالن�شبة ل�شراميك راأ�س اخليمة ، لرتويج 
جمموعة اأدواتها ال�شحية ، ومعدات وجتهيزات احلمامات واملطابخ يف 

الأ�شواق الأوروبية.  

يف  البارزة  اإجنازاتنا  اآخ��ر  بت�شجيل  حالياً  نحتفل  نحن  بالقول:  وعلق 
منها  وح��دة  مليون   50 ع��ن  يزيد  م��ا  ببيع   ، ال�شحية  الأدوات  جم��ال 
حول العامل. وبالتايل، فاإن معر�س ISHي�شكل من�شة مثالية مل�شاركة 
اأوروبا،من  يف  عمائنا  مع  خراتنا  ح�شيلة  وتبادل  جناحاتنا  م�شرة 
اأطقم احلمامات وجتهيزات املطبخ  خال عر�س اأحدث جمموعة من 
م�شيفا : ت�شغل ال�شوق الأوروربية حيزاً كبراً يف �شبكة عمائنا املهمني 
، حيث ت�شجل اأكرثمن 40 يف املائة من جمموع مبيعاتنا الإجمالية كل 
املعر�س  نوا�شل م�شاركتنا يف مثل هذا  على ذلك، نحن  وتاأكيداً   . عام 
مب�شتويات  متتاز  التي  املبتكرة  منتجاتنا  جمموعة  بعر�س  امل��رم��وق، 
غر م�شبوقة من اجلودة واأعلى قيمة مقابل املال. كما ي�شكل املعر�س 
اأدواتنا  جمموعة  بها  تتمتع  ات��ي  ال��ف��ري��دة  امل��زاي��ا  لإب���راز  هامة  وجهة 
ال�شحية املتنوعة والتي تلبي متطلبات ال�شوق ال�شتهاكية، ونقوم من 
التيتن�شجم  اأثاث احلمامات  باإطاق جمموعتنا اجلديدة من  خالها 

معالذوقالأوروبي. 
ن��ت��ائ��ج الإح�����ش��اءات ل��ع��ام 2013 ل��ت��وؤك��د ع��ل��ى الدور  وت��اأت��ي م���وؤخ���راً 
باعتبارهاواحدة من  راأ�س اخليمة،  �شراميك  به  الذي متتاز  الريادي 
 50 بيع  بت�شجيل  ال�شحية،  الأدوات  قطاع  يف  العاملية  كرىال�شركات 
اإنتاجها يف  مليون وحدةمن الأدوات ال�شحية  منذ تاريخ بدء عمليات 

عام 1993.
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•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

وقعت طران راأ�س اخليمة اتفاقية مع جمموعة 
ال���ت���ي مت��ل��ك من�شاآت  ال��ف��ن��دق��ي��ة،  م���اج���د  ب���ن 
فندقية يف راأ�س اخليمة ودبي واأبوظبي، تق�شي 
الفندقية،  املجموعة  يف  العاملني  با�شتخدام 
من  وعمائها  م��وظ��ف،   800 ع��دده��م  البالغ 
مقابل  ال�����ش��رك��ة  خ��ط��وط  ال�شياحية،  الأف�����واج 

امتيازات وخ�شوم على اأ�شعار التذاكر. 
والرحات  العمل  رح���ات  التفاقية  وت�شمل 
التي  الفندقية،  املجموعة  ملوظفي  ال�شخ�شية 

تتخذ راأ�س اخليمة مقرا رئي�شيا لها.
�شلطان  ب����ن  ����ش���امل  ال�����ش��ي��خ  امل���ه���ن���د����س  وق������ال 
القا�شمي، رئي�س دائرة الطران املدين يف راأ�س 
اإن  اخليمة، نائب رئي�س طران راأ�س اخليمة: 
التفاقية تتزامن مع النطاقة القوية للناقل 
اجلوي الوطني يف العام احلايل، بعد اأن جنحت 

 ،2012 ال��ع��ام  يف  م�شافر  ال��ف   300 نقل  يف 
ال�شركة  ���ش��رك��اء  م�����ش��ان��دة  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����ش��را 
طران  مت�شي  فيما  املا�شية،  الأع����وام  خ��ال 
راأ�س اخليمة قدما يف خططها التو�شعية، بينما 
وموظفيهم،  ل�شركائها  الأول  اخل��ي��ار  ت�شكل 
تتوجه  اخليمة  راأ����س  ط���ران  اأن  على  م�����ش��ددا 
اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع خمتلف  ل��ع��ق��د ����ش���راك���ات 

املوؤ�ش�شات العاملة يف الإمارة. 
ومن جهته ذكر الدكتور علي خازابا�شي، املدير 
ال���ع���ام مل��ج��م��وع��ة ب���ن م��اج��د ان الت��ف��اق��ي��ة مع 
املجموعة  ملوظفي  تتيح  اخليمة  راأ����س  ط��ران 
بال�شفر  لهم  ت�شمح  ب��ام��ت��ي��ازات،  يتمتعوا  ب���اأن 
م��ب��ا���ش��رة م��ن راأ�����س اخل��ي��م��ة اإىل ال��ع��دي��د من 

الوجهات يف العامل .
راأ�س اخليمة حاليا �شبكة من  ومتتلك طران 
ال�شرق  الهندية،  القارة  �شبة  تغطي  الوجهات، 
اخلليجي.  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  الأو�����ش����ط، 

وت�����ش��م��ل ب��ي�����ش��اور، له�����ور، ���ش��ي��ت��اغ��ون��غ، داك����ا، 
القاهرة، الدوحة، جدة، كامتندو، وكلكتا.

طري�ن ر�أ�س �خليمة توقع �تفاقية �ضر�كة مع جمموعة بن ماجد �لفندقية 

�لحتادية للكهرباء و�ملاء تطلق حملة نر�ضد معًا لرت�ضيد ��ضتهالك �لكهرباء و�ملاء

�ت�ضالت تربم �تفاقا مع بي �ضي �ضي دبليو� جلوبال لزيادة �ضعة حركة �لبيانات 
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•• اأبوظبي-وام: 

 - القت�شادية  التنمية  ل��دائ��رة  التابع  لاأعمال  اأبوظبي  مركز  ي�شدر 
�شهادة  يف  اأبوظبي  غرفة  وع�شوية  التجارية  الرخ�شة  �شهادة  اأبوظبي 
واخت�شار  الإج���راءات  التقليل من  بهدف  �شعار اجلهتني  واح��دة حتمل 
وع�شوية  التجارية  الرتاخي�س  ملعامات  املطلوبة  وال��وث��ائ��ق  ال��وق��ت 

الغرفة.
مبوجبها  مت  والغرفة  ال��دائ��رة  وقعتها  تفاهم  مذكرة  �شمن  ذل��ك  ج��اء 
اإث��ره مركز  على  يقوم  بحيث  اجلهتني  بني  الل��ك��رتوين  الربط  تفعيل 
مت�شمنة ع�شوية  التجارية  الرخ�س  �شهادة  باإ�شدار  لاأعمال  اأبوظبي 

الغرفة وذلك بعد ا�شتكمال كافة الوثائق واملعامات املطلوبة.
تاأتي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإن  ال��دائ��رة  وكيل  �شعادة حممد عمر عبداهلل  وق��ال 
لتفعيل  تطبيقها  على  ال��دائ��رة  تعمل  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  ح��زم��ة  �شياق  يف 
الرامية اىل تفعيل نظام  اأهدافه  اأبوظبي لاأعمال وحتقيق  دور مركز 
النافذة الواحدة لإجناز كافة معامات الن�شاط التجاري على م�شتوى 
اإمارة اأبوظبي مبا يعزز من تناف�شية اإمارة اأبوظبي يف قطاع الأعمال على 

امل�شتويني الإقليمي والدويل.
الرخ�شة  ���ش��ه��ادة  �شمن  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة  ع�شوية  دم���ج  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
التجارية ال�شادرة عن مركز اأبوظبي لاأعمال ياأتي �شمن اإ�شرتاتيجية 
التحديث والتطوير التي تنفذها الدائرة لتعزيز كفاءة الأداء احلكومي 

وزيادة فاعلية اخلدمات لقطاع الأعمال والذي يقت�شي تعزيز التعاون 
الفعال بني كافة اجلهات احلكومية ذات ال�شلة.

تقدمي  موا�شلة  على  الدائرة  �شعادة حممد عمر عبداهلل حر�س  واأك��د 
والتي  لاأعمال  اأبوظبي  مركز  عر  والت�شهيات  امل��ب��ادرات  من  املزيد 
من �شاأنها اأن تعزز من بيئة الأعمال ال�شتثمارية يف اإمارة اأبوظبي حتى 
الم��ارة مركزا جتاريا  تكون  اأن  ال�شرتاتيجية يف  اأهدافه  املركز  يحقق 

جاذبا حمتلة اأف�شل الت�شنيفات الدولية يف جمال تناف�شية الأعمال.
واأ�شاف اإن دائرة التنمية القت�شادية اأبوظبي تعمل على اأن يلعب مركز 
معنية  جهة  م��ن  مبوجبه  ينتقل  ا�شرتاتيجيا  دورا  لاأعمال  اأبوظبي 
م�شئولية  اإليها  ت��ن��اط  اأك���ر  جهة  اىل  التجارية  الرتاخي�س  ب��اإ���ش��دار 

تطوير بيئة الأعمال وتفعيل دور قطاع الأعمال �شمن منظومة القطاع 
اخلا�س وتوجيهه مبا يخدم اأهداف روؤية اأبوظبي القت�شادية 2030.

اأبوظبي  وغ��رف��ة  ال��دائ��رة  ب��ني  املتميز  التعاون  مب�شتوى  �شعادته  ون��وه 
لجناز م�شروع مركز اأبوظبي لاأعمال والذي مت افتتاحه موؤخرا وذلك 
ال��ذي يحقق  من خال اجن��از الربط اللكرتوين بني اجلانبني الأم��ر 
اأهم اأهداف املركز واملتمثل با�شتكمال تفعيل الربط اللكرتوين مع كافة 
يحقق  مما  التجارية  الرتاخي�س  مبعامات  املعنية  احلكومية  اجلهات 
معاماتهم  كافة  ل�شتكمال  اخلدمات  اأف�شل  الأعمال  ورج��ال  للعماء 
لأن�شطتهم التجارية �شواء ما يتعلق بالرخ�س التجارية اأو املعلومات اأو 

اخلدمات ذات ال�شلة بالن�شاط التجاري على م�شتوى الإمارة.

مركز �أبوظبي لالأعمال ي�ضدر �لرخ�ضة �لتجارية وع�ضوية �لغرفة يف �ضهادة و�حدة
املال والأعمال

•• دبي-وام:

اأعلنت موؤ�ش�شة الإمارات لات�شالت ات�شالت 
التابعة  جلوبال  دبليوا  �شي  �شي  ب��ي  و�شركة  
�شركات  ك��رى  تيليكوم  ك��وجن  ه��وجن  ل�شركة 
م�شتوى  رف����ع  ك����وجن  ه����وجن  يف  الت�������ش���الت 
البيانات  حركة  �شعة  ل��زي��ادة  بينهما  التعاون 
ال��ذك��ي م��ن خال  امل���ارة ع��ر مركز ات�شالت 
اتفاق للربط املتبادل خلدمات توجيه الو�شوم 

متعدد الروتوكولت و الإيرثنت .
العبور  مركز  الذكي  ات�شالت  مركز  ويعتر 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  لكابات  الرئي�شي 
التحويل  خدمات  ويقدم  القارية  والكابات 
ع��ن ط��ري��ق رب��ط اأك���ر �شبكة ك��اب��ات بحرية 
�شاملة ت�شم نظامي كابات جنوب �شرق اآ�شيا 
وال�شرق الأو�شط وغرب اأوروبا ونظام كابات 
الهند  رب��ط  و�شبكة  ال��ب��ح��ري  اإف��ري��ق��ي��ا  ���ش��رق 
اأوروب����ا وك��اب��ل ربط  بال�شرق الأو���ش��ط وغ��رب 
الكابل  �شبكة  وقريبا  بالهند  العربي  اخلليج 

الإقليمي وعدد من الكابات الأخرى.
دبليوا  �شي  �شي  بي  �شتقوم  التفاق  ومبوجب 
ب��ت��اأ���ش��ي�����س ن��ق��ط��ة ت���واج���د يف مركز  ج��ل��وب��ال 

ات�����ش��الت ال��ذك��ي ل���زي���ادة ال��ت��ع��اون يف جمال 
ي�شمح  مم��ا  املنطقة  يف  ات�����ش��الت  م��ع  ال�شعة 
للطرفني خدمة عمائهما يف خمتلف اأنحاء 
املنطقة  �شبكات  اأك��رث  واح��دة من  العامل على 

ات�شاعا واأمنا.
واأع����رب ع��ل��ي اأم����ري ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س واملدير 
واملبيعات  امل�شغلني  خدمات  وح��دة  التنفيذي 
باجلملة يف ات�شالت عن ال�شعادة للعمل جنبا 
اإىل جنب مع  بي �شي �شي دبليوا جلوبال مبا 

يخدم عماءهم يف املنطقة والعامل.
ات�����ش��الت الذكي  اإن م��رك��ز  اأم����ري  واأ����ش���اف 
يف  و�شي�شتمر  املنطقة  يف  من��وا  امل��راك��ز  اأ���ش��رع 
جذب اأكر ال�شبكات ومزودي املحتوى بف�شل 
خدمات  من  يقدمها  التي  الوا�شعة  اخليارات 
و�شعات ونتطلع قدما للمزيد من التعاون مع 

مزود خدمات عاملي يتميز بالبتكار.
الرئي�س  هالبفينغر  م���ارك  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
التنفيذي ل�شركة  بي �شي �شي دبليوا جلوبال 
ات�شالت  التعاون مع  للمزيد من  يتطلع  اأن��ه 
ات�شالت  ولرفع قدرتها على تقدمي خدمات 
وم����ن خال  امل��ن��ط��ق��ة  ج�����ودة مم���ي���زة يف  ذات 
ات�شالت  م��رك��ز  ت���واج���د يف  ن��ق��ط��ة  ت��اأ���ش��ي�����س 

ال��ذك��ي �شتعمل ك��ل م��ن ات�����ش��الت و  ب��ي �شي 
اأهدافهما  حتقيق  ع��ل��ى  ج��ل��وب��ال  دب��ل��ي��وا  ���ش��ي 
اأعلى  وفق  خدمات  بتقدمي  املتمثلة  امل�شرتكة 
يف  نثق  هالبفينغر   واأ�شاف  العاملية.  املعاير 
اأن اتفاق الربط املتبادل خلدمات توجيه حزم 

و  ال��روت��وك��ولت  متعدد  القيا�شي  ال��ب��ي��ان��ات 
ال�شتفادة  على  قدرتنا  من  �شيزيد  الإيرثنت 
م���ن اأك����ر ���ش��ب��ك��ة ك���اب���ات ب��ري��ة وب��ح��ري��ة يف 
ال�شرق الأو�شط ويقدم لنا فر�شا للمزيد من 

التطوير يف �شبكاتنا  . 

•• دبي-وام:

اأطلقت الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء ام�س حملة وطنية 
ال�شارقة  اإم������ارات  ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء يف  ا���ش��ت��ه��اك  ل��رت���ش��ي��د 
�شعار   حت��ت  اخليمة  وراأ����س  والفجرة  وعجمان  والفجرة 
عام  مدير  �شالح  حممد  حممد  �شعادة  واأك���د   . معا  نر�شد 
الهيئة يف  اليوم يف مقر  الهيئة خال موؤمتر �شحفي عقد 
لدولة  الر�شيدة  القيادة  اأن  احلملة  اإط���اق  مبنا�شبة  دب��ي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف  ممثلة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة  حفظه اهلل  و �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  رعاه اهلل واإخوانهما اأع�شاء 

املجل�س الأعلى حكام الإمارات  تويل اهتماما كبرا مب�شاألة 
الطاقة من حيث وفرتها وتنوع م�شادرها حر�شا على حتقيق 
الرفاهية يف الدولة حمليا وتناف�شية العمل على كل ال�شعد 
عامليا. وقال اإن توفر الكهرباء واملياه ياأتي يف مقدمة اأ�شباب 
العي�س الع�شري يف العامل ويف ظل الطلب املتنامي واملتزايد 
من  جلملة  نتيجة  الدولة  اإم���ارات  خمتلف  يف  الطاقة  على 
املتغرات الجتماعية والقت�شادية وال�شكانية التي ت�شهدها 
ال�شرتاتيجيات  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  و�شعت  ال��ي��وم   دول��ت��ن��ا 
تواكب  متعددة  م�شاريع  لإقامة  الهادفة  اخلطط  واأطلقت 
هذا النمو يف الطلب وحتافظ على بيئتنا �شحية وم�شتدامة 
يف الوقت ذاته. واأ�شاف اأنه يف مقابل حر�س القيادة الر�شيدة 
على توفر الطاقة الازمة للعي�س والعمل يف كل املجالت 

يف  و�شركات  وموؤ�ش�شات  واأ�شر  اأف��راد  من  املجتمع  دور  ياأتي 
املحافظة على هذه الطاقة وتر�شيد ا�شتهاكها مبا ي�شمن 
لها الدميومة وال�شتمرار لاأجيال القادمة وهو ما يج�شد 
روؤي����ة ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه ومي��ث��ل هدفها 
واأ�شار  واملاء.  الكهرباء  ا�شتهاك  تر�شيد  الأ�شا�شي يف حملة 
اإىل  الدولة ي�شل  املياه يف  ا�شتهاك  اأن معدلت  اإىل  �شالح 
ي�شاوي  الواحد وهو ما  لل�شخ�س  500 لرت يوميا  ح��وايل 
ال��ف��رد يف دول الحتاد  ا���ش��ت��ه��اك  اأ���ش��ع��اف  ح����وايل ث��اث��ة 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ا���ش��ت��ه��اك  اأن  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأوروب�����ي 
اإ�شافيا على م��وارد الدولة يف هذا القطاع وهو  ي�شكل عبئا 
ما ا�شتدعى من الهيئة مبا�شرة التخطيط لإطاق حمات 
ال�شتهاك  ثقافة  وتعزيز  الظاهرة  هذه  من  للحد  توعية 

ال��ر���ش��ي��د ل��ل��ط��اق��ة ل���دى ك��ل ���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع وع��ن��د جميع 
امل�شتهلكني للطاقة لأغرا�س �شخ�شية اأو جتارية اأو �شناعية 
اأو غرها. واأ�شاف اأنه بح�شب درا�شات الهيئة مل�شتوى ثقافة 
بطرق  امل��ع��رف��ة  وم���دى  الرت�شيد  م��و���ش��وع  ح��ول  امل�شتهلك 
الهيئة  تو�شلت  متعامليها  بني  للمياه  الأمثل  ال�شتهاك 
امل�شكلة وال��ذي يظهر عند اجلميع هو تدين  اأن جوهر  اإىل 
ثقافة الفرد مب�شكلة املياه على ال�شعيدين املحلي والدويل 
ال�شتهاك  يف  الرت�شيد  باأهمية  ثقافته  م�شتوى  وت���دين 
الهدر موؤقتة وطفيفة  تعتر عوامل  ذلك  وطرقه وخ��اف 
احلدوث ميكن معاجلتها فورا عند الإباغ عنها. وقال مدير 
عام الهيئة اإن حملة  نر�شد معا  هي باكورة حمات التوعية 
رعايةمعايل  حتت  اإطاقها  الهيئة  تعتزم  التي  والرت�شيد 

حممد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة رئي�س جمل�س اإدارة 
القطاعني  بني  لل�شراكة  حقيقي  جت�شيد  اأول  وه��ي  الهيئة 
احلكومي واخلا�س يف هذا الإطار الأمر الذي يجعلنا نعلق 
اآمال كبرة عليها ونتفاوؤل بنجاحها وحتقيق اأهدافها يف ظل 
الدعم الكبر الذي تقدمه و�شائل الإعام ملختلف الق�شايا 
املجتمعية. واأ�شاف �شعادة حممد حممد �شالح اأنه ومن هذا 
املنطلق ت�شعى احلملة التي ت�شتهدف مناطق  عجمان وراأ�س 
ثقافة  تر�شيخ  اإىل  والذيد   والفجرة  القيوين  واأم  اخليمة 
تر�شيد ال�شتهاك بني كل فئات املجتمع عن طريق تنمية 
الوعي الثقايف باملمار�شات املر�شدة يف قطاعات متعددة منها 
واملدار�س  املختلفة  احلكومية  واجلهات  وال���وزارات  امل�شاكن 

والكليات واجلامعات اإ�شافة اإىل امل�شاجد. 

رو�د توقع مذكرة تفاهم مع برنامج �لرئي�س 
�أوباما �لعاملي لريادة �لأعمال

•• ال�شارقة-وام:

املعنية  الأمريكية  كب  اأب  �شتارت  �شركة  مع  تفاهم  مذكرة  رواد  ال��ري��ادة  امل�شاريع  لدعم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  وقعت 
بتطوير وتقدمي التدريب الازم يف جمال ريادة الأعمال والتي تقدم خدماتها ملنظمة اأوباما العاملية لريادة الأعمال 

باملنطقة.
وقع مذكرة التفاهم علي �شامل حممود اأمني عام جمل�س ال�شارقة الإقت�شادي ع�شو جمل�س اإدارة رواد وعلى اجلانب 

الأمريكي �شون جيفري الرئي�س التنفيذي ل�شتارت اأب كب .
الأعمال يف  ري��ادة  لدعم  رواد  ملبادرات  التنفيذي  اأب كب اجلانب  �شتارت  �شركة  تويل  التفاهم على  وتن�س مذكرة 
اجلامعات والتي ت�شمل جمموعة فعاليات حمورها الطالب الريادي ومن �شمنها �شتارت اأب كولج 2013 الذي 

اأنطلق يف ن�شخته الثالثة والأكرث تطورا مطلع مار�س اجلاري بجامعة ال�شارقة.
الفران�شيز  حق  التجارية  الإمتيازات  جمال  يف  خا�شة  القائمة  ال�شركات  لتطوير  خطة  و�شع  الإتفاقية  وت�شمل 
وتزويد  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  و�شركات  مبوردين  املحلية  ال�شركات  ربط  طريق  عن  القطاعات  مبختلف 
املنتج املحلي بالأفكار اجلديدة والتكنولوجية الازمة مبا يعزز القدرة التناف�شية للم�شروع ال�شغر يف اإطار روؤية 

املوؤ�ش�شة لت�شجيع ثقافة ريادة الأعمال مبختلف قطاعات املجتمع.
امل�شت�شارين  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  الأع��م��ال  ري���ادة  ثقافة  وتنمية  ن�شر  يف  رواد  جهود  تكري�س  اإىل  امل��ذك��رة  وت�شعى 
الأمريكيني العاملني يف 16 دولة حول العامل يف عدد من املبادرات التدريبية والتثقيفية امل�شممة بدقة لتنا�شب 
الأعمال  لبيئة  والتحليل  الدرا�شة  من  �شهور  ثاثة  مدة  اإع��داده��ا  اإ�شتغرق  والتي  الدولة  يف  الأعمال  ري��ادة  مناخ 
باإنطاق  ال�شديد  ال�شلوكية نحو العمل اخلا�س. واأبدى �شون جيفري حما�شه  ال�شغرة واإجتاهات رواد الأعمال 
وعلى  بال�شارقة  الواعدة  الإ�شتثمارية  بالفر�س  عمله  فريق  اإنبهار  موؤكدا  رواد   مع  واملتميزة  اجلديدة  ال�شراكة 

م�شتوى دولة الإمارات وباملناخ الداعم لريادة الأعمال.
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم  وكيل الت�شجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
SUPER HITECH LUBES & ENGINE OILS :بطلب لت�شجيل العامة التجارية

بتاريخ :     8/  12/  2011م املودعة حتت رقم : 166250 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  �شونيل رامي�س خان ت�شانداين
وعنوانه:  فيا رقم 31، �شارع رقم 31، اأم �شقيم-2، دبي، الإمارات العربية املتحدة  �س. ب : 12822  ، 

sunil@alonsa.com : هاتف : 0505512007 ، فاك�س : 043540578 الريد اللكرتوين
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

زيوت و �شحوم �شناعية ، زيوت الت�شحيم ، �شفاط غبار ، منتجات الرتطيب و التحزمي، الوقود ) مبا يف ذلك 
وقود املحركات الكحولية ( و الإنارة ، �شموع و قناديل الإ�شاءة .

الواق�عة بالفئة: 4
والتي   HITECH كلمة  كتبت  الكلمة  واأ�شفل  بالجنليزية  مكتوبة   SUPER كلمة   : العامة  و�شف 
HITECH مكتوبتان بطريقة  و   SUPER والكلمتان   .  HIGH TECHNOLOGY تعني 
الأ�شفل عبارة  الت�شميم. ويف  فنية  اأجنحة  ذو  �شكل م�شتطيل  داخل  بي�شاء  باأحرف �شغرة مع خلفية  فنية 

�شوداء.    خلفية  على   LUBES & ENGINES OILS
 ال�ش��رتاطات: * 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  13  مار�س 2013 العدد 10739

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم  وكيل الت�شجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
WORLD ONE :بطلب لت�شجيل العامة التجارية

بتاريخ :     27/  10/  2011م املودعة حتت رقم : 164438 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  حممد علي عبد ال�شكور
وعنوانه:  منطقة ال�شيف ، ال�شارقة ، الإمارات العربية املتحدة  �س. ب : 121254 ، 

info@ifiperfumes.com : هاتف :  971509792638+  ، فاك�س :  الريد اللكرتوين
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات التبيي�س و املواد الأخرى امل�شتخدمة يف الغ�شيل و التنظيف و التلميع و اجللي و مواد احلك و 
ال�شابون و العطور و الزيوت العطرية و مواد التجميل و مرطبات ال�شعر و معجون الأ�شنان  

الواق�عة بالفئة: 3
"WORLD ONE" باللغة الإجنليزية على حدة بطريقة  التجارية  و�شف العامة : تكتب العامة 
ال�شم  يحمل  بالهند  ممباي  يف  مبنى"  "ا�شم  م��ن  م��اأخ��وذة  فهي  لإظ��ه��اره��ا  اأ�شفلها  خ��ط  وج��ود  م��ع  فنية 
العطور رقم  تنال �شهرة عاملية وتكون  اأن  اأري��د لها  عبارة عن عطور  فمنتجاتنا   "WORLD ONE"
�شتكون  التي  عطورنا  ل�شذى  ا�شًما  لتكون   "WORLD ONE" اأحلقنا كلمة  العامل. ولهذا  واحد يف 

"ONLY ONE IN THE WORLD"
ال�ش��رتاطات: * 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  13  مار�س 2013 العدد 10739

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم  وكيل الت�شجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
RoyalGreen :بطلب لت�شجيل العامة التجارية

بتاريخ :     2/  5/  2011م املودعة حتت رقم : 156610 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  نياز حمزه
وعنوانه:  ال�شارقة ، الإمارات العربية املتحدة �س. ب : 63516  ، 

هاتف : 0501410041    ، فاك�س : 065358719 الريد اللكرتوين : 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد بناء ) غر معدنية ( اأنابيب قا�شية غر معدنية للمباين ، اأ�شفلت وزفت وقار ، مباين غر معدنية قابلة 
للنقل ، ن�شب ) جم�شمات ( غر معدنية . 

الواق�عة بالفئة: 19
باللغة الإجنليزية بطريقة فنية واأحرف غامقة. ل  " مكتوبة   RoyalGreen" و�شف العامة : الكلمة
يوجد اأي م�شافة بني كلمة Royal و Green. يف اجلانب الأي�شر مربع �شعار داخله �شورة ورقة ويف اأعلى 

الورقة مكتوب كلمة RoyalGreen، وجميعها باللون الأ�شود والأبي�س.                      
ال�ش��رتاطات: * 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  13  مار�س 2013 العدد 10739

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 51927

با�شم : نان مي كومباين ليمتد
وعنوانه : 109-121 ماهانكورن روود ، ماهابوتهارام ، باجنراك ، بانكوك 10500 ، تاياند.

بتاريخ : 14 اأغ�شط�س 2004 امل�شجلة حتت رقم : 48154  
الفئة : 16

املنتجات : الأقام الكروية واأقام الر�شا�س ال�شوداء و اأوراق الطباعة املقراة وعبوات حتر وامللفات وامل�شبك 
)الدبا�شة( وم�شامر الدبابي�س واأقام لو�شع عامات والأقام اخل�شبية وعبوات احلر واأقام ال�تاأ�شر على 
اأو القابلة للم�شح واأقام الطبا�شر ال�شمعية واأوراق الكربون واأوراق  اأقام الدائمة  اإما  جهاز العر�س وهي 
لتعليق  امل�شبك  ذات  الكتابة  واأل��واح  امللونة  وامل�شاحات  امللونة  الر�شا�س  واأق��ام  )الإ�شتن�شل(  بالر�شوم  الطبع 
اأهمية  الأوراق واأدوات قطع الورق والأل��وان املائية و�شمغ الل�شق واملل�شقات امللونة واأقام الإ�شاءة لإعطاء 
خا�شة وموزع ال�شرائط و �شائل الت�شحيح لأوراق الطبع بالر�شوم )الإ�شتن�شل( وحر الن�شخ و�شرائط الآلة 

الكاتبة والواقعة يف الفئة رقم )16(.
ال�شرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/03/11  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 
وحتى تاريخ : 2023/03/11

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  13  مار�س 2013 العدد 10739

EAT



16 األربعاء -    13   مارس    2013 م    -    العـدد   10739
Wednesday   13    March    2013  -  Issue No   10739

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/822  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- الن دي�شموند مورفى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )4644 درهم (والر�شوم  وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام  ال�شداد التام    
ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة  املوافق 2013/3/25  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2012/857  مدين جزئي           

القامة  الظاهري   جمهول حمل  مبارك جمعه  عائ�شة  عليه/1-  املدعى  اىل 
)������س.م.ع(  وميثله:  املتكاملة  ل��ات�����ش��الت  الم����ارات  �شركة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3914.51 درهم (والر�شوم  
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق 
املوافق 2013/3/18  الثنني  يوم  لها جل�شة  التام.وحددت  ال�شداد  وحتى متام  
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2D.17 بالقاعة  ���س   8:30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل .  
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2012/1041  مدين جزئي           

�شيد علي طباطباين   جمهول حمل القامة  الدين  �شيد �شياء  املدعى عليه/1-  اىل 
مبا ان املدعي / �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
بان  املتنازع �شده  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  ابوجريدة  عزب 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  (والر�شوم   دره��م   6840.08( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام  ال�شداد التام.وحددت 
لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/3/18 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2D.17 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1217  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- �شيان بيرت موراي      جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )6069.60 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد.  .وحددت لها 
 ch2D.17 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/3/18 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2012/1237  مدين جزئي           

ان  القامة مبا  �شازها  جمهول حمل  ام��ر جيت  بيمان  عليه/1-  املدعى  اىل 
املدعي / �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
مببلغ وقدره )5458.60 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد.  .وحددت لها 
 ch2D.17 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/3/18 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13     

   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2012/1233  مدين جزئي           

اىل املدعى عليه/1- �شردار احمد ايوب البلو�شي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �شركة المارات لات�شالت املتكاملة )�س.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
مببلغ وقدره )29158.96 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد.  .وحددت لها 
 ch2D.17 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/3/18 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/869  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- حمدان حمد �شحيان بخيت املنهايل جمهول حمل القامة 
)������س.م.ع(  وميثله:  املتكاملة  ل��ات�����ش��الت  الم����ارات  �شركة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3943.06 درهم (والر�شوم  
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق 
املوافق 2013/3/18  الثنني  يوم  لها جل�شة  التام.وحددت  ال�شداد  وحتى متام  
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2D.17 بالقاعة  ���س   8:30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13    
 اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى رقم 2013/466 جتاري جزئي  
ان  حيث   - اجلن�شية  اماراتي  اخلتال-  علي  م�شعود  علي  عليه:1/م�شعود  املدعى  اىل 
هذه  لدى  عليك  اقامات  ع(  م  )�س  املتكاملة  لات�شالت  المارات  �شركة   : املدعية 
املحكمة الدعوى املذكورة اعاه، تطالبك فيها مببلغ وقدره )4930.74 درهما( اربعة 
وت�شعمائة وثاثون درهما واربعة و�شبعون فل�شا( والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وعليه 
ال�شاعة  متام  يف  الثانية(  اجلزئية  الدائرة  املحكمة)  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شى  
الثامنة والن�شف من يوم 2013/3/24   وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/3/6
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 االحتادية االبتدائية 

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13    
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 33 /2013  مد كل- م ر- ب- اأظ

جهونا  عليه:  مدعي  فل�شطني  اجلن�شية:  عي�شى  ا�شماعيل  ا�شامة  مدعي/ 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  الفلبني  اجلن�شية:  جانو  قيو  فينيزيول 
اجلن�شية:  جانو  قيو  فينيزيول  جهونا  اعانه/  املطلوب  درهم   109.700
الفلبني   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/21 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  دائرة  الكائنة   - البتدائية 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/03/10
قلم املحكمة املدنية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1563 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة ال�شواري لتاأجر ال�شيارات اجلن�شية: المارات املنفذ 
�شده : احمد �شالح حممد جدعان اجلن�شية: اليمن   املطلوب اعانه: احمد 
�شالح حممد جدعان اجلن�شية: اليمن عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/4/8 املوافق  الثنني  يوم 
باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-  العني الكائنة باملقر الرئي�شي 
التنفيذ  +ر�شوم  درهم   10650 مبلغ  ل�شداد  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 

مبلغ 213 درهم  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1661 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
املنفذ  المارات   اجلن�شية:  املهري  حممد  عجان   حممد  التنفيذ/  طالب 
�شده : حممد امني �شعداهلل خان اجلن�شية : المارات املطلوب اعانه:حممد 
امني �شعداهلل خان اجلن�شية : المارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/3/18 املوافق  الثنني  يوم 
باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-  العني الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/187  
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

�شفيق مران حممد علي اجلن�شية: الم��ارات   وطلب الت�شديق على التوقيق 
الهواتف  لتجارة  )�سامية  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف  ت��ن��ازل   : يت�شمن  حم��رر  يف 
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائ��رة  املتحركة (   
التجارة وال�شناعة بعجمان اىل  / �شالح  امللف )37670( وامل�شجل لدى غرفة 
عبداهلل علي عبداهلل املرزوقي اجلن�شية: الم��ارات  ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/180  

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
الم���ارات   وطلب  املهري اجلن�شية:  ح��ارب  بن  �شلطان عبداهلل حممد  را�شد 
الت�شديق على التوقيق يف حمرر يت�شمن : تنازل يف ال�شم التجاري ) وادي 
الغيث ل�سيانة املباين (   واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
حتت رقم امللف )55836( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل  / 
يو�شف ح�شن علي حممد ال علي اجلن�شية: المارات  ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/155 
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

وطلب  الم���ارات    اجلن�شية:  ال�شويدي  بو�شهاب  خليفه  عي�شى  عبداهلل  نا�شر 
الت�شديق على التوقيع يف  حمرر يت�شمن : تنازل يف ال�شم التجاري )خمبز 
�سلطان (   واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
موزه  ال�شيد/  اىل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�شجل   )50111(
عبداهلل �شيف بوخاطر اجلن�شية: المارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13    
مركز من االلف اىل الياء للمعلومات التجارية

 نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاه هي : مركز من اللف اىل 
الياء للمعلومات التجارية - موؤ�ش�شة فردية قد تا�ش�شت يف امارة عجمان 
مبوجب قانون ال�شركات الحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعدياته 
مرخ�شة يف بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية حتت رقم )10120( وقد 

قرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شادة.
موؤ�ش�شة النداء لتدقيق احل�شابات

  م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم 
به للم�شفي القانوين املذكورة اعاه خال مدة )30( يوما من تاريخ 
 7470980 هاتف:  عجمان  ام��ارة  التايل:  العنوان  وعلى  الع��ان  ن�شر 

�س.ب:5628 

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
       اعالن وحل وت�شفية

العدد  10739 بتاريخ 2013/3/13    
  اعالن بالن�شر

رقم املرجع :2013/269    
 ليكن معلوما للجميع بان كل من ال�شيد /زهر عبا�س عنايت اهلل باك�شتاين اجلن�شية يرغب 
التكييف(  وح��دات  تركيب  ملقاولت  عبا�س  )زه��ر  يف  ح�شتهم  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
اجلن�شية.  باك�شتاين  علي  بركت  ندمي  ال�شيد/  اىل  وذل��ك   )557312( رقم  رخ�شة  مبوجب 
تعديات اخرى: تنازل مالك الرخ�شة لآخر وتغير ال�شم التجاري - تعديل ال�شم التجاري 
( اىل )ن��دمي بركات ملقالت تركيب  التكييف  : )زه��ر عبا�س ملقاولت تركيب وح��دات  من 
وحدات التكييف(     .وعما لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 
1991م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق 
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

دار الق�شاء ال�شارقة

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2012/1425 جتاري جزئي  

بالن�شر  العنوان  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  النعيمي  جمال  �شركة  عليه/  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2013/2/18م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
بالتايل:  الكهربائية     الدوات  لتجارة  ا�شطنبول   / ل�شالح  اع��اه  بالرقم  امل��ذك��ورة 
مبلغ  املدعية  اىل  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
وقدره )18283.00 درهم( ثمانية ع�شر الف ومائتني  وثاثة وثمانون درهم وفائدة 
الدعوى يف  رفع  تاريخ  اعتبارا من  �شنويا  بواقع %9  به   املحكوم  املبلغ  تعوي�شية على 
2013/2/18 وحتى ال�شداد التام وامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/11 حكما قابا لا�شتئناف خال 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�شي/ه�شام توفيق عبدالغني    
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية  االوىل      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3068 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد اكرم حممد �شادق اجلن�شية: باك�شتان املنفذ �شده : 
ن�شيم  اعانه:  املطلوب  المارات  العامة اجلن�شية:  للمقاولت  الظفرة  ن�شيم 
الظفرة للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2825 
املوافق 2013/3/27  الربعاء  يوم  لنظره جل�شة  اأظ وحدد  ع- ب-  م  عم جز- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3156 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
 : �شده  املنفذ  باك�شتان   اجلن�شية:  حممد  نيك  حممد  داد  التنفيذ/  طالب 
حمل التوكل لبيع لوازم اخلياطة اجلن�شية: المارات   املطلوب اعانه: حمل 
التوكل لبيع لوازم اخلياطة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2295 
املوافق 2013/3/26  الثاثاء  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم  م ع- ب-  عم جز- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2724 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
�شده  املنفذ  بنغادي�س  اجلن�شية:  مياه  هيارو  مياه  �شوبان  التنفيذ/  طالب 
اعانه:  املطلوب  المارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الف�شي  الدليل   :
مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الف�شي  الدليل 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق  2012/2432 عم جز- م ع- ب- 
2013/3/14 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2061 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ عطا ابو املعاطي ابو الفتوح الردويل اجلن�شية: م�شر   املنفذ 
�شده : ابراهيم خلفان حممد حميد ال علي اجلن�شية: المارات املطلوب اعانه: 
بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  علي  ال  حميد  حممد  خلفان  ابراهيم 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2012/212 مد كل- م ر-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثاثاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/4/16
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
/ب�شفته وكيا   تقدمت /عاي�سه عبداهلل عبدالكرمي زارعي 
بطلب   ، التوثيقات  ق�شم  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

تغير ا�شمها من ) عاي�شه ( اىل ) عائ�سة( 
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خال 30 يوما من تاريخ ن�شر العان .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�شي مبحكمة اأبوظبي االبتدائية

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

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
حمكمة  اىل  احلو�سني  احمد  جا�سم  علي  /جناه  تقدمت 
اأبوظبي البتدائية ق�شم التوثيقات ، بطلب تغير ا�شمها من 

) جناه ( اىل ) �ساره( 
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خال 30 يوما من تاريخ ن�شر العان .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�شي مبحكمة اأبوظبي االبتدائية

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

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 330 /2013  ح نف�س- م ر- ب- اأظ

ابراهيم  حممد  نادر  عليه:  مدعي  املغرب  اجلن�شية:  تورتو  هاجر  مدعي/ 
ح�شانة  واثبات  لل�شرر  طاق  الدعوى:  مو�شوع  م�شر   اجلن�شية:  ال�شهاوي 
عنوانه:  م�شر   اجلن�شية:  ال�شهاوي  ابراهيم  حممد  نادر  اعانه/  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثاثاء املوافق 2013/3/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2013/03/12
االحوال ال�شخ�شية                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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نهائي  ربع  اىل  للتاأهل  م�شتحيلة  �شبه  مهمة  ام��ام  النكليزي  ار�شنال  يقف 
ميونيخ  بايرن  على  يحل  عندما  القدم،  لكرة  اوروب��ا  ابطال  دوري  م�شابقة 

الملاين يف اياب ثمن النهائي اليوم الربعاء على ملعب اليانز ارينا .
الن�شخة الخرة  البافاري و�شيف بطل  الفريق  �شبه م�شتحيلة لن  مهمة 
وال�شاعي اىل حتقيق لقب مرموق جديد بعد 3 �شنوات من النتظار، و�شع 
قدما يف النهائي بفوزه الثمني يف عقر دار ار�شنال 3-1 ذهابا، ويعي�س فرتة 

رائعة على ال�شعيدين املحلي والوروبي.
اما ار�شنال، فيبحث عن انقاذ مو�شمه املتعرث واحراز لقبه الول منذ العام 
الرابطة، وفقدان  الكاأ�س وكاأ�س  2005، وذلك بعد خروجه من م�شابقات 
نقطة عن   24 بفارق  يتخلف  املحلي حيث  ال��دوري  املناف�شة على  اماله يف 

مان�ش�شرت يونايتد املت�شدر.
التوايل،  الثالثة ع�شرة على  للمرة  الثاين  الدور  اللندين  الفريق  ويخو�س 

و�شيكون امام مهمة بالغة ال�شعوبة يف هذا الدور على غرار اخر جتربتني 
مبجموع   4-3 ال�شباين  بر�شلونة  ام��ام  �شقط  حيث  النهائي،  ثمن  يف  ل��ه 
املباراتني العام 2011، ثم امام ميان اليطايل 3-4 اي�شا املو�شم املا�شي 

عندما �شقط ذهابا برباعية قبل ان يفوز ايابا بثاثية على ار�شهم.
2001، عن  من جهته، عجز بايرن، حامل اللقب اربع مرات اخرها العام 
اربعة موا�شم، وخ��رج فائزا  الثاين مرة واح��دة فقط يف اخر  ال��دور  تخطي 
3-2 يف جمموع املباراتني عندما التقى ار�شنال يف هذا الدور خال مو�شم 
2004-2005 عندما فاز ذهابا 3-1 بثنائية للبرويف كاوديو بيتزارو 
والبو�شني ح�شن �شالح حميدزيت�س مقابل هدف العاجي كولو توريه، قبل 

ان يرد اللندنيون ايابا بهدف مل يكن كافيا من الفرن�شي تيري هرني.
وتعر�س املدفعجية خل�شارة ثالثة امام الندية الملانية مقابل 9 انت�شارات 
وتعادل واحد، فيما حقق بايرن فوزه الثالث على الندية النكليزية يف 15 

لعبيه  فينغر  ار�شني  الفرن�شي  النكليزية.وطالب  الرا���ش��ي  على  م��ب��اراة 
ب�شنع امل�شتحيل حيث يتعني عليهم ت�شجيل ثاثة اهداف على القل للتاأهل 
بنف�شه  يثق  فريق  املباراة يف ظ��روف �شعبة �شد  النهائي: نخو�س  ربع  اىل 
متاما. �شعوريا يبدو انهم قد تاأهلوا، ويجب ان نفكر بدورنا بامكانية التاأهل، 

الفر�شة �شئيلة، لكن هذه الفر�شة جتعل من امل�شتحيل امرا ممكنا .
و�شيعول ار�شنال جمددا على مهاجمه الملاين لوكا�س بودول�شكي الذي دافع 
71 مباراة،  15 هدفا يف  2006 و2009 م�شجا  بايرن بني  ال��وان  عن 
بعدما جنح ذهابا يف ت�شجيل هدف هو الول يف مرمى الفريق البافاري يف 
العام اجلديد، لكنه مل يجنب فريقه اللندين اخل�شارة، علما بانه يعاين من 
ريبري  فرانك  الفرن�شي  ال��دويل  بايرن  مهاجم  طفيفة.و�شيغيب  ا�شابة 
البافاري عن  الفريق  الي�شرى. ومل يك�شف  ب�شبب ال�شابة يف كاحل قدمه 
مدة غياب جنمه الفرن�شي الذي خا�س الدقائق الت�شعني من مباراة بايرن 

الثاين،  الهدف  و�شجل   )2-3( دو�شلدورف  فورتونا  ام��ام  ال�شبت  ميونيخ 
ميونيخ من  بايرن  يحرم  ثالث لع��ب  ريبري  يعرج.وبات  وه��و  خ��رج  لكنه 
خدماته بعد لعب الو�شط با�شتيان �شفاين�شتايغر واملدافع جروم بواتينغ 
تدريباته  روب��ن  اري��ني  الهولندي  ال��دويل  اجلناح  اليقاف.وا�شتاأنف  ب�شبب 
ب�شكل طبيعي منذ يوم اجلمعة املا�شي و�شيكون جاهزا تابع مباراة الدوري 
�شي�شرف  ال��ذي  البافاري  الفريق  وا�شتعد  امل��درج��ات.  من  دو�شلدورف  ام��ام 
على  �شعب  بفوز  املقبل،  املو�شم  من  ابتداء  غ��واردي��ول  بيب  ال�شباين  عليه 
دو�شلدورف عندما قلب تاأخره مرتني، حمققا فوزه ال�21 من ا�شل 25 يف 
الدوري هذا املو�شم، ومبتعدا بفارق 20 نقطة عن اقرب مناف�شيه بورو�شيا 
دورمتوند حامل اللقب يف اخر مو�شمني وخ�شر بايرن مرة وحيدة على ار�شه 
هذا املو�شم امام باير ليفركوزن 2-1 يف ت�شرين الول )اكتوبر( املا�شي، بيد 

انه فاز يف جميع مبارياته الثماين العام 2013.

العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ق���دت 
ل����اإع����داد حل��ف��ل تكرمي  امل�����ش��ك��ل��ة 
الريا�شية  الجن�������ازات  اأ����ش���ح���اب 
رعاية  حتت  اقامته  املقرر  ال�شابع 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة اجتماعاً الأول 
من اأم�س حر�س ابراهيم عبدامللك 
حممد المني العام للهيئة العامة 
ل��رع��اي��ة ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة على 
مراحل  و�شع  يف  لأهميته  تروؤ�شه 
حيث  مبكانته  تليق  التي  الع���داد 
حفل  اقامة  الجتماع  خال  تقرر 
م�شاء  امل��رت��ق��ب  ال�شنوي  ال��ت��ك��رمي 
التا�شع من �شهر ابريل املقبل  يوم 

الوطني  امل���رك���ز  م�����ش��رح  ق���اع���ة  يف 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع 

وتنمية املجتمع باأبوظبي .
اللجنة  اع�����ش��اء  الج��ت��م��اع  ح�شر 
ي��ت��ق��دم��ه��م خ��ال��د عي�شى  امل��ن��ظ��م��ة 
اللجنة المني  املدفع نائب رئي�س 
عبداملح�شن  لوجود  امل�شاعد  العام 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال���دو����ش���ري  ف��ه��د 
بداية  ويف  ال��ب��اد  خ���ارج  مهمه  يف 
ابراهيم عبدامللك  اأعرب  الجتماع 
عن ارتياحه ملا اأبداه اأع�شاء اللجنة 
من حما�س وتفاعل من اأجل اعداد 
راع��ي احلفل  تليق مبكانة  مرا�شم 
تكرمي  م����ن  الأ�����ش����م����ى  وال�����ه�����دف 

اأ�شحاب الجنازات الريا�شية .

ثقافة التكرمي وفكر القائد
وق��������ال ع����ب����دامل����ل����ك: ن���ف���خ���ر ب�����اأن 
ع����ززت ثقافة  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
وم��ك��ان��ة ال��ت��ك��رمي وال��ت��ق��دي��ر حتى 
�شمتان  وال���ت���ك���رمي  الجن������از  ب����ات 
ريا�شة  ث���ق���اف���ة  يف  م���ت���ازم���ت���ن���ا 
القيادة  ح��ر���س  بف�شل  الم�����ارات 
كل  وتكرمي  تقدير  على  احلكيمة 
م��ن اأع��ط��ى وب����ذل اجل��ه��د ب�شدق 
واخ���ا����س ، واك���د ع��ب��دامل��ل��ك على 
نبع  باأهدافها  اجلائزة  انطاق  اأن 
القائد  ومكرمة  وفل�شفة  فكر  من 
خليفه  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

حفظه اهلل .

درا�شة  اىل  الج���ت���م���اع  حت����ول  ث���م 
ك���اف���ة امل����ق����رتح����ات وال���ت�������ش���ورات 
امل��ق��دم��ة م��ن الع�����ش��اء اىل جانب 
املو�شوعة  وال�����رام�����ج  اخل���ط���ط 
امل��رت��ق��ب وت���ق���رر يف اطار  ل��ل��ح��ف��ل 
بعقد  البدء  املرا�شم  اعداد �شياغة 
الحت�����ادات  م���ع  تن�شيقي  اج��ت��م��اع 
التي حققت منتخباتها  الريا�شية 
اجنازات ريا�شية كما �شيتم حتديد 
م���وع���د الج���ت���م���اع خ�����ال الأي������ام 

القليلة القادمة .

كتيب احلفل 
حفل  كتيب  ا���ش��دار  اعتماد  وتقرر 
التكرمي ال�شابع يت�شمن معلومات 

الاعبني  لأ�شماء  ور�شد  تعريفية 
وال���اع���ب���ات اأ����ش���ح���اب الجن�����ازات 
التوجيه  مت  ك���م���ا  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
الر�شمي  امل��وق��ع  تفعيل  ب�����ش��رورة 
انطلق  ال�������ذي  ال����ت����ك����رمي  حل���ف���ل 
متزامناً مع حفل التكرمي ال�شابق 

)ال�شاد�س( .
ب��ع�����س الرموز  ت��ك��رمي  ت��ق��رر  ك��م��ا 
اأع��ط��ت وقدمت  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
للحركة الريا�شية جهوداً ملمو�شة 
���ش��اه��م��ت يف دع���م وت��ط��وي��ر العمل 
املثال  �شبيل  على  منهم  الريا�شي 
ال�شيخ �شعيد بن حمدان اآل نهيان 
للبولينج  الم�����ارات  احت���اد  رئ��ي�����س 
حميد  بن  في�شل  وال�شيخ  ال�شابق 

العربي  الحت���اد  رئي�س  القا�شمي 
المارات  احتاد  ورئي�س  للدراجات 

للدراجات ال�شابق .
اللجان  ت�شكيات  اعتماد  مت  كما 
ا�شارة  واط��اق  امل�شاعدة  الفرعية 
اأج��ن��دات حمدده  ب��دء عملها وف��ق 
حتقيق  ت�شتهدف  متطورة  وروؤى 
احلفل  م����ن  ال���رئ���ي�������ش���ي  ال����ه����دف 
بال�شورة  اخ���راج���ه  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

الائقة .

احلفل يحظى باأهمية خا�سة
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر ت��ق��رر عقد 
عن  لاإعان  �شحفيان  موؤمتران 
املكرمني  واع���داد  احلفل  تفا�شيل 

الريا�شية  ال�������ش���اح���ة  اأب����ن����اء  م����ن 
والعان اي�شاً عن مكرمة �شاحب 
ال����دول����ة حفظه  رئ���ي�������س  ال�����ش��م��و 
الريا�شيني  لتكرمي  املوجهة  اهلل 

اأ�شحاب الجنازات الريا�شية. 
مبقر  ���ش��ي��ن��ع��ق��د  الول  امل�����وؤمت�����ر 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  بدبي  الهيئة 
25 مار�س اجلاري املوؤمتر الثاين 
املقبل  ابريل   7 املوافق  يوم الح��د 

مبقر الهيئة بدبي اي�شا
حممد  عبدامللك  ابراهيم  واختتم 
ع��ل��ى اع�شاء  ب��ال��ت��اأك��ي��د  الج��ت��م��اع 
الذي  احلفل  ه��ذا  باأهمية  اللجنة 
�شكًا  خم��ت��ل��ف��اً  ي���ك���ون  اأن  ي���اأم���ل 
ال�شتة  الع�������وام  ع���ن  وم�����ش��م��ون��اً 

ال�شابقة ليواكب ما ت�شهده ريا�شة 
الم��ارات من تقدم وازده��ار ويليق 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  مب��ك��رم��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفه 
ومكانة  وبا�شم  اهلل  حفظه  الدولة 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  احلفل  راع��ي 
ن��ه��ي��ان وي����واك����ب ما  اآل  ب���ن زاي�����د 
ت�����ش��ه��ده ال���دول���ة م��ن ت��ق��دم ورقي 
امل�شتويات  ك���اف���ة  ع��ل��ى  وازده��������ار 
م�شدداً على اأن يحظى هذا احلفل 
وروؤي�����ة متطورة  خ��ا���س  ب��اه��ت��م��ام 
ال�شاحة  وح��ر���س  حر�شنا  تعك�س 
الريا�شية على تقدير وتكرمي كل 
يليق  مبا  الوطن  لهذا  اأعطى  من 

بعطائه .

ي��وم��ي اجلمعة  دب��ي  ال��ك��ارت��دروم يف  حتت�شن حلبة 
اجلاري(  م��ار���س-اآذار  و16   15( املقبلني  وال�شبت 
اإنطاقة الدورة احلادية ع�شرة من بطولة كارتدروم 
دبي للتحمل من ميني ومناف�شاتها مب�شاركة نخبة 

من املت�شابقني وع�شاق ال�شرعة والإثارة.
جددت  التي  ميني  برعاية  البطولة  اأح���داث  وتقام 
الثاين  للعام  دبي  الكارتدروم يف  �شراكتها مع حلبة 
على التوايل يف خطوة تهدف من خالها اإىل دعم 
الريا�شة املحلية والإرتقاء بالبطولة التي انطلقت 

مناف�شاتها يف العام 2004. 
�شتاثي�س،  �شتاثي�س  قال  اخلطوة،  هذه  على  تعليقاً 
 ، الع�شو املنتدب للمركز امليكانيكي للخليج العربي 
وال�شارقة  دبي  يف  ميني  ل�شيارات  احل�شري  الوكيل 
وجهاً  ال�����ش��راك��ة  ه��ذه  متثل  ال�شمالية:  والإم�����ارات 

امليكانيكي للخليج  املركز  التعاون ما بني  اأوج��ه  من 
وتفخر  دب��ي،  الكارتدروم يف  و ميني وحلبة  العربي 
التي  وال�شرعة  الإث����ارة  م��ن  ج���زءاً  تكون  ب��اأن  ميني 
ك��ارت��دروم دبي للتحمل  اأح��داث بطولة  تطغى على 

واأن تكون �شريكاً مثالياً يرتقي بريا�شة الكارتينج. 
ويف اأب�����رز ال���ت���ط���ورات ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ال��ب��ط��ول��ة، قرر 
امل�شاركة  البحريني عدم  باتلكو  اللقب فريق  حامل 
�شيف�شح  ال��ذي  الأم��ر  البطولة،  العام من  ن�شخة  يف 
اللقب  على  للمناف�شة  الآخ���رى  الفرق  اأم��ام  املجال 

ويلهب اأر�س احللبة. 
ال�شابق  ال��ع��امل��ي  ال��ك��ارت��ي��ن��ج  ب��ط��ل  ح�����ش��ور  وي�شفي 
الإحتاد  قبل  م��ن  املنظمة  ت��ي  ج��ي.  �شباقات  وبطل 
اإ�شافية من  لل�شيارات ديفيد تريان جرعة  ال��دويل 
الإث��ارة على املناف�شات عندما يقود فريق �شي. جي 

برو نحو رفع كاأ�س البطولة عالياً رفقة زمائه يف 
الفريق كًا من األبان فاروتي والأخوين عزام رامي 
ورام����ز وجن���م ال��ك��ارت��ي��ن��ج ال�����ش��اع��د ب��ر���س باكنهام 
اأن  ال��ورق  على  واملحللون  املراقبون  ويتوقع  وال�س. 
تكون الت�شكيلة املتميزة من ال�شائقني التي ميتلكها 

فريق �شي. جي برو الأوفر حظاً للفوز باللقب.
مهمة �شي. جي برو لن تكون �شهلة مب�شاركة اأ�شماء 
من العيار الثقيل وفرق لها وزنها يف عامل الكارتينج 
اإمارتي  ط��اق��م  ي�شم  ال���ذي  دب��ي  �شقور  ف��ري��ق  مثل 
اآل م��ك��ت��وم و�شعيد  ال�����ش��ي��خ ح�����ش��ر  ب��ق��ي��ادة  ب��ال��ك��ام��ل 
حامل  على  �شعبوا  الذين  املطاوع  وحممد  املهري 
اللقب فريق باتلكو مهمتهم يف الفوز باللقب وكانوا 
العام  الأول  املركز  اأدن��ى من حتقيق  اأو  قاب قو�شني 
املا�شي، و�شي�شعون اأعينهم على اللقب الذي حرموا 

تاميلي�س  فريق  وي�شعى  املا�شي.  العام  حتقيقه  من 
الفريق  يف  وزمائه  �شاتيناي  بول  بقيادة  اإيفينت�س 
كًا من فيليبي فالينزا وجامي�س بني و�شتيف ليال، 
لكنهم  ال�����ش��دارة،  اأ�شحاب  بني  اجل���دارة  تاأكيد  اإىل 

يعلمون اأن مهمتهم لن تكون �شهلة اأبداً.
ويف �شياق مت�شل، ا�شتقطبت فئة ال�شركات م�شاركة 
من  ال�شركات  هذه  تهدف  حيث  العام،  هذا  قيا�شية 
الفريق  روح  تعزيز  اإىل  البطولة  امل�شاركة يف  خال 
وتكري�س  املوظفني  بني  اجلماعي  والعمل  ال��واح��د 

حب املناف�شة لديهم.
وقال حبيب �شويري، مدير فريق �شي. جي را�شينغ 
حامل اللقب قبيل اإنطاقة البطولة: هدفنا وا�شح 
وب�شيط وهو احلفاظ على اللقب والفوز باملركزين 
الأول والثاين من فئة املحرتفني ، ف�شًا عن رفع 

متميزاً  فريقاً  ن�شم  اأننا  اأعتقد  عالياً.  الأمم  كاأ�س 
م��ن ال�����ش��ائ��ق��ني ه���ذا ال��ع��ام ال��ذي��ن مي��ل��ك��ون بيدهم 

مفاتيح الن�شر. 
بالورود  طريق �شي. جي را�شينغ لن يكون مفرو�شاً 
اإىل  ت�شعى  ال��ت��ي  ال�شركات  ف��رق  م��ن  نخبة  ب��وج��ود 
و   ، اأك�شن  اإم. بي. �شي  اللقب مثل  الإطاحة بحامل 
للخليج  امليكانيكي  املركز  و   ، الأو�شط  ال�شرق  اأودي 
العربي ميني را�شينغ ، و تامي ديزرت غروب ، و بيه. 

جي. كيه را�شينغ ، و فريق الإمارات .
اإدارة  رئ��ي�����س جمل�س  ال���ف���ردان،  ف����ردان  ع��ل��ي  وق���ال 
اإىل م�شاهدة  ق��دم��اً  اأت��ط��ل��ع   : اأوت�����ودروم  دب��ي  حلبة 
ال�شراعات املثرة وال�شاخنة ما بني الفرق ال�شاعية 
دائرة  اأّن  واأع��ت��ق��د  ال��ع��ام.  ه���ذا  ال��ل��ق��ب  حتقيق  اإىل 
ال�شراع يف البطولة هذا العام �شتكون مفتوحة مع 

مقارنة  امل�شاركة  والفرق  ال�شائقني  م�شتوى  اإرتفاع 
بالن�شخ ال�شابقة من البطولة. واأمتنى لكافة الفرق 
وال�شائقني كل التوفيق، ونتطلع اإىل اأن يفوز الفريق 

الأف�شل والأمهر باللقب. 
وتنطلق جولة التجارب احلرة من بطولة كارتدروم 
دبي للتحمل من ميني 2013 يوم اجلمعة يف متام 
الت�شفيات  وتتبعها جولة  11:40 �شباحاً  ال�شاعة 
يف متام ال�شاعة 12:55 ظهراً، مع اإنطاق ال�شباق 
ظ��ه��ر اجلمعة  ب��ع��د  م���ن   2:00 ال�����ش��اع��ة  يف مت����ام 
واإنتهائه بعد 12 �شاعة، اأي يف متام ال�شاعة 2:00 
لع�شاق  ال��دخ��ول  و�شيكون  ال�شبت.  ي��وم  �شباح  م��ن 
ال�شرعة والإثارة واملحركات الريا�شية جماناً طيلة 
فرتة ال�شباق مع وجود ت�شكيلة متنوعة من املاأكولت 

وامل�شروبات �شمن احللبة وخارجها. 

مــهـــمـــــــة �ضبــــه م�ضتحيلــــة لأر�ضنــــال �ليــــــوم

مبكرمة رئي�س الدولة ورعاية من�سور بن زايد

حفـــل تكريـــم �أ�ضحـــاب �لإجنـــاز�ت �لريـــا�ضيــــة �ل�ضابــــع يــــوم 9 �أبريــــل �لقـــــــادم
برئا�سة عبدامللك اللجنة املنظمة العليا تعقد اجتماعًا حت�سرييًا لالإعداد للحفل
موؤمتر �سحفي يوم 25 لالإعالن عن تفا�سيل تكرمي اأ�سحاب الإجنازات

انطالق اجلولة الأوىل من بطولة كارتدروم دبي للتحمل من ميني 2013

فريق �ضقور دبي بطاقم �إمارتي بالكامل ي�ضعى �إىل حمو خيبة �لعام �ملا�ضي و�لتحليق باللقب

يقام حتت اإ�سراف جمل�س اأبوظبي الريا�سي وب�سعار الفائزة اأمي 

�ليوم.. �ضباق ليو� للجري مب�ضاركة 500 فتاة و�أم 
�ضد�رة دبي يف �لدور �لأول لدوري �لعام للرجال لل�ضطرجن وجلنة �مل�ضابقات تعتمد نتائج �لدوريات

الأربعاء  اليوم  �شباح  التا�شعة  ال�شاعة  يف  يقام 
والذي  والأم��ه��ات  للفتيات  للجري  ليوا  �شباق 
يقام بتنظيم جمل�س ابوظبي الريا�شي بالتعاون 
مع مكتب الغربية التعليمي ، ب�شعار ) الفائزة 
ميثلن  واأم  ف��ت��اة   500 م�شاركة  و���ش��ط   ) اأم���ي 
مناطق) ليوا،مدينة زايد،املرفاأ ،غياثي( وجاء 
تنظيم ال�شباق باأهداف تنمية الوعي الريا�شي 
والثقايف ل�شريحة الأمهات والفتيات يف جمتمع 
املنطقة الغربية ، وتعزيز التوا�شل الجتماعي 
اأهمية  ال��ري��ا���ش��ي وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى  ب��ال��ن�����ش��اط 
والتحديات  امل��ع��وق��ات  ملواجهة  الريا�شة  ودور 
الجتماعي  التفاعل  حتقيق  ،بجانب  ال�شحية 
على  واحل��ر���س   ، وابنتها  الأم  ب��ني  والريا�شي 
املمار�شة  ع��ل��ى  امل�������ش���ارك���ات  وت�����ش��ج��ي��ع  حت��ف��ي��ز 
م�شاركة  بفكرة  احل���دث  ي��ق��ام  ،ك��م��ا  الريا�شية 
انطاقا  ال�شباق  فعاليات  يف  واأم��ه��ا  الطالبة 
من �شعار الريا�شة للجميع. كما �شي�شهد ختام 
ال�شباق تكرمي الفائزات الع�شرة الول بجوائز 
والفتاة يف  الأم  ل��دور  تثمينا   ، قيمة وحتفيزية 
،انطاقا  ب�شكل عام  واملجتمع  الواحدة  ال�شرة 
من خطط جمل�س ابوظبي الريا�شي ال�شاعية 
بيدهم  والأخ����ذ  املجتمع  ���ش��رائ��ح  جميع  ل��دع��م 

التي  اليجابية  والتطبيقات  امل��م��ار���ش��ات  نحو 
ت�شهم يف حتقيق الرفاهية املجتمعية . 

بدوره ا�شار ال�شيد م�شلم العامري مدير مكتب 
الغربية التعليمي على اأهمية �شباق ليوا للجري 
تعزيز  يف  الكبر  ودوره   ، والفتيات  لامهات 
تثقيف  يف  ي�شهم  ال���ذي  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ف��اع��ل 
اإىل  الريا�شة  ممار�شة  باأهمية  الفرد  وتوعية 
وخارجها،  املدر�شة  بني  املثمر  التوا�شل  جانب 
الريا�شي  اب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ب������دور  م�����ش��ي��دا 
وامل�شابقات  ال��ب��ط��ولت  تنظيم  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه 
ت�شاعد  التي  املهمة  التوعية  وب��رام��ج  الهادفة 

جلميع  الريا�شية  والثقافة  الوعي  تنمية  على 
�شرائح املجتمع يف املنطقة الغربية . من جهته 
اأكد جابر اجلابري رئي�س ق�شم اندية املجتمع يف 
جمل�س ابوظبي الريا�شي حر�س املجل�س على 
الريا�شية  امل�شابقات  وتنظيم  امل�شاريع  تقدمي 
الفاعلة التي تعود مبكت�شبات لاأ�شرة الواحدة 
ليوا  �شباق  ان  م�شرا   ، ع��ام  ب�شكل  وللمجتمع 
الأمهات  �شريحة  ب��ني  التوا�شل  يعزز  للجري 
وال��ف��ت��ي��ات وي��ع��زز ال��ت��اق��ي يف الأف��ك��ار وي�شهم 
املنطقة  م����دن  يف  ال��ري��ا���ش��ي  الن�شاط  رف��ع  يف 

الغربية .

مناف�شات  ال�شبت  يوم  م�شاء  اختتمت 
للرجال  ال��ع��ام  ل����دوري  الأول  ال����دور 
المارات  يف  اأقيمت  والتي  وال�شيدات 
العام  دوري  ففي  ال�����ش��ارق��ة  البا�شمة 
نادي  لل�شطرجن فعلى �شالة  للرجال 
اأقيمت  لل�شطرجن  ال��ث��ق��ايف  ال�����ش��ارق��ة 
م����ب����اراة واح������دة ج��م��ع��ت ب���ني فرقي 
ال�������ش���ارق���ة ودب�����ي ل��ل�����ش��ط��رجن، حيث 
ال��ف��وز بعد  ن���ادي دب��ي  ا�شتطاع ف��ري��ق 
فرتة طويلة من الدربي بني النادين 
انتهت  ح��ي��ث   ،1.5-2.5 ب��ن��ت��ي��ج��ة 

املباريات على النحو التايل:
لعب  ح�����ش��ل  الأوىل  ال��ط��اول��ة  ع��ل��ى 
الكبر  ال������دويل  ال����ش���ت���اذ  ال�������ش���ارق���ة 
�شامل عبدالرحمن على نقطة املباراة 
الحتاد  ا�شتاذ  دب��ي  لع��ب  تغيب  بعد 
الدويل عثمان مو�شى، وعلى الطاولة 
ال��ث��ان��ي��ة ج��م��ع ل��ق��اء ال���ش��ت��اذ الدويل 
عبداهلل ح�شن من ال�شارقة مع لعب 
دب����ي ا����ش���ت���اذ الحت������اد ال������دويل نبيل 
���ش��ال��ح ح��ي��ث ا���ش��ت��ط��اع الخ���ر الفوز 
 ،1-1 اىل  النتيجة  وتعديل  باملباراة 
فيما تعادل كل من الاعبان ال�شتاذ 
ال�شارقة  م���ن  ن��ع��م��ان  ع��م��ر  ال�����دويل 
وا�شتاذ الحت��اد ال��دويل جنيب �شالح 
من دبي ليقت�شما نقطة اللقاء لت�شبح 
النتيجة نقطة ون�شف لكا الفريقني 

جمع  وال��ذي  الرابعة  الطاولة  وعلى 
ا�شتاذ الحتاد الدويل  ال�شارقة  لعب 
النا�شيء  م��ع  ال��ه��رم��ودي  عبداملجيد 
لع���ب دب���ي اب��راه��ي��م ���ش��ل��ط��ان الذي 
كان له دور يف ترجيح كفة ناديه بعد 
الفوز يف مباراة جميلة بني الطرفني 
وليفوز  امل��ب��اراة  نقطة  على  ليح�شل 
فريق نادي دبي بنتيجة اللقاء 2.5-
1.5 ليت�شدر الدور الأول من الدوري 
العام للرجال، واأدار لقاء القمة احلكم 

الدويل �شعيد يو�شف.
لل�شطرجن  لل�شيدات  العام  دوري  ويف 
والذي جمع بني فتيات نادي ال�شارقة 
وفتيات نادي دبي انتهى اللقاء بتعادل 
وتقا�شم   2-2 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال��ف��ري��ق��ني 
نقطة املباراة و�شدارة دوري ال�شيدات 
نتائج  ا���ش��ف��رت  ح��ي��ث  الأول،  دوره  يف 

الطاولت على النحو التايل:

ال�شتاذة  ف��ازت  الأوىل  الطاولة  على 
الدولية خلود الزرعوين من ال�شارقة 
ا�شتاذة الحتاد  دبي  ن��ادي  على لعبة 
الطاولة  وعلى  نعمان،  اآمنة  ال��دويل 
علياء  الدولية  الاعبة  فازت  الثانية 
ا�شتاذة  ع��ل��ى  ال�������ش���ارق���ة  م���ن  غ���ري���ب 
ف��ائ��ق��ة بوخ�شم من  ال����دويل  الحت����اد 
دبي  فتيات  ا�شتطاع لعبة  فيما  دب��ي، 
ب�شاير خليل الفوز على الاعبة عبر 
الطاولة  وع��ل��ى  ال�����ش��ارق��ة  م���ن  ع��ل��ي 
ال��راب��ع��ة والخ����رة ف���ازت لع��ب��ة دبي 
نادي فتيات  مرمي عي�شى على لعبة 
لينتهي  ال��زرع��وين  عائ�شة  ال�����ش��ارق��ة 
واقت�شام  ال��ف��ري��ق��ني  ب��ت��ع��ادل  ال��ل��ق��اء 
للدور  وت�����ش��دره��م��ا  امل����ب����اراة  ن��ق��ط��ة 
لل�شيدات،  ال��ع��ام  ال����دوري  م��ن  الأول 
جواهر  ال��دويل  احلكم  اللقاء  واأدارت 
اجل�����ش��م��ي. م���ن ج��ان��ب اآخ�����ر: عقدت 

جلنة امل�شابقات للجهاز الفني باحتاد 
الأول  اجتماعها  لل�شطرجن  الم��ارات 
 2016-2012 يف دورتها اجلديدة 
�شفيق  ال�شيد  برئا�شة  الحت���اد  مبقر 
عبدالرزاق العو�شي وبح�شور اأع�شاء 
وهدى  �شكري  يو�شف  �شعيد  اللجنة 
وم�شت�شار  ع��ل��ي  و���ش��ي��خ��ة  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال���ل���ج���ن���ة م����ه����دي ع���ب���دال���رح���ي���م مع 
اع���ت���ذار ال�����ش��ي��د ط����ارق خ����وري نائب 
حيث  عمله.  ل��ظ��روف  اللجنة  رئي�س 
دوريات  نتائج  اعتماد  اللجنة  ق��ررت 
ودروي  ال�شنية  للمراحل  ال�شطرجن 
وال�����ش��ي��دات يف دوره  ل��ل��رج��ال  ال���ع���ام 
اجلمعة  ي���وم  ان��ط��ل��ق��ت  وال��ت��ي  الأول 
الدور  نهاية  ف��راي��ر حتى   8 امل��واف��ق 
الول والذي كان يوم ال�شبت املا�شي. 
حيث �شت�شتمر حتى يوم 27 من �شهر 

اأبريل املقبل.
كما ق��ررت اللجنة اعتماد ق��رار جلنة 
لقاء  نتيجة  يخ�س  فيما  ال�شتئناف 
دوري  يف  وال�شارقة  دبي  فتيات  ناديي 
ال�������ش���اب���ات وال���ت���ي ان��ت��ه��ت ب���ف���وز دبي 
تاأجيل  ق�����ررت  ك��م��ا   .0-4 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
الدور  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات 
29 من  ي���وم  ال��ث��اين وت��رح��ي��ل��ه��ا اىل 
الدرا�شة  ل���ظ���روف  اجل�����اري  ال�����ش��ه��ر 

والمتحانات. 



الفجر الريا�سي

18

األربعاء -    13   مارس    2013 م    -    العـدد   10739
Wednesday   13    March    2013  -  Issue No   10739

اأ�شبح فريق ت�شيل�شي الإجنليزي واحدا من �شت فرق ت�شعى 
تن�شم  اأن  اأرادت  اإذا  الذهاب،  مباراة  الهزمية يف  اإىل جت��اوز 
لقرعة دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروب��ي لكرة القدم 

التي تقام يوم اجلمعة املقبل.
وانتهت اأغلب مباريات جولة الذهاب لدور ال�شتة ع�شر التي 
ثاث  اأنتهت  حيث  �شئيل،  بفارق  املا�شي  اخلمي�س  اأقيمت 
مباريات فقط بفارق اأكرث من هدف مقابل مباراتني انتهتا 

بالتعادل ال�شلبي.
لت�شيل�شي،  الفني  املدير  بينيتيز  رافاييل  الأ�شباين  وم��ازال 
يحلم بقيادة البلوز �شوب الألقاب، التي �شتقوده للرحيل عن 
�شتامفورد بريدج يف نهاية املو�شم احلايل، مرفوع الراأ�س، يف 
اأعقاب تعادل الفريق بهدفني ملثلهما مع م�شيفه مان�ش�شرت 

بعدما  املا�شي،  الأح��د  الإجنليزي  الحت��اد  كاأ�س  يونايتد يف 
كان متاأخرا بفارق هدفني، لتثبت اأن الاعبني يدعمونه.

عليه  البطولة،  يف  م�شواره  ملوا�شلة  الفريق  اأراد  ح��ال  ويف 
اأول اأن يثاأر من هزميته بهدف دون رد على يد �شيفه �شتيوا 

بوخار�شت الروماين يف جولة الذهاب.
نقوم  اأن  علينا  البلوز،  دف��اع  قلب  ازبيليكويتا  �شيزار  وق��ال 
اأن  علينا  باللقاب..  للفوز  �شهران  اأمامنا  جهدنا،  باأق�شى 

نتحد معا واأمتنى اأن نحقق الفوز .
املباريات  من  مزدحمة  روزن��ام��ة  يواجه  قد  ت�شيل�شي  ولكن 
الأوروب�����ي، حيث  ل��ل��دوري  الثمانية  دور  اإىل  ت��اأه��ل  ح��ال  يف 
اأيام،  خم�شة  غ�شون  يف  م��ب��اري��ات  ث��اث  ان���ذاك  �شيخو�س 
لكاأ�س الحتاد  الثمانية  ل��دور  الإع����ادة  م��ب��اراة  ذل��ك  مب��ا يف 

الإجنليزي يف مواجهة مان�ش�شرت يونايتد.
وبالن�شبة للجار اللندين، توتنهام فقد �شار قاب قو�شني اأو 
اأدنى من التاأهل اإىل دور الثمانية بعد فوزه الرائع على اإنرت 

ميان الإيطايل بثاثة اأهداف نظيفة يف مباراة الذهاب.
دون  توتنهام  خا�شها  التي  ال12  املباريات  م�شرة  وانتهت 
هزمية، يوم الأحد املا�شي بعدما �شقط على ملعب ليفربول 
2-3، ولكن لعب الو�شط جيلفي �شيجورد�شون واثق من اأن 

فريقه قادر على ا�شتعادة توازنه.
بع�س  م��ذه��ل��ة، ويف  م�����ش��رة  ���ش��ي��ج��ورد���ش��ون: حققنا  وق���ال 
الآحيان تقع اأمور مثل هذه، علينا التاأكد من احتادنا معا.. 

نعيد تنظيم �شفوفنا.. ون�شتعد للمباراة املقبلة .
يف  يونايتد،  نيوكا�شل  الأخ���ر  الإجن��ل��ي��زي  ال��ف��ري��ق  واأ���ش��ب��ح 

�شلبيا  تعادله  بعد  الثمانية  دور  اإىل  للعبور  متميز  موقف 
على ملعب اآجني الرو�شي يف مباراة الذهاب.

�شارة  منح  ال��ذي  لنيوكا�شل،  الفني  املدير  ب��اردو  الن  وق��ال 
ا�شتبعاد  بعد  كاباي،  يوهان  الو�شط  اإىل لعب خط  القيادة 
اإذا  الظهر:  الإ�شابة يف  ب�شبب  كولوكيني  فابري�شيو  املدافع 
خطوة  �شتكون  الأوروب���ي،  للدوري  الثمانية  دور  اإىل  عرنا 

رائعة .
واأ�شاف: نحن اأمام احلقائق ال�شا�شية للموقف.. كان لدينا 
فريق جيد يوم اخلمي�س، وجماهرنا تدرك متاما اأن املهمة 
اإىل  الاعبني  كل  من  ونحتاج  لنا،  بالن�شبة  �شعبة  �شتكون 

تقدمي اأف�شل ما لديهم من اأجل العبور .
واأ�شبح فريق لت�شيو الإيطايل يف موقع جيد للعبور اإىل دور 

الثمانية بعدما تغلب على ملعب �شتوجتارت الأملاين بهدفني 
نظيفني يف مباراة الذهاب.

ولكن لت�شيو �شي�شطر اإىل خو�س مباراة الإياب على امللعب 
للعقوبة  وفقا  جماهره،  ب��دون  روم���ا،  بالعا�شمة  الأومل��ب��ي 
امل��ف��رو���ش��ة عليه م��ن ق��ب��ل الحت����اد الأوروب������ي ل��ك��رة القدم 
)ي��وي��ف��ا( وال��ت��ي حت��رم��ه م��ن ج��م��اه��ره م��ب��ارات��ني، ب�شبب 
ال�شعارات النازية التي ا�شتخدمها بع�س امل�شجعني يف مباراة 

�شابقة.
يورو  ال��ف   40 اأي�����ش��ا  تغرميه  مت  ال���ذي  لت�شيو،  وت��ع��ر���س 
فيورنتينا  اأم����ام  ملعبه  ع��ل��ى  ل��ل��ه��زمي��ة  دولر(،  )52الف 
�شفر-2 بالدوري الإيطايل، بعدما حل الرهاق بالاعبني 

يف اأعقاب املجهود ال�شاق الذي بذلوه اأمام �شتوجتارت.

حلم �لبلوز متعلق بتخطي بوخار�ضت بالدوري �لأوروبي

ت���وا����ش���ل���ت الإث���������ارة وال���ت���ح���دي يف 
����ش���وؤون  وزارة  دوري  م����واج����ه����ات 
ال��رئ��ا���ش��ة ال��ك��روي ال���ذي ي��ق��ام على 
م���اع���ب ف���ن���دق ق�����ش��ر الم�������ارات ، 
الريا�شية لتفاقية  الرامج  �شمن 
الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  بني  التعاون 
الريا�شي،والتي  ابوظبي  وجمل�س 

الريا�شي  التوا�شل  لتحقيق  تهدف 
ب���ني م��ن��ت�����ش��ب��ي ق���ط���اع���ات ال������وزارة 

واجلهات احلكومية التابعة لها .
�شهد مناف�شات اجلولة الثالثة فهد 
علي ال�شام�شي مدير اإدارة الت�شويق 
والت�����������ش�����ال مب���ج���ل�������س اب���وظ���ب���ي 
رئي�س  احل��م��ادي  وح�شن  الريا�شي 

وزارة  يف  اللوج�شتي  ال��دع��م  ق�شم 
ال�شويدي  وخ��ال��د  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
واأ�شفرت  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال���ع���ام  امل��ن�����ش��ق 
ن��ت��ائ��ج اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن الدور 
فوز  الأوىل عن  املجموعة  الول يف 
اخلالدية  ع��ل��ى  ي���ا����س  ب��ن��ي  ف���ري���ق 
اأه��داف مقابل هدف ،تناوب  باأربعة 

في�شل  م����ن  ك����ل  ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا  ع���ل���ى 
احل����م����ادي وك��ون�����ش��ان��ت��ني اأدري�������ان 
جاء  فيما   ، ح��ازم  وحممد  وفيكاتو 
هدف اخلالدية الوحيد عن طريق 

�شالح عبيد .
ال��ث��ان��ي��ة مت��ك��ن فريق  امل����ب����اراة  ويف 
�شر بني يا�س من الفوز على فريق 
بينونة بثاثة اأه��داف لهدفني ، يف 
وال�شراع  بالندية  حافلة  مواجهة 
امل��ح��ت��دم وال��ت��ن��اف�����س ال�����ش��ري��ف بني 
�شجل  ح���ي���ث   ، ال���ف���ري���ق���ني  لع���ب���ي 
)هدفني(  ال�شيعري  �شالح  للفائز 
و���ش��ع��ي��د حم���م���د ، يف ح����ني ج����اءت 
ثنائية  ط��ري��ق  ع��ن  بينونة  اأه����داف 

نايف الكتبي .
الثانية  امل��ج��م��وع��ة  م��ن��اف�����ش��ات  ويف 
�شهدت نتائج اجلولة الثالثة تعادل 
مثر بني فريقي ليوا ودا�س بثاثة 
اأهداف  اأح��رز   ، لكل منهما  اأه���داف 
وعلي  العامري  عي�شى  احمد  الول 
�شهيل العامري وعبد العزيز العنزي 
، وج��اءت اأه��داف الثاين عن طريق 
ه��دف��ني ل��ن��ا���ش��ر امل���زروع���ي وهدف 
�شيناريو  وت��ك��رر   . ال��ع��ري  حل�شني 

الثانية  املباراة  م�شهد  على  التعادل 
بني فريقي البطني واليا�شات بدون 

اأهداف .
مواجهات  الأرب��ع��اء  ال��ي��وم  وتنطلق 
 ، ل��ف��رق املجموعتني  ال��ث��اين  ال���دور 
الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  يف  يلتقي  ح��ي��ث 
اخل���ال���دي���ة م���ع ���ش��ر ب��ن��ي ي���ا����س ، 
 ، يا�س  بني  فريق  بينونة  وي��اع��ب 
اقامة  الثانية  املجموعة  ت�شهد  كما 
وليوا  ودا���س  البطني  مباراتني بني 

مع اليا�شات .
ويختتم الدور الثاين بانتقال اأربعة 
فرق من كا املجموعتني اىل املربع 
ال��ذه��ب��ي مل��ن��اف�����ش��ات ال��ب��ط��ول��ة ومن 
باملباراتني  ال��ف��ائ��زي��ن  ي��ل��ت��ح��ق  ث���م 
ملناف�شات  اخل��ت��ام��ي��ة  امل��واج��ه��ة  اىل 

لدوري.
ويف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل ت�����ش��در ه���دايف 
ال�������دوري ب��ع��د خ���ت���ام ال������دور الول 
في�شل  ي����ا�����س  ب���ن���ي  ف����ري����ق  لع�����ب 
اأه���داف ويليه   6 احل��م��ادي بر�شيد 
كل من ماجد اخلا�شي من فريق 
الكتبي من فريق  ، ونايف  اليا�شات 
بينونة بر�شيد 4 اأهداف لكل واحد 

منهما .
املن�شق  ال�شويدي  خالد  قدم  ب��دوره 
العام للبطولة �شكره وتقديره لكل 
الفني  اأدائ��ه��ا  على  امل�شاركة  ال��ف��رق 
ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع مبادئ  امل��ت��م��ي��ز مب���ا 
الائحة  و����ش���روط  امل���ث���ايل  ال��ل��ع��ب 
م�شرا  ال����دوري،  ملناف�شات  الفنية 

م�شتوى  ���ش��ه��د  الول  ال�������دور  ان 
الفنية  ال����ن����واح����ي  م�����ن  م�����رم�����وق 
والتحكيمية،اأ�شهمت بتحفيز لعبي 
فرق املجموعتني على تقدمي ملحات 
مباريات  ت�شهد  ان  متوقعا  عالية، 
الدور الثاين اإثارة كبرة وم�شتويات 
م��ت��ق��دم��ة جل��م��ي��ع م��ب��اري��ات��ه التي 

الأربعة  ال��ف��رق  ت��اأه��ل  ع��ن  �شتف�شر 
اىل املربع الذهبي ملناف�شات الدوري 
اللجان  جلميع  بال�شكر  متقدما   ،
تنظيم  ع��ل��ى  وامل�������ش���رف���ة  ال��ع��ام��ل��ة 
ال�����دوري ب��ج��ان��ب الدور  م��ن��اف�����ش��ات 
التحكيمي املميز من جانب احلكام 

املعتمدين يف احتاد الكرة .

اليوم.. انطالق مواجهات الدور الثاين 

تـــو��ضـــل مـنـــاف�ضـــات دوري وز�رة �ضــــوؤون �لـــرئــا�ضــــة بـــاإثــــارة كــــبــيـــرة 

مناف�ضات قوية مرتقبة يف بطولة �لعامل للغط�س بدبي
الغط�س  يف  ال���ع���امل  جن����وم  ي���ب���داأ 
بالتوافد على دبي الأ�شبوع القادم 
ا�شتعداداً لنطاق اجلولة الثانية 
العامل  ب���ط���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات  م����ن 
فينا-ميديا،   2013 ل��ل��غ��ط�����س 
التي يحت�شنها جممع حمدان بن 
بدبي  الريا�شي  را�شد  بن  حممد 
مار�س،   23-21 م��ن  ال��ف��رتة  يف 
العامل  اأب���ط���ال  9 م��ن  مب�����ش��ارك��ة 
يف  ذهبيني  اأب��ط��ال  و7  احلاليني، 
اأوملبياد 2012، الأمر الذي ينذر 
امل�شتوى  مبناف�شات قوية واأوملبية 
بدبي  الغط�س  ع�شاق  �شي�شهدها 
متناف�شاً   54 ل�  متابعتهم  خ��ال 
من 13 دولة وهم يطاردون ذهب 

ال�شل�شلة العاملية للغط�س.
التنني  يهيمن  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
ال�شيني على جمريات احلدث، اإل 
اأن م�شاركة الرو�شي اليا زاخاروف 
ال����ذي جن���ح م���ع م��ن��اف�����س اآخ����ر يف 
ك�شر الحتكار ال�شيني للذهب يف 
اأوملبياد لندن، اإ�شافة اإىل وجود 9 
�شي�شع  لندن  اأوملبياد  متوجني يف 

ال�شينيني اأمام اختبار �شعب. 
ب���������دوره ����ش���ي���ح���ر����س زاخ���������اروف 
الذي  امل��ت��م��ي��ز  الأداء  ت��ك��رار  ع��ل��ى 
الأوملبياد  ذه��ب��ي��ة  لن���ت���زاع  ق�����اده 
من�شة  م���ن  ال��ق��ف��ز  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
اأن  لي�س قبل  ولكن  3م،  متحركة 
يتجاوز عقبة ال�شيني هي ت�شونغ، 
بطل العامل يف 2011، الذي ُتوج 

بذهبية لندن الأوملبية.

 ويطمح زاخاروف لتقدمي عر�س 
الثنائي  القفز  م�شابقة  يف  اأف�شل 
املتزامن من من�شة متحركة 3م، 
الف�شية  ميداليتها  ح�شد  والتي 
يف اأوملبياد لندن اإىل جانب زميله 
يف  امل�شارك  كوزنيت�شوف  يفجيني 
حظوظ  وتبقى  اأي�شاً،  دبي  جولة 
ال��ري��ا���ش��ي��ني ال����رو�����س ك���ب���رة يف 
الغط�س  م�شابقة  ذه��ب��ي��ة  ان���ت���زاع 
3م  املتزامن من من�شة متحركة 
مب�شاركة غطا�س واحد فقط من 
الذهبي  ال�شيني  الأوملبي  الفريق 

يف هذه امل�شابقة.
وقال د. اأحمد ال�شريف، اأمني عام 
ورئي�س  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جم��ل�����س 
اللجنة املنظمة: ي�شعدنا اأن نرحب 
الغط�س  ري���ا����ش���ة  جن�����وم  ب����ع����ودة 
الدولية اإىل ربوع دبي، ومب�شاركة 
�شنكون  ال���رائ���ع���ة  ال��ك��وك��ب��ة  ه����ذه 
مع  الأن��ف��ا���س  يحب�س  موعد  على 
العاملية،  الغط�س  ع��رو���س  اأق���وى 
خال  منها  بع�شاً  �شهدنا  وال��ت��ي 
املا�شي،  العامل  بطولة  مناف�شات 
دبي  ج��م��ه��ور  ي��ت��اب��ع  اأن  وي�����ش��رن��ا 
امل�شتوى هذا  اأوملبي  جمدداً حدثاً 

العام. 
ينتظر  ال�����ش��ي��دات  م��ن��اف�����ش��ة  ويف 
ال��ب��ط��ل��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة ت�����ش��ني رولني 
امتحان �شعب يف م�شابقة الغط�س 
اأم�����ام  10م  ث���اب���ت���ة  م��ن�����ش��ة  م����ن 
جنمات �شاعدات مثل الأ�شرتالية 
ب����ري����ت����اين ب�����روب�����ن، وامل���ال���ي���زي���ة 

يف   2013 فينا  لل�شباحة  العامل 
�شهر يوليو بر�شلونة. 

اأيام،   3 م��دى  ُيعقد احل��دث على 
مار�س   21 اخل��م��ي�����س  وي��ن��ط��ل��ق 
مب�����ش��اب��ق��ة ال��ق��ف��ز امل���ت���زام���ن من 
ال�شاعة  م��ن  10م  ث��اب��ت��ة  من�شة 
10-12 ظهراً، بينما يقام حفل 
الفتتاح يف متام ال�شاعة 5 م�شاًء، 
الغط�س  ن��ه��ائ��ي  م��ن��اف�����ش��ات  ت��ل��ي��ه 
3م  املتزامن من من�شة متحركة 
6-8 م�����ش��اًء. وي��ق��ام اجلمعة  م��ن 
الغط�س  م�����ش��اب��ق��ة  ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف 
3م  من�شة متحركة  ال��ف��ردي من 
تقام  بينما  ظ��ه��راً،   12-10 م��ن 
النهائيات من 5-7 م�شاًء. وي�شهد 
ي��وم احل��دث الأخ���ر، ال�شبت 23 
ن�شف  الغط�س  مناف�شات  م��ار���س 
النهاية من من�شة ثابتة 10م من 
النهائيات  تليها  ظهراً،   12-10

من 5-7 م�شاًء.   
العامل  ب��ط��ول��ة  ت���ذاك���ر  ���ش��ت��ت��وف��ر 
البوابة  عند  فينا-ميديا  للغط�س 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة مل��ج��م��ع ح����م����دان بن 
حممد بن را�شد الريا�شي الواقع 

على طريق دبي العابر. 
 20 ال��دخ��ول  ت��ذك��رة  �شعر  ويبلغ 
ال�����واح�����د، و40  ل���ل���ي���وم  دره�����م�����اً 
دره���م���اً ع��ل��ى م���دى اأي�����ام احلدث 
كبار  ت��ذك��رة  �شعر  ويبلغ  ال��ث��اث، 
لليوم  دره���م���اً   40 ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
لأي������ام  دره�����م�����اً  و80  ال������واح������د، 

البطولة الثاث.

بانديا رينونغ بامغ، وقد تاألقت 
ل��ن��دن عندما  اأومل���ب���ي���اد  ت�����ش��ني يف 
مناف�شتي  يف  ال����ذه����ب  ح�������ش���دت 
والقفز  10م  امل��ت��زام��ن  ال��غ��ط�����س 
لي�شاف  10م،  ثابتة  من�شة  م��ن 
ذات  لقبيها يف  اإىل  اللقبان  ه��ذان 
ال�شباقني يف بطولة العامل.  وبرز 
�شاحة  يف  ربيعاً   17 ب��روب��ن  ا���ش��م 
ُتوجت  عندما  ال��دول��ي��ة  الغط�س 
ب��ف�����ش��ي��ة اأومل���ب���ي���اد ل��ن��دن وه����ي يف 
16، بينما اأ�شبحت بامغ  عمر ال� 
19 عاماً بطلة وطنية بعد اإهداء 
برونزية  م��ي��دال��ي��ة  اأول  ب���اده���ا 
اأول  اأ���ش��ب��ح��ت  وب��ذل��ك  للغط�س، 
اأوملبية  مبيدالية  ت��ف��وز  ماليزية 
من اأية نوع، واأول ريا�شية ماليزية 
يف  مبيدالية  تفوز  اجلن�شني  م��ن 

ريا�شة غر تن�س الري�شة.
واو  ال�شينية  تتطلع  جانبها  من 
مينك�شيا، بطلة العامل والأوملبياد 
الفردي  ال��غ��ط�����س  م�����ش��اب��ق��ت��ي  يف 
ملوا�شلة  لل�شيدات،  3م  واملتزامن 
التهديد  ان����ع����دام  م���ع  ه��ي��م��ن��ت��ه��ا 
هي  مواطنتها  م��ن  اإل  احلقيقي 

زي، �شريكتها يف القفز املتزامن.
رئي�س  ال��ف��ا���ش��ي،  اأح���م���د  ق���ال  و 
نحن  لل�شباحة:  الإم����ارات  احت���اد 
متحم�شون للغاية لنوعية املناف�شة، 
كبر،  جماهري  بح�شور  وناأمل 
يطمحون  امل�شاركني  من  فالكثر 
اأن يتم اختيارهم من قبل جلانهم 
بطولة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
STAR1 POWER POWER SOLUTIONS PRODUCTS  :بطلب لت�شجيل العامة التجارية

بتاريخ :     8/  12/  2011م املودعة حتت رقم : 166249 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  �شونيل رامي�س خان ت�شانداين
وعنوانه:  فيا رقم 31، �شارع رقم 31، اأم �شقيم-2، دبي، الإمارات العربية املتحدة   �س. ب : 12822  ،

sunil@alonsa.com : هاتف : 0505512007 ، فاك�س : 043540578 الريد اللكرتوين 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأدوات واأجهزة واآلت : علمية ، ماحية ، ت�شوير الفوتوغرايف - ال�شينمائي - الب�شري ، قيا�س الوزن والقيا�س 
اإنقاذ احلياة / اأجهزة واأدوات لو�شل ، فتح ، حتويل ، تكثيف ،  والك�شف )املراقبة( ، اأجهزة و اأدوات لتعليم و 
تنظيم ، التحكم يف الطاقة الكهربائية / اأجهزة ت�شجيل ، اإر�شال ، ن�شخ لل�شوت اأو ال�شورة / حامات بيانات 
مغناطي�شية ، اأقرا�س ت�شجيل / ماكينات البيع الإلية ، اآلت اأوتوماتيكية تتحرك بو�شع قطع من النقود – 
اأقرا�س / اآلت لقيد النقود وعدها ، معدات واأجهزة حا�شوبية ملعاجلة البيانات ، برجميات احلا�شوب / معدات 

اإطفاء احلريق .- الواق�عة بالفئة: 9
و�شف العامة : كلمة STAR وكلمة POWER مكتوبتان بالإجنليزية باأحرف مائلة كبرة داخل �شكل 
 POWER وعبارة .STAR بي�شاوي حتتويه جنمة ذات خم�س حواف م�شننة. وهناك الرقم 1 بعد كلمة

بالأ�شود والأبي�س.   مكتوب  وجميعها  بالجنليزية.   SOLUTIONS PRODUCTS
 ال�ش��رتاطات: * 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  13  مار�س 2013 العدد 10739

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم  وكيل الت�شجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
S SNEHA :بطلب لت�شجيل العامة التجارية

بتاريخ :     18/  1/  2011م املودعة حتت رقم : 151761 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  �شنيها التجارية م م ح
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة �س. ب : 17435 ، هاتف : 042252378 / 042258167 ، فاك�س : 042253161  

الريد اللكرتوين : 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ولاغرا�س  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتريد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لانارة  اجهزة 
ال�شحية

الواق�عة بالفئة: 11
و�شف العامة : كلمة �شنيها مكتوبة باللغة الجنليزية باللون ال�شود وهناك حرف )S( فوق الكلمة داخل 

�شكل بي�شاوي
ال�ش��رتاطات: * 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  13  مار�س 2013 العدد 10739

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
ALONSA Generation Ahead :بطلب لت�شجيل العامة التجارية

بتاريخ :     8/  12/  2011م املودعة حتت رقم : 166248 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  �شونيل رامي�س خان ت�شانداين
وعنوانه:  فيا رقم 31، �شارع رقم 31، اأم �شقيم-2، دبي، الإمارات العربية املتحدة   �س. ب : 12822  ،

sunil@alonsa.com : هاتف : 0505512007 ، فاك�س : 043540578    الريد اللكرتوين 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

والأغرا�س  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتريد  والطبخ  البخار  واإنتاج  والت�شخني  الإ�شاءة  اأجهزة 
ال�شحية.

الواق�عة بالفئة: 11
 O و�شف العامة : كلمة ALONSA مكتوبة باأحرف كبرة ذات حتبر زائد وبطريقة فنية واحلرف 
مك�شور يف املنت�شف، واأ�شفلها عبارة Generation Ahead ، حيث احلرفني G و A مكتوبان بال�شيغة 
الأ�شود  باللونني  Generation Ahead. وجميعها مكتوب  العبارة  بعد  الكبرة. وهناك خط �شغر 

والأبي�س.
ال�ش��رتاطات: * 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  13  مار�س 2013 العدد 10739

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم  وكيل الت�شجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
ALONSA Generation Ahead :بطلب لت�شجيل العامة التجارية

بتاريخ :     8/  12/  2011م املودعة حتت رقم : 166247 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�ش��م:  �شونيل رامي�س خان ت�شانداين
وعنوانه:  فيا رقم 31، �شارع رقم 31، اأم �شقيم-2، دبي، الإمارات العربية املتحدة   �س. ب : 12822  ،

sunil@alonsa.com : هاتف : 0505512007 ، فاك�س : 043540578    الريد اللكرتوين 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اليدوية  الزراعية ما عدا  املعدات   ،) الأر�شية  املركبات  املركبات واملحركات ) ما عدا  الآلية،  الآلت والأدوات 
منها، وحا�شنات البي�س.

الواق�عة بالفئة: 7
 O و�شف العامة : كلمة ALONSA مكتوبة باأحرف كبرة ذات حتبر زائد وبطريقة فنية واحلرف 
مك�شور يف املنت�شف، واأ�شفلها عبارة Generation Ahead ، حيث احلرفني G و A مكتوبان بال�شيغة 
الأ�شود  باللونني  Generation Ahead. وجميعها مكتوب  العبارة  بعد  الكبرة. وهناك خط �شغر 

والأبي�س.
ال�ش��رتاطات: * 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  13  مار�س 2013 العدد 10739

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1677 /2012  جت جز- م ت- ب- اأظ

طيب  حممد  يو�شف  ل�شاحبها  ال�شيارات  لتاجر  الف�شي  ال�شهم  مدعي/ 
عبداهلل العبيديل اجلن�شية: المارات مدعي عليه: عي�شى ادن احمد اجلن�شية:  
املطلوب  درهم   15600 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  ال�شومال  
من  بالن�شر)تعجيل  عنوانه:  ال�شومال  اجلن�شية:  احمد  ادن  عي�شى  اعانه/ 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  الوقف( 
الربعاء املوافق 2013/3/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/03/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10739 بتاريخ   2013/3/13     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 192 /2012  مد كل- م ر- ب- اأظ

ح�شن  عليه:  مدعي  قطر  اجلن�شية:  واخرون  دروي�س  جا�شم  �شلمان  مدعي/ 
جا�شم دروي�س اجلن�شية: قطر مو�شوع الدعوى: ندب خبر   املطلوب اعانه/ 
التقرير ( حيث  بالن�شر)بورود  ح�شن جا�شم دروي�س اجلن�شية: قطر عنوانه: 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/25
دائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2013/03/12
قلم املحكمة املدنية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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متكن فريق اأبوظبي لل�شباقات من حتقيق نتائج 
رائعة يف رايل املك�شيك، النتائج التي نالت اإعجاب 
بنف�شه  ثقته  من  وع��ززت  القا�شمي  خالد  ال�شيخ 
الكويت  رايل  خلو�س  ا�شتعداداته  م��ع  وبفريقه 
يتوجه  اأن  قبل  ال��ق��ادم،  الأ���ش��ب��وع  نهاية  ال���دويل 
بطولة  يف  له  ظهور  ث��ان  يف  للم�شاركة  للرتغال 
ال��ع��امل ل��ل��رال��ي��ات ه���ذا امل��و���ش��م.  و���ش��اه��م حتقيق 

ميكو هرفونني املركز الثاين يف املك�شيك ومتكن 
تعزيز  ال��راب��ع يف  باملركز  الفوز  ���ش��وردو من  داين 
���ش��دارة ف��ري��ق ���ش��رتوي��ن ت��وت��ال اأب��وظ��ب��ي العاملي 
العاملية.   البطولة  يف  ال�شانعني  لفئة  للراليات 
وم��ن الأخ��ب��ار ال�����ش��ارة الأخ����رى ال��ت��ي حتققت يف 
اأم��رك��ا اجل��ن��وب��ي��ة ك���ان ك��ان��ت ت��ع��ايف الأ�شرتايل 
له  تعر�س  ال��ذي  احل��ادث  من  اأتكين�شون  كري�س 

اأبوظبي  �شيارته  ليقود  الفتتاحية  اجل��ول��ة  يف 
لتحقيق  ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل��ي��ة  ت���وت���ال  ����ش���رتوي���ن 
يف  القا�شمي  م�شاركة  ع��دم  وم��ع  ال�شاد�س.  املركز 
املك�شيك، فقد اختار البطل الإماراتي اأتكين�شون، 
للمناف�شة   ،2008 لعام  املك�شيك  رايل  و�شيف 
ال�شراكة  ع��ق��د  ي�شمله  ال���ذي  ال��ث��اين  ال��ف��ري��ق  يف 
وجاء  و�شرتوين،  لل�شباقات  اأبوظبي  بني  امل��رم 
القا�شمي،  وق��ال  واأك��ي��دا.   �شريعا  الأ���ش��رتايل  رد 
الثانية  اجل��ول��ة  غ��م��ار  ليخو�س  ي��ت��وج��ه  وال����ذي 
الكويت  للراليات يف  الأو�شط  ال�شرق  بطولة  من 
الأ�شبوع القادم قبل املناف�شة يف رايل الرتغال يف 
-10 بني  ما  الفرتة  يف  للراليات  العامل  بطولة 

اأتكين�شون  ع��ل��ق  جهته  م��ن  امل��ق��ب��ل.   اأب��ري��ل   12
قائا: كان من اجليد العودة للمناف�شات. كنا يف 
انهاء  الأوىل، ومتكننا من  املرحلة  15 يف  املركز 
الرايل يف املركز ال�شاد�س اأمر عظيم. يف احلقيقة 
�شعيد  لكنني  اأف�شل،  نتيجة  كان ميكنني حتقيق 
على  القا�شمي  خالد  اأ�شكر  اأن  اأود  النتيجة  بهذه 
ثقته بي واتاحة هذه الفر�شة يل. اآمل اأن اأحظى 
اأمتكن من ك�شب املزيد من  اأخ��رى حتى  بفر�شة 

اخلرة . ويف الوقت الذي مل يتمكن فيه من �شد 
�شيب�شتيان اأوغر ومنعه من حتقيق الفوز الثاين 
اأن هرفونني  اإل  للراليات،  العامل  بطولة  له يف 
املك�شيك  ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  لي�شمن  ج��اه��دا  عمل 
ب��ف��وزه ب���اأط���ول م��رح��ل��ة يف ال����رايل يف اآخ����ر اأي���ام 
الرايل.  ونظرا لكونه متقدما بفارق 7.5 ثانية 
على تري نوفيللي مع بداية اليوم الأخر، اأجر 
ال�شائق الفنلندي لبذل املزيد من اجلهد ليتقدم 
على ال�شائق البلجيكي، ومتكن بف�شل براعته يف 
القيادة من حتقيق اأ�شرع زمن يف املرحلة التي بلغ 
54.8 ك��م.  و�شرح هرفونني على خط  طولها 
اأن  وه��و  اليوم  واح��د  لهدف  نتطلع  كنا  النهاية: 
نحافظ على املركز الثاين، لذا اأنا �شعيد بتمكننا 
�شياراتنا متكنت من قطع  ه��ذا. كا  من حتقيق 
خط النهاية. هذا كان هدفنا يف الفريق ونتطلع 
املو�شم  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  الأداء  نف�س  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى 
قائا:  النهاية  خ��ط  على  ف�شرح  ���ش��وردو  اأم���ا   .
ه���ذه نتيجة ج��ي��دة لأن��ه��ا ت��ع��ن��ي اأن��ن��ا مت��ك��ن��ا من 
الرغم  على  ال��ع��ام.  الرتتيب  يف  �شدارتنا  تعزيز 
اإل  الأ�شبوع،  نهاية  من حتقيقنا اجن��ازا جيدا يف 

اأنني مل اأكن قادرا على حتدي ال�شائقني الآخرين 
لأنني كنت اأحاول جاهدا للتاأقلم على ال�شيارة .

العام  الرتتيب   – للراليات  العامل  بطولة 
للفرق

1-�شرتوين توتال اأبوظبي العاملي للراليات 
87 نقطة

81 نقطة 2-فولك�س واجن موتو�شبورت  

3-قطر اآم �شبورت العاملي للراليات10216  
37 نقطة

35 نقطة 4-فريق قطر العاملي للراليات 
5-اأبوظبي �شرتوين توتال العاملي للراليات  

23 نقطة
14 نقطة 6-جيبوكار زيت�س نا�شونال تيم  
12 نقطة 7-لوتو�س العاملي للراليات  

•• العني - الفجر

زايد  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  برعاية 
اأبوظبي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
العليا  زايد  موؤ�ش�شة  تنظم  الريا�شي، 
للرعاية الإن�شانية وذوي الحتياجات 
العني  ن��������ادي  يف  مم���ث���ل���ة  اخل����ا�����ش����ة 
للمعاقني التابع لها مناف�شات ملتقى 
القوى  لألعاب  ال�شابع  ال��دويل  العني 
مار�س   20  19 ي���وم���ي  ل��ل��م��ع��اق��ني 
مدينة  ال��ن��ادي  م�شمار  على  احل���ايل 
ولعبة  لعبا   310 مب�شاركة  العني 
منهم 240 ذكور و 70 اإناث من 21 

دولة ميثلون خمتلف قارات العامل .
نخبة  املناف�شات  حتكيم  يف  وي�����ش��ارك 
املعتمدين من قبل احتاد  من احلكام 
األ���ع���اب ال���ق���وى الإم����ارات����ي م���ن ذوي 
�شباقات  حتكيم  يف  ال��وا���ش��ع��ة  اخل���رة 
ورقابة  ب��اإ���ش��راف  املتحركة  الكرا�شي 
وتخ�شع  ال��دول��ي��ة  البارملبية  اللجنة 

لأ�شراف ورقابة كاملة من اللجنة.
الهاملي  فا�شل  حممد  حممد  وثمن 
الأمني  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
للرعاية  العليا  زاي���د  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ع��ام 
الر�شيدة  قيادتنا  اه��ت��م��ام  الإن�شانية 
ممثلة يف �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واخ���ي���ه  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهم 
الإماراتي  ب��الإن�����ش��ان  الم����ارات  ح��ك��ام 
للنه�شة  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  ك��رك��ي��زة  وب��ن��ائ��ه 
والرعاية  الهتمام  ولي�شمل  والتقدم 
عام  ب�شكل  الإم���ارات���ي  املجتمع  ف��ئ��ات 

وذوي الإعاقة ب�شكل خا�س.
كما ا�شاد باملتابعة احلثيثة والتوجيهات 
ال�شيخ  اأول �شمو  الفريق  املبا�شرة من 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�شلحة اإيل املوؤ�ش�شة ب�شرورة ت�شخر 

ت�شاهم يف تطور  التي  املتطلبات  كافة 
الفئات  املقدمة لهذه  ورقي اخلدمات 
من اأجل رعايتها وتاأهيلها لت�شبح فئة 
فاعلة لاندماج يف املجتمع والعتماد 
ول��ل��ري��ا���ش��ي��ني منها   ، ال��ن��ف�����س  ع��ل��ى 
العام  الأم����ني  وت��وج��ه  خ��ا���ش��ة  ب�شفة 
�شمو  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر  ب��ج��زي��ل 
ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س 
لرعاية  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
بهذه  �شموه  واهتمام  للملتقى،  �شموه 
اأجل  من  لهم  كبراً  دافعاً  تعد  الفئة 
حتقيق الإجنازات، واأن متابعة جمل�س 
املائم  املناخ  توفر  الريا�شي  اأبوظبي 
لدعم تطور الريا�شة عند هذه الفئة 

اأت�شاع القاعدة الريا�شية للمعاقني.
فر�شة  مت���ث���ل  ال���ب���ط���ول���ة  اأن  واأك�������د 
من  امل��زي��د  لكت�شاب  لاعبينا  جيدة 
الدول  والحتكاك مع لعبي  اخل��رة 
املتقدمة، م�شراً اإىل اأن مراكز واأندية 
ت�شهد  ال��دول��ة  م�شتوى  على  املعاقني 
اأن�شطة متميزة ت�شب يف م�شلحة تلك 
ات�شاع  ي�شاهم يف  الذي  الأم��ر  الفئات، 
الإعاقة  ذوي  من  الريا�شية  القاعدة 
ويتيح لها الك�شف عن قدرات ومهارات 
اللعبات  خمتلف  يف  ع��ال��ي��ة  وك���ف���اءات 
للمعاقني،  ال���ق���وى  ال���ع���اب  ول���ش��ي��م��ا 
مل��ا حققته م��ن اجن���ازات �شابقة  ن��ظ��راً 
امل�شتويات  ع��ل��ى  ���ش��واء  ال��ف��ئ��ات  لتلك 

املحلية اأو الإقليمية والعاملية .
وث��م��ن الأم�����ني ال���ع���ام مل��وؤ���ش�����ش��ة زايد 
ل��ل��رع��اي��ة الإن�����ش��ان��ي��ة اجلهود  ال��ع��ل��ي��ا 
املتوالية  النجاحات  عن  اأث��م��رت  التي 
ملناف�شات امللتقى ليحقق العام احلايل 
الاعبني  ل���ع���دد  ق��ي��ا���ش��ي��ة  اأرق������ام������اً 
فاعلة  م�شاركة  وج���ود  م��ع  امل�شاركني 
من نخبة من ابطال العامل املتميزين 
الدولة  لنجاحات  ت�شاف  �شهادة  وهي 
الفعاليات  م��ن  العديد  ا�شت�شافة  يف 

الريا�شية الدولية. 
وتوجه خال املوؤمتر ال�شحايف الذي 
لإعان  ال��ع��ني  هيلتون  ب��ف��ن��دق  ع��ق��د 

بال�شكر  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ت��رت��ي��ب��ات 
اجل���زي���ل ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون بن 
ادارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
ع��ل��ى مباردة  ك��ل��ن��ا الم������ارت  ج��م��ع��ي��ة 
مناف�شات  ب��رع��اي��ة  الطيبة  اجلمعية 
الفئات  لتك  ال��دع��م  وت��ق��دمي  امللتقى 
امل�شاهمات،  ه��ذه  مثل  ت�شتحق  ال��ت��ي 
م�شراً اإىل ان تلك ال�شراكات اجليدة 
بني املوؤ�ش�شات ت�شب يف م�شلحة فئات 
املجتمع للتثقيف والتوعية وهو جزء 
العليا  زايد  رئي�شي من عمل موؤ�ش�شة 

للرعاية الن�شانية. 
وذكر المني العام اأن املوؤ�ش�شة وكجزء 
من ا�شرتاتيجيتها لدعم ريا�شة ذوي 
مدينة  ت��ت��ح��ول  لأن  ت�����ش��ع��ى  الع���اق���ة 
العاقة  ذوي  ري��ا���ش��ات  مللتقى  ال��ع��ني 
ب��ن��ي��ة حتتية  ب��ه م��ن  مل��ا تتميز  ن��ظ��راً 
ال��ف��ئ��ات ع��ل��ى ممار�شة  ت��ل��ك  ت�����ش��اع��د 
الريا�شة مع توفر كافة و�شائل الأمن 
الرتتيبات  اأن  اإىل  م�شراً  وال�شامة، 
الرنامج  ك��ان��ت ح�شب  احل���دث  ل��ه��ذا 
بالتن�شيق  اخلطة  ووف��ق  لذلك  املعد 
�شعياً  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  وال��ت��ع��اون 
وح���ر����ش���اً م����ن امل���وؤ����ش�������ش���ة ع���ل���ى بلوغ 
من  ان��ط��اق��اً  وذل���ك  املن�شود  ال��ن��ج��اح 
التميز الرائع الذي حتقق يف الأعوام 
ن��ح��ن يف دولة  واأ�����ش����اف:   . ال�����ش��اب��ق��ة 
الإم��ارات العربية املتحدة نرحب بكل 
الريا�شيني وامل�شاركني يف هذا امللتقى 
الإن�شان  اإمياننا بقدرات  ، ونعرب عن 
ع��ل��ى ال��ع��ط��اء وال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور اإذا 
توفرت له الإمكانيات والفر�س لإثبات 
الهتمام  مل�����ش��رة  ك��ان��ت  فلقد   ، ذل���ك 
اأثرها  الإم��ارات��ي  بالإن�شان  والرعاية 
وبلوغه  وت���ط���وره  ت��ق��دم��ه  يف  ال��ب��ّن��اء 
من  الكثر  حمققاً  امل�شتويات  اأف�شل 

الإجنازات وعلى جميع الأ�شعدة.
وذكر ان جناح امللتقى على مدى دوراته 
ال�����ش��ت��ه ال�����ش��اب��ق��ة امل��ق��ب��ل اأك�����ش��ب��ه قوة 
الاعبني  بعدد  للو�شل  الدافع  وك��ان 
احلايل  العام  قيا�شي  لرقم  امل�شاركني 

لكافة  وال���ت���ق���دي���ر  ب��ال�����ش��ك��ر  وت���وج���ه 
اجلهات واملوؤ�ش�شات وال�شركات الراعية 
التي تدعم وترعى امللتقى منها �شرطة 
العني التي ت�شاهم ب�شكل كبر يف جناح 
كافة الفعاليات التي تنظمها موؤ�ش�شة 
زايد ول�شيما الريا�شية منها مبدينة 
العني، وقال ان تلك املبادرة تاأتي من 
منطلق احل�س الوطني لتلك اجلهات 
وريا�شة  عامة  ب�شفة  الريا�شة  لدعم 

املعاقني بالدولة.

م�ساركة الأ�سوياء
 وذك��ر الم��ني العام ملوؤ�ش�شة زاي��د انه 
ال�شابع  ال��دويل  العني  مللتقى  يح�شب 
يف�شح  اأن��ه  ال�شنة  هذه  القوى  لألعاب 
لاعبني  وامل�شاركة  للت�شجيل  املجال 
تاريخ  م��رة يف  املعاقني لأول  من غر 
ب���ط���ولت امل��ع��اق��ني يف امل��ن��ط��ق��ة حيث 
غر  الريا�شيني  م��ن  ع��دد  �شي�شارك 
اإخوانهم  مع  جنب  اإىل  جنبا  املعاقني 
م���ن امل���ع���اق���ني، وت����اأت����ي ه����ذه امل���ب���ادرة 
والنادي  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ل��ر���ش��ال��ة  جت�شيدا 
اخلا�شة يف  الحتياجات  ذوي  دمج  يف 
املجتمع من خال الن�شاط الريا�شي 
وامل�شاهمة  باأنف�شهم  ثقتهم  وتعزيز 
والتقدم،  التنمية  عجلة  يف  بفعالية 
وت���وج���ه ب��ال�����ش��ك��ر لإحت������اد الم������ارات 

لألعاب القوى على ذلك التعاون.

دعم جميعة كلنا المارات
ومن جانبه قال �شعادة ال�شيخ م�شلم بن 
حم العامري نائب رئي�س جمعية كلنا 
بتوجيهات  التواجد  ي�شعدنا  المارات 
�شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان 
رئي�س وموؤ�ش�س جمعية كلنا المارات 
التي احد اهدافها التاحم بني فئات 
وموؤ�ش�شات املجتمع، وهو واجب علينا 
دعم فئات ذوي العاقة قبل ال�شوياء 
عظيمة  ادوار  ي����وؤدون  ان��ه��م  ول�شيما 
وحققوا ماركز متقدمة على امل�شتوى 
الدويل، وهذا الدعم ل�شك ي�شاعدهم 
الجن���ازات يف  املزيد من  على حتقيق 

املناف�شات املقبلة.
الظاهري  را����ش���د  اأ����ش���اد  وم���ن ج��ان��ب��ه 
نائب رئي�س املكتب التنفيذي جلمعية 
زايد  موؤ�ش�شة  بجهود  الم����ارات  كلنا 
ان  م��وؤك��داً  الن�شانية،  للرعاية  العليا 
رعاية اجلمعية للملتقى تاأتي كواجب 
وطني لتقوية اأوا�شر املحبة والتاحم 
ان  اإىل  م�شراً   ، املجتمع  اطياف  بني 
ن��ف��ع ع���ام تخدم  اجل��م��ع��ي��ة وه���ي ذات 
ال���وط���ن وامل����واط����ن لح���ت���وائ���ه���ا على 
لرت�شيخ  تعلم  �شامية  وطنية  اه��داف 
وامل�شاركة  امل��واط��ن��ة  م��ف��ه��وم  وت��ع��زي��ز 

الفعلية الوطنية . 
امللتقى  على  القائمني  بجهود  واأ���ش��اد 
حتى و�شل لهذا امل�شتوى الطيب من 
ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز، وي����دل ع��ل��ى قدرة 
الح���داث  تنظيم  يف  عليه  ال��ق��ائ��م��ني 
ال����ري����ا�����ش����ي����ة ال�����ك�����رى ع����ل����ى ار������س 

المارات   

الالعبون يتحدثون
ال���اع���ب حم��م��د احل���ام���د ال����ذي كان 
اوليمبياد  يف  امل�������ش���ارك���ة  ����ش���رف  ل����ه 
ب�شيطة  كلمة  الخ��رة  الباملبية  لندن 
ع�����ن فخره  ف���ي���ه���ا  اأع���������رب  وم�����ع�����رة 
يعد  انه  وق��ال  املناف�شات  يف  بامل�شاركة 
بتحقيق ميداليات ورفع علم المارات 
وبا�شتمرارية   ، ال��دول��ي��ة  امل��ح��اف��ل  يف 
لأهميته  ن��ظ��راً  امل��ل��ت��ق��ى  يف  امل�����ش��ارك��ة 
كحدث دويل كبر ومتيزه وجناحاته 
خرات  اكت�شب  ان���ه  وق���ال  امل��ت��وال��ي��ة، 
كبرة مب�شاركاته يف مناف�شات امللتقى 
ال�شابقة وطور مهاراته من  امل��رات  يف 
جناح  يف  اأمنياته  ع��ن  معرباً  خ��ال��ه، 
ك��اف��ة اب��ط��ال ال���دول���ة امل�����ش��ارك��ني من 
على  بالدولة  املعاقني  اندية  خمتلف 
حتقيق ارقام قيا�شية خال امللتقى .  

را�شد  ال����اع����ب  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
ميداليتني  على  احلا�شل  ال��ظ��اه��ري 
ذهبية وف�شية ببطولة العامل لل�شباب 
لتح�شني  ج��ي��دة  ف��ر���ش��ة  امل��ل��ت��ق��ى  اأن 
ارقامه والحتكاك مع ابطال عامليني 
وت�شريف  الآداء  لتح�شني  مم��ي��زي��ن 
لكت�شاب  ج���ي���دة  وف���ر����ش���ة  ال����دول����ة، 
�شخ�شية  ب�شفة  ل��ه  ج��دي��دة  خ���رات 

ولتح�شني ارقامه.
وح�شر املوؤمتر ال�شحايف �شعادة مرمي 
���ش��ي��ف ال��ق��ب��ي�����ش��ي رئ��ي�����س ق��ط��اع ذوي 
زايد  مبوؤ�ش�شة  اخلا�شة  الحتياجات 
العليا للرعاية الن�شانية رئ�ش�س جلنة 
احتاد  ادارة  وال�شر مبجل�س  املباردات 
الم�����ارات ل��ري��ا���ش��ة امل��ع��اق��ني، حممد 
خمي�س احلدادي ع�شو جمل�س الدارة 
والتاأهيل  للرعاية  العني  مركز  ميدر 
الكعبي  ����ش���امل   ، ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��اب��ع 
مدير عام دار زايد للرعاية ال�شرية، 
، ذيبان املهري رئي�س جلنة  الدكتور 
لريا�شة  الم����ارات  ب��احت��اد  املنتخبات 
امل��ع��اق��ني ، ا���ش��م��اع��ي��ل امل���رازي���ق مدير 
نادي العني للمعاقني، را�شد الهاجري 

رئي�س اللجنة العامية للملتقى. 

ال�سويعي مراقبًا عامًا للبطولة 
�شخ�شية  اأول  ال�شويعي  طارق  يعتر 
يف  احلكام  جلنة  رئا�شة  تتوىل  عربية 
يعد  للمعاقني، مم��ا  ال���دويل  الحت���اد 
والريا�شيني  للمنطقة  كبراً  مك�شباً 
مراقب  من�شب  وي��ت��وىل   ، ع��ام  ب�شكل 
ع�����ام امل��ل��ت��ق��ى ب��ت��ك��ل��ي��ف م����ن الحت�����اد 
الدويل، ويقوم ال�شويعي الذي ي�شغل 
من�شب ال�شكرتر الفني بنادي العني 
ال��ب��ط��ول��ة بجهد  ل��ل��م��ع��اق��ني يف ه����ذه 
اأجل اجناحها وخروجها يف  كبر من 
ثوب ي�شرف الدولة، كما انه وقع عمل 
القوى  األ��ع��اب  ملناف�شات  عاماً  مراقباً 

بدورة لندن البارملبية 2012 
ال��ي��وم الأخ����ر للملتقى  ي��ق��ام خ���ال 

���ش��ب��اق ا���ش��ت��ع��را���ش��ي مل�����ش��اف��ة 5000 
للتعريف  ال��ي��دوي��ة  ال����دراج����ات  ع��ل��ى 
ب���ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة ال���ت���ي ي��ن��ف��رد ن���ادي 
العني للمعاقني من بني اأندية الدولة 
حمليا  الآن  ح����د  اإىل  مب��م��ار���ش��ت��ه��ا 

ودوليا 
اتفاقية تعاون

وع��ل��ى ه��ام�����س امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ايف مت 
التوقيع على اتفاقية يف جمال تقدمي 
املجانية  الأول���ي���ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
الدويل  العني  ملتقى  يف  للم�شاركني 
للمعاقني  ال���ق���وى  لأل����ع����اب  ال�����ش��اب��ع 
زايد  م��وؤ���ش�����ش��ة  ك��ل م��ن  ب��ني   2013
الإن�������ش���ان���ي���ة وذوي  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
الح���ت���ي���اج���ات اخل����ا�����ش����ة  مم��ث��ل��ة يف 
�شعادة  ومثلها  للمعاقني  العني  ن��ادي 
نائب  الهاملي  فا�شل  حممد  حممد 
العام  الأم���ني  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
الدكتور  ومثله  ال��واح��ة  وم�شت�شفى   ،

ديفيد برينتي مدير امل�شت�شفى . 

تطور امللتقى
امللتقى �شهد على مدار �شنواته ال�شت 
ال�شابقة ارتفاعا تدريجياً ملحوظاً يف 
والاعبات  والاعبني  ال���دول  اأع���داد 
مع  ول�شيما  املناف�شات،  يف  امل�شاركني 
حتطيم العديد من الرقام القيا�شية 
ال��ع��امل��ي��ة خ���ال م��ن��اف�����ش��ات��ه، ح��ي��ث يف 
من  ح���دث  اأول  ك���ان   2007 ملتقى 
ال�شرق  وم��ن��ط��ق��ة  ال���دول���ة  يف  ن���وع���ه 

الأو�شط.
م�شاركة  ���ش��ه��د   2008 م��ل��ت��ق��ى  يف 
�شباقات  الفتيات لأول مرة يف ريا�شة 
ف�شًا   ،. بالدولة  املتحركة  الكرا�شي 
ي�شجل  جديد  عاملي  رق��م  حتقيق  ع��ن 
10 ك��م )  ل��ل��ذك��ور يف �شباق ال��ط��ري��ق 
ف���اه���ورام ب�����راوات م���ن ت��اي��ان��د( ول 

يزال اإىل الآن اأف�شل رقم يف العامل .
اأول  م�شاركة  �شهد   2009 ملتقى  يف 
اإىل  اإ�شافة  امللتقى،  يف  اإماراتية  فتاة 
ت�����ش��ج��ي��ل رق����م ع���امل���ي ج���دي���د ي�شجل 

10 كم  ال��ط��ري��ق  ���ش��ب��اق  ل���اإن���اث يف 
���ش��ان��درا ج���راف م��ن �شوي�شرا ( ول   (
 ، اأف�شل رقم يف العامل  يزال اإىل الآن 
للقارات اخلم�شة  وك��ان هناك  متثيل 
مت   2010 م��ل��ت��ق��ى  يف   . امل��ل��ت��ق��ى  يف 
امليدان  م�شابقات  اإدراج  الأوىل  للمرة 
بطولة  اإق���ام���ة  وج�����رى   ، امل��ل��ت��ق��ى  يف 
 10 مل�شافة  ال��ط��ري��ق  ل�شباق  ال��ع��امل 
كيلومرت لأول مرة يف الوطن العربي 
وحتول  املناف�شات،  هام�س  على  وذلك 
امللتقى لي�شبح منوذجا عامليا يحتذى 
حول  للبطولت  املنظمة  واللجان  به 
على  للتعرف  مندوبني  تر�شل  العامل 

و�شفة هذا النجاح.
امللتقى  جت�����اوز    2011 م��ل��ت��ق��ى  يف 
لي�شبح  وامل�����ي�����دان  امل�������ش���م���ار  ح������دود 
العلمي  للبحث  من��وذج��ي��ا  م�����ش��روع��ا 
العامل  املعاقني حول  ريا�شة  لتطوير 
الطبي  الت�شنيف  خمتر  خ��ال  م��ن 
العني  ن���ادي  مبقر  افتتاحه  مت  ال���ذي 

للمعاقني على هام�س املناف�شات.
قيا�شي  رق���م   2012 ملتقى  و���ش��ه��د 
والاعبني  امل�����ش��ارك��ة  ال������دول  ل���ع���دد 
وال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارمل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة تروج 
ل��ل��ح��دث ك���اأح���د اأب�����رز امل��ح��ط��ات قبل 

اأوملبياد لندن 2012.
يف ملتقى 2013 لأول مرة يف تاريخ 
ي�شارك  ب��امل��ن��ط��ق��ة  امل��ع��اق��ني  ري��ا���ش��ة 
الريا�شيون غر املعاقني يف امل�شابقات 
جنبا اإىل جنب مع اأقرانهم املعاقني.  

 
العامليني  الأب���ط���ال  م��ن  ع���دد   

ي�ساركون يف ملتقى 2013
 

فئة  �شوي�شرا  من  ه��وج  مار�شيل    1-
الف�شية  اخل���وذة  �شاحب  T54وهو 
امل�شمار  ���ش��ب��اق��ات  وب���ط���ل  ال�����ش��ه��رة 

واملاراتون على الكرا�شي .
البطل الفنلندي توين بي�شبانني    2-
�شمن فئة T51 ل�شباقات الكرا�شي .

ك��رمي بتينة م��ن اجل��زائ��ر بطل    3-
الدماغي  ال�شلل  ف��ئ��ة  �شمن  ال��ع��امل 
F32 يف رمي ال�شوجلان ودفع اجللة. 
نادية جمماج من اجلزائر وهي    4-
بطلة العامل يف رمي الرمح والقر�س 

�شمن فئة F57 لل�شيدات .
وهي  بلغاريا  م��ن  اينيفا  �شتيا    5-
بطلة العامل يف رمي القر�س والرمح 

. F58 ودفع اجللة �شمن فئة
اليابان  �شاتو من  البطلة مامي    6-
م�شابقة  يف   F44 البرت  فئة  �شمن   ،

الوثب الطويل .
البطل هاين النخلي من اململكة    7-
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة  ���ش��اح��ب ف�شية 
�شمن  القر�س  رم��ي  يف  لندن  اأوملبياد 

F33 فئة
 ، كيلر  باتري�شيا  ال�شوي�شرية    8-
النجمة ال�شاعدة يف �شباقات الكرا�شي 

F54 على امل�شمار �شمن فئة
ب��ط��ل ال���ع���امل ول��ي��د ك��ت��ي��ل��ة من    9-
تون�س واحلا�شل على ذهبيتي اأوملبياد 

.T34 لندن �شمن فئة
من  كا�شتيلو  ماركو�س  البطل   10-
فينيزويا �شمن فئة T52 ل�شباقات 

الكرا�شي

اأبطال نادي العني للمعاقني
- را�شد الظاهري بطل العامل لل�شباب 
امل�شمار  على  الكرا�شي  م�شابقات  يف 
واحلا�شل على 6 ميداليات يف بطولة 

العامل ال�شيف املا�شي.
الذي  ال�شكيلي  العزيز  عبد  البطل   -
�شمن  الآ�شيوي  الرقم  موؤخرا  حطم 

فئة F33يف دفع اجللة .
وال��ت��ي حتتل  الكتبي  ن��ورة  البطلة    -
م�شابقة  يف  ال���دول���ة  يف  الأول  امل��رك��ز 

.F32 رمي ال�شوجلان �شمن فئتها
الأحبابي  خمي�س  حممد  ال��اع��ب   -
بطل اخلليج و�شاحب ذهبية 5000 
�شمن  بقطر  اخلليج  بطولة  يف  م��رت 

.F20 فئة

ت�شارلتون  ب��وب��ي  ال�����ش��اب��ق  ال���ش��ط��وري  ال��اع��ب  ا�شتبعد 
واين  النكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  مهاجم  ترك  امكانية 
ال��ت��ي حت��دث��ت يف اليام  ال��ت��ق��اري��ر  ردا على  ف��ري��ق��ه،  روين 
هذا  احلمر  ال�شياطني  ع��ن  رحيله  احتمال  ع��ن  الخ���رة 

ال�شيف.
وكان مدرب الفريق ال�شر اليك�س فرغو�شون ترك روين 
ري��ال مدريد  ام��ام  املا�شي  ال���ش��ب��وع  ال��ب��دلء  على مقاعد 
ال�شباين )1-2( يف اياب الدور الثاين من م�شابقة دوري 

ابطال اوروبا، مف�شا عليه داين ويلبيك.
م�شموعا  �شوتا  الذي ميلك  عاما(   75( ت�شارلتون  وقال 
ل  روين.  مو�شوع  يف  قلقا  ل�شت  احل��م��راء:  القلعة  داخ��ل 

ميكن ان ن�شمح له بالرحيل، لن ال�شر اليك�س فرغو�شون 
العتيادي،  ه��داف��ن��ا  ك��ان  واي���ن  الطريقة.  ب��ه��ذه  يعمل  ل 
تاأثرا كبرا على باقي  وي�شجل اهدافا رائعة، كما ميلك 
اع�شاء الفريق. اذا كان هناك بع�س التناف�س معه فهذا ل 

يعني وجود م�شكلة .
ال��ت��ع��اق��د جم�����ددا م���ع الرتغايل  وع����ن احل���دي���ث ح����ول 
كري�شتيانو رون��ال��دو ه��داف ري��ال م��دري��د ال���ش��ب��اين، قال 
 758 يف  احلمر  ال�شياطني  ال��وان  حمل  ال��ذي  ت�شارلتون 
م��ب��اراة ول ي���زال ه���داف ال��ف��ري��ق: مل ي��ذك��ر ال��ت��ع��اق��د مع 

رونالدو يف اي من اجتماعات جمل�س ادارتنا .
وكان فرغو�شون قد اكد اجلمعة املا�شي ان املهاجم الدويل 

لن يرتك الفريق: ما يقال يف ال�شحف تفاهات لي�س ال.. 
املوؤمتر ال�شحايف حتى  لقد منعت �شحيفتني من ح�شور 
على  م�شكلة  اي  ه��ن��اك  ت��وج��د  ل  ب��اع��ت��ذاره��م��ا.  تتقدمان 
الطاق بيني وبني روين. القول باننا ل نتحدث معا )مع 

روين( خال التدريب يعتر هراء .
ا�شراكه  التي دفعتني اىل عدم  ال�شباب  ووا�شل هو يفهم 
كنت  اين  اعتقد  تكتيكية.  حم�شا  ك��ان��ت  ال���ش��ب��اب  وه���ذه 
حمقا )بخياره(. ل ن�شيب دائما النجاح يف قراراتنا، لكن 
ويلبيك هو  اعتقد اين كنت على �شواب. داين  امل��رة  ه��ذه 
اف�شل لعب لدينا من ناحية تويل مهمتني يف ان معا. كان 
علينا احلد من قدرة ت�شابي الون�شو على فر�س �شيطرته 

على املباراة، وهذا ما قام به داين الذي �شلب من الون�شو 
ق���درة ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى امل���ب���اراة وق���درت���ه ع��ل��ى ال��ت��ق��دم اىل 
المام وان يكون لعبا مهاجما. ل ن�شيب دائما النجاح يف 

خياراتنا لكننا فعلنا ذلك يف مباراة الثاثاء .
م�شكلة مع  اي  ي��واج��ه  ل  ب��ان��ه  ت��اأك��ي��د فرغو�شون  ورغ���م 
روين، فان مهاجم ايفرتون ال�شابق لي�س مرتاحا دون ادنى 
الهولندي  ق��دوم  منذ  الفريق  يف  يلعبه  ال��ذي  للدور  �شك 
روبن فان بر�شي يف بداية املو�شم احلايل من ار�شنال، لن 
تاركا  الفريق  راأ�س احلربة ال�شا�شي  الخر فر�س نف�شه 
لروين ت�شارك املركز الثاين يف خط املقدمة مع ويلبيك او 
حتى كاغاوا يف حال قرر فرغو�شون تعزيز خط الو�شط 

الهجومي على ح�شاب مهاجم �شريح.
وج����اء رد ف��رغ��و���ش��ون ع��ل��ى م���ا ذك���رت���ه ���ش��ح��ي��ف��ة تاميز 
اخلمي�س املا�شي حيث قالت ان مان�ش�شرت يونايتد م�شتعد 
لبيع روين هذا ال�شيف ، فيما كتبت دايلي مايل بان املهاجم 

يواجه معركة يائ�شة لنقاذ م�شرته يف اولد ترافورد .
وهذه لي�شت املرة الوىل التي يتم فيها احلديث عن رحيل 
الول- ت�شرين  يف  املح  ان  ايفرتون  ملهاجم  �شبق  اذ  روين، 
لكن  احلمر  ال�شياطني  برتك  رغبته  اىل   2010 اكتوبر 
ل�شباب خمتلفة متاما عن الو�شع احلايل، اذ اعتر حينها 
يعود  ان  قبل  الطموح  اىل  يفتقد  فرغو�شون  فريق  ب��ان 

لحقا عن راأيه ويوقع عقدا جديدا ملدة خم�شة اعوام.

ت�ضارلتون يطمئن جماهري يونايتد ببقاء روين 

برعاية نهيان بن زايد

ز�يد �لعليا تنظم مناف�ضات ملتقى �لعني �لدويل �ل�ضابع لألعاب �لقوى 2013  
لعبني ولعبات من 21 دولة يف ا�ست�سافة املوؤ�س�سة مبلعب نادي العني للمعاقني   310

نتائج فريق اأبوظبي لل�سباقات يف املك�سيك تبعث الثقة بالنف�س يف الوقت الذي ي�ستعد فيه القا�سمي للمناف�سة يف راليي الكويت والربتغال

هريفونني و�ضوردو يعزز�ن �ضد�رة فريق �أبوظبي �ضرتوين توتال �لعاملي للر�ليات و�جلهد �لكبري �لذي بذله �أتكين�ضون ينال �إعجاب �ل�ضيخ خالد
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