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بــاتيلكـــو يـتــوج بلقــب بطولـــة التحمـــل 12 �ساعــة 
�سمــن نهائيــات �سل�سلــة �سـودي العاملـية يف باريـ�ص

عربي ودويل

�سندوق اأبوظبي للتنمية يقدم منحة لتح�سني احلياة 
الجتماعية بالأرا�سي الفل�سطينية داخل اخلط الأخ�رض

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

اجلي�ص احلر ي�سلم 
العنا�رض الأممية املحتجزة 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
الت�شريعات  امل�شتمر يف  التطوير  دب��ي..اأن  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
اأ�شا�شي للحفاظ  املالية يف احلكومة االحتادية .. يهدف ب�شكل  والنظم 
على املال العام وتعزيز عملية امل�شاءلة وال�شفافية فيما يتعلق باالإيرادات 
العامة للدولة اإ�شافة اإىل تر�شيخ قواعد و�شيا�شات مالية حتقق اأف�شل 
ا�شتخدام لهذه االإيرادات. جاء ذلك خالل تروؤ�س �شموه جل�شة جمل�س 
الفريق  الرئا�شة..بح�شور  ق�شر  يف  ام�س  �شباح  عقدت  التي  ال���وزراء 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير  �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد  ال�شيخ من�شور بن  الداخلية و�شمو 

الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة. 
ب�شاأن  االحت�����ادي  ل��ل��ق��ان��ون  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  وواف����ق 
االإيرادات العامة للدولة..وتهدف الالئحة التنفيذية اجلديدة للقانون 
تن�شيق  اإىل  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة  االإي������رادات  ب�����ش��اأن   2011 ل�شنة   1 رق���م 
ال�شيا�شات املالية ورفع كفاءة الت�شريعات والنظم املالية مبا يحقق دعم 
يف  للجهات  وال�شالحيات  احل��ق��وق  وحت��دي��د  للدولة  العامة  امليزانية 

جمال حت�شيل االإيرادات والر�شوم.                       )التفا�شيل �س2(

   

�خلارجية تدعو مو�طني �لدولة لعدم �ل�سفر �إىل لبنان
•• ابوظبي-وام:

اه���اب���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة جم����ددا مب��واط��ن��ي ال���دول���ة ح��م��ل��ة اجل�����وازات 
اإىل  احلا�شر  الوقت  يف  ال�شفر  بعدم  والعادية  واخلا�شة  الدبلوما�شية 
وخا�شة  املنطقة  بها  مت��ر  التي  ل��الأح��داث  نظرا  اللبنانية  اجلمهورية 

الو�شع يف لبنان حاليا اإال يف احلاالت الق�شوى وعلى النحو االآتي :
 -1 حاملو جوازات ال�شفر الدبلوما�شية واخلا�شة: ال بد من احل�شول 
على موافقة م�شبقة من وزارة اخلارجية وذلك لل�شفر يف اأ�شيق احلدود 
ول��ل��ح��االت ال�����ش��روري��ة ف��ق��ط. وي��ت��م التن�شيق م��ع وزارة اخل��ارج��ي��ة عرب 
02  )التفا�شيل �س2(  � التوا�شل قبل ال�شفر على الرقم: 4449600 

نيابة �بوظبي حتيل موظفا عربيا لدى بعثة دبلوما�سية 
خليجية للمحاكمة بتهمة �ال�ستيالء على 5 ماليني درهم

•• ابوظبي-وام:

اأبوظبي بحب�س حما�شب عربي يعمل لدى  العامة يف  النيابة  اأمرت 
اإحدى البعثات الدبلوما�شية اخلليجية واإحالته اإىل حمكمة اجلنح 
اال�شتيالء  يف  وا�شتخدامها  عرفية  حمررات  تزوير  بتهمة  ملحاكمته 
األف درهم. ويف تفا�شيل الق�شية  على مبلغ خم�شة ماليني و300 
املتهم ب�شفة حما�شب  التي يعمل لديها  الدبلوما�شية  قامت اجلهة 
تدقيق  عملية  خ��الل  م��ايل  تالعب  لعمليات  ر�شدها  ع��ن  ب��االإب��الغ 
اأ�شفرت  كما  ب��اإع��داده��ا  املتهم  يقوم  التي  املالية  للح�شابات  اأجرتها 
حتقيقات النيابة عن قيام املتهم بتزوير حمررات ر�شمية هي عبارة 
ثم  اخلا�شة  حل�شابه  و�شرفها  عمله  جهة  ع��ن  ���ش��ادرة  �شيكات  ع��ن 
ا�شتخدام ال�شيكات املزورة لالحتيال واال�شتيالء على االأموال العائدة 
جلهة عمله. كما اأو�شحت التحقيقات اأن جمموع املبالغ التي ا�شتوىل 
عليها املتهم بهذه الطريقة بلغت خم�شة ماليني و300 األف درهم. 

حممد بن را�شد تراأ�س جمل�س الوزراء و�شهد تخريج دفعة من برنامج قيادات حكومة الإمارات

�عتماد �لالئحة �لتنفيذية لقانون �الإير�د�ت �لعامة يف �لدولة وجمموعة من �التفاقيات �لدولية

اأ�شدر قانونا بتعديل ر�شوم ت�شجيل الت�شرفات العقارية على امل�شتودعات
حممد بن ر��سد يكرم منت�سبي برنامج

 قياد�ت حكومة دولة �الإمار�ت - فئة �مل�ستقبل 

اإحباط تفجري اأحد اجل�شور ب�شنعاء 

�الأمن �ليمني ي�سبط خلية للقاعدة يف عدن

ت����ف����ج����ر�ن ج����دي����د�ن 
����س���د ����س���رط���ة ب��ن��غ��ازي 

•• بنغازي-ا.ف.ب:

ام��ن��ي ان مركزين  ذك��ر م�����ش��وؤول 
لتفجريين  ت��ع��ر���ش��ا  ل��ل�����ش��رط��ة 
�شرق  ب��ن��غ��ازي  م��دي��ن��ة  ام�������س يف 
ث��اين ه��ج��وم م��ن نوعة  ليبيا، يف 
ان  اىل  م�������ش���ريا  اأي�����������ام،  خ������الل 
انه  اىل  ب��ا���ش��رار  ت�شبب  الهجوم 

مل يوقع ا�شابات.
وق���ال امل�����ش��وؤول ال���ذي طلب عدم 
الك�شف عن هويته وقع هجومان 
ج�����دي�����دان ا����ش���ت���ه���دف���ا م���رك���زي 
والعروبة،  القوار�شة  يف  ال�شرطة 
وحلقت ا�شرار طفيفة باملبنيني. 
مركزان  تعر�س  اجلمعة  وف��ج��ر 
بنغازي  م���دي���ن���ة  يف  ل���ل�������ش���رط���ة 

لهجومني بعبوات نا�شفة.

•• اأبوظبي-وام:

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء حاكم 
�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  اهلل..ب��ح�����ش��ور  رع��اه  دب��ي 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن زاي��د 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  و  الداخلية 
الرئا�شة يف  �شوؤون  ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
قيادات  برنامج  منت�شبي  ام�س  �شباح  الرئا�شة  ق�شر 

•• �صنعاء-وكاالت:

اأحبطت اأجهزة االأمن اليمنية ام�س حماولة لتفجري 
اأحدى اجل�شور ب�شارع ال�شتني يف العا�شمة اليمنية.. 
ون�شب موقع تابع لوزارة الدفاع اليمنية اإىل م�شوؤول 
اأمني ب�شنعاء قوله اإن رجال االأمن عرثوا على عبوة 
نا�شفة تزن 7 كجم من مادة �شي3 �شديدة االنفجار 

مو�شوعة حتت اجل�شر واأبطلوا مفعولها. 
من جهة اخ��رى �شبطت ق��وات االأم��ن اليمنية فجر 

حكومة دولة االإمارات - فئة امل�شتقبل. و�شلم �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم اخلريجني ال� 
العاملني  الوطن  بنات  و  اأبناء  الربنامج من  30 من 
االحت��ادي��ة.. احلكومة  وموؤ�ش�شات  وزارات  خمتلف  يف 

�شهادات التخرج. 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب  اخرى  من جهة 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء رع��اه اهلل ب�شفته حاكما الإم��ارة دبي القانون 

رقم 2 ل�شنة 2013 .             )التفا�شيل �س2(

لعمليات  ت��ع��د  ك��ان��ت  ال��ق��اع��دة  لتنظيم  خلية  ام�����س 
ت�شتهدف من�شاآت حيوية يف مدينة عدن، كربى مدن 
جنوب اليمن، يف وقت قتل اأحد اأع�شاء اخللية اأثناء 
اإرهابية  امل�شوؤول:�شبطنا خلية  وقال  الدهم.  عملية 
يف اأح���د امل��ن��ازل ب��ح��ي ك��اب��وت��ا ج��ن��وب غ��رب��ي منطقة 
اخللية  اأع�شاء  اأح��د  ح��اول  ال��ده��م  وعند  املن�شورة، 
ت��ف��ج��ري ن��ف�����ش��ه، ح��ي��ث ك���ان ي��ل��ف ج�����ش��م��ه بحزامني 
اأف��راد االأم��ن متكنوا من قتله قبل  اأن  نا�شفني، غري 

تفجري نف�شه.

الفجر........    04:15            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:49   
املغرب.....   06:59  
الع�صاء......   08:29

االتراك ي�شيعون قتالهم يف بلدة الريحانية القريبة من �شوريا )ا ف ب(

حممد بن را�شد خالل تروؤ�شه اجتماع جمل�س الوزراء  )وام(

•• عوا�صم-وكاالت:

النظام  ق��وات  اإن  �شام  �شبكة  قالت 
ال�شام  مع�شمية  مدينة  ق�شفت 
بريف دم�شق براجمات ال�شواريخ 
واملدفعية الثقيلة و�شط ا�شتباكات 
عنيفة يف حميط املدينة، واأ�شافت 
حميط  يف  اندلعت  م��واج��ه��ات  اأن 
ف���رع امل��خ��اب��رات اجل��وي��ة يف بلدة 
ال�����ش��ب��ي��ن��ة ب���ري���ف دم�����ش��ق وق���رب 

منطقة املطاحن.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ن��ق��ل��ت وكالة 
م�شوؤول  ع���ن  ب���ر����س  اأ���ش��و���ش��ي��ت��د 
�شوري -رف�س ذكر ا�شمه- اأن �شت 
قذائف مورتر �شقطت على حي يف 
العا�شمة دم�شق ت�شببت يف اأ�شرار 
وخ�����ش��ائ��ر ك��ب��رية، دون م��زي��د من 

التفا�شيل.
املعار�شة  ق���وات  حتكم  ح��ل��ب،  ويف 
على  ح�شارها  امل�شلحة  ال�شورية 
ج��م��ي��ع م�����ط�����ارات م���دي���ن���ة حلب 
ح�شار  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االأرب���ع���ة، 
وم�شت�شفى  امل����رك����زي  ال�����ش��ج��ن 

الكندي الع�شكري.

اردوغان: النظام ال�شوري ي�شعى جلر تركيا اىل �شيناريو كارثي

معارك بدم�سق و�جلي�ش �حلر يتقدم يف حلب

واأف���������ادت ت���ق���اري���ر ���ش��ح��ف��ي��ة ب����اأن 
يف  ي��ت��ق��دم��ون  امل��ع��ار���ش��ة  م�شلحي 
الع�شكري،  حميط مطار كوير�س 
يف وقت ق�شفت فيه قوات النظام 
ب��ال��ط��ريان حم��ي��ط امل��ط��ار خالل 
القطاع  �شب حريق يف  الليل، كما 
اإ�شقاط  ب��ع��د  ل��ل��م��ط��ار  اجل��ن��وب��ي 

برميل متفجر عليه ليال.
ا�شتهداف  ع��ن  نا�شطون  وحت��دث 
لقوات  احل����ر  ال�������ش���وري  اجل��ي�����س 

مق�شود  ال�����ش��ي��خ  ح���ي  يف  ال��ن��ظ��ام 
حلب،  يف  ال�������زه�������راء  وج���م���ع���ي���ة 
بالهاون  ق�����ش��ف  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن 
وال����دب����اب����ات ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة، كما 
وعنجارة  ال�شفرية  بلدتا  ق�شفت 

يف ريف حلب باملدفعية الثقيلة.
وقال املركز االإعالمي ال�شوري اإن 
لالن�شحاب  ا�شطر  النظام  جي�س 
والقبتني  ع��م��ود  اأم  ق��ري��ت��ي  م���ن 
من  الكثري  وراءه  ت��ارك��ا  حلب  يف 

االأ���ش��ل��ح��ة وال���ذخ���ائ���ر، واأ����ش���اف 
كبدته  التوحيد  ل���واء  كتائب  اأن 
خ�شائر فادحة خالل اال�شتباكات.
على �شعيد اخر اكد رئي�س الوزراء 
ال����رك����ي رج�����ب ط���ي���ب اردوغ�������ان 
ال�شوري يحاول  النظام  ان  االحد 
كارثي  ���ش��ي��ن��اري��و  اىل  ت��رك��ي��ا  ج��ر 
�شهدته  م���ا  م��ن��ه��ا  ه��ج��م��ات  ع���رب 
القريبة  ال�شبت  الريحانية  بلدة 
من �شوريا والذي ا�شفر عن مقتل 

�شخ�شا.  46
وق�����ال اردوغ��������ان خ����الل ل���ق���اء يف 
ا�شطنبول انهم يريدون جرنا اىل 
�شيناريو كارثي، داعيا ال�شعب اىل 
التنبه و�شبط النف�س يف مواجهة 
اي ا�شتفزاز يهدف اىل جر تركيا 

اىل امل�شتنقع ال�شوري.
الركية  ال�شلطات  اأوق��ف��ت  وق���د 
يف  ب��ه��م  م�شتبه  اأ���ش��خ��ا���س  �شبعة 
اإطار التحقيق يف تفجريي مدينة 
املحققون  وا�شل  فيما  الريحانية 
اأدل��ة يف مكان تفجري  بحثهم عن 
اأ�شباب  اإىل  للو�شول  ال�شيارتني، 

االنفجارين.

يلتقيان  وم��ر���س��ي  ع��ب��ا���ش 
غ��د ب���ع���د  �ل���ق���اه���رة  يف 

•• رام اهلل-وكاالت:

الفل�شطيني  ال���رئ���ي�������س  اأع����ل����ن 
اال�شتعداد  اأن  ع��ب��ا���س  حم���م���ود 
ال���ع���رب���ي ل���ت���ب���ادل االأرا�����ش����ي مع 
من  �شكل  ب��اأي  يعني  ال  اإ�شرائيل 
يف  اال�شتيطان  �شرعنة  االأ���ش��ك��ال 
اإىل  واأ���ش��ار  اال�شتيطانية.  الكتل 
مرهون  املفاو�شات  ا�شتئناف  اأن 
باعراف اإ�شرائيل بحل الدولتني 

على حدود العام 1967.
من جهة اخرى اأعلن قيادي بارز 
الفل�شطيني  الرئي�س  اأن  فتح،  يف 
حممد  امل�شري  نظريه  �شيلتقي 

مر�شي يف القاهرة االأربعاء.
القيادية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع�����ش��و  وق�����ال 
ال���ع���ل���ي���ا يف ف���ت���ح ب���ق���ط���اع غ�����زة، 
بر�س  ل���ي���ون���اي���ت���د  رب��������اح،  ي���ح���ي 
قمة  ل���ق���اء  اإن  ان���رن���ا����ش���ون���ال، 
الفل�شطيني  الرئي�شني  �شيجمع 
القاهرة،  يف  االأرب���ع���اء  وامل�����ش��ري 
فل�شطينية  ملفات  ع��دة  ملناق�شة 
م��ه��م��ة، اأب����رزه����ا امل�����ش��احل��ة وما 
يجري يف مدينة القد�س املحتلة، 
يف اإ�شارة لالإجراءات االإ�شرائيلية 
واالقتحام املتكرر لباحات امل�شجد 

االأق�شى.

�سريف ي�ستعد لت�سكيل �حلكومة �ملقبلة يف باك�ستان 
•• الهور-ا.ف.ب:

لبدء  االح���د  �شريف  ن���واز  اال���ش��ب��ق  الباك�شتاين  ال����وزراء  رئي�س  ي�شتعد 
امل�شاكل  ت�����ش��وي��ة  اج���ل  م��ن  ت�شكيل ح��ك��وم��ة حت��ال��ف  ب��ه��دف  م�����ش��اورات 
االقت�شادية واالمنية الهائلة يف البالد، بعد فوزه يف انتخابات ت�شريعية 
عنف  اعمال  من  الرغم  على  مرتفعة  م�شاركة  بن�شبة  ات�شمت  تاريخية 

متفرقة.
اال�شبق  ال��وزراء  رئي�س  ع��ودة  تاأكيد  االنتخابية  اللجنة  على  يبقى  لكن 
ان��ق��الب اجل���رال برويز  ب��ه  63 ع��ام��ا وال���ذي اط���اح  البالغ م��ن العمر 

م�شرف يف 1999، اىل ال�شلطة من الباب العري�س.
ان�شاره  ام��ام  الن�شر  االح��د خطاب  ال�شبت  ليل  �شريف  ن��واز  القى  وق��د 
باك�شتان- م�شلمي  رابطة  حزب  بعودة  بحما�شة  يحتفلون  كانوا  الذين 

جناح نواز )ميني و�شط( يف الهور اىل ال�شلطة.
وقال بلهجة ت�شاحلية بعد حملة عدائية ينبغي علينا ان ن�شكر اهلل النه 
خلدمة  اخ��رى  فر�شة  ن��واز  باك�شتان-جناح  م�شلمي  رابطة  ح��زب  منح 
التي ال تزال جزئية وغري  الت�شريعية  باك�شتان. لكن نتائج االنتخابات 

ر�شمية االحد ال متنحه بعد غالبية مطلقة يف اجلمعية الوطنية.

بد�ستورية  للحكم  موعد  يونيو   2
�ل�سورى و�لتاأ�سي�سية يف م�سر

•• القاهرة-وكاالت:

ام�س ح�شم م�شري جمل�س  العليا يف م�شر،  الد�شتورية  املحكمة  قررت 
ال�شورى واجلمعية التاأ�شي�شية يف جل�شة االثاين من يونيو املقبل، حيث 

�شيتم النطق باحلكم خالل اجلل�شة املذكورة.
امل�شت�شار ماهر البحريي قد رفعت  الد�شتورية برئا�شة  وكانت املحكمة 
جل�شة نظر دعوى حل جمل�س ال�شورى واجلمعية التاأ�شي�شية للمداولة، 

وذلك بعد �شماعها مرافعات حمامي املدعني واملدعى عليهم.
ونظرت املحكمة 3 دعاوى مهمة، اإحداها متعلقة مبدى د�شتورية قانون 
متعلقة  والثانية  ال��ف��ردي،  بالثلث  ال�شيما  ال�����ش��ورى،  جمل�س  انتخاب 
التاأ�شي�شية  اجلمعية  اأع�شاء  انتخاب  معايري  قانون  د�شتورية  مب��دى 

لو�شع الد�شتور، والثالثة متعلقة بطعنني �شد قانون الطوارئ.
من  ال��د���ش��ت��وري��ة  املحكمة  اإىل  حم��ال��ة  ال�����ش��ورى  جمل�س  ح��ل  وق�شية 
النتخاب  املنظمة  الن�شو�س  ببطالن  وتتعلق  العليا،  االإداري���ة  املحكمة 
الثلث الفردي يف انتخابات جمل�س ال�شورى املا�شية، على ن�شق الق�شية 

التي اأدت اإىل �شدور حكم بحل جمل�س ال�شعب ال�شابق.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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�الإمار�ت تدين �لعمل �الإرهابي 
�لذي ��ستهدف بلدة �لريحانية يف تركيا

•• اأبوظبي-وام:

اأدانت وزارة اخلارجية التفجري االإرهابي الذي ا�شتهدف بلدة الريحانية 
اأربعني  م��ن  اأك���رث  واأ���ش��ف��ر ع��ن مقتل  ه��ات��اي ج��ن��وب تركيا  يف حمافظة 
االأبرياء.  االأت���راك  املواطنيني  من  اآخ��ري��ن  مائة  نحو  واإ�شابة  �شخ�شا 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اإن  ام�س  لها  بيان  وقالت اخلارجية يف 
ت�شتنكر ب�شدة هذا العمل االجرامي الذي اأودى بحياة االأبرياء. واأعربت 
الوزارة عن ت�شامن الدولة حكومة و�شعبا مع جمهورية تركيا ووقوفها 
االإج��رام��ي اجلبان. ودع��ت كل دول  العمل  ه��ذا  اإىل جانبها يف مواجهة 
اأبعاده  بكل  واجتثاثه  و مكافحته  االإره��اب  الوقوف يف وجه  اإىل  العامل 
مهما كان م�شدره ودوافعه. واأعربت اخلارجية عن خال�س تعازيها الأ�شر 
للجرحى  العاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  االآث��م  العمل  ه��ذا  �شحايا  وذوي 

وامل�شابني.

�لهالل �الأحمر ينظم حملة 
لتطعيم �لالجئني �ل�سوريني 
يف �ملخيم �الإمار�تي �الأردين

•• عمان-وام:

اأط����ل����ق امل���خ���ي���م االإم�����ارات�����ي 
االأردن  يف  اجلديد  االأردين 
�شاملة  ت���ط���ع���ي���م  ح���م���ل���ة 
ل��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني �شد 
واالأوبئة  املعدية  االأم��را���س 
وم�����ر������س ����ش���ل���ل االأط�����ف�����ال 
االأطفال  وتزويد  واحل�شبة 
ال�����������ش�����وري�����ني ال����الج����ئ����ني 

باملخيم بفيتامني اأ. 
)التفا�شيل �س3(

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال �الإن�سانية تفتتح مركزين 
جديدين يف �سنعاء لتوزيع �مل�ساعد�ت �لغذ�ئية

•• �صنعاء-وام: 

افتتح فريق موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية ام�س 
املواد  توزيع  من  ال�شاد�شة  املرحلة  �شمن  �شنعاء  يف  جديدين  مركزين 

الغذائية على ال�شعب اليمني ال�شقيق. 
)التفا�شيل �س3(
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حممد بن ر��سد ي�سدر قانونا بتعديل ر�سوم ت�سجيل �لت�سرفات �لعقارية �لو�قعة على �مل�ستودعات �خلارجية تدعو مو�طني �لدولة جمدد� �ىل عدم �ل�سفر �إىل لبنان
على قيمته واآثاره االإيجابية املتوقعة على القطاع ال�شناعي يف اإمارة دبي 
امل�شاريع  دع��م  يف  كبري  ب�شكل  اخل��ط��وة  ه��ذه  ت�شاهم  اأن  املنتظر  م��ن  حيث 
ال�شناعي  القطاع  يف  اال�شتثمار  وت�شجيع  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شناعية 
�شعادته  واأ���ش��اف  دب��ي.  يف  للعمل  ال�شناعية  ال�شركات  وا�شتقطاب  وج��ذب 
حتقيق  يف  احلثيثة  ال��دائ��رة  ج��ه��ود  �شيدعم  ال��ر���ش��وم  يف  التعديل  ه��ذا  اأن 
اأهداف القيادة الر�شيدة يف بناء اقت�شاد متنوع قائم على املعرفة ويتوافق 
من خالل دعم وتطوير القطاع ال�شناعي   ”2021 “روؤية االإم��ارات  مع 
وتنمية االقت�شاد الكلي للدولة ويكر�س موقع دبي كوجهة مف�شلة للن�شاط 
مدير  واأو�شح  واالإقليمي.  املحلي  ال�شعيدين  على  واللوج�شتي  ال�شناعي 
اأن��ه �شيتم تطبيق الر�شم اجلديد عند بيع  عام دائ��رة االأرا�شي واالأم��الك 

االرا�شي املقام عليها امل�شتودعات فعليا عند بيعها.

•• دبي-وام:

اأ�شدر �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 الإمارة دبي القانون رقم 2 
ت�شجيل  ر�شوم  ب�شاأن   1997 ل�شنة   7 رقم  للقانون  املعدل   2013 ل�شنة 
االأرا�شي. وت�شمن القانون اجلديد حتديد ر�شم ت�شجيل عقد بيع م�شتودع 
املقام  االر���س  دراه��م لكل مر مربع من م�شاحة قطعة  10ع�شرة  مببلغ 
اآالف  ع�شرة   000.10 ع��ن  الر�شم  م��ق��دار  يقل  اأال  على  امل�شتودع  عليها 
كان حمددا  وال��ذي  ال�شابق  للر�شم  تخفي�شا  التعديل  ويعترب هذا  دره��م. 
ب��� 2 يف امل��ئ��ة م��ن قيمة ع��ق��د ال��ب��ي��ع. وق���د اأ���ش��اد ���ش��ع��ادة �شلطان ب��ط��ي بن 
التعديل موؤكدا  جمرن مدير عام دائ��رة االرا�شي واالأم��الك يف دبي بهذا 

خطيا  بال�شفر  الراغب  يتعهد  العادية:  ال�شفر  ج��وازات  حاملو   .2
لبنان.  اإىل  �شفره  ج��راء  كاملة  امل�شوؤولية  يتحمل  اأن  على  املطار  يف 
�شرح بذلك �شعادة عبداهلل بن حممد بن بطي اآل حامد وكيل وزارة 
اخلارجية م�شيفا اأن هذا التحذير ياأتي انطالقا من حر�س الوزارة 
�شعادة وكيل وزارة  الدولة يف اخل��ارج. وطلب  على �شالمة مواطني 
اخلارجية من املواطنني �شرورة االلتزام التام بهذا القرار اإىل حني 
يف  واحل��ذر  احليطة  واأخ��ذ  اخلارجية  وزارة  من  اآخ��ر  اإ�شعار  �شدور 
حال �شفرهم خلارج الدولة واالطالع على اإر�شادات ون�شائح ال�شفر 
على املوقع االإلكروين للوزارة واأهمية الت�شجيل يف خدمة تواجدي 

واملخ�ش�شة ملواطني الدولة.

•• ابوظبي-وام:

اجلوازات  حملة  ال��دول��ة  مبواطني  جم��ددا  اخلارجية  وزارة  اأه��اب��ت 
الدبلوما�شية واخلا�شة والعادية بعدم ال�شفر يف الوقت احلا�شر اإىل 
اجلمهورية اللبنانية نظرا لالأحداث التي متر بها املنطقة وخا�شة 
الو�شع يف لبنان حاليا اإال يف احلاالت الق�شوى وعلى النحو االآتي :

ب��د من  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة واخل��ا���ش��ة: ال  ال�����ش��ف��ر  1.حاملو ج�����وازات   
احل�شول على موافقة م�شبقة من وزارة اخلارجية وذلك لل�شفر يف 
اأ�شيق احلدود وللحاالت ال�شرورية فقط. ويتم التن�شيق مع وزارة 
اخلارجية عرب التوا�شل قبل ال�شفر على الرقم: 4449600 � 02  

حممد بن را�شد تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء و�شهد تخريج دفعة من برنامج قيادات حكومة الإمارات

�عتماد �لالئحة �لتنفيذية لقانون �الإير�د�ت �لعامة يف �لدولة وجمموعة من �التفاقيات �لدولية
•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
امل�شتمر  التطوير  دب����ي..اأن  حاكم 
يف  امل��ال��ي��ة  وال��ن��ظ��م  الت�شريعات  يف 
يهدف   .. االحت�����ادي�����ة  احل���ك���وم���ة 
املال  على  للحفاظ  اأ�شا�شي  ب�شكل 
امل�شاءلة  ع��م��ل��ي��ة  وت���ع���زي���ز  ال���ع���ام 
وال�شفافية فيما يتعلق باالإيرادات 
اإىل تر�شيخ  اإ�شافة  العامة للدولة 
ق���واع���د و���ش��ي��ا���ش��ات م��ال��ي��ة حتقق 
االإيرادات.  لهذه  ا�شتخدام  اأف�شل 
ت����روؤ�����س �شموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 
جل�شة جمل�س الوزراء التي عقدت 
ال��رئ��ا���ش��ة.. ام�����س يف ق�شر  ���ش��ب��اح 
بح�شور الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  و�شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزي�����ر ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة . وواف����ق 
التنفيذية  الالئحة  على  املجل�س 
للقانون االحتادي ب�شاأن االإيرادات 
الالئحة  للدولة..وتهدف  العامة 
رقم  للقانون  اجلديدة  التنفيذية 
االإيرادات  ب�شاأن   2011 ل�شنة   1
تن�شيق  اإىل  ل����ل����دول����ة  ال����ع����ام����ة 
كفاءة  ورف�����ع  امل��ال��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
ال��ت�����ش��ري��ع��ات وال��ن��ظ��م امل��ال��ي��ة مبا 
يحقق دعم امليزانية العامة للدولة 
وال�شالحيات  احل��ق��وق  وحت��دي��د 
حت�شيل  جم��������ال  يف  ل����ل����ج����ه����ات 
االإي����رادات وال��ر���ش��وم..اإ���ش��اف��ة اإىل 
االإي����رادات  حت�شيل  على  ال��رق��اب��ة 
العام  للمال  ال�شفافية  يحقق  مبا 

ال�شياحية  والتجارية  االقت�شادية 
اتفاقيات  تنفيذ  ومتابعة  وغريها 
مبا  البلدين  بني  الثانية  التعاون 
ي���خ���دم م�����ش��ال��ح ���ش��ع��ب��ي��ه��م��ا. كما 
ال���وزراء على توقيع  واف��ق جمل�س 
وامل�شادقة  االإت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ع���دد 
ع��ل��ى اأخ����رى م��ع ك��ل م��ن النيجر 
النقل  جم����ال  يف  م��ون��ت��ي��ت��ي��غ��رو  و 
اجلوي اإ�شافة اإىل اتفاقية حكومة 
اجلمهورية  وح���ك���وم���ة  ال�����دول�����ة 
اال�شت�شعار  تعاون  ب�شاأن  الفرن�شية 
من  الف�شائي.  املجال  يف  بعد  عن 
ال�شمو  �شاحب  �شهد  اآخ���ر  ج��ان��ب 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي ع��ل��ى هام�س 
ال�������وزراء �شباح  اج��ت��م��اع جم��ل�����س 
اليوم يف ق�شر الرئا�شة يف اأبوظبي 
.. تخريج الفوج الثاين من قيادات 
برنامج  ���ش��م��ن  وذل����ك  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ق��ي��ادات حكومة دول��ة االإم����ارات .. 
اخلريجني  الأبنائه  �شموه  م��وؤك��دا 
الوطنية  ل��ل��ك��وادر  ال��دول��ة  ح��اج��ة 
املتميزة واملت�شلحة بالعلم واملعرفة 
كافة.  وقطاعاتها  تخ�ش�شاتها  يف 
القيادة هي عملية  اإن  وقال �شموه 
رح����ل����ة م�������ش���ت���م���رة م�����ن االإجن��������از 
النا�س  ح��ي��اة  وت��غ��ي��ري  وال��ت��ط��وي��ر 
كل  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. ل��الأف�����ش��ل 
�شخ�س متمكن من علمه هو قائد 
�شخ�س منجز يف  ك��ل  و  يف جماله 
ع��م��ل��ه ه��و ق��ائ��د اأي�����ش��ا يف جماله 
اأن��واع القيادة هي التي  اأف�شل  واأن 
اإي��ج��اب��ي��ا يف حياة  ت��غ��ي��ريا  حت���دث 
�شيئا  للمجتمع  وت�شيف  االآخرين 

جديدا.

و حتديد اآلية رد االإيرادات و اإلزام 
ا�شراتيجيات  ب��و���ش��ع  اجل���ه���ات 
االإي�����رادات.  ه���ذه  م�����ش��ادر  لتنمية 
ال���وزراء خالل  كما �شادق جمل�س 
الثنائية  االت��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  جل�شته 
التي وقعتها دولة االإمارات و احتاد 
اإياتا والتي تت�شمن  النقل اجلوي 
ط��ل��ب��ا م���ن االحت�����اد ال�����دويل بفتح 
دولة  يف  ل��الإحت��اد  اإق��ل��ي��م��ي  مكتب 
اأب��وظ��ب��ي.. العا�شمة  يف  االإم����ارات 

وذل�����ك ب���ه���دف دع����م ع��م��ل��ي��ات��ه يف 
امل��ن��ط��ق��ة ان���ط���الق���ا م���ن ال���دول���ة. 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأو����ش���ح 
اأن  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
االإمارات  دولة  اأن  توؤكد  االإتفاقية 
عاملية  وج����ه����ة  ال����ي����وم  اأ����ش���ب���ح���ت 
رئي�شية والوجهة االإقليمية االأوىل 

عن اال�شتمرار يف الع�شوية اعتبارا 
املا�شي.  مار�س  �شهر  من   19 من 
ووافق املجل�س على ت�شكيل جمل�س 
للتنمية  االإم�����ارات  م�شرف  اإدارة 
�شامل  �شعادة خالد حممد  برئا�شة 
مل��دة ث��الث �شنوات.  بالعمى وذل��ك 
اإن�������ش���اء مكتب  امل��ج��ل�����س  واع���ت���م���د 
ال�������ش���وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة يف االأم���ان���ة 
وزارة  يف  ال�����وزراء  ملجل�س  ال��ع��ام��ة 
ال������وزراء يخت�س  ����ش���وؤون جم��ل�����س 
القانوين  والدعم  امل�شورة  بتقدمي 
ملجل�س الوزراء واملجال�س الوزارية 
اإع������داد  ب���ج���ان���ب  ل����ه ..  امل�������ش���ان���دة 
القانونية  وال��ب��ح��وث  ال���درا����ش���ات 
ال�����داع�����م�����ة الأع������م������ال احل���ك���وم���ة 
م�شاريع  درا������ش�����ة  و  االحت������ادي������ة 
ومذكراتها  االحت���ادي���ة  ال��ق��وان��ني 

االحتادية  وامل���را����ش���ي���م  ال���ق���وان���ني 
وق��رارات جمل�س ال��وزراء ال�شادرة 
خا�شة  ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة  واإع���������داد 
ب��ه��ا .وم��ت��اب��ع��ة ت��ط��ب��ي��ق ال������وزارات 
للت�شريعات  االحت���ادي���ة  واجل��ه��ات 
تقارير  واإع��داد  النافذة  االحتادية 
ال���وزراء  جمل�س  اإىل  عنها  دوري���ة 
و�شادق جمل�س الوزراء اأي�شا على 
العا�شر  االأط������راف  م���وؤمت���ر  ق����رار 
اإتفاقية  على  تعديل احلظر  ب�شاأن 
ب��ال��ت��ح��ك��م يف نقل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ب�����ازل 
النفايات اخلطرة والتخل�س منها 
اإتفاقية  تعد  فيما  احل���دود..  عرب 
للحد  تهدف  دولية  معاهدة  ب��ازل 
ال��ن��ف��اي��ات اخلطرة  م���ن حت���رك���ات 
ال���دول و على وج��ه التحديد  ب��ني 
مل��ن��ع ن��ق��ل ال��ن��ف��اي��ات اخل���ط���رة من 

يف �شناعة الطريان ويف ا�شت�شافة 
اإىل  به..اإ�شافة  املتعلقة  الفعاليات 
خربات  م��ن  امل��ك��ت��ب  �شي�شيفه  م��ا 
الوطنية  لكوادرنا  مهمة  معرفية 
ال��ن��ق��ل اجلوي  ت��ن��ظ��ي��م ح���رك���ة  يف 
ل�شركات  ي�����ش��ي��ف��ه  وم�����ا  ال���ع���امل���ي 
يف  حت�شني  من  الوطنية  الطريان 
الكفاءة وتطوير يف �شبكة عالقاتها 
على  املجل�س  واف���ق  كما  ال��دول��ي��ة. 
اإدارة  جم���ل�������س  ت�����ش��ك��ي��ل  ت���ع���دي���ل 
واملاء  للكهرباء  االحت��ادي��ة  الهيئة 
عائ�شة  املهند�شة  تعيني  مت  حيث 
البنية  م�شروع  مدير  املدفع  عمر 
العامة  االأ�شغال  وزارة  يف  التحتية 
ع�شوا جديدا..وذلك حمل معايل 
الدكتور عبداهلل باحليف النعيمي 
وزير االأ�شغال العامة بعد اإعتذاره 

االحتادية  وامل��را���ش��ي��م  التف�شريية 
التنظيمية  ال���ل���وائ���ح  وم���راج���ع���ة 
جمل�س  يخت�س  التي  والتنفيذية 
ال��������وزراء ب���اإ����ش���داره���ا واإع����داده����ا 
اإىل  اإ�شافة   .. النهائية  ب�شورتها 
ن�شر املعرفة القانونية بني موظفي 
ال���������وزارات و اجل���ه���ات االحت���ادي���ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ط���ب���ي���ق ال���ق���ان���وين 
ل���ل���ت�������ش���ري���ع���ات وال����ل����وائ����ح وذل����ك 
اجلهات  و  ال���وزارات  مع  بالتن�شيق 
االحت��ادي��ة ورف���ع ك��ف��اءة املوظفني 
القانونيني يف احلكومة االحتادية 
م��ن خ��الل و���ش��ع ال��ربام��ج وور�س 
وذلك  القانونية  التدريبية  العمل 
واجلهات  ال����وزارات  م��ع  بالتن�شيق 
املكتب  يخت�س  ك��م��ا  االحت����ادي����ة.. 
وت���وث���ي���ق جميع  ح��ف��ظ  و  ب��ج��م��ع 

البلدان  اإىل  امل��ت��ق��دم��ة  ال���ب���ل���دان 
االأق�������ل من�������وا.. ك���م���ا ت���ه���دف اإىل 
للنفايات  بيئيا  ال�شليمة  االإدارة 
توجه  م��ع  ين�شجم  مم��ا  اخل��ط��رة 
�شحية  ب��ي��ئ��ة  ت���اأم���ني  يف  ال����دول����ة 
نظيفة. واعتمد املجل�س االتفاقية 
املوقعة بني حكومة دولة االإمارات 
ب�����ش��اأن توليد  ت��رك��ي��ا  وج��م��ه��وري��ة 
البني  الفحم  وا�شتخراج  الكهرباء 
وذلك  بركيا  الب�شتان  منطقة  يف 
بهدف تعميق التعاون بني البلدين 
الطاقة  وان���ت���اج  ت��ول��ي��د  يف جم���ال 
املجل�س  اعتمد  الكهربائية..كما 
م��ع جمهورية  امل��وق��ع��ة  االت��ف��اق��ي��ة 
جلنة  ل���ت�������ش���ك���ي���ل  �����ش����ريي����الن����ك����ا 
م�شركة برئا�شة وزيري خارجيتي 
البلدين..بهدف تطوير العالقات 

حممد بن ر��سد خلريجي �لقياد�ت: �لدولة بحاجة لكافة كو�درها �ملتميزة و�لقيادة م�سرة م�ستمرة من �الإجناز و�لتطوير

حممد بن ر��سد يكرم منت�سبي برنامج قياد�ت حكومة دولة �الإمار�ت - فئة �مل�ستقبل
•• اأبوظبي-وام:

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
..بح�شور  اهلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة و �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الرئا�شة  الرئا�شة يف ق�شر  �شوؤون 
برنامج  م��ن��ت�����ش��ب��ي  ام�������س  ���ش��ب��اح 
ق���ي���ادات ح��ك��وم��ة دول����ة االإم�����ارات 

قدراتهم  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
ال�شخ�شية  اأهدافهم  اإىل  و�شوال 
الوطنية  االأه�����������داف  وحت���ق���ي���ق 
ح�شر  االإم���ارات.  ملجتمع  النبيلة 
املنت�شبني  وت��ك��رمي  تخريج  حفل 
لربنامج قيادات حكومة االإمارات 
2008 تنفيذا  اأط��ل��ق ع��ام  ال��ذي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
حممد بن را�شد اآل مكتوم..معايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
و معايل  ال����وزراء  ���ش��وؤون جمل�س 
حميد بن حممد عبيد القطامي 
ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م رئي�س  وزي����ر 
االحتادية  الهيئة  اإدارة  جمل�س 

العالية  االم��ك��ان��ات  ذات  الب�شرية 
منهجية  مقاربة  اعتماد  بجانب 
القادة  ت��واف��ر  ا���ش��ت��دام��ة  ل�شمان 
ال���وظ���ائ���ف  امل���ت���ع���اق���ب���ني ع���ل���ى  و 
ال��ق��ي��ادي��ة. وخ���رج ال��ربن��ام��ج منذ 
قياديا   157 ح�����وايل  اط���الق���ه 
موزعني  وال�����ش��اب��ات  ال�شباب  م��ن 
وجهة  وزارة   45 م��ن  اأك���رث  على 
احت����ادي����ة..ف����ي����م����ا ي�������ش���م ث���الث 
هي..القيادات  قيادية  م�شتويات 
اال�����ش����رات����ي����ج����ي����ة وال�����ق�����ي�����ادات 
امل�شتقبل  وق����ي����ادات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
اإ�شافة اإىل فئة رابعة يف الربنامج 

وهي القيادات ال�شبابية. 

�شاحب  و�شلم   . امل�شتقبل  فئة   -
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
30 من  ال�  اآل مكتوم اخلريجني 
الربنامج من اأبناء و بنات الوطن 
وزارات  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ع���ام���ل���ني 
االحتادية.. احلكومة  وموؤ�ش�شات 
�شموه  وهناأهم  التخرج.  �شهادات 
ع��ل��ى اإجن���ازه���م واج��ت��ي��ازه��م هذا 
ال��ربن��ام��ج ال����ذي ي��ن��ظ��م��ه مكتب 
بالتعاون  ال���وزراء  جمل�س  رئا�شة 
االحتادية  الهيئة  م��ع  والتن�شيق 
ومتنى  ال����ب���������ش����ري����ة.  ل�����ل�����م�����وارد 
النجاح  ال��واع��دة  للقيادات  �شموه 
وطنهم  خ����دم����ة  يف  وال���ت���وف���ي���ق 

للموارد الب�شرية و �شعادة الفريق 
م�شبح را�شد الفتان مدير مكتب 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
�شليمان  �شعيد  خليفة  ���ش��ع��ادة  و 
الت�شريفات  دائ������رة  ع����ام  م���دي���ر 
وال�������ش���ي���اف���ة يف دب�����ي وع������دد من 
برنامج  وي����ه����دف  امل���������ش����وؤول����ني. 
ق���ي���ادات ح��ك��وم��ة دول����ة االإم�����ارات 
احلكومية  اجل���ه���ات  مت��ك��ني  اإىل 
االحت��ادي��ة م��ن حتقيق االأه���داف 
اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة احل���ك���وم���ي���ة و 
امل�شوؤولني  ق���درات  تعزيز  �شمان 
واملوظفني واحلفاظ على الكوادر 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�لهالل �الأحمر ينظم حملة لتطعيم �لالجئني �ل�سوريني يف �ملخيم �الإمار�تي �الأردين
املتحدة للطفولة اليوني�شيف .. �شد االأمرا�س املعدية 
واالأوبئة حر�شا من اإدارة املخيم على �شالمة الالجئني 
خطة  على  بناء  ت��اأت��ي  احلملة  اأن  واأو���ش��ح   . ووقايتهم 
قدمها الفريق الطبي االإماراتي بالتن�شيق مع اجلهات 
االإماراتي  املخيم  الالجئني يف  لتطعيم  الطبية  املعنية 
�شلل  م��ر���س  و���ش��د  امل��ع��دي��ة  االأم����را�����س  ���ش��د  االأردين 

االأطفال واحل�شبة . 
واأك���د ال��ظ��اه��ري اأن ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي يويل 
اأهمية كربى ل�شحة الالجئني والوقاية من االأمرا�س 
املعدية حت�شبا النت�شار اأي مر�س معدي .. م�شريا اإىل 

•• عمان-وام:

اأطلق املخيم االإماراتي االأردين اجلديد يف االأردن حملة 
االأمرا�س  ���ش��د  ال�����ش��وري��ني  ل��الج��ئ��ني  �شاملة  تطعيم 
امل��ع��دي��ة واالأوب���ئ���ة وم��ر���س ���ش��ل��ل االأط���ف���ال واحل�شبة 
وتزويد االأطفال ال�شوريني الالجئني باملخيم بفيتامني 
اأ . وقال ال�شيد �شيف علي الظاهري مدير عام املخيم 
االإماراتي االأردين اإن احلملة تهدف اإىل تطعيم جميع 
القاطنني يف املخيم حتت اإ�شراف هيئة الهالل االأحمر 
االأمم  ومنظمة  االأردن���ي���ة  ال�شحة  ووزارة  االإم���ارات���ي 

املخيم هو  اإدارة  عليه  اأق��دم��ت  ال���ذي  االإج����راء  ه��ذا  اأن 
اإجراء وقائي وال توجد حاالت مر�شية بني الالجئني 
و�شت�شمل احلملة جميع الالجئني اجلدد القادمني اإىل 

املخيم م�شتقبال . 
من جانبه ذكر الدكتور خالد ال�شاعدي املدير التنفيذي 
املركز  على  وامل�����ش��رف  االأردين  االإم���ارات���ي  للم�شت�شفى 
الطبي يف املخيم اإن اإدارة املخيم اأمتت جميع االإجراءات 
لرفع �شقف املناعة لدى اأطفال املخيم من �شن الوالدة 
وحتى اخلم�س �شنوات واإعطاء فيتامني اأ لالأطفال من 

عمر �شتة �شهور ولغاية خم�س �شنوات.

�نطالق مار�ثون ز�يد �خلري �ل�سنوي يف نيويورك 2013  •• نيويورك-وام:

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  برعاية 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
ع����ه����د اأب�����وظ�����ب�����ي ن����ائ����ب ال���ق���ائ���د 
انطلقت  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
نيويورك  م��دي��ن��ة  يف  االول  اأم�����س 
االأمريكية  امل���ت���ح���دة  ب���ال���والي���ات 
زايد  م��اراث��ون  مهرجان  فعاليات 

اخلريي ال�شنوي 2013.
و�شهد انطالق املهرجان الذي يقام 
يف دورته التا�شعة ..ال�شيخ زايد بن 
حمدان بن زايد ال نهيان والدكتور 
ال�������ش���وي���دي مدير  ����ش���ن���د  ج����م����ال 
للدرا�شات  االإم�������ارات  م��رك��ز  ع���ام 
ومايكل  االإ�شراتيجية  والبحوث 
ب��ل��وم��ربج ع��م��دة ن��ي��وي��ورك وعدد 
الدبلوما�شي  ال�شلك  اأع�����ش��اء  م��ن 
واأجنبية  ع���رب���ي���ة  و���ش��خ�����ش��ي��ات 
الفن والريا�شة  ونخبة من جنوم 
ع�شرات  ومب�������ش���ارك���ة  وال���ث���ق���اف���ة 
االآالف من املت�شابقني االأمريكيني 

وجن�شيات خمتلفة.

التي ت�شهم يف ن�شر الوعي باأهمية 
امل�شارك وامل�شاهمة يف دعم الربامج 
مع  وامل�شاركة  بالتعاون  االإن�شانية 
امل����دين �شواء  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���ش�����ش��ات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة او االج��ت��م��اع��ي��ة . من 
ال���دك���ت���ور جمال  و����ش���ف  ج���ان���ب���ه 
ال�����ش��وي��دي م��دي��ر ع��ام مركز  �شند 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  االإم��������ارات 
ماراثون  مهرجان  اال�شراتيجية 
اإن�شانية  قيمة  باأنه  اخل��ريي  زاي��د 
كبرية ت�شاف اإىل لبنات بناء دولة 
املتحدة لرتقي  العربية  االإمارات 
مكانها الذي يليق بها على خريطة 
ال��ع��م��ل االإن�������ش���اين واخل�����ريي بني 
بلدان العامل . واأ�شاد برعاية ودعم 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق 
املهرجان  لهذا  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال����ذي ي��دخ��ل ع��ام��ه ال��ت��ا���ش��ع منذ 
ويهدف   2005 ع���ام  ان��ط��الق��ت��ه 
اىل م��ع��اجل��ة اأط���ف���ال ال���ع���امل من 

ع���ن ت��ق��دي��ره اخل��ال�����س ل��ك��ل من 
ال��ف��ري��ق ال���رك���ن م��ت��ق��اع��د حممد 
هالل �شرور الكعبي رئي�س جمل�س 
اإدارة نادي �شباط القوات امل�شلحة 
للجميع  ال��ري��ا���ش��ة  رئ��ي�����س جل��ن��ة 
و���ش��ع��ادة م��اي��ك��ل ب��ل��وم��ربج عمدة 
بلدية  وم�شوؤويل  نيويورك  مدينة 
نيويورك وللقائمني على ماراثون 
زاي����د اخل����ريي ف�����ش��ال ع��ن الوفد 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  ل���الحت���اد  امل��م��ث��ل 
بذلوه  مل���ا  ل��ل��م��ه��رج��ان  ال���دول���ة  يف 
جميعا من جهد وا�شع وملمو�س يف 
الإخراجه  واال�شتعدادات  التنظيم 
من  واملتميز.  الالئق  ال�شكل  بهذا 
امل�شاركة  ال���وف���ود  اع��رب��ت  جهتها 
االإن�شانية  للمواقف  تقديرها  عن 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 
ول�����ر������ش�����ال�����ة امل����ح����ب����ة وال���������ش����الم 
واال����ش���ت���ق���رار ال��ت��ي حت��م��ل��ه��ا نحو 

بلدان العامل كافة.

واأع�����رب ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن حمدان 
�شعادته  ع���ن  ن��ه��ي��ان  ال  زاي����د  ب���ن 
ب��ان��ط��الق ه��ذا امل��ه��رج��ان اخلريي 
ال������ذي ي���ع���رب ع����ن اح�����د جم����االت 
بها  تقوم  التي  االإن�شانية  االأعمال 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  االإم��������ارات  دول�����ة 
ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
الفريق  ورع��اي��ة  دع��م  اىل  م�شريا 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
االإن�شانية  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  ن��ه��ي��ان  اآل 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة يف 
وخا�شة  العلمية  االأبحاث  تطوير 
يف م�شالة عالج االأطفال امل�شابني 

باأمرا�س الكلى.
واأكد ان املهرجان يعزز من مكانته 
عاما بعد عام بف�شل اجلهود التى 
وقيادتها  االإم�����ارات  دول���ة  تبذلها 
االأع�����م�����ال  احل���ك���ي���م���ة يف رع�����اي�����ة 
اخلريية واإطالق املبادرات النوعية 

نهيان رئي�س الدولة - حفظه اهلل- 
بها  للتم�شك  واأم��ت��ه  �شعبه  اأب��ن��اء 
العامة  حياتنا  يف  عليها  واحلفاظ 
اخلارجية  ال����دول����ة  ���ش��ي��ا���ش��ة  ويف 
�شاهدا  اليوم  تقف  التي  اأي�شا هي 
املبادئ  ه��ذه  ���ش��واب  على  �شاخ�شا 
التي  ه��ي  اأن��ه��ا  وال�شيما  وحكمتها 
الدولة  عالقات  تعزيز  يف  اأ�شهمت 
اجل�شور  وم�����دت  ال���ع���امل  ب���ب���ل���دان 
عاملنا  ففي  بينها.  فيما  وم��ات��زال 
اأف�شل  هناك  لي�س  اليوم  املعا�شر 
والقيم  امل����ب����ادئ  ه�����ذه  ن�����ش��ر  م����ن 
االإن�شانية لبناء عالقات االحرام 
وال���ت���ق���دي���ر ب����ني ����ش���ع���وب االأر�������س 
املعنيون  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  وال���ش��ي��م��ا 
االإن�شانية من  االأعمال  مبثل هذه 
والفقراء  وامل��ح��روم��ني  االأط���ف���ال 
ل�شحايا  ي���ت���ع���ر����ش���ون  مم����ن  اأو 
احل�����رب وال�����ك�����وارث وغ����ري ذل���ك. 
ال�شويدي  ���ش��ن��د  ج��م��ال  ع���رب  ك��م��ا 

الرعاية  ورعايتهم  الكلى  مر�شى 
ال�����ش��ح��ي��ة وال��ن��ف�����ش��ي��ة م��ن��وه��ا اىل 
ابتكر فكرتها  التى  اللفته  ان هذه 
���ش��م��و ويل عهد  م��ك��ان��ه��ا  واخ���ت���ار 
اب��وظ��ب��ي ع����ززت م���ن ج��ه��ود دولة 
العمل  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  االإم���������ارات 
اخل����ريي ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل . 
اأن  يف  اأمله  عن  ال�شويدي  واأع���رب 
ي��ت��ح��ول م��ه��رج��ان م���اراث���ون زايد 
اإن�شانية عاملية  اخلريي اإىل ثقافة 
ال���ع���امل ر�شالة  ب���ل���دان  ب���ني  ت��ن�����ش��ر 
امل��ح��ب��ة واالإي����ث����ار وال���ع���دل واحلق 
وال�شيما  االإن�شان  حقوق  واح��رام 
االأطفال منهم ب�شرف النظر عن 
اجل��ن�����س وال��ل��ون وال��دي��ن والعرق 
اأن  اإىل  واملعتقد واجلن�شية م�شريا 
والعربية  الوطنية  والقيم  املبادئ 
طاملا  والتي  االأ�شيلة  واالإ�شالمية 
�شاحب  اإليها  يدعو  وم��اي��زال  ظل 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

يذكر اأن �شفارة الدولة يف وا�شنطن 
باالإ�شراف على تنظيم  املوكلة  هي 
م��ه��رج��ان م��اراث��ون زاي���د اخلريي 
�شنويا لدعم  الذي يخ�ش�س ريعه 
الأبحاث  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
كيدين  هيلثي  ب��ن��ي��وي��ورك  ال��ك��ل��ى 
العامل  اأطفال  ل�شالح  فاوندي�شن 
والبالغني  ال���ك���ل���ى  م���ر����ش���ى  م����ن 
رع���اي���ة  اإىل  ب���ح���اج���ة  ه�����م  مم�����ن 
حتكيم  على  ت�شرف  فيما  خا�شة 
االأمريكية  ال�شركة  فنيا  امل��اراث��ون 
يف  املتخ�ش�شة  رودرن�����ر  م��وؤ���ش�����ش��ة 
وكربى  ال��ط��ري��ق  �شباقات  تنظيم 
امل��اراث��ون��ات ال��ع��امل��ي��ة. وق���د �شارك 
من  االآالف  ع�����ش��رات  ال�����ش��ب��اق  يف 
ومن  االأمريكيني  م��ن  املت�شابقني 
مقدمتهم  ويف  خمتلفة  جن�شيات 
االإم���ارات واجلاليات  ع���داوؤون من 
ال��ع��رب��ي��ة واالأج��ن��ب��ي��ة م��ن خمتلف 
القارات وقد حطم عدد امل�شاركني 
يف �شباق هذا العام االأرقام ال�شابقة 
يف اأع�����داد امل�����ش��ارك��ني يف ال����دورات 

ال�شابقة ملاراثون زايد اخلريي. 

�لبيئة و�ملياه حتتفل باأ�سبوع �القرت�حات �لعاملي
•• دبي -وام:

ت�شارك وزارة البيئة واملياه يف اأ�شبوع االقراحات العاملي الذي ينطلق اليوم وي�شتمر حتى 16 مايو احلايل حتت 
�شعار نح�شد ثمار اإبداعاتكم . وتهدف الوزارة من خالل هذه الفعالية اإىل ت�شجيع املوظفني والعمالء على امل�شاركة 
باقراحاتهم البناءة وذلك �شعيا منها لتحقيق روؤية االإمارات 2021 ال�شتثمار املعرفة ودعم االبتكار واإميانا منها 
باأهمية توفري بيئة عمل مثالية لالإبداع واالبتكار وبناء ثقافة غنية للتميز والتعلم امل�شتمر. وحول فعاليات الوزارة 
واملياه حر�شت  البيئة  وزارة  ان  املوؤ�ش�شي  التميز  اإدارة  توكل مدير  فاطمة حممد  ال�شيدة  اأو�شحت  املنا�شبة  بهذه 
املنا�شبة وعر�س بع�س النماذج الناجحة يف جمال تبني االقراحات  على تنظيم عدد من الربامج احتفاال بهذه 
املتميزة وت�شجيع املوظفني والعمالء على امل�شاركة من خالل طرح اأف�شل املبادرات واالقراحات يف كافة املجاالت 
التي تخدم عملية التطوير امل�شتمر للوزارة. واأ�شارت مدير اإدارة التميز املوؤ�ش�شي اإىل اأن من اأهم االأن�شطة اخلا�شة 
باأ�شبوع االقراحات العاملي ا�شت�شافة بع�س متحدثي االإبداع والتميز لتقدمي حما�شرات عن اإدارة نظام االقراحات 

واملحاور الداعمة لالإبداع واالبتكار املوؤ�ش�شي ملوظفي وزارة البيئة واملياه.

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال �الإن�سانية تفتتح مركزين جديدين يف �سنعاء لتوزيع �مل�ساعد�ت �لغذ�ئية

•• �صنعاء-وام: 

بن  خليفة  موؤ�ش�شة  فريق  افتتح 
زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية 
ام�س مركزين جديدين يف �شنعاء 
���ش��م��ن امل���رح���ل���ة ال�������ش���اد����ش���ة من 
توزيع املواد الغذائية على ال�شعب 
اليمني ال�شقيق. وتهدف املوؤ�ش�شة 
مركز  وهما  املركزين  افتتاح  من 
بني ح�شي�س واأرحب مبديرية بني 
كمية  اأك���رب  اي�����ش��ال  اىل  ح�شي�س 
من امل�شاعدات اىل االأ�شر اليمنية 
امل���وؤ����ش�������ش���ة خالل  ح���ي���ث وزع������ت 
االأ�شبوع املا�شي اأكرث من 12 األف 
املحتاجني يف  �شل�شة غذائية على 
الرو�س  ب��الد  و  مديريتي خ��والن 
بالتعاون مع  يف حمافظة �شنعاء 

�شفارة الدولة يف �شنعاء واجلهات 
اليمنية.  احل���ك���وم���ة  يف  امل��ع��ن��ي��ة 
املواد  على  ال�شالل  هذه  وحتتوي 
ال��غ��ذائ��ي��ة االأ���ش��ا���ش��ي��ة م��ن القمح 
وجاءت   . وال�شكر  واالأرز  والزيت 
هذه التوزيعات تنفيذا لتوجيهات 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
 500 ب��ت��خ�����ش��ي�����س  اهلل  ح��ف��ظ��ه 

املحتاجة.  اليمنية  االأ����ش���ر  ع��ل��ى 
وث��م��ن م��واق��ف االإم����ارات اخلرية 
و م��ا تقدمه م��ن م�����ش��اع��دات اىل 
�شكره  ال��ي��م��ن��ي..م��وج��ه��ا  ال�شعب 
اإىل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
على هذه املكرمة االن�شانية. واأكد 
اأنباء  وك��ال��ة  مل��ن��دوب  ت�����ش��ري��ح  يف 
امل�شاعدات  ه��ذه  اأن  وام  االإم���ارات 
لي�شت غريبة على االإم��ارات التي 

اقراب  اليها خا�شة مع  احلاجة 
الف�شيل..م�شيدا  رم�شان  �شهر 
ب���ه م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  ت���ق���وم  مب���ا 
لالأعمال  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
االن�����ش��ان��ي��ة م��ن ج��ه��ود يف توزيع 
الفقرية  االأ���ش��ر  على  امل�����ش��اع��دات 
للتخفيف من معاناتها احلياتية. 
خليفة  م���وؤ����ش�������ش���ة  اأن  واأو������ش�����ح 
بجهود  تقوم  االن�شانية  لالأعمال 

مليون درهم ل�شراء مواد غذائية 
وتوزيعها  ال��ي��م��ن��ي��ة  ال�����ش��وق  م���ن 
خمتلف  يف  املحتاجة  االأ���ش��ر  على 
ال�شيد  واأ�����ش����اد  ال��ي��م��ن.  م��ن��اط��ق 
اأح���م���د ط��اه��ر ن��ه�����ش��ل م��دي��ر عام 
بهلول  ب��ن��ي  و  ���ش��ن��ح��ان  م��دي��ري��ة 
رئي�س املجل�س املحلي يف املديرية 
ال�شمو  �شاحب  مبكرمة  اليمنية 
امل�شاعدات  لتوزيع  الدولة  رئي�س 

ال�شعب  ج��ان��ب  اإىل  دائ��م��ا  وق��ف��ت 
اأيام  منذ  امل��راح��ل  ك��ل  يف  اليمني 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ث����راه حيث  اهلل  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب  اآل 
ال�شمو  �شاحب  نهجه  ي�شريعلى 
نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
. وقال  الدولة حفظه اهلل  رئي�س 
اإن اأبناء ال�شعب اليمني لن ين�شوا 
اأ�شد  يف  هم  التي  امل�شاعدات  ه��ذه 

امل�شاعدات  اي�����ش��ال  يف  م�����ش��ك��ورة 
التي  ال��ي��م��ن��ي��ة  ال����ع����ائ����الت  اإىل 
ت��ع��اين م��ن ���ش��وء ال��ت��غ��ذي��ة جراء 
اجتاحت  ال��ت��ي  اجل���ف���اف  م��وج��ة 
 .. املا�شية  ال�شنوات  اليمن خالل 
اأن امل�شاعدات االإماراتية  مو�شحا 
ج�����اءت ل��ل��ت��خ��ف��ف م���ن اآث�����ار هذه 
املوجة التي اأ�شابت مناطق مينية 

عديدة.

�سندوق �أبوظبي للتنمية يقدم منحة لتح�سني ودعم �حلياة �الجتماعية باالأر��سي �لفل�سطينية د�خل �خلط �الأخ�سر

�سندوق �لزو�ج ينظم ملتقى �أثر �حلو�دث �ملرورية على �ال�ستقر�ر �الأ�سري

•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���ن���دوق  وق����ع 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع ج��م��ع��ي��ة النور 
الفل�شطينية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
يقدم مبوجبها منحة مالية قدرها 
ماليني   8  - دره���م  مليون   39.5
مركز  الإن�شاء  اجلمعية  اإىل  ي�ورو- 
ت��رب��وي وث��ق��ايف يف م��دي��ن��ة الطيبة 
االأرا�شي  يف  االأخ�شر  اخل��ط  داخ��ل 
الفل�شطينية وذلك يف اإطار اجلهود 
لدعم  ال�شندوق  بها  ينه�س  ال��ت��ي 
وقع  ال�شقيق.  الفل�شطيني  ال�شعب 
املذكرة يف مقر ال�شندوق باأبوظبي 
ال�شيد حممد �شيف ال�شويدي املدير 
والدكتور  باالإنابة  لل�شندوق  العام 
النور  رئي�س جمعية  الطيبي  اأحمد 

للثقافة والتنمية بفل�شطني. 
اإن�شاء  لتمويل  املنحة  و�شتخ�ش�س 
ت��ث��ق��ي��ف��ي يهدف  م���رك���ز اج��ت��م��اع��ي 
وب���رام���ج ثقافية  ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات 
الوعي  ن�شر  �شاأنها  م��ن  وتعليمية 
االجتماعية  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف  يف 

اإر�شاء دعائم اال�شتقرار االقت�شادي 
واالجتماعي ل�شكان اأرا�شي ال�شلطة 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة. م���ن ج��ان��ب��ه اعرب 
الدكتور الطيبي عن امتنناه الكبري 
موؤكدا على عمق  اأبوظبي  حلكومة 
التي  االأخ��وي��ة  التاريخية  االأوا���ش��ر 
ت���رب���ط ب���ني ال�����ش��ع��ب��ني االإم����ارات����ي 

والفل�شطيني... 
اأبوظبي  حكومة  مب��ب��ادرات  واأ���ش��اد 
الفل�شطيني  ال���������ش����ع����ب  جت���������اه 
تعزيز  يف  ال��ف��اع��ل��ة  وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
االجتماعي  واال����ش���ت���ق���رار  االأم������ن 
للفل�شطينيني.  واالق����ت���������ش����ادي 
وت���ع���ل���ي���ق���ا ع����ل����ى ان�����������ش�����اء امل����رك����ز 
الطيبي  ق����ال  وال���ث���ق���ايف  ال���رب���وي 
عن  فعال  دور  له  �شيكون  املركز  اأن 
ط��ري��ق ا����ش���راك امل���واط���ن���ني وبحث 
والعمل  وم�شكالتهم  احتياجاتهم 
التعليمي  م�����ش��ت��واه��م  رف�����ع  ع���ل���ى 
والثقايف باالإ�شافة لتوفري الرعاية 
امل���ن���ا����ش���ب���ة ل��ل�����ش��ب��اب واال����ش���ت���ف���اده 
املجتمع  ت��ط��وي��ر  م��ن ط��اق��ات��ه��م يف 
ب���ه م���ن خ����الل تنظيم  وال��ن��ه��و���س 

والثقافية  وال�شحية  والتعليمية 
ب������ني اأف��������������راد امل����ج����ت����م����ع امل���ح���ل���ي 
اإن  ال�����ش��وي��دي  وق���ال  الفل�شطيني. 
املنحة تاأتي يف اإطار الدعم امل�شتمر 
اأبوظبي  ����ش���ن���دوق  ي���ق���دم���ه  ال���ت���ي 
امل�شتوى  ب��واق��ع  ل��الرت��ق��اء  للتنمية 
ال�شعب  احتياجات  وتلبية  املعي�شي 
تنفيذ  خ�����الل  م����ن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
واجتماعية  تنموية  م�شاريع  ع��دة 
التحتية  البنى  ت��وف��ري  على  تعمل 
للنهو�س  امل���ط���ل���وب���ة  ال�������ش���روري���ة 
خالل  م��ن  ال��ك��رمي  ال��ع��ي�����س  ب�شبل 
رف���د وت��ع��زي��ز م��ا ي��ح��ت��اج��ه ال�شعب 
واأكد  متطلبات.  م��ن  الفل�شطيني 
اأبوظبي  واه��ت��م��ام ح��ك��وم��ة  ح��ر���س 
لتعزيز العالقة االأخوية التي تربط 
الفل�شطيني  ب��ال�����ش��ع��ب  االإم��������ارات 
ملمو�س  ب�شكل  وامل�شاهمة  ال�شقيق 
الكرمي  العي�س  مقومات  توفري  يف 
وال�شعوبات  املحن  رغم  اأر�شه  على 
التي يواجهها .. م�شريا اإىل العديد 
من املبادرات واخلطوات التي قامت 
بها احلكومة يف هذا امل�شمار بهدف 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وال����دورات 
امل�شرحية  وال���ع���رو����س  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الهادفة التي �شيقدمها املركز. يذكر 
اأن �شندوق اأبوظبي للتنمية اأ�شرف 
على بناء م�شروع مدينة ال�شيخ زايد 
ب��ل��غ��ت كلفتها  ال��ت��ي  ق��ط��اع غ���زة  يف 
حوايل 227.4 مليون درهم حيث 
ه��دف امل�����ش��روع ال��ذي مت اإجن���ازه يف 
مدينة  ت��اأ���ش��ي�����س  اإىل   2005 ع���ام 
���ش��ك��ن��ي��ة ح��دي��ث��ة م��ت��ك��ام��ل��ة حتتوي 
التحتية  البنية  مرافق  جميع  على 
واخلدمية من طرق و�شبكات الري 
ل�����ش��م��ان حياة  وال���ك���ه���رب���اء وذل�����ك 
كرمية ملواطني غزة الذين تعر�شوا 
للتهجري واالعتداءات االإ�شرائيلية. 
ويتكون امل�شروع من حوايل 3500 
 400 م�شاحة  على  �شكنية  وح���دة 
حيوية  مبان  اأي�شا  ويت�شمن  دومن 
واأبنية  وامل�شاجد  ك��امل��دار���س  اأخ���رى 
ل���ل���م���ح���الت ال���ت���ج���اري���ة وامل���ك���ات���ب 
االإداري��ة وحمطات كهرباء  واملباين 
وطاأة  ولتخفيف  امل��ي��اه.  وا�شتجرار 
ظل  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  معاناة 

•• ابوظبي - الفجر

ن��ظ��م��ت م��وؤ���ش�����ش��ة ����ش���ن���دوق ال�����زواج 
واإدارة  ال�شرطة  كلية  م��ع  بالتعاون 
املرور والراخي�س يف اأبوظبي ملتقى 
اأثر احلوادث املرورية على اال�شتقرار 
االأ�شري وذلك يف مقر كلية ال�شرطة 
يف اأبوظبي. و ت�شعى موؤ�ش�شة �شندوق 
امللتقى اىل تعزيز  ال��زواج من خالل 
القطاعات  م��ع  املجتمعية  ال�شراكه 
احل���ك���وم���ي���ة واخل����ا�����ش����ه م����ن اأج����ل 
وا�شتدامتها  االأ���ش��ره  على  املحافظة 
بناء  يف  ال�����ش��ن��دوق  ل��روؤي��ة  وحتقيقاً 

ال��ت��ث��ق��ي��ف مل���ا ل��ه��م م���ن دور ك��ب��ري يف 
ي�شمن  ب�شكل  املجتمع  على  التاأثري 
لالأجيال  للعي�س  اآم��ن��ة  بيئة  توفري 
امللتقى  احلالية وامل�شتقبلية.  و قدم 
جمال  املقدم  االعالمي  اجلانب  من 
اأ�شباب  ع��ل��ى  رك����ز  ال�����ذي  ال���ع���ام���ري 
القيادة  اأهمها  وق��وع احل���وادث وم��ن 
الغري  االأم��اك��ن  من  والعبور  بطي�س 
تعر�س  التي  امل�شاة  لعبور  خم�ش�شة 
�شاحبها للخطر، وال�شرعات العالية 
ب��اال���ش��اف��ة اىل عدم  ال��ط��رق��ات  على 
االإلتزام بخط ال�شري وعدم اإ�شتخدام 
، كما  االإ���ش��ارات عند تغيري االإجت���اه 

متما�شكةوم�شتقرة  ام��ارات��ي��ه  اأ���ش��ره 
القيادة  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  جت�����ش��ي��داً  و 
وروؤيتها  اأب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
ا�شتمرار  ����ش���م���ان  اإىل  ال����رام����ي����ة 
باالأمن  ينعم  اآمن  اأبوظبي كمجتمع 
وال�شالمة من خالل تقدمي خدمات 
للمواطنني  اجل���ودة  عالية  �شرطية 
واملقيمني   ويهدف امللتقى اىل ن�شر 
وزياده  احل��وادث  عن  الوقايه  ثقافة 
ال�شالمة  يحقق  مبا  الآثارها  الوعي 
بالفكر  ل���الأف���راد وي��رت��ق��ي  امل���روري���ه 
فئة  وتر�شيخه بني  امل��روري  والوعي 
عملية  عليها  ترتكز  ال��ت��ي  النا�شئة 

ت���ط���رق اىل م�����ش��وؤول��ي��ة االأف�������راد يف 
الطريق وكيف يتم توجيه ال�شائقني 
امل�شت�شار  وت��ط��رق  ال�شالمه  الأ���ش�����س 
االأ�شري ل�شندوق الزواج اىل اجلانب 
التي  امل��روري��ه  للحوادث  االجتماعي 
امل�شاكل  م��ن  ال��ع��دي��د  وراءه����ا  تخلف 
االجتماعية والنف�شية حيث اأ�شبحت 
هاج�شاً  مت��ث��ل  امل����روري����ة  احل�������وادث 
وقلقاً كبرياً جلميع اأفراد املجتمع ملا 
فيها من ا�شتنزاف للطاقات الب�شرية 
وامل������وارد امل���ادي���ة وا���ش��ت��ه��داف��ه��ا اأهم 
العن�شر  يف  املمثلة  احل��ي��اة  مقومات 
اىل  الفرد  يتعر�س  ،فحني  الب�شري 

ينتج  امل�شتدمية  والعاهات  االإ�شابات 
االآث��ار االإجتماعية  عنها العديد من 

الزواج  على  الفرد  املقدرة  عدم  مثل 
للحياة  مم��ار���ش��ت��ه  م���ن  وح���رم���ان���ه 

معي�شية  ظ�����روف  م���ن  ي��ع��ان��ي��ه  م���ا 
منحة  اأي�شا  اأدارال�����ش��ن��دوق  �شعبة 
دره����م  م���ل���ي���ون   165.3 ب��ق��ي��م��ة 
لتمويل م�شاريع التنمية املجتمعية 
والتي تهدف اإىل دعم قطاع البنية 
الفل�شطينية  االأرا���ش��ي  يف  التحتية 
امل�شاريع  اإن�شاء عدد من  من خالل 
الكهربائية وتعبيد الطرق وترميم 

و���ش��ي��ان��ة امل���دار����س ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
م�����ش��اري��ع امل��ي��اه. ك��م��ا ق���دم �شندوق 
اأبوظبي منحة مالية بقيمة 36.7 
القد�س  مليون درهم لدعم جامعة 
التي تعد من اأبرز موؤ�ش�شات التعليم 
انطالقا  وذلك  فل�شطني  العايل يف 
باعتبار  ال�������ش���ن���دوق  امي�������ان  م����ن 
التعليم اأحد اأهم الركائز االأ�شا�شية 

تنفيذ  يف  االأمم  عليها  تعتمد  التي 
هذه  وباإ�شافة  التنموية.  خططها 
املركز  الإن�شاء  �شتوجه  التي  املنحة 
امل�شاعدات  ح��ج��م  اإج���م���ايل  ي��رت��ف��ع 
ال�شندوق  ت����وىل  ال���ت���ي  ال��ت��ن��م��وي��ة 
اأو  الفل�شطينية  ل��ل��دول��ة  تقدميها 
اإدارتها بالنيابة عن حكومة اأبوظبي 

اإىل اأكرث من 469 مليون درهم. 

وقت  بق�شاء  التمتع  وع��دم  الزوجية 
�شعيد مع اأ�شرته.
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طلبة جامعة �المار�ت ي�ساركون يف برنامج قانوين متقدم بام�سرتد�م بلدية دبي ت�سارك يف �ملوؤمتر �ل�ساد�ش ع�سر ملنظمة �ملدن �لعربية يف �لدوحة
والفقر  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ع��م��راين  التخطيط  ق�����ش��اي��ا  بينها  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة 
احل�شري واالقت�شاد االخ�شر وال�شباب باالإ�شافة اإىل النقل احل�شري 
ومعاجلة النفايات واملياه وغريها من املو�شوعات التي فر�شت نف�شها 
على املدن والبلديات وجمال�س احلكم املحلي يف الدول العربية ودول 
يهتم  م�شاحب  معر�س  تنظيم  �شيتم  امل��وؤمت��ر  هام�س  وعلى  ال��ع��امل. 
بق�شايا املدن وما تواجهه من م�شاكل وحتديات وعر�س لتجارب بع�س 
امل�شاحبة  العلمية  الفعاليات  ور���س عمل �شمن  و�شتنظم ثالث  امل��دن 
التنمية.  جم��ال  يف  الهامة  الق�شايا  م��ن  ع���ددا  ت�شتعر�س  للموؤمتر 
و�شيقدم مركز البيئة للمدن العربية ور�شة عمل حول املدن العربية 

وحتديات االقت�شاد االأخ�شر . 

•• دبي-وام:

العام  امل��وؤمت��ر  يف  العربية  للمدن  البيئة  وم��رك��ز  دب��ي  بلدية  ت�شارك 
ال�شاد�س ع�شر ملنظمة املدن العربية الذي �شيقام بالعا�شمة القطرية 
16 مايو اجل��اري. ويراأ�س وفد  14 اىل  الدوحة خالل الفرة من 
البلدية اىل املوؤمتر �شعادة املهند�س ح�شني نا�شر لوتاه مدير عام بلدية 
دبي رئي�س جمل�س اأمناء مركز البيئة للمدن العربية. ويهدف املوؤمتر 
الذي يقام حتت �شعار املدن العربية وحتديات التنمية امل�شتدامة اإىل 
تبادل اخلربات والتجارب الناجحة للنهو�س باملدينة العربية و�شاكنيها 
من خالل عر�س ملفات ذات ق�شايا ومو�شوعات تهم املدن والبلديات 

ال��ربن��ام��ج يف  وا���ش��ه��م  ال��ت��دري��ب��ي.  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  للم�شاركة يف  بهولندا 
منح الفر�شة لطلبة القانون للتح�شري واال�شتعداد اجليد للم�شاركة يف 
م�شابقة وليم �شي فيز واك�شابهم املهارات القانونية وزيادة خربة الطلبة 
من  القانون  طلبة  مع  املبا�شر  االحتكاك  خ��الل  من  القانونية  العملية 
خمتلف بلدان العامل حيث حتر�س كلية القانون بجامعة االإمارات ب�شكل 
دائم ودوؤب على م�شاركة طلبتها يف امل�شابقات اخلارجية الدولية. وا�شادت 
الطالبات على  ل�شوؤون  العميد  ال�شام�شي م�شاعد  �شيف  الدكتورة حبيبة 
م�شتواهم  ماعك�س  املتقدم  التدريبي  الربنامج  يف  الكلية  طلبة  تفاعل 
االكادميي املوؤهل لدخول مثل هذه املنا�شفات القانونية مايوؤهلهم اكرث 

حلياتهم العملية القادمة.

••العني-وام:

�شارك وفد من طلبة كلية القانون بجامعة االإم��ارات يف برنامج تدريبي 
اأم�شردام  مكثف حت�شريي مل�شابقة وليم �شي فيز للتحكيم التجاري يف 
طالبتني  و  ط��الب  ثالثة  من  موؤلف  بوفد  الكلية  �شاركت  وق��د  بهولندا 
وقال  بالكلية.  املخت�شني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  م��ن  اثنني  وب��اإ���ش��راف 
هذه  مثل  ان  الكلية  عميد  ال�شام�شي  علي  ���ش��امل  جا�شم  ال��ربوف��ي�����ش��ور 
لدى  القانوين  التدريب  م��ه��ارات  تنمية  على  تعمل  الدولية  امل�شاركات 
دع��وة من قبل حمكمة  تلقت  قد  وكانت اجلامعة  الكلية  طلبة وطالبات 
ام�شردام  يف  االإم����ارات  دول��ة  �شفارة  طريق  ع��ن  باكا  ال��دائ��م��ة  التحكيم 

مدينة ال�شيخ خليفة الطبية تويل اهتمامًا خا�شًا باأحدث التطورات الطبية يف جراحة الطرف العلوي

خرب�ء دوليون يبحثون �أحدث �مل�ستجد�ت يف �أحد �أهم جماالت جر�حة �لعظام

افتتاح مركز املتقدمة جلراحة اليوم الواحد يف اأبوظبي 

�سامل عو�ش :�الإمار�ت �ستتخل�ش من �لتهاب �لكبد B بعد جيل و�حد
% عالج جديد للمر�ش يخف�ش فرتة �لعالج �إىل 3 ��سهر ون�سبة �ل�سفاء 97 

للتميز يف جمال خدمة العمالء

Service Mark م�ست�سفى �ملفرق حت�سل على جائزة �العتماد

•• اأبوظبى-الفجر: 

عو�س  �����ش����امل  ال����دك����ت����ور  ك�������ش���ف 
ا�����ش����ت���������ش����اري ال�����ط�����ب ال���ب���اط���ن���ي 
وجراحة املناظري واأمرا�س الكبد 
يف اأبو ظبي اأن دولة االإمارات تعد 
باأمرا�س  ا�شابة  ال���دول  اأق���ل  م��ن 
باأنواعه  ال��وب��ائ��ي  ال��ك��ب��د  ال��ت��ه��اب 
 B الكبد  التهاب  خا�شة  املختلفة 
دولة  اأول  االإم������ارات  ك��ان��ت  ح��ي��ث 
التي  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف 
الكبد  ال���ت���ه���اب  ت��ط��ع��ي��م  اأدخ����ل����ت 
التطعيمات  ج������دول  ���ش��م��ن   B
ولذلك   1991 عام  االأ�شا�شية يف 
كبريا  انخفا�شا  املر�س  هذا  �شهد 
ب���ني جيل  )ال�����ش��ف��ر(  اإىل  و����ش���ل 
ال�����ش��ب��اب يف ���ش��ن ال��ع�����ش��ري��ن وهم 
ال�شغر،  يف  التطعيم  تلقوا  الذين 
هذا  ي��خ��ت��ف��ي  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
بعد  الدولة  من  نهائيا  الفريو�س 
االأطفال  ���ش��ل��ل  م��ث��ل  واح����د  ج��ي��ل 

واملالريا واحل�شبة.
جاء ذلك خالل االفتتاح الر�شمي 
اليوم  امل��ت��ق��دم��ة جل���راح���ة  مل���رك���ز 
بفندق  املا�شي  اخلمي�س  ال��واح��د 
اأب����و ظبي  ال���وح���دة يف   � امل��ل��ي��ن��ي��وم 
وزارة  م����ن  م�����ش��ئ��ول��ني  ب��ح�����ش��ور 

بني   2% بن�شبة  ينت�شر  امل��ر���س 
املركز  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال�����ش��ك��ان، 
الطبية  ال��ك��وادر  اأح��دث  ا�شتقطب 
اأجهزة  خا�شة  احلديثة  واالأجهزة 
جهاز  م��ث��ل  ال��دق��ي��ق  الت�شخي�س 
ن�شبة  ملعرفة  الكبد  ذبذبات  قيا�س 
اأخذ  ع��ن  يغني  وال���ذي  ب��ه  التليف 
اآالم���ا حادة  ت�شبب  ال��ت��ي  اخل��ذع��ة 
ا�شتخدام  وك����ذل����ك  ل���ل���م���ري�������س 
الدقيقة  ال��ت�����ش��وي��ر  ك���ب�������ش���والت 
على  ال�شحوم  ن�شبة  قيا�س  وجهاز 
مرة  الأول  ي�شتخدم  وال��ذي  الكبد 

يف دولة االإمارات.
وح������ول ن�����ش��ب ان���ت�������ش���ار اأم����را�����س 
اجلهاز اله�شمي يف دولة االإمارات 
اأكرث  اأن  اإىل  الدكتور عو�س  اأ�شار 
ال��دول��ة هو  انت�شارا يف  االأم��را���س 
م���ر����س ارجت�������اع امل�������ريء وال�����ذي 
اأورام  اأو  ن��زي��ف  اإىل  ي��ع��ر���س  ق���د 
عدم  ح��ال��ة  يف  االأح���ي���ان  بع�س  يف 
تفوق  حيث  ال���الزم  ال��ع��الج  تلقي 
ن�شبته %30 خا�شة بني املر�شى 
الزائد  ال���وزن  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
تدخل  اإىل  يحتاجون  قد  والذين 
هناك  اأن  ك��م��ا  ع���اج���ل،  ج���راح���ي 
النا�س يعانون  %50 من  حوايل 
املعدة  بكترييا  م��ن  م��ا  �شكل  م��ن 

•• اأبوظبي-الفجر: 

خليفة  ال�شيخ  مدينة  ت�شت�شيف 
طبية  ملتقيات  �شل�شلة  الطبية 
القادمة  ال���ف���رة  خ����الل  م��ه��م��ة 
التطورات  اأح�����دث  ع��ل��ى  ت��ن�����ش��ب 
جراحة  يف  الطبية  وامل�شتجدات 
الطرف العلوي، وتنطلق �شل�شلة 
امل���ل���ت���ق���ي���ات ي������وم اجل���م���ع���ة 17 
برنامج  ب��ان��ع��ق��اد   2013 م��اي��و 
حما�شرات عن اأحدث التطورات 
وي�شارك  ����غ.  �����شْ ال����رُّ ج���راح���ة  يف 
يف اأع���م���ال امل��ل��ت��ق��ي��ات ح�����ش��د من 
يف  املعروفني  الدوليني  اخل��رباء 
الدقة مثل  بالغة  جم��االت طبية 
التدابري اجلراحية والتعوي�شية 
�ْشغ  لالأطراف العلوية كاليد والرُّ

والكتف واملرفق. 
وت�شت�شيف مدينة ال�شيخ خليفة 

زراعة مف�شل ا�شطناعي متت يف 
�شل�شلة  وتنظم  امل�شت�شفى.  ه��ذه 
خليفة  ال�شيخ  مدينة  امللتقيات 
الطبية، التي ُتَعدُّ اأبرز املوؤ�ش�شات 
»�شركة  اإىل  ال���ت���اب���ع���ة  ال��ط��ب��ي��ة 
ال�شحّية«  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي 
عن  امل�شوؤولة  املنظومة  )�شحة(، 
على  ال��ع��الج��ي��ة  االأن�����ش��ط��ة  اإدارة 
والعيادات  امل�شت�شفيات  ام��ت��داد 

العامة يف اأبوظبي.
الدكتور  ق���ال  ال�����ش��دد،  ه���ذا  ويف 
امللتقيات:  رئي�س  ال�شويدي،  علي 
ج����راح����ة ال����ط����رف ال���ع���ل���وي من 
التخ�ش�شات الفرعية بالغة الدقة 
ي�شرنا  ل���ذا  ال��ع��ظ��ام،  يف ج��راح��ة 
مكثفاً  ب��رن��اجم��اً  ن�شت�شيف  اأن 
وجل�شات  حما�شرات  من  يتاألف 
ت�شليط  ب����ه����دف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
التطورات  اأح����دث  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 

بني  وم��ن  بتقنياتهم.  واالرت��ق��اء 
باأهمية  �شتحظى  ال��ت��ي  امل�����ش��ائ��ل 
الربوتوكوالت  مناق�شة  خا�شة 
اجل����راح����ي����ة وغري  ال���ع���الج���ي���ة، 
الطرف  الأم����را�����س  اجل���راح���ي���ة، 
الك�شور  فئات  وتقييم  ؛  العلوي 
العلوي  ال���ط���رف  َخ���ْل���ع  وح�����االت 
وتف�شري  ������ش�����ي�����وع�����اً؛  االأك�����������رث 
الرنني  واأ�شعة  ال�شينية  االأ�شعة 

املغناطي�شي
العالجية  امل��ن��ه��ج��ي��ات  وت��ق��ي��ي��م 
حاالت  م��ع  التعامل  يف  ال�شائدة 
ال���������ش����د واالإج�������ه�������اد واالل������ت������واء 

واإ�شابات االأن�شجة اللينة.
املحا�شرات  ب���رن���ام���ج  وي��ن��ع��ق��د 
ليوم  ال���واح���د منها  ال���ذي مي��ت��د 
»مدينة  حما�شرات  بقاعة  كامل 
وين�شب  الطبية«،  خليفة  ال�شيخ 
التدخالت  ع��ل��ى  االأول  امل��ل��ت��ق��ى 

من  االأوىل  ال�����ش��ل�����ش��ل��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
ملتقيات مناق�شة اأحدث تطورات 
جراحة الطرف العلوي بالتعاون 
م���ع وح�����دة ال���ط���رف ال���ع���ل���وي – 
باململكة  راي��ت��ن��ج��ت��ون  م�شت�شفى 
التي  ال�����وح�����دة  ت���ل���ك  امل����ت����ح����دة، 
ُت��ع��د م��ن اأ���ش��ه��ر م��راك��ز جراحة 
املتخ�ش�شة  ال��ع��ل��وي��ة  االأط������راف 
احل����االت  ت�����ش��ت��ق��ب��ل  اإذ  ب�����اأوروب�����ا 
كافة  م��ن  وامل�شتع�شية  ال�شعبة 
اأن����ح����اء ال����ق����ارة وم�����ن ع�����دد من 
الوحدة  ون���ال���ت  ال���ع���امل،  ب���ل���دان 
ملعايري  م���رم���وق���ة  ج����وائ����ز  ع�����دة 
توفرها  ال��ت��ي  الرفيعة  ال��رع��اي��ة 
ملر�شاها، ويف عام 2004 منحت 
 )RCS( كلية اجلراحني امللكية
جائزة  طاقمها  املتحدة  باململكة 
ال���ع���ام« ت��ق��دي��راً لتميز  »ج���راح���و 
اإجنازاتهم، ويذكر ان اول عملية 

ال��ط��ب��ي��ة يف هذا  واالخ�����راق�����ات 
ال�شيخ  م��دي��ن��ة  وت��ف��خ��ر  امل���ج���ال. 
الكبري  ب��دوره��ا  الطبية  خليفة 
التعليم الطبي  اإث��راء  واملتميز يف 
بدولة االإمارات العربية املتحدة. 
اأن نرحب  ن���ود  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب��ه��ذه 
الدوليني  واخل������رباء  ب���االأط���ب���اء 
امل�شاركني يف اأعمال امللتقى االأول 
ال�شابع ع�شر من مايو،  املقرر يف 
واأحد  ا�شت�شاريني  خم�شة  منهم 
الطرف  بوحدة   االأق�شام  روؤ���ش��اء 

العلوي مب�شت�شفى رايتنجتون .
امللتقيات  تهدف  االأول  املقام  ويف 
من  امل���������ش����ارك����ني  ت������زوي������د  اإىل 
اجل�����راح�����ني وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 
بروؤية  ال�شحية  الرعاية  جم��ال 
م��ع��م��ق��ة ع����ن اأح�������دث اجل���وان���ب 
التقنية يف جراحة الطرف العلوي 
معرفتهم  اإث������راء  يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا 

الفم بدال من العالجات القدمية 
التي تاأخذ عن طريق احلقن، الفتا 
اإىل وجود عالج جديد مت ت�شجيله 
يف االإمارات موؤخرا يخت�شر فرة 
اإال  اأ�شهر   6 اإىل  �شنة  من  العالج 
ت�شل  اإذ  ن�شبيا  مرتفع  �شعره  اأن��ه 
حوايل  اإىل  منه  الكاملة  اجلرعة 

120 األف درهم.
واأ�شاف الدكتور عو�س باأن املركز 
اجلديد الذي مت اعتماده من قبل 

اأبو  ال�����ش��ح��ة يف  ال�����ش��ح��ة وه��ي��ئ��ة 
ا�شت�شاري  م��ن  ك��ب��ري  وع���دد  ظ��ب��ي 
الكبد  واأمرا�س  الباطنية  واأطباء 

بالدولة.
دواء  عن  عو�س  الدكتور  وك�شف   
جديد لعالج مر�شى التهاب الكبد 
�شيطرح يف االأ�شواق قريبا �شيقلل 
اأ�شهر   3 اإىل  ال���ع���الج  ف����رة  م���ن 
تفوق  �شفاء  ن�شبة  ويعطي  فقط 
باأخذه عن طريق  ويتميز   97%

احلاالت  ملتابعة  االأوربية  الرابطة 
احلرجة واملعقدة اللتهاب االأمعاء 
واملعدة وتقرحات القولون �شريكز 
ع����ل����ى ع�������الج اأم�������را��������س اجل����ه����از 
املريء  ارجت��اع  اله�شمي مبا فيها 
وااللتهابات الناجتة عن جرثومة 
امل����ع����دة وال���ت���ق���رح���ات امل���زم���ن���ة يف 
البنكريا�س  وم�����ش��اك��ل  االأم����ع����اء 
وال��ت��ح�����ش�����س م����ن ال���ق���م���ح ال����ذي 
ت�����ش��ب��ب��ه م������اده اجل���ل���وت���ني وه����ذا 

•• ابوظبي - الفجر

التي  امل�����ف�����رق  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ح������از 
مت��ل��ك��ه��ا وت����دي����ره����ا ����ش���رك���ة اأب����و 
�شركة  ال�شحية  للخدمات  ظبي 
م�����ش��اه��م��ة ع���ام���ة )����ش���ح���ة( على 
 Service Mark ج����ائ����زة 
ل��ل��ت��م��ي��ز يف خ��دم��ة ال��ع��م��الء من 
�شهر  يف  العمالء  خدمة  موؤ�ش�شة 
امل�شت�شفى  اأ���ش��ب��ح  ح��ي��ث  م���ار����س 
م��ع��ت��م��د م����ن ق���ب���ل امل���وؤ����ش�������ش���ة يف 
جم���ال خ��دم��ة ال��ع��م��الء ن��ظ��ًرا ملا 
ت�شمن  ا�شراتيجية  م��ن  متلكه 
حت�شني خدمة العمالء با�شتمرار 
مركز  قبل  م��ن  االع��ت��م��اد  و�شيتم 
اأب�����و ظ��ب��ي ال��ع��امل��ي ل��ل��ت��م��ي��ز وهو 
عن  امل�����ش��ئ��ول��ة  نف�شها  امل��ج��م��وع��ة 
لالمتياز  خليفة  ال�شيخ  ج��ائ��زة 
اأبو  جت���ارة  وغ��رف��ة   )SKEA(
ظ��ب��ي ب���ه���دف ت��ع��زي��ز ال��ت��م��ي��ز يف 
جمال خدمة العمالء من خالل 
ت�شجيع التخطيط اال�شراتيجي 

ومبادرات التح�شني. 
ا����ش���ت���غ���رق���ت ع���م���ل���ي���ة االع���ت���م���اد 
م���ا ي���ق���رب م���ن ع���ام���ني، ك��م��ا اأن 
على  امل���ف���رق  م�شت�شفى  ح�����ش��ول 

اأحد املنظمتني الالتي حازت على 
اأبوظبي وهو ما  هذا االعتماد يف 

يعد م�شدر فخر لنا. 
اململكة  م��ن  تقييم  خ��ب��ري  ق���ام  و   
املتحدة بزيارة امل�شت�شفى ملدة �شتة 
اأي���ام خ��الل �شهر ف��رباي��ر وق�شى 
وق��ًت��ا يف ك��ل ع��ي��ادة وق�����ش��م حيث 
اأج���رى ح����وارات م��ع 85 موظف 
خالل مقابالت فردية اأو جماعية 
و اأ�شارت النتائج اإىل اأن م�شت�شفى 
ا�شراتيجيات  مي��ت��ل��ك  امل���ف���رق 
امل�شتمر  التح�شني  ل�شمان  فعالة 
ال���ذي  اال���ش��ت��ح�����ش��ان  ج���ان���ب  اإىل 
املفرق  ����ش���ف���راء  ب���رن���ام���ج  الق������اه 

خلدمة العمالء. 
ب��ان��ه��ام مدير  اأم���ان���دا  اأ����ش���ادت  و 
العامة  وال����ع����الق����ات  ال��ت�����ش��وي��ق 
باملوظفني  امل���ف���رق  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى 
الذين اأجادوا الربنامج ويتفهمون 
دورهم ك�شفراء كما اأنهم يعملون 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ب��رن��ام��ج ن��ح��ن نهتم 
من خالل جت�شيد مبادئه و نحن 
نحر�س دائًما على حت�شني خدمة 
العمالء حيث نوؤمن باأهمية اإتباع 
واال�شتماع  وا�شحة  ا�شراتيجية 
�شعداء  نحن  ل��ذل��ك  املر�شى  اإىل 

الآراء  ا�شتطالع  و  العميل  ر���ش��اء 
على  وت�شنيفها  املر�شى  العمالء 
اأ�شا�س رقم معياري كذلك تنطوي 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة واالأخ�����رية على 
اإج���راء زي��ارة واح��دة اأو اأك��رث من 
للتاأكد  م�شتقل  تقييم  قبل خيرب 
العمالء  خدمة  كانت  اإذا  م��ا  م��ن 
يقرر  ذلك  وبعد  املعايري  ت�شتويف 
 Service يف النهاية منح جائزة
جتدر  ال.  اأم  ل��ل��ت��م��ي��ز   Mark
املفرق  م�شت�شفى  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة 
تاأ�ش�س يف عام 1983 ويعد اليوم 
املرجعية  امل�شت�شفيات  اأك��رب  اإح��د 
للعالج ال�شامل يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة حيث ي�شم 451 
اأي�شاً  وي�����ش��م  م��رخ�����ش��اً  ���ش��ري��راً 
التخ�ش�شية  اخل���دم���ات  ق��ائ��م��ة 
الطب  امل�شت�شفى  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
االأطفال  وط��ب  التوليد  و  ال��ع��ام 
اجلراحة  خ���دم���ات  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
ي�شغل  اأن���ه  كما  امل��رك��زة  والعناية 
اأك�����رب وح�����دة ل���ع���الج احل�����روق يف 
ال��دول��ة وي��ع��د م��رك��زاً متميزاً يف 
واالأن������ف  االأذن  اأم�����را������س  ع�����الج 
ال�شدرية  واجل��راح��ة  واحلنجرة 

وجراحة القلب وال�شرايني. 

هذه اجلائزة يدل على اأنها تقدم 
اأعلى م�شتوى تعتمد  خدمة على 
على ا�شراتيجية حمور تركيزها 
هو العميل باالإ�شافة اأنها متتلك 
ثقافة ت�شع العميل ن�شب اأعينها. 
ي�شتعني م�شت�شفى املفرق بنموذج 
فعال خلدمة العمالء يطلق عليه 
والذي  نهتم  نحن  املفرق  �شفراء 
�شفري  يكون كل موظف  مبوجبه 
يعتمد  ال�شلوكية  مبادئه  ميار�س 
�شعار  على  العملي  الربنامج  هذا 
ك��ل��م��ة نهتم  ب�����ش��ي��ط خم��ت�����ش��ر يف 
املر�شى  معاملة  ل�شمان  وذل���ك 
بلطف واهتمام واحرام وحما�س 

.
وقال يل هنتلي الرئي�س التنفيذي 
على  احل�����ش��ول  امل��ف��رق  مل�شت�شفى 
هذا االعتماد يعترب جمزي للغاية 
مبوظفينا  ج����داً  ل��ف��خ��وُر  واأن���ن���ي 
نهتم(  )ن��ح��ن  ب��رن��ام��ج  لتبنيهم 
واأداوؤه�������م الأدواره������م ك�����ش��ف��راء يف 

م�شت�شفانا.
م�شت�شفى  اأن  هنتلي  يل  اأو�شح  و 
يح�شل  م�شت�شفى  اأول  هو  املفرق 
ع���ل���ى ه������ذا االع����ت����م����اد يف دول�����ة 
وهي  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 

واالحرام  بالتقدير  نحظى  ب��اأن 
على جمهوداتنا. 

ال��دك��ت��ور ه���ادي التيجاين  اأك���د  و 
املن�شق العام جلائزة ال�شيخ خليفة 
لالمتياز واملدير التنفيذي لقطاع 
ال��دع��م امل��وؤ���ش�����ش��ي ل��غ��رف��ة جتارة 
جائزة  اأن  اإىل  اأبوظبي  و�شناعة 
للتميز   Service Mark
من  املمنوحة  العمالء  خدمة  يف 
العمالء  خ���دم���ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ق��ب��ل 
اع��ت��م��اد موؤ�ش�شي  ه��ي ع��ب��ارة ع��ن 
بالعمليات  االع��راف  اإىل  يهدف 
التميز يف خدمة  اإىل  ت��وؤدي  التي 
العمالء و تتحدد اأهلية احل�شول 
 Service Mark على جائزة
ل��ل��ت��م��ي��ز يف خ��دم��ة ال��ع��م��الء من 
خ��الل ث��الث��ة م��راح��ل للتقييم و 
الذاتي و مالحظات  التقييم  هى 
العميل و اأي�شاً التقييم امل�شتقل. 

التقييم  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  و 
الذاتي ُيجرى من خالل االإجابة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بخدمة  االأ���ش��ئ��ل��ة  ع��ل��ى 
ال����ع����م����الء م�����ن ق���ب���ل ع���ي���ن���ة من 
�شوء  يف  تقييمها  ث��م  امل��وظ��ف��ني 
جمموعة من املعايري ت�شتند اإىل 
الثانية  املرحلة  تت�شمن  اأب��ح��اث 

الإ�شابات  والعالجية  اجلراحية 
املحا�شرون  وي���ت���ن���اول  ���غ.  ����شْ ال���رُّ
خ�����الل ال����ي����وم امل�����ذك�����ور حم����اور 
وامليكانيكا  �ْشغ  الرُّ ت�شريح  ت�شمل 
ومراجعة  ل��وظ��ائ��ف��ه؛  احل��ي��وي��ة 
وتقلُقل  االأ�شعة؛  لطب  تقييمية 
مفا�شل  والتهاب  �ْشغ؛  الرُّ عظام 
ملتقيان  ي��ن��ع��ق��د  ث����م  ����غ.  �����شْ ال����رُّ
�شبتمرب  �����ش����ه����ر  يف  الح������ق������ان 
ين�شب  ال����ق����ادم����ني،  ودي�������ش���م���رب 
االأول على جراحة الكتف واالآخر 
و�شُتحت�شب  املرفق.  جراحة  على 
امل�شتمر  ال��ط��ب��ي  التعليم  ن��ق��اط 
لالأطباء الذين يح�شرون اأعمال 
اأي من امللتقيات الثالثة، وميكن 
لالإيفاء  النقاط  تلك  ا�شتخدام 
االإلزامية  ال���دوري���ة  باملتطلبات 

لتجديد مهنة املزاولة.
الدكتور  ق���ال  ال�������ش���اأن،  ه���ذا  ويف 

امللتقيات،  رئي�س  ال�شويدي،  علي 
اجلّبان،  ل���وؤي  حممد  وال��دك��ت��ور 
خالل  يلتئم  امل�����ش��ارك:  الرئي�س 
ملتقيات  م��ن  االأوىل  ال�شل�شلة 
جراحة  تطورات  اأح��دث  مناق�شة 
الطرف العلوي ح�شد من اخلرباء 
الدوليني ذوي االإجنازات الالفتة 
العلوي من  الطرف  ا  يف جراحة 
وم�شر  واأمل��ان��ي��ا  امل��ت��ح��دة  اململكة 
ال�شعودية،  ال���ع���رب���ي���ة  امل���م���ل���ك���ة 
جراحة  اأخ�شائيي  اإىل  باالإ�شافة 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال��ع��ظ��ام مب��دي��ن��ة 

امللتقى  اأه��م��ي��ة  وتكمن  الطبية. 
الت�شاور  امل�شاركني من  يف متكني 
والتحاور ب�شاأن اأف�شل املمار�شات، 
ذاته  الوقت  يف  احل�شور  ومتكني 
التطورات  اأح�����دث  م��ع��رف��ة  م���ن 
واالخراقات يف جراحة الطرف 

العلوي 
 و���ش��ي�����ش��ب ك����ل ذل�����ك ح���ت���م���اً يف 
م�شلحة مر�شى الطرف العلوي 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  بدولة 
تدخالت  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  مم���ن 

جراحية متخ�ش�شة .

وق�����ش��م ك��ب��ري م��ن ه����وؤالء املر�شى 
اأن  ال ي�����ش��ت��ج��ي��ب��ون ل��ل��ع��الج، ك��م��ا 
ال�شكان م�شاب  %40 من  هناك 
ب�شحوم بالكبد والتي قد توؤدي اىل 
اأمرا�س مزمنة اأو ت�شمع اأو اورام. 
بالتهاب  اال���ش��اب��ة  ن�شبة  اإن  وق��ال 
ال  حاليا  املواطنني  ب��ني   B الكبد 
الوافدين  وب���ني   1% ع��ن  ت��زي��د 
ال ت��راوح %2 واأك��رث اجلن�شيات 
احلاملة لهذا الفريو�س تاأتي من 
اآ�شيا واليمن  باك�شتان ودول �شرق 
اأن  اإىل  م�������ش���ريا   ،7% ب��ن�����ش��ب��ة 
قانون دولة االإم��ارات مينع دخول 
بع�س الفئات املعينة من امل�شابني 
ب��ه��ذا ال��ف��ريو���س اإىل ال��ب��الد مثل 
واحل�شانات  االأغذية  العاملني يف 
واملربيات  احل���الق���ة  و���ش��ال��ون��ات 
وذلك حفاظا على ال�شحة العامة. 

كما اأكد اأن التهاب الكبد )C( يعد 
ق��ل��ي��ال يف دول����ة االإم������ارات وميثل 
املواطنني  بني  ج��دا  �شئيلة  ن�شبة 
وك����ذل����ك ب����ني امل���ق���ي���م���ني م���وؤك���دا 
الكبد  م���ر����ش���ى  م����ن   25% اأن 
لالإ�شابة  م��ع��ر���ش��ون  ال��ف��ريو���ش��ي 
باأمرا�س الكبد املزمنة اأو �شرطان 
يف الكبد اأو التليف واأن جزء منهم 
بد  ال  لذلك  الكبد  لزراعة  يحتاج 
م���ن امل��ت��اب��ع��ة ال����دوري����ة ق��ب��ل وما 
اأن  اإىل  م�شريا  الكبد،  زراع��ة  بعد 
بالتهاب  اخلا�شة  االأدوي����ة  جميع 
باملجان  للمواطنني  ت��ق��دم  الكبد 
ال�شحية  ال���ب���ط���اق���ة  خ�����الل  م����ن 
بينما توفرها اجلمعيات اخلريية 

للمر�شى الوافدين. 
����ش���امل عو�س  ال���دك���ت���ور  وحت�����دث 
ع��ن ���ش��رط��ان ال��ق��ول��ون وق���ال اأنه 

ي��ع��د ال�����ش��ب��ب ال���ث���اين ل���ل���وف���اة يف 
االأعمار  وي�شيب  االم����ارات  دول���ة 
�شنة   70  -40 ب���ني  امل��ت��و���ش��ط��ة 
املتقدمة  م��رك��ز  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
جلراحة اليوم الواحد من املراكز 
ال�شحة  هيئة  ق��ب��ل  م��ن  امل��ع��ت��م��دة 
ل���ل���ت���ح���ري وع�����الج  اأب����وظ����ب����ي  يف 
اأم����را�����س ال���ق���ول���ون. ول���ف���ت اإىل 
ا�شارت  التي  ظبي  اأب��و  اح�شائيات 
القولون  ���ش��رط��ان  م��ر���س  اأن  اإىل 
وامل�شتقيم، خالل العام املا�س كان 
انت�شاراً  االأك��رث  الثاين  ال�شرطان 
يف االإم��ارة و�شكل %8 من جميع 
الثدي  )ب��ع��د  ال�����ش��رط��ان  ح����االت 
 101 ت�شخي�س  ومت   ،)25.8%
من   % اأبوظبي60  يف  ح���ال���ة 
احل��االت من الذكور و%40 من 

االإناث. 

جامعة �أبوظبي حتتفل �ليوم بتخريج 990 
طالب وطالبة من �لدفعة �ل�سابعة

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
اأمناء جامعة  الغربية رئي�س جمل�س  املنطقة  احلاكم يف 
اليوم االثنني يف  اأبوظبي م�شاء  اأبوظبي حتتفل جامعة 
مركز اأبوظبي للمعار�س بتخريج الدفعة ال�شابعة والتي 
ت�شم 990 خريجا وخريجة من بينهم 649 من طلبة 
برامج البكالوريو�س و341 من طلبة برامج املاج�شتري 
الوزراء  ومعايل  ال�شيوخ  �شمو  من  ع��دد  احلفل  وي�شهد 
الهيئتني  اأع�شاء  الدولة ونخبة من  امل�شئولني يف  وكبار 
االإدارية والتدري�شية باجلامعة. واأكد �شعادة علي �شعيد 
اأبوظبي  رئ��ي�����س جمل�س ج��ام��ع��ة  ال��ظ��اه��ري  ب��ن ح��رم��ل 
وطالبات  طالب  من  الدفعة  هذه  تخريج  اأن  التنفيذي 
اأبوظبي  جامعة  مل�شرية  حيوية  اإ�شافة  يعترب  اجلامعة 
ما  ت�شم  واأن��ه��ا  خا�شة  وجمتمعيا  وتطبيقيا  اأك��ادمي��ي��ا 
االمتياز  على  احلا�شلني  الطالب  من   287 عن  يزيد 
من كليات اجلامعة االأربع الفتا اإىل اأن تفوق هذا العدد 
الكبري من الطالب والطالبات يف درجتي البكالوريو�س 
فيها  ان��خ��رط  التي  التعليم  بيئة  اأن  يعني  واملاج�شتري 
وجودة  موا�شفات  ذات  واخل��ري��ج��ات  اخلريجون  ه���وؤالء 
ب��وظ��ائ��ف متميزة  ل��الل��ت��ح��اق  ت��وؤه��ل ك��ال منهم  ن��وع��ي��ة 
يوؤكده  م��ا  وه��و  ال��دول��ة وخارجها  داخ��ل  العمل  �شوق  يف 
ارتفاع معدالت ون�شبة توظيف خريجي اجلامعة �شنويا 
والتي ت�شل اإىل 92 يف املائة االأمر الذي يعزز من مكانة 
باأرقى  ت��اأخ��ذ  وطنية  كجامعة  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  وري����ادة 

العامة حلكومة  ال�شيا�شة  اأجندة  العلمية وتلبي  املعايري 
خريجي  وح��ث   .2030 االقت�شادية  وروؤيتها  اأبوظبي 
والتوا�شل  احل��ر���س  اإىل  ال�شابعة  ال��دف��ع��ة  وخ��ري��ج��ات 
�شبقهم  م��ن  اإىل  لين�شموا  ال��ت��خ��رج  ب��ع��د  اجل��ام��ع��ة  م��ع 
ي�شل عددهم  والذين  اجلامعة  من خريجي وخريجات 
وبنات  اأب���ن���اء  م��ن  وخ��ري��ج��ة  خ��ري��ج��ا   3720 اإىل  االآن 
لقيم وتقاليد  �شفراء  والذين تعتربهم  اأبوظبي  جامعة 
اجلامعة  ب��ني  احل�����ش��اري  للتوا�شل  وج�����ش��ورا  اجل��ام��ع��ة 
وموؤ�ش�شات قطاع االأعمال يف الدولة واملنطقة. وا�شار اإىل 
اأن الدفعة ال�شابعة ت�شم جمموعة جديدة من الطالب 
العلوم  بكالوريو�س  ب��رن��ام��ج  خريجي  م��ن  الع�شكريني 
بالتعاون  اجلامعة  تطرحه  وال��ذي  الع�شكرية  واالإدارة 
اإىل  يهدف  وال��ذي  امل�شركة  واالأرك���ان  القيادة  كلية  مع 
اإعداد �شباط القوات امل�شلحة الأن يكونوا قادة ع�شكريني 
مزودين بالعلوم الع�شكرية واملعرفة القانونية وال�شيا�شة 
والتكنولوجية  ال��ع��ل��م��ي��ة  واالأدوات  واالإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
اكد  واللغوية. ومن جانبه  واالإداري��ة  البحثية  واملهارات 
حفل  اأن  اأبوظبي  جامعة  مدير  اإبراهيم  نبيل  الدكتور 
جامعة  تبذلها  ك��ب��رية  جل��ه��ود  تتويجا  ي��اأت��ي  التخريج 
اأبوظبي ممثلة يف هيئاتها االإدارية والتدري�شية وخمتلف 
االإ�شراتيجيني  اجلامعة  و�شركاء  املجتمعية  املوؤ�ش�شات 
العمل يف  ل�شمان ج��ودة خمرجات اجلامعة ورف��د �شوق 
ال��ك��وادر الوطنية  اأب��وظ��ب��ي وال��دول��ة بكوكبة م��ن  اإم���ارة 
والتقنية  التطبيقية  ال��ع��ل��وم  خم��ت��ل��ف  يف  املتخ�ش�شة 

لت�شاهم يف عملية التنمية الوطنية وخدمة املجتمع.
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مدعي/ عائ�شة غازي عبداملجيد ا�شكندراين �شروج ميثله نهيار بيجم مظفر علي اجلن�شية: االمارات  
مدعي عليه: ورثة غازي عبداملجيد ا�شكندراين �شروج وهم فاطمة ومهر الن�شاء وعبدالعزيز غازي 
االمارات    اجلن�شية:  واخرون  غازي  وميل�شا  غازي  ومي�شون  غازي  وعبدالكرمي  غازي  ومن�شور 
ا�شكندراين  عبداملجيد  غازي  الن�شاء  1-مهر  اعالنهم/  املطلوب  وجتنيب  فرز  الدعوى:  مو�شوع 
ا�شكندراين  عبداملجيد  غازي  3-ميل�شا  �شروج   ا�شكندراين  عبداملجيد  غازي  -عبدالعزيز   2 �شروج 
�شروج 4- عبدالكرمي غازي عبداملجيد ا�شكندراين �شروج  5- مي�شون غازي عبداملجيد ا�شكندراين 
�شروج 6-من�شور غازي عبداملجيد ا�شكندراين �شروج اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر )ب�شحيفة 
الدعوى وبالتجديد من ال�شطب( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
االثنني املوافق 2013/5/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا  معتمد وعليك 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7

قلم املحكمة املدنية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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م�ست�سفيات �لغربية حتتفل بيوم �لتمري�ش �لعاملي
•• الفجر– املنطقة الغربية: 

اليوم  مبنا�شبة  احتفاال  ام�����س  الغربية  م�شت�شفيات  نظت 
االه����داف   : ال��ف��ج��وة  ���ش��د  ���ش��ع��ار  للتمري�س حت��ت  ال��ع��امل��ى 
املدير  امل��زروع��ى  عي�شى  بح�شور�شامل  لاللفية  االمن��ائ��ي��ة 
االحتفال  فقرات  .وا�شتملت  الغربية  مل�شت�شفيات  التنفيذى 
ع��ل��ى ت��ك��رمي جم��م��وع��ة م��ن امل��م��ر���ش��ني وامل��م��ر���ش��ات ممن 
متيزوا يف جمموعة خمتارة من معايري اجلودة التي تعك�س 
يف  اأك��م��ل��وا  اللذين  اإىل  اإ���ش��اف��ة  التمري�شية،  اخل��دم��ة  روح 
اخلدمة التمري�شية يف م�شت�شفيات الغربية اأكرث من ع�شر 

�شنوات.

اأ�شبحت  التمري�س  اأن علوم  واأك��د على  االأدل��ة والرباهني. 
تركز على الوقاية من االأمرا�س وعالجها والتخفيف من 
حدتها وم�شاعدة االأفراد واالأ�شر واملجتمع يف املحافظة على 
�شحتهم عن طريق ن�شر الوعي ال�شحي اإ�شافة اإىل اإجراء 
مب�شتوياتها  ال�شحية  الرعاية  لتطوير  ال��الزم��ة  البحوث 
الدكتور  اأو���ش��ح  فقد  التخ�ش�س،  حيث  من  .اأم��ا  املختلفة. 
م�شتوى  تتطلب  احلديثة  التمري�شية  الرعاية  االأقط�س 
علمي رفيع ومهارة يف ا�شتخدام االأجهزة احلديثة واملتطورة 
حيث اأ�شبحت املهنة ت�شتمل على تخ�ش�شات متعددة ودقيقة 
مثل اأق�شام العناية املركزة واأق�شام ق�شطرة القلب واملناظري 

وغريها التي حتتاج جميعها اإىل دقة وكفاءة فنية فائقة.

وقال الدكتور �شالح االأقط�س – مدير التمري�س مل�شت�شفيات 
الغربية اأن اأهم ما مييز هذا اليوم هو االحتفاء بالعاملني 
ملا ي�شهمون به يف املحافظة على �شحة  يف هذه املهنة نظراً 
به.  والعناية  االأن�شان  ب�شحة  االرت��ق��اء  خ��الل  من  املجتمع 
رعاية  تقدمي  يت�شمن  اأ�شبح  التمري�س  دور  اأن  واأ���ش��اف 
والنف�شية  اجل�شدية  النواحي  االعتبار  بعني  تاأخذ  �شاملة 
اإىل  ن��وه  كما  وعائلته.  للمري�س  وال��روح��ي��ة  واالجتماعية 
املجتمعية،  ال�شحية  الثقافة  تعزيز  يف  التمري�س  اأهمية 
بني  العالقة  خاللها  م��ن  تتكامل  �شحية  منظومة  وب��ن��اء 
الطب والتمري�س، لتوفري خدمات �شحية ت�شتخدم اأحدث 
على  املبنية  واملمار�شات  احلديثة  العلوم  اإل��ي��ه  تو�شلت  م��ا 

�ملو�رد �لب�سرية بال�سارقة تختتم برناجمني تاأهيلني للباحثني عن عمل
•• ال�صارقة-وام:

برناجمني  ال�شارقة  بجامعة  املجتمع  كلية  م��ع  بالتعاون  بال�شارقة  الب�شرية  امل���وارد  دائ���رة  نظمت 
عمل  عن  باحثة   25 ومب�شاركة  ال�شغرية  للم�شروعات  اجل��دوى  درا�شات  اإع��داد  يف  االأول  تاأهيليني 
من  عمل  عن  باحثة   15 مب�شاركة  الكتابة  فنيات  وبرنامج  والبكالوريو�س  الدبلوم  حملة  من  من 
حملة موؤهل الثانوية من مدينة ال�شارقة . ويهدف الربنامج التاأهيلي االول اإىل تعريف امل�شاركات 
بامل�شروعات ال�شغرية والريادية وكيفية اقتنا�س الفر�س الإن�شاء م�شروع ريادي. كما ركز الربنامج 
من خالل ور�س العمل على خطوات تاأ�شي�س امل�شاريع ال�شغرية والتحديات التي تواجهها من خالل 
درا�شات اجلدوى وحتليل ال�شوق وامل�شتهلك والبيئة االجتماعية املحيطة بدء باختيار موقع امل�شروع 
ومراعاة العوامل االأ�شا�شية لتحديده. واأكد �شعادة طارق �شلطان بن خادم ع�شو املجل�س التنفيذي 
رئي�س دائرة املوارد الب�شرية حر�س الدائرة على ا�شتثمار الكوارد الوطنية و�شقل مهاراتها للعمل يف 

كافة القطاعات بالدولة . 

حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك

موؤ�س�سة �لتنمية �الأ�سرية تنظم ندوة �لتكامل �الجتماعي وت�سامن �الأجيال

�ل�سندوق �لدويل للحفاظ على �حلبارى ينظم رحلة ميد�نية لطلبة �ملدر��ش مبنا�سبة �ليوم �لعاملي للطيور �ملهاجرة
•• اأبوظبي-وام:

للحفاظ  ال���دويل  ال�شندوق  نظم 
اليوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  احل����ب����ارى  ع���ل���ى 
بالتعاون  املهاجرة  للطيور  العاملي 
اأبوظبي للتعليم رحلة  مع جمل�س 
اخلام�س  ال�شفني  لطلبة  ميدانية 
ال�شارية  م���دار����س  م���ن  وال��ت��ا���ش��ع 
بن  وع��ب��داهلل  و�شويحان  وال��ف��وع��ة 
اإىل املركز الوطني لبحوث  رواح��ة 
وتعرف  ����ش���وي���ح���ان.  يف  ال���ط���ي���ور 
ال��ت��الم��ي��ذ يف ال��رح��ل��ة ع��ل��ى طائر 
ال��ذي يحتل موقعا هاما  احلبارى 
االإماراتية..  والثقافة  التاريخ  يف 
الهجرة  م�شارات  على  اطلعوا  كما 
ال���ت���ي ي��ت��ب��ع��ه��ا وع���اي���ن���وا ع���ن كثب 
يقودها  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة  اجل���ه���ود 
على  للحفاظ  ال���دويل  ال�����ش��ن��دوق 
ال�شتعادة  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  احل���ب���ارى 
املجموعات الربية لطائر احلبارى 
الطبيعية.  ب��ي��ئ��ت��ه��ا  اإىل  امل����ه����دد 
العاملي  ال����ي����وم  ف���ك���رة  وت���ت���م���ح���ور 
ال��ع��ام حول  امل��ه��اج��رة ه��ذا  للطيور 
اآمنة  م��واق��ع  �شبكة  ت��وف��ر  ���ش��رورة 
حتمي الطيور اأثناء هجرتها. وقال 
حممد �شالح البي�شاين مدير عام 
على  للحفاظ  ال���دويل  ال�����ش��ن��دوق 
اأحد  لكونه  ال�شندوق  ان  احلبارى 
االأنواع  ب��رام��ج احل��ف��اظ على  اأه���م 

•• ابوظبي - الفجر 

حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك – حفظها اهلل - رئي�شة 
الرئي�س  ال��ع��ام  الن�شائي  االحت���اد 
االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى 
لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة 
موؤ�ش�شة  ت���ن���ظ���م  وال����ط����ف����ول����ة 
االأربعاء  ي���وم  االأ���ش��ري��ة  التنمية 
ال�شهر  القادم اخلام�س ع�شر من 
التكامل  ب��ع��ن��وان  ن����دوة  اجل�����اري 
االأجيال  وت�����ش��ام��ن  االج��ت��م��اع��ي 
االأ�شرة  ي����وم  م���ع  ت���زام���ن���اً  وذل����ك 
الوعي  زيادة  اإىل  الدويل وتهدف 
ب��ق�����ش��اي��ا االأ����ش���رة وح���ث اجلهات 
يف  ق��درات��ه��ا  حت�شني  على  املعنية 
تواجه  التي  للتحديات  الت�شدي 
االأ�شرة من خالل �شيا�شات �شاملة 

وتعاون ا�شراتيجي بناء.
وت���ن���ط���ل���ق ال������ن������دوة م�����ن روؤي�������ة 
م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ن��م��ي��ة االأ����ش���ري���ة يف 
امل�شتدامة  االجتماعية  التنمية 

االجتماعية،  اال���ش��ت��دام��ة  حم��ور 
تعزيز مفهوم التكامل االجتماعي 
كعن�شر  االأجيال  بني  والت�شامن 
االجتماعية  التنمية  يف  اأ�شا�شي 
واالق�����ت�����������ش�����ادي�����ة امل���������ش����ت����دام����ة، 
والتعريف بدور وجهود املوؤ�ش�شات 
التكامل  وت���ع���زي���ز  ت�����ش��ج��ي��ع  يف 
وتبادل  وال��ت��وا���ش��ل  االج��ت��م��اع��ي 
االأجيال،  ب��ني  ال��ف��اع��ل  اخل����ربات 
واإبراز اأهمية التكامل االجتماعي 
لتعزيز  االأج��ي��ال  بني  والت�شامن 
والتالحم  ال�����ش��احل��ة  امل���واط���ن���ة 
ت��ه��دف الندوة  االج��ت��م��اع��ي، ك��م��ا 
العمل  اآف��اق جم��االت  تو�شيع  اإىل 
العامة،  ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ات  امل��ت��ع��ل��ق 
الق�شايا  حتديات  ملواجهة  وذل��ك 

االجتماعية املعا�شرة.
واأع����رب����ت ����ش���ع���ادة م����رمي حممد 
موؤ�ش�شة  ع����ام  م���دي���ر  ال��رم��ي��ث��ي 
اعتزازها  ع��ن  االأ���ش��ري��ة  التنمية 
اهلل  حفظها  االإم���ارات  اأم  برعاية 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 

متما�شك  وجمتمع  واعية  الأ�شرة 
وال����ت����ي ت��ع��ت��رب م����ن اأول���وي���ات���ه���ا 
اإىل  ال����رام����ي����ة  اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
االأ�شرة  رف��اه  يف حتقيق  االإ���ش��ه��ام 
الرعاية  و����ش���م���ان  وت���الح���م���ه���ا 
امل�شتدامة  االجتماعية  والتنمية 
و�شواًل  الوطنية  الهوية  وتعزيز 
الأ�شرة واعية وجمتمع متما�شك. 
الدويل  االأ�شرة  يوم  �شعار  ويوؤكد 
منه  تنطلق  ال���ذي   2013 ل��ع��ام 
االجتماعي  التكامل  على  الندوة 
م�شتوى  على  االأج��ي��ال  وت�شامن 
االأ�شرة واملجتمع كاأحد اأهم عوامل 
امل�شتدامة،  االجتماعية  التنمية 
ال��ت��م��ت��ع بحياة  االأف������راد يف  وح���ق 
ت��زخ��ر ب��ال��رف��اه االج��ت��م��اع��ي على 

ال�شعيدين االأ�شري واملجتمعي.
دع�����م  اإىل  ال��������ن��������دوة  وت�������ه�������دف 
احلكومة  اإ�شراتيجية  توجهات 
وحكومة   )2021( االحت���ادي���ة 
روؤيتها  ن���ط���اق  ���ش��م��ن  اأب���وظ���ب���ي 
يف   )2030( اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 

العام،  الن�شائي  االحت����اد  رئي�شة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�س 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  االأ�شرية، 
الأعمال  وال��ط��ف��ول��ة،  ل���الأم���وم���ة 
واحد،  ليوم  ت�شتمر  التي  ال��ن��دوة 
ريج�س  ���ش��ان��ت  ف���ن���دق  يف  وت���ق���ام 
بجزيرة ال�شعديات. م�شرية اإىل اأن 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
حفظها اهلل تعترب االأ�شرة املوؤ�ش�شة 
ين�شاأ  ال��ت��ي  االأوىل  االج��ت��م��اع��ي��ة 
وعيه  يت�شكل  وفيها  ال��ف��رد،  فيها 
واهتماماته،  و�شلوكه  و�شخ�شيته 
اه��ت��م��ام��اً كبرياً  ���ش��م��وه��ا  وت����ويل 
عامة،  ب�شفة  االإماراتية  باالأ�شرة 
واالأ���ش��رة يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي على 
تاأتي  هنا  وم��ن  اخل�شو�س،  وج��ه 
ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه��ا امل�����ش��ت��م��رة يف 
التنمية  موؤ�ش�شة  ت��ق��دمي  اأه��م��ي��ة 
التي  الربامج واخلطط  االأ�شرية 
تنمية  يف  مبا�شر  وب�شكل  ت�شب 
وتغذيتها  وت��ط��وي��ره��ا  االأ�����ش����رة 
امل�شتويات  كافة  على  بامل�شتجدات 

واعية  جمتمعاً  لنا  ت�شمن  التي 
واأ�شرة م�شتدامة. 

ال����ن����دوة  اإن  ال���رم���ي���ث���ي  وق����ال����ت 
ت��ك��ت�����ش��ب اأه���م���ي���ت���ه���ا م����ن خ���الل 
التي  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  م�شاركة 
ت���ع���ن���ى ب���ال���ت���ك���ام���ل واالن������دم������اج 
االج��ت��م��اع��ي داخ����ل وخ����ارج دولة 
حيث  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
ال�شاأن  فيها خمت�شني يف  ي�شارك 
امل�شتدامة،  والتنمية  االجتماعي 
ودائرة  اليوني�شف،  منظمة  م��ن 
الق�شاء باأبوظبي، ووزارة ال�شوؤون 
االجتماعية يف االمارات، وجامعة 
املتحدة، وهيئة  العربية  االإمارات 
ال�شحة  وهيئة  باأبوظبي،  البيئة 
التنمية  ودائ����������رة  ب����اأب����وظ����ب����ي، 
واملجل�س  ب���دب���ي،  االق���ت�������ش���ادي���ة 
ل�����ش��وؤون االأ����ش���رة بدولة  االأع���ل���ى 
وال�شوؤون  االأوق���اف  ووزارة  قطر، 
االإ�شالمية بدولة الكويت، وهيئة 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب���دب���ي، ودائ�����رة 

اخلدمات االجتماعية بال�شارقة.

مبجل�س اأبوظبي للتعليم اإن لطائر 
ثقافتنا  يف  ه��ام��ة  مكانة  احل��ب��ارى 
مو�شوعا  ي�����ش��ك��ل  وه���و  وت��اري��خ��ن��ا 
�شيقا يحفز التالميذ ملعرفة املزيد 
عن تراثهم الوطني م�شرية اىل ان 
على  للحفاظ  ال���دويل  ال�����ش��ن��دوق 
احل��ب��ارى ي��وظ��ف ال��ي��وم اأح���دث ما 
والتكنولوجيا  العلوم  اإليه  تو�شلت 
الإن����ق����اذ ه�����ذا ال���ط���ائ���ر م����ن خطر 
االن��ق��را���س . وا���ش��اف��ت ان جمل�س 
اب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ي���ت���ع���اون منذ 
عامني مع ال�شندوق حيث مت اإدراج 
م��و���ش��وع ط���ي���ور احل���ب���ارى �شمن 
الرابع  ل��ل�����ش��ف��ني  ال��ع��ل��وم  م��ن��اه��ج 
العام  ب�شكل جتريبي يف  واخلام�س 
2011 وحاليا يطبق على جميع 
والتا�شع  اخلام�س  ال�شف  �شفوف 
م����ن خالل  االإم���������ارة  م����دار�����س  يف 

اأهمية  يج�شد  ال��ع��امل  يف  امل���ه���ددة 
اأجل  م��ن  امل�شرك  ال���دويل  العمل 
املهدد..  احلبارى  م�شتقبل  حماية 
ب�شكل  ال����ي����وم  ن�������ش���ارك  وا������ش�����اف 
العاملي  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  ع��م��ل��ي يف 
للطيور املهاجرة من خالل تعزيز 
الواجب  االأم����ان  ب�شبكة  ال��ت��وع��ي��ة 
ت���واف���ره���ا يف ال��ع��دي��د م���ن ال����دول 
حل��م��اي��ة ال��ط��ي��ور امل��ه��اج��رة. واكد 
التزام ال�شندوق املتوا�شل بالروؤية 
و�شعتها  ال���ت���ي  اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
املجموعات  الدولة ال�شتعادة  قيادة 
دول  يف  احل�����ب�����ارى  م�����ن  ال�����ربي�����ة 
انت�شارها من �شمال �شرق اآ�شيا اإىل 
اجلزيرة العربية هو ما يعزز االأمل 
مب�شتقبل اأف�شل للطيور املهاجرة. 
من جانبها قالت الدكتورة كرمية 
مطر املزروعي مديرة اإدارة املناهج 

احلبارى  بن�شاط  متعلقة  م��ه��ارات 
الطلبة  وت��اب��ع  باملنهج.  ومرتبطة 
امل��ي��دان��ي��ة مراحل  ال��رح��ل��ة  خ���الل 
ال���ربي���ة  اإىل  احل�����ب�����ارى  اإط��������الق 
حول  املخت�شني  ل�شرح  وا�شتمعوا 
العملية.. كما �شاهد الطلبة عر�شا 
بهجرة  اخلا�شة  املعلومات  ت�شمن 
اأنه  املزروعي  واأو�شحت  احلبارى. 
يتم تطبيق مو�شوع طيور احلبارى 
والال�شفية  ال�شفية  االأن�شطة  يف 
من خالل تنظيم زي��ارات ميدانية 
الطيور  لبحوث  الوطني  للمركز 
الف��ت��ه اىل ان م��ن��اه��ج ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
املجل�س يف كل املراحل ت�شجع على 
ا�شتخدام اأ�شلوب اال�شتق�شاء املوجه 
املرتكز على الطالب لتحقيق نتائج 
اأن احلبارى  املحددة. يذكر  التعلم 
االآ�شيوية ميكن اأن تهاجر مل�شافات 

�شنويا  ك����م  اآالف   4 ع���ل���ى  ت���زي���د 
االآ�شيوية  ال��ت��ك��اث��ر  م��ن��اط��ق  ب���ني 
الغذاء  فيها  يتوفر  التي  ال�شمالية 
واملناطق اجلنوبية من  ال�شيف  يف 
مبناخ  تتمتع  التي  االنت�شار  نطاق 
ال�شتاء حينما ت�شبح  اأكرث دفئا يف 
الربودة.  �شديدة  التكاثر  مناطق 
ال�شندوق  م���ن  ب���اح���ث���ون  وي���ق���وم 
احلبارى  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال�����دويل 
ب��درا���ش��ة ه��ج��رة ه���ذا ال��ط��ائ��ر منذ 
تقنية  خ�����الل  م����ن   1991 ع�����ام 
حيث  ال�شناعية  ب��االأق��م��ار  التتبع 
معلومات  االأب��ح��اث  نتائج  ق��دم��ت 
ال ت��ق��در ب��ث��م��ن ح���ول م���وائ���ل هذا 
ال�شندوق  مكنت  اخلجول  الطائر 
عاملي  برنامج  تطوير  من  ال��دويل 
واالإطالق  االأ���ش��ر  لالإكثار يف  رائ��د 

اإىل الربية.

�إطالق جمل�ش لالإبد�ع يف �جلن�سية و�الإقامة يف وز�رة �لد�خلية
•• اأبوظبي-وام:

اأط���ل���ق ال���ل���واء رك���ن خ��ل��ي��ف��ة حارب 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  اخل��ي��ي��ل��ي 
امل�شاعد ل�شوؤون اجلن�شية واالإقامة 
واملنافذ باالإنابة .. جمل�س لالإبداع 
يف قطاع اجلن�شية واالإقامة واملنافذ 
للهدف  وحتقيقا  االإب��داع  لت�شجيع 
يتواءم  نحو  على  للقطاع  ال�شاد�س 
ال�شابع  اال�شراتيجي  الهدف  مع 
�شمن خطة وزارة الداخلية. يهدف 
التحتية  البنية  و�شع  اإىل  املجل�س 
ل����الإب����داع يف اجل��ن�����ش��ي��ة واالإق���ام���ة 
واملنافذ وذلك بن�شر وتعزيز ثقافة 
املبدعني  ع���ن  وال���ب���ح���ث  االإب��������داع 
وحتفيز املوظفني وت�شجيعهم على 
االأفكار  ودرا���ش��ة  واالبتكار  االإب���داع 
الفكرية  امللكية  وتاأمني  االإبداعية 
واملوهوبني  امل��ب��دع��ني  ورع��اي��ة  لها 
القطاع  ت��ط��وي��ر خ��دم��ات  ل��ت��ع��زي��ز 
القائم على درا�شة اأفكار ومقرحات 
و�شركاء  م��وظ��ف��ني  م���ن  امل��ع��ن��ي��ني 
وم���ت���ع���ام���ل���ني وم������وردي������ن وف���ئ���ات 
معدالت  اأع��ل��ى  لتحقيق  امل��ج��ت��م��ع 
ا�شتقطاب  اإىل  يهدف  كما  الر�شا. 
امل���وه���وب���ني وامل���ب���دع���ني م���ن خ���ارج 
اجلمعيات  يف  واال���ش��راك  القطاع 
املعنية برعاية املوهوبني واملبدعني 
داخ��������ل وخ����������ارج ال������دول������ة وذل�����ك 
القطاع  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  جت�����ش��ي��دا 
بتحقيق التميز واالرتقاء مب�شتوى 

للجمهور  ت��ق��دم  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
وحتقيقا ملنهجية االإبداع والع�شف 
و�شرح  واالق�����راح�����ات.  ال���ذه���ن���ي 
العميد مبارك ربيع بن �شنان مدير 
ع��ام االإق��ام��ة و���ش��وؤون االأج��ان��ب يف 
الفجرية رئي�س جمل�س االإب��داع .. 
ترجمة  ي�شكل  املجل�س  ت�شكيل  اأن 
باالإبداع  باالهتمام  القطاع  لروؤية 
ه��ام��ا بتقدمي  ع��ن�����ش��را  ب��اع��ب��ت��اره 
للمتعاملني  م���ت���م���ي���زة  خ����دم����ات 
خ���ا����ش���ة ب���ع���د جن������اح ال����ق����ط����اع يف 
الو�شول مبلف اإدارة االإبداع �شمن 
وزير  جلائزة  النهائية  الت�شفيات 

العميد  واأع��رب  للتميز.  الداخلية 
خدمات  تكون  اأن  اأمله  عن  مبارك 
واملنافذ  واالإق��ام��ة  اجلن�شية  قطاع 
بيئة  واإي���ج���اد  اإب���داع���ي  ط��اب��ع  ذات 
املوظفني  ب��ني  ل���الإب���داع  تناف�شية 
ور�شالة  روؤي��ة  تبني  اإىل  م�شريا   ..
وقيم اإبداعية وو�شع �شيا�شة عامة 
والتميز  الريادة  لتحقيق  لالإبداع 
الدولية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  وامل�����ش��ارك��ة 
ال�شلة مبا يحقق  ذات  واجلمعيات 
دولة  لت�شبح  الداخلية  وزارة  روؤية 
اإحدى  املتحدة  العربية  االإم����ارات 

اأف�شل دول العامل اأمنا و�شالمة.

رئي�ش �أركان �لقو�ت �مل�سلحة ي�ستعر�ش عالقات �لتعاون مع قائد �لقيادة �ملركزية �الأمريكية

) ل�شالمة القلب.. احذروا الأبي�شني ( 

مركز تعليم �لكبار ينظم حملة لقيا�ش �ل�سغط و�ل�سكري مبدينة ز�يد

�سرطة دبي حتبط عمليات لتهريب خمدر�ت عابرة �إىل 
�آ�سيا و�أفريقيا يف �لربع �الأول من �لعام �حلايل 

••ابوظبي-وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��ع��ادة ال��ف��ري��ق ال���رك���ن ح��م��د حم��م��د ثاين 
مكتبه  ام�س يف  امل�شلحة  القوات  اأرك��ان  رئي�س  الرميثي 
بالقيادة العامة للقوات امل�شلحة الفريق اأول لويد جيه 
يزور  ال��ذي  االأمريكية  امل��رك��زي��ة  ال��ق��ي��ادة  قائد  اأو���ش��ن 
التعاون  ع��الق��ات  اجلانبان  وا�شتعر�س  حاليا.  ال��ب��الد 

القائمة بني دولة االإم��ارات العربية املتحدة والواليات 
الع�شكرية  ب��ال�����ش��وؤون  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
يخدم  وت��ط��وي��ره��ا مب��ا  تفعيلها  وج��وان��ب  وال��دف��اع��ي��ة 

امل�شلحة امل�شركة. 
كما مت خالل اللقاء الذي ح�شره عدد من كبار �شباط 
القوات امل�شلحة والوفد املرافق لل�شيف بحث عدد من 

املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرك.

•• الفجر – املنطقة الغربية:

حملة  زاي���د  مبدينة  ان���اث  ال��ك��ب��ار  تعليم  م��رك��ز  نظم 
لقيا�س ال�شغط وال�شكر جمانا جلميع فئات املجتمع 
اخلدمات  و�شركة  ال�شحة  هيئة  مع  بالتعاون  وذل��ك 
ايام  ثالثة  ملدة  احلملة  وا�شتمرت  )�شحة(  ال�شحية 
�شكر  لفح�س  متنقلة  ب�شيارة  �شحة  ���ش��ارك��ت  حيث 
الدم وال�شغط وموؤ�شر كتلة اجل�شم وهي من اأهداف 
اأخرى  اإىل جانب فحو�س  احلملة الرئي�شية للمركز 

وهي ن�شبة الكولي�شرول وفيتامني )د( يف اجل�شم.
ومن جانبها اكدت حمدة املن�شوري مديرة املركز اأن 
الفحو�س  هذه  اإج��راء  احلملة  من  االأ�شا�شي  الهدف 
ب�شكل  والتعامل  املبكر  الت�شخي�س  يف  ت�شاعد  التى 

اأن حتقيق  ب��ذل��ك  ع��وام��ل اخل��ط��ر، م�شرية  م��ع  اأويل 
اإال من خالل  االأمن والرفاهية واال�شتقرار ال يكون 

البيئة ال�شحية وحتقيق �شحة االأفراد . 
ابوظبي  �شركة  مع  بالتعاون  وقاية  برنامج  ان  يذكر 
املبكر  الت�شخي�س  اإىل  ي��ه��دف  ال�شحية  ل��ل��خ��دم��ات 
عوامل  الأك���رث  االأول���ي���ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  وت��ق��دمي 
وزيادة  ال�شكر،  ب��اأم��را���س  واخل��ا���ش��ة  �شيوعاً  اخل��ط��ر 
الوزن وال�شمنة، وارتفاع �شغط الدم، وزيادة معدالت 
االإ�شابة  خطر  وتقييم  والتدخني،  ال��دم،  يف  الدهون 
مب��ر���س ال��ق��ل��ب واالأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة. ك��م��ا اأك���د على 
حر�س برنامج وقاية لن�شر التوعية من خالل توزيع 
كتيب ) وقاية حلياة �شحية ( ومر لقيا�س ال�شمنة 

املركزية .

•• دبى-وام:

����ش���اه���م���ت اجل����ه����ات امل��خ��ت�����ش��ة يف 
املخدرات  ملكافحة  العامة  االإدارة 
من  االأول  ال��رب��ع  يف  دب��ي  ب�شرطة 
العام احلايل يف اإحباط 4 عمليات 
ع���اب���رة ل��ت��ه��ري��ب امل���خ���درات كانت 
متوجهة اإىل قارتي اأفريقيا واآ�شيا. 
ومت �شبط ما جمموعه 6 كجم و 
258غراما من خمدر الكوكايني 
اإن��ف��اذه��ا اإىل كل  ح���اول امل��ه��رب��ون 
وجنوب  ون��ي��ج��ريي��ا  ال�شنغال  م��ن 
اأف���ري���ق���ي���ا وم���ال���ي���زي���ا م��ت��ب��ع��ني يف 
منها  اإخ��ف��اء خمتلفة  و�شائل  ذل��ك 
املخابئ ال�شرية يف حقائب �شفرهم 
اأو داخل عدد من العبوات املعدنية 
كمزيل  حمتوياتها  ت�شتخدم  التي 
للعرق اأو مرطبة لل�شعر باالإ�شافة 
الث���ن���ني م���ن امل��ه��رب��ني ع���م���دا اإىل 
بوا�شطة  ال����ك����وك����اي����ني  ت���ه���ري���ب 
املناطق  يف  اأح���ده���م���ا  االأح���������ش����اء 
احل�����ش��ا���ش��ة م���ن ج�����ش��ده . واأ����ش���ار 
حممد  مهدي  اجلليل  عبد  اللواء 
العامة  االإدارة  م��دي��ر  الع�شماوي 
مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات ب�����ش��رط��ة دبي 
عرب  م��وؤخ��را  تلقت  االإدارة  اأن  اإىل 

ملكافحة  االحت��ادي��ة  العامة  االإدارة 
الداخلية  وزارة  يف  امل�����خ�����درات 
بدبي  االأم���ري���ك���ي���ة  وال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة 
اجلهات  من  وتقدير  �شكر  ر�شائل 
يف  امل���خ���درات  مب��ك��اف��ح��ة  املخت�شة 
ا�شتهدفها  ال���ت���ي  االأرب������ع  ال������دول 
فيها  اأع��رب��وا  ب�شمومهم  املهربون 
وتقديرهم  ���ش��ك��ره��م  ع���ن  ج��م��ي��ع��ا 
ل�����ش��رط��ة دب���ي ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��ا غري 
امل��ح��دود معهم يف جم��ال مكافحة 
للمعلومات  وتثمينهم  امل���خ���درات 
التي و�شفوها باحليوية والدقيقة 
�شاهم  ل���ه���م مم����ا  ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�شرية  امل��خ��اب��ئ  ع���ن  ال��ك�����ش��ف  يف 
للمخدرات التي جلاأ اإليها املهربون 
عليهم  ال��ق��ب�����س  م����ن  ومت��ك��ن��ه��م 
املواد  م��ن  م��ا بحوزتهم  وم�����ش��ادرة 
باأن  الع�شماوي  واأو���ش��ح  امل��خ��درة. 
ثمة معلومات ا�شتخباراتية دقيقة 
اإىل  دب��ي  �شرطة  مررتها  قد  كانت 
ال�شنغال  يف  املخت�شة  ال�����ش��ل��ط��ات 
اأدت اإىل القب�س على امراأة غينية 
قادمة  ب.م  تدعى  داك���ار  مطار  يف 
م���ن ���ش��او ب���اول���و ع���رب دب���ي بتهمة 
 2.5 وم�شادرة  امل��خ��درات  تهريب 
الكوكايني  م��ن خم��در  غ��رام  كيلو 
اخل�شبية  املقاب�س  داخ���ل  اأخفتها 
واجليوب ال�شرية لعدد من حقائب 
م��وج��ودة يف  ك��ان��ت  الن�شائية  ال��ي��د 
ح��ق��ي��ب��ة اأم��ت��ع��ت��ه��اال��رئ��ي�����ش��ي��ة. كما 
اال�شتخباراتية  امل��ع��ل��وم��ات  اأدت 
ال���ت���ي م���ررت���ه���ا ���ش��رط��ة دب����ي اإىل 
القب�س  اإىل  النيجريية  ال�شلطات 
ال��ن��ي��ج��ريي ك.ا. ق��ادم��ا من  ع��ل��ى 
دب��ي الدويل  ال��ربازي��ل عرب مطار 
بعد  تبني  وق��د  اأب��وج��ا  اإىل  متجها 
اأنه  الطبية  ل��الإج��راءات  اإخ�شاعه 

كان يحمل يف اأح�شائه 1كيلو غرام 
اأما  الكوكايني.  من  و358غراما 
����س.ج فقد  ال��ث��ال��ث وي��دع��ى  املتهم 
قبل  م��ن  عليه  القب�س  اإل��ق��اء  مت 
جوهان�شربغ  يف  املخت�شة  اجلهات 
حيث عمد املذكور اإىل اإخفاء كمية 
املناطق  يف  الكوكايني  خم��در  م��ن 
احل�شا�شة من ج�شده بوزن اإجمايل 
خم���در  م����ن  غ�������رام   600 ق�������دره 
الكوكايني. كما مت اإلقاء القب�س يف 
العملية الرابع على امراأة تايلندية 
�س.�س 26�شنة من قبل ال�شلطات 
املاليزية يف كواالملبور قادمة اإليها 
م���ن ����ش���اوب���اول���و ع���رب م���ط���ار دبي 
1كيلوغرام  ح��وزت��ه��ا  ويف  ال���دويل 
و800غرام من خمدر الكوكايني 
داخ���ل ع��دد م��ن ال��ع��ب��وات املعدنية 
كمزيل  حمتوياتها  ت�شتخدم  التي 
للعرق وزيت مرطب لل�شعر . واأكد 
�شرطة  وت�شميم  عزم  عن  �شعادته 
مكافحة  اأج����ه����زة  وخم��ت��ل��ف  دب����ي 
امل���خ���درات يف ال��دول��ة حت��ت مظلة 
يف  امل�����ش��ي  ع��ل��ى  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
التعاون  رق���ع���ة  وت��و���ش��ي��ع  ت��ع��م��ي��ق 
الدويل اال�شتخباراتي مع خمتلف 
دول العامل بهدف ت�شييق اخلناق 
لهذه  وامل����ه����رب����ني  ال���ت���ج���ار  ع���ل���ى 
ن�شرها  اإىل  يعمدون  التي  ال�شموم 
يف خمتلف اأنحاء املعمورة ت�شريهم 
الإيذاء  ال�شريرة  نوازعهم  ذلك  يف 
يف  اخل�شي�شة  واأطماعهم  الب�شرية 
جمع امل��ال وال���رثوة حتى ول��و كان 
ذل���ك امل����ال ق����ذرا اآت���ي���ا م���ن جتارة 
����ش���وداء ال حت��م��ل يف ط��ي��ات��ه��ا من 
اأهداف �شوى اإيقاع ال�شرر واالأذى 
خمتلف  اإىل  ال�������ش���ر  وت�������ش���دي���ر 

ال�شعوب. 

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ ع���ب���د قيم 
بنجالدي�س   - ب�����ش��ري  ع��ب��د 
اجلن�شية      -ج��واز �شفره 
�شادر   )748853( رق��م 
من بنجالدي�س.    من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 050/6633964
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         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3 /2013 جت كل-ب �س- ب -اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ نا�شر عبداهلل �شليمان واخرون اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: ميدماك 
للمقاوالت العامة ميثلها ال�شيد يحيى حممود ابو �شامل اجلن�شية: االمارات مو�شوع 
الدعوى: الغاء اتفاق+ ندب خبري املطلوب اعالنه/ميدماك للمقاوالت العامة ميثلها 
ال�شيد يحيى حممود ابو �شامل اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/15 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل 
ب� حمكمة بني يا�س االبتدائية - الكائنة بني يا�س   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

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

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 943 /2011 مد جز- م ر- ب - اأظ

مدعي/ عائ�شة غازي عبداملجيد ا�شكندراين �شروج ميثله نهيار بيجم مظفر علي اجلن�شية: االمارات  
مدعي عليه: ورثة غازي عبداملجيد ا�شكندراين �شروج وهم فاطمة ومهر الن�شاء وعبدالعزيز غازي 
االمارات    اجلن�شية:  واخرون  غازي  وميل�شا  غازي  ومي�شون  غازي  وعبدالكرمي  غازي  ومن�شور 
ا�شكندراين  عبداملجيد  غازي  الن�شاء  1-مهر  اعالنهم/  املطلوب  وجتنيب  فرز  الدعوى:  مو�شوع 
ا�شكندراين  عبداملجيد  غازي  3-ميل�شا  �شروج   ا�شكندراين  عبداملجيد  غازي  -عبدالعزيز   2 �شروج 
�شروج 4- عبدالكرمي غازي عبداملجيد ا�شكندراين �شروج  5- مي�شون غازي عبداملجيد ا�شكندراين 
�شروج 6-من�شور غازي عبداملجيد ا�شكندراين �شروج اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر )ب�شحيفة 
الدعوى وبالتجديد من ال�شطب( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
االثنني املوافق 2013/5/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا  معتمد وعليك 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7

قلم املحكمة املدنية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

 ا                    اىل املدعي عليه/�شيف �شامل لالأعمال الفنية جمهول حمل االقامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/5/19 ال�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
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حملتها  ع��ن  ال��رب  دار  جمعية  اأعلنت 
ال���ش��ت��ك��م��ال ب��ن��اء م��ن�����ش��اآت ق��ري��ة دار 
الرب لالأيتام يف لبنان مبنطقة زحلة 
ب��ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي وال���ت���ي ق���ام بو�شع 
الرب  دار  وف��د من  لها  االأ�شا�س  حجر 
والعمل  االإ�شالمية  ال�����ش��وؤون  ودائ���رة 
اخل���ريي ب��دب��ي �شم ك��اًل م��ن حممد 
اإدارة  جمل�س  ع�شو  احل��م��ادي  اأح��م��د 
جمعية دار الرب رئي�س قطاع امل�شاريع 
البلو�شي  م�����راد  وح�����ش��ني  اخل���ريي���ة 
واالأ�شر  االأي���ت���ام  ك��ف��ال��ة  اإدارة  م��دي��ر 
وعلي املن�شوري رئي�س دائرة امل�شاريع 
االإ�شالمية  ال�شوؤون  بدائرة  اخلريية 
ومب�شاركة  ب��دب��ي  اخل����ريي  وال��ع��م��ل 
بلبنان  اخلريي  النور  اإ�شراق  جمعية 
املي�س  خليل  ال�شيخ  �شماحة  ورع��اي��ة 

مفتي زحلة والبقاع. 

القرية  اأن  احل��م��ادي  واأو���ش��ح حممد 
وم���راف���ق���ه���ا ت��ت��ك��ون م���ن 3 وح����دات 
وع��ي��ادة طبية  اإداري����ة  وم��ب��اٍن  �شكنية 
وم��ك��ت��ب��ة وف�شول  ل��ل��ق��ري��ة  وم�����ش��ج��د 
اإ���ش��اف��ة اإىل  درا���ش��ي��ة وحتفيظ ق���راآن 
املالعب، وذلك ال�شتيعاب نحو 220 

وتتكون  تربوية،  م�شرفة  و18  يتيماً 
3 طوابق وبكل طابق  كل وح��دة من 
�شقتان وبتكلفة اإجمالية تزيد عن 6 
ماليني و900 األف دره��م، مت �شداد 
مليونني و800 األف درهم من املبلغ 
حيث  دره���م،  ماليني   4 نحو  وتبقى 

عن  يزيد  ما  الواحدة  البناية  تتكلف 
مليونني و300 األف درهم، والطابق 
األ��ف دره��م، وال�شقة نحو   770 نحو 
 96 األف دره��م، والغرفة نحو   384
األ��ف درهم،   25 األ��ف دره��م والف�شل 
كاملة  م�شتلزماته  مع  اليتيم  ومكان 
الف�شل  يف  وتكلفته  دره���م  األ���ف   32
الدرا�شي األف و250 درهماً، واأو�شح 
اأن اجلمعية تقدم خدماتها وجهودها 
اخلريية  امل�شروعات  لتنفيذ  املتاحة 
واالإن�شانية داخل الدولة وخارجها عن 
طريق �شفارات الدولة بها وبالتن�شيق 
مع دائرة ال�شوؤون االإ�شالمية والعمل 
اخل�����ريي ب���دب���ي. م���ن ج��ه��ت��ه ح�شني 
مراد البلو�شي اأ�شار اإىل قيام اجلمعية 
اأيتام  بطرح م�شروع اإكمال بناء قرية 
م�شروع  واأن�������ه  ل���ب���ن���ان  يف  ال�����رب  دار 

اهتمامها  ال���رب  دار  تعطيه  اإن�����ش��اين 
وف���ق ب��راجم��ه��ا وا���ش��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف 
و850  األفاً   28 لعدد  رعايتها  اإط��ار 
يتيماً اإ�شافة اإىل كفالة املعاقني وذوي 
االحتياجات اخلا�شة واالأ�شر الفقرية 
وامل���ت���ع���ف���ف���ة داخ������ل وخ��������ارج ال���دول���ة 
ويكفلهم نحو 17 األف �شخ�س وذلك 
اليتيم فال  عماًل بقوله تعاىل: فاأما 
واأما  تنهر،  ف��ال  ال�شائل  واأم���ا  تقهر، 
ودع��ا احلمادي   . رب��ك فحدث  بنعمة 
واملقيمني  بالدولة  والرب  اخلري  اأهل 
قرية  ومرافق  بها ال�شتكمال وحدات 
كم�شروع  لبنان  يف  ل��الأي��ت��ام  ال��رب  دار 
وفقا  جزئية  مب�شاهمات  ولو  اإن�شاين 
املو�شح  ال����وح����دات  ت��ك��ل��ف��ة  جل�����دول 
وراأ�����س  دب���ي  يف  وف��روع��ه��ا  باجلمعية 

اخليمة وعجمان.

•• ال�صارقة-الفجر:

اأط��ل��ق��ت م��وا���ش��الت ال�����ش��ارق��ة خدمة 
اأجرة  م��رك��ب��ة  حل��ج��ز  امل�شبق  احل��ج��ز 
�شبكة  على  االإلكروين  موقعها  عرب 
االإنرنت لت�شاف اإىل قائمة اخلدمات 
تعزيز  ب��ه��دف  م�شبقا  اأطلقتها  ال��ت��ي 
جلمهورها  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
الكرمي الذي اأ�شبح با�شتطاعته االآن 
اأج��رة ب�شغطة  احل�شول على مركبة 

زر عرب موقع املوؤ�ش�شة االإلكروين.
الربميي  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د  وك�����ش��ف 
مركبات  وت��وزي��ع  ح��ج��ز  اإدارة  م��دي��ر 
االأج����رة يف م��وا���ش��الت ال�����ش��ارق��ة ،اأن 
اخلدمة اجلديدة تاأتي يف اإطار حر�س 
و  املجتمعية  امل�شاهمة  على  املوؤ�ش�شة 
بهدف  التقني  التقدم  من  اال�شتفادة 
حت�����ش��ني وت�����ش��ه��ي��ل اج��������راءات حجز 
وا�شهاما  للجمهور  االج���رة  مركبات 
م��ن��ا يف ت��ق��دمي خ���دم���ات م��ت��م��ي��زة يف 
 ، ب��االم��ارة  وامل��وا���ش��الت  النقل  قطاع 
و�شعيها الإتاحة الفر�شة للجمهور من 

الركاب للتمكن من ا�شتخدام خدمات 
ب��ق��ط��اع مركبات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
امل�شبق  احل���ج���ز  وت�����ش��م��ل  االأج���������رة، 
واملركبات  االأج���رة،  ملركبات  وال��ف��وري 
ذوي  ومركبات  والن�شائية،  العائلية 
وقنوات  ج�شور  بناء  وبهدف  االعاقة، 
ب�شهولة  م��ع��ه��م  ل��ل��ت��وا���ش��ل  م��ب��ا���ش��رة 
وي�شر ويف اأي وقت وعلى مدار ال�شاعة 
اإىل جانب  ه��ذا   ، اال�شبوع  اأي��ام  طيلة 

ا�شتقبال  جم���ال  يف  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة 
 ، ،واال�شتف�شارات  االق��راح��ات  كافة 
�شيارات  يف  املفقودات  عن  والبالغات 

االجرة.
االإقبال  زي���ادة  اأن  ال��ربمي��ي  واأ���ش��اف 
على خ��دم��ات احل��ج��ز وال��ت��وزي��ع دفع 
املوؤ�ش�شة الإطالق و�شائل جديدة تتيح 
 ، للخدمة  ال��و���ش��ول  ال��رك��اب  جلميع 
امل��زي��د من  اإ���ش��ف��اء  على  منها  حر�شا 
اإىل   ، للجمهور  وال�����ش��ه��ول��ة  ال���راح���ة 
ج��ان��ب ت��وف��ري ال���وق���ت واجل���ه���د، من 
ع��رب موقعها  اخل��دم��ة  تفعيل  خ��الل 
www.stc.gove.( االإلكروين

.)ae
واأ�شار اأن عدد احلجوزات التي نفذت 
العام اجلاري  خالل الربع االأول من 
نحو43،095  ب���ل���غ���ت  2013م 
حجزا، فيما بلغ عدد املكاملات الهاتفية 
ال��ت��ي ت��ل��ق��اه��ا م��رك��ز االت�������ش���ال على 
قدرت   )600525252( ال���رق���م 
الفرة  بنحو81،367 مكاملة خالل 

نف�شها. 

عام  يف  تد�شينه  منذ  التطوعي  �شهيل  برنامج  متطوعو  ا�شتقبل 
ومتقا�شي  متعامل   7730 ال�شهر  ه��ذا  مطلع  وح��ت��ى   2010
للعام  ال��ربن��ام��ج  يتوا�شل  حيث  دب���ي،  حم��اك��م  مبنى  اإىل  ح�شر 
اأن حقق جناحا الفتا يف رفع ن�شبة ر�شا  الرابع على التوايل بعد 
اأن  بعد  املراجع  على  واجلهد  الوقت  توفري  حيث  من  املتعاملني 
يح�شل على التوجيه ال�شليم من قبل موظف �شهيل الذي يقوم 

بتوجيه املتعاملني يف جميع اأروقة املحاكم.
دبي  التطوعي يف حماكم  �شهيل  برنامج  وذلك حر�شا من فريق 
على تقدمي اأف�شل اخلدمات للمتعاملني من خالل تقدمي العون 
يف  يرغبون  التي  للخدمة  ال�شليم  املوقع  اإىل  املتعاملني  وتوجيه 
الدين  واأ�شار �شم�س  الرئي�شي للمحاكم،  املبنى  احل�شول عليه يف 
تعتمد  ال��ف��ك��رة  اأن  اإىل  املتقا�شني  توجيه  �شعبة  رئي�س  ال��ب��دوي 

من  املوظفني  بها  يقوم  التي  التطوعية  العملية  على  باالأ�شا�س 
التي  اخلدمة  هذه  لتقدمي  كمتطوعني  اأ�شمائهم  ت�شجيل  خالل 
ق��اع��ة اخلدمات  ال����ذروة يف  اأوق����ات  ي��وم��ي��ا خ���الل  ت��ك��ون �شاعتني 

املركزية نايف والدور االأر�شي.
اأن عدد املتطوعني من املوظفني من خمتلف  اإىل  البدوي  واأ�شار 
االإدارات ارتفع عن العام املا�شي حيث بلغ عدد املوظفني املتطوعني 
 2012 بعام  مقارنة  وموظفه  موظف   )151(  2013 ع��ام  يف 
حيث بلغ )125( موظف وموظفة ما يدل على رغبة املوظفني 
بتقدمي اأعمال تطوعية ي�شتهدفون بها خدمة افراد املجتمع، وبلغ 
عدد املتعاملني امل�شتفيدين من الربنامج )7730( متعامل وهو 

موؤ�شر ايجابي على جناح الربنامج.
هذا  ج��اء  م��ا  اأب���رز  اأن  اإىل  املتقا�شني  توجيه  �شعبة  رئي�س  واأف���اد 

العام يف برنامج �شهيل التطوعي هو قيام موظفي االأفرع بتقدمي 
اخلدمة يف االأفرع بعد تن�شيق م�شبق مع فريق الربنامج ، ورغبتهم 
يف امل�شاركة يف هذه العملية التطوعية دفعتهم اإىل ذلك وبالتايل 
الفريق  اأع�شاء  والزال   ، �شهيل  ملتطوع  م�شرفة  �شورة  تقدميهم 
املوظفني  كوكبة  اإىل  ل��الإن��ظ��ام  دع���وات  ي��وم��ي  ب�شكل  ي�شتقبلون 
اأن  ، مما يدل على  املتطوعني للم�شاركة يف تقدمي هذه اخلدمة 
و�شار  املحاكم،  موظفي  عند  ملحوظ  ب�شكل  ارتفع  التطوع  روح 

التطوع لدى موظفي املحاكم �شيء ال غنى عنه . 
حيث اأن برنامج �شهيل يتلخ�س بتقدمي خدمة للعمالء يف موقعهم 
من خالل موظفني اأو اأكرث من خمتلف االإدارات يقومون بتقدمي 
على  ي�شهل  وو�ش���������اح  بطاق���ة  وي��رت��دون  تطوعيا  اخل��دم��ة  ه��ذه 

املراجع متيي����زهم عن باقي املوظفني .

•• ال�صارقه-وام:

ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  اأك��دت 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي رئي�شة 
ال�شارقة.. االأ�شرة يف  ل�شوؤون  االأعلى  املجل�س 

اأن ك��ل ف��رد يف ال��دول��ة ���ش��واء ك��ان مواطنا اأو 
مقيما عليه م�شوؤولية جتاه البيئة واملحافظة 
اأن دولة االإم��ارات العربية  عليها م�شرية اإىل 
العاملية  ال���دول  م�شاف  يف  اأ�شبحت  املتحدة 
هذا  اإظ��ه��ار  علينا  ل��ذا  القطاعات  يف خمتلف 

ال��ت��ط��ور وال��ت��ح�����ش��ر م��ن خ���الل حت��م��ل هذه 
امل�شوؤولية. واأ�شافت اأن الدولة تر�شد �شنويا 
التحتية  البنية  لتحديث  ال��دراه��م  م��الي��ني 
يتوجب  ل��ذا  البيئة  نظافة  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 
على مرتادي املناطق الربية خالل االأجازات 
االأ�شبوعية احلفاظ على نظافتها و�شوال اىل 
الطبيعية  النظم  ت���وازن  على  حت��اف��ظ  بيئة 
يف املناطق ال��ربي��ة. ج��اء ذل��ك خ��الل ح�شور 
الليلة  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة 
يف  حياتي  الغنائية  امل�شرحية  املا�شية  قبل 

يف  النا�شئة  مراكز  اأط��ف��ال  قدمها  التي  ال��رب 
ال�شارقه  �شيدات  ن��ادي  م�شرح  على  ال�شارقة 
ودارت ك��ح��وار ب��ني االن�����ش��ان واحل���ي���وان من 
اأجل ت�شليط ال�شوء على الفوارق يف مفاهيم 
توعية  ر�شالة  لتو�شيل  االجتماعي  ال�شلوك 
للجمهور بوجوب احلفاظ على نظافة البيئة 
بجانب اإبراز االآثار ال�شلبية نتيجة ال�شلوكيات 
املناطق  ال��ت��ي مي��ار���ش��ه��ا م���رت���ادو  اخل��اط��ئ��ة 
الربية. وخاطبت ال�شيخة جواهر االأطفال يف 
ختام العر�س امل�شرحي .. لقد كان اأداوؤكم على 

امل�شرح مفرحا ولكن عليكم تفعيل هذا االأداء 
من خالل اإطالع اأ�شركم على �شرورة مراعاة 
االأطفال  ع��ل��ي��ه��ا..ف��اأن��ت��م  وامل��ح��اف��ظ��ة  البيئة 
باالإمكان  خاللكم  وم��ن  بطبعكم  ���ش��ادق��ون 
املجتمع  اأف����راد  لكل  ت��وع��وي��ة  ر���ش��ائ��ل  توجيه 
حول اأهمية هذا املو�شوع . من جانبها قالت 
االأ�شتاذة �شاحلة غاب�س مدير املكتب الثقايف 
واالإعالمي يف املجل�س االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة 
يف  حياتي  م�شرحية  ..اأن   - امل�شرحية  موؤلفة 
الرب نظمت بطلب من هيئة البيئة واملحميات 

الطبيعية يف ال�شارقه �شمن حملة قامت بها 
 .. ال��ربي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  للمحافظة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
واأو�شحت  ال�����ش��ارق��ة.  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
ذكري  اأب��و  ليلى  امل�شرحية قدمتها  اأحل��ان  اأن 
واأخرجت امل�شرحية خالدة جميد فيما نفذها 
20 طفال م��ن م��راك��ز النا�شئة يف  اأك��رث م��ن 
داخل  ع��رو���س  �شبعة  ق��دم��ت يف  و  ال�����ش��ارق��ة 
مهرجان  يف  م�شاركتها  ج��ان��ب  اىل  ال���دول���ة 

اأ���ش��ي��ل��ة مل�����ش��رح ال��ط��ف��ل يف امل���غ���رب.. وح���ازت 
على جائزة اأف�شل مو�شيقى لعر�س م�شرحي 
اإ�شافة اىل جائزتني الأ�شغر ممثلني. واأ�شارت 
الثقايف  امل��ك��ت��ب  اأن  اىل  ���ش��احل��ة  االأ����ش���ت���اذة 
لالأ�شرة  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  يف  واالإع�����الم�����ي 
وبالتعاون مع عدد من الدوائر املحلية ب�شدد 
اإع����داد ع���دد م��ن االأع���م���ال امل�����ش��رك��ة اأحدها 
املجتمع متثل  يدور حول �شخ�شية مهمة يف 
اآخر  وعر�شا  الطموحة  لل�شخ�شية  منوذجا 

حول البيئة واملحافظة عليها وغريها .

ج��و�ه���ر �لق��ا�سم��ي توؤك���د �أهمي��ة حتم��ل م�سوؤولي���ة �حلف���اظ عل���ى �لبيئ������ة 

•• ابوظبي- الفجر

اأن متيز املوؤ�ش�شات يبداأ بتميز االأفراد 
داخلية  ايجابية  بيئة  خلق  ع��رب  بها 
االإبداعية واملقرحات  تتيح لالأفكار 
فيه  مل����ا  ال����ن����ور  ت�����رى  اأن  امل���ت���م���ي���زة 
واملوؤ�ش�شة  للموظف  اإ�شافية  قيمة 
اإي��ج��اد االآلية  وامل��ج��ت��م��ع. ودورن����ا يف 
االإن�شان  ومت��ك��ني  االأف���ك���ار  ل��ت��الق��ح 
ال��ك��ام��ن��ة لتحقيق  الإط����الق ط��اق��ات��ه 

تنمية م�شتدامة للمجتمع املحلي. 
افتتح  التي  الكلمة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
ب���ه���ا ����ش���ع���ادة ال���ربوف���ي�������ش���ور ه����ادي 
ال��ت��ي��ج��اين امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي دائ���رة 
ابوظبي  ب��غ��رف��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال���دع���م 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية االإمارات 
النقا�شية  احل��ل��ق��ة  م��وؤخ��را  ل��ل��ج��ودة 

االقراحات  ن��ظ��ام  ح���ول  اخل��ام�����ش��ة 
اإم��ارات��ي��ة حتت  اأف��ك��ار  ال��ت��ي تنظمها 
للجودة  االإم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة  م��ظ��ل��ة 
وب��رع��اي��ة وا���ش��ت�����ش��اف��ة غ��رف��ة جتارة 
ممثلي  مب�شاركة  ابوظبي،  و�شناعة 
واملحلي  القطاع احلكومي االحتادي 

واأ�شاف  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س  و���ش��رك��ات 
اأن��ن��ا يف دول���ة االإم����ارات ف��خ��ورون اأن 
ت��ك��ون دول���ة االإم����ارات م��ن اأب���رز دول 
الكفاءات  اأب��رز  حتت�شن  التي  العامل 
يف  املمار�شات  اأف�شل  وتنتج  الب�شرية 
املوؤ�ش�شي  والتميز  واالإب����داع  التميز 
بف�شل  ال����������دويل  امل���������ش����ت����وى  ع����ل����ى 
لقيادتنا  ال�������ش���ام���ي���ة  ال���ت���وج���ي���ه���ات 

الر�شيدة حفظهم اهلل.
النقا�شية  ال����ن����دوة  اأدار  ذل����ك  ب��ع��د 
رئي�س  نائب  جامع  حممد  املهند�س 
اأف���ك���ار اإم���ارات���ي���ة مب�����ش��ارك��ة ك���ل من 
ال�����ش��ي��د ع����ادل ���ش��خ��ي حم��ل��ل رئي�س 
والدعم  االإ�شراتيجية  اإدارة اجلودة 
وال�شيدة  ف��رت��ي��ل  ب�شركة  امل��وؤ���ش�����ش��ي 
م���رمي اأح��م��د ب��ن ف��ه��د رئ��ي�����س ق�شم 
االقراحات وال�شكاوى اإدارة عالقات 

وال�شيد  دب���ي،  ب��ل��دي��ة  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
الدعم  اإدارة  م��دي��ر  امل��ن�����ش��وري  ب���در 
ابوظبي  م��رك��ز  يف  ب��االإن��اب��ة  االإداري 

لالإح�شاء.
اأب����رز النظم  امل�����ش��ارك��ون  ا���ش��ت��ع��ر���س 
االقراحات  بنظم  املتعلقة  االإداري���ة 
والقطاع  العام  القطاع  موؤ�ش�شات  يف 
املعيارية  املمار�شات  واأف�شل  اخلا�س 
العامل  و����ش���رك���ات  دول  خم��ت��ل��ف  يف 
ت�شاهم  اأن  ع��ل��ى  و����ش���ددوا  امل��ت��ط��ورة 
الطبيعة  ذات  وال���دوائ���ر  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
اخل��دم��ي��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ت��ل��ك النظم 
وخلق البيئة االإدارية والقانونية التي 
حتفظ للموظف حقوقه الفكرية يف 
ل��ت��ط��وي��ر عمل  ي��ق��دم��ه  م��ق��رح  اأي 
املوؤ�ش�شة، واأكد ال�شيد عادل �شخي اأننا 
يف �شركة فرتيل ناأخذ بعني االعتبار 

ر�شالة  توجيه  ال�شرعة  وج��ه  وع��ل��ى 
كي  امل��ق��رح  ل�شاحب  وت��ق��دي��ر  �شكر 
ملقرحه  واالح���رام  الثقة  ل��ه  نوفر 
مهما كان ب�شيطاً ومن ثم نعمل على 
بح�شب  اأي�شاً  مالية  مكافاأة  تقدمي 
اأو  املقرح  اال�شتفادة من هذا  درج��ة 
ذاك ولو بعد اأن يرك املوظف العمل 

يف املوؤ�ش�شة. 
ك���م���ا اأ�������ش������ارت ال�������ش���ي���دة م������رمي بن 
االق����راح����ات  ن���ظ���ام  اإدارة  اأن  ف��ه��د 
ي�����ش��اه��م يف توليد  ه���و االأه�����م ك��ون��ه 
الدائرة  وي��دف��ع  االإب��داع��ي��ة  االأف��ك��ار 
ال��ت��م��ي��ز يف خدمة  ع���امل  ل���الأم���ام يف 
املجتمع واالإن�شان، ولدينا يف قيادتنا 
بيئة  خلق  يف  ح�شنة  اأ���ش��وة  الر�شيدة 
قانونية واإدارية يف موؤ�ش�شاتنا جاذبة 
لالإبداع. من جهته فقد اأ�شار ال�شيد 

بدر املن�شوري اإىل اأهمية وجود اآلية 
حلفظ احلقوق الفكرية لالقراحات 
اآخذين  التقليدية  االأط��ر  عن  بعيداً 
يف  املمار�شات  اأف�شل  االع��ت��ب��ار  بعني 
جمال االخت�شا�س عرب العامل. ونوه 
الكروين  ن��ظ��ام  اإي��ج��اد  اأه��م��ي��ة  اإىل 
ي�شم كافة االقراحات املتميزة بني 

خم��ت��ل��ف ال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة على 
م�شتوى الدولة. 

كما �شهدت الندوة النقا�شية ح�شوراً 
كبرياً من خمتلف دوائر وموؤ�ش�شات 
�شاهم  اخل���ا����س  وال���ق���ط���اع  ال����دول����ة 
ايجابي  ح���وار  خ��ل��ق  يف  ف��اع��ل  ب�شكل 
ب��ال��ن��دوة، كما خل�س  امل�����ش��ارك��ني  م��ع 

تو�شية  برفع  واحل�شور  امل�شاركون 
االإم����ارات  موؤ�ش�شة  اإط����الق  م��ف��اده��ا 
خلدمة  ل�����الق�����راح�����ات  ال����دول����ي����ة 
ال��ع��امل اأج��م��ع، ك���ون دول���ة االإم����ارات 
من اأبرز دول العامل التي تتوفر بها 
لالإبداع  احلا�شنة  االيجابية  البيئة 

والتميز.

•• راأ�س اخليمة الفجر  

عام  مدير  الطري  اأحمد  جمال  العميد  ق��ال 
امل�شاندة  واخل��دم��ات  للموارد  العامة  االإدارة 
ب�شرطة راأ�س اخليمة اأن مفهوم التدريب بات 
خيارا ا�شرايجيا يف ظل منظومة تنطلق من 

ا�شتثماروتنمية املوارد الب�شرية 
وقال بتلك املفاهيم يتجاوز التدريب اخليار 

التدريبية  ال����دورات  تنظيم  على  التقليدي 
م�شرياً  االجتياز،  �شهادات  ومنح  التقليدية 
ال�شرطي  العمل  التدريب ال �شيما يف  اأن  اإىل 
االإدارية  املنظومة  من  رئي�شياً  ج��زءاً  اأ�شبح 
والتميز،  واجل����ودة  االإب����داع  لتحقيق  ي�شعى 
احللقة  يعد  الب�شري  العن�شر  اأن  مو�شحاً 
املتكامل  التدريب  عملية  حلقات  من  االأوىل 
الذي ي�شعى لتنمية و�شقل معارف ومهارات 

يوؤدي  الذي  االأم��ر  الداخلية،  وزارة  منت�شبي 
وفاعلية  ك��ف��اءة  رف���ع  اإىل  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف 

االأداء الفردي واملوؤ�ش�شي يف الوزارة 
6 دورات  ت��خ��ري��ج  ذل����ك خ����الل ح��ف��ل  ج����اء 
وقيا�س  التميز  )اأ�شاليب   : وه��ي  تخ�ش�شية 
اخلطط  )اإع�����������داد  ال���و����ش���ي���ف���ي(،  ال����ر�����ش����ا 
االأداء(،  م��وؤ���ش��رات  وو���ش��ع  االإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
املعرفة  )اإدارة  ال��دوري��ات(،  وواج��ب��ات  )مهام 

)تنمية  وال��ت��م��ك��ني(،  بالتفوي�س  وعالقتها 
الن�شائي(،  للعن�شر  االأم��ن��ي  احل�س  م��ه��ارات 
املقدمة(،  امل�شركة  االأول��ي��ة  و)االإ���ش��ع��اف��ات 
والتي عقدت جميعها مبعهد تدريب ال�شرطة 
خالل الفرة من ال�شاد�س وحتى الثاين ع�شر 
مب�شاركة   ، م   2013 ل��ع��ام  م��اي��و  �شهر  م��ن 
القيادات  خم��ت��ل��ف  م���ن  م��ن��ت�����ش��ب��اً   )127(

واالإدارات العامة على م�شتوى الدولة.

•• ال�صارقة-الفجر:

حممود  �شامي  الدكتور  االأ�شتاذ  �شعادة  افتتح 
ال�شارقة معر�س م�شاريع تخرج  مدير جامعة 
االأ�شتاذ  بح�شور  ال�شحية  العلوم  كلية  طلبة 
�شاحب  م�شت�شار  احلميد  عبد  عمرو  الدكتور 
العايل  التعليم  ل�شوؤون  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، واالأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور ح�شام 
الكليات  ل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  حمدي 
الطبية والعلوم ال�شحية وال�شيد ماجد حممد 

اجلروان نائب مدير اجلامعة ل�شوؤون العالقات 
العامة واالأ�شتاذة الدكتور ب�شمات عمر عميدة 
العمداء  م���ن  ال�����ش��ح��ي��ة وع�����دد  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة 

واأع�شاء الهيئة التدري�شية والطالبية. 
اأجنحة  وت��ف��ق��د م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وم���راف���ق���وه 
�شرح عن كل بحث من  اإىل  وا�شتمعوا  املعر�س 

االأبحاث ال� )29( التي ا�شتمل عليها.
االأبحاث  بهذه  حممود  �شامي  الدكتور  واأ���ش��اد 
موؤكدا باأن كثريا منها له اأبعاد اأو اآفاق عاملية، 
واأنها خليقة باأن تن�شر يف جمالت علمية عاملية 

جامعة  يف  التعليم  ج���ودة  ب���اأن  ،اك���د  حم��ك��م��ة، 
اأن تنتج مثل هذا امل�شتوى  ال�شارقة من �شاأنها 

من الفكر العلمي النري واملتقدم. 
الكلية  عميدة  عمر  ب�شمات  ال��دك��ت��ورة  واأي���دت 
هذا التقييم لالأبحاث م�شرية اإىل اأنها كاأبحاث 
ط��الب��ي��ة ن��ف��ذت حت��ت اإ����ش���راف اأع�����ش��اء الهيئة 
امل�شتويات  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  ال��ك��ل��ي��ة  ال��ت��دري�����ش��ي��ة يف 
واأنها  وال��ع��امل��ي��ة،  واالإقليمية  املحلية  العلمية 
م��ن��ه��ا ميدانيا  ك��ث��ري  ن��ف��ذ  اأب����ح����اث خم���ربي���ة 
وهي  ال��دول��ة،  يف  متخ�ش�شة  جهات  مب�شاركة 

وامل�شكالت  االأم������را�������س  خم��ت��ل��ف  يف  ت��ب��ح��ث 
التي  والنف�شية  والتغذوية  والبيئية  ال�شحية 
لها موؤ�شرات بارزة يف جمتمع الدولة باالإ�شافة 
والتوعية  بالتثقيف  اهتمت  التي  االأبحاث  اإىل 
هذه  ب��اأن  الكلية  عميدة  واأو���ش��ح��ت  ال�شحية. 
االأكادميية  االأق�����ش��ام  خمتلف  ت�شمل  االأب��ح��اث 
التي ت�شتمل عليها الكلية، كاملختربات الطبية 
والتمري�س والعالج الطبيعي وال�شحة البيئية 
الت�شخي�شي  ال��ط��ب��ي  وال��ت�����ش��وي��ر  وال��ت��غ��ذي��ة 

باالإ�شافة اإىل اإدارة امل�شت�شفيات.

امل�شاركون يو�شون باإطالق موؤ�ش�شة الإمارات الدولية لالقرتاحات

�أفكار �إمار�تية تناق�ش نظام �القرت�حات لتجويد �لعمل و�حلياة

تخريج 6 دورات تدريبية براأ�س اخليمة 

جمال �لطر يوؤكد �أهمية �لتدريب �ل�سرطي كخيار ��سرت�تيجي

�فتتاح معر�ش م�ساريع تخرج طلبة �لعلوم �ل�سحية بجامعة �ل�سارقة

مو��سالت �ل�سارقة تطلق خدمة �حلجز �مل�سبق 
حلجز مركبة �أجرة عرب موقعها �اللكرتوين 

الربنامج لتوجيه املتعاملني وتوفري الوقت واجلهد

7730 متعامل يف حماكم دبي م�ستفيد من برنامج �سهيل �لتطوعي 

د�ر �لرب تطلق حملة ��ستكمال قرية �الأيتام يف لبنان

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ راما�شاندران 
ناير باالكري�شنان - هندي 
اجلن�شية      -ج��واز �شفره 
رقم )5521243( �شادر 
من االم���ارات.    من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 050/4416930

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ وحيد اهلل ولد 
افغان�شتان   - اهلل   حم���ب 
اجلن�شية      -ج��واز �شفره 
�شادر   )134133( رق��م 
من باك�شتان.    من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 055/3935351

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ �شارميال 
تاماجن    - نيبال اجلن�شية 
-ج���������واز ����ش���ف���ره���ا  رق���م  
)06002177(�شادر 
من نيبال  من يجده عليه 
االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 055/3977252
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بلدية دبي حتتفل باليوم �لعاملي للطيور �ملهاجرة
•• دبي-وام:

التوا�شل  �شعار  املهاجرة حتت  العاملي للطيور  اليوم  ب�  بلدية دبي  حتتفل 
من اأجل الطيور املهاجرة .. وذلك بهدف رفع م�شتوى الوعي لدى اأفراد 
املجتمع حول املخاطر والتهديدات التي تواجهها الطيور املهاجرة. و�شرح 
املهند�س حمدان ال�شاعر مدير اإدارة البيئة يف بلدية دبي اأن االحتفال بهذه 
املنا�شبة يومي 11 و 12 .. يهدف اإىل ت�شليط ال�شوء على التغريات يف 
ا�شتخدامات االأرا�شي التي يحدثها الن�شاط الب�شري واآثارها ال�شلبية على 
موائل الطيور املهاجرة..م�شددا على �شرورة تركيز االهتمام على احلاجة 
والدعوة  الطبيعية  وبيئاتها  الكائنات  من  االأن��واع  هذه  حلماية  املتزايدة 
اجلمهور  ت��ع��ري��ف  اإىل  اإ���ش��اف��ة  حلمايتها  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ع��اون  ���ش��رورة  اإىل 

على  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار  جميعا.  عليها  نعتمد  التي  البيئة  م��ن  مهما  ج��زءا 
اإدارة  يف  الفطرية  واحلياة  البحرية  البيئة  ق�شم  ي�شارك  املحلي  ال�شعيد 
العاملية من  باحلملة  التزامه  تعبريا عن  املنا�شبة  بهذه  االحتفال  البيئة 
اأجل الطيور املهاجرة وحمايتها اإذ حتت�شن اإمارة دبي حممية راأ�س اخلور 
الدولة مبوجب  للطيور يف  عاملي  اأول موقع  تعد  التي  الطبيعية  للحياة 
 . رام�شار  العاملية  االأهمية  ذات  الرطبة  االأرا���ش��ي  اتفاقية  على  التوقيع 
التوعية  اإىل  ندوة تهدف  ال�شقور  �شيعقد يف مركز  االإثنني  اإن غد  وقال 
وتبادل املعلومات والتوا�شل مع القطاعات املعنية حول مو�شوع االحتفال 
م�شريا   .. حما�شرتني  خ��الل  م��ن  املهاجرة  الطيور  اأج��ل  م��ن  التوا�شل 
العمل  املحا�شرات وور�س  �شيوا�شل تقدمي  البيئية  التوعية  ق�شم  اأن  اإىل 
اخلا�شة باحلياة الفطرية يف دولة االإمارات حول التنوع احليوي وحممية 

وت�شجيعهم على امل�شاركة يف املنا�شبات البيئية . واأكد ا�شتمرارية العالقة 
وح�شارتهم  تراثهم  يف  الع�شور  مر  على  والطيور  النا�س  بني  الوطيدة 
مواقع  �شبكات  اأهمية  اإىل  م�شريا   .. وحياتهم  معي�شتهم  يف  واأهميتها 
اأن هذه  واأو�شح  بها.  اخلا�شة  الهجرة  على طول طرق  املهاجرة  الطيور 
للطيور  واآ�شيا  واأوروب��ا  اأفريقيا  التفاقية  العامة  االأمانة  قدمتها  املبادرة 
املائية املهاجرة بالتعاون مع االأمانة العامة التفاقية االأنواع املهاجرة من 
اأهمية احلماية العاملية لرفع م�شتوى الوعى  احليوانات الربية.. موؤكدا 
حول التهديدات التى تتعر�س لها الطيور املهاجرة من تدمري للموائل 
واال�شتغالل املفرط والتلوث وتغري املناخ. ودعا ال�شاعر اإىل بذل مزيد من 
اجلهود الدولية ال�شتعادة واحلفاظ على �شبكة املواقع واملوائل التي حتتاج 
باعتبارها  هجرتها  اأثناء  احلياة  قيد  على  للبقاء  املهاجرة  الطيور  اإليها 

املوا�شيع.  ه��ذه  يف  الوعي  من  اأعلى  م�شتوى  لتحقيق  �شعيا  اخل��ور  راأ���س 
عر�س  يت�شمن  الربنامج  اأن  دب��ي  بلدية  يف  البيئة  اإدارة  مدير  واأو���ش��ح 
عدد من ال�شور الفوتوغرافية عن الطيور النادرة و املهددة باالإنقرا�س 
بالنباتات  اللوحات اخلا�شة  ع��دد من  دب��ي وعر�س  اإم���ارة  وامل��ت��واج��دة يف 
الفطرية  الدولة وتقدمي حما�شرات حول مو�شوعات احلياة  املحلية يف 
يف الدولة والتنوع احليوي وحممية راأ�س اخلور بجانب تقدمي ور�س عمل 
بيئية تفاعلية عن الطيور واحلياة الفطرية وتوزيع الن�شرات التثقيفية 
اإىل عر�س لالأفالم التثقيفية اخلا�شة  اإ�شافة  على املوظفني واجلمهور 
باملنا�شبة. واأ�شاف ال�شاعر اأن البلدية ال تركز فقط على االحتفال يف حد 
للحفاظ  الفعالية  بهذه  املت�شلة  االأن�شطة  تنظيم  اإىل  تدعو  ولكنها  ذاته 

على الطيور املهاجرة التي تزور اإمارة دبي. 

د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان تبد�أ تطبيق �خل�سخ�سة على �أعمال �سيانة �حلد�ئق �لعامة باالإمارة

�فتتاح غرفة تن�سيط ذهني وجل�سة ترويحية يف د�ر رعاية �مل�سنني بعجمان

•• عجمان ـ الفجر 

والتخطيط  البلدية  دائ��رة  تعتزم 
اأعمال  بخ�شخ�شة  البدء  بعجمان 
ال�شيانة يف احلدائق العامة التابعة 
اإ�شراتيجياتها  �شمن  وذل��ك  لها 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  وحتفيز  لتعزيز 
وت�شجيع  ال���ن���ف���ق���ات  وت��خ��ف��ي�����س 
اال�شتثمار يف عجمان على امل�شاهمة 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 

املن�شودة فيها.
خ�����ال�����د معني  امل����ه����ن����د�����س  واأك����������د 
لقطاع  التنفيذي  املدير  احلو�شني 
بالدائرة  والبيئة  العامة  ال�شحة 
باأن هذا التوجه جاء ترجمة لروؤية 
القطاع اخلا�س  القيادة يف حتفيز 
التي  امل�شاريع  تنفيذ  وم�شاركته يف 
ت�شهم يف حتقيق التنمية امل�شتدامة 
باالإمارة الفتاً باأن القطاع اخلا�س 
من ذو االخت�شا�س والكفاءة يعترب 
االإ�شراتيجيني  ال�شركاء  اأهم  من 

الفتاً باأن ذلك �شيوفر الكثري على 
الدائرة و�شي�شهم يف تقدمي خدمات 
مبوا�شفات  ل��ل��ج��م��ه��ور  م��ت��ط��ورة 

عاملية وجودة عالية.
ال���ت���ي �شيقع  ب�����اأن اجل���ه���ات  وب����ني 
احلدائق  ل�شيانة  االختيار  عليها 
لالأ�شيجة  �شيانة  باإعمال  �شتقوم 
ال������ت������ي حت�����ي�����ط ب�����ه�����ا ،وك������ذل������ك 
لل�شجار  التقليم  ب��اأع��م��ال  �شتقوم 
وال���ن���ب���ات���ات امل�����وج�����ودة ف��ي��ه��ا مبا 
ي�������ش���م���ل امل�������ش���ط���ح���ات اخل�������ش���راء 
يف خم��ت��ل��ف امل���ن���اط���ق وال�������ش���وارع 
التي  ال�شعبية  وال�شاحات   ، العامة 
االأحياء  و���ش��ط  ال���دائ���رة  اأن�����ش��اأت��ه��ا 
قيامها  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال�شكنية 
للحدائق  ال��ت��زي��ني  اأع���م���ال  ب��ك��اف��ة 
الر�شمية  امل���ن���ا����ش���ب���ات  ك����اف����ة  يف 
وال�شيانة  وال��رع��اي��ة   ، وال��دي��ن��ي��ة 
الكاملة لالألعاب وامل�شابح اخلا�شة 
ب��ه��ا واملرافق  امل���وج���ودة  ب��االأط��ف��ال 
ه�����و خمت�س  م�����ا  وك�������ل  ال����ع����ام����ة 

على  ي�شاعد  ،���ش��وف  اخل�شخ�شة 
م�������ش���ارك���ة ال����ق����ط����اع اخل�����ا������س يف 
مدخراته  ت��وظ��ي��ف  ويف  ال��ت��ن��م��ي��ة 
 ، للخارج  بداًل من توجهها  حملياً 
على  ايجابياً  ينعك�س  ال��ذي  االأم��ر 
بالدائرة، منوها  القطاعات  جميع 
ب�����ان ه�����ذه اخل����ط����وة ���ش��ي��ك��ون لها 
اإنعا�س  يف  مبا�شراً  ايجابياً  م��ردوداً 
اال���ش��ت��ث��م��ار ال���داخ���ل���ي م���ن خالل 
اإتاحة الفر�شة ل�شغار امل�شتثمرين 
ويف  بعجمان  اأموالهم  لي�شتثمروا 
ب�����ش��ك��ل خا�س  ال����زراع����ي  ال���ق���ط���اع 
باأن  امل��وي��ج��ع��ي  ول��ف��ت  م�شتقبال. 
تك�شف  م�شجعه  ب��وادر  تعترب  ه��ذه 
عنها الدائرة بخ�شو�س خ�شخ�شة 
باعتمادها  فيها  احل��دائ��ق  �شيانة 
م����ب����داأ ال�����ش��ف��اف��ي��ة وال����و�����ش����وح يف 
ترجمة  ف����ي����ه  مب�����ا  ت���ع���ام���الت���ه���ا 
و  املحلية  احلكومية  للتوجيهات 
االحتادية يف ذلك والتي تهدف اإىل 
االرتقاء بالقطاع اخلدمي والعمل 

البدء  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ل���ل���دائ���رة 
ب��خ�����ش��خ�����ش��ة م���������ش����روع اأع����م����ال 
ال�شيانة للحدائق العامة باالإمارة، 
الدائرة  تبداأها  خطوة  اأول  يعترب 
اخل�شخ�شة  ���ش��ي��ا���ش��ة  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
لتطبيقها  ال��دائ��رة  تدر�شها  ال��ت��ي 
م�����ش��ت��ق��ب��ال ع��ل��ى ق��ط��اع��ات اأخ����رى 
االأنفة  مل�شاهمتها  وذل��ك  لها  تابعة 
الذكر يف خف�س النفقات وتر�شيد 
 ، وال��ط��اق��ات  ل��ل��م��وارد  اال�شتهالك 
�شتعود  التي  الفوائد  من  وغريها 
اإيجابا على الدائرة خا�شة واإمارة 
باأن  واأو����ش���ح  ع���ام.  ب�شكل  ع��ج��م��ان 
اأهداف اخل�شخ�شة باأعمال م�شروع 
ياأتي  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ح��دائ��ق  ال�شيانة 
الف�شلى  اخل��دم��ات  توفري  بهدف 
يق�شدون  ال��ذي��ن  وال�شياح  ل��ل��زوار 
احلدائق واالرتقاء باخلدمات فيها 
على  وت�شجيعه  اجلمهور  وتعزيز 
وعائالتهم  ع��ن  للرفيه  زي��ارت��ه��ا 
خالل االإجازات والعطل الر�شمية 

الكامل  االإ���ش��راف  م��ع  مبوجداتها 
على  وال����زراع����ة  احل���دائ���ق  الإدارة 
وخا�شة  بداخلها  االأم���ور  خمتلف 
واملراقبة  واالأن�����ش��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والتفتي�س الدائم عليها للتاأكد من 
التزام اجلميع با�شراطات الدائرة 

اخلا�شة بها.
اإىل ذلك دعا علي بن حممد خليفة 
لقطاع  التنفيذي  املدير  املويجعي 
كافة  بالدائرة  امل�شاندة  اخلدمات 
بال�شيانة  العالقة  ذات  ال�شركات 
ل����ل����ح����دائ����ق م����راج����ع����ة ال�����دائ�����رة 
م��ن��اق�����ش��ة خا�شة  ل��ط��رح  مت��ه��ي��دا 
�شروطها  ع��ل��ى  واالإط������الع  ب��ذل��ك 

وموا�شفات ال�شيانة.
واأكد باأن اخل�شخ�شة لها فوائدها 
فيه  الدائرة مبا  على  �شتعود  التي 
ال���ت���ي كانت  ال���ن���ف���ق���ات  ت��خ��ف��ي�����س 
ت�������ش���رف ع���ل���ى ���ش��ي��ان��ة احل���دائ���ق 
املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  وكذلك 
باأن تطبيق �شيا�شة  يف ذلك موؤكداً 

•• عجمان ـ حممد بدير 

ال���������ش����وؤون  وزارة  وك�����ي�����ل  ����ش���ه���د 
ناجي  ب�����االإن�����اب�����ة،  االج���ت���م���اع���ي���ة 
غرفة  اإفتتاح  ام�س  �شباح  احل��اي، 
ترويحية  وجل�شة  ذه��ن��ي،  تن�شيط 
بعجمان،  امل�����ش��ن��ني  رع���اي���ة  دار  يف 
وذلك بدعم ورعاية من جمموعة 
األف   66 بلغت  وبكلفة  ال��ف��ط��ي��م، 
دره�����م  األ�������ف   41 م���ن���ه���ا  دره���������م، 
اخلارجية،  ال��روي��ح��ي��ة  للجل�شة 
التن�شيط  لغرفة  دره��م  األ��ف  و25 
ال����ذه����ن����ي. و����ش���رح���ت ال���دك���ت���ورة 

ذاكرة  حت�شني  اإىل  تهدف  الغرفة 
عقلية  مت���ري���ن���ات  ب���ات���ب���اع  امل�������ش���ن 
ب�����ش��ي��ط��ة، ت�������ش���اع���ده ع���ل���ى اع�����ادة 
ا���ش��ت��خ��دام اج���زاء م��ن دم��اغ��ه، لها 
عالقة بالذاكرة مل تكن ت�شتعمل، 
اأعرا�س  م��ن  والتقليل  وال��وق��اي��ة 
وحتقيق  ال�������ش���ي���خ���وخ���ة،  خ�������رف 
تدريبات  طريق  عن  اأف�شل  ذاك��رة 
وت�شجيع  للم�شن،  منا�شبة  عقلية 
ت��غ��ي��ري منط  امل�������ش���ن يف  وحت���ف���ي���ز 
اأنها  اإىل  الفتة   ، لالأف�شل  حياته 
نوعية،  �شابقة  تعد  جديدة  خدمة 
�شمن باقة اخلدمات التي تقدمها 

مل���واج���ه���ة م��ت��ط��ل��ب��ات امل�����ش��ن��ني يف 
خدمات  وتقدمي  القادمة،  املرحلة 
التنمية  على  وتركز  لهم،  جديدة 
لهم،  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  ول���ي�������س 
االأوىل منها يف  املرحلة  تبداأ  وقال 
2017، يف  ع��ام  املقبل حتى  العام 
ت�شتمر  ال��ك��ام��ل��ة  اخل��ط��ة  اأن  ح��ني 
وت�شارك   ،2050 ال����ع����ام  ح���ت���ى 
حكومية،  ج���ه���ة   48 ب���اخل���ط���ة 
يف  ال����وزارة  ال�شراتيجية  تنفيذا 
جمال تفعيل ال�شراكات املجتمعية 
اأ���ش��ال��ي��ب ال��رع��اي��ة لكبار  وت��ط��وي��ر 

ال�شن .

م����رمي ح��م��د ال��ب��ل��و���ش��ي، اأه�����داف 
غ��رف��ة ال��ت��ن�����ش��ي��ط ال���ذه���ن���ي، التي 
امل�شلية  االأل���ع���اب  ب��ع�����س  تت�شمن 
املر�شى  ت��ن��ا���ش��ب  ال��ت��ي  وامل�����ش��ج��ع��ة 
ال�شطرجن،  فيها  مب��ا  ال�شن،  ك��ب��ار 
باد،  االآي  ع��ل��ى  م��ت��ن��وع��ة  وال���ع���اب 
ويتم تنفيذها مب�شاعدة كادر الدار 
 ، عليها  للتعلم  يخ�شعوا  اأن  بعد 
واألعابها  ال��غ��رف��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
جمموعة  اأي�شا  تت�شمن  املتنوعة، 
من االأ�شئلة الب�شيطة التي ت�شاعد 
املنا�شبة  االألعاب  نوعية  يف حتديد 
اإن  وق��ال��ت  ذاك.   او  املري�س  لهذا 

واأ�شارت  ال�شن.  كبار  لرعاية  الدار 
اأنه �شبق هذه اخلدمة، خدمة  اإىل 
عناية اأون الين، من اأجل التوا�شل 
ال�شن من  ك��ب��ار  امل��ر���ش��ى  م��ع ذوي 

خالل الربيد االإلكروين . 

خطة طويلة الجل للم�شنني
افاد وكيل وزارة ال�شوؤون االجتماعية 
ب��االإن��اب��ة ان ال�����وزارة ل��دي��ه��ا خطة 
امل�شنني،  بخ�شو�س  االأج��ل  طويلة 
ت���ت�������ش���م���ن خم����ت����ل����ف ال����ن����واح����ي 
االجتماعية وال�شحية والتعليمية، 
للم�شنني  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  وت���وف���ري 

اإىل  ، م�شرياً  ب�شكل خا�س  البلدي 
للحدائق  اخل�����ش��خ�����ش��ة  ه����ذه  اأن 
ج����اءت ح��ر���ش��ا م���ن ال���دائ���رة على 
تطبيق اأف�شل املمار�شات العملية يف 
رعاية احلدائق وخدماتها املقدمة 
و  املو�شفات  الأع��ل��ى  وفقا  ل��زواره��ا 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً  العاملية  املقايي�س 

هذه اخلطوة ما هي اإال تاأكيد من 
بالدائرة  العليا  ال��ق��ي��ادات  جمل�س 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ را����ش���د بن 
الدائرة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
ك�شريك  القطاع اخلا�س  دور  على 
التنمية  يف  ل��ل��دائ��رة  اإ���ش��رات��ي��ج��ي 
ت���ط���وي���ر اخل����دم����ات  ول����������دوره يف 

باالإمارة واأهميته كم�شتثمر ي�شهم 
يف دعم الناجت املحلي ويعزز التنمية 
تطلعات  ع���ن  م��ع��رب��ا  امل�����ش��ت��دام��ة 
اخلطوة  ه���ذه  ت��ك��ون  اأن  ال���دائ���رة 
الرائدة نقطة انطالق لها للمزيد 
وم�شاركة  ب��دع��م  لها  االإجن����از  م��ن 

من القطاع اخلا�س باالإمارة.

وفد �أع�ساء �الإدعاء �لعام �لعماين يطلع على �سر �لعمل يف �سرطة عجمان

خالل الربع الأول من العام اجلاري
بلدية عجمان تنفذ 4484 حملة تفتي�سية على �ملن�ساآت �لغذ�ئية باالإمارة 

�نطالق فعاليات ملتقى �للغة �الجنليزية �الأول بر�أ�ش �خليمة غد�

لوكاالت  ا�شتقبال  واأجهزة  وال�شرافة وغريها  الذهب 
التلك�س وغريها من  واأجهزة  واملحلية  العاملية  االأنباء 
على  العمليات  غرفة  تعمل  حيث  احلديثة  االأج��ه��زة 
مدار ال�شاعة.  وكان يف ا�شتقبال الوفد �شعادة العقيد 
�شرطة  العمليات يف  اإدارة  النعيمي مدير  �شامل  ماجد 
اأحمد خليفه الكعبي والنقيب حممد  عجمان واملقدم 
و�شباط  �شباط  م��ن  وع���دد  احلو�شني  عبدالرحمن 
�شف واأفراد اإدارة العمليات.. فيما تاأتي الزيارة �شمن 
التحقيق  الأع�����ش��اء  الثنائية  ال��زي��ارات  ت��ب��ادل  برنامج 
واالإدعاء العام واأ�شاد عي�شى بن �شامل ال�شبيبي بجهود 
العمليات  اإدارة  و���ش��ب��اط  ع��ج��م��ان  ���ش��رط��ة  يف  ال��ق��ادة 
به  مت�شي  ال��ذي  امل�شتدام  والتميز  امللحوظ  والتقدم 

�شرطة عجمان.

•• عجمان-وام:

اط��ل��ع وف���د االإدع�����اء ال��ع��ام م��ن �شلطنة ع��م��ان خالل 
زي���ارت���ه ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان ع��ل��ى �شري 
التي  عملياتها  غرفة  وعلى  عجمان  �شرطة  يف  العمل 
تت�شمن اأحدث التطورات االأمنية والتقنية واجلنائية 
�شامل  بن  عي�شى  برئا�شة  الوفد  اطلع  كما  وامل��روري��ة. 
واملرئي  ال�شوتي  املبكر  االإن����ذار  نظام  على  ال�شبيبي 
مزودة  عجمان  �شرطة  يف  العمليات  غ��رف��ة  اأن  حيث 
باأحدث االأجهزة واملعدات املتطورة يف جمال االت�شاالت 
مراقبة  �شبكة  عجمان  مدينة  تربط  وه��ي  وامل��راق��ب��ة 
كمواقع  احل�����ش��ا���ش��ة  امل���واق���ع  اأه����م  تك�شف  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
االزدح������ام واالأ�����ش����واق ال��ت��ج��اري��ة وال��ب��ن��وك وحمالت 

العلمية والعملية  تعليم االجنليزية يف جميع املجاالت 
ي�شاهم يف  املنتدى  ان  واأ���ش��اف  امل��دار���س.  ل��دى ط��الب 
اال�شتماع  ال��ث��ان��وي��ة يف  امل��رح��ل��ة  م��ه��ارات ط��الب  تعزيز 
وال���ت���ح���دث يف خ����الل ت���ق���دمي ع���رو����س ت�����ش��م��ل و�شف 
الق�شرية  امل�شرحيات  وعر�س  التعليمية  للم�شروعات 
ب��ال��ل��غ��ة االجن��ل��ي��زي��ة وك��ذل��ك امل���واق���ف احل��ي��ات��ي��ة التي 
حتاكي الواقع يف جميع جماالت احلياة اليومية. واأ�شار 
يخت�س  امللتقى  لفعاليات  م�شاحب  معر�س  اقامة  اىل 
بعر�س م�شروعات طالبية واأحدث الو�شائل التعليمية 
�شيتم  كما  االجنليزية..  اللغة  تعلم  احلديثة يف جمال 
تنظيم ور�س عمل تدريبية متخ�ش�شة يف تدري�س اللغة 
االجنليزية ملعلمي اللغة االجنليزية مب�شاركة موؤ�ش�شة 
ال�شيخ �شعود بن �شقر للتطوير املهني وكليات التقنية 
ال��ع��ل��ي��ا وامل��ج��ل�����س ال��ث��ق��ايف ال��ربي��ط��اين وم���دار����س الغد 
امل��ه��ن��ي وحت�����ش��ني اداء معلمي  ب��ه��دف ت��ط��وي��ر اجل��ان��ب 
املخرجات  على  باالإيجاب  ينعك�س  ما  االجنليزية  اللغة 
مهارات  يف  خ��ا���ش��ة  امل���دار����س  ط���الب  ل���دى  التعليمية 

التحدث واال�شتماع.

•• راأ�س اخليمة-وام:

ب��ن �شقر  ���ش��ع��ود  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
فعاليات  غدا  تنطلق  اخليمة  را���س  عهد  ويل  القا�شمي 
املوهبة  ���ش��ع��ار  حت��ت  االول  االجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ملتقى 
مبدار�س راأ�س اخليمة . ينظم امللتقى ق�شم توجيه اللغة 
االجنليزية يف منطقة را�س اخليمة التعليمية مب�شاركة 
املنطقة  الدرا�شية يف  املراحل  30 مدر�شة من خمتلف 
16 مايو احل��ايل يف املركز  14 اىل  خالل الفرة من 
الثقايف يف را�س اخليمة. واأ�شار الدكتور عبد املعني نور 
من�شق عام امللتقى وموجه اللغة االجنليزية يف منطقة 
راأ�س اخليمة ان املنتدى الذي يحظى برعاية �شمو ويل 
عهد را�س اخليمة ومتابعة �شمية حارب مديرة منطقة 
راأ�س اخليمة التعليمية يعد االول على م�شتوى الدولة 
ال�شوء  ت�شليط  اىل  ي��ه��دف  ح��ي��ث  االجن��ل��ي��زي��ة  ل��ل��غ��ة 
ع��ل��ى امل���ب���ادرات االإب��داع��ي��ة ال��ط��الب��ي��ة يف جم���ال اللغة 
وذلك  التعليم  و�شائل  اح��دث  وا�شتعرا�س  االجنليزية 
يف معر�س الو�شائل التعليمية والتناف�شية يف خمرجات 

على  ال��ن��ظ��ام  ل��ت��ط��ب��ي��ق  اأن  واأك�����د 
امل��ن�����ش��اآت ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ع��دي��د من 
احلكومية  ل���ل���ج���ه���ات  ال����ف����وائ����د 
الغذائية  وامل��ن�����ش��اآت  وامل�شتهلكني 
اأي�����ش��ا ع���ن ط���ري���ق ���ش��م��ان غذاء 
�شحي �شليم واحلد من االأمرا�س 
املتنقلة عن طريق الغذاء وحاالت 
تكلفة  وتقليل  ال��غ��ذائ��ي  الت�شمم 
االإت��الف لالأغذية غري ال�شاحلة 
التحاليل  تكلفة  لتقليل  اإ���ش��اف��ة 
و تقليل عدد  للمنتجات  املخربية 
زيارات التفتي�س وحتويل عمليات 
مع  والتقييم  للمراجعة  الرقابة 
الغذاء  يف  امل�شتهلكني  ثقة  زي���ادة 

والرقابة احلكومية.
نظام  ت��ط��ب��ي��ق  اأن�����ه مت  م��و���ش��ح��ا 
الكربى  امل��ن�����ش��اآت  ع��ل��ى  ال��ه��ا���ش��ب 
الغذائي  ال��ت�����ش��ن��ي��ع  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
عدة  منذ  العالية  اخل��ط��ورة  ذات 
�شنوات موؤكدا باأن ن�شبة التطبيق 
بلغت 77 % منها وجاٍر التطبيق 
على املن�شاآت االأخرى وذلك �شمن 
اأن�����ش��ط��ة جتارية  اإ����ش���اف���ة  خ��ط��ة 
ج����دي����دة ل��ت��ط��ب��ي��ق ال���ن���ظ���ام مثل 
املطاعم  و  اال�شتهالكية  املجمعات 
و�شركات  ب��االإم��ارة  والكافيريات 

•• عجمان ـ الفجر 

نفذ قطاع ال�شحة العامة والبيئة 
والتخطيط  ال���ب���ل���دي���ة  ب�����دائ�����رة 
تفتي�شية  جولة   4484 بعجمان 
العام اجلاري  االأول من  الربع  يف 
تر�شيخ  ب��غ��ر���س  وذل����ك   2013
اخلطط اجلديدة يف قطاع ال�شحة 
اإم�����ارة ع��ج��م��ان والتي  ال��ع��ام��ة يف 
العامة  ال�شحة  تعزيز  اإىل  تهدف 
املن�شاآت  ع��ل��ى  ال���رق���اب���ة  واإح����ك����ام 

الغذائية العاملة يف االإمارة.
خالد  امل���ه���ن���د����س  اأك������د  ذل�����ك  اإىل 
احلو�شني املدير التنفيذي لقطاع 
بدائرة  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ع��ام��ة  ال�شحة 
ق�شم  ق��ي��ام  والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة 
بتطوير  ال��ع��ام��ة ح��ال��ي��اً  ال�����ش��ح��ة 
والت�شدير  اال����ش���ت���رياد  خ���دم���ات 
يواكب  ب����االإم����ارة مب���ا  ل���الأغ���ذي���ة 
ال���وق���ت  ال����ت����ج����اري يف  ال����ت����ط����ور 
الراهن وتطبيق اأف�شل املمار�شات 
بان  ال��ع��الق��ة يف ذل���ك، الف��ت��اً  ذات 
ال��دائ��رة حتر�س على منع دخول 
غري  اأو  ����ش���احل���ة  غ����ري  اأغ�����ذي�����ة 
املعتمدة  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات  م��ط��اب��ق��ة 
املقايي�س  و  املوا�شفات  هيئة  وف��ق 

. وكذلك �شمان ت�شدير  بالدولة 
لال�شتهالك  ���ش��احل��ة  م��ن��ت��ج��ات 
االآدمي حفاظا على �شمعه االإمارة 
وب���ه���دف ت��ن�����ش��ي��ط ح���رك���ة جت���ارة 

االأغذية.
هناك خطة  ب��اأن  احلو�شني  واأف���اد 
ت�شغيلية تت�شمن عمليات التطوير 
لق�شم  امل��ع��ت��م��دة  اخل���ط���ة  ���ش��م��ن 
ال�شحة العامة والبيئة كذلك تتم 
لربنامج  التح�شريية  العمليات 
عجمان لتدريب وتاأهيل العاملني 
بالتعاون  ال���غ���ذائ���ي���ة  ب���امل���ن�������ش���اآت 
يف  متخ�ش�شة  ع��امل��ي��ة  ���ش��رك��ة  م��ع 
ويتم  الغذائية  ال�شالمة  جم��االت 
خدمات  الإ�شدار  التح�شري  اأي�شا 
جديدة بالق�شم منها خدمة اعتماد 
امل�شرف ال�شحي باملن�شاآت الغذائية 
�شالمة  ل�������ش���م���ان  ال��ت�����ش��ن��ي��ع��ي��ة 
باملن�شاآت  الت�شنيعية  ال��ع��م��ل��ي��ات 
توا�شل  ال����دائ����رة  اأن  اإىل  الف���ت���اً 
ع��م��ل��ي��ات ال���ت���ح���ول االإل����ك����روين 
العامة  ال�����ش��ح��ة  ق�����ش��م  خل���دم���ات 
�شمن م�شروعها ال�شامل لتطبيق 
كافة  على  االإل��ك��رون��ي��ة  االأنظمة 
ق��ط��اع��ات ال��دائ��رة وم��ا مت ب��ه من 
حت��دي��ث ل���الإج���راءات مب��ا يرجم 

جت������ارة ال�����غ�����ذاء ال����ك����ربى وذل����ك 
عام  % ع��ن   15 ن�شبتها  ب��زي��ادة 

.2012
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  وب����ني 
ال���ع���ام���ة وال��ب��ي��ئ��ة فيما  ال�����ش��ح��ة 
ت�شنيع  ن�����ش��اط مم��ار���ش��ة  ي��خ�����س 
اإ�شدار  دون  م��ن  وبيعها  االأغ��ذي��ة 
فيتم  ال������دائ������رة  م�����ن  ت���رخ���ي�������س 
م��الح��ق��ة امل��خ��ال��ف��ني ح��ي��ث ت�شل 
امل��ع��ل��وم��ات ل��ه��ا ع��ن��ه��م م��ن خالل 
التي ت�شل  البالغات  اأو  ال�شكاوى 
الهاتف  ع���ل���ى  ال���ت���وا����ش���ل  مل���رك���ز 
 80026 املجاين ملركز التوا�شل 
وك���ذل���ك امل��الح��ظ��ات ال��ت��ي ت�شل 
غذائية  م���ن���ت���ج���ات  وج��������ود  ع�����ن 
امل�شدر  معلومة  غ��ري  ب��االأ���ش��واق 
اال�شتدالل  ويتم  الت�شنيع  وجهة 
ال�شحة  مفت�شي  قبل  م��ن  عليها 
املوزعني  عن  والتحري  باالأ�شواق 
ورود  ح��ال  ويف  ال��ت��وزي��ع  وطريقة 
وجود  ع��ل��ى  ���ش��ك��اوى  اأو  ب���الغ���ات 
ت�شكيل  يتم  مرخ�شة  غري  اأعمال 
الراخي�س  اإدارة  ب����ني  ف���ري���ق 
ال�شحة  وق�������ش���م  االق���ت�������ش���ادي���ة 
وقد  احلالة  متابعة  ب�شاأن  العامة 
االأمنية  باجلهات  اال�شتعانة  يتم 
املخت�شة يف حال احلاجة لدخول 
اأو  بال�شكوى  العالقة  ذات  امل�شكن 
ال�شحة  ق�شم  ب��اأن  الفتا  بالبالغ. 
وما  املوقع  مبعاينة  يقوم  العامة 
يتم به من اأعمال حت�شري واإعداد 
املوجودة  االأغ��ذي��ة  وح��ال��ة  للغذاء 
اأغذية مت  اأي كميات  اإت��الف  ويتم 
تخزينها  اأو  اأو جتهيزها  اإع��داده��ا 
وفق  م��ن��ا���ش��ب��ة  غ����ري  ظ������روف  يف 
ال�شروط ال�شحية وفقا الإجراءات 
العمل  . ويتم  ب��ال��دائ��رة  االإت���الف 
لهذه  التوزيع  على حتديد جهات 
االأغذية بالدولة ل�شحب املنتجات 
�شحة  على  حفاظا  االأ���ش��واق  م��ن 
بلديات  مع  بالتعاون  امل�شتهلكني 

الدولة ووزارة البيئة واملياه.
واأك������د امل��ه��ن��د���س احل��و���ش��ن��ي ب���اأن 
ال�����دائ�����رة ت�������ش���دد ال����رق����اب����ة على 
اأو  للموظفني  ال�شكنية  املجمعات 
مينح  حيث  االإم����ارة  يف  العاملني 
اإدارة  ل��ه��ا م���ن خ���الل  ال��ت�����ش��ري��ح 
ال���راخ���ي�������س االق���ت�������ش���ادي���ة عن 
وزارة  م��ع  م�شرك  ت��ع��اون  طريق 
العمل ل�شمان توفري بيئة منا�شبة 

�شحية مل�شكن العامل واملوظف.

روؤية الدائرة املتمثلة بتوفري بيئة 
لبناء  ع�شرية  وب��ن��ي��ة  م�����ش��ت��دام��ة 

م�شتقبل عجمان.
وق�����ال امل��ه��ن��د���س احل��و���ش��ن��ي ب���اأن 
ال������دائ������رة ح���ق���ق���ت ق�������ش���ة جن���اح 
املخاطر  حتليل  ن��ظ��ام  بتطبيقها 
ون��ق��ط ال��ت��ح��ك��م احل��رج��ة وال���ذي 
ال��ه��ا���ش��ب ( الفتا  ب��ن��ظ��ام )  ع���رف 
ب�شالمة  وق��ائ��ي يعنى  ن��ظ��ام  ب��اأن��ه 
الغذاء عن طريق حتديد وتقييم 
وحت��ك��م يف م�����ش��ادر اخل��ط��ر التي 
ع��ن طريق  ال��غ��ذاء  �شالمة  ت��ه��دد 

اآليات تطبيقه ومبادئه ال�شبعة.

العدد 10791 بتاريخ 2013/5/13   
لتدقيق  ماهر  املنعم  عبد  د.حممد   / مكتب  يعلن 
احل�شابات   كم�شفي قانوين انه مبوجب قرار اجلمعية 
 2013/4/9 تاريخ  يف  املنعقدة  عادية  الغري  العمومية 
املوثق لدى كاتب العدل يف اأبو ظبي بحل وت�شفية �شركة 
االمارات الوطني  للتجارة واخلدمات - ذ م م فعلى من 
لدية اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 
 0266265422 فاك�س   026268223 رقم  هاتف  املعني 
حممول 0506417108 �س ب 4229 ابوظبي �شارع خليفة 
بناية ال�شوكة الذهبية الطابق العا�شر  مكتب رقم 1004 
اأق�شاها  الثبوتية وذلك خالل مدة  امل�شتندات  واح�شار 

45 يوم من تاريخ ن�شر هذا االإعالن

اإعالن ت�سفية
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لتدقيق  ماهر  املنعم  عبد  د.حممد   / مكتب  يعلن 
احل�شابات   كم�شفي قانوين انه مبوجب قرار اجلمعية 
 2013/4/9 تاريخ  يف  املنعقدة  عادية  الغري  العمومية 
املوثق لدى كاتب العدل يف اأبو ظبي بحل وت�شفية �شركة 
فا�شت خلدمات حمل ونقل ال�شيارات - ذ م م فعلى من 
لدية اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 
 0266265422 فاك�س   026268223 رقم  هاتف  املعني 
حممول 0506417108 �س ب 4229 ابوظبي �شارع خليفة 
بناية ال�شوكة الذهبية الطابق العا�شر  مكتب رقم 1004 
اأق�شاها  الثبوتية وذلك خالل مدة  امل�شتندات  واح�شار 

45 يوم من تاريخ ن�شر هذا االإعالن

اإعالن ت�سفية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية اليفالين

 رخ�شة رقم:CN 1098991 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حمد را�شد حمد املطوع الظاهري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حمد را�شد حمد املطوع الظاهري من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شام�شري فاياليل بارامبات بوكيناري )%49(

تعديل راأ�س املال / من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 5*0.85

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/�شيدلية اليفالين

LIFE LINE PHARMACY
اىل/�شيدلية م�شت�شفى ال ال ات�س ذ.م.م 

LLH HOSPITAL PHARMACY LLC
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كال�س اكت للو�شاطة التجارية ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1245280 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/دميه منري فوؤاد ابو غامن من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ دميه منري فوؤاد ابو غامن من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف لني امني - ال�شعدي

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.40*0.20 اىل 0.60*0.40
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/كال�س اكت للو�شاطة التجارية ذ.م.م
CLASS ACT COMMERCIAL BROKERS LLC

اىل/كال�س اكت للو�شاطة التجارية 
CLASS ACT COMMERCIAL BROKERS

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

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

العدد 10791 بتاريخ 2013/5/13   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الروؤيا الكروميكانيك ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1168522 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/د.احمد عبداهلل احمد حممد الزرعوين من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ د.احمد عبداهلل احمد حممد الزرعوين من 80% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يا�شني ما�شي من 20% اىل %0

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

تعديل ا�شم جتاري:من/الروؤيا الكروميكانيك ذ.م.م
VISION ELECTROMECHANIC LLC

اىل/موؤ�ش�شة الروؤيا الكروميكانيك 
VISION ELECTROMECHANIC EST

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/لوران لل�شتائر

 رخ�شة رقم:CN 1280207 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نا�شر ابوبكر �شامل الطهبو�س )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عمرو ال�شيد فتحي ال�شيد احلديدي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ عمرو ال�شيد فتحي ال�شيد احلديدي من 100% اىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد �شعيد احمد عبداهلل القبي�شي
تعديل راأ�س املال / من null اىل 150000

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

تعديل ا�شم جتاري:من/لوران لل�شتائر
LOWRAN CURTAINS

اىل/لوران لل�شتائر ذ.م.م 
LOWRAN CURTAINS LLC

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

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

العدد 10791 بتاريخ 2013/5/13   

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

مالك الرمي للحالقة الرجالية
 رخ�شة رقم:CN 1455382 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1048772 باال�شم التجاري: �شالون فادي 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  الرجالية  للحالقة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

CN 1144545:لنقل الركاب باحلافالت رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد علي �شامل حممد علي امل�شكري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد مانع �شاملني باكويري العوبثاين

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

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

العدد 10791 بتاريخ 2013/5/13   

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

CN 1096711:للحالقة الرجالية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل �شامل �شعيد عبداهلل البلو�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شني ابوبكر �شامل بن حمفوظ

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون النجم 

CN 1032038:الف�شي للرجال رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد عبداهلل حممد حنطوبي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كري�شتال لال�شتثمارات 

ال�شياحية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1145321 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

BUHINDI INTERNATIONAL LLC ا�شافة بوهندي الدولية �س.ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

CN 1252345:وال�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة را�شد حمد علي العفاد املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك عامر حمد املن�شوري

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

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

CN 1057988:علي ملواد البناء ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
ابراهيم علي نا�شر �شكري املرزوقي من 51% اىل %56

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ح�شن داد نام

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
حجاج  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1038087:للمقاوالت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شام ميلر من 49% اىل %5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ان�شاف يو�شف علي حجاج )%44(

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايه - تي - ام الدولية 

CN 1146748:للعقارات وال�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
يعقوب بن �شامل بن �شعيد العمريي من 20% اىل %25

تعديل ن�شب ال�شركاء
ح�شن �شمالن �شلطان ح�شن الزعابي من 51% اىل %75

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حم�شن حممد علي عبدالعزيز

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
التجارية  ال�شوؤون  - قطاع  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  بهذا 
التجاري:  باال�شم   CN  1144469 رقم  التجارية  الرخ�شة  بان 
�شريينجال  االوي  ال�شيد/�شيد  وميلكها  فرع   - االحتاد  مطعم 
مراكار ووكيل اخلدمات ال�شيد/�شامل را�شد مبارك وليد الزعابي.

حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية:
تعديل اال�شم التجاري اىل/مطعم هيل توب
تعديل ال�شكل القانوين من فرع اىل موؤ�ش�شة

حذف/�شيد االوي �شريينجال مراكار امارات اجلن�شية
تعديل وكيل اخلدمات/�شامل را�شد مبارك وليد الزعابي اىل مالك بن�شبة %100

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعالن الغاء رخ�شة قبل �شدور الرتخي�س
ال�شوؤون  قطاع   - االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  بهذا 
التجارية بان الرخ�شة التجارية رقم CN 1194179 باال�شم 
العامة  واملقاوالت  للتنظيفات  النظيفة  اللم�شة  التجاري: 
عبداهلل  �شلطان  يو�شف  زوجة  علي  ال�شيدة/امنه  وميلكها 
�شعيد ال�شام�شي ال�شحي . امارات. حيث ابدت املذكورة اعاله 

رغبتها يف اجراء التعديالت التالية:
الغاء الرخي�س

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1114040 باال�شم التجاري: خياط �شم�س 
اال�شيل الزياء ال�شيدات بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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اإعــــــــــالن
املرزوقي  حممد  جا�شم  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة  رخ�شة رقم:CN 1118863 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة جا�شم حممد املرزوقي للمقاوالت العامة
اىل/موؤ�ش�شة هيلي اك�شرب�س لل�شيانة العامة 

HILI EXPRESS GENERAL MAINTENANCE EST

تعديل عنوان/من العني العني ال�شارع العام بناية ال�شيخ جمرن الكندي اىل العني 
�شناعية العني �شلطان مبارك عبداهلل نهيل العرياين

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

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10791 بتاريخ 2013/5/13   

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

رخ�شة رقم:CN 1142195 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد حامد �شعيد حمدان )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حمدان عبداهلل براك حمد املزروعي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

حمدان عبداهلل براك حمد املزروعي من 100% اىل %0
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

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

العدد 10791 بتاريخ 2013/5/13   

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

CN 1156091:امل�شتقبل لالن�شاءات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة طارق مو�شى �شنكور احمد )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر �شعيد �شعالن املزروعي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإم��راأة بريطانية م�شتبهة  اأن  اأون �شندي ام�س  ذكرت �شحيفة �شن 
هجوم  ل�شن  تخطط  البي�شاء(،  )االأرم��ل��ة  بلقب  ُت��ع��رف  ب��االإره��اب 
وقالت  كينيا.  منتجعات  اأح��د  يف  بريطانيني  �شياح  �شد  باملتفجرات 
اإن �شامانثا لوثويت، البالغة من العمر 29 عاماً، تطاردها ال�شرطة 
املواد  با�شتخدام  تفجريات  ل�شن  بالتخطيط  اتهامها  بعد  الكينية 
ا�شتعملها زوجها، جريميني ليند�شي، حني  التي  الكيميائية نف�شها 
اآخرين يف �شبكة موا�شالت لندن  انتحاريني  فّجر نف�شه مع ثالثة 
يوم 7 متوز-يوليو 2005، ما اأدى اإىل مقتل 52 �شخ�شاً واإ�شابة 
اأن �شامانثا، االأم لثالثة  اآخرين بجروح. واأ�شافت ال�شحيفة   700
اأطفال والتي كانت اعتنقت االإ�شالم حني كان عمرها 15 عاماً، مت 
ربطها بهجومني قاتلني بالقنابل وعرث حمققوها على دليل باأنها 
تخطط ل�شن هجوم اإرهابي يف مدينة مومبا�شا الكينية، حيث �شيتم 
واأ�شارت  املقبل.  االأربعاء  املحاكمة  اإىل  املتواطئني معها  اأحد  تقدمي 
اإىل اأن نحو 200 األف بريطاين يزورون كينيا كل عام، واأكد م�شدر 
قبل ثالثة  �شوهدت  �شامانثا،  البي�شاء(،  )االأرملة  باأن  اأمني مطلع 
االأمني  امل�شدر  اإىل  ال�شحيفة  ون�شبت  مومبا�شا.  مدينة  يف  اأ�شابيع 
قوله ح�شلنا على معلومات �شرية باأن �شامانثا تقيم يف منزل كبري 
يف �شاحية لالأثرياء مبدينة مومبا�شا، وابلغنا بع�س اجلريان باأنهم 
�شاهدوا اإمراأة زرقاء العينني ترتدي احلجاب وزودونا بو�شف يحاكي 

مالحمها بال�شبط، وقمنا مبداهمة املنزل لكننا مل نعرث عليها .

 
مهاجرين  ع�شرة  مقتل  اإن  ام�س  االأفغانية  الداخلية  وزارة  قالت 
اأفغان حاولوا الت�شلل اإىل االأرا�شي االإيرانية بر�شا�س خفر احلدود 
االإيرانيني خمالف لكل القوانني الدولية وحقوق االإن�شان ومبادئ 
االإ�شالم ، واأعربت عن اإدانتها للحادث ب�شدة. ونقلت وكالة ال�شحافة 
قوله  �شديقي  �شديق  الداخلية  وزارة  با�شم  الناطق  عن  الفرن�شية 
اإن جمموعة من 200 �شخ�س تقريبا حاولوا الت�شلل اإىل االأرا�شي 
االإي���ران���ي���ة ف��ج��ر ال�����ش��ب��ت ع��ن��دم��ا اأط��ل��ق خ��ف��ر احل����دود االإيرانيني 
يف  القانونيني  غري  املهاجرون  ُيقتل  ال  واأ�شاف   . عليهم  الر�شا�س 
اإن ذلك خمالف لكل القوانني الدولية وحقوق  اأي مكان يف العامل، 
االإن�شان ومبادئ االإ�شالم، واإننا ندين ب�شدة هذا العمل . ويبلغ طول 
اإيران  يف  ويعي�س  كيلومر،   900 واأفغان�شتان  اإي���ران  بني  احل��دود 
وغالبا  والفقر يف بالدهم،  احل��رب  من  ف��راراً  اأفغاين  نحو مليوين 
ما تقع ح��وادث تكون دامية اأحيانا عند احل��دود بني البلدين حيث 
اأو  التهريب  يف  يعملون  الذين  االأف��غ��ان  مئات  يوميا  عربها  يت�شلل 
الراغبني بالعمل يف اإيران. ويف دي�شمرب-كانون االأول املا�شي حاول 
متظاهرون اقتحام القن�شلية االإيرانية يف هراة احتجاجا على مقتل 

احلدود. عند  اأفغانيا  مهاجرا   13

اأعلى وكالة  قالت و�شائل اعالم حملية ام�س االحد ان نائب رئي�س 
تخطيط يف ال�شني وهي اللجنة الوطنية للتنمية واال�شالح يجري 
تتعلق  خ��ط��رية  ان��ت��ه��اك��ات  يف  �شلوعه  يف  لال�شتباه  م��ع��ه  التحقيق 
باالن�شباط يف الوقت الذي يتعامل فيه قادة ال�شني اجلدد مع ف�شاد 
متجذر. وقالت قناة �شي.�شي.تي.يف التلفزيونية يف تقرير من �شطر 
ليو  ال�شيوعي حتقق مع  للحزب  التابعة  التاأديبية  اللجنة  ان  واحد 
ال�شكك  وزي��ر  املا�شي  ال�شهر  ر�شميا  اتهمت  ال�شني  ن��ان. وكانت  تيه 
يف  ال�شلطة  وا�شتغالل  بالف�شاد  جيون  ت�شي  ليو  ال�شابق  احلديدية 
الربح  لكبح  بينغ  جني  �شي  اجلديد  ال�شيني  للرئي�س  اختبار  اأول 
املتف�شي. ويف يناير كانون الثاين قال ت�شي الذي توىل ال�شلطة ر�شميا 
يف مار�س اذار ان جهود مكافحة الف�شاد يجب اأن ت�شتهدف كال من 
اأ�شحاب املراكز الدنيا واأ�شحاب املراكز العليا. من جهة اأخرى، جتمع 
املايل لل�شني احتجاجا  املركز  �شنغهاي  �شوارع  املتظاهرين يف  مئات 
على خطط القامة م�شنع النتاج بطاريات الليثيوم وهو االمر الذي 
ي�شاعف من اال�شتياء ال�شعبي القائم ب�شاأن م�شكلة التلوث. وراقبت 
قوات ال�شرطة املوقف عن كثب فيما نظم املواطنون احتجاجا �شلميا 
عرب �شارع مزدحم بحي �شوجنغياجن يف �شنغهاي وتوقفوا عند تقاطع 
طرق وهم يرددون الهتافات ويحملون الالفتات التي كتب عليها ال 

م�شانع هنا نحن نحب �شوجنغياجن.

عوا�صم

لندن

بكني

كابول

تربئة وزير �أردين �سابق يف ق�سية �لكازينو
•• عمان-وكاالت:

براأت حمكمة اجلنايات الكربى االأردنية ام�س وزير ال�شياحة االأ�شبق اأ�شامة 
الدبا�س من تهم ا�شتغالل الوظيفة واالحتيال والتزوير التي كان جمل�س 
بق�شية  تعرف  فيما   2011 ع��ام  ب��رمل��اين  حتقيق  عقب  بها  اأدان���ه  ال��ن��واب 
كازينو البحر امليت . وجاء قرار املحكمة بعد عام ون�شف العام من املداوالت 
االأ�شبق  امللكي  الديوان  رئي�س  اأبرزهم  من  ال�شهود  لع�شرات  فيها  ا�شتمعت 
با�شم عو�س اهلل وم�شوؤولون كبار من بينهم رئي�س الوزراء االأ�شبق معروف 
البخيت الذي وقعت اتفاقية كازينو البحر امليت يف عهد حكومته االأوىل عام 
2011 تربئة البخيت من التهم التي  2007. وقّرر جمل�س النواب عام 
اأدانته بها جلنة التحقيق الربملانية. وجاء القرار ام�س لينهي اآخر ف�شول 
ق�شية الكازينو التي �شغلت الراأي العام االأردين منذ الك�شف عن تفا�شيلها 
عام 2009، اإال اإذا قررت النيابة الطعن يف القرار اأمام حمكمة اال�شتئناف.  
وكانت اللجنة الربملانية التي يراأ�شها النائب االأ�شبق اأحمد ال�شقران اأدانت 
البخيت والوزير الدبا�س ووزراء يف حكومة البخيت عام 2007 وك�شفت عن 
االأردنية �شنفتها  كانت احلكومة  االتفاقية  تفا�شيل و�شفت باخلطرية يف 
�شرية . وك�شفت االتفاقية، التي وقعت بني احلكومة االأردنية وم�شتثمر، عن 
وجود �شرط جزائي على احلكومة االأردنية ي�شل اإىل 1.4 مليار دوالر اإذا 
قررت ف�شخ االتفاقية التي كانت تق�شي بال�شماح ل�شركة ميلكها بريطاين 
اأخرى  كازينوهات  واإن�شاء  امليت،  البحر  يف  كازينو  باإن�شاء  ك��ردي  اأ�شل  من 
واإ�شرائيل.  االأردن  بني  الوا�شل  ال�شمايل  املعرب  ومنطقة  العقبة  يف  الحقا 
اإليه  امل�شار  امل�شتثمر  مع  مفاو�شات  اأج��رت  اإنها  االأردن��ي��ة  احلكومة  وقالت 
الإلغاء ال�شرط اجلزائي، دون اأن يك�شف حتى اليوم عن الف�شل االأخري لهذه 
الق�شية التي ال تزال ت�شغل الراأي العام وكان الوزير الدبا�س قال يف موؤمتر 
اأن م�شوؤولية  ا�شتهدافه يف الق�شية، معتربا  اإنه جرى  �شحفي قبل عامني 

التوقيع على اتفاقية الكازينو م�شركة مع جمل�س الوزراء.

طفل فل�شطيني يعذب على يد الحتالل 

فل�سطني: وقف �ال�ستيطان �أ�سا�سي للمفاو�سات

قر��سنة حاولو� �سرقة �أ�سر�ر �ملقاتلة )�أف 35( 

•• اأنقرة-اأ ف ب:

ك��ان��ت حليفا  ال��ت��ي  ت��رك��ي��ا،  قطعت 
مع  عالقاتها  ال�شابق،  يف  لدم�شق 
نظام الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد 
م�����رات عدة  م��ن��ه  اأن ط��ل��ب��ت  ب��ع��د 
العمل على ت�شوية تفاو�شية للنزاع 

الدائر منذ اأكرث من �شنتني.
دع�����ت تركيا  ذل�����ك احل�����ني  وم���ن���ذ 
للتنحي  االأ�����ش����د  ب�����ش��ار  ال��رئ��ي�����س 
جانب  اإىل  ووق���ف���ت  احل���ك���م،  ع���ن 
املعار�شة ال�شورية، وعززت وجودها 
امل�شركة  احل���دود  على  الع�شكري 
املمتدة على طول 900 كيلومر. 
األ���ف   400 ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت ن��ح��و  ك��م��ا 
الجئ �شوري ومن�شقني عن اجلي�س 
ن�شتعر�س  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا  ال�����ش��وري. 
اأبرز االأحداث التي طراأت ميدانياً 
يونيو-حزيران  من  الفرة  خالل 
احلايل  م��اي��و-اأي��ار  حتى   2012
ب��ت�����ش��ل�����ش��ل��ه��ا ال���ت���اري���خ���ي واأل���ق���ت 
االأو�شاع  ت��ط��ورات  على  بظاللها 
يف احلرب التي تدور رحاها وعلى 

الدولتني اجلارتني:
الدفاعات   :   2012 يونيو   22
ت��دم��ر طائرة  ال�����ش��وري��ة  اجل���وي���ة 
حربية تركية عندما كانت بح�شب 

اأنقرة يف املجال اجلوي الدويل.
ثالثة  ����ش���ب���ت���م���رب-اأي���ل���ول:   19
اأك���ت�������ش���اك���ايل  ب����ل����دة  ج����رح����ى يف 
بر�شا�س  �شرق(  )جنوب  الركية 
�شوري  ح������دودي  م���رك���ز  م�����ش��دره 

املعار�شة  م��ق��ات��ل��و  ي���واج���ه  ح��ي��ث 
ال�شورية القوات النظامية.

اإطالق  االأول:  اأكتوبر-ت�شرين   3
ق���ذائ���ف ع���دة م���ن ���ش��وري��ا ت�شيب 
ع���ن مقتل  وت�����ش��ف��ر  اأك���ت�������ش���اك���ايل 
خ��م�����ش��ة م���دن���ي���ني اأت���������راك. وي����رد 
اأه���داف  بق�شف  ال��رك��ي  اجل��ي�����س 

عدة يف االأرا�شي ال�شورية.
االأول:  اأك����ت����وب����ر-ت���������ش����ري����ن   4
م���واف���ق���ة ال����ربمل����ان ال���رك���ي على 
اإْن  ���ش��وري��ا  ع��م��ل��ي��ات ع�����ش��ك��ري��ة يف 
وم���ن���ذ ق�شف  ال���������ش����رورة.  دع�����ت 

اأك��ت�����ش��اك��ايل ي���رد اجل��ي�����س الركي 
اإطالق نار �شوري ي�شيب  على كل 
االأرا�شي الركية م�شتهدفا مواقع 

للقوات املوالية للنظام.
تركيا  االأول:  اأكتوبر-ت�شرين   10
�شورية  رك������اب  ط����ائ����رة  ت���ع���ر����س 
ودم�شق،  برحلة بني مو�شكو  تقوم 
تنقل  ال��ط��ائ��رة  اإن  اأن���ق���رة  وت��ق��ول 
ذخ���ائ���ر وم���ع���دات ع�����ش��ك��ري��ة، لكن 
رو����ش���ي���ا و����ش���وري���ا ت��ن��ف��ي��ان وج����ود 
اأ�شلحة على متنها وت�شبب احلادث 
اأن��ق��رة من  ت�شعيد كالمي بني  يف 

ج��ه��ة و���ش��وري��ا ورو���ش��ي��ا م��ن جهة 
اأخرى.

12 اأكتوبر-ت�شرين االأول: طائرة 
مروحية  ت��ب��ع��د  ت��رك��ي��ة  م����ط����اردة 
ل��ل��ج��ي�����س ال�������ش���وري اق���رب���ت من 

احلدود.
ال����ث����اين:  ن���وف���م���رب-ت�������ش���ري���ن   8
ي�شابون  اأت����راك  م��دن��ي��ني  خم�شة 
اجلي�س  ب���ني  م���ع���ارك  يف  ب���ج���روح 
معار�شني  وم��ق��ات��ل��ني  ال��ن��ظ��ام��ي 
���ش��وري��ني ع��ن��د م��رك��ز راأ�����س العني 

احلدودي.

•• لندن-يو بي اأي:

قرا�شنة  اأن  ام�����س  �شندي  اأون  ميل  �شحيفة  ذك���رت 
اأ�شرار املقاتلة  بطوا وهم يحاولون �شرقة  �شينيني �شُ
االأم��ريك��ي��ة ال�����ش��ن��ع االأك����رث ت���ط���وراً يف ال��ع��امل )اأف 
35(، املعروفة با�شم )ال�شبح(، من بريطانيا. وقالت 
ال�شحيفة اإن وحدة �شرية يف اجلي�س ال�شيني ت�شتخدم 
يف  �شيبريية  هجمات  ل�شن  للغاية  م��ت��ط��ورة  تقنيات 
عن  �شرية  معلومات  على  للح�شول  يائ�شة  حم��اول��ة 

)اأف 35(.
 واأعلنت ال�شركة ال�شانعة )لوكهيد مارتن( اأنها حتبط 
اأ�شبوع  ك��ل  الكمبيوتر  هجمات  م��ن  االآالف  ع�����ش��رات 
ال�شبح، والتي من املقرر  املقاتلة  اأ�شرار  للحفاظ على 
اأن تدخل اخلدمة يف �شالحي اجلو والبحرية امللكيني 
الربيطانيني بحلول عام 2018. واأ�شافت اأن لوكهيد 
الربيطانيني  ال�شبان  اأمل���ع  م��ن  ع���دداً  ج��ّن��دت  م��ارت��ن 
ل��ل��م�����ش��اع��دة يف اإح���ب���اط ال��ه��ج��م��ات ال�����ش��ي��ب��ريي��ة التي 
مبقاطعة  ف��ارن��ب��ورا  م��دي��ن��ة  يف  م��ق��ره��ا  ل��ه��ا  يتعر�س 

هامب�شاير. 

بي  )اإف  االأمريكي  الفدرايل  التحقيقات  ومكتب   )5
تتعر�س  التي  ال�شيبريية  الهجمات  اأن  يعتقدان  اآي( 
�شرية  خلية  وراءه���ا  تقف  م��ارت��ن  لوكهيد  �شركة  لها 

االأ�شلحة  ���ش��رك��ة  يف  م�����ش��در  اإىل  ال�شحيفة  ون�شبت 
االأمريكي�����ة العمالقة قول���ه جّندن�����ا فريق�����اً قوياً جداً 
ميلكون  وال��ذي��ن  ال�ش����باب  الكمبيوتر  مهند�ش��ي  من 
ال�شيبريية..  الهجم����ات  مكافحة  جم�����ال  يف  خ���ربة 
ويقوم الفريق بال�ش�������ماح للقرا�شنة االأجانب بتجاوز 
من  يعمل  ث�م  م��ن  االأولي���������ة  االأمني��������ة  االإج����راءات 
م�شدر  الك��ت�����ش��اف  عك�شية  هند�شية  عملي�����ة  خ���الل 

الهجمات . 
التي  ال�شيبريية  الهجمات  اإن م�شدر  امل�شدر  واأ�شاف 
رغم حماوالتها  كل مرة  ال�شني يف  كان  لها  نتعر�س 
لي�شوا  رجالها  اأن  غري  به،  تقوم  ما  الإخفاء  امل�شتمرة 

اأف�شل من رجالنا .
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن مقاتالت )اأف 35( تتمتع 
بتقنيات متطورة متّكنها من �شن هجمات �شد االأهداف 
املطلوبة يف اأرا�شي العدو باأ�شلحة موجهة بدقة دون اأن 
يتم اكت�شافها ومت طليها بدهان وت�شميمها على �شكل 
ال�شبح جلعلها غري مرئية متاماً من قبل الرادارات، 

ما اأثار خماوف قادة اجلي�س ال�شيني.
اآي  )اإم  الربيطاين  الداخلي  االأم��ن  جهاز  اإن  وقالت 

داخل اجلي�س ال�شيني، ويعمل فيها املئات من خرباء 
الكمبيوتر الناطقني باللغة االنكليزية مبهمة �شرقة 

املعلومات احل�شا�شة من بريطانيا والواليات املتحدة.

مبارك حزين على فقر�ء م�سر 
ولكنه يف النهاية رئي�س جديد ميار�س مهام عمله الثقيلة الأول مرة 
وال ينبغي اأن نحكم عليه االآن . واأعرب مبارك عن قلقه من احتمال 
تو�شل م�شر التفاق مع �شندوق النقد الدويل ب�شاأن قر�س قيمته 
4.8 مليارات دوالر يعترب مهما لدعم االقت�شاد، وقال اأخ�شى على 
جدا  �شعبة  �شروطه  الأن  ال��دويل  النقد  �شندوق  قر�س  من  البلد 
ومتثل خطورة كبرية على االقت�شاد امل�شري فيما بعد وهذا �شيعود 
ب��دوره على املواطن الفقري وطبقة حم��دودي الدخل . واأ�شاف ال 
اأتاأمل ملا يحدث له حالياً، بقدر تاأملي ملا حدث للم�شانع التي ُتغلق، ال 
تتخيل كّم ال�شيق واحلزن الذي اأ�شعر به كلما اأجد املدن اجلديدة، 
التي عملتها واالإجنازات التي حققتها للبلد تهدم وتغلق يف حلظات، 

وحالة انعدام االأمن التي حتدث يف م�شر كلها .

•• القاهرة-وكاالت:

ب�شبب  ح��زي��ن  اإن���ه  م��ب��ارك  امل��خ��ل��وع ح�شني  امل�����ش��ري  الرئي�س  ق��ال 
التي تواجه الفقراء واالقت�شاد امل�شري، واأعرب  االأو�شاع ال�شعبة 
عن تاأثره بحال الب�شطاء وحمدودي الدخل و احلالة التي و�شلوا 
اإليها ، معتربا اأن الفقراء كانوا يف قلب عملية �شنع قراراته خا�شة 
مبارك  واأ���ش��اف  االأ�شا�شية.  ال�شلع  بدعم  يتعلق  االأم��ر  ك��ان  عندما 
امل�شرية، هي  الوطن  اأجرتها معه �شحيفة  )85 عاما( يف مقابلة 
 ،2011 االأوىل له منذ االإطاحة به من احلكم يف فرباير-�شباط 
اإنه من ال�شابق الأوانه احلكم على الرئي�س حممد مر�شي قائال اإن 
مر�شي يواجه مهمة �شعبة. وقال ال اأريد اأن اأحتدث يف هذا املو�شوع 

تركيا و�سوريا.. عامان من عالقة متوترة 

بني  علي�����ه  االت��ف�����������������اق  ت������م  مل���ا 
لتحقيق  الفل�شطينية  الف�شائل 
ال���وط���ن���ي���ة ال����وط����ن����ي����ة، واإن�����ه�����اء 

االنق�شام االأ�شود .
ال�شيخ  بزيارة  اللجنة  ن��ددت  كما 
غ��زة يف هذا  لقطاع  ال��ق��ر���ش��اوي 
اأن هذه الزيارة  التوقيت، موؤكدة 
 ، االنق�شام  تعزيز  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 
القر�شاوي  اأن منح  و�شددت على 
اجلن�شية واجلواز الفل�شطيني مت 
وبالتايل  قانونية،  غري  بطريقة 
فان القر�شاوي يحمل االآن جواز 
���ش��ف��ر ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي م������زور وغري 

قانوين .

اأرا�شي  ت��ب��ادل  ع��ن  احل��دي��ث  اإن 
تعديالت  ل���ن���ا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ي��ع��ن��ي 
احلدود،  على  ومتبادلة  طفيفة 
وال يعني وباأي �شكل من االأ�شكال 
الكتل  يف  اال���ش��ت��ي��ط��ان  ���ش��رع��ن��ة 

اال�شتيطانية .
الفل�شطيني  اجل��ان��ب  اأن  واأك���دت 
ي���ت���ع���ام���ل ب���ج���دي���ة م����ع اجل���ه���ود 
املفاو�شات  ال�شتئناف  االأمريكية 
اجلهود  ه���ذه  جن���اح  اأن  م��ع��ت��ربة 
اإ�شرائيلي  اإعالن  اإىل  اأوال  يحتاج 
وا�شح باالعراف بحل الدولتني 
ووقف   ،1967 ع��ام  ح��دود  على 
اال�شتيطان واالإفراج عن االأ�شرى، 

مو�شوع  عن  والتحدث  للجلو�س 
املفاو�شات .

وا�شاف بدون هذا االمر، �شيكون 
من  ي���ك���ن  مل  ان  ال�������ش���ع���ب  م����ن 
فل�شطيني  على  العثور  امل�شتحيل 
وال��ت��ح��دث اىل  ب��اجل��ل��و���س  مهتم 

اال�شرائيليني .
واك��د املالكي ان ه��ذا االم��ر لي�س 
مطلبا  ب���ل  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ا  ���ش��رط��ا 
ل����ال�����ش����رة ال�����دول�����ي�����ة وواف�����ق�����ت 
بناء  ع��ل��ى  ا����ش���رائ���ي���ل اخل��م��ي�����س 
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يف م�شتوطنة بيت ايل يف ال�شفة 
ل��ك��ن��ه��ا �شعت  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��غ��رب��ي��ة 
طماأنة  اىل  ن��ف�����ش��ه  ال����وق����ت  يف 
ال���ت���ي تعمل  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 
الح��ي��اء م��ف��او���ش��ات ال�����ش��الم مع 
امل���ت���ع���رثة منذ  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 

ايلول-�شبتمرب 2010.
من جانبها قالت اللجنة املركزية 
احل���دي���ث عن  اإن  ف���ت���ح،  حل���رك���ة 
اإ�شرائيل ال  االأرا���ش��ي م��ع  ت��ب��ادل 

يعني �شرعنة اال�شتيطان.
ختام  يف  املركزية  اللجنة  وقالت 
الرئا�شة  م��ق��ر  يف  ل��ه��ا  اج���ت���م���اع 
برام اهلل ا�شتمر برئا�شة الرئي�س 
الفل�شطيني حممود عبا�س حتى 
االول  ام�����س  م��ت��اأخ��ر م�شاء  وق��ت 

•• القد�س املحتلة-بنما-وكاالت:

للطفل  امل�������ش���ور  ال�����ش��ري��ط  ه����ّز 
اأحمد جوابرة )15  الفل�شطيني 
ع���ام���ا( وج������دان ك���ث���ريي���ن، حيث 
�شابطا  ي�����ش��ت��ع��ط��ف  وه����و  ظ��ه��ر 
ي�شمح  اأن  االح���ت���الل  ج��ي�����س  يف 
يعتقله  ث��م  امتحانه  بتقدمي  ل��ه 
مطلبه  اأن  اإال  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  يف 
اأدن����ى ا���ش��ت��ج��اب��ة، و�شيق  مل ي��ج��د 
الطفل مكبال اإىل ال�شجن وغرف 

التحقيق.
اأدىل  ال��ت��ي  ���ش��ه��ادة الطفل  ووف���ق 
بها فقد تعر�س للتعذيب وخ�شع 
ملحاكمة ع�شكرية انتهت باالإفراج 
ع��ن��ه ب��ك��ف��ال��ة ح��ت��ى ح��ل��ول موعد 
ج��ل�����ش��ة امل��ح��اك��م��ة ال���ق���ادم���ة، مما 
ومنظمات  ر���ش��م��ي��ة  ج��ه��ات  دف����ع 
فاته  ما  تعوي�شه  ملحاولة  اأهلية 

من درو�س خالل فرة اعتقاله.
حقوقية  م����ن����ظ����م����ات  وت������ق������ول 
اإن  واإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
االحتالل ُيخ�شع االأطفال الذين 
قا�شية  اعتقال  لظروف  يعتقلهم 
ت�����ش��ب��ه ت���ل���ك ال���ت���ي ي��خ�����ش��ع لها 
تعري�شهم  عن  ف�شال  البالغون، 

للتعذيب وال�شرب والتهديد.
وي��ق��ول ال��ط��ف��ل اأح��م��د وه���و من 

اإنه  خميم العروب �شمال اخلليل 
ال ين�شى حلظات اعتقاله القا�شية 
املا�شي،  اأب��ري��ل-ن��ي�����ش��ان  م��ط��ل��ع 
ده���م���وا  اجل�����ن�����ود  اأن  م���و����ش���ح���ا 
الليل،  منزل والده بعد منت�شف 
واأيقظوه من النوم واأبلغوه بقرار 
حماوالته  تنجح  ومل  اع��ت��ق��ال��ه، 
انتهاء  االع��ت��ق��ال ح��ت��ى  ل��ت��اأج��ي��ل 

امتحاناته املدر�شية.
يديه  كبلوا  اجل��ن��ود  اأن  وي�شيف 
�شيارة  اإىل  واق����ت����ادوه  وق��دم��ي��ه 
ج��ي��ب ع�����ش��ك��ري��ة ث���م ن��ق��ل��وه اإىل 
م�شتوطنة  يف  ل��ل��ت��وق��ي��ف  م��رك��ز 
ع���ت�������ش���ي���ون ال����ق����ري����ب����ة، وه���ن���اك 
ا�شتمرت  حتقيق  جلل�شتْي  خ�شع 
االأقل،  على  �شاعتني  منهما  ك��ل 
املوؤمل  لل�شرب  تعر�شه  م��وؤك��دا 
وال�شفع على الوجه الإجباره على 
احلجارة  اإلقاء  بتهمة  االع��راف 

على اجلي�س وامل�شتوطنني.
م���ن ج��ه��ة اخ������رى، ����ش���رح وزي���ر 
ريا�س  الفل�شطيني  اخل��ارج��ي��ة 
البناء  وق���ف  ان  بنما  يف  امل��ال��ك��ي 
ا�شا�شي  اال�شرائيلي  اال�شتيطاين 
ال�شالم  م��ف��او���ش��ات  ال���ش��ت��ئ��ن��اف 
بالن�شبة  امل��ال��ك��ي  وق���ال  امل��ت��وق��ف��ة 
اال�شتيطاين  ال��ب��ن��اء  وق���ف  ل��ن��ا، 
ومهم  وا����ش���ا����ش�������������������ي  ح��ي��������������������وي 

خا�شة الذين اعتقلوا قبل نهاية 
العام 1994 .

امل�شاحلة،  مب��ل��ف  يتعلق  وف��ي��م��ا 
اأكدت اللجنة املركزية اأن حتقيق 
الوحدة الوطنية واإنهاء االنق�شام 
اتفاق  ت��ن��ف��ي��ذ  خ�����الل  م����ن  ي���ت���م 
ال��ق��اه��رة وال��دوح��ة، ال���ذي ين�س 
على ت�شكيل حكومة توافق وطني، 
واإجراء االنتخابات العامة خالل 

. ت�شكيلها  من  �شهور   3
الرئي�س  ق�����������رار  ع��ل��ى  واأث���ن���ت 
ت�ش���كيل  م�������ش���اورات  يف  ب��ال��ب��دء 
حكومة التوافق الوطني، موؤكدة 
تنفيذا  ت���اأت���ي  اخل���ط���وة  ه���ذه  اأن 

�إ�سر�ئيل ُت�سقط �إحدى طائر�تها بال طيار 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

االإ�شرائيلي  اجل���و  ���ش��الح  اإن  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ت��ق��اري��ر  ذك����رت 
وذلك  له  تابعة  طيار  دون  من  طائرة  االأول  اأم�س  اأ�شقط 
اأع���ق���اب ح����دوث خ��ل��ل يف حم��رك��ه��ا. واأف������ادت �شحيفة  يف 
يديعوت اأحرونوت باأن �شالح اجلو االإ�شرائيلي وجه طائرة 
نحو  �شوفال  ط��راز  من  طيار  دون  من  �شغرية  ا�شتطالع 
الواقعة  نتانيا  مدينة  ���ش��واط��ئ  قبالة  واأ�شقطها  البحر 
�شمال تل اأبيب. واأ�شافت ال�شحيفة اأن طائرة اال�شتطالع 
هذه كانت عائدة من مهمة اأمنية عادية واأنه يف مرحلة ما 
مت اكت�شاف خلل يف حمركها وتقرر املبادرة اإىل حتطيمها 

يف البحر، وبعد ذلك قامت قوات من �شالح اجلو و�شالح 
البحرية بالبحث عن حطام الطائرة. وقالت ال�شحيفة اإن 
�شقوط الطائرة من دون طيار من هذا الطراز هو اأمر نادر 
ن�شبيا وذلك خالفا الأنواع اأخرى من الطائرات ال�شغرية 
اآخر قد �شقطت  اأخ��رى من طراز  امل�شابهة، وكانت طائرة 
اإىل  وي�شار  اأ���ش��ب��وع.  قبل  غ��زة  قطاع  يف  نفذتها  مهام  بعد 
ن�شبيا وي�شل طول  �شوفال هي طائرة كبرية  الطائرة  اأن 
جناحيها اإىل 16 مرا وقادرة على حمل �شحنة متفجرات 
كيلوغراما،   250 اإىل  وزن��ه��ا  ي�����ش��ل  ك��ب��رية  وك���ام���ريات 
قادرة على  التج�ش�س، وهي  باالأ�شا�س الأغرا�س  وت�شتخدم 

التحليق مل�شافات طويلة وعلى علو مرتفع.

مطالبات مينية بتحقيق 
دويل يف �نتهاكات �سالح 

•• �صنعاء-وكاالت:

لالأمم  التابع  االإن�شان  حقوق  جمل�س  مينيون  وحقوقيون  حمامون  طالب 
املتحدة بت�شكيل جلنة حتقيق دولية يف االنتهاكات التي ارتكبها الرئي�س اليمني 
املخلوع علي عبد اهلل �شالح، اإبان اأحداث الثورة التي اأطاحت بنظام حكمه عام 
2011، وذلك بعد تعرث ت�شكيل اللجنة حمليا. وتاأتي هذه التحركات بعد 
انتهاء الفرة القانونية املحددة ب�شتة �شهور لت�شمية اأع�شاء اللجنة منذ اأن 
اأ�شدر الرئي�س عبدربه من�شور هادي، قرارا بت�شكيلها اأواخر �شبتمرب-اأيلول 
اإىل  االأن��ظ��ار  وتتجه  مهامها.  ملبا�شرة  الق�شاة  تعيني  يتم  اأن  دون  امل��ا���ش��ي، 

�شنعاء،  بالعا�شمة  االإداري����ة  املحكمة 
مايو- منت�شف  يف  تف�شل  اأن  املتوقع 

اأيار اجلاري يف الدعوى املرفوعة �شد 
الرئي�س هادي الإلزامه باختيار اأع�شاء 
اللجنة، كفر�شة اأخرية قبل اأي حترك 

دويل بهذا ال�شاأن. 
ت�شكيلها  ق���رار  وف��ق  اللجنة  وت��ت��وىل   
التي  االن��ت��ه��اك��ات  جميع  يف  التحقيق 
وقعت منذ مطلع يناير-كانون الثاين 
دي�شمرب-كانون  ول���غ���اي���ة   2011
اأجل �شمان  االأول من العام ذات��ه، من 
ان��ت��ه��اك��ات حقوق  م�����ش��اءل��ة م��رت��ك��ب��ي 
االإن�������ش���ان، وت���ق���دمي م��ق��رح��ات جلرب 

ال�شرر، والتعوي�س لل�شحايا. وتقوم اللجنة -التي �شتكون اإحدى جلان هيئة 
االإن�شاف وامل�شاحلة، املنبثقة من قانون العدالة االنتقالية بعد اإقراره الحقا- 
برفع تقرير مف�شل عن نتائج حتقيقاتها اإىل الق�شاء وجمل�س النواب، الذي 

�شيتوىل مناق�شة ما يرد يف التقرير.
وياأتي ت�شكيل اللجنة ا�شتنادا اإىل قراري جمل�س االأمن رقم 2014 و 2051، 
حلقوق  ال�شامية  واملفو�شية  االإن�����ش��ان،  حقوق  جمل�س  تو�شيات  وم�شفوفة 
اأن  حمامون  ويوؤكد  االإن�شان.  حلقوق  الدولية  باملواثيق  والتزاما  االإن�شان، 
الفر�شة االأخرية لت�شمية اأع�شاء اللجنة �شتنتهي بعد قرار املحكمة االإدارية، 
واإال فاإن التحرك �شيكون باجتاه جمل�س حقوق االإن�شان، لل�شغط على جمل�س 

االأمن لت�شكيل جلنة حتقيق دولية اإنفاذا لقراريه يف هذا ال�شاأن.
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اأوباما حول �شوريا، لتجنب اأي اإحراج 
حم��ت��م��ل. ون�����ش��ب��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة اإىل 
م�����ش��وؤول و���ش��ف��ت��ه ب��ال��ب��ارز يف حزب 
التوجه  ه����ذا  اإن  ق��ول��ه  امل��ح��اف��ظ��ني 
بالن�شبة  خطرية  م�شاألة  االآن  ميثل 
اإىل رئي�س ال��وزراء )كامريون( ، وما 
مل يكن هناك تغيري يف االجت��اه فاإن 
ه���وؤالء ال��ن��واب ي��ري��دون تغيري زعيم 
النواب  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت   . احل����زب 
على  ����ش���ي�������ش���وت���ون  ال���ربي���ط���ان���ي���ني 
اق����راح ب��رمل��اين ي��اأ���ش��ف ل��ع��دم اإدراج 
ع�شوية  على  ا�شتفتاء  اإج��راء  م�شاألة 
بالدهم باالحتاد االأوروبي يف الكلمة 
الثانية  اإليزابيث  امللكة  األقتها  التي 
اجلديدة.  الربملانية  ال��دورة  افتتاح  يف  املا�شي  االأربعاء 
اأنه  درجة  اإىل  قلقاً  كان  اإن كامريون  ال�شحيفة  وقالت 
اأمر وزراء حكومته االئتالفية باالمتناع عن الت�شويت 
لعدم متكني ال��وزراء املناه�شني لالحتاد االأوروب��ي من 

اإظهار م�شاعرهم احلقيقية.

د�ود �أوغلو يتوعد مرتكبي تفجري �لريحانية 
•• برلني-ا ف ب:

الركي  اخل���ارج���ي���ة  وزي������ر  اك�����د 
مرتكبي  ان  اوغ���ل���و  داود  اح���م���د 
ا�شتهدفا  ال���ل���ذي���ن  ال��ت��ف��ج��ريي��ن 
ال�شبت  م��ف��خ��خ��ت��ني  ب�����ش��ي��ارت��ني 
البالد  جنوب  يف  الريحانية  بلدة 
وا�شفرا  �شوريا  م��ع  احل���دود  ق��رب 
عن مقتل 43 �شخ�شا على االقل 

�شيدفعون الثمن من اينما اأتوا.
وقال الوزير الركي لل�شحافيني 
ان  ب�����رل�����ني  اىل  زي�����������ارة  خ�������الل 
املرتكبني �شيدفعون ثمن فعلتهم، 
�شواء اأتوا من داخل البالد اأم من 

خارجها .
وقت  ا���ش��ار يف  اوغ��ل��و  داود  وك����ان 
امل�شادفة  اىل  ال��ن��ه��ار  م��ن  ���ش��اب��ق 
بني توقيت االعتداء املزدوج الذي 
الريحانية  بلدية  مقر  ا�شتهدف 
ال���واق���ع���ة ع��ل��ى ب��ع��د ث��م��ان��ي��ة كلم 
ت�شارع  و  �شوريا،  مع  احل��دود  من 
اجل����ه����ود ال���رام���ي���ة حل����ل االزم�����ة 
الزيارة  م��ع  �شيما  وال  ���ش��وري��ا  يف 
الركي  ال���وزراء  لرئي�س  املرتقبة 
رجب طيب اردوغان اىل وا�شنطن 

اخلمي�س.
و����ش���دد ال���وزي���ر ال���رك���ي ع��ل��ى ان 
بالده لن تغري يف �شيا�شتها لناحية 
ايواء الالجئني ال�شوريني، موؤكدا 

مقتل �سرطي
 يف هجوم بكينيا 

•• نريوبي-ا ف ب:

ق��ت��ل ���ش��رط��ي ك��ي��ن��ي ام�����س وجرح 
م�شلحون  �شنه  ه��ج��وم  يف  اخ����رون 
ع��ل��ى م��رك��ز ���ش��رط��ة ب��ل��دة منديرا 
عند  ال��واق��ع��ة  امل�شطربة  الكينية 
واثيوبيا  ال�����ش��وم��ال  ب��ني  احل����دود 
ال�شرطة  ق���ائ���د  واع����ل����ن  وك��ي��ن��ي��ا 
�شارلتون  االق���ل���ي���م  يف  ال��ك��ي��ن��ي��ة 
م��وري��ث��ي وق����ع ه���ج���وم ا���ش��ف��ر عن 
مزيد  دون  وجرحى  قتيل  �شقوط 
افاد  جانبه  وم��ن  التفا�شيل.  م��ن 
���ش��رط��ي يف م���ن���دي���را ال���واق���ع���ة يف 
طالبا  كينيا،  ���ش��رق  �شمال  اق�شى 
م�شحلني  ان  ه��وي��ت��ه  ك�����ش��ف  ع���دم 
منديرا  ���ش��رط��ة  م���رك���ز  ه��اج��م��وا 
وا�شاف  الر�شا�س  عليه  واطلقوا 
خ�شرنا احد زمالئنا وا�شيب اربعة 
اخ��رون بجروح خطرية ومل تتنب 
اي جهة الهجوم يف الوقت الراهن. 
وغالبا ما تتعر�س املناطق الكينية 
احلدودية مع ال�شومال وخ�شو�شا 
وغري�شا  ووج���ري  م��ن��دي��را  مناطق 
خ�شو�شا  ت�شتهدف  هجمات  اىل 
ال�شرطة وفنادق ومطاعم وتن�شبها 
ال�شلطات اىل ان�شار حركة ال�شباب 
اال�شالمية املتطرفة التي يحاربها 
منذ  ال�شومال  يف  الكيني  اجلي�س 

ت�شرين االول-اكتوبر 2011.

م�شيفا   ، اال�شتخبارية  واجهزته 
املرتكبني  فان  معلوماتنا  بح�شب 

اتوا من الداخل .
ر�شمية  ح�����ش��ي��ل��ة  اآخ����ر  وب��ح�����ش��ب 
موقتة اعلنها وزير الداخلية فقد 
امل��زدوج عن مقتل  االعتداء  ا�شفر 
وا�شابة  االق��ل  على  �شخ�شا   43
حواىل 100 بجروح، بينهم نحو 

حرجة. حالهم   30

فهو  ه��ن��ا  اىل  ي��ل��ج��اأ  م���ن  ك���ل  ان 
�شيفنا .

ال�شورية  املعار�شة  تركيا  وتدعم 
ارا�شيها  ع��ل��ى  وت������اأوي  امل�����ش��ل��ح��ة 

حواىل 400 الف الجئ �شوري.
بت�شريحاته  اوغ��ل��و  داود  وادىل 
الداخلية  اع��الن وزي��ر  هذه قبيل 
التحقيق  ن��ت��ائ��ج  ان  غ��ول��ر  معمر 
التفجريين  ان  اظ��ه��رت  االول��ي��ة 

داخل  من  ات��وا  ا�شخا�س  نفذهما 
بتنظيمات  وم���رت���ب���ط���ون  ت��رك��ي��ا 

موالية للنظام ال�شوري.
الوزير بح�شب ما نقل عنه  وق��ال 
ان  احلكومي  ت��ي  ار  ت��ي  تلفزيون 
اال�شخا�س والتنظيم الذين نفذوا 
)االع��ت��داءي��ن( ج��رى حتديدهم. 
ل����ق����د ت����ب����ني ان�����ه�����م م���رت���ب���ط���ون 
ال�شوري  النظام  تدعم  بتنظيمات 

عاهل �ملغرب يدعو حزب �ال�ستقالل للبقاء يف �حلكومة 
•• الرباط-اأ ف ب:

ات�شل امللك حممد ال�شاد�س بحميد �شباط، االأمني العام 
حلزب اال�شتقالل الذي قرر م�شاء ام�س االأول االن�شحاب 
م��ن االإئ��ت��الف احل��ك��وم��ي، م��ن اأج���ل االإب��ق��اء على وزراء 
للحزب يف وقت  ب��ي��ان  اأف���اد  م��ا  احل���زب يف احلكومة على 

متاأخر من ليلة االأحد.
امللك  ان  اال�شتقالل  التنفيذية حلزب  اللجنة  بيان  وقال 
ويف ات�شال هاتفي مع حميد �شباط اأكد على االإبقاء على 
العادي  ال�شري  على  حفاظا  احل��ك��وم��ة  يف  احل���زب  وزراء 
اىل  �شرفع  امل��و���ش��وع  يف  م��ذك��رة  ان  م�شيفا   ، للحكومة 

جاللته . وقرر املجل�س الوطني حلزب اال�شتقالل املحافظ 
احلاكمني  لال�شالميني  الرئي�شي  احلليف  يعترب  ال��ذي 
من  االن�شحاب  ال�شبت  العام،  ون�شف  عام  منذ  املغرب  يف 
احلكومة بت�شويت اأغلبية مطلقة الأع�شائه، بينما يقوم 

امللك حممد ال�شاد�س بزيارة اىل فرن�شا.
واأ�شاف بيان اللجنة التنفيذية انها تقدر عاليا االإهتمام 
امللكي ل�شمان �شروط االإ�شتقرار ، معلنة التجاوب الكامل 
امل�شلحة  خدمة  يف  جاللته  اإرادة  مع  اال�شتقالل  حل��زب 
الر�شمي  الناطق  بنحمزة  ع��ادل  واأو�شح   . للوطن  العليا 
بل�شان حزب اال�شتقالل يف ت�شريح لفران�س بر�س : طلبنا 
العادية يف  امل��ور  لتدبري  احلكومة  البقاء يف  وزرائ��ن��ا  من 

انتظار عودة امللك، وحلد االآن فاإننا مل نراجع عن قرارنا 
باالن�شحاب من احلكومة احلالية.

و�شبق حلزب اال�شتقالل ان قال حول قرار االن�شحاب، يف 
الد�شتور  اىل  باالحتكام  دوما  اآمن  انه  ال�شبت،  اآخر  بيان 
للف�شل  االل��ت��ج��اء  ق���رر  ل��ه��ذا  متينة،  ت��ع��اق��دي��ة  كوثيقة 
الف�شل يف فقرته االوىل  الد�شتور. وين�س هذا  42 من 
ورمز  االأ���ش��م��ى،  وممثلها  ال��دول��ة،  رئي�س  امل��ل��ك،  ان  على 
الدولة وا�شتمرارها، واحلكم  االأم��ة، و�شامن دوام  وحدة 
الد�شتور،  اح��رام  على  ي�شهر  موؤ�ش�شاتها،  بني  االأ�شمى 
وح�شن �شري املوؤ�ش�شات الد�شتورية، وعلى �شيانة االختيار 

الدميقراطي .

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

بعد عودته موؤخراً من رحلة ا�شتغرقت خم�شة اأيام اإىل 
ال�شني، من املتوقع اأن يقوم رئي�س الوزراء االإ�شرائيلي 
بنيامني نتنياهو بزيارة خاطفة اإىل رو�شيا هذا االأ�شبوع، 
يف غمرة خماوف تنتاب تل اأبيب من اأن مو�شكو رمبا ُتزود 
دم�شق ب�شواريخ دفاع جوي متطورة. وتوقعت �شحيفة 
جريوزاليم بو�شت االإ�شرائيلية اأن يلتقي نتنياهو يف هذه 
الزيارة الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني مبقر اإقامته 
مبنتجع �شو�شي على �شاطئ البحر االأ�شود. و�شرح وزير 
االإ�شرائيلية  ل��الإذاع��ة  �شالوم  �شيلفان  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه 
اأن احتمال ت�شليم �شواريخ رو�شية  العامة ام�س االأحد 
من طراز اإ�س300- اإىل �شوريا يثري قلق اإ�شرائيل اإىل 
يتم  اأال  على  متاماً  م�شمم  ال���وزراء  ورئي�س  ح��د،  اأبعد 
هذه  مثل  ت�شليم  اأن  �شالوم  واأ�شاف  العقد.  هذا  تنفيذ 
االأ�شلحة ل�شوريا �شيغري توازن القوى يف املنطقة، وهذه 
االأ�شلحة ميكن اأن تقع باأيدي حزب اهلل اللبناين حليف 

•• لندن-يو بي اأي:

الربيطاين،  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ي��واج��ه 
زعامة  على  حتدياً  كامريون،  ديفيد 
�شعود  ج�������راء  امل���ح���اف���ظ���ني،  ح������زب 
لع�شوية  املناه�س  اال�شتقالل  ح��زب 
ب���ري���ط���ان���ي���ا يف االحت��������اد االأوروب���������ي 
�شحيفة  وق��ال��ت  �شعبيته.  وان��ت�����ش��ار 
اإىل  اإن ما ي�شل  ام�س  بيبول  �شندي 
70 نائباً من نواب حزب املحافظني 
ر����ش���ال���ة تدعو  ل��ت��وق��ي��ع  ي�����ش��ت��ع��دون 
ك����ام����ريون،  ع����ن  ال���ث���ق���ة  اإىل ح���ج���ب 
اأن ���ش��ع��ود حزب  ق��ل��ق��ه��م م���ن  ج����راء 
فقدان  اإىل  �����ش����ي����وؤدي  اال����ش���ت���ق���الل 

 .2015 عام  املقررة  العامة  االنتخابات  يف  منا�شبهم 
 46 تواقيع  جمع  اإىل  يحتاجون  ال��ن��واب  اأن  واأ���ش��اف��ت 
اآخرين حتى يتمكنوا من حتدي زعامة كامريون  نائباً 
بزيارة  للقيام  يخطط  وال���ذي  املحافظني،  ح��زب  على 
باراك  الرئي�س  املتحدة الإج��راء حمادثات مع  الواليات 

نظام الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد واإيران. وتابع قائاًل 
فاإن حترك  ال�شواريخ  �شوريا على هذه  اإذا ح�شلت  اإنه 
اأ�شعب  ال��دول التي ترغب يف تغيري يف �شوريا �شي�شبح 
قريبا  �شيتوجه  نتانياهو  اأن  ال�شبت  الكرملني  واأعلن   .
ب��دون حتديد  اإىل رو�شيا الإج��راء حمادثات مع بوتني، 
اأن �شحيفة  بو�شت  وذك���رت ج��ريوزال��ي��م  ل��ذل��ك.  موعد 
وول �شريت جورنال االأمريكية اأوردت يف عدد االأربعاء 
اأن اإ�شرائيل اأبلغت الواليات املتحدة اأن ثمة �شفقة على 
اأر�س-جو  اأن ُتربم، تق�شي ببيع رو�شيا �شواريخ  و�شك 
ال�شحيفة  واأ���ش��ارت  �شوريا.  اإىل  اإ�س300-  ط��راز  من 
تهدف  رو���ش��ي��ا  اأن  ي���رى  البع�س  اأن  اإىل  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
دون  احليلولة  اإىل  ما متت  اإذا  ال�شفقة  ه��ذه  وراء  من 
تدخل الغرب يف احلرب االأهلية ال�شورية، اأو بيع اأ�شلحة 
باإبالغ  اإ�شرائيل  قامت  كما  ال�شوريني  املتمردين  اإىل 
بلغت  بطاريات  قيمة  ت�شدد  دم�شق  باأن  اأي�شاً  وا�شنطن 
مو�شكو  من  ا�شرتها  قد  كانت  دوالر،  مليون   900

مبوجب اتفاقية اأُبرمت يف 2010.

•• بريوت-وكاالت:

قال تقرير لل�شبكة ال�شورية حلقوق االإن�شان اإن العاملني 
الطبيني واجهوا القتل واالعتقال من جانب قوات الرئي�س 
ب�شار االأ�شد منذ اندالع الثورة يف مار�س-اآذار 2011، يف 
وقت اتهمت منظمة اأطباء بال حدود الدولية نظام االأ�شد 
الدامية  حملته  يف  لال�شطهاد  و�شيلة  ال��دواء  با�شتخدام 
على املعار�شة.  وذكر التقرير اأن 222 موظفا طبيا قتلوا 
 150 بينهم  التعذيب  وحت��ت  النظامي  اجلي�س  ب��ن��ريان 
رهن  بع�شهم  ي��زال  ال  اآخ���رون،   989 اعتقل  كما  طبيبا، 
االعتقال حتى االآن وتوقع التقرير اأن تكون االأعداد اأعلى 
ر�شيعا   49 وف��اة  التقرير  اأح�شى  كما  بكثري.  ذل��ك  م��ن 

الطبية  الرعاية  على  احل�شول  ع��دم  ب�شبب  ام���راأة  و48 
ال�شورية.  احلكومة  قوات  من  هجمات  اأعقاب  يف  الكافية 
وجهات  وممر�شني  اأطباء  �شهادات  اإىل  التقرير  وا�شتند 
الثورة  ال�شوري جعل منذ بداية  النظام  اأن  اأك��دت  �شحية 
وقد  له.  اأهدافا  امليدانية  وامل�شت�شفيات  الطبية  الطواقم 
ق�شوا  مدنيني  ل�شحايا  فيديو  اأ�شرطة  نا�شطون  عر�س 
الرعاية  ع��ل��ى  ح�شولهم  م��ن  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  م��ن��ع  ب�شبب 
لهم  يكن  مل  ر�شع  اأط��ف��ال  ال�شحايا  ب��ني  وم��ن  الطبية. 
حظ يف الو�شول اإىل امل�شت�شفيات يف الوقت املنا�شب ب�شبب 
ق�شى  كما  امل��دن��ي��ني.  وا�شتهدافها  النظام  ق��وات  ح��واج��ز 
العاجلة  الرعاية  م��ن  حرمانهم  ب�شبب  ال�شحايا  بع�س 

التي يحتاجونها ب�شبب معاناتهم من الف�شل الكلوي.

�تهام دم�سق با�ستهد�ف �الأطباء و�ملر�سى 

�إ�سر�ئيل تخ�سى من �أ�سلحة رو�سية ل�سوريا 

كامرون يو�جه حتديًا على زعامة �ملحافظني 

بنجالد�ش تعتقل زعيمًا �إ�سالميًا متهم بجر�ئم حرب 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلنت االأمم املتحدة ام�س االإفراج 
تابعني  فيليبينيني  جنود   4 ع��ن 
ال�شالم يف اجلوالن  لقوات حفظ 
احتجزتهم  ق���د  ك��ان��ت  االأن������دوف 
جمموعة �شورية معار�شة، معربة 
ع���ن ت��ق��دي��ره��ا ل��ل��م�����ش��اع��دة التي 

قدمتها دولة قطر الإطالقهم.
واأ����ش���در امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م االأم���ني 
العام لالأمم املتحدة بان كي مون 
يرحب  االأخ���ري  اإن  فيه  ق��ال  بياناً 
االأربعة يف  العنا�شر  باالإفراج عن 
ال��ذي��ن احتجزوا  ق���وات االأن����دوف 
منذ 7 اآذار مار�س املا�شي واأ�شاف 
اأنه يقدر م�شاعدة قطر واالآخرين 
االإفراج  تاأمني  يف  �شاركوا  الذين 

عنهم ب�شالم .
و����ش���دد االأم�����ني ال���ع���ام ع��ل��ى حياد 
ق���وات ح��ف��ظ ال�����ش��الم، داع��ي��اً اإىل 
واأمن  التنقل  يف  حريتها  �شمان 
ال�شلطات  وك����ان����ت  ع���ن���ا����ش���ره���ا 
�شابق  وق��ت  يف  اأك��دت  الفيليبينية 
االإفراج عن العنا�شر االأربعة وكان 
وزير اخلارجية الفيليبيني األربت 
ديل روزاريو قال اجلمعة اإن بالده 
ت���در����س اح��ت��م��ال االن�����ش��ح��اب من 
ال�����ش��الم يف ه�شبة  ح��ف��ظ  ق����وات 
 4 احتجاز  خلفية  على  اجل���والن 

من عنا�شرها.
�شهداء  ل��واء  با�شم  الناطق  وك��ان 
الريموك ب�شوريا )التابع للجي�س 
احل���ر( ل��ي��ث ح����وران ق���ال يف وقت 
االأح����د  ���ش��ل��م  ال���ل���واء  اإن   ، ���ش��اب��ق 
االأربعة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ع��ن��ا���ش��ر 
ال����ع����ام����ل����ني ����ش���م���ن ق��������وات خط 
اجلوالن  مرتفعات  يف  اال�شتباك 
ك���ان يحتجزهم  ال��ذي��ن  امل��ح��ت��ل��ة، 

واأ�شاف  امل��ا���ش��ي.  االأ���ش��ب��وع  م��ن��ذ 
اأن الت�شليم مت يف النقطة  ح��وران 
حتتله  ال������ذي  اجل����ان����ب  يف   86
مو�شحا  اجل���والن،  م��ن  اإ�شرائيل 
اأن االأمم املتحدة هي التي اختارت 

مكان الت�شليم.
وجود  اللواء  با�شم  الناطق  ونفى 
الت�شليم،  ل��ع��م��ل��ي��ة  و����ش���ط���اء  اأي 
كان  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  اأن  اإىل  م�������ش���ريا 
واأن  امل��ت��ح��دة،  االأمم  م��ع  مبا�شرا 
باإ�شراف  كانت  الت�شليم  ترتيبات 

املنظمة االأممية.
وك������ان ل������واء ����ش���ه���داء ال���ريم���وك 
اجلنوبي  ال���ق���ط���اع  يف  ال���ع���ام���ل 
الغربي ملحافظة درعا قد احتجز 
ي���وم ال��ث��الث��اء امل��ا���ش��ي اأرب��ع��ة من 
عنا�شر االأمم املتحدة العاملني يف 
وادي الريموك باملنطقة الفا�شلة 

65 مليون  منه نعلن عن تقدمي 
االن�شانية  لالزمة  ا�شتجابة  يورو 
العنف  م�����ش��ت��وى  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة 
املتنامي ب�شكل �شريع جراء القتال 

املندلع يف �شوريا.
اال�شايف  ال��ت��م��وي��ل  ان  وا����ش���اف���ت 
�شيتم انفاقه داخل �شوريا مل�شاعدة 
اك��رث م��ن ارب��ع��ة م��الي��ني �شخ�س 
من  الهرب  على  القتال  اجربهم 

بيوتهم .
جيورجيفا  كري�شتالينا  وق��ال��ت 
االن�شانية  امل�����ش��اع��دات  م��ف��و���ش��ة 
يف االحت�����اد االوروب������ي ان اوروب����ا 
مب�شاعدة  ت�شتمر  و�شوف  �شاعدت 
اولئك املت�شررين، وهذا التمويل 
اجل���دي���د م���ا ه���و اال ق�����ش��ط��ا من 
ال����راح����ة ل�����ش��ح��اي��ا ه�����ذا ال���ن���زاع 

املرعب .

بني �شوريا واجلوالن املحتل واأعلن 
كانت  االحتجاز  عملية  اأن  ال��ل��واء 
العنا�شر  ت��اأم��ني وح��م��اي��ة  ب��ه��دف 
ا�شتهدافهم  م��ن  خ��وف��ا  االأمم���ي���ة 
بعد ت�شاعد وترية اال�شتباكات يف 
جنوب درعا بني القوات النظامية 

وعنا�شر اجلي�س احلر.
ق��رر االحتاد  اأخ���رىن  م��ن ناحية 
االوروبي تقدمي 65 مليون يورو 
مل�شاعدة  دوالر  م��ل��ي��ون   84 ن��ح��و 
اك���رث م��ن ارب��ع��ة م��الي��ني �شوري 
ع���ل���ى ترك  اج�������ربوا  ال����داخ����ل  يف 
منازلهم والهروب ب�شبب ا�شتمرار 
ال���ن���زاع ال���دائ���ر يف ���ش��وري��ا، وذلك 
بح�شب ما اف��ادت بعثة االحت��اد يف 

عمان ام�س.
ب��ي��ان ح�شلت  ال��ب��ع��ث��ة يف  وق���ال���ت 
ن�شخة  على  ب��ر���س  فران�س  وك��ال��ة 

ت��وق��ف طريف  ع����دم  ان  وا����ش���اف���ت 
املجتمع  وف�شل  القتال  عن  النزاع 
لهذا  �شيا�شي  بايجاد حل  ال��دويل 
االغاثي  املجتمع  �شي�شع  العنف 
مب��وق��ف ي�����ش��ب��ح ع���اج���زا ف��ي��ه عن 
امل�شبوقة  غري  االحتياجات  تلبية 
اننا  اىل  م�شرية  ال��ن��ظ��اق،  وا�شعة 

على �شفا الهاوية .
العنف  ان  جيورجيفا  واو���ش��ح��ت 
وع�����دم االم������ان وال�������ش���راع الجل 
ماليني  ح����ي����اة  ����ش���ح���ق  ال����ب����ق����اء 
ان  كما  حاليا  اليومية  ال�شوريني 
يومي،  ب�شكل  �شوء  ي��زداد  الو�شع 
ف���ال���ع���دي���د م����ن ال����ن����ا�����س ف���ق���دوا 
ويتكبدون  وع��ائ��الت��ه��م  منازلهم 
النف�شية  امل�����ش��اع��ب  م���ن  ال��ك��ث��ري 
نهاية  وج��ود  واليبدو  واجل�شدية 

تلوح باالفق .
وقبل  ف���ان���ه  ال����ب����ي����ان،  وب���ح�������ش���ب 
اال�شايف،  التمويل  هذا  تخ�شي�س 
باأنفاق  املفو�شية االوروبية  قامت 
200 مليون يورو على امل�شاعدات 
االن�������ش���ان���ي���ة ل�������ش���وري���ا وال�������دول 
ما  تخ�شي�س  مت  حيث  امل��ج��اورة، 
التمويل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   49 ن�شبته 
ل���ل���داخ���ل ال�������ش���وري وال���ب���اق���ي مت 
توزيعه بني االردن ولبنان وتركيا 

والعراق . 
ك��م��ا ق���ام االحت����اد االوروب������ي قبل 
مليون   100 مبنح  ا�شهر  ثالثة 
ي����ورو جل��ه��ود االغ���اث���ة وذل����ك يف 

موؤمتر املانحني يف الكويت .
وق����دم االحت�����اد االوروب�������ي 193 
اآليات  ي����ورو اخ����رى ع��رب  م��ل��ي��ون 
االحت�����������اد االوروب��������������ي االخ�������رى 
ا���ش��ت��ج��اب��ة ل���الزم���ة ال�����ش��وري��ة مت 
انفاقها يف جماالت التعليم ودعم 

التجمعات واملجتمعات امل�شيفة .

65 مليون يورو من اأوروبا لل�شعب ال�شوري

�جلي�ش �حلر ي�سلم �لعنا�سر �الأممية �ملحتجزة 

�لتعاون �الإ�سالمي تدين تفجر�ت تركيا 
•• الريا�س-يو بي اأي:

االأول  اأم�س  وقعت  التي  للتفجريات  االإ�شالمي  التعاون  منظمة  اأدان��ت 
بحياة  واأودت  ���ش��وري��ا  م��ع  احل���دود  على  ال��رك��ي��ة  الريحانية  مدينة  يف 

الع�شرات.
و�شدد االأمني العام ملنظمة التعاون االإ�شالمي اأكمل الدين اإح�شان اأوغلى، 
يف بيان �شدر ام�س يف جدة،على املوقف املبدئي ملنظمة التعاون االإ�شالمي 

املناه�س للتطرف واالإرهاب بجميع اأ�شكاله . 
والعنف  التطرف  لظاهرة  االإرهابية  االأن�شطة  تكرار  اأن  اأوغلى  واأ�شاف 
اأمر يجب اأن يعاَلج بكيفية جماعية وجدية . وقتل 43 �شخ�شاً، واأ�شيب 
اأكرث من مئة يف انفجارين وقعا بعد ظهر ال�شبت، يف مدينة الريحانية 

الركية املحاذية للحدود ال�شورية.

•• داكا-رويرتز:

قال م�شوؤول رفيع بال�شرطة ان قوات االمن يف بنجالد�س 
األقت القب�س ام�س على زعيم اأكرب حزب ا�شالمي يف البالد 
االن�شانية.  �شد  وجرائم  حرب  جرائم  بارتكاب  التهامات 
اجلماعة  زع��ي��م  يو�شف  اي��ه.ك��ي��ه.ام  على  القب�س  واأل��ق��ي 
تعود  جرائم  بارتكاب  واتهم  داك��ا  العا�شمة  يف  اال�شالمية 
اىل حرب عام 1971 التي خا�شتها بنجالد�س لال�شتقالل 
عن باك�شتان. وياتي اعتقاله بعد احلكم باالعدام على زعيم 
بارتكاب  املا�شي التهامات  اال�شبوع  اخر يف  ا�شالمي  حزب 
ه��ذا احلكم يف موجة من  فظائع خ��الل احل��رب. وت�شبب 
انها  ال�شرطة  وتقول  اأن�شاره  من  العنيفة  االحتجاجات 
قلقة من رد فعل ن�شطاء اجلماعة اال�شالمية. وقتل اأكرث 

امل�شادة  واالحتجاجات  االحتجاجات  يف  �شخ�س  مئة  من 
�شكلتها  حمكمة  ق�شت  عندما  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  منذ 
احلرب  خ��الل  مزعومة  انتهاكات  يف  للتحقيق  احلكومة 
غيابيا باعدام زعيم �شابق للجماعة اال�شالمية. وعار�شت 
يف  باك�شتان  عن  بنجالد�س  انف�شال  اال�شالمية  اجلماعة 
ارتكبوا  زعمائها  بع�س  اأن  االتهامات  تنفي  لكنها  احل��رب 
ج��رائ��م ق��ت��ل واغ��ت�����ش��اب وت��ع��ذي��ب خ���الل ال�����ش��راع. واىل 
اأثر حادث  بنجالد�س من  تتعافى  ال�شيا�شي  العنف  جانب 
انهيار جممع للم�شانع والذي اأ�شفر عن �شقوط اأكرث من 
1100 قتيل يف ال�شهر املا�شي. وهذه اال�شطرابات واحدة 
الوزراء  رئي�شة  حكومة  تواجه  التي  التحديات  اأك��رب  من 
يف  املقررة  االنتخابات  من  تقرب  بينما  ح�شينة  ال�شيخة 

يناير كانون الثاين القادم.
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�سوريابرل�سكوين يتهم �لق�ساة مبحاولة �لنيل منه  يف  �لنز�ع  ح�سيلة  قتيل  �ألف   80
•• بريوت-ا ف ب:

قتل اكرث من 80 الف �شخ�س يف �شوريا نحو ن�شفهم من املدنيني، منذ بدء النزاع بني الرئي�س 
ب�شار اال�شد ومعار�شيه قبل اكرث من عامني، بح�شب ما افاد املر�شد ال�شوري حلقوق االن�شان 
ال�شورية منت�شف  الثورة  70257 �شخ�شا منذ انطالقة  انه وثق �شقوط  ام�س وقال املر�شد 
اآذار-مار�س 2011 وحتى ام�س ال�شبت، ي�شاف اليهم اكرث من 12 الفا من ال�شبيحة واملخربين 
املوالني للنظام. وقال املر�شد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويقول انه يعتمد على �شبكة من 
ال�شورية، ان عدد ال�شحايا املدنيني و�شل اىل  املناطق  النا�شطني وامل�شادر الطبية يف خمتلف 
34 الف و473 �شخ�شا، بينهم 4788 طفال دون الثامنة ع�شر و3048 �شيدة. وي�شاف اىل 
القتلى 16687 مقاتال معار�شا، و16729 عن�شرا من القوات النظامية كما ت�شمل ح�شيلة 
املر�شد 2368 قتيال جمهويل الهوية، لكن وثق مقتلهم بال�شور او اال�شرطة امل�شورة واو�شح 
املر�شد ان ح�شيلة ال�شحايا ال ت�شمل اكرث من 10 اآالف معتقل يف ال�شجون ال�شورية ال يعرف 

م�شريهم، ا�شافة اىل نحو 2500 ا�شري من القوات النظامية لدى مقاتلي املعار�شة.

•• روما-رويرتز:

���ش��ن رئ��ي�����س ال�����وزراء االي���ط���ايل ال�����ش��اب��ق �شيلفيو 
خالل  ال��ق�����ش��اء  ع��ل��ى  عنيفا  ه��ج��وم��ا  برل�شكوين 
جتمع �شيا�شي عا�شف واتهمهم مبحاولة الق�شاء 
عليه �شيا�شيا ولكنه تعهد مبوا�شلة دعم االئتالف 
احلكومي اله�س الذي ميثل ي�شار الو�شط برئا�شة 
رئي�س الوزراء انريكو ليتا. وكرر برل�شكوين زعيم 
يوجهها  ال��ت��ي  اتهاماته  بايطاليا  ال��و���ش��ط  مي��ني 
منذ فرة طويلة �شد ممثلي االدعاء. وكان طعن 
برل�شكوين يف ادانته بالتحايل ال�شريبي قد رف�س 
بتهمة  حماكمة  ي��واج��ه  وم���ازال  املا�شي  اال�شبوع 

هذا  و�شكل  وال��ي��م��ني.  الي�شار  وه��م��ا  التقليديني 
االئتالف بعد االنتخابات العامة يف فرباير �شباط 
والتي مل ت�شفر عن نتيجة حا�شمة او عن فوز حزب 
قادر على احلكم مبفرده. ولكن برل�شكوين قال انه 
قال  وال��ذي  لليتا  ل�شحب دعمه  احتمال  ال يوجد 
انه وعد بقبول مطلب ميني الو�شط بتخفي�شات 
وقال  ال���ي���ورو.  م��ل��ي��ارات  حجمها  يبلغ  �شريبية 
ام��ام جتمع حا�شد يف مدينة  كلمة  برل�شكوين يف 
بري�شيا ب�شمال ايطاليا اعتقدوا انني قد ان�شحب 
وا�شع بقاء هذه احلكومة يف خطر . ولكن مثلما 
احلال دائما فانهم خمطئون. نعتزم موا�شلة دعم 

هذه احلكومة.

برل�شكوين  وق���ال  م���ال.  مقابل  قا�شر  ا�شتغالل 
ال�شيا�شية  باحلزبية  له �شلة  لي�س  �شخ�س  اي  ان 
حتركهم  ق�شاة  هناك  ان  بو�شوح  ي��رى  ان  ميكن 
والتحامل  ال��ك��راه��ي��ة  وتعميهم  �شيا�شية  دواف����ع 
�شدي وكثريا ماقطعت كلمته �شافرات و�شيحات 
متظاهرين  قبل  من  ال�شجن  يف  تقول  ا�شتجهان 
معار�شني باال�شافة اىل هتافات �شيلفيو �شيلفيو 
من قبل ان�شار حزب حرية ال�شعب الذي يتزعمه 
ب��رل�����ش��ك��وين. وت���دخ���ل���ت ال�����ش��رط��ة ل��ل��ف�����ش��ل بني 
اعمال  وق���وع  ع��ل��ى  ع��الم��ة  ال��ط��رف��ني ومل تظهر 
عنف خطرية وزاد هذا التجمع من التوترات داخل 
املتناف�شني  املع�شكرين  ب��ني  اله�س  ليتا  ائ��ت��الف 

بوري�شوف  ووع�������د   .23.6%
بالتم�شك بتدابري التق�شف يف حال 
ف���وزه ب��ف��رة والي���ة اأخ����رى. ومنذ 
ا���ش��ت��ق��ال��ة ب��وري�����ش��وف ق��ب��ل ثالثة 
ت��دي��ره��ا حكومة  وال���ب���الد  اأ���ش��ه��ر 

ت�شريف اأعمال.
�شراع  اإىل  النتائج  تقارب  وي�شري 
حمتمل على ت�شكيل احلكومة التي 
حتتاج اإىل تدفق م�شتمر لالأموال 

من االحتاد االأوروبي.
احلزبني  م��ن  اأي  يتمكن  مل  واإذا 
حكومة  ت�شكيل  م��ن  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني 
انتخابات  اإىل  بلغاريا  تتجه  فقد 
�شبتمرب-اأيلول  يف  رمب���ا  ج��دي��دة 

القادم.
ال���الف���ت���ة يف هذه  امل���ظ���اه���ر  وم����ن 
عربياً  م��ر���ش��ح��اً  اأن  االن���ت���خ���اب���ات 
حزب  قائمة  �شمن  خو�شها  ق��رر 

الطبقة الو�شطى االأوروبية .
اإبراهيم دغم�س )26  كمال  واأك��د 
عاماً( الذي ينحدر من قطاع غزة 
عن  ب��ال��دف��اع  ت��ع��ه��ده  فل�شطني  يف 
الق�شايا العربية وخا�شة الق�شية 
الفل�شطينية والعمل من اأجل رفع 
م�شتوى االهتمام بهموم اجلاليات 
ح�شل  م��ا  اإذا  بلغاريا  يف  العربية 

على مقعد يف الربملان اجلديد.
اأعلنت  البلغارية  ال�شلطات  وكانت 
األف   350 اأم�س االأول عن �شبط 
�شاعات  م���زورة قبل  اق���راع  ورق���ة 

من موعد االنتخابات الربملانية.

حركة  ك�����ي�����دال  ع���ل���ى  وت�������ش���ي���ط���ر 
ال���ط���وارق امل��ت��م��ردة، ال��ت��ي تطالب 
اأزواد  ح���رك���ة  م����ع  ذات�������ي،  ب��ح��ك��م 
جماعة  ع��ن  املن�شقة  االإ���ش��الم��ي��ة 
اأن�شار الدين االإ�شالمية امل�شلحة. 
اجلي�س  وجود  احلركتان  وترف�س 

والدولة املاليني يف املدينة.
ال�شبت على عملية  اجتماع  وتركز 
ت�شم  التي  االأفريقية،  القوة  دمج 
اأفريقيا  غ��رب  من  رج��ل   6300
املتحدة  االأمم  ب��ع��ث��ة  يف  وت�������ش���اد، 
اأبري�����ل- نهاي�������ة  يف  اأن�ش������ئت  التي 

ني�شان املا�شي بق������رار من املنظمة 
ال��دول��ي��ة الإح�����الل اال���ش��ت��ق��رار يف 
اخت�شاراً  وامل��ع��روف��ة  م��ايل  �شمال 

با�شم مينو�شما .
اأعلنت بعثة االأمم  اآخر،  ويف تطور 
الثاين  القائد  اأن  املتحدة يف مايل 
ل��ق��وة ح��ف��ظ ال�����ش��الم ال��دول��ي��ة يف 
مايل اجل��رال يحيى �شيني غاربا 
ُع������رثرِ ع��ل��ي��ه م���ي���ت���اً يف غ���رف���ت���ه يف 
الفندق الذي يقيم فيه بالعا�شمة 
وقت  يف  �شدر  بيان  ورج��ح  باماكو 
يكون  اأن  ال�شبت  ي��وم  م��ن  م��ت��اأخ��ر 
اجل�����رال غ���ارب���ا ق���د ت����ويف ب�شبب 

اأزمة قلبية.
وق���������ال م�������ش���ت�������ش���ار االت���������ش����االت 
اإن جثة  مبينو�شما داميان كاردون 
اجل������رال غ���ارب���ا، وه����و م���ن دول���ة 
ال��ن��ي��ج��ر امل����ج����اورة مل�����ايل، ُوج����دت 

�شباح ال�شبت.

•• �صوفيا-وكاالت:
بداأ البلغاريون ام�س االأحد االإدالء 
برملانية  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ب��اأ���ش��وات��ه��م 
بالتزوير  اتهامات  اعرتها  مبكرة 
ت�شفر  اأن  لها  ويتوقع  واالح��ت��ي��ال 
عن جمود �شيا�شي واحتجاجات يف 

اأفقر دول االحتاد االأوروبي.
و�شيختار الناخبون البالغ عددهم 
اأع�شاء الربملان من  6.9 ماليني 
اأن  36 ح��زب��اً، غ��ري  ب��ني مر�شحي 
اهتمام  ع��دم  اأظ��ه��روا  البلغاريني 

االنتخابية  ب���احل���م���الت  وا�����ش����ح 
على  تن�شت  ف�شيحة  �شابتها  التي 
�شخ�شيات �شيا�شية، يف حني يتوقع 
�شناديق  ع��ل��ى  االإق���ب���ال  ي��ك��ون  اأن 

االقراع دون ن�شبة 50%.
وت�����رج�����ح ال���ت���ك���ه���ن���ات ف������وز ح���زب 
التنمية  اأج�������ل  م����ن  م����واط����ن����ون 
املحافظ   ، ل��ب��ل��غ��اري��ا  االأوروب�����ي�����ة 
 ، جريب  با�شم  اخت�شارا  واملعروف 

بفارق �شئيل.
يذكر اأن رئي�س حزب جريب بويكو 

م��ن من�شبه  ا���ش��ت��ق��ال  ب��وري�����ش��وف 
فرباير-�شباط  يف  ل��ل��وزراء  رئي�شا 
اعُتربت  اح��ت��ج��اج��ات  بعد  امل��ا���ش��ي 
16 عاماً  م��ن��ذ  ال��ب��الد  االأك����رب يف 
�شد تدابري التق�شف التي تنتهجها 

حكومته.
ن�شر  ل���ل���راأي  ا���ش��ت��ط��الع��اً  اأن  ب��ي��د 
غالوب  موؤ�ش�شة  اأج��رت��ه  اجل��م��ع��ة 
اأظ��ه��ر ح�����ش��ول ح���زب ج���ريب على 
وقت  %24 يف  بلغت  تاأييد  ن�شبة 
ح�����ش��ل احل����زب اال����ش���راك���ي على 

•• كيدال-وكاالت:
دعا قادة جيو�س الدول االأع�شاء يف 
جمموعة غرب اأفريقيا اإىل ت�شوية 
الواقعة  امل��دي��ن��ة  ك���ي���دال،  م�����ش��األ��ة 
�شمال مايل والتي ترف�س احلركة 
وجود  اأزواد،  ل��ت��ح��ري��ر  ال��وط��ن��ي��ة 
ما  مت�شائلني  ف��ي��ه��ا،  م���ايل  جي�س 
اعتبار هذه احلركة  كان يجب  اإذا 

املتمردة بعد االآن عدوا .
�شاحل  جي�س  اأرك����ان  رئي�س  وق���ال 
باكايوكو  �شومايال  اجلرال  العاج 

ل���ل�������ش���ح���اف���ي���ني ب����ع����د ل�����ق�����اء مع 
املجموعة  يف  ن���ظ���رائ���ه  م���ن  ع����دد 
اأفريقيا،  غرب  ل��دول  االقت�شادية 
جدول  ت�شدرت  كيدال  م�شاألة  اإن 
اأن  اإىل  م�شريا  االج��ت��م��اع،  اأع��م��ال 
م�شاألة  ب�شاأن  تقدموا  املجتمعني 
قادة  اإىل  �شت�شلم  بتو�شيات  كيدال 
املنطقة تعرب عن االأمل يف ت�شوية 

هذه امل�شاألة �شيا�شيا.
املخطط  اأن  ب��اك��اي��وك��و  واأو�����ش����ح 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  للعملية  امل��ب��دئ��ي 

ال���ب���ع���ث���ة ال����دول����ي����ة ل����دع����م م���ايل 
تعترب  تكن  االأفريقية( مل  )القوة 
اأزواد  لتحرير  ال��وط��ن��ي��ة  احل��رك��ة 
عدوا، معتربا اأن الو�شع يف كيدال 
ي��ت��ط��ل��ب ال��ت��و���ش��ي��ح وات���خ���اذ قرار 
لتحديد املواقف النهائية للجميع 
اأف�شل  يف  االن���ت���خ���اب���ات  ل��ت��ج��رى 
اإىل االقراع  اإ���ش��ارة  ال��ظ��روف، يف 
ُي��ن��ظ��م يف كل  اأن  ي��ف��ر���س  ال����ذي 
اأرا�شي مايل يف يوليو-متوز املقبل 

كما اأعلنت باماكو.

قادة ع�سكريون �أفارقة يبحثون �أزمة كيد�ل بلغاريا تقرتع النتخاب برملان جديد

�حتجاجات يف �لغابون �سد جر�ئم ل�سرقة �الأع�ساء 
•• الغابون-رويرتز:

ليربفيل  ال��غ��اب��ون��ي��ة  العا�شمة  ���ش��وارع  اإىل  االآالف  خ���رج 
احتجاجا على تف�شي ظاهرة القتل املرتبط بطقو�س الذي 
ي�شتهدف احل�شول على اأع�شاء من ج�شم ال�شحية ووفق 
االآن  حتى  قتل   ، بطقو�س  املرتبطة  اجلرائم  منع  جمعية 
خالل العام احلايل يف جرائم من هذا القبيل 20 �شخ�شا، 
التنا�شلية  واأع�شاوؤهم  واأل�شنتهم  �شفاههم  انتزعت  وق��د 
واأع�شاء اأخرى باأج�شامهم وقال الرئي�س علي بونغو الذي 

األقى كلمة اأمام التجمع الرئي�شي للمحتجني اإن اأي �شخ�س 
يدان يف جرائم من هذا النوع �شي�شجن مدى احلياة دون 
فر�شة للعفو عنه . واأ�شاف يجب و�شع حد لهذه الظاهرة 
التي ت�شّوه �شورة بالدنا . ولكن موجة جرائم القتل التي 
وقعت هذا العام دفعت جماعات حقوقية اإىل اتهام حكومة 

بونغو بعدم بذل جهود كافية ملعاجلة هذه الق�شية.
ويقول منتقدون اإنه حتى االآونة االأخرية مل يكن اأحد يف 
دوائر ال�شلطة املغلقة يف الغابون يعلق على ق�شية جرائم 

القتل املرتبطة بطقو�س.

�أمريكا �لالتينية تعي�ش حلظات هامة من تاريخها 
•• �صاو باولو-ا ف ب:

تعي�س امريكا الالتينية اف�شل االوقات مع ت�شلم عدد من رعاياها مراكز 
وا�شتقرار  نام  باقت�شاد  تنعم  انها  عن  ف�شال  الدولية  ال�شاحة  على  هامة 
�شيا�شي. فالربازيل االقت�شاد االول يف امريكا الالتينية وال�شابع يف العامل 
مثل  التح�شري  قيد  ك��ربى  ريا�شية  فعاليات  م��ع  االب���رز  احللقة  ت�شكل 
كاأ�س احت��ادات كرة القدم من 15 اىل 30 حزيران-يونيو املقبل، على ان 
ي�شت�شيف العمالق اجلنوب امريكي البابا االرجنتيني اجلديد فرن�شي�س، 
اول حرب اعظم من امريكا الالتينية على راأ�س الكني�شة الكاثوليكية. ويف 
حيث  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  اي�شا  الربازيل  �شت�شت�شيف   2014 العام 
ينتظر م�شاهدة مهارات اف�شل العب يف العامل االرجنتيني ليو مي�شي. ويف 
2016 �شت�شت�شيف ريو دي جانريو االلعاب االوملبية. ف�شال عن ذلك فان 
الربازيلي روبرتو ازيفيدو انتخب لتوه مديرا عاما ملنظمة التجارة العاملية 
وانتخاب  الدولية.  املوؤ�ش�شة  ه��ذه  راأ���س  على  التيني  امريكي  اول  لي�شبح 
بالنكو،  هرمينيو  املك�شيكي  هو  اخ��ر  التينيا  امريكيا  ازاح  ال��ذي  ازيفيدو 
يلبي تطلعات امريكا الالتينية لقيام نظام اقت�شادي عاملي اكرث عدال كما 
قالت الرئي�شة ديلما رو�شيف. وقال ال�شفري الربازيلي يف وا�شنطن روبنز 
تظهر  النها  ايجابية  اجل��وان��ب  ه��ذه  كل  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  بربو�شا 
ان هناك يف امريكا الالتينية انا�شا رفيعي امل�شتوى ميكنهم تبواأ الكر�شي 
البابوي او ادارة منظمة التجارة العاملية وان هناك بلدانا قادرة على تنظيم 
احداث ريا�شية كربى . ويف اذار-مار�س املا�شي ده�س العامل النتخاب اول 
بابا من امريكا الالتينية. و�شيزور الربازيل اواخر متوز-يوليو للم�شاركة 
يف ايام ال�شبيبة العاملية. وقال �شكرتري اللجنة البابوية المريكا الالتينية 
الكاثوليك  م��ن   45% م��ن  اك��رث  ان  )االوروغ������واي(  ليكور  ك��اري��ك��وي��ري 
هذه  باحل�شبان  ي���اأخ���ذون  ال  ال��ذي��ن  واول��ئ��ك  الالتينية  ام��ريك��ا  م��ن  ه��م 

الكني�شة  م�شري  �شيتقرر  ام��ريك��ا  ففي  مغفلون.  او  غافلون  ه��م  االرق���ام 
املا�شي  القرن  ثمانينات  عن  البعد  كل  بعيد  الو�شع  وه��ذا   . الكاثوليكية 
حادة  اقت�شادية  ازم��ة  املنطقة  واجهت  عندما  ال�شائع  العقد  ي�شمى  ما  او 
2001 واليوم تبدو امريكا الالتينية يف  او اي�شا االزمة االرجنتينية يف 
و�شع اقت�شادي جيد اف�شل بكثري من او�شاع دول متطورة. ويف هذا ال�شياق 
اكد مايكل �شيفر رئي�س مركز الدرا�شات احلوار االمريكي يف وا�شنطن ان 
الع�شر االخ��رية، و�شهدت  ال�شنوات  امريكا الالتينية تقدمت كثريا خالل 
بلدان عديدة منوا وتقل�س م�شتوى الفقر فيها وتزايدت فعاليتها ونفوذها 
اجمايل  ان  م��وؤخ��را  ال���دويل  النقد  واع��ل��ن �شندوق   . ال���دويل  امل�شرح  على 
الناجت املحلي يف امريكا االتيتنية ومنطقة الكاريبي �شريتفع من %3 يف 
2012 اىل %3،4 يف هذه ال�شنة مدعوما بطلب خارجي اكرب و�شروط 
متويل م�شجعة وانعكا�شات ايجابية ل�شيا�شات اقت�شادية اكرث مرونة تطبق 
ال��دويل بالن�شبة ملنطقة  ال��دول. يف املقابل يتوقع �شندوق النقد  يف بع�س 
اليورو تراجعا الجمايل الناجت املحلي بن�شبة %0،3 اىل ذلك فان ت�شيلي 
والبريو وكولومبيا واملك�شيك عقدوا حتالفا لدول املحيط الهادىء الن�شاء 
تعترب  التي  اآ�شيا  م��ع  امل��ب��ادالت  وتعزيز  التجاري  التبادل  حلرية  منطقة 
حمركها للنمو يف ال�شنوات االخ��رية. كذلك عززت املنطقة اي�شا وجودها 
الربازيل  فيما  والنامية  ال�شناعية  للدول  الع�شرين  جمموعة  داخ��ل  يف 
ع�شو يف جمموعة بريك�س للبلدان النامية الكربى التي ت�شم ا�شافة اىل 
فالي�شر  ديفيد  وراى  افريقيا.  وجنوب  وال�شني  والهند  رو�شيا  الربزايل، 
املحلل ال�شيا�شي واخلبري يف العالقات الدولية يف جامعة برازيليا لفران�س 
بر�س ان ذلك يثبت ان امريكا الالتينية يف و�شع جيد جدا . لكن يف هذه 
ب  الالتينية  امريكا  يف  احلكومات  تقوم  ان  يفر�س  االيجابية  االج���واء 
اال�شالحات ال�شرورية يف جماالت التعليم والبنى التحتية والق�شاء التي 

هي ا�شا�شية لزيادة االنتاجية والقدرة التناف�شية براأي �شيفر.

•• الهور-ا ف ب:

الباك�شتاين  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  رح�����ب 
بن�شبة  ام�����������س  خ�������ان  ع������م������ران 
االنتخابات  يف  املرتفعة  امل�شاركة 
بانها  وو����ش���ف���ه���ا  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 
خطوة باجتاه الدميوقراطية، اال 
ان حزبه �شيقدم تقريرا  انه قال 
حول تزوير االنتخابات يف مدينة 

الهور.
عامة  ت�����ش��ري��ح��ات  اول  وج�����اءت 
يديل بها خان بعد 17 �شاعة من 
رئي�س  الرئي�شي  مناف�شه  اع��الن 
ال��وزراء اال�شبق ن��واز �شريف فوز 

حزبه يف االنتخابات.
وكان خان تعهد بان حزبه حركة 
ال�شلطة  اىل  �شي�شل  االن�����ش��اف 

عرب هذه االنتخابات.
ال�شابق يف  الكريكت  وق��ال الع��ب 
امل�شت�شفى  م���ن  م��ت��ل��ف��ز  ت�����ش��ري��ح 
ح�����ي�����ث ي�����ع�����ال�����ج م�������ن ك���������ش����ر يف 
جمي���ع  اه��ن��ئ  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود 
اب��ن��اء ال�����ش��ع��ب ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف 
الدميوقراطية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه����ذه 
الوا�شعة. نحن نتقدم على طريق 

الدميوقراطية .
وك��ان خ��ان قد دع��ا خ��الل حملته 

وحفز  اال���ش��الح  اىل  االنتخابية 
العديد من ال�شبان للم�شاركة يف 

االنتخابات الو مرة.
الذين  اال�شخا�س  حتى  وا���ش��اف 
خرجوا  حياتهم  يف  ي�شوتوا  مل 
باكملها  واالأم���������ة  ل���الن���ت���خ���اب، 
وعي  يوجد  االن  ب��ذل��ك.  �شعيدة 

الباك�شتاين  ال�������ش���ع���ب  وح�������زب 
بح�شب  ب���وت���و،  ع��ائ��ل��ة  ب���زع���ام���ة 
لتلفزيونية  ال���ق���ن���وات  ت��وق��ع��ات 

املختلفة.
تزوير  م���زاع���م  اىل  ا�����ش����ارة  ويف 
اع�شاء  اطلقها  التي  االنتخابات 
حزبه، قال خان باذن اهلل �شن�شدر 

ب���ني ال�����ش��ع��ب ال��ب��اك�����ش��ت��اين بان 
م�شريهم بايديهم .

ويتقدم حزب الرابطة اال�شالمية 
ب�شكل  ����ش���ري���ف  ن�������واز  ب���زع���ام���ة 
ملحوظ على خ�شمني رئي�شيني، 
ح��رك��ة االن�����ش��اف ب��زع��ام��ة بطل 
ال��ك��ر ي��ك��ت ال�����ش��اب��ق ع��م��ران خان 

تقريرا .
واع��رب خان عن ر�شاه مب�شاركة 
االنتخابات،  يف  والن�شاء  ال�شباب 
م�شاركة  ت���ك���ون  م���ا  ع�����ادة  ح��ي��ث 
املناطق  يف  م��ن��خ��ف�����ش��ة  ال��ن�����ش��اء 

املحافظة.
ن�شر  ه����ن����اك  ال�����ع�����ادة  يف  وق�������ال 
هذه  امل  ك����ل  ول���ك���ن  وه�����زمي�����ة، 
�شاهدت  اأن  بعد  تبخر  ال��ه��زمي��ة 

حما�س ال�شباب .
بال�شكر  ات����ق����دم  ك���م���ا  وا������ش�����اف 
ي�شبق  ف���ل���م  ل���ن�������ش���ائ���ن���ا.  ك����ذل����ك 
خرجت  ان  ب��اك�����ش��ت��ان  ت���اري���خ  يف 
ال��ن�����ش��اء و���ش��وت��ن ب��ه��ذه االع����داد 
لل�شرور  يدعو  ام��ر  اإن��ه  الكبرية. 
اجلهود  يف  ي�����ش��ه��م��ن  ن���راه���ن  ان 
ل�شنع باك�شتان جديدة . واعلنت 
مفو�شية االنتخابات يف باك�شتان 
االنتخابات  يف  امل�شاركة  ن�شبة  ان 
البالد  �شهدتها  التي  الت�شريعية 
 60% ب��ل��غ��ت ح������واىل  ال�������ش���ب���ت 
اي اع���ل���ى ن�����ش��ب��ة ع��ل��ى االط����الق 
االنتخابات  وكانت   1977 منذ 
 2008 يف  ال�شابقة  الت�شريعية 
�شهدت اقباال اقل بكثري من قبل 
ن�شبة  يومها  بلغت  اذ  الناخبني 

امل�شاركة 44%.

عمر�ن خان يرحب بن�سبة �مل�ساركة يف �نتخابات باك�ستان

ر�يو�ش مونت مي�سي يومه �الأول بال�سجن 
•• غواتيماال-وكاالت:

زنزانته،  االأول يف  يومه  رايو�س مونت  اإيفراين  ال�شابق  رئي�س غواتيماال  اأم�شى 
بعد اأن حكم عليه اجلمعة بال�شجن ثمانني عاما لتهم تتعلق باالإبادة اجلماعية 
ووت�س  رايت�س  هيومن  منظمتا  امتدحته  حكم  وه��و  االإن�شانية،  �شد  وبجرائم 
دراماتيكية  �شورة  بر�س  اأ�شو�شيتد  وكالة  واأعطت  احلقوقيتان.  الدولية  والعفو 
ملا دعته ال�شقوط املدوي للرجل البالغ من العمر 86 عاما، والذي حكم البالد 
خالل ثمانينيات القرن املا�شي .   وكانت حمكمة يف غواتيماال قد اأدانت احلاكم 
اإبادة جماعية، وجرائم �شد االإن�شانية، خالل اأكرث  ال�شابق يوم اجلمعة بارتكاب 
وحكمت  عاما،   36 ا�شتمرت  التي  احل��رب  وه��ي  دموية،  االأهلية  احل��رب  مراحل 
املحكمة عليه بخم�شني عاما يف التهمة االأوىل، وبثالثني عاما يف الثانية. وقالت 
اأن  باالإجماع  قررت  املحكمة  اإن  اجلل�شة  تراأ�شت  التي  باريو�س  يا�شمني  القا�شية 
رايو�س مونت م�شوؤول ب�شفته مدبر جرائم اإبادة جماعية واأخرى �شد االإن�شانية. 

ووجهت لرايو�س مونت اتهامات بتنفيذ 
قامت  ال��ت��ي  امل��ح��روق��ة،  االأر�����س  �شيا�شة 
من  اآالف  بقتل  خاللها  اجلي�س  ق���وات 
االأ�شليني.  البالد  �شكان  من  القرويني 
اإن راي��و���س مونت غ�س  وي��ق��ول االدع���اء 
ق��ي��ام اجل��ن��ود باالغت�شاب  ال��ط��رف ع��ن 
تخلي�س  ملحاولة  وال�شرقة،  والتعذيب 
الي�شاريني  امل��ت��م��ردي��ن  م��ن  غ��وات��ي��م��اال 
و   1982 ع���ام���ي  ب����ني  ح��ك��م��ه  خ�����الل 
عنفا  ال���ف���رات  اأك�����رث  وه����ي   ،1983
يف احل���رب االأه��ل��ي��ة ال��ت��ي ا���ش��ت��م��رت من 
فيها  ق��ت��ل  وال��ت��ي   1996 و   1960

�شخ�س. األف   250

�مل�سلحون ينهون ح�سار وز�رتني يف ليبيا 
•• طرابل�س-وكاالت:

)الربملان(  العام  الوطني  وامل��وؤمت��ر  احلكومة  من  امل�شكلة  اللجنة  ا�شتلمت 
كانت  التي  امل�شلحة  امللي�شيات  العدل واخلارجية من  وزارت��ي  ليبيا مقر  يف 
ال�شيا�شي  العزل  قانون  بتبني  للمطالبة  اأ�شبوعني  نحو  منذ  حتا�شرهما 
وزير  وق��ال  ال�شابق.  النظام  مع  املتعاونني  من  الدولة  موؤ�ش�شات  وتطهري 
العدل الليبي �شالح املريغني اإن امل�شلحني �شلموا الوزارتني للجنة �شكلتها 
موؤ�ش�شات  اأن  واأ���ش��اف  املكان،  غ��ادروا  ثم  العام  الوطني  وامل��وؤمت��ر  احلكومة 
الدولة يجب اأال مت�س. اآمل اأن نكون قد تعلمنا هذا الدر�س . وكانت عنا�شر 
الع�شكرية من حميط وزارتي اخلارجية  اآلياتها  امللي�شيات �شحبت االأربعاء 
والعدل، اإال اأنها اأبقت على ح�شارهم لهذين املبنيني. ومنذ نحو اأ�شبوعني 
الذي  ال�شيا�شي  العزل  قانون  بتبني  وطالبوا  ال��وزارت��ني  م�شلحون  حا�شر 
ال�شابقني  امل�شوؤولني  باإبعاد  يق�شي 
الراحل  العقيد  واملتعاونني مع نظام 
معمر القذايف. لكن املحتجني اأعلنوا 
العام  ال��وط��ن��ي  امل��وؤمت��ر  تبنى  بعدما 
العزل،  قانون  البالد  �شلطة يف  اأعلى 
با�شتقالة  اأي�������ش���ا  ي��ط��ال��ب��ون  اأن���ه���م 
وكان  زي����دان.  علي  احل��ك��وم��ة  رئي�س 
متظاهرون جتمعوا اجلمعة اأمام مقر 
العا�شمة  الليبية يف  وزارة اخلارجية 
طرابل�س حماولني فك الطوق الذي 
اأ�شبوعني  ن��ح��و  م��ن��ذ  ع��ل��ي��ه  ي��ف��ر���ش��ه 

عنا�شر من امللي�شيات امل�شلحة.
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العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1340 جتاري كلي              
اىل اخل�شم املدخل /1- جينتو  توما�س  جمهول حمل االقامة مبا ان 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ناير  مادهافان  يف  راما�شاندران  االث   / املدعي 
مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
120.000 درهم والزامهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت 
بالقاعة  ���س   9:30 ال�شاعة   2013/5/19 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�شة  لها 
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 االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/107 مدين جزئي                
العامليه  ا�شيكو  )���س.ذ.م.م()���ش��اب��ق��ا  للمقاوالت  االوىل  العامليه   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
ليزجن  اوت��و  الريامي   / املدعي  ان  االقامة مبا  )�����س.ذ.م.م( جمهول حمل  للمقاوالت 
�س .ذ.م.م وميثله: حممد علي �شلمان املرزوقي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )35863 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
اال�شتحقاق وحتى  تاريخ  �شنويا من   %12 بواقع  التجارية  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�شاعة 8:30 �س  املوافق 2013/5/21  الثالثاء  التام.  وح��ددت لها جل�شة يوم  ال�شداد 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1605 جتاري كلي                
اىل املدعى عليه /1- �شركة ايرونت مليتد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
علي  عبداهلل  را�شد  وميثله:  امل��ح��دودة  التوزيع  خلدمات  البحار  عرب  �شركة   /
امل�شحوب  ال�شيك  ب��رد  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اق��ام  قد  ع��رب   بن 
والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
فانت مكلف  لذا   ch2.E.22 بالقاعة  ال�شاعة 9:30 �س  املوافق 2013/6/11 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/307 جتاري كلي                
اىل املدعى عليه /1- زهرة لنظم احلماية واالجهزة الكهربائية �س.ذ.م.م   جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني ) �س م ع ( وميثله: خالد كلندر عبداهلل 
ح�شني  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)5000000 درهم( تعوي�شا عن اال�شرار التي ا�شابت املدعي من اخطاء املدعي عليها 
باال�شافة اىل الفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21 ال�شاعة 
9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/458 جتاري كلي                

اىل املدعى عليه /1- بن بليله للمقاوالت ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
���س.ذ.م.م وميثله: ح�شني علي عبدالرحمن  املدعي / دبي للخر�شانه اجلاهزة 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها ب�شداد  لوتاه قد 
مبلغ وقدره )1.116.030.00 درهم( والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 
يوم  لها جل�شة  واالت��ع��اب.   وح��ددت  وامل�شاريف  والر�شوم  التام،  ال�شداد  وحتى 
االثنني املوافق 2013/5/20 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/86 تنفيذ جتاري
ذ.م.م    ACI انف�شت  كابيتال  ال��رن��ات��ي��ف  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة املدينة الفارهة 
اأق��ام عليك  العقارية وميثله: خالد احمد عبداهلل احمد  قد  للو�شاطة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
او خزينة املحكمة وعليه فان  التنفيذ  )1967052.66( درهم اىل طالب 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/154  ا�ستئناف عقاري

ليمتد  �شاندوفال  جلف  بافاريا  -�شركة   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /اوجني جامز فارغا    قد 
بالدعوى رقم 2011/839 عقاري  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2013/3/3 بتاريخ  كلي 
وعليه   ch1.C.11 2013/6/11 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا  .  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     

  اعالن اأمر اأداء بالن�سر
يف الدعوى رقم 2012/115 اأمر اأداء

اىل املدعى عليه/1- معزاز خان غالب خان جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �شركة معراج لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م وميثله: 
هناء عبدال�شالم عبدالعزيز �شهاب الها�شمي  طلب ا�شت�شدار امر اأداء 
املدعي  الزام  بتاريخ 2013/5/5  فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية 
عليه ب�شداد مبلغ 211193 درهم للمدعي والر�شوم وامل�شاريف. ولكم 
احلق يف التظلم من االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا 

االعالن. 
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2753 /2012  عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ احمد املر�شي عبداملعطي ال�شيد طلحة اجلن�شية: م�شر مدعي عليه: 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  لل�شحن  احلياة 
بالن�شر)بورود  االمارات عنوانه:  لل�شحن اجلن�شية:  املطلوب اعالنه/احلياة 
التقرير ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
االربعاء املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   -
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/10
قلم املحكمة العمالية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3353  و 3350 /2012  عم جز- م ع- ب - اأظ

لياقت  حممد  رانا  2-�شوهيل  اهلل  ب�شري  عبدالرحيم  حممد   -1 مدعيان/ 
اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  انيما  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  علي 
اعالنه/انيما  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات 
للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام 
 2013/5/22 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة العمالية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 415  و 414 /2013  عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعيان/ 1- حممد ر�شل مومن اهلل 2-عمر فاروق حممد حنيف اجلن�شية: 
بنغالدي�س مدعي عليه: القوة العا�شرة للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات   
العا�شرة  القوة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام 
 2013/5/15 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/06
قلم املحكمة العمالية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 908  و 907 /2013  عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعيان/ 1- حنيف التي عبدالقادر التي رحيم خاتون2-عبداخلالق عامل موندال 
العامة  والنقليات  للمقاوالت  احلديثة  اجلزيرة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية: 
اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ اجلزيرة 
احلديثة للمقاوالت والنقليات العامة اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/22 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
حممد  مدينة  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  زايد  بن 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ  2013/4/24
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  692 /2013  عم جز- م ع- ب - اأظ

�شقر   عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  اهلل  رياج  الدين  �شوفار  مدعي/ 
ال�شرقة العمال الطابوق والبال�شر اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ �شقر ال�شرقة العمال الطابوق والبال�شر 
اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر)اعالن املدعى عليها بعري�شة الدعوى(  
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة العمالية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
          اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1073 /2013  عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ ه�شام بنعمر اجلن�شية: املغرب مدعي عليه: اخليايل لتعهدات تنظيم 
حفالت الزفاف واملنا�شبات اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
الزفاف  حفالت  تنظيم  لتعهدات  اخليايل  اعالنه/   املطلوب  عمالية 
واملنا�شبات اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد 
مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/08
قلم املحكمة العمالية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  973 /2013  عم جز- م ع- ب - اأظ

واحة  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبدالعزيز  �شيز  مدعي/ 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  البالط  العمال  القوع 
اجلن�شية:  البالط  العمال  القوع  واحة  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/5/08
قلم املحكمة العمالية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى

 رقم   1045و1055و1044و1054و1056و1046 /2013  عم جز- م ع- ب - اأظ
مدعني/ 1-حممود احل�شن مفي�س الرحمن 2-ابو القا�شم ابو طاهر 3-�شيف  العامل 
�شاه العامل 4-حممد كافل الدين من�شي مياه 5-�شهيل احمد ف�شل كرمي 6-حممد 
عمران جانى ابو الب�شر اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: ايبال لل�شناعات املعدنية 
اعالنه/ املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م 
ايبال لل�شناعات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/15 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/08
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: بيرت انرتتينمنت �شريفيز ) ذ.م.م( رقم الرخ�شة: 585653 
�شرق      - هورالعنز  دي��رة-  بوحميد-  عبداهلل  ا�شماعيل  ملك   8 مكتب  العنوان: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�شئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل 
999220  تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانهاب�شدد الغاء الرخي�س 
اخلا�س بال�شركة ال��واردة اعاله وذلك مبوجب االج��راءات والنظم املتبعة يف 

الدائرة .
وعلى من لديه اي اعرا�س التقدم اىل دائرة التنمية االقت�شادية بدبي من 
Suggest_compalin@dubaided. خالل الربيد االلكروين
الثبوتية وذلك خالل )15(  امل�شتندات واالوراق  gov.ae مرفقا معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1292   

البخار  اليها : �شركة بتلرز للتنظيف على  املنذر  ���س.ذ.م.م   العقارية  املنذرة/  زمرد   
وخدمات الغ�شيل) ذ.م.م( تنذر املنذرة/ املنذر اليها ب�شداد مبلغ )12.698 ( اثنا ع�شر 
الف و�شتمائة وثمانية وت�شعون درهم قيمة م�شتحقات ايجارية عن ال�شقة رقم )216( 
وذل��ك خالل  ال�شداد ور�شوم اعالنات )3004(  زم��رد مت�شمنة غرامة تاخري يف  بربج 
مدة اق�شها ثالثون يوما من تاريخ ا�شتالمها هذا االن��ذار واال �شوف ت�شطر املنذرة 
من  حالية  وت�شليمها  العني  باخالء  للمطالبة  القانونية  االج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل 
ال�شواغل باحلالة اجليدة التي  كانت عليها قبل التعاقد، و�شداد كامل القيمة االيجارية 
وم�شاريف ا�شتهالك الكهرباء واملياه حتى تاريخ االخالء التام مع حتميل املنذر اليها 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1379 عمايل  جزئي                  
اىل املدعى عليه/1- حجى وححجي لتجارة املالب�س واالك�ش�شوارات -�س.ذ.م.م   
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / روزيكال اورونوفا وميثله: عبدالرحمن 
عبداهلل ح�شني امل�شرب قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(  عمالية وقدرها )46338 
القانونية. رقم ال�شكوى )2013/141076(. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 
2013/5/19 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي  لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10791 بتاريخ 2013/5/13   

العدد 10791 بتاريخ 2013/5/13   العدد 10791 بتاريخ 2013/5/13   العدد 10791 بتاريخ 2013/5/13   العدد 10791 بتاريخ 2013/5/13   
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•• ال�صارقة-وام: 

الدولة يف فعاليات ملتقى  اال�شتهالكي يف  التعاوين  ي�شارك االحت��اد 
اأيام  ثالثة  وت�شتمر  الثالثاء  غ��دا  ت��ب��داأ  التي  اخلام�س  التعاونيات 
ال�شعودية  الباحة  مدينة  فى  احل�شاري  العزيز  عبد  امللك  مركز  يف 
حتت �شعار نحو �شراكة تعاونية م�شتدامة يراأ�س وفد االحتاد �شعادة 
اال�شتهالكي  التعاوين  االحت��اد  رئي�س  ال�شام�شي  رحمه  حمد  ماجد 
االحتاد  جمعية  ع��ام  مدير  الفال�شي  ذيبان  بن  حميد  خالد  يرافقه 
لدعوة  تلبية  امللتقى  التعاوين يف  االإحت��اد  م�شاركة  وتاأتي  التعاونية. 

�شعادة عبد اهلل بن حممد الوابلي رئي�س جمل�س اجلمعيات التعاونية 
يف ال�شعودية فيما يعقد امللتقى حتت رعاية االأمري م�شاري بن �شعود 
بن عبد العزيز اآل �شعود اأمري منطقة الباحة وباإ�شراف وزارة ال�شوؤون 

االجتماعية. 
وي�شتمل امللتقى على اأربعة حماور رئي�شة تتطرق اإىل واقع اجلمعيات 
االأول  املحور  يتناول  حيث  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  التعاونية 
حتديات  م��ن  التعاونية  احل��رك��ة  يجابه  وم��ا  التعاوين  العمل  تطور 
االقت�شادية  وال�����ش��راك��ات  التعاونية  اجلمعيات  ع��ن  ال��ث��اين  وامل��ح��ور 
والوعي  الثقافة  دور  ال��ث��ال��ث  امل��ح��ور  وي�شتعر�س  واالإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

التعاوين بينما يناق�س املحور الرابع اأهمية تنمية اجلمعيات التعاونية 
وي�شارك يف يطرح املحاور نخبة من اخلرباء واملخت�شني. ويت�شمن 
امللتقى ثالث ور�س عمل تتمثل االأوىل يف برنامج تثقيفي وتطويري 
لتح�شني كفاءات القياديني يف اجلمعيات التعاونية والثانية لقاء بني 
اململكة  التعاونية يف  وروؤ�شاء اجلمعيات  التعاونية  جمل�س اجلمعيات 
اجلمعيات  لتنمية  وت��وع��وي��ا  تثقيفيا  ب��رن��اجم��ا  الثالثة  ت��ق��دم  فيما 
رحمه  حمد  م��اج��د  ���ش��ع��ادة  ي�����ش��ارك  اململكة.  يف  الن�شائية  التعاونية 
من  امل�شتخل�شة  ال��درو���س  ح��ول  عمل  ب��ورق��ة  امللتقى  يف  ال�شام�شي 
جتربة العمل التعاوين يف االإمارات على مدى 37 عاما والتي حملت 

مالح التميز يف كل االأن�شطة االقت�شادية واالجتماعية اإ�شافة اإىل اأن 
العمل التعاوين ي�شعى اإىل التطوير والتغري الذي ي�شمل نظام واآلية 
امل�شتدامة  التنمية  اأهمية  على  ال��ورق��ة  تركز   . ال�شعيفة  الت�شويت 
التعاونيات  ال��ق��ائ��م��ة وت��ع��زي��ز ع��م��ل  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  ت��ط��وي��ر  و����ش���رورة 

االإ�شتهالكية على م�شتوى دول اخلليج العربي . 
امللتقى بورقة عمل يعر�س  كما ي�شارك خالد بن ذيبان الفال�شي يف 
مدى  وتت�شمن  الدولة  يف  اال�شتهالكية  التعاونيات  جتربة  خاللها 
من  الفرة  خ��الل  التعاونية  االحت��اد  جمعية  حققته  ال��ذي  التطور 

.  2012 حتى   2000

�الحتاد �لتعاوين يف �لدولة ي�سارك بامللتقى �خلام�ش للجمعيات �لتعاونية يف �ل�سعودية
املال والأعمال

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
مكتبه  يف  العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز  رئي�س  دب��ي  حاكم  نائب 
واملدير  ال��رئ��ي�����س  ه���وجن  واجن  ال�شيد  ام�����س  ع�شر  ب��امل��رك��ز 
اللقاء  خ���الل  وج���رى  ال�شيني  التعمري  لبنك  التنفيذي 
مركز  بني  واال�شتثماري  املايل  التعاون  امكانات  ا�شتعرا�س 
افتتاح مركز  املقرر  ال��ذي من  ال�شيني  والبنك  العاملي  دبي 
ال�شيني يف منطقة  للبنك  ف��رع  ك��اول  امل��رك��ز  ل��ه يف  رئي�شي 
حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  رحب  وقد  االو�شط.  ال�شرق 
بن را�شد بخطوة البنك معربا عن ثقته باأن هناك جماالت 
املحلي  اقت�شادنا  دعم  اجل  للتعاون بني اجلانبني من  عدة 
وبنك  العاملي  امل��ايل  دب��ي  ملركز  امل�شركة  امل�شالح  وحتقيق 
حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  معايل  اللقاء  ح�شر  ال�شيني  التعمري 
�شعيد غبا�س وزير دولة ع�شو جمل�س االدارة االعلى ملركز 
ال�شيباين مدير  ابراهيم  ومعايل حممد  العاملي  امل��ايل  دبي 
عام ديوان �شاحب ال�شمو حاكم دبي و�شعادة عبداهلل �شالح 
حمافظ مركز دبي املايل العاملي و�شعادة عي�شى قابل ع�شو 

جمل�س االدارة االعلى ملركز دبي املايل العاملي.

مكتوم بن حممد بن ر��سد ي�ستقبل �لرئي�ش و�ملدير �لتنفيذي لبنك �لتعمر �ل�سيني

•• اأبوظبي-وام:

�شجل قطاع ال�شياحة يف اأبوظبي نتائج اإيجابية عديدة خالل 
اأبوظبي  هيئة  ج��ن��اح  �شمن  ال��ع��رب��ي  ال�شفر  ���ش��وق  م��ع��ر���س 
العمل  اجتماعات  من  جمموعة  واإج���راء  والثقافة  لل�شياحة 
يعك�س  مبا  وخدماتها  باقاتها  عن  لال�شتف�شار  واملفاو�شات 
ح��ج��م ت��ط��ور امل��ن��ت��ج ال�����ش��ي��اح��ي يف االإم������ارة وو����ش���ف مبارك 
هيئة  يف  اخلارجية  واملكاتب  ال��روي��ج  اإدارة  مدير  النعيمي 
اأبوظبي لل�شياحة والثقافة احل�شور املميز لقطاع ال�شياحة يف 
اأبوظبي باأنه االأكرث ن�شاطا يف م�شرية امل�شاركة مبعر�س �شوق 
ال�شفر العربي م�شريا اإىل اأن اجلناح �شم حوايل 90 منتجا 
ال�شياحية  52 جهة ثلثها على االأق��ل من اخلدمات  قدمتها 
الثقافية  االأن�شطة  م��ن  ب��اق��ة  اجل��ن��اح  �شهد  وق���ال  اجل��دي��دة. 
والراثية التي ا�شتقطبت اأنظار زوار احلدث وخا�شة من�شة 
التقاط ال�شور ال�شخ�شية التي وفرتها جزيرة يا�س واأ�شكال 
وحتدي  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  م��ن  املقدمة  احل��ي��وان��ات 
الفورموال1 على جهاز �شباقات افرا�شي حيث �شاهمت هذه 
االأن�شطة يف زيادة االإقبال على اجلناح . واأو�شح النعيمي ان 
جماالت  يف  معلومات  على  للح�شول  طلبات  تلقت  الهيئة 
خمتلفة منها ال�شفن ال�شياحية و املوؤمترات و �شياحة الرفية 
واملغامرات والعطالت العائلية وهو ما نعتربه موؤ�شرا وا�شحا 
اإىل  ترفيهية  �شياحية  كوجهة  باالإمارة  االهتمام  تنامي  على 
االأعمال..  لفعاليات  مثايل  كمق�شد  احلالية  مكانتها  جانب 

االإم����ارة مع  ال�شياحي يف  للمنتج  اأن��ظ��اره  االإع���الم  وج��ه  كما 
اإع����الم م��ط��ب��وع��ة وتلفزيونية  و���ش��ائ��ل  اإج�����راء ح�����وارات م��ع 
واململكة  الالتينية  واأم��ري��ك��ا  اخل��ل��ي��ج  منطقة  م��ن  ورق��م��ي��ة 
يعكف   : وق��ال  واأملانيا.  ورو�شيا  الت�شيك  وجمهورية  املتحدة 
مع  املفاو�شات  متابعة  على  حاليا  ال�شياحية  الوجهة  �شركاء 

اأع��م��ال حمتملني من  واج��ت��م��اع��ات  اأف����واج  ومنظمي  وك���الء 
املتحدة  واململكة  املتحدة  والواليات  الالتينية  واأمريكا  الهند 
وجمل�س التعاون اخلليجي والتباحث لتطوير باقات عطالت 
والكويت  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شركاء من  مع  بالتعاون 

وقطر.

بدء �أعمال موؤمتر �أبوظبي �الإح�سائي 2013 قطاع �ل�سياحة يف �أبوظبي ي�سجل نتائج �إيجابية يف معر�ش �سوق �ل�سفر �لعربي
•• اأبوظبي-وام:

رعاية  باأبوظبي حتت  االح�شاء  نظمه مركز  ال��ذي   2013 االإح�شائي  اأبوظبي  موؤمتر  اأعمال  ام�س  �شباح  ب��داأت 
و  اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  الوطني  االأم��ن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو 
ي�شتمر ملدة يومني مب�شاركة اأكرث من 550 �شخ�شية حملية وعربية وعاملية من اخلرباء و�شناع القرار و را�شمي 
ال�شيا�شات حتت �شعار �شركاء يف التنمية .. جودة البيانات االإدارية وذلك يف فندق ريتز كارلتون . واأ�شار معايل نا�شر 
اأحمد ال�شويدي رئي�س جمل�س اإدارة مركز االإح�شاء يف الكلمة االفتتاحية للموؤمتر اىل مو�شوع فهم االحتياجات 
ال�شرورية للح�شول على اإح�شاءات عالية اجلودة يف اإمارة اأبوظبي موؤكدا حر�س املوؤمتر على اإبراز وتعزيز العديد 
من املحاور التنموية املهمة ومنها مفهوم االإح�شاء االإلكروين وذلك لكونه االألية املثلى يف دعم الرابط والتعاون 
جودة  يعزز  االإل��ك��روين  االإح�شاء  اأن  االإح�شائية..واأ�شاف  البيانات  وم�شتخدمي  م��زودي  خا�شة  املوؤ�ش�شات  بني 
االإح�شاء ثالث  اأطلق مركز  واملنهجيات. وقد  وامل�شطلحات  املعايري  الدقة واحلداثة وتوحيد  البيانات من حيث 
مبادرات اإح�شائية مت االعالن عنها اليوم خالل حفل افتتاح املوؤمتر وتوفر املبادرات الثالث وهي حا�شبة الت�شخم 
ال�شخ�شي حا�شبة القوة ال�شرائية للدرهم وال�شاعة ال�شكانية بيانات اآنية متكن امل�شتخدم من اال�شتفادة من البيانات 
واملعلومات التي تقدمها ب�شكل مبا�شر ومن خالل موقع املركز على االإنرنت. و اأكد �شعادة بطي اأحمد حممد بن 
بطي القبي�شي مدير عام مركز االإح�شاء مبنا�شبة اطالق املبادرات احلر�س على القيام بالدور املطلوب يف عملية 
التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها اإمارة اأبوظبي الفتا اىل اأن روؤية اأبوظبي التنموية 2030 جاءت للتاأكيد على اأنه 
اإذا ما اأرادت عملية التنمية هذه اأن حتقق االأهداف والتطلعات املرجوة منها فال بد اأن ت�شتند على معلومات واأرقام 
علمية ودقيقة وموثوقة..و اأ�شاف اأن مركز االإح�شاء هو اجلهة الوطنية الوحيدة املخولة بتقدمي االأرقام والبيانات 
اإىل  �شعيهم  بتحملها موؤكدا  �شعيد  املركز م�شوؤولية هو  ذلك يحمل  اأن  اىل  واأ�شار  والدقيقة.  العلمية  االإح�شائية 
تقدمي احللول واالأفكار العلمية املبتكرة والدقيقة التي تخدم خمتلف قطاعات و�شرائح جمتمع االإمارات وبال�شكل 
هذه  باإطالق  �شعادته  عن  معربا  اأبوظبي  اإم��ارة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة  التنمية  عملية  مواكبة  من  ميكنه  ال��ذي 
اإمارة  االإح�شائي يف  النظام  بارزة من عالمات تقدم وتطور  االإماراتي وتعد عالمة  املجتمع  التي تخدم  املبادرات 

اأبوظبي لي�س فقط على امل�شتوى االإقليمي بل وعلى امل�شتوى العاملي اأي�شا.

خدمات ات�شاالت للتجارة عرب الهاتف املتحرك 
يف  عمالئها  م��ن  امل��الي��ني  منها  ي�شتفيد  وال��ت��ي 
افريقيا وا�شيا ومنطقة ال�شرق االو�شط تر�شحت 
 Financialقبل م����ن  م���رم���وق���ة  جل����ائ����زة 
 ، IFC الدولية  التمويل  وموؤ�ش�شة   Times

ع�شو جمموعة البنك الدويل.
خ��دم��ة ات�����ش��االت امل��ال��ي��ة ع��رب ال��ه��ات��ف املتحرك 
اىل  و�شلت  فلو�س  با�شم  جت��اري��ا  ت��ع��رف  وال��ت��ي 
امل�شتدام  التمويل  النهائية يف جوائز  الت�شفيات 
العاملية 2013 حتت فئة التكنولوجيا التمويل 

امل�شتدام .
ان خدمة فلو�س توفر خدمات م�شرفية متكاملة 
امل���ت���ح���رك، وي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا حاليا  ال��ه��ات��ف  ع���رب 
اال�شتفادة  م��ن  ومكنتهم  العمالء  م��ن  امل��الي��ني 
من اخلدمات امل�شرفية الأول مرة. ان ات�شاالت 
عرب هذه اخلدمة توفر االمان واملرونة وبذلك 
تقلل من �شرورة حمل مال نقدي وت�شمان ان 
االلتزامات املالية بني اال�شحاب وافراد العائلة 

تتم ب�شهولة وي�شر وامان.  
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�����ش��ام�����ش��ي،  خليفة  وق����ال 
نحن  ق��ال:  املجموعة  ل��دى  الرقمية  للخدمات 
ق��ي��م��ة م�شافة  ذات  ه���ذه اخل���دم���ة  ب���ان  ن���وؤم���ن 
اال�شلوب  تغري  على  ال��ق��درة  ول��دي��ه��ا  لعمالئنا 
ال���ه���وات���ف املتحركة  ام���وال���ن���ا.  ب���ه  ن��دي��ر  ال����ذي 
ح�شنت �شبل احل��ي��اة م��ن ع��دة ن��واح��ي وان���ه ملن 
على  ال��ق��درة  لدينا  ا�شبح  ان��ه  التفكري  اجلميل 
ا�شتبدال االأوراق النقدية و املعدنية عرب تقدمي 
خ��دم��ات م�����ش��رف��ي��ة م��ت��ح��رك��ة ل��ع��م��الئ��ن��ا وعلى 
م�شتوى عاملي.  خدمة فلو�س متكن عمالئنا من 
وو�شائل  واملرافق،  املتاجر،  )يف  الدفع  اإمكانيات 

واإدارة  والدولية(  )املحلية  والتحويالت  النقل( 
احل�شابات امل�شرفية، واإ�شدار التذاكر. 

 Financial امل�شابقة، التي تنظمها �شحيفة 
ع�شو  الدولية،  التمويل  وموؤ�ش�شة   Times
امل�شابقة  وت���ه���دف  ال������دويل،  ال��ب��ن��ك  جم��م��وع��ة 
ال��ت��ي تعمل على  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ك��رمي  اىل 
وامل��ج��ت��م��ع واحلوكمة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ل��ت��ك��ام��ل  ح��ل��ول 
ال�شوء  وت�شلط  اأعمالها،  املوؤ�ش�شاتية من خالل 
على ال�شراكات مع ال�شركات الغري املالية الإيجاد 

ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة ل��ت��ح��دي��ات اال���ش��ت��دام��ة االأك���رث 
اإحلاحا يف العامل.

ف���ازت خ��دم��ة فلو�س ب��ج��ائ��زة احت���اد ج��ي ا���س ام 
اي��ه ال���دويل GSMA وال��ت��ي تعد واح���دة من 
االت�شاالت  ق��ط��اع  يف  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���وائ���ز  اأرق�����ى 
والتكنولوجيا لل�شنة الثانية على التوايل يف فئة 
 NFC امل��دى  قريب  لالت�شال  خدمة  اأف�شل 
العاملي  اللقاء  خ��الل  املتنقلة  املالية  اخل��دم��ات 

مل�شغلي الهاتف املتحرك يف بر�شلونة . 

•• ال�صارقة-وام:

للموؤمترات  وال��ع��ني  ال�����ش��ارق��ة  اك�شبو  م��رك��زا  دع��ا 
اإىل التن�شيق والتعاون بني جميع الهيئات واملراكز 
لتعزيز  الدولة  يف  للمعار�س  وامل�شت�شيفة  املنظمة 
ر�شم  اىل  اإ���ش��اف��ة  العاملية  ال�شاحة  على  مكانتها 
خريطة احتادية للمعار�س واملوؤمترات تي�شر على 
وخارجها  الدولة  داخ��ل  امل�شاركة من  يف  الراغبني 
التنوع  ل��ل��زوار ت�شمن لهم  ث��ري��ة  اأج��ن��دة  وت��وف��ري 
خا�شة اأن الدولة اأ�شبحت من اأهم املراكز العاملية 
يف قطاعي املعار�س واملوؤمترات. واأكد �شيف حممد 
ال�����ش��ارق��ة و�شيف  امل��دف��ع م��دي��ر ع��ام م��رك��ز اك�شبو 
خالل  للموؤمترات  العني  مركز  مدير  ال�شبو�شي 
اجتماعهما يف مقر اك�شبو ال�شارقة اأهمية التن�شيق 
والتعاون وتبادل اخلربات بني اجلانبني مبا يعود 
التنظيم  اأو  الت�شويق  ح��ي��ث  م��ن  ���ش��واء  ب��ال��ف��ائ��دة 
وزي����ادة امل�����ش��ارك��ات يف امل��ع��ار���س وامل���وؤمت���رات التي 
ي�شت�شيفها املركزان واإيجاد نوع من التكامل وفتح 
ب��اب اال���ش��ت��ف��ادة لكليهما م��ن جت���ارب االآخ���ر حيث 
املتميزة  ال�شناعات  من  املعار�س  �شناعة  اأ�شبحت 
االقت�شادي  التنوع  �شيا�شة  يف  كبري  ب�شكل  وت�شهم 
وزي������ادة ال���دخ���ل وزي������ادة ن�����ش��ب وم���ع���دالت اإع�����داد 
مدير  نائب  رزق  عامر  االإج��ت��م��اع  ح�شر  ال�شياح. 
للمعار�س  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  يف  التموين 
ومروان امل�شغوين مدير العالقات العامة يف مركز 
اإك�شبو  مبركز  امل�شاريع  وم��دي��رة  ال�شارقة  اإك�شبو 
لل�شيف  اك�شبو  مركز  ع��ام  مدير  وق��دم  ال�شارقة. 
�شرحا وافيا حول املعار�س واملوؤمترات التي ينظمها 
اأو  التجارية  املتخ�ش�شة  املعار�س  فيها  مبا  املركز 
اىل  اإ�شافة  املختلفة  االأق�شام  وعمل  االإ�شتهالكية 

ودعم  بتوجيهات  تتم  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  التو�شعات 
الدكتور �شلطان بن حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال�شارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ومتابعة �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�شمي 
امل�شتخدمة  والتقنيات احلديثة  التنفيذي  املجل�س 
فعال  ب�شكل  �شاهمت  والتي  والت�شويق  التنظيم  يف 
االإقليمية  املراكز  واأح��دث  اأه��م  املركز من  يف جعل 
اأن  اإىل  املدفع  واأ�شار  املعار�س.  قطاع  يف  والدولية 
حيث  م�شتمرا  منوا  ي�شجل  ال�شارقة  اك�شبو  مركز 
بلغ عدد املعار�س التي نظمها خالل العام اجلاري 
اأحداث وفعاليات  ا�شت�شافته  بجانب  معر�شا   20

كبرية منها ملتقى االت�شال احلكومي الذي �شارك 
فيه �شخ�شيات عاملية واإقليمية مرموقة منوها باأن 
املركز يرحب بالتعاون مع مركز العني للموؤمترات. 
وثمن دور مركز العني للموؤمترات الذي يقوم به يف 
ا�شت�شافة وتنظيم املعار�س واملوؤمترات وهو العب 
الدولة.  يف  امل��ع��ار���س  ق��ط��اع  منظومة  يف  رئي�شي 
اك�شبو  مركز  اإن  ال�شبو�شي  �شيف  ق��ال  جانبه  من 
للمعار�س  املنظمة  اجلهات  اأه��م  يعد من  ال�شارقة 
م�شتوى  على  بل  الدولة فقط  م�شتوى  على  لي�س 
املنطقة اأي�شا واأن زيارته تهدف للتعرف على اآلية 
العمل فيه والتن�شيق والت�شاور بني اجلانني وتبادل 

املعلومات واخلربات. 
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•• اأبوظبي-وام:

ال�شهور  خالل  �شهدت  العاملية  املال  اأ�شواق  اإن  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  قالت 
االأخرية اأداء مل تعهده منذ بداية االأزمة املالية العاملية حيث �شجلت اأ�شعار 
املتداولة يف االأ�شواق م�شتويات قيا�شية فقد ارتفع موؤ�شر نيكاي  االأ�شهم 
القيا�شي لالأ�شهم اليابانية اإىل اأعلى م�شتوى له يف خم�شة اأعوام ون�شف 
لها يف  اأعلى م�شتوى  اإىل  االأوروبية  املال  اأ�شواق  وارتفعت موؤ�شرات  العام 
ارتفاعات  االأخ��رى  هي  االأمريكية  االأ�شهم  اأ�شواق  و�شجلت  اأع��وام  خم�شة 
التطور يف حد  اأن هذا  ن�شبيا مو�شحة  اأق��ل  كانت مبعدالت  واإن  قيا�شية 
واملتعاملني  امل��ال  اأ���ش��واق  اإىل  بالن�شبة  �شواء  اإيجابية  دالالت  يحمل  ذات��ه 
بوجه  العاملية  االقت�شادية  االأو���ش��اط  اإىل  بالن�شبة  اأو  خا�س  بوجه  فيها 

اإثره  االأ�شواق  تكبدت  طويال  ا�شتمر  تراجع  بعد  ياأتي  اأن��ه  عام خ�شو�شا 
خ�شائر طائلة. و حتت عنوان اأ�شواق املال و اأفق االقت�شاد العاملي اأ�شافت 
الن�شرة اأن الوقوف عند هذه االرتفاعات دون النظر اإىل اأ�شبابها قد يكون 
اإىل  يعود  القريب فجزء كبري منها  امل�شتقبل  نتائج غري حممودة يف  له 
االأموال التي قامت البنوك املركزية يف بع�س الدول الكربى ب�شخها يف 
اقت�شاداتها �شعيا اإىل دفع عجلة النمو مو�شحة اأن جزءا اآخر منها يعود 
امل��ال يف ظل ع��دم قدرة  اأ���ش��واق  اإىل ع��دم جاذبية بدائل اال�شتثمار خ��ارج 
قطاعات االقت�شاد احلقيقي على طرح فر�س اإ�شتثمارية اآمنة اإىل جانب 
تراجع جاذبية اال�شتثمار يف اأ�شواق ال�شلع االأولية واأ�شواق ال�شرف واأ�شواق 
تهديدات  تواجهها  االأ���ش��واق  ه��ذه  من  كال  اأن  خ�شو�شا  العاملية  الذهب 
تقلل من اإقبال امل�شتثمرين عليها واأو�شحت الن�شرة التي ي�شدرها مركز 

تعاين  ال�شرف  اأ�شواق  اأن  اال�شراتيجية  والبحوث  للدرا�شات  االإم���ارات 
تناميا يف خماوف اندالع حرب عمالت عاملية �شاملة يف ظل �شعي الدول 
اإىل تخفي�س قيم عمالتها كو�شيلة لدعم الطلب على �شادراتها واأ�شواق 
املبالغ  االرتفاعات  بعد  االأ�شعار  فقاعة  انفجار  الذهب حماطة مبخاوف 
فيها طوال ال�شنوات املا�شية واأ�شواق ال�شلع االأولية بدورها تعاين ه�شا�شة 
�شديدة جراء اإرتباطها الع�شوي بقطاعات االقت�شاد احلقيقي ذات االأداء 
امل��ال حول  الأ���ش��واق  االأداء احل��ايل  التعامل مع  اإىل  ودع��ت  املطمئن  غري 
العاملي  االقت�شاد  بها  التي مير  االعتيادية  فالظروف غري  بحذر  العامل 
املراكمة  االأم��وال  لروؤو�س  ا�شتقباال  االأك��رث  القناة  االأ�شواق  هذه  جعلت 
لدى امل�شتثمرين و�شنعت منها م�شبا نهائيا الأموال التي�شري الكمي التي 
ت�شخها احلكومات يف اقت�شاداتها بعد اأن تاأخذ دورتها االأوىل يف االقت�شاد 

. ولفتت يف هذا ال�شدد اإىل اأنه رغم املكا�شب التي حققتها اأ�شواق االأ�شهم 
حتى االآن فهي مل ت�شتنفد جميع الفر�س يف هذا االإطار وما زالت مغرية 
االأخ��رى وذلك وفقا  اال�شتثمار  ببدائل  امل�شتثمرين مقارنة  اإىل  بالن�شبة 
هي  االأ���ش��ه��م  اأن  ي���رون  املحللون  زال  وم��ا  ب���ورز  اآن���د  �شتاندرد  لتقديرات 
الرهان االأف�شل للم�شتثمرين لكن اإىل متى �شي�شتمر ذلك اأو مبعنى اآخر 
ال�شيولة  العري�س من  التيار  ذلك  تدفق  املال  اأ�شواق  �شتتحمل  اإىل متى 
اإليها. ونبهت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها االإفتتاحي اإىل اأنه يف حال مل 
تتمكن االقت�شادات الكربى من حت�ش�س طريقها نحو النمو احلقيقي واإذا 
تدفق  ا�شتمر  واإذا  املال  اأ�شواق  اإ�شتثمارية مغرية خارج  بدائل  تتوافر  مل 
االأموال على هذه االأ�شواق فرمبا تكون اأ�شواق املال خالل ال�شهور املقبلة 

عر�شة لفقاعة جديدة قد تنفجر يف اأي حلظة.

�أخبار�ل�ساعة : �أ�سو�ق �ملال و�أفق �القت�ساد �لعاملي

حاكم �ل�سارقة ي�سهد حما�سرة عن �أزمة �ليورو لتوما�ش �سارجنت يف �أمريكية �ل�سارقة  

حتت عنوان الرثوة امل�شتدامة القائمة على الفكر املعريف

وزر�ة �القت�ساد تنظم �مللتقى �لثاين لل�سيا�سات �القت�سادية يف دبي
�سلطان �ملن�سوري: �الإمار�ت ت�سر بخطا ثابتة لتحقيق �قت�ساد يقوم على �ملعرفة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�شيا�شات  ال��ث��اين  امللتقى  االق��ت�����ش��اد  وزارة  تنظم 
القائمة  امل�شتدامة  االقت�شادية حتت عنوان الرثوة 
يوم  بدبي  فندق غراند حياة  املعريف يف  الفكر  على 
اخلمي�س 16 مايو اجلاري، والذي �شيناق�س االآليات 
م�شتدام  اقت�شاد  حتقيق  يف  ت�شاهم  التي  والو�شائل 
يقوم على املعرفة، ومبا يتنا�شب مع روؤية االإمارات 

االإ�شراتيجية 2021. 
اأن  االقت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شلطان  معايل  واأك��د 
االإم���ارات  ال��ذي ت�شري فيه  ال��وق��ت  ي��اأت��ي يف  امللتقى 
بخطا ثابتة لتحقيق اقت�شاد معريف بناء، يقوم على 
االإن�شان ويعتمد على االبتكار  اال�شتثمار االأمثل يف 
اقت�شاد  ت��ويل  االإم����ارات  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  واالإب�����داع، 

بحلول  ت�شتهدف  اأن��ه��ا  حيث  كبرية  اأهمية  املعرفة 
من   5% املعرفة  اقت�شاد  ي�شكل  اأن   2021 العام 

الناجت املحلي االإجمايل.
ال��ك��ب��رية القت�شاد  و����ش���دد م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى االأه��م��ي��ة 
اليوم، وذلك  العاملية  املعرفة يف منظومة االقت�شاد 
يف  والتكنولوجيا  امل��ع��رف��ة  توظيف  يف  ي�شهم  الأن���ه 
تقدمي منتجات وخدمات مميزة ومبتكرة ت�شهم من 
املطلوب،  االقت�شادي  االنتعا�س  حتقيق  يف  خاللها 
ب��اأن االإم���ارات متكنت من خ��الل حزمة من  منوهاً 
امل�شاريع التي اأعلنت عنها موؤخراً اأن تكون �شباقة يف 
هذا املجال، والتي ياأتي يف مقدمتها م�شاريع الطاقة 

املتجددة.
واأو�شح معاليه اأن التحول نحو اقت�شاد املعرفة يرك 
الدولة،  قطاعات  جميع  على  كبرية  اإيجابية  اآث���اراً 

اإننا ويف ظل التغيريات االقت�شادية الكبرية  وقال: 
وامل�شاريع التنموية الكربى التي ت�شهدها االإمارات، 
فاإنه البد من االعتماد على الكوادر املواطنة املوؤهلة 
ومبا  التطورات  هذه  مواكبة  على  القادرة  واملدربة 
اقت�شاد م�شتدام ومتنوع، ويعتمد  ي�شهم يف حتقيق 
على االإنتاجية والتناف�شية يف القطاعات املختلفة .  
وقال �شعادة حممد �شالح �شلواح وكيل وزارة م�شاعد 
ل�شوؤون ال�شيا�شات االقت�شادية: حر�شت الوزارة هذا 
العام اأن يتناول امللتقى مو�شوعاً بات ي�شهد اهتماماً 
اأن االعتماد على  العاملي، حيث  امل�شتوى  على  كبرياً 
اأ�شبح من  املعرفة يف حتقيق االنتعا�س االقت�شادي 
اأهم الق�شايا التي حتتاج اإىل درا�شات وتبادل االآراء 

للتعرف عل انعكا�شاتها على املجتمع باأ�شره .
واأ�شاف اإن امللتقى ي�شعى اإىل الركيز على اجلوانب 

املختلفة املتعلقة باقت�شاد املعرفة، وذلك من خالل 
امل�شوؤولني واخل���رباء يف  االآراء واالأف��ك��ار م��ع  ت��ب��ادل 
اجلهات والدوائر املعنية باقت�شاد املعرفة، والتعرف 
على اجلوانب التي متكن من حتقيق هذا التحول، 
والبنية  العلمي  البحث  بق�شايا  يتعلق  ما  وال�شيما 

التحتية والتعليم وغريها من اجلوانب االأخرى.
املحاور  من  جمموعة  على  ال�شوء  امللتقى  وي�شلط 
م��ن اأه��م��ه��ا خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق لالقت�شاد امل��ع��ريف يف 
دولة االإمارات، واالآثار االقت�شادية لتطور موؤ�ش�شات 
وال�شراكة  امل��ع��ريف،  االقت�شاد  منظور  وف��ق  ال��دول��ة 
مع موؤ�ش�شات اخلا�س يف توطني املعرفة االإنتاجية، 
وت��ع��ي��ني وق��ي��ا���س وت��وط��ني امل��ع��رف��ي��ة االإن��ت��اج��ي��ة يف 
اأن�شطة  ل��ر���ش��ي��خ  حم�����وري  ك��م��دخ��ل  امل���وؤ����ش�������ش���ات 

االقت�شاد املعريف يف الدولة وغريها. 

•• اأبوظبي-وام:

النائب  الكعبي  �شعيد  خلفان  �شعادة  بحث 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  االأول 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  م���ع  اأب���وظ���ب���ي  و���ش��ن��اع��ة 
م��وري�����س ف��اب��ي��ان ك��الو���س ح��اك��م مقاطعة 
تطوير  ���ش��ب��ل  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة  مي�شيوني�س 
عالقات التعاون بني ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
ومقاطعة  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
مي�شيوني�س االأرجنتينية. جاء ذلك خالل 
�شعادة  بح�شور  اجل��ان��ب��ان  ع��ق��ده  اج��ت��م��اع 
جمهورية  ���ش��ف��ري  ك�����ارو  ادواردو  روب�����ني 
االأرج��ن��ت��ني ل���دى ال��دول��ة و���ش��ع��ادة حممد 
وروؤ�شاء  الغرفة  ع��ام  مدير  املهريي  ه��الل 
وم����دراء 30 ���ش��رك��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة ع��ام��ل��ة يف 
اإمارة اأبوظبي واأع�شاء الوفد االأرجنتيني . 
ونقلت غرفة اأبوظبي يف بيان �شحفي ام�س 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  دع��وت��ه  الكعبي  ع��ن 
ال�شناعية االأرجنتينية العاملة يف مقاطعة 
الفر�س  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  اإىل  مي�شيوني�س 
اأبوظبي وخا�شة  اإمارة  املتاحة يف  املختلفة 
يف القطاعات التي تركز عليها روؤية اأبوظبي 
االقت�شادية 2030 وكذلك اال�شتفادة من 
امل��م��ي��زات امل��ت��ع��ددة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا اجلهات 
االأجنبية  ل��ل�����ش��رك��ات  االإم������ارة  يف  امل��ع��ن��ي��ة 
ال��راغ��ب��ة يف اال���ش��ت��ث��م��ار ب����االإم����ارة. واأك���د 
الكعبي على وجود فر�س مميزة لل�شركات 
واملتو�شطة  ال�شغرية  االأرجنتينية وخا�شة 
ل���زي���ادة ت��واج��ده��ا وت��ع��زي��ز ���ش��راك��ات��ه��ا مع 
ا�شتثماراتها  وزي����ادة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 
تعزيز  اأهمية  اإىل  الفتا  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
ا���ش��ت��ث��م��ارات ال�����ش��رك��ات االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة يف 
التي حددتها  اأبوظبي يف القطاعات  اإم��ارة 

وهي   2030 االقت�شادية  اأبوظبي  روؤي���ة 
يف  للنمو  امل��ح��رك��ة  الرئي�شية  ال��ق��ط��اع��ات 
ال�شراكات  وت���ط���وي���ر  اأب���وظ���ب���ي  اق��ت�����ش��اد 
هذه  وت�شم   . الب�شرية  وال��ق��درات  العاملية 
والف�شاء  وال���ط���ريان  امل���ع���ادن  ال��ق��ط��اع��ات 
احليوية  والتكنولوجيا  واالأدوي���ة  والدفاع 
واملعدات  ال�شحية  وال��رع��اي��ة  وال�����ش��ي��اح��ة 
واخلدمات  وال��ت��ج��ارة  ال��ن��ق��ل  واخل���دم���ات 
واخلدمات  االإع��الم  والتعليم  اللوج�شتية 
�شعادته  اأك�����د  ك��م��ا  واالت�������ش���االت.  امل��ال��ي��ة 
االقت�شادية  العالقات  تعزيز  اأهمية  على 
يف  ال�شركات  ب��ني  واال�شتثمارية  والتقنية 
يتحقق  اأن  اأن��ه ميكن  اإىل  م�شريا  البلدين 
ذل��ك م��ن خ��الل العمل على دع��م التعاون 
والتن�شيق بني اجلانبني يف جمال تاأ�شي�س 
وم�شاركة  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شروعات 
اال�شتثمار  يف  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة  ال�������ش���رك���ات 
املجاالت  م���ن  ع���دد  اأب��وظ��ب��ي يف  اإم�����ارة  يف 
والقطاعات احليوية. واأطلع الكعبي الوفد 
االأرجنتيني خالل االجتماع على اخلدمات 
التي توفرها الغرفة لل�شركات واملوؤ�ش�شات 
اأن مركز  اإىل  الف��ت��ا  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
لرجال  ي��وف��ر  بالغرفة  االأع�����ش��اء  خ��دم��ات 
خدمات  وال�شركات  وامل�شتثمرين  االأعمال 
ر�شمية  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ه��ي��ئ��ة   28 ق��ب��ل  م���ن 
املراجعني  توفرعلى  والتي  خا�شة  و�شركة 
وامل�شتفيدين من الوقت واجلهد . واأ�شاف 
اأن املركز يعمل اإىل ت�شهيل االإجراءات ودعم 
يف  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  ون�شاطات  اأعمال 
تقدمي اخلدمة  اأبوظبي من خالل  اإم��ارة 
املتميزة لالأع�شاء وتوفريها بكفاءة عالية 
ونوعية جيدة اإ�شافة اإىل جذب امل�شتثمرين 
م����ن فر�س  ل���ال����ش���ت���ف���ادة  وم�������ش���اع���دت���ه���م 

اال�شتثمار املتاحة يف االإمارة مما جعل من 
الغرفة حمطة ا�شتقطاب الأن�شطة القطاع 
اخلا�س وتوفري املعلومات الالزمة وتقدمي 
املعامالت  الإجن����از  امل��ط��ل��وب��ة  الت�شهيالت 
تاأ�شي�س  كيفية  ح��ول  امل�����ش��ورة  ت��ق��دمي  م��ع 
الر�شمية والقانونية  امل�شاريع واالإج��راءات 
. كما تطرق �شعادته اإىل الدور الذي تلعبه 
الغرفة يف تي�شري وت�شهيل اأعمال ال�شركات 
العاملة يف االإمارة من خالل توفري حزمة 
م���ن اخل���دم���ات ل��ق��ط��اع االأع���م���ال وتوفري 
تاأ�شي�س  ح����ول  واالإر�������ش������ادات  امل���ع���ل���وم���ات 
امل�شاريع اجلديدة والعمل على اإيجاد �شبكة 

من ال�شراكات الدولية بني �شركات القطاع 
اخل��ا���س يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي ون��ظ��رائ��ه��ا يف 
ا�شتعداد  على  موؤكدا  العامل  دول  خمتلف 
اأ�شكال  كافة  لتقدمي  التام  اأبوظبي  غرفة 
ورجال  للم�شتثمرين  وامل�����ش��ان��دة  ال��دع��م 
بالعمل  الراغبني  االأرجنتينيني  االأع��م��ال 
واال�شتثمار واال�شتفادة من الفر�س الكبرية 
اأبوظبي. من جانبه  اقت�شاد  التي يوفرها 
اأ�شاد �شعادة الدكتور موري�س فابيان كلو�س 
االأرجنتينية  مي�شيوني�س  مقاطعة  حاكم 
ب��ال��ت��ط��ور ال��ك��ب��ري وال��ت��ق��دم ال��ه��ائ��ل الذي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة  ت�شهده 

ب�شكل عام واإمارة اأبوظبي ب�شكل خا�س يف 
كافة القطاعات االقت�شادية واال�شتثمارية 
اال�شتثمارات  زي����ادة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م���وؤك���دا 
لدورها  ن��ظ��را  اأب��وظ��ب��ي  يف  االأرجنيتينية 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���رائ���د  االق��ت�����ش��ادي 
لال�شتثمارات  ج���اذب���ة  ك��وج��ه��ة  االأو����ش���ط 
االأرجنتيني  امل�������ش���وؤول  ودع�����ا  ال��ن��اج��ح��ة. 
وامل�شتثمرين  االأع��م��ال  ورج���ال  ال�����ش��رك��ات 
مقاطعة  يف  لال�شتثمار  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
من  واال�شتفادة  االأرجنتينية  مي�شيوني�س 
الفر�س اال�شتثمارية املتاحة يف العديد من 

القطاعات احليوية والهامة.
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املال والأعمال

ر85 مليون درهم �أرباح �سافية للو�حة   3
كابيتال خالل �لربع �الأول من �لعام 

•• اأبوظبي-وام:

3 ر85 مليون درهم اأرباحا �شافية خالل  حققت الواحة كابيتال الواحة 
درهم  مليون  ر15   9 من  ارتفاعا  الربع االأول من العام احلايل 2013 
للفرة نف�شها من العام املا�شي وبن�شبة قدرها 436 يف املائة وذلك نتيجة 
واأظهرت   . لل�شركة  اال�شتثمارية  املحفظة  حققته  ال���ذي  ال��ق��وي  ل���الأداء 
تتخذ  والتي  املتنوعة  اال�شراتيجية  اال�شتثمارية  للواحة  املالية  البيانات 
من اأبوظبي مقرا ارتفاع االأرباح الت�شغيلية ن�شبة 70 يف املائة لت�شل اإىل 
6 ر138 مليون درهم مقارنة بحوايل 7 ر81 مليون درهم �شجلت خالل 
النوي�س رئي�س جمل�س  �شعادة ح�شني جا�شم  . وقال   2012 املا�شي  العام 
اإدارة الواحة كابيتال عقب اجتماع جمل�س االإدارة الذي اأقرت فيه النتائج 
املالية لل�شركة اإن ال�شركة �شهدت بداية موفقة الأعمالها هذا العام ونحن 
اأن  واأو���ش��ج  الرئي�شة  ا�شتثماراتنا  به  حظيت  ال��ذي  القوي  ب���االأداء  �شعداء 
القيمة  ين�شب على حتقيق مزيد من  كبري  ب�شكل  كابيتال  الواحة  تركيز 
مل�شاهميها مع احلد من حجم املخاطر عرب تنويع اإ�شتثمارات ال�شركة التي 
ت�شعى لتح�شني وتطوير حمفظتها اال�شتثمارية خالل الفرة املقبلة. من 
جانبه اأكد �شامل را�شد النعيمي الرئي�س التنفيذي والع�شو املنتدب ل�شركة 
الواحة كابيتال اأن فريق اال�شتثمار لدى ال�شركة حدد جمموعة من الفر�س 
اال�شتثمارية التي �شت�شيف القيمة الأعمال الواحة وحتقق عوائد جمزية 
املالية  تعمل على تطوير قدراتها يف جمال اخلدمات  ال�شركة  ان  م�شيفا 
وحافظت  اأ�شولها.  حمفظة  يف  والتنوع  ال�شيولة  من  املزيد  اإ�شفاء  بغية 
قيمة اأ�شول الواحة كابيتال على م�شتوياتها كما يف الربع االأخري من العام 
املا�شي حيث بلغت حوايل 4 ر4 مليار درهم نهاية �شهر مار�س عام 2013. 
اإيركاب اإحدى ال�شركات التي ت�شاهم فيها الواحة كابيتال خالل  و�شجلت 
اأربعة  اأرباحها بلغت ن�شبتها  2013 زيادة يف �شايف  الربع االأول من العام 
يف املائة لت�شل اإىل 5 ر76 مليون دوالر 248 مليون درهم اإماراتي وذلك 
نظرا الرتفاع م�شتويات توظيف اأ�شول ال�شركة وانخفا�س تكاليف التمويل 
املدى  على  النمو  لتحقيق  اأعمالها  توجيه  اإع��ادة  على  ال�شركة  تعمل  فيما 
النا�شئة كما تعمل على رفع  االأ���ش��واق  ن�شاطاتها يف  وزي��ادة حجم  الطويل 

جودة اأ�شطولها . 

غرفة �أبوظبي تبحث تعزيز �لتعاون مع مقاطعة مي�سيوني�ش �الأرجنتينية 

•• ال�صارقة-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
ام�س  �شباح  ال�شارقة  يف  االأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى 
االقت�شاد  يف  نوبل  ج��ائ��زة  على  احل��ائ��ز  �شارجنت  توما�س  للدكتور  حما�شرة 
اأزمة اليورو: االأ�شباب واالآثار على ال�شعيد العاملي يف قاعة املوؤمترات  بعنوان 
�شل�شلة  املحا�شرة كجزء من  وتاأتي  ال�شارقة  يف  االأمريكية  باجلامعة  الكربى 
حما�شرات للفائزين بجائزة نوبل التي تنظمها اجلامعة . كما �شهد املحا�شرة 
ال�شيخ �شامل بن عبدالرحمن القا�شمي مدير عام مكتب �شمو احلاكم والدكتور 
التعليم  ل�شوؤون  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  عبداحلميد  عمرو 
ل�شركة  التنفيذي  واملدير  االدارة  جمل�س  رئي�س  جعفر  حميد  وال�شيد  العايل 
التنفيذي  واملدير  االإدارة  رئي�س جمل�س  �شمعان  م��ارون  وال�شيد  الهالل  نفط 
لبيروفاك انرنا�شيونال. بداأت الفعاليات بال�شالم الوطني لدولة االإمارات 
توما�س  الدكتور  ورح��ب  الذكر احلكيم  ت��الوة عطرة من  ثم  املتحدة  العربية 
اجلامعة  وم��دي��ر  االأك��ادمي��ي��ة  ال�����ش��وؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  وك��ي��ل  هوك�شتيتلر 
اأن  ال�شارقة على ح�شوره وقال  ال�شمو حاكم  ال�شارقة ب�شاحب  االأمريكية يف 
قيام اجلامعة االأمريكية يف ال�شارقة بتنظيم �شل�شلة من حما�شرات للفائزين 
ال�شمو  �شاحب  دعم  اإىل  يعزى  اإمن��ا  الزمني  عمرها  ق�شر  رغم  نوبل  بجائزة 
حاكم ال�شارقة فروؤيته لهذه اجلامعة هي التي جعلتنا ن�شل اإىل هذه املرحلة 
الهامة من عمر اجلامعة. وبداأ الدكتور توما�س �شارجنت حما�شرته بالتحدث 

عن اإيجابيات و�شلبيات ان�شمام الدول اإىل عملة موحدة متخذا عملة اليورو 
االن�شمام  اإىل  امل��وؤدي��ة  االأ�شباب  اأه��م  اأن  اإىل  حديثه  يف  وتطرق  لذلك.  مثاال 
للعملة املوحدة يكمن يف توقع احلكومات باأن تقوم الكيانات االأجنبية بتمويل 
اأعباء ديونها باملقابل م�شيفا من ناحية اآخرى باأن واحدا من اأهم اأ�شباب عدم 
االأن�شمام للعملة املوحدة هو االإجراءات املالية غري املريحة التي تفر�س على 
الدول املن�شمة للعملة املوحدة. وحول االأزمة االأوربية قال الدكتور �شارجنت 
ال�شيا�شات التي على الدول  اأنه مل يقم بتحديد  باأن م�شكلة االأحت��اد االأورب��ي 
اأزمة ومل يكن وا�شحا لدى الدول االأع�شاء  االأع�شاء توقعها يف حال حدوث 
االإحتاد  �شيا�شة  و�شوح  فعدم  ديونها  دفع  �شيتم  هل  مثل  اأ�شئلة  على  االأجابة 
اأمثلة بدول  اأتخاذ قرار ب�شاأن هذه االجابات و�شرب  تاأخري  اإىل  اأدى  االأورب��ي 
مثل االأكوادور و بنما وزيبمبابوي التي تبنت الدوالر االأمريكي كعملة خا�س 
اأن  اأو ال م�شريا  ال��دول دفع ديونها  بها. وت�شاءل �شارجنت عن هل يجب على 
الوحدة املالية توفر فر�شة للدول املن�شمة لتجنب دفع ديونها حيث اأن الكيان 
االأكرب ميكنه تغطية تلك الديون. ويف لقاء �شحفي مع وفد اعالمي من دول 
جمل�س التعاون اأ�شاد �شارجنت بالنظام املايل االإ�شالمي وقال اأنه يود اأن يرى 
املزيد من التطبيقات املالية االإ�شالمية يف العقود بالواليات املتحدة االأمريكية 
واأبدى اأعجابه بعقود التمويل القائمة على النظام امل�شريف االإ�شالمي. وكان 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة قد األتقى بالدكتور توما�س �شارجنت يف مكتبه 
باجلامعة االأمريكية يف ال�شارقة بح�شور كبار م�شوؤيل اجلامعة و تباحث معه 

حول التطورات االقت�شادية العاملية.
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•• دبي-وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي القرار رقم 10 
اأن يعمل بهذا القرار من  2013 ب�شاأن اعتماد الهيكل التنظيمي ملوؤ�ش�شة االت�شاالت املتخ�ش�شة نداء على  ل�شنة 
تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية. يذكر اأن موؤ�ش�شة نداء تهدف اىل حتقيق اال�شتخدام االأمثل الأنظمة 
اأنظمة  ا�شتحداث  اإىل  اإ�شافة  دوائرها وموؤ�ش�شاتها  وامل�شتخدمة من قبل  دبي  التابعة حلكومة  العامة  االت�شاالت 

ات�شاالت متخ�ش�شة ملواجهة الكوارث واالأزمات الطبيعية والب�شرية مبا يتما�شى مع ا�شراتيجية حكومة دبي.

حمد�ن بن حممد يعتمد �لهيكل �لتنظيمي 
ملوؤ�س�سة �الت�ساالت �ملتخ�س�سة ند�ء 

املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت حديد االإمارات وهي امل�شّنع الوحيد املتكامل 
واأحد  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  للحديد 
واأ�شالك  الت�شليح  ح��دي��د  ق�����ش��ب��ان  منتجي  اأك����رب 
منطقة  يف  الثقيلة  االإن�����ش��ائ��ي��ة  وامل��ق��اط��ع  احل��دي��د 
الربامج  �شل�شلة من  اأع��دت  باأنها  االأو���ش��ط،  ال�شرق 
ال��ت��دري��ب��ي��ة امل���ع���رف ب��ه��ا ع��امل��ي��اً ل��ت��ط��وي��ر ق���درات 
مواطني دولة االإم��ارات مهنياً عرب برنامج تدريب 

اأ�ش�شته يف م�شانعها. 
اأن هذه  ب��ي��ان ���ش��ح��ف��ي  وق���د اع���ت���ربت ال�����ش��رك��ة يف 
اخلا�شة  ���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  اخل���ط���وة 
بتوطني الوظائف وتثبيت دور العمالة املواطنة يف 
الدولة  يف  ال�شناعية  ال�شروح  اأك��رب  كاأحد  املجتمع 
لل�شركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ���ش��رح  اإذ  وامل��ن��ط��ق��ة. 
جداً  �شعداء  اإننا  الرميثي  غمران  �شعيد  املهند�س 
باالإعالن عن برامج التدريب املهني التي اأطلقناها 
الدولة  ملنح مواطني  ال�شركة  داخل م�شانع  حديثا 

اخلربة املهنية الالزمة يف املجال الفني .
الرئي�شي  ال��ه��دف  اأن  الرميثي  املهند�س  واأ���ش��اف 
م��ن اإن�����ش��اء ه��ذا ال��ربن��ام��ج ه��و ا�شتيعاب اأك��رب عدد 
م��ن م��واط��ن��ي ال��دول��ة يف م��راف��ق ح��دي��د االم����ارات 

التي  العمل  فر�س  م��ن  االإ���ش��ت��ف��ادة  م��ن  ومتكينهم 
ت��وف��ره��ا خ�����ش��و���ش��اً يف االأن�����ش��ط��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة مثل 
ال��ع��م��ل��ي��ات وال��ه��ن��د���ش��ة ح��ي��ث مي��ك��ن��ه��م االإرت����ق����اء 

مبعارفهم املهنية اإىل العاملية.
وت�شري توقعات حديد االمارات اإىل اأنها بني االأعوام 
حواىل  بتوظيف  ت��ق��وم  ���ش��وف  و2017   2013
اإماراتي واأنها �شوف متنحهم فر�شة  300 مواطن 
التدريب املهني داخل م�شانعها من �شمن خططها 
لتوطني الوظائف يف من�شاآتها. واجلدير بالذكر اأن 
للتوطني تعمل مبوجبها  ال�شركة قد طورت خطة 
بحلول  لديها  العاملني  املواطنني  ن�شبة  زيادة  على 
مع  بالتما�شي   30% ح���واىل  اىل   2017 ال��ع��ام 

روؤية اأبوظبي 2030.
وقد ا�شتعانت حديد االإمارات ب�شركة عاملية من اأجل 
تعزيز براجمها للتطوير املهني والتي مت تق�شيمها 
ع��ل��ى ث���الث م��راح��ل مت��ت��د ع��ل��ى م���دى 27 �شهراً 
يربهن خاللها املتدرب عن قدراته املميزة ويح�شل 
واالإلتحاق  ل��ل��ت��خ��رج  ت��خ��ول��ه  ال��ت��ي  ال�����ش��ه��ادة  ع��ل��ى 
بعمله يف م�شانع ال�شركة. وقد اإلتحق 40 متدرباً 
يت�شمن منهاجني  الذي  للربنامج  االأوىل  بالدورة 
واملكانيكا  الكهرباء  جم��ايل  يف  فنيني  تخ�ش�شيني 
والذي  العمل  اإط��ار  خ��ارج  التدريب  اإىل  باالإ�شافة 

املرخ�س  واملدربني  املدر�شني  من  جمموعة  توفره 
لهم من قبل موؤ�ش�شات عاملية. 

وذكر ال�شيد مبارك هذيلي املن�شوري نائب الرئي�س 
برنامج  اأن  االإم�������ارات  ح��دي��د  يف  االإداري  ل��ل��دع��م 
اأه����م الو�شائل  ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ���ش��وف ي��ك��ون م��ن 
ل��ت��ط��وي��ر ق�����درات وخ�����ربات امل��واط��ن��ني ال�����ش��ب��اب يف 
ال�شركة  مي��ك��ن  مم��ا  اإنتاجيتهم  ول���زي���ادة  ال�����ش��رك��ة 
لديها  القيادية  ال��ك��وادر  دور  تعزيز  م��ن  م�شتقباًل 
وتلبية  ال�����ش��رك��ة  ط��م��وح��ات  حتقيق  م��ن  ومتكينها 
ف��ق��ط يف  ل��ي�����س  اأف�����ش��ل  ن��ح��و م�شتقبل  ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا 
املجاالت  يف  ك��ذل��ك  ب��ل  والهند�شة  االإن��ت��اج  جم��ايل 
املهنية االأخرى التي باتت تكت�شب اأهمية خا�شة يف 

عمليات ال�شركة مثل املبيعات والت�شويق.
تعمل  تتبعها  ال��ت��ي  ال��ت��وط��ني  �شيا�شة  ع��ل��ى  وب��ن��اء 
اإي���ج���اد الوظائف  ح��دي��د االإم�������ارات ج���اه���دة ع��ل��ى 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  ملواطني  املنا�شبة 
وتوفري االمكانات الالزمة لهم الكت�شاب اخلربات 
وامل���وؤه���الت ال���الزم���ة ل��ت��اأدي��ة م��ه��ام��ه��م ع��ل��ى اأكمل 
و�شيا�شاتها  ال�����ش��رك��ة  ط��م��وح��ات  ينا�شب  مب��ا  وج���ه 
الوظائف  يف  للتدرج  لهم  الفر�س  والإتاحة  العامة 
طموحاتهم  حت��ق��ي��ق  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ادي��ة 
ال�شركة  ا�شراتيجية  تقوم  كما  م�شتقبال.  العملية 

ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ال���ك���ف���اءات امل���واط���ن���ة وت���وع���ي���ة اجليل 
القادمة على  واالأج��ي��ال  الوطن  �شباب  احل��ايل من 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  ال�شناعي  القطاع  اأهمية  اإدراك 
للدولة من خالل حر�شها على زيادة عدد الكوادر 
رفع  ي�شمن  مب��ا  وتاأهيلها  لديها  الفنية  املواطنة 
يتواكب مع تطورات �شناعة  ب�شكل  التوطني  ن�شب 
ب�شكل  اأبوظبي  ويف  ع��ام  ب�شكل  ال��دول��ة  يف  احل��دي��د 
خا�س. باالإ�شافة اإىل هذا تلتزم ال�شركة مبنح �شباب 
الوطن الفر�شة للتميز يف مناخ عملي جاد وحيوي 
م�شتويات  اىل  االإرت��ق��اء  على  م�شتقباًل  ي�شاعدهم 
يحققوا  حتى  املنا�شب  يف  وال��ت��درج  اأع��ل��ى  وظيفية 
اإىل  املن�شوري  اأ�شار  وختاماً  العملية.  طموحاتهم 
اأن امل��واط��ن��ني ال��ع��ام��ل��ني ل��دي��ن��ا ه��م م��دع��اة فخرنا 
وتعزيز  الوطن  ه��ذا  بناء  يف  مل�شاهمتهم  واع��ت��زازن��ا 
اقت�شاده وتنمية جمتمعه ، موؤكداً على اأن التعليم 
الفني يعترب حجر الزاوية يف �شرح البناء ال�شناعي 
ال�شليم.  ُيعّد من دعامات االقت�شاد  الذي  احلديث 
اإع���داد  وبف�شل ت��وج��ي��ه��ات ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ي��ت��م 
امل�شتويات  اأرق��ى  اإىل  وتاأهيلهم  املواطنني  ال�شباب 
يف التعليم الفني حتى ُي�شهموا بفعالية يف التنمية 
دولتنا  تعّم  التي  ال�شناعية  والطفرة  االقت�شادية 
ال�شركة  ال��ت��زام  اإىل  املن�شوري  وت��ط��رق   . احلبيبة 

الدائم وامل�شتمر مبنح �شباب الوطن الفر�شة الإثبات 
وموؤهالتهم  العملية  وطاقاتهم  الذاتية  قدراتهم 
ال�شخ�شية يف �شبيل التميز والتفرد عند التحاقهم 
بالعمل يف من�شاآت ال�شركة ال�شناعية بقوله: هذا ما 
نعد به اأجيالنا ال�شاعدة وهذا ما مند به ايدينا لهم 
مل�شاعدتهم على اتخاذ اخلطوات الثابتة يف االجتاه 

ال�شحيح من اأجل م�شتقبل واعد وم�شرق وبّناء .
واجلدير بالذكر اأن حديد االإمارات هي اأكرب من�شاأة 
متكاملة ل�شناعة احلديد يف دولة االإمارات العربية 
احلديد  ت�شنيع  ���ش��رك��ات  اأك����رب  واإح�����دى  امل��ت��ح��دة 
ال�شركة  ملكية  تعود  االأو���ش��ط.  ال�شرق  منطقة  يف 
اململوكة  ال��ع��ام��ة  القاب�شة  ال�����ش��رك��ة  اإىل  ب��ال��ك��ام��ل 
مدينة  يف  ال�شركة  جممع  يقع  اأب��وظ��ب��ي.  حلكومة 
من  ك��ي��ل��وم��راً   35 بعد  على  ال�شناعية  اأب��وظ��ب��ي 

قلب العا�شمة وي�شتمل على جمموعة من وحدات 
ولفائف  الت�شليح  حديد  باإنتاج  تقوم  التي  الدرفلة 
اأ�شالك احلديد واملقاطع االإن�شائية الثقيلة بنوعية 
تاأ�ش�شت  ال��ع��امل��ي��ة.  التقنيات  الأح����دث  وف��ق��اً  ع��ال��ي��ة 
بداأت  احلني  ذلك  ومنذ   1998 العام  ال�شركة يف 
باإعداد اخلطط واالإ�شراتيجيات لتو�شعة من�شاآتها 
بال�شكل الذي يعزز دورها الريادي يف قطاع �شناعة 
اإىل  م�شتقباًل  ال�شركة  وتطمح  باملنطقة.  احلديد 
�شنوياً  ط��ن  ماليني   5.5 نحو  اإىل  اإنتاجها  زي���ادة 
من خالل تو�شيع قاعدة منتجاتها لت�شمل منتجات 
ال�شلب امل�شطحة كاللفائف وال�شفائح وغريها من 
منتجات احلديد ذات القيمة امل�شافة العالية لتوفر 
ملنتجات  املتكاملة  احل��ل��ول  بذلك  االإم����ارات  حديد 

احلديد.

تطلق برامج تدريبية جديدة لتطوير قدرات مواطني الدولة مهنيًا

حديد �الإمار�ت توؤ�س�ش مركزً� مهنيًا يف م�سانعها للتدريب �لفني

�سركة يوين كابيتا لال�ست�سار�ت �ملحدودة حت�سل على ترخي�ش ملز�ولة 
�أعمالها يف مركز دبي �ملايل �لعاملي

•• دبي-وام: 

اأعلنت �شركة يوين كابيتا لالإ�شت�شارات املحدودة عن اإفتتاح مكاتب لها يف دبي عقب ح�شولها على ترخي�س من �شلطة دبي للخدمات املالية ملزاولة اأعمالها يف مركز دبي املايل العاملي. 
وقال نواف ال�شمايل الرئي�س التنفيذي االأول ل�شركة يوين كابيتا لالإ�شت�شارات املحدودة اإن الروؤية القائمة على تواجدنا يف دبي تبلورت من خالل الفر�س الفريدة املتاحة يف دولة 
االإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي والتي تدعم تو�شعنا. وا�شاف اإن االأهداف الرئي�شية ل�شركة يوين كابيتا لالإ�شت�شارات املحدودة تتمثل يف تقدمي جمموعة وا�شعة من اخلدمات 
االإ�شتثمارية واحللول املبتكرة للم�شتثمرين من املوؤ�ش�شات واالأفراد وال�شركات العائلية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي مبا يتما�شى مع اإ�شراتيجية مدرو�شة اإعتمدها فريق موؤهل 
وذو خربة عالية يف هذا املجال كما اإننا ن�شعى لنكون منوذجا ل�شركات االإ�شت�شارات االإ�شتثمارية االإقليمية من خالل تعزيز مفهوم رد اجلميل للدول التي تنطلق منها اأعمالنا. واأ�شار 
ب�شكل عام توفر فر�شا واعدة  االأو�شط  ال�شرق  واأ�شواق منطقة  ب�شكل خا�س  التعاون اخلليجي  االإم��ارات ودول جمل�س  اأن دولة  توؤمن  املحدودة  ان �شركة يوين كابيتا لالإ�شت�شارات 

للمخت�شني باالإ�شت�شارات املالية رفيعي امل�شتوى وتقدمي وتنظيم املنتجات املالية واال�شتثمارية. 

•• القاهرة-وام:

ت�����ش��ارك دول����ة االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف اع��م��ال االج��ت��م��اع الرابع 
والع�شرين للجنة االحتاد اجلمركي العربي املوحد التي بداأت ام�س مبقر 
االمانة العامة جلامعة الدول العربية برئا�شة تامر حممود مدير ادارة 
االتفاقيات االقليمية بوزارة التجارة وال�شناعة امل�شرية وم�شاركة ممثلي 
باالجتماع  الدولة  مثل  العربية.  اجلمركية  واالأجهزة  االقت�شاد  وزارات 

االحتادية  بالهيئة  اجلمركية  ال�شوؤون  ادارة  مدير  املرموم  حممد  علياء 
العام  االم��ني  التويجري  ابراهيم  بن  حممد  ال�شفري  و�شرح  للجمارك. 
الذى  االج��ت��م��اع  ب��ان  العربية  باجلامعة  االقت�شادية  لل�شوؤون  امل�شاعد 
اإطالق  متطلبات  ا�شتكمال  �شيناق�س  يومني  م��دى  على  اأعماله  ت�شتمر 

االحتاد اجلمركى العربى املقرر عام 2015 وما مت اإجنازه. 
باإطالق  اخلا�شة  ال��ت��ط��ورات  اأخ��ر  �شي�شتعر�شون  امل�شاركيني  ان  وق��ال 
االحتاد اجلمركي وتقرير االأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة 

مناق�شة  عن  ف�شال  الكربى  العربية  احل��رة  التجارة  منطقة  ا�شتكمال 
الربنامج اخلا�س بعمل اللجنة خالل املرحلة القادمة وذلك يف �شوء ما 
مت اجنازه من مهام وم�شئوليات اللجنة اخلا�شة ببنية االحتاد اجلمركي 
العربي ومتطلبات وا�ش�س االإعالن عن االحتاد والهيكل العام للربنامج 
وا�شاف  ل��ه  التابعة  الفنية  ال��ل��ج��ان  ج��ان��ب  اإيل  ب��ه  اخل��ا���س  التنفيذي 
اللجنة يركز  ان عمل  له علي هام�س االجتماع  التويجري يف ت�شريح 
اجلمركي  االحت��اد  ب��اإط��الق  اخلا�شة  اال�شا�شية  املتطلبات  تفعيل  ح��ول 

العربي املوحد وهي و�شع تعريفة جمركية موحدة جتاه العامل اخلارجي 
وقانون جمركي موحد وكذلك االنظمة واالجراءات اجلمركية املوحدة 
ال���دول غ��ري االط����راف ف�شال ع��ن مناق�شة و�شع  ال�����واردات م��ن  ح��ي��ال 
التنفيذي  الربنامج  �شوء  يف  القادمة  املرحلة  يف  للجنة  عمل  خمطط 
جلنة  تقارير  اللجنة  ناق�شت  ذل��ك  اإىل  اجلمركي  االحت���اد  عمل  وبنية 
املوحد  العربي  اجلمركي  القانون  وجلنة  املوحدة  اجلمركية  التعريفة 

لو�شع تو�شيات نهائية بها. 

�الإمار�ت ت�سارك يف �الجتماع �لر�بع و�لع�سرين للجنة �الحتاد �جلمركي باجلامعة �لعربية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 156            بتاريخ:  07 /  04 / 1993                             
با�ش��م:م�شنع النجم ال�شاطع للمنظفات - ال�شارقة 

وعنوانه:  ال�شناعية اخلام�شة / خلف �س. احلزام االخ�شر / ملك اأ�شحاب الرخ�شة
وامل�شجلة حتت رقم : )  1664  (  بتاريخ:  10 /  04  /  1995

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    07 /  04 /  2013  وحتى تاريخ : 07 /  04 /  2023  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�س. نا�شر كد�شة �شوركاوؤه

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 2259                                
با�ش��م: �س. كلينجني هيلثكري ليمتد

وعنوانها: بيتكرين هاو�س، فري�شت اأفينيو، بورتون اون ترينت، دي اأي14 2دبليو دبليو، 
اململكة املتحدة.  

وامل�شجلة  بتاريخ: 1995/12/07م
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :    2013/09/26 وحتى تاريخ :   2023/09/26
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 157            بتاريخ:  07 /  04 / 1993                             
با�ش��م:م�شنع النجم ال�شاطع للمنظفات - ال�شارقة 

وعنوانه:  ال�شناعية اخلام�شة / خلف �س. احلزام االخ�شر / ملك اأ�شحاب الرخ�شة
وامل�شجلة حتت رقم : )  1663  (  بتاريخ:  10 /  04  /  1995

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :07 /  04 /  2013  وحتى تاريخ : 07 /  04 /  2023  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791

العدد 10791 بتاريخ 2013/5/13   

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

CN 1272457:لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلف خلفاين احلو�شني

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

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

العدد 10791 بتاريخ 2013/5/13   

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

رخ�شة رقم:CN 1250443  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 4*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ الغربية للهدايا
AL GHARBIYA GIFT HOUSE

اىل/التوائم للهواتف املتحركة
TWINS MOBILE PHONES

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية مدينة زايد ال�شناعية اجلديدة ار�س رقم )200( حمل 
رقم 7 اىل املنطقة الغربية املنطقة الغربية ال�شناعية القدمية ار�س رقم 58 حمل رقم 5

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح الهواتف املتحركة )9512002(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة م�شتح�شرات وم�شتلزمات التجميل - باجلملة )4649028(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة االجهزة االلكرونية الدقيقة - باجلملة )4652003(
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10791 بتاريخ 2013/5/13   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
قد  الهند�سية  ات�س  اند  ا�س  ال�شادة/  بان  البحري( 
بياناتها  امل��ذك��ورة  ال�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدموا 

بعد وهي:

ال�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  اع��را���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

جديد جديد لبدة - 3
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

العدد 10791 بتاريخ 2013/5/13   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
البحري( بان ال�شادة/جيه بي ايه الدولية للتقنيات 
ال�شفينة  ت�شجيل  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم��وا  ق��د  ال��زراع��ي��ة 

املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  اع��را���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

ابوظبي AP 7902م/6814  جي بي ايه 1 �شابقا ارينوف 2
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

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

املودعة حتت رقم: 185841       بتاريخ:2013/1/29 م
با�ش��م:موؤ�ش�شة اأ�س اأو اأ�س الدولية لتجارة معدات االإطفاء وال�شالمة  

وعنوانه:ابوظبي ، �شارع خليفة ، بناية بنات بن بطي العتيبة الطابق ال�شابع مكتب 701 .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

خدمات تركيب وا�شالح نظم االنذار واجهزة ال�شالمة واطفاء احلريق ونظم مر�شحات ومقاومة احلريق . 
الواق�عة بالفئة:37

االحمر  باللون  االجنليزية  اللغة  يف   S حرف  �شكل  يف  متجاورين  �شكلني  عن  العالمة:عبارة  و�شف 
يتقاطعان مع �شكلني متداخلني يكمالن مع بع�شهما �شكل دائري يف �شكل O يف اللغة االجنليزية باللونني 
 SOS INTERNATIONAL FOR FIRE عبارة  ال�شعار  حول  كتبت  وقد  واال�شفر  االخ�شر 

  .FIGHTING & SAFETY TRADING
اال�ش��راطات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  مايو 2013 العدد 10791
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           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 571 /2013  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
القيوين الوطني �س م ع اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: عبداهلل  ام  مدعي/بنك 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  اجلنيبي  احلرو�شي  �شليم  حمد 
عبداهلل  اعالنه/  املطلوب  تاخريية  وغرامة  درهم   589425.53 وقدره  مببلغ  مالية 
حمد �شليم احلرو�شي اجلنيبي اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/22 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/8

قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
          اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 411 /2013  جت جز- م ر- ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
عيد�س  حممد  حمد  عنه/�شهيل  وكيال  الرا�شدي  عيد�س  حممد  مدعي/حمد 
اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: موؤ�ش�شة النهر اجلاري للمقاوالت العامة اجلن�شية: 
 20000 مببلغ  تعوي�س    + درهم  مالية45000  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات 
درهم    املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة النهر اجلاري للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم  اقام الدعوى  املدعي  ان  بالن�شر  حيث  عنوانه: 
االربعاء املوافق 2013/5/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

2013/5/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
 اعالن بالن�سر ببيع منقولت باملزاد العلني

احلجز رقم 2012/58
 تنفيذ رقم 2011/1699 تنفيذ عام

�شد: نايل را�شد �شيف - ل�شالح: عبداهلل �شعيد خمي�س 
يعلن للكافة انه وبتاريخ 2013/5/16 واالأيام التالية له اذا اقت�شي االمر 
�شيتم بيع املنقوالت املحجوزة باملزاد العلني وعلى من يرغب باملعاينة 
 9 ال�شاعة  االبتدائية  العني  التنفيذ مبحكمة  بق�شم  التواجد  وال�شراء 
بتاريخ 2013/5/14  املحكمة  بوا�شطة  املعاينة  بانه ميكن  �شباحا علما 

ال�شتعالم االت�شال  على هاتف مندوب التنفيذ )0559928992(.
القا�سي                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
        ادارة التنفيذ

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/184 ت   عام- م ر- ت  - ع ن)
طالب التنفيذ/ حممد خور�شيد علم حميد احلق اجلن�شية: بنغالدي�س      املنفذ 
ابو نور االب�شار اجلن�شية: بنغالدي�س املطلوب اعالنه:حممد  �شده : حممد 
التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا  االب�شار اجلن�شية: بنغالدي�س عنوانه:  نور  ابو 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1021 مد جز- 
م ر-ب - ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/04 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني 
 7000 مبلغ  ل�شداد  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 
درهم + 280 درهم +500 درهم اتعاب حماماة +800 درهم اعالنات بالن�شر + 200 

درهم ر�شوم تنفيذ تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                           

 ام�������ارة اب�����وظب��ي 
   دائ������رة الق�س�����اء

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/129

االمارات   اجلن�شية:  الباروت-  ا�شماعيل  عبيد  علي  عليه:  املدعي 
العنوان: بالن�شر نعلمكم انه بتاريخ 2013/4/18 قد �شدر �شدكم 
حكم يف ا لدعوى املذكورة اعاله املدعي: موؤ�ش�شة االطالل لتاجري 
ال�شيارات- اجلن�شية: االمارات حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : 
بالزام املدعى عليه بان ي�شدد للمدعية مبلغ وقدره )3.200 درهم( 

ثالثة اآالف ومائتا درهما( كما الزمته مب�شاريف الدعوى.

القا�سي

 ام�������ارة اب�����وظب��ي 
   دائ������رة الق�س�����اء

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
          دعوى رقم 2012/431 جتاري كلي

وت�شفية  بحل   2012/9/12 بتاريخ  االبتدائية  العني  حمكمة  قرار  على  بناء 
اعلن  املنتدب  الق�شائي  وب�شفتي  العني  مبدينة  ذ.م.م  ال�شموخ  اقم�شة  �شركة 
مبوجبه لكل من له حق او ذمة مالية لدى ال�شركة املذكورة مراجعتنا خالل 45 
يوما من تاريخ الن�شر مع كافة امل�شتندات الثبوتية واال �شقط حقه يف املطالبة 
بعد انق�شاء املهلة املذكورة وميكن املراجعة على العنوان التايل، مكتب العني 
ميزان  املهريي-  جمموعة  العام-بناية  ال�شارع   - العني  احل�شابات-  لتدقيق 
رقم 1 ولال�شتف�شار موبايل 6232486-050 وفاك�س رقم : 037660522 وهاتف 

037660533 و �س.ب  رقم  18566

امل�سفي ا لق�سائي مكتب العني لتدقيق احل�سابات 

اعالن ت�سفية

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
          دعوى رقم 2012/839 عقاري كلي

يعلن اخلبري احل�شابي/ ايزي�س جماهد ان اعمال اخلربة املحا�شبية مبوجب 
رقم  دعوى   2013/3/17 بتاريخ  االبتدائية  دبي  حمكمة  عن  ال�شادر  احلكم 
2012/839 عقاري كلي ويعلن املدعى عليها ومن ميثلها مبوعد اجتماع اخلربة 
لتقدمي ما لديها من م�شتندات وذلك يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21  يف متام 
ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا وذلك مبقر مكتب اخلبري والكائن يف امارة دبي- 
لل�شيارات-  العربية  ال�شركة  خلف  لال�شتثمار  �شلطان  جمموعة  ديرة-بناية 
توكيل ني�شان- مقابل داناتا- الطابق الرابع مكتب 402 - حممول 6313708-

050 فاك�س/04-2947003

اخلبري/ ايزي�س جماهد  

اعالن اجتماع خربة

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/143 ت    عمل- م ر- ت  - ع ن)
 : �شده  املنفذ  اجلن�شية:باك�شتان  �شبري  غالم  عبا�س  تنوير  التنفيذ/  طالب 
موؤ�ش�شة واحة اخلتم العمال البالط والبال�شر اجلن�شية: االمارات  املطلوب 
البالط والبال�شر اجلن�شية: االمارات   اعالنه:موؤ�ش�شة واحة اخلتم العمال 
عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يوم  ع ن وحدد لنظره جل�شة   - م ر-ب  الدعوى رقم 2012/1207 عم جز-  يف 
االثنني املوافق 2013/5/20 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور 
او  الرئي�شي �شخ�شيا  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني  بادارة  الدائرة االوىل  امام 
التنفيذ  اجراءات  التخاذ  تفاديا  اعاله.  ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة 

اجلربي.
  القلم العمايل                                                               

 ام�������ارة اب�����وظب��ي 
   دائ������رة الق�س�����اء

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/456    
اماراتي  مندو�س-  ال  يو�شف  مو�شى  /عبداهلل  ال�شيد  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
ال�شيد/  اىل   )%51( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
عبداهلل علي �شليمان عبداهلل البلو�شي- اماراتي اجلن�شية. يف رخ�شة )برج الهور 
لن�س  .وعمال   .)609293( رقم  الرخ�شة  مبوجب  ذ.م.م(  الغذائية-  امل��واد  لتجارة 
امل��ادة )16( فقره 3 من القانون االحت��ادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان الكاتب 
العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

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

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/103 تنفيذ ايجارات
ببلدية  االي��ج��ارات  جلنة  من  ال�شادر  ال��ق��رار  تنفيذ  الق�شية:  مو�شوع 
الر�شوم  �شاملة  دره���م(    1702930( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  دب��ي 
وامل�شاريف. املطلوب اعالنه املنفذ �شده /1- امكوم لالدارة الت�شويقيه 
م��دي��ره��ا ب��اى زاى ك��ي��ان  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة- م��و���ش��وع االعالن: 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن اثاث مكتبي 
والكائن يف بناية كاين بزن�س �شنر يف قرية املعرفة وفاء للمبلغ املنفذ به 

وقدره 1702930 درهم.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/270   جتاري جزئي            

زي��داين جمهول حمل االقامة    املحكوم   عليه /1- احمد حممد ح�شني عبداهلل  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/12/10 يف الدعوى املذكورة 
ي��وؤدي للمدعي مبلغا  ام القيوين �س م ع بالزام املدعى عليه بان  اعاله ل�شالح/ بنك 
درهما  وت�شعون  و�شبعة  و�شبعمائة  الفا  وثمانون  �شتة   ) درهما   86.797.18( وق��دره 
الق�شائية يف 2012/4/2  املطالبة  تاريخ  وثمانية ع�شر فل�شا( والفائدة 9% �شنويا من 
وحتى ال�شداد التام، والزمته بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ )500( درهم مقابل التعاب 
املحاماة.    حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/18   احوال نف�س غري م�سلمني              

اىل املدعى عليه /1- نكد ع�شاف ب�شاره جمهول حمل االقامة مبا ان املدعى / وفاء حنا الغزي وميثله: احمد علي 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2012/11/8 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم  القاري  عبداحلميد 
ل�شالح املدعية/ وفاء حنا الغزي باالتي: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري للمدعية وفاء حنا الغزي على املدعى 
املدعية  وام��رت  لل�شرر  بائنه  واح��دة  املدعى عليه طلقه  املدعية على  بتطليق  ب��االت��ي:1-  ب�شاره  نكد ع�شاف  عليه 
املدعية  ح�شانة  2-اث��ب��ات  باتا.  بالتطليق  احلكم  ���ش��ريورة  تاريخ  من  اعتبارا  حالها  وف��ق  �شرعا   عدتها  باح�شاء 
الوالدها من املدعي عليه اليا�س وجووتيا،. 3- الزام املدعى عليه ان يدفع للمدعية �شهريا مبلغ الف درهم نفقة 
زوجية �شابقة اعتبارا من ثالث �شنوات �شابقه لرفع الدعوى اىل �شريورة احلكم بالتطليق باتا. 4- الزام املدعى 
عليه ان يدفع للمدعيه �شهريا مبلغ ثالثة االف درهم نفقة الوالدها منه اليا�س وجووتيا جلميع لوازمهم ماعدا 
ال�شكن بالت�شاوي بينهم اعتبارا من �شنه �شابقة لرفع الدعوى. 5- الزام املدعى عليه ان يدفع للمدعية �شهريا مبلغ 
الف درهم اجرة ح�شانة اعتبارا من �شريورة احلكم بالتطليق باتا. 6- الزام املدعى عليه ان يدفع للمدعيه �شهريا 
مبلغ الفني درهم اجرة م�شكن ح�شانه اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى يف 2012/2/9 7- رف�شت مازاد على ذلك من 
دعوى املدعى. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 

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

ق�سم ق�سايا ال�سرة                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/718   جتاري جزئي            

اىل املحكوم   عليه /1- ديزايرز هب �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة   نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2013/1/8 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
ب��ان توؤدي  امل��دع��ي عليها  ب��ال��زام  �����س.ذ.م.م:  ان��ري��ورز  اع��اله ل�شالح/ هايتك 
تاريخ  �شنويا من   %9 بواقع  والفائدة  درهم  املدعية مبلغ 79.568.87  لل�شركة 
اال�شتحقاق احلا�شل يف 2010/9/30 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات 
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما 
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/7616 اليوم: الحد  2013/5/12
را�س   : العنوان  �شرحان/ ف�شطيني اجل�شنية:  : وميثله: حممد كمال  اال�شالمي  االم��ارات  املنذر: م�شرف   

اخليمة ت:  050770098
امل��ن��ذر ال��ي��ه: ���ش��ادق ك���رمي ك����رمي- ب��اك�����ش��ت��اين اجل��ن�����ش��ي��ة/ ال��ع��ن��وان: را�����س اخل��ي��م��ة )اجل���زي���رة احلمراء( 

ت:0502955041
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )63252 (درهم

نحن يف م�شرف االمارات اال�شالمي نوجه هذا االخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره )63252( 
رقم  ال�شيارة  بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  االق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املر�شد  قيمة  درهم 
)J -12464 - دبي-  خ�شو�شي( من نوع )مر�شيد�س �شي 200-�شالون(   طراز : 2007- لون املركبة: ابي�س    

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )63252( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �شوف ن�شطر اآ�شفني التخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/7613 اليوم: الحد  2013/5/12
را�س   : العنوان  �شرحان/ ف�شطيني اجل�شنية:  : وميثله: حممد كمال  اال�شالمي  االم��ارات  املنذر: م�شرف   

اخليمة ت:  050770098
احلمراء(  )اجل��زي��رة  اخليمة  را����س  ال��ع��ن��وان:  اجل��ن�����ش��ي��ة-    باك�شتاين  ك��وت��اي-  م�شعود  داوود  ال��ي��ه:  امل��ن��ذر 

ت:0507035218
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )75350 (درهم

نحن يف م�شرف االمارات اال�شالمي نوجه هذا االخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره )75350( 
رقم  ال�شيارة  بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  االق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املر�شد  قيمة  درهم 
)F -5618 - دبي-  خ�شو�شي( من نوع )م��ازدا 6  - �شالون(   طراز : 2006- لون املركبة: ا�شود    واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )75350( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �شوف ن�شطر اآ�شفني التخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/7618 اليوم: الحد  2013/5/12
را�س   : العنوان  �شرحان/ ف�شطيني اجل�شنية:  : وميثله: حممد كمال  اال�شالمي  االم��ارات  املنذر: م�شرف   

اخليمة ت:  050770098
احلمراء(  )اجل��زي��رة  اخليمة  را���س  العنوان:  اجلن�شية-  اردين  ه��اين-  بن  ح�شني  خالد  حممد  اليه:  املنذر 

ت:0502377668
املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره )73045 (درهم

نحن يف م�شرف االمارات اال�شالمي نوجه هذا االخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره )73045( 
رقم  ال�شيارة  بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  االق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املر�شد  قيمة  درهم 
)17464- الفئة 5 ابوظبي/ خ�شو�شي  ( من نوع )ني�شان التيما- �شالون (   طراز : 2007- لون املركبة: ا�شود    

،  ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )73045( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �شوف ن�شطر اآ�شفني التخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/7612 اليوم: الحد  2013/5/12
را�س   : العنوان  �شرحان/ ف�شطيني اجل�شنية:  : وميثله: حممد كمال  اال�شالمي  االم��ارات  املنذر: م�شرف   

اخليمة ت:  050770098
املنذر اليه: جراند لتاأجري ال�شيارات/العنوان: را�س اخليمة  )اجلزيرة احلمراء(  

املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )36500 (درهم
نحن يف م�شرف االمارات اال�شالمي نوجه هذا االخطار اليكم، لننبهكم اىل �شرعة �شداد مبلغ وقدره )36500( 
رقم  ال�شيارة  بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  االق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املر�شد  قيمة  درهم 
)89694- اخ�شر - ابوظبي-  خ�شو�شي( من نوع )تويوتا برادو- ا�شتي�شن  (   طراز : 2006- لون املركبة: 

ابي�س لوؤلوؤي ، واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )36500( درهم الينا وذلك 
موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �شوف ن�شطر اآ�شفني التخاذ اجراءات بيع ال�شيارة 

املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13   
 اعالن بالن�سر-  اإخطار عديل

الرقم: 2013/7617 اليوم: الحد  2013/5/12
را�س   : العنوان  �شرحان/ ف�شطيني اجل�شنية:  : وميثله: حممد كمال  اال�شالمي  االم��ارات  املنذر: م�شرف   

اخليمة ت:  050770098
املنذر اليه: �شربي حممد �شالح حممد - م�شري اجلن�شية/العنوان: را�س اخليمة  )اجلزيرة احلمراء(  

املو�شوع: اخطار ب�شداد مبلغ وقدره   )55319.33 (درهم
وقدره  مبلغ  ���ش��داد  �شرعة  اىل  لننبهكم  اليكم،  االخ��ط��ار  ه��ذا  نوجه  اال���ش��الم��ي  االم����ارات  م�شرف  يف  نحن 
بعقد متويل  املتعلقة  ال�شهرية  االق�شاط  �شداد  التاأخر يف  نتيجة  بذمتكم  املر�شد  درهم قيمة   )55319.33(
ال�شيارة رقم )42845- الربج - را�س اخليمة-  خ�شو�شي( من نوع )بيجو 307-ا�شتي�شن(    طراز : 2008- لون 

املركبة: ذهبي   ، واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر.
لذا: وحر�شاً منا على العالقة  الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ )55319.33( درهم الينا 
وذلك موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �شوف ن�شطر اآ�شفني التخاذ اجراءات بيع 

ال�شيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�شوم وامل�شاريف.

املخطر  

  حكومة  راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم- الكاتب العدل

العدد  10791 بتاريخ   2013/5/13     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 295 /2013  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/عي�شى حممد علي البلو�شي ب�شفته وكيل اخلدمات الرخ�شة امل�شماه/ حمل 
التنوير للحالقة اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: مراد علي باغ علي ب�شفته مالك 
الرخ�شة امل�شماه/ حمل التنوير للحالقة اجلن�شية: باك�شتان  مو�شوع الدعوى: ف�شخ 
عقد وكيل خدمات 20000 درهم املطلوب اعالنه/ مراد علي باغ علي ب�شفته مالك 
الرخ�شة امل�شماه/ حمل التنوير للحالقة اجلن�شية: باك�شتان  عنوانه: بالن�شر  حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/5/19 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

2013/5/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الغذائية   ــواد  امل لتجارة  املغربية  التون�شيه  ال�شركة  ال�����ش��رك��ة:  ا���ش��م 
ملك   )103( رق���م  مكتب  ال��ع��ن��وان:   584076 ال��رخ�����ش��ة:  رق���م  )�ــــس.ذ.م.م( 
ذات  القانوين:  ال�شكل  نا�شر   عيال  دي���رة-  العو�شى-  �شريف  حممد  ادري�����س 
م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 997724  تعلن دائرة التنمية 
الواردة  بال�شركة  اخل��ا���س  الرخي�س  ال��غ��اء  بانهاب�شدد  بدبي  االقت�شادية 
املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه  اعاله وذلك مبوجب االج��راءات والنظم 
التنمية االقت�شادية بدبي من خالل الربيد  دائ��رة  التقدم اىل  اي اعرا�س 
 Suggest_compalin@dubaided.gov.ae االل��ك��روين 
من  يوما   )15( خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  مرفقا 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/526 جتاري كلي                
حممد  احمد  م��راد   -2 ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجري  دراي���ف  لت�س   -1/ عليهما  امل��دع��ى  اىل 
الطاهر ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته �شريك موقع على ال�شيكات عن لت�س درايف لتاجري 
ال�شيارات ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / نيكوالي كرابيفني وميثله:حممد 
بثبوت احلق  ال��دع��وى ومو�شوعها احل��ك��م  اق���ام عليك  ق��د  امل��ازم��ي  اح��م��د حممد ر���ش��ا 
و�شحة احلجز التحفظي رقم 2013/109 جتاري كلي ت�شمني املدعي عليها كافة الر�شوم 
 2013/5/15 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  وبدل  وامل�شاريف 
ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على االقل .)مع تق�شري ميعاد امل�شافة اىل ا�شبوع من تاريخ الن�شر(.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/798 مدين كلي                

بن  خمي�س  اب��راه��ي��م   -2 اح��م��د  حممد  �شالح  يو�شف  عليهما/1-  امل��دع��ى  اىل 
د�شمال  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / مبارك �شحمي جابر االحبابي 
بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   150000( وق��دره  مببلغ 
القانونية 12% من تاريخ اال�شتحاقق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
االثنني املوافق 2013/5/20 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.D.18 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/413 عقاري كلي                

احمد  عقارات  موؤ�ش�شة  مالك  العطار  عبدالرحيم  احمد  عليه/1-  املدعى  اىل 
ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ع��ط��ار جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ���ش��رك��ة امالك 
للتمويل ) �س م ع (   قد اق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد 
ال�شكنية رقم )جي ال تي- كي3-2 بي-1107(  البيع وال�شراء اخلا�س بالوحدة 
بربج فيو دو الك والزام املدعى عليه مببلغ 531.496 درهم ومبلغ 1.058.698.79 
درهم تعوي�س عن فوات مقدار الربح والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. .  وحددت 
 ch1.A.1 لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/5/20 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10791 بتاريخ 2013/5/13     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/124 مدين جزئي                  

اىل املدعى عليه/1- حممد عا�شف لالعمال الفنية �س.ذ.م.م )حاليا : االف�شلية االوىل 
لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة �س.ذ.م.م(  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
رو�شتام خان مظفر خان  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها 
مببلغ وقدره )22000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة املرتبةعليه 
من وقت املطالبة وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليها الذ حت�شلت عليه من املدعي 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  االق��ام��ة.  ر�شم  دره��م(   60000( املديونية  �شبيل  على 
املوافق 2013/5/21 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الطاولة  ك����رة  م��ن��اف�����ش��ات  ك�����ش��ف��ت 
للبنني يف »دورة حمدان بن حممد 
ل��الأل��ع��اب امل��در���ش��ي��ة« ال��ت��ي ينظمها 
للعام  ال����ري����ا�����ش����ي  دب������ي  جم���ل�������س 
ال��راب��ع ع��ل��ى ال���ت���وايل، ع��ن العديد 
اأ�شحاب  ال�شاعدة من  املواهب  من 
امل�شتويات الواعدة القادرة على رفد 
االأن���دي���ة وال��ق��ط��اع ال��ري��ا���ش��ي على 

املدى الطويل.
ع��ب��داهلل ظبي من  الطالب  واأح���رز 
مدر�شة الوطن العربي املركز االأول 
بعد تفوقه يف ال��دور النهائي الذي 
العربي،  ال�شباب  ن���ادي  ا�شت�شافه 
م��ن مدر�شة  فهد  ن��ال حممد  فيما 
املركز  ال�����ش��ب��ا  ال���دول���ي���ة-ن���د  دب����ي 

فرديني من  وج���اء حممد  ال��ث��اين، 
امل��ع��ارف اخل��ا���ش��ة باملركز  م��در���ش��ة 
ال���ث���ال���ث ي��ل��ي��ه اأح���م���د ي��و���ش��ف من 
ال�شبا  ن���د  ال���دول���ي���ة  دب����ي  م��در���ش��ة 
باملركز الرابع، فيما كان قد ودع من 
النهائي، كل من:خليفة  ربع  الدور 
حممد من مدر�شة دبي الدولية-ند 
ال�شبا وحممد عبداهلل من مدر�شة 

االحتاد اخلا�شة-املمزر.
انطالقا  ال��دورة  هذه  اإقامة  وتاأتي 
م��ن روؤي����ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
اآل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي )رع�����اه اهلل(، 
الإبراز  �شامية  ر�شالة  ت�شمنت  التي 

وتعزيز  املدر�شي  بالقطاع  االهتمام 
لت�شبح  امل��در���ش��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ة  دور 
املواهب  منها  تنطلق  التي  القاعدة 
ال����واع����دة ال����ق����ادرة ع��ل��ى رف����ع راية 
الريا�شية،  امل���ح���اف���ل  يف  ال����دول����ة 
ال�شيخ  �شمو  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وت��ن��ف��ي��ذا 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 

دبي الريا�شي.
املجل�س  التي ينظمها  ال��دورة  وتعد 
بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية، 
منجما الكت�شاف املواهب ال�شاعدة 
لالأندية الريا�شية يف دبي، خ�شو�شا 
اأن��ه��ا ت��ع��د االأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا على 
اأعداد  حيث  م��ن  املنطقة  م�شتوى 

من  امل�شاركني  والطالبات  الطالب 
غري امل�شجلني يف االأندية واجلوائز 
على  للحا�شلني  املخ�ش�شة  املالية 
االألعاب  خمتلف  يف  االأوىل  امل��راك��ز 
ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة، وق��د �شهدت 
الثالث  ال�����ش��ن��وات  خ����الل  ال������دورة 
واإقباال  م�����ش��ت��م��را  ت��ط��ورا  امل��ا���ش��ي��ة 
احلكومية  امل�����دار������س  م����ن  وا����ش���ع���ا 
حاليا  ت�شم  حيث  بدبي،  واخلا�شة 
اجلماعية  االأل����ع����اب  م���ن  ال���ع���دي���د 
حيث  وال��ب��ن��ات،  للبنني  وال��ف��ردي��ة 
ت��ق��ام اأي�����ش��ا م�����ش��اب��ق��ات: ك���رة اليد، 
ك���رة ال�����ش��ل��ة، ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة، كرة 
الطريق  �شباق  ال�شباحة،  الطاولة، 

والري�شة الطائرة.

واك�شايلز  ه��اري��ك��ن��ز  دب����ي  ف��ري��ق��ا  ف����از 
-2012 الثاين  املو�شم  بلقب  للرجبي 

 HSBC م���ن���اف�������ش���ات  م�����ن   2013
م�شاركة  �شهدت  التي  ال�شباب،  لرجبي 
ونا�شئ من  اآالف طفل   5 ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
الفائزة  الفرق  وح��ازت  اخلليج.  منطقة 
فئات  اأرب��ع  �شمن  الكربى  اجلائزة  على 
وما  �شنوات  ال�8  دون  ما  �شملت  عمرية 
دون ال� 10 �شنوات وما دون ال� 12 �شنة 

وما دون ال� 14 �شنة. 
اك�شايلز  دبي  االإم��ارات��ي  الفريق  وفر�س 
�شيطرة وا�شحة على جمريات املناف�شات، 

حم���ت���اًل ال�������ش���دارة ���ش��م��ن ث����الث فئات 
�شنوات وما   10 ال���  دون  م��ا  ه��ي  عمرية 
14 �شنة،  ال���  12 �شنة وم��ا دون  ال���  دون 
يف حني كان الفوز من ن�شيب فريق دبي 

هاريكنز �شمن فئة دون ال� 8 �شنوات. 
املو�شم  بلقب  الفائزة  الفرق  و�شتح�شل 
على جل�شة تدريب متميزة حتت اإ�شراف 
باالإ�شافة  ل��ل��رج��ب��ي،   HSBC �شفري 
اأع�شاء  جلميع  ج��دي��دة  لعب  اأط��ق��م  اإىل 
ال����ف����ري����ق. و�����ش����ه����دت م���ن���اف�������ش���ات ه���ذا 
امل��و���ش��م م�����ش��ارك��ة اث��ن��ني م��ن اأمل����ع جنوم 
روبن�شون  جي�شون  االجن��ل��ي��زي  اللعبة، 

واال����ش���رايل ج���ورج غ��ري��غ��ان، وذل���ك يف 
لرجبي  ل���ل���ط���ريان  االحت������اد  م���ه���رج���ان 
نوفمرب  �شهر  يف  اأب��وظ��ب��ي  يف  النا�شئني 
للرجبي  ال���دوح���ة  وم��ه��رج��ان   2012

�شهر مار�س املا�شي.
الفريق  الع������ب  روب����ن���������ش����ون،  واأع����������رب 
االجنليزي االأ�شبق، عن �شعادته بالعودة 
ا�شتعدادات  على  للوقوف  االإم���ارات  اإىل 
تهانينا  وق����ال:  اأب��وظ��ب��ي،  ال��ن��ا���ش��ئ��ني يف 
لفريقي اك�شايلز وهاريكنز، بالتاأكيد جاء 
الفوز ثمرة للجهود الكبرية التي بذلتها 
االأرب��ع��ة، فقد  املهرجانات  ال��ف��رق خ��الل 

اأحرزه  ال��ذي  التقدم  من  متفاجئاً  كنت 
املنطقة  اأزور فيها  الالعبون يف كل مرة 
حل�شور مهرجانات HSBC للنا�شئني 
.  وجمعت مناف�شات رجبي ال�شباب بني 
بدعم  للرجبي حتظى  اأربعة مهرجانات 
البنك يف منطقة اخلليج لت�شجيع الفرق 
جميع  وح���ازت  التناف�س.  على  امل�شاركة 
االحتاد  مهرجان  يف  لعبت  التي  ال��ف��رق 
اأبوظبي  يف  النا�شئني  لرجبي  للطريان 
دب���ي ومهرجان  ال��رج��ب��ي يف  وم��ه��رج��ان 
الرجبي يف البحرين ومهرجان الرجبي 
يف الدوحة خالل مو�شم 2013/2012 

امل�����ش��ارك��ة وج��م��ع النقاط  ع��ل��ى ف��ر���ش��ة 
وقال  ال��ك��ربى.   اجل��ائ��زة  على  للتباري 
ماركو�س هاري، نائب الرئي�س التنفيذي 
املحدود:  االأو�شط  ال�شرق   HSBC يف 
ملناف�شات   HSBC مناف�شات  منحت 
االأطفال  اآالف  اأم����ام  ال��ف��ر���ش��ة  ال�����ش��ب��اب 
يف  والتناف�س  ال��رج��ب��ي  للعب  وال�����ش��ب��اب 
تنجح  اأن  وي�����ش��ع��دن��ا  اخل��ل��ي��ج،  م��ن��ط��ق��ة 
ه���ذه امل��ن��اف�����ش��ات مب�����ش��ارك��ة اأك���رث م��ن 5 
واأ�شار هاري    . نا�شئ  اآالف العب رجبي 
يف  للم�شاركة  ال�شباب  حما�س  م��دى  اإىل 
خالل  من  واأ���ش��اف:  الرجبي  مناف�شات 

اأقمناها  ال��ت��ي  ال��ب��ط��والت  م��ن  �شل�شلة 
ب��ال��ت�����ش��ارك م��ع االأن���دي���ة امل��ح��ل��ي��ة خالل 
ال�شنوات املا�شية، متكنا من تو�شيع حجم 
ال�شباب  من  املزيد  وا�شتقطاب  املناف�شة 

ومن خمتلف اخللفيات واجلن�شيات .
HSBC التي تهدف  وتنت�شر مبادرات 
ل��دع��م ري��ا���ش��ة ال��رج��ب��ي يف اأرب����ع قارات 
حول العامل ت�شمل دوره ك�شريك رئي�شي 
الربيطانية  ل��ي��ون��ز  م��ن��اف�����ش��ات  جل��ول��ة 
هذا  ا�شراليا  يف   2013 واالي��رل��ن��دي��ة 
 HSBC لبطولة  ورع��اي��ت��ه  ال�����ش��ي��ف، 
وبطولة  اخل���م�������س  االآ����ش���ي���وي���ة  ل����ل����دول 

باالإ�شافة  ال�شباعية،  العاملية   HSBC
بطولة  ل��ق��ب  رع���اي���ة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه  اإىل 
ل�شباعيات   HSBCبا�شيفيك ك��اث��ي 
ال�شرق  هونغ كونغ للرجبي ويف منطقة 
امل�شاعي  ب��دع��م  البنك  يلتزم  االأو����ش���ط، 
وتعزيز  ب��ال��ل��ع��ب��ة  ل���الرت���ق���اء  ال���رام���ي���ة 
امل�����ش��ارك��ة ب��ه��ا ب���ني ج��ي��ل ال�����ش��ب��اب ومن 
على  ال�شباب  وت�شجيع  االأع��م��ار  جميع 
مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة وات���ب���اع من���ط حياة 
 HSBC ش��ح��ي. و���ش��ت��ع��ود م��ن��اف�����ش��ات���
اخلليج  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  ال�����ش��ب��اب  ل��رج��ب��ي 

خالل مو�شم 2014-2013. 

اللجنة   – ال�صيف  �صاحية   ••
االأوملبية:

اآل  ح��م��د  ب��ن  اأح��م��د  ال�����ش��ي��خ  ا�شتقبل 
االأوملبية  للجنة  العام  االأم��ني  خليفة 
اأم�س العبا  البحرينية مبكتبه �شباح 
عبداهلل  ل��ل�����ش��راع  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 
ج��ن��اح��ي وع��ب��دال��رح��ي��م ع��ب��داهلل بعد 
املرحلة  يف  امل�����ش��ارك��ة  م���ن  ع��ودت��ه��م��ا 
االأوملبي  ال��دع��م  ب��رن��ام��ج  م��ن  االأوىل 
املدير  ب��ح�����ش��ور  وذل�����ك  ب���اإي���ط���ال���ي���ا، 
نعمان  الريا�شية  لل�شئون  التنفيذي 
املنتخبات  وم��دي��ر  را���ش��د احل�شن،  ب��ن 
باالحتاد البحريني لالألعاب البحرية 
قا�شم بن جميع. ويف بداية اللقاء رحب 
بالالعبني،  ب��ن ح��م��د  اأح��م��د  ال�����ش��ي��خ 
عن  منهم  مف�شل  �شرح  اإىل  وا�شتمع 
ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب وال��ب��ط��والت التي 
حققوها،  التي  والنتائج  فيها  �شاركوا 

كما اأطلع على التقرير الفني املتكامل 
بن جميع  قا�شم  الكابن  اع��ده  ال��ذي 
لتقييم املرحلة االأوىل من الربنامج.

واأبدى ال�شيخ اأحمد بن حمد ارتياحه 
م����ن ال���ت���ح�������ش���ريات ال����ت����ي اأج����راه����ا 
اإياهم ببذل املزيد  الالعبون، مطالباً 
من  لالإ�شتفادة  والعطاء  اجلهد  م��ن 
برنامج الدعم االأوملبي لينعك�س ذلك 
املنتخب  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل 
اال�شتحقاقات  يف  م�����ش��ارك��ات��ه  خ���الل 
االأل����ع����اب  دورة  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  امل��ق��ب��ل��ة 
بكوريا  ع�����ش��رة  ال�����ش��اب��ع��ة  االآ����ش���ي���وي���ة 
ودورة   ،  2014 اإن�����ش��ي��ون  اجل��ن��وب��ي��ة 
ع�شرة  ال���ث���ال���ث���ة  ال���ع���رب���ي���ة  االأل�����ع�����اب 
ريودي  واأومل��ب��ي��اد   ،  2015 ب��ب��ريوت 
جانبهم،  وم�����ن   .2016 ج����ان����ريو 
�شكرهم  الالعبون عن خال�س  اع��رب 
ملا  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  اإىل  وت��ق��دي��ره��م 
تقدمه من دعم مادي ومعنوي كبري 

ب�شكل  ال��ب��ح��ري��ة  االأل����ع����اب  ل��ري��ا���ش��ة 
خا�س والريا�شة ب�شكل عام، موؤكدين 

حر�شهم على اال�شتفادة من الربنامج 
الفنية  واإمكانياتهم  قدراتهم  ل�شقل 

ل��ت�����ش��ري��ف امل��م��ل��ك��ة خ���ري ت�����ش��ري��ف يف 
خمتلف املحافل اخلارجية.

يف  ال�����ش��ادرة  وخ�شو�شا  اال�شبانية  ال�شحف  ا���ش��ادت 
مقاطعة كاتالونيا باحراز بر�شلونة لقب بطل الدوري 
تعادل  اث��ر  ان يلعب  م��ن دون  ال��ق��دم  اال���ش��ب��اين لكرة 
غرميه التقليدي ريال مدريد بطل املو�شم املا�شي مع 

ا�شبانيول 1-1.
نقاط   7 بفارق  مدريد  ري��ال  على  بر�شلونة  ويتقدم 
قبل جولتني من النهاية وعنونت �شحيفة كاتالونيا 
االبطال  االوىل  �شفحتها  على  اليومية  الريا�شية 
اي�شا  الكاتالونية  ديبورتيفو  موندو  كتبت  حني  يف   ،
بعد  ومي�شي  )فيالنوفا(  تيتو  بطولة  يحرز  الرب�شا 
البداية وحتى  ت�شدرها منذ  رائعة  ان خا�س بطولة 

النهاية .
ماركا  و  ا����س  م��دري��د  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ت��ان  ال�شحيفتان 
االوليني  ال�شفحتني  م��ن  االك���رب  اجل���زء  خ�ش�شتا 
كرة  يف  ل��الن��دي��ة  اوروب����ا  لبطولة  النهائية  للمباراة 

اال�شارة  مع  لكن  مدريد  ري��ال  يخو�شها  التي  ال�شلة 
اىل احراز بر�شلونة لقب دوري كرة القدم.

االحتياطيني  بالعبيه  م��دري��د  ري���ال  ان  ا���س  وق��ال��ت 
وا�شارت  بر�شلونة،  اىل  امل��ب��اراة  ق��دم  حما�س  وب���دون 

اي�شا اىل ان بر�شلونة ت�شدر البطولة منذ البداية.
واعتربت ماركا بدورها ان الفائز الكبري هذا املو�شم 

اىل جانب مي�شي هو تيتو فيالنوفا.
خ�شع  ان  بعد  ا�شهر  ع��دة  ال��ف��ري��ق  فيالنوفا  وت���رك 
املتحدة  ال��والي��ات  ال��راأ���س يف  �شرطاين يف  ورم  لعالج 
االمريكية قبل ان يعود يف املراحل االخرية، وقد حل 

بدال عنه اثناء غيابه م�شاعده خوردي رورا.
لكن بر�شلونة تعر�س اىل نك�شة كبرية يف دوري ابطال 
تلقى  ان  بعد  النهائي  ن�شف  م��ن  خ��رج  حيث  اوروب���ا 
�شفعتني من بايرن ميونيخ االملاين، فخ�شر برباعية 

نظيفة يف ميونيخ ذهابا، وبثالثية يف كاتالونيا ايابا.

م�ستويات و�عدة يف كرة طاولة �لبنني 
بدورة حمد�ن بن حممد لالألعاب �ملدر�سية

دبي هاريكنز واإك�شايلز يتوجان اأبطاًل ملناف�شات HSBC لرجبي ال�شباب

�ملو�سم �لثاين للبطولة �سهد تناف�ش �أكرث من 5 �آالف العب رجبي نا�سئ من 4 مدن خليجية

بعد م�شاركتهم يف اأوىل مراحل برنامج الدعم الأوملبي

�أحمد بن حمد ي�ستقبل العبي منتخب �ل�سر�ع
�ل�سح���ف �الإ�سباني����ة ت�سي����د 

بف����وز بر�سلون���ة باللق��ب 

بح�شور �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شقر القا�شمي رئي�س نادي االإمارات ويو�شف ال�شركال رئي�س 
نادي  الريا�شية واجلماهري يحتفل  القيادات  القدم وجمع غفري من  لكرة  االإم��ارات  احتاد 
القدم  لكرة  االأول  باإجناز فريقه  اليوم على ملعبه  ب��دءا من اخلام�شة من م�شاء  االإم���ارات 

بح�شوله على درع دوري الدرجة االأوىل، و�شعوده لدوري املحرفني .
وقال اأحمد يو�شف دروي�س ع�شو جمل�س اإدارة النادي اأنه �شيتم تتويج جنوم الفريق واإداراته 
االألعاب  �شتنطلق  كما  واملفاجاآت  الفقرات  من  العديد  احلفل  �شيت�شمن  كما  احلفل  خالل 
النارية لت�شيء �شماء االإمارة اإيذاناً بانطالق االحتفاالت بنيل الدرع ودعا اجلميع لالإحتفال 

واحل�شور وامل�شاركة بهذه املنا�شبة.

اجلاري  مايو  �شهر  من   20 يوم  البحرين  مملكة  ت�شت�شيف 
دول  يف  والريا�شة  ال�شباب  ل���وزراء   27 ال���  االجتماع  اأع��م��ال 
�شل�شلة  اإىل  العربية..اإ�شافة  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 
ال��ع��م��ل اخلليجي  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  خ��ل��ي��ج��ي��ة  اج��ت��م��اع��ات 
املجل�س.  دول  ب��ني  وال��ري��ا���ش��ي  ال�شبابي  امل��ج��ال  يف  امل�����ش��رك 
وذكرت وكالة اأنباء البحرين » بنا » اأن اأوىل االإجتماعات تبداأ 
يوم  ويعقبه  واملتابعة  التن�شيق  للجنة  احل��ايل  مايو   15 يوم 
الأ�شحاب  التنفيذي  للمكتب  الت�شاوري  االجتماع  مايو   16
 17 يوم  يعقد  فيما  االأوملبية  اللجان  روؤ�شاء  واملعايل  ال�شمو 

ال�شمو  الأ�شحاب  التنفيذي  للمكتب   77 ال���  االجتماع  مايو 
يوم  اململكة  حتت�شن  فيما  االأوملبية  اللجان  روؤ���ش��اء  وامل��ع��ايل 
ال�شباب  وزارات  لوكالء   30 ال���  االإجتماع  اجل��اري  مايو   18
يوم  يف  يعقد  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف  وال��ري��ا���ش��ة 
روؤ�شاء  واملعايل  ال�شمو  الأ�شحاب   27 ال�  االإجتماع  مايو   19
اللجان االأوملبية فيما تختتم االجتماعات بعقد اجتماع وزراء 
 20 االإثنني  يوم  التعاون  جمل�س  دول  يف  والريا�شة  ال�شباب 
مايو اجلاري ويراأ�س ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة رئي�س 
االأوملبية  اللجنة  رئي�س  والريا�شة  لل�شباب  االأع��ل��ى  املجل�س 

البحرينية وفد البحرين اإىل اجتماع روؤ�شاء اللجان االأوملبية 
البارزة واللجان  الريا�شية  ال�شخ�شيات  الذي يتخلله تكرمي 
لوائح  اعتماد  اىل  اإ�شافة  والبيئة  الريا�شة  بجائزة  الفائزة 
الدورات الريا�شية و موعد املوؤمتر الثاين للريا�شة والبيئة 
الثانية  ال�شاطئية  االأل��ع��اب  ل���دورة  النهائي  امل��وع��د  وحت��دي��د 
ب��ج��ان��ب ع��ر���س ال��ت��ق��ري��ر ال��ن��ه��ائ��ي ل��ل��دورة ال��ث��ال��ث��ة لريا�شة 
املا�شي  مار�س  �شهر  خالل  البحرين  ا�شت�شافتها  التي  امل��راأة 
اإ�شافة اىل مناق�شة م�شاركة االأمانة العامة يف اأن�شطة العمل 

اخلليجي امل�شرك يف املجال الريا�شي. 

ن���ادي �الإم����ار�ت يت����وج 
م�س������اء �لي���وم 

�لبحرين ت�ست�سيف �سل�سلة �جتماعات خليجية تهدف �إىل تطوير 
�لعمل �ل�سبابي و�لريا�سي �مل�سرتك
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�شاحب  اىل  والعرفان  ال�شكر  القوى  األ��ع��اب  احت��اد  وج��ه 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل لدعم 
عامة  والريا�شيني  للريا�شة  الكرمية  ورع��اي��ت��ه  �شموه 
كبرية  والذي حقق جناحات  املدر�شي خا�شة  ولالأوملبياد 
العام  االأم���ني  امل��ه��ري  �شعد عو�س  وق��ال  االأول.  عامه  يف 
الإحت���اد األ��ع��اب ال��ق��وى ان االأومل��ب��ي��اد امل��در���ش��ي يف ن�شخته 
األعاب  احت���اد  يف  وح��ر���ش��ن��ا  رائ��ع��ة  مكا�شب  ح��ق��ق  االأوىل 
الربية  ووزارة  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  م��ع  بالتن�شيق  ال��ق��وى 

معربا  ق��رب  ع��ن  ب��امل��راك��ز  العمل  متابعة  على  والتعليم 
اأبوظبي  م��دار���س  ي��ج��ري يف  ال���ذي  للعمل  ارت��ي��اح��ه  ع��ن 
اىل وجود مواهب عديدة  م�شريا  وال�شارقة..  والفجرية 
على �شعيد الذكور واالناث اأفرزتها املناف�شات يف املناطق 
لالهتمام  االن��دي��ة  م��ع  بالتن�شيق  قمنا  وق��د  التعليمية 
يف  منها  واالإ���ش��ت��ف��ادة  خ�شو�شية  ومنحها  امل��واه��ب  بهذه 
الالحقة  املرحلة  يف  االحت���اد  دور  ان  واو���ش��ح  اأن�شطتها. 
حل�شد  ال�شحيح  االإجت���اه  يف  العمل  دف��ة  توجيه  يف  ياتي 
كافة الطاقات والتن�شيق مع االندية لال�شتفادة من هذه 

تنظيم  خ��الل  م��ن  الوطنية  منتخباتنا  دع��م  يف  امل��واه��ب 
املواهب.  لهذه  العمرية  واملراحل  يتنا�شب  مبا  امل�شابقات 
املناف�شة من جديد  اىل  الو�شل  ن��ادي  بعودة قوى  واأ�شاد 
موؤكدا اأنها ت�شكل ظاهرة �شحية الأن هذه العودة اأعطت 
حافزا لباقي االأندية متمنيا اأن تعود قوى العني لدائرة 
املناف�شة مرة اأخرى. وثمن املهري دور املجال�س الريا�شية 
ثم  وم��ن  لالأندية  ا�شراتيجيا  وبعدا  دعما  ت�شكل  التي 
االحتاد  با�شراتيجية  يتعلق  فيما  وخ��ا���ش��ة  االحت����ادات 
اخلا�شة باالهتمام بالعن�شر الن�شائي وحول �شعي االحتاد 

بطولة  اىل  والالعبات  الالعبني  من  ع��دد  اك��رب  لتاأهيل 
ان  املهري  ق��ال  للكبار  العامل  وبطولة  للنا�شئني  العامل 
خليفة ابراهيم �شعيد تاهل اىل بطولة العامل للنا�شئني 
حتى   10 من  الفرة  خ��الل  اوكرانيا  يف  اقامتها  املزمع 
م�شابقتي  يف  م��رة  والأول  و�شي�شارك  ال��ق��ادم  يوليو   14
200 و400 مر عدو معا كما ن�شعى لتاأهل حمد جميع 
 21 يف امل�شي يف البطولة العربية للنا�شئني يف تون�س يف 
حتت�شنها  التي  للكبار  العامل  بطولة  اأم��ا  ال��ق��ادم.  يونيو 
بعد  بيتي  الهام  تاأهلت  فقد  القادم  اأغ�شط�س  يف  مو�شكو 

املا�شي  بالدوري  الدوحة  جولة  يف  التاأهل  رقم  حتقيقها 
حممد  وعلياء  عبا�س  حممد  لتاأهل  ون�شعى  يومني  قبل 
التنظيمية الألعاب  اللجنة  �شعيد واآخرين. وحول ن�شاط 
من�شب  فيها  يتويل  التي  التعاون  جمل�س  ب��دول  القوى 
االم����ني ال��ع��ام ق���ال امل��ه��ري اأن ال��ل��ج��ن��ة ا���ش��ت��ح��دث��ت عدة 
بطوالت ويكفي اأن بطوالت املجل�س تقام ب�شفة منتظمة 
الكم  زي��ادة  اىل جانب  �شلفا  املعد  الزمني  الربنامج  وفق 
�شعيد  على  ج��دي��دة  قيا�شية  اأرق���ام  وه��ن��اك  معا  والكيف 

كافة بطوالت التعاون مبختلف املراحل ال�شنية.

�حتاد �ألعاب �لقوى: دور �ملجال�ش �لريا�سية ت�سكل دعمًا وبعدً� ��سرت�تيجيًا لالأندية

�شّطر حامل لقب بطولة دبي كارتدروم للتحمل 
عندما  ذه��ب  ب��ح��روٍف من  ا�شمه   ، باتيلكو  فريق 
�شمن  ���ش��اع��ة   12 التحمل  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ح�شد 
نهائيات �شل�شلة �شودي العاملية املقامة على اأر�س 
حلبة اآر. كي. �شي يف العا�شمة الفرن�شية باري�س، 
واالأ�شماء  ال��ف��رق  م��ن  ك��وك��ب��ٍة  وذل����ك مب�����ش��ارك��ة 
اإىل  ت��اأه��ل��ت  وال��ت��ي  الكارتينج،  ع��امل  ال��الم��ع��ة يف 
النهائيات العاملية بعد فوزها ب�شباقات اإ�س. دبليو. 
اإ�س يف بلدانها. ووا�شل الفريق اأداءه املتميز واأثبت 
جدارته وتفوقه على ح�شٍد من االأ�شماء العاملية، 
وذلك بف�شل ما قدمه الثالثي رامز عزام واألبان 
كثرياً  يتظروا  مل  ال��ذي��ن  مطر  وحممد  ف��اروت��ي 

حتى يحلقوا يف �شدارة ال�شباق منذ انطالقته.
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  من  فريقاً   33 ومب�شاركة 
بني  الفي�شل  هي  الزمن  من  يتيمة  ثانية  كانت 
اأح���داث هذه  وًف��رت  االأوىل، حيث   22 ال���  الفرق 
الفئة من �شباقات التحمل �شمن نهائيات �شل�شلة 
على  االإث���ارة  م��ن  اإ�شافية  جرعة  العاملية  ���ش��ودي 

مناف�شات احلدث. وتاأهلت فرق باتيلكو و �شقور 
جمموعة  و   1 را�شينغ  �شويري  جمموعة  و  دب��ي 
النهائيات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة   2 را���ش��ي��ن��غ  ���ش��وي��ري 
ال��ع��امل��ي��ة ه���ذا ال��ع��ام كممثل ع��ن دول���ة االإم�����ارات 
الذي ظهرت به خالل بطولة  املتميز  االأداء  بعد 
وت��الأالأت مدينة   2012 للتحمل  كارتدروم  دبي 
املطر  زخ��ات  فيها  تعانقت  حاملة  ليلة  يف  االأن���وار 
يوم  ال�شباق  انطلق  حيث  املت�شابقني،  اأنفا�س  مع 
اجلمعة املا�شي يف متام ال�شاعة 9:30 م�شاًء مع 
و�شول درجات احلرارة اإىل 8 درجات مئوية، لكّن 
�شخونة ال�شباق ك�شرت برودة االأجواء الباري�شية.

وم���ع ب��ق��اء ���ش��اع��ة واح����دة ع��ل��ى ان��ق�����ش��اء ال�شباق 
وابتعاد فريق باتيلكو بفارق 20 ثانية عن اأقرب 
القيادة  دف��ة  ف��اروت��ي  امل��ت��األ��ق  ا�شتلم  املتناف�شني، 
ث���ّم ي�شلم  ال�����ش��دارة، وم���ن  ب��ه��ا يف م��رك��ز  ليحلق 
عربة الكارت اإىل زميله يف الفريق مطر مع بقاء 
يخيب  مل  حيث  ال�شباق،  انق�شاء  على  دقائق   5
الفريق  ليفوز  بنجاح،  املهمة  واأك��م��ل  اأح���داً  مطر 

لفة  ب��ف��ارق  امل��رم��وق  ال��ع��امل��ي  باللقب  البحريني 
االأر���س واجلمهور  الو�شيف و�شاحب  كاملة عن 

تامي اأتاك و �شي. اإيه. اآر را�شينغ . 
اأردنا  كما  ال�شباق  جم��ري��ات  ���ش��ارت  ع���زام:  وق���ال 
على  لكننا حافظنا  االأخ��ط��اء،  بع�س  ارتكبنا  لقد 
�شرعتنا وثبات م�شتوانا طيلة ال�شباق الذي امتد 
ع��ل��ى م���دى 12 ���ش��اع��ة. وق���د ع��ان��ي��ن��ا ق��ل��ي��اًل من 
االأم���ط���ار ال��ت��ي هطلت ع��ل��ى اأر�����س احل��ل��ب��ة حيث 
ن�شيبنا  فيها  ا�شتنفذنا  التي  الفرة  يف  �شقطت 
املناف�شة  الفرق  وا�شتفادت  التوقف،  من حمطات 
من ذلك لقد اأدينا املهمة وتوجنا باللقب الغايل 
باري�س على ح�شاب نخبة  الفرن�شية  العا�شمة  يف 
من الفرق واالأ�شماء العاملية الالمعة. واأثني على 
�شركة االإت�شاالت البحرينية باتيلكو على الدعم 
اإىل  اأت��وج��ه  وبالطبع  ل��ن��ا،  قدمته  ال���ذي  الكبري 
لرفع  جبارًة  بذلوا جهوداً  الذين  الفريق  اأع�شاء 

الكاأ�س عالياً يف �شماء مدينة االأنوار. 
اخلام�س،  امل��رك��ز  م��ن  دب��ي  �شقور  فريق  وانطلق 

والعقوبات  امليكانيكية  امل�شاكل  من  �شل�شلة  لكن 
اإىل  ت��راج��ع��ه��م م��رك��زي��ن  اإىل  اأدى  و���ش��وء احل���ظ 
املهريي:  �شعيد  قال  ذل��ك،  على  وتعليقاً  ال�شابع. 
املرة،  ه��ذه  ال�شعوبات  م��ن  العديد  واجهنا  لقد 
�شاعتني  نحو  بعد  الكارت  عربة  اأداء  تراجع  فقد 
من ال�شباق. كما ارتكبنا بع�س االأخطاء وتعر�شنا 

لعدة عقوبات، هذه حال عامل ال�شباقات. 
و����ش���ارك ف��ري��ق��ا جم��م��وع��ة ���ش��وي��ري را���ش��ي��ن��غ يف 
قلة  ظ��ه��رت  وق��د  م���رة،  الأول  العاملية  النهائيات 
خ��ربت��ه��م يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ظ���روف واالأح������وال 
اجل���وي���ة امل���اط���رة يف ال���ق���ارة ال��ع��ج��وز، ح��ي��ث حل 
 ،20 املركز  يف  ع��زام  رام��ي  بقيادة  االأول  الفريق 
من  طاقم  �شم  ال��ذي  ال��ث��اين  الفريق  ح��ل  بينما 

جمموعة �شويري يف املركز ال� 26.
ال��ك��ارت��دروم يف دبي  ذل��ك، �شّرح مدير حلبة  اإىل 
االإمارات  دولة  رافق ممثلي  والذي  ترات�س،  ريان 
فريق  ف��وز  اإّن  باري�س:  يف  العاملية  النهائيات  اإىل 
�شمن  �شاعة   12 التحمل  بطولة  بلقب  باتيلكو 

باري�س  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ����ش���ودي  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ن��ه��ائ��ي��ات 
قوية  ر�شالة  ير�شل  العاملي  العر�س  على  وتربعه 
اأر����س حلبة  امل��ق��ام��ة على  ال��ب��ط��والت  اأّن  م��ف��اده��ا 
العاملية  نظرياتها  ت�شاهي  دب��ي  يف  ال��ك��ارت��دروم 
واأتوجه  املناف�شة.  و�شخونة  املت�شابقني  نوعية  يف 
واملهم.  الطيب  االإجن���از  ه��ذا  على  بالتهنئة  لهم 
حمظوظاً  يكن  مل  دب��ي  �شقور  فريق  اأّن  واأعتقد 
بتاتاً هذا العام، حيث ميتلك كافة االأ�شلحة التي 
الثالث االأوىل. كما  املراكز  باإحدى  توؤهله للفوز 
اأّن جتربة جمموعة �شويري كانت مفيدًة  اأعتقد 
عام،  وب�شكل  املقبل.  العام  بقوة  و�شيعودون  لهم، 
فرقنا  �شجلتها  التي  املهمة  النتائج  ه��ذه  تعك�س 
منو م�شتوى هذه الريا�شة يف دبي واملنطقة ككل، 
وي�شعدين اأن اأقول باأنني فخور مب�شتوى ريا�شة 
م�شتويات  اإىل  وو�شولها  املنطقة  يف  الكارتينج 

عاملية. 
اأن تنطلق اأحدث اجلولة الثانية من  ومن املقرر 
بطولة دبي كارتدروم للتحمل 2013 يومي 17 

و18 مايو-اأيار اجلاري.

فئة �شباقات اإ�س. دبليو. اإ�س �شوبر فاينال 
دبي  يف  املقيم  الفرن�شي  حقق  مت�شل،  �شياق  ويف 
نهائيات  يف  ال��دول��ة  ميثل  وال���ذي  �شاتيناي  ب��ول 
���ش��ودي ال��ع��امل��ي��ة، امل��رك��ز ال��ث��اين يف ب��ط��ول��ة اإ�س. 
املرحلة  اإىل  تاأهله  بعد  فاينال  �شوبر  اإ���س  دبليو. 
النهائية التي �شمت 27 مت�شابقا من اأ�شل 75، 
وعاطف  العلي  �شلطان  هيثم  زميليه  بينهم  من 
التا�شع،  املركز  العلي يف  �شلطان  ال��ربواين. وحل 

بينما اأنهى الربواين ال�شباق يف املركز 22.
ويف لفتة جميلة، قدم �شاتيناي الكاأ�س الذي فاز بها 
اإىل مدير حلبة الكارتدروم يف دبي ريان ترات�س، 
عرفاناً مبا قدمه من ت�شهيالت ودعم لل�شائقني 
واملت�شابقني، ولدوره الكبري يف و�شولهم اإىل هذه 
املن�شة العاملية. كما حلت املوهبة ال�شاعدة اإيليوت 
جونز يف املركز احل��ادي ع�شر �شمن فئة �شباقات 

اإ�س. دبليو. اإ�س لل�شائقني ال�شاعدين.

حامل لقب بطولة دبي كارتدروم للتحمل يرتبع على عر�س العامل ويتاألق يف مدينة الأنوار ب�شواعد عزام واملطر وفاروتي 

ب��اتيلك���و ي�ت��وج بلق��ب بطول���ة �لتحم���ل 12 �ساع��ة �سم��ن نهائي��ات �سل�سل��ة �س�ودي �لعامل�ية يف باري��ش

و�شوؤون  ل���الإق���ام���ة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ا���ش�����ش��اف��ت 
االأجانب بدبي ام�س املهند�س مهدي علي مدرب 
منتخب االإمارات الوطني لكرة القدم يف ملتقى 
امل�شرك  التعاون  تعزيز  اأط���ار  ف��ى  التميز  ق��ادة 
وتبادل اخلربات املكت�شبة من التجارب املقرحة 
املري  اأحمد  حممد  اللواء  ا�شتقباله  لدى  وك��ان 

االأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة  االإدارة  مدير 
�شباط  من  وعدد  العام  املدير  وم�شاعدي  بدبي 
وموظفي االإدارة. حيث رحب اللواء حممد املري 
حما�شرة  الإل��ق��اء  ال��دع��وة  بتلبية  علي  مب��ه��دي 
الثانية  ال��ت��م��ي��ز يف دورت�����ه  ق����ادة  ���ش��م��ن م��ل��ت��ق��ى 
واال�شتفادة من خرباته واإجنازاته التي حتققت 

املحا�شرة  علي  مهدي  واأ�شتهل  الدولة.  خلدمة 
الك�شف  اإىل  وم��درب وتطرق  ..ببداياته كالعب 
عن �شريته الذاتية يف املجال االأكادميي والعملي 
والتحديات التي وجهها خالل م�شريته كالعب 
واإ���ش��رار على  ق��وه  زادت��ه  وبعدها كمدرب والتي 
حتقيق ما ي�شبو اإليه من نتائج اإيجابية . واأكد 

يجب  ال��وط��ن��ي  للمنتخب  ك��م��درب  ان���ه  م��ه��دي 
ال  اإن  م��وؤك��دا  العبيه  م��ن  قريبا  ي��ك��ون  اأن  عليه 
لوظيفته  ح��ب��ه  دون  ينجح  اأن  ل�شخ�س  مي��ك��ن 
ختام  ويف  معها.  والتاأقلم  العمل  لطبيعة  وحبه 

امل��ح��ا���ش��رة ك���رم ال���ل���واء امل����ري امل��ه��ن��د���س مهدي 
لكرة  ال��وط��ن��ي  االإم������ارات  م����درب منتخب  ع��ل��ي 
ال��ق��دم واأث���ن���ى امل����درب م��ه��دي ع��ل��ي ع��ل��ى جهود 
الدءوبة  بدبي  و���ش��وؤون  لالإقامة  العامة  االإدارة 

التجارب  الإث��راء قياداتها وموظفيها من خالل 
املتميز  التثقيفية  امللتقيات  عرب  تعر�شها  التي 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  التي ت�شب يف م�شلحة 

املتحدة.

ملتقى قادة �لتميز باإقامة دبي ي�ست�سيف مدرب �ملنتخب �لوطني لكرة �لقدم

بلقب  �شتورمز  �شيدات  فريق  ت��وج 
لهوكي  ال���دول���ي���ة  ه���ون���غ  ب��ط��ول��ة 
اجلليد، اثر فوزه الكبري يف املباراة 
النهائية على فريق �شينت�س هونغ 
ليوؤكد   ،)2 –  7  ( بنتيجة  ك��ون��غ 
زع��ام��ت��ه ل��ل��ب��ط��ول��ة ال��ق��اري��ة التي 
الن�شائية  مناف�شاتها  يف  ���ش��ارك��ت 

ابرز واأف�شل الفرق االآ�شيوية.

�شتورمز  �شيدات  م�شاركة  وحفلت 
ب��ن��ج��اح��ات ك��ب��رية وت���األ���ق رائ����ع يف 
خا�شها  ال���ت���ي  امل����ب����اري����ات  ج��م��ي��ع 
الفريق ب�شعار الفوز وك�شب النقاط 
والو�شول لنهائي البطولة والعودة 
بلقبها لتعزيز مكانة ريا�شة هوكي 
الريا�شات  ط��ل��ي��ع��ة  يف  اجل���ل���ي���د 
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 

واملنجزات  املكت�شبات  ي��ع��زز  ومب���ا 
مل�شرية ريا�شة االمارات.

وجاءت م�شاركة �شيدات �شتورمز يف 
والن�شاطات  امل�شابقات  اأجندة  اإطار 
ل������ن������ادي اب����وظ����ب����ي ل���ل���ري���ا����ش���ات 
اجلليدية املحلية واخلارجية، �شعيا 
منه لدعم عنا�شر الفريق الن�شوي 
تنمي  متقدمة  وخ���ربات  ب��ت��ج��ارب 

مبزيد  الالعبات  ومواهب  ق��درات 
م�شتوياتهن  ورف����ع  امل���ه���ارات  م���ن 
ت�شتطيع  م��ت��م��ي��زة،  م���رات���ب  اىل 
امل�شرف  التمثيل  على  خاللها  من 
االماراتية  اجلليد  هوكي  لريا�شة 
امل�شاركة بدعم جمل�س  تاأتي  كما   ،
احتاد  واهتمام  الريا�شي  ابوظبي 

االمارات للريا�شات اجلليدية .
وق�����دم ال���ف���ري���ق ����ش���ورة رائ���ع���ة يف 
املباراة النهائية اأمام �شينت�س هونغ 
كونغ ، من ناحية االأداء والنتيجة 
فر�س  يف  ال���ف���ري���ق  جن����ح  ح���ي���ث   ،
جمريات  على  وحتكمه  �شيطرته 
ال�شريعة  ب���ال���ه���ج���م���ات  امل������ب������اراة 
 ، الدفاعية  وال�شالبة  واالأه����داف 
اأمام  ع��اج��زا  �شينت�س  فريق  ليقف 
الالعبات  لكتيبة  املثايل  التنظيم 
�شهدت  ال��ت��ي   ، ال��ت��زل��ج  ���ش��ال��ة  يف 
تفاعال جماهرييا اآ�شيويا واإعجابا 
املتابعني  وا�شتح�شان  ور�شا  كبريا 
والقائمني على مناف�شات البطولة 
ب���اإم���ك���ان���ي���ات ����ش���ي���دات االم��������ارات 

وح�شورهن الرفيع يف البطولة .
���ش��ج��ل االأه������داف ك���ل م���ن فاطمة 

ولطيفة  )ه�����دف�����ني(  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
، ودان������ة  ال�������ش���وي���دي )ه�����دف�����ني( 
احلو�شني وفاطمة ال علي وكاترينا 
قيا�شية  ب��اأرق��ام  ال��ف��ري��ق  ليخرج   ،
البطولة  بلقب  توج  ، حيث  مميزة 
ر���ش��م��ي��ا ال���ث���اين يف م�����ش��ريت��ه من 
باال�شتحقاقات  ل��ه  م�شاركة  ثالث 
املكانة  على  وليربهن  اخل��ارج��ي��ة، 
ال���ك���ب���رية وال���ع���ط���اء ال����الحم����دود 
لهذا  ق��ادت  التي  املميزة  واجل��ه��ود 

االجناز الرفيع.
م����ن ج���ان���ب���ه ا�����ش����اد ����ش���ع���ادة حمد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�������ش���ري���اين 
ل������ن������ادي اب����وظ����ب����ي ل���ل���ري���ا����ش���ات 
اجلليدية باالجناز املميز وامل�شاركة 
امل�شرفة لفريق �شيدات �شتورمز يف 
ال��ت��ي جاءت   ، ك��ون��غ  ه��ون��غ  بطولة 
الريا�شي  ال���ن���ه���ج  ع���ل���ى  ل���ت���وؤك���د 
النادي  عليه  ي�شري  ال��ذي  ال�شليم 
طموحات  مع  املتوافقة  واخلطط 
�شفوفه  يف  املنت�شبني  الريا�شيني 
ومتابعة  ت��وج��ي��ه��ات  ان  م�����ش��ريا   ،
املزروعي  م��ب��ارك  اح��م��د  ال��دك��ت��ور 
اجلليدية  الريا�شات  احتاد  رئي�س 

ورئي�س النادي كانت لها ابلغ االأثر 
والنجاحات  االجن���ازات  حتقيق  يف 
اخلارجية،  امل�����ش��ارك��ات  مب��خ��ت��ل��ف 
النا�شعة  ال�شورة  على  واملحافظة 
للفرق االماراتية يف ريا�شة هوكي 

اجلليد خالل املنا�شبات الدولية.
وث���م���ن ال�������ش���ري���اين ال���دع���م ال���ذي 
الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  يوليه 

مل��خ��ت��ل��ف االأل�����ع�����اب وال���ق���ط���اع���ات 
التي   ، الريا�شات اجلليدية  ومنها 
وجدت نف�شها يف م�شرح البطوالت 
وال��ف��ع��ال��ي��ات بف�شل ه��ذا ال��دع��م ، 
ح��ي��ث ت�����ش��ع��ى ف���رق ال���ن���ادي يف كل 
لقب  اأو  ببطولة  للتتويج  م�شاركة 
الروح  على  مثنيا   ، دويل  اأو  ق��اري 
العالية وامل�شتويات الفنية الكبرية 

من  وامل��ث��اب��رة  االأداء  يف  وال��ت��ف��اين 
ال��ب��ط��ول��ة من  ال��ظ��ف��ر بلقب  اج���ل 
، مهنئا  ���ش��ت��ورم��ز  ج��ان��ب الع��ب��ات 
االحت����اد وال���ن���ادي واجل��ه��از الفني 
البعثة  والالعبات وجميع  للفريق 
�شيعزز  ال��ذي  اجلديد  اللقب  بهذا 
الفرق  اأف�����ش��ل  ب��ني  ال��ن��ادي  مكانة 

االأ�شيوية .

تت��وي���ج �سي���د�ت �ست���ورم���ز بلق����ب بط���ول���ة ه��ون���غ ك��ون���غ �ل���دولي���ة لهوك���ي �جللي������د 
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اط���م���اأن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
التجهيزات  ع���ل���ى  امل���ال���ي���ة  وزي������ر 
وال��ت��ح�����ش��ريات اجل��اري��ة النطالق 
لل�شفن  ال�����ش��ن��وي  ال���ق���ف���ال  ���ش��ب��اق 
قدما   60 امل���ح���ل���ي���ة  ال�������ش���راع���ي���ة 
الدويل  دب���ي  ن���ادي  ينظمه  وال����ذي 
ال�شبت  ي���وم  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
امل��ق��ب��ل ب��دع��م ورع���اي���ة ك��رمي��ة من 
وقيا�شية  كبرية  ومب�شاركة  �شموه 

من النواخذة والبحارة كل عام.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شموه يوم 
اول من اأم�س لوفد اللجنة املنظمة 
لل�شباق والذي �شم كال من �شعادة 
اللواء احمد حممد بن ثاين رئي�س 
ال���دويل  دب���ي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
نا�شر  وع��ل��ي  البحرية  للريا�شات 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  ب���احل���ب���ال���ة 
تقريرا  ل�شموه  قدما  حيث  االإدارة 
حت�شريات  م��ن  اأجن���ز  عما  �شامال 
واال�شتعدادات  احل���دث  الن��ط��الق��ة 
امللحمة  ل����ب����دء  ح���ال���ي���ا  اجل�����اري�����ة 
الدورة  يف  ت�شل  وال��ت��ي  التاريخية 

احلالية اإىل الن�شخة رقم 23.
وا�شتمع وفد اللجنة املنظمة ل�شباق 
القفال 23 خالل اللقاء لتوجيهات 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
الن�شخة  ب�شباق  يتعلق  فيما  مكتوم 
ال��ث��ال��ث��ة وال��ع�����ش��ري��ن واالإج�������راءات 
حيث  ب�����االن�����ط�����الق�����ة  اخل�����ا������ش�����ة 
مبكرا  ال�شباق  ببدء  �شموه  طالب 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ال��ري��اح ال��ربي��ة يف 
املراحل  يجعل  مما  الباكر  ال�شباح 
ال  م�شافة  ق��ط��ع  يف  منها  ت�شتفيد 

ي�شتهان بها من مراحل ال�شباق.

ووجه �شموه اللجنة املنظمة ل�شباق 
الن�شخة الثالثة والع�شرين بت�شهيل 
م���ه���م���ة امل���ت�������ش���اب���ق���ني وال����ن����واخ����ذة 
امل�����ش��ارك��ني وال��ت��ع��اون ف��ي��م��ا بينهم 
م�شيدا  التظاهرة  اإجن���اح  اج��ل  م��ن 
بني  امل�شتمر  ب��ال��ت��ع��اون  ح��دي��ث��ه  يف 
من  وامل��ت�����ش��اب��ق��ني  املنظمة  اللجنة 
واجلهات  املنظمة  واللجنة  ج��ان��ب 
واملوؤ�ش�شات  احل��ك��وم��ي��ة  وال���دوائ���ر 
ال��وط��ن��ي��ة يف ت��ن��ظ��ي��م احل�����دث من 

جانب اآخر.
التوفيق  ح���دي���ث���ه  خ�����الل  ومت���ن���ى 
امل�شاركني يف احلدث �شواءا  جلميع 
املتعاونة  واللجان  واملنظمة  اللجنة 
اأو النواخذة والبحارة امل�شاركني يف 

مثلما  وناجح  متميز  �شباق  تقدمي 
ال�شباقات  يف  احل����ال  ع��ل��ي��ه  ان��ت��ه��ي 
املتزايد  االإقبال  اأن  موؤكدا  املا�شية 
م��ن ق��ب��ل ال�����ش��ب��اب وج��م��ي��ع �شرائح 
الكبري  ال���ن���ج���اح  ي����وؤك����د  امل��ج��ت��م��ع 
وامل����ت����وا�����ش����ل ل����ل����ح����دث وو�����ش����ول 
اأف����راد  م�����ش��م��ون ر���ش��ال��ت��ه اإىل ك���ل 
ارث  على  املحافظة  بهدف  االأ���ش��رة 
االآب��اء واالأج��داد واللذين مثل لهم 
البحر املالذ االأمن وم�شدر اخلري 

والزرق الوفري.
ونقل �شعادة اللواء احمد حممد بن 
ثاين رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي 
نيابة  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
حممد  بن  ماجد  ال�شيخ  �شمو  عن 

بن را�شد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
دبي  ن��ادي  رئي�س  والفنون  للثقافة 
الدويل للريا�شات البحرية وجميع 
البحرية  ال��ري��ا���ش��ات  اأ���ش��رة  اأف����راد 
ملواقف  العميق  �شكرهم وتقديرهم 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
يدعم  ظل  حيث  البي�شاء  واأي��ادي��ه 
البحرية  وال�����ش��ب��اق��ات  االأن�����ش��ط��ة 
ال���راث���ي���ة ب���ل واالإ����ش���ه���ام ب���ق���وة يف 
ال�شباقات  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��اأ���ش��ي�����س 
القفال والذي  البحرية مثل �شباق 
املقبل  ال�شبت  يوم  �شنحتفل جميعا 
23 من  رق�����م  ال�����ش��م��ع��ة  ب���اإط���ف���اء 
عن  الفرة  ه��ذه  لتدلل  انطالقته 

مدي �شعة اأفق �شموه وفكره الثاقب 
يف اإطالق �شباق القفال عام 1991 
حيث ظ��ل احل��دث يتطور م��ن عام 
الفعاليات  اكرب  بات  اآخ��ر حتى  اإىل 

البحرية يف العامل على االإطالق.
�شموه  اأن توجيهات  بن ثاين  وق��ال 
ت��ب��ق��ي دائما  امل�����ش��ت��م��رة  وت��ع��ل��ي��م��ات��ه 
ل�شباق  املنظمة  للجنة  عمل  منهاج 
اإىل  ت��ت��ط��ل��ع  وال���ت���ي   23 ال���ق���ف���ال 
م���ن خالل  ال��ن��ج��اح  اإىل  ال��و���ش��ول 
�شموه  ط���ل���ب  خ���ا����ش���ة  ت���ن���ف���ي���ذه���ا 
�شاعات  امل��رت��ق��ب يف  ال�����ش��ب��اق  ب��ب��دء 
ال�شباح الباكر االأمر الذي ي�شمن 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني ق��ط��ع م�����ش��اف��ة كبرية 
واال�شتفادة  ال�����ش��ب��اق  م��راح��ل  م��ن 

ال�شباح  ال��ري��اح الربية يف  ق��وة  من 
وهو اأمر يدل على قرب �شموه من 
التامة  وم��ع��رف��ت��ه  ال��ري��ا���ش��ة  ه���ذه 

باأ�شرارها.
يف  االإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  واأك������د 
قدم  على  ي�شري  العمل  اأن  ال��ن��ادي 
الزمني  ال���ربن���ام���ج  ح�����ش��ب  و����ش���اق 
املنظمة  اللجنة  قبل  م��ن  املو�شوع 
ح���ي���ث ق���ط���ع���ت ����ش���وط���ا ب���ع���ي���دا يف 
خا�شة  لل�شباق  والتجهيز  االإع���داد 
احلكومية  والدوائر  املوؤ�ش�شات  مع 
والتي تعترب جزءا اأ�شيال يف علمية 
التنظيم وال�شيطرة على �شباق كبري 
بالدور  م�شيدا  القفال  ح��دث  مثل 
من  العديد  ب��ه  تقوم  ال��ذي  املتميز 
ال���دوائ���ر وم��ن��ه��ا جم��م��وع��ة حر�س 
الرابع(  ال�شرب  )ق��ي��ادة  ال�شواحل 
وال����ق����ي����ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دبي 
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  والقيادة 
واالإدارة العامة للدفاع املدين بدبي 
يف  ممثلة  ل��الإع��الم  دب��ي  وموؤ�ش�شة 
الريا�شية(  )دب����ي  امل�����ش��اه��ري  ق��ن��اة 
اال�شراتيجي  االإع��الم��ي  ال�شريك 
االإ�شعاف  خل��دم��ات  دب��ي  وموؤ�ش�شة 
وب��ل��دي��ة دب�����ي. م���ن ن��اح��ي��ة اآخ����رى 
املرتقب  ال�شباق  يحقق  اأن  يتوقع 
والع�شرين  ال���ث���ال���ث���ة  ن�����ش��خ��ت��ه  يف 
جناحا كبريا خا�شة يف ظل االإقبال 
البحرية  ال��ري��ا���ش��ات  يف  وامل��ت��ن��ام��ي 
وال�����ش��ب��اق��ات ال���راث���ي���ة ع��ل��ى وجه 
التحديد مما يعني و�شول م�شمون 
ر�شالة راعي احلدث اإىل كل �شرائح 
ال�شباقات  يف  جن��د  ح��ي��ث  امل��ج��ت��م��ع 
راعي  ل�شمو  ك���ان  وال��ت��ي  ال��ب��ح��ري��ة 
احلدث دورا مهما يف تطويرها منذ 

البحرية يف دبي  ال�شباقات  تاأ�شي�س 
بداية عقد الت�شعينيات.

ال�شباق  ي�����ش��ج��ل  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
والذي  املقبل  ال�شبت  ي��وم  املرتقب 
بونعري  ���ش��ري  ج��زي��رة  م��ن  ينطلق 
ت�شل  ومل�شافة  دبي  �شواطئ  باجتاه 
بحريا  م��ي��ال   51 م���ن  اأك�����رث  اإىل 
اإىل  ت�شل  وكبرية  قيا�شية  م�شاركة 
بحارا   3000 م��ن  اأك����رث  ح�����ش��ور 
�شفينة   100 م��ن  اأك��رث  على م��ن 
����ش���وف ي��ج�����ش��دون خ����الل احل���دث 
رحلة  ع������ودة  يف  امل���ا����ش���ي  م��ل��ح��م��ة 
ال��غ��و���س م��ن م��و���ش��م ���ش��اق وم�شن 
ن  ال��ك��رمي  العي�س  لقمة  ع��ن  بحثا 
رجاالت  م��ن  الع�شرات  اإىل  اإ�شافة 
اللجنة املنظمة واللجان التنظيمية 

املعاونة يف احلدث الكبري.
الت�شجيل  ع���م���ل���ي���ة  وت����ت����وا�����ش����ل 
ال�����ش��ب��اق م���ن قبل  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
ال���ن���واخ���ذة وال���ب���ح���ارة ي��وم��ي��ا حتى 
يوم  الت�شجيل  ب���اب  اإغ����الق  م��وع��د 
ال�شاعة  ال��ث��الث��اء يف مت��ام  بعد غ��د 
بعد  �شيتم  حيث  م�����ش��اءا  اخلام�شة 
ذلك اإعالن قائمة املحامل امل�شاركة 
ل��ي��ب��داأ بعدها  ال��ك��ب��رية  يف احل����دث 

اأطقم اللجان املنظمة يف اال�شتعداد 
بونعري  �شري  جزيرة  اإىل  والتوجه 
ال�شتقبال  وال���رت���ي���ب  ل��ل��ت��ج��ه��ي��ز 
عمليات  واإج���راء  امل�شاركة  املحامل 
ال��ف��ح�����س ال��روت��ي��ن��ي وال��ت��ي ت�شبق 
ال�����ش��ب��اق ق��ب��ل م���وع���د ال���ب���داي���ة يف 

ال�شباح الباكر يوم ال�شبت املقبل.
القفال  �شباق  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
ب���ط���ال خ���الل   15 ت���ت���وي���ج  ����ش���ه���د 
م�شرية احلدث التي بداأت منذ عام 
برعاية  �شنويا  وا�شتمرت   1991
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واه��ت��م��ام 
را�شد اآل مكتوم حيث توج املحمالن 
اأربع  30 باللقب  16 وبراق  الزير 
مرات لكل حممل ونال �شرف الفوز 
اأي�شا املحمالن �شردال 83 وغازي 
103 )مرتان لكل حممل( وبينما 
مل��رة واح��دة كال  اللقب  ح�شل على 
)حامل   31 ال�شاحل  املحامل  من 
اللقب يف العام املا�شي( وزلزال 25 
والرائد   12 واأط��ل�����س   4 وال��ق��ف��اي 
 17 واجل�����ي�����ون   45 ودا���������س   92
ومن�شور 36 واالزيب 22 وفار�س 
46 والعوير 47 �شاحب اول لقب 

يف الن�شخة االأوىل عام 1991.

االإ�شباين  ال���دوري  بطل  لقب  بر�شلونة  �شمن 
لكرة القدم للمرة ال�22 يف تاريخه بعد تعادل 
مالحقه وغرميه التقليدي بطل املو�شم املا�شي 
1-1 يف  اإ�شبانيول  اأم��ام م�شيفه  ري��ال مدريد 
املرحلة ال�35. ومنح االأوروغوياين كري�شتيان 
 22 الدقيقة  يف  الإ�شبانيول  التقدم  �شتيواين 
غار�شيا.  �شريجيو  لها  ان��ربى  ركنية  ركلة  اإث��ر 
ويف ال�شوط الثاين ح�شل الربتغايل كري�شتيانو 
رونالدو على ركلة حرة جانبية تابعها غونزالو 

هيغواين براأ�شه مدركا التعادل )58(. 
واب���ت���ع���د ب���الوغ���ران���ا ب���ف���ارق ���ش��ب��ع ن���ق���اط عن 
اإىل  ر�شيده  رف��ع  ال��ذي  مريينغي  ال���  مالحقه 
وبالتايل  فقط  مباراتان  له  وتبقى  نقطة   81

ي�شتحيل حلاقه بالنادي الكتالوين.
الدوري  باإحرازه لقب  بر�شلونة مو�شمه  واأنقذ 
ال����ذي ا���ش��ت��ع��اده م���ن ري����ال ب��ع��دم��ا خ���رج خايل 

يد  على  املحلية  الكاأ�س  م�شابقة  من  الوفا�س 
النادي امللكي يف ن�شف النهائي وم�شابقة دوري 
اأبطال اأوروبا يف دور االأربعة اأي�شا على يد بايرن 

ميونيخ االأملاين.
يف املقابل، ميلك ريال فر�شة يف م�شابقة الكاأ�س 
امل��ح��ل��ي��ة الإن���ق���اذ م��و���ش��م��ه ح��ي��ث ي��الق��ي جاره 
اأتلتيكو مدريد اجلمعة املقبل يف النهائي، حيث 
فقد لقب بطل ال��دوري املحلي وخ��رج من دور 
يد  على  العريقة  ال��ق��اري��ة  للم�شابقة  االأرب��ع��ة 

بورو�شيا دورمتوند االأملاين.
ويف وقت �شابق، عزز اأتلتيك بلباو اآماله بالبقاء 
�شيفه  ج���راح  عمق  عندما  االأوىل  ال��درج��ة  يف 
ب��ال��ف��وز عليه  امل��رك��ز االأخ���ري  م��اي��ورك��ا �شاحب 
الأتلتيك  التقدم  اأدوري����ث  اأري��ت��ث  وم��ن��ح   .1-2
اإىل  ر���ش��ي��ده  راف��ع��ا  الثامنة  الدقيقة  يف  بلباو 
واأ�شاف  ال���ه���داف���ني،  الئ��ح��ة  ع��ل��ى  ه��دف��ا   14

ال���دويل ف��رن��ان��دو ل��ورن��ت��ي ال��ث��اين يف الدقيقة 
76، وقل�س الدويل املك�شيكي جيوفاين جو�س 

�شانتو�س الفارق ملايوركا يف الدقيقة 81.
وعزز اأتلتيك بلباو موقعه يف املركز الرابع ع�شر 

بر�شيد 41 نقطة مقابل 29 نقطة ملايوركا.
من جهته، �شمن بلد الوليد بقاءه عندما عمق 
جراح ديبورتيفو ال كورونيا بالفوز عليه بهدف 
وحيد �شجله خايف غريا يف الدقيقة 48، رافعا 
ر�شيد فريقه اإىل 43 نقطة يف املركز احلادي 
ع�شر مقابل 32 نقطة لديبورتيفو ال كورونيا 
بالبقاء  اآماله  اأو�شا�شونا  واأنع�س  ع�شر.  الثامن 
بهدف  الثمني على �شيفه خيتايف  بفوزه  اأي�شا 
وح��ي��د �شجله األ��ي��خ��ان��درو اأري��ب��ا���س غ��اري��دو يف 
املركز  اإىل  ب��ف��ري��ق��ه  ل��ريت��ق��ي   ،75 ال��دق��ي��ق��ة 
 47 مقابل  نقطة   36 بر�شيد  ع�شر  اخلام�س 

خليتايف الثامن.

بر�شلونة  فيها  انت�شر  التي  امل��ب��اراة  م��ن   63 الدقيقة  يف 
3-1 على رايو فايكانو يف مار�س املا�شي انتقلت �شارة قيادة 
الفريق الكتالوين لذراع ليونيل مي�شي الأول مرة يف دوري 
الدرجة االأوىل اال�شباين لكرة القدم منذ بداية ظهوره يف 

امل�شابقة يف اأكتوبر 2004.
وبتبديل اندري�س اني�شتا اأ�شبح االرجنتيني مي�شي هو اأقدم 
الالعبني يف ت�شكيلة بر�شلونة وعمره 25 عاما فقط لكن 
الأداء  اأ�شيف  كانت جانبا جديدا  القيادة  م�شوؤولية  اأن  بدا 
امل��ه��اج��م املتفجر ب��امل��واه��ب ل��ي��ق��ود ف��ري��ق��ه ل��راب��ع ل��ق��ب يف 

الدوري خالل خم�س �شنوات.
وميثل مي�شي اأف�شل العب يف العامل الذي اأ�شبح اأبا للمرة 
االأوىل يف نوفمرب املا�شي القوة الدافعة يف ت�شكيلة بر�شلونة 
بطريقة مل حتدث من قبل اإال يف حالة جنوم عظماء مروا 
يف ت��اري��خ ال��ن��ادي مثل ي��وه��ان ك��روي��ف والدي�����ش��الو كوباال 

وخو�شيب �شاميتييه.
ويف مرات عديدة هذا املو�شم �شجل املهاجم البارز لفريقه 

اأهدافا حا�شمة وبلغ ر�شيده االآن 46 هدفا يف 31 مباراة 
 105 والبالغ  باأكمله  بر�شلونة  ر�شيد  ن�شف  تقريبا  وهو 
اهداف لي�شبح قريبا من معادلة رقمه القيا�شي بت�شجيل 

50 هدفا يف املو�شم املا�شي.
ويثري مي�شي االعجاب باأرقامه القيا�شية لكن اأحد اإجنازاته 
موؤخرا جتعل املرء يقف متاأمال وبعد هدفيه يف مرمى ريال 
مايوركا حني انت�شر بر�شلونة خارج اأر�شه 4-2 يف نوفمرب 
التالية   18 املباريات  يف  هدفا   30 م�شجال  مي�شي  م�شى 
املناف�شني لفريقه يف  �شباك جميع  اأول العب يهز  لي�شبح 
مباريات متتالية بالدوري اال�شباين الذي ي�شارك فيه 20 
املا�شي  فريقا.  وج��اء اجن��از اخر ملي�شي يف نهاية دي�شمرب 
بعدما حقق رقما قيا�شيا بت�شجيل 91 هدفا وهو اأكرب عدد 
ي�شجله الع��ب ك��رة ق��دم يف ع��ام واح��د متفوقا على الرقم 
الملانيا  ال�شابق  املهاجم  مولر  ج��ريد  حمله  ال��ذي  ال�شابق 

الغربية وبايرن ميونيخ يف 1972.
اإنه  مي�شي  عن  الطوربيد  بلقب  ا�شتهر  ال��ذي  مولر  وق��ال 

اإن��ه ع��م��الق.. �شخ�س لطيف وحم��رف يف  الع��ب مبهر.. 
اأنه  الوحيدة  نقطة �شعف مي�شي  اأن  الوقت م�شيفا  نف�س 
ال يلعب يف بايرن وقد تتاأثر فر�س مي�شي يف احل�شول على 
التوايل  على  اخلام�س  للعام  العامل  يف  الع��ب  اأف�شل  لقب 
بخروج فريقه املبكر من دوري اأبطال اوروبا بالهزمية امام 

بايرن يف قبل النهائي.
امل��وا���ش��م االأربعة  ل���دوري االأب��ط��ال يف  وك���ان مي�شي ه��داف��ا 
وراء  اأه��داف  اأربعة  بفارق  يتاأخر  املو�شم  لكنه هذا  املا�شية 
كري�شتيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد والذي ميلك 12 
روبرت  البولندي  وياتي  الهدافني  قائمة  هدفا يف �شدارة 
الثاين  املركز  ليفاندوف�شكي مهاجم برو�شيا دورمتوند يف 
ع�شرة  بر�شيد  املو�شم  ه��ذا  االب��ط��ال  دوري  ه��دايف  بقائمة 
اهداف قبل مواجهة فريقه مع بايرن يف النهائي يوم 25 

مايو اجلاري.
وي��ط��ف��و دائ��م��ا ع��ل��ى ال�����ش��ط��ح اجل����دل ح���ول و���ش��ع مي�شي 
كاأف�شل العب عرب الع�شور عندم املقارنة بالربازيلي بيليه 

بالدهما  م��ع  فوزهما  بعد  م��ارادون��ا  دييجو  واالرجنتيني 
هذه  �شيحقق  ك��ان  اإن  البع�س  يت�شاءل  كما  ال��ع��امل  بكاأ�س 
املكانة لو اأن ت�شكيلة بر�شلونة ال ت�شم العبني مثل ت�شابي 
من  الع��ب  يوجد  ال  الذين  فابريجا�س  و�شي�شك  واني�شتا 

عينتهم يف الت�شكيلة احلالية منتخب االرجنتني.
و�شجل مي�شي 12 هدفا يف ت�شع مباريات ملنتخب بالده يف 
ال�شابق جابرييل  للهداف  القيا�شي  الرقم  2012 معادال 
�شمن  ا�شمه  حلفر  مثالية  مرحلة  يف  وي��ب��دو  باتي�شتوتا 
االأف�شل على مر الع�شور حني ت�شت�شيف الربازيل نهائيات 

كاأ�س العامل يف 2014.
بو�شعه  �شيكون  اأن���ه  ل��رب���ش��ل��ون��ة  بالن�شبة  اجل��ي��د  واالأم����ر 
االعتماد على خدمات مي�شي ل�شنوات عديدة مقبلة بينما 
املو�شم  يبداأ  اأن  قبل  حتى  مدريد  عن  رون��ال��دو  يرحل  قد 
بر�شلونة  يف  عقده  مي�شي  م��دد  املا�شي  فرباير  ويف  املقبل 
للتو  اأكمل  قد  �شيكون  وحينها   2018 يونيو  نهاية  حتى 

31 عاما.

التقليدي  غرميه  على  ال��ط��اول��ة  ب��ورت��و  قلب 
بنفيكا وان��ت��زع م��ن��ه ق��م��ة ال����دوري امل��ح��ل��ي يف 
خطوة  بعد  على  ليبقى  ال��ربت��غ��ال  كال�شيكو 
واحدة من التتويج باللقب قبل جولة واحدة 

من اخلتام.
ففي قمة اجلولة ال29 ، قبل االخرية، جنح 
ب��ورت��و يف ���ش��رق��ة ال��ف��وز ع��ل��ى اأر���ش��ه بهدفني 
لواحد يف الثوان االخرية، بعد اأن كانت املباراة 
مت�شي يف طريقها نحو التعادل، وهي النتيجة 

التي كانت �شت�شب يف م�شلحة الن�شور .
فقبل تلك اجلولة كان بنفيكا معتليا ال�شدارة 

ب74 نقطة، وبفارق نقطتني عن بورتو، وكان 
�شيبقيه مت�شدرا حتى جولة احل�شم  التعادل 

اخلتامية.
فوزا  وان��ت��زع��وا  امل��وازي��ن  قلبوا  التنانني  لكن 
ليكفيهم  نقطة،  ب75  القمة  منحهم  قاتال 

الفوز يف املباراة القادمة لالحتفاظ باللقب.
بالت�شجيل عرب  ال��ب��ادئ  ال��زائ��ر  ال��ف��ري��ق  ك��ان 
اأ�شحاب  ل���ك���ن  )ق19(،  ل��ي��م��ا  ال����ربازي����ل����ي 
التعادل  اإدراك  يف  ب�شرعة  جن��ح��وا  ال�شيافة 
املدافع  ح��ول  اأن  بعد  ف��اري��ال  �شيلف�شر  ع��رب 
االأوروجوائي ماك�شيميليانو برييرا الكرة اىل 

داخل مرماه )ق26(.
عرب   90 الدقيقة  يف  امللحمي  ال��ه��دف  وج��اء 
ت�شديدة رائعة من الربازيلي كيلفني، لي�شعل 

حما�س مدرجات ملعب الدراجاو.
و�شيحل بورتو �شيفا ثقيال على اأر�س باكو�س 
ي�شت�شيف  فيما  االخ���رية،  اجلولة  يف  فرييرا 

بنفيكا فريق موريرين�شي.
�شواء  بورتو  يتعرث  اأن  يف  بنفيكا  اأم��ل  ويبقى 
باخل�شارة اأو التعادل خارج ملعبه، فيما يحقق 

هو الفوز بني جماهريه ليظفر باللقب.
املو�شمني  ال��ل��ق��ب يف  اح��ت��ك��ر  ب��ورت��و  اأن  ي��ذك��ر 

املا�شيني، لريفع اإجمايل ر�شيده يف البطولة 
اىل 25 لقبا، مقابل 29 لبنفيكا.

ويف ل��ق��اء اآخ���ر ���ش��ب��ق��ه، جن��ح ب��اك��و���س فرييرا 
التاأهيلية  للت�شفيات  ال��ت��اأه��ل  م��ن  املتوا�شع 
�شمن  ب��ع��دم��ا  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  دوري  ببطولة 
ل��ل��م��رة االأوىل يف  ال�����دوري  ال��ث��ال��ث يف  امل��رك��ز 
ب��اك��و���س ف��ريي��را يف التعادل  ت��اري��خ��ه. وجن���ح 
مروره  ليوؤكد  ك��ومي��ربا،  اكادمييكا  مع   1-1
امام  ليج،  الت�شامبيونز  لت�شفيات  التاريخي 
���ش��ي��ل��ع��ب يف دوري  ال�����ذي  ب���راج���ا،  ���ش��ب��ورت��ن��ج 

اأوروبا.

ب����ورت������و يق���ت���رب م���ن لق������ب دوري �لب����رتغ������ال

راعي احلدث ي�شتقبل وفد اللجنة املنظمة

حم���د�ن ب���ن ر��س���د يطمئ���ن عل���ى حت�سي���ر�ت ملحم����ة �لقف����ال 23
توا�شل ال�شتعدادات لالنطالقة والثالثاء اآخر موعد للت�شجيل
بن ثاين: توجيهات نائب حاكم دبي حمل اهتمام اجلميع

ب���ر�سل���ون���ة ي�سم����ن لق���ب �للي�غ����ا �ل� 22

�لق���ائ���د مي�س����������ي يله��������م �لبلوغ���ر�نا النت�س������������ار �آخر 

بول �سكولز يعتزل �لكرة نهائيًا 
اعلن العب و�شط مان�ش�شر يونايتد االنكليزي بول �شكولز اعتزاله اللعب نهائيا وذلك بعد ايام من 

اعالن املدرب اليك�س فريغو�شون انه �شيرك الفريق يف نهاية املو�شم.
وهي املرة الثانية التي يعلن فيها �شكولز 38 عاما اعتزاله بعد ان ابتعد عام 2011 لي�شغل مركزا يف 

اجلهاز التدريبي للفريق قبل ان يعود للم�شاركة كالعب يف كانون الثاين يناير من العام املا�شي.
وقال �شكولز اجل، انا اعلن اعتزايل نهائيا ، م�شيفا كانت م�شريتي طويلة وناجحة مع مان�ش�شر 

يونايتد بقيادة اف�شل املدربني يف كل االزمنة .
طوال  يونايتد  مان�ش�شر  فريق  يف  �شوى  مان�ش�شر،  �شمال  �شالفورد  يف  املولود  �شكولز،  يلعب  ومل 
م�شريته، وقد خا�س معه 716 مباراة �شجل فيها 155 هدفا، وتوج مع الفريق بطال للدوري 11 

مرة، ف�شال عن لقب الكاأ�س 3 مرات، وكاأ�س الرابطة مرتني، ودوري ابطال اوروبا مرتني اي�شا.
كما خا�س �شكولز 66 مباراة دولية مع منتخب انكلرا �شجل فيها 14 هدفا.



كيت ميدلتون تلد يف 13 يوليو
اإجن���اب كيت ميدلتون زوج���ة االأم���ري ول��ي��ام جن��ل ويل العهد  ظ��ل م��وع��د 
ال��ربي��ط��اين االأم����ري ت�����ش��ارل��ز ل��ف��رة ط��وي��ل��ة م��ن اأك����رث االأم�����ور تكتما يف 

بريطانيا.
ت�شع  �شوف  كيت  اأن  ام�س  ك�شفت  الربيطانية  ميل  ديلي  �شحيفة  ولكن 

طفلها فى 13 متوز )يوليو( املقبل .
واأحاط الغمو�س مبوعد والدة الطفل امللكي منذ اأن مت نقل كيت للم�شت�شفى 

يف كانون اأالول )دي�شمرب( املا�شي يف اأوىل مراحل حملها.
وب�شبب نقلها للم�شت�شفى ا�شطر الق�شر امللكي لالإعالن عن حمل كيت قبل 

خ�شوعها لفح�س ما بعد مرور 12 اأ�شبوع على احلمل.
اأ�شدقاء كيت ووليام  اأن بع�س  وك�شف �شديق مقرب من الزوجني امللكني 
املقربني كانوا حا�شرين خالل حفل �شواء اأقامه �شديق للزوجني امللكني 
يف وقت �شابق. واأ�شاف: كانوا يناق�شون حقيقة اأنه من املقرر اأن ت�شع كيت 

طفلها يف 13 متوز )يوليو( املقبل واجلميع كانوا �شعداء .
ول�شوء احلظ يتزامن تاريخ الوالدة مع احتفال تتويج امللكة وهو لالحتفال 
 16 العر�س بعد  الثانية على  اإليزابيث  امللكة  60 عاما على جلو�س  مبرور 
اأيام من  اأربعة  �شهرا من توليها العر�س خلفا لوالدها. وي�شتمر املهرجان 
املوؤكد تقريبا عدم م�شاركة  اأنه من  14 متوز )يوليو(، مما يعنى  اإىل   11
اأن ت�شع كيت طفلها يف جناج ليندو  املقرر  وليام وكيت يف االحتفال ومن 
الذى  امل�شت�شفى  نف�س  وهو  بادينغتون  ماري يف  �شانت  اخلا�س مب�شت�شفى 

ولد فيه االمري وليام.

حاولت �النتحار 3 مر�ت الأنها ال متلك تلفزيون 
 حتققت اأمنية فتاة جزائرية حاولت االنتحار ثالث مرات من اأجل جهاز 
التلفزيون، بح�شولها عليه من بع�س املح�شنني، بح�شب �شحيفة ال�شروق 
اأحد املح�شنني قام ب�شراء جهاز تلفزيون  اإن  اجلزائرية. وقالت ال�شحيفة 

وتكفل والد الفتاة، بنقل اجلهاز اإىل ابنته البالغة من العمر 14 عاما.
واأ�شاف والد الفتاة اأن ابنته مل ت�شدق اأنها ح�شلت على التلفزيون، حيث 
اأجه�شت بالبكاء واحت�شنته ليلة كاملة من �شدة الفرحة، و�شاركتها الفرحة 

والدتها على الرغم من اأنها ال ت�شمع وال تب�شر جيدا ب�شبب االأمرا�س.
رفقة  ريفية يف اجللفة،  تقطن مبنزل طوبي مبنطقة  التي  الفتاة  وكانت 
�شامة  م��واد  با�شتعمال  م��رات  ث��الث  االنتحار  حاولت  قد  املنكوبة  عائلتها 
مل  لكونها  اجللفة،  مبدينة  االأق���ارب  اأح��د  عند  التلفزيون  �شاهدت  بعدما 
مبنزلها  توجد  حيث  عائلتها،  ومر�س  فقر  ب�شبب  احلياة  حتمل  ت�شتطع 

الطوبي يف منطقة ريفية مع ثالثة معاقني ووالدها مري�س.
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مايك تاي�سون
 يف ر�سوم متحركة 

االأمريكي  امل��الك��م��ة  بطل  حت���ّول 
�شخ�شية  اإىل  ت��اي�����ش��ون  م���اي���ك 
ب��رن��ام��ج ر���ش��وم متحركة  حت��ر يف 
ت���ع���اون���ه ح���م���ام���ة ن���اط���ق���ة وذك����ر 
)اأدول����ت  ���ش��رك��ة  اأن  )اإي(  م��وق��ع 
برنامج  لتقدمي  ت�شتعد  ���ش��ومي( 
ر�شوم متحركة مينح فيه تاي�شون 
�شالحه  حت���ّر  ل�شخ�شية  ���ش��وت��ه 
حمامة  و�شريكته  ���ش��ح��ري  و���ش��م 

متكلمة.
فعلياً  يحمل  ت��اي�����ش��ون  اأن  ي��ذك��ر 
ب�����ارزاً ع��ل��ى وج��ه��ه وقالت  و���ش��م��اً 
ال�شركة يف بيان مع و�شم �شحري 
اإىل  م��وث��وق  و�شريك  وجهه  على 
كان  اإن  متكلمة  ح��م��ام��ة  ج��ان��ب��ه 
حّل  اإىل  حت���ت���اج  م�����ش��ك��ل��ة  ل���دي���ك 
جانبك  اإىل  احل���دي���دي  ف��م��اي��ك 
حلقة  ت��ع��ر���س  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
ومدتها  اأ�شبوعياً  ال��ربن��ام��ج  م��ن 
مايك  فيها  ي��خ��و���س  دق��ي��ق��ة   15

مغامرة جديدة.

تقتل جدتها   وت�سرق ذهبها
82 ع��ام��ا ، من  ق��ام��ت ج��ام��ع��ي��ة م�����ش��ري��ة بقتل ج��دت��ه��ا 
بح�شب  املالية،  اأزمتها  الذهبي حلل  �شرقة قرطها  اأج��ل 
باجلرمية  الفتاة  واعرفت  امل�شرية.   االأه��رام  �شحيفة 
���ش��اع مني  ان  بعد  مالية،  ازم���ة  اع���اين  كنت  ان��ن��ي  قائلة 
من  جمموعة  م��ع  جمعية  ح�شيلة  جنيه   2000 مبلغ 
زميالتي الطالبات بنف�س الكلية وفكرت يف الذهاب ايل 
جدتي واقرحت عليها ان تعطيني قرطها الذهبي حتى 
ابيعه وا�شدد املبلغ الذي �شاع مني ثم اأقوم ب�شراء قرط 
من  امل��ال  م��ن  مبلغ  يل  يتوافر  عندما  لها  جديد  ذهبي 
خالل عملي كمندوبة مبيعات ل�شركة ت�شويق منظفات، 
القرط  ه��ذا  ادخ��ر  انني  وقالت يل  رف�شت  ولكن جدتي 
  . ب��ي  اخل��ا���س  الكفن  و���ش��راء  عند مماتي  ي�شرين  لكي 
علي  احل�شول  ق��ررت  لذلك  رف�س جدتي  بعد  واأ�شافت 
التي  املالية  الوحيد لالأزمة  الذهبي، الأنه احلل  قرطها 
كنت اأعاين منها ثم ذهبت يف اليوم التايل، وعندما طلبت 
خ�شبي  ه��ون  راأ���س  اأح�شرت  �شعرها  ت�شريح  جدتي  مني 
علوم  تدر�س  الفتاة  اأن  اإىل  ي�شار  راأ�شها.   على  و�شربتها 
القراآن والفقه وال�شنة النبوية، كما اأنها �شاركت يف العزاء 

مع ال�شيدات وهي ت�شرخ وتتظاهر بالبكاء. 

طفل يقتل �سقيقه ببندقية جده 
قالت �شلطات انفاذ القانون ان طفال رو�شيا يف ال�شابعة 
من عمره اأبلغ حمققني باأنه قتل بطريق اخلطاأ �شقيقه 
البالغ من العمر اربعة اعوام ببندقية جده ام�س االحد 
اأن��ه هو  الطفل ذكر  ان  التحقيق االحتادية  وقالت جلنة 
و�شقيقه عرثا على البندقية اأ�شفل فرا�س يف منزل جديه 
ببلدة بوكات�شات�شا ب�شيبرييا وكانا يلعبان بها يف ال�شرفة 
�شغط  ال�شبي  ان  اللجنة  وقالت  نيام.  الكبار  كان  بينما 
على الزناد بطريق اخلطاأ اثناء حماولة انتزاع البندقية 
من يدي اخيه اال�شغر. كانت ال�شلطات قد ذكرت يف وقت 
على  الر�شا�س  اأط��ل��ق  �شخ�شا  اأن  يف  ت�شتبه  اأن��ه��ا  �شابق 
جلنة  وقالت  املغلقة.  ال�شرفة  خ��ارج  من  القتيل  الطفل 
ال�شلطات �شرفع دعوى جنائية �شد اجلد  التحقيق ان 

فيما يبدو لال�شتباه يف حيازة بندقية دون ترخي�س.

يقتل �سخ�سًا باملعول
رجال  قتل  غانيا  مهاجرا  ان  االيطالية  ال�شرطة  قالت 
اخ��ري��ن يف هجوم ع�شوائي على م��ا يبدو  ارب��ع��ة  وا���ش��اب 
االأول  ام�����س  ايطاليا  ب�شمال  ميالنو  مدينة  يف  مب��ع��ول 
ان  التلفزيونية   24 جي  تي  �شكاي  ملحطة  �شهود  وق��ال 
االيطالية  االع���الم  و�شائل  تقارير  ق��ال��ت  ال���ذي  ال��رج��ل 
انه موجود يف ايطاليا ب�شكل غري قانوين هاجم املارة يف 
 40 رج��ل عاطل عمره  وقتل   . �شكانية مبيالنو  منطقة 
عاما كان يف طريقه ملقهى على ما يبدو بعد تلقيه �شربة 
اجلاين  وا���ش��ل  االر����س حيث  على  و�شقوطه  راأ���ش��ه  على 
الهجوم يف  �شربه. وا�شيب �شخ�شان بجروح خطرية يف 
خطورة.  اقل  بجروح  االخ��ران  ال�شخ�شان  ا�شيبب  حني 
الدم على  بقعا �شخمة من  تلفزيونية  وعر�شت م�شاهد 
االر�س وقالت وكالة االنباء االيطالية ايه جي اي ان اول 

كلمات قالها الرجل لل�شرطة باالجنليزية انا جائع.

�أول رجل يجرب �حلمل!
مع  التعاطف  ب��دع��وى  اأ�شابيع  ت�شعة  مل��دة  وهمية،  بطن  م��ع  خا�شة  ب��دل��ة  بري�شي«  »بنيامني  الكاتب  ارت���دى 
الن�شاء احلوامل، حيث قال مربرا هذا الفعل: »و�شيلة بالن�شبة يل لتغيري وجهة نظري، وزيادة التعاطف مع 
الن�شاء، وم�شاعدتي ل�شد اأوجه الق�شور التي نتجت عن ذكوريتي، ملعرفة اأف�شل عن املراأة«، ح�شبما ذكر موقع 

.»odditycentral«
واأ�شار »بري�شي« اأي�شا اإىل اأن هذا �شوف ي�شاعده يف الكتابة عن املراأة احلامل، لهذا ا�شتعان بالبدلة التي �شنعها 
النايلون  من  �شناعتها  ومتت  للتكنولوجيا،  »كاناجاوا«  معهد  يف  يعمل  وال��ذي  »تاكايوكي«  الياباين  العامل  له 

ال�شميك الذي ميكن االإ�شافة اإليه مع الوقت لتتنا�شب مع منو الطفل الوهمي.
واالإح�شا�س  العرق  زي��ادة  وم��ع  البطن،  حجم  زاد  كلما  التقليدية  املهام  اأداء  ب�شعوبة  �شعر  اأن��ه  »بري�شي«  واأك��د 
باملجهود قال الكاتب االأمريكي بعد نهاية التجربة: »مل تقنع جتربتي الن�شاء وتكلمن عن حكة يف اجللد، وتورم 
الكاحلني، والغثيان، واحلاجة اإىل الذهاب اإىل احلمام كل خم�س دقائق، وجميع االأعرا�س االأخرى من احلمل، 
كما اأنهم اأكدوا اأنه ي�شتحيل عليه اأن ي�شعر باآالم الو�شع«. لكن »بري�شي« مل يياأ�س و�شافر اإىل طوكيو الإجراء 

جتربة جديدة الختبار اأحدث اخراع والذي يحاكي ركل الطفل خالل احلمل. 
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هرب من �ل�سرطة فهاجمه مت�ساح
قب�شة  من  الفرار  من  االأمريكية  فلوريدا  والي��ة  يف  �شاب  متكن 
اأوقفته ب�شبب قيادته املتهورة، ولكن مت�شاحاً كان  ال�شرطة التي 
اإىل امل�شت�شفى ووقوعه  اإىل نقله  اأدى  له يف املر�شاد، فهاجمه ما 
بني اأيدي ال�شرطة جمدداً. وذكرت قناة )اأن بي�س ي( اأن ال�شرطة 
اأوقفت براين زونيغا )20 عاماً( بعد ان الحظت اأنه ال يقود �شمن 
حتى  �شاعات  اإال  هي  وما  راك�شاً.  فّر  ال�شاب  ولكن  منتظم،  خّط 
يعالج  امل�شت�شفى وهو  زونيغا يف  ال�شرطة بالغا عن وجود  تلقت 
النهر ليهرب  اإنه كان ي�شبح يف  ال�شاب  ات مت�شاح. وقال  من ع�شّ
من ال�شرطة حني هاجمه التم�شاح، واأعرب عن �شروره الأنه خرج 

�شاملاً. ومل يعرف بعد ال�شبب الذي دفع ال�شاب اإىل الهرب.

�ل�سجن 7 �سنو�ت الأب قتل طفله 
قرر قا�شي حمكمة بريطانية حب�س اأب قام بقتل طفله الر�شيع 
اأطاح به لريتطم راأ�شه باحلائط ، وذلك بعد اأن عجز  ، بعدما 
عن اإ�شكاته عن البكاء. ون�شرت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية 
تفا�شيل اجلرمية وحيثيات القا�شي يف حكمه على ناثان بيك 
بطفله  اأط���اح  وال���ذي   ، ع��ام��اً   38 العمر  م��ن  يبلغ  ال���ذي  االأب 
الر�شيع جيم�س يل ، الذي كان يبلغ من العمر 7 �شهور وكان 
اإطعامه  يتم  اأن  يتطلب  ك��ان  القلب  يف  خلقي  عيب  من  يعاين 
البكاء  االأن��ف. وا�شتمر الطفل يف  اأنبوب عن طريق  من خالل 
اأثناء تواجد والده باملنزل لفرة طويلة ، يف حني كانت زوجته 
بارتكاب  االأب  ق��ام  االأط��ف��ال  جلي�شة  غ��ي��اب  واأث��ن��اء   ، عملها  يف 
اأنه ا�شتاء من عدم تقبل الطفل له ، وهو ما  جرميته بدعوى 
اأفقده اأع�شابه وقدرته على ال�شيطرة على نف�شه ، ح�شبما ذكر 
حماميه يف مذكرة الدفاع. واأ�شفر ارتطام الطفل باحلائط عن 
ب�شاعات  بعدها  م�شرعه  ولقي   ، امل��خ  يف  بالغة  بجراح  اإ�شابته 

قليلة رغم حماوالت طاقم االإ�شعاف الطبي اإنقاذ حياته.

�لقب�ش على طفل قتل �سقيقته
األقت ال�شرطة يف كاليفورنيا القب�س على طفل يبلغ من العمر 
اأع��وام ، يف جرمية دفعت  12 عاما بتهمة قتل �شقيقته ثمانية 
انه  الطفل  ق��ال  ل�شخ�س  �شهرا  دام���ت  م��ط��اردة  اىل  ال�شرطة 
قائد  كونتز  وقال جاري  كاليفورنيا  �شمال  اقتحم منزلهما يف 

�شرطة كاالفريا�س كاونتي، ان الطفل احتجز بتهمة القتل. 
�شربينجز،  ف��ايل  يف  الطفل  على  القب�س  ال��ق��ي  اأن���ه  واأ���ش��اف 
حيث قتلت ليلى فولر يف 27 ابريل، عندما كانت يف املنزل مع 
�شقيقها. ورف�س ال�شرطي الت�شريح مبا دفع ال�شرطة للقب�س 
ال�شلطات قالت  ا�شمه وكانت  على الطفل الذي مل يك�شف عن 
جمعت  النووي  واحلم�س  بالب�شمات  تتعلق  اأدل��ة  اإن  قبل  من 
من املنزل حيث طعنت فولر.  وذكرت ال�شلطات اأن �شقيق ليلى 
اأبلغ املحققني يف باديء االمر اأنه و�شقيقته كانا يف املنزل على 
بعد نحو مئة كيلومر من جنوب �شرق �شكرامنتو، عندما �شمع 
���ش��ريا على  ف��ر  غ��رف��ة اجللو�س  وراأى رج��ال يف  ���ش��وت �شخ�س 
االقدام ثم ذهب ليبحث عن �شقيقته ووجدها م�شابة.  وات�شل 
الطفل بنجدة 911 ووالديه اللذين قالت ال�شلطات انهما كانا 
امل�شت�شفى حيث  اىل  �شقيقته  ونقلت  بي�شبول،  مبارة  يح�شران 

امللياردير الربيطاين ريت�شارد بران�شون يرتدي زي م�شيفة طريان ويبت�شم بجانب رئي�س جمموعة طريان اآ�شيا توين فرنانديز يف مطار بريث يف الرحلةاأعلنت وفاتها بعد �شت دقائق. 
 املتجهة اىل كواال ملبور. وعمل امللياردير بران�شون كم�شيفة طريان طوال الرحلة بعد خ�شارته لرهان مع فرنانديز على الفائز يف �شباق للفورموال. )ا ف ب(

ويذر�سبون
 ت�سرتي منزاًل ثالثًا 

ري�س  االأم��ريك��ي��ة  املمثلة  ا���ش��رت 
ويذر�شبون منزاًل ثالثاً يف املنطقة 
بثالثة  اأجن��ل�����س  ل��و���س  م��ن  عينها 
رادار  م��وق��ع  وذك���ر  دوالر  م��الي��ني 
ا�شرت  وي��ذر���ش��ب��ون  اأن  الي��ن  اأون 
برانتوود  منطقة  يف  ثالثاً  م��ن��زاًل 
ال��راق��ي��ة يف ل��و���س اأجن��ل�����س دفعت 
لريتفع  دوالر،  م��الي��ني   3 ث��م��ن��ه 
منازلها  على  اأنفقته  ال���ذي  املبلغ 
مليون   11 اإىل  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  يف 

دوالر.
منزلها  ا����ش���رت  امل��م��ث��ل��ة  وك���ان���ت 
2003 حني  املنطقة عام  االأول يف 
املمثل  ت��زال متزوجة من  كانت ال 
راين فيليبي، ثم ا�شرت منزاًل عام 
�شنتني على طالقهما  بعد   2009
ويذكر اأن ويذر�شبون 37 عاماً هي 
اأم لولدين من زوجها ال�شابق، اأفا 
13 �شنة وديكون 9 �شنوات ولطفل 
زوجها  م����ن  ال���ث���ام���ن  ال�����ش��ه��ر  يف 

احلايل جيم توث.

جد�رية كري�ش 
بر�ون ترعب جر�نه 
ط����ال����ب ج��������ريان م���غ���ن���ي ال������راب 
باإزالة  ب���راون  كري�س  االأم��ريك��ي 
رعب  تثري  منزله  ق��رب  ج��داري��ة 

االأطفال.
اأجنل�س  ل��و���س  �شحيفة  وذك����رت 
يبلغ  ال��ت��ي  اجل���داري���ة  اأن  ت��امي��ز 
وحو�شاً  متثل  اأق���دام   8 ارتفاعها 

ر�شمت باألوان �شاطعة.
املحلية  ال�����ش��ك��ان  راب���ط���ة  وق���ال���ت 
ي���وج���د ال���ك���ث���ري م����ن االأط�����ف�����ال، 
الكثري من االأوالد وهم ي�شعرون 
، وت��اب��ع��ت االأم����ر ي�شبه  ب��اخل��وف 

�شياطني على احلائط .
وق��������ال حم����ام����ي ب���������راون م�����ارك 
�شد  �شي�شتاأنف  اإن���ه  ج��رياغ��و���س 
املغني  التي فر�شت على  الغرامة 
ب���اإزال���ة اجلدارية  اإل���زام���ه  وق����رار 

خالل 30 يوماً.

للتخدير  واخل�������ش���وع  اجل���راح���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  مت��ث��ل 
طبيب  ويوؤكد  لالأطفال،  خميفا  ورمب��ا  مزعجا  اأم��را 
اأن��ه ميكن  ي��ورغ��ني نينتفي�س  االأط��ف��ال االأمل���اين هانز 
التهدئة  الب�شيطة  لالآباء من خالل بع�س اخلطوات 
اخل�شوع  وبعد  قبل  نف�شيا  وتهيئته  الطفل  روع  من 

للتخدير واجلراحة.
وين�شح نينتفي�س وهو ع�شو الرابطة االأملانية الأطباء 
االأط���ف���ال وامل��راه��ق��ني مب��دي��ن��ة ك��ول��ون��ي��ا االآب����اء بعدم 
جلراحة  �شيخ�شع  اأن��ه  على  ال�شغري  طفلهم  اإط���الع 
على  اأي��ام  ثالثة  اإىل  بيومني  العملية  موعد  قبل  اإال 
االأكرث، يف حني ميكن اإطالع االأطفال االأكرب �شنا قبل 

اخل�شوع للجراحة بخم�شة اإىل �شتة اأيام.
وعند القيام بذلك ينبغي على االآباء االنتباه جيدا اإىل 
ا�شتخدام املفردات املنا�شبة للم�شتوى الذهني للطفل، 
كاأن ي�شتخدموا مثال كلمة نوم بداًل من تخدير ، مع 
الطبيب  مع  التخدير  خماطر  مناق�شة  عدم  �شرورة 

اأمام طفلهم.
اإلهاء  اأو���ش��ى طبيب االأط���ف���ال االآب����اء مب��ح��اول��ة  ك��م��ا 
طفلهم بعد اخل�شوع للجراحة واالإفاقة من التخدير، 

�شواء ظهرت على الطفل مظاهر القلق واال�شطراب 
اأو حتى الهدوء، فبعد ا�ش����تيقاظه من التخدير يجب 
اإذ  م��ع��ه،  والتلطف  الطفل  م��ع  ال��ت��ح��دث  االأه���ل  على 
ب�شكل  امل��وق��ف  ه���ذا  تخط����ي  ع��ل��ى  ذل���ك  ي�ش������اعده 

اأف�شل.
التي  املحادثات  تبتعد  اأن  اأهمية  على  نينتفي�س  واأك��د 
يجريها االآباء مع طفلهم يف هذا الوقت عن مو�شوع 
درا�شة حديثة مت  نتائج  اإىل  ذلك  م�شتندا يف  العالج، 
واملعروفة  التخدير  يف  املتخ�ش�شة  املجلة  يف  ن�شرها 
االآباء  باإمكان  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت   ، اأنزيثيولوجي  با�شم 
دعم وم�شاعدة طفلهم اأثناء وجوده يف امل�شت�شفى بعد 

اإفاقته من التخدير.
ي��ت��ب��ني من  اأن����ه مل  ���ش��ح��ي��ح  اأن����ه  نينتفي�س  واأ����ش���اف 
اأن وج���ود االآب����اء ي�شاهم يف احل��د م��ن بكاء  ال��درا���ش��ة 
الطفل بعد اإفاقته من التخدير، اإال اأنه مّكن الطفل 
م��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع ف��ك��رة اجل��راح��ة وال��ت��خ��دي��ر ب�شكل 
اأف�شل على املدى الطويل، وبالتايل اأ�شبح اأقل عر�شة 
من  اأ���ش��اب��ي��ع  م���رور  بعد  �شلوكية  مب�شاكل  ل��الإ���ش��اب��ة 

اخل�شوع للجراحة كال�شعور باخلوف والفزع مثال.

�الأطفال بحاجة للتهيئة نف�سيًا قبل �جلر�حة 

�ساكر� ت�ّسبه نف�سها بالكلبة 
حّلت املغنية �شاكريا �شيفًة على برنامج جنمة التلفزيون االأمريكية اإلني ديجينريي�س مبنا�شبة 

يوم االأم يف الواليات املتحدة االأمريكية، عربت عن �شعورها بال�شوء بعد االإجناب، حني وجدت 
اأنها فقدت جاذبية واإثارة ج�شمها.

كما جتراأت �شاكريا )36 عاماً( وقالت: اإنها حني نظرت يف املراآة بعد اإجناب ابنها ميالن �شعرت 
اأنها ت�شبه كلبة من نوع Shar Pei، وتابعت: قلت لنف�شي لن اأ�شتعيد اإثارة ج�شمي ثانية، 

حتى اإن زوجي لن ينجذب اإيل جمدداً .
ا�شمه  القدم ج��ريار بيكيه ولديها طفل منه  اأن �شاكريا هي زوج��ة العب كرة  يذكر 

ميالن يبلغ من العمر 4 اأ�شهر.


