
مواقــــــيت ال�صالة

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعييومية - �صيا�صية - م�صتقلة

 

32 صفحة- الثمن درهمان

�ص 08 

�ص 13

�ص 15

العني يحتفل بفوزه على ال�شباب 
وتتويج جيان باحلذاء الذهبي

عربي ودويل

وزير العمل: ملتزمون بتقدمي 
اخلدمات املتميزة للمتعاملني

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

اإيطاليا الغريقة 
تبحث عن طوق جناة!

•• ا�سالم اباد-وام:

نهيان  ال  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ملبادرة وتوجيهات �شاحب  تنفيذا 
الفقرية  الأقاليم واملناطق  املياه يف  الدولة حفظه اهلل بدعم قطاع  رئي�س 
مل�شاعدة  الإماراتي  امل�شروع  ادارة  ..اأعلنت  الإ�شالمية  باك�شتان  بجمهورية 
باك�شتان النتهاء من اجناز وت�شليم 64 م�شروعا بقطاع املياه للحكومات 
مت  حيث  وزي��ر���ش��ت��ان  ج��ن��وب  ومنطقة  بختونخوا  خيرب  اإقليم  يف  املحلية 
للخطة  وطبقا  ال�شابقة  املرحلة  خ��الل  امل�شاريع  ه��ذه  تنفيذ  من  النتهاء 
الزمنية املحددة للتنفيذ بتكلفة قدرها خم�شة ماليني و 774 األف دولر 

اأمريكي. 
اإىل  باك�شتان  مل�شاعدة  الإم��ارات��ي  امل�شروع  ادارة  عن  ال�شادر  البيان  واأ���ش��ار 

قيمة واأهمية هذه امل�شاريع التي مت تنفيذها مببادرة وتوجيهات كرمية من 
النائية  واملناطق  القرى  ل�شكان  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
يف جمهورية باك�شتان الإ�شالمية بهدف امل�شاهمة يف تطوير البنية التحية 
هذه  تنفيذ  من  الغاية  ان  البيان  واأو���ش��ح   . فيها  الب�شرية  التنمية  ودع��م 
التي تعاين  املناطق  النقية لأه��ايل  ال�شرب  امل�شاريع تتمثل يف توفري مياه 
املتوفرة يف مناطقهم  املياه  امل�شاكل ال�شحية ب�شبب تلوث  العديد من  من 
مما  فيها  الب�شري  لال�شتخدام  ال�شاحلة  امل��ي��اه  على  احل�شول  و�شعوبة 
الكبد  التهاب  اأمرا�س  اأمرا�س خطرية يف جمتمعهم مثل  اإىل تف�شى  اأدى 
الوبائي واملالريا وغريها من الأمرا�س وامل�شاكل ال�شحية املتعددة الناجتة 
عن ا�شتخدام املياه امللوثة حيث ت�شري الدرا�شات اإىل اأن ثلث �شكان باك�شتان 

يعانون من نق�س مياه ال�شرب النقية .                    )التفا�شيل �س3(

   

 لبنى القا�ســــمي ت�ؤكــد دعــــم
 الإمــارات  امل�ســتمر لالجئــني الفل�سـطينيني  

•• اأبوظبي-الفجر:

التنمية  وزي���رة  القا�شمي  خ��ال��د  بنت  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل  ا�شتقبلت 
الأمم  لوكالة  العام  املفو�س  غراندي  فيليبو  �شعادة  ال��دويل  والتعاون 
الأدنى  ال�����ش��رق  يف  الفل�شطينيني  ال��الج��ئ��ني  وت�شغيل  ل��غ��وث  امل��ت��ح��دة 
ال���وزارة يف  ال��ذي عقد مبقر  اللقاء  خ��الل  وبحثت معاليها  الأون����روا. 
اأبوظبي موؤخرا �شبل واآليات تعزيز التعاون امل�شرتك بني دولة الإمارات 
ووكالة الأونروا وذلك لتقدمي الدعم والعون لالجئني الفل�شطينيني. 
واأكدت معاليها اأن اأزمة الالجئني الفل�شطينيني ق�شية اإن�شانية يف املقام 
الدعم  تقدمي  �شويا على  تعمل  وموؤ�ش�شاتها  الإم��ارات  دول��ة  واأن  الأول 
للتخفيف من معاناة الالجئني الفل�شطينيني. كما بحثت معاليها مع 
ال�شيف الزائر احتياجات الالجئني الفل�شطينيني وبرامج الدعم التي 

تقدمها دولة الإمارات لهم من خالل الوكالة. )التفا�شيل �س29(

مروان ال�ضوالح: 60 معلما مواطنا ومعلمات النتظار �ضمن الأولويات
اإبريل  10 واملقابالت  التدري�سية  للهيئة  �ساغرا   382

 •• دبي- حم�سن را�سد
امل�شاعد  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ش��وال��ح،  اأح��م��د  م���روان  اأك���د 
اإبريل املقبل ملقابالت   10 اأن الوزارة حددت  لقطاع اخلدمات امل�شاندة، 
عدد  وبلغ  واملقيمني،  امل��واط��ن��ني  م��ن  التدري�شية  للوظائف  املر�شحني 
 2014-2013 الدار�شي  العام  التدري�شية  للهيئة  املتاحة  ال�شواغر 
نحو 382 وظيفة للمواد الأ�شا�شية، وعدد املتقدمني 10الآلف و100 
اأن الوزارة تعطى اأولوية التعيني  2000 مواطنا، معلناً  متقدم، منهم 
للمواطنني، ومعلمات قوائم النتظار. واأفاد يف لقاء �شحفي مو�شع، اأن 
وزارة الرتبية وللمرة الأوىل، نظمت لقاًء مفتوحاً �شباح يوم اخلمي�س 
املا�شي، جلميع املتقدمني للتعيني من املعلمني املواطنني الذكور البالغ 

حممد بن را�شد ي�شهد انطالق فعاليات بطولة كاأ�س دبي العاملي للخيل  )وام(

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

اإجناز م�ساريع ت��سيل املياه لـ 64 قرية باك�ستانية

افتتح ر�ضميا بطولة كاأ�س دبي العاملي للخيل 

حممد بن را�سد ياأمر ب�سرف مكافاأة 
اإ�سافية ملالك اأرقام ل�حات الأجرة يف دبي

•• دبي-وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء رعاه 
مليونا   26 ب�شرف  دب��ي  لإم���ارة  حاكما  ب�شفته  اهلل 
اأرقام  لأ�شحاب  اإ�شافية  مكافاأة  دره��م  األ��ف  و500 
���ش��ي��ارات الأج�����رة اخل��ا���ش��ة ب��امل��واط��ن��ني امل�����ش��غ��ل��ة من 
بهيئة  الم��ت��ي��از  و���ش��رك��ات  دب��ي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  قبل 
6601 لوحة.  ال��ب��ال��غ ع��دده��ا  ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت 

مكافاأة  بتوزيع  العامة  امل��وا���ش��الت  موؤ�ش�شة  و�شتبداأ 
املبالغ  اإىل  بالإ�شافة  م�شتحقيها  على   2012 ع��ام 

امل�شتحقة لهم �شنويا. 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأعلن  اخ��رى  جهة  من 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ر�شميا فتتاح بطولة كاأ�س 
ال�شبا يف  بند  العاملي للخيل على م�شمار ميدان  دبي 
ن�شخته الثامنة ع�شرة متمنيا �شموه جلميع امل�شاركني 
يف �شوط الكاأ�س النجاح والتوفيق وحتقيق تطلعاتهم 

الفجر........    04:54            
الظهر.......    12:27  
الع�رص........   03:59   
املغرب.....   06:39  
الع�صاء......   08:09

مواجهات بني الفل�شطينيني وقوات الحتالل يف ال�شفة )ا ف ب(

مظاهرة تطالب برحيل النائب العام  )رويرتز(

املعار�ضة تتحدث عن �ضحنة اأ�ضلحة ايرانية متجهة ل�ضوريا

ا�ستباكات يف دم�سق وق�سف على حلب واإدلب 

•• ال�سفة-غزة-وكاالت:

الفل�شطيينيني  ع�����ش��رات  اأ���ش��ي��ب 
يف  الغربية  بال�شفة  مواجهات  يف 
ذك���رى ي���وم الر�����س ال���ذي �شادف 
ام�س. فقد اندلعت مواجهات بني 
وقوات  فل�شطينيني  متظاهرين 
الحتالل على معرب قلنديا �شمال 

القد�س املحتلة .
واطلقت قوات الحتالل املتواجدة 
ال���ر����ش���ا����س   ، ك�����ب�����رية  ب�������اأع�������داد 
جموع  على  الغاز  وقنابل  املطاطي 
اأكرث  اأ�شيب  حيث  الفل�شطينيني، 
فل�شطينيا  ع�������ش���رة  خ��م�����ش��ة  م����ن 
حلم  بيت  ويف   . خمتلفة  باإ�شابات 
ورفعوا  ت��ظ��اه��رات  ن�����ش��ط��اء  ن��ظ��م 

العالم الفل�شطينية .
اأما يف قلقيلية، فقد اأ�شيب جنديان 
اح����ت����الل����ي����ان خ������الل م���واج���ه���ات 
بزراعة  ن�شطاء  قيام  اأثناء  اندلعت 

الأ�شجار يف جيو�س.
م�شطفى  ال��ن��ائ��ب  اع��ت��رب  ب�����دوره 
للمبادرة  العام  الم��ني  الربغوثي 
مبثابة  ال�شعبية  املقاومة  الوطنية 

الطريق للخال�س من الحتالل.
م�شاركته  خ��الل  الربغوثي  وق��ال 

القاهرة-وكاالت:

م�شر  يف  ال��ع��ام  النائب  اهلل  عبد  طلعت  امل�شت�شار  ق��ال 
باعادة  ال�شادر  احلكم  على  �شيطعن  ان��ه  ال�شبت  ام�س 
النائب العام ال�شابق امل�شت�شار عبد املجيد حممود الذي 
عزله الرئي�س حممد مر�شي يف نوفمرب ت�شرين الثاين 

اىل من�شبه.
ونقلت وكالة اأنباء ال�شرق الو�شط عن ه�شام القرموطي 
خالل  العليا  الدولة  اأم��ن  لنيابة  الول  العام  املحامي 
زيارته للنائب العام مبكتبه بدار الق�شاء العايل قوله 
ام�س ان احلكم ال�شادر من حمكمة ا�شتئناف القاهرة... 
ب�شاأن من�شب النائب العام غري واجب النفاذ واأنه �شيتم 
اتخاذ الجراءات القانونية ب�شاأن الطعن عليه لنعدامه 

وبطالنه وخمالفته الد�شتور والقانون.
ال�شرعية  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه  اأك�����د  اهلل  ع��ب��د  اأن  واأ�����ش����اف 

الد�شتورية والقانونية.
القاهرة  ا�شتئناف  �شناء خليل مبحكمة  امل�شت�شار  وكان 
التي اأ�شدرت احلكم يوم الربعاء قال انذاك ان املحكمة 
واأمرت  حم��م��ود  ب��ع��زل  الرئي�س  ق���رار  ببطالن  ق�شت 

وزير العدل باعادته اىل املن�شب.
م��ن ج��ه��ة اخ���رى ام���ر ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام يف م�شر ال�شبت 
ال�شاخر  ال���ت���ل���ف���زي���وين  ال���ربن���ام���ج  م���ق���دم  ب���اع���ت���ق���ال 
ال�شالم  بال�شاءة اىل  املتهم  يو�شف  "الربنامج" با�شم 
والرئي�س املنتمي اىل الخوان امل�شلمني حممد مر�شي، 

كما ذكرت وكالة انباء ال�شرق الو�شط.
ان  ب��ر���س  فران�س  لوكالة  ق�شائية  م�شادر  واو���ش��ح��ت 

ب��ي��ت حلم  يف ت��ظ��اه��رة ن��ظ��م��ت يف 
اب����واب القد�س  حت��ت ���ش��ع��ار ط���رق 
ان يوم الر�س لي�س مق�شورا على 
ي��وم ال��ث��الث��ني م��ن اذار ب��ل ان كل 
ايام �شعبنا هي يوم الر�س يف ظل 
معركتنا مع الحتالل الذي ي�شرق 
ار�شنا وم�شتقبلنا وان الرد الوحيد 
الر�س  نهب  خمططات  لح��ب��اط 
يكمن يف ت�شعيد املقاومة ال�شعبية 

لتعم كل ارجاء الوطن .
ال����رئ����ا�����ش����ة  ح�����������ذرت  ذل���������ك  اىل 
�شياع  م���ن  ام�������س  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

فر�شة حل الدولتني مع ا�شتمرار 
وا�شتمرار  ال�����ش��الم  عملية  ت��وق��ف 

ال�شتيطان.
وق���ال���ت يف ب���ي���ان ����ش���ادر ع��ن��ه��ا يف 
ال���ذك���رى ال�����ش��اب��ع��ة وال��ث��الث��ني ملا 
يوم  الفل�شطينيون  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق 
ال�شالم  عملية  ت��وق��ف  ان  الر����س 
ب�����ش��ب��ب مت�شك  اف��ق��ه��ا  وان�������ش���داد 
ب�شيا�شتها  ال�شرائيلية  احلكومة 
�شيقو�س فر�س حل  ال�شتيطانية 
الدولتني و�شيدفع عاجال ام اجال 

الو�شع برمته اىل النفجار.

عددا من ال�شكاوى قد رفعت �شد يو�شف. 
ب��اه��ان��ة ال�شالم  م��ت��ه��م  ي��و���ش��ف  ان  امل�����ش��ادر  واف������ادت 
واهانة  ب��رن��اجم��ه  يف  ال�����ش��الة  �شعائر  م��ن  ل�شخريته 

الرئي�س مر�شي بال�شخرية من �شورته يف اخلارج.
وطلب احد املدعني اتخاذ اجراءات قانونية بحق يو�شف 

لردع اخرين عن الحتذاء به بح�شب احد امل�شادر.

•• عوا�سم-وكاالت:

اأ�شرفية ال��وادي يف منطقة وادي بردى  قال نا�شطون اإن بلدة 
احلر  ال�����ش��وري  اجلي�س  ب��ني  ا�شتباكات  �شهدت  دم�شق  غ��رب 
وقوات احلر�س اجلمهوري، يف حني �شقط ع�شرون قتيال على 
الأقل وُجرح ع�شرات يف ق�شف ا�شتهدف بلدة حريتان يف ريف 
حلب، بح�شب الهيئة العامة للثورة التي ذكرت اأن قوات النظام 

ق�شفت البلدة ب�شواريخ �شكود.
وذكر جمل�س قيادة الثورة يف دم�شق اأن اجلي�س احلر ا�شتهدف 
دم�شق  مطار  بحماية  املكلفة  اجل��وي  الدفاع  كتيبة  بالق�شف 
ال�����دويل، وا���ش��ت��ب��ك م��ع ب��ع�����س وح����دات اجل��ي�����س ال��ت��ي حتاول 
ال�شيطرة على طريق الإمداد الوا�شل اإىل املطار من الغوطة 

ال�شرقية.
ومن جهة اأخ��رى، ق�شفت قوات النظام بلدة حريتان يف ريف 
حلب بال�شواريخ، مما اأدى اإىل مقتل �شبعة اأ�شخا�س واإ�شابة 
اأكرث من اأربعني، ف�شال عن تدمري عدد من املنازل، ول يزال 
امل�شابني  الأنقا�س عن مفقودين. ولكرثة  البحث جاريا بني 

طلب م�شت�شفى املدينة امل�شاعدة من القرى واملدن املحيطة.
اجلي�س  ق��وات  ب��اأن  �شوريا  يف  املحلية  التن�شيق  جل��ان  واأف���ادت 
احلر قامت باإ�شقاط طائرة حربية كانت تق�شف قرية �شرجة 
تدور بني اجلي�س احلر  ا�شتباكات عنيفة  اأن  واأ�شافت  باإدلب، 

وقوات النظام يف ال�شيدة زينب بدم�شق، واأو�شحت اأن اجلي�س 
احلر اأعلن �شيطرته على حقل نفط يف املحطة الثانية بتدمر 

على احلدود مع العراق.
بلدة خان  ال��ط��ريان احل��رب��ي حميط  ري��ف دم�شق ق�شف  ويف 
الثقيلة  باملدفعية  عنيفا  ق�شفا  و���ش��ن  ق����ارة،  وب��ل��دة  ال�شيخ 
ال��ذي��اب��ي��ة والعبادة  ال�����ش��واري��خ على م��دن وب��ل��دات  وراج��م��ات 
ودوما  زينب  وال�شيدة  احل�شينية  وخميم  والبحدلية  وع��درا 
�شحم  وبيت  وببيال  ويلدا  ال�شام  ومع�شمية  وداري���ا  وحر�شتا 
مبنطقتْي  املحيطة  امل��ن��اط��ق  و���ش��ه��دت  والعتيبة.  وال��زب��داين 
ببلدات  الأم��ر  وتكرر  عنيفة،  ا�شتباكات  وداري��ا  زينب  ال�شيدة 

الذيابية والبحدلية وببيال.
ويف ريف حماة، جددت قوات النظام ق�شفها لبلدة كفر نبودة 
عنيفة  ا�شتباكات  مع  بالتزامن  الثقيلة،  املدفعية  م�شتخدمة 
يف  الق�شابية  ب��ل��دة  تعر�شت  كما  ال��ب��ل��دة،  اأط���راف  على  دارت 
جبل �شح�شبو بريف حماة لق�شف من قبل الطريان احلربي 

ال�شوري.
ويف تطور مهم، قالت الهيئة العامة للثورة ال�شورية اإن اجلي�س 

احلر �شيطر بالكامل على مدينة داعل مبحافظة درعا.
كانت  املدينة  اإن  الهيئة عمر احل��وراين للجزيرة  وقال ع�شو 
ودرعا  دم�شق  بني  تربط  وهي  النظام،  لقوات  رئي�شيا  مركزا 
وفيها الكثري من احلواجز املجهزة بعتاد كبري، وتعترب اأي�شا 

مركز اإمداد للكثري من احلواجز بالبلدات املحيطة.
اأن  ال�شورية  املعار�شة  يف  معلومات  اأف����ادت  اخ��ر  �شعيد  على 
 8500 اإيرانية تبلغ حمولتها  �شفينة �شحن حمملة باأ�شلحة 

طن من الأ�شلحة و�شواريخ اأر�س - اأر�س، تتجه اإىل �شوريا.
وح�شب املعلومات، فاإن الباخرة التي حتمل علم تانزانيا، والتي 
حزب  مع  عالقات  ولهم  لبنان  يف  م�شجلون  �شوريون  ميلكها 
بالتوقف  �شتتظاهر  لكنها  تركيا،  اإىل  �شفرها  ي�شل خط  اهلل، 

للوقود يف �شوريا ومن ثمة تفرغ حمولتها هناك.
ويتوقع اأن ت�شل الباخرة اإىل قناة ال�شوي�س �شباح ال�شبت، على 

اأن ت�شل اإىل ميناء طرطو�س اأو الالذقية بعد30 �شاعة.
وكانت م�شادر يف املعار�شة ال�شورية، قد ك�شفت يف وقت مبكر 
من �شباح ام�س ال�شبت، عن معلومات تخ�س اإبحار �شفينة يف 
الأ�شلحة  الدولية للبحر الأحمر على متنها �شحنة من  املياه 
الإيرانية، وترفع علم تنزانيا، ووفقاً لذات امل�شادر يتوقع عبور 

ال�شفينة لقناة ال�شوي�س يف غ�شون 6 �شاعات.
متجه  ال�شفينة  �شري  خ��ط  اأن  ال�شورية  املعار�شة  واأو���ش��ح��ت 

�شوب تركيا، ول تنوي الر�شو يف ميناء طرطو�س.
وقال مروان حجو الرفاعي، ع�شو الئتالف ال�شوري، خالل 
مداخلة هاتفية مع قناة العربية اأن ال�شفينة املحملة بالأ�شلحة 
تابعة للنظام ال�شوري، وفق املعلومات الواردة اإلينا، واأن وجهتها 

النهائية هي الأرا�شي ال�شورية.

الرئا�ضة الفل�ضطينية حتذر من انفجار الو�ضع

م�اجهات يف ال�سفة الغربية بذكرى ي�م الأر�ض

اأمر باعتقال الإعالمي با�ضم يو�ضف  

النائب العام امل�سري يعتزم الطعن على احلكم باإلغاء عزل �سلفه

ـــــة  ـــــي احلــــكــــ�مــــة الأردن
اليمني تـــــ�ؤدي  ـــدة  اجلـــدي

•• عمان-وكاالت:

احلكومة  ان  م���������ش����وؤول����ون  ق������ال 
الردن  اجل���دي���دة يف  ال���ش��الح��ي��ة 
اأم�����ام  ال���د����ش���ت���وري���ة  ال���ي���م���ني  اأدت 
اهلل  ع��ب��د  امل���ل���ك  الردين  ال��ع��اه��ل 

الثاين.
اجلديدة  احلكومة  على  و�شيتعني 
ال�شراع بال�شالحات القت�شادية 

وال�شيا�شية باململكة.
ومت التاأكيد على ت�شكيل احلكومة 
اجل�����دي�����دة ب���ع���د م���������ش����اورات غري 
ال����وزراء  رئ��ي�����س  اأج���راه���ا  م�شبوقة 
املجتمع  ق��ادة  الن�شور مع  عبد اهلل 
املدين والربملان ا�شتمرت ما يقرب 
م��ن ث��الث��ة اأ���ش��اب��ي��ع. وال��ن�����ش��ور هو 
يف  تعليمه  تلقى  اقت�شادي  خبري 

الوليات املتحدة وفرن�شا.
الأردين،  ال������وزراء  رئ��ي�����س  واأع���ل���ن 
عبد اهلل الن�شور، ام�س عن ت�شكيلة 
التي  الر�شيقة  اجل��دي��دة  حكومته 
�شمت 18 وزيراً من بينهم �شيدة 
وزراء من   4 فيما حافظ  واح���دة، 
مقاعدهم  على  ال�شابقة  احلكومة 
ل�شوؤون  وزارت���������ان  واأ����ش���ت���ح���دث���ت 
املغرتبني وللتموين، وتوىل رئي�س 

احلكومة حقيبة الدفاع بنف�شه.

اىل  للب�سري  زيــــارة  اأول 
ــالل  ــق ــت ــس ـــا مــنــذ ال� جـــ�ب

•• اخلرطوم-رويرتز:

الرئي�س  ان  م���������ش����وؤول����ون  ق������ال 
�شيزور  ال��ب�����ش��ري  ع��م��ر  ال�������ش���وداين 
اجلاري  ال�شبوع  ال�����ش��ودان  جنوب 
تقريبا  عامني  منذ  الوىل  للمرة 
ل��ت��ع��زي��ز ات���ف���اق���ي���ات ج����دي����دة بني 
ال���ب���ل���دي���ن ب�������ش���اأن ال���ن���ف���ط واأم�����ن 

احلدود.
اتفقتا  اجل��ارت��ان  الدولتان  وكانت 
ا�شتئناف ت�شدير  ال�شهر على  هذا 
ال��ن��ف��ط ع��رب احل����دود ون����زع فتيل 
منذ  بينهما  ن�����ش��ب  ال����ذي  ال��ت��وت��ر 
يوليو  يف  ال�شودان  جنوب  انف�شال 
اتفاق  ع��ق��ب   2011 ع����ام  مت����وز 
ا�شتمرت  اأهلية  و�شع نهاية حلرب 

عقودا.
وكان من املقرر يف ال�شل اأن يزور 
الب�شري جوبا قبل عام ولكنه األغى 
الزيارة بعد اأن اقرتب البلدان من 
ب�شبب مناو�شات على  احل��رب  �شفا 
ال��ب��ل��دي��ن يف  ب��ني جي�شي  احل����دود 

اأبريل ني�شان املا�شي.

تعلن  الــ�ــســمــالــيــة  كـــ�ريـــا 
ــع اجلــنــ�ب  ــة احلـــرب م ــال ح

•• �سيول-وكاالت:

ال�����ش��م��ال��ي��ة مرحلة  ك���وري���ا  دخ��ل��ت 
جديدة من الت�شعيد الكالمي مع 
جارتها اجلنوبية ووا�شنطن، حيث 
اأع��ل��ن��ت ح��ال��ة احل����رب ع��ل��ى �شول 
و�شط دعوات دولية خلف�س التوتر 

يف �شبه اجلزيرة الكورية. 
الكورية  الأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  وب���ث���ت 
ال�شمالية بيانا �شادرا عن احلكومة 
من  فيه  قالت  ال�شبت  ام�س  فجر 
الآن ف�شاعدا تدخل العالقات بني 
ال�����ش��م��ال واجل��ن��وب ح��ال��ة احلرب، 
وكل ما يت�شل بالق�شايا املطروحة 

�شيخ�شع لهذا العتبار.
قالت  امل����و�����ش����وع  ع���ل���ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا   
امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م جم��ل�����س الأم����ن 
هايدن  كيتلني  الأمريكي  القومي 
����ش���اه���دن���ا ال���ت���ق���اري���ر الخ���ب���اري���ة 
بناء  غ��ري  ج��دي��د  ب��ي��ان  بخ�شو�س 
نحن  ال�شمالية.  ك��وري��ا  ع��ن  �شدر 

ناأخذ هذه التهديدات بجدية. 
زالتا  م��ا  ال��ك��وري��ت��ني  اأن  اإىل  ي�شار 
احلرب  منذ  ح��رب  ح��ال��ة  يف  تقنياً 
-1950 اأع�����وام  ال��ك��وري��ة خ���الل 

النزاع  ب����اأن  ال��ع��ل��م  م��ع   ،1953
وقف  ع��ل��ى  ب��ات��ف��اق  ان��ت��ه��ى  بينهما 
ولي�س مبعاهدة  العدائية  الأعمال 

قتيالن يف عدن وع�ضيان ي�ضل اأحياء باملدينة 
من�س�ر : احل�ار ال��سيلة 

ال�حيدة لتجنب حرب اأهلية 
•• �سنعاء-وكاالت:

اأكد الرئي�س اليمني عبدربه من�شور هادي اأن احلوار هو الو�شيلة الوحيدة 
التي �شتجنب ال�شعب اليمني الدخول يف حرب اأهلية و�شراع م�شلح وتدمري 

�شامل لكل مقدراته واآماله.
كله  اليمني  ال�شعب  الوطني  احل��وار  اأع�شاء موؤمتر  ه��ادي خماطبا  وق��ال 
املفتوحة  جل�شاتكم  كانت  وق��د  اف�شل  م�شتقبل  باجتاه  عليكم  ام��ال  يعلق 
هذا  امكانية جناح  على  موؤ�شر  مبا�شرة خري  ال�شعب  تابعها  التي  واحل��رة 

املوؤمتر وو�شوله اىل النتائج املرجوة منه.
الوىل  العامة  اجلل�شة  من  الثامنة  اجلل�شة  ام�س  تروؤو�شه  لدى   - وا�شار 
الثانية  ي��دخ��ل مرحلته  ���ش��وف  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل   - الوطني  احل���وار  مل��وؤمت��ر 
كاملني  �شهرين  ملدة  عملها  ي�شتمر  فرق عمل  ت�شع  اإىل  امل�شاركني  بتوزيع 
فرق  اأن  ..مو�شحا  الثانية  العامة  اجلل�شة  اخ��رى يف  اأن جنتمع مرة  قبل 
العمل هي التي �شتخو�س يف جوهر الق�شايا املعرو�شة على املوؤمتر وطالب 
من  والعمل  فيها  اليجابية  وامل�شاركة  باحل�شور  اللتزام  فيها  امل�شاركني 

خاللها على تقريب وجهات النظر وحل امل�شكالت ولي�س العك�س.
اآخ���رون يف ع��دن جنوبي اليمن  من جهة اخ��رى قتل م��دين وج��رح ثالثة 
حار�س  قتل  بينما  حمتجني،  على  الر�شا�س  الأم��ن  ق��وات  اأطلقت  عندما 
�شجن بهجوم يف املدينة. وتزامن ذلك مع �شلل �شبه كامل اأ�شاب اأحياء يف 

عدن ا�شتجابة لدعوة اإىل ع�شيان مدين اأطلقها احلراك اجلنوبي.
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املحكمة الحتادية العليا تن�سم اإىل احتاد املحاكم واملجال�ض الد�ست�رية العربية
الذي �شم يف ع�شويته القا�شي عبدالرحمن مراد البلو�شي مدير اإدارة 
التعاون الدويل بوزارة العدل و�شعود في�شل اآل علي مدير مكتب رئي�س 

املحكمة.
جدير بالذكر اأن احتاد املحاكم واملجال�س الد�شتورية العربية منظمة 
واملجال�س  امل��ح��اك��م  ب���ني   1997 ع���ام  ت��اأ���ش�����ش��ت  متخ�ش�شة  ع��رب��ي��ة 

الد�شتورية العربية القائمة على رقابة د�شتورية القوانني.
وتوطيد  اأع�شائه  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وتنمية  تنظيم  اإىل  الحت���اد  وي��ه��دف 
جمال  يف  واملعلومات  واخل��ربات  الأفكار  وتبادل  بينهم  فيما  ال�شالت 
العربي  الوطن  يف  ملفاهيمها  اإث���راء  القوانني  د�شتورية  على  الرقابة 
اأرجائه  يف  ال��ع��ام��ة  واحل��ري��ات  احل��ق��وق  حماية  يف  ل��دوره��ا  وتر�شيخا 

و�شول اإىل اأن تكون للد�شتور ال�شيادة ولأحكامه مرتبة ال�شدارة.

الحتادية العليا توطيد عالقاتها الق�شائية مع املحاكم العليا مبا فيها 
املحاكم واملجال�س الد�شتورية باعتبار اأن د�شتور دولة الحتاد اأ�شند اإىل 
املحكمة الحتادية العليا مهمة الرقابة على د�شتورية القوانني والنظر 

يف طلبات تف�شري الد�شتور.
املحكمة  يعطى  الحت�����ادات  ه���ذه  م��ث��ل  اإىل  الن�����ش��م��ام  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
الحتادية العليا فر�شة الطالع على جتارب الدول الأخرى يف جمال 
ذات  يف  جتاربها  نقل  وباملقابل  منها  وال�شتفادة  الد�شتوري  الق�شاء 
اأقدم  العليا هي  اأن املحكمة الحتادية  اإىل نظريتها ..مو�شحا  املجال 
عمرها  ويبلغ  التعاون  جمل�س  دول  م�شتوى  على  د�شتورية  حمكمة 

اأربعني عاما.
الدولة  وف��د  الحت��اد  واأع��م��ال  الن�شمام  وثيقة  توقيع  مرا�شم  ح�شر 

•• ابوظبي-وام:

امل��ح��اك��م واملجال�س  ال��ع��ل��ي��ا اىل احت����اد  امل��ح��ك��م��ة الحت���ادي���ة  ان�����ش��م��ت 
فاعلة  �شراكات  اإيجاد  نحو  �شعيها  اإط��ار  وذلك يف  العربية  الد�شتورية 
بن�شاطها  ال�شلة  ذات  والأج��ن��ب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  والحت�����ادات  امل��ح��اك��م  م��ع 

الق�شائي.
وقع على وثيقة الن�شمام �شعادة القا�شي الدكتور عبدالوهاب عبدول 
احتاد  اأعمال  املنامة �شمن جدول  العليا يف  الحتادية  املحكمة  رئي�س 
املحاكم واملجال�س الد�شتورية العربية الذي عقد اجتماعه يف العا�شمة 

البحرينية ال�شبوع املا�شي.
واأكد القا�شي الدكتور عبدالوهاب عبدول اأن من بني اأهداف املحكمة 

مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري يكرم اأربع �سركات �سياحية 
•• ابوظبي-وام:

ك����رم م���رك���ز ج���ام���ع ال�����ش��ي��خ زاي���د 
ال��ك��ب��ري يف م��ق��ره ب��اأب��وظ��ب��ي اأرب���ع 
م����ن خمتلف  ���ش��ي��اح��ي��ة  ����ش���رك���ات 
وذل���ك للتزامها  ال��دول��ة  اإم����ارات 
خلدمات  التطويرية  ب��الإج��راءات 
الزوار باجلامع . و�شملت ال�شركات 
و  لل�شياحة  ك��ارم��ا  �شركة  املكرمة 
جلف  و  لل�شياحة  الإم����ارات  واح��ة 
ترافل  اأوف  ورل��د  و  ت��ورز  �شريكل 
. وا���ش��اد ي��و���ش��ف ال��ع��ب��ي��ديل مدير 
الكبري  زاي���د  ال�شيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز 
الدائم  املكرمة  ال�شركات  بالتزام 
باملعايري التي و�شعها املركز الأمر 
الذي اأ�شهم يف تعزيز جتربة الزائر 
وح�����ش��ول��ه ع��ل��ى ف��ر���ش��ة الإط����الع 
والزخرفية  املعمارية  املعامل  على 
لل�شرح الكبري بكل �شهولة وي�شر. 
يقوم  امل���رك���ز  اإن  ال��ع��ب��ي��ديل  وق����ال 
ال�شركات  ب��ت��ك��رمي  دوري  ب�����ش��ك��ل 
ب���الإج���راءات  امل��ل��ت��زم��ة  ال�شياحية 
داخل  ال��زوار  التطويرية خلدمات 

ال��ك��ب��ري وال���ت���ي حتر�س  ال�������ش���رح 
تنظم  ال��ذي��ن  ال�شياح  توعية  على 
ال�شياحي  ب��امل��ع��ل��م  ج������ولت  ل���ه���م 
املتبعة  الإج������راءات  ب��ك��اف��ة  ال���ب���ارز 
لتنظيم اجلولت باجلامع . واأعلن 
ن���ظ���ام خا�س  ت��ط��ب��ي��ق  ال��ع��ب��ي��ديل 

ل���ل�������ش���رك���ات امل���ت���م���ي���زة م����ن خالل 
داخل  اإ���ش��اف��ي��ة  ت�شهيالت  منحها 
اجلامع من حيث تخ�شي�س م�شار 
لزوارها  خ��ا���ش��ة  واأم���اك���ن  خ��ا���س 
. واأ����ش���اف ن��ح��ن ح��ري�����ش��ون على 
كافة  ممثلي  م��ع  التوا�شل  تعزيز 

واملر�شدين  ال�شياحية  ال�����ش��رك��ات 
الدولة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ال�شياحيني 
متميزة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ل�شمان 
ل�������زوار اجل����ام����ع ب��ال�����ش��ك��ل ال����ذي 
من  وطموحاتهم  تطلعاتهم  يلبي 

الزيارة . 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/15م   املودعة حتت رقم: 172001 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2012/02/06م 
با�ش��م: ليونز ِجيت اإنرتتينمنت اإنك. 

 

وعنوانه:2700 كولورادو اأفينيو، �شويت 200، �شانتا مونيكا، �شي اإيه 90404، الوليات املتحدة الأمريكية
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�شناعية؛ 
اإن�شاء  وحت��دي��دا  احلا�شوب  خدمات  احلا�شوبية؛  والربجميات  احلا�شوبي  العتاد  وتطوير  ت�شميم  خدمات 
على  واحل�شول  مهاراتهم  وا�شتعرا�س  امل�شابقات  يف  للم�شاركة  امل�شجلني  للم�شتخدمني  مبا�شرة  جموعات 

تعليقات من اأقرانهم  من املجموعات الفرتا�شية والنخراط يف اأن�شطة ال�شبكات الجتماعية.
 42  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من �شكل لطائر و�شهم �شمن دائرة نارية على خلفية غامقة كما يو�شح يف  و�شف العالمة:  
ال�شكل املرفق.

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/02/13م   املودعة حتت رقم: 169135 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�ش��م: جون ِبل اآند كرويِدن ليمتد 

 

وعنوانه:�شافاَير كورت، وول�شجرايف ترياجنل، كوفنرتي، �شي يف2 2تي اإك�س، اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات ال�شيدليات؛ خدمات �شرف الأدوية؛ خدمات فنيي الب�شريات؛ خدمات ال�شيادلة لإعداد الو�شفات الطبية؛ امل�شاعدة 
والرعاية  ال�شالمة  خدمات  واحل��ي��وان��ات؛  الب�شرية  الكائنات  وجمال  ب�شحة  العناية  خدمات  الطبية؛  اخلدمات  الطبية؛ 
ال�شحية للكائنات الب�شرية؛ التحليل الطبي لت�شخي�س وعالج الكائنات الب�شرية؛ خدمات امل�شورة وال�شت�شارات ال�شيدلنية 
وطب الأ�شنان والطبية واجلراحية؛ خدمات توفري املعلومات وامل�شورة املتعلقة بامل�شاعدة ال�شيدلنية وطب الأ�شنان والطبية 
خدمات  الغذائية؛  احلمية  ن�شائح  التغذية؛  ن�شائح  الت�شالت؛  و�شائل  خ��الل  من  اأو  الإن��رتن��ت  عرب  ال�شحية  والرعاية 
الفح�س ال�شحي؛ خدمات تقييم ال�شحة واللياقة الطبية؛ خدمات املعلومات ال�شحية والطبية؛ خدمات امل�شورة واملعلومات 

وال�شت�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.   
 44  الواق�عة بالفئة:  

الأحرف  من  تتاألف  املجموعة  يف  الأوىل  العالمة  عالمتني،  من  عالمات  جمموعة  عن  عبارة  العالمة  و�شف العالمة:  
اأما الثانية يف  اأزرق،  اآنفاً لونها  وكافة العنا�شر املذكورة  دائ��رة،  �شمن   "&" العطف  وحرف   "C"و  "B"و  "J" الالتينية 

املجموعة تتاألف من الأحرف الإجنليزية "J" و"B" و"C" وحرف العطف "&" �شمن دائرة.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/15م   املودعة حتت رقم: 172000 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2012/02/06م 
با�ش��م: ليونز ِجيت اإنرتتينمنت اإنك. 

 

وعنوانه:2700 كولورادو اأفينيو، �شويت 200، �شانتا مونيكا، �شي اإيه 90404، الوليات املتحدة الأمريكية
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�شية والثقافية؛ اإنتاج وتوزيع الر�شوم املتحركة؛ 
اأفالم وفيديوهات مو�شيقية  �شبكي يقدم مقاطع  املتحركة؛ توفري موقع  بالر�شوم  املتعلقة  املعلومات  توفري 
غري قابلة للتنزيل ومعلومات عن الر�شوم املتحركة والأعمال الأدبية واملو�شيقى؛ تنظيم املوؤمترات يف جمالت 
الر�شوم املتحركة والرتفيه لغايات ترفيهية؛ خدمات نوادي املعجبني؛ توفري بث املو�شيقى والر�شوم املتحركة 

عن طريق اأجهزة الآي بود؛ توفري األعاب احلا�شوب املبا�شرة.
 41  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من �شكل لطائر و�شهم �شمن دائرة نارية على خلفية غامقة كما يو�شح يف  و�شف العالمة:  
ال�شكل املرفق.

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/02/15م   املودعة حتت رقم: 169236 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: ذا �شي بي دي �شريتيفيكاي�شن �شريفي�س ليمتد 
 وعنوانه:ذا كوت�س هاو�س، اإيلنج جرين، لندن، دبليو5 5اإي ار، اململكة املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
 خدمات التعليم و التهذيب والتدريب. 

 41  الواق�عة بالفئة:  
يف  ال���وارد  ال�شكل  يف  مو�شح  هو  كما  عالمتني  من  عالمات  جمموعة  من  العالمة  تتكون  و�شف العالمة:  
مع  اخللفية،  يف  البنف�شجي  باللون  "�شح"  عالمة  ر�شم  من  املجموعة  يف  الأوىل  العالمة  وتتاألف  الطلب، 
 CERTIFIED THE CPD" والكلمات  مميز  بنف�شجي  بخط  مكتوبة   "CPD" الالتينية  الأح��رف 
يف  مميز  اأ�شود  بخط  مكتوبة    "www.cpduk.co.uk"و  "CERTIFICATION SERVICE
املقدمة، اأما العالمة الثانية يف املجموعة فتتاألف من ر�شم عالمة "�شح" يف اخللفية، مع الأحرف الالتينية 
 "CERTIFIED THE CPD CERTIFICATION SERVICE" وال��ك��ل��م��ات   "CPD"

املقدمة. يف  مميز  بخط  و"www.cpduk.co.uk" مكتوبة 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/15م   املودعة حتت رقم: 171995 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2012/02/06م 
با�ش��م: ليونز ِجيت اإنرتتينمنت اإنك. 

 

وعنوانه:2700 كولورادو اأفينيو، �شويت 200، �شانتا مونيكا، �شي اإيه 90404، الوليات املتحدة الأمريكية
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة والأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات 
قيا�س الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم؛ اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف 
الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور؛ حامالت بيانات مغناطي�شية واأقرا�س ت�شجيل؛ اأقرا�س مدجمة واأقرا�س 
متعددة ال�شتخدامات )دي يف دي( وغريها من و�شائط الت�شجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ اآلت ت�شجيل النقد واآلت 
األعاب احلا�شوب؛  واأ�شرطة وكا�شيتات  برامج  النريان؛  اإخماد  اأجهزة  البيانات؛ برجميات احلا�شوب؛  ملعاجلة  واأجهزة حا�شوبية  حا�شبة؛ ومعدات 
اأقرا�س متعددة ال�شتعمالت حتتوي على دراما روائية؛ اأفالم ر�شوم متحركة عن الدراما الروائية؛ و�شائط اإلكرتونية م�شبقة الت�شجيل حتتوي 
على دراما روائية؛ ملفات قابلة للتنزيل يف جمال الرتفيه وحتديدا نغمات الهاتف والر�شوميات وال�شور والألعاب الإلكرتونية واملو�شيقى عرب 
ونوتات مو�شيقية و�شحائف مو�شيقية؛  اأغاين  كتب  �شكل  للت�شجيل على  قابلة  اإلكرتونية  الال�شلكية؛ من�شورات  والأجهزة  �شبكة حا�شوب عامة 
احلا�شوبي  التخزين  اأجهزة  املو�شيقية؛  ال�شوت  ت�شجيالت  مغناطي�شيا؛  امل�شفرة  املبا�شرة  اخل�شم  بطاقات  مغناطي�شية؛  �شفائح  مغناطي�شات؛ 
التي  املدجمة  والأقرا�س  للتنزيل  القابلة  والرقمية  ال�شمعية  الت�شجيالت  الرقمي وحتديدا  الإعالم  الفارغة؛  ذاكرة فال�س  وحتديدا م�شغالت 
ت�شتمل على وتروج لأفالم الر�شوم املتحركة والأفالم الت�شجيلية؛ اأغطية للهواتف النقالة؛ واأغ�شية بال�شتيكية جمهزة تعرف بال�شطح اخلارجي 
احلا�شوب  وملحقات  واإك�ش�شوارات  واحلوا�شيب  املحمولة  املو�شيقى  وم�شغالت  النقالة  الهواتف  وحتديدا  الإلكرتونية  الأجهزة  وحماية  لتغطية 
حلمل  معدة  ظهر  حقائب  الإل��ك��رتون��ي��ة؛  الكتب  وق��ارئ��ات  الفيديو  وك��ام��ريات  وال��ك��ام��ريات  الأل��ع��اب  واأج��ه��زة  الرقمية  ال�شخ�شية  وامل�شاعدات 
احلوا�شيب؛ علب الكامريات؛ علب للهواتف النقالة؛ علب للم�شاعدات الرقمية ال�شخ�شية؛ الهواتف اخللوية؛ األعاب احلا�شوب وحتديدا برجميات 
واأقرا�س واأ�شرطة األعاب احلا�شوب؛ حلى زينة للهواتف اخللوية؛ كامريات ت�شتخدم مرة واحدة؛ مفكرات اإلكرتونية؛ علب حلمل اأجهزة احلا�شوب 

 ال�شخ�شي ال�شغرية؛ لبادات الفاأرة؛ لفتات نيونية؛ واألعاب فيديو وحتديدا برجميات واأقرا�س واأ�شرطة األعاب الفيديو. 
 الواق�عة بالفئة: 9 

 و�شف العالمة: تتكون العالمة من �شكل لطائر و�شهم �شمن دائرة نارية على خلفية غامقة كما يو�شح يف ال�شكل املرفق. 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/02/13م   املودعة حتت رقم: 169134 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�ش��م: جون ِبل اآند كرويِدن ليمتد 

 

وعنوانه:�شافاَير كورت، وول�شجرايف ترياجنل، كوفنرتي، �شي يف2 2تي اإك�س، اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأعمال ال�شيدليات؛ خدمات ال�شترياد والت�شدير؛  اإدارة  املكتبي؛  الن�شاط  اإدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ تفعيل  الدعاية؛ 
من  ت�شكيلة  جتميع  العينات؛  توزيع  لالآخرين؛  املبيعات  ترويج  بالتجزئة؛  البيع  لغايات  الإع��الم  و�شائل  على  �شلع  عر�س 
املنتجات حل�شاب الغري بغر�س متكني جمهور امل�شتهلكني من معاينتها و�شرائها ب�شكل مالئم �شواء من املحل اأو من خالل 
الطلب بالربيد اأو و�شائل الت�شالت اأو موقع اإلكرتوين اأو الإنرتنت؛ تنظيم واإدارة والإ�شراف على برامج الولء واملكافاآت؛ 
ن�شر مواد الدعاية والإعالن املتعلقة بالطب والرعاية ال�شحية وال�شالمة؛ توفري م�شاعدة وا�شت�شارات الأعمال فيما يتعلق 
وال�شيدليات؛  التجزئة  مبتاجر  اخلا�شة  الأعمال  �شوؤون  اإدارة  بال�شيدليات؛  اخلا�شة  المتياز  خدمات  وت�شغيل  بتاأ�شي�س 

خدمات امل�شورة واملعلومات وال�شت�شارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله.   
 35  الواق�عة بالفئة:  

الأحرف  من  تتاألف  املجموعة  يف  الأوىل  العالمة  عالمتني،  من  عالمات  جمموعة  عن  عبارة  العالمة  و�شف العالمة:  
اأما الثانية يف  اأزرق،  اآنفاً لونها  العنا�شر املذكورة  وكافة  دائ��رة،  �شمن   "&" العطف  وحرف   "C"و  "B"و "J" الالتينية 

املجموعة تتاألف من الأحرف الإجنليزية "J" و"B" و"C" وحرف العطف "&" �شمن دائرة.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 3 اإبريل 2012   املودعة حتت رقم: 171454 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: ليكويد ني�وتري�شن ا�س ار ال 
 وعنوانه:بلدجن رقم 2، ت�شل�شتون ب�ارك، ك�وليمور روك، �شان�ت مي�ش�يل، بربادو�س 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات اأماكن تقدمي الأغذية ال�شحية واأماكن تقدمي الع�شائر وحتديدا اخلدمات املتعلقة بتوفري املكمالت 
الوجبات  عن  البديلة  والأل���واح  الغذائية  واملكمالت  الطبية  غري  احلمية  ومكمالت  الطبية  غري  ال�شحية 

والزبادي واحل�شاء وال�شالطات وال�شندوت�شات واللفائف وال�شاي وامل�شروبات.
 43  الواق�عة بالفئة:  

 LIQUID" ع���ب���ارة  ه���ي  الأوىل  ال��ع��الم��ة  ع���الم���ات،  م���ن جم��م��وع��ة  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�شف العالمة:  
NUTRITION" املكتوبة ب�شكل مميز باللغة الإجنليزية، واحلرف "Q" مكتوب على �شكل ر�شمة ورقة 
"NUTRITION" مكتوبة  "LIQUID"  مكتوب باللون البني والكلمة  خ�شراء بينما باقي كلمة 
باللون الأخ�شر، اأما العالمة الثانية فهي عبارة "LIQUID NUTRITION" املكتوبة ب�شكل مميز 

باللغة الإجنليزية، واحلرف "Q" مكتوب على �شكل ر�شمة ورقة.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/02/27م   املودعة حتت رقم: 169878 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: �شركة توزان القاب�شة ذ.م.م. 
وعنوانه:بناية �شركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني، �شارع خليفة بن زايد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
التعليم والتدريب )موؤ�ش�شة تعليمية ثنائية القطاع تقدم خدمات تعليمية ب�شكل اأ�شا�شي اإىل هيئات ال�شالمة 

والأمن والدفاع وال�شتعداد للطوارئ واإدارة الأزمات(.
 41  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من ر�شم لدرع مع �شكل لراأ�س ح�شان وحتته كتبت عبارة "اأكادميية ربدان  و�شف العالمة:  
والجنليزية. العربية  – RABDAN ACADEMY" باللغتني 

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/03/20م   املودعة حتت رقم: 170821 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/09/09م 

 با�ش��م: تا�شال اوبري�شنز بي تي واي ال تي دي  
 وعنوانه:2 �شالمانكا �شكوير، باتري بوينت، تا�شمانيا، 7004، ا�شرتاليا 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
واملدخنة،  الطازجة  ال�شلمون  ا�شماك  ال�شلمون؛  ا�شماك  )املقددة(؛  واململحة  املحفوظة  الأ�شماك  الأ�شماك؛ 
اللحم  خال�شات  وال�شيد،  الدواجن  وحل��وم  والأ�شماك  اللحوم  املعلبة؛  الأ�شماك  املعلبة؛  ال�شلمون  ا�شماك 
والأ�شماك، فواكه وخ�شروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر، 

البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون املعدة لالأكل.
 29  الواق�عة بالفئة:  

مميزة.  لتينية  وبالأحرف  الأبي�س  باللون  تتكون العالمة من الكلمة "tassal" مكتوبة  و�شف العالمة:  
كلمة "tassal" داخل �شكل  وكتبت  ل�شمكة.  متثيلي  ر�شم  على  "tassal" يحتوي  كلمة  احلرف "a"  يف 

هند�شي اأزرق اللون خلفها ظل لر�شم �شمكة مع حدود باللون الأخ�شر.    
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/03م   املودعة حتت رقم: 171453 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: ليكويد ني�وتري�شن ا�س ار ال 
 وعنوانه:بلدجن رقم 2، ت�شل�شتون ب�ارك، ك�وليمور روك، �شان�ت مي�ش�يل، بربادو�س 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأ�شا�شها  التي  الكحولية  غ��ري  وامل�����ش��روب��ات  الريا�شية  وامل�����ش��روب��ات  الطاقة  م�شروبات  وحت��دي��دا  امل�شروبات 

اخل�شروات ع�شائر الفاكهة املنع�شة واملياه.
 32  الواق�عة بالفئة:  

 LIQUID" ع���ب���ارة  ه���ي  الأوىل  ال��ع��الم��ة  ع���الم���ات،  م���ن جم��م��وع��ة  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�شف العالمة:  
NUTRITION" املكتوبة ب�شكل مميز باللغة الإجنليزية، واحلرف "Q" مكتوب على �شكل ر�شمة ورقة 
"NUTRITION" مكتوبة  "LIQUID"  مكتوب باللون البني والكلمة  خ�شراء بينما باقي كلمة 
ب�شكل مميز  باللون الأخ�شر، اأما العالمة الثانية فهي عبارة "LIQUID NUTRITION" املكتوبة 

باللغة الإجنليزية، واحلرف "Q" مكتوب على �شكل ر�شمة ورقة.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/15م   املودعة حتت رقم: 171997 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2012/02/06م 
با�ش��م: ليونز ِجيت اإنرتتينمنت اإنك. 

 

وعنوانه:2700 كولورادو اأفينيو، �شويت 200، �شانتا مونيكا، �شي اإيه 90404، الوليات املتحدة الأمريكية
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأو مطلية بها غري ال��واردة يف فئات  املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة 
اأخرى؛ املجوهرات والأحجار الكرمية؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة. 

 14  الواق�عة بالفئة:  
تتكون العالمة من �شكل لطائر و�شهم �شمن دائرة نارية على خلفية غامقة كما يو�شح يف  و�شف العالمة:  

ال�شكل املرفق.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/15م   املودعة حتت رقم: 171998 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2012/02/06م 
با�ش��م: ليونز ِجيت اإنرتتينمنت اإنك. 

 

وعنوانه:2700 كولورادو اأفينيو، �شويت 200، �شانتا مونيكا، �شي اإيه 90404، الوليات املتحدة الأمريكية
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

التجارية يف  املوؤمترات  تنظيم  املكتبي؛  الن�شاط  تفعيل  الأعمال؛  توجيه  الأعمال؛  اإدارة  والإع��الن؛  الدعاية 
جمالت الر�شوم املتحركة والرتفيه لالأغرا�س التجارية.

 35  الواق�عة بالفئة:  
تتكون العالمة من �شكل لطائر و�شهم �شمن دائرة نارية على خلفية غامقة كما يو�شح يف  و�شف العالمة:  

ال�شكل املرفق.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/11/21م   املودعة حتت رقم: 165432 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: خان�ش�احب لل�هند�شة املدنية )�س.ذ.م.م( 
 وعنوانه:�س.ب.:2716، مكتب ملك خا�س، ديرة، الرا�شدية، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
وال�شيانة  الإن�شاء  خدمات  وحتديدا  املرافق  اإدارة  ال�شيانة؛  خدمات  الرتكيب؛  خدمات  الإ�شالح؛  خدمات  املباين؛  اإن�شاء 
اإن�شاء  اإدارة م�شاريع الإن�شاء يف املوقع؛  والتنظيف والإ�شالح؛ �شيانة العقارات؛ خدمات تطوير الأرا�شي املتعلقة بالإن�شاء؛ 
املباين؛ خدمات  اإن�شاء  الإ�شراف على  املباين؛  واإحالل وجتديد وجتميل  تنظيف  وال�شكنية؛  وال�شناعية  التجارية  العقارات 
اإن�شاء ومتهيد و�شيانة واإ�شالح الطرق؛ اخلدمات املت�شلة باإن�شاء وت�شنيع وتركيب اأعمال الفولذ الإن�شائي والأعمال املعدنية 
املعمارية ؛ الإن�شاء وال�شيانة والتخدمي والهند�شة والرتكيب؛ اإدارة م�شاريع البناء يف املوقع؛ توفري املعلومات عن اخلدمات 
وال�شت�شارات  امل�شورة  عاملية؛ خدمات  �شبكة حا�شوب  ه��ذه اخلدمات عرب  املعلومات عن  توفري  ذل��ك  اأع��اله مبا يف  امل��ذك��ورة 

واملعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
 37  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من جمموعة عالمات )عالمتان( كما هو مو�شح يف ال�شكل املبني اأعاله. العالمة الأوىل  و�شف العالمة:  
يف املجموعة تتكون من ر�شم مميز للحرف الالتيني "K" باللون الأحمر الغامق داخل مربع. العالمة الثانية يف املجموعة 

تتكون من ر�شم مميز للحرف الالتيني "K" داخل مربع.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/15م   املودعة حتت رقم: 172002 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2012/02/06م 
با�ش��م: ليونز ِجيت اإنرتتينمنت اإنك. 

 

وعنوانه:2700 كولورادو اأفينيو، �شويت 200، �شانتا مونيكا، �شي اإيه 90404، الوليات املتحدة الأمريكية
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اآخرون  يقدمها  واجتماعية  �شخ�شية  خدمات  والأف��راد؛  املمتلكات  حلماية  اأمنية  خدمات  قانونية؛  خدمات 
املعلومات  توفري  املتحركة؛  بالر�شوم  املت�شلة  الفكرية  وامللكية  الب�شائع  ترخي�س  الأف���راد؛  حلاجات  تلبية 

املبا�شرة عن ترخي�س الب�شائع وامللكية الفكرية املت�شلة بالر�شوم املتحركة.
 45  الواق�عة بالفئة:  

و�شف العالمة: تتكون العالمة من �شكل لطائر و�شهم �شمن دائرة نارية على خلفية غامقة كما يو�شح يف 
ال�شكل املرفق.

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 165433          بتاريخ 2011/11/21م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: خان�ش�احب لل�هند�شة املدنية )�س.ذ.م.م( 
 وعنوانه:�س.ب.:2716، مكتب ملك خا�س، ديرة، الرا�شدية، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
وال�شيانة  الإن�شاء  خدمات  وحتديدا  املرافق  اإدارة  ال�شيانة؛  خدمات  الرتكيب؛  خدمات  الإ�شالح؛  خدمات  املباين؛  اإن�شاء 
اإن�شاء  اإدارة م�شاريع الإن�شاء يف املوقع؛  والتنظيف والإ�شالح؛ �شيانة العقارات؛ خدمات تطوير الأرا�شي املتعلقة بالإن�شاء؛ 
املباين؛ خدمات  اإن�شاء  الإ�شراف على  املباين؛  واإحالل وجتديد وجتميل  تنظيف  وال�شكنية؛  وال�شناعية  التجارية  العقارات 
والأعمال  الإن�شائي  الفولذ  اأعمال  وتركيب  وت�شنيع  باإن�شاء  املت�شلة  اخلدمات  الطرق؛   واإ�شالح  و�شيانة  ومتهيد  اإن�شاء 
املعلومات  توفري  املوقع؛  يف  البناء  م�شاريع  اإدارة  والرتكيب؛  والهند�شة  والتخدمي  وال�شيانة  الإن�شاء  ؛  املعمارية  املعدنية 
امل�شورة  خدمات  عاملية؛  حا�شوب  �شبكة  عرب  اخلدمات  هذه  عن  املعلومات  توفري  ذلك  يف  مبا  اأع��اله  املذكورة  اخلدمات  عن 

وال�شت�شارات واملعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
 37  الواق�عة بالفئة:  

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من جمموعة عالمات )عالمتان( كما هو مو�شح يف ال�شكل املبني اأعاله. العالمة الأوىل 
على   "KHANSAHEB" الداكن وكلمة  الأحمر  "K" باللون  الالتيني  املجموعة تتكون من ر�شم مميز للحرف  يف 
"K" وكلمة   الالتيني  للحرف  ر�شم مميز  تتكون من  املجموعة  الثانية يف  العالمة  ال�شكل.  داكنة م�شتطيلة  خلفية حمراء 

م�شتطيل. "KHANSAHEB"داخل 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754
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حممد بن را�سد ياأمر ب�سرف مكافاأة اإ�سافية ملالك اأرقام ل�حات الأجرة يف دبي  امل�ؤمتر الدويل للتعليم التكن�ل�جي ينطلق الي�م باب�ظبي 
•• دبي-وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي 
اإ�شافية لأ�شحاب  األف درهم مكافاأة  26 مليونا و500  ب�شرف 
ب��امل��واط��ن��ني امل�شغلة م��ن قبل  ���ش��ي��ارات الأج�����رة اخل��ا���ش��ة  اأرق�����ام 
موؤ�ش�شة تاك�شي دبي و�شركات المتياز بهيئة الطرق واملوا�شالت 
البالغ عددها 6601 لوحة. و�شتبداأ موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة 
بتوزيع مكافاأة عام 2012 على م�شتحقيها بالإ�شافة اإىل املبالغ 
امل�شتحقة لهم �شنويا. وتوجه مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة 

ل�شاحب  بال�شكر  وامل��وا���ش��الت  الطرق  لهيئة  التنفيذي  وامل��دي��ر 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم على مكافاأته لأ�شحاب 
ومالك اأرقام �شيارات الأجرة من ذوي الدخل املحدود لتمكينهم 
م��ن م��واج��ه��ة م��ت��ط��ل��ب��ات احل��ي��اة وت��وف��ري ال��ع��ي�����س ال��ك��رمي لهم 
ولأ�شرهم. وقال اإن هذه املكافاأة تعد واحدة من املبادرات الكرمية 
التي عودنا عليها �شموه وهي ترجمة �شادقة حلر�شه على دعم 
املعي�شية  واأو�شاعهم  الجتماعية  و�شوؤونهم  �شعبه  اأبناء  ومتابعة 
العي�س  �شبل  ل��ت��وف��ري  وذل���ك  امل��ح��دود  ال��دخ��ل  اأ���ش��ح��اب  ل�شيما 
الجتماعي  التكافل  ملفهوم  وجت�شيدا  املجتمع  فئات  لكل  الكرمي 

ال�شائد بني اأفراده. 

•• ابوظبي-وام:

�شعار  حتت  التكنولوجي  للتعليم  ال��دويل  املوؤمتر  بابوظبي  اليوم  ينطلق 
على  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  ينظمة  وال��ذي  الآيباد  جليل  التعليم 
مدى يومني مب�شاركة نخبة من خرباء العامل املتخ�ش�شني يف نظم التعليم 
اللكرتونية من الوليات املتحدة المريكية وبريطانيا ا�شافة اىل نخبة 
والتكنولوجيا.  التقنيات  املتخ�ش�شة يف عامل  العاملية  ال�شركات  من كربى 
وقال الدكتور عبد اللطيف ال�شام�شي مدير عام املعهد رئي�س املوؤمتر الذي 
اأن  بابوظبي  املفرق  مبنطقة  ال�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  مقر  يف  يعقد 
ثانويات  طلبة  عنها  يك�شف  التي  املفاجاآت  من  الكثري  تت�شمن  الفعاليات 
التكنولوجيا التطبيقية الذين يقدمون اأوراق عمل جديدة ويديرون عدة 

ي�شهد  املوؤمتر  ان  ال�شام�شي  وا�شاف   . مرة  لول  ونقا�شية  علمية  جل�شات 
واحللول  التعليمية  والأدوات  والو�شائل  امل��ب��ادرات  لأح��دث  اخل��رباء  ط��رح 
اجلديدة ملختلف امل�شاكل التي تعاين منها املنظومة التعليمية يف خمتلف 
بالدولة  التعليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل��دار���س  م�����ش��وؤويل  داع��ي��ا   .. ال��ع��امل  دول 
واملعلمني والرتبويني ب�شكل عام ايل امل�شاركة يف املوؤمتر من اأجل الوقوف 
على اأحدث الجهزة والتقنيات وال�شاليب اللكرتونية التي متنح م�شوؤويل 
التعليم اجلديد من احللول واملهارات التعليمية والرتبوية الالزمة لتقدمي 
املواد الدرا�شية با�شلوب �شهل ومب�شط يعتمد على اأحدث اللكرتونيات مبا 
ي�شمن احداث تطوير جذري يف طرق التدري�س ومن ثم بناء بيئة تعليمية 
جاذبة للطلبة يتم خاللها ا�شتك�شاف وتنمية املهارات البداعية لدى �شباب 

وفتيات اأبناء الوطن .

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

اجناز م�ساريع ت��سيل املياه لـ 64 قرية باك�ستانية
•• ا�سالم اباد-وام:

�شاحب  وتوجيهات  مل��ب��ادرة  تنفيذا 
ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال���دول���ة حفظه اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
الأقاليم  يف  امل���ي���اه  ق���ط���اع  ب���دع���م 
بجمهورية  ال���ف���ق���رية  وامل����ن����اط����ق 
ادارة  ..اأعلنت  الإ�شالمية  باك�شتان 
امل�شروع الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان 
 64 وت�شليم  اجن����از  م��ن  الن��ت��ه��اء 
للحكومات  امل��ي��اه  بقطاع  م�شروعا 
بختونخوا  خيرب  اإقليم  يف  املحلية 
حيث  وزي��ر���ش��ت��ان  ج��ن��وب  ومنطقة 
مت النتهاء من تنفيذ هذه امل�شاريع 
ال�����ش��اب��ق��ة وطبقا  امل���رح���ل���ة  خ����الل 
للتنفيذ  امل��ح��ددة  الزمنية  للخطة 
و  م��الي��ني  خم�شة  ق��دره��ا  بتكلفة 
واأ�شار   . اأمريكي  دولر  األ��ف   774
امل�شروع  ادارة  ع��ن  ال�����ش��ادر  البيان 
اإىل  باك�شتان  مل�����ش��اع��دة  الإم���ارات���ي 
التي  امل�شاريع  ه��ذه  واأه��م��ي��ة  قيمة 
وتوجيهات  مب���ب���ادرة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م��ن  كرمية 
القرى  ل�شكان  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
جمهورية  يف  ال��ن��ائ��ي��ة  وامل���ن���اط���ق 
بهدف  الإ�����ش����الم����ي����ة  ب���اك�������ش���ت���ان 

جمتمعهم  يف  خ���ط���رية  اأم�����را������س 
مثل اأمرا�س التهاب الكبد الوبائي 
الأمرا�س  م��ن  وغ��ريه��ا  وامل���الري���ا 
وامل�شاكل ال�شحية املتعددة الناجتة 
ع��ن ا���ش��ت��خ��دام امل��ي��اه امل��ل��وث��ة حيث 
�شكان  اأن ثلث  اإىل  الدرا�شات  ت�شري 
مياه  نق�س  م��ن  ي��ع��ان��ون  باك�شتان 
اأن  ال��ب��ي��ان  واأك����د   . النقية  ال�����ش��رب 
اأمت���ت  الإم�����ارات�����ي  امل�������ش���روع  ادارة 
وجتهيز  اإن�شاء  اأعمال  من  الإنتهاء 

�شاحلة  نقية  نظيفه  ���ش��رب  م��ي��اه 
لل�شرب وهو اجلانب الأهم لتنمية 
والإرتقاء  واملجتمع  والأ�شرة  الفرد 
بهم مل�شاف وم�شتوى اأبناء ال�شعوب 
املتقدمة وجمتمعاتها . وقالوا اإن ما 
قدمه �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
وجمتمعهم  لأب��ن��ائ��ه��م  اهلل  حفظه 
من م�شاعدة اإن�شانية ودعم تنموي 
التعليمية  امل�������ش���اري���ع  خ����الل  م���ن 
وال�������ش���ح���ي���ة وم���������ش����اري����ع ال���ط���رق 

التحية  البنية  تطوير  يف  امل�شاهمة 
ودع�����م ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ة ف��ي��ه��ا . 
واأو�شح البيان ان الغاية من تنفيذ 
هذه امل�شاريع تتمثل يف توفري مياه 
ال�شرب النقية لأهايل املناطق التي 
امل�شاكل  م���ن  ال��ع��دي��د  م���ن  ت���ع���اين 
ال�شحية ب�شبب تلوث املياه املتوفرة 
احل�شول  و���ش��ع��وب��ة  مناطقهم  يف 
لال�شتخدام  ال�شاحلة  امل��ي��اه  على 
تف�شى  اإىل  اأدى  مما  فيها  الب�شري 

وجنوب  بختونخوا  خيرب  واه���ايل 
�شاحب  مب�����ب�����ادرات  ����ش���ت���ان  وزي������ر 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال���دول���ة حفظه اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
م�شروعا   64 وجتهيز  ب��ن��اء  ب�شاأن 
ان اجناز  وق���ال���وا   .. امل��ي��اه  ب��ق��ط��اع 
باملياه  اخل��ا���ش��ة  امل�����ش��اري��ع  وت�شليم 
متثل مرحلة جديدة لأهايل واأبناء 
الأقاليم واملناطق القبلية اذ ا�شبح 
على  احل�شول  با�شتطاعتهم  الن 

64 م�شروعا للمياه ت�شتفيد منها 
اق��ل��ي��م خيرب  ق��ري��ة يف   44 ال���ي���وم 
منطقة  يف  قرية  و20  بختونخوا 
كل  ي�شمل  حيث  وزير�شتان  جنوب 
م�شروع عمليات حفر الآبار واإن�شاء 
املياه  تنقية  وحم��ط��ات  اخل���زان���ات 
لكل  التوزيع  �شبكات  خطوط  وم��د 
ال�شكنية  وامل��ن��اط��ق  ال��ق��رى  يف  بيت 
امل�����ش��ت��ف��ي��دة م���ن ه����ذه امل�������ش���اري���ع . 
امل�شوؤولني  ك��ب��ار  م���ن  ع���دد  واأ����ش���اد 

واجل�شور مبعث �شكر وامتنان دائم 
لن  واأن��ه��م   .. ل�شموه منهم  وث��اب��ت 
وعلى  عليهم  �شموه  اأف�شال  ين�شوا 
من  اجلميع  اأن  واأك���دوا   .. اأبنائهم 
اأب���ن���اء ال�����ش��ع��ب ال��ب��اك�����ش��ت��اين يرفع 
وال�شكر  ب���ال���دع���اء  ي��وم��ي��ا  اأي����ادي����ه 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
قدمته  ما  على  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
من  الكرمية  وتوجيهاته  مبادراته 

م�شاعدات اإن�شانية لهم .

طالبة بجامعة زايد تنظم حملة ل تخذلني لتغيري نظرة املجتمع اإىل متالزمة داون

مروان ال�ضوالح: 60 معلما مواطنا ومعلمات النتظار �ضمن الأولويات

�ساغرا للهيئة التدري�سية واملقابالت 10 اإبريل  382

تخريج طبيبتني من برنامج تدريب املهارات املتقدم لطب الأجنة يف م�ست�سفى الك�رني�ض يف اأب�ظبي
اأك���م���ل���ت ط��ب��ي��ب��ت��ان دورت����ه����م����ا يف 
املتقدم  امل���ه���ارات  ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج 
م�شت�شفى  يف  الأج������ن������ة،  ل���ط���ب 
اأبوظبي  ل�شركة  التابع  الكورني�س 
، وذلك  ال�شحية �شحة  للخدمات 
بعد 4 اأ�شابيع اأم�شتاها يف اململكة 

املتحدة.
حفاًل  الكورني�س  م�ش�شتفى  واأق��ام 
بجزيرة  ريجي�س،  �شانت  فندق  يف 
لتكرمي  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال�����ش��ع��دي��ات 
م�شطفى،  ع���ق���ي���ال  ال�����دك�����ت�����ورة 
جهاجنري،  ف����ري����دة  وال����دك����ت����ورة 
الن�شاء  اأم����را�����س  اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ات 
والتوليد، يف م�شت�شفى الكورني�س.
اأول  ال��ك��ورن��ي�����س  م�شت�شفى  وي��ع��د 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  خ������ارج  م���ن�������ش���اأة 
حت�����ش��ل ع��ل��ى الع���ت���م���اد م���ن قبل 
الن�شاء  لأط����ب����اء  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ة 
للتدريب  املوافقة  والتوليد، ومنح 
ع��ل��ى ب��رن��ام��ج امل���ه���ارات امل��ت��ق��دم يف 

امل��ت��ق��دم ط���ب الأج���ن���ة ه���و عن�شر 
خدمات  م��ع��اي��ري  ل���رف���ع  رئ��ي�����ش��ي 
ال����رع����اي����ة ال�������ش���ح���ي���ة ل���الأم���ه���ات 
الإمارات  دولة  يف  اجلدد  واملواليد 
ونحن  واملنطقة،  املتحدة  العربية 
فخورون ان خريجاتنا ي�شاهمن يف 

هذه اخلدمة. 
وقد �شمحت الكلية امللكية مل�شت�شفى 
الكورني�س بتقدمي برنامج تدريب 
الأجنة  ط���ب  امل��ت��ق��دم يف  امل���ه���ارات 
لالأطباء يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة كجزء من برنامج تدريب 
جمال  يف  العليا  الدرا�شات  ط��الب 
التوليد واأمرا�س الن�شاء، حيث مت 
للربنامج  امل�شتويات  هذه  ت�شميم 
ل����ت����زوي����د امل�����ت�����درب�����ني مب�����ه�����ارات 
الفرعية  التخ�ش�شات  يف  متقدمة 

املطلوبة للممار�شات امل�شتقلة. 
الدرا�شات  يف  امل��ت��درب��ني  والأط��ب��اء 
يف  والتوليد  الن�شاء  لطب  العليا 

ي��ت��ط��ل��ب منهم  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة 
برامج  م����ن  ب���رن���اجم���ني  اإك�����م�����ال 
اأدنى  املتقدم كحد  املهارات  تدريب 
اأج����ل احل�����ش��ول ع��ل��ى �شهادة  م���ن 
يف   )CCT( ال����ت����دري����ب  اإمت�������ام 

التوليد واأمرا�س الن�شاء.
يف  ال��ك��ورن��ي�����س  م�شت�شفى  ال���ت���زام 
ملقدمي  امل�شتمر  ال��ط��ب��ي  التعليم 

بح�شول  �شاهم  ال�شحية  الرعاية 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ع��ل��ى الع�������رتاف من 
للتعليم  العليا  ال��درا���ش��ات  جمل�س 
 )ACGME-I( الطبي الدويل
تعترب دول��ة الإم����ارات، ث��اين دولة 
خ����ارج ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة حت�شل 
الإقامة  وب���رام���ج  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات��ه��ا 
هذه  قبل  من  العتماد  على  فيها 

الهيئة.
وي�شم م�شت�شفى الكورني�س 299 
اأكرب م�شت�شفى توليد  �شرير، وهو 
ب������اإدارة جونز  يف دول����ة الإم�������ارات 
اإنرتنا�شيونال،  ميدي�شني  هوبكنز 
�شركة  ت�شغيله  وت���ت���وىل  ومت��ل��ك��ه 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��خ��دم��ات ال�����ش��ح��ي��ة ) 

�شحة (.

طب الأجنة. 
الكورني�س  م�شت�شفى  ر���ش��ح  وق���د 
ل����الل����ت����ح����اق ب�����ه�����ذا ال����ربن����ام����ج 
اأول  وهي  الزعابي،  ر�شا  الدكتورة 
ط��ب��ي��ب��ة ام����ارات����ي����ة ت���خ���رج���ت من 
املتقدم  امل���ه���ارات  ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج 
للحمل  امل�����ش��اح��ب��ة  الأم����را�����س  يف 
ال�شياق  ه���ذا  امل��ا���ش��ي.  ويف  ال��ع��ام 
املزروعي،  ال��دك��ت��زرة م��رمي  اأك���دت 

مل�شت�شفى  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
الكورني�س  اأن معدل ال�شطرابات 
الوراثية مرتفعة يف دولة الإمارات، 
ذو  ل��الأط��ب��اء  ما�شة  وه��ن��اك حاجة 
الخت�شا�س يف جمال طب الأجنة، 
التدريبي  ال���ربن���ام���ج  ه�����ذا  واأن 
معرتف به دولياً ويحظى باهتمام 

كبري على امل�شتوى املحلي . 
واأ�شافت اأن برنامج تدريب املهارات 

•• اأبوظبي-وام:

الطالبة  الظاهري  مرية  اختارت 
وال�شناعات  ال���ف���ن���ون  ك��ل��ي��ة  يف 
الإب�����داع�����ي�����ة ب���ج���ام���ع���ة زاي�������د ان 
ت��خ��رج��ه��ا حملة  ي���ك���ون م�������ش���روع 
ت���وع���وي���ة واإع���الم���ي���ة ب���ع���ن���وان ل 
امل�شابني  بفئة  للتعريف  تخذلني 
ا�شتك�شاف  و�شبل  داون  مبتالزمة 
وكيفية  الإب����داع����ي����ة  م���ه���ارات���ه���م 

التي ل يعرف  املن�شية  الفئة  هذه 
الغر�س  ول����ه����ذا  ال���ك���ث���ري.  ع��ن��ه��ا 
نظمت مرية وهي فنانة ت�شكيلية 
فنية  ور���ش��ة  غ��راف��ي��ك  وم�شممة 
يومي 17 و 18 مار�س احلايل يف 
مركز امل�شتقبل لذوي الحتياجات 
زايد  بن  حممد  مبدينة  اخلا�شة 
30 طفال  من  اأك��رث  فيها  �شارك 
امل�����ش��اب��ني مب���ت���الزم���ة داون  م���ن 
فكرتني  ال����ور�����ش����ة  وت�����ش��م��ن��ت   .

الفنانون  ه�����وؤلء  اأجن���زه���ا  ال��ت��ي 
ال�����واع�����دون ����ش���وف ت��ع��ر���س على 
اجلمهور يف اأحد املراكز التجارية 
املقبل  م��اي��و  ���ش��ه��ر  ب��اأب��وظ��ب��ي يف 
والبع�س الآخر �شيتم بيعه ك�شلع 
بالدعم  ان�����ه  م�����ش��ي��ف��ة  جت����اري����ة 
الأ�شاليب  وا�شتخدام  والت�شجيع 
احلديثة يف التعليم ميكن م�شاعدة 
هذه الفئة على التفوق والو�شول 
التعليم  يف  ع��ل��ي��ا  م�����ش��ت��وي��ات  اإىل 

وانتهاج  معهم  ال�شليم  ال��ت��ع��ام��ل 
املنا�شبة  التعليم اخلا�شة  اأ�شاليب 

لو�شعهم ال�شحي.
ويهدف امل�شروع اإىل تطوير الوعي 
ك��ك��ل ح���ول متالزمة  امل��ج��ت��م��ع  يف 
داون وتغيري النظرة ال�شائدة اإىل 
والتعامل  بها  امل�شابني  الأط��ف��ال 
حياء  ودون  لئقة  بطريقة  معهم 
م���ا ينتج  امل��ج��ت��م��ع  م���ن  او خ��ج��ل 
تاأهيل  ت���اأخ���ر  ���ش��ل��ب��ي��ة  اآث������ار  ع��ن��ه 

اأطفال متميزين  الور�شة اظهرت 
والتعامل  ال���درا����ش���ة  ح��ي��ث  م���ن 
الدعابة  روح  وتغلب  بينهم  فيما 
..كما  �شلوكياتهم  على  والتعاون 
اأن ه��ن��اك جم��م��وع��ة مم��ي��زة من 
ب��ي��ن��ه��م ي�����ش��ي��ط��ر ع���ل���ى اأف����راده����ا 
الهدوء اإل اأن يف داخلهم روح فنان 
وتوجيه  الأل���وان  انتقاء  يف  مبدع 
مل�شات الفر�شاة على �شطح اللوحة 
الفنية. واأكدت اأن بع�س اللوحات 

..الأوىل بعنوان حينما اأكرب اأريد 
بعنوان  ..وال��ث��ان��ي��ة  اأك�������ون...  اأن 
هوؤلء  من  طلب  حيث  حلم  ل��دي 
اأحالمهم  ي��ر���ش��م��وا  اأن  الأط���ف���ال 
التي يتمنون اأن يحققوها عندما 
يكربون وكانت النتيجة ان قدموا 
40 لوحة فنية جميلة  اأك��رث من 
الفني ومقدرتهم  اأظهرت ح�شهم 
وقالت  التعبري.  على  ال��وا���ش��ح��ة 
اأن  انها لحظت  ال��ظ��اه��ري  م��رية 

التي  ال�����ش��ه��ادات  واحل�����ش��ول على 
خدمه  يف  امل�����ش��ارك��ة  م��ن  متكنهم 
املجتمع. و�شاعدت ت�شع متطوعات 
التي  الن�شانية  حملتها  يف  م��رية 
ترى  حتى  �شتوا�شلها  انها  اك��دت 
ال�شعادة  وتلمح  النهائية  نتائجها 
ع���ل���ى وج�������وه ه���������وؤلء الأط�����ف�����ال 
اخلارجي  ال��ع��امل  يف  وانطالقهم 
مكانة  اأق��ل  اأنهم  ي�شعروا  اأن  دون 

من الخرين.

•• دبي- حم�سن را�سد

وكيل  ال�شوالح،  اأحمد  اأكد مروان 
امل�شاعد  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
ل��ق��ط��اع اخل����دم����ات امل�������ش���ان���دة، اأن 
اإب��ري��ل املقبل  ال����وزارة ح���ددت 10 
للوظائف  امل���ر����ش���ح���ني  مل���ق���اب���الت 
ال����ت����دري���������ش����ي����ة م������ن امل����واط����ن����ني 
ال�شواغر  ع���دد  وب��ل��غ  وامل��ق��ي��م��ني، 
العام  التدري�شية  للهيئة  امل��ت��اح��ة 
نحو   2014-2013 ال��دار���ش��ي 
الأ�شا�شية،  للمواد  وظيفة   382
10الآلف  امل����ت����ق����دم����ني  وع���������دد 
 2000 م��ن��ه��م  م���ت���ق���دم،  و100 
تعطى  ال���وزارة  اأن  معلناً  م��واط��ن، 

�شتتحقق من الن�شمام اإىل الكادر 
�شعادة  وق���ال  امل���واط���ن.  التعليمي 
اإن ال��ل��ق��اء مع  م����روان ال�����ش��وال��ح، 
تطرق  اجل��دد،  املواطنني  املعلمني 
اأجل  ال���وزارة، من  به  اإىل ما تقوم 
املجتمع،  يف  امل��ع��ل��م  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
ال�شبل  ك���ل  وت���وف���ري  دوره،  ودع����م 
بوجباته  ال��وف��اء  يف  ت�شاعده  التي 
الوجه  على  مب�شوؤولياته  والقيام 
اإىل  احل��دي��ث  تطرق  كما  املن�شود، 
جهود التطوير بوجه عام، والدور 
يف  املواطنني  املعلمني  من  املنتظر 
حزمة  عر�س  مت  كما  ال�شاأن،  ه��ذا 
احل���واف���ز ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ال�����وزارة، 
اأجل الرتقاء مب�شتوى املهنة،  من 

را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
بالغ  باهتمام  ويتابعها  اهلل،  رع��اه 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة، وهي مبادرة 
اب�شر ، التي من �شاأنها رفع معدلت 
قطاع  يف  ول����ش���ي���م���ا  ال����ت����وط����ني، 
ال��ت��ع��ل��ي��م، م���وؤك���داً ح��ر���س ال����وزارة 
على تنفيذ ما يت�شل بهذه املبادرة، 
من اإجراءات واأطر عامة لتوظيف 
خالل  ومواطنة،  مواطن   1800

ال�شنوات اخلم�س املقبلة. 
كل  ات����خ����ذت  ال����������وزارة  اأن  واأك��������د 
التدابري لإنهاء اإجراءات التعيني، 

للمواطنني،  ال���ت���ع���ي���ني  اأول�����وي�����ة 
واأفاد  الن��ت��ظ��ار.  ق��وائ��م  ومعلمات 
وزارة  اأن  مو�شع،  �شحفي  لقاء  يف 
نظمت  الأوىل،  ول��ل��م��رة  ال��رتب��ي��ة 
اخلمي�س  يوم  �شباح  مفتوحاً  لقاًء 
املا�شي، جلميع املتقدمني للتعيني 
الذكور  امل���واط���ن���ني  امل��ع��ل��م��ني  م���ن 
البالغ عددهم 60 معلماً، حر�شوا 
الهيئة  ل�شفوف  الن�����ش��م��ام  ع��ل��ى 
مثمراً،  اللقاء  وك���ان  التدري�شية، 
ول�شيما مع تاأكيد املعلمني اجلدد 
على رغبتهم يف امل�شاركة يف تن�شئة 
اأبناء الدولة واإعدادهم للم�شتقبل، 
وت���ف���ه���م���ه���م لأه����م����ي����ة دوره��������م يف 
التي  ه�����ذا الجت��������اه، والإ�����ش����اف����ة 

�شمن فر�س النجاح التي قال اإنها 
ل��ل��وزارة يف جم��ال �شيا�شة  متوفرة 
التوطني التي تنفذها، ويف مقدمة 
ت���ل���ك ال����ف����ر�����س: م����ا ي���ح���ظ���ى به 
التعليم والعاملون يف هذا القطاع 
اهتمام خ��ا���س، ورعاية  م��ن  ال��ي��وم 
اإىل  ال��ر���ش��ي��دة، لف��ت��اً  قيادتنا  م��ن 
ال��ت��وط��ني يف �شفوف  م��ع��دلت  اأن 
مديري ومديرات املدار�س ) ذكور 

.% واإناث ( و�شلت اإىل 100 
باركها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  اإىل  واأ����ش���ار 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  بتنفيذها  ووج���ه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل، واأطلقها 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

وامل�شار الوظيفي للمعلم.
تدرك  الرتبية  وزارة  اأن  واأ���ش��اف 
التعليم  م��ه��ن��ة  ع��ل��ى  الإق����ب����ال  اأن 
على  الذكور  املواطنني  جانب  من 
وجه التحديد، لي�س على امل�شتوى 
امل���اأم���ول، وه����ذا م��ا ت��ع��ده ال����وزارة 
تواجهها،  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن 
خ��ط��ى حثيثة  ث��م��ة  اأن  اأك����د  ف��ي��م��ا 
تقوم بها الوزارة نحو بيئة العمل، 
املواطنني  م��ن  امل��زي��د  ل�شتقطاب 
ال��ت��ي حتتاج  ال��ت��ع��ل��ي��م،  م��ه��ن��ة  اإىل 
يكون  اأن  اإىل  احل������ال  ب�������ش���رورة 
للمواطن دور فاعل فيها، لت�شال 

ذلك بتاأهيل الأجيال.
وت��وق��ف ال�����ش��وال��ح، ع��ن��د م��ا عده 

امل���دار����س للعام  اح��ت��ي��اج��ات  و���ش��د 
واملعلمات،  امل��ع��ل��م��ني  م���ن  امل��ق��ب��ل 
حتقيق  يكفل  ومب���ا  م��ب��ك��ر،  ب�شكل 
املجتمع  يف  امل��ط��ل��وب  ال���ش��ت��ق��رار 
املدر�شي، وقوائم املتقدمني �شنوياً 
طالبي  ب����ني  م����ن  اأن  اإىل  ت�����ش��ري 
الوظائف يف خمتلف التخ�ش�شات 
ال�����درا������ش�����ي�����ة، ح���م���ل���ة دك������ت������وراه 
وماج�شتري ودبلومات عليا، ف�شاًل 
اجلامعية  ال�شهادات  اأ�شحاب  عن 
ذات التقدير املرتفع، وهو ما ميكن 
ال��وزارة من اختيار الأكفاأ من بني 
امل��ع��ل��م��ني غ���ري امل���واط���ن���ني، وذلك 
امل��دار���س من  اح��ت��ي��اج��ات  �شد  بعد 

املعلمني واملعلمات املواطنني.
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ال�ضفري ال�ضويدي يزور مركز را�ضد لل�ضكري والأبحاث بعجمان

املركز قدم 40 األف ا�ست�سارة طبية واأجرى نح� 100 عملية يف جراحة ال�سمنة
•• عجمان ـ حممد بدير 

ال�شام�شي  ت����رمي  ح��م��د  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
الطبية  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر 
الدولة  ل���دى  ال�����ش��وي��دي  ال�شفري 
زي��ارت��ه ملركز  ب��ي��ور، خ��الل  ماك�س 
را�شد لل�شكري والبحاث بعجمان، 
ال�����ش��وي��دي بجولة  ال�����ش��ف��ري  وق����ام 
عيادة  خ���الل���ه���ا  ت���ف���ق���د  ل���ل���م���رك���ز 
و����ش���ي���دل���ي���ة ال�������ش���ك���ري ، وع���ي���ادة 
وع���ي���ادة جراحات   ، احل���ي���اة  من���ط 
وعيادة   ، العيون  وعيادة   ، ال�شمنة 
ال����ق����دم ال�������ش���ك���ري���ة ، وامل���خ���ت���رب ، 
ورافقه   ، الطبيعي  العالج  وق�شم 
باجلولة الدكتور �شالح اأبو�شنينه 
وبينجيت   ، للمركز  الطبي  املدير 
التنفيذي  امل�����ش��ئ��ول  ت��رين�����ش��ت��ورم 
الأول مبركز را�شد لعالج ال�شكري 

يف  تاأتي  والبحاث  لل�شكري  را�شد 
�شركة  بني  امل�شرتك  التعاون  اطار 
ال�شويدية  ب��ارت��ر  هيلث  ج��ل��وب��ال 
والأبحاث  لل�شكري  را�شد  ومركز 
بادارة  �شركة جلوبال  ، حيث تقوم 
املوقعة  التفاقية  على  بناء  املركز 
ووزارة  ال�����ش��وي��دي��ة  ال�����ش��رك��ة  ب���ني 

ال�شحة بدولة الإمارات.
ال�شفري  اأن  ال�����ش��ام�����ش��ي  واأ�����ش����اف 
الن�شاطات  ع��ل��ى  اط��ل��ع  ال�����ش��وي��دي 
، وكذلك اخلدمات  التي يقوم بها 
ملر�شى  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ن��وع��ي��ة 
را�شد  مركز  يعد  حيث   ، ال�شكري 
ل��ل�����ش��ك��ري والأب�����ح�����اث اأح�����د اأب����رز 
املراكز املتخ�ش�شة يف عالج مر�شي 

ال�شكري على م�شتوى العاملي.
التعاون  ن���ق���اط  ا���ش��ت��ع��را���س  ومت 
ب���ني امل���رك���ز وال�����ش��رك��ة ح��ي��ث هذا 

والأبحاث ، باإل�شافة اإىل الأطباء 
والفنيني العاملني باملركز.

 واأ��������ش�������اد ال�������ش���ف���ري ال�������ش���وي���دي 
ب��اخل��دم��ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا مركز 
بعجمان  الأب��ح��اث  لل�شكري  را�شد 
، والجن��ازات الكبرية التي حققها 
امل��رك��ز يف جم���ال ال��ع��ن��اي��ة مبر�س 
عالية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  ال�شكري 
اجل����ودة ل��ل��م��ر���ش��ى ، م���وؤك���دا على 
ال�شويد  ب���ني  امل�����ش��رتك  ال���ت���ع���اون 
والم��ارات يف املجال ال�شحي، كما 
واأثنى   ، بالعيادات  اعجابه  اأب���دى 
، واجلهود  امل��رك��ز  ن�����ش��اط��ات  ع��ل��ى 
ال�شحة  وزارة  ق��ب��ل  م��ن  امل��ب��ذول��ة 

بدولة المارات
م����ن ج���ان���ب���ه اأو�����ش����ح ح���م���د ترمي 
ال�شفري  زي��������ارة  اأن  ال�������ش���ام�������ش���ي 
ملركز  ال����دول����ة  ل�����دى  ال�������ش���وي���دي 

ال�شراكات  يف  ناجح  مثال  التعاون 
بني الم��ارات وال�شويد يف القطاع 
ال�شحي ، خا�شة واأن النتائج التي 
ف��رتة وجيزة  املركز خ��الل  حققها 
اأ���ش��ب��ح��ت ت�شاهي  ان��ط��الق��ة  م��ن 
يف  العاملة  العاملية  امل��راك��ز  نتائج 
هذا املجال ، وهي تعك�س الهتمام 
ال��ك��ب��رية ال����ذي ي��ل��ق��اه امل���رك���ز من 
الإم������ارات  ب���دول���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
وال����دع����م ال��ف��ن��ي وال��ع��ل��م��ي ال���ذي 
مما   ، ال�شويدية  ال�شركة  تقدمه 
دفع املركز لتحقيق اأهدافه ب�شرعة 
الدكتور  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن  ك���ب���ري. 
را�شد  مل��رك��ز  الطبي  امل��دي��ر  ���ش��الح 
املركز  اأن  والأب�����ح�����اث  ل��ل�����ش��ك��ري 
ق���ام خ���الل ال��ع��ام امل��ا���ش��ي بتقدمي 
 ، ا�شت�شارة طبية  األ��ف   40 ح��وايل 
 25 ب��رت ح��وايل  اأ�شفرت ع��ن منع 

املركز  ق��ي��ام  ك��ذل��ك   ، �شكرية  ق��دم 
 100 نحو  ب��اإج��راء  الفتتاح  منذ 
حتى  ال�����ش��م��ن��ة  ج��راح��ة  يف  عملية 
عن  اأ�شفرت  اجل��اري  مار�س  نهاية 
الوزن لديهم وال�شفاء  فقد معدل 
من معظم امل�شاعفات مثل مر�س 
ال�������ش���ك���ري وال�������ش���غ���ط ، وارت����ف����اع 

ا�شتفادة  م��ن  ب��ال���ش��اف��ة  ال��ده��ون 
تخفي�س  م����ن  امل���ر����ش���ى  ه��������وؤلء 
ت��ك��ال��ي��ف ال�������ش���رف ع��ل��ى الأدوي������ة 
 8000 م����ن  ي��ت��ن��اول��ون��ه��ا  ال���ت���ي 
اإىل  العلمية  قبل  ال�شنة  يف  دره��م 
العملية  اج���راء  بعد  دره��م��ا   350
يتبع  املركز  اأن  اأك��د  كما  ال�شنة،  يف 

العاملية  امل��وا���ش��ف��ات  ع��م��ل��ي��ات��ه  يف 
لل�شكري  العاملي  املجل�س  قبل  من 
خا�شة واأن املركز يعد اأحد املراكز 

املتطوره علميا وتقنياً.
كذلك قام املركز باجراء قرابة 12 
بحثاً علمياً تناولت امل�شح ال�شكري ، 
ونق�س فيتامني د ، ودرا�شة اعتالل 

، ونفذ  ال�����ش��ك��ري  مل��ر���ش��ى  امل���ع���دة 
ملمر�شى  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  امل��رك��ز 
الأولية  ال�شحية  الرعاية  واأطباء 
التعامل  حول  التغذية  واأخ�شائي 
م��ع م��ر���ش��ي ال�����ش��ك��ري، ك��م��ا يقوم 
املركز با�شتقطاب فرق طبية زائرة 

للقيام بعمليات جراحة ال�شمنة. 

هيئة البيئة جتدد �سراكتها مع برنامج المم املتحدة للبيئة
�شبكة ال�شبكات التابعة لقمة عني على الأر�س.. خا�شة اأن التفاقية تدعم 
العمل مع بلدان غرب اآ�شيا لبناء قدراتهم الوطنية يف جمال جمع واإدارة 
املتحدة  الأمم  برنامج  مع  التكامل  من  متكنهم  بطرق  البيئية  بياناتهم 
للبيئة املبا�شر. ومنذ اإطالق مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات وبدعم من 
العديد من  للبيئة حتققت  املتحدة  الأمم  وبرنامج  اأبوظبي  البيئة  هيئة 
الإجنازات التي من خاللها ميكن توفري و�شول اأف�شل لبيانات بيئية ذات 
جودة عالية يف املنطقة. وت�شمل جهود التعاون احلالية م�شروعا رائدا يف 
بالإ�شافة  الأزرق  للكربون  ال�شاحلية  البيئية  النظم  واإدارة  تقييم  جمال 
اإىل م�شروع اأكرث تقنية وهو م�شروع تقرير حالة البيئة املبا�شر . ويهدف 
اإىل  البيئة  حالة  تقرير  من  املطبوعة  الن�شخة  حتويل  اإىل  امل�شروع  ه��ذا 
للتقارير ميكن حتديثها  اإلكرتونية مبا�شرة  اأداة  يوفر  اإلكرتوين  منوذج 

من خالل امل�شتخدم النهائي كلما اقت�شى الأمر ذلك.

يف دي�شمرب 2011 وموؤخرا يف قمة الأمم املتحددة للتنمية امل�شتدامة ريو 
البيئة  هيئة  من  كال  قدمت  ..حيث   2012 يونيو  يف  ال��ربازي��ل  يف   20
فعاليات جانبية   10 البيئية  للبيانات  العاملية  ابوظبي  ومبادرة  اأبوظبي 
الق�شايا  ه��ذه  ت��ن��اول  وكيفية  الأر����س  على  ع��ني  قمة  مبخرجات  تتعلق 
للتحدي العاملي ب�شاأن التنمية امل�شتدامة يف امل�شتقبل. ورحب ال�شيد اأكيم 
�شتاير وكيل الأمني العام لالأمم املتحدة واملدير التنفيذي لربنامج الأمم 
املتحدة للبيئة بالتزام هيئة البيئة اأبوظبي يف هذه التفاقية الثانية التي 
تدعم العديد من الأن�شطة ومنها برنامج الأمم املتحدة للبيئة التفاعلي 
اإلكرتوين  منرب  مبثابة  املبا�شر  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  و�شيكون   .
البيئة  حالة  على  ال�شوء  ي�شلط  للبيئة  املتحدة  الأمم  لربنامج  تفاعلي 
هذه  خمرجات  على  العاملي  واملجتمع  احلكومات  واإط��الع  م�شتمر  ب�شكل 
على  اجل��اري مببادرة عني  بالعمل  ابتكارها وجناحها  ويرتبط  النتائج.. 

ريو 20 من اأجل م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة. وقالت رزان خليفة املبارك نحن 
بتحقيق  املتعلقة  التحديات  اإىل مواجهة  ال�شراكة  ن�شعى من خالل هذه 
و�شول اأف�شل واأكرب اإىل البيانات واملعلومات البيئية لدعم عملية �شناعة 
دولة  وكانت  امل�شتقبل.  لأجيال  البيئة  ا�شتدامة  بحماية  املتعلقة  القرار 
الإمارات قد اأطلقت مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية بتوجيهات من 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة - حفظه اهلل 
- خالل القمة العاملية حول التنمية امل�شتدامة التي نظمتها الأمم املتحدة 
عام 2002 ا�شتجابة للطلب العاملي بالو�شول الفعال من حيث التكلفة 
واجلودة اإىل البيانات البيئية.. وقد اأر�شت املبادرة مبادءها واأهدافها وفق 
مبادئ اإعالن قمة ريو الف�شل 8 و 40 من اأجندة 21. وتناولت اتفاقية 
التعاون ق�شية تعزيز الو�شول اإىل البيانات لتطوير البلدان على م�شتوى 
العامل من خالل ال�شت�شافة امل�شرتكة لقمة عني على الأر�س يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  �شراكتها  اأبوظبي  البيئة  هيئة  ج��ددت 
للبيانات  العاملية  اأبوظبي  مبادرة  عليها  ت�شرف  التي  ال�شراكة  وتهدف   .
النامية  ال��دول  بني  البيانات  فجوة  جل�شر  العمل  موا�شلة  اإىل  البيئية 
واملتقدمة. وت�شارك الهيئة برنامج الأمم املتحدة للبيئة الهتمام بتي�شري 
الو�شول اإىل البيانات واملعلومات البيئية املوثوقة يف الوقت املنا�شب لكل 
من يحتاجها. وتتيح التفاقية املوقعة من قبل ال�شيد اأكيم �شتاير املدير 
املبارك  خليفة  رزان  و�شعادة  للبيئة  املتحدة  الأمم  لربنامج  التنفيذي 
العاملية  اأب��وظ��ب��ي  مل��ب��ادرة  الفر�شة  اأب��وظ��ب��ي  البيئة  لهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني 
للبيانات البيئية لال�شتمرار يف حتقيق املزيد من التقدم ب�شاأن اللتزامات 
التي حتددت من خالل خمرجات موؤمتر الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة 

عزة النعيمي ت�سارك جلنة 
ح�اء بعجمان احتفالها ال�سن�ي

مراكز النا�سئة تنظم م�سابقة فر�سان املنابر 

•• عجمان-وام:

عام  مدير  النعيمي  عبداهلل  بنت  عزة  ال�شيخة  �شهدت 
الحتفال  اخلريية  النعيمي  را�شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة 
العامة  ل���الدارة  التابعة  ح��واء  للجنة  ال��ث��اين  ال�شنوي 
ل�شوؤون الجانب بعجمان وذلك �شمن اطار ال�شراكات 
املجتمعية . وياأتي الإحتفال من منطلق حر�س املوؤ�ش�شة 
واملوؤ�ش�شات  الدوائر  مع  �شراكتها  تعزيز  على  اخلريية 
املجتمعية  وبراجمها  فعالياتها  يف  واملحلية  احلكومية 
ت��ب��ادل اخل����ربات وامل���ه���ارات وت��ع��زي��ز ال�شراكة  ب��ه��دف 
الثانية  ال�شنوية  الحتفالية  وا�شتملت   . املجتمعية 
التي ح�شرها عدد من املوظفات التابعات للجنة حواء 
من خمتلف المارات اأ�شتعرا�شا لجنازات جلنة حواء 
ال���ذي ت�شمن  2012 م��ن خ��الل ع��ر���س فيلم ح���واء 
قامت  التي  املجتمعية  واملبادرات  والفعاليات  الن�شطة 
عبداهلل  بنت  ع��زة  ال�شيخة  واأل��ق��ت   . اللجنة  باجنازها 
النعيمي كلمة مبنا�شبة اليوم العاملي للمراأة اكدت فيها 
الماراتية  امل��راة  حققتها  التي  الكثرية  الجن���ازات  ان 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  بت�شجيع من  كانت 
التعليم يف  وال��ذي منحها فر�شة  اهلل  نهيان رحمه  اآل 
التي  امل��دار���س واجل��ام��ع��ات ومكنها م��ن كافة احل��ق��وق 

املراكز  يف  املجال  لها  فتح  كما  للمراة  ال�شالم  منحها 
لتنه�س  والن��ت��اج  العمل  م��راف��ق  خمتلف  يف  القيادية 
عزة  ال�شيخة  وا���ش��ادت   . وج��ه  اكمل  على  مب�شئولياتها 
اهلل  بف�شل  الم��ارات��ي��ة  امل���راة  حققتها  ال��ت��ي  باملكا�شب 
ومبثابرة  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ودع���م  وت��ع��اىل  �شبحانه 
وج���ه���ود ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئي�شة 
الحتاد الن�شائي العام الرئي�س الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية 
بنف�شها  الماراتية  امل��راة  ثقة  تعزيز  يف  ا�شهمت  والتي 
يومها  يف  امل���راة  لتكرمي  ال��ي��وم  احتفالنا  اإن  وق��ال��ت   .
لعطائها   .. للجميل  وردا  ملكانتها  اع���رتاف���ا  ال��ع��امل��ي 
الجتماعية  الجن���ازات  على  ال�شوء  وت�شليط  املتميز 
وال�شيا�شية والقت�شادية التي حققتها املراة وتكرميها 
ال�شيخة  �شاركت  ذلك  بعد   . الوطن  بناء  مل�شاهتمها يف 
ع����زة ال��ن��ع��ي��م��ي يف اط����الق جم��ل��ه ب���راع���م ح����واء التي 
ت�شدرها اللجنة وكرمت املوظفات امل�شاركات يف العديد 
بلجنة  املجتمعية  والفعاليات  والن�شطة  الربامج  من 
حواء . ويف اخلتام ثمنت ال�شيخة عزة النعيمي اجلهود 
املبذولة من قبل جلنة حواء يف كافه املجالت واملحافل 
ال�شور  التقاط  والتوفيق ومت  النجاح  ومتنت لهن كل 

التذكارية .

•• ال�سارقة-الفجر:

موؤ�ش�شات  اإح��دى  النا�شئة  ملراكز  العامة  الإدارة  انهت 
ا�شتعداداتها  بال�شارقة،  الأ�شرة  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س 
اخلام�س  للعام  تنظمها  التي  امل��ن��اب��ر،  فر�شان  مل�شابقة 
من  العمرية  الفئة  يف  وال�شباب  للنا�شئة  التوايل،  على 
12 - 18 �شنة، بالتعاون مع دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية 
يف ال�شارقة ال�شريك ال�شرتاتيجي يف فعاليات امل�شابقة 
– ف��رع خورفكان  ال�شارقة  م��ن جامعة  ك��ل  وب��ت��ع��اون   ،
وج��م��ع��ي��ة ح��م��اي��ة ال��ل��غ��ة. ول���ف���ت ���ش��ع��ي��د ب��ط��ي حديد 
فر�شان  م�شابقة  اأن  اإىل  النا�شئة  م��راك��ز  اإدارة  م��دي��ر 
ا�شرتاتيجية  تدعم  التي  امل��ب��ادرات  اإح���دى  ُتعد  املنابر 
وتهدف  ال��ري��ادة  لزمن  ال��ق��ادة  �شناعة  النا�شئة  مراكز 
اخَل��ط��اب��ي��ة وتطوير  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  الرت���ق���اء مب���ه���ارات  اإىل 
اإ�شافة  والإل��ق��اء،  التحدث  ومهارات  فنون  يف  قدراتهم 
الكالمية، مع  والف�شاحة  الأدبية  اإك�شابهم اجلراأة  اإىل 
بها  يتحلى  اأن  يجب  التي  الأ�شا�شية  بال�شفات  الإمل���ام 
الدورات  م��ن  ع��رب جمموعة  وذل��ك  ال��ن��اج��ح،  اخلطيب 
�شهر  من  بداية  واملحا�شرات  التدريبية  العمل  وور���س 
فعاليات  ت��ب��داأ  املقبل.   مايو  �شهر  نهاية  وحتى  اأب��ري��ل 

اأب��ري��ل وت�شتمر حتى   3 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  امل�شروع 
تتمثل  امل��راح��ل،  2013 عرب جمموعة من  مايو   22
امل��ح��ا���ش��رات وور�س  م��ن  الأوىل يف جم��م��وع��ة  امل��رح��ل��ة 
اجلمعة،  خطبة  واآداب  ف�شائل  يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ع��م��ل 
واللغة العربية واآدابها، اإىل جانب فن الإلقاء ومهارات 
ال��ت��ح��دث، ف�����ش��اًل ع��ن ب��اق��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن املحا�شرات 
واأ�ش�س اخلطبة  العربية  اللغة  التدريبية يف  وال��دورات 
ور�شة  ت��ق��دمي  يتم  امل�شابقة  هام�س  وع��ل��ى  ال�شرعية. 
بعنوان النا�شئ الواعظ لإعداد امل�شاركني وتدريبهم على 
تقدمي درو�س ومواعظ دينية يف امل�شاجد حتت اإ�شراف 
فتتمثل  الثانية  املرحلة  اأما  الإ�شالمية.  ال�شوؤون  دائرة 
ت�شفيات  ت�شم  التي  للم�شابقة  العامة  الت�شفيات  يف 
يف  املنت�شرة  الثمانية  النا�شئة  م��راك��ز  كافة  يف  داخلية 
قبل  الت�شفيات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ارق��ة،  اإم�����ارة  اأرج�����اء 
للم�شاركني  �شتجرى يف مركز خورفكان  التي  النهائية 
من  للم�شاركني  الذيد  ومركز  ال�شرقية،  املنطقة  من 
وا�شط  نا�شئة  م��رك��ز  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��و���ش��ط��ى،  املنطقة 
اإىل جانب الت�شفيات  للم�شاركني من مدينة ال�شارقة. 
ال�شارقة  مدينة  م�شاجد  اأح��د  يف  �شتقام  التي  النهائية 

لإعالن الفائزين باملراكز الأوىل. 

تنفيذي عجمان يعتمد برنامج الدورات التدريبية لإدارة الح�ضاء والبحوث

�سعيد املطرو�سي: الربنامج ي�سم دورات تدريبية وتطبيقية وور�ض عمل لبناء القدرات الإح�سائية للم�ظفني

منظمة التعاون ال�سالمي تكرم م�ؤ�س�سة حتقيق اأمنية 

ومناق�شة  امل�شتخدمة  الإح�شائية 
نتائج البحث مع التطبيق.

وقال �شعادة املهند�س �شعيد �شيف 
املجل�س  ع����ام  اأم�����ني  امل���ط���رو����ش���ي 
برنامج  اع���ت���م���اد  ان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اخلطة التدريبية لإدارة الإح�شاء 
ياأتي  العامة  ب��الأم��ان��ة  والبحوث 
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  اخل��ط��ة  �شمن 
الح�شائي  ال���ت���دري���ب  جم����ال  يف 
انطالقا من دوره يف اأهمية تعزيز 
امل���ع���رف���ة الإح�������ش���ائ���ي���ة يف دوائ����ر 
وموؤ�ش�شات اإمارة عجمان بوا�شطة 
حيث  املتوا�شل  والتدريب  الدعم 
ي��ت�����ش��م��ن ال���ربن���ام���ج اي�����ش��ا عدة 
برامج تدريبية وتطبيقية وور�س 
الإح�شائية  ال��ق��درات  لبناء  عمل 
وتاأهيلهم  امل��ع��ن��ي��ني  ل��ل��م��وظ��ف��ني 

•• عجمان ـ الفجر 

اعتمدت المانة العامة للمجل�س 
عجمان  ام���������ارة  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
التي  التدريبية  ال��دورات  برنامج 
والبحوث  الح�����ش��اء  ادارة  تعتزم 
تنظيمها  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ب��امل��ج��ل�����س 
خ����الل ه����ذا ال���ع���ام ب��ال��ت��ع��اون مع 
جامعة الإمارات وجامعة عجمان 
ل�شالح  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
واملوؤ�ش�شات  ال����دوائ����ر  م��وظ��ف��ي 
وت�شم  ب���ع���ج���م���ان  احل����ك����وم����ي����ة 
التدريبية  الدورات  جمموعة من 
املو�شوعات  م���ن  ال���ع���دي���د  ح����ول 
اخلا�شة مبجال العمل الح�شائي 
والدرا�شات  الح�شائية  والبحوث 

ال�شا�شية.
وي���ت�������ش���م���ن ب����رن����ام����ج ال���������دورات 
بعنوان  دورة  تنظيم  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
مدخل اىل علم الح�شاء وت�شتمر 
ال��������دورة مل�����دة ث���الث���ة اي������ام ت����دور 
الأ�شا�شية  املراحل  حماورها حول 
وت�شميم  الح�����ش��ائ��ي��ة  ل��ل��درا���ش��ة 
والدرا�شة  البيانات  جلمع  خطة 
وحتليل  للبيانات  ال�شتك�شافية 
النتائج  وا���ش��ت��خ��ال���س  ال��ب��ي��ان��ات 

واأنواع الدرا�شات.
تنظيم  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج  وي�شتمل 
اأ���ش��ل��وب جمع  ت��دري��ب��ي��ة ع��ن  دورة 

ثالثة  مل��دة  الح�شائية  البيانات 
امل�شاركني  تدريب  اإيل  تهدف  ايام 
البيانات  ق�����واع�����د  اإدارة  ع���ل���ي 
الح�����ش��ائ��ي��ة واإع��������داد اجل�����داول 
والر�شوم البيانية ح�شاب املقايي�س 
واأ�شاليب  الح�شائية  وامل��وؤ���ش��رات 

حتليل البيانات.
الح�شاء و�شمن  ادارة  تنظم  كما 
تدريبية  دورة  املعتمد  برناجمها 
يف كيفية ت�شميم ال�شتبيان ب�شكل 
ت�شميم  وت�شمل  ومنهجي  علمي 
ال�شتبيان وكيفية اإجراء الختبار 
امل��ع��ل��وم��ات اخلا�شة  م��ن  وامل���زي���د 
ب��ال���ش��ت��ب��ي��ان وط����رق ج��م��ع��ه، كما 
املعتمد  ال�����ربن�����ام�����ج  ي���ت�������ش���م���ن 
الح�شائي  التحليل  دورة  تنظيم 
ت�شمل  اك�شل  برنامج  با�شتخدام 
املقايي�س  منها  حم��اور  جمموعة 

واملوؤ�شرات الح�شائية .
و�شمن  الح�����ش��اء  ادارة  وت��ن��ظ��م 
خ��ط��ة ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي دورة 
التقارير  ك��ت��اب��ة  م����ه����ارات  ح����ول 
مو�شوعاتها  وت�شمل  الح�شائية 
كتابة  م��ن��ه��ج��ي��ة  اإع��������داد  ك��ي��ف��ي��ة 
البحث  مقدمة  وت�شمل  التقارير 
الدرا�شات  خ��الل  من  التقرير  اأو 
ال�شابقة وغر�س الدرا�شة واأهداف 
الدرا�شة وم�شكلة البحث ومنهجية 
والأ�����ش����ال����ي����ب  ال���ب���ح���ث  واأدوات 

ل�������الإمل�������ام ب���ج���م���ي���ع الأ�����ش����ال����ي����ب 
الإح���������ش����ائ����ي����ة ومت���ك���ي���ن���ه���م من 
والتقنيات  الربامج  على  الطالع 

احلديثة يف العمل الإح�شائي.
املجل�س  ع�������ام  اأم��������ني  وا�������ش������اف 
ال���ه���دف م���ن تلك  ان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال������دورات اي�����ش��ا ا���ش��ت��خ��دام كافة 
احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��و���ش��ائ��ل 
البيانات  حتليل  يف  والتكنولوجيا 
عجمان  اإم�������ارة  يف  الإح�������ش���ائ���ي���ة 
�شمو  توجيهات  على  ب��ن��اء  وذل���ك 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل 
التنفيذي و�شرورة و�شع اخلطط 
و�شع  ت�����ش��ه��م يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�����روؤي�����ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل����الإم����ارة 
لتحقيق الرفاهية لأفراد املجتمع 
كافة. من جانبها قالت الدكتورة 
اإدارة  م����دي����ر  ج�������ودي  ي���ا����ش���م���ني 
بالأمانة  وال���ب���ح���وث  الإح�������ش���اء 
التنفيذي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام���ة 
ال����دورات  م��ن  ال�شل�شلة  ه���ذه  اإن 
التدريبية التي ت�شتهدف موظفي 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال���دوائ���ر 
التابعة لإمارة عجمان تاأتي �شمن 
تطبيق  اهميتها  متكاملة  خطة 
اف�شل معايري اجلودة الإح�شائية 
ال�شا�شية  امل��ف��اه��ي��م  م���ن  وت���ب���داأ 
الح�شائية  امل�شطلحات  لتعلم 

ت�شميم  وكيفية  البيانات  وجمع 
برنامج  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال���ش��ت��ب��ي��ان 
الفنية  ب��امل��ه��ارات  اك�����ش��ل وان��ت��ه��اء 
الح�شائية  ال���ت���ق���ري���ر  ل���ك���ت���اب���ة 
وك�����ذل�����ك ت���ع���ري���ف���ه���م ب���الأ����ش�������س 
لالإح�شاءات  الأ�شا�شية  وامل��ب��ادئ 
تعريفهم  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ر���ش��م��ي��ة 
جمع  جل��ودة  الأ�شا�شية  باملعايري 

البيانات امليدانية وال�شجلية.
اأن العمل الإح�شائي  اإىل  واأ�شارت 
ه��و الأ���ش��ا���س ال����ذي ي��رت��ك��ز عليه 
و�شناع  وامل��خ��ط��ط��ون  ال��ب��اح��ث��ون 
ال�شيا�شات  ورا�����ش����م����وا  ال�����ق�����رار 
وال�����ربام�����ج  يف و�����ش����ع اخل����ط����ط 
خمتلف  يف  وال�شيا�شات  الإمنائية 
اأن الح�شاء ذات  املجالت موؤكدة 
اأهمية كربى ملا يرتتب عليها من 
وتو�شيات  وا�شتنتاجات  ق����رارات 

وبرامج م�شتقبلية.
اأن  اإدارة الإح�شاء  واأ�شافت مدير 
هي  ال�شاملة  الإح�شائية  خطط 
اأحد املقومات الأ�شا�شية وتاأتي على 
واملوؤ�ش�شات  اأولويات اجلهات  راأ�س 
الإح�شاءات  اإن  حيث  احلكومية 
الركيزة  ه��ي  وال�����ش��ام��ل��ة  اجل��ي��دة 
الأ�شا�شية لتخاذ القرارات ملا لها 
من اأهمية بالغة يف ر�شم و�شياغة 
وخطط  ال�شرتاتيجية  القرارات 

التنمية.

•• ابوظبي-وام:

كرمت منظمة التعاون ال�شالمي 
ام��ن��ي��ة تقديرا  م��وؤ���ش�����ش��ة حت��ق��ي��ق 
العمل  دع��م  يف  الكبرية  جلهودها 
الن���������ش����اين يف خ���دم���ة الط���ف���ال 
امنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  وت��ع��د   ..
ادارت��ه��ا حرم  ت��راأ���س جمل�س  التي 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو 
خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب 
ال�شيخة  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
اول  نهيان  ال  �شيف  بنت  �شيخة 
التعاون  منظمة  تكرمها  موؤ�ش�شة 
ال���ش��الم��ي ن��ظ��را مل��ا ق��دم��ت��ه من 
خ����دم����ات وم������ب������ادرات يف جم���ال 
الطفولة وحتقيقها امنيات مئات 
اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  امل��ر���ش��ى 
وا�شادت  امل��ج��ت��م��ع.  يف  وال�����ش��رائ��ح 
موؤ�ش�شة  ب�����دور  ك���ذل���ك  امل��ن��ظ��م��ة 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ال 
والعلمية  الن�������ش���ان���ي���ة  ن���ه���ي���ان 
معاناة  تخفيف  يف  لدورها  وذل��ك 
الفقراء واملت�شررين من الكوارث 
امل�شتويات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  الطبيعية 
 .. والعاملية  وال�شالمية  العربية 
م�شرية للزيارة الن�شانية التي قام 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  بها 
الرئي�س  ن��ه��ي��ان  ال  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
لل�شومال  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  الع���ل���ى 
على  �شموه  حر�س  جت�شد  وال��ت��ي 
دعم الدول التي تعاين من كوارث 

موؤ�ش�شة حتقيق امنية تركت اثرا 
ك��ب��ريا يف ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال���دويل 
بالطفال  ت��ه��ت��م  ان��ه��ا  خ�����ش��و���ش��ا 
ع��ل��ى م�����دار ال���ع���ام ول��ي�����س فقط 
خالل املنا�شبات .. م�شريا اىل ان 
المارات  يف  املوؤ�ش�شة  ف��رع  جهود 
الوحيد على م�شتوى  والذي يعد 
الروؤية  تعك�س  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة 
الر�شيدة للقيادة يف دولة المارات 
العمل  الريادة يف جمال  التي لها 
الن�شاين وتقدمي يد العون لكافة 
ال���دول يف ال��ع��امل . واك��د امل��ن��ان يف 
ت�����ش��ري��ح ل��وك��ال��ة ان��ب��اء الم����ارات 
حر�س منظمة التعاون ال�شالمي 
املنظمة  بني  التعاون  تعزيز  على 
واملوؤ�ش�شات الن�شانية يف كل انحاء 
العامل خ�شو�شا يف ظل ما تعاين 
منه الكثري من الدول ال�شالمية 
م����ن ك��������وارث ط��ب��ي��ع��ي��ة وح�����روب 
التعاون  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م�����ش��ددا   ..
والتن�شيق بني املوؤ�ش�شات الن�شانية 
والتوا�شل  العامل  انحاء  كافة  يف 
اف�شل  ن���ت���ائ���ج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م���ع���ه���ا 
املت�شرره.  امل��ج��ت��م��ع��ات  خل��دم��ات 
حري�شون  ن��ح��ن  ق��ائ��ال  وا����ش���اف 
على توثيق عالقاتنا مع موؤ�ش�شة 
للم�شاركه  وندعوها  امنية  حتقق 
كموؤ�ش�شة  ا����ش���ت�������ش���اري���ة  ب�����ش��ف��ة 
العامل  �شركاء  للعمل مع  ان�شانية 
جتربتها  ول���ع���ر����س  ال����ش���الم���ي 
.. لفتا  امل��ج��ال  ه���ذا  ال���رائ���ده يف 

طبيعية وتقدمي يد العون والدعم 
الالزم لها . جاء ذلك خالل اللقاء 
الذي عقد يف مقر موؤ�ش�شة حتقيق 
امنية بابوظبي حيث ت�شلم ال�شيخ 
���ش��ل��ط��ان بن  ب��ن  ال��دك��ت��ور خليفة 
خليفة ال نهيان من �شعادة عطاء 
املنان بخيت المني العام امل�شاعد 
مبنظمة  الن�������ش���ان���ي���ة  ل��ل�����ش��ئ��ون 
تقدير  �شهادة  ال�شالمي  التعاون 
�شيخة  ال�شيخة  �شمو  ع��ن  ن��ي��اب��ة 
بنت �شيف ال نهيان بح�شور هاين 
الزبيدي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
حتقيق امنية وال�شيد النور �شوار 
م���دي���ر مب��ك��ت��ب منظمة  ال���ذه���ب 
البو�شنة  يف  ال�شالمية  ال��ت��ع��اون 
. وت��ن��اول ال��ل��ق��اء ال���ذي ع��ق��د يوم 
وتعزيز  ت��ط��وي��ر  ���ش��ب��ل  اخل��م��ي�����س 
وتا�شي�س  اجلانبني  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
�شراكة ل�شيما يف جمال الطفولة 
املنان بخيت خالل  وق��ال عطاء   .
التعاون  ان حر�س منظمة  اللقاء 
موؤ�ش�شة  ت��ك��رمي  على  ال���ش��الم��ي 
حتقيق امنية ياتي لدورها الرائد 
هم  الذين  بالطفال  الهتمام  يف 
م�شريا   .. املجتمع  �شرائح  ا�شعف 
تهتم  التي  املوؤ�ش�شات  عدد  ان  اىل 
بالطفال قليلة جدا على م�شتوى 
الطفال  فئة  ان  العامل خ�شو�شا 
حت��ت��اج اىل ���ش��رب وت��ع��ام��ل خا�س 
وه�����ذا ي���وؤك���د ري�����ادة امل��وؤ���ش�����ش��ة يف 
ه���ذا امل��ج��ال . وا���ش��اف اع��ت��ق��د ان 

اىل ان منظمة التعاون ال�شالمي 
�شتنظم ملتقى يف �شبتمرب القادم 
يف تركيا �شيح�شره 130 منظمة 
دولية ان�شانية ومن الدول املانحة 
العام  الم����ني  ���ش��ع��ادة  . وحت����دث 
امل�����ش��اع��د ل��ل�����ش��ئ��ون الن�����ش��ان��ي��ة يف 
ال���ش��الم��ي عن  ال��ت��ع��اون  منظمة 
يتعر�س  التي  ال�شنوية  ال��ك��وارث 
اىل  ا�شالمي وحت��ت��اج  ال��ع��امل  لها 
�شنويا  م��ل��ي��ار   200 ي���ق���ارب  م���ا 
 36 ان  اىل  م�شريا   .. مل�شاعدتها 
دول�����ة ا���ش��الم��ي��ة م���ن ا����ش���ل 57 
تتعر�س  املنظمة  يف  ع�شوا  دول��ة 
للكوارث الطبيعة التي ت�شفر عن 
امل��الي��ني م��ن الالجئني  ع�����ش��رات 
وال��ن��ازح��ني وغ��ريه��م م��ن الفئات 
الربط  اهمية  واك��د   . امل�شت�شعفة 
الل������ك������رتوين ب�����ني امل���وؤ����ش�������ش���ات 
العامل  م�شتوى  ع��ل��ى  الن�����ش��ان��ي��ة 
تت�شمن  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  لن�����ش��اء 
العمل  لواقع  حقيقية  اح�شائيات 
ان  اىل  م�������ش���ريا   .. الن���������ش����اين 
التعاون بني تلك املوؤ�ش�شات يحتاج 
اىل تعاون علمي ولي�س ع�شوائيا . 
املعلومات  لقلة  نظرا  انه  وا�شاف 
والح�شائيات فقد قامت املنظمة 
املعلومات  جلمع  ق�شم  بتاأ�شي�س 
للعمل  ال�شركاء  مع  التعاون  عرب 
الن�شاين  العمل  خدمة  يف  �شويا 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  ان  خ�شو�شا 
الن�شانية حتتاج اىل التعرف اكرث 

تقوم  التي  املجتمعات  واق��ع  على 
املزيد  يتطلب  وذل��ك  مب�شاعدتها 
من التن�شيق مع املنظمات املحلية. 
ومن جانبه حتدث ال�شيخ الدكتور 
عن  نهيان  ال  �شلطان  ب��ن  خليفة 
افتتاح مركز �شم�شنا العربية وهو 
احد ابرز م�شاريع موؤ�ش�شة ال�شيخ 
الن�شانية  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
والعلمية والذي اعلن عنه موؤخرا 
اأول مركز جماين من نوعه  وهو 
وتد�شني  ال����ع����رب����ي  ال�����وط�����ن  يف 
لرتجمة  الإل�����ك�����رتوين  م���وق���ع���ه 
العاملية  اجلامعات  اأ�شهر  م�شاقات 
. وب���دوره حت��دث ه��اين الزبيدي 
الجنازات  اه��م  عن  اللقاء  خ��الل 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة حتقيق 
ا����ش���ت���ط���اع���ت على  ام���ن���ي���ة ح���ي���ث 
امل�����ش��ت��وى ال��ع��امل��ي حت��ق��ي��ق 422 
ام��ن��ي��ة و322 داخ���ل الم�����ارات . 
جدير بالذكر ان موؤ�ش�شة حتقيق 
عام  تاأ�شي�شها  منذ  حتر�س  اأمنية 
من  ر���ش��ال��ت��ه��ا  اأداء  ع��ل��ى   2003
خ���الل ال�����ش��راك��ة م��ع ال��ع��دي��د من 
وال�شركات  واملنظمات  املوؤ�ش�شات 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
وخ��ارج��ه��ا م��ت��ق��ا���ش��م��ني ال��ه��م مع 
العطاء  رح��ل��ة  لتحقيق  املوؤ�ش�شة 
الأطفال  م��ئ��ات  ام��ن��ي��ات  لتحقيق 
ال����ذي����ن ي����ع����ان����ون م����ن اأم����را�����س 
خ��ط��رية جت��ع��ل ح��ي��ات��ه��م مهددة 

باخلطر.
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ختام  م�ؤمتر قمة ال�سكري من الن�ع الأول

اخلدمات اخلارجية تطلق الدورة التدريبية الثانية ملمر�سي ال�سحة املدر�سية للعام الدرا�سي 2013-2012

•• ابوظبي- فوؤاد علي 

النوع  من  ال�شكري  موؤمتر  اختتم 
على  ال�����ش��وء  ي�شلط  ال���ذي  الأول 
هذا املر�س املتف�شي و�شط املجتمع 
اطباء  م��ن  وا�شعة  م�شاركة  و�شط 
الغدد من الوطن العربي و اململكة 
الإنرتكونتينتال  فندق  يف  املتحدة 

يف ابوظبي .
اأ���ش��م��اء الديب  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
ق�شم  رئ���ي�������ش���ي���ة  و  ا����ش���ت�������ش���اري���ة 
اطفال  وال�شكري  ال�شماء  ال��غ��دد 
اللجنة  ورئي�شة  املفرق  مب�شت�شفى 
قمة  موؤمتر  اإن  للموؤمتر  العلمية 
اإىل  ي��ه��دف  الأول  ال��ن��وع  ال�شكري 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بعالج  امل��وا���ش��ي��ع  اإث������ارة 
ال�شكري من النوع الأول ويحتوى 
اأج����زاء و لها عالقة  امل��وؤمت��ر ع��دة 
النوع  ال�����ش��ك��ري  ب��ع��الج  م��ب��ا���ش��رة 
الأول املزمن وكان اجلزء الأول من 
املوؤمتر يتعلق باإجنازات وجمهودات 
ال�شحة بخ�شو�س مر�س ال�شكري 
النوع الأول و تراأ�س الدكتور خالد 
اجلابري اجلل�شة الأوىل وعر�شت 
من  امل�����ش��واح��ي  اأروى  ال���دك���ت���ورة 
حول  امل��دار���س  اطفال  �شحة  ق�شم 
لالأطفال  ال�شحي  الأك����ل  ت��وف��ري 
باملدار�س والقيام بالرقابة املبا�شرة 
على مقا�شف املدار�س مبا حتتويه 
وت��ق��دم��ه ل��الأط��ف��ال وي�����ش��م��ل منع 
ج��م��ي��ع اأن������واع الأك�����ل ال����ذي يقدم 
وال���ذي ل يحتوي على  ل��الأط��ف��ال 

اي قيمة غذائية .
مفهوم  اإىل  امل�شواحي  تطرقت  و 
كن ن�شيطاً وكل �شحياً وهى دعوة 
خا�شة  و  النا�س  باهتمام  �شريحة 
الأطفال ملمار�شة الريا�شة البدنية 
الأك��ل والإب��ت��ع��اد عن كل  ومراقبة 
وجبات  خا�شة  �شحي  غري  هو  ما 

الأطفال .
الديب  اأ�شماء  الدكتورة  وا�شافت 
ت��ن��اول��ت دور  ال��ث��ان��ي��ة  اأن اجل��ل�����ش��ة 
ال�شكري  جم������ال  يف  الأب������ح������اث 
اإلهام  الدكتور  وا���ش��ارت  لالأطفال 

البحث  ه���ذا  و  خم��ت��ل��ف��ة  دول  م���ع 
عن  البحث  اإىل  يهدف  وال��درا���ش��ة 
من  ال�شكري  لعالج  جديدة  ط��رق 
ا�شتعمال  عن  عو�شاً  الثاين  النوع 
بالنوع  يتعلق  وف��ي��م��ا  الإن�����ش��ول��ني 
اأكرث  ه��ن��اك  ال�����ش��ك��ري  م��ن  الأول 
الدرا�شة عليه يف  من بحث ج��اري 
م�شت�شفى املفرق بخ�شو�س كيفية 
لتكنولوجيا  الأم��ث��ل  الإ���ش��ت��ع��م��ال 
احلديثة يف طب الإطفال امل�شابون 

بال�شكري .
و او���ش��ح��ت ال��دك��ت��ورة ال��دي��ب اأن 
م�شاب  طفل   200 ح��وايل  هناك 
الأول  النوع  من  ال�شكري  مبر�س 
املفرق  مب�شت�شفى  معاجلتهم  يتم 
وق������د م���ع���ظ���م ه���������وؤلء الأط�����ف�����ال 
م�����ن قبل  ب���ت�������ش���ج���ي���ع  ي����ح����ب����ذون 
الأدوات  ب���اإ����ش���ت���ع���م���ال  اأه���ال���ي���ه���م 
عن  عو�شاً  احلديثة  التكنولوجية 
ذلك  وكان  الإن�شولني وهذا  حقنة 
يف  ت�شجيعنا  يف  الأ�شا�شي  العامل 
النوع  ه��ذا  ع��ن  وال��درا���ش��ة  البحث 

من العالج .
حبيب  عبدالهادي  الدكتور  قال  و 
ا�شت�شاري الغدد ال�شماء مب�شت�شفى 
املنورة  باملدينة  وال��ولدة  الأطفال 
نتيجة  رئ��ي�����ش��ي��ة  اأن������واع   3 ه���ن���اك 
ت��ت��ك��ون يف ج�شم  اأج�����ش��ام م�����ش��ادة 
ال��ط��ف��ل و ت��ه��اج��م ال��ب��ن��ك��ري��ا���س و 
ه��و ال��ن��وع ال�����ش��ائ��ع وال��ن��وع الثاين 
م��ق��اوم��ة خ��الي��ا اجل�����ش��م لهرمون 
ي�شتجيب  ل  اجل�شم  و  الأن�شولني 
له و املر�شى عندهم �شمنة و زيادة 
الكبار  ي�����ش��ي��ب  ال�����وزن ه���و  ن�����ش��ب��ة 
املا�شية  ���ش��ن��ة   15 خ���الل  ان���ه  الإ 

انت�شرت و�شط الأطفال .
م�شاكل  نتيجة  الثالث  ال��ن��وع  اأم���ا 
ينتقل من  و  الوراثية  اجلينات  يف 
الأه��ل لالأطفال حامل للمر�س و 

ينتقل لطفله .
واأ�شاف اأنه يف الوطن العربي جتد 
الأطفال  عند  ال�شكر  ن�شبة  زي���ادة 
النوع  ان��ه يف  اإلإ  معاً  النوعني  من 
الأطفال  عند  جت��د  لل�شكر  الأول 

بال�شكري  امل�������ش���اب  ال���ط���ف���ل  ل����ه 
وع��ر���س ال��دك��ت��ورة غ�����ش��ان عبا�س 
امل�شتجدات  اح��دث  ال�شعودية  م��ن 

يف اأنواع الأدوية امل�شتخدمة .
املوؤمتر  ا�شت�شاف  ال��دي��ب  قالت  و 
ال��ذي��ن لديهم  العائالت  م��ن  ع��دد 
ال�شكري  مبر�س  م�شابون  اطفال 
خربتهم  ع��ن  العائالت  حتدثت  و 
مر�س  مع  التعامل  يف  ال�شخ�شية 
وعالجهم  وامل����ع����ان����اة  ال�������ش���ك���ري 
وت����ط����رق����ت ال�����دك�����ت�����ورة م����اج����دة 
ع���ب���دال���ر����ش���ول م����ن ال���ك���وي���ت اإىل 
عالج  يف  النف�شي  الإخ�شائي  دور 
الدكتور  وق��دم  املزمن  املر�س  هذا 
اأحمد الأملعي من م�شت�شفى مدينة 
ا�شت�شاري  الطبية  اخلليفة  ال�شيخ 
حتدث  ل��الأط��ف��ال  النف�شي  ال��ط��ب 
ع��ن الأث�����ار امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى نف�شية 
الأطفال الذين يعانون من مر�س 

مزمن مثل املر�س ال�شكري .
اأ���ش��م��اء الديب  ول��ف��ت��ت ال��دك��ت��ورة 
للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�شة 
اأن����ه ع��ل��ى ه��ام�����س امل���وؤمت���ر اجتمع 
الإ���ش��ت�����ش��اري��ون يف جمال  اأط���ب���اء 
الغدد ال�شماء وال�شكري لالأطفال 
ال��ع��رب��ي��ة من  ال����دول  م��ن خمتلف 
اجل اإقامة جمعية موحدة لأطباء 
و  العربي  بالوطن  ال�شماء  الغدد 
اإىل  العلمية  اجلمعية  هذه  تهدف 
ال�شكري  التعاون يف جمال مر�س 

يف  ال�شارقة  جامعة  م��ن  الأم���ريي 
ورق��ت��ه��ا ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة حول 
مبا�شر  ك�����ش��ب��ب  ال�����ش��ك��ري  م��ر���س 
لالأطفال و ثم تطرق اجلزء الثاين 
الأول على  ال��ي��وم  امل��وؤمت��ر يف  م��ن 
عر�س لأنواع خمتلفة من احلالت 
النوع  النادرة نتيجة خلل جيني و 
اأكرث  ال�����ش��ك��ري  م��ر���س  م��ن  الأول 
�شيوعاً يف منطقة اخلليج و العامل 
امل�شبب  املبا�شر  وال�شبب  ال��ع��رب��ي 
ل��ه ه��و زواج الأق����ارب وت��ن��اول هذا 
املو�شوع نخبة من ا�شت�شاري الغدد 
�شلطنة  م���ن  ل���الأط���ف���ال  ال�����ش��م��اء 
عمان والكويت والإمارات العربية 

واململكة العربية ال�شعودية .
املوؤمتر  م���ن  ال��ث��ال��ث  اجل�����زء  اأم�����ا 
لعالج  احلديثة  التقنيات  يت�شمن 
ا�شت�شفنا  و  وفيه  ال�شكري  مر�س 
و  �شلوفينيا  من  فاتالينو  الدكتور 
املتحدة  اململكة  م��ن  كامبل  فيونا 
ح��ي��ث ت��ع��رف الأط����ب����اء ع��ل��ى اآخر 
و  ال�شكري  مر�س  ع��الج  التقنيات 
الأطفال  ل��دى  ال��دم  �شكر  مراقبة 
الفح�س  اإىل  ال�����ل�����ج�����وء  دون 

باإ�شتخدام الأبر لأخذ الإن�شولني 
واأفادت الدكتورة اأ�شماء الدين اأنه 
يف اليوم الثاين ركز املوؤمترون على 
م�شتحددات  وهما  مهمان  �شيئان 
ع�����الج ال�������ش���ك���ري ل�����دى الأط����ف����ال 
يتعر�س  ال���ذي  اليومية  للمعاناة 

وتبادل اخلربات والهدف الأ�شا�شي 
ال��ت��ع��اون ما  لإن�����ش��اء اجلمعية ه��ى 
املختلفة  ال��ع��رب��ي��ة  الأق����ط����ار  ب���ني 
و زي���ادة ال��وع��ي ل��الأط��ب��اء حديثي 
للتخ�ش�س  ت�شجيعهم  و  التخرج 
يف هذا املجال و قد كان لنا الكثري 
تهدف  والن�شاطات  امل��ب��ادرات  م��ن 
مع  ع��ل��م��ي��ة  اج����راءع����الق����ات  اإىل 
املوؤ�ش�شات الأكادميية والبحثية يف 
ب��اوروب��ا و خمتلف  ال�شكري  ع��الج 

دول العامل .
انتخاب  اأن���ه مت  ال��دي��ب  واأ���ش��اف��ت 
من  ممثلني  ت�شمل  اإدارة  جمل�س 
خمتلف الأقطار العربية كما تقرر 
الأول  ال��ع��ل��م��ي  امل���وؤمت���ر  ي��ك��ون  اأن 
للجمعية ال�شنوي يف �شهر نوفمرب 
دولة  �شتحت�شن  و  الكويت  بدولة 
 2014 الإم���ارات العربية يف ع��ام 

. تليها ال�شعودية يف عام 2015 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ال�����ش��ع��ف  و ح���ول 
العالج  لإيجاد  ال�شكري  املجال  يف 
الدكتورة  قالت  لل�شكري  الناجع 
اأنواع  عدة  هناك  ان  الديب  اأ�شماء 
م��ن الأب���ح���اث ال��ت��ي جت��ري��ه��ا فرق 
م��ت��ع��ددة م��ن ���ش��ت��ى اأن���ح���اء العامل 
بدولة  ال�شخ�شية  جتربتي  وع��ن 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة جن����ري اأكرث 
ال�شكري  م���و����ش���وع  يف  ب��ح��ث  م���ن 
ب����ال����ن����وع ال����ث����اين م�������ش���رتك���ون يف 
بالإ�شرتاك  ال�شريرية  ال��ت��ج��ارب 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت����ط����ل����ق اخل�������دم�������ات ال���ع���الج���ي���ة 
التابعة  املن�شاآت  اح��دى  اخلارجية، 
ل�شركة ابوظبي للخدمات ال�شحية 
ال�شحة  ب������اإدارة  م��ت��م��ث��ل��ة   ، ���ش��ح��ة 
التدريبية  ال���������دورة  امل���در����ش���ي���ة، 
املدر�شية  ال�شحة  ملمر�شي  الثانية 
 -2012 الدرا�شية  ال�شنة  خ��الل 
ابوظبي  جم��ل�����س  م���ع  ب��ال�����ش��راك��ة 

للتعليم. 
التعليمي  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  وي�����زود 
واملمر�شات  امل��م��ر���ش��ني  امل�����ش��ت��م��ر 
ال�شحية  امل����ع����ل����وم����ات  ب������اأح������دث 
واملهارات ال�شريرية املهمة لعملهم 
امل����دار�����س احل��ك��وم��ي��ة يف ام����ارة  يف 
ابوظبي. وقد مت اعتماد الربنامج 
ابوظبي  ال�شحة يف  من قبل هيئة 
مبا يعادل 25 �شاعة تعليم م�شتمر.  
ايام  خم�شة  مل��دة  ال����دورة  وت�شتمر 

وكلية  اأبوظبي،  النف�شية-  لل�شحة 
ومنظمة  ال�شحية،  للعلوم  فاطمة 
 – ل���ل���ط���ف���ول���ة  امل����ت����ح����دة  الأمم 

اليوني�شف. 
ال�شيد  ق��ال  ال����دورة،  على  وتعليقاً 
التنفيذي  مدير  القبي�شي،  را���ش��د 
العالجية  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
اخل�����ارج�����ي�����ة: ت����رك����ز روؤي�����ت�����ن�����ا يف 
اخلارجية  ال��ع��الج��ي��ة  اخل���دم���ات 
ع��ل��ى م���ب���داأ خ��دم��ة ع��م��الئ��ن��ا بكل 
ف��خ��ر، ولمي���ك���ن حت��ق��ي��ق ذل���ك ال 
من خالل العداد اجليد ملوظفينا، 
امل�شتمر  التعليم  لذلك فاإننا نثمن 
ل��ل��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع ال�����ش��ح��ة من 
اجل توفري خدمات عالية اجلودة 
التعليم  وي�شاعد  ال��ف��ئ��ات.  جلميع 
امل�����ش��ت��م��ر مم��ر���ش��ي امل���دار����س على 
ت��ق��دمي ال��رع��اي��ة امل��م��ت��ازة جلميع 
ال��ط��ل��ب��ة امل�����ش��ج��ل��ني يف امل����دار�����س 

احلكومية لإمارة ابوظبي . 

ح�����ول مر�س  امل���ع���ل���وم���ات  اأح�������دث 
ال�شل والربو والعمليات اجلراحية 
ممر�س  ودور  بال�شمنة  اخل��ا���ش��ة 
حول  والتبليغ  املراقبة  يف  املدر�شة 

اأي مر�س معٍد. 
كما �شيتم التطرق لل�شحة النف�شية 
من خالل تقدمي اأحدث املعلومات 
والنتحار  الك��ت��ئ��اب  م��ر���س  ح���ول 
ومر�س  واملراهقني  الط��ف��ال  عند 
م��ع��ام��ل��ة الطفال  و���ش��وء  ال��ت��وح��د 
عند  اجلن�شية  الهوية  وا���ش��ط��راب 

الطفال واملراهقني. 
الوعي  م�شتوى  رف��ع  اأي�شاً  و�شيتم 
ح�������ول ب����رن����ام����ج ت����وا�����ش����ل ال�����ذي 
ي���وف���ر امل��ع��ل��وم��ات ال���ش��ا���ش��ي��ة عن 
وكيفية  اخل����ط����رة  ال�������ش���ل���وك���ي���ات 
امل��ب��ك��ر لتعاطي  ال��وق��اي��ة وال��ك�����ش��ف 
امل���خ���درات وال��ت��دخ��ني ع��ن��د طالب 
هذه  مع  التعامل  وكيفية  املدار�س 
الالزمة  الر�شادات  وتقدمي  الآف��ة 

ولغاية   2013-03-31 م���ن 
اأبوظبي  4-4-2013 يف كل من 
وال��ع��ني وامل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة يف اآن 
 170 ل���  اجلل�شات  و�شتقدم  م��ع��اً، 
م�����ش��ارك��اً يف م��در���ش��ة م���ب���ارك من 
ابوظبي، و160  حممد يف مدينة 
م�شاركاً يف مدر�شة اجلليلي للبنات 
يف  م�شاركاً  و45  العني،  مدينة  يف 
الغربية،  مب�شت�شفى  الإدارة  قاعة 

مبدينة زايد باملنطقة الغربية.
و�شيتم اإلقاء املحا�شرات التدريبية 
ق��ب��ل جم��م��وع��ة م���ن الطباء  م���ن 
جمال  يف  العاملني  والأخ�شائيني 
ال�����ش��ح��ة م���ن ق��ب��ل ج��ه��ات �شحية 
العالجية  اخلدمات  مثل  خمتلفة 
اخل����ارج����ي����ة، وه���ي���ئ���ة ال�����ش��ح��ة – 
ال�شيخ  وم�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأب����وظ����ب����ي، 
العني،  وم�شت�شفى  الطبي،  خليفة 
ومركز  زاي����د،  م��دي��ن��ة  وم�شت�شفى 
التاأهيل النف�شي، واملركز الأمريكي 

الدكتورة جناح م�شطفى،  وا�شادت 
م���دي���رة ال�����ش��ح��ة امل��در���ش��ي��ة بدور 
يف  ي��رك��ز  وال����ذي  امل�شتمر  التعليم 
وهي  ركائز  عدة  حول  اأبريل  �شهر 
والتحديثات  ال�����ش��ح��ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف 
والبدانة  ال�����ش��ل  ح���ول  ال�����ش��ري��ري��ة 
ذلك  يف  مبا  اخلطرة  وال�شلوكيات 
الدمان، وق�شايا ال�شحة النف�شية، 
وال���ش��ع��اف��ات الول��ي��ة. وق��د ا�شتند 
املوا�شيع  حت�����ش��ري  يف  ال���ربن���ام���ج 
بناء على ال�شتبيان الذي وزع على 
ممر�شي املدار�س و من ثم حتديد 

املوا�شيع التي يحتاجونها .
حماور  ع���دة  امل��وا���ش��ي��ع  و�شت�شمل 
ال�شحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  م���ب���ادئ  م��ن��ه��ا 
الطالب  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  وك��ي��ف��ي��ة 
التثقيف  حول  ح�شة  اعطاء  اثناء 
ال�شحي و كيفية حت�شري وتقدمي 
على  امل��ب��ن��ي��ة  ال�شحية  وامل����ب����ادرات 
ا�ش�س علمية يف املدار�س. كما يوفر 

100000 طفل  لكل  50 طفال 
نظرنا  ول���و  ال��ع��امل  م�شتوى  ع��ل��ى 
بدرا�شة  العربي فقد قمنا  للوطن 
يف املدينة املنورة وجدنا اأعلى ن�شبة 
 29 الأول جت���د  ال���ن���وع  ال�����ش��ك��ري 
طفل لكل 100000 طفل بينما 
جند يف املنطقة ال�شرقية 29 طفل 
لكل 100000 طفل و يف الكويت 
 100000 لكل  طفل   23 جن��د 
طفل و تعترب دول اخلليج العربي 
من اأعلى امل�شتويات امل�شابة بالنوع 

الأول .
حبيب  عبدالهادي  الدكتور  وق��ال 
حت��دث��ت يف ورق��ت��ي ع��ن ن��وع معني 
ت�شبب  متالزمة  هو  و  ال�شكر  من 
حت����ت اط�������ار ال����ن����وع ال���ث���ال���ث من 
اجلينات  من  ن��وع  نتيجة  ال�شكري 
جت���د ال��ط��ف��ل ع��ن��ده��م ���ش��ك��ري يف 
ع��م��ره ت�شبب  الأوىل م��ن  الأ���ش��ه��ر 
ت��اآك��ل يف ال��ع��ظ��ام وال��ك��ب��د و ت�شمى 
هو  و  رالي�شون  ويلكوت  متالزمة 
عائلة   54 فيها  ون���ادر  �شائع  ن��وع 
من العامل منهم 23 ا�شرة عربية 
حوايل %42 من الدول العربية 
وهى �شائعة بني العرب و هى اأكرث 
�شبب لل�شكري الذي ي�شيب حديث 
ال�����ولدة ال��ذي��ن ع��م��ره��م اأق���ل من 
ميوتوا  اأغلبهم  ولالأ�شف  اأ�شهر   6
نتيجة الإ�شابة الكبد والكلى لأنه 
هدفنا  ل��ذل��ك  م�شاغفات  ي�شبب 
م��ن خ���الل ال���ورق���ة ال��ع��ل��م��ي��ة رفع 

ل���دى الأط���ب���اء و حماولة  ال��وع��ي 
ال��ب��ح��ث ع���ن ط��ري��ق��ة ن��ح�����ش��ن بها 
ل���الأط���ف���ال ويتم  ف���ر����س احل����ي����اة 
اىل  لفت  و   . بالإن�شولني  عالجه 
اأن املر�س يح�شل نتيجة م�شكلة يف 
يف  وت�شبب  الأطفال  عند  اجلينات 
تاآكل اخلاليا الكبد والبنكريا�س و 
العظمية  ت�شوهات  ت�شبب  العظام 
ل��ه��ا و ه����ذا م���ر����س م���وج���ود عند 
العرب ب�شبب زواج الأق��ارب وقمنا 
ب���درا����ش���ة ب��ه��ذا اخل�����ش��و���س حيث 
الربيطانيني  ب��ني  م��ق��ارن��ة  عملنا 
�شهر  يف  ون�������ش���رن���اه���ا  وال������ع������رب 
اطفال  ب����ني  ال���ف���ائ���ت  اأغ�����ش��ط�����س 
وجدنا  وال���ربي���ط���ان���ي���ني  ال����ع����رب 
ال�شكري  ع��ن��ده��م  ح�����ش��ل  اط���ف���ال 
اأقل  اأو  الأوىل  ا���ش��ه��ر   6 ع��م��ر  يف 
وكان اأكرث �شبب عند العرب كانت 
الربيطانيني  اأم���ا  امل��ت��الزم��ة  ه��ذه 
بني  املقارنة  خ��الل  من  وجدناهم 
الثاين  بالنوع  م�شابون  الأط��ف��ال 
الدكتورة  ق��ال��ت  و   . ال�شكري  م��ن 
الغدد  ا���ش��ت�����ش��اري��ة  دي��ن��ا رم�����ش��ان 
الكويت  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى  ال�������ش���م���اء 
كثريون  اطفال  اأن  الكويت  بدولة 
النوع  ال�شكري من  ب��داء  م�شابون 
الأطفال  ب��ه  ي�����ش��اب  ال����ذي  الأول 
ياأخذوا  ان  لب��د  ي�شخ�شوا  عندما 
حقنة الإن�شولني و قد تطرقت اإىل 
اأن الطفل عندما ي�شاب بال�شكري 
م��ن ال��ن��وع الأول وع��م��ره اأق���ل من 

لي�س مبر�س  ي��ك��ون  ق��د  اأ���ش��ه��ر   6
املحتمل  م��ن  اإذ  ال��ع��ادي  ال�����ش��ك��ري 
توؤدي  باجلينات  مرتبط  يكون  اأن 
وه���ى  ب���ال�������ش���ك���ري  اإ����ش���اب���ت���ه  اإىل 
و  البنكريا�شية  باخلاليا  مرتبطة 
البوتا�شيوم اتي �شينال وهى م�شكلة 
جينية يف خاليا البنكريا�شية التي 
اكت�شافها  و لو مت  تفرزالإن�شولني 
ن�شل  اجلينات  حتليل  طريق  ع��ن 
الطفل  ه��ذا  اأن  مبهرة  نتيجة  اإىل 
ع���م���ره م�شاباً  ب��ق��ي��ة  ي��ق�����ش��ي  ل���ن 
فعندما  الأول  ال���ن���وع  ب��ال�����ش��ك��ري 
ا�شيب  طفل  عاجلنا  �شبب  عرفنا 
وياأخذ  اأ���ش��ه��ر   4 ع��م��ره  وه����و  ب���ه 
ي��وم��ي��اً ح��ق��ن الإن�����ش��ول��ني فعندما 
ال�شبب  يكون  اأن  احتمالية  در�شنا 
الرئي�شي هو اجلني ار�شلنا حتليل 
و  ب����اخل����ارج  امل���خ���ت���رب  اإىل  اجل�����ني 
على �شوء نتيجة التحليل و�شفنا 
دواء  منه  الأ�شغر  واأخ���وه  للطفل 
الفم  ط��ري��ق  ع��ن  ي��وؤخ��ذ  ان�شولني 
مرتني اأو 3 مرات و لن يحتاج اإىل 
الطفالن  و�شار  الإن�شولني  حقن 
يعي�شان حياة طبيعية و عاد معدل 

ال�شكري على معدله الطبيعي .
رم�شان  دي��ن��ا  ال���دك���ت���ورة  ول��ف��ت��ت 
عمره  و  ���ش��ك��ر  ل��دي��ه  ط��ف��ل  اأي  اأن 
اأ�شهر يكون من �شمن   6 اأقل من 
تعالج  اأن  ميكن  ال���ذي  الأم���را����س 
الفم  م���ن  دواء  اأخ�����ذ  ط���ري���ق  ع���ن 

مبا�شرة.

و�شيحظى  واله��������ايل.   ل��ل��ط��الب 
امل�����ش��ارك��ون اأي�����ش��اً ب���الط���الع على 
جمال  يف  لليوم  املعلومات  اأح���دث 
و�شع  وتقييم  الول��ي��ة  ال�شعافات 
ال��ط��ال��ب ب��ع��د احل����ادث ع��ن طريق 
والع�شلي  الع�شبي  اجلهاز  فح�س 

وال�����ع�����ظ�����م�����ي وم���������ن ث�������م ت����ق����دمي 
ال����ش���ع���اف���ات الول�����ي�����ة يف ح����الت 
فقدان الوعي والك�شور قبل حتويل 

الطالب اإىل ق�شم احلوادث.
و���ش��وف ي��ت��م ت��وزي��ع ال��ت��ق��ي��ي��م بعد 
احتياجات  لتحديد  حما�شرة  ك��ل 

امل����م����ر�����ش����ني وامل�����وا������ش�����ي�����ع ال���ت���ى 
والتي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا 
يف  امل�شتمر  التعليم  ق�شم  �شت�شاعد 
لتنظيم  امل��در���ش��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  ادارة 
الدرا�شي  للعام  ال�شنوية  خطتهم 
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معر�ض للم�سابح النادرة من الع�سر العثماين يف ق�سر الماراتالداخلية تبحث ت�سكيل فريق عمل احتادي لرفع م�ست�ى ا�ستجابة ال�حدات ال�سرطية مع حالت تعطل مثبت ال�سرعة بال�سيارات
•• ابوظبي-وام: 

�شمو  ال��ف��ري��ق  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
الداخلية بحثت اللجنة التن�شيقية 
ت�شكيل  الداخلية  ب���وزارة  للمرور 
فريق عمل على امل�شتوى الحتادي 
لرفع م�شتوى ال�شتجابة وحرفية 
ت��ع��ام��ل ال���وح���دات ال�����ش��رط��ي��ة مع 
ال�شرعة  م��ث��ب��ت  ت��ع��ط��ل  ح������الت 
يف ال�����ش��ي��ارات مل���ا ل���ه م���ن خماطر 
كما   . ال��ط��ري��ق  م�شتخدمي  ع��ل��ى 
اجتماعها  يف  اللجنة  ا�شتعر�شت 
برئا�شة  اأخ�������ريا  ع���ق���دت���ه  ال������ذي 
الزعابي  ح�����ش��ن  غ���ي���ث  ال���ع���م���ي���د 
مدير عام التن�شيق املروري بوزارة 
بح�شور  اللجنة  رئي�س  الداخلية 
م�����دي�����ري امل����������رور وال���رتخ���ي�������س 
ال����ذي قدمته  ال��ت��ق��ري��ر  ب��ال��دول��ة 
م�����رور دب����ي ح����ول اأع���ط���ال مثبت 

•• ابو ظبي-الفجر:

ي���ن���ظ���م ف����ن����دق ق�������ش���ر الم��������ارات 
اليوم  ال��ن��ادرة  للم�شابح  معر�شا 
الح��د حيث يتم عر�س اكرث من 
للع�شر  ت��ع��ود  م�����ش��ب��ح��ة   5000
العثماين تقدر قيمتها باكرث من 
70 مليون دولر وي�شتمر املعر�س 

لثالثة ا�شهر.
ومي���ل���ك ه�����ذه امل�������ش���اب���ح ال����ن����ادرة 
ال�شيد  ال���رتك���ي  الع����م����ال  رج����ل 
ب���ريات ���ش��ردار ن��زي��ر اوغ��ل��و الذي 
النادرة  املجموعة  ه��ذه  ان  ي��وؤك��د 
وهي  العثمانية  احل�شارة  تعك�س 
م�����ش��ن��وع��ة ي���دوي���ا م���ن ق��ب��ل 60 

فنانا وحرفيا تركيا.
مار�س   31 يف  امل��ع��ر���س  يفتتح  و 

وي�شتمر حتى 30 يونيو املقبل .
جمع  مت  لقد  اوغلو  ال�شيد  وق��ال 
ه���ذه امل�����ش��اب��ح ال���ن���ادرة ع��ل��ى مدار 
ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة وو���ش��ف��ت من 
بانها  وخ��������رباء  ح���رف���ي���ني  ق���ب���ل 
م��ن امل��ج��م��وع��ات الك���رث قيمة يف 

املعر�س هو اإظهار الفن العثماين 
للعامل اذ ان هذه هي املرة الأوىل 
التي يتم عر�س �شبحات ذات قيمة 

فنية نادرة .
وا����ش���ار اىل ان���ه اخ���ت���ار اب���و ظبي 
اننا  بقوله  املثرية  التجربة  لهذه 
ف���خ���ورون ح��ق��ا ل��ل��م�����ش��ارك��ة بهذه 
التحف  م���ن  امل��ذه��ل��ة  امل��ج��م��وع��ة 
ال������ن������ادرة يف دول�����ة  ال���ع���ث���م���ان���ي���ة 

المارات. 
م��ن ج��ان��ب��ه رح���ب ال�����ش��ي��د بوغرا 
بريبريغلو مدير عام فندق ق�شر 
املعر�س  ه����ذا  ب��اق��ام��ة  الم�������ارات 
باحل�شارة  للتعريف  الق�شر  يف 
املجتمع  لدي  العريقة  العثمانية 

املحلي يف ابوظبي .
اننا �شعداء ل�شت�شافة هذه  وقال 
املجموعة النادرة من امل�شابح التي 
وام��ت��داد طويل  ت��اري��خ عريق  لها 
وال�شالمية  العربية  الثقافة  يف 
التحف  م���ن  ك��ون��ه��ا  ايل  ا���ش��اف��ة 
الفني  ال��ذوق  املعربة عن  ال��ن��ادرة 

للمبدعني التراك

العامل. 
ومعظمها  ال�����ش��ب��ح��ات  ان  واك�����د 
���ش��ب��ح��ات دي���ن���ي���ة م�����ش��ن��وع��ة من 
خمتلفة  م�����ادة   100 م���ن  اك����رث 
من  يدويا  �شنعت  جميعها  وانها 
تركيا  احل��رف��ي��ني يف  ام��ه��ر  ق��ب��ل 

والعامل.
وا�شار اىل انه بداأ جمع ال�شبحات 
ا�شرتى  ع��ن��دم��ا   ،2007 ع���ام  يف 
الف�شة  م���ن  م�����ش��ن��وع��ة  واح������دة 

وا�شفا  ب��ال��ط��ائ��رة  رح���ل���ة  خ����الل 
�شرائها باأنها بداية املغامرة. 

وا���ش��اف م��ث��ل ك��ل ه��واي��ة اأخ���رى، 
العادية  ال�����ش��ب��ح��ات  ب��ج��م��ع  ب����دات 
هذه  ب���ني  ال���ف���رق  ادرك  ان  ق��ب��ل 
قيمة  ل��ه��ا  ال��ت��ي  وت��ل��ك  ال�شبحات 
التقيت  ان  ب��ع��د  وج��م��ال��ي��ة  ف��ن��ي��ة 
عدد كبري من الفنانني واخلرباء 

يف هذا املجال .
واو�شح ال�شيد اوغلو ان هدفه من 

ال�������ش���رع���ة وط�������رح ال����ع����دي����د من 
املعاجلات للتعامل معها. وناق�شت 
ال���ت���ي قدمها  ال���درا����ش���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الزعابي مدير  الرائد �شيف حمد 
باأبوظبي  املركبات  ترخي�س  ف��رع 
امللكية  اآل���ي���ة  بتطبيق  واخل��ا���ش��ة 

ال��دائ��م��ة ل��ل��م��رك��ب��ات ال��ت��ي متكن 
العميل من جتديد ملكية املركبات 
بياناته  واإدخ����ال  املخالفات  ودف���ع 
ع���ن ط���ري���ق امل���وق���ع الإل����ك����رتوين 
. وب����ح����ث الج���ت���م���اع  ل���ل�������ش���رط���ة 
التي  امل����و�����ش����وع����ات  م�����ن  ع��������ددا 

خدمة  م��راك��ز  تطوير  اإىل  تهدف 
تقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ة  العمالء 
امل�شتهدف  وال���زم���ن  ل��ل��م��راج��ع��ني 
وزي���ادة  للعميل  اخل��دم��ة  لإجن����از 
ب���رن���ام���ج وخطة  وف�����ق  اأع�����داده�����ا 

�شاملة خالل ثالث �شنوات. 

�سلطان بن زايد يح�سر حفل زفاف 
•• دبي -وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ع�شر ام�س احلفل 
الذي اأقامه �شعيد غامن بن يريو املن�شوري يف املركز التجاري يف دبي مبنا�شبة زفاف جنله يريو اإىل 

كرمية حممد م�شفر باجلوبع املن�شوري.
وقدم �شموه التهاين والتربيكات اإىل العري�س ووالده واإخوانه �شيف وحمد و�شامل و�شلطان واأحمد 
اأبناء �شعيد يريو املن�شوري واإىل والد العرو�س واإخوانها را�شد ومبارك و�شلطان واأحمد اأبناء حممد 
م�شفر املن�شوري واأقاربهم ..متمنيا �شموه اأن يكلل اهلل حياة العرو�شني بالرفاه واأن يرزقهما الذرية 
ال�شاحلة. كما �شارك �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان احل�شور ال�شتماع اإىل الأهازيج والأغاين 

الفلكلورية و�شاهد الرق�شات التي قدمتها فرق الفنون ال�شعبية.
وعرب اأهل العرو�شني واحل�شور � عقب التقاط ال�شور التذكارية مع �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 

نهيان � عن �شرورهم حل�شور وت�شريف �شموه حفلهم الذي ازداد بهجة وزادهم فرحة على فرحة.

بدء ا�ستعدادات الدورة ال�ساد�سة جلائزة ال�سارقة للبحث النقدي والت�سكيلي
•• ال�سارقة-وام: 

بداأت اإدارة الفنون بدائرة الثقافة والإعالم بال�شارقة اإعداد امللفات اخلا�شة 
الأ�شا�شي  النظام  مع  الت�شكيلي  النقدي  البحث  جلائزة  ال�شاد�شة  بالدورة 
و�شروط امل�شاركة وقيمة اجلوائز النقدية ومواعيد التقدم وذلك لإر�شالها 
اإىل اجلهات الر�شمية و�شبه الر�شمية واجلامعات والأفراد من نقاد وفنانني 
يف الوطن العربي والعامل ال�شالمي. وذكر ه�شام املظلوم مدير اإدارة الفنون 
بدائرة الثقافة والإعالم بال�شارقة اأن الأمانة العامة جلائزة ال�شارقة للبحث 
املجال للباحثني  التي تفتح  ال�شاد�شة  اأعلنت عن دورتها  الت�شكيلي  النقدي 
التي  املختلفة  املو�شوعات  يف  عميقا  ليبحثوا  العربية  ال��دول  خمتلف  من 
وما  الفائزة  البحوث  بطباعة  �شتقوم  العامة  الأمانة  اأن  تطرحها مو�شحا 
العربية  املكتبة  الن�شر مبا ميد  ت�شتحق  التحكيم من بحوث  تختاره جلان 

واملتلقي فيها بالعديد من امل�شادر املهمة التي تغنيه ثقافيا ومعرفيا.
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العدد  10754 بتاريخ   2013/3/31     
       اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/223  جت كل - م ت- ب- اأظ

مدعي/موؤ�ش�شة الرا�شد للنقل والتخلي�س بوكالة/ �شعد بن �شعيد بن عبيد الرا�شدي 
حممد  ميثلها/عبداهلل  العامة-  للنقليات  ارجنت  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية: 
المارات  اجلن�شية:  ح�شني  نظري  حممود  وقي�شر  املال  عبداهلل  وحممد  املال  امني 
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 2.846.676 درهم املطلوب اعالنه/ ارجنت للنقليات 
العامة- ميثلها/عبداهلل حممد امني املال وحممد عبداهلل املال وقي�شر حممود نظري 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ح�شني 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا    2013/4/7 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10754 بتاريخ   2013/3/31     
 اخطار دفع يف الق�صية التنفيذية رقم 2012/215م 

اىل املنفذ �شده/ حممد فاروق ابو�شريع  العنوان: بالن�شر
حيث انه بتاريخ 2010/11/11 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ لها/ 
- الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -2010/148    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف: 
44.436.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار 
اليه اعاله خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك 
عن ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الحد املوافق 2013/4/7 ال�شاعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/3/12.
                  املدير الداري

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          
العدد  10754 بتاريخ   2013/3/31     

 اخطار دفع يف الق�صية التنفيذية رقم 2011/112م 
اىل املنفذ �شده/ حممد ب�شام بطل بن حمدو   العنوان: بالن�شر

حيث انه بتاريخ 2010/10/28 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ لها/ 
- الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -2010/114    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف: 
7.243.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار 
اليه اعاله خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك 
عن ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الحد املوافق 2013/4/8 ال�شاعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/3/12.
                  املدير الداري

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          
العدد  10754 بتاريخ   2013/3/31     

 اخطار دفع يف الق�صية التنفيذية رقم 2012/203م 
اىل املنفذ �شده/ عيادة ارزنة الطبية   العنوان: بالن�شر

حيث انه بتاريخ 2010/10/28 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ لها/ 
- الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري جزئي -2010/94    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف: 
113.022.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار 
اليه اعاله خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعالنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك 
عن ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الحد املوافق 2013/3/31 ال�شاعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/3/6.
                  املدير الداري

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10754 بتاريخ   2013/3/31     
             اعالن للم�صتاأنف �صدها

 ا�صتئناف رقم 51, 33 ل�صنة 2003 )عمايل)
بتاريخ  ال�شادر  البتدائية  الحتادية  ابوظبي  حمكمة  حكم  ا�شتئناف 
2003/1/29م يف الق�شية رقم 304 ل�شنة  2000 )عمايل -كلي( اىل / 
الن�شاري  �شعيد  حممد   -2 عزيز  اكرم  حممد   -1 �شدها:  امل�شتاأنف 
وعنوانهم: ن�شرا اعلم ال�شتئناف يف الدعوى اعاله �شتنظره املحكمة يف 
الدائرة التجارية الثالثة ال�شاعة 9.30 �شباحا من يوم الثالثاء املوافق 
2013/4/2م فاذا مل حت�شر ب�شخ�شك او بوا�شطة وكيلك املعتمد فان 
ال�شتئناف �شي�شمع ويف�شل فيه  يف غيبتك - �شدر بتوقيعي يف تاريخ 

2013/3/27م.
قلم ال�صتئناف

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي الحتادية ال�صتئنافية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/660   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: حممد عبدالرحمن )ح�شب العقد( 
حممد عبدالرحمن عبداللطيف ال�شريح )ح�شب القامة( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شد بذمته حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31     

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/659   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: جرب يو�شف ال�شبيح   )ح�شب العقد( 
جرب يو�شف ال�شبيح  )ح�شب القامة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شد بذمته حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31     

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/658   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: �شيد جافاد �شادات )ح�شب العقد( 
�شيد حممد �شيد عبا�س �شادات  ) ح�شب القامة(   )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شد بذمته حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31     

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/657   

 املنذرة/�شركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �شركة انرتنا�شيونال �شيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�شكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�شد  - املنذر اليه: ا�س بي ات�س ميدل اي�شت كنرتاكتينج ال ال �شي )ح�شب العقد(
 ا�س بي ات�س ميدل اي�شت للمقاولت �س.ذ.م.م    )ح�شب الرخ�شة(  )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شداد قيمة اليجار املرت�شد بذمته حتى تاريخه وما ي�شتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�شاها )7(  ايام من تاريخ ا�شتالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �شوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �شوف ن�شطر ا�شفا اىل اللجوء  
اىل الق�شاء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�شرر  بال�شافة اىل الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة واية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31     
مذكرة   اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/321  ا�صتئناف عمايل
����س.ذ.م.م   جمهول  ك��رو للمقاولت  امل�شتاأنف �شده / 1 -ما�شرتو  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /عماد الدين ح�شني علي ابو زيد وميثله: 
ع��ل��ي اب��راه��ي��م حم��م��د احل��م��ادي ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�شادر 
بالدعوى رقم 2012/1038 عمايل كلي بتاريخ 2013/2/27 وحددت لها 
بالقاعة  ال�شاعة 10.00 �شباحا  املوافق 2013/4/22  الثنني  يوم  جل�شه 
رقم  ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31     

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر
                         يف الطعن   2011/106 طعن مدين   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
الطاعن/ را�شد حممد م�شبح بن يعروف وميثله: �شيف �شالح حممد 
العربية ملقاولت  املطعون �شدهما/1- الحجار  باعالن  املطوع  دروي�س 

الديكور 2- عبداملنعم فار�س يو�شفان  جمهويل حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31     

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر
                         يف الطعن   2012/77 طعن عقاري   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
الطاعن/ �شانايل هولدينجز  م م ح

 وميثله: يعقوب قا�شم �شاهني عبداهلل
 باعالن املطعون �شده/1- ان�شايد تراك للو�شاطة العقارية

 جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/722 جتاري كلي                                          
����س.ذ.م.م   التجارية  للو�شاطة  امل��ك��راين  ط���ارق  �شركة   -1/ امل��دخ��ل  اخل�شم  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /موزة احمد عبداهلل علي وميثله: من�شور 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ال��زرع��وين  احمد  حممد  عبداهلل 
املدعى  عليه مببلغ وقدره )270500 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب  بالزام 
املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ ال�شتحقاق يف 2010/12/10 وحتى ال�شداد 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/4/7 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل، 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31     
اعــــــالن بالن�صر    

   رقم 2013/541   
 املنذر/ �شركة مينا فاكتورز ليمتد 

املنذر اليها/�شركة حممد قي�شر للتجارة العامة ذ.م.م
ينذر املنذر اليها ب�شرورة �شدادها قيمة ال�شيكات املذكورة اعاله وقدرها 
مبلغ 365.765 درهم ) ثالثمائة وخم�شة و�شتون الف و�شبعمائة وخم�شة 
و�شتون درهم( وذلك خالل  مهلة اق�شاها خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 
ن�شر هذا النذار وال �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية 
التي حتفظ له حقة مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية مع حتميل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31     

    اعــــــالن بالن�صر    
   رقم 2013/572   

 املنذر/ �شركة مينا فاكتورز ليمتد 
املنذر اليها/�شركة رويال بيوتي للتجارة  ذ.م.م

ينذر املنذر اليها ب�شرورة �شدادها قيمة ال�شيكات املذكورة اعاله وقدرها 
مبلغ 311.980 درهم ) ثالثمائة واحدى ع�شر الف وت�شعمائة وثمانون 
دره��م(   وذل��ك خ��الل  مهلة اق�شاها خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر 
هذا النذار وال �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي 
حتفظ له حقة مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية مع حتميل املنذر اليها 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31     

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2012/388  جتاري جزئي    

نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  بويليتي   اوجيد  ان��ايل  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2013/3/6 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
اعاله ل�شالح/ لوتاه لال�شتثمار موؤ�ش�شة فردية ملالكها/ابراهيم �شعيد احمد 
لوتاه بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 64.180 درهم ) اربعة و�شتون الف ومائة 
وثمانون درهم( مع القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك 
درهم  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامة  مع  التام  ال�شداد  وحتى 
خالل  لال�شتئناف  ق��اب��ال  احل�����ش��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  مقابل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2011/791  احوال نف�س م�صلمني      
اىل املحكوم عليه/1- احمد ح�شن احمد طاهر  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2013/2/11 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شنيه حممد ر�شوان ال�شيد بالآتي حكمت 
ال�شيد/ علي/املدعى عليه احمد ح�شن احمد  املحكمة- مبثابة احل�شوري: للمدعية �شنية حممد ر�شوان 
من  ومنعته   2010/3/25 يف  امل��ول��ود  ع��ب��داهلل(   ( منه  ولدها  ح�شانة  يف  حقها  باأثبات  اول:  ب��الت��ي:  طاهر 
التعر�س لها يف �شاأن ح�شانته ال فيما ميلكه �شرعا وقانونا. ثانيا: بالزامه بان يدفع لها نفقة زوجية قدرها 
�شهريا مبلغ الف درهم جلميع لوازمها عدا ال�شكن اعبتارا من 2010/3/25 مع ا�شتمرارها. ثالثا: بالزامه 
بان يدفع لها معجل مهرها البالغ ع�شرون الف درهم اماراتي . رابعا: بالزامه بان يدفع لها نفقة لولودها 
منه )عبداهلل( قدرها �شهريا مبلغ الف درهم جلميع لوازمها عدا ال�شكن اعتبارا من �شنة �شابقة على تاريخ 
املطالبة الق�شائية يف 2011/6/21 مع ا�شتمرارها. خام�شا: بالزامه با�شتخراج البطاقة ال�شحية  وبطاقة 
بالزامه باعداد م�شكن زوجية وح�شانة  �شاد�شا:  التاأمني ال�شحي للمح�شون عبداهلل وت�شليمها للمدعية. 
للمدعية وبالعدم الزامه بان يدفع لها اجرة م�شكن قدرها مبلغ �شتني الف درهم اعتبارا من  اليوم وتاأثيثه 
مببلغ ثالثي.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 

هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�صم ق�صايا ال�صرة                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/822 تنفيذ ايجارات
����س.ذ.م.م   جمهول  الفنية  �شايف للخدمات  اأ�شلم  املنفذ �شده/1- حممد  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة البفته العقارية وميثله: من�شور 
عبداهلل حممد احمد الزرعوين ومبوجب القرار ال�شادر من اللجنة الق�شائية 
اخلا�شة بالف�شل بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 
او خزينة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )19930 دره��م( اىل طالب  املبلغ  1- �شداد 
املحكمة وذلك خالل 15 يوم م  تاريخ ن�شر هذا الع��الن. وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/645 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- عقارات احمد عبدالرحيم العطار �س .ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �شيد عبدالكرمي �شيد ح�شن �شحبتي وميثله: يو�شف احمد عبداهلل عبدالرحيم  
نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/868 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ 2012/5/27 
املبدي من املدعى عليها بعدم قبول الدعوى  الدفع  باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك : 1- رف�س 
عليها  واملدعى  املدعى  بني  امل��ربم  الدعوى  �شند  البيع  عقد  بف�شخ   -2 التحكيم.  �شرط  لوجود 
وقدره  مبلغ  ب�شداد  وبالزامكم  التداعي  حم��ل  العقارية  ال��وح��دة  بيع  ع��ن   2007/2/27 امل���وؤرخ 
)636.365.40 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل 
يف 2011/9/15 وحتى ال�شداد التام وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم 
من تاريخ ن�شر هذا العالن.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10754 بتاريخ   2013/3/31     
 اعالن بال�صند التنفيذي يف الق�صية التنفيذية  رقم 2011/1592 )تنفيذ جتاري )
بالن�شر    : ذ.م.م   عنوانه  للم�شاريع والن�شاءات  الراجحي  �شركة  املنفذ �شدها/  اىل 
ل�شالح/ رق��م 2011/714  الب��ت��دائ��ي��ة حكم  اب��وظ��ب��ي  م��ن حمكمة  ���ش��دك  ���ش��در  ق��د 
عليها  املدعى  ب��ال��زام  ح�شوريا   املحكمة  حكم  وق�شى  للم�شاحة  العا�شمة  موؤ�ش�شة 
امل�شاريف ومائتي  والزمتها  درهم  وق��دره 195937  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  الوىل 
درهم اتعاب املحاماة، ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، ودفع 
الر�شم املحدد لذلك ،  لذا عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من 
حل�شورك   2013/4/15 جل�شة  حتديد  بانه  نخطرك  كما  الع��الن.  هذا  ن�شر  تاريخ 
بادارة التنفيذ ال�شاعة )8.30( �س للنظر يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور 
ف�شتتخذ يف حقك الجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

2013/2/20
القا�صي/ غالب م�صطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
       ادارة التنفيذ

العدد 10754 بتاريخ 2013/3/31   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة جي �شي بي الدولية لالطارات وقطع 

الغيار ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1194681  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالرحمن عالق ح�شن عبداهلل احلمادي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شوخو مندر �شينغ لل �شينغ
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري: من/�شركة جي �شي بي الدولية لالطارات وقطع الغيار ذ.م.م

G C B INTERNATIONAL TYRES & SPARE PARTS CO LLC
اىل/برن�س للنقليات العامة

PRINCE GENERAL TRANSPORTING
تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح م 37 قطعة 170 بناية بخيت عمر بخيت املن�شوري اىل 

املنطقة الغربية ليوا يثي ق 27 م 132
تعديل ن�شاط/ا�شافة نقليات عامة )4923011(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع الغيار امل�شتعملة ولوازم املعدات الثقيلة ذات املحركات)4530013(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة اطارات املعدات والليات الثقيلة ولوازمها )4530007(

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 10754 بتاريخ 2013/3/31   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة وليلي لعمال الديكور ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1180721  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل را�شد �شاوي حمرز من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل را�شد �شاوي حمرز من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نور الدين طويلع

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 60*40
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري: من/�شركة وليلي لعمال الديكور ذ.م.م
WALILI DECORATION WORKS LLC

اىل/وليلي لعمال الديكور
WALILI DECORATION WORKS

اىل  الغيثي  �شعيد  خادم  عبداهلل  بناية  هيلي  �شناعية  العني  عنوان/من  تعديل 
املنطقة الغربية ليوا يثي ار�س رقم 26 مكتب رقم 52

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 10754 بتاريخ 2013/3/31   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هاي فاين للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1146994  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شيف كني�س مبارك الهاملي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف بطي حممد احمد �شيف املزروعي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 10754 بتاريخ 2013/3/31   

اعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اوتاد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بني يا�س للمقاولت العامة
 رخ�شة رقم:CN 1180822 قد تقدموا الينا بطلب:

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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طحن�ن بن حممد ي�سهد اأفراح بالرملي الكتبي
•• العني-وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة  ح�شر �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد 
الكتبي مبنا�شبة  بالرملي  اأقامه نا�شر  الذي  ال�شرقية م�شاء ام�س احلفل 
زفاف جنليه حمدان و�شعيد اإىل كرميتي حممد م�شلح الإحبابي وخلفان 
علي  جنله  زف��اف  مبنا�شبة  الكتبي  بالرملي  وم��ب��ارك   .. الكتبي  بالرملي 
بقاعة  اأقيم  الذي  البلو�شي. كما ح�شر احلفل  اإىل كرمية خمي�س حممد 
حممد  بن  طحنون  بن  خليفة  ال�شيخ  بالعني  هيلي  مبنطقة  الحتفالت 
اآل نهيان وعدد من وجهاء  اآل نهيان وال�شيخ زايد بن طحنون بن حممد 
وقدمت  والأ�شدقاء.  الأه��ل  من  وجمع  بالدولة  امل�شئولني  وكبار  القبائل 

فرق احلربية اأهازيجها اإحتفال بهذه املنا�شبة. 

رجل اأعمال براأ�ض اخليمة يطلق مبادرة لعالج املر�سى وحتمل عزاء امل�تي
•• راأ�س اخليثمة - الفجر

اطالق  مواطن  اأعمال  رجل  اأعلن 
بالتعاون  ان�شانية  خريية  م��ب��ادرة 
والتن�شيق مع مكتب الهئية العامة 
الإ�شالمية  وال�������ش���وؤون  ل���الأوق���اف 
يف راأ������س اخل��ي��م��ة وم��ن��ط��ق��ة راأ����س 
اإذاعة راأ�س  اخليمة الطبية وهيئة 
اخليمة وعدد من الأهايل،  غايتها 
م�����ش��اع��دة حم�����دودي ال���دخ���ل من 
اأه����ايل الإم�����ارة يف حت��م��ل تكاليف 
العزاء يف حالت وفاة اأقاربهم ونقل 

املوتى و�شريحة من املر�شى.
ال�������ش���رياوي، �شاحب  ف��ه��د  وق�����ال 
ذلك   وراء  الهدف من  اأن  امل��ب��ادرة، 
الب�شطاء  م��ع��ان��اة  م��ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف 
مناطق  ج��م��ي��ع  يف  الأه��������ايل  م����ن 
الكبري،  ال��غ��الء  ظ��ل  الإم������ارة، يف 
ال�������ذي ت�������ش���ه���ده اأ�����ش����ع����ار ت���اأج���ري 
املحلي،  ال�شوق  يف  ال��ع��زاء(  )خ��ي��م 

اإيجاد متربعني ل�شتكمال املبادرة 
خيمة  بواقع  العزاء،  خيم  وتوفري 
و�شيارات  م��ن��ط��ق��ة،  ك���ل  يف  ع�����زاء 
لكافة  امل����وت����ى  ون���ق���ل  الإ�����ش����ع����اف 
مناطق الإم��ارة، بواقع �شيارة لكل 
اجلهات  م���ع  بالتن�شيق  م��ن��ق��ط��ة، 

املخت�شة يف الدولة.
التربع  ال�شرياوي  مبادرة  وت�شمل 
بالكامل  وجم��ه��زة  خا�شة  بخيمة 
وا�شتقبال  العزاء  بيوت  لحت�شان 
 200 اإىل  ت�شل  بقيمة  امل��ع��زي��ن، 
ب�شيارة  ت��ربع  بجانب  دره���م،  األ���ف 
اإ����ش���ع���اف خ���ا����ش���ة، ب��ت��ك��ل��ف��ة 150 
األ��ف دره��م، جمهزة لنقل فئة من 
امل��ر���ش��ى، ل���ش��ي��م��ا م��ر���ش��ى الكلى 
املعاقني، الذين يخ�شعون لعمليات 
غ�شيل الكلى ب�شورة درية، بجانب 
وق�����ال يف  م�شتهل  امل����وت����ى.   ن��ق��ل 
املبادرة مت تخ�شي�س خيمة العزاء 
الأوىل ملناطق �شعم واجلري وغليلة 

الأخرى  الباهظة  النفقات  بجانب 
املحلية،  العزاء  وتقاليد  لواجبات 
التي باتث تثقل كاهل العديد من 
الأ���ش��ر وال��ع��ائ��الت م��ن حمدودي 

الدخل.
مبادرته  اأن  ال�����ش��رياوي  واأو����ش���ح 
املح�شنني  لت�شجيع  ح��اف��زا  ت�شكل 
واأه����ل اخل���ري ع��ل��ى م��د ي��د العون 
الأ�شر  املوتى من  وامل�شاعدة لذوي 
غ��ري ال���ق���ادرة ع��ل��ى حت��م��ل نفقات 
التكاليف  وب���ق���ي���ة  ال����ع����زاء  خ���ي���م 
الأخ����������رى امل���رت���ب���ط���ة ب����ه����ا، حتت 
لالأوقاف  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ظ��ل��ة 
الإ����ش���الم���ي���ة، يف ظل  وال���������ش����وؤون 
م��ظ��اه��ر ال���غ���الء ال��ف��اح�����س، التي 
اخل���ي���م، وظاهرة  ���ش��وق  ت�����ش��ه��ده��ا 
منظم  اإط�������ار  يف  ع����ام����ة،  ال����غ����الء 
مع  والتن�شيق  بالتعاون  ور���ش��م��ي، 
وال�شوؤون  لالأوقاف  العامة  الهيئة 
الإ���ش��الم��ي��ة ب��راأ���س اخل��ي��م��ة، عرب 

وخ���ور خ��وي��ر، ���ش��م��ال اإم�����ارة راأ�س 
ال�شمالية  املناطق  لت�شكل  اخليمة، 
من الإمارة املرحلة الأوىل ونقطة 
انطالق امل�شروع اخلريي املتكامل، 
م�شتودع  اإن�������ش���اء  ح��ال��ي��ا  وي���ج���ري 
املجانية  اخليمة  لو�شع  �شعم،  يف 
داخله، يف  اأث��اث  وم�شتلزماتها من 
ت�شجيع  اإىل  امل���ب���ادرة  ت�شعى  ح��ني 
امل��ح�����ش��ن��ني واأه������ل اخل����ري ورج����ال 
احتذاء  على  وال�����ش��رك��ات  الأع��م��ال 
ال�����������ش�����رياوي، ع�����رب حتمل  ح������ذو 
جمانية  ع��زاء  خيم  توفري  نفقات 
ل��ب��ق��ي��ة م��ن��اط��ق الإم���������ارة. ووم���ن 
جانبه اأو�شح علي را�شد اخلنبويل، 
العامة  ال���ه���ي���ئ���ة  م���ك���ت���ب  م����دي����ر 
يف  الإ�شالمية  وال�شووؤن  لالأوقاف 
الهيئة  مكتب  تبني  اخليمة،  راأ���س 
اخلريية(،  ال��ع��زاء  )خ��ي��م  م�شروع 
ال�شرياوي،  املح�شن  اأطلقها  التي 
ل����ت����ت����وىل اإدارت�������ه�������ا والإ��������ش�������راف 

اخليمة  ت�شملت  اأن  ب��ع��د  ع��ل��ي��ه��ا، 
ومكيفات  كرا�س  من  وجتهيزاتها، 
واأثاث و�شواها من رجال الأعمال، 
�ش�شتووىل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  م��و���ش��ح��ا 
ع��م��ل��ي��ة ا���ش��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات اأه����ايل 
م���ن خدمات  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  امل���وت���ى 

امل�����ش��روع، ث��م ت�����ش��رف ع��ل��ى تقدمي 
وتوفر  ل��ل��م�����ش��ت��ح��ق��ني،  خ���دم���ات���ه 
عمال من طواقمها، يقومون على 
ت��ق��دمي خم��ت��ل��ف اخل���دم���ات، التي 
واأ�شحاب  امل��وت��ى  اأه���ايل  يحتاجها 
اخليام  ت��رك��ي��ب  فيها  ال���ع���زاء، مب��ا 

وتن�شيق الأثاث وتقدمي اخلدمات 
للمعزين وحفر القبور.

ك��م��ا ت��ت��ل��ق��ى ال��ه��ي��ئ��ة اأي�����ش��ا، وفقا 
للخنبويل، تربعات رجال الأعمال 
وم�����ش��اه��م��ات امل��ح�����ش��ن��ني وك���ل من 
والتربع  ب��امل�����ش��اه��م��ة  رغ��ب��ة  ل��دي��ه 

بامل�شاهمة  الراغبني  الأه��ايل،  من 
ب�����اأي قيمة  وال���ت���ربع  امل�������ش���روع  يف 
�شراء  ت��ك��ال��ي��ف  حت��م��ل  اأو  م���ادي���ة، 
خيم كاملة، اإىل جانب اأي جوانب 
اأخرى يف عملية اإدارة )خيم العزاء 

اخلريية( والإ�شراف عليها.

اللجنة العليا ملراكز ال�سرطة بالدولة تقر تدري�ض مادة ال�سرطة ال�ساملة 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

ا���ش��ت�����ش��اف��ت ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ������س اخليمة 
ال�شرطة  ملراكز  الدائمة  العليا  للجنة  الثالث  الجتماع 
ال�����ش��ام��ل��ة وال��رئ��ي�����ش��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة برئا�شة 
العليا  اللجنة  رئي�س  العميمي  ع��ج��الن  حمد  العميد 
الدائمة ملراكز ال�شرطة ال�شاملة مدير مديرية �شرطة 
العني، و بح�شور ال�شباط اأع�شاء اللجنة من خمتلف 

قيادات و اإدارات ال�شرطة بالدولة. 
وت�����ش��م��ن ج������دول الج���ت���م���اع م��ن��اق�����ش��ة ال���ع���دي���د من 
ت�����ش��ن��ي��ف اجلرائم  ن���ظ���ام  اأب����رزه����ا  امل���و����ش���وع���ات وم����ن 
التطرق  مت  كما   ، ال�شمالية  الإم����ارات  يف   )A.B.C(

ال�شادرة عن جمل�س  ال�شيا�شات  تنفيذ  العمل على  اإىل 
ف�شاًل  ال��داخ��ل��ي��ة،  ب����وزارة  ال�شترياتيجية  ال�شيا�شات 
كمادة  ال�شاملة  ال�شرطة  مراكز  عمل  دليل  اعتماد  عن 
ال�شرطة  اأك��ادمي��ي��ات وم��ع��اه��د وم���دار����س  ت��دري��ب��ي��ة يف 

بالدولة. 
واأك����د ال��ع��م��ي��د ح��م��د ال��ع��م��ي��م��ي ب����اأن ان��ع��ق��اد م��ث��ل تلك 
الجتماعات ي�شهم يف خلق بيئة عمل جاذبة و حمققة 
التطويرية  و  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����وزارة  اأه����داف  ل��ك��اف��ة 
قيادات  ب��دور  نف�شه  الوقت  يف  م�شيداً  وج��ه،  اأكمل  على 
ال�شرطة على م�شتوى الدولة يف رغبتها ال�شادقة على 
و  اخلطط  وف��ق  الداخلية  وزارة  اإ�شرتاتيجية  تطبيق 

الأهداف املو�شوعة.

وزارة البيئة واملياه ت�ؤكد �سرورة اللتزام بالت�سريعات التي تكفل �سحة و�سالمة الرثوة احلي�انية

على  �شعادته  ..م�شددا  الق�شائية 
للحيوانات  احل��رك��ة  حرية  توفري 
الكافية  امل�شاحة  من خالل توفري 
ون�شاطها  ���ش��ل��وك��ه��ا  مل��م��ار���ش��ة  ل��ه��ا 
العامة  وال���������ش����روط  ال���ط���ب���ي���ع���ي 
للمباين وو�شائل الراحة وتغذيتها 
ونقلها وعالجها وتنظيم املعار�س 
والأ�شواق لها �شواء اأكانت لأغرا�س 
اأخ����رى  اأغ����را�����س  اأي����ة  اأو  جت���اري���ة 
احليوانات  ا����ش���ت���خ���دام  وت��ن��ظ��ي��م 
العلمية  الأغ����را�����س  يف  امل��ع��م��ل��ي��ة 
قد حدد  القانون  اأن  اإىل  ..م�شريا 
الواجبات املنوطة باجلهات املعنية 
ب�������ش���وؤون احل���ي���وان���ات وق����د اأف����رد 

•• دبي-وام:

جددت وزارة البيئة واملياه تاأكيدها 
الل������ت������زام وال���ت���ق���ي���د ب���ال���ق���ان���ون 
الحتادي رقم 16 ل�شنة 2007م 
ولئحته  باحليوان  الرفق  �شاأن  يف 
الوزارة  اأعطيا  واللذين  التنفيذية 
املحددة  ال���ق���رارات  اإ���ش��دار  �شلطة 
حلماية  ال������الزم������ة  ل���ل�������ش���واب���ط 
����ش���ح���ة و������ش�����الم�����ة احل�����ي�����وان�����ات 
وم��ن��ع امل��م��ار���ش��ات ال�����ش��ارة وذلك 
بالتن�شيق مع البلديات وال�شلطات 
احليوانية  بالرثوة  املعنية  املحلية 

بالدولة.
وت�شمل املن�شاآت احليوانية واملزارع 
الإن����ت����اج����ي����ة وح�����دائ�����ق احل����ي����وان 
الأبحاث  ومعاهد  التكاثر  ومراكز 
وامل�شت�شفيات  وال��ع��ي��ادات  العلمية 
الربية  احل���ي���وان���ات  ب��ي��ع  وحم�����ال 

والأليفة.
واأ�شار �شعادة املهند�س �شيف ال�شرع 
الزراعية  لل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل 
واحل��ي��وان��ي��ة ب��ال��وك��ال��ة يف ال����وزارة 
اأنه يتم التعريف بالت�شريعات  اإىل 
�شالمة  ت�شمن  ال��ت��ي  والأن��ظ��م��ة 
ال�����رثوة احل��ي��وان��ي��ة ب��ال��دول��ة من 
تطرحها  ال���ت���ي  امل����ب����ادرات  خ����الل 

الوزارة وو�شائل الإعالم املختلفة.
واأف�����اد ال�����ش��رع ب���اأن ال�����وزارة تدعو 
ل��ل��ت��وا���ش��ل معها  اأف������راد امل��ج��ت��م��ع 
اأو  ���ش��ل��وك��ي��ات  اأي  م��الح��ظ��ة  ع��ن��د 
ممار�شات ت�شر بالرثوة احليوانية 
التي  الت�����ش��ال  م��ن خ��الل و�شائل 
الت�شال  كمركز  ال����وزارة  وفرتها 
خ����الل  م������ن  اأو   8003050

موقعها الإلكرتوين.
حول  مالحظة  ال����وزارة  وت�شلمت 
احلدائق  اإح�����دى  يف  ع���ام���ل  ق���ي���ام 
الزائرين  من  اأطفال  مع  بالدولة 
بقذف ح��ي��وان م��ن ال��زواح��ف وهو 
حتى  باحلجارة  الإيجوانا  �شحلية 
امل�����وت وع��م��ل��ت ال��������وزارة ب���دوره���ا 
ب����ات����خ����اذ الإج��������������راءات ال����الزم����ة 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع اجل��ه��ة امل��ع��ن��ي��ة يف 

الإمارة.
الرفق  ق���ان���ون  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأك�����د 
الثانية  ب��احل��ي��وان ح��دد يف م��ادت��ه 
واجبات اأ�شحاب ومالك احليوانات 
وحذر  رعايتها  على  القائمني  اأو 
اأو  اإطالق �شراحها  اأو  اإهمالها  من 
م�شوؤول  غري  ب�شكل  عنها  التخلي 
على  التفتي�س  �شلطة  اأع��ط��ى  كما 
لأ�شخا�س  ح��ي��وان��ي��ة  م��ن�����ش��اأة  اأي����ة 
ال�شبطية  مب����وج����ب  خم����ول����ني 

بالعقوبات  خ��ا���ش��ا  ب��ن��دا  ال��ق��ان��ون 
لكل من يخالف اأحكامه.

وح���ول اه��م��ي��ة ه���ذه ال����رثوة �شرح 
الزراعية  لل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل 
احليوانية  ال��رثوة  اأن  واحليوانية 
الرئي�شية  ال��ع��ن��ا���ش��ر  اأح���د  تعترب 
املتجددة حيث  الطبيعية  للرثوات 
الوزارة وو�شعت اخلطط  انتهجت 
التي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وامل����ب����ادرات 
ع���ل���ى هذه  احل����ف����اظ  ت�������ش���اه���م يف 
اإح����دى ركائز  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال����رثوة 
الأمن الغذائي يف الدولة وم�شدرا 
من  ال��ك��ث��ري  ل���دى  ل��ل��رزق  رئي�شيا 
..كما  ال�����رثوة احل��ي��وان��ي��ة  م��رب��ي 
القت�شاد  يف  ح��ي��وي��ا  دورا  ت��ل��ع��ب 
�شرورة  اإىل  �شعادته  داعيا  املحلي 
ملختلف  اخلا�شة  ال��رع��اي��ة  تقدمي 
اأنواع احليوانات التي يتم تربيتها 
على  احل�����ف�����اظ  يف  ي�������ش���اه���م  مب�����ا 
اإنتاجها  وزي��ادة  وتكاثرها  �شحتها 

وممار�شة �شلوكها الطبيعي.
اأن الرفق باحليوان  جدير بالذكر 
وعالج  ورع��اي��ة  ا���ش��ت��خ��دام  ي�شمل 
ان�شانية  ب���ط���ري���ق���ة  احل����ي����وان����ات 

وتوفري املكان والغذاء املنا�شبني.
البيئة  وزارة  اه��ت��م��ام  اإط�����ار  ويف 
وامل����ي����اه ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى وت���رية 

ال��ن��م��و يف اأع����داد احل��ي��وان��ات التي 
ال�شنوات  يف  ال����دول����ة  ���ش��ه��دت��ه��ا 
ال�����ش��اب��ق��ة وزي��������ادة م���ع���دلت���ه���ا يف 
دورها  وتعظيم  املقبلة  ال�����ش��ن��وات 
الوطني  الغذائي  الأم��ن  تعزيز  يف 
ن�شرات  عدة  ال��وزارة  اأ�شدرت  فقد 
برعاية  خا�شة  اإر���ش��ادي��ة  وكتيبات 
احليوانات والرفق بها كما اأطلقت 
والتي  ح��الل��ن��ا  م����ب����ادرة  م����وؤخ����را 
م��ن خ��الل��ه��ا ي��ت��م ت��ق��دمي خدمات 
اإر����ش���اد وحت�����ش��ني وع���الج وترقيم 
احليوانات وتطوير طريقة تقدمي 
اخل��دم��ة وذل��ك ع��ن طريق قوافل 
�شتنتقل اأ�شبوعيا اإىل مواقع تربية 

احليوانات.
واأ�����ش����درت ال�������وزارة ع����دة ق����رارات 
وزارية خا�شة بال�شروط ال�شحية 
والفنية بحيوانات املزارع النتاجية 
الرفق  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��دة 
انت�شار  م��ن  وال��وق��اي��ة  ب��احل��ي��وان 
الأمرا�س والأوبئة وحماية امل�شادر 
للحيوانات  احل��ي��وان��ي��ة  ال��وراث��ي��ة 
وامل�شتاأن�شة  ال�����ربي�����ة  امل���ح���ل���ي���ة 
وتنميتها وحتقيق الكتفاء الذاتي 
م���ن ال���غ���ذاء احل���ي���واين مل���ا للرفق 
على  مبا�شر  ت��اأث��ري  م��ن  باحليوان 

زيادة الإنتاج. 

منطقة اأم القي�ين الطبية تنظم م�ؤمتر �سالمة املر�سى
•• ام القيوين-وام:

القيوين  ام  م���ن���ط���ق���ة  ن���ظ���م���ت 
الطبية مبقر ادارة الطب الوقائي 
�شالم��ة  ح�����ول  ط��ب��ي��ا  م����وؤمت����را 
املر�ش�ى ح�شره 70 م�شاركا من 
والهيئة  والأط��ب��اء  ال�شت�شاريني 
التحديات  ناق�شوا  التمري�شية 
يف نظام تقدمي الرعاية ال�شحية 
ال�شلة  ذات  اجل���وان���ب  وحت�����ش��ني 

ب�شالمة املر�شى.
ال�شوء  اإلقاء  اىل  املوؤمتر  وهدف 
على التحديات العاملية يف جمال 
����ش���الم���ة امل���ر����ش���ى والأم�����را������س 

ال�شالمة  ع��ل��ى  واأث���ره���ا  امل��ع��دي��ة 
وطرق الوقاية منها.

واألقى ال�شيد را�شد عبيد ال�شحي 
القيوين  ام  منطقة  مدير  نائب 
ال���ط���ب���ي���ة م����دي����ر م�����ش��ت�����ش��ف��ى ام 
فيها  اأ���ش��ار  كلمة  ال��ع��ام  القيوين 
اىل ان �شالمة املر�شى متثل احد 
واأهمية  جدية  املو�شوعات  اك��رث 
يف جم���ال ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة على 
م�����ش��ت��وى ال���ع���امل ..م���ن���وه���ا اىل 
الرتكيز على  ال��دول يف  توجهات 
اأه���م���ي���ة حت�����ش��ني اجل����وان����ب ذات 

ال�شلة ب�شالمة املر�شى.
وق������ال ان�����ه ن���ظ���را لأه���م���ي���ة هذا 

املو�شوع ا�شدرت منظمة ال�شحة 
العاملية بجنيف يف يناير 2013 
عملية  اأدوات  ت�شم  م��واد  حزمة 
و�شعت حتديدا من اجل �شالمة 
املر�شى يف امل�شت�شفيات يف البلدان 

النامية.
ال���ه���دف من  ان  ال�����ش��ح��ي  واأك������د 
النوعية  ن�����ش��ر ه���ذه  امل���وؤمت���ر ه��و 
من الثقافات املهنية يف الو�شاط 
طواعية  ي���ق���دم���وا  ك���ي  ال��ط��ب��ي��ة 
ودون خماوف تقريرا عن اخلطاأ 
وكيفية  فيه  وقعوا  ال��ذي  الطبي 
ع���دم ت��ك��رار ح��دوث��ه وذل����ك عرب 
ت���ك���وي���ن ث���ق���اف���ة ال�������ش���الم���ة بني 
بطريقة  امل�شت�شفى  يف  العاملني 

عالية ال�شفافية.
عكران  ابراهيم  �شيخه  وافتتحت 
مبنطقة  التمري�س  هيئة  رئي�شة 
ام القيوين الطبية وامل�شرف العام 

املوؤمتر  مناق�شات  امل��وؤمت��ر  ع��ل��ى 
بعر�س �شرح مف�شل حول �شالمة 
املر�شى باعتبار انه الن�شباط يف 
لتطبيق  ال�شحية  الرعاية  قطاع 
اأجل  من  �شليمة  علمية  اأ�شاليب 
نظام  اإىل  التو�شل  هدف  حتقيق 
الرعاية  ل���ت���ق���دمي  ب����ه  م����وث����وق 
ال�شحية ف�شال عن انه �شمة من 
بتفادي  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  نظم 

وتقليل من احلوادث العر�شية.
وق�����دم�����ت ع����ر�����ش����ا ح�������ول اك����رث 
العر�شية  ال���ط���ب���ي���ة  احل���������وادث 
منها  ال��وق��اي��ة  وكيفية  املنت�شرة 
 10 ع���ر����ش���ه���ا  اىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 

حقائق عن �شالمة املر�شى.
ث��م األ��ق��ى الط��ب��اء امل�����ش��ارك��ون يف 
فعاليات املوؤمتر ال�شوء على عدد 
م��ن امل��وا���ش��ي��ع ال��ت��ي ت��ه��م �شحة 
العمل  اوراق  خ��الل  م��ن  املر�شى 

ال�شالمة  منها  عر�شها  مت  التي 
والتهابات  ال��ع��ظ��ام  ام��را���س  م��ن 
وكيف  العظام  وه�شا�شة  املفا�شل 
ودور  منها  نف�شه  الن�شان  يجنب 
التقليل  يف  ال��ط��ب��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
بكرثة  منت�شرة  انها  خا�شة  منها 

خالل الفرتة الخرية.
�شالمة  امل���������ش����ارك����ون  ون����اق���������س 
وكيفية  املطبخ  و�شحة  الغ��ذي��ة 
�شواء  ب��ه��ا  الن�����ش��ان  �شحة  ت��اأث��ر 
التقدمي  او  التخزين  خ��الل  من 
ونوع الغذاء ودور امل�شت�شفيات يف 
للمر�شى  ال�شليم  ال��غ��ذاء  توفري 

للحفاظ على �شحتهم.
كما ناق�س املوؤمتر رعاية امل�شنني 
وكيفية املحافظة على �شالمتهم 
معر�شه  فئة  اك��رث  بانهم  خا�شة 
لالمرا�س واهتمام الدولة بهذه 
الرعاية  الفئة من خالل تقدمي 
ال�����ش��ح��ي��ة الول����ي����ة ل����ه وه�����و يف 
امليدانية  ال���زي���ارات  وف���ق  م��ن��زل��ه 
املوؤ�ش�شات  بع�س  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
ال�شحية لكبار ال�شن يف منازلهم 
ال�شحية  ح���ال���ت���ه���م  وم���ت���اب���ع���ة 

انطالقا من الهتمام ب�شالمتهم 
ال�شحية.

وركزت حماور املوؤمتر على �شحة 
من  الطبية  باملن�شاآت  العاملني 
اطباء وهيئة متري�شية وغريهم 
�شالمة  م���ن���اق�������ش���ة  مت����ت  ح���ي���ث 
واملراكز  بامل�شت�شفيات  العاملني 
ال�شحية وما ميكن ان يتعر�شوا 
ال���ي���ه خ����الل ف����رتة ع��م��ل��ه��م من 
ا�شابات وعدوى قد توؤثر بالتايل 
على �شحتهم ومت طرح الو�شائل 

ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة امل�����ش��اه��م��ة يف 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  تعزيز  كيفية 
ال�شليمة يف مكان العمل وجتنيب 
ال���ع���ام���ل���ني مب�����راك�����ز ال���رع���اي���ة 
ان  التي ميكن  املخاطر  ال�شحية 

تواجههم اثناء تاأدية عملهم.
واأكدت تو�شيات املوؤمتر على منع 
اأو التقليل من احلوادث العر�شية 
والق�شاء عليها حيث اأن احلوادث 
ال��ع��ر���ش��ي��ة ت��ع��ت��رب ����ش���رر ميكن 
الرعاية  جم��ال  يف  منه  ال��وق��اي��ة 

�شمان  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�شحية 
م�شوؤولية  ه��ي  امل��ر���ش��ى  ���ش��الم��ة 
م�شرتكة من قبل جميع العاملني 
يف جمال الرعاية ال�شحية خا�شة 

كادر التمري�س.
را�شد  ال�����ش��ي��د  ك����رم  اخل���ت���ام  ويف 
املوؤمتر  يف  امل�����ش��ارك��ني  ال�����ش��ح��ي 
امل�شاحب  املعر�س  معهم  وتفقد 
عر�س  ت�شمنت  والتي  لفعالياته 
جم�����ش��م��ات ط��ب��ي��ة ت���و����ش���ح اهم 
الطرق املتبعة ل�شالمة املر�شى .

العدد 10754 بتاريخ 2013/3/31   

ال�ساب ال�سي�ي ال�ساقط من الطابق )12( خمتل العقل 
اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  م��دي��ر  ال��درم��ك��ي 
بالإدارة العامة للعمليات ال�شرطية ب�شرطة راأ�س اخليمة 
: بعد املعاينة املبدئية ملكان احلادث تبني باأن ال�شاب املتويف 
كان يقيم مع والدته يف ال�شقة التي �شقط منها اأي التي 
. وتابع :  ب�شوؤال �شقيقه الذي اأبلغ  تقع يف الطابق )12( 
عن احلادث اأفاد باأن والدته ات�شلت به يف ال�شباح الباكر 
واأخربته بان �شقيقه قام باإلقاء نف�شه من بالكون املطبخ 
املتوفى  �شقيقه  ب��اأن  واأ�شاف  الأر���س،  على  ميتاً  لي�شقط 
يعاين من مر�س نف�شي واأن حالته العقلية غري طبيعية 
.  واأو�شح الدرمكي ان جثة ال�شاب ال�شيوي مت نقلها اإىل 
املخترب اجلنائي للتاأكد من ال�شبب احلقيقى وراء الوفاة 

وفيما اإذا كانت هنالك اأية �شبة جنائية يف وفاته. 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

لقى  ال��ذي  عاما   )19( ال�شيوي  ال�شاب  اأ�شرة  اعرتفت 
حتفه اثر �شقوطه من الطابق )12( من بناية ت�شكنها 
اأ�شرته يف احدى مناطق راأ�س اخليمة انه كان يعاين من 

متاعب �شحية نف�شية وحالته العقلية غري طبيعية .
اخلمي�س  �شباح  امل��روع  ب��احل��ادث  علمت  ال�شرطة  وكانت 
من  �شقط  ال���ذي  ال�شاب  �شقيق  م��ن  ات�شال  اث��ر  املا�شي 
البناية واثر ذلك حتركت اىل م�شرح احلادث فرق ت�شم 
ال�شرعي  وال��ط��ب  اجل��ن��ائ��ي  وال��ب��ح��ث  التحقيق  عنا�شر 
وخ����رباء م�����ش��رح اجل��رمي��ة وال���ش��ع��اف والن���ق���اذ وب����داأت 
�شلطان  �شامل  العقيد  وق��ال  مالب�شاته   ملعرفة  حتقيقا 
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كهرباء ومياه دبي ت�سارك يف رعاية جائزة الإمارات لل�سيدات 
التي  امل�شتدامة  التنمية  وم�شرية  الأعمال  قطاع  تطوير  يف 

ت�شهدها الدولة.
اجلائزة  يف  امل�شاركة  على  الهيئة  موظفات  امل��ه��ريي  وحثت 
ك��ون��ه��ا مت��ث��ل من�شة مم��ي��زة ل��ه��ن ل��الإن��ط��الق ن��ح��و حتقيق 
تطلعاتهن خ�شو�شا واأن اجلائزة تهدف اإىل تقدير وتكرمي 
جمال  يف  واملهنيات  الأع��م��ال  ل�شيدات  املتميزة  الإ�شهامات 

الأعمال.
من جانبها قالت فاطمة دميا�س نائب رئي�شة اللجنة الن�شائية 
وبالتعاون مع  الن�شائية  تعمل من خالل جلنتها  الهيئة  اأن 
الدوائر احلكومية واملوؤ�ش�شات اخلا�شة لتنظيم العديد من 
الفعاليات املختلفة على مدار العام بغية الإرتقاء بدور املراأة 

وزيادة م�شاهمتها على م�شتوى الهيئة واملجتمع.

•• دبي-وام:

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن رعايتها للدورة العا�شرة 
دبي  جم��م��وع��ة  تنظمها  ال��ت��ي  لل�شيدات  الإم�����ارات  جل��ائ��زة 

للجودة.
ونظمت اللجنة الن�شائية بالهيئة بالتعاون مع جمموعة دبي 
عمل  ور�شة  اجلائزة  لإط��الق  اإ�شتعداداتها  اإط��ار  يف  للجودة 
حول اجلائزة حا�شرت فيها فاطمة عبدالقادر مدير تطوير 

الأعمال يف املجموعة.
وحت��دث��ت امل��ح��ا���ش��رة خ���الل ال��ور���ش��ة ع��ن م��ع��اي��ري اجلائزة 
وف��ئ��ات��ه��ا واأه��م��ي��ت��ه��ا و���ش��روط ال��رت���ش��ح ل��ه��ا وذل���ك بح�شور 
الدكتورة مرمي اجلال الفائزة باجلائزة عن فئة الإجنازات 

الوظيفية عام 2008.
اللجنة  رئي�شة  ن��ائ��ب  دمي��ا���س  ف��اط��م��ة  ال��ور���ش��ة  ك��م��ا ح�شر 
موظفات  من  وح�شد  اللجنة  ع�شوات  من  وع��دد  الن�شائية 

الهيئة وذلك يف مقر الهيئة الرئي�شي يف �شرق زعبيل.
واأكدت خولة املهريي رئي�شة اللجنة الن�شائية يف هيئة كهرباء 
اإ�شرتاتيجية  اإط���ار  ت��اأت��ي يف  اأن رع��اي��ة اجل��ائ��زة  وم��ي��اه دب��ي 
من  املختلفة  امل��ج��الت  يف  امل���راأة  متكني  اإىل  الهادفة  الهيئة 
حتويل  من  متكنها  التي  العملية  بالفر�س  تزويدها  خالل 

طموحاتها وقدراتها اإىل جناح وواقع ملمو�س.
والفعاليات  امل��ب��ادرات  دع��م  الهيئة على  واأ���ش��ارت اىل حر�س 
املجتمعية  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  وزي�����ادة  امل�����راأة  اإىل مت��ك��ني  ال��رام��ي��ة 
والإرتقاء باملراأة وتعزيز دورها يف املجتمع وزيادة م�شاهمتها 

وفد املجل�ض ال�طني الحتادي يع�د للدولة بعد زيارته ال�سني

وزير العمل: ملتزم�ن بتقدمي اخلدمات املتميزة للمتعاملني وحتقيق ر�ساهم

جمل�ض اأمناء جائزة حمدان الطبية يعتمد ميزانية دورتها الثامنة 2013 -2014

•• دبى-وام:

و���ش��ف م��ع��ايل حم��م��د امل���ر رئي�س 
املجل�س الوطني الحتادي زيارته 
كانت  بانها  ال�شني  اإىل  الخ���رية 
وقوبلت  امل��ق��اي��ي�����س  ب��ك��ل  ن��اج��ح��ة 
امل�شوؤولني  ق��ب��ل  م���ن  ب��ال��رتح��اب 
ال�شينني .. م�شريا اىل اأن اجتماعه 
م��ع م��ع��اىل زان���غ داج��ي��ان��غ رئي�س 
ولقاءاته  ال�شيني  ال�شعب  ن���واب 
مع الربملانيني يف مدينة هانغت�شو 
مثمرة  كانت  قواندونغ  ومقاطعة 
. واأ���ش��اد م��ع��ايل امل��ر ل��دى عودته 
لل�شني  زي���ارت���ه  ب��ع��د  ال���ب���الد  اىل 
باملواقف  ا�شبوعا  ا�شتمرت  ال��ت��ي 
اجلزر  لق�شية  الداعمة  ال�شينية 
ال����ك����ربى وطنب  امل��ح��ت��ل��ة ط���ن���ب 
ال�����ش��غ��رى واأب����و م��و���ش��ى م��ن قبل 
مواقف  اىل  م�������ش���ريا   .. اي�������ران 
بكني م��ن ال��ت��ط��ورات اجل��اري��ة يف 
الأو�شاع  وم��ن��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
 . وفل�شطني  �شوريا  يف  امل��ت��ده��ورة 
واأ�شار املر اىل اأن ال�شني من اأكرث 
ال��دول الآ�شيوية تطورا ومن��وا يف 

املنا�شب  ال���دع���م  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
ل���ه���ا يف ك�����ل امل����ح����اف����ل ال���دول���ي���ة 
وال�شالمية والعربية واخلليجية 
الربملانية  ال��زي��ارات  اإىل جانب   ..
املتبادلة وال�شداقات بني المارات 
مع كل دول العامل. واأك��د معاليه 
ان ال�شني تتفق مع دولة المارات 
ال�شيا�شية  يف العديد من الثوابت 
ال���دول���ي���ة م��ث��ل احل���ي���ادي���ة وع���دم 
الأخرى  الدول  �شوؤون  تدخلها يف 
والتنمية  ال��ع��امل��ى  ال�����ش��الم  ودع���م 
مبا  ال��ع��امل  يف  العادلة  والق�شايا 
ف��ي��ه��ا ق�����ش��اي��ا ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة . 
الوطنى  املجل�س  رئي�س  وا���ش��اف 
املرافق  والوفد  زار  انه  الحت��ادى 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له مركز 
العربية  اللغة  لدرا�شة  نهيان  اآل 
بجامعة  ال�شالميه  وال��درا���ش��ات 
الدرا�شات الجنبية ببكني والذى 
اأن�����ش��ئ مب��ك��رم��ة م���ن امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
والثقافة  العربية  اللغة  لتعليم 
املركز  ان  اىل  .. لفتا  ال�شالمية 
م����ن �شاحب  دع�����م  ع���ل���ى  ح�����ش��ل 

وال�شتثمار  وال�����ش��ني  الم������ارات 
م�شرتكة  م�����ش��اري��ع  يف  وال���دخ���ول 
مما �شيعود بالنفع على الدولتني 
بني  القت�شادية  العالقات  ويعزز 
ال�شني  اأن  اىل  لفتا   .. اجلانبني 
للدولة  �شريك جت��اري  اأك��رب  تعد 
. وذكر معاليه اأن الم��ارات تبذل 

واأ�شبحت  الأخ���ريي���ن  ال��ع��ق��دي��ن 
بعد  ال����ع����امل  ال���ث���ان���ي���ة يف  ال����ق����وة 
اأمريكا واأنها ترتبط مع المارات 
ومتبادلة  قوية  جتارية  بعالقات 
والح�������ش���ائ���ي���ات  الأرق�����������ام  واأن 
الأخ�������رية ت����دل ع��ل��ى ذل����ك . كما 
بني  التجاري  التبادل  اأهمية  اأك��د 

ال�شنوية  الجتماعات  يف  جهدها 
لالحتاد الربملانى الدوىل وغريها 
امل�شتويات  على  الجتماعات  م��ن 
الربملانية املختلفة لي�شال وجهة 
نظر املجل�س الوطني الحتادي يف 
يدعم  ب�شكل  ال�شيا�شية  الق�شايا 
ت���وج���ه���ات احل���ك���وم���ة الحت����ادي����ة 

•• اأبوظبي-وام: 

اأك�����د م���ع���ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س وزي���ر 
بتقدمي  ال��������وزارة  ال����ت����زام  ال��ع��م��ل 
للمتعاملني  امل��ت��م��ي��زة  اخل���دم���ات 
حتقيقا لر�شاهم ومبا يتوافق مع 
معايري برنامج الإم��ارات للخدمة 
تنفيذا  وذل���ك  املتميزة  احلكومية 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .
تنفيذ  توا�شل  ال���وزارة  اأن  واأو���ش��ح 
املزيد  لتحويل  ال��رام��ي��ة  اخل��ط��ط 
ب�شكل  الت�شغيلية  اخل���دم���ات  م��ن 
متدرج اىل مراكز اخلدمة ت�شهيل 
املواطنني  ق���ب���ل  م����ن  ت������دار  ال���ت���ي 
جت�������ش���ي���دا مل�����ب�����داأ ال���������ش����راك����ة بني 
واخلا�س  احل���ك���وم���ي  ال��ق��ط��اع��ني 
اللكرتوين  التحول  ان  ..م��وؤك��دا 
اولوية  يعترب  اخلدمات  تقدمي  يف 

اخلدمات  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل 
امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة وامل�����ش��ان��دة وع����دد من 

مديري الدارات يف الوزارة.
اطار  يف  التفقدية  اجل��ول��ة  وت��اأت��ي 
التوا�شل  ي�شتهدف  برنامج  تنفيذ 
ب��ني ق��ي��ادات وزارة العمل  امل��ي��داين 
مكاتب  يف  ال��ع��ام��ل��ني  وامل���وظ���ف���ني 
املناطق  خم��ت��ل��ف  ل�����دى  ال���������وزارة 
والط���������الع ع����ن ك���ث���ب ع���ل���ى �شري 
والوقوف  امل��ك��ات��ب  ت��ل��ك  ال��ع��م��ل يف 
على احتياجاتها �شعيا وراء تطوير 
ينعك�س  مبا  متوا�شل  ب�شكل  الداء 
املقدمة  اخل��دم��ات  على  باليجاب 

للمتعاملني.
غبا�س  ����ش���ق���ر  م�����ع�����ايل  واط������ل������ع 
واحل�شور خالل اجلولة على اآلية 
العمل يف �شالت املتعاملني مبكتبي 
ال�������ش���ارق���ة وع���ج���م���ان ح���ي���ث وجه 
اجناز  م��وا���ش��ل��ة  ب�����ش��رورة  معاليه 
ال�����ذي يوفر  ب��ال�����ش��ك��ل  امل���ع���ام���الت 
املتعاملني  ع��ل��ى  واجل���ه���د  ال���وق���ت 

يف حتويل ال�شكاوى الواردة لق�شام 
الباحثني  اىل  ال���ع���م���ل  ع����الق����ات 
والذين  ال�������وزارة  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ني 
ال�شكوى  با�شتدعاء طريف  يقومون 
بينهما  ودي��ة  حلول  ايجاد  ملحاولة 
للنظر  ال��ق�����ش��اء  اإىل  اإح��ال��ت��ه��ا  اأو 
وال��ب��ت ف��ي��ه��ا وذل����ك يف ح���ال تعذر 
حلها اأو طلب الحالة من قبل اأي 
م��ن ط���ريف ال�����ش��ك��وى وذل���ك خالل 

فرتة ل تتجاوز 15 يوما.
اجلولة  خ����الل  م��ع��ال��ي��ه  وال���ت���ق���ى 
ابدوا  ال��ذي��ن  املتعاملني  م��ن  ع��ددا 
ر�شاهم عن اخلدمة املقدمة اليهم 
خ�شو�شا فيما يتعلق ب�شرعة اجناز 
املعامالت التي ت�شتدعي ح�شورهم 
اج���راءات���ه���ا  ال��������وزارة لمت�����ام  اىل 

املطلوبة.
واط���ل���ع م��ع��ايل وزي����ر ال��ع��م��ل على 
مرافق مركز اخلدمة معلومات يف 
امارة ال�شارقة واآلية تقدمي اخلدمة 
للمتعاملني منذ ح�شورهم وحتى 

وهدفا ا�شرتاتيجيا للوزارة.
واكد معايل �شقر غبا�س احلر�س 
�شوق  ادارة  �شيا�شات  تطوير  على 
ومتكني  ا�شتقراره  وحفظ  العمل 
امل�شاركة  م���ن  ال��������وزارة  م��وظ��ف��ي 
الفاعلة يف �شياغة ال�شرتاتيجيات 
م��ن خ��الل اق���رتاح الف��ك��ار وبلورة 
حتقيق  ت�شتهدف  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 

روؤية ور�شالة وزارة العمل.
ذل����ك خ����الل ج���ول���ة تفقدية  ج����اء 
نهاية  العمل  وزي��ر  بها معايل  ق��ام 
ال����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي مل��ك��ت��ب ال�����وزارة 
واح����د مراكز  ال�����ش��ارق��ة  ام�����ارة  يف 
اخل���دم���ة يف الم������ارة ا���ش��اف��ة اىل 
مكتب وزارة العمل يف امارة عجمان 
الوكيل  دميا�س  بن  حميد  يرافقه 
ال��ع��م��ل وماهر  ل�������ش���وؤون  امل�����ش��اع��د 
ل�شوؤون  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل  ال��ع��وب��د 
عبدالغني  وي���و����ش���ف  ال��ت��ف��ت��ي�����س 
ال�شيا�شات  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل 
ال�شويدي  و�شيف  وال�شرتاتيجية 

لهم  ال��راح��ة  و�شائل  كافة  وتوفري 
خالل تواجدهم يف ال�شالت.

واأك�����د م��ع��ال��ي��ه م�����ش��ي ال�������وزارة يف 
املزيد  الرامي اىل حتويل  توجهها 
ت�شهيل  م��راك��ز  اىل  خدماتها  م��ن 
يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة والب���ق���اء على 
طبيعتها  تتطلب  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
مبا�شر  ب�����ش��ك��ل  وم��ت��اب��ع��ة  م��راق��ب��ة 
م��ن ق��ب��ل م��وظ��ف��ي ال�����وزارة والتي 
العدد وهو المر  �شتكون حمدودة 
الذي تربز مبوجبه اأهمية التحول 
نحو املوظف ال�شامل داخل �شالت 
اخلدمة بحيث يقوم املوظف بكافة 
الجراءات املطلوبة لجناز املعاملة 
يراجع  ل��ك��ي  احل���اج���ة  وج����ود  دون 
تلك  لمت��ام  اخ��ر  موظفا  املتعامل 

الجراءات.
خالل  غبا�س  �شقر  معايل  واطلع 
ت�شجيل  اج�������راءات  ع��ل��ى  اجل���ول���ة 
ال�شكاوى العمالية واآلية بحثها يف 
مكتبي ال�شارقة وعجمان واملتمثلة 

•• دبي-وام:

ع��ق��دت ج��ائ��زة ال�شيخ ح��م��دان بن 
الطبية  للعلوم  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
الأمناء  ملجل�س  ال�26  الإج��ت��م��اع 
بن  عبدالرحمن  م��ع��ايل  برئا�شة 
ال�شحة  وزي�����ر  ال��ع��وي�����س  حم��م��د 
امل���ج���ل�������س وذل��������ك مبقر  رئ����ي���������س 

اجلائزة يف دبي.
الجتماع  خ��الل  املجل�س  واعتمد 
للجائزة  الثامنة  ال��دورة  ميزانية 
بلغت  وال���ت���ي   2014-2013
درهم  م��ل��ي��ون   24.516.220
 2.680.605 ق���دره���ا  ب���زي���ادة 
الدورة  ميزانية  دره��م عن  مليون 

ال�شابقة.
وت���وج���ه م���ع���ايل ال��ع��وي�����س خالل 

املجل�س  اأع�������ش���اء  م��ع��ال��ي��ه  و���ش��ك��ر 
ال�����������ش�����اب�����ق�����ني ع�����ل�����ى ج����ه����وده����م 
وت��وج��ي��ه��ات��ه��م ال���ت���ي ���ش��اه��م��ت يف 
اإث�������راء اأن�����ش��ط��ة اجل����ائ����زة ورح���ب 
باأع�شاء املجل�س اجلدد وهم �شعادة 
امليدور مدير عام  املهند�س عي�شى 
رئي�س  نائب  بدبي  ال�شحة  هيئة 
الدكتور  و�شعادة  الأم��ن��اء  جمل�س 
النعيمي مدير جامعة  را�شد  علي 

الإمارات ع�شو جمل�س الأمناء.
اخلاجة  ال��دك��ت��ور جنيب  واأو���ش��ح 
حمدان  جل����ائ����زة  ال����ع����ام  الأم�������ني 
اأن  ال��ي��وم  ل��ه  ت�شريح  ف��ى  الطبية 
خالل  اإ�شتعر�س  الأم��ن��اء  جمل�س 
اإجن��ازات اجلائزة خالل  الجتماع 
الربع  ال�����ش��اب��ق��ة وخ����الل  دورت���ه���ا 

الأول من هذا العام.

التعليم الطبي امل�شتمر مبا ي�شهم 
يف الإي����ف����اء مب��ت��ط��ل��ب��ات الأط���ب���اء 
ال�شحية  القطاعات  والعاملني يف 

والإرتقاء باآدائهم املهني.
اأنه مت التوجيه  اإىل  ونوه اخلاجة 
خالل الإجتماع ب�شرورة الإهتمام 
الرتويجية  ال��ع��م��ل��ي��ة  مب��ت��اب��ع��ة 
اجلائزة  ملو�شوعات  والت�شويقية 
يف دورت����ه����ا اجل����دي����دة م����ن اأج����ل 
احل�����ش��ول ع��ل��ى اأك���رب ع���دد ممكن 
من الرت�شيحات املتميزة للجوائز 
الإكت�شافات  اأن  اإىل  ..م�������ش���ريا 
جائزة  م���و����ش���وع  ه����ي  ال����دوائ����ي����ة 

حمدان العاملية الكربى.
وذك��������ر الأم����������ني ال�����ع�����ام جل����ائ����زة 
اللقاحات  اأن  ال��ط��ب��ي��ة  ح���م���دان 
وع����الج اخلليه  امل���وج���ه  وال���ع���الج 

لطلبة  وال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
 36 ت�شم  وال��ت��ي  الثالثة  الدفعة 
طبيبا من الإمارات وعمان وقطر 
ولبنان  وال��ب��ح��ري��ن  وال�����ش��ع��ودي��ة 

والعراق واإيران.
واأ�شار اإىل انه �شيتم التو�شع يف اأطر 
اجلهتني  ب��ني  امل�شتقبلي  التعاون 
م�����ن خ�������الل ت����د�����ش����ني ع�������دد من 
من  املعتمدة  التدريبية  ال��ربام��ج 
اجلامعة ومنها الدبلوم يف تخدير 
الفرتة  يف  وال����دب����ل����وم  الأط�����ف�����ال 
اجلراحية  ب��ال��ع��م��ل��ي��ات  امل��ح��ي��ط��ة 
اأن  اإىل  لفتا   .. امل��رك��زة  والرعاية 
الإجتماع تطرق كذلك اإىل اأهمية 
امل�����ش��ي ق���دم���ا يف ت��ع��زي��ز اأوا����ش���ر 
ال��ط��ب جامعة  كلية  م��ع  ال��ت��ع��اون 
فيينا وجامعة وا�شنطن يف جمال 

على  ال�شحية  باملنظومة  الإرتقاء 
الكثري  وت��وف��ري  ال��دول��ة  م�شتوى 

من الوقت واجلهد واملال.
على  اأك������د  امل��ج��ل�����س  اإىل  واأ������ش�����ار 
ما  التوا�شل  �شبل  تعزيز  ���ش��رورة 
ب��ني اجل��ائ��زة وال��ف��ائ��زي��ن بجوائز 
حمدان الطبية يف دوراتها ال�شابقة 
من اأجل الإ�شتفادة بخرباتهم مبا 
ي�شهم يف اإثراء القطاعات الطبية 

املحلية.
���ش��ع��ادة ميزرا  الإج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
و�شعادة  ال�شندوق  اأم��ني  ال�شايغ 
و�شعادة  الها�شمي  اأحمد  الدكتور 
والدكتور  ال��غ��ري��ر  ���ش��ي��ف  م��اج��د 
جن���ي���ب اخل����اج����ة الأم��������ني ال���ع���ام 
و�شعادة عبداهلل بن �شوقات املدير 

التنفيذي للجائزة. 

والتقدير  ب��ال�����ش��ك��ر  الج����ت����م����اع 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اجل���ائ���زة  راع����ي  اإىل 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
امل��ال��ي��ة رئي�س  ح���اك���م دب����ي وزي�����ر 
ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة ب��دب��ي ع��ل��ى دعمه 
قرار  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. ل��ل��ج��ائ��زة 
املعتمدة  املالية  املخ�ش�شات  زي��ادة 
لأن�����ش��ط��ة اجل��ائ��زة خ���الل دورتها 
جاء   2014  -  2013 ال��ث��ام��ن��ة 
التو�شع يف براجمها  ليتنا�شب مع 
بها  ت�شطلع  ال��ت��ي  واإل��ت��زام��ات��ه��ا 
واملركز  اجلوائز  مركز  خالل  من 
العربي للدرا�شات اجلينية ومركز 
بالدولة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ح��وث  دع���م 
امل�شتمر  ال��ط��ب��ي  التعليم  وم��رك��ز 
حمدان  وجم��ل��ة  املجتمع  وخ��دم��ة 

الطبية.

الأع�شاء  اأن  اإىل  اخل��اج��ة  ول��ف��ت 
املتميزة  اجل��ائ��زة  بجهود  اأ����ش���ادوا 
ال����ق����ط����اع����ات  دع���������م  جم���������ال  يف 
ودوليا  وع��رب��ي��ا  حمليا  ال�شحية 
ب�شفة عامة ويف جمال دعم �شبل 
امل�����ش��ت��م��ر ب�شفة  ال��ط��ب��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
العديد  تنفيذ  خ��الل  م��ن  خا�شة 
الهامة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ربام���ج  م��ن 
املوؤ�ش�شات  ك���ربى  م��ن  وامل��ع��ت��م��دة 
مثل  العاملية  والأكادميية  الطبية 
التي  الفرن�شية  مونبلييه  جامعة 
اأث����م����رت ج���ه���ود ت����ع����اون اجل���ائ���زة 
التخدير  دبلوم  تد�شني  عن  معها 
ع����ام  ال����ن����اح����ي  الأمل  وت�������ش���ك���ني 
حتى  منه  ت��خ��رج  وال���ذي   2011
الآن حوايل �شبعني طبيب تخدير 
اجلل�شات  اإ�شتئناف  حاليا  وج��اري 

هي من مو�شوعات جائزة حمدان 
ل��ل��ب��ح��وث ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��م��ي��زة اإىل 
اأخ���رى تندرج  ج��ان��ب �شت ج��وائ��ز 
وفئة  العاملية  اجلوائز  فئة  �شمن 
جوائز العامل العربي وفئة جوائز 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
ب�شرورة  وج���ه  املجل�س  اإن  وق���ال 
الذي ت�شطلع  الهام  ال��دور  تعزيز 
الهام  موقعها  بحكم  اجل��ائ��زة  بها 
ك��ه��م��زة و����ش���ل م���ا ب���ني الأط���ب���اء 
على  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
الدولة  اإم��������ارات  ك���اف���ة  م�����ش��ت��وى 
وبني الهيئات ال�شحية واملوؤ�ش�شات 
لتحقيق  والأك���ادمي���ي���ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
التكامل والتن�شيق بني برامج تلك 
تقام  ال��ت��ي  واأن�شطتها  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال��وط��ن مب��ا ي�شهم يف  اأر����س  على 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال��دول��ة حفظه  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  اآل 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  وال��ف��ري��ق  اهلل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
واأن  حتديثه  فى  امل�شلحة  للقوات 
عددا من خريجى املركز ي�شغلون 
ومنهم  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة  م���ن���ا����ش���ب 
العالقات  ف���ى  ك���ب���ار  م�����ش��ئ��ول��ني 
العربية ال�شينية . وا�شار املر اىل 
العالقات التاريخية الطويلة بني 

وال�شالمية  العربية  الثقافتني 
بو�شول  م��ن��وه��ا   .. وال�����ش��ي��ن��ي��ة 
الرحالة العربى ابن بطوطة اىل 
والتى  هانت�شو/هاجنزو  مدينة 
تغنى بها ال�شعراء والدب��اء وكتب 
ماي�شري  وهو  تاريخها  وعن  عنها 
للعالقات  ال��ق��دمي��ة  اجل���ذور  اىل 
الثقافية العربية ال�شينية . وكان 
برئا�شة  ال��وط��ن��ى  امل��ج��ل�����س  وف����د 
امل��ر ق��د ق��ام خالل  معاىل حممد 
ب���زي���ارة م�شجد  ل��ل�����ش��ني  زي���ارت���ه 

وقام  ت�شو  هانغ  مبدينة  العنقاء 
الغربية  ال���ب���ح���رية  ف����ى  ب���ج���ول���ة 
ب���ه���ا م��ي��ن��ة هانغ  ت�����ش��ت��ه��ر  ال���ت���ى 
ت�����ش��و ه��اجن��زو وه���ى اح���د املعامل 
ال�شني  ف��ى  الطبيعية  ال�شياحية 
احلرير  متحف  زي���ارة  جانب  اىل 
ت�شينغ  دون�����غ  ه���اجن���زو  وم�����ش��ن��ع 
ل��ل��ح��ري��ر ب��امل��دي��ن��ة وال�����ذي ي�شم 
���ش��ن��ع احلرير  م���ع���دات  خم��ت��ل��ف 
ع�شرات  م�����دى  ع���ل���ى  وم���راح���ل���ه 

ال�شنني.

مغادرتهم مقر املركز.
املركز  ب���ال���ت���زام  م��ع��ال��ي��ه  واأ������ش�����اد 
للتوطني  امل���و����ش���وع���ة  ب���امل���ع���اي���ري 
اداء  وتقدمي اخلدمة ..مثنيا على 
العاملني  وامل���واط���ن���ات  امل��واط��ن��ني 
املتميزين  خ�����ش��و���ش��ا  امل����رك����ز  يف 
�شورهم  ادراج  يتم  وال��ذي��ن  منهم 
وا���ش��م��ائ��ه��م ���ش��ه��ري��ا ���ش��م��ن لوحة 
امل���رك���ز ب�شكل  م��ث��ب��ت��ة داخ����ل م��ق��ر 

بارز.
يذكر ان وزارة العمل ت�شع �شروطا 
على  للموافقة  م��وح��دة  وم��ع��اي��ري 
م��ن��ح ال��رتاخ��ي�����س مل��راك��ز اخلدمة 
ال����ت����ي ي���ب���ل���غ ع����دده����ا ح���ال���ي���ا 28 
ال�شمالية  واملناطق  دب��ي  يف  مركزا 
واملعايري  ال�شروط  تلك  اب��رز  ومن 
اللتزام بن�شبة توطني ل تقل عن 
50 يف املائة يف الوقت الذي و�شلت 

املراكز  م���ن  ع���دد  ال��ن�����ش��ب��ة يف  ف��ي��ه 
 70 م��ن  اأك��رث  اىل  حاليا  القائمة 

اإىل 80 يف املائة.
حمددة  معايري  ال���وزارة  وت�شرتط 
لتقدمي اخلدمة تتوافق مع معايري 
احلكومية  اخل����دم����ة  يف  ال��ت��م��ي��ز 
تتعلق  اخ���رى  معايري  اىل  ا���ش��اف��ة 
ت�شميما  ياأخذ  ال��ذي  املركز  مبقر 

موحدا.
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•• اأبو ظبي-الفجر:

يف اطار التن�شيق والتعاون امل�شرتك 
مع  لالإح�شاء  الوطني  امل��رك��ز  وق��ع 
لإمارة  الوطني  ال�شت�شاري  املجل�س 
اأب��وظ��ب��ي- الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة، مذكرة 
ل��ل��ت��ع��اون امل�����ش��رتك، وذل����ك يف مقر 
باأبوظبي،  املركز الوطني لالإح�شاء 
�شعادة  امل����رك����ز  ع����ن  وق���ع���ه���ا  ح���ي���ث 
ال�شويدي  خمي�س  را���ش��د  ال���ش��ت��اذ 
املجل�س  وع��ن  للمركز  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
�شعادة راكان مكتوم القبي�شي الأمني 

العام للمجل�س . 
من  الت��ف��اق��ي��ة  توقيع  وح�شر  ه��ذا 
لالإح�شاء  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  ج��ان��ب 
����ش���ع���ادة ع���ب���دال���ق���ادر امل�������ش���اوي بني 
للقطاعات  التنفيذي  املدير  ها�شم 
�شلطان  ماجد  و�شعادة  الإح�شائية، 
لل�شوؤون  التنفيذي  امل��دي��ر  علي  اآل 
الفنية، وعدد من اخلرباء ومديري 
من  ح�شر  فيما  املركز،  يف  الإدارات 
الوطني  ال�شت�شاري  املجل�س  جانب 
امل�شت�شار ا�شماعيل �شامل احلو�شني- 
امل�شت�شار القانوين للمجل�س- مدير 
حممد  وال�شيد  القانونية،  ال��دائ��رة 
–مدير  القبي�شي  ك��ل��ف��وت  خليفة 
الع�شاء-،  و���ش��وؤون  اجلل�شات  اإدارة 
وال�شيد يو�شف قبيل املريخي-مدير 
الداء-،  وم��راق��ب��ة  التطوير  مكتب 
البلو�شي-  عبا�س  حممود  وال�شيد 
والإعالم-،  العامة  العالقات  اإدارة 
البلو�شي- حم��م��ود  اأح��م��د  وال�شيد 

من�شق اإعالمي-.
اإقامة  الت���ف���اق���ي���ة  ت��ق��ت�����ش��ى  ح��ي��ث 
وتنظيم عالقة تفاهم بني اجلهتني 
املعلومات  ت��ب��ادل  ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا 
والبيانات  واخل������ربات  وال�����زي�����ارات 
والدرا�شات والبحوث والإح�شائيات 
واأي������ة وث���ائ���ق ق��اب��ل��ة ل���ل���ت���داول بني 
كل  ب���ع���م���ل  ����ش���ل���ة  وذات  اجل���ه���ت���ني 

منهما.
توقيع  ه���ام�������س  ع���ل���ى  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
اأ�شار �شعادة را�شد خمي�س  التفاقية 
ال�����ش��وي��دي م���دي���ر ع����ام امل���رك���ز اإىل 
التي  العامة  والأه��داف  املركز  ن�شاأة 
ما  وف��ق  حتقيقها  اإىل  املركز  ي�شعى 
اإن�����ش��اء امل��رك��ز رقم  كلفه ب��ه ق��ان��ون 
مقدمة  ويف   ،)2009( ل��ع��ام   )9(
ذل������ك ب����ن����اء ال����ن����ظ����ام الإح�������ش���ائ���ي 
قواعد  وب���ن���اء  ل���ل���دول���ة،  ال��ع�����ش��ري 
التي  الر�شمية  الإح�شائية  البيانات 
القرار  م��ت��خ��ذي  رف����د  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن 
التي  بالبيانات  ال�شيا�شات  ورا�شمي 
تتطلبها اأعمالهم، اإىل جانب توفري 
للم�شتخدمني  والبيانات  املعلومات 
الوقت  ذات  يف  م�شرياً  عامة،  ب�شفة 
الإح�شاء  ب��ني  العالقة  اأهمية  اإىل 
�شمن  واملحلية  الحتادية  والهيئات 
للدولة  الإح�شائي  النظام  مكونات 
منذ مرحلة التح�شري لإن�شاء املركز 
وحتى املرحلة الراهنة، مثمناً الدور 
اجلهات  كافة  تقدمه  الذي  والدعم 
يف  الإح�شائي  للعمل  العالقة  ذات 
الدولة ب�شكل عام وللمركز الوطني 
الر�شمي  املمثل  باعتباره  لالإح�شاء 
الأمارات  لدولة  الإح�شائي  للرقم 

العربية املتحدة. 
اأه��م��ي��ة التكامل  ك��م��ا ت��ن��اول ال��ل��ق��اء 
املنتج  م��ت��ط��ل��ب��ات  ب����ني  وال����ت����ع����اون 
الر�شمية  الإح�����ش��ائ��ي��ة  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
وم����ت����ط����ل����ب����ات امل���������ش����ت����خ����دم ل���ه���ذه 
امل�شتويات،  ك��اف��ة  على  الإح�����ش��اءات 
حيث اأن جوهر العملية الح�شائية 
احلديثة ي�شتند اإىل تلبية احتياجات 
الدقيقة  بالإح�شاءات  امل�شتخدمني 
وذات اجلودة العالية ويف التوقيتات 
تعاون  ج��ان��ب  اإىل  للعمل،  املنا�شبة 
اجلهتني يف توفري متطلبات العمل 
ا�شتخدام  وت��ع��ظ��ي��م  الإح�������ش���ائ���ي 
الإح�شاءات على اأ�شا�س اأن خمرجات 

املدخالت  هي  الإح�شائية  العملية 
القرار  و���ش��ن��ع  التخطيط  لعملية 

ور�شم ال�شيا�شات وتقييم نتائجها.
من  اأن  اإىل  ال��ن��ق��ا���س  ت���ط���رق  وق����د 
لالإح�شاء  الوطني  املركز  اأول��وي��ات 
ه��ي تطوير  القادمة  ال��ف��رتة  خ��الل 
ع���الق���ات ال���ت���ع���اون وال���ت���ك���ام���ل بني 
احلكومية  اجلهات  وكافة  الإح�شاء 
ال�شجلية  وامل�������ش���ادر  والحت�����ادي�����ة 
املركز  م�شروع  خ��الل  من  للبيانات 
لإن�شاء ال�شبكة الوطنية الإح�شائية 
بنائها  اإىل  امل���رك���ز  ي�����ش��ع��ى  وال���ت���ي 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ال�������ش���رك���اء، م���وؤك���داً 
اأهمية دعم املجل�س وم�شاندته لهذا 
امل�شروع ملا له من انعكا�شات اإيجابيه 
يف  الإح�����ش��ائ��ي  العمل  م�شرية  على 
املركز  حر�س  ب��اأن  م�شيفاً  ال��دول��ة، 
اإىل  ي�شتند  الزيارة  اإجناح هذه  على 
كونها خطوة �شمن نف�س الإطار من 
والتعارف  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل  التعاون 
يف  الإح�شائي  النظام  مكونات  ب��ني 
الت�شريعية  اجل��ه��ات  لأن  ال���دول���ة، 
من  مهماً  ج���زًءا  متثل  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
النظام الإح�شائي يف خمتلف الدول، 
ال��ع��الق��ات وال���ش��ت��ف��ادة من  وتوثيق 
اخلربات املتاحة وتعظيم دور املوارد 
وال��ق��درات امل��واط��ن��ة ل��دى اجلهتني 
العمل  اأول���وي���ات  م��ن  واح���دة  ت�شكل 

لدى املركز .
وقد �شمل اللقاء التعريف بدور املركز 
الرقام  انتاج  يف  لالإح�شاء  الوطني 
بناء  ودوره يف  الر�شمية  الح�شائية 
المارات  لدولة  الح�شائي  النظام 
املركز  ان  اىل  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ي�شعى وب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات ذات 
العالقة لبناء الوحدات الح�شائية 
ل����دى ه����ذه اجل���ه���ات ب��اع��ت��ب��ار ذلك 
اح�شائي  ن��ظ��ام  ب��ن��اء  متطلبات  م��ن 
وي�شاهم كذلك يف حت�شني  ع�شري، 
وتطوير اآليات جمع وتدفق البيانات 

من تلك اجلهات نحو املركز الوطني 
الالحقة  امل��رح��ل��ة  ويف  ل��الح�����ش��اء، 
اي�شال تلك البيانات للم�شتخدمني 
كمدخالت ل�شناعة القرارات ور�شم 
م�شاحة  ه��ن��اك  م��وؤك��داً  ال�شيا�شات، 
وتقدمي  والتكامل  للتعاون  وا�شعة 
تكنولوجيا  لتكامل  متميزة  ���ش��ورة 
الح�شائي  ال��ع��م��ل  م���ع  امل��ع��ل��وم��ات 
يف  التقني  بتطورها  تتميز  دول��ة  يف 

خمتلف املجالت.
من جانبه اأ�شار �شعادة راكان مكتوم 
للمجل�س  العام  الأم��ني   - القبي�شي 
ال�شت�شاري الوطني، اإىل اأهمية هذه 
واملجل�س  العامة  لالأمانة  التفاقية 
مع  ال��ع��الق��ة  تعزيز  على  حلر�شها 
على  والتعرف  الوطنية  املوؤ�ش�شات 
م��ه��ام��ه��ا واإجن���ازات���ه���ا، ح��ي��ث ي�شكل 
امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الإح�����ش��اء واحدة 
من اأهم موؤ�ش�شات البناء يف الدولة، 
م���وؤك���داً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ع��الق��ة بني 
لالإح�شاء،  الوطني  واملركز  املجل�س 
البيانات  اأه���م���ي���ة  اإىل  وم���������ش����رياً 
املركز  ي��ن��ت��ج��ه��ا  ال��ت��ي  الإح�����ش��ائ��ي��ة 
لبناء  اأ����ش���ا����ش���ي  م���ك���ون  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
وال�شيا�شات،  وال����ق����رارات  اخل��ط��ط 
التعاون  على  الوقت  ذات  يف  م��وؤك��داً 
اأوا�شر  وت��وط��ي��د  وت��ب��ادل اخل����ربات 
ال��ت��ع��اون وال��ت��وا���ش��ل مل��ا ل��ذل��ك من 
لكافة  اأمثل  وا�شتثمار  اإيجابيه  اآث��ار 
امل�����وارد واخل�����ربات وال���ق���درات على 
اإ�شافة  ال��دول��ة،  موؤ�ش�شات  م�شتوى 
اإىل حر�س الأمانة العامة للمجل�س 
البيانات  ق��واع��د  على  التعرف  على 
التقنية  وال���ت���ط���ورات  الإح�����ش��ائ��ي��ة 
تعظيم  وكيفية  امل��رك��ز  يف  امل��ت��وف��رة 
املرحلة  يف  امل���ت���ب���ادل���ة  ال����ش���ت���ف���ادة 

احلالية وامل�شتقبل.
وعلى هام�س توقيع التفاقية اطلع 
وفد املجل�س على طبيعة عمل املركز 
ال���وط���ن���ي ل���الإح�������ش���اء، م����ن خالل 

امل����رك����ز قدمه  ع���ر����س ح�����ول ع���م���ل 
�شعادة ماجد �شلطان اآل علي- املدير 
اأ�شار   ، الفنية-  لل�شوؤون  التنفيذي 
النظام  بناء  يف  امل��رك��ز  دور  اإىل  فيه 
الإح�������ش���ائ���ي ال���وط���ن���ي، واجل���وان���ب 
القانونية والت�شريعية لعمل املركز، 
املوكلة  الأ�شا�شية  املهام  اإىل  اإ�شافًة 
له، والتي تتج�شد يف هدفها النهائي 
ببناء قواعد بيانات اإح�شائية حديثة 
وفّعالة وموثوقة، ترفد �شانع القرار 
املتوازنة  التنمية  عملية  يخدم  مبا 
التطرق  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  وامل�����ش��ت��دام��ة، 
اإىل دور البيانات يف ر�شم ال�شيا�شات 
اإىل  م�����ش��رياً  الت�شغيلية،  واخل��ط��ط 
ومعايري  واأدل��ت��ه��ا  البيانات  م�شادر 
جانب  اإىل  الإح�������ش���ائ���ي���ة،  اجل������ودة 
الإح�شائية  البيانات  ق��واع��د  اأن���واع 
العمل  يف  امل�شتخدمة  للمنهجيات 
الدولية،  ومرجعياتها  الإح�شائي 
النهائي  ال����ه����دف  ه�����ذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وال��ك��ل��ي ل��ب��ن��اء ق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات، يف 
القت�شادية  الإح���������ش����اءات  جم����ال 
والبيئية  وال�شكانية  والجتماعية 
وامل�������ش���ادر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال���زراع���ي���ة 
واقع  العر�س  ت��ن��اول  كما  وغ��ريه��ا، 
العمل امليداين، الذي ي�شمل امل�شدر 
والذي  ال��ب��ي��ان��ات،  جل��م��ع  الرئي�شي 
التعدادات  اإج�����راء  خ���الل  م���ن  ي��ت��م 
الإح�شائية،  وامل�������ش���وح  ال�����ش��ك��ان��ي��ة 
التي  ال�شنوية  اخلطة  يف  ويتج�شد 

اعتمد اأهدافها جمل�س الوزراء.
زيارته  خ��الل  من  الوفد  اطلع  كما 
الكلية  الإح�شائية  البيانات  مل��رك��ز 
الق���ت�������ش���ادي���ة ل����دول����ة الإم����������ارات 
املركز يف  دور  املتحدة، على  العربية 
عر�س ال�شورة الإح�شائية املتكاملة 
والظواهر  الإح�����ش��ائ��ي  ال��واق��ع  ع��ن 
واملوؤ�شرات الإح�شائية على م�شتوى 
خمتلف  جت��اه  والتزاماتها  ال��دول��ة، 
املوؤ�ش�شات الإقليمية والدولية ، مما 

الطالع  م��ن  ال��ع��الق��ة  ذوي  مي��ّك��ن 
واملعرفة املبا�شرة للواقع الإح�شائي، 
وب��ن��اء ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات ال��ت��ي تخدم 
املجالت  ال�شيا�شات يف  وبناء  حتليل 
القت�شادية والجتماعية، والتعرف 
ال�شيا�شات  ت���ل���ك  ت���داع���ي���ات  ع���ل���ى 
وال���ت���غ���ريات ال���ت���ي ق���د حت����دث على 
التعرف  ج��ان��ب  اإىل  ال���واق���ع،  اأر�����س 
امليدانية  امل���ت���اب���ع���ة  ب���رن���ام���ج  ع���ل���ى 
ل���ل���م�������ش���وح الإح���������ش����ائ����ي����ة، وال������ذي 
ط����وره امل���رك���ز مل��ت��اب��ع��ة ���ش��ري العمل 
وتتبع  الإح�شائية  للم�شوح  امليداين 
امليدان ب�شكل يومي،  ال�شتمارات يف 
ك���اأداة   GIS ال����  تقنية  وا���ش��ت��خ��دام 

للعمل واملتابعة امليدانية املتطورة.
مركز  جولته  خ��الل  الوفد  زار  كما 
ال��ت��دري��ب الإح�����ش��ائ��ي واط��ل��ع على 
اإن�شائه،  م����ن  وال����ه����دف  اأق�������ش���ام���ه 
وال�����ذي ج����اء ت��اأ���ش��ي�����ش��ه ا���ش��ت��ن��ادا ملا 
ت�شمنه قانون الإح�شاء رقم 9 لعام 
اإن�شاء املركز الوطني  2009 ب�شاأن 
التدريب  م��رك��ز  ودور  ل��الإح�����ش��اء، 
التدريبي  ن�����ش��اط��ه  ي��ب��ا���ش��ر  وال�����ذي 
الوطني  امل���رك���ز  داخ�����ل  م���ق���ره  م���ن 
 ،2010 ل��الإح�����ش��اء م��ن��ذ ن��وف��م��رب 
الأن�شطة  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ت���ق���دمي  يف 
ال��ت��دري��ب��ي��ة خل��دم��ة امل��وظ��ف��ني من 
النظام  مكونات  باقي  وم��ن  امل��رك��ز، 
ت�شتند  حيث  الدولة،  يف  الإح�شائي 

ال�������ش���ي���ا����ش���ة ال���ع���ام���ة ل���ل���ت���دري���ب يف 
هو  التدريب  اأن  اأ�شا�س  على  امل��رك��ز 
املال  راأ�س  م�شاهمة يف ال�شتثمار يف 
ب��ن��اء القدرات  ال��ب�����ش��ري م��ن خ���الل 
الإح�شائية والفنية لدى امل�شاركني، 
للم�شتويات  م��ن��ظ��م  حت���دي���د  وف����ق 
ق��ب��ل م��ب��ا���ش��رة تقدمي  وال�����ق�����درات 
ختام  ويف  ال���ت���دري���ب���ي���ة.  اجل����رع����ات 
جولته قام الوفد بزيارة اإىل املتحف 
الإح�����ش��ائ��ي ال���ذى �شعى امل��رك��ز اإىل 
املكونات  اأهم  توثيق  بهدف  تاأ�شي�شه 
التاريخية  الإح�شائية  الأهمية  ذات 
الدولة،  ت���اري���خ  م���ن  م��ه��م��ة  حل��ق��ب��ة 
ع��ل��ى مقتنيات  ال���وف���د  اط��ل��ع  ح��ي��ث 
التي ت�شم ج��زءا كبريا من  املتحف 
اأهم الوثائق وال�شال�شل الإح�شائية 
والتي جاءت موزعة على مدار حقب 
زمنية خمتلفة ارتبطت بن�شاأة العمل 
الإح�شائي يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة منذ بداية ال�شبعينيات، كما 
ي�شم املتحف ركنا خا�شا باأهم الن�شخ 
الأر�شيفية القدمية اإ�شافة اإىل اأهم 
توثق  ال��ت��ي  الفوتوغرافية  ال�����ش��ور 
عمليات التعداد التي متت يف الدولة 
يف حقبتي ال�شبعينيات والثمانينيات 

والت�شعينيات. 
�شعادة  ���ش��ج��ل  اجل���ول���ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
القبي�شي ، كلمة يف ال�شجل الذهبي 
اإعجابه  ع���ن  ف��ي��ه��ا  ع���رب  ل��ل��م��ت��ح��ف 

يعك�س  كمركز  الإح�شائي  باملتحف 
بدايات  لتاريخ  امل�شرقة  ال�شفحات 

العمل الإح�شائي يف الدولة. 
راكان  �شعادة  اأك��د  ال��زي��ارة  ويف ختام 
التعاون  ه���ذا  اأن  القبي�شي  م��ك��ت��وم 
املذكرة ت�شكل خطوة ا�شافية  وهذه 
الح�شائي  ال��ن��ظ��ام  ب��ن��اء  عملية  يف 
العربية  الم�����ارات  ل��دول��ة  ال��وط��ن��ي 
الوطني  املركز  ان  م�شيفاً  املتحدة، 
ل��الح�����ش��اء وا����ش���ت���ن���اداً مل���ا ك��ل��ف��ه به 
ل�شنة   )9( رقم  املركز  اإن�شاء  قانون 
وم�شاندا  داع��م��ا  مي��ث��ل   ،)2009(
الدولة  يف  الح�����ش��ائ��ي��ة  ل��ل��وح��دات 
عملية  وم��اأ���ش�����ش��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ب���ه���دف 
املنتجني  ب�����ني  ال����ب����ي����ان����ات  ت����دف����ق 
وامل�شتخدمني لها، لن ذلك ينطوي 
على تعزيز املنهج العلمي واملهني يف 
وكذلك  امل�����ش��رتك  وال��ت��ع��اون  العمل 
ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى ك��اف��ة اجلهات 
الوطنية  ال�شبكة  ان�شاء  خ��الل  م��ن 
تتوفر متطلبات  لالح�شاء، وبذلك 
ورا�شمي  ال����ق����رار  مل��ت��خ��ذي  ال��ع��م��ل 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات يف وق���ت وج��ه��د ووقت 
من  وتتعاظم  لال�شتخدام،  منا�شب 
اأ�شا�س  خالله ا�شتفادة اجلميع على 
ك���ل م���ا له  ����ش���رك���اء يف  ان اجل��م��ي��ع 
وامل�شاهمة  العمل  مب�شلحة  عالقة 
المارات  دولة  ومكانة  دور  بتطوير 

العربية املتحدة يف كافة املجالت.

•• دبي-وام:

العامل  العمى حول  املتخ�ش�شة يف مكافحة  وقعت موؤ�ش�شة نور دبي اخلريية 
- اتفاقية �شراكة مع موؤ�ش�شة دبي الإ�شالمي الإن�شانية لدعم جهود املوؤ�ش�شة 
يف خمتلف دول العامل وذلك على هام�س م�شاركتها بفعاليات الدورة العا�شرة 
ملوؤمتر ومعر�س دبي الدويل لالإغاثة والتطوير الذي اختتم فعالياته بدبي 
�شعادة  دبي اخلريية  نور  التفاقية من جانب موؤ�ش�شة  املا�شي. وقع  الأ�شبوع 
ومن  دب��ي  ن��ور  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  امل��ي��دور  احل��اج  عي�شى  املهند�س 
جانب موؤ�ش�شة دبي الإ�شالمي الإن�شانية �شعادة عبدالرزاق العبداهلل الرئي�س 
م�شت�شار  بوملحة  اب��راه��ي��م  امل�شت�شار  �شعادة  بح�شور  للموؤ�ش�شة  التنفيذي 
جمل�س  رئي�س  نائب  والثقافية  الن�شانية  لل�شوؤون  دبي  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
والإن�شانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 

والدكتورة منال ترمي املديرة التنفيذية ملوؤ�ش�شة نور دبي اخلريية وعدد من 
امل�شولني وممثلني لبع�س املنظمات اخلريية الوطنية والدولية. وقال �شعادة 
املهند�س امليدور ان التفاقية بني موؤ�ش�شة نور دبي وموؤ�ش�شة دبي الإ�شالمي 
الإن�شانية تعزز التعاون بينهما لدعم برامج قوافل النور التي تعنى بتنظيم 
تو�شيات  ح�شب  املحتاجة  وامل��ن��اط��ق  ال���دول  يف  املتنقلة  العالجية  املخيمات 
امليدور  وا�شتعر�س  ال��ع��م��ى.  م��ن  ال��وق��اي��ة  ل��ربام��ج  العاملية  ال�شحة  منظمة 
العالج  توفري  يف  انطالقتها  منذ  دبي  نور  موؤ�ش�شة  حققتها  التي  النجاحات 
6 ماليني �شخ�س حول  الب�شرية لأك��رث من  العمى والإع��اق��ة  والوقاية من 
املا�شي بف�شل من اهلل ودعم  العام  العامل وم�شاعفة ن�شاطاتها العالجية يف 
ا�شتمرار  اأهمية  واأكد  من �شركائها امثال موؤ�ش�شة دبي ال�شالمي الن�شانية. 
الداعمة  املوؤ�ش�شات  مع  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  عرب  العمى  مكافحة  برامج 
مثل موؤ�ش�شة دبي ال�شالمي الن�شانية ..مو�شحا اأهمية ال�شتثمار يف م�شاريع 

مكافحة العمى عرب برامج امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات او اأموال الزكاة. 
واأ�شاف ان نور دبي متكنت من اجناز 12 خميما عالجيا يف الأعوام املا�شية 
ا�شتطاعت من خاللها توفري الرعاية ال�شحية من عمليات واأدوية ونظارات 
اىل 68 األفا و 121 �شخ�شا يف دول اآ�شيا و افريقيا . وقال امليدور ان موؤ�ش�شة 
نور دبي بداأت عملها عام 2008 واأمتت 23 خميما عالجيا ناجحا وتعاونت 
مع �شركاء دوليني للعمل يف مكافحة العمى و�شعف الب�شر على م�شتوى العامل 
يف جمال الوقاية من الأمرا�س والتعليم ال�شحي ..منوها باأن منظمات دولية 
ووطنية وموؤ�ش�شات من خمتلف اأنحاء العامل قامت بدعم املبادرة النبيلة التي 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يف 8 �شبتمرب 2008 كرد على الإح�شائيات 
املثرية للقلق عن الإعاقة الب�شرية والعمى. من جانبه قال �شعادة عبد الرزاق 
العبد اهلل نحن حمظوظون يف دبي لوجود مرافق طبية من الدرجة الأوىل 

اأن نقدمها من  واأطباء ذي ق��درات عاملية يف تقدمي العالج وهي نعمة نرغب 
دبي لي�شاركنا بها من هم يف اأ�شد احلاجة لها يف العامل . واأ�شاف ان ال�شراكة 
للمرة  نور دبي  الإن�شانية من دعم خميمات  �شتمكن موؤ�ش�شة دبي ال�شالمي 
العالج  لتوفري  برامج  وتقدمي  العامل  ح��ول  عملها  جم��ال  تو�شيع  يف  الثانية 
والوقاية من الأمرا�س امل�شببة للعمى والعاقة الب�شرية للفقراء واملعوزين 
..موؤكدا ان هذا الدعم ياأتي من الإميان باأهمية ال�شحة يف تنمية املجتمعات 
واأهميتها للنمو القت�شادي يف البلدان النامية ف�شال عن و�شع معايري وطنية 
دبي  نور  خميمات  يف  امل�شاركني  املحليني  الأطباء  تدريب  خالل  من  لل�شحة 
العالجي. وذكر العبد اهلل ان املوؤ�ش�شة تقدم الدعم املايل الالزم لإجناز اأربعة 
خميمات عالجية متنقلة يتم من خاللها توفري العمليات اجلراحية والأدوية 
والنظارات للمر�شى املع�شرين وهي من �شمن الأهداف الرئي�شية التي يتبناها 

بنك دبي ال�شالمي يف م�شاعدة املر�شى و املحتاجني .

ن�ر دبي اخلريية ت�قع اتفاقية تعاون مع م�ؤ�س�سة دبي ال�سالمي 

يف اإطار تعزيز التعاون امل�ضرتك بني اجلهتني

مذكرة تفاهم بني ال�طني لالإح�ساء و ال�ست�ساري ال�طني 

•• دبي –الفجر:

املعلوماتية  ال���ث���ورة  م��ع  مت��ا���ش��ي��اً 
احل���ال���ي���ة ال���ه���ائ���ل���ة وامل���ت���غ���ريات 
�شملت  ال���ت���ي  ال���ع���دي���دة  ال��ع��امل��ي��ة 
اإىل  واأدت  احلياة  نواحي  خمتلف 
العامل  ت��غ��ريات كبرية يف  اإح���داث 
ا�شبحنا يف  ن��ع��رف��ه، ح��ي��ث  ال���ذى 
ع�شرنا هذا نلحظ تغرياً اإعالمياً 
يواكبه   ، النمو  و�شريع  م��ت��ط��وراً 
اإزدي���اد مطرد يف ع��دد الإذاع���ات و 
الف�شائية  التلفزيونية  القنوات 

تكنولوجيا  ت���ط���ور  ع����ن  ال����ن����اجت 
يعد  ال��ذي  والت�����ش��الت  املعلومات 
يف  الأه��م��ي��ة  البالغة  النتائج  اأح���د 
ت��ط��ور و���ش��ائ��ل الإع����الم امل��ت��ع��ددة ، 
وب�شبب الدور البارز التي ا�شبحت 
الف�شائية  ال����ق����ن����وات  مت����ار�����ش����ه 
املجتمعات  ب��ن��اء  يف  التليفزيونية 
وه��وي��ت��ه��ا ال��ث��ق��اف��ي��ة، ولإن��ه��ا باتت 
ت�شكل املحور الرئي�شي لالجتاهات 
الإجتماعية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
والإقت�شادية وبخا�شة بعد التو�شع 
حيث   ، العوملة  جم��الت  يف  الهائل 
التلفزيونية  ال���ق���ن���وات  ت��خ��اط��ب 
ال��ف�����ش��ائ��ي��ة ف���ئ���ات م��ت��ب��اي��ن��ة من 
التعليمي  وامل�شتوى  الثقافة  حيث 
واملكانة الجتماعية، والقت�شادية، 

والتوزيع اجلغرايف .
اأع��ل��ن��ت م��وؤ���ش�����ش��ة دات��ام��ات��ك�����س عن 
الإ�شرتاتيجيات  مل��وؤمت��ر  تنظيمها 
والقنوات  ل���الإذاع���ات  امل�شتقبلية 
العربية  الف�شائية  التلفزيونية 
والذي �شيعقد يوم 3 ابريل القادم 
– دول���ة الأم�����ارات العربية  ب��دب��ي 
الأول  املوؤمتر  هذا  ويعد   ، املتحدة 
م�����ن ن����وع����ه يف امل���ن���ط���ق���ة وال������ذي 
خليجية  مب�������ش���ارك���ة  ���ش��ي��ح��ظ��ى 

واقليمية ودولية كبرية .
اأه��م��ي��ة عقد  اإىل  ال��ك��م��ايل  واأ����ش���ار 
مثل هكذا موؤمتر بالنظر للتاأثري 
الكبري الذي ي�شكله النت�شار الهائل 
والجنبية  ال��ع��رب��ي��ة  للف�شائيات 
املختلفة على عملية ت�شكيل الراأي 
ولأن  عنه،  التعبري  و�شياغة  العام 
اأداة  ا�شبحت  الف�شائية  ال��ق��ن��وات 
ترتقي  اأن  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن  ث��ق��اف��ي��ة 
بعقلية املتابع واهتماماته اأو توؤدي 
تنعك�س  قد  و   ، نتيجة عك�شية  اىل 
امل��ج��ت��م��ع ويح�شل  ع��ل��ى  ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
اأمن�������اط  ت����غ����ري ج���������زري يف  ف����ي����ه 
ال�شلوك وعملية اأكت�شاب الثقافات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، م���ع الأخ�����ذ ب��ال��ع��ل��م اأن 
التلفزيونية  القنوات  وتنوع  كرثة 
على  يعمل  الف�شائية  والإذاع���ي���ة 
ان��ف��ت��اح الأج���ي���ال ال�����ش��اب��ة وتوفري 
عن  والتعبري  للتغري  فكري  مناخ 
والتقاليد  الثقافات  وتبادل  الأراء 
وهو بهذا ي�شهم يف عملية التنمية 
التحديث  وع��م��ل��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

والبناء معاً.
اأه������م  اإىل  ال�����ك�����م�����ايل  وت������ط������رق 
�شيناق�شها  ال����ت����ي  امل����و�����ش����وع����ات 
الإ�شرتاتيجيات  وم��ن��ه��ا  امل���وؤمت���ر 
امل�شتقبلية لتطوير اأداء الإذاعات و 

ال���ت���ل���ي���ف���زي���ون���ي���ة من  ال�����ق�����ن�����وات 
ب���ال���واق���ع احلايل  اأج����ل ال��ن��ه��و���س 
العاملية  ال��ت��ط��ورات  م��ع  ليتما�شى 
وال�شيا�شات  اخل��ط��ط  وحت�����ش��ني   ،
واملوؤ�ش�شات  احل��ك��وم��ات  يف  املتبعة 
اإىل  الو�شول  اأج��ل  من  الإعالمية 
بنية حتتية متوازنة حتقق مفهوم 
القنوات  وخا�شًة  ال�شامل  الإع��الم 
الف�شائية وذلك لدورها الإيجابي 

البارز يف تطوير املجنمع الثقايف 
التعليمي من خالل بناء املنظومة 
املجال  يف  الإلكرتونية  التفاعلية 
مبنهجيات  احل���دي���ث  الإع����الم����ي 
تقنيات  وت��ط��وي��ر  ح��دي��ث��ة  علمية 
القنوات  الإذاع��ات  واإ�شرتاتيجيات 
العربية  الف�شائية  التليفزيونية 
معطيات  ت���ط���ورات  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 

الإعالم العاملي اجلديد.
خ��ت��ام حديثه  ال��ك��م��ايل يف  اأك����د  و 
امل����وؤمت����ر  يف  ����ش���ي�������ش���ارك  ان�����ه  اإىل 
املتحدثني  و  اخل����رباء  م��ن  ن��خ��ب��ة 
ق��ي��ادات قطاعات  و  والإع��الم��ي��ني 
الت�شالت والعالم والتكنولوجيا 
وح�شور  وال��ع��امل��ي��ني  الإق��ل��ي��م��ي��ني 
القيادات، �شناع القرار و امل�شاركني 
املوؤ�ش�شات  ك���ربى  مي��ث��ل��ون  ال��ذي��ن 

العالمية الإقليمية والعاملية

دبي ت�ست�سيف م�ؤمتر ال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية 
لالإذاعات والقن�ات التلفزي�نية الف�سائية العربية

•• كيتو االكوادور-وام:

ا�����ش����ادت ����ش���ع���ادة ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
لرئي�س  الول  ال��ن��ائ��ب  القبي�شي 
بو�شع  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
ق�����ش��ي��ة ح����ق����وق الأط������ف������ال ذوي 
العامة  الأج����ن����دة  ع��ل��ى  الع����اق����ة 
لج��ت��م��اع��ات اجل��م��ع��ي��ة ال���� 128 
ل��الحت��اد ال��ربمل��اين ال���دويل الذي 
ا�شادت  ك��م��ا   . الك������وادور  ع��ق��د يف 
مب���ا ت��ق��دم��ه ح��ك��وم��ة الك�������وادور 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ي��ون�����ش��ي��ف لذوي 
الع���اق���ة م��ن دع���م ك��ب��ري ومتميز 
ذلك  ج����اء   .. امل����ج����الت  ���ش��ت��ي  يف 
امل��ي��دان��ي��ة ملكتب  خ����الل زي���ارت���ه���ا 
الك���وادوري  ال���وزراء  رئي�س  نائب 
ا�شرتاتيجياتهم  ع��ل��ي  ل��الط��الع 
امل����ج����ال حيث  ه�����ذا  وع���م���ل���ه���م يف 
القطاع  ت��ل��زم ح��ك��وم��ة الك������وادور 
 4 بتوظيف  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي 
العاملة من  ال��ق��وي  امل��ائ��ة م��ن  يف 
تق�شري  ح��ال��ة  ويف  الع���اق���ة  ذوي 
غرامة  عليهم  تفر�س  املوؤ�ش�شات 
 . دولر   1000 ق���دره���ا  ي��وم��ي��ة 
وا�شارت �شعادتها اىل ان احلكومة 
الك��وادوري��ة رك��زت علي دعم ا�شر 
وتقدمي  بتوعيتهم  الع��اق��ة  ذوي 
كل الدعم اإىل جانب توعية افراد 
ايل  ب��زي��ارة  ق��ام��ت  كما   . املجتمع 
���ش��ي��دت��ه��ا احلكومة  ال��ت��ي  امل���ن���ازل 
الكوادورية لذوي العاقة يراعي 
الت�شميمية  النواحي  جميع  فيها 
وتبادلت  م��ع��ه��م  ت��ت��ن��ا���ش��ب  ال���ت���ي 
احل��دي��ث م��ع بع�س ال���ش��ر الذين 
العاقة  ذوي  م��ن  اط��ف��ال  لديهم 
. ومن جانبهم اعرب الف��راد من 
بزيارة  فرحتهم  العاقة عن  ذوي 
لأول  ع��رب��ي��ة  دول���ة  م��ن  �شخ�شية 
ا����ش���اد ممثلو  ف��ي��م��ا   .. ل��ه��م  م����رة 
اليون�شيف بدور دولة المارات يف 
واهتمامها  الن�شانية  امل�شاعدات 

ال���دائ���م ب����ذوي الع���اق���ة. واأك����دت 
حلقة  اأم���ام  لها  كلمة  يف  �شعادتها 
ن��ق��ا���ش��ي��ة ح����ول ح���ق���وق الأط���ف���ال 
امل��ع��اق��ني ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة احمد 
الوطني  املجل�س  ع�شو  املن�شوري 
القطام  ع��ي�����ش��ى  حم��م��د  و����ش���ع���ادة 
ال����زع����اب����ي ���ش��ف��ري ال�����دول�����ة لدى 
غري  �شفري  الأرجنتني  جمهورية 
م��ق��ي��م ل���دى ج��م��ه��وري��ة ب���ريو اأن 
ذوي العاقة على اختالف فئاتهم 
ه���م ج����زء م���ن الأم�����ة ال��ت��ي منثل 
���ش��م��ريه��ا وه����م ج����زء م���ن فئات 
املجتمع التي منثلها. وا�شارت ايل 
يتمثل يف قدرتنا  اأن هناك حتديا 
توفر  ل��ع��دم  ن��ظ��را  متثيلهم  ع��ل��ى 
و���ش��ائ��ل الت�������ش���ال امل��ن��ا���ش��ب��ة لهم 
التو�شل  علينا  ي��ت��ع��ذر  وب��ال��ت��ايل 
وقالت  لق�شاياهم.  ك��ام��ل  لفهم 
اإن����ن����ا ن���غ���ف���ل ت����اأث����ري ال����ت����ط����ورات 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ع��ل��ى الأط����ف����ال ذوي 
ذلك من فر�س  ما ميثل  العاقة 
فالنتقال   .. ل��ه��م  حت���دي���ات  اأو 
حتديا  ميثل  ق��د  الرقمي  للع�شر 
بقدر ما هو فر�س لهم فالتحول 
يف  باللم�س  ال��ب��ي��ان��ات  ادخ����ال  اإىل 
واأدوات  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر  خ��ط��ط 
التحكم بالأجهزة قد ميثل حتديا 
ال��و���ش��ائ��ل املتاحة  ���ش��واء يف  ك��ب��ريا 
العاقة  ذوي  ل��الأط��ف��ال  ل��ل��ت��ع��ل��م 
ت��ف��اع��ل��ه��م مع  ف��ر���س  اأو ح��ت��ى يف 
واو�شحت  اليومية.  احلياة  اأدوات 
نن�شغل  م���ا  ع�����ادة  اإن���ن���ا  ���ش��ع��ادت��ه��ا 
ع���ن ق�شايا  ال��ي��وم��ي��ة  ب��ال��ق�����ش��اي��ا 
حمادثاتنا  اأن  ول���ش��ك  امل�شتقبل 
ه���ن���ا وال����ت����ي ت����رك����زت يف الأي�������ام 
ال�شيا�شية  الأو���ش��اع  على  املا�شية 
اليوم  ال�����ش��غ��رية  الف�شحة  وه���ذه 
مهمة  فئة  م�شتقبل  عن  للحديث 
من فئات املجتمع دليل على ذلك. 
باأن  اأف��خ��ر  اإن��ن��ي  �شعادتها  وق��ال��ت 
دول��ة الإم���ارات قد قدمت العديد 

الإعاقة  ذوي  لدعم  امل��ب��ادرات  من 
وتوفري  امل���ج���ت���م���ع  يف  ودجم����ه����م 
فر�س التعليم والتوظيف الكاملة 
 .. لهم بال�شافة ايل دمهم ماليا 
اأط��ل��ق��ت م��وؤ���ش�����ش��ات املجتمع  ف��ق��د 
امل��دين يف دول��ة الإم����ارات حمالت 
يف بيتنا بطل للتاأكيد على م�شتوى 
ال�شجاعة الكبري الذي يبديه ذوو 
م��ع م�شائل  ال��ت��ع��ام��ل  الإع���اق���ة يف 
دجممهم  وكذلك  اليومية  احلياة 
ال�����ع�����ام احل���ك���وم���ي  ال���ت���ع���ل���ي���م  يف 
وم��وؤخ��را ق��ام��ت الم����ارات باعفاء 
الالزمة  وامل��ع��دات  الجهزة  جميع 
ل�������ذوي الع�����اق�����ة م����ن اجل����م����ارك 
 . ول�شرهم  لهم  الدعم  من  كنوع 
واو���ش��ح��ت ان ال��ع��دي��د م��ن الدول 
الأوروبي  الحت��اد  بالذكر  واأخ�س 
قامت بتبني ا�شرتاتيجيات وطنية 
اإىل  ه��دف��ت  الإع���اق���ة  ل��دع��م ذوي 
الإعاقة  ذوي  اأم���ام  احل��واج��ز  ن��زع 
يف  متكافئة  فر�س  على  للح�شول 
الذي  ال��ك��ث��ري  ه��ن��اك  واأن  احل���ي���اة 
مي��ك��ن اأن ن��ق��وم ب���ه جم��ت��م��ع��ني يف 
الإعاقة.  ذوي  ف��ر���س  دع��م  �شبيل 
ذوي  ال���ط���ف���ل  ان  ايل  وا�������ش������ارت 
بكافة  التمتع  يف  احلق  له  العاقة 
املجتمع  امل��واط��ن��ني وع��ل��ى  ح��ق��وق 
وموؤ�ش�شاته وعلى راأ�شها الربملانات 
توفري الو�شائل التي ت�شاعده على 
ودعم  احل��ي��اة  متطلبات  م��واج��ه��ة 
م�شاندة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  يف  ح��ق��ه 
جانب  اإىل  واجتماعيه  اقت�شاديه 
م�������ش���اع���دت���ه ع���ل���ى الن�����دم�����اج مع 
امل��ج��ت��م��ع واحل�����ش��ول ع��ل��ى خدمة 
كما  متميزة..  وتاأهيلية  عالجية 
اأن ل��ه احل��ق يف احل��ي��اة م��ع اأ�شرته 
الن�شاطات  ج��م��ي��ع  يف  وامل�����ش��ارك��ة 
التمييز  ع��دم  ويجب  الجتماعيه 
وغريهم  الع��اق��ة  ذوي  ذوي  ب��ني 
املجتمع وحمايتهم من  اأف��راد  من 
الكرامة  ام��ت��ه��ان  اأو  ال���ش��ت��غ��الل 

تراعي  ان  ي���ج���ب  ان�����ه  وق����ال����ت   .
القوانني  ����ش���ن  ع���ن���د  ال����ربمل����ان����ات 
العمراين  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
والق�����ت�����������ش�����ادي والج����ت����م����اع����ي 
الحتياجات اخلا�شة لهذه الفئات 
الربملانية  ال�����ش��ع��ب��ة  ف�����اإن  وع��ل��ي��ه 
الإماراتية ترى التايل وجوب تبني 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ام��ة ل��دع��م ذوي 
الأ�شا�س  ت��ك��ون  اأن  ميكن  الإع��اق��ة 
ل����ش���رتات���ي���ج���ي���ات وط���ن���ي���ة ودع����م 
امل�شاركة  الربملانية  ال�شعب  جميع 
للدفع بتبني ا�شرتاتيجيات وطنية 
العامة  ال�شرتاتيجية  على  مبنية 
التي يتفق عليها الربملان الأوروبي 
العاقة  ذوي  بحقوق  يتعلق  فيما 
جميع  ودع��������وة  دع���م���ه���م  وط�������رق 
الربملانيني على مراجعة امليزانيات 
املكر�شة لل�شحة والعمل املجتمعي 

والتعليم والتاأهيل العملي ل�شمان 
الع���اق���ة  ذوي  الأط�����ف�����ال  ت��ه��ي��ئ��ة 
يف  متكافئة  فر�س  على  للح�شول 
مراكز  وتاأ�شي�س  الوظيفي  العمل 
ات�شال خم�ش�شة لذوي العاقة يف 
قدرة  ل�شمان  الوطنية  برملاناتهم 
جميع ذوي العاقة على التوا�شل 
والتاأكيد  مم��ث��ل��ي��ه��م  م���ع  ال���ب���ن���اء 
توعية  م���وا����ش���ل���ة  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
خ�����الل حمالت  م����ن  امل��ج��ت��م��ع��ات 
البطولة  م��دى  للمجتمع  تو�شح 
اخلارقة التي يبديها ذوي الإعاقة 
احلياة  م�شلمات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
اإىل رفع  ت��ه��دف  وال���ت���ي  ال��ي��وم��ي��ة 
م�شتوى الفخر بوجود معاق حتى 
للتميز  م��دع��اة  الإع��اق��ة  ت�شبح  ل 
�شد ذوي الإعاقة بل م�شدر فخر 

له ولأفراد جمتمعه . 

الإمارات ت�سيد ب��سع ق�سية اأطفال ذوي العاقة على الأجندة 
العامة لجتماعات الحتاد الربملاين الدويل بالإك�ادور
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اعــــــــــالن
لتجارة  ا�شطنبول  ال�ش�����ادة/ج�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املواد الغذائية رخ�شة رقم:CN 1268896  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 4*80 اىل 1*4

تعديل ا�شم جتاري: من/ج�شر ا�شطنبول لتجارة املواد الغذائية
JISR ISTANBOUL FOOD STAFF TRADING

اىل/حمم�شة ج�شر ا�شطنبول
JISR ISTANBOUL TOASTER

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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تط�رات جديدة يف ق�سية اغتيال �سكري بلعيد

لأنها موطن الرئي�س ال�ضابق جورج بو�س 

�س�اريخ ك�ريا ال�سمالية م�س�بة نح� تك�سا�ض 

�شواريخها بروؤو�س نووية. وحتى 
لو ا�شتطاعوا ولن ي�شتطيعوا فاإن 
ال��ن��وع �شيتم  اأي ه��ج��وم م��ن ه���ذا 
كاليفورنيا  وب��اإم��ك��ان  اع��رتا���ش��ه. 
تنام  اأن  ووا���ش��ن��ط��ن  ون���ي���وي���ورك 
ملء جفونها . واإذا كانت الوليات 
املتحدة بعيدة عن اخلطر يف واقع 
الأم���ر ف��اإن احل��ال ل ينطبق على 
كوريا اجلنوبية واليابان، فكالهما 

•• تون�س- الفجر- خا�س:

ذك��ر م��وق��ع اجل��ري��دة اللكرتوين 
عن م�شادر و�شفها ب� جّد موثوقة 
اأن الختبارات التي اأذن بها قا�شي 
ال��ت��ح��ق��ي��ق امل���ت���ع���ه���د ب���ال���ب���ح���ث يف 
التون�شي  املعار�س  اغتيال  جرمية 
�شكري بلعيد بخ�شو�س الت�شجيل 
امل��ت��ع��ل��ق ب���اع���رتاف���ات امل��ت��ه��م بقتل 
���ش��ك��ري ب��ل��ع��ي��د، ق��د اأث��ب��ت��ت �شحة 
ت�شلمه  كان  الذي  الفيديو  �شريط 
املخابرات  م���ن  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ق��ا���ش��ي 
منه  ت�شربت  وال����ذي  اجل��زائ��ري��ة، 
اعرتافات خطرية للغاية اأفاد فيها 
�شيا�شيا  وج��ه��ا  ب���اأن  الق�شقا�شي 
م��ع��روف��ا ه���و ال����ذي ات�����ش��ل باأحد 
الذي  الديني  التيار  اإىل  املنتمني 
فكرة  ع��ل��ي��ه  وع��ر���س  اإل��ي��ه  ينتمي 
بلعيد،  �شكري  التخطيط لغتيال 
�شهر  اإىل  يعود  الت�شال  ه��ذا  واأن 

نوفمرب من العام املا�شي.
الوجه  اأن  اجل���ري���دة  ذك�����رت  ك��م��ا 
ال�شيا�شي املعروف ينتمي اإىل حزب 
�شيتم  واأن��ه  بتون�س،  كبري  �شيا�شي 

ينق�شم اإىل علمانيني واإ�شالميني.
املجتمع  تق�شيم  البكو�س  واع��ت��رب 
تق�شيم  ق�����ش��م��ني  اإىل  ال��ت��ون�����ش��ي 
الفتنة،  ع���ل���ى  وت�����ش��ج��ي��ع  خ���اط���ئ 
اأن  له  املرزوقي ل ميكن  اإن  قائال 
مل�شروع  يوؤ�ش�س  واأن���ه  �شيما  ي��وف��ق 
ينبني على مفاهيم خاطئة تق�شم 
ال�شعب التون�شي اإىل �شنفني، حد 

تعبريه.
قول  البكو�س  الطيب  وا�شتغرب   
امل�����رزوق�����ي يف ت�����ش��ري��ح اإع���الم���ي 
امل�����ش��ان��ق ق��د تن�شب لأح���زاب  ب���اأن 
حكومة  اإ���ش��ق��اط  مت  اإدا  امل��ع��ار���ش��ة 
ذل����ك تغافال  م��ع��ت��ربا  ال���رتوي���ك���ا، 
وعن  جمهورية  كرئي�س  دوره  عن 

ن�شاله كنا�شط حقوقي. 
ال�شيا�شي  ال���ع���زل  ق���ان���ون  وع����ن   
احلياة  م��ن  التجمعيني  واإق�����ش��اء 
اإن يف  ال��ب��ك��و���س  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ق����ال 
ال�شيا�شي  ل��ل��ت��واف��ق  ���ش��رب  ذل����ك 
م�شيفا  للتحاور،  ورف�س  الوطني 
اأن قانون الإق�شاء واملحا�شبة ل بد 
اأن ينطلق من اجلهاز الق�شائي ل 

من اأي طرف �شيا�شي.

نتائج  و  ال��ف��ي��دي��و  ���ش��ري��ط  ت�شليم 
التحقيق  ق��ا���ش��ي  اإىل  ال��ت��ح��ل��ي��ل 

مبجرد عودته من اإجازته.
اك���د رئ��ي�����س احلكومة  م���ن ج��ه��ت��ه 
املوؤقت على العري�س  فى ت�شريح 
تلفزي اأم�س ال�شبت، اأن التحقيقات 
الي�شاري  امل���ع���ار����س  اغ���ت���ي���ال  ف���ى 
�شكري بلعيد مل تثبت تورط دول 
ذلك  اإىل  اأ����ش���ارت  مثلما  اأج��ن��ب��ي��ة 
اأّما الأمني  بع�س و�شائل الإعالم. 
الإ�شالمي،  التحرير  حل��زب  العام 
ب��ل��ح��اج، ف��ق��د ق����ال يف ندوة  ر����ش���ا 
�شحفية عقدت �شباح اأم�س ال�شبت 
املعنية  تقدم اجلهات  اأن  اأحت��دى   ،
احلقيقة يف ق�شية اغتيال القيادي 
بلعيد  �شكري  ال�شعبية  اجلبهة  يف 
ال��راه��ن يف  الو�شع  اأن  اإىل  م�شريا 
تون�س اختلط فيه املحلي بالدويل 
وات�شم بالتدخل الأجنبي يف تقرير 

م�شري البالد، على حد تعبريه.

منظمة فيمني تعلن جهاد 
العاريات دعمًا لنا�ضطتها يف تون�س

فيمني  منظمة  ن��ا���ش��ط��ات  ج����ددت 

ال�شهرية تاأكيدها باأن يوم 4 افريل 
�شيكون يوم املنظمة العاملي.

اأ�شمته  م��ا  اإىل  النا�شطات  ودع���ت 
زميلتهن  ل��دع��م  ال��ع��اري��ات  بجهاد 
�شورها  لن�شرها  تون�س  من  اأمينة 
التوا�شل  ���ش��ب��ك��ات  ع����رب  ع����اري����ة 

الجتماعي يف النرتنت.
ع���رب ح�شاب  ال��ن��ا���ش��ط��ات  وق���ال���ت 
اإن  الفي�شبوك  موقع  على  املنظمة 
وحدت  اأمينة  التون�شية  النا�شطة 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  ال��ن�����ش��اء  اآلف 
لها  جلب  ع�شيانها  ولكن  ال��ع��امل، 

حكم الإعدام.

نداء تون�س : ت�ضريحات املرزوقي 
تق�ضم وحدة ال�ضعب التون�ضي

العام  قال الطيب البكو�س الأمني 
حل��رك��ة ن���داء ت��ون�����س ع��ل��ى هام�س 
امل�����وؤمت�����ر ال��������دويل ال����ث����اين ح���ول 
الإ�شالم والدميقراطية حتت �شعار 
النتقالت الدميقراطية يف العامل 
العربي ان الرئي�س املوؤقت املن�شف 
املرزوقي اأخطا يف ت�شريحاته التي 
التون�شي  امل��ج��ت��م��ع  اإن  ف��ي��ه��ا  ق���ال 

 •• لندن-وكاالت:

التهديد  ت����داع����ي����ات  ا����ش���ت���اأث���رت 
اأهداف  ب�شرب  ال�شمايل  ال��ك��وري 
امل��ت��ح��دة باهتمام  ال��ولي��ات  داخ���ل 
الربيطانية  ال�����ش��ح��ف  غ��ال��ب��ي��ة 
الكربى ال�شادرة ام�س، اإىل جانب 
اأزمتها  اإن���ق���اذ ق��رب���س م��ن  خ��ط��ة 
املالية، بينما تراجع ال�شاأن العربي 
ال�شفحات  اإىل  اأو���ش��ط��ي  وال�����ش��رق 

الداخلية.
تلغراف  ال��دي��ل��ي  �شحيفة  وق��ال��ت 
ال�شمايل  ال����ك����وري  ال��رئ��ي�����س  اإن 
ما  ي���زال على  م��ا  اأون  ج��ون��غ  كيم 
الرئي�س  على  حقدا  ي�شمر  يبدو 
ال�����ش��اب��ق ج����ورج دبليو  الأم���ريك���ي 
 12 ب���الده قبل  اأدرج  ب��و���س، لأن���ه 

عاما �شمن دول حمور ال�شر .
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن من بني 
املواقع داخل الوليات املتحدة التي 
كاأهداف  يانغ  بيونغ  نظام  حددها 
ل�شواريخه، ولية تك�شا�س موطن 

بقذائف  �شنته  ال���ذي  ك��ال��ه��ج��وم   ،
 2010 مار�س-اآذار  الطوربيد يف 
اإغراق �شفينة �شيونان  واأ�شفر عن 
الكوري  البحرية  ل�شالح  التابعة 
يوجد  اأن��ه ل  واأ���ش��اف��ت  اجلنوبي. 
دل��ي��ل ع��ل��ى ق���درة ���ش��واري��خ كوريا 
م�شافات  ق��ط��ع  ع��ل��ى  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
اأو  م���ي���ل،  اآلف  اأرب���ع���ة  م���ن  اأب���ع���د 
تزويد  يف  ب��رع��ت  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  اأن 

ثالثة  وه�����ن�����اك  ب�����و������س.  ج��������ورج 
اأخرى ذات قيمة  اأمريكية  اأهداف 
اإ�شرتاتيجية وا�شحة هي العا�شمة 
وكاليفورنيا،  ���ش��ي،  دي  وا�شنطن 
بال�شكان،  اكتظاظا  الوليات  اأكرب 
وه�����اواي ال��ت��ي ي��وج��د ب��ه��ا قاعدة 
ع�����ش��ك��ري��ة اأم���ريك���ي���ة رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
املحيط الهادي. وذكرت ال�شحيفة 
اأ�شابهم  تك�شا�س  ولي��ة  �شكان  اأن 
باتوا  اأنهم  علموا  عندما  الذهول 
اأن  اأي�����ش��ا، م�شيفة  ال��ن��ار  يف خ��ط 
اأوقاته  يق�شي  ال�����ش��اب��ق  ال��رئ��ي�����س 
بني منزله يف دال���س ومزرعته يف 
مدينة كراوفورد التي تعترب اأقرب 
الكورية  ال�����ش��واري��خ  مل�����ش��ار  م��وق��ع 
الأرا�شي  دخولها  عند  ال�شمالية 

الأمريكية.
وق���د اأظ��ه��رت ال�����ش��ور ال��ت��ي بثتها 
ال�شمالية  الكورية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة 
يف  م�شتغرق  وه��و  اأون  جونغ  كيم 
من  كمبيوتر  ج��ه��از  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
اآب����ل اآي م����اك الأم���ريك���ي.  ط����راز 

اإن ثمة  ت��ل��غ��راف  ال��دي��ل��ي  وق��ال��ت 
التي  الكيفية  ح��ول  اأُث���ريت  اأ�شئلة 
ال��ك��وري على  ال��زع��ي��م  ب��ه��ا  ح�شل 
اأمريكا  ب�����اأن  ع��ل��م��اً  اجل���ه���از  ه����ذا 
بيونغ  على  جتاريا  حظرا  تفر�س 
يانغ. وت�شاءلت �شحيفة الغارديان 
بدورها عن مدى جدية الكوريني 
اإذا  وم��ا  تهديدهم،  يف  ال�شماليني 
ك���ان���وا ي��ع��ن��ون م���ا ي���ق���ول���ون، وهل 
�شتندلع حرب هرجمدون كورية، 
الفا�شلة  امل��ع��رك��ة  اإىل  اإ����ش���ارة  يف 
املفهوم  بح�شب  وال�شر  بني اخلري 
ال�شحيفة  ت��رتك  ومل  ال��ت��ورات��ي. 
ال�شوؤال هكذا دون اإجابة، اإذ راأت اأن 
القبيل لن حتدث،  حربا من هذا 
الظرفاء  اأح�����د  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
اجلنوبية  كوريا  الدفاع يف  ب��وزارة 
�شخر يف وقت �شابق من تهديدات 
اإن  اجلارة ال�شمالية لبالده قائال 

الكالب التي تنبح ل تع�س .
وراأت الغارديان اأن كوريا ال�شمالية 
الغادرة  ال��ه��ج��م��ات  ع����ادة  ت��ف�����ش��ل 

البكو�س  اأب��دى  ال�شياق  نف�س  ويف   
رغبة حركة نداء تون�س يف تفعيل 
التون�شي  ال���ع���ام  الحت�����اد  م���ب���ادرة 
حوار  تنظيم  اإىل  الداعية  لل�شغل 
وطني لتجاوز اأزمة الفتنة وانق�شام 

ال�شعب التون�شي.

وف����ق  مت�ش����نجا،  ج����وا  خل�����ق  م��ا 
قوله. 

 واأ�شاف البكو�س يف كلمته اأن عملية 
النتقال الدميقراطي ل ميكن اأن 
للمفاهيم  خاطئ  فهم  على  تبنى 
مثل  ل�شيا�شية  للحياة  الأ�شا�شية 

مفهوم العدالة النتقالية ومفهوم 
املحا�شبة ومفهوم ال�شرعية.

 و�����ش����دد ال���ب���ك���و����س ع���ل���ى ����ش���رورة 
هذه  يف  ال�شيا�شي  التوافق  تو�شيع 
اإق�شاء  دون  الن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة 

تفاديا اإىل اأي اأزمات �شيا�شية.

احلكومة  تعامل  بخ�شو�س  اأم���ا   
مفاهيم  م���ع  امل��ع��ار���ش��ة  واأح�������زاب 
بكلمة  ورد  ف��ق��د  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
املوؤمتر  خ���الل  ال��ب��ك��و���س  ال��ط��ي��ب 
ه����ن����اك خ���ل���ط يف  اأن  ان�����ه لح�����ظ 
وهو  ال�شيا�شية  امل�شطلحات  فهم 

يف م��رم��ى م��ئ��ات ���ش��واري��خ كوريا 
واملتو�شطة  ال��ق�����ش��رية  ال�شمالية 

املدى، كما تقول الغارديان.
وخل�شت اإىل القول اإن على احللفاء 
ال�شديدين،  اأخذ احليطة واحلذر 
اإىل ت�شعيد  األ ي�شعوا  واإن عليهم 
اإج���راء  عليهم  ينبغي  ب��ل  امل��وق��ف 
تريده  ما  ملعرفة  �شرية  ات�شالت 

كوريا ال�شمالية فعاًل.

اأردوغان: ل ميكن ال�سمت ملعاناة تركمان �س�ريا
•• اأنقرة-يو بي اأي:

ق���ال رئ��ي�����س ال������وزراء ال��رتك��ي رج���ب طيب 
التزام  ميكنها  ل  ب��الده  اإن  ام�س  اأردوغ����ان 
التي  وال���ط���غ���ي���ان  امل���ع���ان���اة  اإزاء  ال�����ش��م��ت 
خالل  �شوريا،  يف  الرتكمان  لهما  يتعر�س 
�شوريا  تركمان  ملنرب  الثاين  املوؤمتر  افتتاح 
الأنا�شول عن  اأنباء  وكالة  ونقلت  اأنقرة  يف 
اأردوغان قوله يف افتتاح املوؤمتر الثاين ملنرب 
انقرة  الرتكية  العا�شمة  �شوريا يف  تركمان 
اإزاء  ال�شمت  تركيا  ال��ت��زام  ت�شور  ميكن  ل 

املعاناة والطغيان الذي يتعر�س له الأخوة 
يف  �شن�شتمر  وا�شاف   . �شوريا  يف  الرتكمان 
اأخوتنا  باإي�شال �شوت  اجلمهورية الرتكية 
الرتكمان وباأعلى �شوت يف خمتلف املنابر. 

وان��ط��ل��ق��ت اأع����م����ال امل����وؤمت����ر ال���ث���اين ملنرب 
ق�شايا  م��ن  ع���دد  ملناق�شة  ���ش��وري��ا  ت��رك��م��ان 
ت��اأ���ش��ي�����س املجل�س  ي���ربز م��ن��ه��ا  ال���رتك���م���ان، 

الرتكماين، وانتخاب اأع�شائه.
ال����وزراء  رئ��ي�����س  امل��وؤمت��ر بح�شور  وي��ج��ري 
ورئي�س  اأردوغ���������ان،  رج����ب ط��ي��ب  ال���رتك���ي 
ووزير  ت�شيت�شك،  جميل  ال��رتك��ي  ال��ربمل��ان 

ورئي�س  اأوغ����ل����و،  داود  اأح���م���د  اخل���ارج���ي���ة 
جورج  امل��ع��ار���س  ال�����ش��وري  الوطني  املجل�س 
�شربا، وعدد من اأع�شاء الإئتالف ال�شوري 

املعار�س.
يذكر اأن املنرب عقد موؤمتره الأول يف �شهر 
كانون الثاين دي�شمرب املا�شي، و�شاركت فيه 

�شخ�شيات من احلكومة الرتكية.
وقالت الأنا�شول اإنه يعي�س حالياً نحو 3،5 
اإح�شاء  ل  لكن  �شوريا،  يف  تركماين  مليون 
ر�شمياً لذلك يف �شوريا، فيما يرى باحثون 

اأن الرقم مبالغ فيه .

قتلى وجرحى بهج�م انتحاري يف باك�ستان
•• بي�ساور-ا ف ب:

دورية  ام�س  ا�شتهدف  انتحاريا  هجوما  ان  الباك�شتانية  ال�شرطة  اعلنت 
لل�شرطة يف مدينة �شمال غرب باك�شتان، ما ادى اىل مقتل �شرطي وجرح 
�شتة ا�شخا�س اآخرين. ووقع الهجوم يف �شوق يف كاتالنغ على بعد خم�شني 
كيلومرتا �شمال �شرق بي�شاور عا�شمة اقليم خيرب باختونخوا قرب احلدود 
مع افغان�شتان. وقال امل�شوؤول يف ال�شرطة �شفيع اهلل لوكالة فران�س بر�س ان 
�شرطيا قتل وجرح اثنان اآخران عندما فجر رجل نف�شه قرب �شيارة دورية 
مو�شحا  الهجوم،  يف  اي�شا  جرحوا  مدنيني  اربعة  ان  وا�شاف   . لل�شرطة 
ان ال�شرطة طاردت رجال ي�شبته بانه �شريك لالنتحاري وقتلته يف تبادل 
ان  بر�س  ال�شرطة خان قال لفران�س  اآخر يف  النار. وكان م�شوؤول  لطالق 
ال��ذي مل  الهجوم  الق��ل جرحوا يف  على  واربعة مدنيني  �شرطيني  ثالثة 
تعلن اي جهة م�شوؤوليتها عنه. لكن حركة طالبان �شنت عددا من الهجمات 
املمالة يف املنطقة ومن جهة اخرى، انفجرت قنبلة �شباح ال�شبت امام مقر 
منظمة غري حكومية تعمل من اجل حقوق املراأة يف بي�شاور بدون ان ت�شبب 
 35 اكرث من  ان  باك�شتان  تقديرات  وتفيد  ال�شرطة.  ذك��رت  كما  ا�شابات، 
الف �شخ�س قتلوا يف �شل�شلة هجمات يف البالد منذ اعتداءات احلادي ع�شر 

من ايلول-�شبتمرب 2001 يف الوليات املتحدة. 

كلفة �سخمة حلربْي العراق واأفغان�ستان 
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

اآلف  اأرب��ع��ة  ب��ني  م��ا  املتحدة  ال��ولي��ات  واأفغان�شتان  ال��ع��راق  حربا  �شتكلف 
املدى  على  دولر  تريليونات  و�شتة  اأرب��ع��ة  ب��ني  دولر  مليار  اآلف  و�شتة 
البعيد، وهو ما �شيلقي عبئا على موازنة وا�شنطن �شي�شتمر عقودا، ح�شب 
درا�شة اأمريكية. واأو�شحت اخلبرية يف جامعة هارفرد ليندا بيلمز اأن على 
الوليات املتحدة الهتمام بعدد متنام من املقاتلني القدامى يناهزون نحو 

نف�شها. احلرب  كلفة  ملواجهة  ديونها  ت�شديد  وعليها  مليون،   2.5
واأورد التقرير اأن اأحد تداعيات هذه اخليارات املالية خالل حربي العراق 
على  نفقاتها  من  احل��د  م�شتقبال  املتحدة  ال��ولي��ات  على  اأن  واأفغان�شتان، 
يف  النظر  واإع����ادة  والتنمية،  والأب��ح��اث  والدبلوما�شية  املوظفني  �شعيد 
بع�س املبادرات الع�شكرية. واأ�شاف يف اخت�شار اأن اإرث احلربني يف العراق 
عملت  اأن  �شبق  التي  بيلمز  ولحظت   . عقود  ط��وال  �شي�شتمر  واأفغان�شتان 
اأنفقت  املتحدة  الوليات  اأن  الأ�شبق بيل كلينتون  الرئي�س  حل�شاب حكومة 
األفي مليار دولر على احلربني اللتني �شنهما الرئي�س ال�شابق جورج بو�س. 
الع�شكريني  تقاعد  على  اإنفاقها  �شيتم  الأك��رب  املبالغ  اأن  اإىل  لفتت  لكنها 
وعالج اجلنود امل�شابني. ويف هذا الإطار فاإن اأكرث من 1.56 مليون جندي 
اأحيلوا على التقاعد �شيفيدون من رواتب تقاعدية مدى احلياة، مما ي�شكل 
رقما غري م�شبوق. واأ�شافت اأن هذه الكلفة �شتزيد مع الوقت، م�شرية اإىل 
اأن العام الأكرث كلفة على �شعيد نفقات التقاعد بعد احلرب العاملية الأوىل 
القدامى  املقاتلون  1969 حني تقدم  العام  1918 كان  انتهت عام  التي 
يف ال�شن وباتوا يف حاجة اأكرب اإىل عناية طبية. وركزت الدرا�شة اأي�شا على 
اأ�شيب  اأو  التي فقدت معيلها  التداعيات الجتماعية وخ�شو�شا للعائالت 
عدد  على  وا�شنطن  ُتبقي  اأن  املتوقع  وم��ن  واأفغان�شتان.  العراق  حربي  يف 
�شحب  اأوباما  ب��اراك  الرئي�س  ق��رار  بعد  اأفغان�شتان  قواتها يف  حم��دود من 
قواتها املقاتلة عام 2014 بعد نحو 13 عاما من اإر�شال قوات مقاتلة اإىل 
هذا البلد بعد اأحداث �شبتمرب اأيلول 2001. وتظهر ا�شتطالعات الراأي 
اأفغان�شتان يف موازاة  احل��رب يف  الأمريكيني من  ا�شتياء  ت�شاعد  الأخ��رية 

انتقاد قرار بو�س باجتياح العراق قبل ع�شرة اأعوام.

امل��ق��ع��د يف جامعة  ن��ي��ل  م��ق��دور  يف 
معنويات  ���ش��وى  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول 
الوطني  الئتالف  وك��ان  املعار�شة 
ال�شورية  واملعار�شة  الثورة  لقوى 
اآذار مار�س، غ�شان   19 انتخاب يف 

هيتو رئي�شا لهذه احلكومة.
احلكومة  ه���ذه  ان  خ����رباء  وي����رى 
قناة  ت����ك����ون  ان  يف  ت�������ش���اه���م  ق����د 
هذه  اىل  امل���������ش����اع����دات  لي�������ش���ال 
�شيطرة  خ��ارج  باتت  التي  املناطق 
ال�شلحة  ح���ت���ى  ورمب������ا  ال���ن���ظ���ام، 
املعار�شني. لكن خطوة  للمقاتلني 
باجماع  حت���ظ  مل  ه��ي��ت��و  ان��ت��خ��اب 
تاأليف  ان  ك��م��ا  الئ���ت���الف.  داخ����ل 
تاأييد  ينال  ل  للمعار�شة  حكومة 
ال��داع��م��ة لها، ل �شيما  ال���دول  ك��ل 
التي حتبذ  املتحدة  الوليات  منها 
عن  تنتج  انتقالية  حكومة  ت�شكيل 

حوار بني النظام ومعار�شيه.
والدول  املتحدة  ال��ولي��ات  ان  كما 
ال���غ���رب���ي���ة م����ا زال�������ت حت���ج���م عن 
خوفا  بال�شالح  املعار�شني  ت��زوي��د 
مقاتلني  اي����دي  اىل  و���ش��ول��ه  م��ن 

ا�شالميني مت�شددين يف �شوريا.
وب���ح�������ش���ب امل�����ع�����ار������س ال���������ش����وري 
احلكومة يف حاجة لن تكون لعبا 
بهذا  للقيام  الر����س  على  �شرعيا 
الم����ر، ه��ي يف ح��اج��ة اىل متويل 
نا�شطون  وي��ع��ت��رب   . وم�����ش��اع��دات 
اخلارج  يف  املعار�شة  ان  معار�شون 
هي غالبا منف�شلة عن الواقع على 
املقاتلون  يكت�شب  ح��ي��ث  الر�����س، 
يف  متعاظمة  ادوارا  ال���ش��الم��ي��ون 
بع�س  توفري  اىل  و���ش��ول  القتال، 
اخلدمات ال�شا�شية ل�شكان املناطق 

اخلارجة عن �شيطرة النظام.

•• بريوت-وكاالت:

ي�����ق�����ول م�����ع�����ار������ش�����ون �����ش����وري����ون 
وحم��ل��ل��ون ان خ��ط��وة م��ن��ح مقعد 
دم�����ش��ق يف اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة اىل 
ل��ق��وى الثورة  ال��وط��ن��ي  الئ��ت��الف 
واملعار�شة ال�شورية، �شتبقى رمزية 
اىل حد كبري يف غياب دعم جدي 
ادارة  ت���ت���وىل  م��ع��ار���ش��ة  حل��ك��وم��ة 

املناطق املحررة يف �شوريا.
يف ح����ني ن���ف���ى رئ���ي�������س الئ���ت���الف 
اأحمد  امل�شتقيل  ال�شوري  الوطني 
اأي جهة  اإب���الغ���ه  م��ع��اذ اخل��ط��ي��ب 
بقائه  اأو  م���غ���ادرت���ه  م���وع���د  ع����ن 
اخلطيب  واف���ت���ت���ح  م��ن�����ش��ب��ه.  يف 
لل�شوؤون  الدولة  الأربعاء مع وزير 
العطية  خالد  القطري  اخلارجية 
ال�شوري  الوطني  الئتالف  �شفارة 
يف احلي الدبلوما�شي يف العا�شمة 
ال�شفارة  ظ��ل��ت  ب��ي��ن��م��ا  ال��ق��ط��ري��ة 

ال�شورية مغلقة.
ن��ف��ى يف �شفحته  وك����ان اخل��ط��ي��ب 
على موقع تويرت اأنه مل يذكر لأية 
جهة متى �شاأبقى اأو اأغادر واأ�شاف 
اأن��ن��ي ���ش��اأت��اب��ع واجبي  اأن م��ا ق��ال��ه 
الهيئة  يف  نتناق�س  حتى  العمل  يف 

العامة لالئتالف.
بعدما  ه��ذا  اخلطيب  نفي  وي��اأت��ي 
وزارة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة  ���ش��رح��ت 
فيكتوريا  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 

�شيوا�شل  اخل��ط��ي��ب  ب����اأن  ن���ولن���د 
اأ���ش��ه��ر على  امل��ح��ددة ب�شتة  ولي��ت��ه 

راأ�س الئتالف.
الث��ن��اء يقول اخلبري يف معهد  يف 
حميد  ���ش��ادي  ال��دوح��ة  بروكينغز 
لوكالة فران�س بر�س من الطبيعي 
ان يحمل دخول املعار�شة ال�شورية 
اهمية  العربية  ال��دول  اىل جامعة 
انه  علما  مهما،  و�شيا�شية  رم��زي��ة 
يتجلى  ك��ي��ف  ق��ي��ا���س  ال�شعب  م��ن 

ق��د يحمل  املقعد  ان منح  ب���ريوت، 
ذات  لكنه  وعاطفيا،  رم��زي��ا  معنى 
تاأثري حمدود دبلوما�شيا و�شيا�شيا  
�شمانة  العربي  املقعد  ي�شكل  ولن 
ع��ل��ى مقعد  امل���ع���ار����ش���ة  حل�����ش��ول 
بالدها يف المم املتحدة، يف خطوة 
اجلمعية  اىل  ف��ي��ه��ا  ال���ق���رار  ي��ع��ود 
بناء  ال��دول��ي��ة  للمنظمة  ال��ع��ام��ة 
ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ة م��ن اح����دى جلانها 
املخت�شة. وتبدو هذه اخلطوة اكرث 

ذلك على الر���س . ويعترب حميد 
ان هذه ال�شرعية املكت�شبة لن تغري 
املعار�شة من  ع��دم متكن  واق��ع  يف 
ا�شقاط نظام الرئي�س ب�شار ال�شد 
بنحو  اودى  ن��زاع  م��ن  عامني  بعد 
70 الف �شخ�س، طاملا بقي ميزان 
القوى على حاله يف غياب اي افق 

حلل �شيا�شي لالزمة.
وي��ع��ت��رب ي��زي��د ���ش��اي��غ اخل��ب��ري يف 
مركز كارنيغي لل�شرق الو�شط يف 

�شعوبة نظرا اىل النق�شام الدويل 
ال�����ش��وري��ة، ل �شيما  ح���ول الزم����ة 
بني رو�شيا ابرز احللفاء الدوليني 
للنظام ال�شوري، والوليات املتحدة 

الداعمة للمعار�شة.
�����ش����وري يف ان  وي����اأم����ل م���ع���ار����س 
العربية  اجلامعة  اع��رتاف  ي�شاعد 
المم  يف  ���ش��وري��ا  مقعد  �شحب  يف 
، بح�شب ما  ال��ن��ظ��ام  امل��ت��ح��دة م��ن 
ك�شف  راف�شا  بر�س،  لفران�س  ق��ال 
ا�شمه. وي�شيف ان دخول املعار�شة 
اق��ل��ه ان  ال��ع��رب��ي��ة يعني  اجل��ام��ع��ة 

النظام لن يعود اليها .
املعار�شني يعتربون ان غياب  لكن 
ال��دويل حلكومة الئتالف  الدعم 
لتتوىل  ت�شكيلها  امل��ق��رر  م��ن  ال��ت��ي 
يف  �شيما  ل  امل��ح��ررة  املناطق  ادارة 
يكون  ل��ن  و�شرقها،  �شوريا  �شمال 

اخلطيب ينفي حتديد موعد ملغادرته من�ضبه 

املعار�سة ال�س�رية تعترب مقعد اجلامعة خط�ة رمزية

بغداد ت�سدد تفتي�ض الرحالت الإيرانية اإىل �س�ريا 
•• بغداد-ا ف ب:

اعلن م�شوؤول عراقي رفيع ام�س ان بالده �شت�شدد عمليات التفتي�س للرحالت اجلوية اليرانية املتوجه اىل �شوريا، 
بعد ايام من انتقادات وجهها وزير اخلارجية المريكي جون كريي اتهم فيها بغداد بغ�س الطرف عنها.

وقال علي املو�شوي م�شت�شار رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي لفران�س بر�س نتيجة للمعلومات التي وردتنا عن 
مرور طائرات حمملة بال�شالح اىل ايران قررنا زيادة عمليات التفتي�س موؤكدا يف الوقت ذاته عدم وجود اي ادلة 
توؤكد ذلك . وا�شاف �شننفذ عمليات تفتي�س ع�شوائية على الطائرات املتوجهة اىل �شوريا، لنطمئن انه ل �شالح ينقل 
اىل �شوريا . وتابع املو�شوي �شددنا الجراءات خ�شو�شا على احلدود الربية التي ل ميكن ال�شيطرة عليها مئة باملئة، 
وهناك بع�س الخرتاقات من قبل جماعات متعاونة مع القاعدة جميعها ت�شب يف �شالح املعار�شة، ولي�س النظام .

وكان كريي بعيد لقائه رئي�س احلكومة نوري املالكي قال لقد او�شحت ب�شورة جيدة لرئي�س الوزراء بان الرحالت 
التي متر عرب العراق من ايران، هي يف احلقيقة ت�شاعد الرئي�س ب�شار ونظامه على ال�شمود م�شددا على انه ابلغ 

املالكي بان اي �شيء يدعم الرئي�س ال�شد، يطرح م�شاكل . 

الراحل �شكري بلعيد الطيب البكو�س
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عثمان  عثمان  ومواطنه  عاما   33 وه��اب  امللك  عبد  اليمني  يوؤكد 
اللذان يقومان با�شراب عن الطعام منذ خم�شني يوما مثل كثريين 

من املعتقلني الآخرين يف غوانتانامو، انهما ي�شعران بدنو اجلهما .
وحتدث املعتقالن اللذان ا�شعفهما ال�شراب عن الطعام ويطعمهما 
بالقوة جنود ال�شجن، بالهاتف مع حماميهما ديفيد رميي�س الذي 
�شاعة  ا�شتمرت  التي  املحادثة  م�شمون  بر�س  فران�س  لوكالة  ك�شف 
ون�شف مع كل منهما، وبع�شا من اقوالهما. ويف ال�شاد�س من �شباط 
�شلطات  تقول  كما  روتينية،  تفتي�س  عملية  خ��الل  املا�شي،  فرباير 
من  ن�شخا  وتفح�شوا  �شخ�شية  اغ��را���ش��ا  اجل��ن��ود  ���ش��ادر  ال�شجن، 
القراآن بطريقة اعتربها ال�شجناء تدني�شا دينيا ومنذ ذلك التاريخ، 
ينفذ عبد امللك وعثمان الذي فقد ع�شرين كلغ من وزنه، ا�شرابا عن 
 6 املع�شكر  الك��رب من معتقلي  ان اجل��زء  الطعام. ويقول حمامون 
الذي ي�شم حواىل 130 �شجينا معروفون باأنهم م�شاملون، ي�شاركون 
يف ال�شراب. وبني هوؤلء 86 معتقال منهم 30 مينيا اعلنت ادارة 
الرئي�س المريكي باراك اوباما انه من املمكن الفراج عنهم لعدم 
 15 ال��ذي ي��داف��ع ع��ن  ت��واف��ر الدل���ة �شدهم. وق��ال ديفيد رميي�س 
التحرك غري  ان هذا  الطعام،  ا�شرابا عن  13 منهم  معتقال ينفذ 

م�شبوق بحجمه ومدته وهدفه .
 

يومه  عاما   94 مانديال  نل�شون  ال�شبق  افريقيا  رئي�س جنوب  ب��داأ 
يتم  مل  م�شت�شفى  اىل  مانديال  وادخ���ل  ام�س  امل�شت�شفى  يف  الثالث 
من  لعالجه  م��ار���س   27 الرب��ع��اء  ليل  منت�شف  قبل  عنه  الك�شف 
ا�شابة يف الرئة عاودته مرة اخرى. وقالت الرئا�شة يوم اجلمعة 29 

مار�س انه يف حالة معنوية مرتفعة وان �شحته تتح�شن با�شتمرار.
واعرب ال�شكان املحليون وال�شياح عن املهم يف ان يتعافى مانديال 
ب�شرعة وقال �شائح تايواين يدعى ديفيد كوان امتنى ملانديال ال�شفاء 
�شاكن  وق��ال  ن�شاطه  ملمار�شة  يعود  وان  �شريعا  �شحته  ي�شتعيد  وان 
حملي يدعى داريل بارك هو رجل جيد غري بالدنا ومل يجلب �شوى 

ال�شياء اجليدة لبالدنا ونتنمى له ال�شفاء.
وقال �شاكن من مالوي يدعى جيفت جريا لن نل�شون مانديال هو 
ابو العامل فهو بالغ الهمية بالن�شبة لنا و�شاأ�شعر باخلزي ال�شديد اذا 
مات. ويحظى مانديال باحرتام يف الداخل واخلارج لقيادته الكفاح 
ثم  روب��ني  بجزيرة  ال�شجن  يف  عاما   27 وق�شى  القلية  حكم  �شد 
تبنى ق�شية امل�شاحلة الوطنية بني البي�س وال�شود يف بالده وكانت 
�شحة مانديال الواهنة حمل قلق على مدى �شنوات اذ ان�شحب من 
وكونو  وقته يف منزليه بجوهان�شربج  العامة وق�شى معظم  احلياة 

وهي قرية ريفية يف اقليم الكاب ال�شرقي قرب م�شقط راأ�شه.

28 �شخ�شا على الأق��ل معة يف انفجار جيب غاز داخل منجم  قتل 
للفحم يف منطقة التبت �شمايل �شرقي ال�شني، يف حني متكنت فرق 
الإنقاذ من اإنقاذ 13 عامال من بني 83 اآخرين ل يزالون عالقني 
اأف��ادت وكالة  ان��زلق الرتبة باملنطقة بح�شب ما  داخل املنجم جراء 
اأنباء ال�شني اجلديدة )�شينخوا( الر�شمية. وقال متحدث با�شم فرق 
الطوارئ يف مقاطعة جيلني اإن النفجار وقع يف منجم باباو للفحم 
احلجري يف منطقة بي�شان واأ�شفر عن مقتل 28 عامال على الأقل 
اأعمال الإنقاذ انتهت  اأن  اآخ��ر. واأ�شاف  13 عامال  اإنقاذ  يف حني مت 
احلادث  ه��ذا  وتزامن  احل��ادث  مالب�شات  ملعرفة  التحقيقات  وب��داأت 
مع انزلق للرتبة يف منطقة التبت حيث اأعلنت ال�شلطات ال�شينية 
ام�س ال�شبت اأن فرق الإنقاذ مل تتمكن من العثور على اأي من ال�83 
�شاعة على   28 م��رور  بعد  اأو على جثثهم  اأحياء  املناجم  من عمال 
امتد على  ال��ذي  الرتبة  ان��زلق  اأن  ذك��رت  الوكالة  وكانت  احل���ادث. 
منطقة وا�شعة اأدى اإىل طمر 83 عامال يف منطقة مناجم يف التبت. 
ومت ن�شر األفني من رجال ال�شرطة والإطفاء واجلنود وامل�شعفني يف 
وبح�شب  العالقني  وحت��ري��ر  ناجني  على  للعثور  حم��اول��ة  يف  امل��وق��ع 
�شينخوا فاإن املنجم ت�شتثمره جمموعة تونغوا املنجمية وهي �شركة 

حكومية متخ�ش�شة با�شتخراج الفحم احلجري.

عوا�سم

وا�شنطن

بكني

جوهان�شبريغ

ال�س�رى امل�سري 
يرف�ض تدخالت هي�من رايت�ض

•• القاهرة-وكاالت:

م��وق��ف منظمة  امل�����ش��ري  ال�����ش��وري  الإن�����ش��ان مبجل�س  ح��ق��وق  رف�شت جلنة 
هيومن رايت�س ووت�س ب�شاأن م�شروع قانون حق التظاهر ال�شلمي يف الأماكن 
العامة وو�شفها له باأنه �شيعوق احلق يف التجمع ال�شلمي. وانتقد وكيل جلنة 
حقوق الإن�شان مبجل�س ال�شوري عز الدين الكومي يف ت�شريحات �شحفية 
مطالبة رئي�س ق�شم ال�شرق الأو�شط باملنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا 
لها بتعديل بع�س مواد م�شروع القانون بحجة اأنها مبهمة، موؤكدا اأن ذلك 
تدخل يف �شوؤون م�شر لأن م�شروع القانون ما زال يناق�س يف جلان خمت�شة 
الكومي  وط��ال��ب   . وا���ش��ع  نقا�س جمتمعي  ح��ول��ه  وي���دور  ال�����ش��وري  مبجل�س 
املنظمة باأن تقوم بدورها املنوط بها يف رف�س النتهاكات �شد حقوق الإن�شان 
ال�شامية  املفو�شية  الوقت  نف�س  يف  ودع��ا  فل�شطني،  يف  املحتلة  الأرا���ش��ي  يف 
حلقوق الإن�شان ومديرتها نايف بالي التي �شبق لها اأن و�شفت باب احلقوق 
واحلريات بالد�شتور امل�شري باأنه مبهم اإىل اأن تكف عن هذه الت�شريحات، 
ال�شعب امل�شري الذي قال كلمته يف ال�شتفتاء  اإرادة  اأنها تتدخل يف  معتربا 
على الد�شتور والذي مل يعد يقبل الو�شاية من اأحد . وكان جمل�س الوزراء 
امل�شري قد طالب بنزع الغطاء ال�شيا�شي عن من قال اإنهم ميار�شون العنف 
يف املظاهرات، منددا مبا حدث من حرق لبع�س املن�شاآت وح�شار للم�شاجد. 
ب��اأداء واجبها بحماية  التزام احلكومة  ال��وزراء  واأك��د املتحدث با�شم جمل�س 
اإف�شال  اإىل  �شيوؤدي  باملظاهرات  العنف  اأن  من  راً  حم��ذِّ واملن�شاآت،  املواطنني 
عملية النتقال الدميقراطي وي�شار اإىل اأن القاهرة وعدة حمافظات �شهدت 
اأم�س الأول مظاهرات احتجاجا على مالحقة نا�شطني ق�شائيا وهتفوا �شد 

الرئي�س حممد مر�شي وجماعة الإخوان امل�شلمني.

)التعاون الإ�ضالمي( تعقد اجتماع جمموعة الت�ضال ب�ضاأن الروهينغيا 

اإح�سان اأوغلى: وزاري لبحث ق�سية م�سلمي ميامنار 14 اأبريل املقبل

هنية يغادر اإىل القاهرة لبحث امل�ضاحلة 

الأ�سرى الفل�سطيني�ن يهددون بخط�ات ت�سعيدية 
بالتعليم اجلامعي والثانوي.

اأق���وال ق��راق��ع ج��اءت خ��الل لقاءه 
م����ع اأه�������ايل الأ������ش�����رى يف اإح�����دى 

القرى �شمال مدينة رام اهلل .
وع���رب الأه�����ايل خ���الل ال��ل��ق��اء عن 
اأبنائهم  ع��ن  ب���الإف���راج  توقعاتهم 
ال�شيا�شي  احل�������راك  ����ش���وء  ع���ل���ى 
وا�شتكى  للمنطقة  اأوب��ام��ا  وزي���ارة 
الأهايل من ا�شتمرار منع الأمهات 

على العالقات بني حلفاء تركيا يف 
املنطقة وا�شرائيل. وطالبت انقرة 
ل�شر  وبتعوي�شات  ر�شمي  باعتذار 
تقدمي  اري��ن��ج  ورف�����س  ال�شحايا. 
املحتملة  القيمة  ح��ول  اي�شاحات 
للتعوي�شات التي ميكن ان تدفعها 
ا����ش���رائ���ي���ل، م��ك��ت��ف��ي��ا ب���ال���ق���ول ان 
حمامي عائالت ال�شحايا التراك 

يفرت�س ان يحددوا املبلغ.
اعتذار  تقدمي  ا�شرائيل  ورف�شت 
انقرة عن مقتل هوؤلء  تطالب به 
مار�س  اذار   22 يف  لكن  الت���راك. 
المريكي  للرئي�س  زي��ارة  وخ��الل 
ب���اراك اوب��ام��ا اىل ا���ش��رائ��ي��ل، قدم 
رئي�س الوزراء ال�شرائيلي بنيامني 
ن��ت��ان��ي��اه��و اع���ت���ذار ا���ش��رائ��ي��ل اىل 

نظريه الرتكي.
�شبكة  م��ع  مقابلة  ويف  جهته،  م��ن 
�شي ان ان الرتكية، و�شف الرئي�س 
الزمة  برييز  �شيمون  ال�شرائليي 
�شوء  باأنها  ال�شرائيلية  الرتكية 
البلدين  ل��دى  ان  م��وؤك��دا   ، تفاهم 
القليميني  ال�شابقني  احلليفني 
ل�شتئناف  و����ش���ب���ب  ����ش���ب���ب  ال�����ف 

عالقاتها اجليدة.
با�شم  الع����ت����ذار  اردوغ�������ان  وق���ب���ل 
ان  اىل  ا�شار  لكنه  الرتكي  ال�شعب 
مع  ل��ب��الده  امل�شتقبلية  ال��ع��الق��ات 
الدولة  مبوقف  مرتبط  ا�شرائيل 

العربية.

•• رام اهلل-غزة-وكاالت:

غادر رئي�س احلكومة الفل�شطينية 
املقالة ا�شماعل هنية ام�س ال�شبت 
يعلن  مل  زي�����ارة  يف  ال���ق���اه���رة  اىل 
ان  هنية  مكتب  وق��ال  �شابقا  عنها 
امل�شوؤولني يف  �شيبحث مع  الخ��ري 
القاهرة ملف امل�شاحلة والعالقات 
اخرى  ملفات  جانب  اىل  الثنائية 
واخلروقات ال�شرائيلية للتهدئة.

من جهة اأخرى، قال وزير ال�شرى 
اإن  ق��راق��ع  عي�شى  الفل�شطينيني 
ات���خ���اذ خطوات  ب�����ش��دد  الأ�����ش����رى 
من  اع��ت��ب��ارا  جماعية  احتجاجية 
ال�شهر املقبل للدفاع عن حقوقهم 
����ش���روط حياتهم  ب��ه��دف حت�����ش��ني 
نائب  اإن  ال����ش���رى  وزي���ر  وا����ش���اف 
م���دي���ر ال�����ش��ج��ون ال���ع���ام���ة ب�����داأ يف 
ل���ق���اءات م���ع مم��ث��ل��ي الأ�����ش����رى يف 
مطالبهم  اإىل  وا�شتمع  ال�شجون 
بانفجار  تهدد  لهم  ر�شائل  وت�شلم 
يوم  منا�شبة  م��ع  ت��زام��ن��ا  ال��و���ش��ع 
الأ�شري 17 ني�شان اإن مل يتم وقف 
النتهاكات بحقهم. وحدد الأ�شرى 
جم��م��وع��ة م��ط��ال��ب اأ���ش��ا���ش��ي��ة هي: 
الأ�����ش����ريي����ن عو�س  ع�����زل  اإن����ه����اء 
�شي�شي،  اأب����و  و����ش���رار  ال�����ش��ع��ي��دي 
ونقل  ال��رم��ل��ة  م�شت�شفى  اإغ�����الق 
لئقة  م�شت�شفيات  اإىل  امل��ر���ش��ى 

•• انقرة-ا ف ب:

اعلن رئي�س الوزراء الرتكي رجب 
طيب اردوغان ان م�شوؤولني اتراكا 
 12 يف  �شيجتمعون  وا�شرائيليني 
مفاو�شات  ل���ب���دء  اب���ري���ل  ن��ي�����ش��ان 
الهجوم  ع���ن  ال��ت��ع��وي�����ش��ات  ح����ول 
 2010 ا���ش��ط��ول ���ش��غ��ري يف  ع��ل��ى 
الذي اعتذرت عنه الدولة العربية 

ال�شبوع املا�شي.
بولنت  ال���وزراء  رئي�س  نائب  وك��ان 

مقتل جندي للمارينز 
بتدريبات يف اأريزونا

•• وا�سنطن-يو بي اأي

البحرية  م�����ش��اة  يف  ج��ن��دي  ق��ت��ل 
، ك���ان يتبع  امل��اري��ن��ز  الأم��ريك��ي��ة 
العملية  ن����ّف����ذت  ال���ت���ي  ل��ل��ف��رق��ة 
تنظيم  زع��ي��م  ب��ح��ي��اة  اأودت  ال��ت��ي 
القاعدة، اأ�شامة بن لدن، بحادث 
خ��الل ت��دري��ب��ات يف ق��اع��دة بينال 

الع�شكرية باأريزونا. 
اإن  اإن  �����ش����ي  ����ش���ب���ك���ة  ون����ق����ل����ت 
للمتحدث  ب��ي��ان  ع��ن  الأم��ريك��ي��ة 
ب���ا����ش���م ال���ب���ح���ري���ة الأم����ريك����ي����ة، 
قول�ه  ماكيني،  ديفيد  ال�شابط 
املارينز قتل بحادث  يف  اإن جندياً 
ع�شكري،  ت��دري��ب  خ��الل  منطاد، 
اخلمي�س املا�شي، يف من�شاأة لقيادة 
يف  الأمريكية  اخلا�شة  العمليات 

باينال بارك.
من  جنديني  اأن  البيان  واأو���ش��ح   
ي��ت��درب��ان، يف قاعدة  كانا  امل��اري��ن��ز 
قبل  ح��ر  ب�شقوط  للقيام  ب��ي��ن��ال، 
اأن يفتحا منطاديهما، موؤكداأ اأنه 
تدريب روتيني يهدف اإىل التاأكد 

من جهوزية اجلنود. 
اأن ح��ادث��اً وق���ع م��ا اأدى  واأ����ش���اف 
اأحد اجلنديني متاأثراً  اإىل مقتل 
ب��ج��روح��ه، غ��ري اأن���ه ا���ش��ار اإىل اأن 
الآن  وه��و  م�شتقرة  حالته  الآخ��ر 
اأريزونا  م��رك��ز  يف  ل��ع��الج  يخ�شع 

الطبي.

م��ن زي����ارة اب��ن��ائ��ه��م يف ال�����ش��ج��ون . 
وعلى اأمل اأن تلقى ق�شية الأ�شرى 
ون�شرة  اه��ت��م��ام��ا  الفل�شطينيني 
من املجتمع الدويل، روت اأ�شريات 
معاناتهن  ���ش��اب��ق��ات  فل�شطينيات 
داخل ال�شجون الإ�شرائيلية، وذلك 
الجتماعي  امل��ن��ت��دى  هام�س  على 

العاملي بتون�س.
اجلبهة  زعيم  زوج��ة  �شعدات  عبلة 
اأحمد  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية 
الحتالل  اختطفه  الذي  �شعادات، 
اأري����ح����ا ع����ام 2006  م���ن ���ش��ج��ن 
وحكم عليه بال�شجن ثالثني عاما 
ملا  معاناتها  ���ش��ردت   ،2008 ع��ام 
اأ�شواأ  امل�شكوبية  يف  اأ���ش��رية  ك��ان��ت 

زنازين الحتالل بالقد�س .
وفد  مع  �شاركت  التي  عبلة  تقول 
كبري لتدويل الق�شية الفل�شطينية 
اإن  العاملي  الجتماعي  املنتدى  يف 
الفل�شطينيني  الأ����ش���رى  اأو����ش���اع 
تعّر�شها  اإىل  م�شرية  �شوءا،  ت��زداد 
وتعذيب  معاملة  �شوء  اإىل  �شابقا 
من الحتالل. ملّا كان عمرها 31 
عاما زّج بها الحتالل الإ�شرائيلي 
 .1987 �شنة  ال�شجن  غياهب  يف 
اأما  ال���ف���رتة ك��ان��ت ع��ب��ل��ة  ت��ل��ك  يف 
لثالثة اأبناء كبريهم غ�شان عمره 
اأربع �شنوات واأ�شغرهم �شمود بنت 

ل يتجاوز عمرها الت�شعة اأ�شهر.

وحت�����ش��ني ال���ع���الج ال��ط��ب��ي، وقف 
والتفتي�شات  امل��داه��م��ات  ���ش��ي��ا���ش��ة 
الأ�شرى،  واأق�شام  لغرف  اليومية 
الفردية  ال��ع��ق��وب��ات  �شيا�شة  وق��ف 
ي�شمى  م����ا  اإن�����ه�����اء  واجل���م���اع���ي���ة، 
الأ�شرى  اأه���ايل  على  الأم��ن��ي  املنع 
وال�����ش��م��اح ل��ه��م ب���ال���زي���ارات، اإع����ادة 
فتح القنوات الف�شائية، وقف رفع 
تقلي�س  و�شيا�شة  الكنتني  اأ���ش��ع��ار 

املفاو�شات  ه���ذه  ان  ���ش��رح  اري��ن��ج 
تعوي�شات  دف���ع  اىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
�شتبداأ  ال�����ش��ح��اي��ا  ع����ائ����الت  اىل 
ال���ش��ب��وع امل��ق��ب��ل، ك��م��ا ن��ق��ل��ت عنه 
ت���ي يف اخل���ا����ش���ة. وق���ال  ق���ن���اة ان 
ق��ن��اة �شي  اردوغ����ان يف مقابلة م��ع 
ان ان الرتكية بعد العتذار هناك 
ق�شية التعوي�س امامنا. �شيتوجه 
وفد من ا�شرائيل اىل تركيا يف 12 
ابريل لجراء حمادثات يف  ني�شان 
هذا ال�شاأن. وكان الهجوم من قبل 

اأهايل  زي���ارات  تنظيم  امل�شرتيات، 
لهم  وال�����ش��م��اح  دوري  ب�شكل  غ���زة 
باإدخال املالب�س والطفال، ال�شماح 
خالل  اآبائهم  باحت�شان  لالأطفال 
���ش��ي��ا���ش��ة نقل  ال�������زي�������ارات، وق�����ف 
ب��ع��ي��دة عن  ���ش��ج��ون  اإىل  الأ����ش���رى 
اأماكن �شكن اأهاليهم، نقل املر�شى 
اإىل امل�شت�شفيات يف �شيارات اإ�شعاف 
ولي�س يف البو�شطة واإعادة ال�شماح 

وح�����دات خ��ا���ش��ة ا���ش��رائ��ي��ل��ي��ة على 
ا�شطول دويل �شغري يقل نا�شطني 
ي���ري���دون ت�����ش��ل��ي��م م�����ش��اع��دات اىل 
وك�شر  غ�����زة  يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
ال���ذي تفر�شه  ال��ب��ح��ري  احل�����ش��ار 
ادى  بذلك،  القطاع  على  ا�شرائيل 
تركيا  ب���ني  ال���ع���الق���ات  ق��ط��ع  اىل 
اثار الهجوم الذي  وا�شرائيل. كما 
2010 يف  اي��ار مايو   31 وق��ع يف 
ال�شفينة  وا�شتهدف  الدولية  املياه 
نايف مرمرة، ا�شتياء يف العامل واثر 

الإبراهيمي يلتقي م�س�ؤوًل اإيرانيًا يف القاهرة 
اعتقاده اإىل �شخ املزيد من الأ�شلحة للحكومة ولن يحل امل�شكلة. وكان عبد 
باإف�شاح  املعقول  املت�شرع وغري  انتقد بدوره ما و�شفه بقرار قطر  اللهيان 
املجال اأمام املعار�شة ال�شورية لتفتح بعثة دبلوما�شية يف الدوحة، وراأى اأن 
�شعب �شوريا وحكومتها لن ي�شمحا لالآخرين بتحديد م�شري بلدهما، على 
حد قوله.  ويف لبنان، طالب البطريرك املاروين مار ب�شارة بطر�س الراعي 
ال�شلطات اللبنانية بال�شهر على عدم تهريب ال�شالح وعدم ا�شتخدام اأر�س 
لبنان لتمريره اإىل �شوريا اأو اتخاذ مواقع هجوم اأو دفاع من اأر�شه، وطالب 
الراعي  نا�شد  كما  �شوريا.  النازحني من  ا�شتقبال  بتن�شيق  املجاورة  الدول 
واملوؤ�ش�شات  املواطنني  منازل  هدم  يف  ميعنون  الذين  �شوريا  يف  املتنازعني 
وقتل الأبرياء وتهجري ال�شكان، رمي ال�شالح واملال الذي ميدهم به اخلارج 

الطامح لهدم �شوريا وغريها، واجللو�س على طاولة املفاو�شات .

•• القاهرة-وكاالت:

يف  ام�س  الإبراهيمي  الأخ�شر  �شوريا  اإىل  والعربي  الأمم��ي  املبعوث  بحث 
القاهرة امللف ال�شوري مع ح�شني اأمري عبد اللهيان نائب وزير اخلارجية 
الإيراين حتركات الإبراهيمي يف القاهرة تاأتي بعد ا�شتبعاده نهاية �شريعة 
للحرب يف �شوريا، واعتباره اأن ت�شليح جماعات املعار�شة ال�شورية لي�س هو 
احلل لالأزمة. وقال الإبراهيمي يف مقابلة مع القناة الرابعة التلفزيونية 
والكارثة  ���ش��وءا،  وي����زداد  للغاية  �شيئ  ���ش��وري��ا  يف  ال��و���ش��ع  اإن  الربيطانية 
ال�شوريني  اآلف  ف��رار  مع  ال�شيطرة  نطاق  عن  تخرج  املتفاقمة  الإن�شانية 
واعترب   . له  واملعار�شة  للحكومة  املوالية  القوات  بني  الدائر  القتال  من 
�شيوؤدي يف  النزاع، لأنه  الطريق لإنهاء  لي�س  ال�شورية  املعار�شة  ت�شليح  اأن 

مفاو�سات اإ�سرائيلية تركية ب�ساأن تع�ي�سات مرمرة

منطقة  يف  تيكتيال  م��دي��ن��ة  �شيما 
ماندالي و�شط البالد، حيث تقيم 

اأعداد كبري من امل�شلمني هناك.
ودعا اإح�شان اأوغلى الدول الأع�شاء 
اإن�شاء  اإىل  الت�����ش��ال،  جمموعة  يف 
قنوات مع املجتمع الدويل لتنفيذ 
تو�شيات قمة مكة ال�شتثنائية التي 
و�شدد  املا�شي،  اأغ�شط�س  يف  عقدت 
على قدرة املجموعة على التحرك 
واإح��������داث ت���اأث���ري ف���ع���ال. واأع�����رب 
اإح�شان اأوغلى عن ا�شتعداد املنظمة 
لتن�شيق املواقف بغية توفري الدعم 
امل�شلمني  اأو���ش��اع  لتح�شني  ال���الزم 
يف م��ي��امن��ار ب��ه��دف ا���ش��ت��ع��ادة كافة 
اإىل  وال���ع���ودة  امل�����ش��روع��ة  حقوقهم 
اأرا���ش��ي��ه��م. واأو����ش���ح الأم����ني العام 
اإىل  ي�شعى الجتماع  اأن  باأنه يجب 
الإبقاء على ثقة �شعب الروهينغيا، 
بوعوده  ال��دويل  املجتمع  يفي  واأن 
ال���ت���ي ل ت��ق��ب��ل ال���ت���ن���ازل ع��ن��ه��ا اأو 

امل�شاومة عليها. 

•• جدة -الفجر:

اأعلن الأمني العام ملنظمة التعاون 
اإح�شان  ال��دي��ن  اأك��م��ل  الإ���ش��الم��ي، 
مار�س   30 ال�شبت،  اليوم  اأوغ��ل��ى، 
عقد  تعتزم  املنظمة  اأن   ،2013
وزراء  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  اج����ت����م����اع 
العنف  ق�����ش��ي��ة  ل��ب��ح��ث  اخل��ارج��ي��ة 
����ش���د امل�����ش��ل��م��ني يف م����ي����امن����ار، يف 
اإح�شان  ووجه  املقبل.   اإبريل   14
اأوغ������ل������ى، ر����ش���ال���ت���ني م�����ن خ���الل 
ب�شاأن  الت�شال  جمموعة  اجتماع 
اأق��ل��ي��ة ال��روه��ي��ن��غ��ي��ا ال���ذي ع��ق��د يف 
ال�شبت  اليوم  بجدة،  املنظمة  مقر 
يف  امل�������ش���ل���م���ني  الأوىل  خ����اط����ب����ت 
املنظمة  ب���اأن  فيها  واأك���د  م��ي��امن��ار، 
و�شدد  لق�شيتهم،  داع��م��ة  �شتقف 
املنظمة  اأن  على  نف�شه،  ال��وق��ت  يف 
الق�شية،  تتابع  الأع�����ش��اء  ودول��ه��ا 
كافة  لت��خ��اذ  ا�شتعداد  على  واأن��ه��ا 
الالزمة  والإج����������راءات  ال���ت���داب���ري 

ثانية  ر�شالة  وج��ه  كما  ملعاجلتها. 
اإىل حكومة ميامنار، اأكد اأن عليها 
اأن ت�شع حدا للمتطرفني البوذيني 
والتطهري  ال���ك���راه���ي���ة،  وح���م���الت 
ال���ع���رق���ي ال���ت���ي ي��ط��ل��ق��ون��ه��ا �شد 
اأن  اإىل  امل�شلمني يف البالد، م�شريا 
املنظمة �شوف تذهب بهذه الق�شية 
حل  لإي��ج��اد  ال��دول��ي��ة  املحافل  اإىل 
اأوغلى  اإح�شان  ل��ه��ا.  وق��ال  ج��ذري 
اجتماع  ل��ع��ق��د  دع����ت  امل��ن��ظ��م��ة  اإن 
مقرها  يف  الت���������ش����ال  جم���م���وع���ة 
العنف  اأعمال  جتدد  ب�شبب  بجدة، 
امل�����ش��ل��م��ني يف م���ي���امن���ار على  ���ش��د 
الأمر  البوذيني،  املتطرفني  اأي��دي 
الع�شرات  مقتل  ع��ن  اأ���ش��ف��ر  ال���ذي 
منازلهم،  وح����رق  امل�����ش��ل��م��ني،  م���ن 
يف  ال��ن��ريان  اإ���ش��رام  اإىل  بالإ�شافة 
املئات،  وت�شريد  ومدار�س  م�شاجد 
حم���ذرا م��ن ان��ت�����ش��ار ال��ع��ن��ف الذي 
بداأ يف ولية اآراك��ان، غربي البالد، 
ول  اأخ�������رى،  وم�����دن  م��ن��اط��ق  اإىل 

اإ�سابة �سرطي يف اإطالق نار برتكيا 
•• انقرة-ا ف ب:

ا�شيب �شرطي ليل اجلمعة ال�شبت يف اطالق نار على مركز لل�شرطة يف جنوب تركيا على ما اوردت وكالة 
انباء النا�شول الرتكية. واو�شحت الوكالة ان رجلني على دراجة نارية فتحا النار على مركز ال�شرطة 
يف مدينة يوريغري ال�شغرية مبحافظة ا�شنة مما ادى اىل ا�شابة ال�شرطي بجروح يف ذراعه قبل ان يلوذا 
بالفرار ومل ي�شر حاكم املحافظة اىل خيوط معينة تركز عليها ال�شرطة. وياأتي هذا الهجوم يف وقت كثفت 
فيه ال�شرطة يف ال�شابيع الخرية حمالتها �شد جمموعة م�شلحة من الي�شار املتطرف، حزب جبهة حترير 
اعتداءين  موؤخرا  هذا احلزب  وتبنى  ال�شرطة.  منتظم  ب�شكل  املا�شي  ا�شتهدف يف  الذي  الثورية  ال�شعب 
ا�شتهدفا وزارة العدل ومقر احلزب ال�شالمي املحافظ احلاكم مما ادى اىل ا�شابة �شخ�س بجروح طفيفة 
19 اذار-مار�س يف انقرة، وكذلك هجوما انتحاريا يف الول من �شباط-فرباير على �شفارة الوليات  يف 
املتحدة ا�شفر عن مقتل حار�س تركي. وياأتي الهجوم اي�شا بعد ان اعلن املتمردون الكراد يف حزب العمال 
الكرد�شتاين ال�شبوع املا�شي وقفا لطالق النار يف خطوة هامة يف حمادثات ال�شالم اجلارية منذ ا�شهر 

عدة مع انقرة وقد حذر الطرفان من خماطر ا�شتفزازية كبرية ترمي اىل اخراج املحادثات عن �شكتها.

تنديد اأممي بتفجريات اجلمعة يف العراق 
•• بغداد-يو بي اأي:

ن��دد املمثل اخل��ا���س ل��الأم��ني ال��ع��ام ل��الأمم املتحدة يف ال��ع��راق م��ارت��ن كوبلر 
وكركوك  ب��غ��داد  يف  ح�شينيات  ع��دة  ا�شتهدفت  ال��ت��ي  املتزامنة  بالتفجريات 
واأ�شفرت عن مقتل واإ�شابة الع�شرات من امل�شلني مبن فيهم ال�شيخ حم�شن 
البطاط ممثل اآية اهلل ال�شيد علي ال�شي�شتاين يف كركوك. واأ�شدر كوبلر بياناً 
عرب فيه عن اإدانته ال�شديدة للتفجريات التي وقعت يف وقت متزامن يف عدة 
ح�شينيات يف كل بغداد وكركوك بالعراق. وقال اإن هذه التفجريات هي اأعمال 
عنف دنيئة وهمجية خ�شو�شاً واأنها وقعت يف مناطق ح�شا�شة مثل كركوك. 
لكن كوبلر اأكد ان مثل هذه الأعمال لن تقو�س الإميان احلقيقي والرا�شخ 
بالتعاي�س ال�شلمي بني �شكان كركوك املحافظة التي ترمز اإىل ذلك التعاي�س . 
وكان ع�شرات القتلى واجلرحى وقعوا، بينهم ال�شيخ حم�شن البطاط ممثل اآية 
اهلل ال�شيد علي ال�شي�شتاين يف كركوك، جراء 8 تفجريات ب�شيارات مفخخة 
ودورية  �شيعية  ا�شتهدفت جوامع وح�شينيات  نا�شفة، ظهر اجلمعة،  وعبوات 
اأمنية يف مدن عراقية بينها العا�شمة بغداد. يذكر اأن حمافظة كركوك 250 
كم �شمال بغداد ت�شهد اأعمال عنف �شبه م�شتمرة ت�شتهدف عنا�شر الأجهزة 
الأمنية واملدنيني، بالإ�شافة اإىل ت�شجيل الكثري من حوادث القتل التي تندرج 

بع�شها يف اإطار اخلالفات ال�شخ�شية.
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العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة: كايف انرتنا�ضيونال للتجارة  )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 664261 
عنوانها: مكتب رقم 24 ملك جمارك دبي- ميناء احلمرية  ال�شكل القانوين: ذات 
م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1088536 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل 
العمومية  م��ن اجلمعية  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  وذل��ك مبوجب  اع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة 
بتاريخ    )2013/1/39514( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
)2013/03/04( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني 
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف: )2226266-
04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة: البوابة امللكية للمالب�س اجلاهزة )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 
ال�شكل  نا�شر  عيال  ال��ق��از-  خلفان  عمر  ملك   103 رق��م  مكتب  عنوانها:   650274
القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1071720 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/49747(  
بتاريخ )2013/03/18( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ني يف مكتبه 
والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

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

 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

الرخ�شة 621887 عنوانها:  رقم  للتجارة  )�س.ذ.م.م(-  العر�س  ال�شركة:  ا�شم 
مكتب 304 ملك حممد �شرف حاجي فريدوين- ديرة- نايف  ال�شكل القانوين: ذات 
م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1040835 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل 
العمومية  م��ن اجلمعية  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  وذل��ك مبوجب  اع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة 
بتاريخ    )2013/1/46752( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
)2013/03/13( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني 
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف: )2226266-
04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
امل�شفي: يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية  
ملك   24 رق���م  مكتب  وع��ن��وان��ه��ا:  ـــس.ذ.م.م(  �( للتجارة  انرتنا�ضيونال  كــايف 
جمارك دبي- ميناء احلمرية وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية 
بتاريخ   .)2013/1/39514( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
)2013/03/04( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني 
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
امل�شفي: يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية   
البوابة امللكية للمالب�س اجلاهزة)�س.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب رقم 103 ملك 
عمر خلفان القاز- عيال نا�شر  وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية 
بتاريخ   .)2013/1/49747( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
)2013/03/18( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني 
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
امل�شفي: يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية  
)�س.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب 304 ملك حممد �شرف حاجي  العر�س للتجارة  
العمومية  ال�شادر م��ن اجلمعية  ال��ق��رار  ن��اي��ف  وذل��ك مبوجب  دي���رة-  ف��ري��دوين- 
بتاريخ   .)2013/1/46752( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
)2013/03/13( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني 
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة: �ضركة واحة افريقيا للتجارة  )�س.ذ.م.م(.
دبي      بر  العاملي-  التجاري  دبي  دب��ي- مركز  العنوان: مكتب رقم 708 ملك حكومة 
القيد  رق��م    512459 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل 
بال�شجل التجاري: 52940 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
اأعاله، وذلك  ال�شركة املذكورة  باإنحالل  التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها  قد مت 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2013/3/20 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/3/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
املعني الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون ، العنوان: مكتب رقم 1001 ملك 
مركز مزايا- بر دبي-  هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 04 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
رقم  مكتب  العنوان:   ، قانونيون  حما�ضبون  وم�ضاركوه  امل�شفي:الكتبي  ا�شم 
1001 ملك مركز مزايا- بر دبي-  هاتف: 3215355 04 فاك�س/3215356 04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
اأعاله لت�شفية �ضركة واحة افريقيا للتجارة )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ2013/03/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من  بتاريخ 2013/03/20  
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10754 بتاريخ   2013/3/31     
  اخطار دفع   يف الق�صية التنفيذية - رقم 778 /2012 تنفيذ عمايل

م�صل�صل عام:   2012/4045
اىل املحكوم عليه /اخلط الذهبي للديكور املغربي- الم��ارات   عنوانه : بالن�شر قد 
املدعي)حم�ضن فهد  الق�شية رقم ) 345و2012/409( ل�شالح  �شدر �شدك حكم يف 
عبداللطيف- فل�ضطني ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، 
ودفع الر�شم املحدد لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية 1- 
املبلغ املطلوب حت�شيله:106.705درهم  2- ر�شم الت�شريح بالتنفيذ 3- املبلغ املطلوب 
املحكمة  ه��ذه  ام��ام  باحل�شور   مكلف  فانت  ل��ذا  دره��م   106.705: املجموع  حت�شيله 
ذكر  ما  لتنفيذ  2013/4/07م.  ي��وم  �شباح  من   )9.00( ال�شاعة  يف  امل��ح��ددة  للجل�شة 
اعاله ، ويف حاله تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية 

املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/17.
 القا�صي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31     
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

       يف الدعوى رقم 2012/866  عقاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- احمد عبدالرحيم احمد العطار  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي  / 
بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  الزحمي    را�شد  احمد عبيد  في�شل عبيد 
الهند�شي �شاحب  بندب اخلبري  التايل:  التمهيدي  بتاريخ 2013/2/28 احلكم  املحكمة حكمت 
الدور من املقيدين باجلدول تكون مهمته بعد الطالع على اوراق الدعوى وما بها من م�شتندات 
وما ع�شى عن يقدمه له اخل�شوم منها والنتقال اىل امل�شروع الكائن به وحدة التداعي للمعاينة 
على الطبيعة وبيان ن�شبة الجناز يف امل�شروع ويف وحدة  التداعي وتاريخ ح�شول املدعى عليه 
املاأمورية  مبا�شرة  �شبيل  وللخبري  يف  املخت�شة.  للم�شروع من اجلهات  الالزمة  املوافقات  على 
اأداء مهمته  على  تعينه  ثمة م�شتندات  اىل اجلهات احلكومية وغريها لالطالع على  النتقال 
وله �شماع من يرى لزوما ل�شماع اقواله دون حلف ميني والزمت املدعى ايداع مبلغ خم�شة ع�شر 
الف درهم على ذمة اتعاب وم�شروفات اخلبري.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 

   ch.1.A.1 2013/5/9 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�صم الدعاوي العقارية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10754 بتاريخ   2013/3/31     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/115 ت   اجر- م ر- ت  - اأظ)
طالب التنفيذ/ حممد عو�س حممد با�شكيل اخلزرجي اجلن�شية: المارات    
املنفذ �شده : عبدالرحمن عثمان العرج اجلن�شية: الردن   املطلوب اعالنه:  
عبدالرحمن عثمان العرج اجلن�شية: الردن عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
وحدد  رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/4/14 املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لنظره 
الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10754 بتاريخ   2013/3/31     
 اعالن باحل�صور يف الق�صية التنفيذية رقم 2011/1535 تنفيذ جتاري

املالية.   اىل املحكوم عليها: �شركة �شعد للتجارة واملقاولت واخلدمات 
عنوانه : بالن�شر  لذا نعلمك بالعزم على بيع تلك الأ�شهم ل�شالح امللف 
التنفيذي الراهن، يف حدود املبلغ امل�شتحق عليك وهو )622.497.470.56 
درهم( ح�شب اآخر تقرير حما�شبي، وعليك احل�شور يف اجلل�شة املحددة 
بتاريخ 2013/4/10 لدارة التنفيذ بدائرة الق�شاء باأبوظبي، ويف حال 
عدم احل�شور فان املحكمة �شتتخذ الجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/28م.
 القا�صي/ غالب م�صطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
       ادارة التنفيذ

العدد  10754 بتاريخ   2013/3/31     

 يف ق�صية رقم 2012/1224
 يعلن اخلبري احل�شابي �شابر عبداللطيف يون�س قيد رقم 408 عن انتدابة خبري ح�شابي 
من قبل حمكمة عجمان الحتادية يف ق�شية رقم 2012/1224 املدعية فيها ) �شركة ام 

اى ا�س لل�شناعات املعدنية �س م ح يف جبل علي- املنطقة احلرة( واملدعى عليهم وهم:
 1- �شركة الحمد للنقل واملقاولت العامة ذ.م.م- عجمان

2- ال�شيد/ كوربريت  �شينخ �شريوال - هندي اجلن�شية مدير و�شريك- عجمان
يرجى من اجلميع ح�شور اجتماع اخلربة املنعقدة بتاريخ 2013/4/7 يف ال�شاعة الثانية 
ع�شر ظهراً مبقر حمكمة ال�شارقة- الطابق الول- مكتب املحامني- موبايل 6232486-
بالدعوة و�شور من  املتعلقة  امل�شتندات  كافة  ن�شخ من  اربع )4(  050 مع اح�شار عدد 

الثبوتيات ال�شخ�شية ولال�شتف�شار ارجو الت�شال على موبيل رقم 0506232486.
خبري ح�صابي/ �صابر عبداللطيف يون�س

اإنتداب خبري ح�صابي
العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31   

 اعـــــالن باحلكم ال�صادر  يف الق�صية
  رقم  2010/270 اداري جزئي  

بناًء على طلب املدعي: الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف  
الق�شية  ان  لديكم  معلوما  ليكن  بالن�شر  العنوان:  تو�شي  فامتريا  عليه:  املدعى  اىل   
امام  اليها اعاله قد حكم فيها مبثابة احل�شوري بجل�شة 2011/7/12  امل�شار  اجلزئية 
الدائرة الدارية اجلزئية  . حكمت املحكمة  مبثابة احل�شوري:1- بالزام املدعى عليها 
بان توؤدي للمدعية القيمة اليجارية امل�شتحقة بذمتها حتى تاريخ الت�شليم الفعلي مبلغ 
الفا و�شتمائة واربعة و�شبعون درهما(  اجمايل وقدره )36674 درهم( ) �شتة وثالثون 
2- الزام املدعى عليها باح�شار براءة الذمة عن ا�شتهالك املاء والكهرباء  3- الزام املدعى 
عليها بامل�شروفات- 4- رف�س ما عدا ذلك من طلبات حكما قابال لال�شتئناف خالل مدة 

ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لتبليغكم هذا العالن. حرر بتاريخ 2013/3/10
                       قلم كتاب املحكمة

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31   
 اعـالن باحلكم ال�صادر  امام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية   

يف الدعوى رقم  2011/134      
تنوب  موطنه/  والوق���اف  ال�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  املدعي:  طلب  على  بناًء 
عنها ادارة ق�شايا الدولة بوزارة العدل اىل املدعى عليه: حممود قرين ابراهيم ح�شن   
العنوان: بالن�شر ليكن معلوما لديكم ان الق�شية اجلزئية امل�شار اليها اعاله قد حكم 
. حكمت  الداري��ة اجلزئية   الدائرة  ام��ام  فيها مبثابة احل�شوري بجل�شة 2011/8/25 
املحكمة  مبثابة احل�شوري:1- بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية القيمة اليجارية 
درهم(   44.959( وق��دره  اجمايل  مبلغ  الفعلي  الت�شليم  تاريخ  حتى  بذمته  امل�شتحقة 
)اربعة واربعون الفا وت�شعمائة وت�شعة وخم�شون درهما( 2- الزام املدعى عليه باح�شار 
براءة الذمة عن ا�شتهالك املاء والكهرباء  3- الزام املدعى عليه امل�شروفات 4- رف�س ما 
عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل مدة ثالثون يوما تبدا من اليوم 

التايل لتبليغكم هذا العالن. حرر بتاريخ 2013/3/10
                           رئي�س قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31   
 اخطار باحلكم للح�صور امام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية   

يف الدعوى رقم  2011/19      
ادارة  العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوق��اف موطنه/ تنوب عنها  الهيئة  بناًء على طلب املدعية: 
والتربيد  للمقاولت  الرفيع  امل�شتوى  موؤ�ش�شة  عليه:  املدعى  اىل  العدل  ب��وزارة  الدولة  ق�شايا 
�شامية  مقهى  ا�شفلها  بناية  امل��ي��اه/  دائ���رة  اخل��ال��دي��ة  ع��ن��وان��ه:  عبداحلكيم  /�شريف  والتكييف 
اعاله  اليها  امل�شار  الق�شية اجلزئية  ان  لديكم  ليكن معلوما  العرب.  ركن  امليزانني خلف مقهى 
املحكمة   . حكمت   6 الدائرة اجلزئية  امام  قد حكم فيها مبثابة احل�شوري بجل�شة 2011/8/25 
مبثابة احل�شوري:1- بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية القيمة اليجارية امل�شتحقة بذمته 
حتى تاريخ الت�شليم الفعلي مبلغ اجمايل وقدره )32.989 درهم( )اثنان وثالثون الفا وت�شعمائة 
وت�شعة وثمانون درهما( 2- بالزام املدعى عليه باح�شار براءة الذمة عن ا�شتهالك املاء والكهرباء. 
بامل�شروفات.  حكما قابال لال�شتئناف خالل مدة ثالثون يوما تبدا من  املدعى عليه  ال��زام   -3

اليوم التايل لتبليغكم هذا العالن. حرر بتاريخ 2012/2/22
                           رئي�س قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

رقم  )�ــــس.ذ.م.م(-  لالن�ضاءات  فري�ضت  جياجن�ضو  �ضركة  ال�����ش��رك��ة:  ا���ش��م 
قرقا�س-  ح�شني  عبدالرحيم  ملك   403 رق��م  مكتب  عنوانها:   606280 الرخ�شة 
املرر- ديرة   ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 
التا�شري  بانه قد مت  التنمية القت�شادية بدبي  دائ��رة  1023093 مبوجب هذا تعلن 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار 
حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر 
او  اعرتا�س  اي  لديه  من  وعلى   )2013/03/18( بتاريخ    )2013/1/49731( رق��م 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة: ال�ضقيقان للتجارة  )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 542546 عنوانها: 
القانوين: ذات  ال�شكل  حمل رقم 9 ملك عبداحلميد حممد امني ملكي- م��ردف  
دائرة  التجاري: 61896 مبوجب هذا تعلن  بال�شجل  القيد  م�شئولية حمدودة رقم 
التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل 
العمومية  م��ن اجلمعية  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  وذل��ك مبوجب  اع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة 
بتاريخ    )2013/1/49898( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
)2013/03/18( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني 
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف: )2226266-
04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

 566544 الرخ�شة  رقم  )�ــس.ذ.م.م(-  التجارية  ابكيكا  �ضركة  ال�شركة:  ا�شم 
عنوانها: حمل رقم 64 ملك مركز النخيل/ ابناء عبدالرحمن حمد املدفع- ديرة- 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م  حم��دودة  م�شئولية  ذات  القانوين:  ال�شكل  ن��اي��ف   
التا�شري  بانه قد مت  التنمية القت�شادية بدبي  دائ��رة  1059924 مبوجب هذا تعلن 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار 
حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر 
او  اعرتا�س  اي  لديه  من  وعلى   )2013/03/19( بتاريخ    )2013/1/51014( رق��م 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

 541904 ال��رخ�����ش��ة  رق���م  )�ــــس.ذ.م.م(-  للتجارة  هــوب  �ضكاي  ال�����ش��رك��ة:  ا���ش��م 
عنوانها: مكتب رقم 4 ملك احمد حممود ح�شن- ديرة- نايف   ال�شكل القانوين: 
ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 72361 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل 
العمومية  م��ن اجلمعية  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  وذل��ك مبوجب  اع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة 
بتاريخ    )2013/1/38838( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
املعني  امل�شفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  وعلى من   )2013/03/3(
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف: )2226266-
04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
امل�شفي: يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية  
رقم  مكتب  وعنوانها:  )�ـــس.ذ.م.م(  لالن�ضاءات  فري�ضت  جياجن�ضو  �ضركة 
ال�شادر  القرار  دي��رة وذل��ك مبوجب  امل��رر-  403 ملك عبدالرحيم ح�شني قرقا�س- 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2013/1/49731(. بتاريخ )2013/03/18( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات 

والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
امل�شفي: يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية   
عبداحلميد  م��ل��ك   9 رق���م  وع��ن��وان��ه��ا:حم��ل  لــلــتــجــارة)�ــس.ذ.م.م(  ال�ضقيقان 
حممد امني ملكي- مردف  وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية 
بتاريخ   .)2013/1/49898( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
)2013/03/18( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني 
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
امل�شفي: يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
بانه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   - البطني  رق��ة  اخل���ور- 
للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري  مت  ق��د 
64 ملك  رقم  التجارية)�س.ذ.م.م( وعنوانها: حمل  ابكيكا  بت�شفية   �ضركة 
مركز النخيل/ ابناء عبدالرحمن حمد املدفع- ديرة- نايف   وذلك مبوجب القرار 
حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر 
او  اعرتا�س  اي  لديه  من  وعلى   )2013/03/19( بتاريخ   .)2013/1/51014( رق��م 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10754 بتاريخ 2013/3/31    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
امل�شفي: يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
بانه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   - البطني  رق��ة  اخل���ور- 
للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري  مت  ق��د 
بت�شفية   �ضكاي هوب للتجارة)�س.ذ.م.م( وعنوانها:  مكتب رقم 4 ملك احمد 
حممود ح�شن- ديرة- نايف  وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية 
بتاريخ   .)2013/1/38838( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
املعني  امل�شفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  وعلى من   )2013/03/3(
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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تهديدات بي�نغ يانغ ت�سغل ال�سحف الأمريكية 
•• وا�سنطن-وكاالت:

�شبه  ت�شهده  ال���ذي  الت�شعيد  الأم��ريك��ي��ة  ال�شحف  ت��ن��اول��ت 
اجلزيرة الكورية، وركزت يف معظمها على التهديدات املتبادلة 
اأن هدد  املتحدة، وخا�شة بعد  ال�شمالية والوليات  بني كوريا 
مناطق  بق�شف  اأون  ج��ون��غ  كيم  ال�شمايل  ال��ك��وري  الرئي�س 

واأهداف حمددة يف اأمريكا.
فقد قالت �شحيفة وا�شنطن بو�شت اإن ما اأ�شمتها بالت�شريحات 
العدوانية التي يطلقها م�شوؤولون يف كوريا ال�شمالية هذه الأيام 
اأن  امل�شوؤولني الأمريكيني، مو�شحة  تت�شبب يف خماوف لدى 
التهديدات املتبادلة بني بيونغ يانغ ووا�شنطن م�شتمرة واأنها 

قاعدة  العرتا�شية يف  ال�شواريخ  ن�شر مزيد من  عن عزمها 
عن  وكذلك  الأم��ريك��ي��ة،  األ�شكا  ولي��ة  يف  لل�شواريخ  م�شادة 
ن�شر اأنظمة رادار يف اليابان. وتقول ال�شحيفة اإن هذه اخلطوة 
الأم��ريك��ي��ة ج���اءت يف اأع��ق��اب ت��وج��ه ك��ل م��ن ك��وري��ا ال�شمالية 

واإيران اإىل بناء اأنظمة �شاروخية بال�شتية عابرة للقارات.
الكوري  الرئي�س  اأن  اإىل  تاميز  وا�شنطن  اأ���ش��ارت  جانبها  من 
اأه��داف معينة يف قلب  بق�شف  ه��دد  اأون  ال�شمايل كيم جونغ 
ال�شورايخ  اأم���ر بو�شع  واأن���ه  ب��ال�����ش��وراي��خ،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وكوريا 

اجلنوبية على اأهبة ال�شتعداد.
العمليات  غرفة  يف  عاجال  اجتماعا  عقد  كيم  اأن  واأو���ش��ح��ت 

الع�شكرية  لو�شع اخلطط  وذلك  الع�شكريني،  قادته  كبار  مع 
وا�شنطن  املتحدة مثل  ال��ولي��ات  اأه���داف يف  لق�شف  ال��الزم��ة 
الأمريكية  الأه�������داف  وب��ع�����س  وت��ك�����ش��ا���س  اأجن���ل���و����س  ول���و����س 
الأخرى. واأما كري�شتيان �شاين�س مونيتور، فت�شاءلت بالقول: 
امل�شايل  ال��ك��وري  الرئي�س  نفذ  م��ا  اإذا  يح�شل  اأن  ميكن  م��اذا 
تهديداته؟ واأ�شافت اأن حمللني يحذرون مما قد حتمله الأيام 

القادمة يف ظل تزايد حدة التوتر يف �شبه اجلزيرة الكورية.
واأهداف  ال�شمالية هددت ب�شرب قواعد  اأن كوريا  اإىل  وي�شار 
القاذفات  ب��ه��ا  ت���ق���وم  ت��دري��ب��ي��ة  ط��ل��ع��ات  ع��ل��ى  ردا  اأم���ريك���ي���ة 
الأمريكية بي 2 وغريها من الطائرات فوق كوريا اجلنوبية 

�شمن مناورات م�شرتكة بني وا�شنطن و�شول.

تتخذ طابعا اأكرث �شراوة من اأي وقت م�شى، مما يثري القلق 
لدى الوليات املتحدة وحلفائها على حد �شواء.

الإدارة  يف  امل�شوؤولني  كبار  اأح��د  اإىل  بو�شت  وا�شنطن  واأ���ش��ارت 
اإنه  وقالت  ا�شمه،  عن  الك�شف  عدم  ف�شل  وال��ذي  الأمريكية، 
ما  اأق��رب  باأنها  الكورية  �شبه اجلزيرة  التوتر يف  و�شف حالة 
امل�شوؤول  اإىل هذا  بو�شت  وا�شنطن  ون�شبت  احل��رب.  اإىل  تكون 
الع�شكريني  ال��ق��ادة  اإن  القول  اآخ��ري��ن  اأمريكيني  وم�شوؤولني 
الأمريكيني يراقبون الو�شع عن كثب، وخا�شة بعد اأن اأجرت 

كوريا ال�شمالية جتربة نووية اأواخر العام املا�شي.
اأن الوليات  اأ�شارت ال�شحيفة يف افتتاحيتها اإىل  ويف ال�شياق، 
املتحدة اأعلنت على ل�شان وزير الدفاع الأمريكي ت�شاك هاغل 

التهديدات هي داخلية  ه�ّس، وان 
يف املقام الأول: فنحو 28 باملائة 
ال�شمالية  ب��ك��وري��ا  الأط���ف���ال  م��ن 
يعانون من �شوء التغذية املزمن، 
تقرير �شادر موؤخرا  ج��اء يف  كما 
واأ����ش���ب���ح  امل����ت����ح����دة،  الأمم  ع����ن 
اأو�شع  ب�شكل  املواطنون على علم، 
واأف���������ش����ل، ب����ال����ّرف����اه والزده��������ار 
التاريخي  ل��ل��ع��دو  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 
الراأ�شمايل  اجل��ن��وب��ي،  ال���ك���وري 

ويت�شاءل هوؤلء، األ يجب اأن تكون 
الوليات  م��ع  ال��ع��الق��ات اجل��ّي��دة 
امل����ت����ح����دة ف������وق ك������ّل ال���ع���الق���ات 
ال�شينيني  م�����ش��ل��ح��ة  اج����ل  م���ن 

اأنف�شهم؟
ل �شك اأن مثل هذه الأ�شئلة تثري 
ذع��ر امل�����ش��وؤول��ني ال��ك��ب��ار يف بيونغ 
يانغ، وهو ما قد يف�ّشر، البيانات 
الأ�شهر  يف  النارّية  والت�شريحات 

الأخرية !.

اخلطر  اأّن  اإّل  وال��دمي��ق��راط��ي، 
الأكرب يوجد يف مكان اآخر.

تعتمد  بقائها،  اأ���ش��ب��اب  فل�شمان 
بيونغ يانغ، على اإمدادات الطاقة 
والدبلوما�شي  امل�����ايل  وال����دع����م 
ل��ب��ك��ني، ل��ك��ن ب��ع�����س امل��ث��ق��ف��ني يف 
علنا  ي�شّككون  اأ�شبحوا  ال�شني، 
يف احلكمة واجلدوى من الإبقاء 
ع��ل��ى ح��ل��ي��ف ل مي��ك��ن ت���وّق���ع اأو 

التكّهن ب�شيا�شاته. 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

ت�������ش���ت���م���ّر احل����������رب ال���ك���الم���ي���ة 
التهديد  وت���������رية  وت���ت�������ش���اع���د 
ال�شتعدادات  وتتكّثف  وال��وع��ي��د، 
للحرب يف �شبه اجلزيرة الكورية، 
رّفعت  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  اإن  ب���ل 
ذكرت  حيث  ال���ش��ت��ف��زاز،  من�شوب 
الكورية  الر�شمية  الأن��ب��اء  وكالة 
الكوري  ال��زع��ي��م  اأّن  ال�����ش��م��ال��ي��ة، 
اأمر  ال�شمايل كيم جونغ-اون قد 
ال�شتعدادات  ك��ل  ب���اإمت���ام  ق��وات��ه 
اإىل  �شاروخية  ���ش��رب��ات  لتوجيه 
والقواعد  الأم��ري��ك��ي��ة  الأرا����ش���ي 
ردا  الهادئ  املحيط  يف  الأمريكية 
ع��ل��ى ط��ل��ع��ات ت��دري��ب��ي��ة ت��ق��وم بها 

قاذفات بي2-.
بح�شب  اون  ج���ون���غ  ك���ي���م  وق������ال 
ق�����ام  ح���������ال  ان���������ه يف  ال������وك������ال������ة 
ا�شتفزازي  ب��ع��م��ل  الأم���ري���ك���ي���ون 
امل�شلحة  ال�����ق�����وات  ف������ان  ارع�������ن 
بال  �شت�شرب  ال�شمالية  الكورية 
والقواعد  الأمريكي  ال��رب  �شفقة 

الهادئ  امل��ح��ي��ط  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
مب��ا يف ذل��ك ه���اواي وغ���وام وتلك 

املوجودة يف كوريا اجلنوبية .
وكانت كوريا ال�شمالية قد و�شعت 
وا�شتنفار  ح��رب  حالة  يف  جي�شها 
26 مار�س اجل��اري، وطلبت  يوم 
ل�شرب  تتاأّهب  اأن  مدفعيتها  من 

قواعد ع�شكرية اأمريكية.
ول��ئ��ن ي��ع��ت��ق��د اخل�����رباء، ان���ه من 
امل�������ش���ت���ب���ع���د ج������دا ان���������دلع ح���رب 
هزمية  م�شبقا  ي��ع��رف  حقيقية 
ال�شمال فيها، ورمبا تدّمر نظامه 
وتنهيه، فان ال�شوؤال املطروح هو: 
م��ا ل��ذي ي��دف��ع ن��ظ��ام بيونغ يانغ 
�شيا�شة  واع��ت��م��اد  الت�شعيد  اإىل 

حافة الهاوية؟
هذه  م���ث���ل  اأّن  حم���ّل���ل���ون،  ي�����رى 
التهديدات، لو جاءت من اأي بلد 
اآخر، لأثارت اخلوف والهلع، ولكن 
�شدورها عن بيونغ يانغ دفع اإىل 
كاملة،  �شبه  بالمبالة  ا�شتقبالها 
جي�شها  اأّن  امل�شتهدفني  لإدراك 
اإط�����الق �شاروخ  ق����ادر ع��ل��ى  غ���ري 

الأع�شاء   47 ال  ال���دول  واف��ق��ت 
التابع  الإن�شان  حقوق  جمل�س  يف 
ل����الأمم امل��ت��ح��دة يف ج��ن��ي��ف، على 
حقائق  ت��ق�����ش��ي  جل���ن���ة  اإح��������داث 
يف  ل��ل��ّن��ظ��ر  ن���وع���ه���ا  م����ن  الأوىل 
انتهاكات حقوق الإن�شان يف كوريا 

ال�شمالية.
فلماذا ي�شّر نظام بيونغ يانغ على 
الكا�شفة  الأ���ش��واء  يكون حتت  اأن 
الذين  اأول����ئ����ك  ط���ري���ق���ة  ع���ل���ى   ،
يعتربون اأن الدعاية ال�ّشيئة تظل 

�شكال من اأ�شكال الدعاية؟ ...
بع�س  يقرتح  ذل��ك،  فهم  ملحاولة 
اأنف�شنا  ن�شع  اأن  ينبغي  اخل��رباء، 

مكان كيم جونغ اأون. 
فقد و�شل اإىل ال�شلطة بعد وفاة 
اي���ل دي�شمرب  وال����ده ك��ي��م ج��ون��غ 
اجلديد  الزعيم  وك��ان   ،2011
����ش���غ���ريا ج������دا، يف ����ش���ّن ت�����رتاوح 
وبعبارة  ع���ام���ا،   30 و   29 ب���ني 
اأخ��رى، هو يف بداية عهد �شيكون 
هرم  يف  البقاء  وباإمكانه  طويال، 
�شورة  يف  احل��ي��اة  م��دى  ال�شلطة 

ل��ل��ق��ارات. وي�شريون  واح���د ع��اب��ر 
ال�شمالية  اإذا كانت كوريا  انه  اإىل 
ال�شبب:  ل���ه���ذا  ف���رمب���ا  ت��خ��ي��ف، 
اأون  كيم جونغ  نظام  اأم��ام  فلي�س 
ميتلكها،  ل  باأ�شلحة  التلويح  اإّل 
وك���اأّن���ه ري��ا���ش��ي ي��ت��ب��اه��ى بحجم 
ع�شالته وهو ي�شري باإ�شبعه اإىل 

بالونات نفخت بالهيليوم.
واإذا كان هذا هو تو�شيف احلالة 
جونغ  كيم  م��واق��ف  وراء  ف��م��اذا   ،

اأون ؟
يبدو اأّن كوريا ال�شمالية م�شممة 
التوتر  ح��ال��ة  على  احل��ف��اظ  على 
ال��ك��وري��ة. وقد  اجل��زي��رة  �شبه  يف 
 12 يف  ال���ن���ووي���ة  جت��رب��ت��ه��ا  اأدت 
عقوبات  اإىل  امل���ا����ش���ي،  ف��ي��ف��ري 
لها يف  اأممّية جديدة، كما اأّن تن�شّ
11 مار�س، من جانب واحد، من 
اتفاق الهدنة املربم مع �شيول عام 
1953 يف نهاية احلرب الكورية، 
النتباه،  جللب  اإج��راء  وكاأنه  بدا 

حتى لو كان معاديا.
اأيام،  ع�شرة  بعد  ان��ه  والنتيجة،   

اأّن  ارتكابه لأخ��ط��اء، مبعنى  ع��دم 
ع�شويا  مرتبط  ال�شيا�شي  بقاءه 
احلياة.  ق��ي��د  ع��ل��ى  ب��ا���ش��ت��م��راره 
املعادلة يكون  وانطالقا من هذه 
ك��ي��ف مي��ك��ن��ه متديد  ال���������ش����وؤال: 

حكمه لأطول فرتة ممكنة ؟
ق���د يرى   ، اأو خ��ط��اأ  ع���ن ����ش���واب 
اأو  اإ�شارة  اأدنى  اأّن  اأون،  كيم جونغ 
تكون  رمّب��ا  النفتاح  على  عالمة 
قاتلة. وقد يكون النموذج الليبي 
اأون،  جونغ  كيم  ذه��ن  يف  حا�شرا 
و�شابقة غري مطمئنة من وجهة 
ال��ق��ذايف على  ن��ظ��ره ، فقد واف���ق 
النووي  ب��رن��اجم��ه  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي 
قبل  الغربية  ال��دول  حتت �شغط 
اأن يط����اح به بدعم من نف�س تلك 

الدول.
الكوري  ال��ّزع��ي��م  اخ��ت��ار  ل��ذل��ك،   
وحماولة  املمانعة،  يف  ال�شتمرار 
للحفاظ  الو�شائل  ك��ل  ا�شتخدام 

على �شلطته ونظامه.
ويرى مهتمون بال�شاأن الكوري، اأّن 
املهّمة لن تكون �شهلة، لأن النظام 

حتليل اإخباري

ك�ريا ال�سمالية: هل تخفي التهديدات هلع النظام وقلقه؟

ف�سل زيارة رئي�ض وزراء ال�س�مال اإىل كي�سماي� 
•• كي�سمايو-وكاالت:

ف��ارح �شريودن  ال�شومايل عبدي  ال��وزراء  زي��ارة رئي�س  ف�شلت 
اأهدافها  حتقيق  يف  كي�شمايو  مدينة  اإىل  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د 
الرئي�شة ، مما �شيوؤدي اإىل تفاقم الأزمة بني حكومة مقدي�شو 
ذاتيا،  حكما  للبالد  اجلديد  الد�شتور  منحه  ال��ذي  والإقليم 

واإدارة انتقالية.
وقال وزير الداخلية ال�شومايل عبد الكرمي ح�شني غوليد اإن 
الزيارة التي ا�شتمرت �شتة اأيام هدفت ملناق�شة مبداأ الفدرالية 
امل�شوؤولني ال�شوماليني يف كي�شمايو،  وامل�شاحلة الوطنية مع 

وامل��ال��ي��ة والأم���ن���ي���ة، والقوات  الإداري������ة  امل�����ش��ائ��ل  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
التي  العامة  واحلياة  الإن�شانية  الق�شايا  امل�شلحة، ف�شال عن 

مت�س املواطنني.
اأث��ارت جدل وا�شعا بني  ومن بني اأه��داف الزيارة اأي�شا والتي 
احلكومة  وت���ويل  ج��دي��دة،  اإقليمية  اإدارة  ت�شكيل  اجل��ان��ب��ني 
القوات  و����ش���وؤون  امل��دي��ن��ة،  وم��ط��ار  م��ي��ن��اء  اإدارة  ال�����ش��وم��ال��ي��ة 
الذي  جوبالند  م��وؤمت��ر  اأن�شطة  تعليق  ع��ن  ف�شال  امل�شلحة، 
برمته  امل��وؤمت��ر  ملف  وت�شليم  كي�شمايو،  يف  فعالياته  جت��ري 
موؤمترا  ليكون  ال�شابق  �شعاره  وتغيري  الفدرالية،  للحكومة 

للم�شاحلة الوطنية، وهو ما ين�شف جهود الإدارة النتقالية.

يف  ال�شبب  ك��ان  ال�شارم  احلكومي  التوجه  اأن  ال��وف��د  واع��ت��رب 
ف�شل زيارة رئي�س الوزراء ال�شومايل اإىل كي�شمايو، اإل اأنه عرب 

عن تفاوؤله بتجاوز هذه العقبة يف وقت قريب.
وذك���ر وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة اأن اجل��ان��ب��ني ع��ق��دا ل��ق��اءات وح���وارات 
عن  احل��دي��ث  ت��ف��ادى  اأن���ه  اإل  متتابعة،  اأي���ام  ث��الث��ة  ا�شتمرت 
امل�شائل اخلالفية. ورغم عدم متكن الوفد احلكومي من ك�شر 
الوزير عرب  ف��اإن  ال��ذي يحول بني اجلانبني،  املعنوي  اجل��دار 

عن ثقته يف اإيجاد خمرج �شيا�شي يف اأ�شرع وقت ممكن.
واأجرى الوفد احلكومي حوارات مطولة مع م�شوؤويل املنطقة 
حول تقرير م�شريها ال�شيا�شي، وناق�س اجلانبان ق�شايا عدة، 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

ل���ق���د م�����ّر اأك������رث م����ن ���ش��ه��ر على 
و�شبه  الإي���ط���ال���ي���ة،  الن���ت���خ���اب���ات 
ت�شكيل  ع���ل���ى  ع����اج����زة  اجل����زي����رة 
حكومة. وبعد ف�شل بيري لويجي 
رئي�س  ت��ق��ّدم  اخلمي�س،  بر�شاين، 
نابوليتانو،  جورجيو  اجلمهورية 
اجلمود.  لك�شر  �شخ�شية  مببادرة 
عا�شفة  ه���و  ي���ح���دث  م���ا  اأّن  اإّل 
البالد  تغرق   ، العنا�شر  مكتملة 
يف اأزمة، وعجز تدور جمرياته يف 

اأربعة ف�شول.
تعط  مل  ال�������ش���ي���ا����ش���ي:  ال���ف���ي���ت���و 
النتخابات فائزا حقيقيا. فحركة 
بزعامة  ال�شعبوّية  جنوم  اخلم�س 
ب  ف��ازت  غريللو  بيبي  الكوميدي 
25 فا�شل 5 باملائة من الأ�شوات، 
وائ��ت��الف ال��ي��م��ني 29 ف��ا���ش��ل 1 
للي�شار   4 ف��ا���ش��ل   29 و  ب��امل��ائ��ة 
ومبوجب القانون النتخابي، فاإن 
الي�شار ميلك الأغلبية يف جمل�س 
ل��ي�����س يف جمل�س  ول���ك���ن  ال����ن����واب 
ال�شيوخ. غريللو ل يرغب يف اإبرام 
اأي حتالف، واحلزب الدميقراطي 

�شعب  م�����ع  ال���ت���ح���ال���ف  ي���رف�������س 
احلرية حزب �شيلفيو برل�شكوين، 
الي�شاري  ج��ن��اح��ه  �شيخ�شر  لأن���ه 
وهذا  الكافاليريي،  يعادي  ال��ذي 
الأخري احتل املرتبة الثانية بفارق 
�شئيل جدا �شفر فا�شل 4 باملائة 
، ويريد ت�شكيل ائتالف وا�شع مع 
احلزب الدميقراطي، ولكنه ي�شع 
�شروطا اعتربت غري مقبولة من 

قبل بر�شاين.
اجلمهورية:  رئ���ي�������س  ان���ت���خ���اب 
ت�شكيل  ب�����ش��اأن  امل��ف��او���ش��ات  وراء 
معركة  رح�����ى  ت������دور  احل���ك���وم���ة 
انتخاب  اأه���م���ي���ة:  اأك�����رث  اأخ������رى 
�شدف  فمن  اجل��م��ه��وري��ة.  رئي�س 
اليطالّية  ال�شيا�شية  ال��رزن��ام��ة 
نابوليتانو  ج��ورج��ي��و  ولي����ة  اأّن 
ال��ق��ادم. ويف بلد  15 م��اي  تنتهي 
ل تبقى فيه احلكومات، اإّل نادرا، 
اإىل نهاية الفرتة الت�شريعية، فان 
رئ��ا���ش��ة اجل��م��ه��وري��ة، ال��ت��ي تدوم 
دورا  تلعب  �شنوات،  �شبع  وليتها 

اأ�شا�شيا. 
�شناديق  نتائج  اأن  اليمني  وي��رى 
الذي  للي�شار  ت�شمح  ل  الق���رتاع، 

وت�شتثمر  ذل��ك  ت��درك  ال�شيا�شية 
الوقت الذي يف حوزتها لتح�شني 

مواقفها و�شّل حركة خ�شومها. 
عليه  يطلق  النتخابي:  القانون 
امل�شرعني  ط����رف  م���ن  احل���م���اق���ة 
ووافقوا  ���ش��ّن��وه  ال��ذي��ن  اأن��ف�����ش��ه��م 
النتخابي  ال��ق��ان��ون  ف���ان  ع��ل��ي��ه، 
ويفتقد  م��الئ��م  غ���ري  الإي����ط����ايل 
نتائج  ي��ع��ط��ي  لأن����ه  ل��الن�����ش��ج��ام، 
النواب  ملجل�شي  بالن�شبة  خمتلفة 
�شناديق  اإىل  وال��ع��ودة  وال�����ش��ي��وخ. 
القرتاع بنف�س القواعد قد توؤدي 
اإىل نف�س اجلمود ال�شيا�شي القائم 
ال��ي��وم. وم��ن��ذ ���ش��ن��وات، والأح����زاب 
القانون  تغيري  تريد  اأّن��ه��ا  ت��ّدع��ي 
النظام  ه����ذا  ول���ك���ن  الن���ت���خ���اب���ي، 
مل��ك��ات��ب احلركات  ي��وف��ر  ال��غ��ري��ب 
ال�شيا�شية �شلطة تعيني املنتخبني 
الأحزاب  فان  وبالتايل  الالحقني 
القانون.  ذاك  ت��غ��ي��ري  يف  ت����رتدد 
ويف كل الأحوال، فاإنه يتعّذر على 
ال���ن���واب احل�����ايل توفري  جم��ل�����س 
لعتماد  املطلوب  الوا�شع  التوافق 

تعديل قانون احلماقة .
املرّكبة، مل  ال�شورة  ويف ظّل هذه 

ا���ش��ت��ح��وذ ع��ل��ى رئ��ا���ش��ت��ي جمل�س 
ال�شيوخ وجمل�س النواب، باملطالبة 
مبن�شب رئي�س الدولة. من جهة 
الدولة ي�شغل  ف��اإن رئي�س  اأخ��رى، 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ���ا����ش���ة  اأي�������ش���ا 
برل�شكوين  اأّن  ومب����ا  ل��ل��ق�����ش��اء. 
حت����ا�����ش����ره امل���ح���اك���م���ات م����ن كل 
اجلهات، فانه ي�شّر على اأن يحتّل 
له  ي�شمن  الرئا�شي رجل  الق�شر 
اقرتح  وق��د  �شلوك،  ح�شن  �شهادة 
ا�شمني: هو �شخ�شّيا اأو احد اكرب 
م��ع��اون��ي��ه امل��ق��رب��ني، ج��ي��اين ليتا. 
وهنا اأي�شا، املاأزق مكتمل، وت�شكيل 
لهذه  مرتهن  اجلديدة  احلكومة 

احل�شابات.
الرزنامة ال�شيا�شية: خالل الربع 
م����ن ولي����ت����ه، ل ميلك  الأخ�������ري 
حّق  اليطايل  اجلمهورية  رئي�س 
حّل الربملان، وهذا يعني ا�شتحالة 
العودة اإىل �شناديق القرتاع قبل 
م��وع��د الن��ت��خ��اب��ات، وه���ذا يع�ّشر 
مهّمة الرئي�س املقبل للجمهورية. 
وت�����ش��ل�����ش��ل امل����راح����ل ي��ج��ع��ل من 
امل�شتحيل اإجراء انتخابات جديدة 
قبل اخل��ري��ف ال��ق��ادم. والأح���زاب 

بتعيني  ن���اب���ول���ي���ت���ان���و  ل��ل��رئ��ي�����س 
حتى  ال��ربمل��ان  وت�شريع  احلكومة 
اإع������ادة  اأو  احل���ك���وم���ة،  غ���ي���اب  يف 
يف  �شنة!   87 نابوليتانو  انتخاب 

ق�شر كويرينال.
وحدها الأ�شواق املالية ميكنها اأن 
ال�شرتاحة  نهاية  �شافرة  تطلق 
باإطالق  وذل��ك  الطليان،  ب��الد  يف 
العنان ل�شواعق امل�شاربات يف �شبه 
اجلزيرة، ملّوحة باأزمة اقت�شادية 

ل تبقي ول تذر!

باخليال:  ال�شتنجاد  ���ش��وى  يبق 
الّد�شتوري  ال��و���ش��ع  اإىل  بالنظر 
يعرتفون  امل�شّرعني  ف��ان   ، املعّقد 
بعجزهم، واحللول الأكرث فخامة 
هي حتت الّدر�س: جتميد حكومة 
م���ون���ت���ي ل���ل���ت�������ش���ري���ف الأع�����م�����ال 
اأو  ال���ق���ادم،  ح��ت��ى ف�شل اخل��ري��ف 
لكن   ، احلكومة  لنف�س  التمديد 
مونتي  اأّن  اإذ   ، ج���دي���د  ب��رئ��ي�����س 
الطبقة  ل���دى  م�����ش��داق��ي��ت��ه  ف��ق��د 
ال�ّشماح  اأو  ب��رّم��ت��ه��ا،  ال�شيا�شية 

اأمام ماأزق اختيار الرّبان

اإيطاليا الغريقة تبحث عن ط�ق جناة!

رئي�س الدولة واملوقف املوؤمل

ف�شل زعيم الي�شار فى ت�شكيل احلكومة

ب�رمابرل�شكوين يف  الطائفي  العنف  ح�سيلة  قتياًل   43
•• رانغون-ا ف ب:

اعلنت ال�شحف احلكومية البورمية ام�س ان ح�شيلة �شحايا اعمال العنف 
ايام يف بورما ارتفعت اىل  ب��داأت قبل ع�شرة  التي  البوذيني وامل�شلمني  بني 
 1300 43 قتيال. وذكرت �شحيفة نيو ليت اوف ميامنار ان اكرث من 

منزل ومباين اخرى احرقت ما ادى اىل ت�شريد 11 الفا و376 �شخ�شا.
بلدة   15 يف  حادثا   163 يف  لتورطهم  اعتقلوا  �شخ�شا   68 ان  وا�شافت 
ومل تو�شح ال�شحيفة اين �شقط القتلى اجلدد. وكانت احل�شيلة ال�شابقة 
حتدثت عن �شقوط اربعني قتيال يف مدينة ميكتيال وحدها يف و�شط البالد 
حيث اندلعت اعمال العنف يف 20 اآذار-مار�س بعد �شجار بني تاجر م�شلم 
وزبائن. ونفت احلكومة البورمية ب�شدة اجلمعة اتهامات م�شوؤول كبري يف 
المم املتحدة ا�شار اىل �شلوع الدولة وقوات المن يف بع�س اعمال العنف 
املناه�شة للم�شلمني. وقال يي هتوت املتحدث با�شم الرئي�س البورمي ثني 
�شني على �شفحته على موقع في�شبوك ارف�س متاما ما قاله )مقرر المم 
كينتانا  اوج��ي��و(  توما�س  ب��ورم��ا  يف  الن�شان  حقوق  ح��ول  اخل��ا���س  املتحدة 
ان  العنف وت�شجيعها واعترب  اعمال  الدولة يف  اق�شام يف  عن �شلوع بع�س 
تعليقات امل�شوؤول الممي ت�شتند اىل معلومات غري دقيقة، من دون بحث 
تلقى  ان��ه  اخلمي�س  اعلن  كينتانا  وك��ان  �شحيح  �شكل  يف  امل��ي��داين  الو�شع 

تقارير ا�شارت اىل �شلوع الدولة يف بع�س اعمال العنف .
وا�شاف يف بع�س احلالت، فان الع�شكريني وعنا�شر ال�شرطة وقوات امن 
اعينهم، مبا يف  امام  الفظائع ترتكب  كانت هذه  اخرى مل يتحركوا فيما 

ذلك )ما قامت به( جمموعات بوذية قومية منظمة جدا .
وتزامنت ت�شريحات امل�شوؤول الممي مع دعوة الرئي�س البورمي يف خطاب 
متلفز اىل الهدوء وتاكيده عدم التهاون مع ما يقوم به متطرفون دينيون 
القوة حلماية  ا�شتخدام  ات��ردد يف  لن  البورمي  الرئي�س  وق��ال  الكره  ل��زرع 
وواعدا  بحزم  التحرك  اىل  ال�شرطة  قوات  داعيا   ، واملمتلكات  النا�س  حياة 

مبالحقة مرتكبي العنف.

الرئي�ض ال�سيني يختتم 
ج�لة اأفريقية بزيارة للك�جن� 

•• بكني-رويرتز:

يوم  بينغ  جني  �شي  موؤخرا  تن�شيبه  جرى  ال��ذي  ال�شيني  الرئي�س  اختتم 
جولة �شملت عدة دول اأفريقية بزيارة جلمهورية الكوجنو حيث وقع عقود 
وخرج  والقارة.  بالده  بني  التعاون  بتعميق  وتعهد  حتتية  بنية  م�شروعات 
الف يرتدون قم�شانا مطبوع عليها �شور ت�شبه الرئي�س للرتحيب بالزعيم 
ال�شيني اجلديد يف عا�شمة امل�شتعمرة الفرن�شية ال�شابقة برازافيل. وعقد 
�شي حمادثات مع رئي�س الكوجنو ديني�س �شا�شو جني�شو ووقع عدة اتفاقات 
لبناء  م�شروع  على  وواف��ق  والقت�شاد.  ال�شا�شية  البنية  جم��ال  يف  تعاون 
اأوي��و م�شقط راأ���س رئي�شها حيث  63 مليون دولر يف  ميناء نهري تكلفته 
ال�شني  وت�شتورد  هناك.  خا�شة  اقت�شادية  منطقة  اقامة  احلكومة  تعتزم 
النفط من الكوجنو. ومن امل�شاريع الخرى التي �شتح�شل على دعم �شيني 
غرب  �شمال  يف  ميجاوات   19 قدرتها  الكهربائية  للطاقة  حمطة  اقامة 
البالد وان�شاء ميناء جديد قادر على معاجلة املعادن اخلام يف بوانت نوار 
العا�شمة القت�شادية للكوجنو وت�شورد ال�شني النفط من الكوجنو و�شهد 
�شي و�شع اللم�شات الخرية على نحو 12 اتفاق تعاون جديدا. و�شعى �شي 
على  اأفريقيا  جت��اه  �شيا�شته  مالمح  لر�شم  جلولته  ال�شابقة  املحطات  يف 
اأ�شا�س من ال�شراكة بني مت�شاوين وا�شتغل كلمة اأمام برملان الكوجنو لي�شري 

اىل العتماد املتبادل بني ال�شني واأفريقيا من اأجل م�شتقبل ناجح.
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•• العني- الفجر: 

بح�شور معايل را�شد مبارك الهاجري، نائب رئي�س 
جمل�س اإدارة �شركة نادي العني الريا�شية لكرة القدم 
توج رئي�س حترير جملة احلدث الريا�شي اللبنانية 
الغاين  الدويل  العني  نادي  �شعيد غربي�س، مهاجم 
الدوريات  ه���داف يف  اأف�����ش��ل  بلقب  اأ���ش��ام��واه  ج��ي��ان 
العربية لعام 2012، وجاء ذلك على هام�س مباراة 
العني وال�شباب، والتي جرت اأم�س الأول على ملعب 
ال�20  طحنون بن حممد بالقطارة، �شمن اجلولة 

والتي  ل��ل��م��ح��رتف��ني،  ات�����ش��الت  ب��ط��ول��ة دوري  م��ن 
ح�شمها العني ل�شاحله بنتيجة 1-2.

للمجلة  الذهبي  احل��ذاء  جائزة  على  جيان  وح�شل 
التي  العيناوية  اجلماهري  من  خا�شة  حتية  و�شط 

تابعت املباراة.
�شاعده  العني  ن��ادي  اأن  اأ�شامواه  اأك��د جيان  وب��دوره 
ك��ث��رياً يف احل�����ش��ول ع��ل��ى ج��ائ��زة احل����ذاء الذهبي 
بداية بالإدارة واجلهاز الفني بقيادة املدرب القدير 
وقف  فالكل  الالعبني،  وزم��الئ��ي  اأولري���و  كوزمني 
الفريق،  لأ�شبح هداف  اإىل جانبي حتى اجلماهري 

ربح  م��ن  ال��ذي مكننا  الأم���ر  واح���دة  كاأ�شرة  وعملنا 
ب��ط��ول��ة ال������دوري، يف امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي، ل��ذل��ك هذه 
اجل��ائ��زة لي�شت جل��ي��ان وح���ده ب��ق��در م��ا ه��ي لنادي 

العني.
واأعرب جيان عن بالغ �شكره وتقديره اإىل اجلماهري 
لأنهم كانوا دائماً داعمني لهم ومن خالل م�شاندتهم 
و�شخ�شياً  لالعبني،  املتوا�شل  وت�شجيعهم  املثالية 
عززوا من ثقتي بنف�شي يف ظروف �شعبة، ومواقف 
اأن  بعد  خ�شو�شاً  ذاك��رت��ي،  عن  ت�شقط  اأن  ميكن  ل 
و�شاعدين  جانبي  اإىل  وق��ف  فالكل  وال��دت��ي  فقدت 
الأك��رث حزناً  اأعتربها  التي  على جت��اوز تلك املحنة 

يف حياتي.
بلقب  الحتفاظ  يف  حظوظه  حول  �شوؤال  على  ورداً 
هداف الدوريات العربية قال: الدوري مل ينته بعد، 
والأهم بالن�شبة لنا التتويج باللقب، ولكنني تخطيت 
املا�شي  املو�شم  �شجلتها  التي   22 ال�  الأه��داف  عدد 
واأتطلع اإىل زيادة الغلة حتى نهاية املو�شم احلايل. 
اأترك هذا الأمر للطاقم الطبي  وعن الإ�شابة قال 
اأ�شبوعني  م��دى  على  �شتكون  اعتقد  م��ا  على  لأن��ه��ا 
واأنا اأ�شتجيب ب�شورة جيدة للعالج واأمتنى اأن اعود 

ب�شرعة للمالعب.

نوعية ممتازة من الالعبني 
اأن  وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال �شعيد غ��ربي�����س،  يف ات���ق���ادي 
ال�شبب يف احتفاظ الإمارات بجائزة احلذاء الذهبي 
اأن الالعبني  اإىل  التوايل، يعود  الرابعة على  للمرة 

م�شتوى  على  الأن��دي��ة  ت�شتقدمهم  الذين  الأج��ان��ب 
عاملي، لذلك كانت ن�شبة تهديفهم يف الدوري عالية، 
اأذيع  املو�شم احل��ايل، ولن  ولقد تابعت جيان خالل 
�شراً اإن قلت لكم باأنني اأتوقع اأن ُيبقي اجلائزة للمرة 
اخلام�شة على التوايل يف الإمارات، غري اأن الإ�شابة 
اأث��رت على حظوظه يف  اأخ���رياً رمب��ا  التي حلقت به 
بينه  القوية  باملناف�شة  قيا�شاً  باللقب،  الح��ت��ف��اظ 
جداً  قريباً  اأ�شبح  ال��ذي  جرافيتي  الأهلي  ومهاجم 
واأن  الهدافني، خ�شو�شاً  من �شدارة جدول ترتيب 

الفا�شل بينهما هدفاً واحداً فقط .
واأ�شاف غربي�س: جيان ا�شم كبري ولقد حتدثت معه 
�شعادته بح�شوله  واأب��دى  باجلائزة،  واأك��د يل علمه 

عليها، وكان يرتقب حلظة التتويج بفارغ ال�شرب.
وتابع: بعد فوز جيان بجائزة احلذاء الذهبي التي 
الرقم  �شاحبة  الإم���ارات  ت�شبح   ،33 الرقم  حتمل 
ال�شعودية  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ة  م�����رات،  ت�����ش��ع  ال��ق��ي��ا���ش��ي 
وك��ل من  م���رات   5 ف���ازت قطر  )8مرات(، يف ح��ني 
 ،)2( والأردن   )3( والبحرين   )4( الكويت  عمان 
وبفوز جيان اأي�شاً ي�شبح العني النادي الأكرث فوزاً 
على كل من  م��رات متقدماً  باأربع  الذهبي  باحلذاء 
اأندية الحتاد ال�شعودي والعربي القطري واملحرق 

البحريني 3مرات لكل منها .
واأكد م�شرف فريق العني حممد عبيد حماد اأن الفوز 
للحفاظ  مهمة  خطوة  اأم�س  من  اأول  ال�شباب  على 
على ال�شدارة واحراز اللقب احلادي ع�شر ، يف خ�شم 
الظروف التي واجهت الزعيم ب�شبب غياب عنا�شر 

الرتكيز  اأن  ،مو�شحا  الأ�شا�شي  الت�شكيل  مهمة عن 
ينبغي اأن ينتقل اإىل اللقاء املرتقب مع نادي الريان 
،لتعزيز  القدم  لكرة  اأ�شيا  اأبطال  دوري  القطري يف 
حظوظنا يف املناف�شة على التاأهل اإىل الدور الثاين .
واأو�شح اأن  العني ينتظر الرد على طلبه الذي قدمه 
اإىل احتاد الكرة باعادة جدولة مباراة العني والأهلي 
يوم 6 اأبريل املقبل لتقام �شمن مناف�شة كاأ�س رئي�س 
ات�شالت  دوري  م�شابقة  ولي�س  القدم  لكرة  الدولة 
ال���دوري لكل  م��ب��اري��ات  ب��اع��ادة ج��دول��ة  ،ومطالبتنا 
الفرق ولي�س العني فقط ،فالأمر يبدو �شائكا يف ظل 

اأن يكون  الربجمة ال�شاغطة  . واأ�شاف :كنا ناأمل 
التعديل املقرر يف جدولة املباريات خالل �شهر مايو 
املقبل بدل من اأبريل ب�شبب ال�شغوط الكبرية من 
املباريات التي تواجهنا خ�شو�شا البطولة الأ�شيوية ، 
واحلقيقة اأي�شا اأن العني ت�شرر كثريا من املعطيات 
،خ�شو�شا  ات�����ش��الت  ك��اأ���س  م�شابقة  راف��ق��ت  ال��ت��ي 
�شكوى  النهائي حول  القرار  ا�شدار  التاأخر يف عدم 
نادي الن�شر �شد الوحدة ،وتبعات هذا ال�شيء على 
العني الذي كان يجهل طبيعة املناف�س له على بلوغ 

الدور ن�شف النهائي . 

اليوم  م�شاء  الم����ارات  ق�شر  ف��ن��دق  م��الع��ب  ت�شهد 
الحد نهائي دوري وزارة �شوؤون الرئا�شة بني فريقي 
الدور  عبور  من  جناحهما  ،اث��ر  والبطني  يا�س  بني 

الن�شف نهائي من البطولة التي تقام �شمن الربامج 
وال�شراكة  التعاون  اتفاقية  يف  الريا�شية  والن�شطة 

بني الوزارة وجمل�س ابوظبي الريا�شي .

املركزين  حت��دي��د  م��ب��اراة  النهائي  ال��ل��ق��اء  و�شي�شبق 
الدوري والتي �شتجمع  الثالث والرابع يف مناف�شات 
فريقي �شري بني يا�س وليوا ، بتمام ال�شاعة ال�شابعة 
م�شاء ، يف حني تقام يف ال�شاعة الثامنة والن�شف م�شاء 
الف�شل  الفريقني  جمعت  والتي   ، النهائية  امل��ب��اراة 
متكنا  ان  بعد   ،2013 لعام  ال���دوري  م�شتوى  على 
، بجانب  املواجهات  من فر�س ح�شورهما يف جميع 
املجموعتني  لفرق  وت�شدرهما  املتتالية  النت�شارات 
الوىل والثانية ، وح�شمهما املبا�شر ملواجهات الدوار 
النهائية بنجاح كبري . و�شهدت مباراة الياب للمربع 
ادارة  م��دي��ر  ال�شام�شي  ع��ل��ي  ف��ه��د  ح�����ش��ور  ال��ذه��ب��ي 
الت�شويق والت�شال مبجل�س ابوظبي الريا�شي وعبد 
اهلل التميمي ع�شو اللجنة الريا�شية يف وزارة �شوؤون 
الرئا�شة ، بجانب ح�شد كبري من املتابعني وامل�شاندين 
البطني من  اذ متكن   ، البطولة  م�شوار  لفرقهم يف 
بني  �شري  فريق  على  بالفوز  ال��ذه��اب  م�شهد  تكرار 
 ، ال��ن��وب��ي  ب��ه��دف دون م��ق��اب��ل اح����رزه �شلطان  ي��ا���س 
وت��ع��ادل يف امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة ف��ري��ق��ا ب��ن��ي ي��ا���س وليوا 
بدون اهداف .  وحقق الدوري منذ انطالقته مرورا 

م�شاركة  اخلتام  ملحطة  وو�شول  التمهيدية  ب��اأدواره 
فعالة ومميزة من فرق منت�شبي وزارة �شوؤون الرئا�شة 
واجلهات التابعة لها ،ترجمة لأهداف البطولة التي 
اتفاقية  يف  الريا�شية  امل�شابقات  اجندة  �شمن  تقام 
لتحقيق  وال�شاعية  واملجل�س  ال����وزارة  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
ال�شراكات احلكومية يف املجال الريا�شي والعمل على 
خمتلف  �شفوف  يف  الثقايف  الريا�شي  ال��وع��ي  ن�شر 
�شرائح املجتمع وال�شعي لتفعيل الن�شطة الريا�شية 
الروابط  وتعزيز  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزارة  جمتمع  يف 
فرق  ب��ني  الجتماعي  التوا�شل  ودع��م  وال�����ش��داق��ات 
الوزارة واملوؤ�ش�شات التابعة لها بجانب احلر�س على 
الفرق  ت�شمها  التي  والقدرات  املواهب  ودعم  رعاية 
امل�شاركة . ور�شدت اللجنة الريا�شية يف وزارة �شوؤون 
الرئا�شة جوائز قيمة للفرق الفائزة باملراكز الثالثة 
جوائز  تخ�شي�س  بجانب  ال���دوري  خ��ت��ام  يف  الوىل 
ل��ه��داف ال��ب��ط��ول��ة واف�����ش��ل لع���ب واف�����ش��ل حار�س.  
الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزارة  يف  الريا�شية  اللجنة  وكانت 
امل�شاركة  ال��ث��م��ان  ال��ف��رق  ت�شمية  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت  ق��د 
 ، ابوظبي  ام��ارة  يف  املختلفة  واملناطق  امل��دن  باأ�شماء 

يف بادرة مهمة لتعزيز الهوية الوطنية وتر�شيخها يف 
�شفوف �شرائح املجتمع بجانب العتزاز بقيمة تلك 
ابوظبي وال�شعي  الكبري يف جمتمع  املناطق ودوره��ا 

وابرازها  املدن  لتلك  التاريخي  باملوروث  لالحتفاظ 
يف املنا�شبات الريا�شية والجتماعية تثمينا وتقديرا 

لأدوارها الوطنية الرائدة .

بح�ضور را�ضد الهاجري

العني يحتفل بف�زه على ال�سباب وتت�يج جيان باحلذاء الذهبي

الدوري ي�ضل ملحطة اخلتام 

الي�م.. بني يا�ض والبطني يتطلعان للتت�يج بدوري وزارة �س�ؤون الرئا�سة الكروي

قلب الربيطاين اندي موراي امل�شنف 
امل�شنف  فرير  دافيد  وال�شباين  ثانيا 
ثالثا تاأخرهما مبجموعة وتاأهال اىل 
نهائي دورة ميامي المريكية الدولية 
دورات  ث��اين  امل�شرب،  لكرة  املختلطة 
5ر8  جوائزها  والبالغة  نقطة  اللف 

مليون دولر.
ري�شار  الفرن�شي  على  م���وراي  وتغلب 
6-7 )3-7( و1-6  غا�شكيه الثامن 

تومي  المل�����اين  ع��ل��ى  وف����رير  و2-6، 
و2-6   6-4 ع�����ش��ر  اخل��ام�����س  ه��ا���س 

و6-3 يف ن�شف النهائي.
و�شيف  ع���ام���ا(   25( م������وراي  وق�����ال 
النهائي  بلوغه  بعد  الخ��رية  الن�شخة 
ال��ث��ال��ث ل��ه يف م��ي��ام��ي: ك��ان ميكن ان 
املجموعة  اف�����ش��ل يف  ب��ط��ري��ق��ة  ار���ش��ل 
ردي  ك��ان  ذل��ك.  افعل  لكن مل  الوىل 
عانى  ان��ه  الوا�شح  وم��ن  اق��وى لحقا 

الثالثة...  امل��ج��م��وع��ة  يف  ب��ت��ح��رك��ات��ه 
املجموعة  راب��ح��ة يف  ك��رة   20 �شربت 
اقل�س  ان  ف��ق��ررت  وخ�شرتها،  الوىل 
من عدد اخطائي املبا�شرة وهذه املرة 
الوىل التي يخ�شر فيها موراي، حامل 
ال����دورة  يف  جم��م��وع��ة   ،2009 ل��ق��ب 
 30( ف��رير  بلغ  جهته،  وم��ن  احلالية 
يف  الوىل  للمرة  ميامي  نهائي  عاما( 

م�شريته من ا�شل 11 م�شاركة.

م��و���ش��م مثالية  ب���داي���ة  ف����رير  وح���ق���ق 
ب��ت��ت��وي��ج��ه ب���ل���ق���ب دورت��������ي اوك����الن����د 
الربعة  دور  وبلوغه  اير�س  وبوينو�س 
امل��ف��ت��وح��ة ودورة  ا���ش��رتال��ي��ا  ل��ب��ط��ول��ة 
اكابولكو  دورة  ون���ه���ائ���ي  ال�����دوح�����ة 
مذلة  بخ�شارة  مني  عندما  املك�شيكية 
ال�شابة  م���ن  ال��ع��ائ��د  م��واط��ن��ه  ام����ام 
قبل  و6-2(،  نادال )�شفر-6  رافايل 
ا���ش��ب��وع��ني م��ن الدور  ان ي��خ��رج ق��ب��ل 

الثاين لدورة انديان ويلز. وقال فرير 
املخ�شرم  اق�����ش��ى  ال���ذي  ع��ام��ا(   31(
املفاجاأة  ���ش��اح��ب  ع��ام��ا(   35( ه��ا���س 
ال�����ش��رب��ي نوفاك  ب��اخ��راج��ه  ال��ك��ربى 
انا  عامليا:  اول  امل�شنف  ديوكوفيت�س 
�شعيد لبلوغي النهائي. �شاقوم بكل ما 

يف و�شعي للفوز الحد .
 145 و�شي�شعد ها�س، �شاحب املركز 
خ�شوعه  ب�����ش��ب��ب  ���ش��ن��ة  ق���ب���ل  ع���امل���ي���ا 

ال�15  جل��راح��ة يف ورك���ه، اىل لئ��ح��ة 
الوائ��ل بعد غد الثنني لول مرة يف 

5 اعوام.
وه�����ذا ال��ن��ه��ائ��ي اخل���ام�������س ل���ف���رير يف 
دورات املا�شرتز )توج بلقب واحد العام 

املا�شي يف دورة باري�س(.
وفاز موراي، الربيطاين الوحيد املتوج 
ا�شل  م��ن  مواجهات   6 يف  ميامي،  يف 
املواجهات  م���ن  و5  ف����رير،  ع��ل��ى   11

فرير  وتغلب  بينهما.  الخ��رية  ال�شبع 
ارا�س  م���وراي على  واح���دة على  م��رة 
امل��ا���ش��رتز عام  ت��راب��ي��ة يف بطولة  غ��ري 

.2011
وق��ال م���وراي: �شتكون م��ب��اراة �شعبة، 
ن��ت��م��رن ك��ث��ريا مع  ه��و مناف�س رائ����ع. 
لعبنا،  م���ك���ام���ن  ن���ع���رف  ل�����ذا  ب��ع�����س 
و�شت�شهدر املباراة الكثري من املبادلت 

الطويلة .

مـــ�راي وفيـــــــرر يلتقيــــــان يف نهائــــــــي ميـــــــــامـــــــي

بعد  وال��ن�����ش��ف  ال��ث��ان��ي��ة  يف  تنطلق 
ظهر اليوم الحد فعاليات مهرجان 
اأبوظبي الثالث لالألعاب ال�شاطئية 
والذي   2013 املفتوح  الريا�شية 
يقام حتت ا�شراف وتنظيم جمل�س 
اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
نادي ابوظبي للريا�شات ال�شراعية 
ابوظبي  وبلدية  ابوظبي  و�شرطة 
�شركة  م����ن  ت�����ش��وي��ق��ي��ة  وب���رع���اي���ة 
احل���ف���ر ال���وط���ن���ي���ة، وذل������ك خالل 
وحتى  اجل��اري  مار�س   31 الفرتة 

27 ابريل القادم.
وي��ن��ظ��م امل��ه��رج��ان يف ���ش��وء برامج 
جمل�س ابوظبي الريا�شي وال�شاعية 
املجتمعية  ال���ري���ا����ش���ة  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
ودعم  الريا�شي  التوا�شل  وتعزيز 
مببادرات  املجتمع  ���ش��رائ��ح  جميع 
التخل�س  على  ت�شاعدهم  ريا�شية 
ال�شحية  وامل��ع��وق��ات  امل��خ��اط��ر  م��ن 
الريا�شة  ����ش���ع���ار  م����ن  ان���ط���الق���ا 
خطوات  دع����م  ب��ج��ان��ب  ل��ل��ج��م��ي��ع، 
الريا�شي  ال���وع���ي  ن�����ش��ر  وحم�����اور 
البطولت  خمتلف  ع��رب  واأه��م��ي��ت��ه 
ي�����ش��رف عليها  ال���ت���ي  وامل�����ش��اب��ق��ات 
امل���الع���ب  ، وا����ش���ت���ث���م���ار  امل���ج���ل�������س 
يف  امل��ت��واف��رة  الريا�شية  واملن�شئات 
ك��ورن��ي�����س اب��وظ��ب��ي وال��ع��م��ل على 
توفري بيئة ريا�شية ترفيهية واإبراز 
املعامل ال�شياحية للعا�شمة ابوظبي 
يف اجلانب الريا�شي وعك�س اأهمية 
باملجتمع  الفرد  حياة  يف  الريا�شة 
يف  امل���ه���رج���ان  دور  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل وال����رواب����ط بني 

ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع وت��ن��م��ي��ة اأوا�����ش����ر 
احلكومية  اجلهات  بني  ال�شراكات 

امل�شرفة على احلدث.
املفتوح  ال�شاطئي  امل��ه��رج��ان  ي��ق��ام 
على فرتتني ، حيث تنطلق الأوىل 
م���ن ت���اري���خ 31- م���ار����س اجل���اري 
وح��ت��ى 13 اب��ري��ل امل��ق��ب��ل يف حني 
تقام الثانية خالل الفرتة 6 -27 
ابريل املقبل ، وذلك ب�شورة يومية 
الراغبني  جلميع  جمانية  وب�شفة 
واأن�شطته  فعالياته  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 
و�شط   ، وال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
م�شاركة وا�شعة من طالب وطالبات 
اإفراد  وجميع  واجلامعات  املدار�س 

املجتمع بكافة الأعمار .
فعاليات  ان���ط���الق  ال���ي���وم  وت�����ش��ه��د 
الألعاب  ت�شم  التي  الوىل  الفرتة 
البحرية  والأن�����ش��ط��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

وال�����ش��اط��ئ��ي��ة ع���ل���ى ����ش���اط���ئ ن����ادي 
ال�شراعية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  اب���وظ���ب���ي 
حيث   ، الأم�����واج  بكا�شر  وال��ي��خ��وت 
البداية مع م�شابقات ال�شغار التي 
ت�شمل التزحلق على املاء والدراجات 
امل��ائ��ي��ة وال���ق���وارب ال�����ش��راع��ي��ة فئة 
الفتتاح  �شي�شهد  كما  الأوبتم�شت، 
بدء فعاليات القرية الرتاثية، والتي 
ت��ت�����ش��م��ن م��ع��ر���ش��ا ل�����ش��ور قدمية 
املنتوجات  ب��ج��ان��ب  ال��ع��ا���ش��م��ة  ع��ن 
يف   ، ال�شعبية  والأك�����الت  ال��ي��دوي��ة 
ب�����ادرة ح���ر����س م���ن خ��الل��ه��ا ن���ادي 
ال�شراعية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  اب���وظ���ب���ي 
بن�شخة  ح���ا����ش���رة  ت���ك���ون  ان  ع��ل��ى 
بالتعاون  وذل��ك  الثالثة  امل��ه��رج��ان 
مع الحتاد الن�شائي العام، لتعريف 
امل�شاركني  وجميع  وال�شياح  ال��زوار 
واجلن�شيات  الع��م��ار  خمتلف  م��ن 

المارات.  جمتمع  وثقافة  ب��رتاث 
للريا�شات  اب��وظ��ب��ي  ن����ادي  وات�����اح 
ال�����ش��راع��ي��ة ف��ر���ش��ة امل�����ش��ارك��ة لفئة 
يف  اخل���ا����ش���ة  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
ف���ع���ال���ي���ات امل���ه���رج���ان اب����ت����داء من 
ممار�شة  مب��ق��دوره��م  حيث  ال��ي��وم، 
اثر   ، ال�شراعي  الإبحار  يف  احلرية 
�شراعية  لقوارب  النادي  تخ�شي�س 
ومبرافقة  بها  الإبحار  ي�شتطيعون 
جميع  وت�����ش��م  خمت�شني  م��درب��ني 

و�شائل ال�شالمة. 
الثانية  الفرتة  فعاليات  و�شت�شهد 
 27- 6 ال����ف����رتة  خ�����الل  امل���م���ت���دة 
ابوظبي  كورني�س  �شاطئ  يف  ابريل 
الطائرة  )ك����رة  م�����ش��اب��ق��ات  اق���ام���ة 
ال�شابوين،  امل��ل��ع��ب   ، ال��ق��دم  ك���رة   ،
الألواح  على  التزحلق  ال�شلة،  ك��رة 

اخل�شبية(.

البطولت  �شل�شلة  ب��اأن  اإقليمي  جتزئة  خبري  اأ���ش��ار 
ب�شكل  �شاهمت  قد  دبي  ت�شت�شيفها  التي  الريا�شية 
الطابع  امللبو�شاتذي  اإنعا�س مبيعات قطاع  كبري يف 
القرن  حقبة  اإىل  تاريخه  يعود  ال��ذي  الكال�شيكي 
ال��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر. واأ����ش���اف ب����اأن ال��ك��ث��ري م��ن متابعي 
التي  ت��ل��ك  ���ش��ي��م��ا  ال��ري��ا���ش��ي��ة ول  دب����ي  ب���ط���ولت 
املباريات  هذه  مل�شاهدة  يذهبون  بالفرو�شية  تتعلق 
بربطات  م�شحوباً  كال�شيكي  ر�شمي  زي  لب�شني 
مما   ، اأ���ش��ك��وت  ت�شمى  احل��ري��ر  م��ن  م�شنوعة  عنق 
�شهر  امللبو�شات يف  الأن���واع من  ه��ذه  مبيعات  اأنع�س 
م��ار���س اجل�����اري.  وك��ان��ت اأن�����دروز ت��اي��ز ، العالمة 
ربطات  جم���ال  يف  املتخ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
اقباًل كبرياً على  العنق والإك�ش�شوارات، قد �شهدت 
خالل  كبرية  بكميات  العنق  ربطات  من  النوع  ه��ذا 
جمريات البطولت العاملية اخلا�شة بالفرو�شية يف 

دبي يف مو�شمها احلايل.
اأبو هدهود،  اإيهاب  قال  املو�شوع،  هذا  على  وتعليقاً 
مدير عالمة اأندروز تايز يف الإمارات يف �شركة اأت�س 
�شباق  م�شجعو  يرتدي  اأن  ال��ع��ادة  ج��رت   : فا�شن   2

ال��ربي��ط��اين رب��ط��ات العنق م��ن نوع  اخل��ي��ول امللكي 
األهم م�شممي  اأ�شكوت منذ زمن بعيد، المر الذي 
العنق  رب���ط���ات  ت�����ش��م��ي��م��ه��ذه  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل  الأزي�������اء 
التيغالباً ما تكون م�شنوعة من احلرير ذات نهاية 
طرفها  ليظهر  القمي�س  حت��ت  وت��رت��دى  عري�شة 
ال��ع��ل��وي. وي��ع��د ال��ل��ون ال��ف�����ش��ي اأ���ش��ه��ر األ�����وان هذه 
القدمية لتطال  العادة  امتدت هذه  الربطات. وقد 
الفرو�شية  ب��ط��ولت  يح�شرون  اللذين  امل�شجعني 
التي جتري يف دبي، مما انع�س الطلب على ربطات 
ال��ع��ن��ق م��ن ن���وع اأ���ش��ك��وت خ���الل جم��ري��ات بطولت 

الفرو�شية .
اأ�شكوت الربطة الوحيدة التي حتمل  واأ�شاف: تعد 
ال��رب��ط��ات الأخ���رى  ب��ه��ا بينما جميع  خ��ا���ش��اً  ا���ش��م��اً 
بطريقة  التقليدية  الربطة  ا�شتخدام  جم��رد  ه��ي 
حيث  ا�شتخدامها  مفهوم  تطور  وقد  خمتلفة.  لف 
امل�شحوب  اجلينز  لتالئم  منا�شبة  الآن  اأ�شبحت 
لكال  مالئمة  اأنها  كما  ريا�شي،  وجاكيت  بقمي�س 

املنا�شبات الر�شمية وغري الر�شمية . 
وتتخ�ش�س اأندروز تايز املتواجدة يف اأكرث من 20 

دولة يف العامل بربطات العنق والقم�شان والأحزمة 
من  وغ��ريه��ا  العنق  رب��ط��ات  ومثبتات  وال���ف���ولرات 
ت�شميم  قابلية  خ��دم��ات  توفر  كما  الإك�����ش�����ش��وارات. 
ربطات عنق تعك�س العالمات التجارية لل�شركات اأو 

تكمل اللبا�س الر�شمي ملوظفيها.
وقال اأبو هدهود: يقوم فريق عملنا بتدريب عمالئنا 
يف  وم�شاعدتهم  ا�شكوت  ربطة  ارت���داء  كيفية  على 
تن�شيق الأوان. كما يقدمون لهم ن�شائح ا�شت�شارية 
لبطولت  م�شابهة  لأح��داث  الإ�شتعداد  كيفية  حول 

الفرو�شية .
تايز يف خم�شة م��ولت جتارية يف  اأن���دروز  وتتواجد 
الإمارات هي دبي مول ومول الإمارات وديرة �شيتي 
الوحدة  وتو�شعة  ابوظبي  يف  م��ول  وم��اري��ن��ا  �شنرت 
مول يف اأبوظبي. وتعتزم اإت�س تو فا�شن افتتاح اكرث 
من خم�شة متاجر جديدة يف كافة اأنحاء املنطقة يف 

غ�شون خم�س �شنوات.
البارزة  التجارية  العالمات  من  تايز  اأن��دروز  وتعد 
يف جمال ربطات العنق يف العامل، وهي متتلك اأكرث 

من مئة متجراً موزعة يف كافة اأنحاء العامل.

القا�شمي  ال�شيخ عبدامللك بن كايد  اأطلق معايل 
م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم را�س اخليمة رئي�س 
جمل�س ادارة جمعية المارات للتنمية الجتماعية 
بطولة الفرجان الثانية لكرة القدم التي تنظمها 
براأ�س  الج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  الم�����ارات  جمعية 
حفل  ح�شر  فريقا.   16 فيها  ويتناف�س  اخليمة 

اجلمعية  ادارة  جمل�س  اع�شاء  البطولة  اط��الق 
ومديرها العام بالإنابة وجمهور غفري من ع�شاق 
ك��رة القدم. وق��ال خلف عنرب مدير ع��ام جمعية 
هذه  اأن  بالإنابة  الجتماعية  للتنمية  الم���ارات 
تفعيل  يف  اجلمعية  ر�شالة  من  تنطلق  البطولة 
امل�شاركة ال�شبابية حيث مت تنظيم البطولة للعام 

الثاين على التوايل نظرا للنجاح الذي حتقق يف 
 .2012 البطولة الوىل التي اطلقت يف مار�س 
وا�شاف ان 16 فريقا يتناف�شون يف البطولة التي 
الظيت حيث  تقام على ملعب اجلمعية مبنطقة 
من  باملراكز  للفائزين  مالية  ج��واز  ر�شد  مت  قد 

الول وحتى الرابع .

كان يرتديها م�ضجعو بطولت �ضباق اخليل امللكي الربيطاين يف القرن  الـ19الي�م.. انطالق فعاليات مهرجان اأب�ظبي الثالث لالألعاب ال�ساطئية الريا�سية 

بط�لت الفرو�سية يف دبي تنع�ض مبيعات 
ربطات العنق اأ�سك�ت الكال�سيكية 

اإطالق بط�لة الفرجان الثانية لكرة القدم براأ�ض اخليمة 
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اأكد الحتاد املقدوين لكرة القدم انه ارتكب خطاأ تقنيا يف 
احت�شاب �شوت قائد منتخبه غوران بانديف يف الت�شويت 

لف�شل مدرب يف العامل لعام 2012.
ال��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه مورينيو م���درب ري���ال مدريد  وك���ان 
ال�شباين �شكك موؤخرا ب�شحة منح جائزة اف�شل مدرب 
يف العامل اىل في�شنتي دل بو�شكي مدرب منتخب ا�شبانيا 
لكرة القدم، معتربا انه ح�شل تبديل يف بع�س ال�شوات 

التي �شبت يف م�شلحته.
لدى  ت�شويت  يف  بو�شكي  دل  وراء  ثانيا  مورينيو  وح��ل 
ال��الع��ب��ني ال��دول��ي��ني، امل���درب���ني وال�����ش��ح��اف��ي��ني، وادعى 
م���درب ت�شل�شي الن��ك��ل��ي��زي ال�����ش��اب��ق ان���ه غ���اب ع��ن حفل 

توزيع اجلوائز يف زيوريخ يف كانون الثاين-يناير املا�شي 
لعتقاده بح�شول خمالفات يف الت�شويت.

وان��رت ميالن  الي��ط��ايل  ن��اب��ويل  بانديف، لع��ب  وا�شعل 
ال�شابق، بعدها الق�شية بعد ك�شفه عن الت�شويت ملورينيو 
الدويل  فيما راح �شوته ر�شميا لدل بو�شكي، رد الحتاد 
الحتاد  م��ن  امل�شتلم  ال��ف��اك�����س  ب��اظ��ه��ار  ذل���ك  ب��ع��د  فيفا 
اأعطاه  ال��ذي  بانديف  فيه �شوت  يظهر  ال��ذي  امل��ق��دوين 

لدل بو�شكي، قبل ان يعرتف الحتاد املقدوين بخطئه.
وجاء يف بيان لالحتاد املقدوين: عندما و�شل المر اىل 
عن  �شفهيا  لنا  وع��رب  ببانديف  ات�شلنا  الق���رتاع،  ورق��ة 
اف�شليته ملورينيو كاف�شل مدرب ومنحه 5 نقاط. بدون 

اي نية لتغيري �شوت بانديف، مت و�شع عالمة على خانة 
دل بو�شكي وار�شل الفاك�س اىل الحتاد الدويل يف اليوم 

التايل. كان خطاأ تقنيا .
نال  بو�شكي  دل  ف��ان  بانديف،  �شوت  عن  النظر  وبغ�س 
عن   14% ب���ف���ارق  ال����ش���وات  م���ن  51ر34%  ن�����ش��ب��ة 

مورينيو.
وكان مورينيو 50 عاما قال لقناة اأر تي بي الربتغالية: 
�شخ�س،  بي  ات�شل  احلفل.  عن  غيابي  على  نادما  ل�شت 
�شخ�شان او ثالثة كي يقولوا يل بانهم �شوتوا مل�شلحتي، 
لذلك  ت�شويتهم.  يف  اخ��رى  ا�شماء  ظهرت  النهاية  ويف 

قررت عدم الذهاب .

عمان تلتقي لبنان والب��سنة وديًا الحتاد املقدوين يقر بت�س�يت بانديف مل�ريني� 

•• �سانيا- وليد اجلابري:

الثنائي  ب��ق��ي��ادة   3 الفيكتوري  زورق  ط��اق��م  اأه���دى 
املري  �شيف  ال��زف��ني وحم��م��د  �شيف  ع���ارف  ال��ع��امل��ي 
النت�شارات  )هاتريك(  با�شتكمال  الفريق  اجن��ازات 
ال�شباق  الأول يف  امل��رك��ز  واإح����راز  اأم�����س  ي��وم  بالفوز 
الكربي  ال�شينية  �شانيا  جل��ائ��زة  ال��ث��اين  الرئي�شي 
الفتتاحية  اجلولة  الأوىل  الفئة  ال�شريعة  للزوارق 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل   2013 ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  م���ن 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخ��ي��ه  واىل  اهلل 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واىل �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
الفيكتوري  موؤ�ش�شة  راع���ي  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 
باإحراز لقب  الثالثية  البحار  اأم��راء  تيم. وا�شتكمل 
ال�شباق الرئي�شي الثاين بجدارة بعدما جنح يف اليوم 
الأول من البطولة يف الفوز ب�شباق اأف�شل زمن قبل 
ال�شباق  يف  الأول  املركز  اأم�س  من  اأول  ي��وم  ينال  اإن 
20 نقطة جديدة منحته  الأول لي�شيف  الرئي�شي 
����ش���دارة ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام ل��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل 2013 
بر�شيد 40 نقطة اإ�شافة اإىل �شدارة ترتيب بطولة 

ايدوك�س لأف�شل زمن بر�شيد 20 نقطة.
ال��ث��اين جلائزة  ال�����ش��ب��اق   3 ف��ي��ك��ت��وري  زورق  ان��ه��ى 
الفئة  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  ال��ك��ربي  ال�شينية  �شانيا 
الأوىل والذي �شهد م�شاركة 8 زوارق يف زمن قدره 
امل���دة ال��زم��ن��ي��ة التي  اإج��م��ايل  42.32 دق��ي��ق��ة ه��ي 
ا�شتغرقها لقطع كور�س وم�شار ال�شباق الذي و�شلت 
 14 على  و�شمل  بحريا  ميال   70.5 اإىل  م�شافته 
لفة مبا يف ذلك لفة البداية. ومر ال�شباق بظروف 
الأحمر  ال��ع��ل��م  ورف����ع  ب��ع��د  ت��وق��ف  ب��ع��دم��ا  ع�شيبة 
 91 ا�شيكالر-زابو  زورق  وانقالب  لنحراف  نظرا 
اأزيك  ويغور  ري�شكي  زابو  الثنائي كري�شتيان  بقيادة 

حيث هرعت ف��رق الإن��ق��اذ اإىل مكان الن��ق��الب ومت 
لت�شطف  �شليما  خ��رج  ال��ذي  الطاقم  اإيل  الو�شول 
اإيذانا  ال����زوارق م��ن ج��دي��د وي��رف��ع العلم الأخ�����ش��ر 

بانطالق ال�شباق.
العاملي عارف وحممد املري كثريا  الثنائي  وا�شتفاد 
واثقة  النطالقة  لتاأتي  الأول  ال�شباق  موقف  من 
ويقود  ال�شباق  ال��زورق  ليت�شدر  البداية  وقوية من 
العلم  رف��ع  حتى  اآخ���رى  بعد  دورة  امل�شاركة  ال��ف��رق 
مرة  ال��ب��ح��ار  اأم����راء  تتويج  ع��ن  معلنا  ال�شطرجني 
هاينان  ج��زي��رة  م��ي��اه  و���ش��ط  ال�شني  هنا يف  اآخ���رى 
ال�����ش��اح��رة. وك����ان ال��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى اأ����ش���ده ب��ني باقي 
الزوارق امل�شاركة حيث جنح زورق فيكتوري ا�شرتاليا 
7 بقيادة الثنائي دراين نيكل�شون ورو�س والتون يف 
الو�شيف  ال��زوارق منتزعا مركز  باقي  على  التفوق 
والذي اأهله اأي�شا ليحتل املركز الثاين يف الرتتيب 
العام للبطولة بعد نهاية اجلولة الفتتاحية متطلعا 

اإىل املزيد من النت�شارات يف اجلولت املتبقية.
اليطايل  الثنائي  بقيادة   10 فيندي  زورق  و�شعى 
اإىل  كاربيتال  ج��ي��وف��اين  وم��واط��ن��ه  فورميلي  ل��وك��ا 
الو�شول اإىل مركز الو�شيف طوال مراحل ال�شباق 
 7 فيكتوري  زورق  يف  ال�شرتايل  الطاقم  عناد  لكن 
ليكتفي  هدفهما  لتحقيق  امل��ج��ال  لهما  ي���رتك  مل 
الذي  الأم���ر  وه��و  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  بتحقيق  الثنائي 
الرتتيب  لئحة  يف  الثالث  املركز  يحتالن  جعلهما 

للبطولة بعد ختام جولة �شانيا.
 ابوظبي 5 رابعا

وانهى زورق ابوظبي 5 بقيادة بطلنا فالح املن�شوري 
الرئي�شي  ال�شباق  مونتفيكي  غيامباولو  وزم��ي��ل��ه 
ثاين  العامل ويف  بطولة  الفتتاحية من  يف اجلولة 
اختبار لهذا الثنائي يف املركز الرابع حيث حاول معا 
ال�شباق و�شغطا كثريا  الفارق طوال مراحل  تقليل 
ال�شباق  اإكمال  النهاية يف  املناف�شني وجنحا يف  على 
واحل�شول على املركز الرابع بني 8 زوارق م�شاركة 

لي�شيف الفريق 9 نقاط جديدة رفعت ر�شيده اإىل 
16 نقطة يف املركز الرابع للرتتيب العام.

 اأول نقاط للعديدي
الثاين  الرئي�شي  لل�شباق  اخلام�س  املركز  يف  وج��اء 
نيكوليني  ل��وك��ا  ب��ق��ي��ادة   23 اك��ي��اي  اي��ط��ال��ي��ا  زورق 
هذا  لأداء  ملحوظ  تطور  يف  غابياين  ماريا  وجيان 
الزورق )العتيد( بينما ا�شتطاع بطلنا ال�شاعد �شامل 
فورم  ب��ويل  النم�شا  زورق  قيادة  من  العديدي  علي 
املو�شم  ه��ذا  البطولة  يف  نقاط  اأول  لتح�شيل   74
ب��ح��ل��ول ال����زورق يف امل��رك��ز ال�����ش��اد���س ب��رف��ق��ة زميله 
خم�س  اأول  و�شع  وبالتايل  بويل  توما�شو  اليطايل 

نقاط يف بنك املناف�شة.
 )فينو�س( حتت�ضن مرا�ضم التتويج

التتويج لأبطال  ال�شباق مرا�شم  وجرت عقب نهاية 
)الأول(   3 ال��ف��ي��ك��ت��وري  ال��ث��اين  الرئي�شي  ال�����ش��ب��اق 
وف��ي��ك��ت��وري ا���ش��رتال��ي��ا 7 )ال���ث���اين( وف��ي��ن��دي 10 
)الثالث( وذلك يف اأجمل واجهات مدنية �شانيا وهي 
جزيرة )فينو�س( اأيقونة جزيرة هينان والتي متثل 
الواجهة البحرية بح�شور كار ال�شخ�شيات تقدمهم 
ال��دك��ت��ور راف��ئ��ي��ل��ي ك��ي��ويل رئ��ي�����س الحت����اد الدويل 
للزوارق ال�شريعة يو اأي اأم واحمد حربو�س الرميثي 
اأو بي �شي وعي�شى  الدولية  رئي�س جلنة املحرتفني 
البحرية  لل�شئون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  خ��رب��ا���س  ب��ن 
الأمني  ديني  وان��دري��ه  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  مبكتب 
ال��دويل وعدد من م�شئويل مقاطعة  العام لالحتاد 
ف��رح��ة عارمة  ع��ا���س اجلميع  ه��اي��ن��ان حيث  ج��زي��رة 
الإمارات  لدولة  الوطني  الن�شيد  ع��زف  مع  خا�شة 

العربية املتحدة.
ـــرتب مــــن )مـــئـــويـــة(  ـــق  الـــفـــيـــكـــتـــوري ي

النت�ضارات
رقم  حتقيق  م��ن  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  اق��رتب��ت 
املوؤ�ش�شة  ���ش��ج��الت  اإىل  ي�����ش��اف  ت��اري��خ��ي  اجن�����ازات 
الثنائي  رفع  حيث  والبطولت  بالجنازات  العامرة 
العاملي عارف �شيف الزفني وحممد املري انت�شارات 
�شباقا   170 م��ن  انت�شارا   96 اإىل  البحار  اأم���راء 
رئي�شيا خا�شه الأبطال على مدار تاريخ م�شاركاتهم 

يف البطولة العاملية.
وتاأتي هذه الجنازات املتتالية والتي ر�شمها نفر من 
اأبناء هذا الوطن املعطاة لتوؤكد على مدى قدراتهم 
املنا�شبات  كل  والنت�شار يف  الجن��ازات  علي حتقيق 
الزفني  ع��ارف  اأ�شبح  حيث  العاملية  البطولت  وك��ل 
من �شمن النخبة من الأبطال العامليني يف طريقه 
لن ي�شبح اأف�شل ريا�شي يف الزوارق ال�شريعة يحقق 

انت�شارات يف ال�شباقات الرئي�شية.
با�شم  امل�شجل  ال��رق��م  ال��زف��ني  �شيف  ع���ارف  وع����ادل 
ب��ورغ��ن روين �شاحب  ال��روي��ج��ي  ال��ع��امل��ي  ال��ب��ط��ل 
ال�شباقات  يف  الن��ت�����ش��ارات  ع��دد  يف  الثانية  امل��رت��ب��ة 

على  بطلنا  اأ���ش��ب��ح  حيث  م��رة   34 وه��و  الرئي�شية 
اأعتاب معادلة الرقم القيا�شي وامل�شجل با�شم البطل 

الربيطاين �شتيف كرتي�س وهو 42 انت�شارا.
واأ�شبح بطلنا حممد املري رابع اأف�شل ريا�شي يحرز 
انت�شارات يف اجلائزة الكربى م�شجال 24 انت�شارا 
ومتفوقا على زميله باملوؤ�ش�شة احلا�شر الغائب نادر 
وذل��ك خلف  انت�شارا   23 وال���ذي ميلك  ب��ن هندي 

الربيطاين كرتي�س 42 والزفني وروين 34 .
 �ضعيد مبعادلة رقم بورغن روين
الزفني:الفوز الثالثي زاد من فرحتنا

رف���ع ب��ط��ل��ن��ا ال��ع��امل��ي ع����ارف ���ش��ي��ف ال���زف���ني ال�شكر 
اجلزيل اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي 
واملتابعة  الدعم  الفيكتوري تيم على  راعي موؤ�ش�شة 
الكبرية  النجاحات  اأ�شهم يف  الذي  الأمر  والهتمام 
يف  و�شفرائها  تيم  الفيكتوري  ملوؤ�ش�شة  واملتوا�شلة 

جميع املنا�شبات اخلارجية.
���ش��ع��ادة �شيف  اإىل  ���ش��ك��ره اجل���زي���ل  ال���زف���ني  ووج����ه 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الكتبي  م��رخ��ان  ب��ن 
امل�شتمر  والت�شجيع  املتابعة  علي  تيم  الفيكتوري 
كما قدم ال�شكر اجلزيل اإىل زميله يف قمرة القيادة 
اإىل  الو�شول  يف  كثريا  �شاعده  ال��ذي  امل��ري  حممد 
من�شات التتويج وكل فريق العمل والوفد الذي رافق 
امل�شاركة يف ال�شني والذي �شم عي�شى خربا�س املدير 
التنفيذي لل�شئون البحرية يف مكتب �شمو ويل عهد 
دبي وت�شجيعه للفريق كذلك نادر بن هندي و�شامل 

العديدي و�شلطان الظاهري واحمد األعيايل.
وابدى الزفني �شعادته الكبرية بالجناز املميز الذي 
ال�شينية  �شانيا  ج��ائ��زة  مناف�شات  خ��ت��ام  يف  حت��ق��ق 
اجلولة  الأوىل  ال��ف��ئ��ة  ال�����ش��ري��ع��ة  ل���ل���زوارق  ال��ك��ب��ري 
الفتتاحية من بطولة العامل 2013 وذلك باإحراز 
التتويج  من�شة  ع��ل��ى  والهيمنة  الأل���ق���اب  ه��ات��ري��ك 
اإىل  بالو�شول  اأي�شا  كبرية  �شعادتي  وق��ال  بجدارة. 
امل��رك��ز ال��ث��اين يف ق��ائ��م��ة اأف�����ش��ل ري��ا���ش��ي��ي ال����زوارق 
ال�����ش��ري��ع��ة وم��ع��ادل��ة رق���م ال��ب��ط��ل ال��روي��ج��ي روين 
النجاحات  طريق  يف  ال�شتمرار  اأم��ل  على  ب��ورغ��ن 

م�شتقبال.
 املري: اجتزنا مرحلة �ضعبة والقادم اأف�ضل

اأ����ش���رة موؤ�ش�شة  امل����ري  ه��ن��ا ب��ط��ل��ن��ا ال��ع��امل��ي حم��م��د 
حققها  التي  املتالحقة  الجن���ازات  تيم  الفيكتوري 
الفريق يف ال�شني وح�شوله على ثالثة األقاب دفعة 
ال�شينية  �شانيا  جائزة  مناف�شات  ختام  مع  واح��دة 
اجلولة  الأوىل  الفئة  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  ال��ك��ربي 
لقب  وه��ي   2013 العامل  بطولة  من  الفتتاحية 
اأف�شل الزمن وال�شباقان الرئي�شيان الأول والثاين.
وقال اإن الفريق اجتاز مرحلة �شعبة من البطولة 
ان��ه��ى عليه  ال���ذي  امل��وق��ف  امل��و���ش��م خا�شة بعد  ه��ذا 

امل�شهد يف ال�شباق الأول وفقدان املروحة م�شريا اإيل 
اإن الفريق اجتهد ليح�شل على اأف�شل اأداء واحلمد 
هلل وفقنا يف النهاية م�شريا اإىل اإن املرحلة القادمة 
من  املت�شل  العمل  ظل  يف  بالتاأكيد  اأ�شعب  �شتكون 

باقي الفرق امل�شاركة.
 الرميثي ي�ضيد باجناز الفيكتوري ويثني على 

فالح
هناأ احمد حربو�س الرميثي رئي�س جلنة املحرتفني 
الدولية للزوارق ال�شريعة اأو بي �شي الثنائي العاملي 
عارف الزفني وحممد املري قائد زورق الفيكتوري 
�شانيا  يف  حت��ق��ق  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري  الجن������از  3على 
من�شة  علي  اأبطالنا  ت��واج��د  اإن  م��وؤك��دا  ال�شينية، 
التتويج دليل على الدعم الكبري الذي يجدوه من 

القيادة الر�شيدة.
وعن م�شاركة فالح املن�شوري يف قيادة زورق ابوظبي 
5 قال اأن توجيهات �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
خليفة اآل نهيان باأهمية دعم الفريق دوما بالعنا�شر 
الوطنية وال�شابة هو عنوان رائع ل�شتمرارية عطاء 
البطل مل  نتائج  اإن  بالقول  الفريق، موؤكدا  وتقدم 
نتوقعها ل �شيما واأنه يخو�س ي�شارك للمرة الأوىل، 
و�شنكون  وق���ادم  ن��اج��ح  بطل  م�����ش��روع  بالتاأكيد  وه 
واأننا  خ��ا���ش��ة  الآن  ال��ن��ت��ائ��ج  نتعجل  ول  ���ش��ب��وري��ن 
ا�شتك�شافية  حمطة  املو�شم  ه��ذا  يكون  ب��اأن  نرغب 

للمت�شابق واإعدادية للم�شتقبل.
 تطور ملحوظ لقائد زورق ابوظبي 5

عرب �شامل الرميثي رئي�س بعثة فريق اأبوظبي عن 
ارتياحه الكبري مل�شتوى فالح يف اأول م�شاركة له، و 
قال : �شارك فالح يف ال�شباق الرئي�شي الأول و�شط 
ال��ري��اح والأم������واج، ويف  ارت��ف��اع م��ل��ح��وظ ل�شرعة 
اأنه قد طور  اأي  ال�شباق الثاين كانت املياه هادئة، 
م�شاركته يف اأكرث من مناخ، وهي فر�شة نادرة قلما 
اأن تتكرر حيث اأن الأجواء ل تكون متقلبة مثلما 
�شاهدنا هنا يف �شانيا، وبالن�شبة لنا فقد كان ذلك 

م�شدر اطمئنان اإىل اأن املت�شابق قادر على التعامل 
مع اأي اأجواء، ولن ن�شتعجل الأحداث حيث اأنه ل 

يزال اأمامه طريق طويل للو�شول لالأف�شل.
 )فيندي 10( ت�ضدر التجارب ال�ضباحية

التجارب  اأم�س  ي��وم  ال�شباحية  الفرتة  يف  وج��رت 
احلرة للزوارق امل�شاركة من اجل اختبار جاهزيتها 
ق��ب��ل ال�����ش��ب��اق ال��رئ��ي�����ش��ي ال��ث��اين ح��ي��ث ت�شدرها 
10 وال��ذي �شجل زمنا  ال��زورق اليطايل فيندي 
م�شافة  اإج��م��ايل  لقطع  دقيقة   2.54،56 ق��دره 
4.9 ميال بحريا بينما  التي و�شلت  ال�شباق  لفة 
3 وم��ن حماولة واح��دة فقط يف  الفيكتوري  حل 
املركز الثاين و�شجل زمنا قدره 3.08،72 دقيقة 
وجاء يف املركز الثالث زورق فيكتوري ا�شرتاليا 7 
و�شجل 3.09،77 دقيقة بينما احتل املركز الرابع 

زورق ابوظبي 5 و�شجل 03.17،91 دقيقة.

 الرتتيب العام لل�ضباق الثاين:
الأول: الفيكتوري )الإمارات( 

الثاين:فيكتوري 7 )ا�شرتاليا( 
الثالث: فيندي )ايطاليا( 

الرابع:ابوظبي )الإمارات( 
اخلام�س: اكياي 23 )ايطاليا( 

ال�شاد�س: بويل فورم 74 )النم�شا(
ال�شابع: فيندي 8 )ايطاليا(

 الرتتيب العام لبطولة العامل
الأول: الفيكتوري )الإمارات( 40 نقطة

الثاين:فيكتوري 7 )ا�شرتاليا( 24 نقطة
الثالث: فيندي )ايطاليا( 24 نقطة

الرابع:ابوظبي )الإمارات( 16 نقطة
 15 )الرويج-تركيا(  ا�شكيالر  زاب��و-  اخلام�س: 

نقطة
ال�شاد�س: اكياي 23 )ايطاليا( 12 نقطة

ال�شابع: بويل فورم 74 )النم�شا( 5 نقاط

اإهداء اإجنازات )�ضانيا( لرئي�س الدولة ونائبه وحمدان بن حممد

الفيكتــــ�ري 3 يكمـــل )هاتريـــــك( يف جائـــــزة ال�ســــني بنجـــــاح
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اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأع��ل��ن 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي )رعاه اهلل( بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي  ال�شيخ حمدان بن را�شد 
وزير املالية و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د 
اآل  را���ش��د  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
بدبي  ال��ع��ام  والم���ن  ال�شرطة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
و�شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة 
الأع��ل��ى ملجموعة طريان  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب���ي 
العاملي  دب��ي  ك��اأ���س  بطولة  اإف��ت��ت��اح  ر�شميا  الإم����ارات 
ن�شخته  يف  ال�شبا  بند  م��ي��دان  م�شمار  على  للخيل 
يف  امل�شاركني  جلميع  �شموه  متمنيا  ع�شرة  الثامنة 
تطلعاتهم  وحتقيق  والتوفيق  النجاح  الكاأ�س  �شوط 
بالفوز بهذا ال�شوط الذي يعد الأغلى يف العامل .. 
اإذ يبلغ جمموع جوائزه النقدية 10 ماليني دولر 
�شتة ماليني منها �شتكون من ن�شيب الفائز الأول 

اىل جانب ت�شلمه الكاأ�س الذهبية.
وانطلقت فعاليات بطولة كاأ�س دبي العاملي يف دورته 
الثامنة ع�شرة والتي ت�شمل ت�شعة ا�شواط مبا فيها 

�شوط ال�شباق الرئي�شي كاأ�س دبي العاملي.

مليونا   27 الت�شعة  ال�شباقات  جوائز  قيمة  وتبلغ 
دولر جوائز  10 ماليني  منها  دولر  ال��ف  و250 
باأنه  امل��ع��روف  العاملي وح��ده وه��و  ك��اأ���س دب��ي  �شوط 

اأغلى �شباق خيل يف العامل.
وبداأت الأم�شية بال�شوط الول )بطولة دبي كحيلة 
األفي  مل�شافة  ال�شيلة  العربية  للخيول  كال�شيك( 
مرت )ار�شية ا�شطناعي( برعاية اإعمار وتبلغ قيمة 
..وانتهى  الوائ��ل  لل�شتة  دولر  ال��ف   250 جوائزه 
بن  جوعان  لل�شيخ  مونلو(  )املامون  احل�شان  بفوز 
حمد بن خليفة اآل ثانى بالبطولة يليه )فري�شا�س( 
ل�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي وزير املالية يف املركز الثاين يف حني جاء )تى اإم 
فريد تك�شا�س( لل�شيخ جوعان بن حمد بن خليفة اآل 

ثانى ثالثا و)ني�شان( لل�شيد على حداد رابعا.
ماجد  ال�شيخ  �شمو  ق��ام  الأول  ال�شوط  نهاية  وبعد 
الثقافة  اآل مكتوم رئي�س هيئة  بن حممد بن را�شد 
كاأ�س  ام�شية  ا���ش��واط  رع��اة  بتكرمي  بدبي  والفنون 
دبي العاملي. وفاز املهر )�شوفت فولينج رين( ل�شمو 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم ببطولة جودلفني 
و600 مرت  الف  مل�شافة  الثاين  ال�شوط  فى  للميل 
للخيول املهجنة ال�شيلة على الع�شب ال�شطناعى 
برعاية ات�شالت يليه )حاذق( ل�شمو ال�شيخ حمدان 
باري�س(  ان  ووك  و)م��ون  ثانيا  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

ل�شطبالت جودلفني ثالثا واملهرة )�شركيال( ل�شمو 
اغا خان رابعا.

امريكي  دولر  مليون  الثاين  ال�شوط  جوائز  وتبلغ 
لل�شتة الوائ��ل مقدمة من ات�شالت راعية ال�شوط 
دولر  ال��ف  و200  ل���الول  دولر  ال��ف   600 منها 

للثاين .
وف���ى ب��ط��ول��ة ك��اأ���س دب���ى ال��ذه��ب��ى-ال�����ش��وط الثالث 

للخيول املهجنة ال�شيلة مل�شاف ثالثة الف و200 
مرت -ار�شية ع�شبى - برعاية الطاير لل�شيارات فاز 
احل�شان كافالرميان ل�شطبالت جودلفني ومدربه 
�شعيد بن �شرور بالبطولة ويليه عزمية ل�شطبالت 
جودلفني اأي�شا ثانيا واملهرة فريميا ل�شمواغا خان 
ثالثا وجوتالند ل�شموال�شيخ حمدان بن حممد بن 

را�شد رابعا.

بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  ت�شلم  ال�شوط  نهاية  وف��ى 
حممد بن را�شد اآل مكتوم كاأ�س البطولة من ال�شيد 
خالد اأحمد حميد الطاير املدير التنفيذى ملجموعة 
املدرب �شعيد بن �شرور والفار�س  الطاير كما ت�شلم 

�شلف�شرتدى �شو�شا جوائزهما من خالد الطاير.
وتبلغ قيمة جوائز بطولة كاأ�س دبى الذهبى مليون 
دولر امريكى لل�شتة الوائل منها 600 األف دولر 
لالأول و200 األف دولر للثانى و100 األف دولر 

للثالث.
وف����ى ال�����ش��وط ال���راب���ع -ب��ط��ول��ة دارب������ى الم������ارات 
مرت  و900  الف  مل�شافة  ال�شيلة  املهجنة  للخيول 
-ا���ش��ط��ن��اع��ى - ب��رع��اي��ة ال��ن��اب��ودة ف���از امل��ه��ر لينز 
ال���ني وال�شيدة  ك��ل م���ن: ج��وزي��ف  ب��ات��ل م��ل��ك  اوف 
ويليه  �شميث  م��اج��ن��ريوم��اي��ك��ل��ت��اب��ورودي��ري��ك  ج��ون 
ث��ان��ي��ا وامل���ه���ر �شيكريت  ل��دم��ي��ان لف��ي��ل��ل��ى  ال��ي��ف��ال 
�شنوبوردر  واملهر  ثالثا  جودلفني  ل�شطبالت  منرب 

ل�شموال�شيخ حمدان بن را�شد ال مكتوم رابعا.
وق���ام ك��ل م��ن ع��ب��داهلل ب��ن حممد ال��ن��اب��ودة وجمعة 
وتبلغ  ال�شوط  ج��وائ��ز  بت�شليم  ال��ن��اب��ودة  حممد  ب��ن 
مليون  منها  الوائ��ل  لل�شتة  امريكى  دولر  مليوين 
و200 األف لالول و400 الف دولر للثانى و200 

الف دولر للثالث. 
ويف ال�شوط اخلام�س-بطولة القوز لل�شرعة مل�شافة 

األف مرت )ع�شبى( للخيول املهجنة ال�شيلة برعاية 
بنك الم��ارات دبى الوطني  فاز )�شى �شى( لل�شادة 
يليه جوى  بالبطولة  بريان جوف ومايرون برزاك 
اآند فن لل�شيد وال�شيدة جونى ووجن �شون نام ثانيا 
باور  و���ش��ول  ث��ال��ث��ا  �شينج  ل�شنج  ريجيمنت  واي��ج��ل 

لل�شيدة �شابينا باوررابعا.
وقام ال�شيد �شالح العبدوىل من بنك المارات دبي 
الوطني بت�شليم جوائز ال�شوط وتبلغ قيمتها مليون 
دولر اأمريكى لل�شتة الوائل منها 600 الف دولر 

لالول و200 الف دولر للثانى.
لل�شباقات  زعبيل  ملوؤ�ش�شة  وي���زارد  ذا  رينالدو  وف��از 
ال�شاد�س بطولة  ال�شوط  وفار�شه ريت�شاردمولن فى 
دبى جولدن �شاهني للخيول املهجنة ال�شيلة مل�شافة 
نيوز  –ا�شطناعى- برعاية جلف  الف و200 مرت 
وادواردلينام  اي�شتون  لديريك  ما�شت  باملونت  يليه 
عبداهلل  ف��وزى  لل�شيد  فاكتور  كربتون  ويليه  ثانيا 
نا�س ثالثا ومتاثل ل�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد ال 

مكتوم رابعا.
احمد  عبداحلميد  ال�شيد  ق��ام  ال�شوط  نهاية  وف��ى 
ال�شوط  ج��وائ��ز  بت�شليم  ن��ي��وز  جلف  حت��ري��ر  رئي�س 
منها  الوائ��ل  لل�شتة  دولر  مليون   2 قيمتها  وتبلغ 
دولر  األ�����ف  و400  ل�����الول  األ�����ف  و200  م��ل��ي��ون 

للثاين.

حممد بن را�سد يفتتح ر�سميا بط�لة كاأ�ض دبي العاملي للخيل على م�سمار ميدان بند ال�سبا

وديتني  جتربتني  ال��ق��دم  لكرة  عمان  منتخب  يخو�س 
4 و11 حزيران- العراق والردن يومي  قبل مواجهة 

يونيو املقبل حيث �شيلتقي مع لبنان يف 30 ايار-مايو 
البو�شنة  �شيلتقي  بينما  ال��ع��راق  ل��ق��اء  قبل  م�شقط  يف 
والهر�شك يف م�شقط اي�شا يوم 11 حزيران-يونيو قبل 

مواجهة الردن.
حتى  راح���ة  ل��ف��رتة  ح��ال��ي��ا  ال��ع��م��اين  املنتخب  ويخ�شع 
انديتهم  م��ع  الالعبون  ي�شارك  حيث  اي��ار-م��اي��و  �شهر 
يف ال��دوري العماين الذي ي�شدل ال�شتار عليه منت�شف 
لوغوين عن  بول  الفرن�شي  امل��درب  ويبحث  ايار-مايو. 
النق�س  العماين يف ظ��ل  ال���دوري  م��ن  عنا�شر ج��دي��دة 

وابتعاد  ب�شري  ف��وزي  اع��ت��زال  ال��ذي يعاين منه يف ظ��ل 
اح��م��د ح��دي��د وا���ش��اب��ة حم��م��د ال�����ش��ي��ب��ة، ك��م��ا �شيفتقد 
املنتخب العماين جمهود عماد احلو�شني الذي �شيغيب 

عن مباراة العراق بداعي اليقاف.
ويبحث املنتخب العماين عن مقعد له يف نهائيات كا�س 
 6 2014 وهو ميلك  الربازيل  �شتقام يف  التي  العامل 
نقاط مت�شاويا مع ا�شرتاليا بينما تت�شدر اليابان فرق 
لالردن  نقاط   7 مقابل  نقطة   13 بر�شيد  املجموعة 

وخم�س نقاط للعراق.
و�شتكون اجلولت الثالثه املتبقية من الت�شفيات والتي 
�شتقام يف حزيران-يونيو حا�شمة للمنتخبات املتناف�شة.
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و�شعاب  اخل��ب��ي�����ش��ي  ف��ري��ق��ا  اك��م��ل 
املتاأهلة لدور  ال�شخر عقد الفرق 
ل��ب��ط��ول��ة العني  ن��ه��ائ��ي  ال��ن�����ش��ف 
ل�شباعيات  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  ل���الأح���ي���اء 
ت��ق��ام حت��ت ا�شراف  ال��ك��رة وال��ت��ي 
وتنظيم جمل�س ابوظبي الريا�شي 
ونادي  العني  بلدية  وبالتعاون مع 
ال���ع���ني ال���ري���ا����ش���ي ،ب����ه����دف دعم 
الريا�شة  وتفعيل  ال�شبابية  الفرق 

املجتمعية .
ال�شخر من  ال�شعاب  فريق  وجنح 
الظاهر  فريق  على  الفوز  حتقيق 
يف الدور الربع نهائي من البطولة 
،بنتيجة ) 4-2( وجاءت الهداف 
ع������ن ط�����ري�����ق �����ش����ام����ي رم���������ش����ان 
ومن�شور  ه���دف���ني(   ( ال���را����ش���دي 
، فيما  الزعابي  اجلابري وخمي�س 
�شجل للظاهر م�شطفى حممد ) 

هدفني( .
و����ش���ه���دت م����ب����اراة اخل��ب��ي�����ش��ي مع 
اثارة كبرية وتناف�شا  رديف اليحر 
اللذين  ال��ف��ري��ق��ني  ب��ني  حم��ت��دم��ا 
املباراة  من  ال�شلي  الوقت  اكمال 
بالتعادل اليجابي بثالثة اهداف 
الفريقني اىل  ليلجا   ، لكل منهما 
ابت�شمت  ال��ت��ي  ال��رتج��ي��ح  رك����الت 
بنتيجة  ب��ف��وزه  اخلبي�شي  لفريق 
ال�شخر  �شعاب  لين�شم   ،  )3-4  (
املتاأهلني  م��رك��ب  اىل  واخلبي�شي 
ل�����دور ن�����ش��ف ن��ه��ائ��ي ال��ب��ط��ول��ة ، 
اجلاهلي  ق��ل��ع��ة  ف��ري��ق��ي  ب��ج��ان��ب 
وا����ش���ود ال��ي��ح��ر ال��ذي��ن جن��ح��ا من 
الدور برباعة  تاأهلهما لهذا  ح�شم 

كبرية.
ت�����ش��ه��د الي�����ام  امل�����وؤم�����ل ان  وم�����ن 
الن�شف  ال������دور  ق���رع���ة  ال���ق���ادم���ة 

لالأحياء  ال��ع��ني  ل��ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي 
النجاحات  كر�شت  ال��ت��ي  ال�شكنية 
ال�شبابية  ال��ف��رق  جلميع  والتميز 

امل�شاركة يف م�شوارها للعام الثاين 
على التوايل حتت ا�شراف جمل�س 

ابوظبي الريا�شي .

 2013-3-30 ال�شبت  اأم�����س  �شباح  انطلقت 
اأبو الأبي�س للمحامل ال�شراعية  ،فعاليات �شباق 
فئة 40 قدماً ،الذي ينظمه نادي تراث المارات 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  من  ورعاية  بتوجيهات 
زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
املحافظة  ب��ه��دف  الإم�����ارات،  ت���راث  ن���ادي  ،رئي�س 
ريا�شة  واإحياء  البحري  الريا�شي  امل��وروث  على 

الأجداد والآباء . 
اأعلنتاإنتهاء  قد  لل�شباق  املنظمة  اللجنة  وكانت 
الفح�س  وعمليات  التنظيمية  الإج����راءات  كافة 
الفني للقوارب والتاأكد من التزام اجلميع بلوائح 

وتعليمات ال�شباق .
وتناف�شاً  مثرية  اأ�شواطاً  البحر  ع�شاق  �شهد  وقد 
ال��ل��ق��ب خ��ا���ش��ة يف ظل  للح�شول ع��ل��ى  م�����ش��ه��وداً 

م�شاركة العديد من اأ�شحاب الأ�شماء املتميزة يف 
عامل ال�شباقات واحلا�شلني على جوائز بال�شباق 

املا�شي .
اأبوظبي  نادي  العام م�شاركة  �شباق هذا  ما مييز 
مت�شابقني  بثالثة  اخلا�شة  الإحتياجات  ل��ذوي 
من ذوي الإعاقات ، ومن منت�شبي النادي بثالثة 
للنوخذة �شالح  تابعة   48-21 –  70 حمامل 

احلمادي ، حيث داأب النادي علي اإتاحة الفر�شة 
اخلا�شة  الإح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م��ن  الفئات  ملختلف 
باإمكانهم  ،يف خمتلف الأن�شطة والفعاليات التي 
امل�شاركة فيها ،اإن�شجاما مع توجيهات �شمو ال�شيخ 
اإدماجهم يف  �شلطان بن زايد نهيان الرامية اإيل 
املجتمع املحلي للتفاعل مع موؤ�ش�شاته املختلفة . 
الإمارات  تراث  نادي  اإدارة  خ�ش�شت  جانبها  من 

قيمة  ،ج��وائ��ز  الأب��ي�����س  اأب���و  �شباق  يف  للفائزين 
الأوىل  املراكز  لأ�شحاب  ذهبية،  لقوارب  ومن��اذج 
للفائز  نقدية  ،وج��وائ��ز  الأرب��ع��ة  الأ����ش���واط  م��ن 
للم�شاركني  واأخ�����ري  وال��ث��ال��ث  وال���ث���اين  الأول 

بال�شباق حتي الفائز ال�شابع ع�شر .
ال�شباق كالتايل، فاز باملركز الأول  وجاءت نتائج 
حمدان  ال�شيخ  ل�شمو   16 رق���م  ال��زي��ر  ال��ق��ارب 

النوخذة  يقوده  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن 
املركز  يف  وج����اء  ���ش��اه��ني،  خليفة  را���ش��د  حم��م��د 
را�شد  19 خل��ادم  رقم  دملا مارين  القارب  الثاين 
خ�����ادم امل���ه���ريي، وال���ن���وخ���ذة خ�����ادم را����ش���د خادم 
املهريي، وجاء يف املركز الثالث القارب الوايف رقم 
156 لل�شيخ حممد بن مكتوم اآل مكتوم ويقوده 

النوخذة خلف بطي م�شبح الغ�شي�س املري.

احل����ق ف��ري��ق زي�����دان ال��ب��ط��ل اأول 
بختام  دري  ب���ن  ب��ف��ري��ق  خ�������ش���ارة 
كاأ�س  ب��ب��ط��ول��ة  ال��ث��ال��ث��ة  اجل���ول���ة 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
غنتوت  نادي  ينظمها  التي  للبولو 
وال���ب���ول���و �شمن  اخل���ي���ل  ل�����ش��ب��اق 
اأج���ن���دت���ه ال�����ش��ن��وي��ة وال���ت���ي متثل 
-2012 ال����ن����ادي  م��و���ش��م  خ���ت���ام 
ا�شتاد  ملعبي  ويحت�شنها   2013
زايد وامللعب رقم واحد يف ال�شرح 
امللوك،  للعبة  ال��ك��ب��ري  ال��ري��ا���ش��ي 
وت���ق���ام ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن �شمو 

نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ف���الح  ال�����ش��ي��خ 
رئ��ي�����س ال���ن���ادي مب�����ش��ارك��ة 5 فرق 
ابناء  م��ن  ال��الع��ب��ني  اب���رز  ميثلها 
جانب  اإىل  وال�����ش��ع��ودي��ة  الم�����ارات 

النحبة من املحرتفني الجانب.
وجاء فوز زيدان البطل على فريق 
انتهت  مثرية  مباراة  بعد  دري  بن 
8-7 ورغم  بفارق هدف وبنتيجة 
ذل���ك اخل�����ش��ارة ح��اف��ظ ف��ري��ق بن 
دري على �شدارته للبطولة بفارق 
اجلولتني  يف  ب��ف��وزي��ن  اله������داف 
على  وي��ن��اف�����ش��ه  وال��ث��ان��ي��ة  الوىل 

البطل  زي������دان  ف���ري���ق  ال�������ش���دارة 
ب���ن���ف�������س ال����ر�����ش����ي����د م�����ن ف����وزي����ن 
وخ�������ش���ارة، وب��ن��ف�����س اجل���ول���ة حقق 
اب��و ظبي ف��وزه الول وال���ذي جاء 
بنتيجة  غنتوت  فريق  ح�شاب  على 
اأه��داف وبهذه النتائج تبقى   8-9
املتاأهله للدور الثاين  هوية الفرق 
بدرجة  ح�شمها  و�شيتم  جمهولة 
الرابعة  اجل���ول���ة  خ��ت��ام  يف  ك��ب��رية 

للبطولة والتي تقام اليوم.
اأبو  فريقي  الح���د  ال��ي��وم  ويلتقي 
ظ���ب���ي م����ع ن���ظ���ريه ف���ري���ق زي�����دان 

البطل يف ال�شاعة الرابعة والن�شف 
على امللعب الثاين وتعقبها املباراة 
الثانية يف ال�شاد�شة مباراة احلبتور 
مع غنتوت ي�شهدها ا�شتاد زايد يف 

النادي.

زيدان البطل يعود من جديد
انتزع فريق زيدان البطل فوزاً ب�شق 
النف�س وح�شمه يف ال�شوط الرابع 
والتي  املثرية  املباراة  والخ��ري من 
ا�شواطها  ط��وال  الن��ف��ا���س  حب�شت 
النهاية  يف  احلظ  ليبت�شم  الربعة 
لفريق زيدان الذي عاد من جديد 

يف رحلة الدفاع عن اللقب.
تفوقاً  الول  ال���������ش����وط  و����ش���ه���د 
بثالثة  دري  ب��ن  لفريق  ملحوظاً 
اه������داف م��ق��اب��ل ه����دف ك����ان جنم 
ال�������ش���وط ال�������ش���اب را����ش���د ب���ن دري 
بت�شجيله هدفني جميلني وي�شيف 
ب����ع����ده زم���ي���ل���ه امل�����ح�����رتف ب�����راين 
هدف  �شجل  بينما  الثالث  الهدف 
املحرتف  ال��وح��ي��د  زي�����دان  ف���ري���ق 
قلب  ال��ث��اين  ال�شوط  ويف  اورجن���ا، 
فريق زيدان املوقعة ب�شيطرة �شبه 
مقابل  ثالثية  بت�شجيله  مطلقة 
ان  ب���ع���د  دري  ب����ن  ل���ف���ري���ق  ه�����دف 
�شال وجال حمرتف فريق زيدان 
امتالكاً  العلى  اأوجنا�شو  الالعب 
وبجعبته  ال��ه��ان��ي��ك��اب  ح��ي��ث  م���ن 

رائعني  ه��دف��ني  و���ش��ج��ل  ج����ول   9
اورجنا  زميله  فريقه  تقدم  وع��زز 
بالهدف الثالث، بينما �شجل هدف 
فريق بن دري ال�شاب را�شد الثالث 
النتيجة  لت�شل  والرابع لفريق  له 

يف نهاية ال�شوط 4-4.
وجاء ال�شوط الثالث متعادًل لعباً 
�شجل  فريق  لكل  بهدفني  ونتيجة 
املحرتف  دري  ب����ن  ف���ري���ق  ه�����ديف 
ب����راين ب��ي��ن��م��ا ���ش��ج��ل ه���ديف فريق 
زي������دان ال��ن��ج��م اأوج���ن���ا����ش���ي���و، ويف 
�شعى خالله  الذي  الرابع  ال�شوط 
املباراة  م��ن  للخروج  اللقاء  ط��ريف 
الهجمات  ت��ب��ادل  �شهد  مهم  ب��ف��وز 
ل���ي�������ش���ج���ل لع�������ب ف����ري����ق زي�������دان 
فريق  عليه لعب  ويرد  اوجنا�شيو 
بن دري بهدف التعادل وقبل نهاية 
املحرتف  جنمها  يخطف  امل���ب���اراة 
الثامن  اأوج��ن��ا���ش��ي��و ه���دف ف��ري��ق��ه 
الفوز  منحهم  ال��ذي  له  وال�شاد�س 
الذي  دري  بن  فريق  ده�شة  و�شط 
والتاأهل  بالفوز  النف�س  ميني  كان 

مبكراً للمباراة اخلتامية.

اأبو ظبي يك�شب غنتوت
عن  تختلف  مل  م��ث��رية  م���ب���اراة  يف 
كان  ه��دف   17 و�شهدت  �شابقتها 
ن�����ش��ي��ب ف��ري��ق اب���و ظ��ب��ي م��ن��ه��ا 9 
غنتوت  فريق  �شجل  بينما  اأه��داف 

8 اأهداف لت�شكل النتيجة مفاجاأة 
غنتوت  لفريق  الثقيل  العيار  من 

املتطلع للمناف�شة على اللقب.
اأب����و ظ��ب��ي �شيطرة  وب�����ش��ط ف��ري��ق 
ال�شوط  جم���ري���ات  ع��ل��ى  م��ط��ل��ق��ة 
اه����داف  ارب���ع���ة  ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ة  الول 
ن����ظ����ي����ف����ة م�������ن خ���������الل ث���الث���ي���ة 
مانويل  ل��ل��م��ح��رتف  )ه���ات���ري���ك( 
ال���زي���ل���دو وه�����دف ل��زم��ي��ل��ه ج���وان 
ام��ريت��و، ووا���ش��ل ف��ري��ق اب��و ظبي 
طفرته يف ال�شوط الثاين بت�شجيله 
ه��دف��ني ع��ن ط��ري��ق ج���وان جو�شو 

غنتوت  ف��ري��ق  ه���دف  �شجل  بينما 
الوحيد املحرتف الفريدو كابيلو.

فريق  ظ���ه���ر  ك����ب����رية  وب�������ش���ح���وة 
غنتوت ب�شكل مغاير عن ال�شوطني 
على  �شيطر  عندما  والثاين  الول 
اأربعة  بت�شجيله  ال�شوط  جمريات 
اهداف مقابل هدف وحيد لفريق 
امريغو  ج�����وان  ���ش��ج��ل��ه  اب���وظ���ب���ي 
بينما �شجل لفريق غنتوت الالعب 
ال����ف����ري����دو ث���الث���ي���ة )ه����ات����ري����ك( 
الهدف  ب��ي��ل��ي��او  زم��ي��ل��ه  وا�����ش����اف 

الرابع.

ملوا�شلة  غنتوت  فريق  �شعي  ورغم 
���ش��ح��وت��ه ل��ت��غ��ري ال��ن��ت��ي��ج��ة وام���ل 
ال���ف���وز ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه ث��الث��ة اأه����داف 
الفريدو  امل���ح���رتف  جن��م��ه��ا  ك����ان 
املباراة  يف  اأه����داف   7 �شجل  ال���ذي 
تعديل  يف  ول��ف��ري��ق��ه  ل��ه  ت�شفع  مل 
النتيجة عندما �شجل لعب فريق 
اب��وظ��ب��ي ج����وان ام���ريغ���و هدفني 
منحت فريقه حتقيق الفوز الول 
له وق�شت على امال فريق غنتوت 
ب��ال��ف��وز ال���ذي ك���ان ي��ق��رب��ه لدرجة 

كبرية ليبقى بني الكبار.

املديح حللبة  دوكاتي  مار�شيتي جنم  داري��و  كال 
بطولة  يف  الأوىل  م�شاركته  بعد  اأوت����ودروم  دب��ي 
يوم  ال��ن��اري��ة  ل��ل��دراج��ات  الإم����ارات  موتور�شيتي 
الفائز  الإي��ط��ايل  ال���دّراج  اجلمعة.  الأول  اأم�����س 
ال�شباق  ���ش��ارك يف  ب��ط��ولت عاملية وال���ذي  ب��ع��دة 
على منت دراج��ة غري معدلة من طراز دوكاتي 
اأوتودروم  دبي  حلبة  �شّنف  اآر  بانيغايل   1199
كواحدة من اأف�شل احللبات على م�شتوى العامل 

على غرار دايتونا وجزيرة فيليب. 
�شي  ���ش��ي   1000 ف��ئ��ة  يف  الأول  ال�����ش��ب��اق  ك���ان 

اأنهاه �شاعداً  مبثابة عملية اإحماء لداريو حيث 
على من�شة التتويج حمتاًل املركز الثالث. ومن 
اأف�شل يف ال�شباق الثاين حمتاًل  ثم حقق نتائج 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث على ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام وال��ث��اين يف 
ف��ئ��ت��ه خ��ل��ف ال�����دّراج ال�����ش��ع��ودي ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
لدن املت�شدر على منت دّراجته الهوندا املعدلة 
لل�شباق. و�شعر كل من داريو ودوكاتي الإمارات 
اأثبتت  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة  للنتائج  بالغة  ب�شعادة 
القدرات التي تتمتع بها دراجة دوكاتي 1199 

بانيغايل اآر املجهزة للطرقات فقط. 

املركز  على  اأوك�شلي  جو  املحلي  ال���دّراج  وح�شد 
الأول يف فئة 600 �شي �شي بعد اأن قَدم اإحدى 
اأف�شل �شباقاته على منت دراجة دوكاتي 848، 

مما جعله يوماً رائعاً ملت�شابقي دوكاتي. 
وحول املو�شوع قال داريو مار�شيتي: لقد ت�شابقت 
على جمموعة من اأعظم احللبات على م�شتوى 
العامل كدايتونا وجزيرة فيليب وبرنو واأ�شتطيع 
القول باأن حلبة دبي اأوتودروم ت�شنف على قدم 
امل�شاواة معهم . واأ�شاف مار�شيتي: امل�شمار كان 
كان  عام  ب�شكل  وال�شباق  دراجتي،  وكذلك  رائعاً 

التجربة،  بهذه  ا�شتمتعت  لقد  للغاية.  تناف�شياً 
ب�شكل  للت�شابق  جديد  من  اإليها  العودة  واأمتنى 

مطول يف بطولة اجلائزة الكربى .
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ق��ائ��م��ة ال�����ش��رف والإجن�����ازات 
وطنية،  ب��ط��ولت  اأرب����ع  ع��ل��ى  ت�شتمل  ملار�شيتي 
وبطولة اإيطاليا لقوة التحمل للدراجات النارية 
دوكاتي  دراج������ة  م���نت  ع��ل��ى   2011 ال���ع���ام  يف 
 748 996اآر، �شباق دايتونا على منت دوكاتي 
لقوة  الأوروب���ي���ة  وال��ب��ط��ول��ة   .2004 ال��ع��ام  يف 

التحمل للدراجات النارية يف ذات العام.

اأمهر �سائقي دوكاتي ي�سيد بحلبة دبي اأوت�دروم بعد م�ساركته يف بط�لة م�ت�ر�سيتي الإمارات للدراجات النارية

برعاية �ضلطان بن زايد 

انطــــالق �سبــــاق اأبـــ� الأبيــــ�ض للمحـــامـــل ال�ســــراعيـــة فئـــــة 43 قـــدمــــًا 

اأبوظبي يك�ضب غنتوت يف كاأ�س رئي�س الدولة للبولو

زيـــدان يلحـــق اخل�ســـارة الأولـــى بفريـــق بـــن دري ويناف�ســــه على ال�ســــــدارة 
را�ضد واملحرتفان اأوجنا�ضيو والفريدو �ضجلوا ن�ضف اأهداف املباراتني

•• الفجر - املنطقة الغربية: 

نظم معهد بينونة التابع ملعهد اأبوظبي للتطوير والتاأهيل املهني ، �شباح اأم�س 
مبدينة زايد باملنطقة الغربية، لقاء تعريفي ب�شعيد املعمري اأول اإماراتي مت�شلق 
ع��دد من طالب  اللقاء  افري�شت وح�شر  قمة  وه��ي  العامل  قمة جبل يف  اأعلى 
وطالبات املعهد والكادر الداري والتدري�شي باملعهد وتعد الزيارة هي الأوىل يف 
املنطقة الغربية حيث هدفت اإىل تعريف اجلمهور بالرحلة الطويلة التي قام 
بها املغامر �شعيد واهم ال�شعوبات التي واجهته والتحديات وكيف ا�شتطاع اأن 

يتغلب علي جميع العقبات ورفع علم دولة الأمارات على قمة افري�شت.
الفجرية حيث تربى ون�شاأ منذ نعومة  اإم��ارة  باأنه من  باملت�شلق  اللقاء  وع��رف 
اأظافره على لعب الريا�شة �شواء كانت �شباحة اأو ت�شلق جبال و ميار�س ريا�شة 
من  هي  الفجرية  لإم��ارة  اجلغرافية  للطبيعة  وبالن�شبة  واجل��ري  التكويندو 
اأهلته و�شاعدته على احلفاظ على مرونه ج�شده والنطالق والتحدي ال�شعاب 
للريا�شيني ومت�شلق اجلبال  اأثناء م�شاهدته  رادوت��ه  الفكرة  ان  املعمري  وقال 
كيف يذهبون لي�س ملجرد الت�شلق واإمنا لتحقيق حلم وهدف ،م�شرياً اأن الفكرة 
واحللم لي�س حكراً اأو ملك لأحد واإمنا اجلميع ي�شتطيع اأن يعمل ويثبت ذاته 
والذات  بالقدرة  والأمي��ان  ال��دوؤوب  املتوا�شل  والعمل  الأرادة  وذلك من خالل 

فمنذ ذلك اليوم ا�شر على حتقيق حلم �شعد على قمة جبلية يف العامل .
واأو�شح اأنه اأثناء اأخذ القرار واجهتني الكثري من التحديات والعقبات هي اأن 
كل من يحيط بي مل يكن م�شدق فكرة اإين �شاأذهب اإىل جبل اإفري�شت ملجرد 
اأكون املت�شلق الأماراتي الأول الذي يقوم بهذا الفعل . واأ�شار اأن كان يتغذى على 
التمر والع�شل واملك�شرات وحلم الأبل املجفف وال�شمك املجفف. وتابع اأن من 
التحديات التي واجهته هي اختالف الطبيعة املناخية بني دولة المارات وبني 
جبال افري�شت فكان هذا مبثابة التحدي الكبري بالن�شبة يل ولكن تغلبت عليه 
اأن من الدور�س التي اأحببت ان اأو�شلها للمجموعة  بال�شرب والتحمل . لفتاً 
هو اأين ان�شان عربي م�شلم ر�شالتي حتمل ال�شالم وقد قمت بالكتابة على العلم 
�شعوري ل يو�شف حيث ثبت علم  اأن  ،م�شيفاً  ال�شالم دين حمبة و�شالم  اإن 
اإماراتي واإين قدرت حتقيق  اإين  بالفخر والعتزاز  دولتي فقد غمرين �شعور 
حلمي وحلم والدي من�شئ المارات وموؤ�ش�شها املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .  واأو�شح اأنه قام بالت�شلق على قمة �شبع 
اأح��د من �شيوخها .  جبال على �شبع ق��ارت رفع خاللها علم الم��ارات ب�شورة 
وك�شف املعمري اأنه الإماراتي الأول احلا�شل على �شهادة دولية يف ت�شلق الأبراج 
فندق  بت�شلق  �شيقوم  وكما  خليفة  برج  بت�شلق  القادمة  الفرتة  خالل  و�شيقوم 
روزان روتانا وهي اعلى قمة فندق يف العامل. ويف ختام اللقاء كرم معهد بينونة 
النجاح  م��ن  م��زي��د  حتقيق  ل��ه  متمنياً  تقدير  �شهادة  املعمري  �شعيد  املت�شلق 

والتقدم .

ي�شارك منتخبنا الوطني للم�شارعة لل�شباب يف البطولة العربية لل�شباب 
للم�شارعة احلرة والرومانية التي �شتقام بالعا�شمة الأردنية عمان اعتبارا 

من التا�شع وحتى 13 اأبريل املقبل.
الوطني  منتخبنا  اأنهى  ان  بعد  الثنني  غ��دا  ي��وم  املنتخب  بعثة  و�شتغادر 
الذي  الداخلي  اإع���داده  مع�شكر  واختتم  ا�شتعداداته  لل�شباب  للم�شارعة 
امل�شتمر  التدريبي  اأقامه على فرتتني �شباحية وم�شائية �شمن الربنامج 

باإ�شراف املدرب �شعبان ال�شيد ومتابعة مدير الفريق يا�شر بوجميد.
وت�شبق البطولة اإقامة مع�شكر مغلق ملنتخبنا الواعد يف العا�شمة الأردنية 
عمان حتى موعد انطالقة البطولة التي ت�شم العديد من الفرق العربية 

القوية.
امل�شارك  مكتوم  خليفة  الالعبني  من  للم�شارعة  منتخبنا  بعثة  وتتكون 
يف وزن 50 كجم وحممد م��رزوق يف وزن 55 كجم واحمد نا�شر يف وزن 

120كجم.
وتاأتي امل�شاركة يف تلك البطولة يف اإطار ال�شتعدادات للم�شاركة يف بطولة 
اآ�شيا للم�شارعة احلرة التي تقام يف العا�شمة التايالندية بانكوك واملوؤهلة 

اإىل اوملبياد ال�شباب الذي يقام يف جمهورية ال�شني العام املقبل.
وثمن حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد الإمارات للم�شارعة واجلودو 
حل�شن  ال�شخ�شية  واجل��ه��ود  التعليم  الرتبية  قطاع  مع  امل�شتمر  التعاون 
مل�شاهمته  والتعليم  الرتبية  وزارة  فى  البدنية  الرتبية  ق�شم  مدير  لوتاه 
من  الطالب  الأم��ل  منتخب  �شفر  وت�شهيل  تي�شري  يف  ومتابعته  وج��ه��وده 
املعنية موا�شلة  التعليمية واجلهات  التوا�شل مع املدار�س واملناطق  خالل 
للجهود الهادفة بني الحتاد واحتاد الريا�شة املدر�شية التي تهدف لإعداد 
اأ�شم  اإع��الء  املجالت وي�شاهم يف  امل�شوؤولية يف كافه  ق��ادر علي حتمل  جيل 

دولة الإمارات يف خمتلف املجالت.
واأ�شاف اأن منتخب الإمارات الواعد للم�شارعة ميثل النواة مل�شتقبل اللعبة 
بعد مت اإعادة تاأ�شي�س قاعدة جديدة للعبة والتي تعتمد علي قطاع الن�سء 
الذي �شتتوفر له فر�س الإعداد والحتكاك بعد اأن �شهدت الفرتة املا�شية 
تهيئة الالعبني من خالل انطالقة اأول دوري للم�شارعة للم�شاركة يف تلك 
الأوىل مواهب  النطالقة  اأف��رزت  اأن  بعد  وامل�شاهمة يف جناحها  البطولة 
واعده �شيكون لها �شاأن بقليل من الحتكاك وال�شقل يف امل�شتقبل القريب.

معهد بين�نة يف الغربية يكرم اأول 
مت�سابق اإماراتي اإىل قمة اأفري�ست

منتخبنا ال�طني للم�سارعة ي�سارك يف اخلبي�سي و�سعاب الأ�سخر يكمالن عقد املربع الذهبي لبط�لة العني لالأحياء ال�سكنية
البط�لة العربية لل�سباب للم�سارعة 

احلرة والرومانية يف الأردن
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با�ش��م: رامز عبد احلميد بعا�شريي 
وعنوانه: �س  ب: 94494 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والعالن وادارة وتوجيه العمال وتفعيل الن�شاط املكتبي، العالن بالريد املبا�شر، ترويج املبيعات. 

يف الفئة 35.
الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العالمة:"  A.H.B Group Investments " تظهر العالمة التجارية. “A.H.B”مكتوبة 
و توجد فوقها وحتتها خط  الكبرية وتوجد بني هذه احل��روف نقطة  ال�شود باحلروف الجنليزية  باللون 
مدورة باللون الأحمر وتوجد يف جانب ميينها خريطة �شغرية للعامل باللون الأحمر وتوجد حتتها مكتوبة 
“Group Investments” باللون الأ�شود بدون حرف” I” هي باللون الأحمر  كلها بخلفية بي�شاء.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد-اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 164366         بتاريخ :     25    /   10 /  2011 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: عبد املطلب بارابيل ميتلي 
وعنوانه: �س  ب: 64733 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
مالب�س جاهزة، لبا�س القدم، بذلت، مالب�س داخلية، �شدرات. الواقعة �شمن الفئة25.

الواق�عة بالفئة: 25
الجنليزية  باحلروف  وال��رتك��وازي  الرمادي  باللون  التجارية  املالمة  العالمة:"LIVIO" تظهر  و�شف 
ماعدا احلرفني " L،I" يظهران فقط باللون الرمادي  بخلفية بي�شاء ، ويظهر ايل اجلانب الي�شر للعالمة 

التجارية �شكل كروي باللونني الرمادي والرتكوازي.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد-اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 172267         بتاريخ :     19    /   04 /  2012 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شركة تهاكور للتجارة  )�س.ذ.م.م(   
وعنوانه: �س  ب: 82567 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
   عدد واأدوات يدوية )تدار باليد( ، اأدوات   قطع )ال�شوك وال�شكاكني واملالعق(، اأ�شلحة بي�شاء ، اأدوات حالقة 
الأخ�شاب،  لقطع  �شغرية  ف��وؤو���س   ، ي��دوي��ة(  )ع��دد  يدوية  مثاقب  للجلخ،  )�شنفرة(  �شحج  دوال��ي��ب  مثاقب،   ،

مرب�شمات  )عدد يدوية(، منا�شري)عدد يدوية(، مفاتيح ربط )عدد يدوية( ، زرديات. يف الفئة8
الواق�عة بالفئة: 8

وبخلفية  الأزرق  ال�شوء  وباللون  الالتينية  باللغة  Herligمكتوبة  كلمة    عن  عبارة  العالمة:هي  و�شف 
الأزرق الداكن وتوجد حتتها خط طويل وفوقها خط ق�شري.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد-اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 169476         بتاريخ :02/19 /2012 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: ح�شني اأحمد 
وعنوانه: �س  ب: 44121 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الن�شيج  من  اآغطية  قطنية،  من�شوجات  اآقم�شة،  �شرا�شف،  لالآ�شرة،  اآعطية  الآ�شرة،  ل��وازم  لالآ�شرة،  بطانيات 
اآقم�شة لال�شتخدام يف الن�شيج، اغطية  لالأثاث، اآغطية للو�شائد، اآغطية للمخدات، �شتائر لالآبواب، اآقم�شة، 
للفر�س، نامو�شيات، اأقم�شة من ن�شيج غري حمبوك، اأكيا�س للمخدات، حلاف، اأكيا�س للنوم، اغطية للموائد، 

خممل. مطرزات من الن�شيج  تعلق علي اجلدران، اأقم�شة �شوفية، . الواقعة �شمن الفئة24.
الواق�عة بالفئة: 24

وباللغة  الأبي�س  باللون   ZURAIQكلمة فوقها  مكتوبة  م�شتطيل  �شكل  عن  عبارة  العالمة:هي  و�شف 
ويوجد  الأحمر   بخلفية  الإجنليزية  وباللغة  الأ�شود  باللون   HABIBA و   الأ�شود،  بخلفية  الجنليزية 
حتتها اللون كاكي ويف و�شطها جولة باللون الأ�شمر الداكن و يكتب فيهاW H T باللغة الإجنليزية باللون 

الأ�شمر الفاحت
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد-اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 156812         بتاريخ :     04    /   05 /  2011 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: اأمري اأ�شغر بخ�شنده 
وعنوانه: �س  ب: 39967 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اإطارات �شيارات، مرتكزات حماور، حماور دواليب املركبات، بطانات مكابح املركبات، قطع مكابح مركبات، لقم 
للمركبات  الربية، و�شالت قارنة  للمركبات  لل�شيارات، قاب�شات )قات�شات(  واقيات �شدمات  املركبات،  مكابح 
الربية، اأغطية ملقاعد املركبات، مكائن للمركبات الربية، عجالت مطلقة للمركبات الربية، �شناديق م�شننات 
للمركبات الربية، اأغطية ملكائن املركبات، اأبواق للمركبات، حمركات كهربائية للمركبات الربية، واقيات وحل، 
للمركبات، قطع  للمركبات، مقاعد  )ل��وازم  الربية(، م�شحات هوائية  املركبات  اأب��واب خلفيةالية)اأجزاء من 
مكابح املركبات، خممدات ال�شدمات لل�شيارات، نواب�س خممدة لل�شدمات للمركبات، عجالت توجيه املركبات، 

نواب�س تعليق للمركبات، ق�شبان �شعاعية لعجالت املركبات يف الفئة 12.
الواق�عة بالفئة: 12

باللغة   FAPTEC كلمة   بداخله  مكتوب  الأ���ش��ود  باللون  م�شتطيل  �شكل  عن  عبارة  العالمة:هي  و�شف 
الالتينية وباللون الأ�شود.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد-اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 168012         بتاريخ :     17  /  01 /  2012 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: ا�شبيك للتجارة العامة )�س.ذ.م.م( 
وعنوانه: �س  ب: 50531 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اإ�شتحمام، مالب�س لل�شاطى، م�شدات لل�شدر،  اأثواب  اأطفال من الن�شيج،  اأطفال من الن�شيج، فوط  حفا�شات 
فرو  الفرو،  �شالت من  عباءات،  لبا�شالقدم،  التنكرية،  للحفالت  مالب�س معاطف، معاطف خفيفة، مالب�س 
اجللد  من  مالب�س  جلدية،  مالب�س  ال�شوف،  من  اث��واب  جاكيتات،  حمبوكت،  مالب�س  م��ب��اذل،  )مالب�س(، 
�شاري  جاهزة،  املالب�س  بيجامات،  داخلية،  �شراويل  خارجية،  معاطف  �شروالية،  اأردي��ة  عنق،  ربطات  املقلد، 
)لبا�س هندي(، القم�شان، اأحذية، تنانري، اأخفاف، جوارب طويلة، بذلت، اأثواب �شباحة، قم�شان ن�شف كم، 

بنطلونات، مالب�س داخلية، بذات نظامية، �شدرات، �شدريات يف الفئة 25.
الواق�عة بالفئة: 25

�شكل  فوقها  ويوجد  الأ�شود  وباللون  الالتينية  باللغة  مكتوبة   SPIC كلمة  عبارة عن  العالمة:هي  و�شف 
مكتوبة    SSS A باللون الأحمر واإىل جانبه �شكل ن�شف دائ��رة مكتوب بداخلها الأح��رف الالتينية  حرف 

بطريقة مبتكرة وباللون الأحمر.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد-اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 170003         بتاريخ :     28    /   02 /  2012 م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: كوتون امربي لالأقم�شة �س.ذ.م.م 
وعنوانه: �س  ب: 65135 ،دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الن�شيج  من  اآغطية  قطنية،  من�شوجات  اآقم�شة،  �شرا�شف،  لالآ�شرة،  اآعطية  الآ�شرة،  ل��وازم  لالآ�شرة،  بطانيات 
اآقم�شة لال�شتخدام يف الن�شيج، اغطية  لالأثاث، اآغطية للو�شائد، اآغطية للمخدات، �شتائر لالآبواب، اآقم�شة، 
للفر�س، نامو�شيات، اأقم�شة من ن�شيج غري حمبوك، اأكيا�س للمخدات، حلاف، اأكيا�س للنوم، اغطية للموائد، 

خممل. مطرزات من الن�شيج  تعلق علي اجلدران، اأقم�شة �شوفية، . الواقعة �شمن الفئة24.
الواق�عة بالفئة: 24

Indigo بطريقة  البنف�شجي مكتوب بداخله كلمة  باللون  و�شف العالمة: هي عبارة عن �شكل م�شتطيل 
مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون الأ�شود.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد-اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 153136  بتاريخ : 2/15/ 2011م
با�ش��م: �شركة/ جرا�س �شافوي ا�س ايه.

العنوان:  2- 8 رو اأن�شيل، 92200 نويلي �شور �شني، فرن�شا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني؛ �شندات التاأمني على احلياة وا�شت�شارات اعادة التاأمني؛ ا�شت�شارات التاأمني؛ خدمات م�شورة التاأمني؛ 
�شم�شرة التاأمني واعادة التاأمني؛ خدمات التاأمني بالنيابة عن �شركات التاأمني و�شركات اعادة التاأمني؛ تقييم 
ومتابعة اجراءات مطالبات التاأمني، ل�شالح الغري ول�شالح �شركات التاأمني؛ ال�شت�شارات يف جمال احلماية 
التاأمني؛ تدقيق ح�شابات  ادارة مطالبات  التاأمني؛  اأو م�شت�شارو  التي يقدمها و�شطاء  املخاطر  والوقاية من 
التاأمني؛  خماطر  ادارة  جمال  يف  ال�شت�شارات  بالتاأمني؛  املتعلقة  املخاطر  تقييم  التاأمني؛  واع��ادة  التاأمني 
ادارة املخاطر  التاأمني؛ ال�شت�شارات يف جمال  اعادة  التاأمني؛ خدمات  ال�شت�شارات يف جمال متويل خماطر 
والوقاية املتعلقة بالتاأمني؛ خدمات متنوعة يف جمال ا�شتثمار التاأمني؛ خدمات التاأمني لل�شيارات؛ معلومات 

التاأمني.
الواق�عة بالفئة: 36

"GRAS SAVOYE" كما  الكلمتان  ا�شفلهما  " كتب    GS  " الالتينيان  العالمة: احلرفان  و�شف 
يف ال�شكل املو�شح.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 163581  بتاريخ : 10/10/ 2011م
با�ش��م: ال�شيد/ ابراهيم ديكني.

العنوان:  يال�شيناليبيوجولو كادي�شي اآي دي كيه اإز مريكيزي �شريب�شت بولج مري�شني، تركيا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شاي وال�شاي املثلج وامل�شروبات التي اأ�شا�شها ال�شاي.
الواق�عة بالفئة: 30

الأ�شود  باللون  خا�س  ب�شكل  لتينية  بحروف   "  MOUSLUM TEA " الكلمتان  العالمة:  و�شف 
ويوجد على جوانب هذه الأحرف نقاط ب�شكل ع�شوائي باللون الذهبي، فوقها حرف " M " الالتيني ب�شكل 
فني خا�س باللون الأ�شود الأخ�شر الع�شبي على خلفية اطار ب�شكل هند�شي باللون الأخ�شر الع�شبي والذهبي 
وعلى جانبي الطار ر�شم زخريف فني باللون الذهبي والأخ�شر الع�شبي وجميع هذه العنا�شر املذكورة �شابقاً 

على خلفية اطار باللون الأحمر الغامق والأخ�شر الع�شبي والذهبي كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171982  بتاريخ : 4/12/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ ابيال و�شركاه ) ذ.م.م (.

العنوان:  �س.ب: 1556، دبي � المارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات املطاعم، خدمات تقدمي الأكل وال�شرب، خدمات املقاهي.
الواق�عة بالفئة: 43

"4" الجنليزي يف و�شطها على خلفية  الرقم  و�شف العالمة: الكلمات "فري�س 4 يو" بحروف عربية كتب 
فيها  كتب  لتينية  بحروف   "fresh 4 you" اطار مربع مظلل وبجوارها من اجلهة الي�شرى الكلمات 
الرقم "4" يف و�شطها على خلفية اطار م�شتطيل مت�شل بالطار املربع الذي يحتوي الكلمات "فري�س 4 يو" 

من اجلهة اليمنى كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171371  بتاريخ : 4/1/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ كاكيديكور ا�س. ال.

العنوان: �شي/ جوتينبريج، 4 نايف 1- �شي2 بول اند. ليز تورنترييز08754 ال بابيول، بر�شلونة، ا�شبانيا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الفطائر واحللويات؛ زخارف الكعك واحللويات املعدة لالأكل؛ املخبوزات والفطائر امل�شنوعة يف ا�شكال لعب 
اطفال ومعدة لالكل.

الواق�عة بالفئة: 30
لثالتة  جتريدي  ر�شم  يعلوها  الأحمر  باللون  لتينية  و�شف العالمة: كلمة " ARTIPAS " بحروف 

جنوم متفاوتة احلجم باللون الربتقايل كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173008  بتاريخ : 5/3/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ امريكان اكادميي اأوف اأي�شثيتك ميدي�شني.

العنوان:  24922 لجونا فيزتا، لجونا نيجويل، كلفورنيا 92677، الوليات املتحدة المريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

طب  اج���راءات  مبمار�شة  يتعلق  فيما  و�شمنارات  تعليمية  دورات  تقدمي  وخا�شة  والتدريب  التعليم  خدمات 
التجميل واملعاجلة الطبية التجميلية.

الواق�عة بالفئة: 41
"American Academy of Aesthetic Medicine" بحروف  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:   و�شف 
لتينية على خلفية ر�شم هالمي لكرة اأر�شية يحتويها هالل ويف اعالها ر�شم ثالثة خطوط راأ�شية متوازية 

مائلة يقطع اآخرها من اجلهة الي�شرى خط اأفقي كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171980  بتاريخ : 2/14/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ زيتا األرم �شي�شتمز باي جي ال تي اك�شبورت�س ال تي دي.

العنوان:  ديتيك�شن هاو�س، 72-78 مورفا رود، �شوان�شيا، اململكة املتحدة. ا�س اأيه1 2اإي ان.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الدخان  ان��ذار احلريق؛ كوا�شف  ان��ذار احلريق؛ لوحات ووح��دات حتكم لأنظمة  ان��ذار احلريق؛ نظم  اأجهزة 
املفاتيح  ان���ذار احل��ري��ق؛  لأن��ظ��م��ة  والب�شرية  ال�شمعية  الن����ذار  اأج��ه��زة  ان���ذار احل��ري��ق؛  لأن��ظ��م��ة  واحل����رارة 
واحل�شا�شات التي توؤدي لت�شغيل اأنظمة انذار احلريق؛ املفاتيح واملحولت لربط اأنظمة انذار احلريق ، قطع 

غيار وتركيبات للمنتجات اآنفة الذكر.
الواق�عة بالفئة: 9

و�شف العالمة: كلمة " ZETA " بحروف لتينية كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173009  بتاريخ : 5/3/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ امريكان اكادميي اأوف اأي�شثيتك ميدي�شني.

العنوان:  24922 لجونا فيزتا، لجونا نيجويل، كلفورنيا 92677، الوليات املتحدة المريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

طب  اج���راءات  مبمار�شة  يتعلق  فيما  و�شمنارات  تعليمية  دورات  تقدمي  وخا�شة  والتدريب  التعليم  خدمات 
التجميل واملعاجلة الطبية التجميلية.

الواق�عة بالفئة: 41
و�شف العالمة:  احلروف الالتينية "AAAM" كما يف ال�شكل املو�شح.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171981  بتاريخ : 4/12/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ ابيال و�شركاه ) ذ.م.م (.

العنوان:  �س.ب: 1556، دبي � المارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر والأرز والتابيوكا وال�شاغو والنب ال�شطناعي، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
والع�شل  النحل  بيتزا، ع�شل  واأطعمة خفيفة،  �شندوي�شات  املثلجة،  من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات 

الأ�شود، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�شل�شات ) التوابل (، البهارات، الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

"4" الجنليزي يف و�شطها على خلفية  الرقم  و�شف العالمة: الكلمات "فري�س 4 يو" بحروف عربية كتب 
فيها  كتب  لتينية  بحروف   "fresh 4 you" اطار مربع مظلل وبجوارها من اجلهة الي�شرى الكلمات 
الرقم "4" يف و�شطها على خلفية اطار م�شتطيل مت�شل بالطار املربع الذي يحتوي الكلمات "فري�س 4 يو" 

من اجلهة اليمنى كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173010  بتاريخ : 5/3/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ زد اآند واي نومينيز بي تي واي األ تي دي.

العنوان:  16/3 لرناكا كورت، تيمبل�شتو، 3106، يف اآي �شي، ا�شرتاليا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

من  م�شتخل�شة  م�شروبات  الكحولية،  غري  امل�شروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  واملياه  ال�شعري  �شراب 
الفواكه وع�شائر الفواكه، �شراب مركز وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات غري الكحولية.

الواق�عة بالفئة: 32
الأبي�س كما  باللون  دائ��رة  والأ�شفر يف و�شطهما  الذهبي  اللونني  دوام��ة مياه مبزيج  ر�شم  العالمة:  و�شف 

يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/11/21م   املودعة حتت رقم: 165430 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: خان�ش�احب لل�هند�شة املدنية )�س.ذ.م.م( 
 وعنوانه:�س.ب.:2716، مكتب ملك خا�س، ديرة، الرا�شدية، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
وال�شيانة  الإن�شاء  خدمات  وحتديدا  املرافق  اإدارة  ال�شيانة؛  خدمات  الرتكيب؛  خدمات  الإ�شالح؛  خدمات  املباين؛  اإن�شاء 
اإن�شاء  اإدارة م�شاريع الإن�شاء يف املوقع؛  والتنظيف والإ�شالح؛ �شيانة العقارات؛ خدمات تطوير الأرا�شي املتعلقة بالإن�شاء؛ 
املباين؛ خدمات  اإن�شاء  الإ�شراف على  املباين؛  واإحالل وجتديد وجتميل  تنظيف  وال�شكنية؛  وال�شناعية  التجارية  العقارات 
والأعمال  الإن�شائي  الفولذ  اأعمال  وتركيب  وت�شنيع  باإن�شاء  املت�شلة  اخلدمات  الطرق؛   واإ�شالح  و�شيانة  ومتهيد  اإن�شاء 
املعلومات  توفري  املوقع؛  يف  البناء  م�شاريع  اإدارة  والرتكيب؛  والهند�شة  والتخدمي  وال�شيانة  الإن�شاء  ؛  املعمارية  املعدنية 
امل�شورة  خدمات  عاملية؛  حا�شوب  �شبكة  عرب  اخلدمات  هذه  عن  املعلومات  توفري  ذلك  يف  مبا  اأع��اله  املذكورة  اخلدمات  عن 

وال�شت�شارات واملعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
 37  الواق�عة بالفئة:  

يف  مو�شح  ه��و  كما  الالتينية  ب��الأح��رف  مكتوبة   "KHANSAHEB" كلمة  م��ن  العالمة  تتكون  و�شف العالمة:  
ال�شكل املبني اأعاله

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/11/21م   املودعة حتت رقم: 165431 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�ش��م: خان�ش�احب لل�هند�شة املدنية )�س.ذ.م.م( 
 وعنوانه:�س.ب.:2716، مكتب ملك خا�س، ديرة، الرا�شدية، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اإدارة امل��راف��ق وحت��دي��دا خدمات  اإن�����ش��اء امل��ب��اين؛ خ��دم��ات الإ���ش��الح؛ خ��دم��ات ال��رتك��ي��ب؛ خ��دم��ات ال�شيانة؛ 
اإدارة  الإن�شاء وال�شيانة والتنظيف والإ�شالح؛ �شيانة العقارات؛ خدمات تطوير الأرا�شي املتعلقة بالإن�شاء؛ 
م�شاريع الإن�شاء يف املوقع؛ اإن�شاء العقارات التجارية وال�شناعية وال�شكنية؛ تنظيف واإحالل وجتديد وجتميل 
املت�شلة  اخلدمات  الطرق؛   واإ�شالح  و�شيانة  ومتهيد  اإن�شاء  خدمات  املباين؛  اإن�شاء  على  الإ���ش��راف  املباين؛ 
باإن�شاء وت�شنيع وتركيب اأعمال الفولذ الإن�شائي والأعمال املعدنية املعمارية ؛ الإن�شاء وال�شيانة والتخدمي 
اأع��اله مبا يف  املذكورة  املعلومات عن اخلدمات  املوقع؛ توفري  البناء يف  اإدارة م�شاريع  والهند�شة والرتكيب؛ 
ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية؛ خدمات امل�شورة وال�شت�شارات واملعلومات 

املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
 37  الواق�عة بالفئة:  

بالأحرف  "KHANSAHEB HUSSAIN" املكتوبة  عبارة  العالمة من  تتكون  و�شف العالمة:  
الالتينية كما هو مو�شح يف ال�شكل املبني اأعاله.       

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

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

بتاريخ :2011/11/3 املودعة حتت رقم :  164779 
با�ش��م :ابناء م�شيب التجارية �س.ذ.م.م

وعنوانه : ديرة نايف                        
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات التجميل وادوات ولوازم التجميل والعناية ال�شخ�شية
الواق�عة بالفئة :12

و�شف العالمة : كلمة Princess مدونة بحروف لتينية بلون ا�شود
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754

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

  
املودعة حتت رقم : 52778

با�شم : �س ميني ميلت�س ذ م م 
وعنوانه:�س.ب:28682 ، ال�شارقة ت :5387743 ، ف :5385981 ، المارات العربية املتحدة .

بتاريخ :2003/9/2  امل�شجلة حتت رقم :42120  
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/4/20 وحتى تاريخ :2023/4/20
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  مار�س 2013 العدد 10754
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»�سكي دبي« يحتفي بع�ساق 
التزلج واملغامرة يف »مهرجان التزلج«

عن  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  منطقة  يف  الأول  ��ج  ال��ت��زلُّ منتجع  دب���ي«،  »�شكي  اأع��ل��ن 
ا�شت�شافة »مهرجان التزلج« يوم اخلمي�س يف الفرتة من ال�شاعة 19:00 اإىل 
ال�شاعة 24:00 م�شاء ويحتفي »مهرجان التزلج« بع�شاق التزلج على اجلليد 
والقفزات  احلركات  اأداء  يف  ومهارتهم  براعتهم  �شيظهرون  الذين  والياب�شة، 
املتزجلون  و�شيقوم  امل�شابقة.  بلقب  والفوز  اجلمهور  اأنظار  خلطف  املختلفة 
با�شتخدام »�شكي دبي« كمن�شٍة لعر�س حركاتهم البارعة يف هاتني الريا�َشَتني.

 ل��ي��ل��ة ت��ق��اف��ي��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن اأه����اىل 
واأ�شر طالب مدر�شة جرامر الكندية 
املا�شي  الأربعاء  يوم  م�شاء  بابوظبى 
وكانت مبثابة مفاجاأة للجميع متيز 
ال�شعوب  ثقافة  على  ال�شوء  ب��اإل��ق��اء 
وط��ع��م متح�شر  وم�����ش��م��ون  ب�����ش��ك��ل 
والهدايا  البت�شامات  ووزع��ت  للغاية 
وب���ت���ع���اون رائ����ع م���ن اأه�����اىل وطالب 
املدر�شة التى ت�شم حواىل 52 جن�شية 
اأج���ن���ح���ة عديدة  وج��م��ع��ت  خم��ت��ل��ف��ة 
اإبداعات  دول��ة  ك��ل  قدمت  وخمتلفة 
ت��ع��ب��ريي��ة حقيقية  ب�����ش��ور  خم��ت��ل��ف��ة 
واأك�ش�شوارات  م�����ش��غ��ولت  وق���دم���ت 
و�شور و موؤكولت ومنتجات وهدايا 
ل��ل��ح�����ش��ور وق����دم الطالب  م��ت��ن��وع��ة 
التقليدى  بلبا�شهم  اأزي�����اء  ع��رو���س 

الغري  بكل �شال�شة وتلقائية وب�شكل منظم وتعرف احل�شور على ح�شارة 
ب�شكل مبا�شر وكان هناك جناح اإماراتى ومغربى وم�شرى وكورى ويابانى 

ولبنانى واردنى و�شورى و�شودانى و فل�شطينى وكندى واآخرون. 
الطالب  م��ن  و�شكر  تقدير  ر�شالة  وكاأنها  العائلى  اجل��و  احل�شور  اأ�شعد 
جتربة  اإن��ه��ا  للمدر�شة  وال��رتب��وى  والفنى  الإدارى  الطاقم  اىل  وذوي��ه��م 
فريدة ورائعة ت�شحق ال�شكر.. وقدم كل جناح موؤكولت وم�شروبات باملجان 
ليتعرف اجلميع عن حق طعم ثقافة �شعوب العامل ومتيز اجلناح املغربى 
الذي كان من بني اح�شن الجنحة متيزا بتقدمي جمموعة من املاأكولت 
املغربية ال�شهرية مقدمة من مطعم طاجني املغرب متل الك�شك�س املغربى 
ومتنى  احل�شور  اأب��ه��رت  وال��ت��ى  املغربي  وال�شاي  واحل��ل��وي��ات  وال��ط��واج��ني 
ثقافى  املدار�س فى جو عائلى  لكل  الناجحة  التجربة  تلك  تكرار  اجلميع 

تربوى.
و�شرح منظمو اجلناج املغربي على فرحتهم بنجاح التجربة حيت ان الزوار 
ابدوا اعجابهم بكل الك�ش�شوارات و الواين  من كافة اجلن�شيات الخرى 

واللبا�س املغربي التقليدي حيت �شارك طالب املدر�شة يف عر�س ازياء من 
تقدمي الطالب �شادي �شربي و عمره 6 �شنوات الدي رفع علم املغرب و قام 
بتقدمي نبذة ب�شيطة عن تاريخ و تقاليد اململكة املغربية من حيت اللبا�س 

والتفاليد واملاأكولت .

مركز دبي العاملي للفن�ن ي�ست�سيف ور�ض عمل عيد الف�سح لالأطفال
ميكن لعيد الف�شح اأن يكون حافال باملرح وهذا ما يعمل مركز دبي العاملي للفنون يعمل على �شمان 
هذه  خالل  لالأطفال  خ�شي�شا  اإقامتهما  يعتزم  الف�شح  بعيد  خا�شتني  ور�شتني  خالل  من  حتقيقه 
اجلاري.  اأبريل   4 وت�شتمر حتى اخلمي�س  الإثنني  د  غ  يوم  الأوىل  العمل  ور�شة  تبداأ  �شوف  الفرتة. 
وتبداأ الثانية يوم الأحد 7 اأبريل، وت�شتمر حتى اخلمي�س 11 اأبريل. مواعيد الور�شتني هي: 10.00 

�شباحا - 1.00 ظهرا اأو 1.00 ظهرا – 4.00 بعد الظهر. 
وتقول اآي�شا ت�شني ماكيفر، رئي�س جمل�س الإدارة، مركز دبي العاملي للفنون، اإنه: مع وجود ثروة من 
التاريخ والرمز وراءه، فاإن امل�شغولت اليدوية والإبداع جزء ل يتجزاأ من الحتفالت بعيد الف�شح. 
اأعد ب�شكل خا�س لينا�شب لالإطفال من خمتلف املجموعات العمرية و�شوف  حمتوي ور�شتي العمل 
يدجمهم يف روح عيد الف�شح متاما. من الر�شم واللوحات اإىل الديكوباج، الو�شائط املختلفة، النحت، 
الر�شم على الزجاج، الفنون البارزة، املوزايك، املجوهرات اخلزفية، الطهي وغريها الكثري �شوف ينال 
الأطفال حرية تامة يف جتربة مواد وتقتنيات خمتلفة عند اإبداع حتفهم اخلا�شة . واأ�شافت اآي�شا اأن: 
مراكز قليلة ت�شاهي ارتباط مركز دبي العاملي للفنون، اأجواءه الودودة واحلما�س لالإمتياز. وبينما 
يتم الرتكيز على التعليم ملجموعات �شغرية العدد، فاإن الهدف من ور�س العمل هو توجيه املواهب 
الكامنة لدى كل طفل من احلا�شرين اإىل طرق تعبري فريدة ترتك اأثرا اإيجابيا ودائما عليهم وعلى 

حياتهم .

ح�س�ر فاعل جل�الة جامعة ال�سارقة 
يف الي�م العاملي ملتالزمة داون

ومتابعة  ال�شارقة  جامعة  مدير  حممود  �شامي  الدكتور  الأ�شتاذ  بتوجيهات 
ملفهوم  وحتقيقا  الطلبة  ���ش��وؤون  عميد  امل��ن��ي��زل  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ 
ال�شارقة  جامعة  ج��وال��ة  ع�شرية  حققت  الك�شفية  الجتماعية  امل�شوؤولية 
باليوم  الحتفالية  امل�شرية  وق��ي��ادة  تنظيم  يف  امل�شاعدة  يف  فاعال  ح�شورا 
حتت  داون  ملتالزمة  الإم���ارات  جمعية  نظمتها  التي  داون  ملتالزمة  العاملي 
رعاية وبح�شور �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س هيئة 
بقيادة  ج��وال  ع�شر  خم�شة  بعدد  الع�شرية  و�شاركت  بدبي  والفنون  الثقافة 

القائد الدكتور ه�شام عبد احلليم م�شوؤول الأن�شطة الطالبية باجلامعة . 

طالب املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من 
جامعة ييل الأمريكية يف ج�لة يف ال�سعديات

لأبرز  الرئي�شي  امل��ط��ّور  ال�شياحي،  وال�شتثمار  التطوير  �شركة  ا�شت�شافت 
مدر�شاً   34 من  وف��داً  اأبوظبي،  يف  وال�شكنية  والثقافية  ال�شياحية  امل�شاريع 
الأمريكية  اجلامعات  اإح��دى  ييل،  جامعة  يف  املاج�شتري  طالب  من  وطالباً 
ال�شعديات.  للقيام يف جولة خا�شة يف جزيرة  الأع��م��ال،  ال��رائ��دة يف جم��ال 
لدرا�شة  اأبوظبي  اإىل  اجلامعة  تنظمها  رحلة  اإط��ار  يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
يف  �شيما  ل  امل��ج��الت  خمتلف  يف  وا�شعاً  من��واً  ت�شهد  التي  العاملية  العوا�شم 
جم��ال الأع��م��ال.  و�شملت اجل��ول��ة زي���ارة ك��اًل م��ن م��ن��ارة ال�شعديات، مركز 
امل��ع��ار���س وال��ف��ن��ون ال���ذي يعر�س امل�����ش��اري��ع ال��ك��ربى امل��ن��ج��زة وال��ت��ي يجري 
فيها  التي يقطن  ال�شعديات لالإ�شكان  تطويرها يف اجلزيرة، وكذلك قرية 
حالياً اأكرث من 3000 من عّمال البناء الذين يعملون على تطوير م�شاريع 
جزيرة ال�شعديات. وقد اأبدى الطالب اإعجابهم الكبري بهذه القرية، حيث 
يف  اجلزيرة  تقدمها  التي  العالية  املعايري  على  التعّرف  فر�شة  لهم  ت�شنت 
جمال اخلدمات وطريقة عي�س العمال فيها، وما ت�شمه القرية من املرافق 
كارلو  مونتي  ن��ادي  الطالب  زار  كما  والتعليمية.  والرتفيهية  الجتماعية 
ال�شاطئي، وهو اأول نادي ترفيهي عاملي يحمل هذه العالمة الفاخرة خارج 
اإمارة موناكو، مما يعك�س م�شتوى التفاقيات التي تربمها �شركة التطوير 
وال�شتثمار ال�شياحي يف �شعيها لتحويل جزيرة ال�شعديات اإىل وجهة �شياحية 

عاملية. 

ج�ائز  و6  ميداليات   5
تقديرية لطهاة تاج بال�ض دبي

املهارة  اأ����ش���ح���اب  امل�����ش��ارك��ون  ن����ال 
العالية من تاج بال�س دبي خم�س 
يف  تقدير  ���ش��ه��ادات  و6  ميداليات 
م�شابقة الطهي يف �شالون الإمارات 
الدويل، الذي اأقيم موؤخرا يف اإطار 

جالف فوود 2013.
ومرة اأخرى، قاد ال�شيف التنفيذي 
يو�شف دروي�س فريقه من الطهاة 
م�شابقة  يف  م��ب��ه��ر  ع���ر����س  اإىل 
ال�شر�شة  امل��ن��اف�����ش��ة  وم���ع  ال��ط��ه��ي. 
قدم  �شيف،   1300 اأك��رث من  مع 
امل�������ش���ارك���ون م���ن ت����اج ب���ال����س دبي 
فئة   12 يف  امل��ن��اف�����ش��ة  اأط��ب��اق��ه��م 
ال��ت��ن��وع �شواء  ي��ع��ك�����س م����دى  مم���ا 
الطهي  م����ه����ارات  اأو  امل���ط���اب���خ  يف 

املعرو�شة يف فندق ديرة.

غار« يف »بالي ني�سن«  »امل�ستك�سف�ن ال�سِّ
ي�ست�سيف مغامرة البحث عن الكنز املفق�د

ن من الفعاليات ال�شنوية  اأ�شحت مغامرة البحث عن بي�س عيد الف�شح املُلوَّ
غار« يف »بالي ني�شن«، حيث ت�شتقطب هذه  املنتَظمة مبركز »امل�شتك�شفون ال�شِّ
اأجواء احتفالية مبنا�شبة عيد الف�شح.  غار يف  املغامرة ال�شيِّقة واملرحة ال�شِّ

ويفوز الأطفال الذين يحتلون املراتب الثالث الأوىل ب�شلة مليئة بالهدايا.
وتقوم هذه املغامرة على اإخفاء بي�س عيد الف�شح باألوانه الزاهية يف اأنحاء 
ن  امللوَّ غار«، وخالل تناف�شهم للعثور على البي�س  مركز »امل�شتك�شفون ال�شِّ
»امل�شتك�شفون  بها مركز  يتميَّز  التي  املختلفة  املرافق  على  غار  ال�شِّ ف  يتعرَّ

غار«. ال�شِّ

مارينا م�ل ي�ست�سيف مهرجان 
عرو�ض ال�س�ارع يف دبي 

الثالثة من مهرجان عرو�س  الدورة  ا�شت�شاف دبي مارينا مول 
ال�شوارع. حيث قدم املهرجان هذه ال�شنة اأكرث من 300 عر�س لأملع 
الفنانني العامليني يف اأجواء احتفالية مميزة �شكلت خياراً ترفيهياً 
احلدث  اأن�شطة  كافة  اإعداد  ومت  والأطفال.  للعائالت  ا�شتثنائياً 
البهلوانية  العرو�س  ةت�شمنت  العائلة،  اأفراد  جميع  لتنا�شب 
والكوميديا  بوك�س  البيت  وعرو�س  ال�شاك�شفون  ومو�شيقى 
واألعاب اخلفة والدراجات ذات العجلة الواحدة واخلدع ورق�شات 
وال�شريك  العجالت  على  الأكروباتية  والعرو�س  الفالمنكو 
التي  الإيقاعات  عرو�س  جانب  اإىل  الدمى  وعرو�س  الرو�شي 

تعزف على اأدوات غري تقليدية مثل املقالة والدلو وغريها. 

ليلة ثقافية متميزة مبدر�سة جرامر الكندية باأب�ظبى

فندق ميليني�م اأب�ظبي ي�سارك يف �ساعة الأر�ض باأفكار جديدة للنزلء

تفقد جناح قرطا�ضية فاروق العاملية
ماجد بن حممد بن را�سد يبدي اإعجابه 
بج�دة املنتجات ال�طنية من القرطا�سية

•• دبي – الفجر:

الورق  الثقافية يف معر�س عامل  ال مكتوم رئي�س هيئة دبي  را�شد  ال�شيخ ماجد بن حممد بن  خالل جولة �شمو 
الوطنية من  باملنتجات  بدا متميزا  ال��ذي  العاملية،  ف��اروق  �شموه طويال يف جناح قرطا�شية  توقف  بدبي،  الخ��ري 
اأنواعها. وقد او�شح �شعادة ال�شتاذ فاروق ابوبكر رئي�س جمل�س الدارة ل�شموه بهذه املنا�شبة اأن  القرطا�شية على 
بدبي.  املنطقة احلرة  1980 يف  العام  تاأ�شي�شها يف  انتاجها مع  ب��داأت  باملائة، منذ  املوؤ�ش�شة وطنية مائة  منتجات 
امل�شانع الثالثة للموؤ�ش�شة على مواكبة التطور  العامل، مع حر�س  97 دولة حول  و�شيتم ت�شدير منتجاتها اىل 

التقني والفني وباأعلى م�شتويات اجلودة مما جعلها جديرة بجوائز اليزو العاملية لعدة مرات.

ال�����دول وال���ت���ي ���ش��م��ل��ت امل���اأك���ولت 
وقالت  ال���ي���دوي���ة.  وامل�����ش��ن��وع��ات 
الطالبة بارميدا موهري، البالغة 
تركيا،  م��ن  ع��ام��اً   20 العمر  م��ن 
رئ��ا���ش��ة جمموعة  ت��ت��وىل  وال���ت���ي 
و�شبق  احلياة يف احل��رم اجلامعي 
اليوم  ب��ف��ع��ال��ي��ات  و����ش���ارك���ت  ل��ه��ا 

ال���رواد يف الل��ت��زام باحلفاظ على 
ا�شتهالك  ف��ى  وال��رت���ش��ي��د  البيئة 
البيئي  ال����وع����ي  ون�������ش���ر  ال���ط���اق���ة 
ويحث  ي����وع����ي  و  ي�������ش���ج���ع  ح���ي���ث 
ال�شيد روبر�شت �شميتز مدير عام 
باللتزام  موظفيه  جميع  الفندق 
ل��ي�����س ف��ق��ط ب���ه���ذا احل�����دث ولكن 
اأن  حيث  ال�شخ�شي  امل�شتوى  على 

ال�شنوات  خالل  للجاليات  العاملي 
يبذل  اجلميع  املا�شية:  الثالثة 
ق�����ش��ارى ج��ه��ده حت�����ش��رياً لهذا 
احل����دث، وت��راه��م ي��ت��ح��دث��ون عن 
اجلامعي  احل����رم  يف  الأم�����ر  ه����ذا 
ت�شبق  ال���ت���ي  الأ����ش���اب���ي���ع  خ�����الل 
اأن  رائ��ع  لأم��ر  اإن��ه حقاً  التنظيم. 

والكهرباء  امل��اء  اأ�شتهالك  تر�شيد 
ور�شالة  ف��رد  كل  م�شوؤولية  تعترب 
اأجتماعية وواجب وطنى للحفاظ 
على كوكب الأر���س. وق��ام الفندق 
ه����ذا ال���ع���ام ب��ف��ك��رة ج���دي���دة حيث 
اأق���ام���وا خ���الل ه���ذه ال�����ش��اع��ة عند 
ي�شارك  وح���ت���ى  الأن���������وار  اأط����ف����اء 
ن�شف  الدارة،  م��ع  ال��ف��ن��دق  ن���زلء 

اأنتقلوا  ث��م  ي��وج��ا  ���ش��اع��ة مت��اري��ن 
اليطايل  املطعم  ل��رتا���س  جميعا 
طازجة  ع�شائر  لتناول  �شيفيلوز 
����ش���ح���ي���ة ج���م���ي���ع���ه���ا م������ن ال����ل����ون 
على  باحلفاظ  اأن�شماما  الأخ�شر 
البيئة كالتفاح الأخ�شر و الكيوى 
الفندق  �شيف  من  معدة  والنعناع 

اليطايل كارلو.

ترى اجلميع يت�شاركون ويعربون 
عن كامل دعمهم .  واأ�شافت: اإن 
اليوم العاملي للجاليات هو املنا�شبة 
بالن�شبة يل يف اجلامعة،  املف�شلة 
مذهلة  عرو�س  تقام  ع��ام  كل  ويف 
وتقاليدها،  الدول  لرتاث  ورائعة 
ويف كل مرة اأتعلم �شيئاً جديداً .  

���ش��ارك اأك����رث م��ن األ����ف ط��ال��ب يف 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اجلامعة  ا����ش���ت�������ش���اف���ت���ه���ا  ال����ت����ي 
الحتفال  �شمن  ب��دب��ي،  الكندية 
والذي  للجاليات  العاملي  باليوم 
العديدة  للجن�شيات  تكرمياً  يقام 
اجلامعة.   ت�شمها  التي  واملتنوعة 
ينتمون  ال���ذي���ن  ال���ط���الب  وك�����ان 
جل��ن�����ش��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة م���ن جميع 
اأن��ح��اء ال��ع��امل ق��د م��ث��ل��وا الرتاث 
املختلفة  ال���دول  وثقافات  املتنوع 
و�شرييالنكا  ن��ي��ج��ريي��ا  وم���ن���ه���ا 
وكندا واأفغان�شتان وال�شني خالل 
خالل  اأقيمت  التي  الفعالية  هذه 
اأم�شت  وق��د  ال�شبت.  ي��وم  م�شاء 
التي  دب������ي،  ال���ك���ن���دي���ة  اجل���ام���ع���ة 
جن�شية   86 اإىل  طالبها  ينتمي 
حت�شرياً  طويلة  �شهوراً  خمتلفة، 
ت�شمنت  ال���ت���ي  الأم�������ش���ي���ة  ل���ه���ذه 
واملو�شيقى  للفنون  حية  عرو�شاً 
والأزياء يف هذه الدول، بالإ�شافة 
املخ�ش�شة  الأك�����ش��اك  اإق��ام��ة  اإىل 
لهذه  امل���ح���ل���ي���ة  امل���ن���ت���ج���ات  ل��ب��ي��ع 

اأبوظبي  ميلينيوم  ف��ن��دق  ���ش��ارك 
 2013 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي  يف احل����دث 
ح��ي��ث مت خف�س  الأر��������س  ���ش��اع��ة 
اأنحاء  تقليلها يف معظم  و  الإن���ارة 
اأخرى  اأجزاء  الفندق واطفائها يف 
وت��ر���ش��ي��د ال��ط��اق��ة مل����دة ���ش��اع��ة يف 
العاملية.  املبادرة  لهذه  دعما  امل�شاء 
من  يعترب  امليلينيوم  ف��ن��دق  ولأن 

الطالب يحتفل�ن بالي�م العاملي للجاليات يف اجلامعة الكندية بدبي



اأجنلينا ج�يل مل ت�سرق )بعرثة الأرواح(
اأجنلينا جويل ن�شراً كبرياً يف دعوى ق�شائية  حققت النجمة الهوليودية 
حرب  ح��ول  والع�شل  ال��دم  اأر���س  يف  فيلمها  ق�شة  �شرقت  باأنها  فيها  تتهم 
البو�شنة من كتاب األفه �شحايف كرواتي. واأفادت �شحيفة هوليوود ريبورتر 
الأمريكية انه اأعلن عن ك�شب جويل للدعوى، التي يزعم فيها انها �شرقت 
هو  لها  اإخ��راج��ي  عمل  اأول  يف  ب���رادوك،  جيم�س  الكرواتي  ال�شحايف  عمل 
فيلم يف اأر�س الدم والع�شل. واأو�شحت ان القا�شي الذي ينظر يف الق�شية 
الأرواح  بعرثة  رواي��ة  م�شمون  من  قريباً  لي�س  فيلمها  �شيناريو  ان  اأعلن 
كي  و�شركة جي  ج��ويل  اتهم  ب��رادوك  وك��ان  الكرواتي.  والكاتب  لل�شحايف 
فيلمز وال�شركة املوزعة بانتهاك حقوق الن�شر اخلا�شة به يف كانون الأول 
دي�شمرب 2011، م�شرياً اإىل اأن الفيلم الذي كتبت ق�شته واأخرجته جويل 
الدفاع  واأق��ر حمامو  الأم��ر،  الكثري من كتابه. لكن جويل نفت  ي�شتوحي 
بوجود بع�س ال�شبه الب�شيط بني الفيلم والكتاب، يف ما يتعلق بكون البطلة 
خادمة يف مبنى ي�شيطر عليه اجلي�س ال�شربي، ولكن على عك�س ال�شخ�شية 

يف الفيلم، ل تتعر�س ال�شخ�شية يف الكتاب لالغت�شاب على يد اجلنود.
للنوايا  ك�شفرية  اإىل جت��ارب��ه��ا  ا���ش��ت��ن��اداً  الق�شة  األ��ف��ت  اإن��ه��ا  ج��ويل  وق��ال��ت 

احل�شنة.

بالدوين يقر بتهربه من ال�سرائب 
باعرتافه  يق�شي  ات��ف��اق  اإىل  ب��ال��دوي��ن  �شتيفن  الأم��ريك��ي  املمثل  تو�شل 
بالتهرب من دفع �شرائب يف نيويورك، وت�شديد ما يتوجب عليه بالكامل 

مقابل عدم �شجنه.
العام  نهاية  يف  اعتقل  ال��ذي  بالدوين،  ان  اأمريكية  اإع��الم  و�شائل  واأف���ادت 
األف   350 بقيمة  دفع �شرائب  تهربه من  اإث��ر حتقيق مايل ك�شف  املا�شي 
دولر، اأقر بذنبه وتفادى ال�شجن بعدما تعهد ب�شداد املبلغ بالكامل بالإ�شافة 
اإىل فوائد تقدر ب�50 األف دولر. ونقلت عن مدعي عام مقاطعة روكالند 
توما�س زوغيبي قوله ان بالدوين )46 �شنة( تهرب من دفع �شرائب يدين 
2008 و2009 و2010 ومن يقدم على فعلة  الأع��وام  لها لنيويورك عن 
كهذه يعني انه ي�شرق كل نيويوركي، ونحن ملتزمون مبالحقة املجرمني 

الذين يغ�شون احلكومة ودافعي ال�شرائب امللتزمني بالقانون عن ق�شد .
ولفت اإىل ان بالدوين دفع 100 الف دولر من املبلغ املرتتب عليه، و�شوف 
يدفع ال�300 األف الأخرى قبل موعد جل�شة للنطق باحلكم يف 19 متوز-

يف  عقوبة  �شيق�شي  ك��ان  ب��ال��دوي��ن،  اأدي���ن  ل��و  ان��ه  اإىل  وي�شار  املقبل  يوليو 
ال�شجن ملدة ت�شل اإىل 4 �شنوات ويذكر ان بالدوين عانى من م�شاكل مادية 

يف املا�شي و�شهر اإفال�شه يف العام 2009.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ليل واين م�ساب بال�سرع
ال��راب الأم��ريك��ي ليل  اأعلن مغني 
كا�شفاً  بال�شرع،  م�شاب  ان��ه  واي��ن 
عن اأنه كاد ي�شارف على املوت بعد 
نوبات  ب�شل�شلة  م���وؤخ���راً  اإ���ش��اب��ت��ه 
ا�شتدعت بقاءه يف العناية الفائقة 

لأيام عدة.
مقابلة  يف  ���ش��ن��ة   30 واي����ن  وق����ال 
اأنا  ،ل��ذا  ال�شرع  اأع��اين من  اإذاعية 
واأ�شار  ب��ن��وب��ات  ل��الإ���ش��اب��ة  ع��ر���ش��ة 
���ش��ل�����ش��ل��ة من  ع���ان���ى م���ن  ان����ه  اإىل 
النوبات من قبل لكن اأحداً مل يدِر 
بالأمر، خالفاً للمرة الأخرية قبل 
ا���ش��ت��دع��ى و�شعه  اأ���ش��ب��وع��ني ح��ني 
ال�شحي نقله وبقاءه يف امل�شت�شفى. 
واأو����ش���ح ان���ه اأ���ش��ي��ب م���وؤخ���راً ب�3 
الأخرية  ت�شببت  متتالية،  ن��وب��ات 
م��ن��ه��ا ب��ان��خ��ف��ا���س ع��م��ل ق��ل��ب��ه اإىل 
�شاأموت  كنت  وق��ال   30% ح��وايل 
ج���داً. وعزا  وك��ان الو�شع خ��ط��رياً 
اإفراطه  اإىل  �شبب نوباته الأخ��رية 
النوم لوقت كاف،  العمل وعدم  يف 
من دون اأن ينفي اأو يوؤكد ما اأ�شيع 
عن انه و�شع يف غيبوبة طبية بعد 

اأزمته ال�شحية ال�شهر املا�شي. 

قا�ٍض ي�سجن زميلته لتاأخرها
ا�شت�شاط قا�س كندي غ�شباً من تكرار تاأخر اإحدى اأع�شاء 
من  باإقالتها  فاأمر  اجلل�شات،  مواعيد  عن  املحلفني  هيئة 
و�شائل  نقلت  ما  بح�شب  ال�شجن،  اإىل  واإر�شالها  من�شبها 
كندا. وجرى  و�شط  مانيتوبا  املحلية يف مقاطعة  الإع��الم 
ال�شيدة كعادتها عن جل�شة كانت  تاأخرت هذه  ذلك بعدما 
القا�شي  اأق����ال  و  اغ��ت�����ش��اب.  ق�شية  يف  للنظر  خم�ش�شة 
رقم  املحلفني  هيئة  ع�شو  با�شم  تعرف  التي  ال�شيدة  هذه 
اإىل  . ولدى و�شولها  واأ�شدر مذكرة توقيف بحقها   ،  10
املحكمة، اأر�شلت اإىل ال�شجن حيث اأم�شت فرتة بعد الظهر، 
اأن تعود وتظهر يف قاعة املحكمة والأ�شفاد يف يديها  قبل 
وبررت  الغت�شاب.  باحلكم يف ق�شية  اأثناء نطق زمالئها 
ب�شبب  الليل  طول  تنم  مل  باأنها  تاأخرها  امللحفني  ع�شوة 
املر�س وارتفاع حرارتها، ولدى �شوؤالها عن تكرار تاأخرها 
عن جل�شات املحكمة قالت: اإنها كانت ل تتمكن من اللحاق 

باحلافلة، فت�شطر اإىل انتظار احلافلة التالية .

اأجنبت بعد 7 �ساعات من معرفتها بحملها
اإىل  توجهها  بعد  اكت�شفت  عندما  بريطانية  ام��راأة  ذهلت 
امل�شت�شفى جراء اآلم حادة يف املعدة باأنها حامل يف الأ�شبوع 
7 �شاعات  ب��ع��د  ال����ولد ح��ي��ث اأجن��ب��ت  ال�35 وع��ل��ى و���ش��ك 
مايل  دايلي  �شحيفة  واأف���ادت   . معافاة  ابنة  و�شولها  من 
ابنتها جي�شيكا  ولدت  �شنة   22 فرود  هانا  ان  الربيطانية 
عن  بها  حملها  ب��اأم��ر  معرفتها  على  فقط  �شاعات   7 بعد 
املعدة.  يف  ح��ادة  اآلم  م��ن  معاناتها  اإث��ر  ال�شدفة،  طريق 
واأ����ش���ارت اإىل ان ف����رود، م��ن دي��رب�����ش��اي��ر، ���ش��ع��رت ب����اآلم يف 
معدتها طوال اأيام عدة قبل اأن تقرر التوجه اإىل امل�شت�شفى 
كان  حمل  اختبار  بينها  من  عدة  لفحو�س  خ�شعت  حيث 
اإيجابياً ، اأكد ان ما ت�شعر به هو اآلم املخا�س التي �شبقت 
اإجنابها طفلتها بعد 7 �شاعات. وات�شلت ممر�شة بكري�س 
احل�شور  منه  وطلبت  ف���رود،  زوج  وه��و  �شنة،   26 بينيت 
امل�شت�شفى حيث علم مبا ح�شل وكانت ده�شته كبرية  اإىل 
لإعطاء  امل�شت�شفى  وا�شطر  عليه.  يغمى  ك��اد  ان��ه  لدرجة 
مالب�س لل�شغرية التي مل يكن والداها يتوقعان ولدتها 
ول ي��ع��رف��ان ح��ت��ى ب��وج��وده��ا. وت��ب��ني ان ال�����ش��غ��رية كانت 

ب�شحة جيدة ومل ت�شك من اأية م�شاكل بعد ولدتها.

مكافاأة ملن يعيد قط �سائع
باردو، مكافاأة  الفرن�شية، بريجيت  ال�شينما  اأ�شطورة  عر�شت 
�شاع  ال��ذي  املف�شل  هّرها  لها  يعيد  ملن  دولراً   750 قيمتها 
يف منزلها ب�شانت تروبيز. ونقلت و�شائل اإعالم فرن�شية عن 
العمر  ال��ذي يبلغ م��ن  اإن ه��ّره��ا، رون��ت��ون��ت��ون،  ب���اردو، قولها 
ع��ام��ني، اخ��ت��ف��ى ع��ن��دم��ا ك���ان ع��م��ال احل��دي��ق��ة من�شغلني، يف 
اأن الهر ل يحمل طوقاً  عقارها ب�شانت تروبيز. واأ�شارت اإىل 
باردو،  الفرن�شية عن  ماتي  فار  ونقلت �شحيفة  و�شم.  اأي  اأو 
قولها اإن اأملي كبري.. واأعجز عن النوم واأ�شارت ال�شحيفة اإىل 
اأنه مت تخ�شي�س خط �شاخن للم�شاعدة يف العثور على الهر، 
الذي عر�شت باردو مكافاأة بقيمة 750 دولراً ملن يعيده لها.

�س�ر تظهر تعابري وجه اجلنني 
املوجات  متعددة  احلزمة  تقنية  با�شتخدام  الو�شوح  عايل  م�شحا  اأن  عن  الربيطانية  تلغراف  �شحيفة  ك�شفت 
فوق ال�شوتية )3 دي( اأظهرا �شورة وا�شحة ، وواقعية للجنني، معتربة اأن ذلك يعترب حت�شنا كبريا باملقارنة 
بال�شور غري الوا�شحة ، بل وامل�شو�شة يف كثري من الأحيان والتي ميكن احل�شول عليها من الت�شوير باملوجات 

فوق ال�شوتية التقليدية.
الأم��رية غري�س يف موناكو، متكن  ، من م�شت�شفى   Bernard Benoit الدكتور  ف��اإن  ال�شحيفة  وبح�شب 
وبا�شتخدام املا�شحات ال�شوئية اجلديدة عالية الو�شوح من التقاط �شورا جلنني تظهر ال�شعر على راأ�س اجلنني 

وتعابري وجهه، وذلك للمرة الأوىل .
وبح�شب ال�شحيفة فاإن هذه ال�شور عالية الدقة �شتتيح لالإباء والمهات التعرف على كيف �شيبدو ابنائهم قبل 
ولدتهم ، كما �شتتيح وهو الأهم لالأطباء ر�شد اأية م�شاكل اأو ت�شوهات ج�شدية ، والتعامل معها يف وقت مبكر 

من احلمل .
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عج�ز يغت�سب بناته الثالث...وينال امل�ؤبد..!
تون�س(  )ج��ن��وب  قاب�س  مبحافظة  ال�شتئناف  حمكمة  ق�شت 
قبلي  ملحافظة  التابعة  دوز  مدينة  اأ�شيلي  من  عجوز  ب�شجن 
�شلط  الذي  البتدائي  اإقرارها للحكم  اإىل جانب  مدى احلياة 
اغت�شاب  على  تداوله  ب�شبب  �شنة   40 �شجنه  واملتمثل يف  عليه 
امل�شلطة على هذا  الأحكام  الثالث.  وبذلك تكون جملة  بناته 
40 �شنة على اغت�شابه لبنتيه الكربى والو�شطى، يف  العجوز 
حني نال حكم املوؤبد نتيجة اغت�شابه لبنته ال�شغرى التي كانت 
قا�شرا. وتعود اأطوار هذه الق�شية اإىل فرباير 2010 حيث عمد 
عجوز م�شّن اىل اغت�شاب بناته الثالث.. فقد جتّرد هذا الأب 
من اإن�شانيته ولب�س ثوب الوح�س، وخّولت له نف�شه اأن يغت�شب 
بناته الثالث وت�شّبب بذلك يف حمل ابنته الو�شطى منه.  وقد 
ك�شفت خيوط هذه اجلرمية ال�شنيعة حني فاجاأ املخا�س ابنته 
الثانية التي حملت منه، ليتم نقلها اإىل امل�شت�شفى اأين و�شعت 
جنينها امليت، وبعد موت اجلنني وبالتحري عن ن�شبه، اعرتفت 
انه  ، موؤكدة  ال�شرعي للجنني  الوالد  باأن والدها هو  ال�شحية 
هددها بالقتل هي واأختيها اللتني قام باغت�شابهما كذلك، واأنه 

كان يعا�شرهن معا�شرة الأزواج.

          ت�فيا على زورق ب�سبب الربد

اع��ل��ن خ��ف��ر ال�����ش��واح��ل الي��ط��ال��ي��ون ان اث��ن��ني م��ن املهاجرين 
بطريقة غري م�شروعة يتحدران من افريقيا جنوب ال�شحراء، 
توفيا �شباح ام�س ب�شبب انخفا�س درجات احل��رارة على زورق 
خلفر ال�شواحل كان يقوم بنقلهم اىل مرفاأ لمبيدو�شا. وكان 
املهاجران على منت �شفينة تقل حواىل ت�شعني �شخ�شا واطلقت 
بني  �شقلية  قناة  و�شط  يف  تغرق  ب���داأت  عندما  ا�شتغاثة  ن��داء 
البحرية  وار���ش��ل��ت  ايطاليا.  وج��ن��وب  افريقيا  �شمال  ���ش��واح��ل 
اليطالية وخفر ال�شواحل عدة �شفن لنقاذهم، بينها ال�شفينة 
و�شلت  وعندما  ال�شواحل.  خلفر  وزوارق  كا�شيوبيا  احلربية 
اىل امل��ك��ان ك��ان ال��ع��دي��د م��ن امل��ه��اج��ري��ن يف ح��ال��ة خ��ط��رية من 
�شواحل  البحار من  �شاعات من  بعد  اجل�شم  ح��رارة  انخفا�س 
ال�شواحل  خفر  ج��ه��ود  م��ن  ال��رغ��م  على  لكن  اف��ري��ق��ي��ا.  �شمال 
تويف �شخ�شان بردا. ويف املجموع و�شل حواىل 500 مهاجر يف 
بعد  �شفن  على خم�س  اىل لمبيدو�شا  املا�شية  ال48  ال�شاعات 

انقاذهم من قبل خفر ال�شواحل والبحرية الع�شكرية.

ر�سالة انتحار يف مزاد
الراحلة  النجمة  كتبتها  يائ�شة  ر�شالة  م��زاد  يف  للبيع  تعر�س 
و�شائل  وذك���رت  بالنتحار  اإ�شعار  وكانها  تبدو  م��ون��رو  م��ارل��ني 
اإعالم اأمريكية اأن الر�شالة املكتوبة بخّط يد مونرو وبدون تاريخ 
�شتعر�س للبيع �شمن وثائق تاريخية اأخرى يف مزاد يقيمه دار 
بروفايل اإن هي�شتوري يف 30 اأيار مايو املقبل. وجاء يف الر�شالة 
يعلمها، يل  كان  ال��ذي  التمثيل  ا�شتاذ  اإىل  التي وجهتها مونرو 
�شرتا�شبريغ اإرادتي �شعيفة ول اأقدر على حتّمل اأي �شيء، اأبدو 
اأظهر  وتتابع   ، باجلنون  اأ���ش��اب  اأن��ن��ي  اأعتقد  ولكنني  جمنونة 
القيام به يرتكني،  اأح��اول  الكامريا وكل تركيزي وكل ما  اأم��ام 
فاأ�شعر اأنني غري موجودة يف اجلن�س الب�شري . ويتوقع اأن حتقق 
اأن  األف و50 الف دولر ويذكر   30 ي��رتاوح بني  الر�شالة مبلغاً 

مونرو توفيت عام 1962 نتيجة جرعة زائدة من املخدرات.
عر�س اكروباتي لع�شوين من �شريك دو �شوليه يف �شاو باولو. )رويرتز(

�سقف مطالب ل�بيز يلغي حفلها
الأم���ريك���ي���ة،  ال��ن��ج��م��ة  اأن  ي���ب���دو 
�شقف  رف����ع����ت  ل����وب����ي����ز،  ج���ن���ي���ف���ر 
من  كان  اأن  فبعد  عالياً،  مطالبها 
اأم��ام جمهور من  املتوقع اأن ت��وؤدي 
60 مليون �شخ�س يف حفل بالهند، 
املطالب  ب�شبب  التفاقية  األ��غ��ي��ت 
املكلفة التي اأرادت لوبيز احل�شول 

عليها لقاء امل�شاركة يف احلفل.
بو�شت  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  ونقلت 
م�����ش��ادر مّطلعة  ع���ن  الأم���ريك���ي���ة 
للدوري  الراعية  بيب�شي  �شركة  يف 
لوبيز،  م��دي��ر  اأن  ال��ه��ن��دي،  الأول 
طائرة  اإر�شال  طلب  ميدينا،  بيني 
اإ���ش��اف��ة اإىل عدة  ل��ل��وب��ي��ز،  خ��ا���ش��ة 
غرف يف فنادق هندية ل�شت�شافة 
حا�شيتها، التي تت�شمن جي�شاً من 
وعدة  خا�شاً،  وطاهياً  امل�شاعدين، 
م�شممني، لقاء م�شاركتها يف حفل 
للكريكيت،  الأول  ال���دوري  افتتاح 
ال��ق��ادم. واأ�شافت  ال��ث��الث��اء  امل��ق��رر 
ال��ت��ي قّدمت  امل��ط��ال��ب  اأن  امل�����ش��ادر 
 ، رهيبة  كانت  لوبيز  عن  بالنيابة 
اأنها كانت مكلفة جداً  اإىل  م�شرية 
ما ا�شطر القيمني على احلفل اإىل 

اإلغاء م�شاركة لوبيز فيه.

�سيلدز ت�سرتي منزًل 
بـ4.3 ماليني دولر 
الأمريكية،  النجمة  ا�شرتت 
ب������روك ����ش���ي���ل���دز، م����ن����زًل يف 
 4.3 لقاء  هامبتونز  مدينة 
وذك���ر موقع  دولر  م��الي��ني 
�شيلدز  اأن  اأون���الي���ن  رادار 
وق��ع��ت ع��ق��داً ل�����ش��راء منزل 
يف هامبتونز لقاء 4 ماليني 
ويتاألف  دولر  األ���ف  و300 
اإىل  ي����ع����ود  ال��������ذي  امل�����ن�����زل 
ع�شرينات القرن املا�شي من 
و6 حمامات،  ن���وم،  غ��رف   6
ومكتبة،  ك����ب����ري،  وم���ط���ب���خ 
وا�شعة،  ب��اح��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
املنزل  يتمتع  كما   ، وم�شبح 
باإطاللة  ترميمه  مت  ال��ذي 

مميزة.

احتفال بيوم امل�شرح العاملي كرمت فرقة روؤى امل�شرحية 
التل يف  امل�شري حممد �شبحي والأردنية لينا  الفنانني 
الأول مب�شرح هاين �شنوبر  ام�س  اأقامته م�شاء  احتفال 
وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ع��ّم��ان،  الأردن���ي���ة  العا�شمة  و���ش��ط 
الثقايف  املركز  مع  وبال�شراكة  الفنانني،  ونقابة  الثقافة 
ن�شف  يعي�س  اإن���ه  ال��ت��ك��رمي  وق���ال �شبحي عقب  امل��ل��ك��ي. 
حياته بال اأوك�شجني، واإن امل�شرح هنا ينت�شله من غرفة 
م��ن ل  وو���ش��ف  فنا معطرا،  ي�شم  لأن��ه  امل��رك��زة،  العناية 
العامل  منظومة  خ��ارج  باأنه  العاملي  امل�شرح  بيوم  يحتفل 

�شيا�شيا وفكريا واجتماعيا.
متنف�س  لأن���ه  بامل�شرح  يهتم  املجتمع  اأن  �شبحي  وراأى 
مهما  ينتهي  ولن  مي��وت،  لن  امل�شرح  اأن  معتربا  املتلقى، 
اللقاء احلي  يوفر  لأنه  التكنولوجيا،  و�شلت اخرتاعات 

بني الفنان وجمهوره .
الإن�شان  يغري  امل�����ش��رح  اأن  ف���راأت  ال��ت��ل  لينا  الفنانة  اأم���ا 
الدولة  موؤ�ش�شات  لتعرتف  الأوان  اآن  وقالت  لالأف�شل، 
وي��دل على  النف�س،  ال��ذي يهذب  امل�شرح  ب��دور  الأردن��ي��ة 

الرقي واحل�شارة . واأ�شافت الفن جزء من حياتنا .

�شماقة فقال  اأب��و  امللكي حممد  الثقايف  املركز  اأم��ا مدير 
نحتفي باأبي الفنون يف زمن م�شطرب وفو�شوي، لنوؤكد 
ان��ت�����ش��ارن��ا ل��ل��ح��ي��اة وال��ف��ن واجل���م���ال يف م��واج��ه��ة املوت 
جديدة  ثقافة  خللق  يهدف  واحتفاوؤنا  والدمار  والعنف 
واأمنا  واأك��رث جمال  اأقل فو�شى،  العامل  ت�شاهم يف جعل 

و�شالما .
كما راأى اأن امل�شرح كان ول يزال املوؤ�شر احلقيقي لثقافة 
اأن  معتربا  ورقيها،  لتمدنها  وعنوانا  الأمم،  وح�شارة 
تطور ال�شعوب واحل�شارات يقا�س دائما مبقدار ما تبنيه 
من م�شارح و�شروح ثقافية وعلمية، وما تنتجه من فنون 

واإبداعات.
كما اأعلن اأبو �شماقة يف كلمته عن تاأ�شي�س م�شرح الثامنة 
باملركز الثقايف امللكي بتقدمي ثالثني عر�شا حتى نهاية 
اأيار مايو املقبل، و�شول مل�شرح يومي، وتخ�شي�س 320 
األف دولر لتح�شني العمليات الفنية مبنا�شبة يوم امل�شرح 
بل  املحفز،  وح��ده  لي�س  امل��ال  اأن  ا�شتدرك  لكنه  العاملي، 
يتقدم  الأردين  امل�شرح  اأن  اإىل  لفتا  والت�شميم،  الإرادة 

خطوة ويرتاجع خطوتني.

  تكرمي �سبحي والتل بي�م امل�سرح العاملي 

اتهام ل�هان جمددًا بال�سرقة 
اتهمت النجمة الأمريكية ليند�شاي لوهان ب�شرقة جموهرات واأغرا�س من موقع ت�شوير م�شل�شل حتل 
�شيفة فيه، لكنها نفت الأمر قائلة انها اأخذت هذه الأ�شياء بناء على اتفاق مع املنتجني . ونقل موقع تي 
اإم زي املريكي عن م�شادر من مكان ت�شوير م�شل�شل Anger Management قولها ان لوهان قررت 

الذهاب اإىل اأحد النوادي الليلية واأخذت معها �شواراً وعقداً واأقراطاً بالإ�شافة اإىل بنطال وحذاء من 
موقع الت�شوير. واأكدت امل�شادر ان هذه الأغرا�س مل تعاد اإىل مكانها، لكنها اأ�شارت اإىل انه لن يتم 
اتخاذ اي اإجراء قانوين بل �شتح�شم قيمة امل�شروقات من قيمة ما �شتتقا�شاه لوغان . لكن لوهان 
ان ل  لها  �شيدة م�شوؤولة عنها وقالت  بعلم  الأغ��را���س  اأخ��ذت هذه  انها  �شيء قائلة  اأي  �شرقة  نفت 
م�شكلة يف ذلك،موؤكدة لأ�شدقائها انها لن تعيد اأي �شيء منها، لأنها دفعت ثمنها من الأجر الذي 
�شتتلقاه عن عملها. اإل ان ال�شيدة املعنية اأو�شحت انها طلبت من لوهان التوقيع على ورقة توؤكد 

اأخذ هذه الأغرا�س لكنها رف�شت ذلك. ي�شار اإىل ان لوهان تنتقل من م�شكلة اإىل اأخرى، وقد اتهمت 
من قبل وحوكمت على �شرقة قالدة، كما انه حمكوم عليها حالياً بتم�شية فرتة يف مركز اإعادة تاأهيل 

على خلفية انتهاك �شروط اإطالق �شراحها.


