
•• الرباط-وام:

ال�شيخة  ل�شمو  النبيلة  الإن�شانية  باملكرمة  املغربية  ال�شحف  اأ���ش��ادت 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة 
التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة اأم الإمارات 

بتد�شني مركز �شمو ال�شيخة فاطمة لعلج اأمرا�س ال�شرطان.
اإن�شانيا  اإجن���ازا  يعد  املركز  ه��ذا  اإن  جانبها  من  العلم  �شحيفة  وقالت 

يعك�س عمق ومتانة العلقات بني البلدين ال�شقيقني.
ميثاء  الدكتورة  معايل  ت�شريحات  املغربية  ال�شحراء  �شحيفة  ونقلت 
ال�شيخة  ال�شمو  �شاحبة  م�شت�شارة  دول��ة  وزي��رة  ال�شام�شي  �شامل  بنت 
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اجلواد فاليانت بوي لطحنون بن زايد يفوز 
بجائزة رئي�ص الدولة للخيول العربية الأ�صيلة 

عربي ودويل

جواهر القا�صمي اأول �صفرية دولية 
ل�رسطان الأطفال على م�صتوى العامل 

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

بالألوان.. اأطفال لجئي 
�صوريا ير�صمون حكاياتهم 

ع�سرات القتلى ب�سل�سلة تفجريات يف العراق

   

ت�صمل 6 مدار�س خا�صة 
انطالق املرحلة الأوىل من عقود اأولياء الأمور بدبي

•• دبي- الفجر

اأطلقت هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية بدبي )اليوم( املرحلة الأوىل 
من برنامج عقود اأولياء اأمور  طلبة املدار�س اخلا�شة يف دبي، والتي 

ت�شمل 6 مدار�س خا�شة يف دبي.
احلديثة،  للرتبية  دب���ي  م��در���ش��ة  م��ن  ك��ل  الأوىل  امل��رح��ل��ة  وت�شمل 
ومدر�شة الإحتاد اخلا�شة فرع املمزر ، ومدر�شة الإحتاد اخلا�شة فرع 
وود  جرين  ومدر�شة  اخلا�شة،  احلديثة  امل��ه��ارات  ومدر�شة  جمريا، 

اإنرتنا�شيونال، واأكادميية املزهر الأمريكية.
اأولياء  اإطار برنامج متكامل ي�شتهدف �شمان حقوق  وياأتي ذلك يف 
الأمور والطلبة فيما يخ�س القرارات التي تتخذها املدار�س اخلا�شة 
ب��دب��ي، بحيث تكون ق���رارات ع��ادل��ة وم��درو���ش��ة ت��ري م��ن جتربتهم 

التعليمية داخل احلرم املدر�شي.                    )التفا�شيل �س4(

�صبط امل�صافر واملخدرات يف مطار ا�صطنبول
جمارك دبي تقود جهودا دولية لإحباط 

عملية تهريب 65 كيلو جرام عقاقري خمدرة
•• دبي-الفجر:

قادت جمارك دبي جهوداً دولية، لإحباط حماولة تهريب نحو 65 
كيلو جرام عقاقري خمدرة، و�شبطها يف مطار ا�شطنبول برتكيا مع 
بباك�شتان، وح��اول ت�شليل  اأب��اد  ا�شلم  من  قادماً  كان  م�شافر عربي 
اأ�شفرت هذه  وا�شطنبول، حيث  دبي  ال�شلطات اجلمركية يف كل من 
ال��ع��ق��اق��ري يف  مطار  امل��ت��ه��م م��ع كمية  امل�����ش��اف��ر  اجل��ه��ود ع��ن �شبط 

ا�شطنبول. 
 )التفا�شيل �س3(

بوتني ي�شل متاأخرا �شاعة عن موعد لقائه بكامريون  )رويرتز(

م�صلحون يقتلون 4 لبنانيني مبنطقة البقاع

ا�ستباكات بني احلر والنظامي يف اأحياء دم�سق  •• بغداد-رويرتز:

القل  �شخ�شا على   30 ان  وال�شرطة  قال م�شعفون 
ب�شيارات ملغومة وح��وادث اطلق  قتلوا يف هجمات 

يف اأنحاء العراق ام�س .
�شوقني  يف  متوقفتان  ملغومتان  �شيارتان  وانفجرت 
مما  ال��ع��راق  ج��ن��وب  يف  النا�شرية  مبدينة  �شعبيني 
ا�شفر عن مقتل �شخ�شني على القل وا�شابة ت�شعة 

اخرين.
وانفجرت �شيارتان ملغومتان بفارق دقائق يف مدينة 

رجل دين �سلفي ي�سف املعار�سني 
بالكفرة يف ح�سور مر�سي!

•• القاهرة-وكاالت:

اأن�����ش��ار الإخ����وان  ال��رئ��ي�����س حم��م��د م��ر���ش��ي، واأم����ام ح�شد م��ن  بح�شور 
امل�شلمني، تفّرغ ال�شيخ حممد عبداملق�شود، نائب رئي�س الهيئة ال�شرعية 
 30 تظاهرات  يف  امل�شاركني  على  للدعاء  ال�شلفية،  والإ�شلح  للحقوق 

يونيو املرتقبة، وا�شفاً اإياهم بالكافرين واملنافقني.
اأ�شبه ما تكون بخطب يوم اجلمعة، رفع ال�شيخ عبداملق�شود  ويف اأجواء 
يجعل  واأن  الإ�شلم  يعز  اأن  اهلل  اأ�شاأل  بالدعاء:  وب��داأ  ال�شماء  اإىل  يديه 
يوم الثلثني من يونيو عزاً للإ�شلم وامل�شلمني وك�شراً ل�شوكة الكافرين 
واملنافقني. ومن جهته، عّلق كرمي عبداحلفيظ، وهو من اأع�شاء حركة 
مترد، على هذه الدعوات من قبل ال�شيخ عبداملق�شود مت�شائًل: من هو 

ليكون و�شّياً على الدين؟.
واأ�شاف يف حديث متلفز: نحن نقول لل�شعب امل�شري بكل اأطيافه: اللهم 
ان�شر ال�شعب امل�شري على املنافقني والفا�شدين والقتلة وهم الإخوان 
واأتباعهم. واأكمل قائًل: هوؤلء تاجروا بق�شية �شوريا، فحّولوا موؤمتر 

ن�شرة �شوريا اإىل احلديث عنهم وعن اأهدافهم املعروفة.

مبقتل  تتتعتترف  التتقتتاعتتدة 
متتتايل يف  قتتتادتتتتهتتتا  اأحتتتتتتد 

•• نواك�شوط-ا.ف.ب:

ال���ق���اع���دة يف بلد  ت��ن��ظ��ي��م  اك�����د 
الوىل،  للمرة  ال�شلمي  املغرب 
عبد  قادته اجلزائري  احد  مقتل 
احل��م��ي��د اب����و زي����د يف م���ع���ارك يف 
�شمال مايل، بح�شب بيان للتنظيم 
نواك�شوط  وك���ال���ة  الح�����د  ب��ث��ت��ه 

للنباء املوريتانية اخلا�شة.
وب��ح�����ش��ب ال���ب���ي���ان ف����ان اب����و زيد 
هو  مقاتلة  ل�شرية  اآخ���ر  وق��ائ��دا 
امل���وري���ت���اين حم��م��د الم�����ني ولد 
اهلل  عبد  با�شم  امل��ع��روف  احل�شن 
ال�شنقيطي قتل دفاعا عن اأمتهما 
ال�شريعة  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ن  ودف����اع����ا 
الإ���ش��لم��ي��ة يف ���ش��م��ال م���ايل من 
مقتلهما.  ت���اري���خ  حت���دي���د  دون 

اجلنوب  اىل  ك��ي��ل��وم��رتا   420 ب��ع��د  ع��ل��ى  ال��ب�����ش��رة 
ال�شرقي من بغداد مما اأ�شفر عن مقتل خم�شة على 

القل وحتطيم واجهات متاجر.
وانفجرت �شيارة ملغومة اأخرى يف �شوق مزدحمة يف 
مدينة النجف وقتل �شبعة على القل كما ا�شتهدفت 
واحللة وطوزخورماتو  والكوت  النا�شرية  تفجريات 

واملحمودية يف جنوب بغداد.
وقرب مدينة املو�شل يف �شمال البلد قالت ال�شرطة 
ان م�شلحني قتلوا بالر�شا�س �شتة من اأفراد ال�شرطة 

عند نقطة تفتي�س يف بلدة احل�شر.

مواقــيت ال�سالة
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نرفع اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات 
مبنا�صبة

انطالق فعاليات مهرجان مفاجاآت �صيف دبي
وكل عام وانتم بخري
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فاك�س
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نواكب 
التطور 

وتنفهم 
املطلوب 

واجلودة

خربة عريقة  ا�شعار مناف�شة
�شلعة متميزة ومتنوعة

فرع اول - �شوق مر�شد - فرع ثاين- دبي- ديره  �شارع �شلح الدين

نرفع 
اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات 

مبنا�صبة
انطالق فعاليات مهرجان

 مفاجاآت �صيف دبي
وكل عام وانتم بخري

موؤ�ض�ضة جنم دبي لالن�ضاءات 
حممد ح�ضني عبا�س 

خربة عريقة - جودة عالية- اتقان معهوده 

�ضعارنا االمانة ا�ضا�س الثقة

نواكب التطور 
واحلداثة وكل ما يلزم

نرفع 
اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات 

مبنا�صبة
انطالق فعاليات مهرجان

 مفاجاآت �صيف دبي
وكل عام وانتم بخري

�ضالح رم�ضان الرفيع

مواد 
غذائية

جتارة 
عامة

•• عوا�شم-وكاالت:

اجلي�س  بني  ا�شتباكات  اندلعت 
ال�������������ش������وري احل���������ر واجل����ي���������س 
اأحياء  م���ن  ع����دد  يف  ال��ن��ظ��ام��ي 
العا�شمة دم�شق بح�شب م�شادر 
�شحفية ، قالت اأي�شا اإن اجلي�س 
احلر دمر دبابة لقوات النظام يف 
دمر  كما  بالقدم  بور�شعيد  حي 
نوع  م��ن  للجند  ن��اق��ل��ة  م��درع��ة 

)بي اأم بي( يف حي الع�شايل.
جاء ذلك بينما ن�شبت حرائق يف 
جراء  العا�شمة  اأحياء  من  عدد 
بالطائرات  الق�شف  م��ن  حملة 
ال�شواريخ  وراج��م��ات  واملدفعية 
بداأت بها قوات النظام عددا من 
�شرقا  جوبر  منها  دم�شق  اأحياء 
وبرزة والقابون �شمال واحلجر 

الأ�شود والقدم والع�شايل.
ال�شوري  املركز الإعلمي  واأف��اد 
الأ�شود  احل��ج��ر  ح���ي  ب��ت��ع��ر���س 
ل��ق�����ش��ف ع���ن���ي���ف ف���ج���ر ام�������س، 
ب���ني اجلي�س  ا���ش��ت��ب��اك��ات  و���ش��ط 
احلر وقوات النظام عند مدخل 
خميم الريموك، يف حني اأ�شارت 
�شبكة �شام اإىل ق�شف يرتكز على 
الأحياء اجلنوبية من العا�شمة 
ومعظم مناطق الريف اجلنوبي 

والغربي لدم�شق.
جمل�س  قال  نف�شه،  ال�شياق  ويف 
قيادة الثورة يف دم�شق اإن اجلي�س 
احلر �شد حماولة ت�شلل لقوات 
العبا�شيني  ���ش��اح��ة  م��ن  ال��ن��ظ��ام 

اإىل حي جوبر املجاور.
اأن الطريان  اأف��اد نا�شطون  وقد 
ن��ف��ذ غارتني  ل��ل��ن��ظ��ام  احل���رب���ي 
ع���ل���ى ح���ي���ي ج����وب����ر وال���ق���اب���ون 
دمار  اإىل  اأدى  مم��ا  بالعا�شمة، 
يف ع���دد م���ن امل���ب���اين. ك��م��ا ذكر 
النظام  ق�������وات  اأن  ن���ا����ش���ط���ون 
ق�شفت م�شجد ال�شحابة يف حي 
ت�����ش��ري��ن، ون��ف��ذت ح��م��لت دهم 

واعتقالت يف حي ركن الدين.
اربعة  ل���ق���ي  اخ������رى  ج���ه���ة  م����ن 
ل��ب��ن��ان��ي��ني ام�����س م�����ش��رع��ه��م يف 
كمني ن�شبه م�شلحون يف منطقة 

البقاع �شمال �شرق البلد.
الرو�شي  الرئي�س  و�شل  �شيا�شيا 
�شاعة  متاأخرا  بوتني  فلدميري 
م���ع رئي�س  ل��ق��ائ��ه  م���وع���د  ع���ن 
الوزراء الربيطاين كامريون يف 
10 داون �شرتيت لبحث الأزمة 
ال�شورية.. وقال كامريون عقب 
مباحثاته مع بوتني ان اجلانبان 
ميكنهما التو�شل ىل اتفاق حول 

�شوريا.
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وفد من �سرطة اأبوظبي يطلع على جتربة كوريا اجلنوبية يف جمال املكتبات والبحوث

�سندوق معا�سات اأبوظبي يفعل خدماته الإلكرونية املقدمة جلهات العمل

الأمنية  وال���درا����ش���ات  ال��ت��ح��ل��ي��لت 
واجلغرافية.

كما مت الطلع على املكتبة الورقية 
الكتب  م����ن  ال���ع���دي���د  ت���وف���ر  ال���ت���ي 
ا�شتعارتها  للباحث  املتنوعة وميكن 
ف�����ردي م���ن خ����لل بطاقة  ب�����ش��ك��ل 
الإلكرتونية  املكتبة  وق�شم  املكتبة 

•• اأبوظبي-وام:

من  ن�شخة  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  اأه���دت 
اأح��دث اإ���ش��دارات مركز دع��م اتخاذ 
 2 ال��ت��غ��ي��ري  اإدارة  ك���ت���اب  ال����ق����رار 
ن��ا���ش��ر خلريباين  ال��ل��واء  ل��ل��م��وؤل��ف 
�شمو  ملكتب  ال��ع��ام  الأم���ني  النعيمي 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
املخت�شة  ل��ل��م��ك��ت��ب��ات  ال���داخ���ل���ي���ة 
اجلنوبية  ك����وري����ا  ج���م���ه���وري���ة  يف 

ال�شديقة.
وك����ان وف���د م���ن م��رك��ز دع���م اتخاذ 
برئا�شة  اأبوظبي  �شرطة  يف  ال��ق��رار 
الغول مدير  الدكتور �شلح  املقدم 
وع�شوية  القرار  اتخاذ  دع��م  مركز 
اآل  ال���رائ���د حم��م��د خليفة  ك��ل م��ن 
املدنية  الأب��ح��اث  ق�شم  رئي�س  علي 
لري  ف��اط��م��ة  رئ��ي�����ش��ي  والإداري 
رئ��ي�����س ق�����ش��م دع����م الأب����ح����اث قام 

لكوريا  اأيام  اأربعة  ا�شتغرقت  بزيارة 
جتاربها  على  ل��لط��لع  اجلنوبية 
املكتبات  جم�������الت  يف  امل����ت����ط����ورة 

والبحوث.
الأول  ي��وم��ه��ا  ال���زي���ارة يف  و���ش��م��ل��ت 
ال�����ت�����ع�����رف ع����ل����ى جت�����رب�����ة ك����وري����ا 
اجلنوبية يف جمال املكتبة الرقمية 
تتيح  وال��ت��ي  تكنولوجيا  وامل��ت��ط��ورة 
الحتياجات  ل�����ذوي  ال����ش���ت���خ���دام 
ق�شم  ع���ل���ى  والط���������لع  اخل���ا����ش���ة 
من  ت�شمه  مب��ا  التاريخية  املكتبة 
اجلرمية  ك��ت��اب  منها  ق��دمي��ة  كتب 
وحفظها  اأر�شفتها  واآلية  والقانون 

بطريقة ل تعر�شها للتلف.
املكتبة  اإىل  ال��وف��د  توجه  ذل��ك  بعد 
اجل���غ���راف���ي���ة وال����ت����ي حت���ت���وي على 
اخل�����رائ�����ط ال���ق���دمي���ة واحل���دي���ث���ة 
والتي  اجلنوبية  كوريا  جلمهورية 
يتم الرجوع اإليها عند القيام بعمل 

كبيوت خربة.
وت��ع��رف ال��وف��د ك��ذل��ك ع��ل��ى جهود 
والذي  بالأبحاث  املخت�س  الفريق 
مع  اجتماع  لعقد  اآلية  بو�شع  يقوم 
للوقوف  احل��ك��وم��ة  يف  امل�����ش��وؤول��ني 
التي  والدرا�شات  الربامج  اأهم  على 
ت�شاعد على اتخاذ القرار يف املجالت 
ذات ال�شلة بالتخ�ش�س مع الأبحاث 
جهود  على  واإط��ل��ع   .. القت�شادية 
والتي  التنموية  ال�شيا�شات  جمل�س 
املعاهد  من  العديد  �شمنها  تندرج 
يف  املتخ�ش�شة  الأخ����رى  التنموية 

املجالت املتنوعة.
بزيارة  الثالث  اليوم  الوفد يف  وقام 
اآلية  على  واطلع  الوطني  الأر�شيف 
واأفلم  وال�شور  امل�شتندات  ترميم 
الفيديو وامللفات ال�شوتية وحفظها 
يدويا واإلكرتونيا .. واأنظمة الأمن 
مثل  اخل��ا���ش��ة بحفظ  ال�����ش��لم��ة  و 

والأجهزة  ب������الأدوات  مت��ي��زت  ال��ت��ي 
تقدم  التي  و  املتنوعة  الإلكرتونية 
ومنها  للباحثني  الذاتية  اخلدمات 
الط�������لع ع���ل���ى ال���ك���ت���ب وامل����راج����ع 
املحلية و العاملية وخدمات القاعات 
وغرفة  ل���لج���ت���م���اع���ات  امل���ت���ط���ورة 
خدمات  و  وامل����ون����ت����اج  ال���ت�������ش���وي���ر 

الأر�شفة الإلكرتونية.
وزار ال��وف��د يف ال��ي��وم ال��ث��اين معهد 
القت�شادية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  حت��ل��ي��ل 
بكوريا اجلنوبية واإطلع على املكتبة 
وخدماتها واآلية ربطها مع م�شادر 
املعلومات املتنوعة التي ي�شتخدمها 
التوا�شل  واآل��ي��ة  باملركز  الباحثون 
املركز  خ������ارج  م����ن  ال���ب���اح���ث���ني  م����ع 
ال��ع��لق��ات مع  م��ن  �شبكة  وت��ك��وي��ن 
القت�شادية  امل��ج��الت  يف  الباحثني 
التقارير  اإث������راء  ب���ه���دف  امل��ت��ن��وع��ة 
منهم  وال�شتفادة  باملعهد  اخلا�شة 

هذه الوثائق والتي ميكن ال�شتفادة 
ال�شرية  ال���وث���ائ���ق  غ��رف��ة  يف  م��ن��ه��ا 

باملركز.
الرابع  ال��ي��وم  ال���زي���ارة يف  و���ش��م��ل��ت 
ل��ل�����ش��لم للطلع  ج��ي��ج��و  م��ع��ه��د 
على اآليات عمل الدر�شات والأبحاث 
املخت�شة يف جمال ال�شيا�شة وال�شلم 
الباحثني لداخل  وجهوده يف جذب 
و خارج املعهد .. اإىل جانب متحف 
ال�����ش��م��ع وم��ع��ر���س ال��ت��ق��ن��ي��ات الذي 
العاملية  ال�شخ�شيات  اأه���م  يج�شد 
ال�شيا�شة  جم����ال  يف  اأث������رت  ال���ت���ي 
واأودع   . التقني  واملعر�س  وال�شلم 
ن�شخة من  ال���زي���ارة  خ���لل  ال��وف��د 
املكتبة  يف   2 ال��ت��غ��ي��ري  اإدارة  ك��ت��اب 
ال�شيا�شات  حتليل  ومعهد  الوطنية 
الق��ت�����ش��ادي��ة ب��ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة .. 
الدروع  تبادل  ال��زي��ارة  ومت يف ختام 

والهدايا التذكارية.

•• اأبوظبي-وام:

ومكافاآت  معا�شات  �شندوق  عقد 
اأب��وظ��ب��ي ور�س  ال��ت��ق��اع��د لإم�����ارة 
العمل  جل���ه���ات  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ع���م���ل 
امل�شجلة لديه على خدمات بوابته 
اأ�شهر  الإلكرتونية ا�شتمرت �شبعة 
الإدارات  م��وظ��ف��ي  وا���ش��ت��ه��دف��ت 

املالية واملوارد الب�شرية.
ي���اأت���ي ذل����ك مت��ا���ش��ي��ا م���ع اأه�����داف 
احل���ك���وم���ة الإل���ك���رتون���ي���ة لإم�����ارة 
اأبوظبي ويف اإطار اهتمام ال�شندوق 
الإلكرتونية  اأن��ظ��م��ت��ه  ب��ت��ط��وي��ر 
م��ن خ���لل اأمت��ت��ة خ��دم��ات��ه كافة 
لتكون رافدا اأ�شا�شيا لتلبية جميع 
املتعاملني  واحتياجات  معاملت 

وال�شركاء الإ�شرتاتيجيني.
التدريب  العمل على  ور���س  رك��زت 
العملي على اخلدمات الإلكرتونية 

على اأربع مراحل بداأت خلل �شهر 
ن��وف��م��رب امل��ا���ش��ي وا���ش��ت��م��رت حتى 
ال�شندوق  وك���ان  احل����ايل.  ي��ون��ي��و 
���ش��اب��ق بوابته  اأط��ل��ق يف وق���ت  ق��د 
بهدف  اجل����دي����دة  الإل���ك���رتون���ي���ة 
م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات امل��ت��لح��ق��ة يف 
الإلكرتونية  واخلدمات  الأنظمة 

ومنها  العمل  جهات  اإىل  املقدمة 
وت�شجيل  ال��ع��م��ل  ج��ه��ات  ت�شجيل 
وانهاء  ���ش��م  ب��ج��ان��ب  امل�����ش��رتك��ني 

اخلدمات واإر�شال التقارير.
تدريب  ال���ور����س  ه���ذه  خ���لل  ومت 
250 جهة عمل خمتلفة  ح��وايل 
من القطاعي احلكومي واخلا�س 

باخلدمات  ل��لإرت��ق��اء  وت�شخريها 
تعد  وال��ت��ي  للمتعاملني  امل��ق��دم��ة 
مبوجبها  يتم  متكاملة  منظومة 
ت�����ش��ه��ي��ل ح�������ش���ول ال��ع��م��ي��ل على 
التي يقدمها ال�شندوق  اخلدمات 
اإل��ك��رتون��ي��ا . وت��وف��ر ال��ب��واب��ة 47 
خدمة اإلكرتونية منها 17 خدمة 
ال��ع��م��ل و/11  م��ق��دم��ة جل���ه���ات 
 12 اإىل  اإ����ش���اف���ة  ع���ام���ة  خ���دم���ة 
خدمة مقدمة للأع�شاء امل�شجلني 
للم�شرتكني  ال�������ش���ن���دوق  ل�����دى 
والتي  وامل�شتحقني  واملتقاعدين 

�شيتم تفعيلها يف وقت لحق.
م�����ن ج���ه���ت���ه ق������ال �����ش����ع����ادة خلف 
ع����ب����داهلل احل�����م�����ادي م����دي����ر ع���ام 
اإن هذه اخلطوة تندرج  ال�شندوق 
ال�شندوق  ا�شرتاتيجية  اإط���ار  يف 
ال���وع���ي حول  ن�����ش��ر  اإىل  ال��رام��ي��ة 
الإلكرتونية  اخل���دم���ات  اأه��م��ي��ة 

لرت�شيخ  ج���دي���دة  ث��ق��اف��ة  وت��ب��ن��ي 
الإ���ش��ت��خ��دام��ات الإل��ك��رتون��ي��ة من 
قبل اجلهات املعنية على امل�شتويات 
اأداء  ت��ع��زي��ز  ي�����ش��ه��م يف  ك��اف��ة مب���ا 
مب�شتوى  والإرت����ق����اء  ال�����ش��ن��دوق 
للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 
وذل�����ك ان�����ش��ج��ام��ا م���ع الأه������داف 
روؤية  و  لل�شندوق  الإ�شرتاتيجية 

اأبوظبي2030 .
ال�شندوق  حر�س  احلمادي  واأك��د 
ع��ل��ى ت���دري���ب ج��ه��ات ال��ع��م��ل على 
الإلكرتونية  ال�����ش��ن��دوق  خ��دم��ات 
هذه  ا���ش��ت��خ��دام  تفعيل  اأج����ل  م��ن 
اخل�������دم�������ات ب����ن����ج����اح ال�����ت�����ي من 
تبادل  فعالية  من  تعزز  اأن  �شاأنها 
امل��ع��ام��لت ب��ني ال�����ش��ن��دوق وهذه 
اجلهات وتوفر الكثري من الوقت 

واجلهد.
ت��ف��ع��ي��ل خدمة  اإن�����ه مت  واأ�����ش����اف 

ت�����ش��ج��ي��ل ال�����دخ�����ول امل����وح����د مع 
م������رك������ز اأب������وظ������ب������ي ل����لأن����ظ����م����ة 
الإل���ك���رتون���ي���ة وذل�����ك م���ن خلل 
رب����ط ال��ت�����ش��ج��ي��ل الإل����ك����رتوين يف 
بوابة ال�شندوق مع بوابة حكومة 
م�شريا  الإل���ك���رتون���ي���ة..  اأب��وظ��ب��ي 
العمل  ل���ور����س  اإ����ش���اف���ة  اأن�����ه  اإىل 
الدعم  خدمة  ال�شندوق  خ�ش�س 
ت�شاوؤلت  ع��ل��ى  ل���لإج���اب���ة  ال��ف��ن��ي 
وجهات  املتعاملني  وا�شتف�شارات 
ال���ع���م���ل ف���ي���م���ا ي���خ�������س خ���دم���ات 
اجلديدة  الإلكرتونية  ال�شندوق 
ح��ي��ث ب��اإم��ك��ان��ه��م الت�������ش���ال على 
اإر�����ش����ال  اأو  ال���ف���ن���ي  ال����دع����م  رق�����م 
اإلكرتوين  الربيد  اإىل  ال�شتف�شار 
و  امل�شتخدم  دل��ي��ل  ت��وف��ري  مت  كما 
ي�����ش��رح خطوات  ت��ع��ل��ي��م��ي  ف��ي��دي��و 
ال�شتخدام على املوقع الإلكرتوين 

لل�شندوق.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�سي اآي�سلند و�سي�سل 
بتاأ�سي�س اجلمهورية والعيد الوطني لبلديهما 

•• اأبوظبي-وام:
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
جرمي�شون  اأول  فخامة  اإىل  تهنئة  برقيتي  اهلل  حفظه  الدولة 
اآي�شلند مبنا�شبة ذكرى تاأ�شي�س اجلمهورية..  رئي�س جمهورية 
وفخامة جيم�س اليك�س مايكل رئي�س جمهورية �شي�شل بالعيد 
الوطني لبلده. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة رئي�شي اآي�شلند و �شي�شل. 

جهاز اآيل جديد جلمع النفايات يف طرق دبي
•• دبي-وام:

طريق  عن  النفايات  جلمع  اآليا  جهازا  دب��ي  ببلدية  النفايات  اإدارة  د�شنت 
ال�شفط بعد اأن مت جتربته والتاأكد من كفاءته وفعاليته يف عمليات نظافة 
العمل  اإط��ار  يف  ذلك  ياأتي  دبي  باإمارة  املناطق  كافة  يف  واملمرات  الأر�شفة 
على حتديث وتطوير اأ�شاليب واأدوات ومعدات النظافة العامة باإمارة دبي. 
وحتر�س اإدارة النفايات على توفري بيئة نظيفة وم�شتدامة ملجتمع الإمارة 
..وتعترب هذه اخلطوة �شمن اإطار اللتزام بدعم خطة الإمارة بتبني اأكر 
التطبيقات تطورا يف ت�شيري عمليات النظافة. وتتميز هذه الآلية ب�شهولة 
الت�شغيل واحلركة والتوجيه وهي مزودة باأنابيب ال�شفط ميكن مل�شتخدمها 
اأنها  ..كما  التقليدية  بالطرق  اإليها  الو�شول  ي�شعب  اأماكن  اإىل  الو�شول 

تخفف اجلهد املبذول من قبل العامل يف عمليات التنظيف.

اأمريكية دبي متدد مهلة تلقي طلبات املنح الدرا�سية للقبول
•• دبي-الفجر: 

طلبات  تلقي  مهلة  متديد  عن  دب��ي  يف  الأمريكية  اجلامعة  اإدارة  تعلن 
يوليو   1 حتى   2014-2013 الدرا�شي  للعام  للقبول  الدرا�شية  املنح 
2013، من بينها منحة �شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، ومنحة 

برنامج كلية حممد بن را�شد للإعلم التابعة للجامعة..
واأكد ال�شتاذ اليا�س بو�شعب نائب الرئي�س التنفيذي للجامعة اأن الدارة 
حتر�س �شنويا على تقدمي املنح مل�شتحقيها بعد درا�شة الطلبات وتعطى 

اأولوية قبول طلبات املنح للمتقدمني الأوائل. 
كما اأعلنت اجلامعة موؤخراً عن تقدمي 30 مليون درهم للمنح الدرا�شية 
لهذا العام الدرا�شي، وهو دليل على التزام اأمريكية دبي يف مكافاأة طلبة 

املدار�س املتمّيزين من جميع اأنحاء العامل.
ه���ذا ال���ع���ام، ���ش��ه��دت اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى اإع������ادة ت��اأك��ي��د اع��ت��م��اده��ا م���ن قبل 
امل��ت��ح��دة المريكية  ال���ولي���ات  الأك����ادمي����ي يف ج��ن��وب  الإع���ت���م���اد  جل��ن��ة 
)SACSCOC(، اىل جانب الرتخي�س والعرتاف بربامج الدرا�شات 
الإم���ارات  ل��دول��ة  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  منحتها  التي 
احلا�شلني  القدامى  الطلبة  اأن  اىل  وي�شار  للجامعة.   املّتحدة  العربّية 

على املنح الدرا�شية اأثبتوا جدارتهم يف الدرا�شة ويف العمل امليداين 
واخلا�شة.  احلكومية  الدارات  يف  عالية  منا�شب  وتبووؤا  تخرجهم  بعد 

وتعتز ادارة اجلامعة بهوؤلء اخلريجني الذين تعتربهم �شفراء لها. 
املادية  احل����الت  ول����ذوي  علميا  امل��ت��ف��وق��ني  للطلبة  امل��ن��ح  ه���ذه  وت��ق��دم 

ال�شعيفة.

�سيف بن زايد يلتقي نظريه الأفغاين

الهالل الأحمر يعلن نتائج م�سابقته الطالبية للعام الدرا�سي احلايل

الداخلية و ال�سوؤون الجتماعية تناق�سان م�سروع قانون الأحداث
الربية تطلق م�سابقة اأف�سل اقراح لتقدمي خدماتها عرب الهواتف الذكية

الأمني  النعيمي  خلريباين  نا�شر  اللواء  اللقاء  ح�شر 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو  ملكتب  ال��ع��ام 
عام  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  خلفان  علي  والعميد  الداخلية 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ق��ي��د �شعود  ����ش���وؤون ال��ق��ي��ادة يف ���ش��رط��ة 
الوزير  �شمو  مكتب  �شكرتارية  اإدارة  مدير  ال�شاعدي 
ال�شرتاتيجية  اإدارة  مدير  ال�شعيبي  في�شل  والعقيد 
اهلل  جنيب  والدكتور  اأبوظبي  ب�شرطة  الأداء  وتطوير 

جمددي �شفري جمهورية اأفغان�شتان لدى الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  التقى 
الداخلية يف مكتبه  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
الأفغاين  الداخلية  وزي��ر  ام�س اجل��رال غلم جمتبى 
الذي يزور البلد حاليا. ومت خلل اللقاء تبادل الراأي 
وبحث  امل�شرتك  الهتمام  ذات  الق�شايا  من  عدد  حول 
�شبل تعزيز وتطوير العلقات بني البلدين ال�شديقني. 

غري  مقرتحات  لتقدمي  الإب���داع  ملكة  فيه  تتوفر  من 
م�شبوقة تتميز باحلداثة على اأن تكون قابلة للتطبيب 
ومت�شلة مبا�شرة مبا توفره الوزارة من خدمات نوعية 
جلمهور املتعاملني. وتاأتي امل�شابقة التي حتمل للفائزين 
بها جوائز مادية وعينية قيمة يف وقت تنفذ فيه الوزارة 
حزمة من املبادرات التي ترمي اإىل مواكبة التحول اإىل 
واأحدث  املمار�شات  لأف�شل  ا�شتنادا  الذكية  احلكومة 
ب��ه��ا يف جمال  امل��ع��م��ول  ال��رق��م��ي��ة  وال��و���ش��ائ��ل  التقنيات 
كاملة  الفر�شة  املت�شابقني  اأم���ام  و�شيكون  اخل��دم��ات. 
اليوم وت�شتمر  التي بداأت  امل�شابقة  للتفاعل مع حماور 
حتى نهاية يونيو اجلاري �شتدور بطبيعة احلال حول 
اأف�����ش��ل م��ق��رتح ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات ال������وزارة م��ن خلل 
الهواتف الذكية. ومن املقرر ن�شر تفا�شيل املحاور يوما 
بيوم على موقع الوزارة و�شفحة التوا�شل الجتماعي 
تويرت لتحقيق املزيد من التفاعل والو�شول اإىل اأف�شل 
مقرتحات قابلة للتطبيق ومن ثم حتديد الفائزين يف 

امل�شابقة لتكرميهم.

•• دبي-وام:

اأف�شل  م�شابقة  ام�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأطلقت 
ال����وزارة م��ن خ��لل الهواتف  اق���رتاح لتقدمي خ��دم��ات 
الذكية م�شتهدفة الو�شول اإىل اأفكار مبدعة واقرتاحات 
اخلدمات  اأف�شل  توفري  نحو  توجهاتها  تعزز  مبتكرة 

الرتبوية والتعليمية وفق م�شتويات عالية اجلودة.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  ���ش��وء  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
التحول  ب�����ش��اأن  رع���اه اهلل  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
خدمة  اأف�شل  جائزة  على  وبناء  الذكية  احلكومة  اإىل 
حكومية عرب الهاتف املحمول التي د�شنها �شموه موؤخرا 
وانطلقا من حر�شها على اأن تكون يف طليعة املوؤ�ش�شات 

احلكومية.
وتت�شع امل�شابقة اإىل م�شاركة جميع اأفراد املجتمع مبن 
واأولياء  والطلبة  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  يف  العاملون  فيهم 
اأمورهم واملتخ�ش�شون واملهتمون بال�شاأن التعليمي وكل 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة الهلل الأحمر نتيجة 
ال��ط��لب��ي العام  ال��ه��لل  م�����ش��اب��ق��ة 
التي   2013  -2012 ال��درا���ش��ي 
تناف�شت خللها املدار�س احلكومية 
واخل�����ا������ش�����ة وامل�����ع�����اه�����د وامل�����راك�����ز 
املناطق  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  التعليمية 
تنفيذ  يف   .. ال��دول��ة  يف  التعليمية 
م�����ش��اري��ع وب���رام���ج ت��دع��م خمتلف 
ف���ئ���ات امل���ج���ت���م���ع امل���ح���ل���ي. وف�����ازت 
للتعليم  ال���ط���ائ���ي  ح����امت  م���در����ش���ة 
الثانوي يف اأم القيوين باملركز الأول 
ال��ط��لب��ي للعام  ال���ه���لل  مل�����ش��اب��ق��ة 
م�شتوى  ع���ل���ى   2013  2012
التعليم احلكومي يف الدولة للتعليم 
ح�شلت  ل��ل��ب��ن��ني..ف��ي��م��ا  ال���ث���ان���وي 
البنات  مل��دار���س  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
مدر�شة  ال��ث��ان��وي  التعليم  مرحلة 
يف  للبنات  ال��ث��ان��وي  للتعليم  مربح 
الأول  املركز  نالت  الفجرية..بينما 
مدر�شة ال�شارقة النموذجية مرحلة 
التعليم الأ�شا�شي احللقة 1 بنني و 
راأ�س  يف  الأ�شا�شي  للتعليم  اليمامة 
حلقة  الأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم  اخل��ي��م��ة 
القيوين  اأم  مدر�شة  و   .. للبنات   1
للبنات.   2 الأ�شا�شي حلقة  للتعليم 
ال��ت��ع��ل��ي��م اخلا�س  م�����ش��ت��وى  وع��ل��ى 
الثانوي..فازت  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��رح��ل��ة 

•• اأبوظبي-وام:

املكونة  امل�����ش��رتك��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ن��اق�����ش��ت 
وال�شوؤون  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارت�������ي  م���ن 
الج���ت���م���اع���ي���ة م���������ش����روع ال���ق���ان���ون 
الحتادي ب�شاأن الأح��داث اجلانحني 
حلقة  يف  وذل���������ك   2012 ل�����ع�����ام 
رعاية  م��رك��ز  مب��ق��ر  ع��ق��دت  نقا�شية 
اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة  ال��ت��اب��ع  الأح�����داث 
امللحظات  لإب������داء  وذل����ك  ب��امل��ف��رق 
يت�شمن  الذي  امل�شروع  م�شودة  حول 
95 ب��ن��دا ت��ت��ن��اول ح��ق��وق الأح����داث 
اجلهات  ب��ني  العمل  اآل��ي��ات  وتنظيم 
القانون.  بتطبيق  واملعنية  املخت�شة 

بالنفع  ي��ع��ود  واإج��ت��م��اع��ي  اإن�����ش��اين 
ال�شعيفة..بجانب  ال��ف��ئ��ات  ع��ل��ى 
الإن�شانية  اخلدمات  يف  الفراغ  �شد 
حتقيقا  قاعدتها  وتو�شيع  املقدمة 
مل��ب��داأ ال��ت��ك��اف��ل الإج��ت��م��اع��ي ودعما 
وزيادة  وم��وؤازرت��ه  احلكومي  للعمل 
اإدارة  اأن  ي��ذك��ر  وك��ف��اءت��ه.  فاعليته 
و�شعت  ال���ه���ي���ئ���ة  يف  امل���ت���ط���وع���ني 
ال��ط��لب��ي للعام  ال���ه���لل  مل�����ش��اب��ق��ة 
م�شاريع  ع����دة  احل�����ايل  ال���درا����ش���ي 
تناف�شية حول رعاية الأيتام ت�شارك 
واخلا�شة  احلكومية  املدار�س  فيها 
الهيئة  وف����روع  وامل��ع��اه��د  وامل���راك���ز 
واحد  م�شروع  اختيار  يتم  اأن  على 
على  الأول  ب���امل���رك���ز  ل��ل��ف��وز  م��ن��ه��ا 
الثانوي  التعليم  م��راح��ل  م�شتوى 
والأ�شا�شي باحللقتني 1 و 2 واتباع 
امل�شابقة  مل�شروع  تنفيذية  خطوات 
و�����ش����روط واإج����������راءات ي��ج��ب على 
املتناف�شني الإلتزام بها. وكانت اإدارة 
املدة  ح���ددت  الهيئة  يف  املتطوعني 
الزمنية لنطلق م�شاريع امل�شابقة 
اعتبارا  الطلبي  الهلل  اأن�شطة  و 
2012 اإىل �شهر  اأكتوبر  من �شهر 
تكرمي  �شيتم  2013..فيما  اأبريل 
املناطق  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��زي��ن 
يف  امل�����ش��ارك��ة  ل��ل��م��دار���س  التعليمية 
امل�شابقة وتوزيع اجلوائز وال�شهادات 

عليهم.

واأ�شاف  الأح�����داث.  رع��اي��ة  وم��راك��ز 
قدمت  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  جل��ن��ة  اإن 
الذي  امل�شروع  لبنود  مف�شل  عر�شا 
متت مناق�شته من قبل جميع مراكز 
رعاية الأحداث يف الدولة بالإ�شافة 
ق�شاء  وه��ي��ئ��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اإىل 
اأبوظبي ووزارة ال�شوؤون الجتماعية 
للو�شول  للتاأهيل  الوطني  وامل��رك��ز 
اإىل ال�شيغة النهائية للم�شروع. من 
عبداهلل  الدكتور  العقيد  اأك��د  جانبه 
حممد بو هندي مدير مركز رعاية 
القانون يف  م�شروع  اأهمية  الأح��داث 
للأحداث  املطلوبة  الرعاية  تقدمي 

اجلانحني واإعادة تاأهيلهم.

ي�شهم  اجل��دي��د  القانون  م�شروع  اإن 
وتاأهيل  ح��م��اي��ة  اآل���ي���ات  ت��ط��وي��ر  يف 
�شوؤونهم  على  والإ����ش���راف  الأح����داث 
والنف�شية  وال�����ش��ح��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
والأخلقية . واأ�شار املحرمي اإىل اأن 
جميع بنود م�شروع القانون توؤكد اأن 
مقيدة  عقوبة  جم��رد  لي�س  الإي����داع 
ي�شمل  تاأهيلي  برنامج  بل  للحريات 
اجلوانب كافة ويحمي من التعر�س 
للجنوح .. كما يوفر جميع التدابري 
والواجبات  احل���ق���وق  حت��ف��ظ  ال��ت��ي 
القانون  فم�شروع  ذل��ك  ع��ن  ف�شل 
التن�شيق  واأ�ش�س  ال�شلحيات  يحدد 
بني جميع اجلهات املعنية يف الدولة 

نخرية  حممد  اأح��م��د  العميد  وق���ال 
الإن�شان  اإدارة حقوق  املحرمي مدير 

ال���داخ���ل���ي���ة رئ���ي�������س جلنة  ب����������وزارة 
الأحداث  رع��اي��ة  مركز  عمل  ت�شيري 

الظبيانية  م��در���ش��ة  الأول  ب��امل��رك��ز 
اخل���ا����ش���ة ل��ل��ب��ن��ات يف اأب���وظ���ب���ي و 
م��ن��ار الإمي����ان اخل��ا���ش��ة للبنات يف 
التعليم  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان 
كما   .. ب���ن���ات   1 ح��ل��ق��ة  الأ����ش���ا����ش���ي 
نالت مدر�شة منار الإميان اخلا�شة 
الأول  امل����رك����ز  ع���ج���م���ان  يف  ب���ن���ني 
 2 حلقة  الأ�شا�شي  التعليم  مل�شتوى 
را���ش��د مبارك  �شعادة  واأ���ش��اد  ب��ن��ني. 
ال�شوؤون  عام  اأمني  نائب  املن�شوري 
الأحمر  ال��ه��لل  ه��ي��ئ��ة  امل��ح��ل��ي��ة يف 
الدولة  القيادة احلكيمة يف  بجهود 
باملجتمع  الفئات  ملختلف  ورعايتها 

امل��ح��ل��ي وخ��ا���ش��ة ف��ئ��ة الأي���ت���ام ومن 
 .. بهم  والإهتمام  رعايتهم  يتولون 
خلل  م��ن  الهيئة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
ال�شراكة  اإدارة املتطوعني تعزز دور 
الإن�شاين  والعمل  الإ�شرتاتيجية 
واملوؤ�ش�شات  ال��ه��ي��ئ��ة  ب���ني  ال���ق���ائ���م 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة امل���خ���ت���ل���ف���ة م����ن اأج����ل 
الدولة  ال�شعيفة يف  الفئات  حماية 
وتقدمي اأف�شل اخلدمات لهم حتى 
ال��ت��ط��وع��ي اخلا�س  ال��ع��م��ل  اأ���ش��ب��ح 
والتعليمية  ال��رتب��وي��ة  ب��الأن�����ش��ط��ة 
الركائز  م����ن  رك����ي����زة  ال���ه���ي���ئ���ة  يف 
طلبي  جمتمع  ل��ب��ن��اء  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

الإن�شاين  ال��ت��م��ا���ش��ك  ع���رى  ي��وث��ق 
جمتمع  يف  الإج��ت��م��اع��ي  والإخ�������اء 
الإم�������ارات. م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال را�شد 
حم��م��د اخل��ط��ي��ب��ي ال��ك��ع��ب��ي مدير 
اإدارة املتطوعني يف الهلل الأحمر 
التي  ال��ت��ط��وع��ي��ة  الأع����م����ال  ..اإن 
ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا م���ن خ���لل الهلل 
الطلبي يف اإدارة املتطوعني تهدف 
الإن�شانية  ال��ع��لق��ات  ت��وث��ي��ق  اإىل 
الأف������راد واجل��م��اع��ات لإيجاد  ب��ني 
التفاعل الأف�شل يف احلياة مل�شاعدة 
الآخرين وتعبئة الطاقات الب�شرية 
عمل  اإىل  وت���وج���ي���ه���ه���ا  وامل������ادي������ة 
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امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بلزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شلم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292
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الأميــن
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خطوط �ضاخنة الأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ضاعة

�سقوط ع�سوين جديدين من ع�سابة جرابيع الظالم بقب�سة �سرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

�شبط  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ا�شتكملت 
باقي اأفراد ع�شابة جرابيع الظلم 
ال�شبعة التي �شقط خم�شة منها يف 
املا�شي.  الأ���ش��ب��وع  مطلع  قب�شتها 
فقد اعرتف الع�شوان اجلديدان اإ 
�شاحنة  �شائق  ويعمل  �شنة   26 ع   .
�شائق  ويعمل  �شنة   22 ب   . ���س  و 
عمليات  يف  ب�����ش��ل��وع��ه��م��ا  م��رك��ب��ة 
الع�شابة  ن��ف��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ش��رق��ة 
طوال ال�شهرين املن�شرمني وقاربت 
���ش��رق��ات��ه��م م��ب��ل��غ امل��ل��ي��وين دره����م . 
اجل��اري��ة مع  التحقيقات  واأظ��ه��رت 
اأفراد الع�شابة باك�شتانيو اجلن�شية 
اأن خمططا طويل الأمد مت و�شعه 
ل�شرقة قائمة طويلة من ال�شركات 
املر�شودة من قبل الع�شابة اإ�شتنادا 

يقومون  ثم  ودي��زل  نحا�شية  م��واد 
على  التعرف  بعد  لحقا  ب�شرقتها 
اأماكن تخزينها ليقوموا بتدويرها 
عملياتهم  ج����ان����ب  اإىل  جم�������ددا 
واملتمثلة  الأخ��������رى  الإج����رام����ي����ة 
املالية  اخلزائن  حمتويات  ب�شرقة 
وكانت   . بطريقهم  وج��وده��ا  ح��ال 
اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية 
اأب���وظ���ب���ي مت��ك��ن��ت يوم  ���ش��رط��ة  يف 
ال�����ش��اب��ع م���ن ي��ون��ي��و اجل������اري من 
اأ���ش��م��ت��ه��ا جرابيع  ع�����ش��اب��ة  ���ش��ب��ط 
املقنعون  اأف����راده����ا  ���ش��رق  ال���ظ���لم 
من�شاآت خا�شة يف �شناعيتي املفرق 
م�شتغلني  اأب���وظ���ب���ي  يف  وم�����ش��ف��ح 
حرا�س  مباغتة  يف  اأج�شادهم  ق��وة 
والعتداء  ال�����ش��رك��ات  تلك  وع��م��ال 
بال�شلح  وتهديدهم  �شربا  عليهم 
الأب���ي�������س ل���لم���ت���ث���ال لأوام����ره����م 

بفعائلهم. بدوره دعا العقيد را�شد 
اأ�شحاب املن�شاآت اخلا�شة اإىل اأهمية 
والنوافذ  الأب�����واب  اإغ����لق  اإح���ك���ام 
الر�شمي  ال����������دوام  ان����ت����ه����اء  ع���ن���د 
ال��لزم��ة لتحريز  واأخ����ذ احل��ي��ط��ة 
ممتلكاتهم وعدم ترك مبالغ مالية 
فيها واإيداعها يف البنوك كما حذر 
موظفي  بعموم  الزائدة  الثقة  من 
امل���ن�������ش���اأة وع�������دم اط���لع���ه���م على 
املوجودات  اأو  الأمنية  الح���رتازات 
على  و�شدد  املن�شاأة.  داخ��ل  الثمينة 
�شرورة اأن تتعاقد املن�شاآت الكبرية 
منها خا�شة مع ال�شركات املخت�شة 
مبجال احلرا�شة اأو اإيفاد موظفني 
ل��ت��دري��ب��ه��م على  م��ن ذوي اخل���ربة 
الأحداث  م��ع  باحرتافية  التعامل 
عمال  اإىل  الرتكان  وعدم  الطارئة 

املن�شاأة للقيام بذلك. 
اأفواههم  وتكميم  حريتهم  وتقييد 
مغلقة  غ������رف  يف  واح����ت����ج����ازه����م 

وال��ف��رار م��ن م��وق��ع اجل��رمي��ة دون 
ب��ع��د قطعهم  اأث�����ر وراءه�������م  ت����رك 

اأ�شلك كامريات املراقبة وارتدائهم 
الأقنعة والقفازات اأمل يف الإفلت 

التي حت�شلوا عليها  املعلومات  اىل 
ال�شركات  تلك  مع  تعاملهم  خ��لل 
بور�شيد  را����ش���د  ال��ع��ق��ي��د  واأف�������اد   .
واملباحث  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  م��دي��ر 
الع�شابة  اأف��������راد  ب������اأن  اجل���ن���ائ���ي���ة 
ال�شركات  ت���ل���ك  ي���ب���ي���ع���ون  ك����ان����وا 

�صبط امل�صافر واملخدرات يف مطار ا�صطنبول

جمارك دبي تقود جهودا دولية لإحباط عملية تهريب 65 كيلو جرام عقاقري خمدرة

دائرة النقل يف اأبوظبي ومركز تنظيم النقل ب�سيارات الأجرة يواجهان ظاهرة النقل غري القانوين
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ال��ن��ق��ل يف  دائ����رة  اأع��ل��ن��ت 
تنظيم  م����رك����ز  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
ترن�شاد  الأج����رة  ب�����ش��ي��ارات  النقل 
اأن��ه��ا ب�����ش��دد اإط����لق ال��ع��دي��د من 
بالرتقاء  ت�شهم  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 
ب����خ����دم����ة ال����ن����ق����ل ب����احل����اف����لت 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة مب��ا فيها 
خدمات النقل العام وكذلك النقل 
املخ�ش�شة  ب��احل��اف��لت  اخل��ا���س 
لنقل  اأو  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
اأية  العمال واملوظفني واحلد من 
القانوين  الإط�����ار  خ����ارج  ظ��واه��ر 
خطوة  يف  ال��رك��اب  تهريب  خا�شة 
الرامية  ج��ه��وده��ا  ���ش��م��ن  ت��ن��درج 
للرتقاء بخدمة النقل العام عرب 
ال�شلمة  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  ت��وف��ري 

والأمن والراحة للم�شتخدمني.
وم�������ن ب������ني اخل������ط������وات امل����زم����ع 
تنفيذها نظام اإلكرتوين لتجديد 
رخ�س املركبات و�شائقي احلافلت 
والذي من املقرر بدء العمل به يف 

الربع الأخري من العام اجلاري.
بالإ�شافة  ال��ن��ق��ل  دائ�����رة  وت��ع��م��ل 
ت�شريعات  اإ���ش��دار  على  ذل��ك  اإىل 
النقل  خ��دم��ات  لتنظيم  متكاملة 
واملتو�شطة  ال�شغرية  باحلافلت 
ال�شابقة  الت�شريعات  تكمل  والتي 
ب��ه��ذا اخل�شو�س  اأ���ش��درت��ه��ا  ال��ت��ي 

واتخاذ  اخل���دم���ة  ه����ذه  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
ح����ال  ق����ان����ون����ي����ة يف  اإج����������������راءات 
���ش��ب��ط امل��خ��ال��ف��ني. وت��غ��ط��ي هذه 
قامت  التي  املقرتحة  الت�شريعات 
بالتعاون  بتطويرها  النقل  دائ��رة 
والتن�شيق مع مركز تنظيم النقل 
ب�����ش��ي��ارات الأج�����رة ت��ران�����ش��اد عدة 
م�شوؤوليات  فيها  مب��ا  متطلبات 
ومتطلبات  واخلا�س  العام  النقل 
�شائقي  وم�����ش��وؤول��ي��ات  ال��ت�����ش��غ��ي��ل 
احلافلت و�شروط احل�شول على 
وحتديد  بهم  اخلا�شة  الت�شاريح 
ومعايري  احل���اف���لت  م��وا���ش��ف��ات 
املعايري  وو�شع  وال�شلمة  الأم��ن 
وجودة  العملء  خلدمة  امللئمة 
امل��ه��ن��د���س ها�شم  اخل���دم���ة. واأك����د 
النقل  اإدارة  م���دي���ر  ال��ه��ا���ش��م��ي 
اأبوظبي  ال��ن��ق��ل يف  ب��دائ��رة  ال��ع��ام 
تهدف  اجل��دي��دة  الت�شريعات  اأن 
الأمن  معايري  اأع��ل��ى  ت��وف��ري  اإىل 
وال�������ش���لم���ة وال����راح����ة واجل�����ودة 
اخلدمة  وتنظيم  للم�شتخدمني 
م�����ن خ�������لل ال���ت���ك���ف���ل ب����اإل����ت����زام 
وال�شائقني  اخل����دم����ة  م�����ش��غ��ل��ي 
املعايري  بكافة  احلافلت  وكذلك 
دائرة  ت�شعها  التي  وال�شرتاطات 
وبالتايل  اخلدمة  لتقدمي  النقل 
العمل على و�شع حد لأية خدمات 
يجري توفريها خارج هذا الإطار 
يحا�شب  قانونية  غري  باعتبارها 

اأب��وظ��ب��ي ع��رب م��راق��ب��ة اخلدمات 
اأن  اإىل  املقدمة . ولفت احلو�شني 
حالة   1657 ب�شبط  ق��ام  املركز 
و378  اأبوظبي  يف  رك��اب  تهريب 
ح���ال���ة يف ال���ع���ني ال����ع����ام اجل�����اري 
حالة   324 ت�����ش��ل��م  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
�شبط من القيادة العامة ل�شرطة 
املخالفني.  مع  للتحقيق  اأبوظبي 
مع  ي��ع��م��ل  امل����رك����ز  اأن  واأ������ش�����اف 
مثل  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  خمتلف 
العامة  ال��ق�����ش��اء وال��ن��ي��اب��ة  دائ����رة 
الأجانب  و�شوؤون  اجلن�شية  واإدارة 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  والقيادة 
من  ال���ن���ق���ل  دائ�������رة  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
مكافحة  “جلنة  م��ظ��ل��ة  خ�����لل 
لتوعية  الركاب”  تهريب  ظاهرة 
الظاهرة  هذه  مبخاطر  اجلمهور 
وال�شلمة  الأم������ن  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
العقوبات  اأن  م��وؤك��دا   .. واجل���ودة 
يف هذا اجلانب ت�شمل غرامات ما 
بني خم�شة اإىل ع�شرة اآلف درهم 
واحلب�س مدة ل تزيد على ثلثني 
يوما اأو باإحدى هاتني العقوبتني 
لكل من يقوم با�شتخدام اأو ت�شغيل 
مركبة ك�شيارة اأجرة دون اأن يكون 
�شاري  ت��رخ��ي�����س  ع��ل��ى  ح��ا���ش��ل 

املفعول من اجلهات ذات ال�شلة.
ب�شدد  امل��رك��ز  اأن  احلو�شني  واأك���د 
لتعزيز  امل����راق����ب����ني  ع�����دد  زي�������ادة 
اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة اإىل و���ش��ع حد 

اجلمهور  داعيا   .. الظاهرة  لهذه 
اإىل اإب���لغ امل��رك��ز ع��ن اأي���ة حالت 
اأ�شحاب  م���ن  الأف������راد  ب��ه��ا  ي��ق��وم 
امل��رك��ب��ات غ��ري امل�����ش��رح ل��ه��ا بنقل 
الركاب ملا لها من اآثار �شلبية على 
خمتلف اجلوانب خا�شة ملا يتعلق 
بالأمن وال�شلمة. جدير بالذكر 
اأ�شدرت  اأن دائ��رة النقل كانت قد 
بع�س الت�شريعات املتعلقة بخدمة 
بينها  م����ن  ب����احل����اف����لت  ال���ن���ق���ل 
مقرتح اإ�شدار ت�شريع اإحتادي من 
خلل هيئة الإمارات للموا�شفات 
�شلمة  م�شتوى  لرفع  واملقايي�س 
ال�����������ش�����غ�����رية عرب  احل��������اف��������لت 
تخفي�س عدد املقاعد من 14 اإىل 
باأحزمة  املقاعد  وتزويد  رك��اب   9
اأمان ثلثية وجهاز تثبيت �شرعة 
احل��اف��لت مب��ا ل ي��ت��ج��اوز 100 
كيلومرت يف ال�شاعة الواحدة حيث 
ق��رار جمل�س  �شدر مبوجب ذلك 

الوزراء رقم 6 ل�شنة 2011.
بالإ�شافة  النقل  دائ��رة  واأ���ش��درت 
اخلا�شة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  ذل����ك  اإىل 
املدر�شية  ب���احل���اف���لت  ب��ال��ن��ق��ل 
حيث   2012 �شبتمرب  ���ش��ه��ر  يف 
تطبيق  م��ت��اب��ع��ة  ح���ال���ي���ا  ي���ج���ري 
ال���ت�������ش���ري���ع���ات م����ن خ�����لل جلنة 
النقل  دائ����������رة  ب�����ني  م�������ش���رتك���ة 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  والقيادة 

وجمل�س اأبوظبي للتعليم. 

ب��ع��ق��وب��ات مادية  ب��ه��ا  ي���ق���وم  م���ن 
اأخ�����رى.  ق��ان��ون��ي��ة  اإج���������راءات  اأو 
ظاهرة  اإن  ال��ه��ا���ش��م��ي  واأ�����ش����اف 
ب��احل��اف��لت غري  ال��رك��اب  تهريب 
من  العديد  تفر�س  لها  املرخ�س 
الأع����ب����اء وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي من 
و�شلمة  اأم����ن  م�����ش��ت��وي��ات  ب��ي��ن��ه��ا 
ومبوا�شفات  م��ت��دن��ي��ة  وج�������ودة 
وم���ع���اي���ري خم��ت��ل��ف��ة اإ����ش���اف���ة اإىل 
وتنزيل  حتميل  عملية  ع�شوائية 
الب�شائع يف  نقلهم مع  اأو  الركاب 
اآن واح��د وعرقلة حركة امل��رور يف 
ن���ق���اط حت��م��ي��ل ال���رك���اب ووق����وف 
املركبات يف اأماكن غري خم�ش�شة 

وج����ود  ع�����دم  ج���ان���ب  اإىل  ل���ذل���ك 
ال�شائقني.  ل��ت�����ش��ري��ح  ����ش���واب���ط 
النقل  دائ���رة  اأن  اإىل  اأي�شا  ولفت 
اخلطوات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  ق���ام���ت 
املوؤ�ش�شات  ع���ل���ى  ت�����ش��ه��ل  ال����ت����ي 
احل�شول  والأف�������راد  وال�����ش��رك��ات 
اأو جتديد  تراخي�س جديدة  على 
وال���ذي من  احل��اف��لت  تراخي�س 
التي  الإل���ك���رتوين  ال��ن��ظ��ام  بينها 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  على  ي�شهل 
�شمن  ال���ن���ق���ل  ن�������ش���اط  اإ�����ش����اف����ة 
واأ�شاف  تقدمها.  التي  اخلدمات 
مبنح  ق���ام���ت  ال���ن���ق���ل  دائ��������رة  اإن 
اأكر  ج��دي��دة وجت��دي��د  تراخي�س 

حتى  �شغرية  حافلة  اآلف   5 من 
املوا�شفات  على  ب��ن��اء  وذل���ك  الآن 
قرار  عليها  ن�����س  ال��ت��ي  وامل��ع��اي��ري 
جمل�س ال��وزراء رقم “6 “ ل�شنة 
حممد  ق��ال  جانبه  م��ن   .2011
احلو�شني مدير اإدارة الرتاخي�س 
النقل  تنظيم  مب��رك��ز  والم��ت��ي��از 
“تران�شاد”  الأج�������رة  ب�������ش���ي���ارات 
تتناغم  ال���ت�������ش���ري���ع���ات  ه�����ذه  اإن 
م��ع اأه�����داف امل��رك��ز ال��رام��ي��ة اإىل 
مبركبات  النقل  بقطاع  الرت��ق��اء 
امل�شتويات  اأع���ل���ى  وف����ق  الأج�������رة 
ل�شمان  ال��دائ��م  وال�شعي  العاملية 
جودتها متا�شيا مع توجهات اإمارة 

•• دبي-الفجر:

دولية،  قادت جمارك دبي جهوداً 
لإح���ب���اط حم��اول��ة ت��ه��ري��ب نحو 
كيلو جرام عقاقري خمدرة،   65
ا�شطنبول  م��ط��ار  يف  و���ش��ب��ط��ه��ا 
ب��رتك��ي��ا م���ع م�����ش��اف��ر ع��رب��ي كان 
بباك�شتان،  اأب��اد  ا�شلم  من  قادماً 
ال�شلطات  ت�������ش���ل���ي���ل  وح����������اول 
ك������ل م������ن دب����ي  اجل����م����رك����ي����ة يف 
هذه  اأ���ش��ف��رت  حيث  وا�شطنبول، 
اجلهود عن �شبط امل�شافر املتهم 
مطار  يف  ال���ع���ق���اق���ري  ك��م��ي��ة  م����ع 

ا�شطنبول.
اإدارة  مدير  املقهوي  علي  وك�شف 
دبي،  بجمارك  امل��ط��ارات  عمليات 
اأن  بقوله  الق�شية،  تفا�شيل  عن 
تك�شفت  التهريب  عملية  خيوط 

طالبا  ا���ش��ط��ن��ب��ول،  اإىل  ل��ل�����ش��ف��ر 
حتويل اأمتعته على نف�س الرحلة 
�شكوك  اأث���������ار  مم�����ا  اجل������دي������دة، 
حمتويات  يف  اجل��م��ارك  مفت�شي 
ف��ت��م متريرهما  ه���ذه احل��ق��ائ��ب، 
ال�شوئي  امل�������ش���ح  ج����ه����از  ع���ل���ى 
ال�شور  اأظ���ه���رت  ح��ي��ث  ال��ت��ق��ن��ي 
اأن���ه���ا حل��ب��وب دوائ����ي����ة، ث���م تبني 
 ،Clonazepam لعقار  اأنها 
املدرج �شمن قائمة املواد املخدرة 
وبالتايل  ال��ع��ق��ل��ي��ة،  وامل�����وؤث�����رات 
اعتباره  على  معه  التعامل  يتم 
م��ن امل����واد امل��م��ن��وع��ة ���ش��اأن��ه �شاأن 
اإطار  ويف  امل��خ��درات.  اأن���واع  بقية 
بني  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون 
العامة  والإدارة  دب����ي،  ج���م���ارك 
العام  بالقيادة  املخدرات  ملكافحة 
عملية  اإج����راء  مت  دب���ي،  ل�شرطة 

ذلك  يف  معتمدة  املجتمع،  باأفراد 
ع��ل��ى ك���ادر ب�����ش��ري م���درب يتمتع 
بكفاءة عالية، ويتم �شقل مهاراته 
ب��ا���ش��ت��م��رار ب�����دورات ت��دري��ب��ي��ة يف 
املخدرات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ك��ي��ف��ي��ة 
تهريبها،  و����ش���ب���ل  واأن�����واع�����ه�����ا 
والتعامل مع مثل هذه احلالت.  
ال�شركاء  بتعاون  املقهوي  واأ���ش��اد 
ال�شرتاتيجيني جلمارك دبي يف 
مطار دبي الدويل، ويف مقدمتهم 
ودناتا  دب����ي،  م���ط���ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة 
والدارة العامة ملكافحة املخدرات، 
الدويل،  الجن���از  ه��ذا  يف حتقيق 
التهريب،  حم����اول����ة  واإح�����ب�����اط 
جمارك  مفت�شي  بيقظة  م�شيدا 

دبي وح�شهم الوطني العايل. 
ع����ق����ار  اأن  ب������ال������ذك������ر  ج������دي������ر 
ال�شم  ه��و   Clonazepam

حينما  ال������دويل،  دب����ي  م���ط���ار  يف 
ا�شتبه رجال اجلمارك، يف ثلثة 
احلقائب  ح�����زام  ع��ل��ى  ح���ق���ائ���ب، 
امل��خ�����ش�����س ل��رح��ل��ة ق���ادم���ة من 
بباك�شتان،  اأب������اد  ا����ش���لم  م���ط���ار 
امل�شافرين  م��ن  اأي  يت�شلمها  مل 
ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة بعد  ت��رك��ه��ا  ومت 
هبوط الطائرة، فتم اخ�شاعهما 
خلل  وم��ن  الدقيقة،  للمراقبة 
ال�شركاء  م���ع  امل�����ش��ت��م��ر  ال��ت��ع��اون 
ال�شرتاتيجيني يف مطارات دبي، 
والتحري،  البحث  عملية  وب��ع��د 
امل�شافر  ا���ش��م  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  مت 
ع���رب���ي   ( احل����ق����ائ����ب  �����ش����اح����ب 
، وتبني من املعلومات  اجلن�شية( 
توجه  بل  حقائبه  يت�شلم  مل  اأن��ه 
وهناك  ال���رتان���زي���ت،  ���ش��ال��ة  اإىل 
ت��ذك��رة �شفر جديدة  ب�����ش��راء  ق��ام 

املخت�شة يف كل من دبي، وتركيا.
اإج�������راءات  ان��ت��ه��ى م���ن  اأن   وم����ا 
وا�شتلم  واجل��������وازات  ال���دخ���ول 
ا�شطنبول،  م���ط���ار  يف  ح��ق��ائ��ب��ه 
مراقبة  ل��ع��م��ل��ي��ة  ي��خ�����ش��ع  وه����و 
دون  امل��ط��ار  و���ش��ول��ه  منذ  دقيقة 
ال�شلطات  اأوق��ف��ت��ه  ح��ت��ى  ع��ل��م��ه، 
امل����خ����ت���������ش����ة ه�������ن�������اك، لت�����خ�����اذ 
حيله،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج����������راءات 
ال�شلطات  بها  بعثت  ر�شالة  وف��ق 
كمية  ب��اأن  اأف���ادت  والتي  الرتكية 
تبلغ  امل�شبوطة  املخدرة  العقاير 
عقار  م��ن  ج���رام  كيلو   65 ن��ح��و 

Clonazepam
واأكد علي املقهوي، حر�س جمارك 
دبي على مكافحة عمليات تهريب 
املمنوعة دوليا وحمليا ويف  املواد 
ت�شر  ال��ت��ي  امل���خ���درات  مقدمتها 

ت�شليم مراقب للحقائب الثلثة، 
امل�شافر  ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات  ومت��ري��ر 
املخت�شة  ال�شلطات  اإىل  وحقائبه 
يف ت���رك���ي���ا، لت���خ���اذ ال������لزم من 
والتعامل  ال��ت��ف��ت��ي�����س  اإج��������راءات 
م���ع���ه.  وب��امل��ت��اب��ع��ة امل�����ش��ت��م��رة مع 
ال�������ش���رك���اء ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني يف 
وال�شلطات  ال����دويل،  دب��ي  م��ط��ار 
تخلف  امل�شافر  اأن  تبني  الرتكية 
على  ا�شطنبول  اإىل  ال�شفر  ع��ن 
وا�شتقل   ، ح��ق��ائ��ب��ه  رح��ل��ة  ن��ف�����س 
رحلة تالية يف حماولة اأخرى منه 
للتمويه على رج��ال اجلمارك يف 
احلقائب  لكن  ا�شطنبول،  مطار 
مبحتوياتها  املتعلقة  واملعلومات 
�شبقت  ق����د  ك���ان���ت  وب���امل�������ش���اف���ر، 
خلل  م���ن  ه���ن���اك  اإىل  و����ش���ول���ه 
ال�شلطات  املتوا�شل بني  التن�شيق 

اأما ال�شم التجاري فهو  العلمي، 
Rivotril ، وهو عقار ي�شتخدم 
ال�شرع،  مر�شى  ملعاجلة  اأ�شا�شاً 
للقلق  ك��م�����ش��اد  ي�����ش��ت��خ��دم  ك��م��ا 
الهلع،  وح������الت  وال�����ش����ط����راب 
ولكنه ي�شنف كعقار خطري جداً 
ن��ظ��راً ل��رتك��ي��ب��ت��ه ال��ق��وي��ة، حيث 
ُي���ح���ِدث ا���ش��ت��خ��دام��ه ع��ل��ى املدى 
للذاكرة  اكتئاب وفقدان  الطويل 

وي�شبب هلو�شة وزيادة يف الوزن.

بحث اآلية تفعيل التفاقية الأمنية املوقعة بني الإمارات والهند
الجتماعية  ال�����ش��وؤون  م�شت�شار  ب����ردان  ان��ان��د  مبكتبه 
له  امل��راف��ق  وال��وف��د  ال��دول��ة  ل��دى  الهندية  ال�شفارة  يف 
للموؤ�ش�شات  العامة  ب���الإدارة  الإدارات  مديري  بح�شور 
العقابية والإ�شلحية وممثل من اإدارة التعاون الدويل 
ب������الإدارة ال��ع��ام��ة ل���دي���وان وك��ي��ل وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ومت 
ا�شتعرا�س عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك 
التفاقية  اأن  بالذكر  جدير   . ال�شديقني  البلدين  بني 
والجتماعي  النف�شي  ال���ش��ت��ق��رار  حتقيق  اإىل  ت��ه��دف 
للنزلء واأ�شرهم خلل ق�شاء حمكومية هوؤلء النزلء 
الزيارات  ���ش��ه��ول��ة  اإىل  ي����وؤدي  ال����ذي  الأم����ر  دول��ه��م  يف 

والتوا�شل مع ذويهم. 

•• اأبوظبي-وام:

املوقعة  التفاقية  تفعيل  اآل��ي��ة  الداخلية  وزارة  بحثت 
الهند  املتحدة وجمهورية  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني 
ب�شاأن نقل الأ�شخا�س املحكوم عليهم لق�شاء باقي مدة 
والعقبات  ال�شعوبات  وتذليل  دول��ه��م  يف  حمكوميتهم 
والعمل على  التفاقية  تنفيذ هذه  �شري  تعرت�س  التي 
نقل اأكرب عدد ممكن من املحكومني الراغبني يف عملية 

النقل والذين تنطبق عليهم �شروط التفاقية.
وكان العميد حمد عديل ال�شام�شي مدير عام املوؤ�ش�شات 
اإلتقى  ق��د  الداخلية  وزارة  يف  والإ���ش��لح��ي��ة  العقابية 

علي املقهوي

ال�سحافة املغربية ت�سيد باملكارم الإن�سانية لل�سيخة فاطمة بنت مبارك 
•• الرباط-وام:

ال�شيخة  ل�شمو  النبيلة  الإن�شانية  باملكرمة  املغربية  ال�شحف  اأ���ش��ادت 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة 
التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة اأم الإمارات 

بتد�شني مركز �شمو ال�شيخة فاطمة لعلج اأمرا�س ال�شرطان.
اإن�شانيا  اإجن���ازا  يعد  املركز  ه��ذا  اإن  جانبها  من  العلم  �شحيفة  وقالت 

يعك�س عمق ومتانة العلقات بني البلدين ال�شقيقني.
ميثاء  الدكتورة  معايل  ت�شريحات  املغربية  ال�شحراء  �شحيفة  ونقلت 
ال�شيخة  ال�شمو  �شاحبة  م�شت�شارة  دول��ة  وزي��رة  ال�شام�شي  �شامل  بنت 

مهما حلدث تد�شني مركز �شمو ال�شيخة فاطمة لعلج ال�شرطان الذي 
مت باحل�شور الفعلي ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك والأم��رية لل 
�شلمى وحظي باإ�شادة وا�شعة من قبل جمعيات املجتمع املدين واملنظمات 

الإن�شانية.
�شمو  مركز  تد�شني  ع��ن  م�شورا  حتقيقا  الأوىل  القناة  بثت  وب��دوره��ا 
ال�شيخة فاطمة لعلج ال�شرطان ونقلت ت�شريحات للمري�شات نزيلت 
. وعربت  الطبية  املعدات  اأح��دث  على  يتوفر  الذي  ال�شت�شفائي  املركز 
ل�شموها على  والمتنان  ال�شكر  اأ�شمى عبارات  النزيلت عن  املري�شات 
يف  وزرع��ت  اأف�شل  حلياة  فر�شة  اأعطتهن  التي  الإن�شانية  املبادرة  هذه 

قلوبهن الأمل برفع التحدي يف مواجهة املر�س.

فاطمة بنت مبارك التي اعتربت اأن التعاون بني �شمو ال�شيخة فاطمة 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  املغربي  العاهل  �شلمى حرم  والأم��رية لل  بنت مبارك 
لل �شلمى ملحاربة داء ال�شرطان يف املجال الإن�شاين وال�شت�شفائي يعد 

عنوانا بارزا للتميز الذي يطبع العلقات الإماراتية املغربية.
من جانبها نوهت باقي ال�شحف املغربية بيان اليوم والأحداث املغربية 
واخل���رب ول��و���ش��وار ول��وم��ات��ان واأخ��ب��ار ال��ي��وم والأخ��ب��ار ب��ه��ذه اللتفاتة 

الإن�شانية الكرمية ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك.
واأجمعت ال�شحف على اأن �شموها تكن حمبة خا�شة للمملكة املغربية 
واأن اأياديها البي�شاء ما فتئت ت�شمل الفئات املتعففة باأريحية تركت اأثرا 
املغاربة. وخ�ش�شت وكالة املغرب العربي للأنباء حيزا  طيبا يف نفو�س 

ورفعت النزيلت اأكف الدعاء للباري عز وجل اأن يحفظ �شمو ال�شيخة 
فاطمة بنت مبارك واآل نهيان الكرام ويدمي اخلري والزدهار والعطاء 
على دولة الإمارات العربية املتحدة قيادة و�شعبا. و اأولت الإذاعة املغربية 
والقناة الثانية اهتماما كبريا بهذه املبادرة الإن�شانية واأ�شادت باحل�شور 
حرم  �شلمى  لل  والأم���رية  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  الفعلي 

العاهل املغربي لتد�شني مركز �شمو ال�شيخة فاطمة لعلج ال�شرطان.
�شموها  مب��ب��ادرة  اأ���ش��اد  ال��ذي  للمركز  العام  للمدير  ت�شريحات  ونقلت 
خدمات  تقدم  التي  امل��راك��ز  م�شتوى  على  رائ��دا  يعد  املركز  اأن  واعترب 
علجية ملر�شى ال�شرطان والذي من �شاأنه التخفيف من معاناة املر�شى 

من خلل تقدمي خدمات لأكر من 20 األف مري�س يف ال�شنة.
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•• دبي-وام:

التفوق  لتعزيز  املعيارية  املقارنة  دورة  بتخريج  ام�س  بدبي  امل��دين  ال��دف��اع  احتفل 
العامة  الإدارات  �شابط من جميع  و�شف  �شابطا   22 املوؤ�ش�شي مب�شاركة  والتميز 
واإ�شتغرقت  بالعوير  الدفاع املدين  الدولة مبعهد تدريب  الدفاع املدين يف  واإدارات 
ا�شبوعا. وتلقى املتدربون يف الدورة التي نظمتها وزارة الداخلية من خلل املركز 
العربي الوربي للتدريب حتت رعاية اللواء را�شد ثاين املطر�شي قائد عام الدفاع 
التخطيط  واإج���راء  الذكية  الأه���داف  �شياغة  كيفية  ح��ول  �شرحا  بالنابة  امل��دين 
الت�شغيلي وال�شرتاتيجي وتطبيق منهجيات حتليل املناخ الداخلي واخلارجي وفق 
با�شتخدام  التميز  معايري  تقييم  وتطبيقات  مبادئ  على  والتعرف  �شوات  من��وذج 
العام  املدير  الري�شي م�شاعد  العقيد حمدان حممد  ال��رادار. ح�شر احلفل  منوذج 

للدفاع املدين بدبي ممثل لراعي احلفل.

•• اأم القيوين-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعل ويل عهد اأم القيوين يف مكتبه يف الديوان 
الأمريي ام�س..�شعادة اأريف للين �شفري كندا لدى الدولة وروز ميلر القن�شل العام الكندي 
ورحب  الدولة.  يف  عملهما  ملهام  ت�شلمهما  مبنا�شبة  �شموه  على  لل�شلم  قدما  اللذين  دبي  يف 
�شمو ويل عهد اأم القيوين خلل اللقاء بال�شفري والقن�شل العام الكنديني .. متمنيا لها طيب 
الإقامة والتوفيق يف اأداء مهام عملهما. ح�شر املقابلة ال�شيخ اأحمد بن �شعود بن را�شد املعل 
اأم القيوين و�شعادة نا�شر �شعيد التلي مدير الديوان  نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
اأم القيوين و�شعادة  الأمريي و�شعادة حميد جا�شم خلفان اأمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة 

را�شد حممد اأحمد مدير الت�شريفات.

تخريج دورة املقارنة املعيارية بالدفاع املدين بدبي 

املركز الوطني لطب الأطفال ي�سنف �سمن اأف�سل م�ست�سفيات الأطفال يف اأمريكا

•• العني-وام:

زايد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
بن  حممد  ال�شيخ  د���ش��ن   .. ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون 
من�شور بن زايد اآل نهيان ام�س م�شجد ال�شيخ 
من�شور بن زايد يف منتزه مبزره اخل�شراء يف 

مدينة العني.

ويت�شع امل�شجد لأكر من 550 م�شليا وي�شم 
من  الأول  الطابق  يف  بالن�شاء  خا�شا  م�شلى 
امل�شجد يت�شع ل 150 م�شلية ..وبلغت تكلفة 
الطراز  وبني على  دره��م  15 مليون  امل�شجد 
ال�شيخ  الإ����ش���لم���ي. وق����ام  امل��ح��ل��ي  ال���رتاث���ي 
حممد بن من�شور ومرافقوه بجولة يف ارجاء 
امل�شجد ا�شتمع خللها اإىل �شرح عن مكونات 
واأقيمت  ي�شمها.  ال��ت��ي  واخل��دم��ات  امل�شجد 

من  جموع  ح�شرها  بامل�شجد  الع�شر  �شلة 
املواطنني و زوار املنتزه .. واأم امل�شلني ف�شلية 
الول  ال��واع��ظ  ح�شن  اب��راه��ي��م  ع��م��ار  ال�شيخ 

مبكتب الوقاف وال�شوؤون الإ�شلمية.
ال�شيخ  له  للمغفور  بالدعاء  ف�شيلته  وتوجه 
 .. ن��ه��ي��ان رح���م���ة اهلل  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي�����د 
وبالدعاء اإىل اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يحفظ 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل والفريق اأول 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو 
ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
امل�شلحة .. واأن يجعل اأجر هذا امل�شجد وبناءه 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ح�شنات  م��ي��زان  يف 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
وزير �شوؤون الرئا�شة وجنله ال�شيخ حممد بن 

من�شور.

•• دبي-الفجر:

امل���ع���ل���وم���ات  ت���ق���ن���ي���ة  اإدارة  ق����ام����ت 
ب����رتق����ي����ة ودم�����ج  يف حم����اك����م دب�������ي 
اأن�������ظ�������م�������ة خم��������������زون ال�����ب�����ي�����ان�����ات 
 SAN Storage( ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
وذل���ك   ،)Consolidation
ان���ط���لق���ا م����ن خ���ط���ة حم���اك���م دبي 
تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال�شرتاتيجية 
اإطار  ويف  املقدمة،  اخلدمات  فعالية 
اإدارة تقنية املعلومات باملحاكم  �شعى 
العمليات  اإدارة  ف��ع��ال��ي��ة  زي����ادة  اإىل 

الداخلية وتقدمي اخلدمات.
مدير  امل�شرب  عبدالرحيم  واأ���ش��ار   
من  ذل��ك  اأن  املعلومات  تقنية  اإدارة 
التخزين  اأن���ظ���م���ة  اإح�������لل  خ�����لل 

ال��ق��دمي��ة ب��اأن��ظ��م��ة ح��دي��ث��ة ودجمها 
يف نظام تخزين موحد جديد وذلك 
املخاطر  اإدارة  م��ن  التقليل  ب��ه��دف 
الت�شغيلية، وتوفري تكاليف ال�شيانة 
الو�شول  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ن��وي��ة، 
زي���ادة  م��ع  الأداء  م�����ش��ت��وي��ات  لأع��ل��ى 
ن�����ش��ب��ة ت���وف���ر اخل����دم����ات وذل�����ك مع 
من  امل�شتخدم  ر���ش��ا  على  املحافظة 
خلل رفع فعالية اخلدمات املقدمة 
التحليل  ����ش���وء  يف  اأن  وذك������ر  ل�����ه. 
البيانات  حجم  درا���ش��ة  على  ال��ق��ائ��م 
ال�شنوي  النمو  ن�شبة  وبحث  احل��ايل 
املطلوبة  ال�شعة  حتديد  مت  للبيانات 
ونوع  الرئي�شية،  ال��ب��ي��ان��ات  مل��خ��زون 
وح���دة ال��ت��خ��زي��ن امل��ط��ل��وب ل��ك��ل فئة 
وعدد  الفئات ح�شب حجم  ه��ذه  من 

مرات الطلب عليها، وبناًء على ذلك 
جديدة  تخزين  وح���دات  تركيب  مت 
النوع  م���ن  ب���اي���ت  ت����ريا   20 ب�����ش��ع��ة 
))SATA بالإ�شافة اإىل 20 تريا 
ب��اي��ت اأخ���رى م��ن وح���دات التخزين 
على  ت�����ش��ت��م��ل   )SAS( ال���ن���وع  م���ن 

فائقة  �شعة  ذات   )   SSD( اأقرا�س
البيانات )100  ا�شتدعاء وكتابة  يف 
�شرعة  م��ع  ب��اي��ت(  ميجا   500 اإىل 

كبرية يف املعاجلة.
التقنية  ن�����وع  اخ���ت���ي���ار  مت  ق����د  ك���م���ا 
 )IBM V7000( امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
الح��ت��ي��اج��ات احلالية  ب��ع��د حت��دي��د 
مناق�شات  وب����ع����د  وامل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
اخلدمات  م�����وردي  م���ع  م�شتفي�شة 
ال�شيانة  م��ب��ال��غ  ت��وف��ري  ي��ت��م  ح��ي��ث 

للثلثة ال�شنوات القادمة.
واأك�����د امل�����ش��رب اأن���ن���ا ف���خ���ورون باأن 
ن��ف��ذن��ا ه���ذه املبادرة  اأن���ن���ا ق���د  ن��ع��ل��ن 
لحظ  كما  النظري،  منقطع  بنجاح 
�شرعة  يف  الوا�شح  التح�شن  اجلميع 
الداخلية  امل��ح��اك��م  ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأداء 

ا�شتدعاء  ب�شكل كبري وكذلك �شرعة 
ال�����ب�����ي�����ان�����ات وت������ق������دمي اخل�����دم�����ات 
تقريبا،     ٪70 بن�شبة  زادت  وال��ت��ي 
الإلكرتوين  ال��دائ��رة  موقع  وخا�شة 
الذي   )www.dc.gov.ae(
اأف�شل  يناف�س  م�شتوى  اإىل  و���ش��ل 
امل���واق���ع اخل��دم��ي��ة م��ن ح��ي��ث الأداء 

و�شرعة ال�شتجابة.
كما اأثنى مدير اإدارة تقنية املعلومات 
�شعبة  ورئي�س  الإدارة  موظفي  على 
ال���ع���م���ل���ي���ات وف����ري����ق ال���ع���م���ل ال����ذي 
بتنفيذه  وق��ام  امل�شروع  ه��ذا  يف  عمل 
بنجاح، واأ�شار اأن ملحظات اجلميع 
على  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  �شاهمت  القيمة 
اخلدمات  ت��ط��وي��ر  يف  ال���ش��ت��م��راري��ة 

وتقدميها ب�شكل اأف�شل.

حممد بن من�سور بن زايد يد�سن م�سجد من�سور بن زايد يف مبزرة اخل�سراء بالعني

حماكم دبي تطور اأنظمة خمزون البيانات الرئي�سية  

ويل عهد اأم القيوين ي�ستقبل 
�سفري وقن�سل عام كندا

•• نيويورك-وام:

والتقرير  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأخ��ب��ار  جم��ل��ة  �شنفت 
العاملي .. املركز الوطني لطب الأطفال الذي ي�شم 
معهد ال�شيخ زايد لتطوير جراحة الأطفال يف حرم 
مبنى ال�شيخ زايد لطب الأطفال املتقدم يف وا�شنطن 
الوليات  يف  الأط��ف��ال  م�شت�شفيات  اأف�����ش��ل  اأح���د   ..
امل��ت��ح��دة الأم���ريك���ي���ة. وح����از امل��رك��ز ال��وط��ن��ي لطب 
املجالت  جميع  يف  متقدم  ت�شنيف  على  الأط��ف��ال 
املتخ�ش�شة التي يغطيها ا�شتبيان املجلة مما يجعله 
هذا  على  ح�شلت  ال��ت��ي  القليلة  امل�شت�شفيات  اأح���د 
امل�شتوى من العرتاف والتقدير حيث مت ت�شنيفه 
الوليات  يف  الأط���ف���ال  م�شت�شفيات  اأف�����ش��ل  ك��اأح��د 
واأمرا�س  ال��ولدة  املتحدة يف جم��الت طب حديثي 
الأع�شاب وجراحته واأمرا�س اجلهاز البويل. وكان 
 50 اأف�����ش��ل  على  ال�����ش��وء  ي�شلط  ال���ذي  ال�شتبيان 
اخت�شا�شات   10 يف  املتحدة  الوليات  يف  م�شت�شفى 
خمتلفة يف طب الأطفال..قد �شنف املركز الوطني 
يف الفئات الع�شرة وهي ال�شرطان واأمرا�س وجراحة 
واجلهاز  ال�شماء  الغدد  واأمرا�س  وال�شكري  القلب 

اله�شمي وجراحته وطب حديثي الولدة واأمرا�س 
ال��ك��ل��ى والأع�������ش���اب وج��راح��ت��ه��ا وج���راح���ة العظام 
والأم���را����س ال�����ش��دري��ة واأم���را����س اجل��ه��از ال��ب��ويل . 
وكالت  وتقدير  تكرمي  على  م��وؤخ��را  املركز  وحظي 
يف  دوره  على  م��رم��وق��ة  دول��ي��ة  و�شحفية  اإع��لم��ي��ة 
تطوير منهجيات علج جديدة لطب الأمل اأمرا�س 
القلب وال�شرايني ال�شحة النف�شية ومر�س ال�شكري 
اجلديدة  والعلمية  الطبية  الكت�شافات  جانب  اإىل 
لتطوير  زاي���د  ال�شيخ  معهد  يف  تطويرها  مت  ال��ت��ي 
 150 قدرها  مبنحة  اأن�شاأ  ال��ذي  الأط��ف��ال  جراحة 
وباإدراجه  اأب��وظ��ب��ي.  حكومة  قدمتها  دولر  مليون 
يف قائمة اأف�شل امل�شت�شفيات لهذا العام يكون املركز 
الوطني لطب الأطفال قد ح�شل على هذا الت�شنيف 
الأمر  الأط��ف��ال  م�شت�شفيات  كاأف�شل  الثالث  للعام 
اإجن��ازات املركز. وتركز  ال��ذي يعد دليل على متيز 
جملة اأخبار الوليات املتحدة والتقرير العاملي على 
جمالت ال�شحة واملالية ال�شخ�شية والتعليم وال�شفر 
وال�شيارات والأخبار والآراء يف املجالت كافة .. فيما 
ب�شفتها  طيبة  �شمعة  ذو  متخ�ش�شا  نا�شرا  تعترب 
مزودا رائدا يف جمال ن�شر الأخبار واملعلومات منذ 

الرئي�س  نيومان  الدكتور كريت  واأع��رب  عاما.   80
الأطفال  لطب  الوطني  للمركز  التنفيذي  واملدير 
بت�شنيف  �شعادته  عن  املنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح  يف 
يف  الأط��ف��ال  م�شت�شفيات  اأف�شل  اأح��د  ليكون  املركز 
ال��ذي يوؤكد م��دى التزامه  ال��ولي��ات املتحدة الأم��ر 
للأطفال  ال�شحية  الرعاية  معايري  اأعلى  بتطبيق 
اأبوظبي  ب��ني حكومة  ال��ت��ع��اون  اأن  واأك���د  واأ���ش��ره��م. 
زايد  ال�شيخ  الأطفال ومعهد  الوطني لطب  واملركز 
لتطوير جراحة الأطفال يعد جزءا هاما من م�شرية 
املركز الهادفة اإىل ال�شتمرار كونه اأحد امل�شت�شفيات 
الرائدة يف طب الأطفال ووجهة تق�شدها الأ�شر يف 
واأو�شح  للأطفال.  العاملية  ال�شحية  الرعاية  قطاع 
ن��ي��وم��ان اأن امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��ط��ب الأط���ف���ال يقدم 
دولة   20 ح��وايل  لأطفال  �شنويا  ال�شحية  الرعاية 
حول العامل ت�شمل .. دولة الإمارات العربية املتحدة 
ودولة  ال�شعودية  العربية  واململكة  الكويت  ودول���ة 
عن  الأطفال  تطبيب  تقنيات  اأن  اإىل  قطر..م�شريا 
اأم��ام الأطباء يف وا�شنطن فر�شة تبادل  اأتاحت  بعد 
14 دولة  ���ش��ري��ك يف   100 امل��ع��ل��وم��ات م��ع ح���وايل 
منها دولة الإمارات والكويت املغرب وقطر. ويعترب 

املركز  لإجن���ازات  الناب�س  القلب  والب��ت��ك��ار  البحث 
ال��وط��ن��ي ل��ط��ب الأط���ف���ال ح��ي��ث ك���ان اف��ت��ت��اح جممع 
رعاية طب الأمل - برنامج العيادات اخلارجية التي 
ت�شتخدم تقنية فريدة من نوعها لعلج الأمل لدى 
اأح��د الإجن���ازات الهامة التي مت حتقيقها  الأط��ف��ال 
املركز  ب��ني  جمعت  ال��ت��ي  ال��وط��ي��دة  للعلقة  ك��ن��ت��اج 
الوطني وحكومة اأبوظبي. ويعد املجمع الذي افتتح 
والتطوير  البحث  نتائج  اأح���دث   2013 يناير  يف 
جراحة  لتطوير  زاي��د  ال�شيخ  معهد  بها  يقوم  التي 
الأطفال ويعترب اإجنازا هاما يف اإطار احلر�س على 
اإيجاد  اإىل  الهادفة  زاي��د  ال�شيخ  روؤي��ة معهد  حتقيق 
عند  عليه  والق�شاء  الأمل  من  للحد  مبتكرة  ط��رق 
اأن��ه ي�شم م��ع��دات وتقنيات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأط��ف��ال.. 
متقدمة لت�شخي�س وعلج الأطفال الذين يعانون 
الطلبة  برنامج  وي��ع��زز  امل�شدر.  جمهول  اأمل  م��ن 
بتمويل  زايد  ال�شيخ  ينظمه معهد  الذي  املبدعني 
لدى  والإب���داع  البتكار  روح  اأبوظبي  حكومة  من 
ال��ط��ل��ب��ة ح��ي��ث اأت����اح ومت��ا���ش��ي��ا م��ع روؤي����ة اأبوظبي 
القت�شادية 2030 لل�شتدامة يف قطاع الرعاية 
وخارجها  الإم�����ارات  دول���ة  م��ن  للطلبة  ال�شحية 

املعهد  يف  التدريبية  ب��ال��ربام��ج  الل��ت��ح��اق  فر�شة 
والط��لع على دور الإب��داع يف موا�شلة التقدم يف 
حيث  للأطفال  العاملية  ال�شحية  الرعاية  جم��ال 
ثماين  ج��ذب  على  املا�شيني  العامني  خ��لل  عمل 
ط��ال��ب��ات م���ن ق�����ش��م ال��ه��ن��د���ش��ة احل��ي��وي��ة. وميكن 
الربنامج الطالبات من احل�شول على اأول جتربة 
مبا�شرة توؤكد على دور تبادل املعارف واملعلومات يف 
دعم البتكار يف قطاع الرعاية ال�شحية للأطفال 
طب  بتطوير  اخلا�شة  الندوة  ح�شورهن  بجانب 
الأط���ف���ال ال��ت��ي ج��م��ع��ت ���ش��ن��اع ���ش��ي��ا���ش��ات واأطباء 
وحمامني وعلماء وخرباء يف الأخلقيات احليوية 
امللحة  الق�شايا  العامل ملناق�شة  اأنحاء  من خمتلف 
ت��ط��وي��ر ج���راح���ات الأط���ف���ال وحت�شني  يف جم���ال 
الوطني  املركز  فيه..وحظي  امل�شتخدمة  الأدوات 
ليبفروغ غروب  باعرتاف موؤ�ش�شة  الأطفال  لطب 
املرموقة .. فيما اأدرج لل�شنة ال�شاد�شة على التوايل 
املركز  ويعترب  امل�شت�شفيات.  اأف�شل  قائمة  �شمن 
التي  القليلة  الأط��ف��ال  م�شت�شفيات  اأح��د  الوطني 
الوليات  اأخ��ب��ار  قبل  م��ن  با�شتمرار  ت�شنيفها  مت 
ليبفروغ  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ع��امل��ي  وال��ت��ق��ري��ر  امل��ت��ح��دة 

غروب اإ�شافة اإىل اأنه ي�شنف من بني اأف�شل �شبعة 
الأبحاث  متويل  حيث  من  للأطفال  م�شت�شفيات 
ال��ط��ب��ي��ة ..ف��ي��م��ا ب����داأت اأخ���ب���ار ال���ولي���ات املتحدة 
م�شت�شفيات  اأف�شل  ت�شنيفات  العاملي  والتقرير 
الأطفال  اأ����ش���ر  مل�����ش��اع��دة   2007 ع���ام  الأط���ف���ال 
متوفرة  �شحية  رعاية  اأف�شل  اإيجاد  على  املر�شى 
املعلومات  وتقدمي فر�شة ح�شرية للطلع على 
املتعلقة بجودة امل�شت�شفيات. واعتمدت 75 يف املائة 
يف  م�شت�شفى  ك��ل  عليها  ح�شل  التي  النتيجة  م��ن 
ت�شنيف هذا العام على حتليل نتائج علج املر�شى 
كل  ميلكها  التي  الإن�شائية  امل���وارد  ح��ول  وبيانات 
للأطفال.  ال�شحية  الرعاية  قطاع  يف  م�شت�شفى 
الوليات  اأخ���ب���ار  ا���ش��ت��خ��دم��ت  امل��ع��ل��وم��ات  وجل��م��ع 
كان  الأول  ا�شتبيانني  ال��ع��امل��ي  والتقرير  امل��ت��ح��دة 
م�شت�شفى   179 اإىل  اإر�شاله  مت  �شريريا  ا�شتفتاء 
طبيب   500 و  األفا  ا�شتهدف  وال��ث��اين  للأطفال 
���ش��وؤال حول  لهم  وج��ه  التخ�ش�شات حيث  كل  من 
الوجهة التي ير�شلون اإليها الأطفال الذي يعانون 
عن  النظر  بغ�س  م�شتع�شية  مر�شية  ح��الت  من 

املوقع اأو التكلفة.

•• اأبوظبي-وام:

الثانية  املرحلة  تطبيق  اأبوظبي  يف  الق�شاء  دائ���رة  ب���داأت 
والتي  للمحامني  الإلكرتونية  الدعاوى  نظام  خدمة  من 

تت�شمن اخلدمات املتعلقة مبحاكم ال�شتئناف والنق�س.
يف  امل��ح��ام��اة  مكاتب  غالبية  اأن  الق�شاء  دائ���رة  واأو���ش��ح��ت 
اأن��ه��ا قدمت دورات  ال��دول��ة م�شجلة يف ه��ذه اخل��دم��ة كما 
النظام  ا�شتخدام  على  فيها  العاملني  للمحامني  جمانية 
�شبكة النرتنت  الدائرة على  ال��ذي يوفر لهم عرب موقع 
خدمات احل�شول والطلع على املعلومات املطلوبة لأداء 
اأو  منهم  ال��دع��وى  رف��ع  واجباتهم جت��اه موكليهم مبجرد 
عليهم وذلك باأ�شهل الو�شائل دون اأي قيود تتعلق بالزمان 
م��ن احلماية خل�شو�شية  ق��در  اأك��رب  توفري  م��ع  امل��ك��ان  اأو 

و�شرية املعلومات.
الثانية  مرحلته  ا�شتكمال  اأن��ه��ى  ال��ذي  النظام  ويت�شمن 
جمموعة وا�شعة ومتكاملة من اخلدمات التي تهدف اإىل 
ت�شهيل عمل مكتب املحاماة من خلل متكينه من الطلع 

على اأي ق�شية ميثل اأحد اأطرافها من بداية القيد وحتى 
�شدور حكم قطعي بها من خلل �شبكة النرتنت ومن اأي 
الدعوى  ب��ذات  يت�شل  زم��ان ومتابعة كل ما  اأي  مكان ويف 
وكذلك  التظلمات  و  عرائ�س  على  اأوام���ر  و  اأداء  اأم��ر  من 
ال��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي ق��د ت���رد ب��ع��د احل��ك��م ك��ط��ل��ب��ات الت�شحيح 

والإغفال والتف�شري واللتما�س.
قيد  بطلب  التقدم  م��ن  متكينهم  ك��ذل��ك  النظام  وي�شمل 
اأن��واع الدعاوى وملختلف مناطق  الدعوى عن بعد جلميع 
وال�شتئناف  البتدائي  التقا�شي  درج��ات  ولكافة  الإم���ارة 
والنق�س وكذلك التنفيذ ف�شل عن الطلع على حما�شر 
اجلل�شات وكل ما يتعلق بالق�شية من م�شتندات مع و�شع 
با�شتخدامه  ي�شمح  بحيث  النظام  اإىل  ال��دخ��ول  �شوابط 
ل��ل��دائ��رة من  امل��وق��ع الإل���ك���رتوين  للمحامني ف��ق��ط ع��رب 
وكلمة  م�شتخدم  با�شم  حم��ام��اة  مكتب  ك��ل  ت��زوي��د  خ��لل 
و�شرية  ق��در من حماية اخل�شو�شية  اأك��رب  لتوفري  م��رور 
املعلومات اخلا�شة باملتقا�شني مبا ين�شجم مع اإ�شرتاتيجية 

الدائرة التي حتر�س على حتقيق ثقة املتعاملني.

•• دبى-وام:

العام  القائد  متيم  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  وق��ع 
ل�شرطة دبي من جانب �شرطة دبي و�شعادة بطي �شعيد 
بح�شور  لل�شيارات  للكندي  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ك��ن��دي 
مدير  ال��زف��ني  �شيف  حممد  امل�شت�شار  املهند�س  ال��ل��واء 
املطرو�شي  اأن�س  الطيار  والعميد  للمرور  العامة  الإدارة 
النقل  ل�����ش��وؤون  للعمليات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
والإنقاذ والعقيد اأحمد املقعودي مدير اإدارة الوقت وعدد 
من ال�شباط اتفاقية تتعلق بالتعاون ب�شاأن نظام النقاط 

املرورية البي�شاء.
التفاقية  ه��ذه  اأن  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  واأك���د 
املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  مب��ف��ه��وم  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  �شت�شكل 
امل�شرتكة بني املوؤ�ش�شات ال�شرطية والتجارية يف املجتمع 
وتعترب خري �شاهد على حجم امل�شوؤولية الذي بات يتمتع 
اأفراد  اجت���اه  منها  الوطني  خا�شة  اخل��ا���س  القطاع  ب��ه 
التعاون  جم��ال  يف  به  يحتذي  منوذجا  وت�شكل  جمتمعه 
والتن�شيق بني خمتلف اجلهات لتحقيق اأهدافنا وقيمنا 
العليا يف حفظ الأرواح وتقليل معدلت احلوادث بكافة 

اأ�شكالها ورفع م�شتوى الوعي واللتزام لدى ال�شائقني.
وقدم معاليه ال�شكر على هذه الرعاية الكرمية من قبل 
اجلائزة  ه��ذه  ت��ق��دمي  ع��رب  لل�شيارات  ال��ك��ن��دي  موؤ�ش�شة 
النقاط  من  ع��دد  باأكرب  امللتزم  لل�شائق  القيمة  العينية 
ال��ب��ي�����ش��اء ب�شكل كبري  ال��ن��ق��اط  ن��ظ��ام  ال��ب��ي�����ش��اء ودع����م 
وللربامج التوعوية و�شيزيد من روح املناف�شة الإيجابية 
ينعك�س على  اأن  ناأمل  ال��ذي  الأم��ر  اأف���راد اجلمهور  بني 
املرجوة  الأه���داف  ع��ام ويحقق  ب�شكل  امل��روري��ة  ال�شلمة 
من النظام البي�شاء من ت�شجيع ال�شائقني على القيادة 
املرورية  بالأنظمة والقوانني  امللتزمة والآمنة واللتزام 
واإر�شادات  وامل��رور  ال�شري  قانون  اح��رتام  على  واحلر�س 
لل�شلمة  م�شتوى  اأعلى  اإىل  الو�شول  بغية  امل��رور  رج��ل 
املرورية واإيجاد جمتمع اآمن مروريا وخاليا من حوادث 

اأثنى بطي �شعيد الكندي  ال�شري واملخالفات. من جانبه 
لل�شيارات على اجلهود  الكندي  ل�شركة  التنفيذي  املدير 
التوعية  دب��ي يف جم���الت  ���ش��رط  ال��ت��ي تبذلها  ال��ك��ب��رية 
اأج��ل ن�شر  ال��ذي تبديه م��ن  امل��روري��ة واحل��ر���س الكبري 
الثقافة املرورية ال�شليمة والتوعية بال�شلوكيات والعادات 
النقاط  نظام  تطبيق  راأ�شها  وعلى  لل�شائقني  اخلاطئة 
بني  ك��ب��ريا  ا�شتح�شانا  لق��ى  وال���ذي  البي�شاء  امل��روري��ة 
جتارية  كموؤ�ش�شات  لنا  لب��د  وك���ان  اجل��م��ه��ور..  اأو���ش��اط 
وطنية تعمل �شمن هذا الن�شيج الوطني اأن نلتزم بدورنا 
دبي  �شرطة  جهود  ون�شاند  وندعم  جمتمعنا  اأبناء  جتاه 
ب�شيط  البي�شاء وذلك كجزء  النقاط  راأ�شها نظام  وعلى 
الناجح  امل��ب��ادرة  ه��ذه  حتقق  اأن  اآم��ل��ني  م�شوؤوليتنا  م��ن 
املرجو وتدعم هدفنا الأ�شا�شي بتخفي�س معدل الوفيات 
احلوادث  عن  الناجمة  اخلطرة  الإ�شابات  من  والتقليل 

املرورية.
�شيف  حممد  امل�شت�شار  ال��ل��واء  حت��دث  ذات���ه  ال�شياق  ويف 
الزفني مدير الإدارة العامة للمرور حول جتربة �شرطة 
م�شى  وال��ت��ي  البي�شاء  امل���روري���ة  ن��ظ��ام  تطبيق  يف  دب���ي 
عليها عام من الآن ولقيت ترحيبا كبريا من قبل اأفراد 
ال�شلمة  تعزيز  يف  ايجابي  وب�شكل  و�شاهمت  اجلمهور 
املرورية وذلك بعيدا عن اأنظمة املخالفات والعقاب لأول 

مرة
وزيادة  النظام  ل�شالح دعم  التفاقية  توقيع هذه  وياأتي 
القائم  التعاون  خلل  من  اجلمهور  اأف��راد  بني  انت�شاره 
املربمة  لتفاقية  وفقا  الكندي  و�شركة  دبي  �شرطة  بني 
ب���ني ال��ط��رف��ني م�����ش��ي��دا ب��ال��دع��م ال��ك��ب��ري ال����ذي قدمته 
ال�شركة من اجل تو�شيع نطاق امل�شاركة واأن يغتنم اأفراد 
جمموعة  اأك��رب  لك�شب  وي�شعون  الفر�شة  ه��ذا  اجلمهور 
من النقاط البي�شاء ورفع عدد املكرمني يف 700 فائز 
اىل األف فائز العام اجلاري ومنح �شيارة جديدة كل عام 
البي�شاء مقدمة  املرورية  النقاط  بنظام  الفائز  لل�شائق 

من الكندي لل�شيارات. 

دائرة الق�ساء يف اأبوظبي تطلق املرحلة الثانية لنظام الدعاوى الإلكرونية  

�ساحي خلفان ي�سيد بدعم الكندي لل�سيارات لنظام النقاط البي�ساء

الدفاع املدين يف العني ي�سيطر 
على حريق يف 43 كرفانا للعمال

•• العني -وام:

العني  م��دين  دف���اع  ف��رق  �شيطرت 
كرفانا   43 يف  ان��دل��ع  حريق  على 
ت�����ش��ت��خ��دم م�����ش��اك��ن ل��ل��ع��م��ال فجر 
مدينة  يف  النباغ  منطقة  يف  ام�س 
ال���ع���ني وال������ذي اأ����ش���ف���ر ع���ن ثلث 
اإ�شابات ب�شيطة. واأفاد املقدم را�شد 
ح��م��ر ع��ني ال��درم��ك��ي م��دي��ر اإدارة 
الدفاع املدين يف العني اأنه مت تلقي 
بلغ من غرفة العمليات يف ال�شاعة 
بعد  دقيقة   54 و  ع�شرة  الثانية 
منت�شف الليل يفيد بوقوع حريق 
اإىل  مق�شمة  ك��رف��ان��ا   43 يف  ���ش��ب 
كبري  با�س  عن  ف�شل  غرفة   81
للعمال يف منطقة النباغ. واأ�شاف 
اأن فرق الدفاع املدين با�شرت على 
احلريق  اإط��ف��اء  يف  مهامها  ال��ف��ور 
قيا�شي  وق���ت  ع��ل��ي��ه يف  و���ش��ي��ط��رت 
دقائق ومت حتويل  �شت  يتجاوز  ل 
ول  اجل��ن��ائ��ي  للمخترب  احليثيات 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ج��اري��ة ملعرفة  ت����زال 
ملب�شات احلادث. ودعا الدرمكي 
اإىل اأهمية اتخاذ جميع احتياطات 
ال���وق���اي���ة وال�������ش���لم���ة ال���ع���ام���ة يف 
�شرورة  م��ع  ال�شكنية  ال��ك��رف��ان��ات 
الإنتباه للأجهزة امل�شببة للحريق 
والتو�شيلت  ال����غ����از  ك���اأن���اب���ي���ب 
واأي  ال�شجائر  واأعقاب  الكهربائية 
ا�شتعال  يف  ي�شهم  ح���راري  م�شدر 
ال�شلمة  لإ�شرتاطات  وفقا  امل��واد 

العامة. 

ت�صمل 6 مدار�س خا�صة يف دبي

انطالق املرحلة الأوىل من عقود اأولياء الأمور بدبي
اأمل باحل�سا: العقد يحدد امل�سوؤوليات وي�سمن حقوق ويل الأمر واملدر�سة

 ••  دبي- الفجر

والتنمية  امل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
املرحلة  )ال���ي���وم(  ب��دب��ي  الب�شرية 
اأولياء  ع��ق��ود  ب��رن��ام��ج  م��ن  الأوىل 
اأم����ور طلبة امل���دار����س اخل��ا���ش��ة يف 
مدار�س   6 ت�����ش��م��ل  وال���ت���ي  دب�����ي، 

خا�شة يف دبي.
ك���ل من  الأوىل  امل��رح��ل��ة  وت�����ش��م��ل 
احلديثة،  ل��ل��رتب��ي��ة  دب���ي  م��در���ش��ة 
وم��در���ش��ة الإحت�����اد اخل��ا���ش��ة فرع 
املمزر ، ومدر�شة الإحت��اد اخلا�شة 
املهارات  وم���در����ش���ة  ج���م���ريا،  ف����رع 
احلديثة اخلا�شة، ومدر�شة جرين 
واأكادميية  اإن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال،  وود 

املزهر الأمريكية.
برنامج  اإط��������ار  يف  ذل�����ك  وي�����اأت�����ي 
حقوق  �شمان  ي�شتهدف  متكامل 
وال���ط���ل���ب���ة فيما  الأم��������ور  اأول�����ي�����اء 
تتخذها  ال��ت��ي  ال����ق����رارات  ي��خ�����س 
امل���دار����س اخل��ا���ش��ة ب���دب���ي، بحيث 
ومدرو�شة  ع���ادل���ة  ق�����رارات  ت��ك��ون 
التعليمية  جت��رب��ت��ه��م  م���ن  ت���ري 

داخل احلرم املدر�شي.
رئي�س  ب���احل�������ش���ا  اأم��������ل  وق�����ال�����ت 
الل���ت���زام و���ش��ب��ط امل�����ش��وؤول��ي��ات يف 
الب�شرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة 
�شيبداأ  ال��ذي  :الربنامج  اأن  بدبي 
الدرا�شي  العام  بداية  مع  تنفيذه 

امل���������ش����روع ع���ل���ى ك����اف����ة امل�����دار������س 
اأن  اإىل  م�����ش��رية  ب���دب���ي،  اخل��ا���ش��ة 
عقد اأولياء الأمور يغطي خمتلف 
جوانب عمل املدر�شة على خمتلف 
امل�������ش���ت���وي���ات امل����ال����ي����ة والإداري�����������ة 
املناهج  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
والر�شوم  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  وال���ربام���ج 
املدر�شية، والتوا�شل لبناء علقات 
�شراكة فاعلة، واللتزام باحل�شور 
يف امل���واع���ي���د امل���در����ش���ي���ة امل����ق����ررة ، 
وال�شحة  وال�شلوكيات،  وامل��واق��ف 
وال�شلمة، واملوا�شلت، واإجراءات 

ف�س املنازعات.
وت��وج��ه��ت ب��احل�����ش��ا ب��ال�����ش��ك��ر اإىل 
من  الأوىل  امل����رح����ل����ة  م�����دار������س 
لدعمهم  ت�����ق�����دي�����راً  ال�����ربن�����ام�����ج 
وت����ع����اون����ه����م م�����ع ال���ه���ي���ئ���ة خ���لل 
باإيجاد  اإع��داده وترحيبهم  مراحل 
اآل����ي����ة ل�������ش���م���ان ح����ق����وق اأط�������راف 
اأولياء  داع��ي��ًة  التعليمية،  العملية 
الإلكرتوين  املوقع  لزيارة  الأم��ور 
الب�شرية  والتنمية  املعرفة  لهيئة 
ل���لإط���لع ع��ل��ى خ���ط���وات حترير 

العقد.
يعزز  ال���ربن���ام���ج  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
م��ن ال��ع��لق��ة ب��ني اأول���ي���اء الأم����ور 
وامل���دار����س م��ن خ���لل ت��وع��ي��ة وىل 
الأمر بحقوقه وواجباته، وي�شاهم 
اآمنة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  يف 

�شوف  2014م   -2013 امل��ق��ب��ل 
ل��ت�����ش��ج��ي��ل طلبة  ����ش���رط���اً  ي����ك����ون 
املدار�س اخلا�شة بدبي، وي�شتهدف 
تثقيف ويل الأمر عن اأهم حقوقه 
توفري  يف  وي�������ش���اه���م  وواج����ب����ات����ه، 
ال���ف���ر����ش���ة ل���ل���م���دار����س م����ن اأج����ل 
رف���ع م�����ش��ت��وى ال���وع���ي ع���ن دوره���ا 
وواج��ب��ات��ه��ا ح��ي��ال اأول���ي���اء الأم���ور 
عرب قناة توا�شل مبا�شرة وموثقة 
اإيجاد  اإىل ج��ان��ب  ال��ط��رف��ني،  ب��ني 
اأولياء  اآلية وا�شحة لف�س نزاعات 

الأمور واملدر�شة اأو العك�س.
واأ�شارت باحل�شا اإىل اأنه مت ت�شكيل 
الهيئة  يف  متخ�ش�شة  ع��م��ل  ف���رق 
الدولية  التجارب  اأف�شل  لدرا�شة 
يف ه���ذا اجل���ان���ب، وال���وق���وف على 
الإدارات  م���ن  ال��راج��ع��ة  ال��ت��غ��ذي��ة 
اأم������ور طلبة  واأول�����ي�����اء  امل���در����ش���ي���ة 
امل�شمولة  اخل����ا�����ش����ة  امل������دار�������س 
املدار�س  وم��لك  الأوىل،  باملرحلة 
مراحل  خم��ت��ل��ف  خ����لل  وذل�����ك   ،
اإع������داد امل�����ش��روع ل�����ش��م��ان حتقيق 
املعنية  الأط������راف  ك��اف��ة  م�شلحة 
اإطار  وتعزيز ال�شراكة املدر�شية يف 
ي���ح���دد احلقوق  و����ش���ّف���اف  وا����ش���ح 

وامل�شوؤوليات.
و�شبط  الل��ت��زام  رئي�س  وتطرقت 
تقييم  �شيتم  اأن��ه  اإىل  امل�شوؤوليات 
تعميم  قبل  الأوىل  املرحلة  نتائج 

وحمفزة للطالب، اإىل جانب اإتاحة 
اأجل  من  الأم��ور  لأولياء  الفر�شة 
الر�شوم  على  �شاملة   نظرة  اإل��ق��اء 
على  مل�شاعدتهم  املتوقعة  املدر�شية 
للميزانية،  امل�����ش��ب��ق  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
الكامل  الوعي  توفري  اإىل  اإ�شافة 
لدى ويل الأمر باملناهج الدرا�شية، 
املتاحة،  واخليارات  املقررة،  وامل��واد 
ال���ط���ال���ب على  وك����ذل����ك حت���ف���ي���ز 
الل���ت���زام ب��احل�����ش��ور والل���ت���زام يف 
والعمل  املقررة،  املدر�شية  املواعيد 
ع��ل��ى حت�����ش��ني ع��لق��ة ويل الأم���ر 
التوا�شل  قنوات  وتعزيز  باملدر�شة 
التعليمية،  العملية  اأط����راف  ب��ني 
الأداء  م�شتوي  رف��ع  يف  وامل�شاهمة 
التوا�شل  خ���لل  م��ن  امل��در���ش��ة  يف 
امل�شرتك بينها وبني اأولياء الأمور 

وحتقيق الدعم امل�شرتك بينهما.
 واأ�شافت: ي�شاهم العقد يف تقدمي 
امل�شارات  ح����ول  وا����ش���ح���ة  ����ش���ورة 
التعليمية املتاحة للطالب لت�شهيل 
امل�شتقبلية،  الخ����ت����ي����ار  ع��م��ل��ي��ة 
ال���ن���زاع���ات بوجود  وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن 
يف  النزاعات  وف�س  للتوا�شل  اآلية 
لكافة  العقد  يتيح  اإذ  مدر�شة،  كل 
الأطراف فر�شة عادلة لرفع طلب 
هيئة  اإىل  ب��ه  اخل��ا���س  ال�شتئناف 
املعرفة يف حال وجود اأي �شكوى مل 

حتل بعد.
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•• اأبوظبي-وام:

فندق  يف  ت���ك���رمي  ح���ف���ل  ام�������س  ����ش���ب���اح  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأق����ام����ت 
النرتكونتيننتال - اأبوظبي لكل من �شعادة اأحمد ال�شديق عبداحلي 
�شفري جمهورية ال�شودان و �شعادة جميل اأحمد خان �شفري جمهورية 
الدولة.  ل��دى  عملهما  ف��رتة  انتهاء  مبنا�شبة  الإ�شلمية  باك�شتان 
ادارة  م��دي��ر  اخل��ل��ويف  ال��دك��ت��ور جا�شم حممد  ���ش��ع��ادة  احل��ف��ل  ح�شر 
ال�شوؤون العربية بوزارة اخلارجية و�شعادة عبداهلل بن حممد العثمان 
و�شعادة  ال��دول��ة  ل��دى  الدبلوما�شي  ال�شلك  عميد  قطر  دول��ة  �شفري 

�شلطان املري نائب مدير ادارة ال�شوؤون ال�شيوية بوزارة اخلارجية. 
واأ�شاد �شعادة الدكتور جا�شم اخللويف بجهود ال�شفراء وم�شرية عملهم 
الروابط  تدعيم  يف  بذلوها  التي  املخل�شة  وجهودهم  الدبلوما�شي 
ودولة  بلدانهم  بني  والثقافية  والتجارية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
المارات. من جانبهم اأ�شاد ال�شفراء املكرمون بدور وزارة اخلارجية 
مهمتهم  وت�شهيل  لهم  ودعمها  الدبلوما�شي  العمل  م�شرية  دع��م  يف 
امل�شوؤولني  م��ن  ع��دد  احلفل  ح�شر  الم����ارات.  يف  لبلدانهم  ك�شفراء 
والجنبية  العربية  الدبلوما�شية  البعثات  وروؤ�شاء  اخلارجية  ب��وزارة 

املعتمدين لدى الدولة.

•• دبي-وام:

ب����داأت م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب��ن را���ش��د ل��لإ���ش��ك��ان تنفيذ 
�شمن  املتل�شقة  للم�شاكن  من��وذج��ي��ا  م�شكنا   68
م�شكنا  و240  األ��ف��ا  ي�شمل  ال���ذي  ال��رب���ش��اء  م�����ش��روع 
على  لتوزيعها  املمتدة  غري  ال�شغرية  الأ���ش��ر  ينا�شب 
امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن يف اأق�����رب وق����ت. وت���اأت���ي ه���ذه اخلطوة 
انطلقا من حر�س املوؤ�ش�شة على تاأمني الإحتياجات 
ملختلف  تكلفة  واأق��ل  العالية  اجل��ودة  ذات  الإ�شكانية 
املدير  قرقا�س  �شامي  �شعادة  ووج��ه  املجتمع.  �شرائح 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد للإ�شكان بالإ�شراع 
اأنه �شيتم تقدمي  اإىل  امل�شاكن..م�شريا  اإجن��از هذه  يف 

م��وع��د الإجن������از امل���ق���رر ل��ه��ا وب���ن���اء ع��ل��ي��ه ف��ق��د وجه 
امل�شاكن  تخطيط  لإع��ادة  امل�شروع  ومقاول  اإ�شت�شاري 
�شم  خ��لل  م��ن  وال�����ش��اد���ش��ة  اخلام�شة  املنطقتني  يف 
68 اإىل املنطقة اخلام�شة من  امل�شاكن املتل�شقة ال� 
الأولوية  واإعطاء  ال�شاد�شة  املنطقة  امل�شروع بدل من 
املتوقع  التاريخ  لإجناز املنطقة اخلام�شة حيث يكون 
لإ�شتكمال تنفيذ امل�شاكن املتل�شقة املذكورة هو 18 
مايو 2014 بدل من اإجنازها مع املنطقة ال�شاد�شة 
اأعمال الهيكل  انتهت  2014 فيما  27 نوفمرب  يوم 
وتبقي  املتل�شقة  امل�شاكن  يف  والبل�شرت  اخلر�شاين 
املهند�س  واأو����ش���ح   . ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ت�����ش��ط��ي��ب��ات  اأع���م���ال 
اأن  الهند�شية  امل�شاريع  اإدارة  مدير  البلوكي  في�شل 

التخطيط  اإعادة  اأثناء  الإعتبار  بعني  اأخذت  املوؤ�ش�شة 
الذين  امل�شتفيدين  اإزع��اج  يف  م�شتقبل  الت�شبب  عدم 
الإن�شاءات  اأع��م��ال  نتيجة  امل�شاكن  ه��ذه  �شيقطنون 
للم�شاكن  املجاورة  ال�شاد�شة  املنطقة  يف  �شتنفذ  التي 
امل�شكن  اأن  واأ���ش��اف   . بعد  تنته  مل  وال��ت��ي  املتل�شقة 
م��ن �شالة  ي��ت��األ��ف  املتل�شقة  امل�����ش��اك��ن  م��ن  ال��واح��د 
معي�شة وغرفتي نوم كل غرفة بحمام منف�شل وغرفة 
خادمة ومطبخ وخمزن ومنطقة غ�شيل ملب�س كما 
مت تزويد امل�شكن مبوقفني مظللني لل�شيارات. جدير 
كتلة  ت�شكل  متل�شقة  م�شاكن  اأرب��ع��ة  كل  اأن  بالذكر 
طرازات  ثلثة  بني  امل�شاكن  واج��ه��ات  وتتنوع  واح��دة 

متميزة اإ�شلمي واأندل�شي وحملي.

•• املنطقة الغربية-وام:

اأكد معايل الدكتور مغري اخلييلي مدير عام 
جمل�س اأبوظبي للتعليم حر�س املجل�س على 
القادرة  للطالب  امل�شتقلة  ال�شخ�شية  تكوين 
امل�شاكل والقدرة على  على خلق الأفكار وحل 

التعبري والو�شول للمعلومة.
ونوه اإىل اأن نتاجات معر�س مدر�شة دملا تاأتي 
حتقيقها  اإىل  ن�شبو  التي  التطلعات  لتحقيق 
م��ن خ��لل ال��ن��م��وذج امل��در���ش��ي اجل��دي��د الذي 
املعرفة لدى  وتعزيز  املهارات  رفع  يركز على 

الطالب.
افتتاحه  خ����لل  ك��ل��م��ت��ه  يف  اخل��ي��ي��ل��ي  وق�����ال 
ملدر�شة  التعلم  نتاجات  معر�س  الول  اأم�����س 
 2013 ال��درا���ش��ي  للعام  الأوىل  احللقة  دمل��ا 
م�شاركات  متثل  التي  املعر�س  معرو�شات  اإن 
الأمهات  وم�شاركات  املدر�شة  وطالبات  طلبة 
م�شيدا   .. اإليها  ينظر  م��ن  ك��ل  تفرح  والآب���اء 
ب��امل�����ش��ارك��ة ال���ك���ب���رية ل��ل��م��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي مع 
اأكرب  اأح����د  ي��ع��د  ال��ت��ف��اع��ل  امل��در���ش��ة واأن ه���ذا 
الطالب.  حت�شيل  على  ت��وؤث��ر  التي  العوامل 
ح�شر الإفتتاح �شعادة حممد �شامل الظاهري 
املدر�شية  العمليات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
و�شعادة م�شلم العامري املدير الإقليمي ملكتب 
رئي�س  ح�شن  وع��ب��داهلل  الغربية  يف  التعليم 
وفاطمة  التعاونية  دمل��ا  جمعية  اإدارة  جمل�س 

ويو�شف  امل��در���ش��ة  م��دي��رة  احل��و���ش��ن��ي  ح�شني 
لأولياء  كبري  ح�شور  ج��ان��ب  اإىل  ه��ن��دي  ب��ن 
رعاية جمعية  وذل��ك حتت  واأمهاتهم  الأم��ور 

دملا التعاونية و�شركة جا�شكو.
وو���ش��ف م�����ش��ارك��ة الأه����ايل بن�شبة ع��ال��ي��ة يف 
ف��ع��ال��ي��ات امل��در���ش��ة ب���اأن���ه دل��ي��ل اه��ت��م��ام اأهل 
�شاحب  ل��روؤي��ة  حتقيقا  بالتعليم  اجل��زي��رة 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�شمو  اأول  الفريق  ودع��م  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
و�شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
فر�س  لإي�����ش��ال  الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م 
التعليم واملعرفة ب�شكل مت�شاو وبجودة عالية 
اأي مكان يف  ابوظبي ويف  اإم��ارة  لكل طفل يف 
اأهمية  على  اخلييلي  معايل  و���ش��دد  ال��دول��ة. 
اإيجاد املعلم املواطن حتى يكون قدوة لطلبه 
يتاأثرون به ويتاأثر بهم ويعد ذلك من اأولويات 
النموذج املدر�شي اجلديد الذي يحر�س على 
والتقاليد  والعادات  العربية  باللغة  الإهتمام 
الهوية  ت��ر���ش��ي��خ  يف  ت�����ش��ه��م  وال���ت���ي  امل��ح��ل��ي��ة 
اللغات  ت��دري�����س  اأن  اإىل  م�شريا   .. الوطنية 
اإطار  الأخرى مثل اللغة الإجنليزية تاأتي يف 
ال�شرورة ملواكبة الو�شع الإقت�شادي وبالتايل 
لبد من متكني اأبنائنا من هذه اللغات حتى 

جنهز اأبناءنا للمناف�شات العاملية.

نتاجات  م��ع��ر���س  اأن  اخلييلي  م��غ��ري  وك�����ش��ف 
املدر�شي  ال��ن��م��وذج  ميثل  دمل��ا  مل��در���ش��ة  التعلم 
ي��رك��ز على التعلم م��ن خلل  ال���ذي  اجل��دي��د 
توظيف الأ�شياء وكذلك بناء ال�شخ�شية واأثنى 
ب��ن��اء ع��لق��ة حميمة  على ج��ه��ود امل��در���ش��ة يف 
املدر�شة  فعاليات  م��ع  والتفاعل  املجتمع  م��ع 
النموذج  ج�شدت  امل��در���ش��ة  اأن  اإىل  م�شريا   ..
من  عليه.  ون�شكرها  بنجاح  اجلديد  املدر�شي 
الظاهري  �شامل  حممد  �شعادة  اأع��رب  جانبه 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات امل��در���ش��ي��ة عن 
ارتياحة مل�شتوى املميز طلبة وطالبات احللقة 
الأوىل الذي �شنعوا هذا اجلو العلمي الكبري 
ومعلماتها  املدر�شة  اإدارة  من  مقدرة  بجهود 
اأف��ك��ار جديدة ت��دل على  وم��ن خ��لل �شياغة 
على  يرتكز  ال��ذي  اجلديد  املدر�شي  النموذج 

املهارات العالية والإبتكارات العلمية.
من ناحيته اأثنى م�شلم العامري على مبادرة 
احلايل  التعلم  نتاجات  لعر�س  دمل��ا  مدر�شة 
وو�شف املعر�س باأنه متنوع ويدل على اجتهاد 
ب��لء ح�شنا خلل  اأب��ل��ت  ال��ت��ي  امل��در���ش��ة  اإدارة 

العام الدرا�شي احلايل.
كما ا�شتمل املعر�س على حماور تعزز الهوية 
الإب�������داع يف نفو�س  ق��ي��م  وغ���ر����س  ال��وط��ن��ي��ة 

اأطفالنا منذ ال�شغر.
ال�شريط  ق�س  عقب  اخلييلي  مغري  وتفقد 
ال��ت��ق��ل��ي��دي اأج���ن���ح���ة امل���ع���ر����س واإط����ل����ع على 

والطالبات  ل��ل��ط��ل��ب��ة  الإب����داع����ي����ة  الأع����م����ال 
والإ�شغال  الفنون  على  رك��زت  التي  والأه��ايل 
والبيئة  والعلوم  العلمية  والتجارب  اليدوية 
واحلا�شوب وا�شتمع اإىل مهارات ق�شم اأبوظبي 

تقراأ الأعمال الرتاثية والر�شم احلر.
مديرة  احلو�شني  فاطمة  األ��ق��ت  جهتها  م��ن 
الدكتور  مب��ع��ايل  فيها  رح��ب��ت  كلمة  امل��در���ش��ة 
مغيري اخلييلي واملدراء التنفيذيني باملجل�س 
وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة واجل���ه���ات ال��راع��ي��ة .. 
الذين  والأم��ه��ات  الآب���اء  اإىل  ال�شكر  موجهة 
لفتة   .. املعر�س  اجن��از  يف  و�شاركوا  �شاهموا 
اإىل اأن ح�شور معايل الدكتور مغيري اخلييلي 
اإفتتاح املعر�س واجلمع الكبري حافز وت�شريف 
كبري لنا ويدل على الإهتمام بنتاجات التعلم. 
وقدم طلبة وطالبات املدر�شة فقرات متنوعة 
على م�شرح املدر�شة �شارك فيها عفراء يعقوب 
بال�شف الثالث وحممد غريب بال�شف الرابع 
امل��در���س خلل  .. فيما مت ع��ر���س لإجن����ازات 

العام الدرا�شي.
ويف ختام الفعاليات وزع معايل مغري اخلييلي 
ال��ت��ق��دي��ر ع��ل��ى اجلهات  ال������دروع و����ش���ه���ادات 
ال��داع��م��ة وامل�����ش��ارك��ة وع��ل��ى ال�����ش��رك��اء تكرميا 

لهم نظري تعاونهم مع املدر�شة.
الدكتور  مل��ع��ايل  درع���ا  امل��در���ش��ة  اإدارة  واأه����دت 
وافتتاح  ل��ت�����ش��رف��ه حل�����ش��ور  م��غ��ري اخل��ي��ي��ل��ي 

املعر�س. 

•• ال�شارقة -الفجر:

الدويل  الإحت����اد  اإدارة  جمل�س  اأع��ل��ن 
منظمة  –اأكرب  ال�����ش��رط��ان  مل��ك��اف��ح��ة 
دولية ملكافحة ال�شرطان- عن اختياره 
لقرينة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
�شمو  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي 
رئي�شة املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة، 
مر�شى  اأ�����ش����دق����اء  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ش��ة 
للإعلن  دول��ي��ة  ك�شفرية  ال�شرطان، 
العاملي لل�شرطان، واأول �شفرية دولية 
ل�����ش��رط��ان الأط���ف���ال يف ال��ع��امل �شمن 

برنامج الإعلن العاملي لل�شرطان.
جواهر  ال�شيخة  �شمو  اختيار  وي��اأت��ي 
جلهودها  ت���ت���وي���ج���اً  امل���ن�������ش���ب  ل���ه���ذا 
املحلي  امل�������ش���ت���وي���ني  ع���ل���ى  ال����ك����ب����رية 
الرامية  ال�شيا�شات  دع��م  يف  وال���دويل 
مل��ك��اف��ح��ة مر�س  اجل��ه��ود  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ال�����ش��رط��ان ب��ك��اف��ة اأ���ش��ك��ال��ه، واإط����لق 
املبادرات لرفع الوعي العام بني اأفراد 
و�شرورة  امل��ر���س  ب��خ��ط��ورة  امل��ج��ت��م��ع 
الك�شف املبكر عنه، والعمل على تاأمني 
اأف�شل ال�شبل لعلج املر�شى والعناية 

بهم وبعائلتهم.
القا�شمي  ج��واه��ر  ال�����ش��ي��خ��ة  وت��ع��ت��رب 
على  الأط��ف��ال  ل�شرطان  �شفرية  اأول 
يتم  ���ش��ف��رية  وث���اين  ال��ع��امل،  م�شتوى 
اخ��ت��ي��اره��ا م��ن ق��ب��ل الإحت�����اد الدويل 
العربي،  ال�شرطان يف الوطن  ملكافحة 
دينا  الأم��رية  اختيار  حيث مت موؤخراً 
احل�شني  موؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  م��رع��د 
العاملي  ل��لإع��لن  ك�شفرية  لل�شرطان 
ل��ل�����ش��رط��ان، وي��ع��ت��رب الإحت����اد الدويل 
ملكافحة ال�شرطان اأكرب منظمة دولية 
يف هذا املجال، ويعمل ب�شكل وثيق مع 
 ،)WHO( منظمة ال�شحة العاملية
ال�شرطان  لأبحاث  الدولية  والوكالة 

من  ال��ع��م��ل  وب���رن���ام���ج   ،)IARC(
 ،PACT(( ال�شرطان  ع��لج  اأج���ل 
املجل�س  ل��دى  ا�شت�شارية  جهة  وميثل 
الإق���ت�������ش���ادي والإج���ت���م���اع���ي ل���لأمم 

املتحدة.
جواهر  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  واع�����ت�����ربت 
اختيارها  اأن  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن��ت 
ل���ه���ذا امل��ن�����ش��ب ه���و ����ش���رف ك��ب��ري لها 
وم�شوؤولية اأكرب جتاه املجتمع الدويل 
العامل على وجه  واأط��ف��ال  ع��ام  ب�شكل 
اأنها  على  �شموها  واأك��دت  اخل�شو�س، 
لإي�شال  ج��ه��ده��ا  ق�����ش��ارى  ���ش��ت��ب��ذل 
ر�شائل الإحتاد اإىل كافة اأنحاء العامل، 
العام  ال���وع���ي  ت��ع��زي��ز  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
مبر�س ال�شرطان وخطورته و�شرورة 
املمكنة من  ال�شبل  الت�شدي له بكافة 
واملبادرات  التوعوية  احلملت  خلل 
والبحث العلمي، وامل�شاهمة يف تطوير 
املر�س،  ل��ه��ذا  ال��ع��لج��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
واللحمدود  ال��ك��ب��ري  ال��دع��م  مثمنة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن 
لتفعيل  القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان 
بهذا  التوعية  اإىل  الرامية  جهودهم 
عامليا  ي�شكل حتدياً  بات  ال��ذي  املر�س 
ل��ل��ب�����ش��ري��ة ك���اف���ة خ���ا����ش���ة م����ع زي�����ادة 

معدلت الإ�شابة به.
ال�شرطان  م��ر���س  اأن  �شموها  واأك���دت 
الر�شمية  اجل��ه��ود  تكثيف  ي�شتدعي 
واملجتمعية والعلمية واملالية للوقوف 
اأمامه بحزم وجدية، واإيجاد �شيا�شات 
ملكافحة  م����وح����دة  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
اإىل م��ن��ا���ش��رة اجلهد  داع��ي��ة  امل��ر���س، 
الإن�����ش��اين وال��وط��ن��ي ال����ذي ت��ق��وم به 
امل���وؤ����ش�������ش���ات ال���ت���ي ت��ع��ن��ى ب���امل���ر����س يف 
اإن ما  ال���ع���امل، وق���ال���ت  اأن���ح���اء  ���ش��ت��ى 
مي��ث��ل��ه ه���ذا ال�����داء م���ن خ���ط���ورة على 
الأف��راد واملجتمع، ف�شًل عن تكاليف 
تعاون  يتطلب  اأم��ر  الباهظة  علجه 
اأف���راداً  م��ن خمتلف اجل��ه��ات  وتظافر 

وموؤ�ش�شات، حيث اأن مر�س ال�شرطان 
وحدهم،  امل�����ش��اب��ني  م�شكلة  ي��ع��د  مل 
منه  به جعلت  الإ�شابة  ن�شب  وارتفاع 
ق�شية جمتمعية ُتوجب على اجلميع 
حت��م��ل امل�����ش��وؤول��ي��ة ل��دف��ع ه���ذه الآف���ة 

واحلد منها قدر امل�شتطاع .
واأعربت �شموها عن فخرها مبا حققته 
عمرها  رغم  املر�شى  اأ�شدقاء  جمعية 
ا�شتطاعت  اأنها  حيث  ن�شبياً،  الق�شري 
حت���ق���ي���ق ال����ع����دي����د م�����ن الإجن�����������ازات 
واملنطقة،  ال�����دول�����ة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
م����وؤك����دة اأه���م���ي���ة ال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر عن 
الدورية  الفحو�شات  واإج���راء  املر�س 
الك�شف  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت  امل��ن��ت��ظ��م��ة، 
املبكر ي�شاعد ب�شكل كبري على ال�شفاء 
عن  معربة  عالية،  بن�شب  املر�س  من 
ال�شحية  املوؤ�ش�شات  تتعاون  باأن  اأملها 
بينها  فيما  والإعلمية  والإجتماعية 
لن�شر التوعية اللزمة التي نن�شدها. 
من جهته اأع��رب ك��اري ادم��ر الرئي�س 
ملكافحة  ال���دويل  ل��لإحت��اد  التنفيذي 
ال�شرطان عن فخرهم باإن�شمام �شمو 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي 
لربنامج  ك�������ش���ف���رية  م���ع���ه���م  ل��ل��ع��م��ل 
للم�شاعدة  لل�شرطان  العاملي  الإعلن 
�شرطان  وحتديداً  املر�س  مكافحة  يف 
حياة  يهدد  مر�شاً  باعتباره  الأط��ف��ال 
اإىل  نتطلع  وق��ال��ت  املقبلة،  الأج��ي��ال 
على  ال�شدد  ه��ذا  يف  �شموها  منا�شرة 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  م�����ش��ت��وى 
ودعم  العاملي،  ال�شعيد  وعلى  املتحدة 
ف�شًل   ، لل�شرطان  ال��ع��امل��ي  الإع����لن 
عن دعم روؤية ور�شالة الإحتاد الدويل 

ملكافحة ال�شرطان.
ال�����ش��ي��خ��ة جواهر  ���ش��م��و  ق���ام���ت  ك��م��ا 
م�شت�شفى  ب��زي��ارة  م���وؤخ���راً  القا�شمي 
والتابع  لبنان  يف  لل�شرطان  الأط��ف��ال 
مل�شت�شفى �شانت جود لبحوث الأطفال 
امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث تفقدت  ال���ولي���ات  يف 

�شموها الأطفال املر�شى يف امل�شت�شفى 
تعترب  حيث  اأح��ول��ه��م،  على  واط��ل��ع��ت 
الداعمني  اأه��م  اأح��د  جواهر  ال�شيخة 
كما   ،2007 ال��ع��ام  منذ  للم�شت�شفى 
العديد  ت�شم  مكتبة  �شموها  ق��دم��ت 
م���ن ك��ت��ب الأط���ف���ال ك��ه��دي��ة لأطفال 
وداعاً  كتاب  اأي�شاً  ت�شمن  امل�شت�شفى 
التي  ب��ال��ي��ق��ط��ني  واأه��������ًل  ل��ل��م��ر���س 
اأ����ش���دق���اء مر�شى  اأ����ش���درت���ه ج��م��ع��ي��ة 
ال�����ش��رط��ان م���وؤخ���راً ب��ال��ت��ع��اون م��ع دار 

كلمات للن�شر.
�شفرية  ����ش���م���وه���ا  اخ���ت���ي���ار  وي���ع���ك�������س 
الإ�شادة  لل�شرطان  العاملي  ل��لإع��لن 
اإىل  اأف�شت  التي  باأن�شطتها  الدولية 
ودعم  املر�س  بهذا  الوعي  �شقف  رف��ع 
�شمو  قامت  فقد  به  امل�شابني  املر�شى 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي 
باإجنازات كبرية يف هذا املجال متثلت 
مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جلمعية  بتد�شينها 
ال�شرطان عام 1999 التي ارتكزت يف 
روؤية  على  الرئي�شية  اأهدافها  �شياغة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 
العمل  تقدمي  كيفية  ح��ول  القا�شمي 
�شموها  اأدت  كما  للمجتمع.  اخل��ريي 
الإجتماعية  التنمية  يف  حمورياً  دوراً 
الثلثني  خ���لل  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  يف 
الأ�شرة  �شحة  وو�شعت  املا�شية،  عاما 
رئ��ي�����ش��ي يف جميع  ك��م��ح��ور  وال��ط��ف��ل 
للنهو�س  ال���دوؤوب���ة  �شموها  م�شاعي 
باملجتمع ومنوه، واحلفاظ على قيمه 
الرئي�شية  الأهداف  وتتمثل  ومبادئه. 
جلمعية اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان يف 
تقدمي الدعم املايل واملعنوي والنف�شي 
ملر�شى ال�شرطان واأ�شرهم يف الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ون�����ش��ر ال��وع��ي عن 
امل���ر����س، ف��ق��د جن��ح��ت اجل��م��ع��ي��ة منذ 
عن  ي��زي��د  م��ا  م�����ش��اع��دة  يف  تاأ�شي�شها 
طريق  ع��ن  وعوائلهم  مري�شاً   900
تقدمي الدعم املعنوي واملادي والطبي 

ب���ال���ت���ع���اون م����ع ع�����دد م����ن ال��������وزارات 
والهيئات احلكومية واخلا�شة.

مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  �شّكلت  كما 
التزامها  م����ن  ك����ج����زء  ال���������ش����رط����ان، 
مبادرة  وامل�شاءلة،  الكاملة  بال�شفافية 
كفاءة  ر�شد  اإىل  تهدف  التي   ، ك�شف 
تتّم  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل��ي��ات  جل��م��ي��ع  الأداء 
مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية  مظلة  حتت 
ال�شرطان. وي�شمن هذا الأمر حتقيق 
مبادرات  جميع  يف  والفاعلية  الكفاءة 
التثقيفية،  واملبادرات  التربعات  جمع 
اأكرب  اإىل  الو�شول  اإىل جانب حتقيق 

عدد ممكن من النا�س. 
القا�شمي  ج���واه���ر  ال�����ش��ي��خ��ة  وت��ع��م��ل 
اأ���ش��دق��اء مر�شى  خ��لل جمعية  م��ن 
ال�شرطان على ربط برنامج �شرطانات 
الأط����ف����ال ال���ت���اب���ع ل���لحت���اد ال����دويل 
مهمة  م��ب��ادرة  مع  ال�شرطان  ملكافحة 
م�شمى  حت��ت  �شموها  برئا�شة  اأخ���رى 
����ش���لم ي���ا ���ش��غ��ار ، وه����و ���ش��ن��دوق مت 
لتح�شني   2010 ال��ع��ام  يف  اإط���لق���ه 
امل�شتوى ال�شحي والتعليمي واملعي�شي 

للأطفال يف فل�شطني .
خا�شة  باأهمية  اجلانب  ه��ذا  ويحظى 
م����ن منطلق  وذل������ك  ����ش���م���وه���ا  ل�����دى 
الطفولة  بق�شايا  ال��دائ��م  اهتمامها 
والأ���ش��رة، ه��ذا الإهتمام ال��ذي جت�شد 
يف ال��ع��م��ل الإن�����ش��اين ال���ذي ق��ام��ت به 
�شموها خلل الثلثني عاماً املا�شية، 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  حر�شت  حيث 
املجتمع  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال������دوام  ع��ل��ى 
الأ�شرة  بتنمية  اله��ت��م��ام  ط��ري��ق  ع��ن 
خا�س،  ب�شكل  والطفولة  ع��ام  ب�شكل 
وموؤ�ش�شات  هيئات  اإن�����ش��اء  خ��لل  م��ن 
بع�شها  تاأ�شي�س  مت  وال��ت��ي  م��ت��ع��ددة، 
بهدف خدمة جمتمع اإمارة ال�شارقة .
الأطفال  �شرطانات  برنامج  ويعترب 
اأول�������ت جمعية  ال���ت���ي  ال����ربام����ج  م����ن 
اهتماماً  ال�شرطان  مر�شى  اأ���ش��دق��اء 

حيث   2011، ال���ع���ام  يف  ل���ه  ك���ب���رياً 
العديد  ب���ت���ب���ن���ي  اجل���م���ع���ي���ة  ق����ام����ت 
اخلا�شة  ال��ت��ط��وع��ي��ة  امل����ب����ادرات  م���ن 
للأطفال  وال�����ش��رور  البهجة  ب��اإدخ��ال 
العامني  خ��لل  بال�شرطان  امل�شابني 
املا�شني من اأهمها فعالية عربة املرح 
يف  مهمتها  تتمركز  والتي  الأ�شبوعية 
يف  الأط��ف��ال  اأورام  ق�شم  يف  ال��ت��ج��وال 
الهدايا  لتوزيع  ال��دول��ة  م�شت�شفيات 
والألعاب لإدخال البهجة وال�شرور يف 

قلوب الأطفال املر�شى وذويهم.
وكان �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة قد 
اتفاقية  توقيعه  خ��لل  م��وؤخ��راً  اأعلن 
ان�شاء مركز متخ�ش�س بعلج �شرطان 
بال�شارقة  اجلامعة  مب�شت�شفى  الثدي 
رو�شي  جو�شتاف  معهد  مع  بالتعاون 
ال�شيخة  ���ش��م��و  اأن  ع����ن  ال��ف��رن�����ش��ي 
جواهر ت�شعى لن�شاء م�شت�شفى كبري 
متخ�ش�س ب�شرطان الأطفال خلدمة 
امل�شابني  امل��ن��ط��ق��ة  اأط����ف����ال  وع������لج 
ان�شاء  ي���ت���م  اأن  ع���ل���ى  ب���ال�������ش���رط���ان 
امل�شت�شفى وفقاً لأرقى املعايري العاملية 
لإقامة ذوي الأطفال  فندقاً  مت�شمناً 

معهم خلل فرتة العلج .
ال��وردي��ة وه��ي اإحدى  وج��اءت القافلة 
جمعية  اأط���ل���ق���ت���ه���ا  ال���ت���ي  امل������ب������ادرات 
اخلريية  ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء 
�شموها  ب��رع��اي��ة   ،2011 ال���ع���ام  يف 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  م��ب��ا���ش��ر  ودع�����م 
حاكم ال�شرقة لتخدم برنامج »ك�شف« 

ال�����ذي ُي��ع��ن��ى ب��ت��وف��ري ط����رق واآل���ي���ات 
اأمرا�س  من  لأن���واع  املبكر  الكت�شاف 
م��ن��ه��ا �شرطان  امل��خ��ت��ل��ف��ة؛  ال�����ش��رط��ان 
والربو�شتات،  ال��رح��م،  وعنق  ال��ث��دي، 
وتقوم  وامل�شتقيم،  والقولون،  واجللد، 
امل���ب���ادرة بقيادة  اجل��م��ع��ي��ة ع���رب ه���ذه 
حملة وا�شعة للتوعية باأهمية الك�شف 
املبكر والوقاية من �شرطان الثدي يف 
الوردية«  »القافلة  �شممت  اإذ  الدولة، 
وحث  الثدي،  ب�شرطان  الوعي  لزيادة 
ال�����ش��ي��دات وال���رج���ال يف ال���دول���ة على 
واخل�شوع  الذاتية،  الفحو�س  اإج��راء 

لفحو�س طبية دورية.
ن�شر  اإىل  ال��وردي��ة«  »القافلة  وت��ه��دف 
وتوفري  ال����ث����دي،  ب�����ش��رط��ان  ال���وع���ي 
اإىل  اإ�شافة  امل��ر���س،  عن  الك�شف  اآلية 
موحد  اأورام  ���ش��ج��ل  اأول  ا���ش��ت��ح��داث 
الكافية  التربعات  وجمع  ال��دول��ة،  يف 
املاموغرام  ع���ي���ادة  وت�����ش��غ��ي��ل  ل�����ش��راء 
التقنيات  ب���اأح���دث  وامل������زودة  امل��ت��ن��ق��ل��ة 
الثدي  ���ش��رط��ان  ع���ن  امل��ب��ك��ر  للك�شف 
على  بالرتكيز  املبادرة  وتقوم  جماناً، 
املناطق  ذل���ك  الإم��������ارات، مب���ا يف  ك���ل 
ت�شهد  كما  امل��دن،  و�شواحي  البعيدة، 
م�شرية اخليول التي تنظمها القافلة 
ال���وردي���ة ���ش��ن��وي��اً م�����ش��ارك��ة اأك���ر نحو 
500 فار�شاً وفار�شة، وحتظى احلملة 
يف  القطاعات  جميع  من  كبري  بدعم 
واجلامعات  امل���دار����س  م��ن��ه��ا  ال���دول���ة، 
الوردية،  القافلة  و�شفراء  واملوؤ�ش�شات 

الفحو�شات  ب��ت��ق��دمي  ق���ام���ت  ح��ي��ث 
لأكر من 21 األف رجل واإمراأة حول 

الإمارات.
العاملي  الإع���������لن  ����ش���ف���راء  وي���ل���ت���زم 
الدويل  الحت��اد  مب�شاعدة  لل�شرطان 
الرامية  ال�شرطان يف جهوده  ملكافحة 
لتنفيذ  ال�����لزم�����ة  امل���������وارد  ل���ت���اأم���ني 
براجمه ذات الأولوية بتميز وحتقيق 
الأه������داف ال��ت��ي اأورده������ا يف الإع����لن 
العاملي لل�شرطان بحلول عام 2020، 
العاملي  الإع����لن  ���ش��ف��راء  ي�شاهم  كما 
ال����دويل ملكافحة  ل��ل�����ش��رط��ان الحت����اد 
ال�����ش��رط��ان يف ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء على 
ال�شرطان  مر�س  مكافحة  يف  جهوده 
بالتعاون  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 
الخرين  وامل�شاهمني  احلكومات  مع 
م��ن اأج���ل و���ش��ع ال��وق��اي��ة م��ن مر�س 
قمة  يف  والرعاية  وال��ع��لج  ال�شرطان 

اأولويات برنامج ال�شحة العاملية.
ملكافحة  ال���������دويل  الإحت�����������اد  وي����ع����د 
تاأ�شي�شها  مت  م��ن��ظ��م��ة  ال�������ش���رط���ان 
يف  العاملية  ال�شحة  اأو���ش��اط  مل�شاعدة 
عام  ال�شرطان  مكافحة  جهود  تعزيز 
مقراً  ج��ن��ي��ف  م���ن  وي��ت��خ��ذ   ،1933
وي�شم يف ع�شويته ما يزيد عن 760 
العامل  ح��ول  ب��ل��داً   155 منظمة م��ن 
من بينها جمعيات مكافحة ال�شرطان 
ال�شحة  ووزارات  العامل  يف  الرئي�شية 
وجمموعات  ال���ب���ح���ث  وم���وؤ����ش�������ش���ات 

املر�شى.

مغري اخلييلي يفتتح معر�س مدر�سة دملا

بجنيف -�صمن برنامج الإعالن العاملي لل�صرطان- تكرميًا جلهودها  )UICC( اختارها الإحتاد الدويل

جواهر القا�سمي اأول �سفرية دولية ل�سرطان الأطفال على م�ستوى العامل 

اخلارجية تكرم �سفريي ال�سودان وباك�ستان 
مبنا�سبة انتهاء فرة عملهما يف الدولة

موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان تبداأ تنفيذ اأعمال امل�ساكن املتال�سقة

•• ال�شارقة-وام:

اأكد الربوفي�شور اأحمد ابراهيم اأ�شتاذ م�شاعد الأ�شعة 
يف جامعة عني �شم�س يف القاهرة اأن ا�شتخدام الأ�شعة 
امل��ق��ط��ع��ي��ة م��ت��ع��ددة ال�����ش��ف��وف ق��ب��ل ع��م��ل��ي��ات تو�شيع 
زيادة  اإىل  اأدى  بالق�شطرة  املزمنة  التاجية  ال�شرايني 
املزمنة  الإن�����ش��دادات  تو�شيع  عمليات  جن��اح  م��ع��دلت 
ل��ت��وف��ري م��ع��ل��وم��ات عن  ال��ت��اج��ي��ة نتيجة  ب��ال�����ش��راي��ني 
املوجودة  والتكل�شات  الإن�شداد  بعد  ال�شريان  ت�شاري�س 

فيه وفروع ال�شريان التاجي بعد الإن�شداد.
وتناول الربوفي�شور اأحمد ابراهيم خلل ندوة نظمتها 
بعنوان  الطبية  الم�����ارات  جمعية  يف  الأ���ش��ع��ة  �شعبة 
املقطعية  ال�شعة  با�شتخدام  القلب  �شرايني  ت�شوير 
متعددة  املقطعية  الأ���ش��ع��ة  دور   .. ال�شفوف  م��ت��ع��ددة 
ال�شفوف يف جمال ت�شخي�س ان�شدادات �شرايني القلب 

املزمنة.
ح�����ش��ر ال���ن���دوة ال��ت��ي اق��ي��م��ت يف ف��ن��دق رادي�����ش��ون بلو 
ال��ق��ل��ب والأطباء  ال�����ش��ارق��ة .. ع���دد ك��ب��ري م��ن اط��ب��اء 
الأخ�شائيني والفنيني واأطقم التمري�س من العاملني 
ودبي  ال�����ش��ارق��ة  يف  واخل��ا���ش��ة  ال��ع��ام��ة  امل�شت�شفيات  يف 

وعجمان واأم القيوين وراأ�س اخليمة والفجرية.
وعقدت على هام�س الندوة العلمية ور�شة عمل لتعريف 
امل�شاركني بالتفنيات احلديثة فى جمال الأ�شعة واأثرها 
الأمرا�س  ملختلف  وامل��ب��ك��ر  ال��دق��ي��ق  الت�شخي�س  على 
يف  العاملني  من  ك��وادر  اإع���داد  بهدف  بالقلب  املتعلقة 

هذا املجال تكون على دراية باأحدث تقنياته.

وناق�شت الندوة العديد من املوا�شيع والق�شايا العلمية 
التي �شارك يف عر�شها عدد من اخلرباء بهدف اخلروج 
وذلك  امل�شاركني  على  بالفائدة  تعود  اإيجابية  بنتائج 
تنفذه  ال���ذي  امل�شتمر  الطبى  التعليم  ب��رام��ج  �شمن 
جمعية الإمارات الطبية. وتناولت الندوة دور الأ�شعة 
الأ�شباب  ت�شخي�س  يف  ال�����ش��ف��وف  م��ت��ع��ددة  املقطعية 
التاجية  ال�شرايني  يف  اخللقية  للت�شوهات  املختلفة 
الذي  التاجي  ال�شريان  اأ�شا�شيات مر�س  وحتدثت عن 
ت���ودى بحياة  ب��اأم��را���س ق��د  ي��ح��دث نتيجة ل��لإ���ش��اب��ة 
وان�شطار  ال��ت��اج��ي��ة  ال�����ش��راي��ني  ���ش��ي��ق  م��ث��ل  امل��ري�����س 

ال�شريان الأورطى وجلطات ال�شريان الرئوي.
للحالت  ال�شليم  بالت�شخي�س  الإ����ش���راع  اأن  واأك�����دت 
امل�شت�شفى  يف  املري�س  بقاء  ف��رتات  م��ن  قلل  املر�شية 

وخف�س نفقات العلج.
واأو�شحت الدكتورة اأمينة بلهول رئي�شة �شعبة الأ�شعة 
يف جمعية الإمارات الطبية اأهمية هذه الفعالية التي 
التعليم  وب��رام��ج  الفعاليات  م��ن  �شل�شلة  �شمن  ت��اأت��ي 
الطبي امل�شتمر التي تنظمها جمعية الإمارات الطبية 
للعاملني يف املجال الطبي مب�شاركة جميع القطاعات 
ال�شحية يف الدولة.. منوهة اإىل �شعبة الأ�شعة تهدف 
والتوا�شل  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  مب�����ش��ت��وى  ل���لإرت���ق���اء 
العربي  ال��ع��امل  م�شتوى  على  املماثلة  اجلمعيات  م��ع 
عقد  الأ�شعة من خلل  اأطباء  اأداء  وتطوير  وال��دويل 
امل��وؤمت��رات الطبية واإق��ام��ة ال��ن��دوات وور����س العمل يف 
جمال التخ�ش�س وزيادة التعاون وتبادل اخلربات بني 

اأطباء الأ�شعة يف خمتلف التخ�ش�شات الدقيقة.

ت�سوير �سرايني القلب باإ�ستخدام الأ�سعة املقطعية 
متعددة ال�سفوف يف ندوة بجمعية الإمارات الطبية 
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اإعــــــــــالن
الكهربائية  للمقاولت  ال�شهباء  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وامليكانيكية ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1037150 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.2*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة ال�شهباء للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م
AL SHAHBA ELECTRICAL & MECHANICAL CONTRACTING COMPANY WLL

اىل/�شركة ال�شهباء للعمال الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م 
AL SHAHBA ELECTRICAL & MECHANICAL WORKS COMPANY LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب وا�شلح التمديدات والرتكيبات الكهربائية)4321001(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت تركيب وا�شلح نظم التربيد وتكييف الهواء)4220901(

تعديل ن�شاط/حذف املقاولت امليكانيكية - الفئة اخلا�شة)4220903.1(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جارديان لنظمة 

CN 1150826:المن وال�شلمة ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
الو�شيا�س ديني�س ما�شكرين من 25٪ اىل ٪49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هيلري فيل�شون

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

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

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اوكتاف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 1178263:لل�شتثمارات التجارية ذ.م.م  رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يون�س غلوم عبا�س دروي�س)٪51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شنية عبد التواب زوجة يو�شف عبد اهلل عبد اهلل ق�شاوتي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
لدارة  ال�ش�����ادة/كال�شيوم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1169880:العقارات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبد اهلل �شالح عبد اهلل عو�س العامري)٪51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خلود خالد علي عو�س احمد العامري

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

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

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيفرت المارات 

CN 1178037:للفح�س ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ايه  تي  بي  �شريتيفيكاي�شن)�شنغافورة(  فريتا�س  بيورو  ا�شافة 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION SINGAPORE PTE LTD ليمتد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شودهكار راجافيندرا راو
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة ايلميك�س لللكرتوميكانكال 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1175632 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

مور اليدهران بيلي تيكينكاتيل �شيفارام بيلي من 24٪ اىل ٪16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبد الرحمن خمي�س حيدر عبد اهلل البلو�شي)٪51(
تعديل ن�شب ال�شركاء/�شاجميت �شندراموهان من 25٪ اىل ٪17

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبد الناظر نيكارتيل علي كوجنو )٪16(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يعقوب يو�شف عبد اهلل �شعيد احلمادي

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

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

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املقام لل�شتثمارات ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1396247 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخ زايد بن حممد بن بطي ال حامد)٪10.52(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخ حامد بن حممد بن بطي ال حامد)٪10.52(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخ مبارك بن حممد بن بطي ال حامد)٪10.52(

تعديل ن�شب ال�شركاء/ال�شيخ عبداهلل حممد بن بطي ال حامد من 20٪ اىل ٪10.52
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخة موزة حممد بن بطي  ال حامد )٪5.26(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخة رو�شة حممد بن بطي ال حامد)٪10.52(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخة علياء حممد بن بطي ال حامد)٪5.26(

تعديل ن�شب ال�شركاء/�شيف حممد بن بطي ال حامد من 50٪ اىل ٪10.52
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخة م�شيفة حممد بن بطي ال حامد)٪5.26(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخة �شلمة حممد بن بطي ال حامد)٪5.26(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخة ودمية حممد بن بطي ال حامد)٪5.26(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخة فاطمة حممد بن بطي ال حامد)٪5.26(
تعديل ن�شب ال�شركاء/ال�شيخ من�شور بن حممد بن بطي ال حامد من 30٪ اىل ٪10.52

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

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

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املقام للوكالت التجارية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1398315 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخ مبارك بن حممد بن بطي ال حامد)٪10.52(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخ زايد بن حممد بن بطي ال حامد)٪10.52(
تعديل ن�شب ال�شركاء/ال�شيخ عبداهلل حممد بن بطي ال حامد من 33٪ اىل ٪10.52

تعديل ن�شب ال�شركاء/ال�شيخ من�شور بن حممد بن بطي ال حامد من 33٪ اىل ٪10.52
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخ حامد بن حممد بن بطي ال حامد)٪10.52(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخة م�شيفة حممد بن بطي ال حامد)٪5.26(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخة �شلمة حممد بن بطي ال حامد)٪5.26(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخة موزة حممد بن بطي  ال حامد )٪5.26(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخة ودمية حممد بن بطي ال حامد)٪5.26(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخة رو�شة حممد بن بطي ال حامد)٪5.26(

تعديل ن�شب ال�شركاء/�شيف حممد بن بطي ال حامد من 34٪ اىل ٪10.52
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخة فاطمة حممد بن بطي ال حامد)٪5.26(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخة علياء حممد بن بطي ال حامد)٪5.26(
القت�شادية خلل  التنمية  دائرة  العلن مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

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

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل �شم�شة للهدايا

 CN 1048568:رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/حمل �شم�شة للهدايا 

SHAMSA GIFTS SHOP

اىل/حمل �شم�شة للهواتف املتحركة 
SHAMSA MOBILE PHONES SHOP

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جوا�شرب �شو كويف  

رخ�شة رقم:CN 1198027 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جمال عامر �شلطان حممد الكعبي )٪100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد اهلل حممد �شعيد مر�شد املقبايل
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفخر 

لتاجري ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1524287 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ايليت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجرو ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1183441-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإلغاء اعالن �صابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم: CN 1173499 بال�شم التجاري عمر خلفان 
تعديل  طلب  بالغاء  العامة  للمقاولت  املن�شوري 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإلغاء اعالن �صابق
حممد  يو�شف  اهلل  ال�شيد/عبد  بان  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ال�شابق  العلن  الغاء  يف  رغبته  ابدى  قد  اجلن�شية  امارات  املرزوقي 
بتاريخ:2012/5/18  رقم:10795  العدد  يف  الفجر  جريدة  يف  ال�شادر 
جنم  التجاري  بال�شم   CN  1200819 رقم:  الرخ�شة  بخ�شو�س 

الهرام للمقاولت العامة ذ.م.م واعادة الو�شع كما كان عليه.
ثم تقدموا بطلب الجراءات التالية:

حذف عبد اهلل يو�شف حممد املرزوقي
ا�شافة/عبد اهلل �شالح عبد اهلل عو�س العامري بن�شبة ٪51

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت الدكان

رخ�شة رقم:CN 1176890 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 4*2 اىل 7.25*1.70

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت الدكان
THE DUKKAN SUPERMARKET

اىل/بقالة الدكان 
BAQALA THE DUKKAN

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة)4721001(

تعديل ن�شاط/حذف جممع ا�شتهلكي)�شوبر ماركت( )4711002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شكراب 

تهال بنق�س خلردة مواد البناء
رخ�شة رقم:CN 1198168 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
لتجارة  احلو�شني  �شامل  ح�شن  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ولت�شليح الطارات ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1125167 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل ح�شن �شامل احلو�شني لتجارة ولت�شليح الطارات ذ.م.م

HASSAN SALEM ALUSANI TYRE REP & TRAD SHOP LLC

اىل/حمل ح�شن �شامل احلو�شني لتجارة الطارات ذ.م.م 

HASSAN SALEM ALUSANI TYRE  TRADING SHOP LLC

تعديل ن�شاط/حذف تبديل وا�شلح الطارات)4520007(

تعديل ن�شاط/حذف تبديل زيوت املركبات )4520010(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية)العني(

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ريديان�س لل�شيانة العامة

رخ�شة رقم:CN 1526436 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل �شعيد خليفة البلو�شي )٪51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ر�شوان �شهيل حممد رم�شان)٪49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شرحان قائد �شيف احلمودي

تعديل را�س املال/من null اىل 60000
تعديل لوحة العلن / 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/موؤ�ش�شة ريديان�س لل�شيانة العامة

RADIANCE GENERAL MAINTENANC ESTABLISHMENT
اىل/�شركة ريديان�س لل�شيانة العامة ذ.م.م 

RADIANCE GENERAL MAINTENANCE COMPANY LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
النعمة  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1113746:اللكرتونية  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيف حممد �شعيد عبد الرحمن النا�شري )٪100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد عبد اهلل حميد ال�شام�شي

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

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

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الثقلني للحدادة
رخ�شة رقم:CN 1131374 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)العني(
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•• راأ�س اخليمة : الفجر

حممد  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
بن �شعود القا�شمي ويل عهد اإمارة 
ال�شيخ  اأم�����س  افتتح  اخليمة  راأ����س 
عبداهلل بن حميد القا�شمي رئي�س 
اإمارة  ال�شمو حاكم  مكتب �شاحب 
الحتفال  فعاليات  اخليمة  راأ����س 
باليوم العاملي للتربع بالدم والتي 
ممثلة  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  تنظمها 
و  �شقر  مب�شت�شفى  ال���دم  ب��ن��ك  يف 
ال�شحي  والإع���لم  التثقيف  اإدارة 
بالتعاون مع غرفة جتارة و�شناعة 
راأ�س اخليمة و هيئة املنطقة احلرة 
الإمارات  وجمعية  اخليمة  ب��راأ���س 
مبنا�شبة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
،حتت  بالدم  للتربع  العاملي  اليوم 
بالدم  ت����ربع  ���ش��ع��ار )ك����ل ع��م��ل��ي��ة 

توهب حياة جديدة(
الدكتور  ب��داي��ة احل��ف��ل حت���دث  يف 
ال��ن��ع��ي��م��ي مدير  ع��ي�����ش��ى  ي���ا����ش���ر 
مرحبا  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  م��ن��ط��ق��ة 
ب���احل�������ش���ور وع������رب ع�����ن �����ش����روره 
الكبري للم�شاركة يف هذه الفعالية 
منا�شبة  ���ش��ارت  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة 
من  ع�شر  الرابع  حلول  مع  عاملية 

للحتفال  ع�����ام  ك����ل  م����ن  ي���ون���ي���و 
بالدم  للمتربعني  العاملي  باليوم 
كمنا�شبة  اأه��م��ي��ت��ه��ا  اىل  م�����ش��ريا 
الدم  اإىل  باحلاجة  ال��وع��ي  لإذك���اء 
املاأمونة  ال���دم  وم��ن��ت��ج��ات  امل���اأم���ون 
للمتربعني  ال�������ش���ك���ر  وت�����ق�����دمي 
بدمائهم عن طواعية ودون مقابل 
الدم  هبات  من  يقدمونه  ما  على 

املُنِقذة للأرواح.
من  ال��ه��دف  اأن  النعيمي  واأو���ش��ح 
ال�شوء  ت�شليط  ه��و  احلملة  ه��ذه 
بالدم  ال���ت���رّبع  اإىل  احل���اج���ة  ع��ل��ى 
ب��ان��ت��ظ��ام و����ش���رورة حت��ف��ي��ز املزيد 
بدمائهم،  الترّبع  على  النا�س  من 
وت����ق����دمي ال�����ش��ك��ر مل����ن ي���ع���ود لهم 
اأرواح  اإن���ق���اذ  م��ب��ا���ش��رة يف  ال��ف�����ش��ل 
مليني املر�شى و حت�شني حالتهم 
ال�������ش���ح���ي���ة ع�����ن ط����ري����ق ال���ت���ربع 
وب�شكل  طوعية  ب�شورة  بدمائهم 

منتظم 
اخليمة  راأ������س  م��ن��ط��ق��ة  اأن  ق��ائ��ل 
اأولوياتها  ���ش��م��ن  ت�����ش��ع  ال��ط��ب��ي��ة 
الأ�شحاء،  الأ���ش��خ��ا���س  ت�����ش��ج��ي��ع 
والذين  مر�شا  ي�شكون  ل  ال��ذي��ن 
بالدم  التربع  �شروط  تتوفر فيهم 
بعمل ما بو منتظم. �شعهم لإنقاذ 

امل��ح��ت��اج��ني للدم  امل���ر����ش���ى  ح���ي���اة 
اإم���دادات كافية  من خ��لل �شمان 

وماأمونة من الدم.
املتربعني  ع��دد  اأن  النعيمي  وذك��ر 
بالدم لبنك الدم مب�شت�شفى �شقر 
من �شهر يونيو 2012 اإىل يونيو 
2998 متربع بينما  بلغ   2013
اخلارجية  احل����م����لت  ع�����دد  ب���ل���غ 
ح����وايل 45 ح��م��ل��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
مركز خدمات نقل الدم والأبحاث 
بال�شارقة بواقع 4 – 5 حملت يف 

ال�شهر. 
بالدم  املتربعني  ع��دد  اأن  واأ���ش��اف 
اإبراهيم  مب�شت�شفى  ال����دم  ل��ب��ن��ك 
يونيو  �شهر  م��ن  اهلل  عبيد  ح��م��د 
بلغ   2013 ي��ون��ي��و  اإىل   2012
550 متربع. وبلغ عدد احلملت 
حملة   16 ح�������وايل  اخل����ارج����ي����ة 
نقل  خ��دم��ات  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون 
لي�شل  بال�شارقة،  والأب��ح��اث  ال��دم 
العدد الإجمايل 3548 وحدة دم 

واإىل  61 حملة تربع بالدم. 
م�شريا اىل اأن هذه احلملة �شت�شمل 
حملة تربع بالدم مب�شت�شفى �شقر 

وحملت خارجية.
وحتدث عن الإقبال الكبري جلميع 

اأف��راد املجتمع على التربع بالدم ، 
التابعة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  اأن  وذك�����ر 
الأ�ش�س  ج��م��ي��ع  ت��ط��ب��ق  ل����لإم����ارة 
الدم  نقل  عمليات  جلعل  واملعايري 

ماأمونة ومتاحة للجميع.
حممد  الدكتور  �شدد  جانبه  وم��ن 
احل����و�����ش����ن����ي رئ����ي���������س ب����ن����ك ال�����دم 
اأهمية  ع���ل���ى  ���ش��ق��ر  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى 
عمليات نقل الدم ومنتجاته لإنقاذ 
كما  ع������ام.  ك����ل  الأرواح  م���لي���ني 
ت�شاعد هذه العملية املر�شى الذين 
دة  يعانون من حالت َمَر�شية ُمهِدّ
لفرتات  ال��ع��ي�����س  ع��ل��ى  حل��ي��ات��ه��م 
نوعية حياتهم  اأط��ول مع حت�شني 
ع������لوة ع���ل���ى دع������م، الإج����������راءات 
الطبية واجلراحية املعقدة. وتلعب 
دوراً اأ�شا�شياً يف اإنقاذ اأرواح الأمهات 
يف الفرتة املحيطة بالولدة. قائل 
مب�شت�شفى  ال����دم  ب��ن��ك  يف  ن��ح��ن   :
املقدمة  اجل����ه����ات  ك����اأح����د  ���ش��ق��ر 
خل��دم��ات ن��ق��ل ال���دم ب���اإم���ارة راأ�س 
بامل�شتوى  ال���ي���وم  ن��ف��خ��ر  اخل��ي��م��ة 
م�شتوى  على  اإل��ي��ه  تو�شلنا  ال��ذي 
حيث  بالدولة.  ال��دم  نقل  خدمات 
�شقر  مب�شت�شفى  ال���دم  ب��ن��ك  ي��ع��د 
من اأحد اأكرب مراكز خدمات نقل 

ال�شحة  وزارة  م�شتوى  على  ال��دم 
 3000 حيث يتم جمع ما يقارب 
�شنويا.  امل��ت��ربع��ني  م���ن  دم  ع��ي��ن��ة 
اأق�شام  ق��ب��ل  م��ن  ا�شتهلكها  ي��ت��م 
بالإ�شافة على  املختلفة  امل�شت�شفى 

امل�شت�شفيات الأخرى. 
ح�شر احلفل كل من �شعيد م�شبح 
بغرفة  والت�شويق  اخلدمات  مدير 
اخليمة  راأ��������س  و����ش���ن���اع���ة  جت������ارة 
النعيمي مدير  والدكتور عبد اهلل 
حممد  والدكتور  �شقر  م�شت�شفى 
م�شت�شفى  م��دي��ر  ر�شيد  ب��ن  را���ش��د 
اب����راه����ي����م ب�����ن ح���م���د ع���ب���ي���د اهلل 
والدكتور حممد عبد الواحد مدير 
والدكتور  ال��وق��ائ��ي  ال��ط��ب  اإدارة 
اخلدمات  م���دي���ر  ال���ط���ري  ي��و���ش��ف 
وعدد  �شقر  مب�شت�شفى  امل�����ش��ان��دة 
براأ�س  املحلية  الدوائر  م��دراء  من 
اإ�شافة  الوحدات  وروؤ���ش��اء  اخليمة 
امل�شاركة  اجل����ه����ات  مم��ث��ل��ي  اإىل 

والداعمة حلملت التربع بالدم.
و���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات احل���ف���ل جرى 
عمليات  ع��ن  علمية  ن���دوة  تنظيم 
واأهميته الطبية  الآم��ن  ال��دم  نقل 
حت��������دث ف����ي����ه����ا ع��������دد الأط������ب������اء 

املخت�شني يف هذا املجال .

•• دبي-وام:

البيئة  وزي��ر  فهد  بن  اأحمد  را�شد  الدكتور  معايل  اأك��د 
كانت  القاحلة  املناطق  يف  املياه  �شح  ق�شايا  وامل��ي��اه..اأن 
ول زالت واحدة من الق�شايا العاملية ذات الأهمية نظرا 
لنعكا�شاتها املبا�شرة وغري املبا�شرة على �شحة الإن�شان 
والت�شحر  اجل��ف��اف  رقعة  ات�شاع  يف  واأث��ره��ا  ورفاهيته 
لها  تتعر�س  ال��ت��ي  امل��ت��زاي��دة  ال�شغوط  ظ��ل  يف  خا�شة 
املوارد املائية يف هذه املناطق ويف مقدمتها تغري املناخ . 
وقال معاليه يف بيان �شحفي له ام�س مبنا�شبة احتفال 
العامل  اإىل جانب دول  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
اليوم  ي�شادف  ال��ذي  الت�شحر  ملكافحة  العاملي  باليوم 
ال�شابع ع�شر من يونيو من كل عام حتت �شعار يجب األ 
نرتك م�شتقبلنا للجفاف وذلك يف اإطار الهتمام بح�شد 
ق�شايا  ملعاجلة  والدولية  والقليمية  الوطنية  اجلهود 
اليوم  �شعار  اأن   .. اجلافة  املناطق  يف  خا�شة  املياه  �شح 
العاملي ملكافحة الت�شحر هذا العام يحمل دعوة مبا�شرة 
للتحذير من مغبة التقاع�س عن اتخاذ التدابري اللزمة 
يف  املائية  امل���وارد  لها  تتعر�س  التي  ال�شغوط  ملعاجلة 
املناطق اجلافة التي ت�شكل حوايل 41 يف املائة م�شاحة 
الياب�شة ورهن م�شتقبل مئات املليني من الب�شر لتلك 
ال�شغوط خا�شة واأن املياه العذبة ل ت�شكل �شوى 5 ر2 
اأق��ل من  واأن  عامليا  املتوفرة  املياه  املائة من جمموع  يف 
واحد يف املائة من هذه الن�شبة ال�شئيلة ي�شتعمل ل�شد 
 . البيئية  الأنظمة  واحتياجات  الب�شرية  الحتياجات 
واأ�شاف اأن دولة الإمارات التي ت�شكل ال�شحراء حوايل 
80 يف املائة من م�شاحتها قامت بانتهاج �شيا�شة حكيمة 
ارتكزت على املحافظة على البيئة ال�شحراوية وثرواتها 
وتنوعها باعتبارها جزءا ع�شويا من تاريخنا وتراثنا ويف 
نف�س الوقت الت�شدي للعوامل املوؤدية لت�شحر الأرا�شي 
ومعاجلتها و�شملت اجلهود التي قامت بها الإمارات يف 
الأرا�شي  من  وا�شعة  م�شاحات  ا�شت�شلح  ال�شياق  ه��ذا 
وامل�شطحات  ال�شطناعية  الغابات  واإن�شاء  ال�شحراوية 
النباتات  ا�شتخدام  على  بالرتكيز  اخل�شراء  والأحزمة 
املناطق  وحماية  للملوحة  املقاومة  والنباتات  املحلية 
ال��ن��ب��ات��ي��ة ذات الأه��م��ي��ة اخل��ا���ش��ة واحل����د م��ن ظاهرة 
غري  الزراعية  واملمار�شات  والحتطاب  اجلائر  الرعي 
ونوه   . بالرتبة  اأو  ب��ال��ري  ال�شلة  ذات  ���ش��واء  الر�شيدة 
اأي�شا باهتمام الإمارات بالبحوث والدرا�شات ذات ال�شلة 
باملياه والزراعة والرتبة.. م�شريا على وجه اخل�شو�س 
اإىل درا�شة الرتبة يف الإم��ارات ال�شمالية التي اأجنزتها 
الوزارة يف بداية العام اجلاري والتي ت�شكل خمرجاتها 
مب��ا يف ذل��ك نظام معلومات ال��رتب��ة يف دول��ة الإم���ارات 
الرتبة  معلومات  وقاعدة  للرتبة  الوطنية  واخلريطة 
ال�شيا�شات  ووا���ش��ع��ي  ال���ق���رار  ل�شانعي  مهما  م��رج��ع��ا 
العمل  وب��رام��ج  ا�شرتاتيجية  حت��دي��ث  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الوطنية ملكافحة الت�شحر ملواكبة التطورات وامل�شتجدات 
على ال�شاحتني املحلية والعاملية ومبا يتوافق مع اأهداف 
الت�شحر  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اإتفاقية  اإ�شرتاتيجية 
البيئة  وزي��ر  وق��ال   .  2018 اإىل   2008 م��ن  للفرتة 
اأن املياه متثل املورد الأهم يف البيئات  اأنه وبالنظر اإىل 

فقد  الرئي�شي  ال�شتقرار  وعامل  اجلافة  و�شبه  اجلافة 
اه��ت��م��ت الإم�������ارات ع��ل��ى وج���ه خ��ا���س ب��امل��ح��اف��ظ��ة على 
املتكاملة  الإدارة  مبادئ  وفق  وتنميتها  املائية  مواردها 
للمياه لفتا يف هذا ال�شياق اإىل التدابري التي اتخذتها 
الدولة للمحافظة على خمزون املياه اجلويف الذي تاأثر 
ب�شورة ملحوظة نتيجة حتمله عبء توفري اإحتياجاتنا 
من  جمموعة  اإ���ش��دار  مثل  طويلة  ل�شنوات  امل��ي��اه  م��ن 
اجلوفية  الآب���ار  حفر  تنظيم  اإىل  الرامية  الت�شريعات 
والتخزين  اجلوفية  املياه  ت�شدير  وحظر  وا�شتغللها 
اإن�شاء  يف  التو�شع  اإىل  بالإ�شافة  للمياه  ال�شرتاتيجي 
ال�شدود وحواجز املياه لتغذية املخزون اجلويف . وك�شف 
عن اأن وزارة البيئة واملياه �شتوا�شل من خلل خطتها 
 -  2014 ال��ق��ادم��ة  ال��ث��لث  لل�شنوات  ال�شرتاتيجية 
املناطق  حماية  م�شتوى  حت�شني  يف  جهودها   2016
املتكاملة  الإدارة  وتطبيق  اله�شة  والبيئات  الأحيائية 
�شاملني  وتقييم  م�شح  واإج����راء  املت�شحرة  ل��لأرا���ش��ي 
وموا�شفات  �شيا�شات  وتطوير  اجلوفية  امل��ي��اه  مل�شادر 
فنية للموارد املائية وال�شدود وزيادة م�شاحة وا�شتدامة 
املخزون  وتنمية  ل��زي��ادة  الأم��ط��ار  م��ي��اه  ح�شاد  ك��ف��اءة 
الدولة يف هذا اجلانب  اأن جهود  وذك��ر معاليه   . املائي 
ملواجهة  امل��ي��اه  لتحلية  الإنتاجية  ال��ق��درة  زي���ادة  �شملت 
اآخذين بالعتبار  املياه  املتوقعة يف الطلب على  الزيادة 
�شيما  البيئية ل  والجتماعية  القت�شادية  الآث��ار  كافة 
العادمة  املياه  من  وال�شتفادة  املناخ  بتغري  ال�شلة  ذات 
املعاجلة يف تخفيف ال�شغط على خمزون املياه اجلويف 
ال�شدد  هذا  منوها يف  منه  ال�شتفادة  اأغرا�س  وتو�شيع 
باإعلن املركز الدويل للزراعة امللحية الذي يتخذ من 
الإمارات مقرا له قبل اأيام عن جناح اأول جتربة لزراعة 
موؤكدا  املعاجلة  باملياه  والفاكهة  اخل�شار  من  اأ�شناف 
اأن جناح هذه التجربة التي ت�شتغرق عامني �شيكون له 
بالغ الأث��ر يف جهود دول��ة الإم���ارات نحو تعزيز الأمن 
الغذائي وا�شتدامة الأمن املائي واأن وزارة البيئة واملياه 
لهذه  وال�شحية  البيئية  النتائج  تقييم  على  �شتعمل 
التجربة بعد اكتمالها ب�شورة �شاملة ودقيقة بالتعاون 
مع كافة اجلهات املعنية يف الدولة وو�شع ال�شرتاطات 
واملوا�شفات اللزمة لها . واأكد معايل الدكتور بن فهد 
اإىل  الرامية  ال��دويل  املجتمع  باأهداف  الإم���ارات  التزام 
اآث��اره خا�شة يف  التخفيف من حدة الت�شحر ومعاجلة 
اإىل معظم  الدولة  ان�شمام  اإىل  املناطق اجلافة م�شريا 
ريو  اتفاقيات  واأهمها  ال�شلة  ذات  الدولية  التفاقيات 
وتغري  البيولوجي  والتنوع  الت�شحر  مكافحة  الثلثة 
املناخ وحر�س الإمارات على موا�شلة تقدمي م�شاعداتها 
اجلهود  وح�شد  النامية  البلدان  من  للعديد  التنموية 
لق�شية  وم�شتدامة  واقعية  حلول  عن  للبحث  الدولية 
الت�شحر والق�شايا ذات ال�شلة منوها بتنظيم الإمارات 
اأ�شبوع  �شمن  للمياه  العاملية  القمة  من  الأوىل  للدورة 
اجل���اري وتنظيم  ال��ع��ام  اأوائ���ل  اأب��وظ��ب��ي لل�شتدامة يف 
الجتماع القليمي الفني املعني بو�شع وتنفيذ برنامج 
عمل اإقليمي ملكافحة العوا�شف الرملية والغبار يف �شهر 
الت�شحر  م�شكلة  ج��وان��ب  اأح��د  تعد  التي  املا�شي  مايو 

واجلفاف . 

•• ال�شارقة -وام:

ال�شارقة  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأع��ل��ن��ت 
للمن�شاآت  خا�شة  ت�شاريح  تقدمي 
ال��ت��ج��اري��ة اخل��دم��ي��ة ال��راغ��ب��ة يف 
�شهر  العمل خلل  �شاعات  متديد 
بهدف  والعيدين  املبارك  رم�شان 
التي�شري على ال�شكان خلل ال�شهر 

الف�شيل والأعياد.
اإدارة  مدير  ال�شارجي  عمر  وق��ال 
البلدي  وال��ت��ف��ت��ي�����س  ال��ع��م��ل��ي��ات 
�شتكون  ال���ت�������ش���اري���ح  ه������ذه  اإن 
ال�شوابط  م����ن  جم���م���وع���ة  وف�����ق 
وال�شروط القانونية وقا�شرة على 
التي  التجارية  الأن�شطة  من  عدد 
ت�شمل من�شاآت املطاعم و�شالونات 
احل��لق��ة وامل��خ��اب��ز وحم���لت بيع 
احللويات واملاأكولت والكافرتيات 
وغ��ريه��ا م��ن الأن�����ش��ط��ة اخلدمية 

اإليها  ي���ح���ت���اج  ال����ت����ي  الأخ�����������رى 
اجلمهور. واأ�شار اإىل اأن الت�شاريح 
املن�شاآت  ل���ه���ذه  ت��ت��ي��ح  اجل����دي����دة 
متديد �شاعات العمل خلل الليل 
وحتى الرابعة �شباحا طوال �شهر 
رم�شان والعيدين فقط بدل من 

ال�شاعة الثانية ع�شرة ليل.
العمليات  اإدارة  م����دي����ر  واأك��������د 
منح  اأن  ال����ب����ل����دي  وال���ت���ف���ت���ي�������س 
الت�شاريح يهدف اىل اإتاحة الوقت 
ببع�س  ل��ل��ق��ي��ام  اجل���م���ه���ور  اأم������ام 
التي  والح���ت���ي���اج���ات  الأن�������ش���ط���ة 
ي�����ش��ع��ب ع��ل��ي��ه��م اإجن����ازه����ا خلل 
زيادة  اأن  ..م���وؤك���دا  رم�����ش��ان  ن��ه��ار 
املعنية  للمن�شاآت  ال��ع��م��ل  ���ش��اع��ات 
املحلت  ع���ل���ى  ال�����ش��غ��ط  ي��خ��ف��ف 
لدى  ي��ك��ون  واجل��م��ه��ور معا حيث 
اجلمهور مزيد من الوقت لإجناز 

احتياجاتهم بي�شر و�شهولة.

ق���رار  اأن  اإىل  ال�����ش��ارج��ي  واأ�����ش����ار 
الت�شاريح  ه�����ذه  م���ن���ح  ال���ب���ل���دي���ة 
يتوافق مع طبيعة وتطلبات �شهر 
املبارك علوة على ق�شر  رم�شان 
فرتة الليل خلل ف�شل ال�شيف .. 
اأن جميع املن�شاآت التي  اإىل  منوها 
�شتخ�شع  الت�شريح  على  حت�شل 
ل�����ش��واب��ط وم���راق���ب���ة ك��ام��ل��ة من 
البلدية لعدم اإزعاج ال�شكان خلل 
ال��وق��ت امل��ت��اأخ��ر م��ن ال��ل��ي��ل وذلك 
متا�شيا مع طبيعة مدينة ال�شارقة 
ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب��ال��ه��دوء والأج�����واء 
جميع  اأن  واأو������ش�����ح   . ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
املن�شاآت الراغبة يف احل�شول على 
هذه الت�شاريح ميكنها التوجه اإىل 
البلدي  والتفتي�س  العمليات  اإدارة 
اخلام�شة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
فرتة  خ���لل  معاملتهم  لإجن����از 

وجيزة.

•• ال�شارقه-وام:

بزيارة  الطبية  الفجرية  مبنطقة  وال�شيانة  الهند�شة  ق�شم  م��ن  وف��د  ق��ام 
اإ�شتطلعية ملدينة ال�شارقة للخدمات الإن�شانية وذلك انطلقا من احلر�س 
على توفري اأرقى اخلدمات للأ�شخا�س من ذوي الإعاقة يف املرافق الطبية 
وال�شتفادة من جتارب وخربة املدينة لتاأ�شي�س خدمات خا�شة لفئة املعاقني 
ال�شحية  البيئة  اإىل  الو�شول  لت�شهيل  و�شاملة  علمية  ومعايري  مبوا�شفات 
وتي�شري و�شول الأ�شخا�س املعاقني وحرية تنقلهم وحركتهم يف م�شت�شفيات 
اإم����ارة ال��ف��ج��رية. وت��اأت��ي ال���زي���ارة ب��ه��دف الإط����لع وال��ت��ع��رف ع��ل��ى املعايري 
والإ�شتفادة  املدينة  يف  العمرانية  البيئة  يف  املتاحة  والت�شهيلت  ال�شحيحة 
من التقنيات الأ�شا�شية لتي�شري و�شول الأ�شخا�س من ذوي الإعاقة وت�شهيل 
نائب مدير عام  الكرمي  وكانت منى عبد  ذاتية.  باإ�شتقللية  تنقلهم  حرية 

امل��دي��ن��ة وحم��م��د ف���وزي م��دي��ر م��رك��ز ال��ت��دخ��ل ب��الإن��اب��ة وج��ه��اد عبد القادر 
وقدم  الوفد  اإ�شتقبال  يف  املدينة  يف  والإ�شتثمار  امل��وارد  تنمية  ق�شم  م�شوؤول 
ذوي  م��ن  ملنت�شبيها  املدينة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  ع��ن  �شامل  تعريفا  ل��ه 
الإعاقة على اإختلفها .. مو�شحة طبيعة عمل الأق�شام والف�شول يف املدينة 
على  تطبقها  التي  والإ�شرتاتيجية  التعليم  واآل��ي��ات  والأن�شطة  وال��ربام��ج 
خمتلف م�شتويات التعليم والتاأهيل للإرتقاء بالأ�شخا�س من ذوي الإعاقة 

اإىل م�شتويات اأف�شل ومتكينهم ليكونوا عنا�شر فاعلة يف املجتمع.
ف�شول  ع��ددا من  �شملت  اإ�شتطلعية  بجولة  ال��زائ��ر  الوفد  ق��ام  ذل��ك  عقب 
واأق�شام املدينة للتعرف على خمتلف اخلدمات الت�شهيلية املطلوبة يف املرافق 
املعايري  اأه��م  عبدالكرمي  منى  لهم  او�شحت  حيث  الإع��اق��ة  ب��ذوي  اخلا�شة 
لت�شهيل  الإعاقة  بالإ�شخا�س من ذوي  املباين اخلا�شة  املطلوبة يف ت�شميم 
التدخل  اأق�شام  الوفد  زي��ارة  و�شملت  ذاتية.  باإ�شتقللية  وتنقلهم  حركتهم 

املبكر وق�شم التاأهيل والتدريب املهني ومدر�شة الأمل لل�شم ومدر�شة الوفاء 
موا�شفات  اأه��م  على  الزائرات  اإطلعت  اجلولة  خلل  ومن  القدرات  لتنمية 
املتوفرة  والإمكانيات  اخل��دم��ات  وعلى  املعاقني  بفئة  املتخ�ش�س  الت�شميم 
التي  باخلدمات  املهند�شات  واأ���ش��ادت  املدينة..  يف  الإع��اق��ة  ذوي  من  للطلبة 
�شياق  امل�شتوى. ويف  املدينة مبعايري مدرو�شة وكفاءة مهنية عالية  تقدمها 
الكرمي  عبد  منى  مع  الطبية  ال�شارقة  منطقة  وفد  اأع�شاء  اإجتمع  الزيارة 
واملهند�شة اأمل اخلمي�س املتطوعة يف املدينة وكلثم عبيد متطوعة يف املدينة 
وع�شو رابطة متكني املراأة املعاقة وعي�شى خم�شب متطوع يف املدينة ملناق�شة 
من  للأ�شخا�س  ال�شامل  الت�شميم  معايري  تطبيق  جمال  يف  التعاون  �شبل 
ذوي الإعاقة واإيجاد احللول املنا�شبة لتفعيل مبادرة ق�شم الهند�شة وال�شيانة 
مبنطقة الفجرية الطبية نحو تهيئة املرافق الطبية باإمارة الفجرية باملعايري 
الإعاقة وتقدمي لهم خدمات  الأ�شخا�س من ذوي  لت�شهيل حركة  املطلوبة 

اإن  الزائر  الوفد  رئي�شة  الغ�شية  عائ�شة  املهند�شة  قالت  جانبها  من  اأف�شل. 
كافة  ي�شتحقون  املجتمع  اأف���راد  من  كغريهم  الإع��اق��ة  ذوي  من  الأ�شخا�س 
اخلدمات امل�شاندة وبالتعاون الفعال مع مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�شانية 
ال�شحيحة  الأ�شاليب  لتطبيق  الوا�شعة  خرباتها  من  الإ�شتفادة  اإىل  ن�شعى 
الفجرية  منطقة  يف  الإع��اق��ة  ذوي  لفئة  املنا�شبة  العمرانية  البيئة  لتهيئة 
اإن زيارة مدينة ال�شارقة للخدمات الأن�شانية هي مبادرة  الطبية. واأ�شافت 
�شعار  الطبية حتت  الفجرية  وال�شيانة مبنطقة  الهند�شة  ق�شم  خا�شة من 
- نحن معكم - مل�شاندة ودعم الأ�شخا�س من ذوي الإعاقة وتوفري اخلدمات 
اأ�شافت  املدينة  يف  الإ�شتطلعية  الزيارة  اأن  اىل  م�شرية   .. لهم  الت�شهيلية 
للوفد الزائر معلومات قيمة ومن خلل تبادل الزيارات و �شيتم و�شع كافة 
من  للأ�شخا�س  املقدمة  باخلدمات  للإرتقاء  ال�شحيحة  الت�شميم  معايري 
الزيارة  ختام  ويف  الفجرية.  اإم���ارة  م�شت�شفيات  م�شتوى  على  الإع��اق��ة  ذوي 

•• عجمان -وام:

اإدارة م�����ش��رح اجل��رمي��ة الحت���ادي���ة يف  اح��ت��ف��ل��ت 
دورة  دورت���ي  م��ن  منت�شبا   26 بتخريج  عجمان 
ف��اح�����س م�شرح  و  ال��ن��ي��اب��ة  ل���وك���لء  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
حفل  �شهد   . الثالثة  ال��ث��اين  امل�شتوى  اجل��رمي��ة 
التخريج الذي اأقيم يف ق�شم قرية م�شرح اجلرمية 
القائم  الدرعي  خليفة  �شامل  عجمان..املقدم  يف 
الحتادية  اجلرمية  م�شرح  اإدارة  مدير  باأعمال 
وال��ن��ق��ي��ب ع��ل��ي ع��ب��دال��وه��اب احل���م���ادي رئي�س 

الإقليمية.  للت�شكيلت  والدعم  التن�شيق  ق�شم 
11 من  ال����  الأوىل  ل���ل���دورة  امل��ن��ت�����ش��ب��ون  ت��ع��رف 
ال�شادة وكلء النيابة من خمتلف اإمارات الدولة 
م�شرح  فريق  دور  اأ�شبوعا..على  ا�شتمرت  والتي 
معاينة  يف  يتبعها  ال��ت��ي  والإج�����راءات  اجل��رمي��ة 
اجلرائم واحل��وادث واأهمية العلقة بني وكلء 
ال��ن��ي��اب��ة وف��ري��ق م�����ش��رح اجل��رمي��ة للعمل بروح 
الفريق من خلل حت�شني قنوات التوا�شل بني 
كل الفريقني وتطرقت اإىل �شرح مف�شل ملفهوم 
والإ�شرتاتيجية اجلنائية  اإدارة م�شرح اجلرمية 

ال���دورة  وت�شمنت   . اجل��رمي��ة  م�����ش��رح  وتن�شيق 
مب�شاركة  اأ�شابيع  خم�شة  ا�شتمرت  التي  الثانية 
مبختلف  ال�����ش��ب��اط  ���ش��ف  م���ن  م��ن��ت�����ش��ب��ا   15
الداخلية..  ل���وزارة  التابعة  ال�شرطية  القيادات 
�شملت  عملية  وت��دري��ب��ات  ن��ظ��ري��ة  حم��ا���ش��رات 
الت�شوير  ومنها  الفوتوغرايف  الت�شوير  مهارات 
الليلي والت�شوير يف الإ�شاءة اخلافتة واحلفاظ 
على الأدلة ومعاينتها وطرق رفعها وحتريزها .. 
الطرق  حول  عملية  تدريبات  امل�شاركون  وتلقى 
املختلفة لإظهار الب�شمات واآثار الأقدام وطرق 

الدرعي  ���ش��امل  امل��ق��دم  واأك����د   . وحفظها  رف��ع��ه��ا 
اأهمية الدورات التدريبية والتخ�ش�شية يف تنمية 
الدورات  ه��ذه  واأن عقد  الب�شرية  امل��وارد  ق��درات 
اإط��ار حر�س وزارة الداخلية ب�شكل عام  ياأتي يف 
خا�س  ب�شكل  الإحتادية  اجلرمية  م�شرح  واإدارة 
على تاأهيل العن�شر الب�شري وتزويده مبختلف 
واجباته  اأداء  على  تعينه  التي  وامل��ع��ارف  العلوم 
ال��درع��ي يف خ��ت��ام احلفل  . ووزع  وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه 
النجاح  لهم  متمنيا  اخلريجني  على  ال�شهادات 

والتوفيق يف حياتهم العملية. 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

اأطلقتها  اأم�������س ح��م��ل��ة  راأ������س اخل��ي��م��ة  ���ش��ه��دت 
ب�����ش��رط��ة راأ������س اخليمة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����ش��رط��ة 
اأولياء  ت��وع��ي��ة  ب��ت��ه��دف  ا���ش��ب��وع��ني  مل���دة  ت�شتمر 
الم��ور باتخاذ الج��راءات التي ت�شمن �شلمة 
اأخ��ط��ار خمتلف احل����وادث التي  الأط���ف���ال م��ن 
ت��ت��ه��دد ح��ي��ات��ه��م  وت���اأت���ي احل��م��ل��ة ال��ت��ي حتمل 
املبادرات  ( �شمن  .. م�شوؤوليتنا  �شعار )اأطفالنا 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  ل��ك��اف��ة  ال���ع���دي���دة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
والأمن  ال�شلمة  درج���ات  اأع��ل��ى  اإىل  للو�شول 
للجميع، اأطلقتها حملة توعوية املوجهة لأولياء 

الأمور ولكافة �شرائح املجتمع ب�شرورة مراقبة 
بهم  وال��ع��ن��اي��ة  منهم،  الأط��ف��ال  خا�شة  الأب��ن��اء 
�شلوكيات خاطئة  والهتمام ب�شحتهم من عدة 

يتعر�شون لها .
امل��لزم عبد اهلل علي �شليك، رئي�س ق�شم  وذك��ر 
ال�����ش��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب���الإن���اب���ة، اأن����ه مت اإع����داد 
ب���رو����ش���ور ت���وع���وي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
الن�شائح والإر�شادات وكيفية التعامل مع بع�س 
الأطفال،  لها  يتعر�س  التي  ال�شائعة  الأخ��ط��اء 
وحوادث  الغرق،  ح��وادث  احلملة،  تناولت  حيث 
الت�شمم باملبيدات وكيفية الوقاية منها، وحوادث 
الأدوات  وح����وادث  وال��غ��از  وال��ك��ه��رب��اء  ال�شقوط 

احلادة ب�شبب �شوء ا�شتخدامها، وحوادث انغلق 
الأبواب واحلرائق وحوادث التدخني، وخماطر 
ا���ش��ت��خ��دام الأل����ع����اب ال���ن���اري���ة وك��ي��ف��ي��ة جتنبها 
الأط��ف��ال والآخ��ري��ن من مغبة  ل�شمان �شلمة 
وقوع  م��ن  عنها  ينتج  وم���ا  ال��وخ��ي��م��ة  ع��واق��ب��ه��ا 

وفيات واإ�شابات بليغة.
من  الإدارة  اأف���راد  جميع  بجهود  �شليك  واأ���ش��اد 
املجتمعية  للحملة  ال��ك��ام��ل  التح�شري  خ���لل 
اأ���ش��ب��وع��ني، حول  مل���دة  ت�شتمر  ال��ت��ي  ال�����ش��ام��ل��ة 
العديد من تلك الأخطاء ال�شائعة والتي تت�شبب 
ب�شكل يومي بوقوع العديد من احلوادث بف�شل 
موؤكداً  ال��ع��ام،  القائد  �شمو  ومتابعة  توجيهات 

وقال:  و���ش��لم،  ب��اأم��ان  العي�س  ال��ط��ف��ل يف  ح��ق 
املرور  ح��وادث  اأن نحد من �شحايا  علينا  يجب 
الأطفال  لها  يتعر�س  التي  احل��وادث  وخمتلف 
بدون وعي منهم ب�شبب اهمال اآبائهم واأمهاتهم 
ه��ذه احلملت  ودع��ا اجلميع للهتمام مبثل   ،
مماثلة  م��ب��ادرات  يف  قدما  وامل�شي  وت�شجيعها، 

تهتم بال�شلمة املرورية واملجتمعية.
واأو����ش���ح، اأن اخ��ت��ي��ار ه���ذه احل��م��ل��ة ج���اء �شمن 
الأهمية  اإىل  م�����ش��رياً  امل���ب���ادرات،  م��ن  جمموعة 
التوعوية لهذه املبادرة، واأكد اأن ارتباط اجلهاز 
ال�شرطي بهذه احلملة يرتبط بالهدف الرئي�شي 

للجهاز ال�شرطي يف حماية الأطفال .

وفد من الفجرية الطبية يزور مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية

تخريج 26 منت�سبا لدورتي م�سرح اجلرمية بعجمان

�صمن مبادرة جديدة  

ال�سرطة املجتمعية براأ�س اخليمة تهتم ب�سالمة الأطفال

متربع بالدم يف راأ�س اخليمة   2998

طبية راأ�س اخليمة حتتفل باليوم العاملي للتربع بالدم 

وزير البيئة يوؤكد التزام الدولة باأهداف املجتمع الدويل الرامية اإىل التخفيف من حدة الت�سحر

بلدية ال�سارقة متنح من�ساآت خدمية ت�ساريح 
عمل حتى الرابعة فجرا يف رم�سان 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/معر�س اجلواء للثقافة والفنون  

رخ�شة رقم:CN 1350821  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/معر�س اجلواء للثقافة والفنون 

ALJEWA GALLERY

اىل/اجلواء للثقافة والفنون 
ALJEWA CULTURE AND ARTS

الربية  والغاز  النفط  ومن�شات  حقول  خدمات  ن�شاط/ا�شافة  تعديل 
والبحرية)0910018(

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

املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عربا�شيا للنقليات  

رخ�شة رقم:CN 1274197 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد حممد خلفان حمرور املن�شوري )٪100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد حممد خلفان حمرور املن�شوري
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ارزو نور لتجارة 
 CN 1141200:قطع غيار التربيد والتكييف  رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شلطان زايد عبداهلل بوحميد املزروعي )٪100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل علي �شيف حممد حنديو الزعابي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
للعمال  ال�ش�����ادة/الق�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكهربائية  رخ�شة رقم:CN 1199501 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

�شيف �شباح حممد �شباح املحريبي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شيف �شباح حممد �شباح املحريبي من 0٪ اىل ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شفق الحمر للمقاولت العامة

رخ�شة رقم:CN 1180818 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شفق الحمر للمقاولت العامة

RED TWILIGHT GENERAL CONTRACTING
اىل/احلزاب خلياطة امللب�س الن�شائية 

AL HEZAB LADIES TAILORING
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية ليوا �شناعية - يثي - ق رقم 27/
حمل رقم 2 اىل املنطقة الغربية مدينة زايد ال�شارع العام ار�س رقم 11 حمل رقم 

ال�شفرة جمعية  بجانب   4
تعديل ن�شاط/ا�شافة تف�شيل وخياطة امللب�س الن�شائية فئة ثانية )1410907.2(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها)4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
والنقليات  للمقاولت  ال�شوامخ  ال�ش�����ادة/ن�شيم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1184236 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 60*40

تعديل ا�شم جتاري:من/ن�شيم ال�شوامخ للمقاولت والنقليات العامة
NASEEM AL SHWAMEKH CONTRACTING & GENERAL TRANSPORT

اىل/ن�شيم ال�شوامخ لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة 
NASEEM AL SHWAMEKH PASSENGER CHARTER BUS

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل الركاب باحلافلت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها)4100002(

تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة)4923011)
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
التمديدات  ل�شيانة  ال�ش�����ادة/احل�شنة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شحية رخ�شة رقم:CN 1019294 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نورة عمري حجي الهاملي)٪100(

تعديل وكيل خدمات/حذف �شامل رقيل �شليمان احمد الرا�شدي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شريو كاتو فالبيل ابوبكر

تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية �شناعية غياثي ق 18 حمل 
 16a 13 بناية:دائرة ال�شوؤون البلدية اىل املنطقة الغربية ليوا جفن ق 5 م
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري  القت�شادية خلل 
م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات 

املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بلك �شتيل لعمال احلدادة والملنيوم

رخ�شة رقم:CN 1162688 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من م�شاحة 1*2 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بلك �شتيل لعمال احلدادة والملنيوم
BLACK STEEL BLACKSMITH & ALUMINIUM WORKS

اىل/بلك �شتيل لعمال احلديد 
BLACK STEEL METAL WORKS

تعديل عنوان/من العني العني - ال�شناعية - بناية حممد حمد مبارك �شاملني املن�شوري اىل 
العني العني �شناعية العني بناية/عبيد حممد علي مقرن العامري

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال حديد الت�شليح)4390005(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيب اللواح الزجاجية)4330014(

تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام)2592005(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيبات الملنيوم)4330013(

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ديزاين 

ال�شرق للديكور
رخ�شة رقم:CN 1413027 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

 اإعـــالن �ضطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة ام تي اوفي�س ميدل 
قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  اجلن�شية(  )املانية  اي�شت  
 )522( رقم  حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع 
لحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف 
ال�شركات  �شاأن  ل�شنة 1984م يف  القانون الحتادي رقم )8( 
ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديلتة  التجارية 
لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م 
ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�ضجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

مطبعة امي  - ذ م م
 بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية مطبعة امي  - 
ذ م م واخلا�س بت�شفية ال�شركة املذكورة اأعله ، يعلن امل�شفى 
املذكورة اعلة فكل  ال�شركة  �شعد يو�شف عن ت�شفية  اأمري   /
علية  اعلة  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من 
 ، امل�شفى  اإىل  لذلك  املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم 
وذلك خلل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ الإعلن 
، وكل من مل يتقدم خلل املدة املحددة بالإعلن ي�شقط حقه 
باملطالبة .  تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 
الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين  زايد  �شارع  ابوظبى   ،02/
حما�شبون   – �شركاه  و  الهاملى  مكتب   )  17  ( �شقة   )  6  (

قانونيون . 

اإعـــالن ت�ضـفية �ضــركة
العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

فورت�ضن لتاجري ال�ضيارات - ذ م م
لتاجري  الغري عادية فورت�شن  العمومية   بناء على قرار اجلمعية 

ال�شيارات - ذ م م واخلا�س بت�شفية ال�شركة املذكورة اأعله ، يعلن 

امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية ال�شركة املذكورة اعلة فكل 

من له مطالبة اأو حقوق على ال�شركة املذكورة اعلة علية التقدم 

، وذلك خلل  امل�شفى  اإىل  املوؤيدة لذلك  امل�شتندات  مبطالبته مع 

الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ الإعلن ، وكل من مل يتقدم 

خلل املدة املحددة بالإعلن ي�شقط حقه باملطالبة .

ابوظبى   ،02/  6210478 فاك�س   ،  02  /  6321546 امل�شفى   تليفون 

 )  17 ( �شقة   )  6  ( الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين  زايد  �شارع 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

اإعـــالن ت�ضـفية �ضــركة

تعلن ادارة  العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
Americana Quality Sayyad بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:ال�شياد

املودعة حتت رقم: 172500       بتاريخ:2012/4/24 م
تاريخ ايداع الولوية:2012/2/23

با�ش��م:ال�شركة الكويتية للغذية امريكانا �س.م.ك .
وعنوانه:ال�شويخ ال�شناعية الثالثة ق 1 �س 71 ق�شيمة 198 

 �س.ب:6844 ، هاتف:065092297 ، فاك�س:065557399.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

الفواكه واخل�شروات املحفوظة واملجففة واملطهية اللحوم وال�شماك والدجاج والطيور الداجنة وحيوانات 
وطيور ال�شيد م�شتح�شرات اللحوم والدجاج وال�شماك ، والفواكه واملربيات بانواعها ، البي�س واللنب وغريه 

من منتجات اللبان ، الزيوت وال�شحوم املعدة للتغذية ، والغذية املحفوظة واملخلت . 
الواق�عة بالفئة:29

و�شف العلمة:ت�شميمني مميزين كل منهما على �شكل �شمكة زرقاء يتو�شطها كلمة ال�شياد باللغة العربية 
علمة  ال�شمكة  واعلى  الخ�شر  باللون  خط  حتتها  ويوجد  الجنليزية  باللغة   Sayyad كلمة  وحتتها 
مع  الخرى  ال�شمكة  اعلى  الجنليزية  باللغة   AMERICANA وعلمة  العربية  باللغة  امريكانا 

الحتفاظ بالر�شم وال�شكل وللوان الحمر والزرق والخ�شر والبي�س  .  
ال�ش��رتاطات: ل يوجد . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  17  يونيو 2013 العدد 10820

تعلن ادارة  العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:جوز بيتزا

املودعة حتت رقم: 172496       بتاريخ:2012/4/24 م
تاريخ ايداع الولوية:2012/4/8

با�ش��م:ال�شركة الكويتية للغذية امريكانا �س.م.ك .
وعنوانه:ال�شويخ ال�شناعية الثالثة ق 1 �س 71 ق�شيمة 198 

 �س.ب:6844 ، هاتف:065092297 ، فاك�س:065557399.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

اللحوم وال�شماك والدجاج واخل�شروات والبطاط�س امل�شنعة واملجمدة واملربدة والبطاط�س املحفوظة و�شرائح 
اللحوم والدجاج وال�شماك والفواكه  ، م�شتح�شرات  الداجنة وحيوانات وطيور ال�شيد  البطاط�س والطيور 
واخل�شروات املحفوظة واملجففة واملطهية الفول واحلم�س وجميع انواع البقوليات واملربيات بانواعها واللنب 

وغريه من منتجات اللبان ، الزيوت وال�شحوم املعدة للتغذية ، والغذية املحفوظة واملخللت . 
الواق�عة بالفئة:29

و�شف العلمة:جوز بيتزا باللغة العربية مكتوبة بطريقة مبتكرة داخل م�شتطيل كما هو مو�شح بال�شكل 
املرفق باللوان ال�شود و البي�س مع الحتفاظ بالر�شم وال�شكل .  

ال�ش��رتاطات: ل يوجد . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  17  يونيو 2013 العدد 10820

تعلن ادارة  العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:جوز بيتزا

املودعة حتت رقم: 172497       بتاريخ:2012/4/24 م
تاريخ ايداع الولوية:2012/4/8

با�ش��م:ال�شركة الكويتية للغذية امريكانا �س.م.ك .
وعنوانه:ال�شويخ ال�شناعية الثالثة ق 1 �س 71 ق�شيمة 198 

 �س.ب:6844 ، هاتف:065092297 ، فاك�س:065557399.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات . 
الواق�عة بالفئة:43

و�شف العلمة:جوز بيتزا باللغة العربية مكتوبة بطريقة مبتكرة داخل م�شتطيل كما هو مو�شح بال�شكل 
املرفق باللوان ال�شود و البي�س مع الحتفاظ بالر�شم وال�شكل .  

ال�ش��رتاطات: ل يوجد . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  17  يونيو 2013 العدد 10820

تعلن ادارة  العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:ومبي

املودعة حتت رقم: 172499       بتاريخ:2012/4/24 م
تاريخ ايداع الولوية:2012/4/9

با�ش��م:ال�شركة الكويتية للغذية امريكانا �س.م.ك .
وعنوانه:ال�شويخ ال�شناعية الثالثة ق 1 �س 71 ق�شيمة 198 

 �س.ب:6844 ، هاتف:065092297 ، فاك�س:065557399.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات . 
الواق�عة بالفئة:43

باللوان  املرفق  بال�شكل  مو�شح  هو  كما  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة  العربية  باللغة  العلمة:ومبي  و�شف 
البي�س وال�شود مع الحتفاظ بالر�شم وال�شكل .  

ال�ش��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  17  يونيو 2013 العدد 10820

تعلن ادارة  العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 189035       بتاريخ:2013/3/25 م
با�ش��م:مدر�شة الكادميية امللكية اخلا�شة ذ.م.م .

وعنوانه:عجمان ، �س.ب:30099 ، هاتف:7494449 ، فاك�س:7494494 ، المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الن�شطة الريا�شية والثقافية . 
الواق�عة بالفئة:41

و�شف العلمة:�شكل درع باللون الزرق على جوانبه زخرفة يحتوي على اربعة اجزاء اجلزء الول به حذاء 
باجنحة والثاين ورقة بجانبها ري�شة واجلزء الثالث ر�شم نواه واجلزء الرابع به فر�شاة ر�شم واقنعة ورمز 
العبارة  وبه  الذهبي  باللون  �شريط  ر�شم  ال�شكل  ا�شفل  ويوجد  ا�شد  وجه  ر�شم  الدرع  ويتو�شط  مو�شيقي 

  .  THE ROYAL ACADEMY SCHOOL
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   االثنني  17  يونيو 2013 العدد 10820

 ال�ضركة التجارية لل�ضلع اال�ضتهالكية املحدودة- ذ م م
التجارية  ال�شركة  الغري عادية  العمومية  بناء على قرار اجلمعية 

ال�شركة  بت�شفية  واخلا�س  م  م  ذ   - املحدودة  ال�شتهلكية  لل�شلع 

ت�شفية  عن  يو�شف  �شعد  اأمري   / امل�شفى  يعلن   ، اأعله  املذكورة 

ال�شركة املذكورة اعلة فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�شركة 

املذكورة اعلة علية التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك 

اإىل امل�شفى ، وذلك خلل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ 

الإعلن ، وكل من مل يتقدم خلل املدة املحددة بالإعلن ي�شقط 

حقه باملطالبة .  تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 

/02، ابوظبى �شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( 

�شقة ) 17 ( مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

اإعـــالن ت�ضـفية �ضــركة
العدد 10820 بتاريخ 2013/6/17   

 �ضرين للعدد احلديدية - ذ م م
للعدد  �شرين  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
 ، اأعله  املذكورة  ال�شركة  بت�شفية  واخلا�س  م  م  ذ   - احلديدية 
اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية ال�شركة املذكورة  يعلن امل�شفى / 
اعلة فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�شركة املذكورة اعلة 
علية التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى 
، وذلك خلل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ الإعلن 
املدة املحددة بالإعلن ي�شقط حقه  ، وكل من مل يتقدم خلل 
 6210478 فاك�س   ،  02  /  6321546 امل�شفى  .  تليفون  باملطالبة 
/02، ابوظبى �شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( 

�شقة ) 17 ( مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

اإعـــالن ت�ضـفية �ضــركة

تعلن ادارة  العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
Chichen tikka:بطلب لت�شجيل العلمة التجارية

املودعة حتت رقم: 149263       بتاريخ:2010/11/10 م
تاريخ ايداع الولوية:

با�ش��م:ال�شركة الكويتية للغذية امريكانا �س.م.ك .
وعنوانه:ال�شويخ ال�شناعية الثالثة ق 1 �س 71 ق�شيمة 198 

 �س.ب:6844 ، هاتف:065092297 ، فاك�س:065557399.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

اللحوم وال�شماك والدجاج واخل�شروات والبطاط�س امل�شنعة واملجمدة واملربدة ، والطيور الداجنة وحيوانات 
وطيور ال�شيد ، م�شتح�شرات اللحوم والدجاج وال�شماك والفواكه واخل�شروات املحفوظة واملجففة واملطهية 
واملربيات بانواعها ، البي�س ، واللنب وغريه من منتجات اللبان ، الزيوت وال�شحوم املعدة للتغذية ، الغذية 

املحفوظة واملخللت . 
الواق�عة بالفئة:29

كلمة  اليمني  من  ا�شفلها  مميزة  بطريقة  مكتوبة  الجنليزية  باللغة   Chicken العلمة:كلمة  و�شف 
Tikka بخط مميز بجوارها ر�شم ل�شعلة بطريقة مميزة جميعها فوق خط غري م�شتوي يت�شل به نهاية 

حرف i باللغة الجنليزية يف كلمة Tikka مع الحتفاظ بالر�شم وال�شكل باللوان البي�س وال�شود .  
ال�ش��رتاطات: ل يوجد . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  17  يونيو 2013 العدد 10820
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اعلن ناطق با�شم ال�شرطة ام�س ان اربعة ا�شخا�س احدهم �شرطي 
)و�شط  ب��رم��ن��غ��ه��ام  يف  م�شجد  يف  ه��ج��وم  خ���لل  للطعن  ت��ع��ر���ش��وا 
انكلرتا( م�شاء ال�شبت، مو�شحا انه مت توقيف املهاجم. وقال الناطق 
با�شم �شرطة وي�شت ميدلندز ان ال�شرطة دعيت اىل امل�شجد الواقع 
يف  رج��ال  بعد طعن ثلثة  ال�شبت  املدينة  يف  ايندز  وارد  يف منطقة 
امل�شجد. وا�شاف ان احد رجال ال�شرطة طعن بعد ذلك خلل توقيف 
الثانية والثلثني من العمر  م�شتبه به. وتعتقل ال�شرطة رجل يف 

ب�شبهة حماولة القتل.

�شائحني  انقذت  ال�شرطة  ان  الكولومبية  بال�شرطة  م�شوؤولون  قال 
ا�شبانيني كانت ع�شابة حتتجزهما منذ نحو �شهر يف �شمال كولومبيا 

كما اعتقل رجلن يف ا�شبانيا لدى تلقيهما فدية للفراج عنهما.
يف  عاما  فرنانديز49  وانخيل  عاما   43 مارل�شكا  ماريا  وخطفت 
فيل  ل  دو  بابو  منطقة  اىل  ب�شيارة  توجههما  اثناء  ايار  مايو   17
البري  الكولونيل  ال�شياحية يف �شبه جزيرة ب�شمال كولومبيا. وقال 
عملية  كانت  لل�شحفيني  غواخريا  ل  اقليم  �شرطة  قائد  فيل�شكو 
انقاذ �شريعة تطلبت معلومات خمابرات مهمة جدا وهي عملية مل 
قائد  جواتيبونزا  همربتو  اجل��رال  وق��ال  �شلح.  ا�شتخدام  تتطلب 
�شرطة مكافحة اخلطف يف كولومبيا لل�شحفيني انه يف اطار جهد 
يورو66700  ال��ف   500 دفعت  ال�شبانية  ال�شلطات  م��ع  من�شق 
دولر فدية يف مدريد. وقال ان ال�شرطة ال�شبانية اعتقلت فيما بعد 

رجلني تلقيا الفدية احدهما ا�شباين والخر �شوري واعيد املبلغ.
و�شرح م�شوؤولو ال�شرطة انه مل يعتقل احد خلل عملية النقاذ ومل 
يذكروا تفا�شيل اخرى عن هذه العملية اكر من قولهم ان ال�شرطة 

عرت على الزوجني نائمني يف ارجوحة �شبكية.

الإ�شلمي  للتجمع  ال�33  ال�شنوي  املوؤمتر  اأم��ام  متحدثون  خل�س 
باأملانيا اإىل وجود تاأثري طردي متبادل بني الإميان ال�شحيح القائم 
على الو�شطية والعتدال، وتفاعل الأقليات امل�شلمة باأوروبا مع واقع 
واأزمات جمتمعاتها، وت�شحيح ال�شور النمطية ال�شائدة عن الإ�شلم 
ب��اأذه��ان الأمل����ان وغ��ريه��م م��ن ال�شعوب الأوروب���ي���ة. ون��ظ��م التجمع 
الإ�شلمي -امل�شرف على 15 مركزا اإ�شلميا وم�شجدا جامعا بعموم 
اأملانيا وُيعد اأكرب موؤ�ش�شة اإ�شلمية عربية فيها- موؤمتره هذا العام 
بون  مبدينة  ال�شبت  م�شاء  وعقد  للحياة(  طريق  )الإمي���ان  بعنوان 

مب�شاركة ثمامنائة م�شلم توافدوا من مدن اأملانية خمتلفة.
اأن  بكلمته  فالح  �شمري  باأملانيا  الإ���ش��لم��ي  التجمع  رئي�س  واع��ت��رب 
اإطار  يف  التدين  وح�شر  العامة  احلياة  مظاهر  من  الدين  ا�شتبعاد 
فوائد  الأوروب���ي���ة  املجتمعات  على  ف���ّوت  فقط  ال�شخ�شية  احل��ري��ة 
اإن  وق���ال  احل��دي��ث��ة،  الجتماعية  ال��درا���ش��ات  عليها  دل��ل��ت  اإي��ج��اب��ي��ة 
امل�شلمني قادرون على لعب دور بتغيري هذا الت�شور للدين من خلل 
اأ�شحابه للتفاعل  النظري لدور الإميان بدفع  العملي ل  التج�شيد 

مع جمتمعاتهم وبذل العطاء لها.
 

تبني  اإىل  روح���اين  ح�شن  املنتخب  الإي���راين  الرئي�س  اليابان  دع��ت 
�شيا�شات ت�شاهم يف �شلم وا�شتقرار ال�شرق الأو�شط والإهتمام بقلق 
املجتمع الدويل حيال امللف النووي لبلده. واأو�شحت وزارة اخلارجية 
الإنتخابات  ع��ل��ى  تعليقا  امل��ا���ش��ي��ة  ق��ب��ل  الليلة  بيانها  يف  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
ال��دك��ت��ور ح�شن روح������اين..اأن  ال��ت��ي ف���از فيها  اإي����ران  ال��رئ��ا���ش��ي��ة يف 
احلكومة اليابانية تتوقع من اإيران مبا يعك�س اإرادة ال�شعب الإيراين 
الأو�شط حتت  ال�شرق  ا�شتقرار و�شلم منطقة  دورا هاما يف  ويلعب 
اإدارة الرئي�س املنتخب. واأكد البيان اأن احلكومة اليابانية من جانبها 
وبناء على ال�شداقة التقليدية مع اإيران �شتوا�شل العمل مع اإيران 
ال��دويل ب�شكل  كي تلعب هذه الدولة دور ع�شو م�شوؤول يف املجتمع 
فعال وتهتم بالق�شايا التي يهتم بها املجتمع الدويل واأهمها امللف 

النووي. 

عوا�شم

لندن

بـــــون

طوكيو

بوجوتا

البنتاغون يوؤكد اإبقاء
 اإف 16 وباتريوت يف الأردن

•• وا�شنطن-وكاالت:

�شتبقي  املتحدة  الوليات  اأن  )البنتاغون(  الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
مناورات  بعد  الأردن  يف  باتريوت  و�شواريخ   16 اإف  ط��راز  من  مقاتلت 
م�شرتكة �شتنتهي الأ�شبوع املقبل، موؤكدة معلومات ك�شفت عنها احلكومة 

الأردنية اأم�س الأول. 
اإيجابا على طلب  رد  الدفاع ت�شاك هيغل  اإن وزي��ر  بيان  ال��وزارة يف  وقالت 
16 و�شواريخ باتريوت  اإف  اإبقاء جمموعة من مقاتلت  اململكة الأردنية 

بعد انتهاء املناورات الع�شكرية الأ�شد املتاأهب الأ�شبوع املقبل.
التي  الأمريكية  الطواقم  جميع  �شتغادر  ذل��ك،  �شوى  فيما  اأن��ه  واأو�شحت 
اأر�شلت اإىل الأردن للم�شاركة يف املناورات، مذكرة اأن الوليات املتحدة تقيم 

�شراكة مع الأردن منذ وقت طويل وهي ملتزمة بالدفاع عنه .
 16 اإف  وط��ائ��رات  باتريوت  �شواريخ  اإن  قالت  الأردن��ي��ة  احلكومة  وكانت 
لإدارة  �شتخ�شع  للمملكة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأر���ش��ل��ت��ه��ا  ال��ت��ي  الأم��ريك��ي��ة 
)برتا(  الر�شمية  الأنباء  وكالة  ونقلت  الأردنية.  امل�شلحة  القوات  واإ�شراف 
عن وزير الدولة ل�شوؤون الإعلم والت�شال حممد املومني اأن الأردن طلب 
من اجلانب الأمريكي الإبقاء على بع�س الأ�شلحة التي ت�شارك يف مترين 
الأ�شد املتاأهب على الأرا�شي الأردنية، وت�شمل �شواريخ باتريوت وطائرات 
اإن الأ�شلحة �شتخ�شع لإدارة  املومني  اأن يحدد عددها. وقال  16 دون  اإف 
الأمريكيني  م��ن اخل���رباء  الأردن��ي��ة بدعم فني  امل�شلحة  ال��ق��وات  واإ���ش��راف 
القدرات  تطوير  هو  الأ�شلحة  ه��ذه  من  الهدف  اأن  على  التاأكيد  جم��ددا   ،

الع�شكرية والدفاعية للقوات امل�شلحة الأردنية .

الك�سف عن خرائط تف�سيلية واأدوات
 لبناء الهيكل املزعوم على اأنقا�س الأق�سى

قوات امن ا�صافية تنت�صر يف ا�صطنبول 

احتجاجات جديدة يف تركيا بعد ف�س اعت�سام تق�سيم 
•• ا�شطنبول-وكاالت:

ان��ت�����ش��رت ق����وات ام���ن ا���ش��اف��ي��ة يف 
املزيد  و�شول  مع  ام�س  ا�شطنبول 
من املحتجني اىل و�شط املدينة يف 

طريقهم اىل �شاحة تق�شيم.
املناه�شة  الحتجاجات  وتوا�شلت 
حل��ك��وم��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء الرتكي 
البارحة  اأردوغ���������ان  ط��ي��ب  رج����ب 
منذ  امل�شتمر  العت�شام  ف�س  رغم 
اأ���ش��ب��وع��ني يف ح��دي��ق��ة غ��ي��زي من 

قبل �شرطة مكافحة ال�شغب. 
اإن الآلف  وق��ال��ت وك��ال��ة روي���رتز 
تظاهروا يف عدة اأحياء يف اإ�شطنبول 
طيب  بع�شهم  وهتف  الليل  خلل 
ا�شتقل يف دعوة لرئي�س الوزراء اإىل 

ال�شتقالة.
بالتلفزيون  م�����ش��اه��د  واأظ����ه����رت 
يقطعون  م���ت���ظ���اه���ري���ن  امل���ح���ل���ي 
اأتاتورك  طريقا رئي�شيا اإىل مطار 
املدينة  م��ن  الغربي  ال��ط��رف  على 
ج�شر  �شوب  �شرقا  املئات  �شار  كما 
البو�شفور  م�����ش��ي��ق  ع��ل��ى  رئ��ي�����ش��ي 

جتاه تق�شيم.
ال�شعب  ح��������زب  رئ����ي���������س  وق����������ال 
اإ�شطنبول  يف  املعار�س  اجلمهوري 
اإىل  ت��ه��دف  ال�����ش��رط��ة  اإن وح�����ش��ي��ة 
لإف�شاح  اإ�شطنبول  ���ش��وارع  اإخ���لء 
املجال لجتماع اأردوغان غدا، ومع 

ال��وزراء رجب  جديد وجهه رئي�س 
طيب اأردوغان للمحتجني لإخلء 

املكان.
حديقة  الأم��������ن  ق�������وات  ودخ����ل����ت 
جيزي معقل حركة الحتجاج �شد 
احلكومة التي ت�شهدها تركيا منذ 
اأ���ش��ب��وع��ني واأخ��ل��ت امل��ت��ن��زه م��ن كل 

من فيه م�شتخدمة الغاز املدمع.
اعت�شام  ف�������س  ع���ل���ى  ردود  ويف 
ت�شامن  جت��م��ع  دان  اإ���ش��ط��ن��ب��ول 
كبريا  ج���زءا  مي��ث��ل  ال���ذي  تق�شيم 
م���ن احل���رك���ة الح��ت��ج��اج��ي��ة على 
اليوم  ال����رتك����ي،  ال��������وزراء  رئ��ي�����س 
بها  قام  التي  العنف  اأعمال  الأح��د 
ال�����ش��رط��ة خ���لل هجومهم  رج���ال 

على حديقة جيزي.
اأن هذا  ب��ي��ان  ال��ت��ح��ال��ف يف  وك��ت��ب 
قادته  ال�����ذي  ال��وح�����ش��ي  ال���ه���ج���وم 
ال�شرطة يجب اأن يتوقف واحلزب 
م�شوؤول  �شيكون  احلاكم  ال�شيا�شي 

عن الأحداث اليوم وغدا .
واأ�شاف البيان اأن اأن�شار التحالف 
اأنحاء  جميع  يف  حاليا  يتظاهرون 
احلكومة  ه����ج����وم  ����ش���د  ال�����ب�����لد 
م�شريا   ، تق�شيم  ح���ي  يف  ون�����ش��ري 
الذين  املتظاهرين  م��ئ��ات  اأن  اإىل 
جرحوا وع�شرات الأ�شخا�س الذين 
اأ���ش��ي��ب��وا ب��ال��ر���ش��ا���س امل��ط��اط��ي ل 

ميكن اإدخالهم امل�شت�شفى.

نقابيا  ول��ك��ن جتمعا  الث��ن��ني  ي��وم 
اجتماعا  �شيعقد  اإن����ه  ق���ال  ث��ان��ي��ا 
طارئا لتحديد ما اإذا كان �شين�شم 

للإ�شراب.
م�شاء  اأخ��ل��ت  ق��د  ال�شرطة  وك��ان��ت 
ال�����ش��ب��ت ح��دي��ق��ة ج��ي��زي يف �شاحة 
اآلف  اإ���ش��ط��ن��ب��ول م���ن  ت��ق�����ش��ي��م يف 
املتظاهرين الذين كانوا متجمعني 
فيها وذلك بعد �شاعتني من اإنذار 

عك�شية  بنتائج  ذل��ك  �شياأتي  ذل��ك 
النا�س ي�شعرون بالغدر.

مب�����وازاة ذل���ك جت��م��ع ن��ح��و ع�شرة 
برملانيون  ب��ي��ن��ه��م  ت���رك���ي  اآلف 
امل��ع��ار���ش��ة يف حديقة  اأح�����زاب  م��ن 
اأنقرة،  العا�شمة  و�شط  اأن��ق��ري��وت 
اآلف  اأربعة  اأو  وجتمع نحو ثلثة 
اآخرين يف مكان قريب من ال�شفارة 
حكومة  ي���ا  وه���ت���ف���وا  الأم���ريك���ي���ة 

ا�شتقيلي.
وانت�شرت يف مكان مظاهرتي اأنقرة 
اأع����داد ك��ب��رية م��ن ق���وات مكافحة 
ال�����ش��غ��ب م���ع���ززة مب����درع����ات، ومل 
���ش��اح��ة م��ت��اأخ��رة من  ي�شجل ح��ت��ى 

الليل اأي �شدام بني اجلانبني.
القطاع  نقابات عمال  احت��اد  وق��ال 
األف   240 ال��ذي ي�شم نحو  العام 
���ش��ي��دع��و لإ����ش���راب عام  اإن���ه  ع�شو 

•• لندن-ا.ف.ب:

موؤ�ش�س  ا�����ش����اجن  ج���ول���ي���ان  ي���دخ���ل 
موقع ويكيليك�س عامه الثاين داخل 
التي  لندن  يف  الك��وادوري��ة  ال�شفارة 
ام��ك��ان ترحيله  م��ن  اليها هربا  جل��اأ 
اىل الوليات املتحدة، من دون امال 
لهذا  مغادرته  اق��رتاب  ب�شاأن  كبرية 
ال�����ش��ج��ن ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ع��ل��ى رغم 
اق��ت��ن��اع��ه ب��ان��ه ان��ت�����ش��ر يف احل����رب . 
 41 وي��ق��ول ه��ذا ال���ش��رتايل البالغ 
فران�س  وك��ال��ة  م��ع  مقابلة  يف  ع��ام��ا 
راديكاليا  م��وق��ع��ا  من��ث��ل  ك��ن��ا  ب��ر���س 
�شغريا م�شممني على ن�شر احلقيقة 
ال�شتخبارات  واجهزة  احلرب  ب�شاأن 

من  امل�شتويات،  اعلى  على  والف�شاد 
البنتاغون  ج��ب��ه��ة  م��ه��اج��م��ة  خ���لل 
 ... الم���ريك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة  ووزارة 

ال�شل  يف  بالفوز  حظوظنا  وك��ان��ت 
معدومة. لكننا انت�شرنا . ويتحدث 
هذا النا�شط اللكرتوين الذي ميثل 
المريكية  لل�شلطات  ازع��اج  م�شدر 
بعد ن�شر موقعه مئات الف الوثائق 
والع�شكرية،  الدبلوما�شية  ال�شرية 
7 كانون  ل��ن��دن يف  اع��ت��ق��ال��ه يف  ع��ن 
الول دي�شمرب 2010. ويو�شح لقد 
10 ايام يف �شجن انفرادي  ام�شيت 
اجلربية  القامة  قيد  يوما  و590 
. وخ��لل ه��ذه ال��ف��رتة خ�شر ا�شاجن 
الربيطاين  ال��ق�����ش��اء  م���ع  م��ع��رك��ة 
ال�������ذي واف�������ق ع���ل���ى ت�����ش��ل��ي��م��ه اىل 
ال�شويد للمثول امام املحكمة بتهمة 
اعتداءين جن�شيني ينفي ارتكابهما. 

الربكة  الق�شائي  امل��ارات��ون  واعقبت 
حزيران   19 ويف  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة. 
يونيو 2013، ي�شادف ذكرى مرور 
365 يوما على جلوء ا�شاجن قر�شان 
الذي حتول اىل  ال�شابق  املعلوماتية 
�شفارة  الن��رتن��ت، اىل  حم��ارب على 
من  مقربة  على  الواقعة  الك���وادور 
العا�شمة  يف  الفاخر  ه���ارودز  متجر 
قوي  �شرطي  ويحر�س  الربيطانية. 
الباب  ام���ام  ال�شفارة  م��دخ��ل  البنية 
امل�شفح لهذا املقر الدبلوما�شي. كما 
بالوقوف  اخ����رون  ���ش��رط��ي��ون  ي��ق��وم 
ليل نهارا حتت �شرفة ال�شفارة التي 
اط���ل م��ن��ه��ا ا����ش���اجن ل��ل��م��رة الخ���رية 

نهاية العام املا�شي.

حمادثات بني وزيري املالية الفل�سطيني وال�سرائيلي العاهل الردين: الوطن البديل جمرد وهم
•• القد�س املحتلة-ا.ف.ب:

التقى ام�س وزيرا املالية الفل�شطيني وال�شرائيلي يف حمادثات تهدف اىل اعادة اطلق الت�شالت 
القت�شادية التي اوقفتها ا�شرائيل العام املا�شي، بح�شب ما اعلنت م�شادر من اجلانبني.

لبيد،الذي  يائري  وال�شرائيلي  ب�شارة  �شكري  اجلديد  الفل�شطيني  املالية  وزير  بني  الجتماع  وب��داأ 
توىل من�شبه يف اذار مايو املا�شي، يف ال�شاعة الثالثة بالتوقيت املحلي )12،00 تغ( ،بح�شب وزارة 
املالية الفل�شطينية. واكد اجلانبان بان الهدف ال�شا�شي هو اعادة اطلق الجتماعات املعتادة املتعلقة 
بالمور التقنية كنقاط العبور والوقود وامدادات املياه والطاقة للفل�شطينيني، ودفع تكاليف علج 

الفل�شطينيني يف امل�شت�شفيات ال�شرائيلية.
ان رفعت اجلمعية  بعد  املا�شي  الثاين نوفمرب  ت�شرين  اوقفت هذه الجتماعات يف  ا�شرائيل  وكانت 
معار�شة  من  الرغم  على  مراقب  ع�شو  غري  دول��ة  اىل  الفل�شطينيني  و�شع  املتحدة  للمم  العامة 

ا�شرائيل والوليات املتحدة ال�شديدة لذلك.

املو�شوع  هذا  يكون  ولن  زمانه،  ول  مكانه  فهو حديث يف غري  اأو غريها، 
مطروحا للنقا�س، اإل بعد قيام الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة متاما وبارادة 
ال�شعبني والدولتني ، م�شريا اىل ان اأي حديث يف هذا املو�شوع قبل ذلك، 

فهو لي�س يف م�شلحة الفل�شطينيني ول الردنيني .
وتابع امللك عبد اهلل اما احلديث عن الوطن البديل اأو التوطني اأو اخليار 
الأردين، والذي حتدثنا عنه اأكر من مرة، فهو جمرد اأوهام، والردن لن 
الفل�شطينية على  للق�شية  ب��اأي حل  ال��ظ��روف،  اأي ظ��رف من  يقبل، حتت 
التي لن  الأردن��ي��ة،  الدولة  ه��ذا من ثوابت  ان  ، م�شريا اىل  ح�شاب الردن 

تتغري .
اآخ��ر مرة  اهلل، هذه  �شاء  وان  ال�شاعات،  نتخل�س من هذه  اأن  نريد  وتابع 

اأحتدث فيها يف هذا املو�شوع .

•• عمان-ا.ف.ب:

�شت�شتمر بدعم  ان بلده  ام�س  الثاين  امللك عبد اهلل  العاهل الردين  قال 
الفل�شطينيني حتى يقيموا دولتهم امل�شتقلة، موؤكدا ان احلديث عن الوطن 

البديل اأو التوطني اأو اخليار الأردين، هو جمرد اأوهام .
موؤتة  جامعة  تخرج  حفل  يف  القاه  متلفز  خطاب  يف  اهلل  عبد  امللك  وق��ال 
املحورية  الق�شية  وه��ي  الفل�شطينية  الق�شية  ان  الع�شكري(  )اجل��ن��اح 
اأ�شقائنا  دع���م  يف  و�شن�شتمر  اأول��وي��ات��ن��ا  راأ�����س  ع��ل��ى  زال���ت  م��ا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
الفل�شطيني  ال���رتاب  على  امل�شتقلة  دولتهم  يقيموا  حتى  الفل�شطينيني 

وعا�شمتها القد�س ال�شرقية .
الكونفدرالية  ع��ن  م��ن حديث  الح��ي��ان  بع�س  ن�شمعه يف  م��ا  اأم��ا  وا���ش��اف 

ا�ساجن يدخل عامه الثاين يف �سفارة الكوادور 

يف  �شتنتهي.  ك��ي��ف  م��ع��رف��ة  مي��ك��ن 
اإىل  التقرير  ي�شري  نف�شه  ال��وق��ت 
ميدانيا  ا�شلميا  رف�شا  هناك  اأن 
وتدني�س  اق���ت���ح���ام  لأي  وا����ش���ح���ا 
ل���ل���م�������ش���ج���د الق�����������ش�����ى وت����ع����ايل 
الح���ت���ج���اج���ات وال���ت���ك���ب���ريات عند 
امل�����ش��ج��د الق�شى  ان��ت��ه��اك ح��رم��ة 
حرا�س  ان  وا���ش��ح  ب�شكل  وي��ظ��ه��ر 
امل�شجد وامل�شلني وطلب م�شاطب 
لكل  الرف�س  العلم هم يف مقدمة 
ان��ت��ه��اك حل��رم��ة الق�����ش��ى ب���ل ان 
حق  الق�شى  اأن  ي��وؤك��دون  حرا�شه 
وللم�شلمني  للم�شلمني  خ��ال�����س 
فقط. يذكر اأن احلركة ال�شلمية 
و موؤ�ش�شة  الفل�شطيني  الداخل  يف 
باخلرائط  ك�����ش��ف��ت  ق���د  الق�����ش��ى 

والوثائق اأكر من مرة. 

وه��وؤلء ح�شب التقرير جنحوا يف 
اقناع الكثري من اع�شاء الكني�شت 
ا�شرائيلية  وق������ي������ادات  ووزراء 
ب���اق���ت���ح���ام امل�������ش���ج���د الق�������ش���ى يف 
وم�����ن �شمن  الخ��������رية  الأ�����ش����ه����ر 
اإقامة  الهيكل  لبناء  التح�شريات 
القطار اخلفيف والقطار الهوائي 

والأنفاق الر�شية.
اإىل  اي���������ش����ا  ال����ت����ق����ري����ر  وي���������ش����ري 
ا�شرائيليني  ملخت�شني  ت�شريحات 
منظمة   12 وج��������ود  ي������وؤك������دون 
ا�شرائيلية خمتلفة تعمل على بناء 
هدم  اىل  وت��دع��و  امل��زع��وم  الهيكل 
الق�شى منها م��ا ه��و م��دع��وم من 

احلكومة ال�شرائيلية.
ت��ع��اظ��م��ا يف  ه���ن���اك  اأن  وي�����ش��ي��ف 
التي  اليهودية  الدينية  ال��ف��ت��اوى 

قبة  مبنى  اىل  واأ�شار  املوقع-  هذا 
وقال  بل  وم���رارا  ت��ك��رارا  ال�شخرة 
ان املبنى هذا هو مبنى موؤقت ولو 
اأع��له لأمكن  ك��ان هناك حلقة يف 
باأ�شرع  الهيكل  يبنى  حتى  اإزال��ت��ه 

وقت ممكن ح�شب قوله.
توثيقا  اأي�����ش��ا  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ظ��ه��ر 
ل�����وج�����ود خ�����رائ�����ط وخم���ط���ط���ات 
تف�شيلية اأعدها املخطط جدعون 
حرلب - وهو الذي توىل تخطيط 
خ���رائ���ط خم��ط��ط زام���و����س قيدم 
يرو�شلمي الذي ك�شف عنه ال�شيخ 
-رهن   2007 ع���ام  ���ش��لح  رائ����د 
الثالث  ال��ه��ي��ك��ل  ل��ب��ن��اء  ال�����ش����ارة 
الق�شى  اأن���ق���ا����س  ع��ل��ى  امل����زع����وم 
القرابني  بالتزامن مع بناء مذبح 
م��ن ح��ج��ارة ال��ب��ح��ر امل��ي��ت واأدوات 
امل�شتوطنات  ب���ع�������س  يف  اأخ��������رى 
الأدوات  ه������ذه  اأغ����ل����ب  وجت���ه���ي���ز 
ق���ري���ب على  م���ك���ان  وو����ش���ع���ه���ا يف 
الأق�شى-  امل�شجد  م��ن  اأم��ت��ار  بعد 
وحتديدا يف معهد الهيكل- لنقلها 
جميعا على وجه ال�شرعة يف �شاعة 

ال�شفر لبناء الهيكل املزعوم.
تعاظم  اىل  اأي�شا  التقرير  وي�شري 
امل�شجد  اقتحامات  ملف  وت�شعيد 
الق�������ش���ى وت���ن���وع���ه���ا م����ن خ���لل 
ومنظمة  فاعلة  �شغط  جمموعات 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ج��ع��ل ق�����ش��ي��ة �شلة 
جماهريية  ق�����ش��ي��ة  ف��ي��ه  ال��ي��ه��ود 
ع��ام��ة م���ن ك���ل ق��ط��اع��ات املجتمع 

ال�شرائيلي الر�شمي وال�شعبي.

•• غزة -وام:

الق�����ش��ى للوقف  م��وؤ���ش�����ش��ة  دع����ت 
وال������رتاث الأم�����ة ال���ش��لم��ي��ة اىل 
ال��ع��اج��ل لإنقاذ  ����ش���رورة حت��رك��ه��ا 
الحتلل  م���ن  الق�����ش��ى  امل�����ش��ج��د 

ال�شرائيلي واأذرعه.
واأك�����دت امل��وؤ���ش�����ش��ة يف ب��ي��ان ل��ه��ا اأن 
الق�������ش���ى مي���ر مبرحلة  امل�����ش��ج��د 
ظل  يف  وم���ف�������ش���ل���ي���ة  م�������ش���ريي���ة 
ت��زاي��د ال��دع��وات اإىل ه��دم��ه وبناء 
اإن الأمر و�شل  الهيكل املزعوم بل 
وخمططات  خ���رائ���ط  وج�����ود  اىل 
لبناء  اأدوات  وجت��ه��ي��ز  تف�شيلية 
الهيكل الثالث املزعوم على اأنقا�س 

امل�شجد الق�شى.
بث  اإن  الق�����ش��ى  موؤ�ش�شة  وق��ال��ت 
الثانية تقريرا  القناة ال�شرائيلية 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ا م�����ش��اء ال�����ش��ب��ت حول 
م��رح��ل��ي��ة ب���ن���اء ال��ه��ي��ك��ل امل���زع���وم 
ذلك  اإىل  امل���ت���درج���ة  واخل����ط����وات 
ووج����������ود خ�����رائ�����ط وخم���ط���ط���ات 
الهيكل  ل��ب��ن��اء  ج���اه���زة  تف�شيلية 
اأدوات  اإ�شافة اىل حت�شري  املزعوم 
لنقلها  متعددة  اأم��اك��ن  يف  الهيكل 
الق�شى  امل�����ش��ج��د  اىل  م��ب��ا���ش��رة 
تنفيذا لبناء الهيكل الثالث املزعوم 
الق�شى  امل�شجد  تدل على و�شول 
اىل مرحلة اخلطر ال�شديد الأمر 
عمل  وي�شتدعي  ي�شتوجب  ال��ذي 
جادا وفوريا لإنقاذ امل�شجد الق�شى 

من الحتلل ال�شرائيلي.

مثل  ن�����ش��ر  اأن  امل��وؤ���ش�����ش��ة  واأك�������دت 
ه����ذا ال��ت��ق��ري��ر ال��ت��ل��ف��زي��وين بعد 
جمموعة  اق���ت���ح���ام  م����ن  ي����وم����ني 
والعلميني  ال�����ش��ح��ف��ي��ني  م����ن 
الق�شى  للم�شجد  ال���ش��رائ��ل��ي��ني 
والتقارير  املقالت  ون�شر عدد من 
يوؤكد  نف�شه  ال�شياق  يف  ال�شحفية 
يخطط  ال�شرائيلي  الحتلل  ان 
ك����ب����ري على  وي����ه����ي����ىء لع������ت������داء 
امل�شجد الق�شى وما هذه الهجمة 
جزء  اإل  ال�شرائيلية  الع��لم��ي��ة 
املحلي  ال��ع��ام  ال����راأي  م��ن حت�شري 

والعاملي لأمر جلل.
التلفزيوين  ال���ت���ق���ري���ر  وي���ظ���ه���ر 
التلفزيون  م��را���ش��ل  اأع�����ده  ال����ذي 
ال�شرائيلي يف القناة الثانية الذي 
ت�شلل اىل امل�شجد الق�شى قبل اأيام 
بحرا�شة قوات الحتلل ومب�شاركة 
واجلماعات  امل�شتوطنني  من  ع��دد 
كيفية  ب��ت��وث��ي��ق  وق�����ام  ال���ي���ه���ودي���ة 
اقتحام الق�شى وتدني�شه من قبل 
و�شعائر  يهودية  �شلوات   .. ه��وؤلء 
مكان  م��ن  اأك���ر  يف  ت��ق��ام  تلمودية 
بلقطات  دعما  الق�شى  امل�شجد  يف 
اأحدهم �شرح باأنه  اإن  اأر�شيفية بل 
يزور جبل الهيكل وهو يف احلقيقة 
ي��ق��ت��ح��م وي���دن�������س الق�������ش���ى ليلة 
اأن يقوم  اأنه كان يتمنى  زفافه مع 
امل�شجد  يف  ك��ام��ل��ة  زف��اف��ه  ب�شعائر 
الق�����ش��ى- على ح��د ق��ول��ه ب��ل بلغ 
يقول  اأن  امل�����ش��ت��وط��ن  ب��ه��ذا  احل���د 
انه يجب رفع واإزال��ة الأو�شاخ من 

الق�شى  اقتحام  جتيز وتدعو اىل 
وال�شعائر  ال�������ش���ل���وات  واإق�����ام�����ة 
اليهودية فيه ويظهر اأن من اأهداف 
اليهودية  وامل��ن��ظ��م��ات  اجل��م��اع��ات 
للم�شتوطنني  يومي  وج��ود  فر�س 
باختلف  ال��ي��ه��ودي��ة  واجل��م��اع��ات 
اأن���واع���ه���ا يف امل�����ش��ج��د الق�����ش��ى يف 
مرحلة ل� تعويد العامل ال�شلمي 
على هذا الوجود اليهودي اليومي- 
بح�شب اأقوالهم يف حني يوؤكد قائد 
�شابق �شرطة الحتلل يف منطقة 
تعويد  ان  التقرير  خ��لل  القد�س 
م�شهد  ع��ل��ى  ال����ش���لم���ي  ال���ع���امل 
فيه  العلنية  ال��ي��ه��ودي��ة  ال�����ش��ل��وات 
اأمر م�شتحيل بل اإنه من املوؤكد انه 
ا�شلمية  اف��ع��ال  ردود  اىل  �شيجر 
ق��وي��ة ن��ع��رف ك��ي��ف ت��ب��داأ ول��ك��ن ل 

مقتل 16 بهجوم يف اأفريقيا الو�سطى
•• بانغي-ا.ف.ب:

قتل 16 �شخ�شا على القل يف و�شط جمهورية افريقيا الو�شطى يف هجوم 
وقال  الوغنديون.  للمقاومة  ال��رب  جي�س  متمردو  املا�شي  اخلمي�س  �شنه 
جي�س  من  عنا�شر  ان  ا�شمه  ذك��ر  ع��دم  طالبا  بر�س  فران�س  لوكالة  م�شدر 
الرب للمقاومة هاجموا اخلمي�س قريتني يف منطقة بريا )الغنية باملناجم 
يف و�شط البلد( وقتلوا �شتة ا�شخا�س وا�شابوا حواىل ع�شرة اخرين بجروح 
ونهبوا منازل ال�شكان . وا�شاف ان عددا من �شكان البلدة م�شلحني ببنادق 
لحقوا املتمردين وقتلوا اربعة منهم، مما اثار نقمة املتمردين الذين ردوا 
جذوع  على  وعلقوها  روؤو���ش��ه��م  قطعوا  لقد  اآخ��ري��ن.  ا�شخا�س  �شتة  بقتل 
ا�شجار . وغالبا ما ت�شهد هذه املنطقة اعتداءات ي�شنها مقاتلو جي�س الرب 
للمقاومة، احلركة الوغندية املتمردة التي يقودها جوزف كوين وتعترب من 
اكر املجموعات املتمردة وح�شية يف افريقيا. وكان هوؤلء املتمردن ين�شطون 
بداية يف �شمال اوغندا منذ 1988 لكنهم انتقلوا منذ 2005 اىل �شمال 
الو�شطى  افريقيا  اىل  وك��ذل��ك  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  ���ش��رق 
وقتل  واغت�شاب  وتخريب  نهب  اعمال  ه��وؤلء  ويرتكب  ال�شودان.  وجنوب 

ا�شافة اىل خطف اطفال لغت�شابهم او جتنيدهم مقاتلني يف �شفوفهم.

مناورات ل�سالح 
اجلو الإ�سرائيلي 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ب�����داأت اإ���ش��رائ��ي��ل ام�����س م���ن���اوراٍت 
وا�شعًة ت�شمل �شلح اجلو وامل�شادات 
الأر�شية ت�شتمر ملدة اأ�شبوع، وذلك 
بعد حوايل اأ�شبوعني من مناورات 
اأجرتها حت�شبا لهجوم �شاروخي. 

واأع�������ل�������ن ال�����ن�����اط�����ق ال���ع�������ش���ك���ري 
اإط������ار هذه  اأن�����ه يف  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
حركة  اإ�شرائيل  �شت�شهد  امل��ن��اورات 
ل��ل��ط��ائ��رات احلربية  ع���ادي���ة  غ���ري 

واملركبات الع�شكرية.
اأن  اإىل  الع�شكري  املتحدث  واأ���ش��ار 
امل���ن���اورات ت��اأت��ي ك��ج��زء م��ن خطة 
ال�شنوية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ت��م��اري��ن 
املرة  ه��ذه  �شت�شهد  لكنها  العادية، 
ال��ق��ب��ة احلديدية  م��ن��ظ��وم��ة  ن�����ش��ر 
ودفاعات جوية يف مواقع خمتلفة.
اأجرى  الإ�شرائيلي  اجلي�س  وك��ان 
ال�شهر  من  والع�شرين  ال�شابع  يف 
لفح�س  ع�شكرية  مناورة  املن�شرم 
حلرب  املحلية  ال�شلطات  جاهزية 
اإ�شرائيل  فيها  ت��ت��ع��ر���س  ���ش��ام��ل��ة، 
م�������ن ج�����ب�����ه�����ات ع���������دة ل���ه���ج���م���ات 
���ش��اروخ��ي��ة حت��م��ل روؤو����ش���ا حربية 
و����ش���ارك اجلي�س  ت��ق��ل��ي��دي��ة.  غ���ري 
الطوارئ  و�شلطة  اجلي�س  ووزارة 
ومنظمات  وال��ب��ل��دي��ات  ال��وط��ن��ي��ة 
الإنقاذ يف التدريب امل�شمى "نقطة 
اأيار  7". ويف مطلع مايو  التحول 
املا�شي اأجرى اجلي�س الإ�شرائيلي 
اأي��ام يف  ا�شتغرقت ثلثة  م��ن��اورات 
املنطقة ال�شمالية املتاخمة حلدود 

�شوريا ولبنان.
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دم�صق تندد بقطع القاهرة العالقات الدبلوما�صية 

اإندبندنت: اإيران �سر�سل 4000 مقاتل لدعم الأ�سد
•• عوا�شم-وكاالت:

ق�����ال�����ت ����ش���ح���ي���ف���ة اإن����دب����ن����دن����ت 
ح�شري،  خ���رب  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
اإن اإي��ران ق��ررت اإر���ش��ال وح��دة من 
قوامها  الإي��راين  الثوري  احلر�س 
لدعم  �شوريا  اإىل  فرد  اآلف  اأربعة 
ب�شار  ال�������ش���وري  ال���رئ���ي�������س  ن���ظ���ام 
اإىل  ال�شحيفة  واأ����ش���ارت  الأ����ش���د. 
اأ���ش��ب��وع من  ات��خ��ذ قبل  ال��ق��رار  اأن 
الإيرانية  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
ب��ف��وز ح�شن  ال��ب��ارح��ة  انتهت  ال��ت��ي 

روحاين من اجلولة الأوىل.
ال�شحيفة عن م�شدر  تك�شف  ومل 
مع  تتناق�س  التي  املعلومات  ه��ذه 
ت�����ش��ري��ح��ات حل�����ش��ني اأم�����ري عبد 
اخلارجية  وزي�����ر  ن���ائ���ب  ال��ل��ه��ي��ان 
الرو�شية  العا�شمة  م��ن  الإي���راين 
م��و���ش��ك��و الأ����ش���ب���وع ال���ف���ائ���ت، قال 
فيها اإن بلده لن تر�شل قوات اإىل 
�شوريا. ونقلت و�شائل اإعلم رو�شية 
عن عبد اللهيان قوله بهذا ال�شاأن 
باأنه ل توجد اأية موؤ�شرات حلدوث 
اإذا  ���ش��وري��ا.  على  ع�شكري  ع���دوان 
ح��دث ذل��ك، ف��اإن اجلي�س ال�شوري 
بالدفاع  واإمكانياته ت�شمح ل�شوريا 
ع���ن وح�����دة اأرا����ش���ي���ه���ا. م���ن جهة 
اأخ���رى، مت��ار���س ال��ولي��ات املتحدة 
-ال����ت����ي ح�����ش��م��ت اأم����ره����ا م���وؤخ���را 
بال�شلح-  ال�شوريني  الثوار  بدعم 
وبريطانيا  فرن�شا  ع��ل��ى  �شغوطا 

بريطانيا  وزراء  رئي�س  ه��اج��م  اأن 
ال�شوري  النظام  ك��ام��ريون  ديفيد 
ل�شتخدامه الأ�شلحة الكيمياوية.

تاأتي هذه التطورات بعد فوز رجل 
باملعتدل،  ي��و���ش��ف  ال����ذي  ال���دي���ن، 
ح�������ش���ن روح���������اين ب���الن���ت���خ���اب���ات 
الإي��ران��ي��ة وال����ذي مت��ي��زت حملته 
النتخابية باإطلق وعود بالتخلي 
عن ال�شيا�شات التي ت�شببت بعزلة 
ط��ه��ران. م��ن ج��ه��ة اخ����رى، نددت 
امل�شري  ال��رئ��ي�����س  ب���ق���رار  ���ش��وري��ا 
العلقات  ق��ط��ع  م��ر���ش��ي  حم��م��د 
وو�شفته  دم�شق  مع  الدبلوما�شية 
بالت�شرف اللم�شوؤول، بح�شب ما 

افاد م�شدر ر�شمي.
ال�شورية  الن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
م�شدر  ع����ن  )����ش���ان���ا(  ال��ر���ش��م��ي��ة 
العربية  اجل��م��ه��وري��ة  يف  م�����ش��وؤول 
ال�شورية قوله ان دم�شق تدين هذا 
يعك�س  ال��ذي  م�شوؤول  الل  املوقف 
اأجندة  ت��ن��ف��ي��ذ  م��ر���ش��ي  حم���اول���ة 
الإخ���������وان امل�����ش��ل��م��ني ه����روب����ا من 
 ، القادمة  الداخلية  ال�شتحقاقات 
متهما الرئي�س امل�شري بانه ان�شم 
اىل جوقة التامر والتحري�س التي 
تقودها الوليات املتحدة وا�شرائيل 
�شد �شوريا. واأكد امل�شدر اأن �شوريا 
على ثقة كاملة بان هذا القرار ل 
امل�شري  ال�����ش��ع��ب  اإرادة  ع��ن  ي��ع��رب 
بال�شعب  ج��م��ع��ت��ه  ال����ذي  ال�����ش��ق��ي��ق 

ال�شوري علقات قوية ورا�شخة .

���ش��ت��ار ���ش��ن��داي، ام�������س، ذك����رت اأن 
بريطانيا اأر�شلت قوات اإىل احلدود 
اعتربته  م���ا  اإط�����ار  يف  ال�����ش��وري��ة، 
اجن��راره��ا اإىل ال�����ش��راع ال��دائ��ر يف 

هذا البلد منذ اأكر من عامني.
اأك����ر من  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
البحرية  م�شاة  من  جندياً   350
�شيتوجهون  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  امللكية 
بعد  الأردن،  اإىل  الأ����ش���ب���وع  ه����ذا 

مل�شاندة اجلهد الع�شكري للإطاحة 
املتحدة  ال��ولي��ات  وكانت  بالأ�شد. 
باإبقاء طائرات  ق���رارا  ات��خ��ذت  ق��د 
مقاتلة و�شواريخ باتريوت بالأردن، 
يف  املارينز  من  ق��وة  اإىل  بالإ�شافة 
الأردنية،  ال�����ش��واح��ل  قبالة  ب���وارج 
ع�شكرية  ت����ط����ورات  لأي  حت�����ش��ب��ا 
ن����اجت����ة ع����ن ال����ق����ت����ال ال�����دائ�����ر يف 
اإن  �شوريا. وقالت تقارير �شحفية 

هناك تخوفا برملانيا يف بريطانيا، 
ل���ن���دن حل�����رب بني  اأن جت����ر  م����ن 
يوجد  حيث  الإ�شلمية  الف�شائل 
ع��ل��ى الأر������س ال�����ش��وري��ة ث����وار من 
ذوي التوجهات الإ�شلمية ، بينما 
الأخرى  الإ�شلمية  املحاور  ت�شع 
ك��ل ثقلها  اإي����ران وح���زب اهلل  مثل 
خلف الأ�شد الذي ينتمي للطائفة 
ديلي  �شحيفة  اأن  غ��ري  ال��ع��ل��وي��ة. 

اوباما يف برلني بعد 50 عاما على كينيدي
•• برلني-ا.ف.ب:

برلني  اىل  اوباما  ب��اراك  المريكي  الرئي�س  زي��ارة  تذكر 
الثلثاء والربعاء كثريا بتلك التي قام بها جون كينيدي 
قبل خم�شني عاما، لكن املانيا يف العام2013 اقل حما�شة 

مما كانت عليه يف 1963 جتاه �شلفه.
وينتظر الملان تو�شيحاته خ�شو�شا ب�شاأن التج�ش�س على 
الت�شالت. كما يتوقع ان تتناول حمادثاته مع امل�شت�شارة 
الملانية انغيل مريكل اتفاق حرية التبادل بني الوليات 
املتحدة والحتاد الوروبي وازمة �شوريا واي�شا الن�شحاب 
من افغان�شتان. ففي 2008 ا�شتقبل باراك اوباما عندما 

حواىل  قبل  م��ن  النظري  منقطعة  بحفاوة  مر�شحا  ك��ان 
مئتي الف �شخ�س جاءوا لل�شتماع اليه يف الهواء الطلق. 
غري ان مريكل رف�شت يف تلك الونة ان يذهب اىل بوابة 

براندبورغ.
لكن يف هذه الزيارة التي �شت�شتمر اربعا وع�شرين �شاعة 
قد يكون ال�شتقبال اكر �شعوبة بالرغم من التح�شري 
كينيدي  فيتزجريالد  ج��ون  خلطاب  اخلم�شني  للذكرى 

ال�شبوع التايل.
يف  كينيدي  اطلقها  التي  برليني  ان��ا  ال�شهرية  فالعبارة 
للملان  اجلماعية  الذاكرة  يف  هاما  حدثا  تبقى   1963
الذين مل ين�شوا بادرة الت�شامن تلك جتاه املدينة املمزقة 

ا�شارة  الباردة. اىل ذلك فقد وجه كينيدي  بفعل احلرب 
الدميقراطية  المم  بوتقة  يف  بلدهم  اندماج  اع��ادة  اىل 

بعد فظائع النازية.
مي�شيل  زوج��ت��ه  �شرتافقه  ال���ذي  اوب��ام��ا  ب���اراك  و�شيلقي 
البلدين،  ب��ني  الدائمة  العلقات  ح��ول  الرب��ع��اء  خطابا 
من بوابة براندبورغ رمز الوحدة الملانية امل�شتعادة والتي 
املدينة  كانت  عندما  ال�شيوعية  ال�شرقية  املانيا  يف  كانت 

منق�شمة.
مدى  يظهر  ان  الم��ريك��ي  الرئي�س  م��ن  امل��ان��ي��ا  وتنتظر 
الهمية التي ل تزال اوروبا جت�شدها بالن�شبة للوليات 

املتحدة يف حني وجهت انظارها معه نحو اآ�شيا.

•• وا�شنطن-وكاالت:

اح��ت��ل ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي�����س الإي�����راين 
�شدر  روح����������اين  ح�������ش���ن  اجل�����دي�����د 
ال�شحافة  يف  الأوىل  ال�����ش��ف��ح��ات 
بنربة  التي حتدثت عنه  الأمريكية، 
اخللفات  ح��ل  اإىل  وت��ط��ل��ع  ت���ف���اوؤل 
ال���ت���ي ن�����ش��ب��ت ب����ني اإي��������ران وال���غ���رب 
خ�شو�شا  املتحدة  والوليات  عموما 
يف ال�شنني املا�شية. وو�شفت �شحيفة 
باأنه  روح���اين  تاميز  اأجنلو�س  لو�س 
ل��ط��ي��ف احلديث  دب��ل��وم��ا���ش��ي  ���ش��ي��خ 
وجود  مع  الو�شط  تيار  اإىل  وينتمي 
تفكريه.  طريقة  يف  حمافظة  ميول 
الذين  ج����ّل  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
النتخابية  حملته  ودع��م��وا  �شاندوه 

تاأمل  ح���ي���ث  الأو����ش���ط���ي���ة،  ال�������ش���رق 
جديدا  ف�����ش��ل  الأم���ريك���ي���ة  الإدارة 
م���ن ال��ع��لق��ات ب��ي��ن��ه��ا وب���ني اإي�����ران. 
وكان روحاين قد اأطلق وعودا خلل 
حملته النتخابية تركزت على عزمه 
التخلي عن ال�شيا�شات التي اأدت اإىل 
ال�شحيفة  وو���ش��ف��ت  اإي������ران،  ع��زل��ة 
ان��ت��خ��اب روح�����اين ب���اأن���ه خ��ط��وة قام 
الإيرانيون لإنهاء عزلة بلدهم  بها 
تاميز،  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  يف  اأم���ا   .
فقد اأرجع تقرير لها عن النتخابات 
الإي��ران��ي��ة ف��وز ح�شن روح��اين الذي 
اأم�س  فاز بالنتخابات الرئا�شية يوم 
اإىل الوعود التي اأطلقها ب�شاأن انفتاح 
اأكرب على احلريات ال�شخ�شية، واتباع 
منهج جديد يف النفتاح على العامل، 

كانوا من ال�شباب املتحم�س واملتطلع 
اإىل التغيري، نتيجة املواقف املعتدلة 
الأخرية  الأ�شابيع  يف  اأظهرها  التي 
من خلل خطاباته و�شعارات حملته 
النتخابية. ويف تقرير منف�شل اآخر، 
اإىل  روح��اين  فوز  ال�شحيفة  اأرجعت 
وج���ود ام��ت��ع��ا���س وا���ش��ع ب��ني �شرائح 
الإيرانيني،  الناخبني  م��ن  متنوعة 
احلالة  ت������ردي  اإىل  ���ش��ب��ب��ه  ي���رج���ع 
نف�شه  روح���اين  واإق���دام  القت�شادية 
ع��ل��ى اح��ت�����ش��ان ب���رن���ام���ج واأه������داف 
�شحيفة  اأم����ا  الإ����ش���لح���ي.  ال��ت��ي��ار 
و�شفت  فقد  ج��ورن��ال،  �شرتيت  وول 
دي�����ن معتدل  ب����اأن����ه رج�����ل  روح�������اين 
الذي  الأم�����ر  ب��راغ��م��ات��ي��ة  ن��زع��ة  ذو 
اأك�����ش��ب��ه ت��اأي��ي��دا وا���ش��ع��ا ب��ني طبقات 

وراأت ال�شحيفة اأن الوعود والربنامج 
النتخابي اجلريء لروحاين اأ�شعفه 
لختيار  ث���ان���ي���ة  ج����ول����ة  جت���ن���ب  يف 
الرئي�س  رئي�س جديد للبلد يخلف 
الذي  اأحمدي جناد  احل��ايل حممود 
دخلت اإيران يف عهده يف عزلة دولية 

وعقوبات خانقة.

•• بغداد-يو بي اأي:

بحث رئي�س اإقليم كرد�شتان العراق، م�شعود البارزاين، 
بريت  الأمريكية،  اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  نائب  مع 
واأو�شاع  املنطقة  ال�شيا�شية يف  الأو���ش��اع  ك��ورك،  م��اك 
اللجئني ال�شوريني يف الإقليم، وتطورات حل الأزمة 

بني بغداد واأربيل.
اإن البارزاين بحث  وقال بيان لرئا�شة الإقليم، ام�س، 
بريت  الأمريكية،  اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  نائب  مع 
يف  ا�شتقبالهم  اثناء  ل��ه،  املرافق  والوفد  ك��ورك،  م��اك 
اربيل، اخلطوات اجلارية نحو حل امل�شاكل بني الإقليم 
وبغداد. ونقل البيان عن ماك كورك، قلقه حيال ارتفاع 
ال�شهر  بالعراق خلل  الإرهابية  العنف  اعمال  وترية 
ال�شيا�شية  العملية  حتريك  ���ش��رورة  م��وؤك��دا   ، املا�شي 
وتقريب وجهات النظر بني الأطراف العراقية لو�شع 
امل�شاعدة يف  ال��ب��ارزاين اىل  داعيا  الأع��م��ال،  حد لتلك 

•• �شيول-وكاالت:

اإج������راء حمادثات  اق���رتح���ت ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ام�����س 
م��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ت��ت��ن��اول ن���زع ال�����ش��لح النووي 
بعد  وذلك  كوريا اجلنوبية،  التوتر مع  وتخفيف حدة 
اأن جتري بني  التي كان من املفرت�س  املحادثات  ف�شل 
الدفاع الوطني يف  اأي��ام.  وقالت جلنة  الكوريتني قبل 
ال�شمالية الر�شمية  الكورية  بيان ن�شرته وكالة الأنباء 
اإج��راء مفاو�شات على م�شتوى عال بني بيونغ  نقرتح 
ال�شلم وال�شتقرار يف املنطقة  يانغ ووا�شنطن لإر�شاء 

وتخفيف التوتر يف �شبه اجلزيرة الكورية .
جملة  تناول  يف  ترغب  يانغ  بيونغ  اأن  البيان  واأ���ش��اف 
الرامي  الأم��ريك��ي  ال��ه��دف  بينها  م��ن  املو�شوعات  م��ن 
داعية  النووية،  الأ�شلحة  من  خال  عامل  اإىل  للو�شول 

وا�شنطن اإىل حتديد مكان وزمان هذه املحادثات. 

ه��ذا الجت���اه. ورح��ب امل�����ش��وؤول الأم��ري��ك��ي باخلطوات 
اجلارية حلل امل�شاكل بني الإقليم وبغداد، ومنها زيارة 
رئي�س ال����وزراء ال��ع��راق��ي ن���وري امل��ال��ك��ي الخ���رية اإىل 

اأربيل، وا�شفا اإياها ب� املهمة .
ومن جانبه، اأ�شارالبارزاين اإىل اأن اللقاءات والتفاقات 
هي خطوات ايجابية على اأن تطبق ويعمل بها، ولأجل 
خطوات  تخطو  اأن  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى  ذل���ك 

عملية وتبداأ بحل امل�شاكل وتفعيل اللجان امل�شرتكة .
بالعملية  ال��ن��ه��و���س  يف  للم�شاعدة  ا���ش��ت��ع��داده  واأك����د 
حل  ب�شرورة  الأط���راف  جميع  اقتنعت  اإذا  ال�شيا�شية 

امل�شاكل.
وحول اأو�شاع اللجئني ال�شوريني يف اقليم كرد�شتان 
الدويل  املجتمع  ل��ب��ي��ان،  ال���ب���ارزاين يف  ات��ه��م  ال��ع��راق، 

واملنظمات الدولية بالتقاع�س يف هذا املجال.
بنقل  تعهد  الم��ريك��ي  امل�شوؤول  اأن  اىل  البيان  واأ���ش��ار 

ر�شالة البارزاين بهذا ال�شاأن اإىل املجتمع الدويل.

نووية  ك��ق��وة  و�شعنا  اأن  اأك���دت  الوطنية  اللجنة  لكن 
النووية  التهديدات  بالكامل  تتوقف  اأن  اإىل  �شيبقى 
اإىل رفع  املتحدة  الوليات  داعية  القادمة من اخل��ارج، 

العقوبات املفرو�شة على بيونغ يانغ. 
بالتوقيع  املتحدة  الوليات  قيام  يف  ترغب  اإنها  وقالت 
التي  الكورية  ر�شميا احلرب  تنهي  �شلم  على معاهدة 

دارت بني عامي 1950 و1953.
لنزع  �شفقة  على  واف��ق��ت  ق��د  ال�شمالية  ك��وري��ا  وك��ان��ت 
عام  م�شاعدات  على  احل�شول  مقابل  النووي  �شلحها 
2005 ولكنها تراجعت عنها فيما بعد وقالت اإنها لن 

تتخلى عن �شلحها النووي. 
اإعلن  بعيد  ال�شمالية  ال��ك��وري��ة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
املفاو�شات  ا�شتئناف  اإمكانية  ع��دم  املتحدة  ال��ولي��ات 
مع بيونغ يانغ اإذا مل تقم الأخرية ب� خطوات ملمو�شة 

لتبديد القلق ب�شاأن �شلحها النووي.

الإي��راين. وبّينت ال�شحيفة  املجتمع 
اأن روح����اين ح���از ع��ل��ى اأ����ش���وات من 
ال��ت��ي��اري��ن امل��ح��اف��ظ وال��دي��ن��ي، حيث 
���ش��ج��ل��ت ل���ه ك��م��ي��ة م���ن الأ�����ش����وات يف 
مدينة قم اأكرب مركز ديني يف اإيران 
اإىل كمية  بالإ�شافة  ومدينة م�شهد، 
اأ���ش��وات ك��ب��رية يف ال��ب��ل��دات والقرى 
والريف الإي���راين، الأم��ر ال��ذي يعد 
اأن التاأييد الذي  اإ�شارة وا�شحة على 
يتخطى  اجلديد  الرئي�س  به  يتمتع 
حدود ال�شباب املتعلم يف مراكز املدن. 
�شحيفة  تطرقت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
وا�شنطن بو�شت اإىل الرتحيب الذي 
النتخابات  يف  روح����اين  ف���وز  لق����اه 
الأو�شاط  يف  الإي���ران���ي���ة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
لل�شوؤون  وامل����راق����ب����ني  الأم����ريك����ي����ة 

ال�سحافة الأمريكية ت�سف روحاين بال�سيخ الدبلوما�سي

البارزاين يبحث مع وفد اأمريكي اأو�ساع املنطقة 

كوريا ال�سمالية تقرح حمادثات مع وا�سنطن

موؤمتر دويل للت�سامن مع مايل يف اجلزائر 

 •• عمان-وكاالت:

لوكالة  ال����ع����ام  امل���ف���و����س  اأع����ل����ن 
وت�شغيل  لإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
الفل�شطينيني،  ال�����لج�����ئ�����ني 
الأون��روا ، فيليبوغراندي ، ام�س 
يف  الفل�شطينيني  ال��لج��ئ��ني  اأن 
���ش��وري��ا جم��ت��م��ع م��ه��دد باخلطر 
وع��ل��ى �شفا ال��ه��اوي��ة ، واأ���ش��ار اإىل 
اأعدادهم  زي����ادة  م��ن  خم���اوف  اأن 
يف الأردن . واكد فيليبو غراندي 
ان الوكالة بحاجة ل200 مليون 
عملياتها  مت��وي��ل  ملوا�شلة  دولر 
للن�شف الثاين من العام اجلاري. 
وقال غراندي، يف موؤمتر �شحايف 
عمليات  م���دي���ر  ب��ح�����ش��ور  ع���ق���ده 
الأونروا يف �شوريا، مايكل كنزيل، 
عمان،  الأردن�����ي�����ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
يف  الفل�شطينيني  ال��لج��ئ��ني  اإن 
باخلطر،  م��ه��دد  جمتمع  ���ش��وري��ا 
ال��ه��اوي��ة يف هذا  �شفا  واإن��ه��م على 
وخوف  باإرتياب  ويعي�شون  البلد 
اللجئني  اأن  واأ�����ش����اف   . وق���ل���ق 
����ش���وري���ا مل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف 
فيه  يعي�شون  مكان  اأي  لهم  يعد 
 ، وا���ش��ح  م�شتقبل  لديهم  ولي�س 
املخيمات  ف��ق��دان  اأن  اإىل  م�شريا 
الفل�شطينية يف �شوريا هي معاناة 

للجميع .
وج������ود  اإىل  غ�������ران�������دي  ول�����ف�����ت 
اللجئني  اأع��داد  تراجع كبري يف 
اإ�شافة  �شوريا،  يف  الفل�شطينيني 

اإىل تراجع اأحوالهم ومعي�شتهم .
يعي�شون  الفل�شطينيني  اإن  وق��ال 
 ، م�شتمر  ب�شكل  ال��ت��ه��دي��د  حت��ت 
م�شريا اإىل اأن حالت اخلطف هي 

ال�شائدة يف �شوريا .
ي�شوده  ج����واً  ه��ن��اك  اأن  واأو����ش���ح 
اخلوف والقلق جلميع من يعي�س 

يف �شوريا .
الت�شعيد  اأن  غ���ران���دي  واأ����ش���اف 
خطري  �����ش����وري����ا  يف  ال���ع�������ش���ك���ري 
ا�شتمر  اإذا  خ���ا����ش���ة  و�����ش����ع����ب، 
 . ال�شيا�شي  العمل  على  متقدماً 

هجروا  األ����ف����ا(   350( ����ش���وري���ا 
الأعظم  وال�شواد  ديارهم،  وتركوا 
ل��ب��ن��ان.. و7  اإىل  م��ن��ه��م غ������ادروا 
اآلف اإىل الأردن . وقال غراندي، 
اإن و�شع اللجئني الفل�شطينيني 
امل�شكلة  م��ن  ه��و ج���زء  ���ش��وري��ا  يف 
ال�شوريون،  يعي�شها  التي  الكبرية 
م�شتقبل  حيال  قلقه  ع��ن  معرباً 
ال����لج����ئ����ني ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف 
املنطقة  ويف  خا�س  ب�شكل  �شوريا 
النزاع  اأط���راف  داعيا  ع��ام،  ب�شكل 
حيادية  اح�����رتام  اإىل  ���ش��وري��ا  يف 

واأ�شار اإىل اأن الو�شع الفل�شطيني 
يف ال�شراع يف �شوريا يحمل اأبعادا 
اأن ع���ددا من  اإىل  ، لف��ت��ا  اأخ����رى 
القتال  يف  تورطوا  الفل�شطينيني 
اأنه  ، غري  البلد  ه��ذا  احلا�شل يف 
�شدد على �شرورة احرتام الطابع 
الفل�شطينية  للمخيمات  امل���دين 
 7 هناك  اأن  واأ���ش��اف   . �شوريا  يف 
�شوريا  يف  فل�شطينية  خم��ي��م��ات 
م�شرحاً  اأ�شبحت   12 اأ���ش��ل  م��ن 
ل��ل��ق��ت��ال، واأك����ر م��ن ن�����ش��ف عدد 
ال����لج����ئ����ني ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف 

واأ�شار   . الفل�شطينية  املخيمات 
�شريح  ح�����وار  يف  دخ����ل  اأن�����ه  اىل 
الأردين  اخل���ارج���ي���ة  وزي������ر  م����ع 
مل�شكلة  ح��ل  لإي��ج��اد  ج���ودة  نا�شر 
اللجئني الفل�شطينيني الفارين 
م���ن ����ش���وري���ا وامل���ت���واج���دي���ن على 

اأرا�شي اململكة .
اإن ن�شف ه��وؤلء اللجئني  وق��ال 
الأون�����روا  ���ش��ج��لت  يف  م�شجلني 
اإىل  ع�����ادوا  وب���ال���ت���ايل  الأردن  يف 

منطقتهم.
ولفت اإىل وجود خماوف من زيادة 
اأعداد اللجئني الفل�شطينيني يف 
الأردن ، مو�شحا اأنه ينظر لهوؤلء 
املناطق  خم��ت��ل��ف  يف  ال���لج���ئ���ني 

باأنهم ي�شكلون تهديدا للأمن .
عاجًل  ن�����داء  غ����ران����دي  واأط����ل����ق 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال���������دويل م�����ن اأج�����ل 
ت��ق��دمي ال��دع��م امل���ايل ل��� الأون����روا 
للقيام بواجباتها جتاه اللجئني 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  الفل�شطينيني، 
موازنة  تعاين عجزا يف  الأون���روا 
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مليون دولر.
ومن جهته، و�شف مدير عمليات 
مايكل  �����ش����وري����ا،  يف  الأون�������������روا 
للجئني  ي��ح�����ش��ل  م����ا  ك����ن����زيل، 
الفل�شطينيني يف �شوريا ب� ال�شعب 

جدا واخلطر املك�شوف .
التدخل  ل�  ال��دويل  املجتمع  ودع��ا 
ال�شراع يف �شوريا  اأج��ل وقف  من 

ب�شكل �شلمي و�شريع .

اأكدت حاجتها لـ200 مليون دولر

الأمم املتحدة: الالجئون الفل�سطينيون ب�سوريا يف خطر

ال�سفري الإ�سرائيلي يف رو�سيا يتعّر�س لل�سلب 
•• مو�شكو-يو بي اأي:

رو�شيا، حمفظته، خلل  الإ�شرائيلي يف  ال�شفري  �شلب  على  اأق��دم جمهول 
اأنباء  وكالة  ونقلت  الرو�شية.  بطر�شربغ  �شان  مدينة  اإىل  �شياحية  زي��ارة 
نوفو�شتي الرو�شية، عن بيان لوزارة الداخلية اأن عملية ال�شلب متت اأم�س 
اإنه  ال���وزارة  اأك��رب مدينة يف رو�شيا. وقالت  ث��اين  النهار يف  الأول يف و�شح 
يف 15 حزيران يونيو، اأبلغ ال�شفري الإ�شرائيلي ال�شرطة اأنها عند ال�شاعة 
�شلبه  على  جمهول  اأقدم  امبانكمينت،  بال�س  منطقة  يف  ظهراً   12:30
األف روبل )400 دولر(، وبطاقة   12 التي كانت حتتوي على  حمفظته 
على  املجهول  ال�شخ�س  خللها  من  اأق��دم  م�شرفية  وبطاقة  دبلوما�شية، 
�شحب ما يزيد عن 2500 دولر منها . واأ�شار البيان اإىل اأن اجلهود جارية 

للعثور على املنّفذ.

•• اجلزائر-يو بي اأي:

افتتحت بالعا�شمة اجلزائر، ام�س اأعمال موؤمتر دويل 
اإفريقية  �شخ�شيات  مب�����ش��ارك��ة  م���ايل  م��ع  للت�شامن 
فاعلة. وقال الناطق با�شم ال�شبكة اجلزائرية لأ�شدقاء 
املوؤمتر  اإن  ال���ع���م���اري،  امل�����ايل، حم��م��د حم���رز  ال�����ش��ع��ب 
 123 منهم  م�����ش��ارك،   300 ح�����ش��ور  ي�شهد  ال����دويل 
م�����ش��ارك��ا مي��ث��ل��ون ه��ي��ئ��ات وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع املدين 
املجل�س  رئ��ي�����س  الإف��ري��ق��ي م��ن بينهم  ال�����ش��اح��ل  ل���دول 
والأمني  ديكو،  ال�شيخ حممد  الأعلى مبايل  الإ�شلمي 
ونوادي  جلمعيات  الإف��ري��ق��ي��ة  للفيدرالية  التنفيذي 
الحتاد الإفريقي، تانقا فلويون�س كابور، والأمني العام 
للرابطة الإفريقية للمجتمع عبيدون، ورئي�س الهلل 

الدفاع  �شبكة  ورئي�س  بنديار،  علي  النيجريي،  الأحمر 
اإىل جانب  بالت�شاد، جيمت طوقي،  الإن�شان  عن حقوق 
ال�شيخ عمر ديارا، الذي �شيلقي حما�شرة حول مو�شوع 
احلفاظ على الوحدة الرتابية وال�شعبية مبايل واإعادة 

البناء الدميقراطي للموؤ�ش�شات .
امل��داخ��لت التي �شتقدم خ��لل ه��ذا املوؤمتر  اأه��م  وم��ن 
اأزم���ة مايل  م��ن  اخل���روج  وا�شرتاتيجية  امل���راأة  مو�شوع 
تقدمها الوزيرة املالية، اأمينتا درامان ترواي، بالإ�شافة 
دول  وعلماء  اأئمة  لرابطة  العام  للأمني  مداخلة  اإىل 
ال�شاحل، يو�شف م�شرية، بعنوان العقلء ورابطة الأئمة 
اأمام اأزمة ال�شاحل الإفريقي . واأعلن ديكو اأن اجلزائر 
اأمام  امل��ايل  ال�شعب  �شمود  يف  �شاهم  فعال  دورا  لعبت 

الأزمة التي يعي�شها ل�شيما خلل ال�شنة اجلارية .
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اأ�سكتلندا حتقق يف تهديد لطائرة م�سرية هبوط ا�سطراري لطائرة على متنها بو�س 
•• اأ�شكتلندا-وكاالت:

تهديد  ح��ول  حتقيقا  اأ�شكتلندا  يف  الأم��ن  �شلطات  فتحت 
ا�شطرت  للطريان  م�شر  ل�شركة  تابعة  ط��ائ��رة  بتفجري 
اأم�س الأول اإىل الهبوط يف مطار بري�شتويك بعد العثور 
اإىل  ق��وات جوية  دع��ا  فيها، مما  ر�شالة م�شتبه  فيها على 

مواكبة الطائرة.
متجهة  كانت  الطائرة  اإن  الأ�شكتلندية  ال�شرطة  وقالت 
مطار  نحو  اجتاهها  وغ��ريت  نيويورك  اإىل  القاهرة  من 
بري�شتويك بعد العثور على الر�شالة التي تهدد بتفجري 
يخ�شعون  ال�326  ال����رك����اب  اأن  م��و���ش��ح��ة  ال���ط���ائ���رة، 

�شرطة  م��ن  ك��روف��ورد،  اآلن  املحقق  ونفى  لل�شتجواب. 
مل  ق��ائ��ل  �شخ�س،  اأي  اأي���دي  يف  ال��ق��ي��ود  و���ش��ع  اأ�شكتلندا 
يحتجز اأو يقب�س على اأي �شخ�س ونوا�شل حتقيقاتنا يف 
الورقة التي مت العثور عليها وم�شدرها والدافع. واأ�شاف 
دقيق  ب�شكل  التحقيق  �شيتم  ل  اأم  م��زح��ة  ك��ان��ت  ���ش��واء 

لتحديد امللب�شات .
ونقلت وكالة ال�شحافة الفرن�شية عن الراكبة ندى توفيق 
اأن��ه��ا ع���رت يف ح��م��ام ال��ط��ائ��رة ع��ل��ى ر���ش��ال��ة ك��ت��ب عليها 
�شاأحرق الطائرة، لفتة اإىل اأن الر�شالة التي كانت حتمل 
على  قلم  بوا�شطة  كتبت  ال��ط��ائ��رة  يف  مقعد  رق��م  اأي�����ش��ا 
منديل ورقي بخط اليد وكان القلم ل يزال هناك وطلبت 

احل�شول  من  يتمكنوا  حتى  عليه  املحافظة  الطاقم  من 
على اأي ب�شمات منه.

بدوره، اأعلن رئي�س ال�شركة القاب�شة مل�شر للطريان توفيق 
عا�شي اأن الفرق الأمنية اخلا�شة بالك�شف عن املفرقعات 
اأن��ه مت  اإىل  انتهت من فح�س كل رك��اب الطائرة، م�شريا 
الرحلة  با�شتئناف  الطاقم  لقيام  موافقة  على  احل�شول 

مبا�شرة بعد النتهاء من عمليات التفتي�س والتحقيق.
وكانت وزارة الدفاع الربيطانية قد اأفادت باأن قوات اجلو 
 777 الربيطانية واكبت الطائرة وهي من طراز بوينغ 
نفاثة  طائرات  تدخل  اإىل  لفتة  الأ�شكتلندي،  املطار  اإىل 

عدة.

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

بو�س،  ج��ورج  ال�شابق  الأم��ريك��ي  الرئي�س  متنها  على  ك��ان  نفذت طائرة 
رائحة  عن  الطيار  اأبلغ  اأن  بعد  لوي�شفيل  مدينة  يف  ا�شطرارياً  هبوطاً 

دخان.
وذكرت �شبكة )�شي اأن اأن( الأمريكية، اأن الطائرة كانت يف طريقها من 
مطار فيلدلفيا اإىل مطار دال�س حني قامت بالهبوط الإ�شطراري بعد 

اأن بّلغ القبطان عن رائحة دخان.
وحطت الطائرة ب�شلم يف مطار مدينة لوي�شفيل يف كنتاكي.

وقال فريدي فورد، املتحدث با�شم بو�س، اإن الرئي�س ال�شابق عاد واأكمل 
رحلته اإىل منزله يف دال�س.

قادة افارقة يطالبون 
بتاأجيل انتخابات زميبابوي 

•• مابوتو-ا.ف.ب:

رئي�س  م��اب��وت��و  اف��ري��ق��ي��ا اجل��ن��وب��ي��ة يف خ��ت��ام قمتهم يف  ق���ادة دول  ط��ال��ب 
زميبابوي روبرت موغابي بتاأجيل النتخابات الت�شريعية والرئا�شية التي 
مورغان  وزرائ���ه  رئي�س  لرغبة  خلفا  يوليو  مت��وز   31 يف  اج��راءه��ا  ق��رر 
ت�شانغرياي. وقال المني العام ملجموعة التنمية لدول افريقيا اجلنوبية 
توما�س �شالوماو اثر انتهاء اعمال القمة التي ا�شت�شافتها عا�شمة موزمبيق 
الد�شتورية  املحكمة  من  زميبابوي  حكومة  تطلب  ان  ال�شروري  من  ان��ه 
مهلة اخرى بعد 31 متوز يوليو. وكان موغابي حدد يوم 31 متوز يوليو 
موعدا لجراء النتخابات الت�شريعية والرئا�شية، كما اأعلن رئي�س الوزراء 

مورغان ت�شانغرياي الذي اكد رف�شه هذا القرار. 
وي�شتند موغابي اىل قرار ا�شدرته املحكمة الد�شتورية وح�شت فيه الرئي�س 
على حتديد موعد للنتخابات قبل 31 متوز يوليو، يف حني يطالب رئي�س 
الوزراء با�شلح و�شائل العلم والقوى المنية قبل اجراء هذه النتخابات. 
ويوؤكد ت�شانغرياي انه بح�شب اتفاق تقا�شم ال�شلطة الذي وقع مع موغابي 
الوزراء  رئي�س  مع  بالت�شاور  ال  التحرك  للرئي�س  يحق  ل   ،2008 نهاية 
التنفيذية،  ال�شلطة  ق����رارات  ك��ل  يف 
 . النتخابات  مبا فيها اعلن موعد 
وتهدف النتخابات يف زميبابوي اىل 
بني  اله�س  احلكومي  التعاي�س  انهاء 
تعاي�س  وه��و  وت�شانغرياي،  موغابي 
الدويل  املجتمع  م��ن  ب�شغط  ار���ش��ي 
ال��ب��ل��د ح���رب���ا اهلية  ل��ت��ج��ن��ي��ب ه����ذا 
نحو  خلفت  التي  العنف  اع��م��ال  اث��ر 
النتخابات  دورت���ي  ب��ني  قتيل  مئتي 
و�شارك   .2008 ال��ع��ام  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
موغابي  م���ن  ك���ل  م���اب���وت���و  ق��م��ة  يف 

وت�شانغرياي.

وا�صنطن تدعو اإيران لحرتام اإرادة �صعبها

احتفالت بطهران وا�ستعداد دويل للتعاون مع روحاين 
•• طهران-وكاالت:

خرج اآلف الإيرانيني م�شاء ال�شبت 
ل��لح��ت��ف��ال ب���ف���وز ح�����ش��ن روح����اين 
امل��دع��وم م��ن ق��ب��ل الإ���ش��لح��ي��ني ب� 
خلفا  الإيرانية  الرئا�شة  انتخابات 
ل���� حم���م���ود اأح���م���دي جن�����اد، و�شط 
دويل  وا���ش��ت��ع��داد  اأم��ريك��ي  ترحيب 
للتعاون مع روحاين. وقالت وكالة 
غالبية  اإن  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال�����ش��ح��اف��ة 
ال�شوارع وال�شاحات و�شط العا�شمة 
املحتفلني،  بجموع  امتلأت  طهران 
كبرية  اأع��������داد  ان���ت�������ش���رت  ح����ني  يف 
م��ن ق��وات الأم���ن ت��راق��ب ع��ن بعد. 
لل�شجاع  نعم  قلنا  احل�شود  وهتف 
بالنتخابات  ف����از  ال����ذي  روح�����اين 
الأوىل  ال����دورة  م��ن  �شا�شع  ب��ف��ارق 
ال��ت��ي ج���رت اجل��م��ع��ة ب��ع��د ح�شوله 
بن�شبة  ���ش��وت،  مليون   18.6 على 
خم�شة  على  متقدما   ،50.68%
القائد  ب��ي��ن��ه��م  امل���ح���اف���ظ���ني  م����ن 
حم�شن  ال��ث��وري  للحر�س  ال�����ش��اب��ق 
ر�شائي وعمدة طهران حممد باقر 
ال�شيارات  �شائقو  وان�شم  قاليباف. 
اإطلق  ع��رب  املحتفلني  جموع  اإىل 
املارة  اأمام  �شياراتهم  لأبواق  العنان 
البنف�شجي  ال��ل��ون  ي��رت��دون  ال��ذي��ن 
الذي اختاره روحاين رمزا حلملته 
قريبة  طالبة  وق��ال��ت  النتخابية. 

�شارة  ت���دع���ى  الإ����ش���لح���ي���ني  م����ن 
اأخ�����ريا وب��ع��د ث��م��اين ���ش��ن��وات اأرى 
وجوه  على  اأراه���ا  باملدينة،  �شعادة 
عاما(   31( اإ�شكال  وق��ال   . النا�س 
�شت�شتعيد  واإي���ران  جديد  عهد  اإن��ه 
اأمل  ه��ن��اك  لأن  نحتفل  مكانتها، 
البع�س  ويطالب  ب��اإي��ران.  ج��دي��دا 

اإرادة  اح����رتام  اإىل  اإي�����ران  امل��ت��ح��دة 
ال�شعب بعد انتخاب روحاين وقالت 
اإن��ه��ا ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��داد ل��ل��ت��ع��اون معه 
ب�شكل مبا�شر. وقدم البيت الأبي�س 
تهنئة للإيرانيني على �شجاعتهم يف 
اإنه  وقال  م�شموعة  اأ�شواتهم  جعل 
واأعرب  الت�شويت.  نتيجة  يحرتم 

ال�شجناء  ب���اإط���لق  امل��ح��ت��ف��ني  م���ن 
ال�شيا�شيني وخ�شو�شا مري ح�شني 
اللذين  ك��روب��ي  م��و���ش��وي وم��ه��دي 
 ،2009 بانتخابات  كانا مر�شحني 
وهما  احتجاجية،  ملظاهرات  ودعيا 
منذ  اجل��ربي��ة  ل��لإق��ام��ة  يخ�شعان 
2011. من جانبها دعت الوليات 

ب�����اأن حت����رتم احلكومة  اأم���ل���ه  ع���ن 
ال�����ش��ع��ب وتتخذ  الإي���ران���ي���ة رغ��ب��ة 
م�شتقبل  ت�شنع  م�شوؤولة  خيارات 
وقال   . الإي��ران��ي��ني  جلميع  اأف�شل 
وا�شنطن  اإن  اأي�شا  الأبي�س  البيت 
م����ا زال������ت م�����ش��ت��ع��دة ل���ل���ح���وار مع 
للتو�شل  مبا�شرة  ط��ه��ران  حكومة 
ل��ت��ب��دي��د قلق  دب��ل��وم��ا���ش��ي  اإىل ح��ل 
برناجمها  ب�شاأن  ال���دويل  املجتمع 
باأنها  ال��غ��رب  ي�شك  ال���ذي  ال��ن��ووي 
�شلح  لمتلك  خلله  من  ت�شعى 
نووي، وهو ما تنفيه طهران. وقال 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأم���ريك���ي جون 
كريي -يف بيان- اإن روح��اين الذي 
للعتدال  ان��ت�����ش��ارا  ف����وزه  اع��ت��رب 
ع���ل���ى ال���ت���ط���رف ق����د ت��ع��ه��د م�����رارا 
لكل  باإعادة احلريات  خلل حملته 

الإيرانيني وتعزيزها .
واإىل جانب الوليات املتحدة، اأعرب 
ا�شتعداده  ع��ن  الأوروب������ي  الحت����اد 
ب�شاأن  املنتخب  الرئي�س  مع  للعمل 
امل��ل��ف ال���ن���ووي ل���ب���لده، م�����ش��ي��دا ب� 
ت��ط��ل��ع ال�����ش��ع��ب الإي������راين ال����ذي ل 

يتزعزع اإىل الدميقراطية .
فرن�شا  م�����ن  ك�����ل  اأع������رب������ت  ك����م����ا   
باأن  الأم���ل  ع��ن  واأمل��ان��ي��ا  وبريطانيا 
اجلديدة  الإيرانية  القيادة  تتعاون 
النووي،  ل��ل��ربن��ام��ج  ح��ل  اإي��ج��اد  يف 
اإيطاليا ا�شتعدادها لتطوير  واأبدت 

حوار  واإج����راء  الثنائية  ال��ع��لق��ات 
واملجتمع  ط����ه����ران  ب����ني  م���ب���ا����ش���ر 

الدويل بعد انتخاب روحاين.
غري اأن اخلبرية بال�شوؤون الإيرانية 
�شابان  مركز  من  مالوين،  �شوازان 
التابع  الأو���ش��ط  ال�شرق  ل�شيا�شات 
مل��وؤ���ش�����ش��ة ب���رون���ك���ن���غ���ز، ق��ل��ل��ت من 
الإيرانية،  النتخابات  نتائج  �شاأن 
�شريع،  تقدم  اأي  لن يحدث  وقالت 
ممكنة  نتيجة  اأف�����ش��ل  ه���ذه  ول��ك��ن 
م���ن ن��اح��ي��ة ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي تهتم 
واأ�شافت   . امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ب��ه��ا 
جيدا  ت��درك  وا�شنطن  اأن  م��ال��وين 
ال��ق��ي��ود ال��داخ��ل��ي��ة امل��ف��رو���ش��ة على 
روح���اين  وي��دي��ر  روح�����اين.  �شلطة 
الق���ت�������ش���اد وي��ت��م��ت��ع ب���ن���ف���وذ مهم 
بال�شوؤون  ال��ق��رار  �شنع  عملية  يف 
اليومية، رغم اأن الزعيم الأعلى اآية 
اهلل علي خامنئي هو �شاحب القرار 
ومن  الرئي�شة  بالق�شايا  النهائي 
والربنامج  ال��ق��وم��ي  الأم����ن  بينها 

النووي.

)مر�شي(  وه���و  م�����ش��ر  يف  داخ��ل��ي��ة 
الو�شائل  ك���ل  ا���ش��ت��خ��دام  ي���ح���اول 
يعتقد  ب������دوره   . م��ن��ه��ا  ل���ل���خ���روج 
املدير التنفيذي للمجل�س امل�شري 
لل�شوؤون اخلارجية ال�شفري ال�شابق 
الرئي�س  ان  ���ش��ل��ب��ي  ام���ني  ال�����ش��ي��د 
امل�������ش���ري ي����ح����اول ال���رتك���ي���ز على 
من  ن��وع��ا  حتقق  خ��ارج��ي��ة  ق�شايا 

ال�شيا�شة  ق�����ش��اي��ا  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
ال�شابيع  وخ������لل   . اخل���ارج���ي���ة 
جماعة  �شاركت  املا�شية،  القليلة 
م�شريات  يف  امل�����ش��ل��م��ني  الخ�������وان 
خارجية  ق�شايا  ح���ول  وف��ع��ال��ي��ات 
ح��ا���ش��دة اللف م��ن ان�����ش��اره��ا يف 
لدعم  م�����ش��رية  بينها  م��ن  ال�����ش��ارع 

القد�س قبل ع�شرة ايام.

الل��ت��ف��اف ال�����ش��ع��ب��ي ح��ول��ه ، لكن 
���ش��ل��ب��ي ق����ال ل��ف��ران�����س ب���ر����س هذا 
امل��وق��ف ل��ن ي��ك��ون ل��ه ت��اأث��ري كبري 
املناه�س  ال�����ش��ع��ب��ي  احل����راك  ع��ل��ى 
ح�شد  ي���وا����ش���ل  وال��������ذي  مل���ر����ش���ي 
)حزيران(   30 ل��ي��وم  امل��واط��ن��ني 
الداخلية  الزم����ة  وت��اب��ع   . ي��ون��ي��و 
يغطيها  ان  م����ن  ب���ك���ث���ري  اع����م����ق 

•• القاهرة-ا.ف.ب:

ان  ام�����س  م�شريون  حمللون  ق��ال 
الرئي�س امل�شري ال�شلمي حممد 
مر�شي يحاول الهروب من الزمة 
والتظاهرات  الداخلية  ال�شيا�شية 
نهاية  امل���ت���وق���ع���ة  ل����ه  امل���ن���اه�������ش���ة 
ال�شهر اجل��اري عرب الرتكيز على 
النزاع ال�شوري وحماولة ك�شب ود 
تبني  خلل  من  املتحدة  الوليات 

مواقفها يف �شوريا.
امل��ن��ت��م��ي جلماعة  م��ر���ش��ي  واع���ل���ن 
العلقات  امل�شلمني قطع  الخ��وان 
مت����ام����ا م����ع ال���ن���ظ���ام ال���������ش����وري ، 
ام���ام الف  ال��ق��اه��ا  وق���ال يف كلمة 
ملعب  يف  املحت�شدين  ال�شلميني 
لن�شرة  م��وؤمت��ر  يف  ال��ق��اه��رة  �شتاد 
ال�شرعية  ال��ه��ي��ئ��ة  نظمته  ���ش��وري��ا 
ال�شلفية  والإ������ش�����لح  ل��ل��ح��ق��وق 
العلقات  ق��ط��ع  ق����ررت  م�����ش��ر  ان 
متاما مع النظام احلايل يف �شوريا 

احل��ايل يف  النظام  �شفارة  واغ��لق 
بالعمال  ال��ق��ائ��م  و���ش��ح��ب  م�����ش��ر 

امل�شري يف دم�شق.
وكانت م�شر و�شوريا تبادلتا �شحب 
�شفرائهما بالفعل يف �شباط فرباير 
2012 خلل فرتة حكم املجل�س 
الع�شكري مل�شر وانقطعت خطوط 
القاهرة  ب��ني  ال�شيا�شي  الت�����ش��ال 
ودم�شق منذ اكر من عام، ح�شبما 
فران�س  لوكالة  دبلوما�شيون  ق��ال 

بر�س.
وا�شتغل الرئي�س امل�شري الفعالية 
حتذير،  لتوجيه  ل�شوريا  الداعمة 
اع�����ت�����رب امل����ح����ل����ل����ون ان��������ه م���وج���ه 
ل��ل��ح��رك��ات ال�����ش��ب��اب��ي��ة والح������زاب 
التظاهر  اىل  دع��ت  التي  املعار�شة 
للمطالبة  اجل���اري،  ال�شهر  نهاية 

بانتخابات رئا�شية مبكرة.
التعامل  �شيتم  ان���ه  م��ر���ش��ي  واك���د 
بقايا  من  العابثني  مع  ح�شم  بكل 
ال�شابق، وا�شاف الواهمني  النظام 

وت�����ش��ت��غ��ل احل���رك���ة ت��ف��اق��م الزم���ة 
املنتجات  و�����ش����ح  الق����ت���������ش����ادي����ة 
البرتولية وتكرر انقطاع الكهرباء 
ال�شا�شية  ال�����ش��ل��ع  ا���ش��ع��ار  وغ����لء 
الغا�شبني  امل�شريني  الف  حل�شد 
الخ�����وان ح�شبما  ح��ك��م  ل���ش��ق��اط 
ق��رارات مر�شي  وا�شتحوذت  تقول. 
على جل اهتمام ال�شحف امل�شرية 
امل�شتقلة والقومية ال�شادرة الحد. 
اململوكة  اله���رام  �شحيفة  وق��ال��ت 
الوىل  �شفحتها  �شدر  يف  للدولة 
�شوريا  مع  العلقات  تقطع  م�شر 
ال�شروق  ���ش��ح��ي��ف��ة  ق��ال��ت  ف��ي��م��ا   ،
العلقات  يقطع  مر�شي  امل�شتقلة 
امل�شري  �شحيفة  لكن  �شوريا  م��ع 
ال����ي����وم امل�����ش��ت��ق��ل��ة اه���ت���م���ت اك���ر 
قائلة  خطابه  يف  الداخلي  بال�شان 
الرئي�س يحذر امل�شريني اياكم ان 

ت�شتدرجوا ملا ل نحب مل�شر .
وخلل عامه الول يف احلكم، اكد 
الرئي�س مر�شي ب�شكل م�شتمر على 

بامكانهم  ان  ي��ت�����ش��ورون  ال���ذي���ن 
هوؤلء  وال�شرعية  ال�شتقرار  هدم 
ال�شابق  النظام  ان�شار  ال��واه��م��ون 
وبقايا فلوله �شيتم التعامل معهم 

بكل ح�شم.
غ�شبا  امل�����ش��ري  الرئي�س  وي��واج��ه 
���ش��ع��ب��ي��ا م��ت�����ش��اع��دا ت���ب���ل���ور حول 
جتمع  التي  ال�شبابية  مترد  حركة 
ت���وق���ي���ع���ات ل���ل���م���ط���ال���ب���ة ب����اج����راء 
ودعت  م��ب��ك��رة،  رئا�شية  ان��ت��خ��اب��ات 
املعار�شة  ال��ت��ف��ت  ال���ت���ي  احل���رك���ة 
منها  القلب  ويف  حولها  امل�شرية 
الئتلف  الوطني  الن��ق��اذ  جبهة 
الرئي�شي للمعار�شة امل�شرية ، اىل 
احل�شد لتظاهرات يف 30 حزيران 
الذكرى  مبنا�شبة  اجل���اري  يونيو 

الوىل لتويل مر�شي ال�شلطة.
وب��ح�����ش��ب ال�����ش��ح��ف امل�����ش��ري��ة فان 
يف  الن  حتى  جنحت  مت��رد  حملة 
15 مليون  م���ن  ي��ق��رب  م���ا  ج��م��ع 
العري�شة.  ه������ذه  ع���ل���ى  ت���وق���ي���ع 

حل الأزمة يف �شوريا ب�شكل �شيا�شي، 
كما اقرتح جلنة رباعية من م�شر 
للمر  وال�شعودية  وتركيا  واي��ران 
اخلارجية  وزي�����ر  واع���ت���رب  ذات������ه. 
العرابي،  حممد  ال�شابق  امل�شري 
ال���ذي ك��ان ي��ت��وىل ه��ذا املن�شب يف 
فرتة حكم املجل�س الع�شكري التي 
ح�����ش��ن��ي مبارك  ا����ش���ق���اط  اع��ق��ب��ت 
ال��داخ��ل��ي��ة ه��ي التي  ،ان ال���ش��ب��اب 
امل�شري  الرئي�س  ق����رارات  حكمت 
جتاه �شوريا ، وقال لفران�س بر�س 
ماأزقا  ي���واج���ه  امل�������ش���ري  ال���ن���ظ���ام 
ي���ح���اول �شرف  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا داخ���ل���ي���ا 
الن���ظ���ار ع��ن��ه ع���رب ال��رتك��ي��ز على 
هذا  اخلارجية..  ال�شيا�شة  م�شاكل 

امر دارج يف ال�شيا�شة .
وا�شاف العرابي املوقف جيد لكنه 
فال�شيناريو  ف��ع��ال  وغ���ري  م��ت��اأخ��ر 
����ش���وري���ا منذ  احل�����ايل م���وج���ود يف 
ع��ام��ني وب��ال��ت��ايل ال��ت��وق��ي��ت نف�شه 
مثري للتعجب ، وتابع هناك ازمة 

•• بريوت-االأنا�شول:

الأطفال  ع�شرات  عرب  باللوحات، 
ال�����ش�����������������وري��ني ال��لج��ئ��ي��������������������ن اإىل 
لبن����ان عن م�شاعرهم وحكاياتهم، 
الت�ش����كيلي،  للف���ن  م��ع��ر���س  يف 
العا�شمة  يف  امل�شور  دار  افتتحه 
ال�������ش���ب���ت وي�����ش��ت��م��ر ملدة  ب������ريوت 

اأ�شبوع. 
امل���ع���ر����س، م���ع اف��ت��ت��اح��ه، ازدح����م 
القادمني  ال�����ش��وري��ني  ب��الأط��ف��ال 
اللبنانية  امل��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  م���ن 
ال�شور  والتقاط  لوحاتهم  لروؤية 

اإىل جانبها.
����ش���ع���د ����ش���رم���ي���ن���ي، اأح��������د جن���وم 
���ش��وري يبلغ من  امل��ع��ر���س، ط��ف��ل 
اأك��ر من  ر�شم  ع��ام��ا،   11 العمر 

�شنتني. خلل  لوحة   20
�شعد املبت�شم دائما، قال يف حديث 
ر�شم  اإنه يحب  النا�شول  ملرا�شلة 
البورتريهات )ال�شور التي جت�شد 
�شخ�شا( ويرغب باأن ي�شبح فنانا 
يف  معر�شا   وينظم  يكرب،  عندما 

�شوريا عندما تهداأ الأمور.
اأما يا�شمينة حم�شي ذات اخلم�س 
�شنوات، فتحمل لوحتها ال�شغرية، 

ومت�شي يف اأرجاء املعر�س.
الفتيات  م���ع  ي��ا���ش��م��ي��ن��ة  ت��ت��ح��دث 
ال�شغار عن الألوان التي ا�شرتتها 
الذي  الكبري  واللوح  والدتها  لها 

وتعطي  ب��ب��ريوت  الفل�شطينيني 
درو����ش���ا ل��لج��ئ��ني ال��ق��ادم��ني من 
يعانون  ك���ون���ه���م  ه���ن���اك  ����ش���وري���ا 

اأو�شاعا ماأ�شاوية جدا.
املعر�س  يف  امل��ن��ت�����ش��رة  ال���ل���وح���ات 
يعود  اأن  ���ش��رط  للبيع  خم�ش�شة 
الذين  ل��لأط��ف��ال  مبا�شرة  ريعها 
ر�شموها كنوع من الدعم املعنوي 
يف  ال���ش��ت��م��رار  ع��ل��ى  لت�شجيعهم 
كما  املوهبة  ه��ذه  لتنمية  الر�شم 

قالت نحاتي.
الأطفال  بها  مي��ر  التي  الأو���ش��اع 
والر�شم  ج��دا،  �شعبة  ال�شوريون 
لتفريغ  الو�شائل  اأف�شل  اأح��د  هو 
يح�شونها،  التي  وامل�شاعر  الطاقة 
للأطفال  امل�����ش��ور  دار  وم��ع��ر���س 
ال�������ش���وري���ني ل����ن ي����ك����ون الأخ�����ري 

ح�شبما اأكد القائمون عليه.
ي�شار اإىل اأن دار امل�شور هو معهد 
ل���ب���ن���اين ي���ق���وم ب���ت���دري���ب ال���ه���واة 
ع���ل���ى ال���ت�������ش���وي���ر ال���ف���وت���وغ���رايف 
لعر�س  للفنانني  معار�س  وينظم 

لوحاتهم الفنية.
ل�شوؤون  العليا  املفو�شية  وبح�شب 
اللجئني التابعة للأمم املتحدة، 
ال�شوريني  تخطي عدد اللجئني 
امل�شجلني يف لبنان حاجز ال�510 
اآلف لجئ، بخلف اأعداد اأخرى 
م���ن غ���ري امل�����ش��ج��ل��ني وال����ذي����ن ل 

يعرف عددهم بالتحديد .

للر�شم  وع�شقها  وال��ده��ا،  ابتاعه 
حتى على اجلدران.

خ�شر،  خديجة  تبدي  املقابل،  يف 
الطفلة اخلجولة، حزنها ال�شديد 
على لوحاتها التي بقيت يف حماة 
اأنقا�س  حت���ت  ����ش���وري���ا(  )و����ش���ط 

البيت املدمر.
الزاهية كالأحمر  الأل��وان  وغلبت 
والأ�شفر  والأزرق  والأخ�������ش���ر 
والأبي�س على معظم اللوحات، يف 
حماولة من الأطفال للتعبري عن 
الفرح  األوان  اإىل  ميلهم الطبيعي 
ال��ظ��روف ال�شعبة  والأم����ل، رغ��م 
الدمار  نتيجة  منها  يعانون  التي 
ال��ه��ائ��ل يف ���ش��وري��ا وجل��وئ��ه��م اإىل 

لبنان.
الفنانة  اأو���ش��ح��ت  ن��اح��ي��ت��ه��ا،  م��ن 
نحاتي،  دي��ب  ع��روب��ة  الت�شكيلية، 
القادمة من �شوريا اأن الهدف من 
الفرح  اأج���واء  اإ�شاعة  هو  املعر�س 
وال��ت�����ش��ل��ي��ة يف ن��ف��و���س الأط���ف���ال 
الذين ل ذنب لهم يف ما يحدث يف 

�شوريا من قتل وتخريب ودمار.
ملرا�شلة  وقالت نحاتي يف حديثها 
الأن����ا�����ش����ول اإن����ه����ا ت��خ�����ش�����س كل 
���ش��ب��ت م��ن الأ���ش��ب��وع لتعليم  ي���وم 
امل�شور  دار  ال�شوريني يف  الأطفال 
الت�شكيلي،  والفن  الر�شم  اأ�شاليب 
)بكرا  مركز  اإىل  تذهب  اأنها  كما 
اأحلى( يف خميم �شاتيل للجئني 

بعد اإعالنه قطع العالقات مع نظام الأ�صد

مر�سي يهرب من اأزمته الداخلية بالركيز على �سوريا

بالألوان.. اأطفال لجئي �سوريا ير�سمون حكاياتهم 



12 االثنني   -  17   يونيو    2013 م    -    العـدد    10820
Monday    17    June     2013  -  Issue No   10820

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
               اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/335   مد جز  - م ر - ب- اأ ظ

�شعيد  �شلطان  عليه:  مدعي  م�شر  اجلن�شية:  ا�شماعيل  حمودة  مدعي/ه�شام 
عبداهلل حممد القا�شي ال�شام�شي اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة 
القا�شي  حممد  عبداهلل  �شعيد  �شلطان   / اعلنه  املطلوب  درهم   22.000 مالية 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ال�شام�شي 
لنظر  موعدا   2013/6/19 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة 
الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  بدائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
               اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/720   جت جز  - م ت - ب- اأ ظ

باك�شتان  مدعي  نور وايل خان اجلن�شية:  بوكالة  مدعي/امري خان منري خان 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  املعدنية  لل�شناعات  ايل  �شركة  عليه: 
لل�شناعات  ايل  �شركة   / اعلنه  املطلوب  درهم(   18400( مببلغ  مالية  مطالبة 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  املعدنية 
لنظر  موعدا   2013/7/10 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة  التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
              اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2011/943   مد جز  - م ر - ب- اأ ظ

بيجم مظفر علي اجلن�شية:  نيهار  �شروج ميثله  ا�شكندراين  مدعي/عائ�شة غازي عبداملجيد 
الن�شاء  ومهر  فاطمة  وهم  �شروج  ا�شكندراين  عبداملجيد  غازي  ورثة  عليه:  مدعي  المارات 
وعبدالعزيز غازي ومن�شور غازي وعبدالكرمي غازي ومي�شون غازي وميل�شا غازي واخرون 
اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: فرز وجتنيب املطلوب اعلنهم / 1-مهرالن�شاء غازي 
3-مي�شون  �شروج  ا�شكندراين  عبداملجيد  غازي  2-عبدالكرمي  �شروج  ا�شكندراين  عبداملجيد 
غازي عبداملجيد ا�شكندراين �شروج 4- ملي�شا غازي عبداملجيد ا�شكندراين �شروج  5-من�شور     
الدعوى  بالن�شر)ب�شحيفة  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  �شروج  ا�شكندراين  عبداملجيد  غازي 
اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم  ال�شطب(  حيث ان املدعي  وبالتجديد من 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/23 املوافق  الحد 
الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا  ب� حمكمة ابوظبي البتدائية -  الدائرة الوىل  امام  �شباحاً 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/20

قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/769 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
املنفذ  فل�شطني   اجلن�شية:  عثمان  حممد  عبداهلل  حممود  التنفيذ/  طالب 
اجلن�شية:  ابوظبي   فرع  م  ذ.م.  والفواكه  للخ�شار  اطل�س  �شركة   : �شده 
المارات املطلوب اعلنه: �شركة اطل�س للخ�شار والفواكه ذ.م. م فرع ابوظبي 
اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/302 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/24 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/230 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
 : املنفذ �شده  �شراج خان اجلن�شية: بنغلدي�س   بابول خان  التنفيذ/  طالب 
اعلنه:     املطلوب  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  اجلديدة  الواحة 
الواحة اجلديدة للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
2012/3077 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثلثاء املوافق 
2013/6/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2937 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ حممد اقبال ح�شني حممد عبداملطلب اجلن�شية: بنغلدي�س     
اجلن�شية:  وال�شباغ  واحلدادة  النجارة  لعمال  الديره  ركن   : �شده  املنفذ 
النجارة واحلدادة وال�شباغ  الديره لعمال  اعلنه: ركن  املطلوب  المارات 
اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/1401 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند 
طلب  لنظر  موعدا   2013/6/25 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - الكائنة 
اعله،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/66 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
اجلن�شية:  الكرمي  رجاء  حممد  ال�شلم  �شهيد  حممد  التنفيذ/  طالب 
بنغلدي�س املنفذ �شده : �شركة جيوتك لللكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�شية: 
المارات املطلوب اعلنه: �شركة جيوتك لللكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�شية: 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/2207 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/25 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/142 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ ديلوار عبدالطالب بيباري اجلن�شية: بنغلدي�س املنفذ �شده 
اعلنه:   املطلوب  المارات   اجلن�شية:  وال�شباغ  للبل�شرت  في�شل حممد   :
في�شل حممد للبل�شرت وال�شباغ اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الثلثاء  يوم  لنظره جل�شة  اأظ وحدد  ع- ب-  م  2012/985 عم جز- 
2013/6/25 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3271 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ حامد كمال عبداجلواد  اجلن�شية: م�شر املنفذ �شده : رويال 
الوطنية للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات املطلوب اعلنه: رويال 
بالن�شر مبا  العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات   عنوانه:  الوطنية للمقاولت 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء  2012/2993 عم جز- م ع- ب- 
2013/6/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1168 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
املنفذ  بنغلدي�س  اجلن�شية:  ح�شني  جبل  ح�شني  �شهادت  التنفيذ/  طالب 
�شده : ايبل لل�شناعات املعدنية ذ.م.م اجلن�شية: المارات   املطلوب اعلنه: 
ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  املعدنية  لل�شناعات  ايبل 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
املوافق  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء  2013/1052 عم جز- م ع- ب- 
2013/6/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/249 ت  عام -م ر- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ حممد �شيف العامل حممد �شفيع العامل اجلن�شية: بنغلدي�س 
املنفذ �شده :  حممد حنيف اجلن�شية:الهند  املطلوب اعلنه:  حممد حنيف 
تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  اجلن�شية:الهند 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/37 مد جز- م ر- ب- اأظ وحدد 
التنفيذ  املوافق 2013/7/11 موعدا لنظر طلب  لنظره جل�شة يوم اخلمي�س 
الكائنة  التنفيذ -ابوظبي  بادارة  الدائرة الوىل  امام  فانت مكلف باحل�شور 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/240 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ حممد ابوبكر �شهيل حممد امني اجلن�شية: باك�شتان  املنفذ 
باب  اعلنه:  املطلوب  المارات   اجلن�شية:  للنجارة  الب�شتان  باب   : �شده 
الب�شتان للنجارة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
 2012/1480 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
عمايل- م ع- �س- اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2013/6/25 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )759و422و761و2013/762 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
اجمل  2-�شفيق  الهند  اجلن�شية:  كورونيان  حممد  كورونيان  عبدالعزيز  التنفيذ/1-  طالب 
مريا�شا  حممد  �شلطان  3-قادر  الهند  اجلن�شية:  عبداحلميد  كافوفغاتوي  عبداحلميد 
اجلن�شية: الهند 4-تاج ال�شلم نور ال�شلم اجلن�شية: بنغلدي�س املنفذ �شده: �شركة اطل�س 
اطل�س  �شركة  اعلنه:  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  ابوظبي  فرع  ذ.م.م  والفواكه  للخ�شار 
للخ�شار والفواكه ذ.م.م فرع ابوظبي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
اأظ  تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/318 عم جز- م ع- ب- 
فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  املوافق 2013/6/24 موعدا  الحد  يوم  لنظره جل�شة  وحدد 
باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - ابوظبي الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او 

بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/725 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
املنفذ �شده  الهند   التنفيذ/ ديباك �شريوماناليل بوتلت اجلن�شية:  طالب 
المارات     اجلن�شية:  ذ.م.م  اللكرتوميكانيكية  للأعمال  المارات  ا�شرت   :
املطلوب اعلنه:ا�شرت المارات للأعمال اللكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�شية: 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2013/92 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/24 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/941 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
با�شكا   : �شده  املنفذ  �شوريا  اجلن�شية:  زينة  نعيم  عماد  التنفيذ/  طالب 
با�شكا  اعلنه:  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  للمقاولت  المارات 
المارات للمقاولت ذ.م.م اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/497 
املوافق 2013/6/24  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني  م ع- ب-  عم جز- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
 اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/42 احوال �ضخ�ضية

اىل املحكوم  عليه/ عبدالرحمن ح�شن توانكر  العنوان: بالن�شر- نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2013/5/5 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح املدعية/ فوزية 
ح�شني ح�شن فرزانة/بالتي  : حكمت املحكمة مبثابة ح�شوري يف حق املدعى عليه مبا يلي: 
1( بتطليق املدعية/ فوزيه ح�شني ح�شن فرزانه من زوجها املدعى عليه عبدالرحمن ح�شن 
توانكر طلقة اوىل بائنة بينونة �شغرى مامل تثبت طلقة قبلها ول حتل له ال بعقد و�شداق 
جديدين. 2( حتت�شب عدتها من تاريخ �شريورة هذا احلكم باتا. 3(  تثبيت ح�شانة املدعية 
لبنتيها املذكورتني اعله. 4( الزامه مب�شروفات الدعوى. 5( ترك باقي الطلبات.  حكما 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/10م.
�ضالح القا�ضمي
    قا�ضي مبحكمة بني يا�س االبتدائية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء(
 حمكمة بني يا�س االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/667 جتاري كلي                          
حمل  جمهول  )ذ.م.م(  الحت��اد  مرطبات  م�شنع  �شركة   -1/ عليه  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي / �شركة التوريد واخلدمات الفنية )ذ.م.م(   قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�شامن مببلغ  
)1.003.376.98 درهم( مع الفائدة القانونية بن�شبة 9٪ من تاريخ 2013/1/1 
لها  وح��ددت  والت��ع��اب.   وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامهما  التام  ال�شداد  وحتى 
 ch.2E.22 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/1 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 بثلثة ايام على القل. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      

  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2013/298 مدين كلي                          

اىل املدعى عليه /1- كيم كراون العاملية املحدودة ) �س .ذ.م.م(   جمهول حمل 
وميثله:  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  للتاأمني  اللين�س   / املدعي  ان  مبا  القامة 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  لوتاه  عبدالرحمن  علي  ح�شني 
من   ٪9 القانونية  الفائدة  م��ع  دره���م(   131.960( مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. والزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف 
 2013/6/24 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch.1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      

  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2012/604 عقاري كلي                          

اىل املدعى عليه /1- نيوورلد انفي�شتمنت �س م ح ) جافزا(  جمهول حمل القامة مبا 
ابراهيم احمد عبداهلل احمد دلن وميثله: هند علي �شعيد حام عبداهلل    املدعي /  ان 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة احلكم بف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء فيما 
بني املدعي واملدعى عليهما والزام املدعى عليهما بالتكافل والت�شامن برد مبلغ وقدره 
)211855.92 درهم( والفائدة بواقع 12٪ �شنويا املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام 
وال��زام املدعى عليهما بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.    وح��ددت لها جل�شة يوم 
ch.1.A.1 لذا فانت مكلف  بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/8/26  الثنني 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/605 عقاري كلي                          
اىل املدعى عليه /1- نيوورلد انفي�شتمنت �س م ح ) جافزا(  جمهول حمل القامة مبا 
ابراهيم احمد عبداهلل احمد دلن وميثله: هند علي �شعيد حام عبداهلل    املدعي /  ان 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة احلكم بف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء فيما 
بني املدعي واملدعى عليهما والزام املدعى عليهما بالتكافل والت�شامن برد مبلغ وقدره 
)177389.01 درهم( والفائدة بواقع 12٪ �شنويا املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهما  املدعى  وال��زام 
ch.1.A.1 لذا فانت مكلف  بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/8/26  الثنني 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/167 جتاري كلي                          
اىل املدعى عليه /1- موريلز ودفين�شز جلف ���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
حممد  عبدالرحمن  وميثله:  ليمتد  جلف  ودفين�شز  موريلز   / املدعي  ان  مبا 
عي�شى جمعة    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة با�شدار احلكم بحل 
قانون  لحكام  طبقا  لت�شفيتها  م�شفي  وتعيني  الثانية  عليها  املدعي  ال�شركة 
ال�شركات التجارية والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  . وحددت لها 
 ch.1.C.15 جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/30 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 بثلثة ايام على القل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/189 عقاري كلي                          
اىل املدعى عليه /1- �شركة ال حامد للمناء والتعمري �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �شركة جلل �شيندلر للم�شاعد وال�شلمل ذ.م.م    قد 
وقدره  مببلغ  عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  )1174081.14دره�����م( 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.   . وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2013/7/3 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch.1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
احلكم  ف��ان  تخلفك  الق���ل.ويف حالة  على  اي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

�شيكون مبثابة ح�شوري 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2011/1049 عقاري كلي                          
بي  ام  اموبيلني جي  فاينانزن  ني�شل�شبري  اون��رت  كابيتال  ترند   -1/ عليهم  املدعى  اىل 
ات�س- فرع دبي 2- فرانك �شيمون 3- هاندريك فبيان اتزيرت- جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي / راتب عبود     قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها ف�شخ عقد البيع املوؤرخ 
2008/5/12 املحرر فيما بني املدعي واملدعى عليهم ب�شاأن الوحدة العقارية رقم )19- 
مبلغ  اجمايل  للمدعي  ي�شددوا  ب��اأن  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعى  ال��زام  مع   )27
املطالبة بواقع 629808.68 درهم  مع الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام. الزام املدعى عليهم بالت�شامن والتكافل ب�شداد الر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/8 ال�شاعة 11.00 �س 
بالقاعة ch.1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ  2013/6/17      
  مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/121 تظلم جتاري                            
ع��وده يو�شف  جمهول حمل القامة مبا  املتظلم �شده/1- حممد يو�شف  اىل 
ان املتظلم / حممد وليد ذياب عبدالرزاق وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني   
ال�شادر يف  القرار  اع��له ومو�شوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اق��ام عليكم  قد 
المر على عري�شة رقم 2013/308 جتاري والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها 
 ch 1.B.6 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 رئي�س الق�ضم                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



13

املال والأعمال
االثنني   -  17   يونيو    2013 م    -    العـدد    10820
Monday    17    June     2013  -  Issue No   10820

توقيع اتفاقية بني �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع و�سركة اأبوظبي للتمويل
عبد اهلل �شعيد الدرمكي اإن هذه التفاقية تاأتي يف اإطار 
حر�س �شندوق خليفة على توفري بدائل وحلول مالية 
للأع�شاء امل�شتفيدين من خدمات ال�شندوق لتخفي�س 
لرتفاع  ال�شلبية  الث���ار  م��ن  احل��د  ع��رب  الت�شغيل  كلف 
امل�شاريع.  اأ���ش��ح��اب  امل�شتفيدين  على  الي��ج��ار  ب���دلت 
بن�شبة ت�شل  �شتنخف�س  امل�شروع  تاأ�شي�س  اأن كلف  واأكد 
اىل نحو 30 باملائة ..م�شريا اىل اأن ال�شندوق �شيقدم 
العقاري  التمويل  قيمة  من  متفاوتة  بن�شب  �شمانات 
اأن  وتوقع  امل�شروع.  موجودات  قيمة  تعزيز  عن  ف�شل 
30 و40 م�شروعا  ي�شتفيد من هذا الربنامج ما بني 
يف املرحلة الوىل على اأن يتم زيادة عدد امل�شتفيدين يف 

مراحل لحقة.

•• اأبوظبي-وام:

ام�س  اإتفاقية  امل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  اأب��رم 
حزمة  ت��ق��دمي  يت�شمن  للتمويل  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  م��ع 
ال�شتثمار  ب��غ��ر���س  ال��ع��ق��اري  ال��ت��م��وي��ل  خ���دم���ات  م���ن 
تهيئة  اإىل  �شعيه  اإط���ار  يف  خدماته  م��ن  للم�شتفيدين 
بيئة منا�شبة لتاأ�شي�س و تطوير امل�شاريع التي ميولها يف 
اإرجاء الدولة كافة. وقع التفاقية كل من �شعادة عبد 
اهلل �شعيد الدرمكي الرئي�س التنفيذي ل�شندوق خليفة 
امل��ه��ريي رئي�س  ع��ي��د  ع��ل��ي  و���ش��ع��ادة  امل�����ش��اري��ع  لتطوير 
عدد  بح�شور  للتمويل  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  اإدارة  جمل�س 
من املديرين وامل�شوؤولني يف كل اجلانبني. وقال �شعادة 

ح��ت��ى 19 ي��ون��ي��و، وم���ن امل��ق��رر اأن 
ي�شارك الفريق الإماراتي الفائز يف 
على  للم�شابقة  النهائية  املناف�شات 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  م�شتوى 
ي�شت�شيفها جمل�س  والتي  اأفريقيا 
الفرتة  خ���لل  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
كي   2013 يونيو  و23   21 ب��ني 
يتناف�س مع اأف�شل 20 فريقاً على 
ل��ل��ف��وز بجوائز  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى 
دولر  األ��ف   50 على  قيمتها  تزيد 
ال�شيليكون  وادي  اإىل  ورح����ل����ة 

بالوليات املتحدة الأمريكية. 

ال�����ش��ل��ة ب����الإم����ارة وال��ت��ع��رف على 
الأماكن  ع��ن  ال���لزم���ة  امل��ع��ل��وم��ات 
وعادات  زي��ارت��ه��ا  يف  يرغبون  ال��ت��ي 
قبل  وثقافتها  وتقاليدها  ال��دول��ة 

القدوم اإليها. 
وقالت فاطمة ال�شويدي 21 عاماً 
الأعمال  ت��در���س حم��ا���ش��ب��ة  وال��ت��ي 
الفريق  ت�شاعد  �شوف  امل�شابقة  اأن 
على اإعداد منتج اأكر ابتكاراً حيث 
اإط��لع��ه على من��وذج للأعمال  مت 
خلل ور�شة العمل، وتدريبهم على 
�شياغتها  واإعادة  للأفكار  التو�شل 

واأكر  اب��ت��ك��اراً  اأك���ر  ت��ك��ون  بحيث 
قدرة على الت�شويق.  

عاماً   21 النيادي  رمي  واأو�شحت 
ع���ن ت�شميم  امل�����ش��وؤول��ة  ه���ي  اأن���ه���ا 
الكتيب بحيث يكون جذاباً لل�شياح 
وذلك عقب مرحلة جمع املعلومات 
بوا�شطة  املحتوى  واإع��داد  اللزمة 
ال��ف��ري��ق وم����ن ����ش���اأن امل�����ش��ارك��ة يف 
ا�شتخدام  ت��ع��ل��م��ه��ا  اأن  امل�����ش��اب��ق��ة 

تقنيات اأكر تطوراً.  
جت��در الإ���ش��ارة على اأن��ه مت متديد 
الإم����ارات  دول���ة  يف  امل�شابقة  ف���رتة 

•• ابوظبي- الفجر 

للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  ي��ن��ظ��م 
العاملية  انتل  �شركة  مع  بال�شراكة 
للطلبة  ت���دري���ب���ي���ة  ع���م���ل  ور�����ش����ة 
امل���واط���ن���ني وي����اأت����ي ذل����ك يف اإط����ار 
حتدي  مل�شابقة  املجل�س  ا�شت�شافة 
ملنطقة  الأع�����م�����ال  ل�����ري�����ادة  ان���ت���ل 
اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
امل�شاريع  دع��م  امل�شابقة  وت�شتهدف 
والت�شجيع  املبتكرة  التكنولوجية 
للأ�شخا�س  التقني  البتكار  على 

بني عمر 17 و35 عاماً.   
ل��ل��ط��ل��ب��ة فر�شة  امل�����ش��اب��ق��ة  وت��ت��ي��ح 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  مت��ث��ي��ل 
امل��ت��ح��دة يف م�����ش��اب��ق��ة حت���دي انتل 
بجامعة  ت��ن��ظ��ي��م��ه  امل���ق���رر  ال��ع��امل��ي 
بالوليات  ب��رك��ل��ي  يف  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
امل�شابقة  ه��ذه  وت�شتهدف  املتحدة 
ال�����ع�����امل�����ي�����ة خل�����ط�����ط الأع��������م��������ال 
اجلامعات  ط��ل��ب��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
واخل��ري��ج��ني اجل���دد وه���ي ت�شاعد 
الأع�����م�����ال  رواد  ت�������ش���ج���ي���ع  ع����ل����ى 
بالأفكار  والح��ت��ف��اء  ال�����ش��اع��دي��ن 
ترجمتها  مي��ك��ن  ال���ت���ي  اجل���دي���دة 
�شناعات  حتى  اأو  ج��دي��دة  مل�شاريع 

جديدة. 
وق�������ال �����ش����ع����ادة ال����دك����ت����ور ع�����ارف 

لقطاع  التنفيذي  املدير  احلمادي 
اأبوظبي  مبجل�س  ال��ع��ايل  التعليم 
تعترب  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ب���اأن  للتعليم 
القيادي  ال�����دور  ع��ل��ى  ح��ي��اً  م���ث���اًل 
امل��ت�����ش��اع��د ل����دول����ة الإم����������ارات يف 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  العاملية  ال�شوق 
ف����اإن����ه ي�����ش��ع��دن��ا ا���ش��ت�����ش��اف��ة هذا 
امل�������ش���روع ال����رائ����د وامل���ث���م���ر ال����ذي 
يكت�شف الأفراد الذين �شوف يكون 
ل��ه��م دور ف��ع��ال يف ت��ط��وي��ر امل����وارد 
ال���دول���ة ويف خمتلف  ال��ب�����ش��ري��ة يف 
اأنحاء العامل العربي حيث اأن رواد 
الأعمال ال�شباب هم امل�شتقبل وهم 
الأمل يف حتقيق الأداء املطلوب يف 
ال�شوق العاملي الذي ي�شهد مناف�شة 

�شديدة. 
واأ�شاف تت�شمن ا�شرتاتيجية قطاع 
امل�شاركة  باملجل�س  العايل  التعليم 
املجتمع  ق��واع��د  اإر���ش��اء  يف  الفعالة 
والبتكار  امل���ع���رف���ة  ع��ل��ى  ال���ق���ائ���م 
ولذلك فاإنه من ال�شروري ت�شجيع 
اأبنائنا الطلبة على امل�شاركة يف مثل 
هذه الفعاليات حيث اأنها ت�شاهم يف 
العمل اجلماعي  الرتقاء مبهارات 
ع��������لوة على  الأع������م������ال  وري����������ادة 
واملناف�شة  البتكار  على  ت�شجيعهم 
العمل  ع��ل��ى  ي���ع���ت���ادون  وجت��ع��ل��ه��م 
اجل���اد وال�����دوؤوب م��ن اأج���ل حتقيق 

واإننا نفخر باأنه للعام الثالث على 
ع��دد �شخم من  ي�شتخدم  ال��ت��وايل 
من  التكنولوجيا  العربية  العقول 
اأجل تعزيز ال�شتدامة القت�شادية 

والبيئية باملنطقة. 
نوجهها  التي  ر�شالتنا  اأن  واأ���ش��اف 
لي�س  ال���ف���وز  اأن  ه���ي  ال��ط��ل��ب��ة  اإىل 
ه�����و ال�����ه�����دف م�����ن امل�������ش���اب���ق���ة بل 
ي���ت���م���ث���ل ال�����ه�����دف يف دف������ع ح�����دود 
بغر�س  اأرح�����ب  اأف�����اق  اإىل  ال��ت��م��ي��ز 
واملجتمعات  الق���ت�������ش���اد  ت��ط��وي��ر 
علقات  اإق��ام��ة  يف  ك��ذل��ك  ويتمثل 
والتوا�شل  وال�������ش���راك���ة  ال���ت���ع���اون 
يتحلون  ال���ذي���ن  الأ���ش��خ��ا���س  م���ع 
م�شابهة ل�شتك�شاف فر�س  بعقلية 
فنحن  معهم  امل�شتقبلي  ال��ت��ع��اون 
يد  مب��د  ملتزمون  ان��ت��ل  �شركة  يف 
العون للعلماء ورواد الأعمال وقادة 
ال��ت��ع��رف على  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  ال��غ��د 
اإ�شهاماتهم التكنولوجية القيمة.  

امل�شابقة  يف  امل�����ش��ارك��ني  ب��ني  وم���ن 
���ش��ب��ع��ة طالبات  ف��ري��ق م��ك��ون م���ن 
مواطنات من جامعة زايد واللتي 
من املتوقع اأن يتخرجن العام املقبل 
كان قد فاز بجائزة املركز الأول عن 
�شمن  ت�شويقية  خطة  اأف�شل  فئة 
ثم  وم���ن  ���ش��ن��دوق خليفة  ج��وائ��ز 
فقد �شجعهم امل�شرف على املناف�شة 

ه���دف م��ع��ني وه���ي الأه�����داف التي 
ترتبط بروؤية اأبوظبي القت�شادية 
حكومة  �شيا�شات  واأجندة   2030
اأب���وظ���ب���ي.     ي�����ش��ارك يف امل�شابقة 
هذا العام ما يزيد عن 50 األفاً من 
العرب  الأع���م���ال  ورواد  املبتكرين 
من خمتلف املجالت التكنولوجية 
اأرجاء  م��ن جميع  ق��دم��وا  وال��ذي��ن 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
اأ�شماء  ت�شجيل  ومب��ج��رد  اأفريقيا 
الفر�شة  اأم���ام���ه���م  ت���ت���اح  ال��ط��ل��ب��ة 
التوجيه  ب��رام��ج  م��ن  ل��ل���ش��ت��ف��ادة 
اإ�شراف  حت��ت  امل��ك��ث��ف��ة  وال��ت��دري��ب 
ع��دد كبري من اأف�شل اخل��ربات يف 

خمتلف املجالت. 
م�������ن خ���������لل امل���������ش����اب����ق����ة ي����ط����ور 
التقنية  م��ه��ارات��ه��م  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة 
الأدوات  اأح������دث  ا����ش���ت���خ���دام  ع���رب 
خطط  اإع�������داد  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
الأع��م��ال التي ترتجم الأف��ك��ار اإىل 

م�شاريع جتارية ناجحة. 
ومن جانبه قال ال�شيد طه خليفة 
انتل  الإقليمي ل�شركة  العام  املدير 
اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  بال�شرق 
على  ح���ري�������ش���ة  ان���ت���ل  ����ش���رك���ة  اأن 
املجالت  الأعمال يف  ريادة  ت�شجيع 
ال��ع��ل��م��ي��ة وذل������ك م����ن اأج������ل دعم 
العربي  ال��ع��امل  يف  الب��ت��ك��ار  ثقافة 

كل  ي��ك��ون  و���ش��وف  امل�شابقة  �شمن 
فرد من اأفراد الفريق م�شوؤوًل عن 
م�شروعهم  �شمن  القطاعات  اأح��د 

مع �شركة انتل.   
كتيب  الطالبات  م�شروع  يت�شمن 
يزورون  ال��ذي��ن  ال�شياح  ي�شتهدف 
اإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي وال���ط���ال���ب���ة مها 
التنفيذي  امل���دي���ر  ه���ي  احل��و���ش��ن��ي 
الطالبتان  ت��ت��وىل  بينما  للفريق 
ه���ن���د ال���ف���ه���ي���م وم����ه����ا احل����م����ادي 
ال��ع��لق��ات العامة  امل�����ش��وؤول��ي��ة ع��ن 
احلمادي  ال��ع��ن��ود  الطالبة  وتهتم 
�شعد  ال��رمي  اأم��ا  الب�شرية  ب��امل��وارد 
املالية  ال�شوؤون  عن  م�شوؤولة  فهي 
وفاطمة ال�شويدي تدير الإنتاج، يف 
م�شوؤولة  النيادي  رمي  تعترب  حني 
با�شتخدام  ال��ك��ت��ي��ب  ت�شميم  ع���ن 

الو�شائط املتعددة. 
عاماً،   20 احلو�شني،  مها  تدر�س 
امل��ح��ا���ش��ب��ة ب��ج��ام��ع��ة زاي�������د، وهي 
امل�شاركة  خ�����لل  م����ن  ت�����ش��ت��ه��دف 
اإ���ش��اف��ة ���ش��يء جديد  امل�����ش��اب��ق��ة  يف 
ل��ل��ك��ت��ي��ب ال���ت�������ش���وي���ق���ي م����ن اأج����ل 
خمتلف  من  الأ�شخا�س  ا�شتقطاب 
اإمارة  ال��ب��ل��دان وال��ث��ق��اف��ات ل��زي��ارة 
اأبوظبي وتاأمل يف اأن يوفر الكتيب 
م��ن خلل  ل���ل���زوار جت��رب��ة عملية 
الإط�������لع ع��ل��ى امل���و����ش���وع���ات ذات 

جمموعة من الطلبة املواطنني ي�ساركون يف م�سابقة لريادة الأعمال

ارتفاع عدد امل�سافرين عرب مطار ال�سارقة يف مايو املا�سي بن�سبة 19.18 %
•• ال�شارقة-وام: 

و329 م�شافرا  الفا   728 اإىل  املا�شي  مايو  ال��دويل يف  ال�شارقة  امل�شافرين عرب مطار  ارتفع عدد 
وبن�شبة 19.18 يف املائة باملقارنة مع ال�شهر ذاته من عام 2012 املا�شي والذي بلغ عدد امل�شافرين 
خلله 611 الفا و129 م�شافرا. و �شجلت حركة الطائرات املنتظمة وغري املنتظمة زيادة بن�شبة 
اآلف و557  اإىل خم�شة   2012 اآلف و432 رحلة يف مايو  وارتفعت من خم�شة  املائة  2.30 يف 
رحلة يف مايو 2013. وو�شل حجم مناولة ال�شحن باملطار يف مايو املا�شي اىل اأكر من 28 األف 
طن بحيث �شجلت ال�شحنات الواردة زيادة بن�شبة 2.91 يف املائة يف حني بلغ حجم مناولة ال�شحن 
البحري- اجلوي اأكر من األفي طن. وقال �شعادة علي �شامل املدفع مدير عام هيئة مطار ال�شارقة اإن 
الهيئة اأكملت ا�شتعداداتها ملو�شم ال�شيف الذي ي�شهد خلله قطاع النقل اجلوي كالعادة اقبال كبريا 
من امل�شافرين وذلك من خلل ت�شخري الإمكانات وتقدمي اأف�شل اخلدمات والت�شهيلت للم�شافرين 

جلعل رحلتهم �شهلة ومي�شرة ومريحة.

اأخبتار ال�ستاعة: ترقيتتتتة اأ�ستتتواق املتتتال 
الإماراتية مرحلة جديدة يف م�سرية تطورها 

تبقى دبي اأمنوذج القيادة والريادة

جناحات دبي وريادتها تعود اإىل اأكرث من مائة عام
حممود عبد اهلل العو�صي يف حوار خا�س )للفجر(:

املهرجان يحمل الفر�س للجميع ولكل جمتهد ن�سيب
ال�شني  اأهمها:  العامل  دول��ة حول  اإح��دى وع�شرين  يف 
وكوريا اجلنوبية وتايوان والربازيل وبخلف احلجم 
الذي باتت متثله هذه الأ�شواق من اإجمايل اأ�شواق املال 
والزدهار  النمو  من  مبرحلة  حاليا  متر  فهي  العاملية 

تر�شحها لتويل اأدوار اأكر اأهمية يف امل�شتقبل. 
واأ�شافت اأن ثالث الدللت هي اأن قرار مورغان �شتانلي 
املالية العاملية  املوؤ�ش�شة  ينطوي على اعرتاف من هذه 
الكربى بكفاءة اأداء ال�شركات امل�شاهمة التي يتم تداول 
ال�شركات  هذه  واأن  الإماراتية  امل��ال  اأ�شواق  يف  اأ�شهمها 
واجل���دارة  امل���ايل  ال���ش��ت��ق��رار  م��ن  م�شتوى  اإىل  و�شلت 
املالية  امل��م��ار���ش��ة  وال���ك���ف���اءة يف  وال��ن�����ش��ج  الئ��ت��م��ان��ي��ة 
واللتزام مبعايري احلوكمة يوؤهلها لأن تكون مو�شعا 
لثقة موؤ�ش�شات الت�شنيف الدولية . واأ�شارت اإىل اأنه ل 
ميكن تناول هذا الإجن��از بالطبع مبعزل عما تو�شلت 
والت�شريعات  والأط��ر  والنقدية  املالية  ال�شيا�شات  اإليه 
القت�شادية يف الدولة من قدرة على اأداء دورها بكفاءة 
ومرونة يف توفري املناخ امللئم لتلك ال�شركات ملمار�شة 
القت�شادي  التطور  تام مع متطلبات  تناغم  دوره��ا يف 
ذاته  ال��وق��ت  يف  يتواكب  مب��ا  ككل  ال��دول��ة  يف  والتنمية 
اأ�شواق املال العاملية . وقالت  مع التطورات اجلارية يف 
رابع  اإن  الإف��ت��ت��اح��ي:  مقالها  خ��ت��ام  يف  ال�شاعة  اأخ��ب��ار 
اإي��ذان��ا ببدء  اأن ق��رار الرتقية يعد  ال��دللت يتمثل يف 
التي  املال الإماراتية  اأ�شواق  مرحلة جديدة يف م�شرية 
الأم����وال  ل���روؤو����س  وا���ش��ع��ة  ت��دف��ق��ات  ت�شهد  اأن  ي��رج��ح 
نحو  ال��ت��ق��دي��رات  ملعظم  وف��ق��ا  تتخطى  ق��د  الأج��ن��ب��ي��ة 
ثلثة مليارات دولر يف ظل انعكا�س قرار الرتقية على 
جانب  اإىل  ومعنوياتهم  الأجانب  امل�شتثمرين  توجهات 
اآثاره  تقت�شر  لن  ما  وه��و  اأي�شا  املحليني  امل�شتثمرين 
الطويل  الأج���ل  اإىل  �شتمتد  ب��ل  الق�شري  الأج���ل  على 
بحيث تتحول الأ�شواق اإىل مق�شد اآمن لروؤو�س الأموال 
الباحثة عن فر�س اإ�شتثمارية اآمنة وواعدة مما �شيكون 
اأداء ال�شركات وم�شروعاتها  اإيجابية جمة على  اآثار  له 

ال�شتثمارية اجلديدة والقت�شاد الوطني ككل.

•• اأبوظبي-وام:

موؤ�ش�شة مورغان  اإعلن  اإن  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  قالت 
و�شمها  الإماراتية  املال  اأ�شواق  ترقية  قرارها  �شتانلي 
�شمن  وذل��ك  النا�شئة  بالأ�شواق  اخلا�س  موؤ�شرها  اإىل 
العاملية  الأ�شواق  لت�شنيف  ال�شنوية  الدورية  املراجعة 
تطور  م�شرية  يف  جديدة  ملرحلة  عنوانا  لي�شع  جاء   ..
اأ����ش���واق امل����ال ال��وط��ن��ي��ة وت��ق��دم��ه��ا ال��ت��ي ه��ي ج���زء من 
م�شرية التطور والتقدم التي مير بها القت�شاد الوطني 
مع  متناغما  اأي�شا  الرتقية  ق��رار  وياأتي  ككل  والدولة 
ورغبتها  الدولة  اإليها  ت�شعى  التي  والغايات  الأه��داف 

احلثيثة يف جعل نف�شها مركزا ماليا اإقليميا وعامليا. 
اأو�شحت  امل��ال الإم��ارات��ي��ة  اأ���ش��واق  وحت��ت عنوان ترقية 
املال  اأ���ش��واق  ترقية  ب�����ش��اأن  �شتانلي  م��ورغ��ان  ق���رار  اأن 
الإماراتية اإىل اأ�شواق نا�شئة .. يحمل يف طياته العديد 
الثقة  اأول: يعك�س مدى  الإيجابية فهو  ال��دللت  من 
وخا�شة  ن�شجها  وم��دى  املحلية  الأ���ش��واق  يف  الدولية 
ا�شتيفاءها  النحو تتطلب  اأي �شوق على هذا  اأن ترقية 
جم��م��وع��ة م���ن امل��ع��اي��ري امل��ه��م��ة وه����ي: الن��ف��ت��اح على 
امللكية الأج��ن��ب��ي��ة وح��ري��ة ت��دف��ق روؤو�����س الأم�����وال من 
وفعالية  املوؤ�ش�شي  الإط����ار  وا���ش��ت��ق��رار  واإل��ي��ه��ا  ال��دول��ة 
وتهتم  احلوكمة  مبعايري  واللتزام  الت�شريعي  الإط��ار 
كذلك بحجم الأ�شواق وال�شيولة املتداولة بها بخلف 
الن�شرة  وبينت   . الوطني  للقت�شاد  العامة  املوؤ�شرات 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  الإم����ارات  م��رك��ز  ي�شدرها  ال��ت��ي 
ال�شرتاتيجية..اأن ثاين تلك الدللت هي اأن ان�شمام 
�شتانلي  م��ورغ��ان  موؤ�شر  اإىل  الإم��ارات��ي��ة  امل���ال  اأ���ش��واق 
العاملي  اله��ت��م��ام  ل��ب  يف  ي�شعها  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ل��لأ���ش��واق 
اإىل  اأه��م��ي��ة بالن�شبة  امل��وؤ���ش��ر م��ن  مل��ا يحتله ه��ذا  ن��ظ��را 
الأو�شاط املالية العاملية مبا فيها من م�شتثمرين اأفراد 
وموؤ�ش�شات مالية وحمللني وباحثني كونه يعطي �شورة 
العامل  ح��ول  الأ���ش��ه��م  اأ���ش��واق  م��ن  كبري  ل�شق  وا�شحة 
املال  اأ���ش��واق  تداولها يف  يتم  �شهم   2700 ي�شم  حيث 

ال�شياب  وم�شرية  وامل��ب��ادرة  الأرق���ام 
الرائدة  قيادتها  بف�شل  وال�شباب 
ال�شاهر  الأم����ني  احل����اذق  ورب��ان��ه��ا 

دائما لتحقق املزيد.
هكذا ا�شتهل التاجر املعروف �شعادة 
الأ���ش��ت��اذ حم��م��ود ع��ب��د اهلل حممد 
)للفجر(  ح��دي��ث��ه  ال��ع��و���ش��ي  ع��ل��ي 
مبنا�شبة انطلق فعاليات مهرجان 
ال�شعادة  غ��م��رت��ه  وق���د  دب���ي  �شيف 
وه����و ي���راج���ع ك��ت��اب وم�����ش��ات فكر 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شحاب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
�شاأنه  كان  كما  ملرات  قراءته  ويعيد 
)روؤيتي  ل�شموه  الأول  الكتاب  م��ع 
(...مل��اذا ؟ لأنه دءوب بعمله طموح 
ومتفح�س  بغايته  ونبيل  باأهدافه 

اخل���ل���ي���ج���ي���ة وال���ع���رب���ي���ة وغ���ريه���ا 
اإىل الإم�����ارات وق���دوم ال�����ش��واح من 
البلدان الباردة لل�شتمتاع بالبحر 
جانب  واىل  ال�����ش��م�����س  وب���اأ����ش���ع���ة 
الإعلنية  وال��لف��ت��ات  احل�شومات 
م��ده�����س يف  م��ف��اج��اآت  ث��م  امل�شجعة 
وقدوم  الت�شوق  وم��راك��ز  احل��دائ��ق 
لفت  بحما�س  والعائلت  الأطفال 
فدبي الآن حتتل املكانة الرابعة يف 
�شلح  واإذا  العاملية  التجزئة  جت��ارة 

الراأ�س �شلح اجل�شد .
العو�شي  حممود  الأ�شتاذ  واأ���ش��اف 
امل�شاركة  ج��ان��ب  اإىل  ه���ذا  ي���ق���ول: 
والعربية  امل���ح���ل���ي���ة  الإع����لم����ي����ة 
و�شحف  ت���ل���ف���از  م����ن  وال����دول����ي����ة 
واملهرجانات  العنكبوتية  وال�شبكة 
امل�شاحبة  وال���رتف���ي���ه���ي���ة  ال��ف��ن��ي��ة 

اإىل  الراحة  كل  ومرتاح  مببادراته 
ما تعلمه من اأفكار القائد وجتربته 
واأه���داف���ه ال��ن��ب��ي��ل��ة وال�����ش��ام��ي��ة اإنه 
ال��ذخ��ر اخل��ال��د ل��لأج��ي��ال واملعني 
ول  معينه  ين�شب  ل  ال����ذي  ال���ر 
يجف نبعه اأجل اإنه القائد الأمنوذج 
ينبوعه  م��ن  ينهل  ال���ذي  رع���اه اهلل 
وريحان  ال���ع���ط���اء  ب�����روح  اجل��م��ي��ع 
والإخل�س  الأم��ان��ة  وعبق  املثابرة 
من جيل اإىل جيل لأن �شموه يجيد 
زراع����ة ال���رج���ال ك��م��ا ي��ج��ي��د زراعة 
كل  لتنح�شر  والأ���ش��ج��ار  ال�شنابل 
متوالني  اجلميع   ويقطف  القفار 
�شاحب  ي��ا  فبوركت  الثمار  قطاف 
الأمني  وب��ورك ويل عهدك  ال�شمو 

واأبناوؤك الربرة. 

املفاجاآت تزهر وتثمر ف
ي كل الجتاهات

الأ����ش���ت���اذ حممود  م���ع  وب���ح���وارن���ا 
مهرجان  ث���م���ار  ح�����ول  ال���ع���و����ش���ي 
مفاجاآت �شيف دبي قال �شعادته اإن 
ومتزايدة  ومتنوعة  كثرية  الفوائد 
بدءا من قدوم ال�شواح اإىل رفع ن�شبة 
الت�شوق اإىل احل�شومات املحفزة اإىل 
اإذكاء رغبة ال�شائح بالتجارة واإذكاء 
خا�شة  بال�شياحية  ال��ت��اج��ر  رغ��ب��ة 
عطلت  مع  يتزامن  املهرجان  واأن 
العائلت  وق��دوم خمتلف  امل��دار���س 

الكتب  م����ع����ار�����س  ع������ن  ن����اه����ي����ك 
وامل�������ش���اب���ق���ات واحل�����واف�����ز واأل����ع����اب 
وح�شومات  وامل���ب���اري���ات  الأط����ف����ال 
الفنادق وو�شائل اجلذب لدى مراكز 
ال�شياحية  وامل��ن��ت��ج��ع��ات  ال��ت�����ش��وق 
اجلودة  بعنوان  ال�شحية  والنوادي 

والتميز. 

فر�س البيع وال�صراء:
العو�شي  حممود  الأ�شتاذ  ن��وه  كما 
اإىل فر�س البيع وال�شراء ول �شيما 
واللكرتونيات  العقارات  جمال  يف 
وال���ه���داي���ا وال�����ش��ل��ع ال���ف���اخ���رة لأن 
دب��ي ق��د غ��دت ال��ي��وم مدينة عاملية 
لي�س على م�شتوى اخلليج  بامتياز 
ال��ع��امل ونطمح  وع��ل��ى م�شتوى  ب��ل 
اخلم�س  خ�����لل  دب�����ي  ت���ك���ون  لأن 
املدينة  اأن تكون هي  املقبلة  �شنوات 
احلكيمة  القيادة  لأن  عامليا  الأوىل 
تعي كل متطلبات الريادة والتفوق 
وال�شبق بكل التفا�شيل كما �شتكون 
اك�شبو  العاملي  للمعر�س  مقرا  دبي 
دائما  ون��ح��ن  اهلل  اإن�����ش��اء   2020
م���ت���ف���ائ���ل���ون ف��ن��ح��ن ل ن���ح���رث يف 
ن���زرع يف اخل��ي��ال واإمنا  ال��ه��واء ول 

هي احلقيقة تتحدث عن نف�شها.

بنجاحاتها  متفردة  دب��ي  كانت  اإذا   
ومتيزها  ب��اإب��داع��ات��ه��ا  وا�شتثنائية 
املدرو�شة  وم��ف��اج��اآت��ه��ا  وق��ف��زات��ه��ا 
فاإنها اليوم هي بيئة �شحية بامتياز 
لطموحات اأبنائها وما ين�شده رجال 
اإليها  ي�����ش��ب��و  ف��ي��ه��ا وم����ا  الأع����م����ال 
القادمون اإىل ربوعها بكل تفا�شيل 
املرابع  وبكل جماليات  الربوع  هذه 

ورموزها ودللتها..
م���ن اجل���م���ل ج�����اءت ال����ق����درة على 
القوة  ج��اءت  ال�شقر  وم��ن  ال�شرب 
وم������ن رم��������ال ال���������ش����ح����راء ول�����دت 
املثابرة ومن اأمواج البحر و�شاطئه 
واأ�شماكه جاء ا�شطياد الفر�س ومن 
التحدي  كحل  ج��اء  ال�شم�س  اأ�شعة 
والأ�شول  القيم  اأم���ا  وال�شتجابة 
كر�شها  فقد  والتقاليد  والأع����راف 
وتغنى  احلنيف  الإ���ش��لم��ي  ال��دي��ن 
واخلليجي  ال��ع��رب��ي  ال������رتاث  ب��ه��ا 
حله  يف  الإن�شان  وعاي�شها  الأ�شيل 
ك��م��ا يف ت��رح��ال��ه م��ف��ك��را وحم����اورا 
ومبادرا وقا�شدا ووا�شل وطموحا 

دائما اإىل ما هو اأكر واأكر. 
البيئة  ه�������ذه  م����ع����امل  ك�����ل  وم�������ن 
وجتلياتها  وجمالياتها  ب�شعوباتها 
املتوالية  احلكيمة  القيادات  ج��اءت 
اأمن������وذج البلد  ل��ت��ج��ع��ل م���ن دب����ي 
بتناغم  وامل�����ت�����ط�����ورة  احل����دي����ث����ة 
ومعزوفة  وامل���ع���ا����ش���رة  الأ����ش���ال���ة 

قيادة حكيمة وريادة 
مدرو�سة و�سباق دائم 
ي�سنع  التتزمتتن  متتع 
ينتظره ول  احلتتدث 

ومتتبتتادئ  واأ�تتستتول  قيم 
وحتتتتوافتتتتز ومتتتبتتتادرة 
ومتيز  وجنتتاح  والتتتتتزام 
واإبداع .. هذه هي دبي

  حممود عبد اهلل العو�شي

 تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/   
كليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية: 

  
 املودعة بالرقم :53555 

 با�ش��م: الإمارات  
 وعنوانه:  �س ب 686 دبي، الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2 اأكتوبر 2004   وامل�شجلة حتت رقم:48989 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :3 يونيو 2013  وحتى تاريخ: 3 يونيو 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  17  يونيو 2013 العدد 10820

 تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/   
كليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

   
 املودعة بالرقم :53556 

 با�ش��م: الإمارات  
 وعنوانه:  �س ب 686 دبي، الإمارات العربية املتحدة  

بتاريخ:29 دي�شمرب 2003   وامل�شجلة حتت رقم:44095 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :3 يونيو 2013  وحتى تاريخ:  3 يونيو 2023
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  17  يونيو 2013 العدد 10820

 تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/   
كليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :53557 
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اآتيك تفتح باب الت�سجيل للن�سخة التا�سعة من برنامج تك كوي�ست�سندوق النقد العربي ينظم دورة حول �سيا�سات العمالة يف الدول العربية
•• اأبوظبي-وام:

الدرا�شي  ال�شف  من  الإماراتيني  للطلبة  الت�شجيل  باب  فتح  اآتيك  املتطورة  التكنولوجيا  ا�شتثمار  �شركة  اأعلنت 
ال�شابع وحتى التا�شع للم�شاركة يف برنامج تك كوي�شت يف ن�شخته التا�شعة التي ت�شتمر فعالياتها على مدار اأ�شبوعني 
اأبوظبي والعني واملنطقة الغربية. ويخو�س الطلبة امل�شاركون �شل�شلة من التجارب العملية يف  يف كل من مدينة 
وترفيهية  تعليمية  واأن�شطة  عمل  ور�شات  يف  امل�شاركة  عرب  والريا�شيات  والهند�شة  والتكنولوجيا  العلوم  جمالت 
تفاعلية تهدف اإىل تزويد الطالب باملهارات واملعارف العلمية التي ت�شتنه�س طموحاته امل�شتقبلية لدخول جمالت 
اأ�شباه  العمل املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وامتهان وظائف مرموقة يف جمالت عملية متخ�ش�شة مثل �شناعة 
املو�شلت والرعاية ال�شحية والتكنولوجيا املتطورة وغريها. ويتوقع القائمون على الربنامج م�شاركة اأكر من 
200 طالب من اأنحاء الإمارات يف اليوم الفتتاحي يف 7 يوليو القادم والذي تقام فعالياته يف ذات الوقت يف كل 
من مقر �شركة اآتيك يف مبنى الدار باأبوظبي وجامعة الإمارات بالعني لينتقل بعدها يوم 14 يوليو اإىل مدر�شة 
املرفاأ باملنطقة الغربية. و�شيحظى الطلبة امل�شاركون يف الربنامج بفر�شة العمل يدا بيد مع مدربني وخرباء يف 

ال�شناعات التكنولوجية املتطورة من �شركات عاملية .

واأنظمة  ال��ذات��ي  والتوظيف  التدريب  وب��رام��ج 
والتوظيف.  وال��ه��ج��رة  امل���رن���ة  ال��ع��م��ال��ة  ���ش��وق 
ال�شندوق  ادارة  وقال مدير عام رئي�س جمل�س 
الدكتور جا�شم املناعي يف كلمة افتتاحية للدورة 
األقاها نيابة عنه الدكتور �شعود الربيكان مدير 
اإن  بال�شندوق  القت�شادية  ال�شيا�شات  معهد 
األقت بظللها على  التي  العاملية  املالية  الزمة 
اقت�شادات العامل ومنها اقت�شادات هذه املنطقة 
النمو القت�شادي  اإىل تباطوؤ يف  اأدت وبل �شك 
اىل  لفتا  البطالة  معدلت  ارتفاع  اإىل  اأدى  ما 
اأنه كلما ازداد املعرو�س من العمالة عن معدلت 

التوظيف ارتفع معدل البطالة.

•• اأبوظبي-وام:

العربي  ال��ن��ق��د  ���ش��ن��دوق  مب��ق��ر  ام�����س  افتتحت 
التي  ال��ع��م��ال��ة  �شيا�شات  ح���ول  دورة  ب��اأب��وظ��ب��ي 
ي��ن��ظ��م��ه��ا م��ع��ه��د ال�����ش��ي��ا���ش��ات الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
ال�شندوق بالتعاون مع البنك الدويل وت�شتمر 
خم�شة اأيام وي�شارك فيها 36 م�شاركا من 16 
الجتاهات  على  اجلامعة  وتركز  عربية.  دول��ة 
والتحديات التي تواجه خلق العمالة يف منطقة 
واملهارات  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  الو����ش���ط  ال�����ش��رق 
امل��ن��ط��ق��ة وال��ن��م��و وتنمية  وال��ت��وظ��ي��ف يف ه���ذه 
الأجور  دعم  وتنفيذ  وت�شميم  اخلا�س  القطاع 

ال�شادرات  على  ال��رق��اب��ة  من�شقة 
م�شوؤولياتها  �شمن  ي��ن��درج  حيث 
�شركة  ال����ت����زام  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة 
�شرتاتا وتطويرها امل�شتمر للوائح 
للرقابة على  الدولية  التنظيمية 
ال�شادرات والتي حتدد وت�شرتط 
وت�شدير  ا����ش���ت���رياد  م��ت��ط��ل��ب��ات 
ال��ف��ن��ي��ة داخل  امل�����واد وال���ب���ي���ان���ات 
ال���دول���ة . وق��ام��ت �شركة  وخ����ارج 
موؤخرا برتقية  للت�شنيع  �شرتاتا 
خ��م�����س اإم����ارات����ي����ات ع���ام���لت يف 
املجال الفني يف �شناعة الطريان 
عمل  ل��ف��رق  م���دي���رات  لي�شبحن 

خمتلفة يف ال�شركة.

بتحقيق  ال���ع���ام  ه����ذا  م���ن  ���ش��اب��ق 
اإجنازين مهمني يف جمال تطوير 
جمال  يف  امل����واط����ن����ة  ال����ك����ف����اءات 
الإجناز  متثل  ال��ط��ريان  �شناعة 
املهند�شة  اأ���ش��ب��ح��ت  اأن  يف  الأول 
خولة الرئي�شي - 27 عاما - اأول 
م��واط��ن��ة اإم���ارات���ي���ة حت�����ش��ل على 
�شهادة امل�شتوى الثالث من فح�س 
الأ�شعة ال�شينية يف جمال هند�شة 
ال��ف��ح�����س واجل������ودة وذل����ك وفقا 

ملعايري الطريان الدولية املطلوبة 
من قبل جميع ال�شركات امل�شنعة 
الإجناز  الأ�شلية. وهذا  للمعدات 
�شيمكن �شركة �شرتاتا من تقدمي 
ال�شهادات  ومنح  ال��لزم  التدريب 
للمفت�شني العاملني فيها لفح�س 
الأ�شعة ال�شينية اخلا�س بها . اأما 
الإجناز الثاين فهو ح�شول ح�شة 
الغيثي - 24 عاما - اأول مواطنة 
اإماراتية ولأول مرة على من�شب 

•• اأبوظبي-وام:

لت�شنيع  �شرتاتا  �شركة  احتفلت 
واململوكة  ال����ط����ائ����رات  ه���ي���اك���ل 
للتنمية  املبادلة  ل�شركة  بالكامل 
جديدا  اإم����ارات����ي����ا   53 ب���ت���خ���رج 
العاملة  ق���وت���ه���ا  اإىل  ان�������ش���م���وا 
الفنيني  ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  �شمن 
املواطنني  ل���ت���دري���ب  امل��خ�����ش�����س 
ال�شركة  يف  العاملني  الإماراتيني 
وت���اأه���ل���ي���ه���م ل��ل��ع��م��ل ك��ف��ن��ي��ني يف 
وذلك  الطائرات  مكونات  �شناعة 
ك��ل من  م��ن خ��لل �شراكتها م��ع 
جامعة الإم��ارات العربية املتحدة 

واأعرب  م��ارت��ن.  لوكهيد  و�شركة 
التنفيذي  الرئي�س  العلماء  ب��در 
ل�����ش��رك��ة ���ش��رتات��ا ل��ل��ت�����ش��ن��ي��ع عن 
اع�����ت�����زاز ال�������ش���رك���ة ب�����الإجن�����ازات 
الفردية واجلماعية التي حتققها 
ال�شباب  من  الإماراتية  الكفاءات 
�شرتاتا  يف  ال��ع��ام��ل��ني  وال�����ش��اب��ات 
امل�شتقبل  يف  �شي�شبحون  والذين 
الطريان  �شناعة  جم��ال  يف  ق��ادة 
اأبوظبي ودولة الإمارات  اإمارة  يف 

الفنيني  ت����دري����ب  ب���رن���ام���ج  ب������داأ 
املواطنني  ب��ت��دري��ب  ع��ام��ني  ق��ب��ل 
وتاأهيلهم  ���ش��رتات��ا  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
يف  الت�شنيع  فريق  �شمن  للعمل 
اإحدى  ال�شركة  اأ�شبحت  ال�شركة 
ال�����ش��رك��ات ال���رائ���دة ك��ج��ه��ة عمل 
توظف مواطني الدولة يف مدينة 
قامت  اأن���ه���ا  اإىل  م�����ش��ريا  ال���ع���ني 

بتدريب ..
 اأكر من 150 اإماراتيا ان�شموا 

. وقال اإن برنامج تدريب الفنيني 
لحقا  ميكنهم  ال���ذي  امل��واط��ن��ني 
من الن�شمام للعمل يف �شرتاتا ل 
املهارات  تنمية  دوره على  يقت�شر 
وتوفري فر�س العمل للمواطنني 
واإمن���ا  فح�شب  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف 
امل�شتدام  ال���ن���م���و  دع������م  اأي���������ش����ا 
لق���ت�������ش���اد اإم��������ارة اأب���وظ���ب���ي من 
الطائرات  هياكل  ت�شدير  خ��لل 
امل��ت��ط��ورة. واأ����ش���اف اإن����ه م��ن��ذ اأن 

اأن  اإىل  ون��وه  ال�شركة.  يف  للعمل 
ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب ك���ان ل��ه اأي�شا 
زي������ادة ن�شبة  ك��ب��ري ع��ل��ى  ت���اأث���ري 
ت�شكل  حيث  ال�شركة  يف  التوطني 
ن�����ش��ب��ة امل���واط���ن���ني ال���ع���ام���ل���ني يف 
���ش��رك��ة ���ش��رتات��ا ح��ال��ي��ا اأك����ر من 
اأن  ي��ت��وق��ع  بينما  امل��ائ��ة  يف   30
يف   50 اإىل  الن�شبة  ه��ذه  ترتفع 
 .  2015 ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول  امل���ائ���ة 
كانت �شرتاتا قد اإحتفلت يف وقت 

�سراتا حتتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج تدريب الفنيني املواطنني وان�سمامهم للعمل لديها

�سقر غبا�س ووزير الت�سغيل املغربي يبحثان 
�سبل تعزيز التعاون يف جمال اأ�سواق العمل

اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة 
اململكة  ال�����ش��اد���س ملك  امل��ل��ك حممد  اأخ��ي��ه ج��لل��ة  و 
العمل  م��وؤمت��ر  اأع��م��ال  اللقاء  وا�شتعر�س   . املغربية 
الذي  التقرير  و  املائة  بعد  الثانية  دورت��ه  ال��دويل يف 
اأعده مدير عام منظمة العمل الدولية والذي ر�شد 
به التحديات امل�شتقبلية التي تواجه املنظمة واأ�شواق 
العمل ل �شيما من حيث تعزيز فر�س التوظيف اىل 
جانب املبادرات التي طرحها مدير املنظمة يف تقريره 
�شعادة  ال��ل��ق��اء  ح�شر  ال��ت��ح��دي��ات.  تلك  م��ع  للتعامل 
�شعادة  و  العمل  وزارة  وكيل  الظاهري  �شعيد  مبارك 

حميد بن دميا�س الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون العمل.

خالل م�صاركته يف معر�س روت�س 2013 يف بوداب�صت
  مطار راأ�س اخليمة الدويل ي�ستعر�س 

اإمكانات الدولة كوجهة �سياحية 
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ال��دويل مزايا دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة  راأ���س اخليمة   ا�شتعر�س مطار 
لة بالن�شبة لل�شياح الأوربيني خلل م�شاركته يف معر�س  كوجهة �شياحية مف�شّ
اأحد  اأقيم موؤخراً يف بوداب�شت املجر، والذي يعد  2013 الذي  روت�س يوروب 
الطريان،  و�شركات  وامل��ط��ارات  ال��ط��ريان  قطاع  يف  املتخ�ش�شة  املعار�س  اأب���رز 
يف  امل��وؤث��رة  الرئي�شية  الق�شايا  ملناق�شة  اأوروب���ا  يف  ال��ق��رار  �شناع  فيه  ويجتمع 
هذه القطاع.  ومنذ بداية العام احلايل متّكن مطار راأ�س اخليمة الدويل من 
اإىل  ال�شياح  لنقل  والرو�شية  الأوروب��ي��ة  الطريان  �شركات  من  العديد  اجتذاب 
التي ت�شهد منواً م�شتمراً يف كافة القطاعات القت�شادية  راأ�س اخليمة،  اإمارة 
وخ�شو�شاً ال�شياحة.  وقال اأندرو غاور، الرئي�س التنفيذي ملطار راأ�س اخليمة 
الدويل: يعترب معر�س ‘روت�س يوروب’ من�شة مثالية ل�شتك�شاف فر�س تطوير 
الأعمال واللتقاء مع م�شوؤويل �شركات الطريان من جميع اأنحاء العامل الذين 
يرغبون بالو�شول اإىل وجهات جديدة. ومع حتقيق مطار راأ�س اخليمة الدويل 
ملعدل منو �شنوي ي�شل اإىل %25 والتطور الكبري الذي ت�شهده الإمارة على 
كافة ال�شعد، فاإننا نعّد اأنف�شنا ملزيد من النمو يف ال�شنوات املقبلة .  وبعد اأن 
اإنديا ،  �شارك مطار راأ���س اخليمة ال��دويل يف مار�س املا�شي يف معر�س روت�س 
من املقرر اأن ي�شارك اأي�شاً يف معر�س روت�س اأفريقيا يف اأوغندا، و روت�س رابطة 
الدول امل�شتقلة يف اأوكرانيا، و روت�س وورلد العاملي الذي �شيعقد يف ل�س فيغا�س، 

بالوليات املتحدة الأمريكية يف وقت لحق هذا العام.

•• جنيف-وام:

بحث معايل �شقر بن غبا�س �شعيد غبا�س وزير العمل 
خلل لقائه معايل عبد الواحد �شهيل وزير الت�شغيل 
والتكوين املهني املغربي �شبل تعزيز التعاون امل�شرتك 
امل�شرتكة  التجارب  تبادل  و  ال�شقيقني  البلدين  بني 
العاملة وذل��ك على  العمل والقوى  اأ���ش��واق  يف جم��ال 
الدولية  العمل  ملنظمة   102 املوؤمتر  اأعمال  هام�س 

املنعقدة يف جنيف.
تربط  التي  الأخوية  العلقات  واأك��د اجلانبان عمق   
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب��ق��ي��ادة  ال�شقيقني  البلدين 

دبي ت�ست�سيف قمة املنتدى البحري للقيادات 2014 
•• دبي-وام:

ت�������ش���ت�������ش���ي���ف الأح��������وا���������س اجل����اف����ة 
.. قمة  ال��ع��امل��ي��ة  وامل���لح���ة  ال��ع��امل��ي��ة 
العام  يف  للقيادات  البحري  املنتدى 
فعالياتها  يف  ي�شارك  والتي   2014
الإقليمي  مبجاليها  ال�شناعة  ق���ادة 
القمة  اإن��ع��ق��اد  و�شي�شكل  وال������دويل. 
يف دب��ي اإق����رارا ب���دور دول���ة الإم����ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة ع���م���وم���ا ودب�����ي 
حتديث  م��ب��ادرات  قيادة  يف  خ�شو�شا 
وتطوير قطاعات ال�شناعات البحرية 
م��ن�����ش��ات متنوعة  وب���ن���اء  وامل��لح��ي��ة 
والنفط  الطاقة  ل�شناعة  ومبتكرة 
والغاز ومكانتها املتميزة داخل دوائر 
البحري  وال��ن��ق��ل  ال�����ش��ن��اع��ة  ق���ط���اع 
وام��ت��لك��ه��ا ن��ف��وذا وت���اأث���ريا كبريين 
الدولية.  ال��ت��ج��اري��ة  الأع���م���ال  ع��ل��ى 
و���ش��ريك��ز احل���دث ب��ق��وة ع��ل��ى العامل 

تراجع الفائ�س التجاري يف ماليزيا يتح�سن
•• كوالملبور-وام:

الفائ�س  ت��راج��ع  اأن  امل��ال��ي��زي��ة  وال�شناعة  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  وزارة  اأك���دت 
التجاري الذي مت ت�شجيله يف اأوائل عام 2013 لي�س مقلقا م�شرية اإىل اأن 
الأداء بداأ يرتفع الآن واأن معظم الواردات التي دخلت ماليزيا كانت و�شيطة 
ت�شهم يف عمليات التنمية والبناء يف جمال ال�شناعة. واأو�شحت الدكتورة 
عقب  لل�شحفيني  ت�شريحها  يف  للوزارة  العامة  الأمينة  ماريا  �شتا  ريبيكا 

تد�شني برنامج م�شوؤوليات الأعمال .

والتحول  الأو���ش��ط  ال�شرق  ومنطقة 
الغرب  م����ن  ال���ع���امل���ي  الإق����ت���������ش����ادي 
امللحية  وع���لق���ات���ه���ا  ال�������ش���رق  اإىل 
�شيوجه  كما  اإفريقيا.  مع  التقليدية 
العامل  وا�شع يف  نطاق  على  الهتمام 
داخل  ل��لإم��ارة  املنامية  الأهمية  اإىل 
 . ال�شناعة  وح��ل��ق��ات  دوائ���ر  خمتلف 
بوعميم  جمعة  خمي�س  �شعادة  واأك���د 
العاملية  اجل���اف���ة  الأح����وا�����س  رئ��ي�����س 
املنتدى  اأه��م��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  وامل���لح���ة 
البحري للقيادات يف اإثراء املناظرات 
واملناق�شات بني القادة الدوليني داخل 
قطاعات ال�شناعة البحرية وامللحية 
والغاز  وال��ن��ف��ط  ال��ط��اق��ة  و���ش��ن��اع��ة 
معتربا اأنها حتقق تو�شيات بناءة من 
�شاأنها اأن توجه م�شتقبل قطاع النقل 
ف�شل  الدولية  البحرية  وال�شناعة 
عن القطاعات الأخرى وثيقة ال�شلة 
املنتدى  فعاليات  عقد  اأن  واأ���ش��اف   .

ي�شاعد  دب���ي  ل��ل��ق��ي��ادات يف  ال��ب��ح��ري 
الدوليني  القادة  رواب��ط  توثيق  على 
مع القطاع امللحي القوي واملتنامي 
يف الإم�����ارات وامل��ن��ط��ق��ة . واأ����ش���ار اإىل 
املنطقة  اإىل  جتلب  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن 
�شخمة  عاملية  �شهرة  ذا  رياديا  حدثا 

يف ال�شناعة لفتا اىل اأن حدثا بهذه 
املكانة يعطي قوة زخم اإ�شافية تدعم 
اإمارة دبي ل�شت�شافة معر�س اإك�شبو 
تدعمه  وال��������ذي   2020 ال��������دويل 
وامللحية  العاملية  اجلافة  الأحوا�س 

العاملية بقوة . 

تعلن ادارة  العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:Chichen tikka دجاج تكا

املودعة حتت رقم: 149265       بتاريخ:2010/11/10 م
تاريخ ايداع الولوية:

با�ش��م:ال�شركة الكويتية للغذية امريكانا �س.م.ك .
وعنوانه:ال�شويخ ال�شناعية الثالثة ق 1 �س 71 ق�شيمة 198 

 �س.ب:6844 ، هاتف:065092297 ، فاك�س:065557399.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

اللحوم وال�شماك والدجاج واخل�شروات والبطاط�س امل�شنعة واملجمدة واملربدة ، والطيور الداجنة وحيوانات 
وطيور ال�شيد ، م�شتح�شرات اللحوم والدجاج وال�شماك والفواكه واخل�شروات املحفوظة واملجففة واملطهية 
واملربيات بانواعها ، البي�س ، واللنب وغريه من منتجات اللبان ، الزيوت وال�شحوم املعدة للتغذية ، الغذية 

املحفوظة واملخللت . 
الواق�عة بالفئة:29

و�شف العلمة:كلمة دجاج باللغة العربية مكتوبة بطريقة مميزة ا�شفلها من جهة الي�شار كلمة تكا مكتوبة 
 Chichen ل�شعلة بطريقة مميزة وجميعها فوق خط مقطوع ويقابلها كلمة  ر�شم  بخط مميز بجوارها 
باللغة الجنليزية مكتوبة بطريقة مميزة ا�شفلها من اليمني كلمة Tikka بخط مميز بجوارها ر�شم ل�شعلة 
 Tikka   باللغة الجنليزية يف كلمة i بطريقة مميزة جميعها فوق خط غري م�شتوي يت�شل به نهاية حرف

مع الحتفاظ بالر�شم وال�شكل باللوان البي�س وال�شود .  
ال�ش��رتاطات: ل يوجد . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  17  يونيو 2013 العدد 10820

تعلن ادارة  العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:Chichen tikka دجاج تكا

املودعة حتت رقم: 149266       بتاريخ:2010/11/10 م
تاريخ ايداع الولوية:

با�ش��م:ال�شركة الكويتية للغذية امريكانا �س.م.ك .
وعنوانه:ال�شويخ ال�شناعية الثالثة ق 1 �س 71 ق�شيمة 198 

 �س.ب:6844 ، هاتف:065092297 ، فاك�س:065557399.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

خدمات املطاعم واخلدمة الفندقية . 
الواق�عة بالفئة:43

و�شف العلمة:كلمة دجاج باللغة العربية مكتوبة بطريقة مميزة ا�شفلها من جهة الي�شار كلمة تكا مكتوبة 
 Chichen ل�شعلة بطريقة مميزة وجميعها فوق خط مقطوع ويقابلها كلمة  ر�شم  بخط مميز بجوارها 
باللغة الجنليزية مكتوبة بطريقة مميزة ا�شفلها من اليمني كلمة Tikka بخط مميز بجوارها ر�شم ل�شعلة 
 Tikka   باللغة الجنليزية يف كلمة i بطريقة مميزة جميعها فوق خط غري م�شتوي يت�شل به نهاية حرف

مع الحتفاظ بالر�شم وال�شكل باللوان البي�س وال�شود .  
ال�ش��رتاطات: ل يوجد . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  17  يونيو 2013 العدد 10820

تعلن ادارة  العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
Chichen tikka:بطلب لت�شجيل العلمة التجارية

املودعة حتت رقم: 149264       بتاريخ:2010/11/10 م
تاريخ ايداع الولوية:

با�ش��م:ال�شركة الكويتية للغذية امريكانا �س.م.ك .
وعنوانه:ال�شويخ ال�شناعية الثالثة ق 1 �س 71 ق�شيمة 198 

 �س.ب:6844 ، هاتف:065092297 ، فاك�س:065557399.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

خدمات املطاعم واخلدمة الفندقية . 
الواق�عة بالفئة:43

كلمة  اليمني  من  ا�شفلها  مميزة  بطريقة  مكتوبة  الجنليزية  باللغة   Chicken العلمة:كلمة  و�شف 
Tikka بخط مميز بجوارها ر�شم ل�شعلة بطريقة مميزة جميعها فوق خط غري م�شتوي يت�شل به نهاية 

حرف i باللغة الجنليزية يف كلمة Tikka مع الحتفاظ بالر�شم وال�شكل باللوان البي�س وال�شود  .  
ال�ش��رتاطات: ل يوجد . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  17  يونيو 2013 العدد 10820

فقدان جواز �ضفرت
نكولى  امل�����دع�����و/  ف���ق���د  
النم�شا   - روز   كري�شتيان 
اجل��ن�����ش��ي��ة-  ج����واز �شفره 
   )4884544( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

055/8907834

فقدان جواز �ضفرت
ف�������ق�������د  امل���������دع���������و/ ه������اين 
ع�����ب�����دال�����رح�����ي�����م م�����ام�����ون 
م�������ش���ر    - ال������ب������ل������ت������اج������ي  
اجلن�شية-  جواز �شفره رقم   
يجده  م��ن     )196025(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

055/3000044

فقدان جواز �ضفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/ م����ي����ار 
�شرحان    احمد  عبدالوهاب 
جواز  اجلن�شية-   الردن    -
�شفره رق��م   )805869(   
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

050/6729432

فقدان جواز �ضفرت
�شمري  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
باك�شتاين  ب���خ�������س-  م�����وىل 
رقم      �شفره  اجلن�شية- جواز 
من  ����ش���ادر   )898377(
ب��اك�����ش��ت��ان  م��ن ي��ج��ده عليه 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

050/3323371

فقدان جواز �ضفرت
ف����ق����د  امل�����دع�����و/ دي�����ل جان 
باك�شتاين  حم���م���د-  ���ش��ي��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة  
رقم     )730374( �شادر 
م���ن ب��اك�����ش��ت��ان  م���ن يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

050/4446578

فقدان جواز �ضفرت
فقد  املدعو/ عتيق الرحمن 
م�شلم هولدير - بنجلدي�س 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة  
رقم     )466403( �شادر 
يجده  من  بنجلدي�س   من 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

055/3912403

فقدان جواز �ضفرت
حممد  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
حممد  م����ي����اه  ا����ش���م���اع���ي���ل 
ب���ن���ج���لدي�������س   - ح����ن����ي����ف  
اجلن�شية  - جواز �شفره رقم     
�����ش����ادر   )1255612(
يجده  من  بنجلدي�س   من 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

055/8930752

فقدان �ضهادة ا�ضهمت
�شادرة  ا�شهم  �شهادة  فقدت 
اب���ق���ار العني   ال�����ش��رك��ة  م���ن 
ال�شيدة/ عفراء مطر  با�شم 
املن�شوري اماراتية اجلن�شية 
رقم ال�شهادة )4768( من 
يجدها برجاء للت�شال على 
الرقم 050/1244493
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 •• حتقيق – حممود علياء:

للمهرجانات  دبي  موؤ�ش�شة  توايل 
موؤ�ش�شات  اأح��دى  وهي  والتجزئة 
والت�شويق  ال�������ش���ي���اح���ة  دائ���������رة 
التجاري بدبي فعاليات مهرجان 
العام  ل��ه��ذا  دب��ي  م��ف��اج��اآت �شيف 
وال����ت����ي ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا يف 
ال�������ش���اب���ع م����ن ي���ون���ي���و ح����زي����ران 
اجلاري بدبي يف الدورة ال�شاد�شة 
ع�شرة على التوايل وت�شتمر حتى 
وتندرج  املقبل  يوليو  من  ال�شابع 
بكل براجمها وتفا�شيلها يف اإطار 
املو�شم املتكامل لفعاليات ال�شيف 
حت���ت ���ش��ع��ار )ال�����ش��ي��ف ح��ت��م��ا يف 
املو�شم  ه�����ذا  ي�����ش��م  ك���م���ا  دب������ي( 
ال�������ش���ن���وي ل���ه���ذا ال����ع����ام ك����ل من 
والعيد  دبي  يف  رم�شان  مهرجان 
يف دب�����ي وع������امل م���ده�������س ال����ذي 
ي��رتق��ب��ه ال��ك��ب��ار وال�����ش��غ��ار على 
ملا ي�شفيه من بهجة وما  ال�شواء 
يزرعه من فرح وما ي�شحبه من 
مفاجاآت متواليات جتعل من دبي 
والأطفال  العائلت  وجهة  دائما 

على ال�شواء .
هذا اإىل جانب التطوير املتوا�شل 
وتفا�شل  ت��ك��ام��ل  امل���ف���اج���اآت  يف 
انتباه  ي��ل��ف��ت  واإب�����داع�����ا  ومت���ي���زا 
العامل فماذا يقول رجال الأعمال 

يف امل�شرية املتوالية للنجاحات

�صباق دائم:
اأول �شعادة الأ�شتاذ فاروق  حتدث 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ب��ك��ر  اأب�����و 
قرطا�شية فاروق العاملية قال : لقد 
اأكدت دبي من خلل مهرجاناتها 
باأنها  و����ش���ت���اء  ���ش��ي��ف��ا  امل���ت���وال���ي���ة 
حمطة جذب عاملية �شيفا و�شتاء 
والروؤى  احلكيمة  القيادة  بف�شل 
الفاح�شة  وامل���ت���اب���ع���ة  ال���ث���اق���ب���ة 
والتي  ال�شيوخ  ال�شمو  لأ���ش��ح��اب 
جعلت من دبي حقا موئل اجلميع 
م��ن رج���ال اأع��م��ال وجت���ار و�شواح 
وطلب  وم�شتثمرين  وعار�شني 
ال��ق��ط��اع��ات وخمتلف  ك��ل  علم يف 
احلكيمة  القيادة  بف�شل  امليادين 
واحلوافز  املتميزة  والت�شهيلت 
وامل�شاركة  الفريق  وروح  امل�شجعة 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ال����ن����ج����اح امل���ت���وا����ش���ل 
والتميز احلثيث والإبداع املتوايل 
يف خمتلف القطاعات مع جدولة 
النتائج وتقييم املراحل والرتقاء 
امل��ت��وا���ش��ل ن��ح��و الأف�������ش���ل بروح 
احلوار وامل�شارحة والتعاون البناء 
واخل��ط��وات امل��درو���ش��ة والأه���داف 
املحددة وكلها عوامل و�شعت دبي 
بني اأب��رز امل��دن امل��وؤث��رة يف القرار 
والإنتاجي  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ش��ادي 
وال��ت�����ش��دي��ري وال���ش��ت�����ش��اري مما 
يوؤهلها حقيقة وواقعا ل�شت�شافة 
اأك�شبو العاملي يف العام 2020 اإنه 
القطاف احلقيقي مل�شرية النجاح 

املتوا�شلة .
�شعادة  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة  حت�����دث  ك���م���ا 
نائب  ف���������اروق  رام�������ي  ال�����ش����ت����اذ 
قرطا�شية  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 

ال�شحي  امل����ن����اخ  ل���دب���ي  وف�����ر  م����ا 
فالع�شر  جيل  بعد  جيل  للنجاح 
ال�شمو  �شاحب  ق��ال  كما  يعد  مل 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل متكوم  
رعاه اهلل للناجح فقط واإمنا  غدا 
ي�شابق  ال���ذي  وللمبدع  للمتميز 
ينتظر  ل  ال���ت���ط���ور  لأن  ال���زم���ن 
النجاح  ي��ك��ر���س  م���ا  اأح�����دا وه�����ذا 
التي  ال����ق����ط����اع����ات  خم���ت���ل���ف  يف 
ت�شويقيا  امل��ه��رج��ان  م��ن  ت�شتفيد 
وثقافيا  و����ش���ي���اح���ي���ا  وف���ن���دق���ي���ا 
وعلميا وخدماتيا مبا يوفر املناخ 
ال�شحي للمبادرات الناجحة التي 
وهمة  ال�شياب  حكمة  ب��ني  جتمع 
اأهله يتقدم  ال�شباب واخلري نحو 
فكل من زرع ح�شد وكل من �شار 

على الدرب و�شل.

حقيقة ت�صطع كال�صم�س:
وقال �شعادة الأ�شتاذ عبد الرحمن 
ع���ام  م����دي����ر  اجل�����اب�����ر  ع���ب���د اهلل 
م��وؤ���ش�����ش��ة اجل���اب���ر ل��ل��ت��ح��ف وهي 
واملعروفة  ب��ت��اري��خ��ه��ا  ال��ع��ري��ق��ة 
يد  ع��ل��ى  تاأ�ش�شت  م��ن��ذ  بنجاحها 
املعروف  الأع����م����ال  رج����ل  وال������ده 
املعروف  الأ�شتاذ عبد اهلل اجلابر 
بثقافته الوا�شعة ومرا�شه الطويل 
وال��ت��زام��ه احل�����ش��اري يف م�شرية 
يف  والزده�����ار  والتنمية  ال��ث��ق��اف��ة 

وطنه الإمارات قال:
امل���ت���وال���ي���ة  دب������ي  جن�����اح�����ات  اإن   
ونه�شتها  ومعار�شها  بجامعاتها 
ال����ع����م����ران����ي����ة والق����ت���������ش����ادي����ة 
وال�شحية  والعلمية  وال��ت��ج��اري��ة 
وال��������رتب��������وي��������ة وال���������ش����ي����اح����ي����ة 
وال��رتوي��ج��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة وم���ا اإىل 
ي��وم كيف  لتوؤكد كل  �شبيل  ذل��ك 
ت�شطع ال�شم�س كل يوم على حدث 
جديد �شواء من خلل مهرجانات 
ال�����ش��ي��ف وال�����ش��ت��اء امل��ت��وال��ي��ة وما 
ي�����ش��اح��ب��ه��ا م���ن ح�����ش��وم��ات على 

خلل  م����ن  اأو  ال�����ش��ل��ع  خم��ت��ل��ف 
بالتحف  ب���ال�������ش���واح  اله����ت����م����ام 
ال��ن��اط��ق��ة ب��ت��ط��ور وازده�������ار دبي 
والإم��ارات اإىل جانب الكرنفالت 

وامللتقيات واأ�شداء الذكريات.

�صوق ال�صرافة
 يتحرك اأكرث:

وقال �شعادة الأ�شتاذ ح�شن �شلمان 
زهرة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نا�شر 
اليو�شف لل�شرافة بدبي اإن حركة 
العر�س والطلب تزدهر اأكر مع 
ذهابا  وال�شفر  ال��ع��ط��لت  مو�شم 
ال�شواح من  ق��دوم  واإي��اب��ا وكذلك 
اخلليجية  وال���ع���ائ���لت  ال���ت���ج���ار 
ال�شيفية  ال����درا�����ش����ة  ون�������ش���اط 
دبي  �شيف  م��ه��رج��ان  وم��ف��اج��اآت 
املبارك  رم�����ش��ان  �شهر  ق���دوم  ث��م 
وعيد الفطر والعودة اإىل املدار�س 
واحلوالت ال�شادرة والواردة حيث 
الإم��ارات هي موئل اجلميع وهي 
وال�شتقرار  والأم����ان  الأم���ن  بلد 
خلل  ول�شيما  ال��ع��ام  م��دار  على 

املهرجانات والأعياد.
ال���ق���ول:  اإىل  ����ش���ع���ادت���ه  وخ���ل�������س 
ون��ت��م��ن��ى ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة امل���زي���د من 
النجاح ل�شوق ال�شرافة والتعاون 
وحتقيق  ال���ب���ن���وك  م����ع  ال���وث���ي���ق 
ال�شرافة  ل�شوق  الطيبة  ال�شمعة 

يف دبي والإمارات .

العر�س والطلب اأف�صل:
امل���ع���روف يف �شوق  ال��ت��اج��ر  وق����ال 
الراأ�س يف ديرة دبي ويف الإمارات 
ال�����ش��ي��د اأب����و ط��اه��ر ال����ذي يتمتع 
الألب�شة  جمال  يف  طويلة  بخربة 
الن�شائية والعباءات اإن املهرجانات 
تزيد من حركة ال�شوق واأ�شحاب 
على  ي��ح��ر���ش��ون  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو 
يعتمد  وال�����ش��وق  ال��ن��ج��اح  حتقيق 
اجل����ودة وال�����ش��ع��ر امل��ن��ا���ش��ب لذلك 

حر�س  على  فاأكد  العاملية  ف��اروق 
موا�شلة  على  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز وال��ت��اأك��ي��د على 
الإب�����داع يف ع���امل الأذك���ي���اء ودنيا 
املتوا�شل  العطاء  وبيئة  احلوافز 
مهرجانات  يف  يتج�شد  كله  وه��ذا 
وموؤمتراتها  وم��ع��ار���ش��ه��ا  دب����ي 
على  كله  ذل��ك  وثمار  وملتقياتها 

مدار العام.
ك��ذل��ك اأك���د ���ش��ع��ادة الأ���ش��ت��اذ علي 
اأن  املوؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  اهلل  عبد 
اأن�شطة املوؤ�ش�شة معنية بكل روافد 
ال��ع��ط��اء يف دب���ي م��ن ال���ع���ودة اإىل 
الورق  اإىل معر�س عامل  املدار�س 
ت�شنيع  املتوا�شل يف  الرتقاء  اإىل 
القرطا�شية وتطويرها مع الوعي 
على  وال��ق��درة  للمناف�شة  الكامل 
والعاملي  امل��ح��ل��ي  ال�����ش��وق  م��واك��ب��ة 
حيث يتم ت�شدير نتاجات املوؤ�ش�شة 
اإىل  الإم������ارات  يف  م�شانعها  م��ن 
العامل  ح���ول  دول  م��ائ��ة  ح����وايل 
كامل  ا�شتعداد  على  اليوم  ونحن 
ملتطلبات ال�شوق على مدار الوقت 
ول�شيما خلل مو�شم العودة اإىل 
املدار�س الذي يبداأ يف �شهر يوليو 
�شبتمرب  ف����اإىل  اأغ�����ش��ط�����س  ف����اإىل 
احلركة  ويف  ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  واىل 
فعاليات  بانطلق  وتهانينا  بركة 
مهرجان مفاجاآت لهذا العام وكل 
عام واجلميع بخري وهنيئا لقيادة 
الإمارات و�شعب الإمارات وكذلك 
بقيادته  الإم�����ارات  ل�شعب  هنيئا 

فاإذا �شلح الراأ�س �شلح اجل�شد.

النجاح �صرية وم�صرية:
اأحمد  الأ�����ش����ت����اذ  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
رئ��ي�����س جمل�س  ال������دلل  حم��م��د 
العقارية:  ال��دلل  موؤ�ش�شة  اإدارة 
وكما  ال���ي���وم  دب����ي  اإن  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة 
كانت دائما اأر�س النجاح فتجارها 
اأبنائها  وك����ف����اءات  وم��ع��ار���ش��ه��ا 

وجن��اح��ات��ه��م امل��ت��وا���ش��ل��ة ه���ي يف 
هذا  من  اأك��رب  احل�شاري  معناها 
اأيام  احل��دث وه��ذه طبيعتها منذ 
�شعيد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  امل��رح��وم 
اآل مكتوم رحمه اهلل وحتى اليوم 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ي��خ��ط��و  ح���ي���ث 
ال�شيخ حممد بن را�شد دائما نحو 
مع  متوا�شل  �شباق  ويف  الأف�شل 
وجتاريا  وح�شريا  فكريا  الزمن 
دبي  واإمنائيا حتى غدت  وثقافيا 
والتميز  ال��ن��ج��اح  ج��ام��ع��ة  ال���ي���وم 

والإبداع على خارطة العامل.
وي���ذك���ر الأ����ش���ت���اذ اأح���م���د ال����دلل 
اأنه  ال��ق��اه��رة  خ���لل درا���ش��ت��ه يف 
ل����دورة  ال���ق���اه���رة الإع�������داد  مت يف 
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ح������ول �������ش������وؤون امل�����ال 
والأع���م���ال وح�����ش��ر ه���ذه ال����دورة 
املال  جمموعة كبرية من خ��رباء 
اأحد  ال��دورة  والأعمال و�شارك يف 
م���وظ���ف���ي دب�����ي وك������ان ق����د تطور 
بعمله من فرا�س اإىل مرا�شل اإىل 
ال���ت���وايل ففوجئت  ع��ل��ى  م��وظ��ف 
يف  اجلامعي  الأ���ش��ت��اذ  ب���اأن  يومها 
الكلية يف القاهرة يريد اأن يتعلم 
م��ن ه���ذا ال��رج��ل ال���ذي �شعد يف 
درج���ة..  درج���ة  الوظيفي  ال�شلم 
امل�شطلحات البنكية والقت�شادية 
ال����ت����ي ي��ج��ه��ل��ه��ا ه������ذا الأ�����ش����ت����اذ 
الأ�شتاذ  اأن  م���ع  ك��ل��ي��ا  اجل��ام��ع��ي 
اجلامعي يف هذا الخت�شا�س ملاذا 
اكت�شب  امل��ت��درج  املوظف  ه��ذا  لأن 
ولي�س  الدقيقة  امليدانية  اخل��ربة 
من خلل �شفحات الكتب فقط.

واأ����ش���اف ف��الق��ت�����ش��اد ع��ل��م يقوم 
ع���ل���ى درا�����ش����ة ت��ف��ا���ش��ي��ل ال���واق���ع 
والن�شبة  وال���ط���ل���ب  وال����ع����ر�����س 
وال��ت��ن��ا���ش��ب م���دع���وم���ا ب����الأرق����ام 
فقط  ولي�س  والنتائج  والتجارب 

يف الفر�شيات والحتمالت.
وخ��ل�����س الأ����ش���ت���اذ اأح���م���د حممد 
حركة  اإن  ال����ق����ول  اإىل  ال�������دلل 

ال���ت���اري���خ ت���رتك���ز ع��ل��ى الأخ�����لق 
والإدارة  احل���ك���ي���م���ة  وال����ق����ي����ادة 
وال�شتفادة  للقت�شاد  ال�شليمة 
الذاتي  وال���ن���ق���د  ال���ت���ج���ارب  م���ن 
املقيا�س  ه��ي  امللمو�شة  وال��ن��ت��ائ��ج 
الهلمية  ال��ف��ر���ش��ي��ات  ول��ي�����ش��ت 
وال��ه��م��اي��ون��ي��ة ال��ت��ي ل ت��غ��ن��ي ول 

ت�شمن من جوع. 
اإن  ال��ق��ول  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه  وخ��ل�����س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ق���ي���ادة 
حممد بن را�شد جتمع بني التقدم 
والزدهار وحتظى باحرتام العامل 
والقت�شاد  والأم���ان  الأم��ن  حيث 
بالآية  عمل  والتكافل  والتكامل 
القراآنية الكرمية )واأطعمهم من 

جوع واأمنهم من خوف( .
ت�شتفيد  اأن  ����ش���رورة  واىل  ون���وه 
الأج�����ي�����ال ال�������ش���اع���دة م����ن هذه 
عينيها  ن�شب  وت�شع  النجاحات 
مقا�شد واآيات مدرو�شة مل�شاعفة 
ه����ذا ال���ن���ج���اح ب���ك���ف���اءة وب���ج���دارة 
وباإخل�س مع اجلمع املحكم بني 
جت��ارب الآب���اء والأج����داد والعلوم 
احل��دي��ث��ة وامل��ت��ط��ورة ال��ت��ي تقوم 
والأرقام  والنتائج  التجارب  على 
باإجنازات  متفائلون  دائما  ونحن 
دبي ومبادراتها وكل عام  حكومة 

واأنتم بخري.

دبي بيئة النجاح
 والتميز والإبداع:

وحت���دث رج���ل الأع���م���ال املعروف 
�شعادة الأ�شتاذ عبد الرزاق �شديق 
اإن خ���ط���وات دبي  ف��ق��ال  اخل���اج���ة 
تعطي  مب��و���ش��وع��ي��ة  امل����درو�����ش����ة 
دائ���م���ا ن��ت��ائ��ج��ه��ا امل��ن�����ش��ودة يف كل 
القطاعات واملعار�س واملهرجانات 
لكل  تعطي  احلكيمة  القيادة  لأن 
خطوة حقها من املتابعة والدرا�شة 
وال���ت���ق���ي���ي���م واع����ت����م����اد الأرق���������ام 
املقيا�س  ه��ي  امللمو�شة  وال��ن��ت��ائ��ج 

ال�شحية  امل��ن��اف�����ش��ة  ج��ان��ب  واىل 
املتميزين  وت���ك���رمي  واحل����واف����ز 
على  يتعاونون  الذين  واملبدعني 
قدم و�شقا من اأجل حتقيق اأف�شل 
النتائج الأمر الذي ي�شاعف من 
امل��واه��ب وينمي  احل��واف��ز ويرعى 
القدرات فتتوايل النجاحات وكل 

عام وانتم بخري. 

التجربة اأكرب برهان:
وقال �شعادة الأ�شتاذ حممد ح�شني 
املعروف  الأع����م����ال  رج����ل  ع��ب��ا���س 
التجارب  م����ن  ت��ع��ل��م��ت  دب�����ي  اإن 
الآخرين  م��ن جت���ارب  وا���ش��ت��ف��ادة 
والتنا�شب  الن�شبة  ب��ني  وجمعت 
وال��ت��ف��ا���ش��ل وال��ت��ك��ام��ل وال����رتاث 
واحل���داث���ة وو���ش��ع��ت خ��ارط��ة كل 
التفا�شيل يف اأولويات اهتماماتها 
احلكيمة  ال�����ق�����ي�����ادات  ف�����ج�����اءت 
امل����ت����وال����ي����ة ل���ت�������ش���ي���ف اجل����دي����د 
الإجن��ازات وجتعل من  وتتوا�شل 
واحدة  بوتقة  املتعاقبة  الأج��ي��ال 
����ش���واء يف ال��ت��ح�����ش��ي��ل ال��ع��ل��م��ي اأو 
الرعاية  اأو  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ق���دم 
ال�شحية  وال��ع��ن��اي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
واملواكبة اليومية ملختلف اأن�شطة 
وريا�شية  �شبابية  من  القطاعات 
يتابع  �شالح  جيل  لبناء  وتربوية 
ويحقق  النجاح  ويوا�شل  اخلطى 
امل���زي���د م���ن ال���ت���وا����ش���ل ����ش���واء يف 
يف  اأو  املتوا�شلة  دب��ي  مهرجانات 
معار�شه املتوالية اأو يف جامعاتها 

ال�شاطعة حول العامل.

النجاحات تتحدث
 عن نف�صها:

�شعادة  باملنا�شبة  اإلينا  حتدث  كما 
الرفيع  رم�����ش��ان  �شالح  الأ���ش��ت��اذ 
رج���ل الأع���م���ال امل���ع���روف يف دبي 
والإمارات قال اإن وعي امل�شوؤولية 
وهذا  للنجاح  الأول  الطريق  هو 

ي��ن��ج��ح جت����ار دب����ي يف ك�����ش��ب ثقة 
املت�شوقني ويف تطوير اأعمالهم مع 
والدائرة  التجارة  لغرفة  ال�شكر 
القت�شادية واإدارة املهرجان وكل 

عام وانتم بخري.
ال�شيد  امل����ع����روف  ال���ت���اج���ر  وق�����ال 
الن�شاط  اإن  العو�شي  ن��ور  حممد 
ال�شيف  عطلة  خ��لل  الريا�شي 
ينعك�س  مبا  يت�شاعف  واملهرجان 
اإي���ج���اب���ا ع���ل���ى ل�������وازم ف�����رق كرة 
القدم وال��ن��وادي والأف���راد ونحن 

متفائلون ون�شكر احلكومة .

وللذهب رنينة و�صداه:
ويف مقر معر�س موؤ�ش�شة يا�شني 
للمجوهرات يف دبي والتي م�شي 
ثلثني  من  اأك��ر  تاأ�شي�شها  على 
عاما واكبت خللها م�شرية تطور 
الذهب واملجوهرات يف دبي  �شوق 
اأ�شواق  اإىل  الأول  ديرة  �شوق  منذ 
املراكز التجارية ومدينة املهرجان 
اإىل مدينة ال�شلع واملعادن يف دبي 
دبي  امل��ت��وا���ش��ل��ة يف  امل��ع��ار���س  اإىل 
املجوهرات  جعل  مم��ا  والإم����ارات 
دائما  ت��رق��ى  دب���ي والإم�������ارات  يف 
مبتكرات  يف  ���ش��واء  الأف�����ش��ل  اإىل 
اأو  واجل��ذاب��ة  املتطورة  امل��ودي��لت 
يف ا���ش��ت��رياده��ا ل��ل��م��ج��وه��رات من 
�شعة  يف  اأو  العامل  جهات  خمتلف 
بالأرباح  ور�شاهم  جتارها  خ��ربة 
امل��ع��ق��ول��ة م���ع احل�������ش���وم���ات على 
الأمانة  جانب  اإىل   60% املا�س 
املعايري  يف  وال���دق���ة  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
على  واحل���������ش����وم����ات  والأوزان 
الذهب %25  كما يقول ال�شيد 
رئي�س جمل�س موؤ�ش�شة  ها�شموك 
العام  وامل��دي��ر  يا�شني  جم��وه��رات 
باملنا�شبة  ���ش��ك��را  ك���م���ا   راج���ي���ف 
البلدية وغرفة التجارة والدائرة 
اجلميع  راأ���س  وعلى  القت�شادية 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
اأط��ال اهلل يف  اآل مكتوم  را�شد  بن 
ع��م��ره. م��ع امل��زي��د م��ن جناحات 
امل��ه��رج��ان��ات وامل���زي���د م���ن حركة 
واأننا  خ��ا���ش��ة  وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���س 
اليوم ن�شتعد ملو�شم الإجازات اإىل 
جانب ح�شومات املهرجان وحركة 
العر�س والطلب يف �شهر رم�شان 
الفطر  عيد  اإطللة  ومع  املبارك 
املبارك وقدوم العودة اإىل املدار�س 
وف�شل العودة من الإجازات وكلها 
م�شاعفة  ع��ل��ى  تعمل  م��ن��ا���ش��ب��ات 
ح����رك����ة ال���������ش����وق ون����ح����ن دائ���م���ا 

متفائلون .   
 

مهرجان دبي ..جناحات تتواىل وطموحات تتنامى ومفاجاآت تده�س اجلميع

من بهجة ال�سيف اإىل حميمية �سهر رم�سان املبارك اإىل احتفالت العيد اإىل العودة اإىل املدار�س
الفر�س تتوا�صل والإقبال يت�صاعف والتفـاوؤل �صيد املوقف.. والتوقعات للزيادة مائة باملائة

البيئة واملياه تناق�س مع �سيادي الأ�سماك �سبل تطوير املهنة
ج��اء ذل��ك خ��لل الجتماع ال��ذي عقد 
وح�شره  بدبي  ال���وزارة  ب��دي��وان  ام�س 
�شعادة �شلطان بن علوان وكيل الوزارة 
على  واملحافظة  املائية  امل���وارد  لقطاع 
الطبيعة بالوكالة و�شعادة عبدالرحيم 
للخدمات  ال�������وزارة  وك��ي��ل  احل���م���ادي 
امل�شاندة وال�شيد �شلح عبداهلل مدير 
ب��ال��وزارة . ومت  ال�شمكية  ال��روة  اإدارة 
اأو�شاع  على  الإط��لع  الجتماع  خلل 
لهم  تقدم  التي  واخلدمات  ال�شيادين 
يف امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث اأث��ن��ى ���ش��ع��ادة �شيف 
اجلمعية  رئ��ي�����س  ال�����ش��ام�����ش��ي  خ��ل��ي��ف��ة 

واأطر تطويرها خلل الفرتة القادمة 
وذل����ك يف اإط����ار ح��ر���س ال������وزارة على 
ملهنة  امل��ت��ف��رغ��ني  ال�����ش��ي��ادي��ن  ت�شجيع 
املهنة  مي����ار�����ش����ون  ال����ذي����ن  ال�������ش���ي���د 
املهنة  ه��ذه  على  للمحافظة  باأنف�شهم 
بالإ�شافة اإىل تطوير البنية الأ�شا�شية 
مع  بالتعاون  ال�شيد  لقطاع  التحتية 
وزارة الأ�شغال وذلك من خلل تاأهيل 
موانئ ال�شيد يف الدولة لت�شهيل اإر�شاء 
ال�����ش��ي��ادي��ن وح��ف��ظ معداتهم  ق����وارب 
وحتميل احتياجاتهم لرحلت ال�شيد 

واأثناء عمليات اإنزال امل�شيد. 

تقدمها  ال��ت��ي  واخل����دم����ات  ب��اجل��ه��ود 
م�شيدا   .. ال�����ش��ي��د  ل��ق��ط��اع  ال��������وزارة 
تراخي�س  ب�شاأن وقف  ال�شادر  بالقرار 
قوارب �شيد جديدة والذي يعمل على 
الوزارة  ال�شيد ومطالبا  حتديد جهد 
حلماية  اأخ�������رى  اإج����������راءات  ب���ات���خ���اذ 
الدولة.  يف  ال�شمكي  امل��خ��زون  وتنمية 
الروة  اأهمية  اإىل  الجتماع  وت��ط��رق 
الإم��ارات باعتبارها  ال�شمكية يف دول��ة 
م���ن اأه����م امل�������ش���ادر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة احلية 
..ومتثل  ال����دول����ة  م���ي���اه  يف  امل���ت���وف���رة 
وذلك  واجتماعية  اقت�شادية  اأه��م��ي��ة 

•• دبي-وام:

مع  وامل�����ي�����اه  ال���ب���ي���ئ���ة  وزارة  ن���اق�������ش���ت 
ل�شيادي  التعاونية  احلمرية  جمعية 
وال�شعوبات  التحديات  اأه��م  الأ�شماك 
وانخفا�س  ال�شيد  مهنة  تواجه  التي 
املخزون ال�شمكي يف ال�شنوات الأخرية 
ال�شيادين  دخ�����ل  ع���ل���ى  وت����اأث����ريات����ه 
الإجراءات  ال��ذي يتطلب و�شع  الأم��ر 
والتدابري اللزمة للإ�شتغلل الأمثل 

للروة ال�شمكية يف الدولة.

من خلل م�شاهمتها يف تعزيز الأمن 
ال��غ��ذائ��ي وب��اع��ت��ب��اره��ا م�����ش��درا للرزق 
ل�شرائح املجتمع العاملة يف مهنة �شيد 
املرتبطة  الأخ�����رى  وامل��ه��ن  الأ���ش��م��اك 
ب��ه��ا. وحت��ر���س ال������وزارة ع��ل��ى توطني 
ال�شيادين  وت�����ش��ج��ي��ع  ال�����ش��ي��د  م��ه��ن��ة 
املهنة  بهذه  ال�شتمرار  على  املواطنني 
العديد  اتخاذها  طريق  ع��ن  العريقة 
م��ن الإج������راءات وال��ت��داب��ري ال��ت��ي من 
وحماية  ال�شيد  حرفة  تنظيم  �شاأنها 
ناق�س  كما  ال�شمكي.  املخزون  وتنمية 
الجتماع اخلدمات املقدمة لل�شيادين 

احمد الدللرامي فاروق �شالح الرفيععبد الرزاق اخلاجة حممد ح�شني عبا�سحممد �شريفعلي عبد اهللفاروق ابو بكر

عبد الرحمن اجلابرح�شن �شلمان نا�شر راجيف ابو طاهرها�شموك حممد نورحممود الدلل 

فاروق : هنيئا لدبي بقيادتها احلكيمة
اأحمد الدلل: كانت دبي ول تزال اأر�س النجاح

حممد ح�سني عبا�س: على الأجيال اجلديدة موا�سلة التميز والإبداع 
عبد الرزاق اخلاجة : الأرقام تتكلم والنتائج هي املقيا�س
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العدد  10820 بتاريخ 2013/6/17    
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�شم ال�شركة: �صركة حاجي عبدالقادر للتجارة )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 
ابناء احمد  683426 عنوانها: حمل رقم 11 ملك حممد وخالد ويو�شف وعبداهلل 
القيد  رق��م  حم���دودة  م�شئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  البطني  بالقيزي-  م�شبح 
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1109814 التجاري:  بال�شجل 
اعله،  املذكورة  ال�شركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري  مت  قد  بانه 
وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد 
الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/96710(  بتاريخ )2013/5/26( وعلى من لديه 
دي��رة- رقة  الكائن يف  املعني يف مكتبه  امل�شفي  التقدم اىل  او مطالبة  اي اعرتا�س 
 )04-2223773( فاك�س   )04-2226266( هاتف:  اخل��ور  ب��رج  ملك   7 حمل  البطني 
م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خلل 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن .            
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد  10820 بتاريخ 2013/6/17    
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    
امل�شفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعله للقيام بت�شفية   
�صركة حاجي عبدالقادر للتجارة )�س.ذ.م.م( وعنوانها: حمل رقم 11 ملك 
حممد وخالد ويو�شف وعبداهلل ابناء احمد م�شبح بالقيزي- البطني  وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2013/1/96710(. بتاريخ )2013/5/26( وعلى من لديه اي اعرتا�س او 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن .           
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد  10820 بتاريخ 2013/6/17   
 اعالن باحلكم ال�ضادر يف الق�ضية

رقم 2010/91 ادارى جزئي         
اىل   - والوق���اف   ال�شلمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة   : املدعية  بناًء على طلب 
املحكوم عليه:  خالد جمال م�شعودي عنوانه: بالن�شر -ليكن معلوما لديكم ان 
الق�شية امل�شار اليها اعله قد حكم فيها مبثابة احل�شوري بجل�شة 2010/8/31 
امام الدائرة الدارية اجلزئية .حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى 
الف  ثلثة   ( دره��م   3.745 بواقع  بها  املطالب  اليجارية  القيمة  ب�شداد  عليه 
�شنويا   ٪5 بواقع  وزيادتها  ا�شهر  �شتة  عن  دره��م(  واربعون  وخم�شة  و�شبعمائة 
حكما  وبامل�شاريف.  والكهرباء  امل��ي��اه  ا�شتهلك  ع��ن  ب���راءة  باح�شار  وب��ال��زام��ه 
قابل لل�شتئناف خلل مدة ثلثون يوما تبدا من اليوم التايل لتبليغكم هذا 

العلن. حرر بتاريخ 2012/4/24
               قلم كتاب املحكمة

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ 2013/6/17   
 اعالن باحلكم ال�ضادر يف الق�ضية

رقم 2010/213 ادارى جزئي         
اىل   - والوق���اف   ال�شلمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة   : املدعية  بناًء على طلب 
املحكوم عليه:  جمدي مبارك الريدة  عنوانه: بالن�شر -ليكن معلوما لديكم ان 
الق�شية امل�شار اليها اعله قد حكم فيها مبثابة احل�شوري بجل�شة 2011/4/24 
امام الدائرة الدارية اجلزئية .حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى 
عليه بان يوؤدي للمدعية القيمة اليجارية املطالب بها وقدرها ثمانية و�شتون 
الفا وثلثمائة وخم�شة و�شتون درهما )68.365( درهم وبالزامه باح�شار براءة 
من  ذل��ك  ع��دا  ما  وبرف�س  وبامل�شاريف  والكهرباء،  امل��اء  ا�شتهلك  عن  الذمة 
طلبات. حكما قابل لل�شتئناف خلل مدة ثلثون يوما تبدا من اليوم التايل 

لتبليغكم هذا العلن. حرر بتاريخ 2013/6/5
               قلم كتاب املحكمة

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ 2013/6/17   
 اعالن باحلكم ال�ضادر يف الق�ضية

رقم 2010/223 ادارى جزئي         
اىل   - والوق���اف   ال�شلمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة   : املدعية  بناًء على طلب 
-ليكن  بالن�شر  عنوانه:  الظاهري  حممد  جمعة  عمران  احمد  عليه:   املحكوم 
اليها اعله قد حكم فيها مبثابة احل�شوري  امل�شار  معلوما لديكم ان الق�شية 
مبثابة  املحكمة  .حكمت  اجلزئية  الداري���ة  ال��دائ��رة  ام��ام   2011/4/24 بجل�شة 
احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية القيمة اليجارية املطالب 
وبالزامه  دره���م(    39.600( دره��م  و�شتمائة  الفا  وث��لث��ون  ت�شعة  وق��دره��ا  بها 
ما  وبرف�س  وبامل�شاريف  والكهرباء،  امل��اء  ا�شتهلك  عن  الذمة  ب��راءة  باح�شار 
عدا ذلك من طلبات. حكما قابل لل�شتئناف خلل مدة ثلثون يوما تبدا من 

اليوم التايل لتبليغكم هذا العلن. حرر بتاريخ 2013/6/5
               قلم كتاب املحكمة

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ 2013/6/17   
 اعالن باحلكم ال�ضادر يف الق�ضية

رقم 2010/5 طلب اغفال اداري جزئي         
اىل   - والوق���اف   ال�شلمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة   : املدعية  بناًء على طلب 
-ليكن  بالن�شر  املارينا  عنوانه:  غ��ازي علي - جموهرات  عليه:  بطي  املحكوم 
اليها اعله قد حكم فيها مبثابة احل�شوري  امل�شار  معلوما لديكم ان الق�شية 
مبثابة  املحكمة  .حكمت  اجلزئية  الداري���ة  ال��دائ��رة  ام��ام   2011/7/14 بجل�شة 
بواقع  بها  املطالب  اليجارية  القيمة  ب�شداد  عليه  املدعى  بالزام  احل�شوري: 
�شنويا   ٪5 بواقع  وزيادتها  �شنويا  دره��م(  الف  وع�شرون  اربعة   ( دره��م   24.000
وبالزامه باح�شار براءة ذمة عن ا�شتهلك املياه والكهرباء وبامل�شاريف.   حكما 
قابل لل�شتئناف خلل مدة ثلثون يوما تبدا من اليوم التايل لتبليغكم هذا 

العلن. حرر بتاريخ 2013/6/5
               قلم كتاب املحكمة

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
 اخطار دفع يف الق�ضية التنفيذية رقم 2012/292م 

اىل املنفذ �شده/ حممد �شديق حممد نور    العنوان: بالن�شر
حيث انه بتاريخ 2011/1/16 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ لها/ -    
الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شلمية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -2010/101    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف: 
16.138 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
اعله خلل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعلنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك عن 
ال�شاعة 8.30 �س، امام  املوافق 2013/7/7  ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الحد 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/5/20.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية    

الدائرة التنفيذية          
العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     

 اخطار دفع يف الق�ضية التنفيذية رقم 2012/290م 
اىل املنفذ �شده/ ح�شني حممد فايق      العنوان: بالن�شر

حيث انه بتاريخ 2010/10/28 قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املنفذ لها/ 
-    الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شلمية والوقاف، - يف الق�شية رقم -اداري كلي -2010/98    
ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف: 
116.129.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار 
اليه اعله خلل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اعلنك بهذا الخطار ويف حا لة تخلفك 
عن ذلك فانت مكلف بح�شور جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/8 ال�شاعة 8.30 �س، امام 
املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/6/2.
                حمكمة التنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10820 بتاريخ 2013/6/17    
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�شم ال�شركة: �صمراء خليجية     )�س.ذ.م.م(.
ال�شكل  العنز �شرق  العنوان: مكتب رقم )102( ملك �شركة باحل�شا الدولية- هور 
بال�شجل  القيد  رق��م    562231 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   71848 التجاري: 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/3/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/3/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني م�صعل 
عبدالرحيم  احمد   2403 رقم  مكتب  العنوان:  القانونية  للمحا�صبة  الزرعوين 
ال��ع��ط��ار- ب��ر دب���ي- امل��رك��ز ال��ت��ج��اري - ه��ات��ف: 3589996 04 ف���اك�������س/3589966 04 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد  10820 بتاريخ 2013/6/17    
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    
رقم  مكتب  العنوان:  القانونية  للمحا�صبة  الزرعوين  م�صعل  امل�شفي/  ا�شم 
 04 - هاتف: 3589996  التجاري  املركز  دبي-  بر  العطار-  احمد عبدالرحيم   2403
فاك�س/3589966 04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية  �صمراء خليجية )�س.ذ.م.م( 
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ 2013/3/24  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  دب��ي بتاريخ 2013/3/31 وع��ل��ى م��ن  ال��ع��دل حم��اك��م 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد  10820 بتاريخ 2013/6/17    
  �ضهادة بالتاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�شم ال�شركة: ريحان للت�صميم الداخلي   )�س.ذ.م.م(  
اخليلي  �شهيل  )902( ملك حمد  رقم  العنوان: مكتب   581729 الرخ�شة:  رقم 
القيد  رق��م  حم��دودة  م�شئولية  ذات  القانوين:  ال�شكل  البطني  رق��ة  دي��رة-   -
بال�شجل التجاري: 81039 تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانهاب�شدد 
الجراءات  وذلك مبوجب  اعله  ال��واردة  بال�شركة  اخلا�س  الرتخي�س  الغاء 
دائرة  اىل  التقدم  اع��رتا���س  اي  لديه  من  .وعلى  ال��دائ��رة  يف  املتبعة  والنظم 

التنمية القت�شادية بدبي من خلل الربيد اللكرتوين
كافة  Suggest_compalin@dubaided.gov.aeمرفقامعه 
هذا  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   )15( خ��لل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات 

العلن.
 دائرة التنمية االقت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد  10820 بتاريخ 2013/6/17   
 ق�ضم اال�ضهادات والتوثيقات

�شعيد عبدالرحمن  امل���دع���و/  ب���ان  را�����س اخل��ي��م��ة  دائ����رة حم��اك��م  ت��ع��ل��ن   
عبداهلل م�شباح املن�شوري، ا�شاف املقطع الرابع )علي( وم�شمى القبيلة 
ا�شمها  ليكون  ا�شماعيل،  علي  املدعوة/فاطمة  والدته  )املن�شوري( ل�شم 

بعد ال�شافة /فاطمة علي ا�شماعيل علي املن�شوري.  
وان من له م�شلحة يف العرتا�س على ذلك ان يتقدم خلل خم�شة ع�شر 
يوما من تاريخ العلن امام ق�شم ال�شهادات والتوثيقات يف حمكمة را�س 

اخليمة  .
قا�صي حمكمة را�س اخليمة البتدائية
حممد حمدان را�صد ال�صحي

حكومة  راأ�س اخليمة االبتدائية
 املحكمة االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ 2013/6/17   
 ق�ضم اال�ضهادات والتوثيقات

امل����دع����و/ عبدالواحد  ب����ان  را������س اخل��ي��م��ة  دائ������رة حم���اك���م  ت��ع��ل��ن   
الول ل�شمه  املقطع   احمد احلمادي، غري  ال�شيخ  بن  عبدال�شمد 
/ التغيري  بعد  ا�شمه  ليكون  )ع��ب��داهلل(  اىل   ) ع��ب��دال��واح��د   ( م��ن 

عبداهلل عبدال�شمد بن ال�شيخ احمد احلمادي     
وان من له م�شلحة يف العرتا�س على ذلك ان يتقدم خلل خم�شة 
ع�شر يوما من تاريخ العلن امام ق�شم ال�شهادات والتوثيقات يف 

حمكمة را�س اخليمة  .
قا�صي حمكمة را�س اخليمة البتدائية
حممد حمدان را�صد ال�صحي

حكومة  راأ�س اخليمة االبتدائية
 املحكمة االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ 2013/6/17   
 اعـــــــالن       

خورفكان:ال�شيد/ والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
عبداهلل را�شد م�شعود را�شد النقبي اجلن�شية: الم��ارات وطلبا الت�شديق على التوقيع 
ال��ب��ال��غ��ة 100٪ يف  ال��ت��ج��اري( يف ح�شته  ع��ل��ى حم���رر يت�شمن )ت��ن��ازل وت��غ��ي��ري ال���ش��م 
التنمية  واملرخ�س من دائ��رة  ال�شم التجاري )معمل عبداهلل م�صعود للطابوق (   
القت�شادية يف مدينة خورفكان- رخ�شة مهنية رقم 240630 ال�شادر بتاريخ 1987/6/24 
عبداهلل  معمل  من  التجاري  ال�شم  وتغيري  خورفكان.  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف 
م�شعود للطابوق اىل معمل البحر للطابوق اىل ال�شيد: حممد احمد عثمان البلو�شي 
اجلن�شية: المارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم 
بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شان يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذا العلن.
الكاتب العدل   

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
               اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/679   جت  جز  - م ر - ب-  ع ن

الهند مدعي عليه: جميل بلل  بيج اجلن�شية:  بيج فريوز  زايد  مدعي/حممد 
خمي�س مبارك اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مبلغ 5850 
درهم املطلوب اعلنه / جميل بلل خمي�س مبارك اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الحد 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/23 املوافق 
املركز  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك 

القل. �شدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
               اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1353   جت  جز  - م ر - ب-  ع ن

امل�شلحة  واحلدادة  النجارة  لعمال  يعقوب  حممد  حممد  في�س  مدعي/موؤ�ش�شة 
موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  يعقوب  حممد  حممد  في�س  ميثلها/ 
المارات      اجلن�شية:  واخرون  العامة  والنقليات  الطرق  واعمال  للمقاولت  هانوفر 
للمقاولت  هانوفر  /موؤ�ش�شة  اعلنه  املطلوب  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
واعمال الطرق والنقليات العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/23 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
               اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/573   مد  جز  - م ر - ب-  ع ن

عليه:  مدعي  فل�شطني   اجلن�شية:  البورنو  حممود  اهلل  �شعد  مدعي/ا�شامه 
مبلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  املغرب  اجلن�شية:  مطيح  عبداملطلب 
عنوانه:  املغرب   اجلن�شية:  مطيع  عبداملطلب   / اعلنه  املطلوب  درهم   8280
بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الحد 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/25 املوافق 
املركز  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك 

القل. �شدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
               اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/549   جت كل    - م ر - ب-  ع ن

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
مدعي/عبدالوحيد دران حممد البلو�شي وكيل عنه/ جنيب �شعيد خلفان ال�شام�شي 
اجلن�شية: المارات مدعي عليه: موؤ�ش�شة واحة ال�شرق للمقاولت العامة ل�شاحبها/ 
احمد علي علي خلفان الفريد الدرمكي اجلن�شية: المارات    مو�شوع الدعوى: ندب 
اجلن�شية:  البلو�شي  عبداهلل  حممد  مبارك  �شعيد   / اعلنه  املطلوب  هند�شي  خبري 
ان  التقرير( حيث  بورود  بالن�شر  املدخل- اعلن  بالن�شر)اخل�شم  المارات عنوانه: 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/30 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/68 ت  اجر -م ر- ت- ع ن (
املنفذ �شده  المارات   النيادي اجلن�شية:  را�شد مطر  التنفيذ/ مطر  طالب 
: نايف ي�شلم �شليمان ال�شيعري اجلن�شية: المارات املطلوب اعلنه: نايف 
ان طالب  بالن�شر مبا  المارات عنوانه:  ال�شيعري اجلن�شية:  �شليمان  ي�شلم 
وحدد  رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/3 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
الكائنة  -العني  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم االيجاري                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/913 ت  عمل -م ر- ت- ع ن (
�شركة   : �شده  املنفذ  افغان�شتان  اجلن�شية:  نادار  ماندان  التنفيذ/  طالب 
النجاح للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات املطلوب اعلنه: �شركة النجاح 
للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/742 عم جز- 
املوافق 2013/6/25 موعدا  م ر- ب- ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم الثلثاء 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -العني 

ال�شند اعله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2012/216  بالن�ضر

امل�شلحة  والنجارة  للحدادة  مريزا  ماأمور  موؤ�ش�شة  عليه:  املدعي  اىل 
وميثلها ماأمور مريزا خان العنوان: بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2013/6/10 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعله ل�شالح/ �شري علي خان حكمت اللجنة علنيا غيابيا: بالزام املدعى 
مبلغ  بواقع  بذمتها  املرت�شدة  الجرة  باقي  للمدعي  توؤدي  بان  عليها 
11.133 درهما و�شداد امل�شاريف.   �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

2013/6/16م.
قلم املنازعات االيجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء(
      حمكمة العني االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
 اعالن  احلكم يف الدعوى العمالية اجلزئية رقم 2013/135

بالن�شر  العنوان:  ذ.م.م    العامة  للمقاولت  النجاح  �شركة  عليه:  املدعي  اىل 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/5/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املحكمة مبثابة  افغاين   حكمت  امري  ل�شالح/ كبري  اعله  بالرقم  املذكورة 
احل�شوري: بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )اربعة ع�شر 
الف ومائتان وخم�شني درهم( وفقا ملا ورد با�شباب هذا احلكم وان توؤدي له قيمة 
تذكرة �شفر للجهة التي ا�شتقدم منها والزمتها امل�شاريف ومائتي درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما قابل لل�شتئناف خلل 
املحكمة  بتوقيعي وختم  الن�شر. �شدر  بعد  التايل  اليوم  اعبتارا من  30 يوما 

بتاريخ 2013/6/4م.
القا�ضي/�ضياء الدين ابراهيم

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء(
      حمكمة العني االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ   2013/6/17     
 اعالن  احلكم يف الدعوى عمايل جزئي   رقم 2013/223

اىل املدعي عليه: الدلفني للن�شاءات �س ذ.م.م - المارات  العنوان: بالن�شر 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/11 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اعله ل�شالح/ اجمد عبداهلل عبداملجيد اجلن�شية: فل�شطيني  
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره ) اثنان وثمانون الف وثلثمائة وثمانية درهم( وفقا ملا ورد باأ�شباب 
هذا احلكم وان توؤدي له قيمة تذكرة �شفر للجهة التي ا�شتقدم منها وت�شليمه 
جواز �شفره والزمتها امل�شاريف ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات .    حكما قابل 
لل�شتئناف خلل 30 يوما اعبتارا من اليوم التايل بعد الن�شر. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/13م.
القا�ضي/�ضياء الدين ابراهيم دفع اهلل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء(
      حمكمة العني االبتدائية

العدد  10820 بتاريخ 2013/6/17     
  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/810 جتاري كلي                              
ان  امل��دع��ى عليه /1- �شركة م�شنع الغ��ذي��ة جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل 
املدعي / اك�شربي�شن منطقة حرة- ذ.م.م  وميثله: حكمت حممود فيا�س   قد 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
بواقع 12٪ من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  والر�شوم وامل�شاريف  170.795 درهم 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/7/4 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch.2E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة ايام على القل. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأع���ل���ن ق��ائ��د امل��ن��ت��خ��ب ال��ع��راق��ي ل��ك��رة ال���ق���دم امللقب 
اأكرم  ن�شاأت  امل��ي��دان  وو�شط  حممود،  يون�س  بال�شفاح 
من  فقط  اأي���ام  قبل  ال��ري��ا���ش��ي  مل�شوارهما  ح��د  و���ش��ع 
اآ�شيا  ت�شفيات  �شمن  اأ�شرتاليا  �شد  مقررة  مواجهة 

املوؤهلة اإىل مونديال الربازيل 2014.
اأ���ش��ود ال��راف��دي��ن اأع��ل��ن يف وقت  وك���ان ق��ائ��د منتخب 
�شابق عن نيته العتزال دوليا لكن خروج املنتخب من 
اأمام  اخل�شارة  بعد  للمونديال  املوؤهلة  اآ�شيا  ت�شفيات 
اليابان 1-0 باجلولة قبل الأخرية من هذه الت�شفيات 
اعتزاله  ق��رار  ليدخل  بال�شفاح  امللقب  حممود  دفعت 
اأ�شعر  امل��ب��اراة  تلك  بعد  حممود  وق��ال  التنفيذ.  حيز 
خايل  املونديال  م�شوار  من  للخروج  العميق  باحلزن 

الوفا�س، اإنها حلظات قا�شية اأمر بها لعدم م�شاهمتي 
باإ�شعاد ال�شعب الذي ي�شتحق منا الكثري، وب�شبب حبي 
للجمهور مهتمي انتهت مع الكرة بالرغم من العقود 
الكثرية التي قدمت يل، اأريد اأن اأعتزل واأنا يف القمة. 
وتعر�س حممود وعدد من زملئه الكبار يف ت�شكيلة 
وكرار  اأك���رم  ون�شاأت  منري  ق�شي  بينهم  م��ن  املنتخب 
عندما  اآ�شيا  ت�شفيات  م�شوار  يف  موؤملة  ل�شربة  جا�شم 
عددا  وا�شتدعائه  واإق�شاءهم  تهمي�شهم  زيكو  تعمد 
وا�شتدعى  ع��اد  �شاكر  حكيم  امل��درب  لكن  ال�شباب،  من 
حممود يف بطولة خليجي 21 بعدما وجد فيه امللهم 

والدافع احلقيقي لطاقات اللعبني ال�شباب.
وميتلك قائد املنتخب و�شفاح احلرا�س �شجل حافل 

ب�شماته  ت��رك فيها  ال��ت��ي  والن��ت�����ش��ارات  ب��امل�����ش��ارك��ات 
اأثينا  اأومل��ب��ي��اد  ب��ن��ه��ائ��ي��ات  ان��ط��لق��ت��ه  فبعد  وا���ش��ح��ة. 
الرابع،  املركز  على  العراق  فيها  ح�شل  التي   2004
وا�شل م�شواره اللفت حيث �شارك يف خم�س بطولت 
لكاأ�س اخلليج منذ الن�شخة ال�17 عام 2004 بقطر 
بح�شول  �شاهم  وق��د  باملنامة.   21 بخليجي  وانتهاء 
تاريخه  2007 لأول مرة يف  اآ�شيا  كاأ�س  العراق على 
باإحرازه هدف املباراة مع ال�شعودية يف املباراة النهائية 

للبطولة التي اختري خللها كاأف�شل لعب.
واإىل جانب ح�شوره اللفت مع منتخب بلده، حقق 
القطري مع  ال���دوري  ف��رق  حممود وج���ودا حيويا يف 

اخلور والغرافة والوكرة وال�شد.

نهيان بن مبارك يهنيء حمدان بن حممد يون�س حممود ون�ساأت اأكرم يعتزلن اللعب
لفوزه بكاأ�س اإيطاليا للقدرة

لل�شياحة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م 
وال��ث��ق��اف��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع الحت����اد 
باقة  يا�س  مر�شى  وحلبة  للطريان 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��رتوي��ج��ي��ة على 
الكربى  اجل����ائ����زة  ���ش��ب��اق  ه��ام�����س 
الربيطانية للفورمول1 يف الفرتة 
بحلبة  ي��ون��ي��و   30 اإىل   27 م���ن 
عجلة  ل��دف��ع  وذل����ك  �شيلفر�شتون 
مبيعات تذاكر �شباق جائزة الحتاد 
يف  للفورمول1  ال��ك��ربى  للطريان 

اأبوظبي.
هواة  ت�شجيع  اإىل  احل��م��ل��ة  ت��ه��دف 
الربيطانيني  ال�����ش��ي��ارات  ���ش��ب��اق��ات 
على زيارة اأبوظبي يف �شهر نوفمرب 
جائزتها  ���ش��ب��اق  حل�����ش��ور  امل��ق��ب��ل 

الكربى.
وت��ت�����ش��م��ن احل��م��ل��ة جم��م��وع��ة من 
للتعريف  ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة 

الإم���������ارة  ال�������ش���ي���اح���ي يف  ب���امل���ن���ت���ج 
العريق  الثقايف والتاريخي  وتراثها 
وم�شابقات ترفيهية ومن�شات لبيع 
ري��ت�����ش��ارد كريغان  وق���ال  ال��ت��ذاك��ر. 
مر�شى  حللبة  التنفيذي  الرئي�س 
الحتاد  جائزة  �شباق  ي��زال  ل  يا�س 
يف  للفورمول1  ال��ك��ربى  للطريان 
اكت�شاب  يف  بقوة  م�شتمرا  اأبوظبي 
زخمه الدويل وقد اأجنزنا يف العام 
بح�شور  �شباقاتنا  اأ�شخم  املا�شي 
ال���ع���دد الأك�����رب م���ن اجل��م��ه��ور منذ 

ال�شت�شافة الأوىل لل�شباق .
ا�شتكمال  العام  ه��ذا  ننوي  واأ���ش��اف 
ال���ب���ن���اء ع���ل���ى م����ا مت حت��ق��ي��ق��ه من 
جمموعة  من  وال�شتفادة  اجن��ازات 
الت�شويقية  امل���ب���ادرات  م��ن  وا���ش��ع��ة 
وع���رو����س امل��ب��ي��ع��ات ل���زي���ادة اأع����داد 
اجل���م���اه���ري م����ن واح�������د م����ن اأه����م 

الأ�شواق الدولية بالن�شبة للإمارات 
�شاحية  رع��اي��ة  احل��م��ل��ة  وتت�شمن 
امل����ج����اورة حللبة  ب�����ارك  واي����ت����ربي 
اإع����ادة  �شيتم  وال��ت��ي  �شيلفر�شتون 
 .. اأبوظبي  جمهور  قرية  ت�شميتها 
ل�شلكي  ان��رتن��ت  خ��دم��ات  و�شتقدم 
وال���ع���دي���د من  ف����اي جم��ان��ي��ة  واي 
امل���راف���ق اخل��دم��ي��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة اإىل 
حقيبة   20.000 ت���وزي���ع  ج��ان��ب 
�شتحتوى  وال���ت���ي  اأب���وظ���ب���ي  ه��دي��ة 
ك���ل م��ن��ه��ا ع��ل��ى ب��ط��ان��ي��ات الحت����اد 
ل��ل��ط��ريان واأغ��ط��ي��ة م�����ش��ادة للماء 
تغمرها   ... اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ع��ار  حت��م��ل 
�شباق  امل�����ش��رق��ة وجم���ل���ة  ال�����ش��م�����س 
مر�شى  حلبة  ب�شعار  الفورمول1 
يا�س. وتنتظر اجلمهور مفاجاأة يف 
اإحدى هذه احلقائب متنح �شاحبها 
حل�شور  ل�شخ�شني  ف��اخ��رة  رح��ل��ة 

الكربى  اأب���وظ���ب���ي  ج����ائ����زة  ����ش���ب���اق 
مقدمة من الحتاد للطريان راعي 

لقب ال�شباق.
ت���ذاك���ر �شباق  م��ب��ي��ع��ات  ول��ت��ن�����ش��ي��ط 
ج��ائ��زة الحت����اد ل��ل��ط��ريان الكربى 
�شتوفر  اأب��وظ��ب��ي  يف  للفورمول1 
ملبيعات  من�شة  ي��ا���س  مر�شى  حلبة 
بقرية  الأت��ري��وم  ال��ت��ذاك��ر يف مبنى 
اجلمهور .. وميكن لع�شاق ريا�شات 
والتقاط  التذاكر  ���ش��راء  ال�شيارات 
ال�شور مع �شيارة فورمول1 حتمل 
����ش���ع���ار الحت�������اد ل���ل���ط���ريان ط����وال 
و�شيحل  الأ����ش���ب���وع.  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة 
يونيو   28 يف  ك��ري��غ��ان  ري��ت�����ش��ارد 
الربيطاين  الإع��لم��ي  على  �شيفا 
بيرت ويند�شور يف برناجمه الإذاعي 
حافة ال�شباق خلل بث مبا�شر ملدة 

�شاعة من قرية جمهور اأبوظبي.

هيئة  ���ش��ت��ق��وم  ذات�����ه  ال�����ش��ي��اق  ويف 
اأبوظبي لل�شياحة والثقافة بت�شييد 
جولف  ن������ادي  يف  اأب���وظ���ب���ي  ج���ن���اح 
واي��ت��ربي ب���ارك ع��ل��ى ال��ط��ري��ق بني 
�شيلفر�شتون.  وح��ل��ب��ة  ال�����ش��اح��ي��ة 
و�شي�شم اجلناح قرية تراثية تعك�س 
جوانب من ثقافة وتقاليد اأبوظبي 
مثل ال�شقارة وفنون احلناء واخلط 

العربي.
الر�شمي  باملوقع  التعريف  و�شيتم 
وت�شجيع  ال�������ش���ي���اح���ي���ة  ل���ل���وج���ه���ة 
ن�شرته  يف  الت�شجيل  على  اجلمهور 
اأن  ال�������ش���ه���ري���ة ع���ل���ى  الإخ�����ب�����اري�����ة 
ي��ت��م م��ن��ح اأح����د امل�����ش��رتك��ني اجلدد 
ج���ائ���زة ع���ب���ارة ع���ن ع��ط��ل��ة فاخرة 
ل�شخ�شني حل�شور مناف�شات �شباق 
ج��ائ��زة الحت����اد ل��ل��ط��ريان الكربى 

للفورمول1 يف اأبوظبي . 

للجنة  تن�شيقي  فني  اإج��ت��م��اع  عقد 
امل���ت���اب���ع���ة ال��ف��ن��ي��ة ل�������دورة الأن����دي����ة 
العربية الثانية لل�شيدات – ال�شارقة 
الفنيني  املن�شقني  م��ع   2014  –
امل���ع���ت���م���دي���ن م����ن ق���ب���ل الحت�������ادات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ل���لأل���ع���اب امل�����ش��ارك��ة يف 
ال������دورة ب��خ�����ش��و���س الط�����لع على 
املن�شاآت  و  ل��ل��دورة  العامة  اللئحة 
ت�شتخدم  ���ش��وف  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
خللها، وذلك يف مقر نادي �شيدات 
امل�����راأة  ري���ا����ش���ة  – ادارة  ال�����ش��ارق��ة 
الدكتور   -: وك��ان مب�شاركة كل من 
اإبراهيم ال�شكار رئي�س جلنة املتابعة 
الأ�شتاذة عواطف  ال��دورة  الفنية يف 
احللبي املن�شق الفني للجنة الأ�شتاذ 

ابراهيم خالد ابراهيم مدير احتاد 
حم�شن  الأ�شتاذ  للمبارزة  الإم���ارات 
امل��ن�����ش��ق الفني  ال���دم���ردا����س  حم��م��د 
الطاولة  ل��ك��رة  الإم������ارات  احت���اد  يف 
ال�شمكري  غ����ازي  حم��م��د  الأ����ش���ت���اذ 
امل��ن�����ش��ق ال��ف��ن��ي يف احت����اد الإم�����ارات 
الأ�����ش����ت����اذ ح�شن  ال����ق����وى  لأل�����ع�����اب 
ال��ف��ن��ي يف  امل��ن�����ش��ق  النعيمي  ي��و���ش��ف 
الأ�شتاذ  ل��ل��رم��اي��ة  الإم������ارات  احت���اد 
الفني  املن�شق  ال��ن��اط��ور  ف��اي��ز  ع��ام��ر 
يف احتاد الإم��ارات للمبارزة الأ�شتاذ 
اأحمد �شعيد ال�شويدي املن�شق الفني 
الطائرة  ل��ك��رة  الإم������ارات  احت���اد  يف 
احلو�شني  ح�شني  ع��ب��داهلل  الأ���ش��ت��اذ 
ع�����ش��و يف جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة ال��ف��ن��ي��ة يف 

الأ����ش���ت���اذ ع��ب��د اهلل حممد  ال������دورة 
املتابعة  جل��ن��ة  يف  ع�شو  ال���زرع���وين 
عدنان  الأ���ش��ت��اذ  ال����دورة  يف  الفنية 
املتابعة  جل��ن��ة  يف  ع�شو  ال�شام�شي 
ال�����دورة الأ����ش���ت���اذة رهام  ال��ف��ن��ي��ة يف 
املتابعة  جل���ن���ة  يف  ع�����ش��و  حم���م���ود 
الأ���ش��ت��اذة ندى  و  ال���دورة  الفنية يف 
املتابعة  جل��ن��ة  يف  ع�����ش��و  ال��ق�����ش��ري 

الفنية يف الدورة        
الدكتور  ب��ك��ل��م��ة  الج���ت���م���اع  ب������داأ   
اب�����راه�����ي�����م ال���������ش����ك����ار ح����ي����ث رح����ب 
اأهمية  ع����ن  حت�����دث  و  ب���احل�������ش���ور 
املتابعة  امل�شرتك بني جلنة  التعاون 
ال��ف��ن��ي��ة و امل��ن�����ش��ق��ي��ني ال��ف��ن��ي��ني يف 
الحت��ادات الريا�شية و الذي ي�شب 

الإم���ارات  دول��ة  مل�شلحة  النهاية  يف 
ال�شارقة من خلل  �شيدات  ن��ادي  و 
بذل اجلهود امل�شرتكة و اإخراج دورة 
الأندية العربية الثانية لل�شيدات – 
ال�شارقة – 2014 ب�شورة م�شرفة 

و متميزة .
و بعد الطلع على جدول العمال 
جلميع  امل���ن���اق�������ش���ة  ب������اب  ف���ت���ح  مت 
اأث���روا  ال��ل��ذي��ن  الفنيني  املن�شقيني 
الج���ت���م���اع ب��خ��ربات��ه��م امل��ت��م��ي��زة و 
تقدمي  و  التعاون  العالية يف  ال��روح 
ك��ل م��ا ي�����ش��اع��د ع��ل��ى جن���اح و متيز 
اأن يتم  ات��ف��ق على  وب��ع��ده��ا  ال����دورة 
ار����ش���ال ال��ل��وائ��ح ال��ف��ن��ي��ة ل��ك��ل لعبة 
من قبل جميع املن�شقني بعد ا�شبوع 

ار�شال  بال�شافة  من هذا الجتماع 
املقرتحات و الفكار التي ت�شاهم يف 

متيز الدورة 
الدكتور  ���ش��ك��ر  الج���ت���م���اع  ب��ن��ه��اي��ة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ال�����ش��ك��ار  اب��راه��ي��م 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
�شمو  و  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م  الع����ل����ى 
ب����ن����ت حممد  ج�����واه�����ر  ال�������ش���ي���خ���ة 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ل�شوؤون الأ�شرة ورئي�شة جمل�س اإدارة 
نادي �شيدات ال�شارقة حفظهما اهلل 
على رعايتهم لدورة الأندية العربية 
لفئة  اأتاحت  التي  الثانية  و  الأوىل 

الفتيات بامل�شاركة بالدورة . 

الرويج جلائزة اأبوظبي الكربى للفورمول 1 يف بريطانيا

اجتماع اللجنة الفنية لدورة الندية العربية الثانية لل�سيدات 2014

هناأ معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
لرعاية  العامة  الهيئة  رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  والريا�شة..  ال�شباب 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي 
 120 مل�شافة  للقدرة  اإيطاليا  كاأ�س  ب�شباق  فوزه  مبنا�شبة 
فر�شان  اأب����رز  م��ن   80 خ��لل��ه  تناف�س  ال���ذي  م���رتا  كيلو 
الإجناز  اإن  ل�شموه  بعثها  برقية  يف  معاليه  وق��ال  اأوروب���ا. 
ي�شاف  دبي  �شمو ويل عهد  الذي حققه  العاملي  الريا�شي 

اإىل �شل�شلة الإجن��ازات العاملية لفر�شان دول��ة الإم��ارات يف 
.. معربا معاليه وجميع قيادات  العاملية  القدرة  م�شامري 
فخرهم  ع��ن  وال��ري��ا���ش��ة  ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
واعتزازهم بهذا الفوز .. متمنني ل�شموه وفر�شان الدولة 
مزيدا من الإجنازات والبطولت. كما بعث �شعادة اإبراهيم 
ال�شباب  العامة لرعاية  الهيئة  اأمني عام  عبدامللك حممد 
والريا�شة برقية تهنئة مماثلة ل�شمو ويل عهد دبي على 

الإجناز العاملي الكبري.

لذوي  املفتوح  الريا�شي  ال��ي��وم  فعاليات  �شجلت 
الحتياجات اخلا�شة التي نظمها جمل�س ابوظبي 
ال��ري��ا���ش��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د العليا 
 ، اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  الإن�شانية  للرعاية 
يف منطقة الوقن مبدينة العني ، جناحات كبرية 

وم�شاركة مميزة وتفاعل غري م�شبوق .
وحظي احلدث بتفاعل 90 م�شاركا وم�شاركة يف 
الوقن  ن��ادي  احت�شنه  ال��ذي  الريا�شي  الربنامج 

متكن  تن�شيطية،  م�شابقات  ،وت�شمن  الريا�شي 
امل�شاركون من ممار�شة هواياتهم يف  من خللها 
البولينج وكرة ال�شلة وكرة القدم وتن�س الطاولة 
بالإ�شافة اىل الفقرات الرتفيهية ، التي اأ�شهمت 
بتعزيز املفاهيم الريا�شية لهذه ال�شريحة املهمة 
يف املجتمع ، ودورها يف تر�شيخ املمار�شات ال�شحية 
برامج  ت��ن��ظ��ي��م  ال��ف��اع��ل��ة يف  اخل����ط����وات  وت��ب��ن��ي 
ومبادرات تعمل على تخفيف الأعباء واحلد من 

املعوقات والأمرا�س املزمنة .
لذوي  املفتوح  الريا�شي  ال��ي��وم  فعاليات  وج���اءت 
الحتياجات اخلا�شة لتوؤكد دور جمل�س ابوظبي 
الريا�شي  مع �شريكه موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية 
الإن�شانية وذوي الحتياجات اخلا�شة  واهتمامهما 
امل�شرتكة  الريا�شية  ال��ربام��ج  لتج�شيد  الكبري 
اندماج  لتحقيق  الهادفة  وامل�شابقات  والبطولت 
يف  ح�شورهم  وتعزيز  املجتمع  يف  الإرادة  فر�شان 

وتنمية  والريا�شية  الجتماعية  املنا�شبات  جميع 
املفاهيم  وتر�شيخ  امل�شاركني  بني  التعاون  اأوا�شر 
الريا�شية ال�شحية والتاأكيد على اأهمية الريا�شة 
كاأ�شلوب حياة يومي للحد من الإمرا�س واملعوقات 

التي تواجه م�شريتهم.
ويف خ��ت��ام ال��ف��ع��ال��ي��ات ق���ام ذي��ب��ان امل��ه��ريي ع�شو 
جلنة  رئي�س  للمعاقني  الإم�����ارات  اإدارة  جمل�س 
جمل�س  مم��ث��ل  احل��م��ادي  واإب��راه��ي��م   ، املنتخبات 

وتقدمي  امل�����ش��ارك��ني  بتكرمي  ال��ري��ا���ش��ي  اب��وظ��ب��ي 
الفاعلة  مل�شاركتهم  ،تثمينا  ال��ت��ذك��اري��ة  ال��ه��داي��ا 
املجتمع  يف  ال��ب��ن��اء  ودوره����م   ، املميز  وح�شورهم 
م��ن ج��ان��ب��ه ا���ش��اد ذي��ب��ان امل��ه��ريي ع�شو جمل�س 
املنتخبات  جلنة  رئي�س  للمعاقني  الإم���ارات  اإدارة 
بدور جمل�س ابوظبي الريا�شي يف اقامة وتنظيم 
الحتياجات  ل��ذوي  ريا�شية  وفعاليات  م�شابقات 
للرعاية  العليا  زاي���د  موؤ�ش�شة  مب��راك��ز  اخلا�شة 

موؤكدا   ، اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  الإن�شانية 
ان هذه الربامج ت�شهم يف حتقيق التقارب وتنمي 
املفهوم الريا�شي وتعزز اأ�شلوب وبرامج امل�شاركني 

يف حياتهم اليومية.
ويف اخل��ت��ام ق���دم امل��ه��ريي ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره لكل 
املثمر  وتعاونهم  الفعاليات  ه��ذه  على  القائمني 
الذي اأ�شهم يف تعزيز التفاعل والتوا�شل الريا�شي 

لذوي الحتياجات اخلا�شة .

و�صط تفاعل 90 م�صاركا من ذوي الحتياجات اخلا�صة 

 جنتتاحتتتات كبيتتترة لفعاليتتتات اليتتتوم الريا�ستتتتي املفتتتتتوح يف الوقتتتتتن 

اللجنة   – ال�شيف  �شاحية   ••
االأوملبية:

امللكي  بالنادي  اأم�س  ي��وم  انطلقت 
لدورة  الثالثة  ال��ور���ش��ة  للجولف 
لأمناء  الريا�شية  الحت��ادات  اإدارة 
والتي  التنفيذيني  وامل���دراء  ال�شر 
والتطوير  التدريب  اإدارة  تنظمها 
الأوملبية  للجنة  التابع  الريا�شي 
املدير  بح�شور  وذل��ك  البحرينية 
الريا�شية  ل��ل�����ش��ئ��ون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

نعمان بن را�شد احل�شن.

التي  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ور���ش��ة  وتت�شمن 
ال�شهر  م���ن   20 ل��غ��اي��ة  ���ش��ت��م��ت��د 
التخطيط  م����و�����ش����وع  اجل���������اري 
والعمليات  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات  ال���ك���ام���ل 
للحتاد  وال���ت���ج���اري���ة  الإداري�����������ة 
الريا�شي،  ال��ت�����ش��وي��ق  ال��������دويل، 
التخطيط  ال���ت���م���وي���ل،  م�������ش���ادر 
ال�����ش����رتات����ي����ج����ي، ال���ت���ع���ام���ل مع 
امل���وظ���ف���ني ال��ف��ن��ي��ني والداري��������ني 
تعريف  الدارة،  جمال�س  واأع�شاء 

امل�شار الريا�شي للعب.
ي�شارك  التي  ال���دورة  يف  ويحا�شر 

خمتلف  م����ن  دار������ش�����اً   25 ف��ي��ه��ا 
من  خ���رباء  الريا�شية  الحت����ادات 
للريا�شة،  ال��ع��امل��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة 
و�شتقام حما�شرات الدورة يف مقر 
اإدارة التدريب والتطوير الريا�شي 
امل��ن��ام��ة باجلفري،  ب��ن��ادي  ال��ك��ائ��ن 
اليوم  يف  ال��دار���ش��ني  �شيخو�س  و 
الأخري بتاريخ 20 ال�شهر اجلاري 
المتحان النهائي لجتياز الدورة، 
وي�������ش���رف ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م ال�������دورة 
والتطوير  ال���ت���دري���ب  اأخ�������ش���ائ���ي 
حممود يتيم. ويذكر اأن دورة اإدارة 

ال�شر  الريا�شية لأمناء  الحت��ادات 
اإىل  تنق�شم  التنفيذيني  وامل����دراء 
ثلث ور�س عمل، ومتتد كل ور�شة 
وتناولت  م��ت��ت��ال��ي��ة،  اأي����ام  خلم�شة 
اأقيمت  ال����ت����ي  الأوىل  ال����ور�����ش����ة 
مو�شوع  امل��ا���ش��ي  ف���رباي���ر  ب�����ش��ه��ر 
اجلهات  وحت��دي��د  ال�شرتاتيجية 
ال�شلة  ذات  وال���دول���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
معها،  التعامل  وكيفية  ب��الحت��اد 
اأقيمت  ال��ت��ي  الثانية  ال��ور���ش��ة  اأم���ا 
تناولت  فقد  املا�شي  اإب��ري��ل  ب�شهر 
مو�شوع حتديد امل�شرية الريا�شية 

املختلفة.  اآفاقها  ورب��ط  للريا�شي 
وتهدف الدورة اإىل تطوير وتنمية 
ب��اإدارة الحتادات  املهارات اخلا�شة 
الريا�شية الوطنية، وفهم العلقة 
الوطنية  الأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  ب���ني 
وقدرتها  ال��ري��ا���ش��ي��ة  والحت�����ادات 
على الدعم وم�شاندتها من خلل 
م���وح���دة، وف��ه��م مباديء  ع��م��ل��ي��ات 
الريا�شي،  للنجاح  الفعالة  الإدارة 
الأوىل من  ال��دف��ع��ة  م���ن  وت���خ���رج 
تلك  اكت�شبوا  دار���ش��اً   28 ال����دورة 

املهارات.

مب�صاركة 25 دار�صًا

انطالق الور�سة الثالثة لدورة اأمناء ال�سر واملدراء التنفيذيني بالحتادات الريا�سية
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اأ�����ش����اد ي��و���ش��ف اأح���م���د ب��ا���ش��ل��ي��ب ع�شو 
لل�شطرجن  ابوظبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
اجليدة  بالنتائج  الفني  املدير  والثقافة 
 14 حت��ت  ف��ري��ق  حققها  ال��ت��ي  واملتميزة 
�شنة يف بطولة الإمارات لفرق ال�شطرجن 
الدوري لهذا العام والتي نظمها الحتاد 
ب��ع��د احل�����ش��ول وبجدارة  م��وؤخ��را وذل���ك 

على املركز الأول.
واأعرب با�شليب عن �شعادته بهذا الجناز 
الفني  لعبه اجلهاز  ال��ذي  بالدور  واأ���ش��اد 
وخ�س  الجن����از  ه���ذا  لتحقيق  ب��ال��ن��ادي 
اإ�شماعيل  التنفيذي  املدير  نائب  بالذكر 
طارق  النا�شئني  ف���رق  وم��دب��ر  اإب��راه��ي��م 

حممد وباقي اأع�شاء اجلهاز الفني. 

اعترب مدرب منتخب الربازيل لكرة القدم لويز فيليبي �شكولري عن 
الفوز  بعد  رائ��ع  ب�شكل  التطور  على  ق��ادر  ال�شامبا  فريق  ب��اأن  اعتقاده 
برازيليا.  يف  نظيفة   بثلثية  اليابان  على  ال��ق��ارات  لكاأ�س  الفتتاحي 
و���ش��ج��ل ن��ي��م��ار وب��اول��ي��ن��ي��و وج���و اله����داف ال��ث��لث��ة. ي��خ��و���س منتخب 
الربازيل اختبارا ا�شعب يف مواجهة نظريه املك�شيكي الربعاء املقبل يف 
الذي  �شكولري  وبدا  الوىل.  املجموعة  مناف�شات  من  الثانية  اجلولة 
قاد منتخب بلده اىل لقب مونديال 2002 �شعيدا باداء لعبيه قائل 
اعتقد باأن مع ا�شعدين اكر هو النتيجة، م�شيفا اذا وا�شلنا التح�شن 
املنتخب  ف��ان  املجريات  مع  يتعاملون  كيف  اللعبون  وع��رف  تكتيكيا 
ت�شرين  يف  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب  لقيادة  �شكولري  وع��اد  رائ��ع��ا.  �شيكون 
الربازيلي  امل��درب  وتابع  مينيزي�س.  ملانو  خلفا  املا�شي  نوفمرب  الثاين 
الول يف  الهدف  باأنه �شاحب  علما  رائ��ع،  بعمل  ق��ام  نيمار  ب��اأن  اعتقد 

ال��ث��اين. وتابع  ال�����ش��وط  اخ��رج��ه يف  ���ش��ك��ولري  ال��ث��ال��ث��ة، لكن  الدقيقة 
عقبته  نتخطى  وان  املك�شيكي  املنتخب  من  نحذر  ان  يجب  �شكولري 

الربعاء لنه كان ي�شعب المور علينا كثريا يف العوام املا�شية.
وا�صاد اي�صا باملهاجم فريد.

امل��ق��اب��ل، ق��ال الي��ط��ايل ال��ربت��و زاك����ريوين م���درب منتخب اليابان  يف 
امل��ب��اراة لن  راأي��ن��اه يف ه��ذه  ال��ذي  اليابان  ان��ه لي�س منتخب  ا�شيا  بطل 
قادر على تقدمي اف�شل من ذلك بكثري، م�شيفا يجب ان احتدث اىل 
كان  اذا  وعما  �شدمهم.  قد  املبكر  الهدف  كان  اذا  ما  ملعرفة  اللعبني 
الربازيل  اىل  ال��ذه��اب  وت��اأخ��ر يف  الره���اق  عانى من  الياباين  املنتخب 
 2014 املوؤهلة اىل مونديال  الت�شفيات ال�شيوية  ب�شبب م�شاركته يف 
باأن  اعتقد  ل  كاغاوا  �شينجي  النكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  جنم  قال 
انه  امل��ب��اراة،  اج���وال  يف  ندخل  لننا مل  للخ�شارة،  م��ربر  ال�شفر  اره���اق 

امر خميب لننا ح�شلنا على فر�شة مواجهة الربازيل لكننا مل نقدم 
امل�شتوى املاأمول. لكن زاكريوين خالف لعبه بقوله بالكاد و�شلنا اىل 
العامل  ك��اأ���س  ت�شفيات  يف  قطر  م��ع  مباراتنا  خ�شنا  ان  بعد  ال��ربازي��ل 
)الثلثاء املا�شي(، ورمبا مل ي�شتعد اللعبون كامل لياقتهم البدنية 
يف هذه الفرتة الوجيزة. لعب و�شط �ش�شكا مو�شكو الرو�شي كيي�شوكي 
ن��درك موقعنا يف  ان  انها خ�شارة قا�شية، لكن يجب  ب��دوره  هوندا قال 
اما مدافع  فيهما.  نركز  ان  ويجب  مباراتان  امامنا  تزال  ما  املناف�شة، 
انرت ميلن اليطايل يوتو ناغاتومو فقال هناك فارق كبري بيننا وبني 
الربازيليني من ناحية املهارات الفردية، م�شيفا للنظر اىل المور من 
اليابان ميلك المكانات  ايا من لعبي منتخب  ان  التايل، هل  املنظار 
الكافية للعب يف منتخب الربازيل، واعتقد باأن ل احد ميلك املهارات 

الكافية.

املدير الفني لنادي ابوظبي لل�سطرجن ي�سيد 
بالنتائج املتميزة لالعبيه يف بطولة الإمارات

�سكتتتتتولري يتتتتتوقتتتتتتتع تطتتتتتتور منتختتتتتتب الربازيتتتتتتتتتتتتل 

الأمني  ال��ط��اه��ر  ���ش��ع��ادة ه�شام  ت��اب��ع 
لل�شطرجن  الأ�شيوي  للحتاد  العام 
اجلنوبية  ك��وري��ا  ا���ش��ت��ع��دادات  اآخ����ر 
لإ�شت�شافة الدورة ال�شيوية لألعاب 
القتالية  والأل��ع��اب  املغلقة  ال�شالت 
اإن�شون  م���دي���ن���ة  يف  ت��ن��ط��ل��ق  ال���ت���ي 
ال���ك���وري���ة ي����وم 29 ي��ون��ي��و اجل����اري 
وت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى ال�����ش��اد���س م��ن �شهر 

يوليو 2013 .
وق����د ن�����ش��ر الحت�����اد ال����ش���ي���وي على 
موقعه الليكرتوين تفا�شيل كاملة 
تنظمها  التي  ال�شيوية  ال���دورة  عن 
كوريا اجلنوبية بالتعاون مع املجل�س 

الوملبي الأ�شيوي

وك������ان ����ش���ع���ادة ه�������ش���ام ال���ط���اه���ر قد 
اإىل ك��وري��ا ق��ب��ل ثلثة  ب���زي���ارة  ق���ام 
اأ���ش��اب��ي��ع ح��ي��ث اإل��ت��ق��ى الأم����ني العام 
عام  واأم��ني  الكورية  الأوملبية  للجنة 
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
امللحظات  بع�س  ال��ط��اه��ر  واأب����دى 
والإقامة  الإت�����ش��الت  تخ�س  ال��ت��ي 
وقاعة  التحليل  وقاعات  واملرافقني 
الجتماعات ومرا�شم التتويج ووجه 
امللحظات  هذه  تليف  �شرورة  نحو 

قبل اإنطلقة البطولة. 
واأكد الطاهر على اأهمية هذا التجمع 
الأ�شيوي الريا�شي  احلا�شد يف تنمية 
والثقافات  اخل��ربات  وتبادل  املعارف 

اإىل  للو�شول  الريا�شية  واملناف�شة  
من�شات التتويج ، وك�شف عن اإهتمام 
خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ومتابعة 
بن �شخبوط اآل نهيان رئي�س الحتاد 
الأ�شيوي  احل����دث  ل��ه��ذا  الأ����ش���ي���وي 
للأمانة  �شموه  وت��وج��ي��ه��ات  الكبري 
ب�شرورة  امل��ن��ظ��م��ة  ول��ل��ج��ن��ة  ال��ع��ام��ة 
التنظيمية  ب��ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  اله��ت��م��ام 

لإخراج البطولة يف اأف�شل �شورة.  
الأ�شيوي  اأمني عام الحت��اد  واأ�شاف 
للعبة اأن املنظمني الكوريني بالتعاون 
مع املجل�س الوملبي ال�شيوي يبذلن 
ج��ه��ودا ك��ب��رية لإجن����اح احل���دث من 
التي  العنا�شر  ك��اف��ة  ت��وف��ري  خ���لل 

تكفل جناح البطولة.
مناف�شات  ان  اىل  الطاهر  واأو���ش��ح   
ال�شطرجن �شتحظى مب�شاركة 121 
لع����ب ولع���ب���ة مي��ث��ل��ون 26 دول���ة 
و�شيكون التناف�س قي اربعة فئات هي 
ال�شطرجن الكل�شيكي )فردي ذكور( 
وال�����ش��ط��رجن ال��ك��ل���ش��ي��ك��ي )ف����ردي 
اناث( وال�شطرجن الديناميكي )فرق 
خمتلط( وال�شطرجن اخلاطف )فرق 
خمتلط( و�شتقام  املناف�شات يف �شالة 
يون�شي  جلامعة  الريا�شية  اللعاب 
يف جزيرة )�شونغ دو(  احدى املناطق 
تبعد  والتي  ان�شون  ملدينة  احلديثة 
نحو 65 كيلو عن العا�شمة �شيوؤول 

املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  خ�����ش�����ش��ت  وق�����د 
ل��ط��لب جامعة  ال���داخ���ل���ي  ال�����ش��ك��ن 
لطلب  ال��داخ��ل��ي  وال�شكن  يون�شي 
كوريا لقامة  فرع  نيويورك  جامعة 
من  بالقرب  وكليهما  الوفود  جميع 

�شالة مناف�شات ال�شطرجن.
م�شابقة  ان  ب����ال����ذك����ر  اجل������دي������ر 
لعبة   12 اح������د  ه�����ى  ال�������ش���ط���رجن 
معتمدة يف الدورة ال�شيوية للعاب 
ابرزها  القتالية  واللعاب  ال�شالت 
)فوت�شل(  ل��ل�����ش��الت  ال���ق���دم  ك����رة 
الق�شرية  ل��ل��م�����ش��اف��ات  وال�����ش��ب��اح��ة 
والكيك  وال����ب����ل����ي����اردو  وال���ب���ول���ي���ن���غ 
بوك�شينغ وت�شري الرق��ام بعد انتهاء 

مهلة الت�شجيل اىل م�شاركة 1712 
و  ذك�����ور(   1141( ولع���ب���ة  لع����ب 
دولة   42 مي��ث��ل��ون  ان�����اث(   571(
باملجل�س  دولة ع�شوا   45 ا�شل  من 
كوريا  اعتذار  بعد  ال�شيوي  الوملبي 

وتيمور  واف��غ��ان�����ش��ت��ان  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
وبح�شب  امل�����ش��ارك��ة  ع���ن  ال�����ش��رق��ي��ة 
الرقام التي اعلنتها اللجنة املنظمة 
امل�شاركة  ال����وف����ود  اك����رب  ف�����ش��ت��ك��ون 
الريا�شيني  عدد  حيث  من  باحلدث 

ف��ردا ثم   121 هي كوريا اجلنوبية 
تايلند 116 فردا ثم ال�شني 105 
امل�شاركة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ام���ا  ف���ردا 
الكرب  هو  الكويتي  الوفد  ف�شيكون 

مب�شاركة 45 فردا. 

•• ال�شخري - حلبة البحرين الدولية:

ت�شت�شيف حلبة البحرين الدولية موطن ريا�شة 
جولت  من  جولة  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  ال�شيارات 

البطولة العاملية للتحمل WEC”، ويعترب هذا 
ال�شباق الثاين من نوعه حيث ا�شت�شافت احللبة 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ج��ول��ة م��ن ج���ولت ه��ذه البطولة 

العاملية التابعة للحتاد الدويل لل�شيارات.

الثامنة  ال��ب��ح��ري��ن اجل���ول���ة  ح��ل��ب��ة  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
والتي  للتحمل  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  م��ن  واخل��ت��ام��ي��ة 
 ،”FIA ي��ن��ظ��م��ه��ا الحت�����اد ال�����دويل ل��ل�����ش��ي��ارات
و���ش��ي��ق��ام ���ش��ب��اق ال��ت��ح��م��ل ع��ل��ى م�����ش��م��ار حلبة 
من  متوا�شلة  �شاعات   6 مل��دة  الدولية  البحرين 
املتعة والإثارة على م�شمار اجلي بي البالغ طوله 
5.412 كيلومرت، وذلك يف 30 نوفمرب 2013. 
تنطلق بطولة هذا املو�شم WEC 2013 ب� 8 
جولت مق�شمة على عدد من الدول من خمتلف 
اأنحاء العامل، و�شينطلق �شباق البحرين للتحمل 

كجولة ختامية للبطولة العاملية.
واأنطلق هذا املو�شم ب�شباق 6 �شاعات يف �شلفر�شتون 
�شباق  وت��له  املا�شي،  اأب��ري��ل  �شهر  يف  بربيطانيا 
الآن  ون��ح��ن  امل��ا���ش��ي،  م��اي��و  يف  �شاعات   6 بلجيكا 
واملتمثلة  للبطولة  الثالثة  اجلولة  م�شارف  على 
�شاعة بفرن�شا، وبعدها ت�شد   24 �شباق ليمان  يف 
يف  �شاعات   6 ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  البطولة  رحالها 
املقبل،  باولو يف الربازيل يف مطلع �شبتمرب  �شاو 

وبنف�س ال�شهر ينطلق �شباق 6 �شاعات يف امريكا، 
6 �شاعات اليابان يف اواخر اكتوبر  وبعدها �شباق 
وبعدها �شباق 6 �شاعات ال�شني يف مطلع نوفمرب، 
البحرين،  مملكة  يف  اخلتامية  اجل��ول��ة  وبعدها 
العامل  اأنظار  وحمط  بالغة  اإث��ارة  �شت�شهد  والتي 

لكونها اجلولة اخلتامية. 
و�شيقوم وفد من حلبة البحرين الدولية بزيارة 
ل�شباق ليمان للتحمل 24 �شاعة يف فرن�شا وذلك 
اأواخر  �شيقام  ال���ذي  البحرين  ل�شباق  ل��ل��رتوي��ج 
اإىل جانب وفد مرافق من وزارة  املقبل،  نوفمرب 
احلرفية  امل��ه��ن  اأب����رز  �شيعر�س  وال����ذي  ال��ث��ق��اف��ة 
ع��دد من  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  البحرين،  ال��ق��دمي��ة يف 
البحرين،  وح�شارة  بتاريخ  التعريفية  الو�شائل 
م�شاندته  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  جمل�س  وي��ق��دم 
عن  فرن�شا  �شباق  اإىل  املتوجه  البحريني  للوفد 

طريق كتيبات عن البحرين.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ���ش��ب��اق ال��ع��ام امل��ا���ش��ي �شباق 
6 �شاعات لقى �شعبية وا�شعة  البحرين للتحمل 

نوعه  �شباق من  اأول  كونه  واملنطقة  البحرين  يف 
ي���ق���ام يف م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو�����ش����ط، ح��ي��ث بلغ 
خلل  �شخ�س  اللف   10 اجل��م��اه��ري  جم��م��وع 
�شباق هذا  ي�شهد  اأن  املتوقع  ومن  ال�شباق،  يومي 

العام مزيد من الإقبال اجلماهريي وذلك نظرا 
والفعاليات  امل�شاندة  وال�شباقات  البطولة  لإث��ارة 
نوفمرب  يف  اجل��م��اه��ري  تنتظر  ال��ت��ي  الرتفيهية 

املقبل.

ه�صام الطاهر يتابع ترتيبات م�صابقة ال�صطرجن مع اللجنة املنظمة

اآ�سيوية األعاب ال�سالت والألعاب القتالية تنطلق يف كوريا 29 يونيو اجلاري

وفد حلبة البحرين الدولية يزور �صباق ليمان

ا�ست�سافة اجلولة اخلتامية لبطولة العامل للتحمل WEC نوفمرب املقبل

ال�شيخ  ل�شمو  �شبفار  ب��وي  فاليانت  اجل���واد  ف��از 
ن��ه��ي��ان وب��اإ���ش��راف رونالد  اآل  ب��ن زاي���د  ط��ح��ن��ون 
م��ارت��ي��ن��و وب��ق��ي��ادة ج���وزي���ف روك����و ج���ي ار بلقب 
رئي�س  ال�شمو  الثانية من جائزة �شاحب  اجلولة 
الأوىل  للفئة  الأ�شيلة  العربية  للخيول  الدولة 
اأم�������س الول  اأق���ي���م  ال����ذي  1700 م���رت  مل�����ش��اف��ة 
كنتاكي  بولية  العريق  داون��ز  ت�شر�شل  مب�شمار 
بالوليات املتحدة والبالغ اإجمايل جوائزه 100 

األف دولر.
ن�شل  م��ن  امل��ن��ح��در  �شبفار  ب��وي  فاليانت  ومت��ك��ن 
التفوق بفارق  دروي�س والفر�س ثومب برنت من 
6 اأطوال عن ان اك�س هي�س لكري ران انرتبرايز 
فيما  وبقيادة كوري ليري..  ا�شبي  با�شراف لني 
ج���اء يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ���ش��م��وك ه��او���س لكاثرين 
وب����ول ���ش��م��وك ب��ا���ش��راف ران����دي ن��ون��ل��ي وبقيادة 
ريكاردو �شانتانا.. ومتكن البطل من قطع م�شافة 
وهو  دقيقة   1:55:10 وق��دره  زم��ن  يف  ال�شباق 
وتوج  ال�شباق  �شهد  امل�����ش��اف��ة.  ل��ه��ذه  قيا�شي  رق��م 
ال��ف��ائ��زي��ن ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان ب��ن خليفة 
الإم����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ن��ه��ي��ان  اآل 
للفرو�شية يرافقه في�شل العلي اأمني ال�شر العام 
امل�شاعد لحتاد الفرو�شية واحمد الرميثي ع�شو 
جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للفرو�شية وعبداهلل 
عمر الأحمد من �شفارة الدولة يف وا�شنطن.. كما 
�شارك يف مرا�شم التتويج هيثم ح�شن ال�شبيحي 
وا�شنطن.  يف  ل��ل��ط��ريان  الحت�����اد  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 
الوطني  ال�شلم  ع��زف  التتويج  مرا�شم  وتخلل 
زايد  ال�شيخ  ق��دم  املرا�شم  ختام  وعقب  للدولة.. 

ل�شمو  التهاين  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ب��ن 
اآل نهيان نائب م�شت�شار  ال�شيخ طحنون بن زايد 
الأمن الوطني رئي�س هيئة طريان الرئا�شة على 
فوز فاليانت بوي �شبفار باجلولة الثانية جلائزة 
العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
الكبري  الأ�شيلة.. م�شيدا باحل�شور اجلماهريي 
الذي �شهد ال�شباق. وياأتي تنظيم هذه ال�شباقات 
بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ودعم الفريق 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
مدى  على  حتققت  ال��ت��ي  للنجاحات  وا���ش��ت��م��رارا 
ال�شنوات املا�شية يف م�شرية اجلائزة التي انطلقت 
خلل  من  ع�شاق  لها  واأ�شبح  عاما  ع�شرين  قبل 
مبتابعة  والأمريكية  الأوروب��ي��ة  ال�شعوب  اهتمام 
�شباقاتها.. وحر�شا من �شموهما على اإعلء �شاأن 
اجلواد العربي وتعزيز مكانته وقيمته الرتاثية. 
ال�شمو  �شاحب  حر�س  اجلائزة  �شباقات  وجت�شد 
رئي�س الدولة حفظه اهلل على اإعلء �شاأن اجلواد 
العربي وتعزيز مكانته وقيمته الرتاثية والثقافية 
ملكانة  تر�شيخا  �شباقاته  ان��ت�����ش��ار  ودع���م  امل��م��ي��زة 
الإم��ارات كمحطة عاملية رائ��دة يف جمال �شناعة 
وتربية اخليول العربية و�شباقاتها. وينظم �شباق 
للخيول  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ج��ائ��زة 
للفرو�شية  الإم������ارات  احت����اد  الأ���ش��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ب��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة 
الدولة رئي�س احتاد الفرو�شية مب�شمار ت�شر�شل 

داونز العريق الذي ا�شت�شاف اجلائزة املخ�ش�شة 
الثانية  للمرة  الأ�شيلة  العربية  للخيول  ل�شباق 
يف تاريخه.. ويعد املعقل الرئي�شي ل�شباق ديربي 
 1875 ال��ع��ام  اإىل  اإقامته  ت��اري��خ  وي��ع��ود  كنتاكي 
الثلثي  ال��ت��اج  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  مبثابة  وه��و 

الأمريكي.
واأ�شفرت نتائج ال�شباقات امل�شاندة عن فوز اجلواد 
ف���ورت لرن��ي��د جلاني�س واي��ت��ه��ام وب��اإ���ش��راف ايان 
للتكافوؤ  فو�شرت  �شتيفان  اأبوظبي  ب�شباق  ويلكرز 
للفئة الأوىل مل�شافة 1800 مرت والبالغ اجمايل 
جوائزه املالية ن�شف مليون دولر بفارق كبري عن 
كينيث  وب��ا���ش��راف  �شيتي  ملاجيك  تيكيت  ج��ول��دن 
ثالثا  رو�شاريو..فيما جاء  وبقيادة جويل  مكبيك 
رون ذا كريك ل�شطبلت برو�س وبا�شراف ويليام 
البطل  ومتكن   .. ليزكانو  خو�شيه  وبقيادة  موت 
وانتزع  دقيقة.   1:47:45 يف  امل�شافة  قطع  من 
اجلواد فاين بروب�شي�شن جلون اوك�شلي وبا�شراف 
�شباق  لقب  رو�شاريو  جويل  وبقيادة  كي�س  م��ارك 
الحتاد للطريان فلري دوليز من املر�شحة الوىل 
ثالثا  ج��اء  فيما  �شميث  مايك  بقيادة  دلتا  روي��ال 
و�شجل  �شانتانا  ري��ك��اردو  ب��ق��ي��ادة  ان  زاول  ا  �شي 
اأكر  ال�شباق  و�شهد  دقيقة.   1:50:22 البطل 
باهتمام  ال�شباق  وا�شتاأثر  متفرج  األ��ف   50 م��ن 
اإع���لم���ي ك��ب��ري غ���ري م�����ش��ب��وق ل��ي�����س ع��ل��ى نطاق 
حيث  ال��ع��امل��ي  امل�شتوى  على  ب��ل  فح�شب  اأم��ري��ك��ا 
للفئة  فو�شرت  �شتيفان  ابوظبي  �شباق  مع  تزامن 
الأوىل الذي ا�شتقطب م�شاركة اأبطال من الفئة 
الأوىل اأبرزهم بطل الربيدرز كب كل�شيك لعام 

الثانية  للفئة  �شباقني  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   2012
و�شباقني للفئة الثالثة. 

واأكد في�شل العلي م�شاعد اأمني ال�شر العام لحتاد 
�شاحب  واه��ت��م��ام  دع���م  اأن  للفرو�شية  الإم�����ارات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ودع��م  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل و 
الفريق اول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
حققته  ال��ذي  امللحوظ  النجاح  يف  اأ�شهم  امل�شلحة 

اجلائزة خلل الع�شرين عاما من م�شريتها.
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ت��وج��ي��ه��ات  ان  واأ�����ش����اف 
يف  اجل��ائ��زة  باإقامة  نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان 
واإعلء  تطورها  يف  اأ�شهم  العاملية  امليادين  اأع��رق 
الدول  ك��ل  يف  بالهتمام  ت�شتاأثر  وجعلها  �شاأنها 
اأمريكا ب�شكا خا�س ولذلك فاإنهم  الأوروبية ويف 
�شباقات  ك��ل  لإق��ام��ة  ال��ن��ج��اح  ه���ذا  �شي�شتثمرون 
التطور  ل��ع��ك�����س  واأم����ريك����ا  اأوروب��������ا  يف  اجل����ائ����زة 
احل�شاري للدولة. وتوجه العلي بالتهنئة ل�شمو 
ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان على فوز اجلواد 
ال��ث��ان��ي��ة جلائزة  ب��اجل��ول��ة  �شبفار  ب���وي  ف��ال��ي��ان��ت 
العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
ال�شمو  �شاحب  جائزة  تنظيم  اإن  وقال  الأ�شيلة. 
الأ���ش��ي��ل��ة كان  ال��ع��رب��ي��ة  ال��دول��ة للخيول  رئ��ي�����س 
مل�شاهدة  العربية  اخليول  وحمبي  لع�شاق  فر�شة 
اأ�شهر  ال�شباق يف عقر دار م�شمار ت�شر�شل داون��ز 
ديربي  �شباق  ت�شت�شيف  التي  العريقة  امل�شامري 

كنتاكي الأمريكي ال�شهري منذ 139 عاما.
للخيول  الدولة  رئي�س  تنظيم جائزة  ان  واأ�شاف 
داونز  ت�شر�شل  الثانية يف م�شمار  للمرة  العربية 
للتكافوؤ  ف��و���ش��رت  �شتيفان  ���ش��ب��اق  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
حيث  للجائزة  يح�شب  اجن��ازا  يعد  الأوىل  للفئة 
حظي بتغطية اإعلمية فاقت الو�شف والتوقعات 
وح�شورا جماهرييا بلغ اأكر من 35 األف متفرج 
اأج���ه���زة التلفزة  اأك���ر م��ن ق���ارة ع��رب  اإىل  ون��ق��ل 

العاملية.
ووجه العلي ال�شكر والتقدير اإىل ال�شيخ زايد بن 
�شلطان بن خليفة اآل نهيان حل�شوره وم�شاهمته 

يف توزيع اجلوائز على الفائزين.
جمل�س  ع�شو  الرميثي  اأحمد  اأع��رب  جانبه  من 
فخره  ع���ن  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  الإم��������ارات  احت�����اد  اإدارة 
واعتزازه با�شتمرار انطلق �شباق اجلائزة م�شريا 
ال��دول��ي��ة هو  املحافل  اجل��ائ��زة يف  ت��واج��د  اأن  اإىل 
بالرتاث  واهتمامها  الإم��ارات  تواجد  على  تاأكيد 
العربي الأ�شيل. وقال اإن اجلائزة متثل تظاهرة 
ت�شهم  وثقافية  واقت�شادية  واجتماعية  ريا�شية 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف ال���رتوي���ج ل���دول���ة الإم��������ارات يف 
اأمريكا. واأكد عبداهلل عمر الأحمد �شكرتري ثالث 
ب�شفارة المارات لدى الوليات املتحدة الأمريكية 
الفعاليات  ه��ذه  مثل  يف  الإم���ارات���ي  ال��ت��واج��د  اأن 
باأن  ان��ط��ب��اع��ا  ي��ع��ط��ي  ال��ع��امل  و يف خم��ت��ل��ف دول 
احل�شور  على  وتوؤكد  تدعم  الإم���ارات  يف  القيادة 
وقال  العاملية  البطولت  هذه  يف  الدولة  ومتثيل 
بني  فيما  التقريب  يف  ت�شاهم  الفعاليات  هذه  ان 
بني  الثنائية  العلقات  تخدم  اأنها  كما  ال�شعوب 

املتحدة  والوليات  الإم��ارات  ال�شديقني  البلدين 
ال�شمو  �شاحب  جائزة  اأن  اإىل  واأ�شار  الأمريكية. 
رئي�س الدولة هي تعريف للدول باخليل العربي 
ك��ب��ريا للتعرف  اأن��ه��ا تعطي جم��ال  الأ���ش��ي��ل كما 

على ثقافة وتراث الإمارات.
واأ�شاف اإن دعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء حاكم 
حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دب��ي 
المارات ي�شكل دعما حقيقيا للريا�شة بالإمارات 
�شموهم  لدور  خا�س  ب�شكل  الفرو�شية  ولريا�شة 
الكبري يف تنمية و تطوير الريا�شة وتعزيز تواجد 

الإمارات يف امل�شامري العاملية.
منذ  انطلقت  اجلائزة  �شل�شلة  فعاليات  ان  يذكر 
1994 حيث حر�س  20 عاما يف عام  اأك��ر من 
اآل نهيان على  املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
تاأ�شي�شها اإبرازا لأهمية اخليول العربية الأ�شيلة 
�شباق  فهو  العاملي  امل�شتوى  على  بها  والح��ت��ف��اء 
يعد  ي���زال  ول  الأ���ش��ي��ل��ة  العربية  للخيول  دويل 
ال�شباق الأول والأهم لهذه ال�شللة من اخليول.

وي�شت�شيف م�شمار �شانت كلود الفرن�شي العريق 
يف  بتاريخ  اجل��ائ��زة  من  الثالثة  اجلولة  فعاليات 
23 يونيو احلايل التي تقام بالتزامن مع ت�شعة 
اأبرزها جراند  الأ�شيلة  املهجنة  �شباقات للخيول 
ابوظبي  وج��ائ��زة  الأوىل  للفئة  كلود  �شانت  ب��ري 
الحتاد  وج��ائ��زة  الثانية  الفئة  مالرييه  دو  ب��ري 

للطريان.

اجلواد فاليانت بوي لطحنون بن زايد يفوز بجائزة رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�سيلة 
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ي��ل��ت��ق��ي م��ن��ت��خ��ب ن��ي��ج��ريي��ا ب��ط��ل اف��ري��ق��ي��ا م���ع نظريه 
التاهيتي بطل اوقيانيا اليوم الثنني يف بيلو هوريزونتي 
الثانية لبطولة  املجموعة  ال��دور الول من مناف�شات  يف 
كاأ�س القارات لكرة القدم التي ت�شت�شيفها الربازيل حتى 

30 حزيران يونيو اجلاري.
امل�شيفة  ال��ربازي��ل  بفوز  الأول  ام�س  البطولة  انطلقت 
على اليابان بثلثية نظيفة، وتلتقي ا�شبانيا بطلة اوروبا 
والعامل مع الوروغواي بطلة امريكا اجلنوبية، وايطاليا 

و�شيفة بطل اوروبا مع املك�شيك بطلة الكونكاكاف.
العام  توج بطل لفريقيا مطلع  وكان منتخب نيجرييا 
احلايل يف جنوب افريقيا بقيادة مدربه، اللعب الدويل 

ال�شابق، �شتيفن كي�شي.
منتخب نيجرييا �شارك يف نهائيات كاأ�س العامل 3 مرات 
4 حم��اولت، وعاد اىل اللقاب على امل�شتوى القاري،  يف 
حر�س  ال��واع��دي��ن  ال�شباب  ال��لع��ب��ني  م��ن  ع���ددا  وي�شم 
مقدمتهم  ويف  ال��ق��ارات،  كاأ�س  يف  بهم  الدفع  على  كي�شي 
وفيكتور  ع��ام��ا(   26( ميكل  اوب���ي  ج��ون  الل��ع��اب  �شانع 

موز�س )22 عاما(.
وديا  نيجرييا  تعادلت  ال��ق��ارات،  عر�س  يف  امل�شاركة  وقبل 
مع املك�شيك 2-2، وفازت على كينيا 1-�شفر ثم تعادلت 
اىل  املوؤهلة  الفريقية  الت�شفيات  يف   1-1 ناميبيا  م��ع 
مونديال 2014 يف الربازيل بالذات، وكانت قريبة من 

ان تكون ثالث منتخب يتاأهل اىل النهائيات بعد الربازيل 
امل�شيفة واليابان لو فازت يف املباراة الخرية.

مي��ل��ك امل��ن��ت��خ��ب ال��ن��ي��ج��ريي ف��ر���ش��ة حت��ق��ي��ق ال���ف���وز يف 
ال��ت��اه��ي��ت��ي جمهول  ن��ظ��ريه  ال��ي��وم لن  الوىل  م��ب��ارات��ه 
تقريبا، خ�شو�شا ان املواجهتني الخرييني هما يف غاية 
قد  لع��ب��ي��ه  ل��ك��ن  والوروغ�������واي،  ا�شبانيا  م��ع  ال�شعوبة 
اذ  الربازيل  اىل  �شفرهم  تاأخر  بعد  الره��اق  يعانون من 
ح�شلوا على فر�شة 36 �شاعة فقط للعداد للمباراة، يف 
حني ان منتخب تاهيتي و�شل اىل الربازيل قبل انطلق 

البطولة بع�شرة ايام.
يف املقابل، يريد منتخب تاهيتي الذي بقي طول يف ظل 

عملقي القارة الوقانية ا�شرتاليا )قبل ان�شمامها اىل 
بامل�شاركة  احقيته  تاأكيد  ونيوزيلندا،  ال�شيوي(  الحت��اد 

بني الكبار.
وم���ن امل��ت��وق��ع ان ي�����ش��ك��ل م��ن��ت��خ��ب ت��اه��ي��ت��ي ج�����ش��ر عبور 
املقبل، خ�شو�شا  ال��دور  للتاأهل اىل  الخ��رى  للمنتخبات 
ان نتائجه يف الت�شفيات الوقيانية املوؤهلة اىل مونديال 

الربازيل كارثية بخ�شارته يف اأربع مباريات متتالية.
وا�شقطت تاهيتي كل الرهانات خلل م�شوار التاأهل اىل 
كاأ�س القارات، وهي تعرف ان ما ينتظرها يف الربازيل هو 
اكرب بكثري، ويحمل تاريخ اول مباراة لها �شد نيجرييا 
والكمال  بالتمام  ع��ام  بعد  ياأتي  كونه  كبرية  رمزية  غ��دا 

كاأ�س  اىل  وتاأهلها  الوقيانية  المم  ك��اأ���س  اح��رازه��ا  م��ن 
القارات.

احلرارة  على  يومها  ايتايتا  اي��دي  امل���درب  رج��ال  وتغلب 
املرتفعة جدا واخلانقة يف جزر �شولومون وفاجاأوا جميع 
مناف�شيهم  على  بفوزهم  ثم  النهائي  ببلوغهم  املراقبني 
1-�شفر،  اجلديدة  كاليدونيا  يف  بالفرن�شية  الناطقني 
وو�شعوا بهذا الفوز التاريخي حدا لهيمنة ا�شتمرت 39 

عاما من جانب نيوزيلندا وا�شرتاليا.
وخا�شت تاهيتي بعد و�شولها اىل الربازيل جتربة غري 
ناجحة حيث �شقطت وديا امام فريق امريكا مينريو من 

الدرجة الثانية �شفر-1.

نيجيتتتريتتتتا بطلتتتة افريقتتيتتتتا تتتتتواجتتتتتته تاهيتتتتتتي املجهتتتولتتتتتتتة 

ر�شالة تركيا: وليد اجلابري

 اأهدت موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم اجناز زورق الفيكتوري 
الكربي  تركيا  جل��ائ��زة  ال��ث��اين  بال�شباق  ب��ال��ف��وز   3
الثانية  اجلولة  الأوىل-  –الفئة  ال�شريعة  للزوارق 
من بطولة العامل 2013 اإىل �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
جمل�س دبي الريا�شي راعي موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم 

على دعمه الكبري ومتابعته امل�شتمرة.
العاملي  الثنائي  بقيادة  تيم  الفيكتوري  زورق  وك��ان 
امل��ري ق��د جنح  ال��زف��ني وحممد �شيف  ع��ارف �شيف 
ال�شعبة  الظروف  اأم�س يف جت��اوز كل  يوم  وباقتدار 
حم��ق��ق��ا اجن�����ازا رائ���ع���ا وم�����ش��ج��ل م��ل��ح��م��ة جديدة 
ك��ت��ب��ت ه���ذه امل����رة ع��ل��ى م��ي��اه ب��ح��ر م��رم��رة الرتكي 
اأبطالنا عرفوه  الأم��ر لكن  بادئ  ا�شتع�شي يف  الذي 
فنجحوا يف اإنهاء اقوي �شباق حمققني املركز الأول 

بجدارة يف ال�شباق الثاين اأم�س.
النت�شار  مع  البحار موعدا  اأم��راء  اأبطالنا  و�شرب 
العام  الرتتيب  �شدارة  ا�شتعادة  للفريق  كفل  ال��ذي 
ل��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ب��ر���ش��ي��د 60 ن��ق��ط��ة ب��ع��دم��ا فقد 
اإك��م��ال��ه كافة  ل��ع��دم  ال�����ش��ب��اق الأول  ن��ق��اط  ال��ف��ري��ق 
امل���راح���ل وي��ف��ق��د ال�����ش��دارة وق��ت��ه��ا ومل���دة 24 �شعاة 

مناف�شه  على  متقدما  اأم�����س  التاألق  بعد  ا�شتعادها 
زورق )ات�����س ي��و ب��ي 7( ال���ذي اح��ت��ل امل��رك��ز الثالث 
56 نقطة خلف  بالتايل  اأم�س وجمع  يوم  �شباق  يف 
الفيكتوري املت�شدر. ومر ال�شباق الذي جري و�شط 
 70 ي��ق��رب  مل��ا  ام��ت��د  اأج���واء مثالية ويف م�شار جيد 
املت�شابقني  لرغبة  ن��زول  تعديله  بعد  بحريا  ميل 
قبل ال�شباق وحتديدا احدي نقاط اللتفاف والتي 
�شببت امل�شاكل للكثريين بعدة منعطفات كان اأهمها 
ابوظبي  لزورق  املفاجئ  بالنقلب  النطلقة  عند 
املن�شوري  وف��ال��ح  الطاير  را���ش��د  الثنائي  بقيادة   5
اأثرها ال�شباق بعد ارتفاع العلم الأحمر  توقف على 
ال�شريع بعدها لكن البطلن الطاير  ليتم التدخل 

واملن�شوري خرجا �شاملني لي�شتكمل ال�شباق بعدها.
ب��ن��اءا على  ك��ان��ت  ا�شطفافها كما  ال����زوارق  واأع����ادت 
ال�شباحية  الت�شفيات  عنها  اأ���ش��ف��رت  التي  النتائج 
النطلقة  يف  الأف�شلية  الفيكتوري  منحت  والتي 
ليحافظ  ال����ش���رتايل  ث��م   10 ف��ي��ن��دي  زورق  تبعه 
اأمراء البحار على البداية القوية ويتم�شك طاقمه 
بال�شدارة مبتعدا عن اجلميع طوال مراحل ال�شباق 
م�شتكمل لفاته والتي و�شلت اإىل 16 لفة يف زمن 
و�شل  �شرعة  ومب��ع��دل  دقيقة   50:10:19 ق��دره 
الثاين  امل��رك��ز  على  بحريا.وح�شل  ميل   82 اإىل 

22 ث��ان��ي��ة ع��ن امل��ت�����ش��در ال����زورق اليطايل  ب��ف��ارق 
10 بقيادة الثنائي لوكا فورميلي  فيندي ري�شينيغ 
�شر�شة  مناف�شة  وج��د  وال���ذي  كاربيتل  وجيوفاين 
بي  يو  )ات�س  ال���ش��رتايل  ال���زورق  من قبل مناف�شه 
7( بقيادة الثنائي دارين نيكول�شني ورو�س ويلتون 
الرتتيب  ال��و���ش��ي��ف يف  م��رك��ز  اإىل  ت��راج��ع  وال����ذي 
العام خلف الفيكتوري 3 بينما حل يف املركز الرابع 
الفارو  8 بقيادة  الإيطايل فيندي ري�شينيغ  الزورق 
اخلام�س  املركز  احتل  بينما  جينينغ  وملي�س  اماتو 
23 بقيادة لوكا نيكوليني  ال��زورق اليطايل اكياي 
اأم�����س ثلثة  ي���وم  ���ش��ب��اق  وغ��ي��ان م��اري��ا. ومل يكمل 
زوارق هي زورق ابوظبي 5 ب�شبب النقلب املفاجئ 
 91 –زابو  ا�شيكلر  –الرويجي  وال��زورق الرتكي 
بقيادة اأيغور اأزيك وكري�شتيان زابوري�شكي لعطل يف 
املحرك وكلك الزورق النم�شاوي داك ري�شينيغ 74 

بقيادة طارق اوكتيم وغيان باولو.

الزفني: ل بديل عن املركز الأول
زورق  قائد  الزفني  �شيف  ع��ارف  العاملي  بطلنا  ق��ال 
الأول  امل��رك��ز  ع��ن  اأب���دا  ب��دي��ل  ان��ه ل   3 الفيكتوري 
قواه  ي��ج��م��ع  اإن  ا���ش��ت��ط��اع  ال��ف��ري��ق  اإن  اإىل  م�����ش��ريا 
ويتجاوز ما اأ�شابه بالأم�س بعدما �شهر طوال ليلة 

البارحة يف اإجراء الإ�شلحات اللزمة على املحرك 
والذي قدم ادائا فوق املتوقع. واأكد اإن ال�شباق يعترب 
م��ن اأ���ش��ع��ب امل��ح��ط��ات ال��ت��ي خا�شها ال��ف��ري��ق طوال 
للتناف�س  نظرا  املو�شم  ه��ذا  البطولة  يف  م�شاركته 
امل�����ش��ارك��ة يف ظ��ل التطوير  ال����زوارق  ال���ذي زاد ب��ني 

امل�شتمر يف املحركات والبحث عن الأف�شل.

الكتبي يهنئ الأبطال
ح��ر���س ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف ب���ن م���رخ���ان ال��ك��ت��ب��ي رئي�س 
تهنئة  على  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
اأمراء البحار عقب النت�شار والتتويج بلقب ال�شباق 
اأم�س يف تركيا حيث ظل متابعا ل�شيقا لكل  الثاين 
التي  الأح���داث  وط��اأة  من  وخمففا  وكبرية  �شغرية 
التوا�شل  الأول يف بحر مرمة عرب  ال�شباق  �شهدها 

الدائم مع عارف �شيف الزفني

طاقم  عــلــى  يطمئن  خليفة  بــن  �صلطان 
ابوظبي 5

بن  بن خليفة  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  اطماأن 
زايد اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  ابوظبي  ن��ادي  رئي�س 
را�شد  الثنائي  بقيادة   5 ابوظبي  زورق  طاقم  على 

الطاير وفالح املن�شوري عقب حادث انقلب الزورق 
يف ال�����ش��ب��اق ال��ث��اين اأم�����س وذل���ك يف ات�����ش��ال هاتفي 
العام  امل��دي��ر  ال��رم��ي��ث��ي م�شاعد  ���ش��امل  م��ع��ه  اأج����راه 

للنادي رئي�س الوفد يف تركيا.

الرميثي يهنئ الفيكتوري
لنادي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�شاعد  الرميثي  �شامل  ق��دم 
وفد  رئي�س  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  ابوظبي 
فريق ابوظبي التهنئة اإىل موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم 
بالنت�شار الرائع الذي حققه زورق الفيكتوري 3 
امل��ري يوم  الزفني وحممد  ع��ارف  الثنائي  بقيادة 
وا�شتعادة �شدارة  الثاين  بال�شباق  وفوزهما  اأم�س 

الرتتيب العام للبطولة العاملية
وقال مل يكن ممثل الإم��ارات الثاين زورق ابوظبي 
املن�شوري  وف��ال��ح  الطاير  را���ش��د  الثنائي  بقيادة   5
اللفة  يف  مفاجئ  انقلب  حل��ادث  وتعر�س  يومه  يف 
�شلمة  على  تعايل  اهلل  ونحمد  ال�شباق  من  الأوىل 
الطاقم الثنائي را�شد وفالح واللذين ي�شاركان معا 
للمرة الأوىل خلل هذه اجلولة موؤكدا اإن الدرو�س 
امل�شاركة  هذه  خل�شة  من  كبرية  �شتكون  امل�شتفادة 
دائما على  الراهن  �شيكون  امل�شتقبل حيث  اجل  من 

كوادرنا املواطنة.

ت�صفيات الزمن
�شهدت الفرتة ال�شباحية يف اليوم الثالث واخلتامي 
–الفئة  ال�شريعة  للزوار  الكربي  تركيا  جائزة  من 
 2013 الأوىل- اجلولة الثانية من بطولة العامل 
يف  املنطلقني  لتحديد  اخلا�شة  الت�شفيات  اإق��ام��ة 
تقليد جديد  اأم�س يف  يوم  الثاين  الرئي�شي  ال�شباق 
من  للم�شاركني  الفر�شة  اإتاحة  اجل  من  للبطولة 

اجل التعوي�س اإذا حدث عطل يف ال�شباق الأول.
املركز  اح��ت��لل  م��ن   3 الفيكتوري  زورق  وق��د جن��ح 
 02.51،92 ق���دره  زم��ن��ا  م�شجل  ب��ج��دارة  الأول 
قطع  يف  ا�شتغرقها  التي  الزمنية  امل��دة  وه��ي  دقيقة 
 4.4 اإىل  طولها  ي�شل  والتي  الواحدة  ال�شباق  لفة 
ميل بحريا وتقدم اأمراء البحار على جميع الزوارق 
احتل  وايل   10 ف��ي��ن��دي  زورق  فيها  مب��ا  امل�����ش��ارك��ة 
املركز الثاين و�شجل زمنا قدره 02.53،16 دقيقة 
بينما اح��ت��ل ال����زورق ال����ش���رتايل )ات�����س ي��و ب��ي 7( 
املركز الثالث يف الرتتيب العام م�شجل زمنا قدره 
 5 ابوظبي  زورق  احتل  بينما  دقيقة   02.56،93
بقيادة الثنائي را�شد الطاير وفالح املن�شوري املركز 

الرابع و�شجل زمنا قدره 02.56،93 دقيقة.

اإهداء اإجناز )تركيا( لويل عهد دبي

الفيكتتتتوري 3 ي�ستعيتتتتد بريقتتتته وينتتتتزع ال�ستتتدارة العامليتتة
الزفني واملري يتاألقان ويتوجان بلقب ال�صباق الثاين يف ا�صطنبول
انقالب مفاجئ لزورق ابوظبي 5 وطاقم الفريق بخري

الكرة  م�شابقة  ل��ق��ب  الأه��ل��ي  ال��ن��ادي  ف��ري��ق  اأح����رز 
الطائرة بدورة الأحياء ال�شكنية فرجان6 التي تقام 
بلدية  مع  وبالتعاون  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  بدعم 
دبي وبرعاية معهد الإمارات لتعليم قيادة ال�شيارات 
، وج���اء فوز  اآم��ن��ة ول��ع��ب نظيف  ق��ي��ادة  حت��ت �شعار 
الهند  �شباب  فريق  على  تغلب  بعد  باللقب  الأه��ل��ي 
بنتيجة �شوطني دون مقابل، يف املباراة التي اأقيمت 

على ملعب حديقة الق�شي�س 2 بدبي.
الأن�شادي  حممد  ق��ام  النهائية  امل��ب��اراة  خ��ت��ام  ويف 

مدير اإدارة ال�شرتاتيجة والتميز املوؤ�ش�شي مبجل�س 
دب��ي ال��ري��ا���ش��ي، وع���ادل ال��ب��ن��اي م�����ش��وؤول الأن�شطة 
زكريا  وح�����ش��ام  ال��ري��ا���س،  دب��ي  مبجل�س  املجتمعية 
من معهد الإمارات لتعليم قيادة ال�شيارات، بتوزيع 
باملركزين  الفائزة  الفرق  على  وامليداليات  الكوؤو�س 
النادي  ف��ري��ق  ال��ت��وايل:  وه��ي على  وال��ث��اين،  الأول 
اأف�شل  تكرمي  مت  كما  الهند،  �شباب  وفريق  الأهلي 
ال��لع��ب��ني والإداري�������ني وال���ف���رق يف امل�����ش��اب��ق��ة حيث 
النادي  ف��ري��ق  م��ن  ال��ن��وب��ي  اخ��ت��ري حم��م��د خمي�س 

�شباب  اأف�شل لع��ب، حممد عيد من فريق  الأهلي 
الهند اأف�شل مر�شل، ع�شام علي من فريق اأبي جار 
اأف�شل معد، حممد �شغري من فريق ال�شوق احلرة 
جائزة  �شيفتي  ويجن  فريق  نال  كما  اإداري،  اأف�شل 

الفريق املثايل.
والإقبال  بالندية  الطائرة  الكرة  م�شابقة  ومتيزت 
اجلماهريي حيث �شمت الفرق امل�شاركة لعبني من 
امل�شابقة م�شاركة  خمتلف الفئات العمرية، و�شهدت 
الدورة  ب��اأن  علما  لع��ب��اً،   192 باإجمايل  فريقا   16

�شهدت م�شاركة اأكر من 1248 ريا�شي من خمتلف 
اجلن�شيات والفئات العمرية واملجتمعية تتناف�س يف 

م�شابقتي كرة القدم وكرة ال�شلة اأي�شا.
اأدوارها  اآخر بلغت مناف�شات كرة ال�شلة  على �شعيد 
النهائية حيث يلعب فريق تروجان مع فريق �شتارز 
على  الثنني  اليوم  م�شاء  من  ال�شاد�شة  ال�شاعة  يف 
�شحارى  فريق  مع  فرايداي  وفريق  بردبي،  ملعب 
على  ال��ث��لث��اء  غ��د  م�شاء  م��ن  ال�شاد�شة  ال�شاعة  يف 
ملعب ديرة، وكانت قد تاأهلت الفرق الأربعة بعدما 

بنتيجة 31- ف���ورد  ف��ري��ق  على  ���ش��ت��ارز  ف��ري��ق  تغلب 
 ،35-50 بنتيجة  اجلافلية  فريق  على  وتروجان   ،25
وفريق   ،25-45 بنتيجة  ب��ات��ري��ك  ع��ل��ى  و���ش��ح��ارى 
وت�شهد   .44-47 بنتيجة  تايغر  فريق  على  فرايداي 
 192 ت�شم  ف��ري��ق��اً   16 م�شاركة  ال�شلة  ك��رة  بطولة 
 21 حتى  وت�شتمر  ال�شنية  الأعمار  جميع  من  لعباً 

اجلاري.
ي���ذك���ر اأن جم��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���ش��ي ي��ن��ظ��م ال�����دورة 
وبالتعاون  ال�شكنية  املناطق  اأب��ن��اء  بوا�شطة  �شنوياً 

مع موؤ�ش�شات حكومية وخا�شة بهدف رفع م�شتوى 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  وت�شجيع  املجتمعي  ال��وع��ي 
ب��دول��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ممار�شة 
بناء  يف  املتمثلة  املجل�س  ل��روؤي��ة  حتقيقاً  الريا�شة 
جم��ت��م��ع ري���ا����ش���ي م��ت��م��ي��ز، وت��ل��ق��ى ال�������دروة دعماً 
دبي  بلدية  مقدمتها  ويف  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 
و�شرطة دبي وقناة دبي الريا�شية وموؤ�ش�شة خدمات 
الإ�شعاف، اإىل جانب هيئة تنمية املجتمع التي تقدم 

حما�شرات توعوية لل�شباب امل�شاركني يف الدورة.

ن�����ش��ح امل����درب ال��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و لع��ب��ي��ه بنبذ 
م�شكلة  مواجهة  اأو  ت�شيل�شي  مع  فرتاته  ث��اين  يف  النانية 

كبرية يف �شتامفورد بريدج.
وظهر النق�شام بني اللعبني خلل ال�شهر الخرية من 
ولية مورينيو يف ناديه ال�شابق ريال مدريد ويرغب املدرب 

الربتغايل يف جتنب تكرار هذا المر.
وابلغ مورينيو ال�شحفيني من �شفات املحرتفني الكبار نبذ 
واذا  م�شلحتك  قبل  النادي  م�شلحة  و�شعت  اذا  النانية. 
اج��ل زملئك  وم��ن  باملئة من جمهودك معي  قدمت مئة 

ومن اجل ناديك فاننا �شوف ن�شتمتع بعلقة رائعة.
ول  الفريق  مب�شلحة  تهتم  ول  اأنانيا  كنت  اذا  اأم��ا  وت��اب��ع 
اجلماهري و�شورة النادي .. فاننا �شنكون يف م�شكلة كبرية. 

وا�شاف احيانا يكون لديك جمموعات تتكيف مع هذا المر 
ب�شهولة جدا ويف بع�س الحيان يتعامل لعبون اخرون مع 

المر مثل العقيدة وي�شبح المر �شهل.
هذه  مثل  لع��ب��ون  يتقبل  ل  الح��ي��ان  بع�س  يف  وا�شتطرد 

القواعد ومن هنا تن�شاأ امل�شاكل.
تدريب  على  تعاقبوا  ثمانية مدربني  واحد من  ومورينيو 
للنادي  ابراموفيت�س  رومان  امللياردير  �شراء  ت�شيل�شي منذ 
فريج�شون  اليك�س  ال��ت��دري��ب  ا���ش��ط��ورة  وق��ال   .2003 يف 
وهو �شديق مقرب من  ال�شابق  يونايتد  مان�ش�شرت  م��درب 
مورينيو ان كرة تغيري املدربني متنح اللعبني املزيد من 
يونايتد  مان�ش�شرت  ترك  فريج�شون  وك��ان  والنفوذ.  القوة 
بعدما ام�شى معه 26 عاما رائعة. وقال مورينيو ما يقوله 

ال�شري اليك�س فيما له علقة بكرة القدم الجنليزية يرقى 
كل  بعد  يقوله  ما  وتابع  مقد�س.  امر  انه  العقيدة.  ملرتبة 
هذه ال�شنوات الطويلة من اخلربة يجعلني اعتقد انه امر 
�شحيح. ه��ل ل��ه��ذا ال��ن��ادي ع��لق��ة ب��ه��ذا الم���ر.. ل ادري. 
ووقع مورينيو عقدا لربع �شنوات مع ت�شيل�شي ويعتقد ان 
ال�شتقرار امر مهم بالن�شبة لبطل كا�س الندية الوروبية 
ال�شباب خلل  ال�شتثمار يف قطاع  ب��داأ  النادي  وان  خا�شة 

العامني املا�شيني.
النادي  ف��از ه��ذا  املا�شي  املو�شم  امل��درب الربتغايل يف  وق��ال 
بلقب مل اكن ارغب يف الفوز به. فزت به مع بورتو قبل ان 
افوز بدوري ابطال اوروبا 2004 وهذه هي الطريقة التي 
يتعني اتباعها ان تفوز بكا�س الندية الوروبية اول وبعدها 

تفوز بدوري ابطال اوروبا.
وتابع ارغب يف العودة للمناف�شة يف دوري ابطال اوروبا دون 
حتمل املخاطر. وا�شتطرد قبل عامني كان ت�شيل�شي يواجه 
املخاطر. لو مل يفز ب��دوري ابطال اوروب��ا 2012 ما كان 
ليلعب يف البطولة يف املو�شم التايل نظرا لنه انهى الدوري 

املمتاز يف املركز ال�شاد�س.
املباراة  حتى  املو�شم  ه��ذا  اي�شا  املخاطر  واجهنا  وا���ش��اف 
الخ��رية.. ولذلك نرغب يف العودة اىل اج��واء ال�شتقرار. 
ال�شتقرار مهم لتطور اللعبني ال�شبان ومن اجل النادي 
ال��و���ش��ع الق��ت�����ش��ادي وهو  اج���ل  امل�شجعني وم���ن  وق���اع���دة 
املايل  اللعب  بقاعدة  يتعلق  فيما  اهمية  الك��ر  الم��ر  هو 

النظيف.

انطالق مباريات ن�صف نهائي ال�صلة اليوم

الأهلتتتي يتتحتتترز لقتتتب طتتتتائتتترة دورة الأحيتتتتاء ال�سكتنتتتيتتتة فتتتترجتتتتتتتتتتتتان ٦ 

متتورينتتيتتتو ينت�ستتتح لعبيتتتته بنبتتتتذ الأنتتتتانيتتتة



حمار يتجول يف امل�ست�سفى
يتجول  بال�شعودية بحمار  تبوك  العام يف  الوجه  مل�شت�شفى  املراجعون  فوجئ 

بكل اطمئنان داخل فناء امل�شت�شفى دون اأن يعرت�س طريقه اأحد.
وك�شف مقطع فيديو عن هذه احلادثة، بح�شب �شحيفة عكاظ غياب الرقابة 
من قبل ق�شم الأمن وال�شلمة يف امل�شت�شفى، حيث وثق امل�شور احلمار اأثناء 
اإح���دى املمر�شات  ب��ج��واره  ال��ط��وارئ، بينما مت��ر  ب��ال��ق��رب م��ن ق�شم  م���روره 
ال��ذي تداوله  املقطع  املراجعني. وقد قوبل هذا  اك��رتاث وكذلك بع�س  دون 
م�شتخدمو و�شائل الت�شال احلديث على نطاق وا�شع بتعليقات �شاخرة من 
املحافظة،  جمال�س  يف  وكذلك  املختلفة،  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  رواد 
وت�شاءل بع�س املعلقني عن كيفية دخول احلمار اإىل امل�شت�شفى، يف الوقت الذي 
يفرت�س اأن يتواجد على البوابة عدد من رجال الأمن وال�شلمة. من جانبه، 
اأو�شح املتحدث الر�شمي للمديرية العامة لل�شوؤون ال�شحية مبنطقة تبوك 
اأن  هو  بال�شبط  »ما حدث  اأ�شبوعان، م�شيفا  عليها  احلادثة م�شى  اأن هذه 
اأحد املراجعني دخل امل�شت�شفى ومعه احلمار، وقد اتخذت يف حينه الإجراءات 

اللزمة بعد اأن خاطبت �شحة تبوك حمافظ الوجه حيال هذا الأمر«. 

حمى ال�سنك مر�س يقاوم ال�ستئ�سال 
رابطة  دول  يف  ال�شنك  حمى  ي��وم  ال�شهر  ه��ذا  م��ن  ع�شر  اخلام�س  ي��واف��ق 
اآ�شيان ، ومع اأن هذا املر�س كان معروفا يف الدول الفقرية فاإن هذا الحتكار 
الدول  من  العديد  وتقوم  الغنية.  ال��دول  يف  حتى  موجودا  واأ�شبح  انتهى 
مبكافحة املر�س من خلل اإ�شرتاتيجيات خمتلفة ت�شمل التوعية والوقاية 
والتطعيم. وت�شتحوذ منطقة جنوب �شرق اآ�شيا الدافئة على ح�شة كبرية 
من حالت حمى ال�شنك بني اأنحاء العامل الأخرى، وي�شل الفريو�س اإىل 
ذروته عادة خلل مو�شم الأمطار. وكان هذا الأمر ميثل حتديا يف جمال 
اأي�شا،  ن�شيب  الغنية  وللدول  زال.  وما  م�شت  لعقود  اأولوية  نال  ال�شحة 
العام  ب��داي��ة  بالربتغال  م��ادي��را  ال�شنك يف  تف�س حمى  ع��ن  الإب���لغ  اإذ مت 
اجلاري، كما �شجلت حالت مبدينة ني�س الفرن�شية عام 2010، وهو نف�س 
اإ�شابات  ع��دة  الأمريكية  فلوريدا  بولية  ميامي  فيه  �شجلت  ال��ذي  العام 
واأ�شتاذ  ال�شنك  وي�شري اخلبري يف حمى  الأوىل منذ خم�شة عقود.  للمرة 
الطب ال�شتوائي بجامعة ماهيدول بتايلند براتاب �شينجا�شيفانون اإىل اأنه 
يكون  مكان  اأي  يف  اإذ  التغيري،  ذلك  م�شوؤول عن  املناخي  التغري  يكون  قد 
الطق�س فيه اأكر دفئا، تتمكن بعو�شة اآييد�س اإجيبتاي من نقل فريو�س 
اأك��رب. ولكن الأرق��ام بالدول الغنية ما زالت �شئيلة  حمى ال�شنك ب�شورة 
مقارنة مع جنوب �شرق اآ�شيا، ففي تايلند تلقى اأكر من 39 األف �شخ�س 
ال�شهر  من  الرابع  ي��وم  وحتى  العام  بداية  منذ  ال�شنك  حمى  من  العلج 
اجلاري، وهو ما ميثل زيادة مبقدار ثلثة اأ�شعاف مقارنة بنف�س الفرتة 

من عام 2012. بينما لقي 44 �شخ�شا على الأقل حتفهم.
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وفاة الإعالمي 
امل�سري طارق حبيب

امل�����ش��ري واملذيع  ت���ويف الإع���لم���ي 
�شاعة مبكرة من  ط��ارق حبيب يف 
يناهر  عمر  عن  الول  ام�س  فجر 

77 عاًما .
ويعد طارق حبيب، واحًدا من اأبرز 
الربامج  وم��ق��دم��ي  الإع���لم���ي���ني 
���ش��ي��م��ا ت��ل��ك ال���ت���ي ا���ش��ت��ه��ر ب��ه��ا يف 
امل��ب��ارك ، وه���و من  �شهر رم�����ش��ان 
1936 وبداأ العمل يف  مواليد عام 
 ،1970 ال��ت��ل��ف��زي��ون امل�����ش��ري ع���ام 
وك���ان اأول ب��رن��ام��ج ج��م��اه��ريي له  
اأ�شهر  ال���ه���وى، وم���ن  اث��ن��ني ع��ل��ى 
اأه���ل و���ش��ه��ًل ، وحروف  ب��راجم��ه 
واأل��وف ، واأوت��وج��راف، الكورة فن 
، و ِمن الأل��ف اإىل الياء ، و فل�س 
، وتلي�شكوب ، و اأم�س واليوم وغدا 
، و ك��ر���ش��ي الع����رتاف ، ك��م��ا كتب 
ن�شرت  ال��راأي  العديد من مقالت 

يف �شحف خمتلفة.
جنازة  ت�شييع  يتم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
وال�شلة  ح��ب��ي��ب  ط����ارق  ال���راح���ل 
العدوية  راب����ع����ة  مب�����ش��ج��د  ع��ل��ي��ه 

مبدينة ن�شر �شباح ام�س الأول . 

ل�س يبتلع �سرقته اأثناء �سبطه
قام ل�س، اأثناء اإلقاء رجال ال�شرطة القب�س عليه متلب�شا، 
بابتلع �شل�شلة ذهبية، وزنها حوايل 22جرام، �شرقها من 

منزل �شيديل. 
بلغا، من  تلقى  قد  اجلديدة  �شرطة م�شر  ق�شم  وك��ان 
ن. �س-�شيديل باكت�شافه وجود ك�شر بباب �شقته و�شرقة 
اأمريكي،  دولر  و300  كمبيوتر حممول لبتوب  جهازي 
وتبني اأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى ح.م-30 �شنة 
و�شهرته عبده.  متكنت حملة من �شرطة مكافحة جرائم 
جنيه   1900 وب��ح��وزت��ه  �شبطه  م��ن  امل�����ش��اك��ن،  ���ش��رق��ات 
و�شل�شلة ذهبية قام بابتلعها اأثناء �شبطه، ومت حتويله 
لتوقيع الك�شف الطبي عليه، وورد تقرير طبي باأنه �شيتم 

ا�شتخراج ال�شل�شلة من اأمعاء املتهم. 
ومب��واج��ه��ت��ه، اع���رتف ب��ارت��ك��اب ال��واق��ع��ة ب��اأ���ش��ل��وب ك�شر 
امل�شبوط  النقدي  املبلغ  واأن  ك�شر،  اأداة  با�شتخدام  الباب 
اللبتوب  جهازي  يف  وت�شرفه  احل��ادث  متح�شلت  من 
امل�شتوىل عليهما بالبيع اأثناء القب�س عليه، حالة قيامه 
ب�شرقة منزل �شيديل، واأمر اللواء اأ�شامة ال�شغري مدير، 

اأمن القاهرة، باإحالته اإىل النيابة التي تولت التحقيق.

يك�سر الرقم القيا�سي يف الت�سفيق
متكن فتى اأمريكي من ك�شر الرقم القيا�شي لعدد مرات 
الت�شفيق على اليدين يف الدقيقة الواحدة، عندما حقق 
القيا�شي  ال��رق��م  �شاحب  على  متفوقا  ت�شفيقة،   802
اأن  بيدناريك  ب��راي��ان  وا�شتطاع  ت�شفيقة.  ب�80  احل��ايل 
يحقق 13 ت�شفيقة يف الثانية الواحدة، وو�شع فيديو له 

على ال�»You Tube« تابعه الآلف حول العامل.
الذي  ب��ال��رق��م  الر�شمي  الع����رتاف  ب��ي��دن��اري��ك  وينتظر 
والتي  القيا�شية،  ل��لأرق��ام  غيني�س  مو�شوعة  من  حققه 
هو  القيا�شي  الرقم  �شاحب  اأن  الآن  اإىل  ت�شري  زال��ت  ما 
الأمريكي كينت فرين�س باإجمايل 721 ت�شفيقة، والذي 

حققه عام 2003.

تتقدم لالختبارات يف هيئة عرو�س
فاجاأت طالبة �شعودية معلماتها وزميلتها بقدومها يف 
يف  ملدر�شتها  الثاين  ال��دور  اختبارات  لأداء  عرو�س،  هيئة 

الطائف، بح�شب �شحيفة وئام ال�شعودية. 
ليلة  زواج��ه��ا  ك��ان  ال��ت��ي  الطالبة  اإن  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
ال�شبت �شغلت قاعة الختبارات فقد دخلت للقلعة بكامل 
زفافها بعد انتهاء مرا�شم الزواج و�شط همهمات زميلتها 

وتربيكات معلماتها. 
عقب  اكت�شفت  امل��در���ش��ة  اأ���ش��رة  اأن  ه��ي  الثانية  امل��ف��اج��اأة 
النتهاء من جل�شة الختبار الأوىل اأن من اح�شرها هو 
داخل  الختبارات  النتهاء من  واأن��ه ظل منتظراً  زوجها 
ال�شعيدة  املنا�شبة  باألوان وديكورات  املزدانة  الفرح  �شيارة 
لي�شطحبها اإىل بيت الزوجية، بينما �شتظل عرو�شه التي 
وتلقي  النتائج  اإع��لن  تنتظر  زميلتها  تربيكات  تلقت 

التهاين بالنجاح يف اختبارات الثانوية.

املوظفة تق�سي فتاة الأحالم
البيوت  ا�شتقرار  التي تدعم  املوا�شفات الأخرى الأهم،  املوظفات، واإهمال  البحث عن  اإىل  ال�شباب  البطالة  دفعت 
الزوجية، ويجد هوؤلء اأنف�شهم اأمام اختيار �شعب، موزعني بني الفتاة املنا�شبة التي تتوافق وتتلءم مع ميولهم 
ورغباتهم، وبني اأخرى حالتها املادية هي ميزتها الوحيدة، ليدخل هذا الزواج يف اإطار امل�شلحة ، اأو املنفعة ، وفق 
تقرير �شعودي.  وقال ريان ال�شريف وهو �شاب مقبل على الزواج ل�شحيفة الوطن ال�شعودية: اإن �شرطه الوحيد عند 
اختياره �شريكة حياته اأن تكون )موظفة( لت�شاعده يف حتمل اأعباء الإنفاق على حياة يتعاظم فيها الغلء من كل 
اجتاه، وتزداد �شعوبتها يوما بعد اآخر .  واأ�شاف اأنا من عائلة متو�شطة، وقد ل اأ�شتطيع حتمل اأعباء بيت، وزوجة، 
وما يرتتب عليها من اأبناء، خا�شة يف ظل تزايد متطلبات احلياة، وهذا يجعل قناعتي بالزوجة املوظفة اأكرب، اإل اأن 
ما يقلقني اأن يكون حتقيق هذا املطلب ي�شطرين لتقدمي تنازلت حول �شروط اأخرى اأبحث عنها يف �شريكة حياتي 
.  يف حني خالف �شالح ال�شيخ، وهو �شاب تزوج حديثا راأي �شابقه قائل: الزوجة هي ال�شكن الذي يجب اأن يوفر 
للرجل الطماأنينة، واحلماية، والرعاية لأبنائه، واأي عمل لها رمبا ي�شغلها عن هذا الدور الرئي�س لها ، م�شريا اإىل 
اأنه مل يبحث عن موظفة، لأن امل�شوؤول من وجهة نظره عن النفقة هو الزوج، اأما هي فوظيفتها الرئي�شة منزلها 
اأكر من  اأكر الفتيات موظفات حاليا  اأن التطور يف املجتمع املدين جعل  واأبناوؤها.  بينما يرى حممد احلربي، 
اأي وقت م�شى، وهذا الأمر اإيجابي اإذا ما انعك�س على حقيقة الق�شد من الزواج، بحيث تكون العلقة مبنية على 

التفاهم والن�شجام، ل على ا�شتغلل اأحد الطرفني للآخر. 
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طالب ي�سقي معلمته البول 
باإهانتها  التي تفانت يف تعليمه  قابل طالب ميني جميل معلمته 

م لها بوله على اأنه م�شروب ال�شعري. وال�شخرية منها، باأن قَدّ
وقالت �شحيفة الراي اليمنية: ما اإن انتهى العام الدرا�شي الأ�شبوع 
الطلب  اأح��د  اأع��وام،  ع�شرة  يا�شني،  اأ�شرع  اليمن حتى  املا�شي يف 
عن  عبارة  هدية  ق  حنان.  معلمته  باإهداء  البتدائية،  املرحلة  يف 

ع�شري ال�شعري يف قنينة زجاجية جميلة من �شنع اأمه.
التي  املعلمة،  اأن  الطلب  من  عيان  �شهود  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
اأم يا�شني �شارعت ب�شكره،  �شبق لها تذوق امل�شروب اللذيذ من يد 
يا  ب��ول  �شائحة:  ال��ف��ور  على  لتتقياأ  و�شربت  الزجاجة  وتناولت 
يا�شني.. بول يا يا�شني بينما فر يا�شني هارباً من اأمامها ليحتمي 

مبديرة املدر�شة.
طفل العا�شرة برر فعلته باأن املعلمة �شبق اأن �شربته على خده قبيل 
نهاية العام الدرا�شي، وجعلت زملءه ي�شحكون عليه، ف�شمم على 

النتقام منها بو�شع خطة على طريقته ال�شبيانية.

يغ�س�س الطالب عرب اجلوال
اأمر امل�شت�شار حممد عبداهلل رئي�س نيابة القناطر اخلريية بحب�س 
التحقيقات بعد �شبطه  اأي��ام على ذمة   4 ، عامل  �شنة   20 ع  طه. 
بتلقني اأجوبة امتحان اللغة الإجنليزية للطلب م�شتخدما هاتفا 
جواًل، ومت التحفظ على املتهم الذي اعرتف بجرميته اأمام جهات 

التحقيق. 
اإخطارا  تلقى  القليوبية،  اأمن  مدير  ي�شرى،  حممود  اللواء  وكان 
بالقناطر  العامة  الثانوية  امتحانات  لتاأمني  املعينة  اخلدمة  من 
اخلريية بتمكنها من �شبط عامل يقوم بتلقني اإجابات امتحانات 

الثانوية العامة اأمام اإحدى اللجان للطلب مقابل اأجر مادي.

حرق منزله لتاأخر زوجته 
يف اإعداد الغداء 

ل�شروعه  اأع���وام  اأرب��ع��ة  �شخ�س  ب�شجن  اأ�شرتالية  حمكمة  ق�شت 
اإعداد  تاأخرت زوجته يف  بعدما  اح��راق منزله مبدينة ملبورن  يف 
وجبة الغداء له. وتبني خلل جل�شة املحكمة اأن الأ�شرتايل راجاه 
املنزل  داخ��ل  وبناته  زوجته  اأن  يعلم  ك��ان  عاما(   54( ثيفراي�س 
عندما �شكب البنزين على الدرج واأ�شعل النريان يف املنزل. ومتكنت 
اأن  دون  النريان  و�شط  من  والهروب  النجاة  من  وبناتها  الزوجة 
يتعر�شن �شوى حلروق طفيفة فيما حلقت اأ�شرار كبرية باملنزل. 
وقال القا�شي جون نيك�شون اإن ثيفراي�س فقد اأع�شابه ولكنه مل 
يكن يعاين م�شكلة نف�شيه اأثناء اإ�شعاله منزله. وقال القا�شي: لقد 

املمثلة جنيفر كاربنرت لدى و�صولها حل�صور احتفالت �صوتامي باملو�صم الثامن لدك�صرت يف هوليوود. )ا ف ب(كان عمل جنائيا اأحمقا وخطرا ول يغتفر من جانبك.

بيون�سيه تتو�سل اإىل 
ت�سوية بت100 مليون 

ت���و����ش���ل���ت امل���غ���ن���ي���ة الأم����ريك����ي����ة، 
ت�شوية  اتفاق  اإىل  نولز،  بيون�شيه 
ل���دع���وى ق�����ش��ائ��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 100 
خلفها  اإط�����ار  يف  دولر  م��ل��ي��ون 
ل�شنع  ����ش���رك���ة  م�����ع  ال����ق����ان����وين 
�شحيفة  وذك��رت  الفيديو.  األعاب 
بيون�شيه،  اأن  بو�شت(  )ن��ي��وي��ورك 
ت�����ش��وي��ة مع  ات���ف���اق  اإىل  ت��و���ش��ل��ت 
ال���ف���ي���دي���و غايت  األ����ع����اب  ����ش���رك���ة 
التي قا�شتها على خلفية   ، فايف 
لعبة  ب�شنع  ات��ف��اق  ع��ن  تراجعها 
قوة  بعنوان  الرق�س  حول  فيديو 
النجمة: بيون�شيه . وقال حمامي 
ال�������ش���رك���ة، ب��ي��رت غ����الغ����ري، لقد 
ت��و���ش��ل��ن��ا اإىل ت�����ش��وي��ة ح��ب��ي��ة.. ل 
اأ�شتطيع مناق�شة ال�شروط، ولكن 
. م��ن جهتها،  امل�����ش��األ��ة ق��د ح��ّل��ت 
ان�شحبت من  اإنها  بيون�شيه  تقول 
توؤمن  مل  ال�����ش��رك��ة  لأن  امل�����ش��روع 

التمويل الذي وعدت به.

يارا تعلن التمرد 

بعد �سفر زوجها 
ن��ع��وم ملكة جمال  ي���ارا  اأن�����ش��م��ت 
م�شر وزوج��ة عماد متعب لعب 
الأهلي  ب��ال��ن��ادي  الأول  ال��ف��ري��ق 
املتواجد حالياً يف اأملانيا للخ�شوع 
على  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ف��ح��و���ش��ات  اإىل 
اإيل  الظهر  لآلم  الأط��ب��اء  اأي���دي 

حملة مترد .
ال����لع����ب على  ون�������ش���رت زوج������ة 
مبوقع  ال���ر����ش���م���ي���ة  ���ش��ف��ح��ات��ه��ا 
بوك  في�س  الجتماعي  التوا�شل 
اأن��ه��ا وقعت  ال��ت��ي تفيد  ال�����ش��ورة 
على ا�شتمارة مترد ل�شحب الثقة 

من الرئي�س حممد مر�شي.

ي�شعرن  ال��زواج من رج��ال ل  لقبول  الن�شاء ي�شطررن  بع�س 
اأو  اأو الوحدة  اأو الفقر  اإما ب�شبب كرب ال�شن  جتاههم باحلب 

خوفا من امل�شتقبل.
تبادله  ب��ام��راأة  يرتبط  اأن  ي�شتحق  بالتاأكيد  رج��ل  ك��ل  لكن 
من  وخالية  �شعيدة  ال��زوج��ي��ة  حياتهما  ت��ك��ون  حتى  امل�شاعر 

الفتور واجلفاء.
ل  ال���زواج منك  على  وافقت  التي  امل���راأة  اأن  علمات تخربك 

حتبك من الأ�شا�س:
اذا مل تكن هناك اأ�شياء م�شرتكة:  1-

بالطبع اذا كانت امل��راأة حتب الرجل الذي تنوي ال��زواج منه، 
فاإنها �شتهتم بكل ما يتعلق به حتى الأن�شطة التي يقوم بها يف 
وقت فراغه.. واإذا مل تكن مهتمة بها من الأ�شا�س.. �شيلحظ 
الزوج انها بداأت ت�شاركه هذه الأمور اأول باأول.. اأما اذا لحظ 
الرجل اأن هناك حالة من النعزال بينهما كاأنهما ل يتحدثان 
الزواج  ج��دوى  ح��ول  الت�شاوؤل  يف  يبداأ  ان  فعليه  اللغة،  نف�س 

منها.
-2 اإذا كان هناك جفاء عاطفي بينكما:

احلزينة  بالعواطف  م�شحونا  اأو  رومان�شيا  املوقف  كان  �شواء 
تعر�شك  حتى  اأو  مثل  منك  امل��ق��رب��ني  اأح���د  وف���اة  م��ا  ل�شبب 
لأزمة �شحية او م�شكلة يف العمل... ولحظت نف�س رد الفعل 
الفاتر من جانب حبيبتك يف خمتلف هذه املواقف.. فهي على 

الأ�شا�س  تت�شنع من  اأن  تريد  اإنها ل  بل  الأرج��ح ل حتبك.. 
وتتعامل معك بجفاء وا�شح.

اذا مل يكن هناك قدر ك��اٍف من ال�شغف على الأق��ل يف بداية 
ومليئا  راك��دا  �شيكون  الأرج��ح  على  م�شتقبلها  ف��اإن  العلقة. 

بامللل والفتور والل مبالة.
كل �شئ جيد ومتام:  3-

اذا كانت حبيبتك ل تبادلك النقا�س حول الأمور التي تتحدث 
تقريبا..  الإجابة  بنف�س  اآيل  ب�شكل  دائما  وت��رد  ب�شاأنها  معها 
فهذا معناه اأنها ل تهتم بك.. ورمبا مل تكن ت�شتمع اإليك من 

الأ�شا�س.
علقتكما..  يف  راأي��ه��ا  على  جيدة  اجابتها  تكون  اأن  والأ���ش��واأ 
اذا  الطويل..  امل��دى  على  ناجحة  ت�شنع علقة  لأن جيدة ل 
اأن  باأن العلقة ممتازة على الأق��ل حاليا قبل  مل تكن ت�شعر 
تبداأ امل�شكلت يف الت�شلل بينكما، فاإنها بالتاأكيد لن ت�شعر اأبدا 

بهذا الأمر.
اإذا كانت تغ�شب منك وتفتعل �شجارا ب�شبب اأتفه الأمور:  4-

لن  �شخ�شا  يحب  وم��ن  الت�شامح..  يعلمنا  احل��ب  بالتاأكيد 
يكون قا�شيا و�شارما يف ردود اأفعاله، وبالتايل اذا لحظت اأنها 
دائما  ال�شجارات  وتفتعل  التافهة  الأم���ور  على  منك  تغ�شب 
معك.. حتى اذا مل يكن اخلطاأ من جانبك فعليك اأن تت�شاءل 

جديا حول هذا الأمر.

عالمات تخربك باأن زوجتك ل حتبك  

كيم كاردا�سيان تنجب طفلة
اأجنبت جنمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردا�شيان، طفلتها الأوىل ، واإىل جانبها زوجها املغني كانيي 

وي�شت.
– �شيناي يف غرب  وذكر موقع بيبول، اأن كاردا�شيان 32 عاماً، اأجنبت الطفلة يف م�شت�شفى �شيدار 
�شابقاً يتعلق بعمله على  األغى التزاماً  هوليوود، وكان اإىل جانبها زوجها املغني كانيي وي�شت الذي 

األبومه املقبل.
وذكر موقع اإي اأون لين اأن الوالدين مل يختارا ا�شماً للطفلة بعد، ولكن كيم، ترغب يف اأن يبداأ 

الإ�شم بحرف ك ، فيما قد يكون ا�شمها الثاين دوندا تيمناً با�شم والدة وي�شت الراحلة.
يذكر اأن كاردا�شيان باتت مطلقة ر�شمياً من لعب كرة ال�شلة كري�س هامفريز، الذي ا�شتمر 

زواجها منه 72 يوماً فقط ثم اأعلنا انف�شالهما.
وبداأت علقة كاردا�شيان ب� وي�شت يف ني�شان اأبريل 2012.


