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�نطالقـة ممـيـزة ملهرجان �أبوظبي 
�لثالـث لالألعاب �ل�ضاطئية �لــريا�ضية

عربي ودويل

�لهالل �لأحمر تثمن جهود زوجات �ل�ضفر�ء 
�لعرب يف �لمار�ت يف دعم �لنازحني �ل�ضوريني

�لفجر �لريا�ضي

�خبار �لمار�ت

جمل�ص �لأمن ي�ضتعيد
 �أجو�ء �حلرب �لباردة..!

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يبعثون برقيات 
عزاء خلادم احلرمني بوفاة بدر بن عبد العزيز

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تعزية وموا�شاة اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة وذلك فى 
اآل �شعود  امللكي االمري بدر بن عبدالعزيز  ال�شمو  املغفور له �شاحب  وفاة 
رحمه اهلل وطيب ثراه. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بربقية تعزية 
�شمو  اأول  الفريق  وبعث  ال�شريفني.  احلرمني  خ��ادم  اإىل  مماثلة  وموا�شاة 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 

للقوات امل�شلحة برقية عزاء مماثلة خلادم احلرمني ال�شريفني.

حاكم اأم القيوين ي�سدر مر�سوما 
بزيادة رواتب موظفي حكومة الإمارة

•• اأم القيوين-وام: 

االعلى  املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
حاكم اأم القيوين املر�شوم االأمريى رقم 2  ل�شنة 2013 ب�شاأن زيادة رواتب 
موظفى حكومة ام القيوين وذلك بعد االطالع على القانون رقم 5 ل�شنة 
تقت�شية  ما  على  وبناء  القيوين  ام  المارة  املدنية  اخلدمة  ب�شاأن   2006

امل�شلحة العامة.
ون�س املر�شوم االأمريى رقم 2 ل�شنة 2013 على اأن ت�شاف عالوة تكميلية 
بن�شبة 70 يف املائة حت�شب على الراتب اال�شا�شى ملوظفى حكومة اأم القيوين 
مواطنني. كما ن�س املر�شوم على اأن ت�شاف عالوة تكميلية بن�شبة 40 يف 
القيوين  ام  ام��ارة  املحلية فى  لل�شرطة  ال�شامل  الراتب  املائة حت�شب على 
فى  وين�شر  �شدورة  تاريخ  به من  يعمل  اأن  على  املر�شوم  ون�س  مواطنني. 

اجلريدة الر�شمية.                                                          )التفا�شيل �س4(

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل .. �شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
�شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�شمو 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول  والفريق 
ونواب  العهود  اأول��ي��اء  من  وع��دد  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب 
مبنا�شبة  ام�س  اأقيم  ال��ذي  ال�شعبي  االحتفال  البالد  و�شيوف  احلكام 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عمر  ال�شيخ  �شمو  زف��اف 
على  واالإن�شانية  لالأعمال اخلريية  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  موؤ�ش�شة 
كرمية معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب 
وتنمية املجتمع ومب�شاركة جمموعة من العر�شان من ابناء الوطن من 
خمتلف امارات الدولة. فقد ح�شر احلفل � الذي اأقيم باأر�س االحتفاالت 
مبنطقة امل�شرف باأبوظبي الرئي�س ال�شي�شاين رم�شان قادروف و�شعادة 
الفريق ال�شري جريميايا ماتاباراي احلاكم العام لنيوزلندا و�شمو ال�شيخ 
ال�شيخ  و�شمو  املالية  وزي��ر  دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�شد  بن  حمدان 

مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي.
)التفا�شيل �س2(

   

حممد بن را�سد يفتتح موؤ�س�سة اجلليلة
•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
�شمو  ال�شغرى  برفقة كرميته  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�شيخة اجلليلة ام�س ر�شميا موؤ�ش�شة اجلليلة وذلك �شمن احتفالية اأقيمت 
يف جممع حممد بن را�شد االأكادميي الطبي يف مدينة دبي الطبية بح�شور 
�شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س هيئة الثقافة والفنون 
يف دبي ومعايل مرمي بنت حممد الرومي وزيرة ال�شوؤون االجتماعية ومعايل 
ال�شيباين  اإبراهيم  حممد  ومعايل  دول��ة  وزي��رة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي 

مدير عام ديوان �شاحب ال�شمو حاكم دبي.   )التفا�شيل �س3(

جمل�س  ت�سكيل  باإعادة  قرارا  ي�سدر  زايد  بن  حممد 
اإدارة �سركة اأبوظبي للموانئ برئا�سة �سلطان اجلابر

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد  اأ�شدر الفريق 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي 
معايل  برئا�شة  للموانئ  اأبوظبي  �شركة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  ب��اإع��ادة  ق��رارا 

الدكتور �شلطان اأحمد اجلابر.
ون�س القرار على اأن ي�شم جمل�س االإدارة يف ع�شويته كال من علي حممد بن 
حماد ال�شام�شي واللواء فار�س خلف خلفان املزروعي واأبوبكر �شديق اخلوري 
جر�س  بن  �شيف  را�شد  جمعة  وحممد  امل��رر  علي  مر�شد  عوي�شة  واملهند�س 
علي  مبارك  حممد  واملهند�س  النا�شري  �شلطان  �شيف  والدكتور  الفال�شي 
قابلة  �شنوات  لثالث  االإدارة  جمل�س  ع�شوية  متتد  للقرار  ووفقا  املزروعي. 
للتجديد. يذكر اأن �شركة اأبوظبي للموانئ تاأ�ش�شت يف العام 2006 ب�شفتها 
املوؤ�ش�شة املخت�شة بتطوير وتنظيم املوانئ واملناطق ال�شناعية املرتبطة بها. 
اأ�ش�س  اإر�شاء  طريق  عن  االقت�شادي  التو�شع  عجلة  دفع  يف  مهمتها  وتتمثل 
اأنحاء  والتجارية يف  البحرية  واملرافق  التحتية احلديثة  البنية  را�شخة من 

اإمارة اأبو ظبي.

حممد بن را�سد و�سعود القا�سمي وال�سيوخ ي�سهدون حفل زفاف عمر بن زايد 

الباجي قائد ال�سب�سي ي�ؤكد:
قانـــون العــزل ال�ســيا�ســي و�سمــة عـــار 

وم�سانق املرزوقي كالم ل يليق برئي�س جمهورية
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

قائد  الباجي  االأ�شبق  التون�شية  احلكومة  رئي�س  اأك��د 
هناك  ك��ان��ت  اإّن���ه  تون�س،  ن���داء  ح��رك��ة  رئي�س  ال�شب�شي 
حماوالت تقارب بني اجلبهة ال�شعبية واحلركة بتن�شيق 

من الراحل �شكري بلعيد.
نداء تون�س حزب  اأّن  اأم�س،  اإذاع��ي  واأ�شاف يف ت�شريح 
ومفتوح  وي�شاريني  ونقابيني  د�شتوريني  ي�شّم  و�شطي 
لكّل االأطياف ال�شيا�شية، مبينا اأّن حزبه يعمل من اأجل 

اإعادة التوازن يف امل�شهد ال�شيا�شي.
اإّن  ال�شب�شي  ق��ال  الوطني،  احل��وار  يف  امل�شاركة  وح��ول 
احلوار لن ينجح يف �شورة عدم ح�شور نداء تون�س فيه، 

والنه�شة  جهة  يف  موجود  ال�شيا�شي  امل�شهد   : م�شيفا 
واملوؤمتر يف جهة اأخرى.

اأّما يف ما يتعّلق مب�شروع قانون العزل ال�شيا�شي، �شّدد 
ال�شب�شي على اّنه من حّق كل مواطن تون�شي اأن ي�شارك 
مثل  ه���ذا  ح��ق��ه  م��ن  وح��رم��ان��ه  ال�شيا�شية،  احل��ي��اة  يف 

حرمانه من اجلن�شية التون�شية.
امل�شروع  ه��ذا  اأّن  اإىل  تون�س  ن���داء  ح��رك��ة  زع��ي��م  واأ���ش��ار 
وجه  يف  ���ش��رخ  واأك���رب  تون�س  على  ع��ار  و�شمة  �شيكون 
قانون  تفعيل  ي��ري��دون  : من  قائال  اخل���ارج،  تون�س يف 
يف  حما�شبتهم  و�شيقع  بتون�س  ي��وؤم��ن��ون  ال  االإق�����ش��اء 

امل�شتقبل.. واالإق�شاء م�شيبة واأكرب خطاأ.
)التفا�شيل �س11(

الفجر........    04:52            
الظهر.......    12:26  
الع�رص........   03:59   
املغرب.....   06:41  
الع�صاء......   08:11

ق�شف جوي عنيف على مدينة حم�س  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ارتكاب  ال��ث��ورة  ���ش��ان��ا  �شبكة  وث��ق��ت 
5 جم���ازر يف دم�شق  ال��ن��ظ��ام  ق���وات 
�شاعة   12 م��ن  اأق���ل  خ��الل  وريفها 

�شقط فيها نحو 50 �شخ�شاً.
الثورة،  �شانا  ح�شب  االأوىل  املجزرة 
دم�شق،  بريف  كفربطنا  مدينة  يف 
 8 بينهم  �شخ�شا،   15 ف��ي��ه��ا  ق��ت��ل 
فكانت  الثانية  املجزرة  اأم��ا  اأطفال. 
العا�شمة،  يف  ال��ريم��وك  خم��ي��م  يف 
7 قتلى واأكرث  وبلغ عدد �شحاياها 

من 40 جريحاً.
ك��م��ا وق��ع��ت جم���زرت���ان يف ح��ي دمر 
بدم�شق، قتل يف االأوىل 15 �شخ�شاً 
حت�����ت ال���ت���ع���ذي���ب يف ف������رع االأم������ن 
 5 الثانية  �شحايا  فيما  الع�شكري، 

اأفراد من عائلة واحدة.
اأم�����ا امل���ج���زرة االأخ������رية ف��وق��ع��ت يف 
م��دي��ن��ة ح��م��وري��ة، و���ش��ق��ط ف��ي��ه��ا 5 
الذي  العنيف  الق�شف  قتلى نتيجة 

طال املدينة براجمات ال�شواريخ.
حم�س  ك���ان���ت  ن��ف�����ش��ه،  ال���وق���ت  ويف 
م�������ش���رح���اً ل���ث���الث جم������ازر اأخ�����رى 
�شوريا،  يف  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  ارتكبتها 
تلكلخ جمزرة،  �شهدت مدينة  حيث 
ج��ن��وداً من  اإن  ال��ث��ورة  ق��ال��ت هيئة 
قتلوا  وال�����ش��ب��ي��ح��ة  االأ�����ش����د  ق������وات 
ذبح  ب��ع�����ش��ه��م  ���ش��خ�����ش��اً   12 ف��ي��ه��ا 

بال�شكاكني.
اأما يف حي بابا عمرو، فعرث فيه على 
4 جثث متفحمة، وقال نا�شطون اإن 
قوات النظام اأعدمتهم ميدانياً قبل 

التي  داري��ا  مدينة  على  اأي�شا  تركز 
النظام  قوات  ا�شتباكات بني  �شهدت 

واجلي�س احلر.
ا�شتباكات  ويف هذه االأثناء، اندلعت 
ال��ب��ح��دل��ي��ة بريف  ب��ل��دة  ع��ن��ي��ف��ة يف 
قوات  �شنته  ق�شف  �شبقها  دم�����ش��ق 
ال����ن����ظ����ام ب���امل���دف���ع���ي���ة وراج�����م�����ات 
الذيابية  بلدة  اإىل  ال�شواريخ و�شل 
بلدتا  وتعر�شت  وم�شرابا.  املجاورة 
دم�شق  ري��ف  يف  بطنا  وكفر  عربني 
ل��ق�����ش��ف ع���ن���ي���ف م����ن ق���ب���ل ق����وات 
النظام، مما اأدى اإىل �شقوط �شحايا 

بينهم اأطفال ون�شاء.
ا�شتباكات بني اجلي�س احلر  وتدور 
والقوات النظامية قرب �شوق الهال 
ت�شن  كما  بدم�شق.  ال��زب��ل��ط��اين  يف 
للمنازل  النظام حمالت دهم  قوات 
اأح�����ي�����اء ك��ف��ر���ش��و���ش��ة وامل����ي����دان  يف 
كثيف،  اأمني  انت�شار  و�شط  بدم�شق 

ح�شب �شبكة �شام.
كما وثقت عد�شة مرا�شل �شبكة �شام 
ا�شتباكات بني  ال��زور  يف مدينة دير 
اجلي�س احلر وقوات النظام بالقرب 
دير  مبدينة  ال�شواريخ  كتيبة  م��ن 
ا�شتباكات  دارت  ح���ني  يف  ال�������زور، 
يف حم��ي��ط م���ط���اري ح��ل��ب ال���دويل 
وال���ن���ريب ال��ع�����ش��ك��ري يف ح��ل��ب بني 
اجلي�س احلر وقوات النظام، ح�شب 

نف�س ال�شبكة.
اأط��ل��ق��ت قوات  اأخ����رى،  وم��ن ناحية 
ال��ن��ظ��ام ال�������ش���وري ����ش���اروخ���ني من 
البالد  �شمايل  باجتاه  �شكود  ط��راز 
القطيفة  بلدة  يف   155 اللواء  من 

اجلي�ش احلر ي�سيطر على مدينة ال�سفرية يف ريف حلب 

قوات الأ�سد ترتكب جمازر يف دم�سق وريفها وحم�س

البحرين: املخربون ل ميكن تركهم ليعيثوا 
يف الأر�س ف�سادا با�سم الدميقراطية 

•• املنامة-وام:

اأكد �شمو االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء البحريني اأن 
ف�شادا  االأر���س  يف  ليعيثوا  تركهم  ميكن  ال  القانون  ومتجاوزي  املخربني 
باأمن  يعبثوا  واأن  واملطالب  والتعبري  ال��راأي  وحرية  الدميقراطية  با�شم 

البلد وا�شتقراره ونظامه ومنجزاته.
وقال �شموه اإن كل من يهدد اأمن و�شالمة املواطنني ويرهبهم فهو اإرهابي 
ميار�س اإرهابه واأجندته اخلا�شة واأنه من الواجب الت�شدي له . واأ�شاف 
والنظام  القانون  بقوة  ت��ردد  دون  واإره��اب��ه��م  عبثهم  من  الوطن  �شنحمي 
واإننا على يقني من اأنهم لن ينالوا من عزمنا او وحدتنا ولن يتمكنوا من 
ا�شغالنا عن اولوياتنا يف حتقيق املزيد من املكت�شبات التنموية.. فنحن عني 
على التنمية واخرى على االمن واال�شتقرار .. ويدا تبني واأخرى تذود عما 
مت بناوؤه .. و�شعبنا اأثبت على الدوام متا�شكه بل اأنه اأذهل العامل مبواقفه 

الوطنية الثابتة.
الوزراء  رئي�س  لقاء  خالل  جاء  ذلك  اأن  البحرينية  االأنباء  وكالة  وذك��رت 
والنخب  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ع���دد  م��ع  الق�شيبية  بق�شر  اأم�����س  ال��ب��ح��ري��ن��ي 

االقت�شادية والتجارية وال�شيا�شية والفكرية واالإعالمية فى البحرين. 

ارتكبت  ح��ني  يف  جثثهم،  حت��رق  اأن 
احل�شن  قلعة  يف  ال��ث��ال��ث��ة  امل���ج���زرة 
عنا�شر  م���ن   10 ن��ح��و  ق��ت��ل  ح��ي��ث 
لهم  ن�شبه  كمني  يف  احل��ر  اجلي�س 

قوات النظام.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى وا����ش���ل اجلي�س 
ال�شوري احلر تقدمه يف ريف حلب، 
ال�شفرية،  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  و���ش��ي��ط��ر 
اإىل  النظام  ق��وات  تراجعت  اأن  بعد 
تعد  ال��ت��ي  ال��دف��اع  م��ع��ام��ل  منطقة 
الذخرية  ت�شنيع  معامل  اأك��رب  من 
اأ���ش��ب��ح��ت معامل  وق���د  ���ش��وري��ا.  يف 
بعد  املعار�شة،  لقوات  هدفاً  الدفاع 

االإم�������داد عن  خ���ط���وط  ق��ط��ع��ت  اأن 
اجلي�س النظامي.

�شام  �شبكة  اأف����ادت  ذل��ك  غ�شون  يف 
يف  قتلوا  �شخ�شا   15 ب��اأن  ال�شورية 
اأربع  واأن  اإدل��ب،  بريف  مدايا  قرية 
يف  دم�شق،  بريف  عليها  ع��رث  جثث 
حني قالت الهيئة العامة للثورة اإن 
قوات النظام ق�شفت اأحياء بجنوبي 
دم�����ش��ق، واأط��ل��ق��ت ���ش��اروخ��ني من 

طراز �شكود باجتاه �شمايل البالد.
�شخ�شا   15 اإن  ���ش��ام  �شبكة  وق��ال��ت 
�شقطوا قتلى يف قرية مدايا بريف 
بينهم  من   11 اأن  مو�شحة  اإدل���ب، 

كما  واح������دة.  ع��ائ��ل��ة  اإىل  ي��ن��ت��م��ون 
اأربعة  ع��رث على جثث  ب��اأن��ه  اأف����ادت 
يد  على  ميدانيا  اأع��دم��وا  اأ�شخا�س 
ح��اج��ز ح��ي ���ش��ي��دي م��ق��داد يف بلدة 
ببيال بريف دم�شق. كما قتل ت�شعة 
درعا  يف  معظمهم  ام�����س  اأ���ش��خ��ا���س 
ال�شورية  ال�شبكة  بح�شب  وح��ل��ب، 

حلقوق االإن�شان.
العامة  الهيئة  اأف����ادت  جانبها  م��ن 
ل��ل��ث��ورة ب���اأن ق���وات ال��ن��ظ��ام ق�شفت 
وخميم  االأ�������ش������ود  احل����ج����ر  ح���ي���ي 
العا�شمة  ج���ن���وب���ي  يف  ال����ريم����وك 
باملدفعية  ال��ق�����ش��ف  واأن  الحتالل يقطع املياه عن 10 قرى فل�سطينيةدم�������ش���ق، 

•• غزة-وام:

كامل  ب�شكل  املياه  قطع  على  ام�س  االإ�شرائيلي  االحتالل  �شلطات  اأقدمت 
عن قرى �شمال غرب القد�س املحتلة ما ت�شبب مب�شاكل كبرية للمواطنني 
يف تلك املنطقة. وقال رئي�س جمل�س اخلدمات امل�شرتكة يو�شف الفقيه اإن 
ع�شر قرى يف �شمال غرب القد�س تعي�س على كميات قليلة جدا من املياه 
التي كان اجلانب االإ�شرائيلي ي�شمح ب�شخها ولكن اليوم باتت بال ماء بعد 
التوقف عن �شخها . واأ�شار الفقيه اإىل اأن مئات الطلبة يف املدار�س يعانون 
ب�شكل كبري من عدم توفر املياه يف مدار�شهم االأمر الذي يتطلب تدخال 
اإعادة  اأجل  املخت�شة لل�شغط على االحتالل من  عاجال من قبل اجلهات 

�شخ املياه اإىل تلك القرى التي كانت ت�شلها كميات قليلة اأ�شال من املياه.
بيت  ال�شهاريج اخلا�شة من  باملياه هو  للتزود  الوحيد  امل�شدر  اأن  واأو�شح 

اإك�شا ولكن �شلطات االحتالل منعت ذلك اأي�شا.

م�سلحون يحرقون �ساحنات تنقل معدات للناتو يف باك�ستان 
•• كويتا-ا.ف.ب:

اعلنت ال�شلطات املحلية ان م�شلحني احرقوا االثنني خم�س �شاحنات تنقل 
بلو�ش�شتان  بوالية  افغان�شتان  يف  االطل�شي  �شمال  حلف  لقوات  جتهيزات 
)جنوب غرب باك�شتان( امل�شطربة. و�شرح م�شوؤول حملي ان اربعة مقنعني 
اطلقوا النار على القافلة فاجربوا �شائق ال�شاحنة يف املقدمة على التوقف ثم 

�شكبوا البنزين على ال�شاحنات وا�شرموا فيها النار.  )التفا�شيل �س11(

ــة قــتــلــى بــتــفــجــر  ــع ــس ــ� ت
تكريت �ــســرطــة  مــقــر  �ــســد 

•• بغداد-وكاالت:

اأ����ش���خ���ا����س يف هجوم  ���ش��ب��ع��ة  ق��ت��ل 
ب�����ش��ه��ري��ج م��ف��خ��خ ا���ش��ت��ه��دف مقر 
تكريت،  م��دي��ن��ة  ���ش��رط��ة  م��دي��ري��ة 
اأ�شخا�س  �شمال بغداد، وجرح �شتة 
يف ان��ف��ج��ار ا���ش��ت��ه��دف م�����ش��ج��دا يف 
مدينة الزبري يف حمافظة الب�شرة 
وق���ال �شابط يف  ال��ع��راق.   جنوبي 
�شرطة مدينة تكريت اإن 11 اأي�شا 
اأ�شيبوا بجروح يف هجوم النتحاري 
وقع ال�شاعة ال�شاعة 8.40 �شباح 

ام�س االثنني.
تكريت  م�شت�شفى  يف  طبيب  واأك���د 
جريحا  و11  ج��ث��ث  ���ش��ب��ع  ت��ل��ق��ي 
اأن  اأ�شيبوا يف الهجوم، م�شريا اإىل 

غالبية ال�شحايا من ال�شرطة.
اأجزاء  انهيار  اإىل  االنفجار  واأدى 
وت�شبب  ال�شرطة،  مقر  مبنى  من 
املجاورة  املباين  من  لعدد  باأ�شرار 

بينها من�شاأة نفطية.
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على  زايــد  ال�سيخ  ا�سم  اإطـــالق 
الطريق الدائري اخلام�س بالكويت 

•• الكويت-وام: 

الكويت  ف��ى  البلدي  املجل�س  ق��رر 
اإطالق ا�شم املغفور له ال�شيخ زايد 
اهلل  رح��م��ه  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
اخلام�س  ال��دائ��ري  ال��ط��ري��ق  على 
االأنباء  وك��ال��ة  وذك���رت  بالكويت.. 
خالل  ج�����اء  ذل�����ك  اأن  ال��ك��وي��ت��ي��ة 
اأم�س  ال���ع���ادي���ة  امل��ج��ل�����س  ج��ل�����ش��ة 
املجل�س زيد عاي�س  برئا�شة رئي�س 

العازمي. 

اختطاف م�ست�سار رئي�س احلكومة الليبية
•• طرابل�ص-يو بي اأي:

القطو�س، مدير  اختطاف حممد  االثنني،  ام�س  الليبية،  احلكومة  اأعلنت 
مكتب رئي�شها علي زيدان وم�شت�شاره، بالقرب من اأحد �شواحي العا�شمة 
طرابل�س. وذكرت احلكومة يف بيان اأن االت�شال مع القطو�س ُفقد منذ اأم�س 
االأول، بينما كان يف طريقه من مقر اإقامته مبدينة م�شراته اإىل مقر عمله 
اآخر ات�شال مت معه كان مبنطقة  اأن  اإىل  بديوان رئا�شة احلكومة، م�شرية 
اإنها تقوم  غوط الرمان الواقعة �شرق تاجوراء. وقالت احلكومة يف بيانها 
حالياً بالتحري والبحث وبذل كافة م�شاعيها ملتابعة االأمر، وجمع املعلومات 
لتاأمني �شالمته. ويعترب القطو�س اأحد كبار امل�شوؤولني يف احلكومة، الذين 
الليبية على  امل��دن  يتم اختطافهم يف ظ��روف غام�شة، فيما تعي�س معظم 
االختطاف من قبل م�شّلحني جمهولني، يف ظل  الكثري من عمليات  وقع 

االنفالت االأمني الذي تعانيه البالد منذ �شقوط النظام ال�شابق.

الب�شري خالل افتتاح دورة املجل�س الوطني باخلرطوم )رويرتز(

•• اخلرطوم-ا.ف.ب:

اع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال�������ش���وداين عمر 
�شراح  اط�����الق  االث���ن���ني  ال��ب�����ش��ري 
ج��م��ي��ع امل��ع��ت��ق��ل��ني ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني يف 
خطوة رحبت بها املعار�شة لكن مل 
حما�شا  امل�شلحون  امل��ت��م��ردون  يبد 
دورة  افتتاح  يف  الب�شري  وق��ال  لها. 
نعلن  )ال��ربمل��ان(  الوطني  املجل�س 
جميع  �شراح  باطالق  ق��رارا  اليوم 
امل��ع��ت��ق��ل��ني ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني، وجن���دد 
لكل  للحوار  املناخ  بتهيئة  التزامنا 

القوى ال�شيا�شية.
الذي  ال�شوداين  الرئي�س  وا�شاف 
يتوىل رئا�شة بالده منذ 23 عاما 
كل  م��ع  ات�شاالتنا  ا�شتمرار  ن��وؤك��د 
واالجتماعية  ال�شيا�شية  ال��ق��وى 
فيها  مب������ا  الح����������د،  ع��������زل  دون 
من  لل�شالح،  احلاملة  املجموعات 

اجل ح��وار وطني ومن اجل و�شع 
حلول للق�شايا الكلية.

وج������اء ه�����ذا االع�������الن اث�����ر دع����وة 
ل��ل��ح��وار ل�����ش��ي��اغ��ة د���ش��ت��ور جديد 
امل���ا����ش���ي نائب  اط��ل��ق��ه��ا اال����ش���ب���وع 

ال�����ش��وداين ع��ل��ي عثمان  ال��رئ��ي�����س 
واملتمردين  املعار�شة  الح��زاب  طه 
ال�شوداين  اجلي�س  يقاتلون  الذين 
والنيل  ك��ردف��ان  يف والي��ت��ي جنوب 

االبي�س.

الب�سر يطلق �سراح جميع املعتقلني ال�سيا�سيني
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 حممد بن را�سد و�سعود القا�سمي وال�سيوخ ي�سهدون حفل زفاف عمر بن زايد 
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل .. �شهد �شاحب 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
االأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�شمو 
نهيان  اآل  زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ 
رئي�س  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  مم���ث���ل 
ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق  الدولة 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
اأولياء  وعدد من  امل�شلحة  للقوات 
ون����واب احل��ك��ام و�شيوف  ال��ع��ه��ود 
الذي  ال�شعبي  االح��ت��ف��ال  ال��ب��الد 
�شمو  زف��اف  مبنا�شبة  ام�س  اأق��ي��م 
ال�شيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
كرمية  على  واالإن�شانية  اخلريية 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل 
وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 
ومب�شاركة  امل���ج���ت���م���ع  وت���ن���م���ي���ة 
جم���م���وع���ة م�����ن ال����ع����ر�����ش����ان من 
امارات  خمتلف  من  الوطن  ابناء 
الدولة. فقد ح�شر احلفل � الذي 
مبنطقة  االحتفاالت  باأر�س  اأقيم 
الرئي�س  ب����اأب����وظ����ب����ي  امل���������ش����رف 
ال�����ش��ي�����ش��اين رم�������ش���ان ق������ادروف 
جريميايا  ال�شري  الفريق  و�شعادة 
ماتاباراي احلاكم العام لنيوزلندا 
را�شد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  و���ش��م��و 
وزير  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل 
بن  م��ك��ت��وم  ال�شيخ  و���ش��م��و  امل��ال��ي��ة 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
�شلطان  ال�شيخ  و�شمو  دب��ي  حاكم 
القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 
ال�شارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  عهد  ويل 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان و�شمو 
ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�شرقي ويل عهد الفجرية و�شمو 
را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ 
املعال ويل عهد اأم القيوين و�شمو 
ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 
اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�شمي 
اآل  زايد  ال�شيخ حمدان بن  و�شمو 
املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 
الغربية ومعايل حممد اأحمد املر 
االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 
حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
بن  �شيف  ال�شيخ  و�شمو  ال�شرقية 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 

اآل نهيان و�شمو  �شرور بن حممد 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ 
م�����ش��ت�����ش��ار االأم�����ن ال��وط��ن��ي نائب 
و�شمو  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ 

والفريق  واالإن�����ش��ان��ي��ة  اخل���ريي���ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  طحنون 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د 
و�شمو  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���وان 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد ال نهيان 
وزير اخلارجية و�شمو ال�شيخ خالد 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 

ممثل حاكم اأبوظبي و�شمو ال�شيخ 
و�شمو  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  عي�شى 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 

رئي�س  ال��وط��ن��ي  االأم����ن  م�شت�شار 
و�شمو  ال���رئ���ا����ش���ة  ط�����ريان  ه��ي��ئ��ة 
اآل نهيان  ال�شيخ من�شور بن زايد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 

االحت�����اد  ط������ريان  اإدارة  جم��ل�����س 
و�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب 
و�شمو  ال����دول����ة  رئ���ي�������س  ال�����ش��م��و 
ال�شيخ حممد بن خليفة اآل نهيان 

و�شمو  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 
ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد 
الثقافة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  ال 
الدكتور  وال�شيخ  بدبي  وال��ف��ن��ون 
�شعيد بن حممد اآل نهيان ومعايل 
اآل حامد  بطي  بن  ال�شيخ حممد 
مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  ومعايل 
وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 
ال�شيخ  وم��ع��ايل  املجتمع  وتنمية 
حمدان بن مبارك ال نهيان وزير 
العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم 
وال�شيخ احمد بن �شيف ال نهيان 
وعدد من ال�شيوخ وال��وزراء وكبار 
�شباط القوات امل�شلحة وال�شرطة 
واأع�شاء  ب���ال���دول���ة  وامل�������ش���وؤول���ني 
املعتمدين  الدبلوما�شي  ال�شلك 
وال�شيوف  امل��دع��وي��ن  م��ن  وج��م��ع 

وذوي العر�شان واقاربهم. 
ال�شيوخ  ال�����ش��م��و  ا���ش��ح��اب  وه���ن���اأ 
ال��ع��ري�����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ر بن 
مباركني  العر�شان  واإخ��وان��ه  زاي��د 
ال��ع��ر���س متمنني  ل��ه��م ول��ذوي��ه��م 

لهم حياة اأ�شرية �شعيدة.
 وو�����ش����ط االأه�����ازي�����ج وال���ل���وح���ات 
ال��وط��ن��ي��ة ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي نظمت 
يف �شاحة االحتفال �شارك الفريق 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
الرئي�س  البالد  و�شيف  نهيان  اآل 
طحنون  ال�شيخ  و�شمو  ال�شي�شاين 
ب��ن حم��م��د اآل ن��ه��ي��ان وع����دد من 
يف  ال�شيوخ  و�شمو  العهود  اول��ي��اء 
والعيالة  احل��رب��ي��ة  ل��وح��ات  اأداء 
ال����ت����ي ق���دم���ت���ه���ا ف�������رق ال���ف���ن���ون 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ابتهاجا  ال�شعبية 
ال�شعيدة .  كما قدم جمموعة من 
الفر�شان لوحات ا�شتعرا�شية وهم 

يحملون اعالم الدولة. 
م��ن ج��ان��ب��ه��م ع��رب ال��ع��ر���ش��ان عن 
بت�شريف  وامتنانهم  �شكرهم  بالغ 
اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ االحتفال 
مثمنني   .. اف���راح���ه���م  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  ودع����م  ح��ر���س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الب���ن���اء  اهلل(  )ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
الرفاهية  وتوفري  بناء  يف  الوطن 
رعايته  الوطن من خ��الل  الأب��ن��اء 
هذه االعرا�س اجلماعية وحر�شها 
على التخفيف من اعباء وتكاليف 
تكوين  يف  ي�شهم  ومب��ا  االع��را���س 
اأ�شر اإماراتية تدعم م�شرية اخلري 
ت�شهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ط��ور  وال��ن��م��و 
احلكيمة.  قيادتها  ظل  يف  البالد 
ال��ع��ر���ش��ان يف خ��ت��ام احلفل  وق����ام 
مب�شافحة ا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 
. كما مت التقاط ال�شور التذكارية 
ال�شمو  اأ����ش���ح���اب  ج��م��ع��ت  ال���ت���ي 

ال�شيوخ واأبناءهم العر�شان.
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برنامج وطني ينظم رحلة عمرة لـ 34 يتيما وطالبا متميزا درا�سيا
ال��ف��اع��ل ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ات يف امل��ج��ت��م��ع ك��ون��ه��ا م��ث��اال وقدوة 
وتهدف  واملجتمعي  الدرا�شي  ال�شعيد  على  بها  يحتذى 
اإىل حتقيق مبداأ التالحم والرتابط بني �شرائح املجتمع 
كافة . واجلهات امل�شاركة يف احلملة هي جامعة االإمارات 
التقنية  وكليات  االجتماعي  للتمكني  ال�شارقة  وموؤ�ش�شة 
وت�شرتط  لالإعالم.  دبي  وموؤ�ش�شة  دبي  ومطارات  العليا 
امل�شاركة يف احلملة اأن يكون الطالب املر�شح من مواطني 
دولة االإمارات العربية املتحدة واأن يكون متميزا درا�شيا 
املجتمعية  الن�شاطات  يف  م�����ش��ارك��ات  �شاحب  ي��ك��ون  واأن 

والتطوعية واأن يزيد عمره عن 16 عاما.

•• دبي-وام:

علمي  يعلي  عملي  م��ب��ادرة  �شمن  وط��ن��ي  برنامج  ينظم 
درا�شيا  واملتميزين  االأيتام  34 طالبا من  ل�  رحلة عمرة 
اإب��ري��ل اجل��اري يف   13 ال�شابع وحتى  خ��الل الفرتة من 
التي ينفذها الربنامج  امل�شوؤولية املجتمعية  اإطار برامج 
للم�شاهمة  ك��اف��ة وحت��ف��ي��زه��م  ال���دول���ة  ق��ط��اع��ات  ل��دع��م 
االإم���ارات.  دول��ة  يف  املن�شودة  التنمية  عملية  يف  بفاعلية 
برنامج  عام  مدير  الفال�شي  بالهول  �شرار  �شعادة  واأك��د 
الدولة يعترب  املتميزين يف  االأيتام  اأن تكرمي فئة  وطني 

للتحدي  م��ث��اال حيا  ي��ع��دون  الأن��ه��م  على اجلميع  واج��ب��ا 
والكفاح من اأجل التميز..

االأفراد  درا�شيا وفئة  املتمزين  الطلبة  اأن تكرمي  م�شيفا 
التطوعية  وامل�شاركات  امل��ب��ادرات  اأ�شحاب  من  املتميزين 
خدمة  يف  بفاعلية  بامل�شاهمة  امل�شتمر  دوره���م  م��ن  يعزز 

الوطن.
دوري  ب�شكل  تنظم  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإن  �شعادته  وق��ال   
وطني  برنامج  ب��ني  ال��رتاب��ط  اأوا���ش��ر  تقوية  اإىل  تهدف 
املجتمعية  والهيئات  احلكومية  واجل��ه��ات  الفئات  وه��ذه 
يف الدولة على حد �شواء بجانب اإ�شهامها يف اإبراز الدور 

من�سور بن زايد يتلقى ر�سالة خطية من وزير البالط العماين  من�سور بن زايد يتلقى ر�سالة خطية من وزير خارجية املغرب
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة اأم�س 
معايل  م���ن  خ��ط��ي��ة  ر���ش��ال��ة  االول 
ب��ن �شعود  ب��ن ه��الل  ال�شيد خ��ال��د 
البالط  دي��وان  وزي��ر  البو�شعيدي 
ال�����ش��ل��ط��اين ال���ع���م���اين. ج����اء ذلك 
مكتبه  يف  ���ش��م��وه  ا�شتقبال  خ���الل 
حممد  الرئا�شة..ال�شيخ  ق�شر  يف 
بن عبداهلل بن علي القتبي �شفري 
�شلطنة عمان لدى الدولة. وجرى 
عالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل 
البلدين  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ت���ع���اون 
تطويرها  و����ش���ب���ل  ال�������ش���ق���ي���ق���ني 

وتوطيدها يف خمتلف املجاالت.

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة اأم�س 
م��ن معايل  االول..ر���ش��ال��ة خطية 
العثماين  ال���دي���ن  ���ش��ع��د  ال��دك��ت��ور 
املغربية.  امل��م��ل��ك��ة  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر 
�شموه  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
يف مكتبه يف ق�شر الرئا�شة..�شعادة 
اململكة  �شفري  وع��ل��ي  اآي���ت  حم��م��د 
ال�����دول�����ة. وبحث  ل�����دى  امل���غ���رب���ي���ة 
�شموه مع ال�شفري املغربي التعاون 
امل�������ش���رتك ب����ني دول�������ة االإم���������ارات 
خمتلف  يف  امل���غ���رب���ي���ة  وامل���م���ل���ك���ة 
املجاالت و�شبل تطويرها مبا يعزز 

م�شالح البلدين ال�شقيقني.

بلدية مدينة العني توقع اتفاقيتني
•• العني-وام:

حرمل  وب��ن  ن��اي��ل  و�شركتا  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  وق��ع��ت 
واللحوم  امل���وا����ش���ي  ل���ت���ج���ارة  واالإم����������ارات  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
للموا�شي.  الرحيم  الذبح  ح��ول  اتفاقيتني  ومنتجاتها 
وق���ع االإت��ف��اق��ي��ت��ني ع��ن ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني الدكتور 
م��ط��ر حم��م��د النعيمي امل��دي��ر ال��ع��ام..ف��ي��م��ا وق��ع��ه��ا عن 
العام  مديرها  التميمي  ب�شار  حرمل  وب��ن  نايل  �شركة 
بينما وقعها عن �شركة االإمارات لتجارة املوا�شي في�شل 
البندر مديرها التنفيذي. تهدف االإتفاقيتان اإىل �شمان 
ا�شترياد وتوريد املوا�شي وذبحها وجتهيز امل�شالخ ممثلة 
املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق  االأه���ايل  امل��رك��زي وم�شلخ  امل�شلخ  يف 
التعامل  و�شالمة  احليوانات  لرعاية  العاملية  ال�شحية 
معها ح�شب املن�شو�س عليه يف من قبل املنظمة العاملية 
لرعاية املوا�شي اإ�شافة لتوفري من�شاآت ملتزمة باالأنظمة 
مع  ال��ذب��ح  مناطق  يف  للموا�شي  منا�شبة  حتتية  وبنية 
ل�شمان  املالئمة  الذبح  واأدوات  املهرة  الذباحني  اختيار 

وحفظ  توثيق  ويتم  و�شرعة.  بكفاءة  حيوان  كل  جتهيز 
الالزمة  الرقابة  وتاأكيد  املا�شية  ونقل  توريد  �شجالت 
ال�شماح  يتم  وال  املختلفة  ف�شائلها  وف��ق  وفرزها  عليها 
الأية ما�شية مبغادرة املن�شاة حية اإال يف حال اإعادتها اإىل 
حظائرها. وقال خلفان علي ال�شام�شي م�شت�شار التطوير 
تاأتيان  االإتفاقيتني  اإن  العني  مدينة  بلدية  يف  االإداري 
اخلدمات  اأف�شل  توفري  يف  البلدية  م�شوؤوليات  �شمن 
املعايري  اأرق���ى  وف��ق  م�شتمر  ب�شكل  وتطويرها  لل�شكان 
ما�شية  ت��وف��ري  ت�شمن  ال��ت��ي  ال�شحية  واال����ش���رتاط���ات 
الرحيم  ال��ذب��ح  م��ع��اي��ري  وف���ق  وذب��ح��ه��ا  لل�شكان  �شليمة 
للمنظمة العاملية لرعاية املوا�شي. واأكد اأهمية فتح اآفاق 
التعاون وتبادل التجارب واخلربات العلمية مع املوؤ�ش�شات 
اأن �شركتي نايل وبن  واجلهات املعنية بهذا ال�شاأن حيث 
حرمل واالإمارات لتجارة املوا�شي من املوؤ�ش�شات الرائدة 
و املوثوقة يف هذا املجال التي ت�شعى بلدية مدينة العني 
اأف�شل  لتوفري  اأولوياتها  �شمن  معها  ال�شراكة  لتعزيز 

اخلدمات لل�شكان وتطويرها ب�شكل م�شتمر.

بلدية اأبوظبي تطلق برناجما الكرتونيا جديدا
•• اأبوظبي-وام:

ابوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأط��ل��ق��ت 
م�شاندة  ���ش��رك��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
لالأنظمة  اب����وظ����ب����ي  وم�����رك�����ز 
االلكرتونية واملعلومات برناجما 
عملية  الدارة  ج��دي��دا  اإلكرتونيا 
ال��ب��ل��دي��ة مت ربطه  ال��ت��وظ��ي��ف يف 
للتوطني  اب����وظ����ب����ي  مب���ج���ل�������س 
وم��وق��ع وظ��ائ��ف اب��وظ��ب��ي بهدف 
ا���ش��ت��ق��ط��اب ال��ك��ف��اءات م��ن داخل 
وخ����ارج ال���دول���ة م��ن خ���الل اآلية 
ال��ك��رتون��ي��ة ت��ب��داأ ب��ت��ق��دمي طلب 
الوظيفة وتنتهي بتعيني املر�شح.

�شتعلن  اأن��ه��ا  البلدية  واأو���ش��ح��ت 

التي ت�شعى للح�شول على وظيفة 
منا�شبة يف بيئة عمل منا�شبة كما 
انها �شتتيح املجال اأمام الباحثني 
العامل  اأنحاء  عن عمل يف جميع 
للت�شجيل وبالتايل تكوين قاعدة 
اأ�شاف  و  ل��ل��م��ر���ش��ح��ني.  ب��ي��ان��ات 
ي���اأت���ي  اجل����دي����د  ال����ربن����ام����ج  اإن 
ال�شتقطاب  البلدية  خطة  �شمن 
امل���ه���ارات ورف����ع م��ع��دالت��ه��ا ومبا 
ي��ت��ي��ح ال���ت���ع���رف ع���ل���ى اخل�����ربات 
وا�شتقطابها  املواطنة  والكفاءات 
ال�شواغر  اإ�شغال  برنامج  اطار  يف 
الوظيفة الذي يوفر العديد من 
فر�س العمل والتخ�ش�شات التي 
باالن�شمام  الراغبني  ت�شتقطب 

ال�شاغرة  ال��وظ��ائ��ف  ج��م��ي��ع  ع��ن 
االلكرتوين  امل��وق��ع  ع��ل��ى  ل��دي��ه��ا 
االن�شمام  يف  ال��راغ��ب��ني  ودع����ت 
عرب  الت�شجيل  عملها  فريق  اىل 
بالتوا�شل  ت��ق��وم  اأن  على  امل��وق��ع 
تتطابق  ال���ذي���ن  امل��ر���ش��ح��ني  م���ع 
والعملية  ال��ع��ل��م��ي��ة  م��وؤه��الت��ه��م 
وخرباتهم مع متطلبات الوظيفة 

املعلن عنها.
واأكد را�شد خليفة الرميثي املدير 
الدعم  التنفيذي لقطاع خدمات 
املبادرة  ان  ب���االإن���اب���ة  وامل�����ش��ان��دة 
البلدية  ل���روؤي���ة  جت�����ش��ي��دا  ت���اأت���ي 
ال�شتقطاب  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
وتوظيف الكوادر الوطنية املوؤهلة 

وفقا  بالبلدية  العمل  فريق  اإىل 
مل���ع���اي���ري وم���وا����ش���ف���ات وخ�����ربات 
البلدية  باحتياجات  تفي  حمددة 

وحتقق اأهدافها العامة.
حتديد  اإن  ال����رم����ي����ث����ي  وق��������ال 
ال����ك����ف����اءات وا����ش���ت���ق���ط���اب���ه���ا من 
للبناء  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  اخل�����ط�����وات 
والو�شول  املوؤ�ش�شي  وال��ت��ط��وي��ر 
الأعلى املعايري العاملية ومن خالل 
البلدية  �شتتمكن  التطبيق  ه��ذا 
اأبواب  وفتح  الفر�س  اإت��اح��ة  م��ن 
وا�شعة  �شريحة  اأم���ام  التوظيف 
م���ن امل��ر���ش��ح��ني مم���ا ي�����ش��اع��د يف 
قاعدة  الكفاءات من  اأبرز  اختيار 
بها  امل�شجلني  الرئي�شية  البيانات 

كما انها �شت�شاعد على زيادة كفاءة 
العمليات الت�شغيلية وتوفري بيئة 

عمل خالية من االوراق.
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  واأ���ش��ار 
اأن  اىل  وامل�شاندة  الدعم  خدمات 
ال�شنوات  خ��الل  حققت  البلدية 
امل���ا����ش���ي���ة ت���ق���دم���ا م���ل���م���و����ش���ا يف 
وخا�شة  لديها  الوظائف  توطني 
يف امل���ج���االت ال��ف��ن��ي��ة واالإداري�������ة 
اخلريجني  وت���اأه���ي���ل  وت����دري����ب 
الدورات  وتنظيم  ورعاية  اجل��دد 
التدريبية والتاأهيلية املتخ�ش�شة 
يف �شتى املجاالت ما اأتاح فتح باب 
الفر�س الوظيفية اأمام املواطنني 

الباحثني عن وظائف. 

حممد بن را�سد يفتتح موؤ�س�سة اجلليلة
•• دبي-وام:

افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل برفقة كرميته 
اجلليلة  ال�شيخة  �شمو  ال�����ش��غ��رى 
اجلليلة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ر���ش��م��ي��ا  ام�������س 
يف  اأق��ي��م��ت  احتفالية  �شمن  وذل���ك 
جممع حممد بن را�شد االأكادميي 
الطبية  دب����ي  م��دي��ن��ة  يف  ال��ط��ب��ي 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��اج��د بن 
رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
ال��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون يف دبي  ه��ي��ئ��ة 
ومعايل مرمي بنت حممد الرومي 
وزيرة ال�شوؤون االجتماعية ومعايل 
وزيرة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي 
دول������ة وم����ع����ايل حم���م���د اإب���راه���ي���م 
ال�شيباين مدير عام ديوان �شاحب 
ال�شمو حاكم دبي. وتهدف موؤ�ش�شة 
م��ب��ادرة حملية غري  وه��ي  اجلليلة 
دولة  م��ك��ان��ة  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل  رب��ح��ي��ة 
االإم���ارات كمركز متميز يف احلقل 
ال���ط���ب���ي وذل�������ك م����ن خ�����الل دع���م 
اإ�شافة  والبحثي  الطبي  التعليم 
اإىل تعزيز مكانة دبي على خريطة 
املوؤ�ش�شة  و�شتعمل  الطبي.  االإب��داع 
على توفري التمويل الالزم الإطالق 
ال���ت���ي حتاكي  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 
واالأمرا�س  ال�شحية  االإ���ش��ك��االت 

التي تعاين منها املنطقة ككل.

اجلليلة  م��وؤ���ش�����ش��ة  �شتلعب  ك��م��ا   ..
وعي  ت��ع��زي��ز  م��ه��م��ا يف  دورا  اأي�����ش��ا 
ال����رع����اي����ة  ال����ع����ام����ل����ني يف جم�������ال 
الرعاية  ال�شحية وتنظيم حمالت 
اأمناط  تعزيز  جانب  اإىل  ال�شحية 
احل����ي����اة ال�����ش��ح��ي��ة واالإج�����������راءات 

الوقائية.
تلقى �شاحب  االح��ت��ف��ال  اإط���ار  ويف 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة ت��رم��ز اإىل 
والطموحات  ال��ع��ري�����ش��ة  االآم������ال 
�شموه لقطاع  التي ر�شمها  الكبرية 
ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة االإم����ارات����ي يف 
على  �شتعمل  والتي  املقبلة  املرحلة 
حتقيقها موؤ�ش�شة اجلليلة بالتعاون 

قالت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  كلمتها  ويف 
رئي�شة  القرق  عي�شى  رج��اء  �شعادة 
جمل�س االإدارة يف موؤ�ش�شة اجلليلة 
االأم����ن����اء عندما  وع�����ش��و جم��ل�����س 
اأول ما  ف����اإن  ن��ت��ح��دث ع���ن االأم�����ل 
يتبادر اإىل الذهن هو ا�شم االإمارات 
ال��ت��ي غ���دت م���ن���ارة االأم�����ل واليوم 
ب��الدن��ا واحل��م��د هلل قطاعا  متتلك 
�شحيا قويا وفاعال بف�شل الروؤية 
املوؤ�ش�شني والذين  ال�شديدة لالآباء 
وج���ه���وا ب��ت��ع��زي��ز اال���ش��ت��ث��م��ارات يف 
ال��واع��د.. و�شريا على  القطاع  ه��ذا 
ن��ه��ج��ه��م ف����اإن اال���ش��ت��ث��م��ارات التي 
نطلقها على �شعيد امل�شهد ال�شحي 
االأجيال  ���ش��ال��ح  يف  ت�����ش��ب  ����ش���وف 

نقوم  م���ا  اإن  وق���ال���ت  وال���ق���ادم���ة.. 
ال��ي��وم م��ن جم��ه��ودات عظيمة  بها 
�شيكون لها انعكا�شات اإيجابية على 

اأطفال املنطقة جيال بعد جيل.
وخالل االحتفالية قدم الربوفي�شور 
ال�شخ�شيات  اأح���د  اخل��اج��ة  جنيب 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة ال����ب����ارزة ال���ذي 
�شهادة  االأم��ل  �شفري  ي�شطلع بدور 
ملهمة عر�س من خاللها جتربته 
على  ال�����ش��وء  م�شلطا  ال�شخ�شية 
اأن  بعد  كيفية تغري جمرى حياته 
ح�شل على اأرقى م�شتويات التعليم 
والبحث يف املجال الطبي موؤكدا اأن 
ال�شمان  هي  اجلليلة”  “موؤ�ش�شة 
االأمثل لبناء م�شتقبل اأكرث �شحية 

مع �شركائها االإ�شرتاتيجيني.
االفتتاح  حفل  فعاليات  ومتحورت 
ح�����ول ف���ك���رة م���ف���ت���اح االأم�������ل وهو 
املفهوم االأ�شا�شي الذي تنطلق منه 
التي  االأه���داف  حتقيق  يف  املوؤ�ش�شة 
اإعطاء  اجت��اه  اأجلها يف  اأن�شئت من 

االأمل يف غد �شحي اأف�شل.
ح�����ش��ر االف���ت���ت���اح ع�����دد م����ن كبار 
العمل  رواد  من  ولفيف  امل�شوؤولني 
وممثلي  وامل���ت���ربع���ني  االإن���������ش����اين 
�شركات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س 
البحث  عالوة على نخبة من رواد 
والتعليم الطبي والرعاية ال�شحية 
وه���ي االأ���ش�����س ال��ث��الث��ة ال��ت��ي تقوم 

عليها املوؤ�ش�شة.

القادمة.. ويف ظل اجلهود املبذولة 
يف هذا املجال احليوي واملهم ت�شكل 
اأداة حافزة تدعم  موؤ�ش�شة اجلليلة 
يف  للم�شاهمة  اجلهود  هذه  وتكمل 
خال  �شحي  اإم��ارات��ي  جمتمع  بناء 
م���ن اال���ش��ط��راب��ات واالأم����را�����س.. 
الرائدة  املوؤ�ش�شة  اإط��الق هذه  ومع 
فاإن العديد من االأبواب على و�شك 
االإجن����ازات  م��ن  وال��ع��دي��د  اأن تفتح 
حتقيقها  يتعذر  ك��ان  التي  الطبية 
�شابقا �شوف ت�شبح حقيقة واقعية 

ملمو�شة.
اجلهود  توحيد  اإىل  ال��ق��رق  ودع��ت 
بني كافة اأطياف املجتمع للم�شاهمة 
يف بلورة م�شتقبل االأجيال احلالية 

لالإمارات والعامل معا.
الرتحيبية  ك��ل��م��ت��ه  ����ش���ي���اق  ويف 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  ق����ال  ب��احل�����ش��ور 
املدير  العلماء  �شلطان  عبدالكرمي 
يغمرنا  اجلليلة  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
اجلليلة  م���وؤ����ش�������ش���ة  يف  ال����ت����ف����اوؤل 
من  لقيناه  ال��ذي  الدعم  مب�شتوى 
وكلنا   .. املجتمع  ���ش��رائ��ح  خمتلف 
االإ�شكاالت  ح��ل  يف  ن�شهم  اأن  اأم���ل 
�شعي  اإط����ار  يف  ال��ق��ائ��م��ة  ال�شحية 
ال���دائ���م الإر����ش���اء دعائم  االإم�������ارات 
وت�شتند  اأف�شل..  �شحي  م�شتقبل 
م��وؤ���ش�����ش��ة اجل��ل��ي��ل��ة يف ع��م��ل��ه��ا اإىل 
العمل  م����ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
والتعليم  العالج  تقوم على  الطبي 

ال��ع��الج وحده  ذل���ك الأن  وال��ب��ح��ث 
ح���ل جل���زء م���ن امل�����ش��ك��ل��ة اأم����ا بقية 
احللول فتكمن يف التعليم والبحث 
ويف  امل�����ش��ك��ل��ة...  ج���ذور  ال�شتئ�شال 
على  �شنعمل  احل���ل���ول  ه���ذه  ���ش��وء 
لت�شمل  اأن�����ش��ط��ت��ن��ا  دائ�����رة  ت��و���ش��ي��ع 
خمتلف املراحل اخلا�شة بالرعاية 
ال�شحية من خالل فحو�س الك�شف 
املبكر والربامج التوعوية والبعثات 
كما  االأب��ح��اث..  ومتويل  الدرا�شية 
الداعمة  امل��ب��ادرات  باإطالق  �شنقوم 
القائمة  ال�شحية  التحتية  للبنية 
موؤ�ش�شة  اإط������الق  وي���اأت���ي  ح��ال��ي��ا. 
دولة  جن���اح  خلفية  ع��ل��ى  اجل��ل��ي��ل��ة 
تنموية  اآف���اق  اقتحام  يف  االإم����ارات 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ج����دي����دة 
ومتا�شيا مع روؤية 2021 الرامية 
اأف�شل  م�شاف  يف  الدولة  و�شع  يف 
“متحدون  �شعار  العامل حتت  دول 
يف النماء. وتوقع اأن تلعب موؤ�ش�شة 
تعزيز  يف  حم���وري���ا  دورا  اجل��ل��ي��ل��ة 
الدولة كمركز عاملي متفرد  مكانة 
وذلك  ال�شحية  الرعاية  قطاع  يف 
م�����ن خ�������الل ت����وف����ريه����ا احل����ل����ول 
ال�شحية  التحديات  لكافة  الفاعلة 
املوؤ�ش�شة  �شتعمل  ح��ني  يف  القائمة 
ال�شركاء  م��ع  التعاون  تعميق  على 
اإجنازات  لتحقيق  االإ�شرتاتيجيني 
مم����ي����زة ع����ل����ى ����ش���ع���ي���د ال����رع����اي����ة 
ال�شحية واالرتقاء مبعايري احلياة 

ال�شحية يف املجتمع االإماراتي.

حمدان بن را�سد يعتمد ثالثة م�ساريع خدمية باإمارة دبي بتكلفة 145 مليون درهم
•• دبي-وام:

اعتمد �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
رئي�س بلدية دبي تر�شية ثالثة م�شاريع تطويرية باإمارة دبي وذلك بتكلفة 

اإجمالية تقدر بحوايل 145 مليون درهم.
ال�شيخ  �شمو  اإن  دبي  بلدية  عام  لوتاه مدير  نا�شر  املهند�س ح�شني  وق��ال 
الفنية يف  اللجنة  املنبثقة من تو�شيات  امل�شاريع  اعتمد  را�شد  حمدان بن 
بلدية دبي واأن اعتماد هذه امل�شاريع يوؤكد حر�س حكومة دبي على توفري 
اإم��ارة دبي .. م�شريا اىل  احتياجات املدينة كافة من امل�شاريع التي تخدم 
تلبية  على  كل احلر�س  كموؤ�ش�شة خدمية حتر�س  بدورها  دبي  بلدية  اأن 
كافة احتياجات املجتمع وذلك وفقا لالأهداف والروؤى ومبا يتما�شى مع 
اإ�شرتاتيجية حكومة اإمارة دبي وهي حري�شة كل احلر�س على تنفيذ هذه 

واأولويات التنفيذ والعمل على ا�شتخراج �شهادات عدم املمانعة لتنفيذ هذه 
اعتماد  جاء  وعليه  املعنية  اجلهات  من  املطلوبة  امل�شارات  وحجز  امل�شاريع 

هذا امل�شروع املهم.
اأن امل�شروع الثاين هو حمطات ال�شخ وخطوط الطرد الرئي�شية  واأو�شح 
ال�شكنية  الن��د  دب��ي  مبنطقة  القائمة  ال�شحي  ال�شرف  �شبكات  لتو�شيل 
ال�شكاين  التعداد  التي يبلغ  ال�شكنية  املنطقة  اإىل خدمة م�شاريع  ويهدف 
وثالثة   200 اإىل  ي�شل  اأن  املتوقع  وم��ن  ف��رد  األ��ف   62 نحو  حاليا  بها 
اآالف فرد يف عام 2030 ويت�شمن امل�شروع ربط �شبكات ال�شرف ال�شحي 
القائمة باملنطقة ال�شكنية على �شبكة بلدية دبي يف حمطة املعاجلة بالعوير 
باالإ�شافة اإىل رفع الطاقة اال�شتيعابية ملحطة ال�شخ “ يف” وتبلغ التكلفة 

التقديرية للم�شروع نحو 45 مليون درهم.
وقال مدير عام بلدية دبي اإن امل�شروع الثالث الذي مت اعتماده هو م�شروع 

امل�شاريع وفقا الأرقى واأف�شل املوا�شفات العاملية املعتمدة يف هذا املجال.
�شرف  خط  م�شروع  �شموه  اعتمدها  التي  امل�شاريع  اأب��رز  من  اإن  واأ���ش��اف 
ال�شحي الرئي�شي ملنطقة �شما اجلداف حيث مت تر�شية العمل على املقاول 
30 مليون دره��م ويقع يف  امل�شروع وتبلغ تكلفته ح��وايل  اأعمال  للبدء يف 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  را���ش��د واخل��ي��ل  ال�شيخ  ���ش��ارع��ي  امل��ح��ددة بكل م��ن  املنطقة 
التي  املنطقة  م�شاحة  اإج��م��ايل  ت�شمل  حيث  اخليل  �شارع  جنوب  املنطقة 
يخدمها امل�شروع 554 هكتارا وتوقع اأن ي�شل التعداد ال�شكاين يف املنطقة 

اإىل 52 األف ن�شمة.
الدائرة هو االعتماد واالإ�شراف على  اإن عمل  وقال مدير عام بلدية دبي 
لتطوير  ال�شنوية  وامل�����ش��اري��ع  امل���دى  الطويلة  واخل��ط��ط  ال��ل��وائ��ح  تنفيذ 
ومياه  ال�شطحية  واملياه  الري  �شبكة  وتو�شعات  ال�شحي  ال�شرف  خدمات 
اإط��ار خطة التطوير ال�شاملة الإم���ارة دبي  االأم��ط��ار يف االإم���ارة وذل��ك يف 

اإن�شاء �شوق ال�شاحنات وقطع الغيار امل�شتعملة ويت�شمن اإن�شاء 88 معر�شا 
لل�شاحنات وتبلغ م�شاحة االأر�س قرابة 42 هكتارا وتبلغ امل�شاحة االإجمالية 
ا�شرتاطات  م��راع��اة  مت  ولقد  مربع  ق��دم  األ��ف   294.632 قرابة  للبناء 
االأبنية اخل�شراء يف ت�شميمات امل�شروع وتبلغ التكلفة التقديرية للم�شروع 
يعد  ال�شاحنات  �شوق  م�شروع  اأن  واأك���د  دره���م.  األ��ف  و185  مليونا   72
البلدية نظرا  تنفذه  وال��ذي  دبي  باإمارة  التخ�ش�شية  االأ���ش��واق  اأب��رز  اأح��د 
لوجود عدد كبري من ال�شركات واملوؤ�ش�شات واالأف��راد املتخ�ش�شني يف بيع 
للع�شوائية يف عر�س  ونظرا  امل�شتعملة  الثقيلة  واملركبات  واملعدات  االآالت 
االإمارة  ال�شناعية يف  املناطق  اغلب  واملمرات يف  االأر�شفة  ال�شاحنات على 
والتاأثري ال�شلبي لذلك يف امن الطرقات حيث اأن هذا ال�شوق �شيعمل على 
جتميع كل ما يتعلق باالآالت واملعدات والرافعات وال�شاحنات وم�شتلزماتها 

يف جممع ت�شوقي متخ�ش�س يف مكان واحد. 

حاكم راأ�س اخليمة يطلع على امل�ساريع 
اجلديدة لهيئة الكهرباء واملاء يف الإمارة

•• راأ�ص اخليمة-وام:

اخلطة  اخليمة..على  راأ����س  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اط��ل��ع 
االإم��ارة لتطوير  الهيئة يف  التي تنفذها  الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء وامل�شاريع اجلديدة  االإ�شرتاتيجية وبرامج 
�شبكة الكهرباء . جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شموه يف ق�شر الظيت ام�س معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي 
راأ�س اخليمة معايل  ال�شمو حاكم  اإدارة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء . وهناأ �شاحب  وزير الطاقة رئي�س جمل�س 
�شهيل املزروعي بتوليه املن�شب اجلديد كوزير للطاقة ورئي�س جمل�س اإدارة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء متمنيا له 
التوفيق وال�شداد . ح�شر املقابلة..�شعادة يو�شف عبيد النعيمي رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة راأ�س اخليمة 
و�شعادة عبدالعزيز عبداهلل الزعابي ع�شو املجل�س الوطني االحتادي و�شعادة حممد حممد �شالح مدير عام الهيئة 

االحتادية للكهرباء واملاء . 
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حاكم اأم القيوين ي�سدر مر�سوما بزيادة رواتب موظفي حكومة المارة
اإىل  م�شريا  امل��ج��االت  جميع  ف��ى  تعمها  التى  والنه�شة  تتطلبها  التى 
اأن  �شاأنها  م��ن  القيوين  اأم  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م��ن  املكرمة  ه��ذه  اأن 
خا�شة  ج��ذب  عن�شر  وت�شكل  املتميزة  وال���ك���وادر  ال��ك��ف��اءات  ت�شتقطب 
هذه  ���ش��اأن  م��ن  اأن  كما  ال��ق��ي��وي��ن..  ام  ا�شرتاتيجية  �شمن  للمواطنني 
املكرمة بالن�شبة اىل اأفراد ال�شرطة املحليني العاملني فى القيادة العامة 
ل�شرطة ام القيوين توفري احلياة الكرمية وحتقيق اال�شتقرار النف�شى 
لهم وت�شجيع وحتفيز جميع العاملني فى الدوائر املحلية من املواطنني 
املكت�شبات  على  للحفاظ  اجل��د  م��ن  امل��زي��د  تقدمي  اأج��ل  م��ن  واملقيمني 

واالمن واال�شتقرار.
وطالب �شموه موظفي حكومة ام القيوين ببذل اجلهد من اأجل رفعة 

وعزة الوطن.

وحر�س  االم��ارة  فى  العاملني  جت��اه  القيوين  اأم  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
�شموه على توفري حياة كرمية لهم والأ�شرهم.

التى  ال�شاملة  التنمية  مكت�شبات  اأن  القيوين  اأم  عهد  وىل  �شمو  واأك��د 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة  بف�شل  االم��ارات  فى  حتققت 
اأ�شحاب  واخ��وان��ه  اهلل  الدولة حفظة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة 
ال�شمو حكام االمارات هى اأحد ثمار غر�س االمن واالمان الذى نعي�شه 
وال�شيا�شى  االجتماعى  اال�شتقرار  واق��ع  ونتائج  االم����ارات  اأر����س  على 
دولتنا  واملواثيق حتى غدت  العهود  املرتكز على �شون احلقوق وحفظ 

واحة اأمن وا�شتقرار للعامل اجمع.
اأن هذه الزيادة تاأتى �شمن ا�شرتاتيجية امارة ام القيوين  واأكد �شموه 
لالرتقاء باالداء مبا يتنا�شب واملرحلة التى ت�شهدها االمارة والتحوالت 

القيوين  ام  ام���ارة  ف��ى  املحلية  لل�شرطة  ال�شامل  ال��رات��ب  على  حت�شب 
مواطنني .

ون�س املر�شوم على اأن يعمل به من تاريخ �شدورة وين�شر فى اجلريدة 
الر�شمية. ورفع �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال وىل عهد ام 
القيوين رئي�س املجل�س التنفيذى المارة ام القيوين اأ�شمى اأيات ال�شكر 
والعرفان اىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س 
االعلى حاكم ام القيوين م�شيدا �شموه بهذه املكرمة ال�شامية التى تاأتى 
ومتطلبات  املعي�شة  اأعباء  تخفيف  على  البالغ  �شموه  حر�س  اط��ار  فى 
احل���ي���اة ع��ل��ى امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ف���ى االم�����ارة وحت��ق��ي��ق اال�شتقرار 
الوظيفى. وقال �شموه ان تلك املكرمة واحدة من مكرمات عديدة ظل 
�شموه يخ�س بها اأبناءه العاملني فى امارة اأم القيوين وتعرب عن التزام 

•• اأم القيوين-وام: 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س االعلى 
زيادة  ب�شاأن   2013 ل�شنة   2 االأم��ريى رقم  املر�شوم  القيوين  اأم  حاكم 
رواتب موظفى حكومة ام القيوين وذلك بعد االطالع على القانون رقم 
5 ل�شنة 2006 ب�شاأن اخلدمة املدنية المارة ام القيوين وبناء على ما 

تقت�شية امل�شلحة العامة.
عالوة  ت�شاف  اأن  على   2013 ل�شنة   2 رق��م  االأم���ريى  املر�شوم  ون�س 
ملوظفى  اال�شا�شى  ال��رات��ب  على  حت�شب  امل��ائ��ة  يف   70 بن�شبة  تكميلية 

حكومة اأم القيوين مواطنني .
املائة  يف   40 بن�شبة  تكميلية  ع��الوة  ت�شاف  اأن  على  املر�شوم  ن�س  كما 

ويل عهد الفجرة ي�ستقبل خريجي برنامج اللغات العاملية

•• ال�صارقة-الفجر:

ت��ن��ط��ل��ق غ����داً االأرب����ع����اء امل���واف���ق 3 
النا�شئة  مراكز  يف   2013 اأب��ري��ل 
مل�شابقة  اخلام�شة  ال��دورة  فعاليات 
فر�شان املنابر، التي تنظمها االإدارة 
ال���ع���ام���ة مل���راك���ز ال��ن��ا���ش��ئ��ة اإح����دى 
ل�شوؤون  االأعلى  املجل�س  موؤ�ش�شات 
االأ�شرة بال�شارقة للنا�شئة وال�شباب 
 18  -  12 م��ن  العمرية  الفئة  يف 
ال�شوؤون  دائ��رة  مع  بالتعاون  �شنة، 
ال�شريك  ال�����ش��ارق��ة  يف  االإ���ش��الم��ي��ة 
امل�شابقة  اال�شرتاتيجي يف فعاليات 
ك��ل م��ن جمعية حماية  وب��ت��ع��اون   ،
اللغة العربية، وجامعة ال�شارقة – 

فرع خورفكان.
ذل��ك يف موؤمتر �شحفي عقد  ج��اء 
�شباح ام�س االثنني يف مقر االإدارة 
باخلالدية،  النا�شئة  ملراكز  العامة 
ل����الإع����الن ع���ن ت��ف��ا���ش��ي��ل ال�����دورة 
اخلام�شة للم�شابقة، بح�شور �شعيد 
مراكز  اإدارة  م��دي��ر  ح��دي��د  ب��ط��ي 
رئي�س  ح�شني  اهلل  وع��ب��د  النا�شئة 
ق�شم �شوؤون املراكز والدكتور �شامل 
بدائرة  ال���واع���ظ  ال���دوب���ي  حم��م��د 
بال�شارقة  االإ���ش��الم��ي��ة  ال�������ش���وؤون 
وال��دك��ت��ور ج��م��ال ال��زرع��وين اأمني 
اللغة  حماية  جلمعية  العام  ال�شر 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ال�����ش��ارق��ة وال���دك���ت���ورة 
اأ�شتاذ  ن���وف���ل  م�����ش��ط��ف��ي  زي���زي���ت 
جامعة  االآداب  ك��ل��ي��ة  يف  م�����ش��ارك 
االجتماع،  علم  ق�شم   – ال�����ش��ارق��ة 
اأق�شام ووحدات  روؤ���ش��اء  م��ن  وع��دد 
وموظفي مراكز النا�شئة امل�شرفني 

تنظيمها لهذا امل�شروع الذي يحمل 
عنوان جذاب ت�شعى مراكز النا�شئة 
م���ن خ��الل��ه اإىل اإع�����داد ج��ي��ل من 
ال�شباب الذي ميتلك اأدوات االإلقاء 
اأمام  التحدث  على  والقدرة  البّناء 
جمعية  اأن  اإىل  م�شرياً  اجل��م��ه��ور، 
حماية اللغة العربية اأن�شئت لتكون 
ك���اف���ة اجلهات  ب���ني  ح��ل��ق��ة و����ش���ل 
لتثري  امل��ج��ت��م��ع  يف  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
العربية  باللغة  املتعلقة  الق�شايا 
عن  ف�شاًل  ب��ه��ا،  العناية  ل�����ش��رورة 
و�شع اخلطط والربامج التي تعزز 
ما  وه���ذا  ال��ط��الب،  ل���دى  مكانتها 
ين�شجم مع اأهداف م�شروع فر�شان 
النا�شئة  مراكز  ت�شعى  التي  املنابر 

اإىل حتقيقها. 
الدكتورة  اأو���ش��ح��ت  جهتها  وم���ن 
االآداب  كلية  اأن  م�شطفى  زي��زي��ت 
تو�شلت  ق���د  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  يف 
اللغة  اأن  اإىل  اأبحاثها  خ��الل  وم��ن 
العربية ت�شري اإىل انك�شار وانح�شار 
وتوجههم  اأب��ن��ائ��ه��ا  ت��خ��ل��ي  نتيجة 
التح�شر  ب���داف���ع  اأخ������رى  ل��ل��غ��ات 
على  ال��ع�����ش��ر  متطلبات  وم��واك��ب��ة 
ح�شاب لغتنا االأم كما تو�شلت بع�س 
انت�شار  اإىل  االجتماعية  الدرا�شات 
ظاهرة الفرانك اأراب وهو ما يهدد 
يف  وي�شاهم  العربية  اللغة  م�شري 
االأ�شا�س  واخل��ط��ر  عليها  الق�شاء 
اأن االأجيال ال�شاعدة ت�شتخدم  هو 
االأحرف الالتينية لكتابة الكلمات 
على م�شطلحات  وتق�شي  العربية 
اأي�شا  ب���ذل���ك  م�����ش��ت��خ��دم��ة  ال��ل��غ��ة 
االأرقام، فرقم 7 مثال يعترب حرف 
ح . كما اأن االنرتنت الذي ي�شتخدم 
يف اأغلب االأحيان للدرد�شة يجعلنا 
امل�شطنعة  امل�����ش��ط��ل��ح��ات  ���ش��ج��ن��اء 
وهذا ما ندركه جميعا ب�شكل جيد، 
حيث تتحول االأحرف العربية فيها 
ال�شات  لغة  ع��ن  ف�شاًل  رم���وز،  اإىل 
االأم،  اللغة  وبالتدريج  مت�شح  التي 
متثل  لغتنا  اإن   : ق��ائ��ل��ة  واأ���ش��اف��ت 
 . لهويتنا  �شياع  و�شياعها  هويتنا 
لغوية  ح��رب��ا  ت�شن  العوملة  اأن  كما 
خ��ف��ي��ة مب��ا ت�����ش��رب��ه م��ن خمرجات 
املدنية الغربية عرب التكنولوجيا ، 
باالإ�شافة اإىل العمالة الوافدة وهم 
غري ناطقني بالعربية وما يرتتب 
العربية.  ل��ل��غ��ة  ���ش��ي��اع  م���ن  ع��ل��ي��ه 
تنفيذ  ج�����اء  امل��ن��ط��ل��ق  ه�����ذا  وم�����ن 
اأ���ش�����س بنيانه  ه���ذا امل�����ش��روع ال���ذي 
ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م ب��ني مراكز 
النا�شئة ودائرة ال�شوؤون االإ�شالمية 
العربية  ال��ل��غ��ة  ح��م��اي��ة  وج��م��ع��ي��ة 
وج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ت��و���ش��ل اإىل 
االأم���ن ال��ل��غ��وي م��ن خ��الل اإك�شاب 
امل�������ش���ارك���ني م���ه���ارة االإل����ق����اء وفن 
وجمال  اللغة  وف�شاحة  اخلطابة 

على الفعالية. 
ا�شتهل املوؤمتر بكلمة قدمها �شعيد 
مراكز  اإدارة  م��دي��ر  ح��دي��د  ب��ط��ي 
باحل�شور،  ف��ي��ه��ا  رح���ب  ال��ن��ا���ش��ئ��ة، 
فر�شان  م�������ش���روع  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
املنابر ياأتي بتوجيهات من �شاحب 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
وقرينته  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  االأع��ل��ى 
حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي 
الثاقبة  روؤي��ت��ه��م��ا  م���ن  ان���ط���الق���اً 
بالنا�شئة  االه���ت���م���ام  �����ش����رورة  يف 
وال�����ش��ب��اب اأم����ل ال���غ���د، وُي���ع���د هذا 
امل�شروع اأحد اأهم املبادرات الرائدة 
التي تدعم ا�شرتاتيجيتنا يف مراكز 
ال����ق����ادة لزمن  ال��ن��ا���ش��ئ��ة ���ش��ن��اع��ة 

وال��ت��ي يتم م��ن خاللها   ، ال��ري��ادة 
الرتكيز على حماية اللغة العربية، 
بها  التحدث  من  ال�شباب  ومتكني 
اإتقان  ع���ن  ف�����ش��اًل  ب��ك��ل ط���الق���ة، 

مفرداتها.
يقام  امل�����ش��روع  اأن  اإىل  بطي  ول��ف��ت 
الفرتة  خ��الل  �شهرين  م��دى  على 
�شهر  نهاية  اأبريل وحتى  �شهر  من 
مايو ويهدف اإىل االرتقاء مبهارات 
وتنمية  اخل����ط����اب����ي����ة،  ال���ن���ا����ش���ئ���ة 
واالإلقاء،  التحدث  على  ق��درات��ه��م 
وت���ن���م���ي���ة اجل�����وان�����ب االإب����داع����ي����ة 
عرب  وذل��ك  للنا�شئة،  وال�شخ�شية 
جم��م��وع��ة م���ن ال��������دورات وور�����س 
العمل التدريبية واملحا�شرات التي 
توؤهلهم خلو�س الت�شفيات االأولية، 
ليتم يف النهاية اختيار اأف�شل 10 

مت�شابقني يخ�شعون لتقييم جلنة 
حتكيم متخ�ش�شة. 

واأو�شح بطي اأن االهتمام بالنا�شئة 
لي�شت  ورع���اي���ت���ه���م���ا  وال���������ش����ب����اب 
اإمن������ا هي  م�������ش���وؤول���ي���ة ف����ردي����ة، و 
فيها  تتكامل  جماعية  م�شوؤولية 
املعنية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  ب��ني  االأدوار 
جاء  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  بال�شباب، 
اأ�ش�س  ال����ذي  امل�����ش��روع  ه���ذا  تنفيذ 
مراكز  بني  القائم  التعاون  بنيانه 
النا�شئة ودائرة ال�شوؤون االإ�شالمية 
اإجناح  يف  �شركائنا  اإىل  باالإ�شافة   ،
امل�����ش��روع وه��م جمعية حماية  ه��ذا 
ال�شارقة  وج��ام��ع��ة  العربية  اللغة 
فرع خورفكان، اإميانا منهم باأهمية 
تفعيل دور ال�شباب يف حماية اللغة 
الو�شائل احلديثة  العربية من كل 

التي تهدد م�شريها.
وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال���دك���ت���ور �شامل 
ال�شوؤون  دائ��رة  يف  الواعظ  الدوبي 
دائرة  م�شاركة  ت��اأت��ي  االإ���ش��الم��ي��ة: 
اإدارة  م���ع  االإ����ش���الم���ي���ة  ال�������ش���وؤون 
امل�شروع  ه���ذا  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  م���راك���ز 
الرتبوية  بامل�شوؤولية  منها  اإمي��ان��اً 
ر�شالة  م���ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الدائرة، وتقديراً خلطورة مرحلة 
ال�شباب، وحر�شاً من الدائرة على 
العناية بالنا�شئة و�شقل مواهبهم. 
واأ����ش���اف ال��دك��ت��ور ال��دوب��ي اأن���ه مت 
امل�����ش��ارك��ني يف  تقييم  االت��ف��اق على 
اأول��ي��ة ونهائية؛  امل�����ش��روع يف جل��ان 
الختيار املتميزين منهم واإ�شراكهم 
ال��������������دورات  م�������ن  جم�����م�����وع�����ة  يف 
مهاراتهم  ت�شقل  التي  التدريبية 
وتعزز مواهبهم، حر�شاً من دائرة 
تعظيم  على  االإ���ش��الم��ي��ة  ال�����ش��وؤون 
امل�����ردود ال���رتب���وي ل��ف��ع��ال��ي��ات هذه 
امل�شابقة. فيما وجه الدكتور جمال 
الزرعوين اأمني ال�شر العام جلمعية 
ال��ع��رب��ي��ة، خال�س  ال��ل��غ��ة  ح��م��اي��ة 
على  النا�شئة  مراكز  الإدارة  ال�شكر 

•• الفجرية-وام:

بن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ  �شمو  ا�شتقبل 
ح���م���د ب����ن حم���م���د ال�������ش���رق���ي ويل 
مكتبة  يف  ام�������س  ال���ف���ج���رية  ع��ه��د 
بالديوان االأمريي �شعادة امل�شت�شار 
رئي�س  احلفيتي  �شيف  عبيد  را�شد 
وال�شوؤون  التعليم  رع��اي��ة  جمل�س 
والدار�شني  بالفجرية  االأكادميية 
برنامج  يف  درا�شتهم  انهوا  الذين 
نفذه  ال��ذي  احلية  العاملية  اللغات 
وال�شوؤون  التعليم  رع��اي��ة  جمل�س 

االأكادميية باالمارة.
واأ�����ش����اد ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي  حمد 
التعليم  رع��اي��ة  جمل�س  بن�شاطات 
بالفجرية  االأك��ادمي��ي��ة  وال�����ش��وؤون 

وفعالياته.
اللغات  برنامج  على  �شموه  واأثنى 
احلية.. واعرب �شموه عن �شروره 

ب��داي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت��خ��دم يف جميع 
التخ�ش�شات  وك���اف���ة  ال��ق��ط��اع��ات 
االجنبية  الوفود  مع  التعامل  ويف 
واملوؤمترات واالجتماعات الداخلية 

واخلارجية.
االأوىل  امل���ج���م���وع���ة  ان  واأو������ش�����ح 
م���ن ال���دار����ش���ني ت��ك��ون��ت م���ن �شتة 
اإثنان   - الفجرية  اأب��ن��اء  اأف���راد من 
م��ن ال��ذك��ور واأرب��ع��ة م��ن االإن���اث - 
املا�شية  ال�شنة  خ��الل  على  در���ش��وا 
���ش��ت��ا م���ن ال��ل��غ��ات ال��ع��امل��ي��ة احلية 
حممد  ودر�شها   - االأملانية   - وه��ي 
والفرن�شية   - ال�����ش��ري��دي  را����ش���د 
جمعة  حم��ب��وب  �شعيد  ودر���ش��ه��ا   -
نورة  ودر���ش��ت��ه��ا   - واال���ش��ب��ان��ي��ة   -
- ودر�شتها  والرو�شية   - ال�شويدي 
م�����وزة ال��ي��م��اح��ي - وال�����ش��ي��ن��ي��ة - 
ودر�شتها مرمي الكعبي - والكورية 
 .. ال��ع��ب��دويل  �شيخة  ودر���ش��ت��ه��ا   -
واأ�شبحوا  م��ب��ادئ��ه��ا  اأت��ق��ن��وا  وق���د 

لن�شاطات  الفجرية  حاكم  االأعلى 
وف�عالياته.  وب����راجم����ه  امل��ج��ل�����س 
واأثنى على املتابعة امل�شتمرة ل�شمو 
املجل�س  لعمل  الفجرية  عهد  ويل 
وت��وج��ي��ه��ه ب���اجت���اه ال��و���ش��ول اإىل 
ب��ن��اء وتطوير  اإل��ي��ه م��ن  م��ا نطمح 
واالأكادميية  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
الناه�شة  ب���دول���ت���ن���ا  ت��ل��ي��ق  ال���ت���ي 
ال�شيخ  ال�شمو  ت�حت قيادة �شاحب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل. و�شكر 
الدار�شون على اجلهود املبذولة يف 
ه��ذا امل��ج��ال. وع��رب ال��دار���ش��ون عن 
�شكرهم وتقديرهم ل�شاحب ال�شمو 
ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ 
حاكم  االع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
بن  ال�شيخ حممد  و�شمو  الفجرية 

ال�شباب  ال��ن��خ��ب��ة م��ن  ه���ذه  ل��ل��ق��اء 
ال����ذي����ن ح�������ش���ل���وا ع���ل���ى امل����ه����ارات 
قيا�شية  فرتة  يف  املطلوبة  اللغوية 
بها  ت�شتعني  ع��م��ل  ن���واة  لي�شكلوا 
ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات يف ال��دول��ة كلما 

دعت احلاجة اإىل ذلك.
اأن دول����ة االإم������ارات  وق����ال ���ش��م��وه 
مت���ل���ك خم�����زون�����ا م�����ن ال���ط���اق���ات 
طريق  ل�شلوك  امل��وؤه��ل��ة  ال�شبابية 
ال��ع��ل��م واالإب��������داع وال���و����ش���ول اإىل 
امل�شتويات املتقدمة التي نفخر بها 
جمموعة  �شموه  و�شكر   .. جميعا 
اال�شتمرار  لهم  ومتنى  الدار�شني 

يف تطوير مهاراتهم اللغوية.
عبيد  را������ش�����د  امل�������ش���ت�������ش���ار  وق�������ال 
جاء  اللغات  برنامج  اإن  احلفيتي 
ت���ن���ف���ي���ذا ل���ت���وج���ي���ه���ات ����ش���م���و ويل 
نخبة  ب������اإع������داد  ال���ف���ج���رية  ع���ه���د 
ال���ل���غ���ات  امل���ت���خ�������ش�������ش���ني يف  م�����ن 
ي�شكلون  ال���ذي���ن  احل���ي���ة  ال��ع��امل��ي��ة 

للتعامل  م��ب��دئ��ي  ب�شكل  م��وؤه��ل��ني 
اللغات.  ب��ت��ل��ك  امل���ت���ح���دث���ني  م����ع 
واأث���ن���ى امل�����ش��ت�����ش��ار احل��ف��ي��ت��ي على 
دوائر  م��وظ��ف��ي  م��ن  النخبة  ه���ذه 
ب����ذل����وا جهدا  ال����ذي����ن  ال���ف���ج���رية 
ا�شتثنائيا يف درا�شتهم كي يح�شلوا 
مدة  يف  اللغات  تلك  م��ه��ارات  على 
الدرا�شة املحددة لهم داخل وخارج 
الدولة ... وذكر اأن هذه املجموعة 
املوؤ�ش�شات  الدرا�شة يف  �شت�شتمر يف 
للدرا�شة  انت�شبوا  التي  التعليمية 
اللغوي  الن�شاط  ليمار�شوا  فيها 
اأع��ل��ى يف  م���ه���ارات  ع��ل��ى  للح�شول 
را�شد  امل�شت�شار  وقدم  امليدان.  هذا 
رئ��ي�����س جم��ل�����س رعاية  احل��ف��ي��ت��ي 
االأكادميية  وال�������ش���وؤون  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ب���ال���ف���ج���رية ال�������ش���ك���ر واالم���ت���ن���ان 
يوليها  ال��ت��ي  وااله��ت��م��ام  للرعاية 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د بن 
املجل�س  ع�����ش��و  ال�����ش��رق��ي  حم��م��د 

حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد 
للربامج  دعمهما  ع��ل��ى  ال��ف��ج��رية 
والقائمني  التعليمية  واالن�شطة 
بالفجرية  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم��ل�����س  يف 
لبناء  جهود  من  يبذلونه  ما  على 
والعلوم  املعرفة  ع��رب  العلم  طلبة 
التعليمية  ب���ال���ربام���ج  م�����ش��ي��دي��ن 

التعليم  جم��ل�����س  ي��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 
دفع  اىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  بالفجرية 
العطاء.  وم�شرية  التنمية  عجلة 
اليماحي  ع��ائ�����ش��ة  ال��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
االحتادي  الوطني  املجل�س  ع�شوة 
التعليم  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
و�شامل الزحمي مدير مكتب �شمو 

مطر  خمي�س  وخليفة  العهد  ويل 
التعليم  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ك��ع��ب��ي 
العام  االأم������ني  امل���ط���ريي  وم�����رمي 
امل�����ش��اع��د وال���دك���ت���ور ع��ب��د احلليم 
والدرا�شات  البحوث  مدير  امل��دين 
ا�شافة اىل موظفي االأمانة العامة 

للمجل�س. 

يوم مفتوح يف مركز ال�سارقة لالت�سال

مراكز النا�سئة تطلق فر�سان املنابر الأربعاء

•• ال�صارقة-الفجر:

لالت�شال  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  ن��ظ��م 
التابع لدائرة املعلومات واحلكومة 
االلكرتونية ، يوم مفتوح ملوظفيه 
وذلك يف املركز الثقايف بخور فكان 
امل���ف���ت���وح عر�س  ال���ي���وم  وت��خ��ل��ل   ،
من  االأول  للربع  امل��رك��ز  اجن���ازات 
2013 وع��ر���س ط��م��وح كل  ع���ام 
م��ن خ��الل لوحة  باملركز  م��وظ��ف 
ط���م���وح���ي ال���ت���ي مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 
بداية عام 2012 ، كما مت تكرمي 
موظفي مركز ال�شارقة لالت�شال 
ت���ق���دي���راً جل���ه���وده���م امل���ب���ذول���ة يف 
حيث   ، امل����رك����ز  م�������ش���رية  اجن�������اح 
احت�شن اليوم املفتوح العديد من 
االبت�شامة  ر�شمت  التي  الفعاليات 
ع��ل��ى وج���وه امل��وظ��ف��ني،م��ن خالل 
م�شابقات ترفيهية وثقافية وفنية 

وفقرات اأخرى متنوعة. 
وق����د ع���رب امل��ه��ن��د���س خ���ال���د عمر 
ال�شارقة  م���رك���ز  م���دي���ر  ال��ن��ق��ب��ي 
لالت�شال عن �شعادته بتنظيم مثل 
هذه الفعاليات للموظفني، موؤكدا 
اأوا�شر  ت��وط��ي��د  يف  اأهميتها  ع��ل��ى 
العالقات االجتماعية فيما بينهم 
ب��ع��ي��داً ع��ن اأج����واء ال��ع��م��ل، و�شكر 
اليوم  يف  امل�������ش���ارك���ني  امل���وظ���ف���ني 
املوظفني  بتكرمي  واأ���ش��اد  امل��ف��ت��وح 
م����وؤك����داً ع��ل��ى دوره������م ال��ك��ب��ري يف 
خدمة املركز وم�شاهمتهم الفاعلة 
ال��ت��ط��ور، ويف ختام  دف��ع عجلة  يف 
املركز  دع��م  النقبي  اأك���د   ، حديثه 
لهذه االأن�شطة من اأجل التوا�شل 
امل�������ش���ت���م���ر ب�����ني اجل����م����ي����ع. وم���ن 
اأك����دت امل��وظ��ف��ة خديجة  ج��ان��ب��ه��ا، 
خمي�س ق�شوم النقبي رئي�شة ق�شم 
اأن   ، والت�شويق  العامة  العالقات 
تنظيم اليوم املفتوح له اأثر اإيجابي 
على جميع املوظفني ، واال�شتمتاع 
اأ�شحاب  ب�شحبة  بالوقت اجلميل 

العمل والتي بال�شك ت�شهم يف خلق 
جوء ترفيهي ، وت�شيف باأن اليوم 
املفتوح له دور كبري يف رفع الروح 
املعنوية يف نف�شيه املوظفني والتي 
اأدائهم داخل  اإيجابيا على  تنعك�س 
ابراهيم  امل��ه��ن��د���س  وق����ال  امل���رك���ز. 
العالقات  ق�شم  رئي�س  البلو�شي 
تغمرين  وال���ت�������ش���وي���ق:  ال���ع���ام���ة 
ال�������ش���ع���ادة مب�����ش��ارك��ة زم���الئ���ي يف 
اليوم املفتوح كما تعودنا دائماً باأن 
املركز حري�س على فتح املزيد من 
قنوات التفاعل والتوا�شل واحلوار 
مع موظفيه، واإقامة اليوم املفتوح 
التي  االأدوات  ه����ذه  اإح�����دى  ي��ع��د 
التعرف  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي�شعى 
املوظفني  ك���اف���ة  ع��ل��ى  ق����رب  ع���ن 
وذل���ك م��ن خ��الل احل���وار املبا�شر 

الفعاليات  هذه  مثل  توفره  ال��ذي 
واالأن�شطة.

اأحمد  بن  املوظفة �شفية  واأب��رزت 
ال�شارقة  م���رك���ز  يف  اأول  اإداري 
لالت�شال ، باأن هذه االأجواء تعزز 
ي�شهم  مما   ، ال��واح��د  الفريق  روح 
االنتاجية  م��ن  امل��زي��د  حت��ق��ي��ق  يف 
ن��رى م��ن خاللها  ال��ت��ي  العمل  يف 
ح��ر���س امل��رك��ز ب��اإق��ام��ة م��ث��ل هذه 
جانبه،  وم����ن   . ���ش��ن��وي��اً  االأج�������واء 
ق���ال���ت امل��وظ��ف��ة زل��ي��خ��ة ال�����ربدان 
تنظيم  اإن  اخلدمات  �شعبة  رئي�س 
اليوم املفتوح بادرة طيبة من قبل 
�شيجني  و  املوظفني  جلمع  املركز 
بثماره على امل�شاركني حيث �شتظل 
اجلميلة  اللحظات  ه��ذه  ذك��ري��ات 

خالدة يف الوجدان.

العادية  العمومية  اجتماع اجلمعية  يدعوكم حل�شور  اأن  )»ال�شركة«(  )���س.م.خ(  كابيتال  املال  �شركة  اإدارة  ي�شر جمل�س 
لل�شركة الذي �شوف ينعقد يف متام ال�شاعة  احلادية ع�شرة �شباحا من يوم  الثالثاء  املوافق 23 من �شهر اإبريل لعام 

2013 م وذلك يف قاعة الرثيا، فندق اجلراند ميلينيوم ، الرب�شاء جنوب - تيكوم ، دبي،  ملناق�شة املوا�شيع التالية :
1- �شماع تقرير جمل�س االدارة عن ن�شاط ال�شركة ونتائج اأعمالها ومركزها املايل لل�شنة املالية املنتهية يف 2012/12/31 

وامل�شادقة عليه.
 2012/12/31 2- �شماع تقرير مراجعي احل�شابات عن نتائج اأعمال ال�شركة ومركزها املايل لل�شنة املالية املنتهية يف 

وامل�شادقة عليه.
3-مناق�شة ميزانية ال�شركة وح�شاب االأرباح واخل�شائر عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2012/12/31 وامل�شادقة عليها.

4- اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س االإدارة من امل�شوؤولية عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2012/12/31.
5- اإبراء ذمة مراجعي احل�شابات من امل�شوؤولية عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2012/12/31.

6- تعيني مراجعي احل�شابات لل�شنة املالية املنتهية يف 2013/12/31 وحتديد اأتعابهم.
7- الت�شديق على التغيريات يف اأع�شاء جمل�س االإدارة.

املكان والزمان  2013  يف نف�س  اإبريل   24 املوافق  الثاين يوم االأربعاء  الن�شاب، �شيكون االإجتماع  ويف حال عدم اكتمال 
ويكون االجتماع �شحيحا مبن يح�شره.

وح�شب مواد النظام االأ�شا�شي لل�شركة فاإن باإمكان اأي م�شاهم تعيني اأي �شخ�س كوكيل للح�شور والت�شويت نيابة عنه 
راأ�شمال  % من   5 الوكيل ب�شفته تلك ممثاًل الأكرث من  واأال يكون  االإدارة  اأع�شاء جمل�س  اأال يكون ع�شواً من  ب�شرط 

ال�شركة. ونرجوا من امل�شاهمني الكرام احل�شور قبل وقت اإنعقاد االإجتماع بن�شف �شاعة على االأقل.
واإذا كان لدى ح�شراتكم اأي اإ�شتف�شارات فريجى االإت�شال بال�شيدة /  �شارة اأحمد ، هاتف رقم 1111 360 )971( + اأو 

على فاك�س رقم 1122 360 )971( +  
وتف�شلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام،،،

جمل�س اإدارة �شركة املال كابيتال  �س.م.خ.

دع�ة حل�س�ر اجتماع اجلمعية العم�مية العادية
مل�ساهمي �سركة املال كابيتال �ش.م.خ.

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ ع�����م�����ران 
ح�شني   �شابر  حممد  �شابر 
-باك�شتاين اجلن�شية   -  جواز 
�شفره رقم     )5027172(  
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
اىل اق���رب م��رك��ز ���ش��رط��ة  او 

ال�شفارة باك�شتان م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
احمد م�شعد  املدعو/  فقد  
ال�����ش��ي��د حم���م���ود    -م�شر 
�شفره  ج���واز    - اجلن�شية   
 )2402316( رق��������م     
�شادر من م�شر   من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 050/4449068

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ فيكر ا�شيفا 
اجلن�شية    -اثيوبيا  تي�شما  
رق����م      ����ش���ف���ره���ا  ج���������واز    -
من  �شادر   )1790359(
اث��ي��وب��ي��ا   م��ن ي��ج��ده عليه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

 052/9334444
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طبية عجمان تعقد م�ؤمترًا علميا ملقدمي الرعاية ال�سحية الولية بالإمارات ال�سمالية

جميلة احلو�سني: الرعاية ال�سحية الأولية تعترب حجر الزاوية لأي نظام �سحي متميز

حتت �سعار جمتمع �سحي، جمتمع اآمن 

�سرطة عجمان تنظم فعالية ريا�سية للجمهور على كورني�س عجمان

الرم�س ال�سامل يكرم �سركاء التميز

جامعة حمدان بن حممد الإلكرتونية ت�ست�سيف حملة �سحية تثقيفية للطالب والأ�ساتذة 

•• عجمان ـ حممد بدير 

م�شت�شفى  م���دي���ر  ن���ائ���ب  او�����ش����ح 
بعجمان  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال���رع���اي���ة  اأن  اجل���ن���ي���ب���ي  ����ش���ال���ح 
اهم  اأح���د  ت��ع��د  االأول���ي���ة  ال�شحية 
تقدمي  يف  االأ����ش���ا����ش���ي���ة  ال���رك���ائ���ز 
والعالجية  ال�����ش��ح��ي��ة  اخل���دم���ات 
وال���وق���ائ���ي���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع، م���وؤك���دا 
ال��ف��اع��ل يف العديد  ت��ن��ام��ى دوره����ا 
ال�شحية  ال���ن���ظ���م  جم������االت  م����ن 
جناح  درج��ة  قيا�س  واأن  احلديثة، 
مرهونا  ����ش���ار  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��ن��ظ��م 
االأداء واجل��ودة يف خدمات  بح�شن 

ال�شحية  وامل��راك��ز  امل�شت�شفيات  يف 
تناولت   ، واخل���ا����ش���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ال��ع��دي��د م��ن امل��وا���ش��ي��ع ال��ت��ي تهم 
ال�شحية االولية  الرعاية  مقدمي 
اال�شنان  وط����ب  ال��ن�����ش��اء  ك��رع��اي��ة 
واالمرا�س املزمنة وغريها،وح�شر 
�شخ�س   250 م��ن  اأك���رث  امل��وؤمت��ر 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  م��ق��دم��ي  م���ن 

االولية باالإمارات ال�شمالية.
م�شت�شفى  م���دي���ر  ن���ائ���ب  وط���ال���ب 
بعجمان  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ب����اأن ت��ك��ون ال��رع��اي��ة االأول���ي���ة اأول 
توؤدي  واأن   ، طبية  ات�����ش��ال  نقطة 
دور ال�شريك املوثوق به، كما يجب 

لكافة  وم��ت��ي�����ش��رة  �شهلة  ب��ط��ري��ق��ة 
افراد املجتمع.

من جهتها قالت جميلة احلو�شني 
مبنطقة  التمري�س  هيئة  رئي�س 
عجمان الطبية اأن هيئة التمري�س 
للرعاية  ال��ث��اين  م��وؤمت��ره��ا  تعقد 
الربع  خ����الل  االأول����ي����ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
االأول من العام احلايل ، كما اأكدت 
االه���ت���م���ام مبراكز  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
لها  مل��ا  االول��ي��ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
م���ن اه��م��ي��ة ت�����ودي اىل االرت���ق���اء 
بكافة جماالت اخلدمات ال�شحية، 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  ان  م��و���ش��ح��ة 
ال��زاوي��ة الأي  االول��ي��ة تعترب حجر 

وعلى  االأول��ي��ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
اأ���ش��ب��ح يقا�س  اأ���ش��ا���س م��وؤ���ش��رات��ه��ا 

متدن وحت�شر ورقي الدول.
جاء ذلك خالل كلمته االفتتاحية 
والذي  الثاين  التمري�س  مبوؤمتر 
مبنطقة  التمري�س  ق�شم  نظمه 
را�شد  مب���رك���ز  ال��ط��ب��ي��ة  ع���ج���م���ان 
رعاية  حت��ت  واالأب���ح���اث  لل�شكري 
�شعادة حمد ترمي ال�شام�شي مدير 

منطقة عجمان الطبية.
والقى املوؤمتر ال�شوء على العديد 
املتعلقة  ال�شحية  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن 
ب��ال��ن�����ش��اء واالأط����ف����ال ، وذل����ك من 
خالل 6 اأوراق عمل قدمها اأطباء 

من  ال��ن��ا���س  متكني  على  تعمل  اأن 
تعزيز ال�شحة والعافية، والوقاية 
من االأمرا�س وامل�شاركة يف الرعاية 
احلاجة  ت�شتدعي  وحيث  الذاتية، 
اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال��ط��ب��ي��ة  ال��رع��اي��ة  اإىل 
االأولية  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ر 
خ��دم��ات ن��وع��ي��ة م��ن��ا���ش��ب��ة، وتلعب 
املر�شى  م�شالح  ع��ن  امل��داف��ع  دور 
الرعاية  ن��ظ��ام  يف  رحلتهم  خ���الل 

ال�شحية.
و�شدد نائب مدير منطقة عجمان 
الذي  ال���دور  اهمية  على  الطبية 
االولية  ال���رع���اي���ة  م���راك���ز  ت��ل��ع��ب��ه 
ال�شحية  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  يف 

•• عجمان ـ الفجر 

ال�شرطة  م����راك����ز  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
ال�شاملة ب�شرطة عجمان بالتعاون 
للمجل�س  ال���ع���ام���ة  االأم����ان����ة  م���ع 
علي  امل��ق��دم  وبح�شور  التنفيذي 
م���دي���ر مركز  ال�����ش��ام�����ش��ي  ج���اب���ر 
وعدد  ال�شامل  احلميدية  �شرطة 
ال�����ش��ب��اط واالأف���������راد حملة  م���ن 
حتت  للجمهور  توعوية  تثقيفية 
���ش��ع��ار )جم��ت��م��ع ���ش��ح��ي، جمتمع 
عجمان،  ك���ورن���ي�������س  ع���ل���ى  اآم�������ن( 
مفهوم  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف  وذل��������ك 
ال�����ش��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن خالل 

الدكروب واأع�شاء مركز االإمارات 
تنظيم  مت  كما   ، القتالية  للفنون 
ل�شد  حتفيزية  ريا�شية  م�شابقة 
اإدارة  بالتعاون بني فريقي  احلبل 
العامة  ب��ال��ق��ي��ادة  امل��ه��ام اخل��ا���ش��ة 
العامة  والقيادة  عجمان  ل�شرطة 
مب�شاركة  ال���������ش����ارق����ة  ل�������ش���رط���ة 
وكذلك  اجلمهور.  فئات  خمتلف 
خا�شة  توعوية  ن�شرات  توزيع  مت 
املتواجد  اجلمهور  على  باحلملة 
على كورني�س عجمان والتي �شمت 
القيمة  امل��ع��ل��وم��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال�شحية  واالإر����ش���ادات  والن�شائح 
وت�شجيع   ، الريا�شة  اأهمية  ح��ول 

بها  �������ش������ارك  وال������ت������ي  وال���������ش����ك����ر 
 ، التخ�ش�شي  عجمان  م�شت�شفى 
كما �شاركت اإدارة املن�شاآت العقابية 
عجمان  ب�����ش��رط��ة  واالإ����ش���الح���ي���ة 
والذي  ال��ن��زالء  ملنتجات  مبعر�س 
قبل  من  وا�شتح�شان  اإق��ب��ال  الق��ى 
الفعالية  واخ��ت��ت��م��ت  اجل���م���ه���ور. 
لالأطفال  اليد  خفة  األعاب  بفقرة 
وت��وزي��ع ال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة على 
اجل���م���ه���ور ، ه����ذا وق����د ����ش���ارك يف 
احل��م��ل��ة اأك�����رث م���ن ث���الث���ة ع�شر 
وح�شر  وم���ت���ط���وع�������ة  م���ت���ط���وع���اً 
 )  800  ( م���ن  اأك��ث�����ر  ال��ف��ع��ال��ي�����ة 

�شخ�س من خمتلف اجلن�شيات.

ال��ت��وا���ش��ل م��ع اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع يف 
واملنا�شبات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
والفعاليات  التوعوية  واحلمالت 
�شرطة  تنظمها  ال��ت��ي  الريا�شية 
اأوقاتهم  عجمان وت�شاهم يف �شغل 
ب��ك��ل م���ا ه���و م��ف��ي��د وي��ع��م��ل على 
حت�شني �شلوك االإن�شان يف تعامله 
مع االآخ��ري��ن مما ي��وؤدي اإىل خلق 

جمتمع �شحي اآمن.
تقدمي  الفعالية  برنامج  ت�شمن 
وفقرة   ) بوك�شنج  ت���اي   ( ع��ر���س 
مت��ري��ن��ات ري��ا���ش��ي��ة )ت���اي���ب���و( مع 
االأعمار  خم��ت��ل��ف  م���ن  اجل��م��ه��ور 
اأ�شامة  امل��������درب  ق���دم���ه���ا  وال����ت����ي 

م����ن خمتلف  وال�������ش���غ���ار  ال���ك���ب���ار 
وجعلها  ممار�شتها  على  اجلن�شني 
جزء ال يتجزاأ من حياتنا اليومية 
والعافية  بال�شحة  ينعموا  حتى 
ال��ري��ا���ش��ة يف  دور  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
توليد الطاقة واالأفكار االإيجابية 
منظمة  ح���ي���اة  اإىل  ت������وؤدي  ال���ت���ي 
�شحي  وجم����ت����م����ع  وم���������ش����ت����ق����رة 
توزيع  احلملة  تخلل  كما  واآم���ن. 
ال�شحية  وامل�����ش��روب��ات  ال��وج��ب��ات 
الريا�شية  وامل�شروبات  كالفواكه 
على اجلمهور بالتعاون مع �شركة 
اإىل  باالإ�شافة   ، �شويت(  )بوكاري 
لل�شغط  ف��ح�����س جم���اين  اإج�����راء 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر 

كّرم العقيد �شليمان حممد الكيزي 
الرم�س  ����ش���رط���ة  م���رك���ز  رئ���ي�������س 
مواطنني  اخليمة  ب��راأ���س  ال�شامل 
رئي�س  ح�شن،  اأحمد  �شليمان  هما 
الرم�س  ب���ن���ادي  االإدارة  جم��ل�����س 
اأحمد  وعبيد  ال��ري��ا���ش��ي،  ال��ث��ق��ايف 
تثميناً  وذل�����ك  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ع��ب��ي��د 
تعاونهما  ع��ل��ى  ل��ه��م��ا  وت���ق���دي���راً 
ال��ف��ع��ال م���ع رج����ال ال�����ش��رط��ة مما 
اإجن����اح االأع���م���ال املوكلة  ���ش��اه��م يف 

اليهم .
وعرب رئي�س مركز �شرطة الرم�س 
توزيع  اأث����ن����اء  ال���ك���ي���زي  ال�������ش���ام���ل 
بح�شور  ال��ت��ق��دي��ري��ة  ال�����ش��ه��ادات 
م��دراء االأف��رع باملركز ، عن �شكره 
وامتنانه للمواطنني نظري ما قاما 
�شعياً منهما  به من تعاون وجهود 
ال��ت��م��ي��ز واإمي����ان����اً منهما  ل��ت��ق��دمي 
االإ�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  مبعنى 
املقايي�س  بكل  الناجحة  احلقيقية 

التعاون  من  املزيد  لبذل  للجميع 
جميع  داع��ي��اً  ال�شرطة،  رج���ال  م��ع 
التعاون  اإىل  واملقيمني  املواطنني 
االأم���ن���ي���ة يف جميع  اجل���ه���ات  م���ع 
وللجميع  لهما  متمنياً  الق�شايا، 

راأ�س  ل�شرطة  احل�����ش��اري  ال��وج��ه 
تكرمي  ال��ب��ارز يف  ودوره����ا  اخليمة 
مبا  معها،  وامل�شاهمني  املتعاونني 
ثقة  ويزيد  االأم��ن  ا�شتقرار  يخدم 

اجلمهور يف جهاز ال�شرطة .

املجتمع،  واأف�������راد  ال�����ش��رط��ة  ب���ني 
اإطار  ياأتي يف  التكرمي  موؤكداً هذا 
بن  طالب  ال�شيخ  اللواء  توجيهات 
�شرطة  ع��ام  قائد  القا�شمي،  �شقر 
وحافزاً  دافعاً  ليكون  راأ�س اخليمة 

اأف�شل  ل���ت���ق���دمي  ال���ت���وف���ي���ق  ك����ل 
اخلدمات .

املواطنان  ع����رب  ج��ان��ب��ه��م��ا  وم�����ن 
وامتنانهما  �شكرهما  عن  املكرمان 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��ك��رمي ال����ذي يعك�س 

•• دبى-وام: 

حممد  بن  حمدان  جامعة  اأقامت 
�شحية  توعية  حملة  االإلكرتونية 
مبدينة  اجل��ام��ع��ي  ح��رم��ه��ا  �شمن 
جل�شات  تخللتها  االأك��ادمي��ي��ة  دب��ي 
توعية وتثقيف تناولت مو�شوعات 
ال���دع���م  رئ���ي�������ش���ي���ة يف م���ق���دم���ت���ه���ا 
احل��ي��ات��ي االأ���ش��ا���ش��ي واالإق����الع عن 
ال����ت����دخ����ني واحل�������د م�����ن ح������وادث 

للتربع  خ��ا���ش��ة  ف��ع��ال��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
ب���ال���دم. وق���ال ال��ربوف��ي�����ش��ور نبيل 
اجلامعة  رئي�س  م�شاعد  بي�شون 
وتطوير  ال�����دار������ش�����ني  ل���������ش����وؤون 
االأع����م����ال يف ج��ام��ع��ة ح���م���دان بن 
نطاق  ان  االل���ك���رتون���ي���ة  حم���م���د 
ي�����ش��ت��ن��د اإىل  ال��ع��م��ل يف اجل��ام��ع��ة 
روؤي��ة وا�شحة تتمثل يف خلق بيئة 
اأف�شل  توفري  �شاأنها  من  متكاملة 
اأعلى  وف����ق  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�����ش��ت��وي��ات 

ال�����ش��ح��ي��ة مت���ث���ل م����ب����ادرة رائ�����دة 
تعك�س مدى التزام جامعة حمدان 
بن حممد االلكرتونية باال�شتفادة 
املثلى من �شراكاتها اال�شرتاتيجية 
املتينة مع اأبرز الهيئات احلكومية 
وم��وؤ���ش�����ش��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف 
�شبيل تنظيم �شل�شلة من املبادرات 
تعود  التي  وال��ربام��ج  والن�شاطات 
اجلامعية  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع 

واملجتمع االإماراتي على ال�شواء.

ال�������ش���ري.  واأت����اح����ت احل��م��ل��ة التي 
نظمها جمل�س الدار�شني باجلامعة 
ال�شحة  ه���ي���ئ���ة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
املجال  ي��وم��ني  وا���ش��ت��م��رت  ب��دب��ي 
ال��دار���ش��ني واأع�����ش��اء الهيئة  اأم����ام 
من  جمموعة  الإج��راء  التدري�شية 
ال��ت��ي ت�شتمل  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ف��ح��و���س 
يف  اجللوكوز  م�شتوى  على فح�س 
الدم وحتديد  وقيا�س �شغط  الدم 
جانب  اإىل   .. اجل�شم  كتلة  موؤ�شر 

معايري اجلودة وال�شمولية ف�شال 
والهيئة  ال���دار����ش���ني  مت��ك��ني  ع���ن 
الفريق  واأع���������ش����اء  ال���ت���دري�������ش���ي���ة 
حياة  باأ�شلوب  التمتع  من  االإداري 
�شحي و�شليم. واأكد دعم اجلامعة 
اجلديدة  ال�شحية  احلملة  ل��ه��ذه 
التي مت تنظيمها يف اإطار التعاون 
الدار�شني  جمل�س  ب��ني  امل�����ش��رتك 

وهيئة ال�شحة بدبي .
احلملة  اأن  ب���ي�������ش���ون  واأ�������ش������اف 

نظام �شحي متميز.
التمري�س  هيئة  رئ��ي�����س  واأ����ش���ارت 
اأن  ال���ط���ب���ي���ة  مب��ن��ط��ق��ة ع���ج���م���ان 

اأطباء  م��ن  للموؤمتر  احل��ا���ش��ري��ن 
على  ح�شلوا  وفنيني  ومم��ر���ش��ني 
يف  ي��اأت��ي  كما   ، معتمدة  �شاعات   6

املتوا�شلة  العلمية  الفعاليات  اإطار 
لق�شم التمري�س مبنطقة عجمان 
الطبية للعام الثالث على التوايل.

احلكام يعزون خادم احلرمني ال�سريفني يف وفاة بدر بن عبد العزيز اآل �سعود
ن��ائ��ب ح��اك��م ال��ف��ج��رية ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن حممد 
خادم  اىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي 

احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود. 
ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة برقية تعزية اإىل خادم احلرمني 
اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�شريفني 
�شاحب  ل��ه  امل��غ��ف��ور  وف���اة  ف��ى  وذل���ك  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 
ال�شمو امللكي االمري بدر بن عبدالعزيز اآل �شعود رحمه اهلل وطيب 
ثراه. واأعرب �شموه عن خال�س عزائه وموا�شاته داعيا اهلل تعاىل اأن 
يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته. كما بعث �شمو 
ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة 

برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني. 
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س 
االأعلى حاكم اأم القيوين برقية تعزية وموا�شاة اىل خادم احلرمني 
اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�شريفني 
تعاىل  اهلل  ب��اذن  ل��ه  املغفور  وف��اة  ف��ى  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 
رحمه  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  ب��در  االم��ري  امللكى  ال�شمو  �شاحب 

اهلل.
اأم  املعال وىل عهد  را�شد  �شعود بن  را�شد بن  ال�شيخ  كما بعث �شمو 
القيوين برقية تعزية مماثلة اىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
امللكى  ال�شمو  �شاحب  وف��اة  ف��ى  �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 

االمري بدر بن عبدالعزيز اآل �شعود.

تعزية وموا�شاة مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.
ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
اأخيه  اإىل  وموا�شاة  تعزية  ..برقية  الفجرية  حاكم  االأعلى  املجل�س 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم 
ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة وذلك فى وفاة املغفور له 
�شعود رحمه  ال  العزيز  بن عبد  بدر  االم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
اهلل وطيب ثراه. واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية عن خال�س 
داعيا  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  الأخيه  موا�شاته  و���ش��ادق  تعازيه 
جناته  ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بوا�شع  الفقيد  يتغمد  اأن  تعاىل  اهلل 
اآل �شعود الكرام و ال�شرب  ويلهم خادم احلرمني ال�شريفني واأ�شرة 
وال�شلوان. كما بعث �شمو ال�شيخ �شمو ال�شيخ حمد بن �شيف ال�شرقي 

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة برقية تعزية وموا�شاة اإىل خادم 
ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة وذلك فى وفاة املغفور له باإذن 
اهلل تعاىل �شاحب ال�شمو امللكي االمري بدر بن عبدالعزيز اآل �شعود. 
الفقيد  ذوي  و  الأه��ل  وموا�شاته  عزائه  خال�س  عن  �شموه  واأع���رب 
اأن يتغمد فقيدهم  امل��وىل عز وجل  �شائال  امل�شاب اجللل  على هذا 
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما  جناته.  ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بوا�شع 
بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ �شلطان بن 
حممد بن �شلطان القا�شمي ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة و�شمو 
ال�شارقة بربقيات  نائب حاكم  القا�شمي  �شامل  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ 

�سرطة الفجرة حتتفي بافتتاح برج املراقبة 
البحري اجلديد مع ميناء الفجرة

حماكم دبي تدرب مكاتب خدمات ال�سكرتارية 
املعتمدة على نظام ت�سجيل الق�سايا عن بعد

تقديراً منهم للجهد الدءوب الذي يبذلونه يف تطوير 
املناطق جذباً  اأهم  مرافق االإم��ارة وال�شعي جلعلها من 
وجلعل امليناء من اأهم املرافق احليوية يف الدولة ورافداً 
اقت�شادياً ي�شاف اإىل اقت�شاد اإمارة الفجرية ب�شكل خا�س 
والدولة ب�شكل عام واأ�شار املقدم ح�شن �شامل جمعه،اإىل 
اأن امل�شاركة يف فعاليات االإمارة االإقت�شادية تاأتي يف اإطار 
التزام �شرطة الفجرية بامل�شاركة املجتمعية يف الفعاليات 
املختلفة الإمارة الفجرية . وقد كان يف ا�شتقبال الوفد 
الكابنت مو�شى مراد عبداهلل مدير عام ميناء الفجرية 

وعدد من امل�شوؤولني وموظفي امليناء.

•• الفجرية-الفجر:

يف بادرة طيبة تاأتي �شمن املبادرات املجتمعية والتوا�شل 
م��ع ال�����ش��رك��اء ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
الفجرية قام فريقاً من اإدارة املرور والدوريات ب�شرطة 
اإدارة  الفجرية برئا�شة املقدم ح�شن �شامل جمعه مدير 
التوعية  فرع  يرافقه مدير  باالإنابة  وال��دوري��ات  امل��رور 
واالإعالم املروري املالزم حممد ح�شن الب�شري بزيارة 
الإدارة  التهنئه  لتقدمي  البحري  الفجرية  ميناء  اإىل 
البحري  املراقبة  برج  افتتاح  مبنا�شبة  الفجرية  ميناء 

الوقت واجلهد و�شهولة ت�شجيل الدعاوي.
توجيه  �شعبة  رئ��ي�����س  عبداملنعم  ال��دي��ن  �شم�س  ذك���ر  ك��م��ا 
املتقا�شني، باأن جميع اجلهود قد تظافرت من اأجل تذليل 
الوقت  واخت�شار  ال��دع��وى  قيد  عملية  وت�شريع  العقبات 
التقنية  هذه  ا�شتخدام  خالل  من  املتعامل،  على  واجلهد 
دبي  حماكم  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  نوعها،  من  واالأوىل  احلديثة 
من  اال�شرتاتيجية  اأهدافها  لتطبيق  بالغة  اأهمية  ت��ويل 
خ���الل ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى امل�����ش��اري��ع اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي من 
املحاكم  ق��ي��ادة  قامت  حيث  االه���داف  تلك  حتقيق  �شاأنها 
الوحدات  جميع  اع�شائه  يف  ي�شم  عمل  ف��ري��ق  بت�شكيل 
بهدف  اخل��دم��ات  ه��ذه  وتطبيق  بت�شويق  املعنية  االداري���ة 
االلكرتونية  الق�شايا  ت�شجيل  خلدمات  االمثل  التطبيق 

عن بعد التي حتقق ال�شرعة والدقة يف ت�شجيل الق�شايا.
اأ�شراك  اط����ار  ت���اأت���ي يف  ال��ور���ش��ة  ه���ذه  اأن  ال���ب���دوي  وذك����ر 
املتعاملني يف تقييم هذه اخلدمات، من خالل �شرح كيفية 
ا�شتخدام هذه اخلدمات وا�شتطالع اراءهم ومالحظاتهم 
تفاعال  احل�شور  اأب���دى  وق��د  بخ�شو�شها،  واقرتاحاتهم 
خالل  من  اخلدمة  لهذه  التقدميي  العر�س  جت��اه  كبرياً 

م�شاركاتهم واآرائهم الفاعلة.

اأقامت حماكم دبي ور�شة عمل ح�شرها ممثلي 4 مكاتب 
لتعريفهم  وذل��ك   ، تعهيد  املعتمدة  ال�شكرتارية  خ��دم��ات 
باخلدمات االلكرتونية لت�شجيل الق�شايا عن بعد ال�شالفة 
رئي�س  عبداملنعم  ال��دي��ن  �شم�س  م��ن  ك��اًل  قدمها  وال��ت��ي   ،
�شعبة  رئي�س  الها�شمي  وحممد  املتقا�شني،  توجيه  �شعبة 
لتفعيل  الدائرة  اط��ار خطة  وذل��ك يف  ال�شاملة،  اخلدمات 

ا�شتخدام هذه اخلدمات االإلكرتونية.
واأ�شار حممد اأحمد العبيديل مدير اإدارة خدمات الق�شايا 
اأن حماكم دبي ت�شعى لتاأكيد روؤيتها يف الريادة من خالل 
تطبيق اأحد اأهم اخلدمات االلكرتونية الرائدة يف املنطقة 
وذلك من خالل تنظيم ور�شة عمل لتدريب ممثلي املكاتب 
لت�شجيل  االل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  ا���ش��ت��خ��دام  كيفية  ع��ل��ى 
الدعوى عن بعد. واأ�شاف العبيديل اأن حماكم دبي قامت 
وابتداأ من بداية االأ�شبوع احلايل باإطالق خدمة الت�شجيل 
عن بعد )ال�شالفة( املرحلة االأوىل للمراجعني من خالل 
مكاتب الطباعة يف جميع الق�شايا، كما ت�شعى حماكم دبي 
الطباعة  مكاتب  التزام  على  للتاأكيد  القادمة  املراحل  يف 
ب��ا���ش��ت��خ��دام اخل���دم���ات االإل��ك��رتون��ي��ة م��ن خ���الل تو�شيح 
توفري  يف  اخل��دم��ات  ه��ذه  توفرها  التي  وامل��ي��زات  الفوائد 
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تكرمي الدكت�ر اخل�ري تقديرًا جله�ده البحثية والعلمية

الهوية تفوز بجائزة املنظمة العربية للم�سوؤولية الجتماعية للجودة والتميز

ندوة نظمتها جمعية الإمارات للج�دة بالتعاون مع جمعية حممد بن خالد لأجيال امل�ستقبل بالعني

اأفكار اإماراتية تن�سر ثقافة التميز وحتفز على الولء والنتماء الوظيفي

م�ست�سفى توام يحتفل باليوم العاملي ل�سرطان الدم النخاعي )النقوي( املزمن

•• ابوظبي - الفجر 

فازت هيئة االإمارات للهوية بجائزة 
للم�شوؤولية  ال���ع���رب���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ة 
تتويج  واأك���ادمي���ي���ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
تقديراً  والتميز  اجل���ودة  فئة  ع��ن 
خالل  حققتها  ال��ت��ي  ل���الإجن���ازات 
اإطار  يف  وذل��ك  املا�شيني  العامني 
تركز  التي  اال�شرتاتيجية  قيمها 
املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ن��ه��ج  ع��ل��ى 
وحر�شها على امل�شاهمة يف خمتلف 
تخدم  التي  والفعاليات  االأن�شطة 

مه. املجتمع وتقُدّ
الدكتور  ���ش��ع��ادة  اجل��ائ��زة  وت�����ش��ّل��م 
ع��ل��ي حم��م��د اخل�����وري م��دي��ر عام 
احلفل  يف  للهوية  االإم����ارات  هيئة 
االأكادميية  نظمته  ال��ذي  ال�شنوي 
العرب بدبي وجرى  برج  يف فندق 
ق���ي���ادات حكومية  ت��ك��رمي  خ��الل��ه 
ووزارات  ر����ش���م���ي���ة  و���ش��خ�����ش��ي��ات 
وم��وؤ���ش�����ش��ات ع��ام��ة م���ن ع����دد من 

واملوؤمترات  الفعاليات  بني  تنوعت 
التي جرى تنظيمها على م�شتوى 
الدولة و�شاهم فيها موظفو الهيئة 

يف جميع املراكز التابعة لها.
واأ������ش�����ادت امل��ن��ظ��م��ة واالأك���ادمي���ي���ة 
املجتمعية  وامل�شاهمات  بامل�شاركات 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة وال�������دور امل����ح����وري ال���ذي 
ال���وط���ن���ي���ة  ال����ل����ج����ن����ة  ل���ع���ب���ت���ه يف 
م�شاركتها  خالل  من  لالنتخابات 
ان���ت���خ���اب���ات  وت���ن���ظ���ي���م  اإدارة  يف 
حيث  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
ت����وّل����ت خ���الل���ه���ا االإ������ش�����راف على 
تولت  التي  التحتية  البنية  جلنة 
م�شوؤولية تطوير نظام االنتخابات 
جاهزية  من  والتاأكد  االإل��ك��رتوين 

اجلوانب التقنية املرتبطة به.
فوز  واالأك��ادمي��ي��ة  املنظمة  وثّمنت 
ال��ه��ي��ئ��ة ب���ال���ع���دي���د م����ن اجل���وائ���ز 
جوائز  اأرب���ع  راأ�شها  وعلى  القّيمة 
م����ن ج����ائ����زة االإم������������ارات ل�������الأداء 
احلكومي املتميز يف دورتها الثانية 

املتميزة  جلهوده  تقديراً  �شخ�شية 
وم�شاهماته يف ن�شر املعرفة والتعلم 
موؤلفاته  خ����الل  م���ن  امل��وؤ���ش�����ش��ي 
ت�شكل  ال���ت���ي  واأب���ح���اث���ه  ال��ع��ل��م��ي��ة 
الهوية  جم��ال  يف  مهمة  اإجن����ازات 
اال�شرتاتيجية  واالإدارة  الرقمية 
ور�شيداً  االإلكرتونية  واحلكومة 
والباحثني  ل��ل��م��وؤل��ف��ني  م�����ش��اف��اً 
جمرد  م��ن  معرفية  ونقلة  ال��ع��رب 
ا���ش��ت��ي��ع��اب ال��ع��ل��م واحل�������ش���ارة اإىل 
جمال العطاء احل�شاري يف املجال 

العلمي والتعليمي.
بحوث  اأن  اإىل  امل��ن��ّظ��م��ة  واأ����ش���ارت 
ال�����دك�����ت�����ور اخل�����������وري اأ����ش���ب���ح���ت 
ال��ع��دي��د من  ل��ه��ا  ي�شتند  م��راج��ع��اً 
الباحثني حول العامل يف جماالت 
والبنية  الذكية،  والهوية  االإدارة 
التكنولوجية للخدمات احلكومية. 
اجلائزة  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  واأ�����ش����ادت 
للدكتور  ن���ق���دي���ة  اأف����ك����ار  ب���ك���ت���اب 
ي�����ش��م جمموعة  ال�����ذي  اخل������وري 

اأ���ش��ه��م��ت بتقدمي  ال����دول ال��ع��رب��ي��ة 
م�����ب�����ادرات واإجن�����������ازات م��ل��ف��ت��ة يف 

خمتلف املجاالت.
اإن  الهيئة  ع��ام  �شعادة مدير  وق��ال 
بهذه  للهوية  االإم����ارات  هيئة  ف��وز 
تتويجاً  ج���اء  امل��رم��وق��ة  اجل���ائ���زة 
للجهود التي بذلتها خالل الفرتة 
الفعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  امل���ا����ش���ي���ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وامل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا وفق 
�شرائح  ي���خ���دم  م��وؤ���ش�����ش��ي  ن���ظ���ام 

املجتمع كافة.
واأو�����ش����ح ال���دك���ت���ور اخل������وري ب���اأن 
يف  رك���زت  للهوية  االإم�����ارات  هيئة 
 2013  –  2010 ا�شرتاتيجية 
على مبادرات امل�شوؤولية املجتمعية 
بني  ت��ر���ش��ي��خ��ه��ا  يف  وامل�������ش���اه���م���ة 
انعكا�س  م����ن  ل���ه���ا  مل����ا  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
وبنيته  امل��ج��ت��م��ع  ع���ل���ى  اإي���ج���اب���ي 
�شجلت  ح��ي��ث  وتن�شئته  الثقافية 
نحو  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  خ��الل  الهيئة 
التي  جمتمعية  م�����ش��ارك��ات   110

�شمن برنامج ال�شيخ خليفة للتميز 
ج����ائ����زة اجلهة  وه�����ي  احل���ك���وم���ي 
 900 اأق��ل من  املتميزة  االحتادية 
االحتادية  اجلهة  وجائزة  موظف 
املتميزة يف جمال القيادة املوؤ�ش�شية 
املتميزة  االحتادية  اجلهة  وجائزة 
يف جمال تقدمي اخلدمات وجائزة 
اجلهة االحتادية املتميزة يف جمال 
االنتخابات  ف���ري���ق  ال��ع��م��ل  ف����رق 
�شهادة  على  ح�شولها  ع��ن  ف�شاًل 
اإدارة  جم����ال  يف   9001 االآي������زو 
يف   27001 واالآي����������زو  اجل�������ودة 
جانب  اإىل  املعلومات  اأم���ن  جم��ال 
خلدمة  الدولية  املوا�شفة  �شهادة 
اجلوائز  م��ن  وال��ع��دي��د  املتعاملني 
واأمن  الدولية يف جماالت اجلودة 
املعلومات واحلكومة االإلكرتونية.

وك��������ّرم��������ت امل����ن����ظ����م����ة ال����ع����رب����ي����ة 
للم�شوؤولية االجتماعية واأكادميية 
املهند�س  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  ت��ت��وي��ج 
ب�شفة  اخل����������وري  حم����م����د  ع����ل����ي 

•• ابوظبي - الفجر 

حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن جمعية 
اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن خالد 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�شتقبل  الإج���ي���ال 
نظمت  للجودة  االإم���ارات  جمعية 
اجلمعية الندوة ال�شهرية للفرقة 
التي  اإم����ارات����ي����ة  اأف����ك����ار  امل��ه��ن��ي��ة 
انظمة  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  اإىل  ت��ه��دف 
وحتفيز  وامل��ك��اف��ات  االق���رتاح���ات 
االقليمي  امل�شتوى  على  املوظفني 
من خالل خمتلف الفعاليات التي 

�شكره  عن  معرباً  التنمية  حتقيق 
ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ال���دك���ت���ورة �شما 
اآل نهيان  ب��ن خ��ال��د  ب��ن��ت حم��م��د 
تلك  ملثل  ال��ك��رمي��ة  ال��رع��اي��ة  على 
باملجتمع  ت��رق��ى  ال��ت��ي  الفعاليات 

وحتقق اأهداف التنمية. 
و رح����ب ع���ب���دال���ق���ادر ع��ب��ي��د علي 
باحل�شور  ام��ارات��ي��ة  اف��ك��ار  رئي�س 
الرعاية  ه����ذه  ع��ل��ى  اث���ن���ى  ح��ي��ث 
وب���ني ال��ه��دف م��ن ان�����ش��اء جمعية 
املهنية  والفرقة  للجودة  االمارات 
اأف���ك���ار اإم��ارات��ي��ة وب��ع��د ذل���ك قدم 

اإدارة  حم��ا���ش��رت��ه  يف  اإم����ارات����ي����ة 
االب��داع بان التميز يعترب خارطة 
بهذه  ال��ب��دء  يرغب يف  مل��ن  طريق 
خ���ارط���ة  ان  م���و����ش���ح���ا  امل�������ش���رية 
ال���ط���ري���ق ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى حم����اور 
حمددة منها اهمية كفاءة العن�شر 
الب�شري ثم دور املوؤ�ش�شات يف خلق 
البيئة احلا�شنة للتفوق من خالل 
و�شع اليات التعرف على املبدعني 
املعطيات  ودرا�����ش����ة  وال���ت���ح���دي���ات 
ت�شمح  متكاملة  علمية  مبنهجية 

مبعاجلتها على ار�س الواقع.

تقوم بها يف جميع اإمارات الدولة 
وذلك يف مدينة العني .

ال��دك��ت��ور حممد  ال��ن��دوة  افتتح  و 
جنيب بالفقيه ع�شو جمل�س اأمناء 
جمعية حممد بن خالد ال نهيان 
مبمثلي  مرحباً  امل�شتقبل  الأجيال 
جمعية االإمارات للجودة وبال�شادة 
تعريفية  ن��ب��ذة  ق���دم  و  احل�����ش��ور 
ع���ن اأه������داف ج��م��ع��ي��ة حم��م��د بن 
امل�شتقبل  الأجيال  نهيان  اآل  خالد 
مو�شحاً اأهمية ال�شراكة والتعاون 
يف  امل��دين  املجتمع  موؤ�ش�شات  ب��ني 

العائد  ع���ن  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  حم��ا���ش��رة 
نظام  تطبيق  من  اال�شتثمار  على 
موؤكداً  املوؤ�ش�شات  يف  االق��رتاح��ات 
على دور القيادة يف دعم املبادرات 
ت�شجع  ال�����ت�����ي  واالق���������رتاح���������ات 
واالنتماء  ال���والء  على  امل��وظ��ف��ني 
نحو  اإل��ت��زام��ه��ا  م��وؤك��داً  الوظيفي 
التميز  وث����ق����اف����ة  ف���ك���ر  ت���ع���م���ي���ق 
حملياً  واملوؤ�ش�شات  االف���راد  ل��دى 

واإقليمياً . 
حممد  املهند�س  اف���اد  جانبه  م��ن 
اح��م��د ج��ام��ع ن��ائ��ب رئ��ي�����س اأفكار 

•• العني – الفجر:

اأقام م�شت�شفى توام فعالية توعوية 
ل�شرطان  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 
املزمن  )النقوي(  النخاعي  ال��دم 
و ذل��ك يف فندق دان���ات يف العني، 
حيث تهدف اإىل توعوية املجتمع 
ح���ول ���ش��رط��ان ال���دم ال��ن��خ��اع��ي و 
االأ�شباب  ماهي  و  تطوره  مراحل 
التي توؤدي لالإ�شابة بهذا املر�س 

و طرق الوقاية منه.
النخاعي  ال����دم  ���ش��رط��ان  ي��ع��ت��رب 
امل���زم���ن م��ر���س ي�����ش��ي��ب ن���وع من 
خاليا الدم البي�شاء و التي تعرف 

توام : مير �شرطان الدم النخاعي 
املرحلة  م���راح���ل  ب��ث��الث  امل���زم���ن 
وهو  امل����زم����ن(  )ال����ط����ور  االأوىل 
بغياب  وي��ت��م��ي��ز  خ���ط���ورة  االأق������ل 
اأع����را�����س  ظ���ه���ور  اأو  االأع�����را������س 
املر�شى  ي�شتجيب  وع��ادة  خفيفة 
الثانية  وامل��رح��ل��ة  امل��ت��ب��ع  ل��ل��ع��الج 
املري�س  يعاين  املت�شارع(  )الطور 
اأع������را�������س م���ل���ح���وظ���ة مثل  م����ن 
والتعب.  ال�شهية  وفقدان  احلمى 
اأم������ا امل���رح���ل���ة ال���ث���ال���ث���ة )ال���ط���ور 
االأورم��ي( وهو االأك��رث خطورة اإذ 
ت�شتد فيه االأعرا�س و قد ت�شمل 

ت�شخم الطحال .

جمموعة  م��ع  للم�شاركة  امل��ج��ال 
من االأطباء يف جل�شة نقا�شية مع 

املر�شى.
االإ����ش���اب���ة بهذا  اأ����ش���ب���اب  وح�����ول 
�شابر  ال���دك���ت���ور  ي���ق���ول  امل���ر����س 
الدم  اأم��را���س  اأخ�����ش��ائ��ي  ح�شني، 
مب�شت�شفى توام :  ال توجد اأ�شباب 
الدم  ب�شرطان  لالإ�شابة  وا�شحة 
اأح����د  اأن  اإال  امل����زم����ن  ال���ن���خ���اع���ي 
التعر�س  امل��ع��روف��ة ه��ي  امل��خ��اط��ر 
لكميات عالية جداً من االإ�شعاع، و 
قد ال يعاين االأ�شخا�س امل�شابون 
بهذا امل��ر���س م��ن اأي��ة اأع��را���س يف 
اأعرا�شه  ت��ت��ط��ور  ح��ي��ث  ال��ب��داي��ة، 

يظهر  و  النخاعية(  )اخل��الي��ا  ب��� 
ل��دى االأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن يعانون 
من �شرطان الدم النخاعي املزمن 
يف  تت�شبب  �شاذة  )ج��ني(  موروثة 
قيام النخاع العظمي باإنتاج خاليا 
نخاعية غري طبيعية. حيث تخرج 
هذة اخلاليا النخاعية ال�شاذة عن 
خاليا  انتاج  من  وحتد  ال�شيطرة 
ال��دم االأخ��رى مبا يف ذلك خاليا 
الدم مما  الدم احلمراء و�شفائح 
املري�س  اإ���ش��اب��ة  ي��زي��د م��ن خطر 

بالعدوى والنزيف.
علم،  ع�������ارف  ال����دك����ت����ور  ق������ال  و 
اأخ�شائي اأمرا�س الدم مب�شت�شفى 

جمموعة  ع��ل��ى  الفعالية  �شملت 
م�����ن ال����ع����رو�����س ح���ي���ث ق������ام كل 
م����ن ال���دك���ت���ور ����ش���اب���ر ح�����ش��ني و 
ال�شريري  التمري�س  اأخ�����ش��ائ��ي 
خ��ال��د ق��وا���ش��م��ه ب��ت��ق��دمي عر�س 
�شرطان  م���ر����س  ح����ول  ت��ع��ري��ف��ي 
املزمن  )النقوي(  النخاعي  ال��دم 
االإجنليزية.  و  العرببة  باللغتني 
ك��م��ا ق��ام��ت واح�����دة م���ن املر�شى 
ب���ع���ر����س جت��رب��ت��ه��ا م����ع امل���ر����س، 
وهبي  ل��ي��ن��ا  دك�����ت�����ورة  ق���دم���ت  و 
بتقدمي  ����ش���ري���ري���ة  ���ش��ي��دالن��ي��ة 
مراحل  و  ط�����رق  ح�����ول  ع����ر�����س 
ال����ع����الج م����ن امل�����ر������س، ث����م فتح 

العلمية  والدرا�شات  االأب��ح��اث  من 
ُن�شرت يف عدد من  التي  والفكرية 
والذي  املُحّكمة  الدولية  املجالت 
اأج���زاء،   ٤ االآن  حتى  منه  ���ش��درت 
النوعية  والنقلة  بالتطور  منوهة 
التي حققتها الهيئة يف ظل اإدارته. 
امل�شاركات  اأن تقييم  جدير بالذكر 
امل��ق��دم��ة ل��ل��ج��ائ��زة ي��ت��م م��ن خالل 
يتم  م�شتقلة  فنية  حتكيم  جل��ن��ة 
اختيارها من قبل املنظمة العربية 

للم�شوؤولية االجتماعية واأكادميية 
تتويج. و�شهد احلفل تكرمي جهات 
موؤ�ش�شات  �شملت  ع��دي��دة  ع��رب��ي��ة 
وم�شرفية  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة 
والبحرين  وق��ط��ر  ال�شعودية  م��ن 

والعراق وم�شر ولبنان واالأردن.
واأل��ق��ى ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور من�شور 
ال��ع��ور رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ح��م��دان بن 
والدكتور  االإل���ك���رتون���ي���ة،  حم��م��د 
ع�����دن�����ان ي���و����ش���ف رئ���ي�������س احت�����اد 

امل���������ش����ارف ال���ع���رب���ي���ة وال����دك����ت����ور 
ال����ع����دوان ع�����ش��و جمل�س  حم��م��د 
اأمناء املنظمة العربية للم�شوؤولية 
االج��ت��م��اع��ي��ة ك��ل��م��ات خ���الل حفل 
التتويج اأكدوا فيها اأهمية الرتكيز 
ع��ل��ى االأب���ع���اد االأ���ش��ا���ش��ي��ة خلدمة 
االقت�شاد  وه���ي  ال��ع��رب��ي  املجتمع 
واملعرفة  االإ���ش��الم��ي��ة  وال�����ش��ريف��ة 
املجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث 

وفئاته املختلفة

اإرهاق  و  بتعب  ت��ب��داأ  و  ت��دري��ج��ي��اً 
اأثناء  النف�س  �شيق  ث��م  م��ن  ع���ام 

الن�شاط البدين العادي و �شحوب 
التعرق خا�شة يف  ف��رط  و  اجللد 

فقدان  اأخ������رياً  و  ال��ل��ي��ل  ���ش��اع��ات 
الوزن دون اأ�شباب معروفة .

الإعالم العربي يف املراحل النتقالية �سعار الدورة الـ 12 ملنتدى الإعالم
والتي  وال�شيا�شية  االإع��الم  املبا�شرة بني عاملي  للعالقة  وتاأثرا نظرا  تاأثريا 
بجانب  املنطقة  ت�شهدها  التي  التطورات  وتالحما يف خ�شم  ا�شتباكا  ت��زداد 
مناق�شة امل�شتجدات التكنولوجية عن اأجندة املنتدى نظرا لت�شارع املتغريات 
م�شتقبل  على  مبا�شرة  انعكا�شات  م��ن  ي�شاحبها  وم��ا  ال�شعيد  ه��ذا  على 
ال�شناعة يف �شوء ما ت�شتحدثه تقنيات االت�شال ونقل املعلومات من حلول 
لو�شائل  االأوق����ات  بع�س  ب��دي��ال يف  ورمب���ا  مناف�شا  اأ���ش��ح��ت متثل  وو���ش��ائ��ط 
االإعالم التقليدية. ويف اإطار حر�س املنتدى على اإيجاد اأر�شية خ�شبة حلوار 
ثري �شتت�شمن دورته الثانية ع�شرة ا�شت�شافة رموز فكرية وجمتمعية قد ال 
تنتمي مهنيا اإىل احلقل االإعالمي ولكنها ذات تاأثري مبا�شر يف بناء حمتواه 
و�شياغة م�شمونه وذلك رغبة من املنتدى يف اإ�شافة اأبعاد جديدة ت�شتوعب 
واقع  ت�شكيل  ت�شاهم يف  التي  واملوؤثرات  االإعالمية  العملية  خمتلف جوانب 

االإعالم العربي. 

املهنة يف مواجهة مبا�شرة مع  اأهل  االإع��الم وو�شعت  بظاللها على �شناعة 
زمرة من التحديات املتعاظمة التي فر�شت نف�شها على اأجندة املنتدى هذا 
العام حيث مل يكن هناك بد من جلب امل�شهد االإعالمي مبا يحمله من هموم 
وطموحات اإىل اأروقة املنتدى الإخ�شاعه حلالة دقيقة من الفح�س والدرا�شة 
للنظر فيما يعرتيه من حتديات وذلك التزاما بر�شالة املنتدى كمحفل فكري 
يهدف يف املقام االأول اإىل مناق�شة ال�شبل الكفيلة باالرتقاء باإعالمنا العربي 
وفتح اآفاق جديدة اأمامه متكنه من اال�شطالع بر�شالته ك�شريك رئي�س يف 
�شنع وعي املجتمعات وال�شعوب ومن ثم حتديد مالمح م�شتقبلها . واأ�شافت 
اأن املنتدى مبا يحظى به من م�شاركات متثل نخب الكتاب واملفكرين و�شناع 
الراأي يف املنطقة العربي يحتفظ مبكانة خا�شة اأحد اأهم املن�شات الفكرية 
اأهمها على االإط��الق �شواء من ناحية  اإن مل يكن  املعنية بال�شاأن االإعالمي 
اأو طبيعة املو�شوعات التي يتعر�س لها بالبحث  اأو حجمها  نوعية امل�شاركة 

والتحليل حيث حافظ املنتدى على مر تاريخه على قيمته الرفيعة كمنرب 
االأفكار  اللتقاء  و�شاحة  البناء  واحل���وار  امل��ت��زن  والنقا�س  ال��واع��ي  للتعبري 
مواكبة  مل��دى  ومر�شد  ال�شناعة  م�شتجدات  اأح��دث  على  لالإطالل  ونافذة 
املري  واأو�شحت  امل�شمون.  اأو  ال�شكل  ناحية  من  �شواء  لها  العربي  االإع��الم 
املنتدى يتبنى نهجا وا�شحا مل يحد عنه منذ انطالقه هدفه االرتقاء  اأن 
اإطار  يف  والنقا�س  الطرح  يف  الكاملة  املو�شوعية  وعماده  االإع��الم  ب�شناعة 
�شياج قوي من املعايري االأخالقية الرفيعة التي نعليها ل�شناعة االإعالم من 
نزاهة وم�شداقية وحيادية كاملة ورغبة �شادقة يف حتقيق �شالح املجتمع 
وتعزيز دور االإعالم كاأداة من اأدوات البناء والناأي بال�شناعة عن كل ما ميكن 
اإليها وتورث  اأن ي�شوبها من ت�شوهات وانحرافات ت�شيء للمهنة واملنت�شبني 
�شتتناول  12 للمنتدى  ال�  ال��دورة  اإن  . وقالت  املجتمع  تبعات خطرية على 
ال�شيا�شي  بال�شاأن  اأبرزها عالقته  العربي من حماور متعددة  واقع االإعالم 

•• دبي-وام:

تقام اأعمال الدورة الثانية ع�شرة ملنتدى االإعالم العربي يف دبي يومي 14 و 
15 من �شهر مايو املقبل حتت �شعار االإعالم العربي يف املراحل االنتقالية . 
واأعلنت اللجنة التنظيمية ملنتدى االإعالم العربي اأن املنتدى يوا�شل للعام 
الثاين على التوايل مناق�شة حال �شناعة االإعالم يف ظل املتغريات ال�شيا�شية 
واالجتماعية والثقافية املهيمنة على امل�شهد العام يف اأقطار عدة يف حميط 
عاملنا العربي مبا لتلك املتغريات من تاأثريات عميقة على ال�شناعة �شكال 
واإ�شكاليات  عليها من حتديات  والقائمني  اأهلها  على  وما متليه  وم�شمونا 
تفر�س نف�شها بقوة على طاولة النقا�س. و�شرحت �شعادة منى غامن املري 
ملنتدى  التنظيمية  اللجنة  االإعالمي حلكومة دبي رئي�س  املكتب  مدير عام 
األقت  العربي  بها عاملنا  التي مير  اال�شتثنائية  االأو�شاع  اأن  العربي  االإع��الم 

�سحة دبي تكرم طبيبا مب�ست�سفى دبي لبتكاره طريقة جديدة لعالج اإن�سداد �سـرايني القلبدار الرب تكرم املتميزين يف قطاع ال�سوؤون املحلية
م  حتت �شعار الوفاء الأهل العطاء كرَّ
رئي�س قطاع ال�شوؤون املحلية بجمعية 
دار الرب املوظفني املتميزين وذلك يف 
حفل التكرمي الذي اأقامته اجلمعية 
بقاعة ال�شيافة مبقر اجلمعية بفرع 

م�شجد اإبراهيم اخلليل برب دبي.
املهريي  �شهيل  حممد  �شعادة  وق���ام 
قطاع  رئي�س  االإدارة  جمل�س  ع�شو 
بتكرمي  باجلمعية  املحلية  ال�شوؤون 
املتميزين  امل���وظ���ف���ني  م���ن  ث��م��ان��ي��ة 
ب������اإدارات ال��ق��ط��اع ول��ه��م ب�����ش��م��ات يف 
وخ�شو�شاً  �شنوات  منذ  العمل  ه��ذا 
امل����ن����ج����زات وف������ق ت���ق���ي���ي���م اأدائ�����ه�����م 
وت�شليمهم �شهادات التقدير وجوائز 
التكرمي وهم كل من اإ�شماعيل حممد 
اأف���الط���ون )ب���اح���ث( وع��ي�����ش��ى عبده 
قايد )اإداري( وعلي اأحمد اخلوالدة 
ال����داين  حم���م���ود  واأمي������ن  )اإداري( 
ال�شوحمي  ي�شلم  وعبداهلل  )باحث( 
وامل�شاريع  ال��زك��اة  ب����اإدارة  )م��ن��دوب( 
املو�شمية، وحمدي حمجوب واأ�شرف 
فوؤاد  ال�شيد  ومم��ت��از  حافظ  ال�شيد 
ب����اإدارة  خ��ريي��ة(  ���ش��ن��ادي��ق  )من�شقو 

الوقف وتنمية املوارد بالقطاع.
ويف كلمته التي وجهها حممد �شهيل 
ت���ك���رمي موظفي  ح��ف��ل  امل���ه���ريي يف 
تكرمي  اأه��م��ي��ة  اإىل  اأ����ش���ار  ال��ق��ط��اع 
للحا�شر  ع���ط���ائ���ه���م  يف  امل���ج���دي���ن 
النا�س  ي�شكر  مل  ف��م��ن  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل 
التكرمي  اأن  واأ���ش��اف  اهلل  ي�شكر  مل 

•• دبي-وام: 

امليدور  عي�شى  املهند�س  �شعادة  ك��رم 
ال�����ش��ح��ة بدبي  م���دي���ر ع�����ام ه��ي��ئ��ة 
ال����ي����وم ال���دك���ت���ور ط���ال���ب خ����ري اهلل 
ا����ش���ت�������ش���اري ورئ���ي�������س ق�شم  جم�����ول 
دبي  مب�شت�شفى  ال�شرايني  ق�شطرة 
ومتطورة  حديثة  طريقة  الب��ت��ك��اره 
القلب  ����ش���راي���ني  ان���������ش����داد  ل����ع����الج 
القابلة  ال�شبكة  با�شتخدام  الدقيقة 
ا���ش��م طريقة  عليها  اط��ل��ق  ل��ل��ذوب��ان 
لقب  على  ح�شوله  اىل  ا�شافة  دب��ي 
ما�شرت اوبوريرت من املوؤمتر العاملي 
ل��ق�����ش��ط��رة ال�������ش���راي���ني ال�����ذي عقد 
ك��خ��ب��ري �شمن  ب��اري�����س  م���وؤخ���را يف 
ع���امل���ي���ني يف جمال  خ������رباء  ت�����ش��ع��ة 

الق�شطرة والتداخل ال�شرياين.
التكرمي  حفل  خ��الل  امليدور  واأثنى 
اأق���ي���م مب��ك��ت��ب��ه مب��ق��ر الهيئة  ال����ذي 
�شليم  حم���م���د  ال���دك���ت���ور  ب��ح�����ش��ور 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  ال��ع��ل��م��اء 
اجلهود  ع��ل��ى  امل�شت�شفيات  خ��دم��ات 
والتي  الدكتور جمول  بها  قام  التي 
ت���ع���د اجن�������ازا ج����دي����دا و����ش���ع هيئة 
املوؤ�ش�شات  مقدمة  يف  بدبي  ال�شحة 
التقنية  ه��ذه  تطبق  التي  ال�شحية 
التي تعترب قفزة نوعية يف اال�شلوب 
العالجي للمر�شى ممن يعانون من 
للقلب  الدقيقة  ال�شرايني  ان�����ش��داد 

والتي ال ميكن عالجها جراحيا.

م��ن هذه  ال��ن��وع  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شريا 
املعقدة  العمليات  من  يعد  العمليات 
والتي حتتاج اإىل خربة ودراية كافية 

وال ميكن عالجها جراحيا.
ال��ت��ي حققتها  ال��ن��ج��اح��ات  اإن  وق���ال 
املجال  ه��ذا  يف  ب��دب��ي  ال�شحة  هيئة 
اإنتباه العامل الذي بداأ يتجه  اأث��ارت 
ل��دب��ي ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن خ��ربات��ه��ا يف 
هذا النوع من املعاجلات املتخ�ش�شة 
م�شريا   .. الدقيقة  القلب  ل�شرايني 
املوؤمتر  يف  ���ش��ارك��ت  الهيئة  اأن  اإاىل 
الفرن�شية  العلمية  للجمعية  العاملي 
اآالف  اأكرث من ثالثة  الذي ح�شره 
طبيب وخمت�س ال�شتعرا�س طريقة 
الدقيقة  القلب  �شرايني  لعالج  دبي 
من  ر�شمية  دع��وة  الهيئة  تلقي  بعد 
اجل��م��ع��ي��ة ب���ه���ذا اخل�����ش��و���س حيث 
كانت هيئة ال�شحة بدبي هي اجلهة 
الوحيدة امل�شاركة من غري املتكلمني 
الطريقة  الأهمية  نظرا  بالفرن�شية 
هذا  يف  دب��ي  تتبناه  ال��ت��ي  العالجية 

املجال.
واأ���ش��اف ال��دك��ت��ور جم��ول اإن��ه �شيتم 
عمليات  ب����ث  امل���ق���ب���ل  م���اي���و  خ�����الل 
العالجات  م��ن  ال��ن��وع  لهذا  مبا�شرة 
اإىل اأكرب جتمع طبي عاملي الأمرا�س 
وتوقع  فرن�شا  يف  القلبية  الق�شطرة 
اأن يح�شره اأكرث من 15 األف طبيب 
من  القلب  اأم��را���س  يف  ومتخ�ش�س 

خمتلف دول العامل.

واأك������د اأه���م���ي���ة ه����ذا االجن������از ال���ذي 
ح��ق��ق��ت��ه ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة ب��دب��ي وفق 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ال��ث��اق��ب��ة  ال������روؤى 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي - رع������اه اهلل 
تر�شيخ  ع��ل��ى  امل�����ش��ت��م��ر  وح��ر���ش��ه   -
االب������داع يف خمتلف  ال��ت��م��ي��ز  م��ن��ه��ج 
الدعم  ان  م����وؤك����دا  ال��ع��م��ل  م���واق���ع 
والرعاية التي يوليها �شموه للقطاع 
الدافع  االم��ارة كانت هي  الطبي يف 
االأ�شا�شي الأطباء  الرئي�شي واملحرك 
الطريقة  ه��ذه  مثل  البتكار  الهيئة 
دبي  طريقة  اإ�شم  عليها  اأطلق  التي 
اعتادت  ال��ت��ي  دب��ي  مبدينة  لربطها 
ال�شدارة يف خمتلف املجاالت ومنها 

املجال الطبي.

من جانبه قال الدكتور طالب خري 
اهلل جمول اإن هذا االجناز ياأتي بعد 
ال�شحة  لتطبيق هيئة  عام  اأق��ل من 
ان�شداد  م���ع���اجل���ة  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ب����دب����ي 
ال�شرايني التاجية التي اأطلق عليها 
معاجلة  يف  ال���راب���ع���ة  ال����ث����ورة  ا����ش���م 
اأمرا�س القلب والتي اأ�شبحت معها 
اأول جهة طبية  بدبي  ال�شحة  هيئة 
يف منطقة ال�شرق االأو�شط واأفريقيا 
ت����ق����دم ه�������ذه امل����ع����اجل����ة اجل����دي����دة 

الأمرا�س القلب.
ال�شرايني  ق�شطرة  ق�شم  اأن  واأو�شح 
يف م�شت�شفى دبي بداأ تطبيق طريقة 
اأكرث  املا�شي على  دبي منذ �شبتمرب 
من 20 مري�شا من خمتلف االعمار 
من داخل وخارج الدولة حيث تكللت 
جميع هذه احلاالت بالنجاح التام .. 

للتطور  حافز  هو  املجتمع  ع��رف  يف 
واالإخال�س  اجلهد  وب��ذل  واملناف�شة 
م�شتويات  اأع����ل����ى  م����ع  ال���ع���م���ل  يف 
دار  جمعية  بها  تتميز  التي  اجل��ودة 
العاملني  اإىل  �شكره  كما وجه  ال��رب، 
واملتطوعني باإدارات القطاع والفروع 
وحم���ف���زاً اإي���اه���م يف االن�����ش��ب��اط يف 
كعمل  به  واالن�شغال  العمل  مواعيد 
خريي يبغى فيه االأجر من اهلل اأواًل 
وي��ج��ب حت��ق��ي��ق االإب������داع ف��ي��ه مهما 
ي��دوي��اً، كما حثهم على  اأو  فنياً  ك��ان 
وت�شاوؤالتهم  اق��رتاح��ات��ه��م  ت��ق��دمي 
يف  لبنة  هو  كل موظف  اأن  ومعترباً 

بناء اجلمعية وي�شد اجلميع من اأزر 
كالبنيان  للموؤمن  فاملوؤمن  بع�شهم 

ي�شد بع�شه بع�شاً .
املوظفني  ت���ك���رمي  يف  �����ش����ارك  وق�����د 
عبدالكرمي  خ��ال��د  م���ن  ك���ل  اأع�����اله 
املوارد،  وتنمية  ال��وق��ف  اإدارة  مدير 
اإدارة  الزهراين مدير  اأحمد  وه�شام 
ووليد  املو�شمية،  وامل�����ش��اري��ع  ال��زك��اة 
ق�شم  رئي�س  ال�شريف  عبداللطيف 
ال�شوؤون املالية واالداري��ة بفرع راأ�س 
املن�شق  ح�شن  ده��ب  وناجي  اخليمة، 
املحلية  ال�������ش���وؤون  ل��ق��ط��اع  االإداري 
عبدالكرمي  خالد  و�شارك  وال��زك��اة. 

اأ�شار  ال��ق��ط��اع  م��وظ��ف��ي  اإىل  بكلمة 
فيها اإىل اأهمية الرتكيز على االإبداع 
التطور  خ���الل  م��ن  امل��ح��دد  ب�شكله 
متدرج  ب�����ش��ك��ل  وال���ع���م���ل  االأداء  يف 
وا�شرتاتيجية  اجل������ودة  مب�����ش��ت��وى 
ال�شعوبات  وت��دارك  واأهدافه  العمل 
اأ���ش��ار ه�شام  وجت��اوزه��ا، وم��ن جانبه 
العمل  جت����وي����د  اإىل  ال�������زه�������راين 
املوظف من  يقدمها  التي  واخلدمة 
كافة جوانبها بدًء باالبت�شام يف وجه 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وال��ن��ا���س ج��م��ي��ع��اً كونها 
�شدقة ثم اإجادة العمل اإن اهلل يحب 

اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه .
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•• ال�صارقة-وام:

قامت قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد 
القا�شمي رئي�شة املجل�س االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة بجولة تفقدية يف االإدارات 
التابعة للمجل�س لالإطالع على جمريات العمل ومناق�شة �شبل النهو�س به 

من خالل تطبيق معايري اجلودة ال�شاملة واملقايي�س العاملية لكفاءة االأداء.
املقدمة  االإرتقاء باخلدمات  �شموها على  اإنطالقا من حر�س  تاأتي اجلولة 
لالأ�شرة يف اإمارة ال�شارقة وتفعيل دورها التنموي يف خدمة خمتلف قطاعات 
املجتمع. كان يف ا�شتقبال �شموها والوفد املرافق لها ..ال�شيخة جميلة بنت 
حممد القا�شمي نائبة رئي�شة املجل�س االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة املديرة العامة 
ملدينة ال�شارقة للخدمات االإن�شانية .. و�شاحلة غاب�س مديرة املكتب الثقايف 
واالإعالمي ..ومو�شي ال�شام�شي مديرة اإدارة مراكز التنمية االأ�شرية وعدد 

التفقدية  اجلولة  �شموها  وا�شتهلت  املجل�س.  يف  واملوظفات  االإداري���ات  من 
بزيارة اإدارة مراكز التنمية االأ�شرية واجتمعت مبوظفاتها ملناق�شة املبادرات 
الفرد  دور  لتعزيز  القادمة  االأع��وام  تنفيذها خالل  �شيتم  التي  واملقرتحات 
جهود  يف  للم�شاهمة  ومتكينها  االأ���ش��رة  بواقع  والنهو�س  املجتمع  تنمية  يف 
التنمية الب�شرية. وتوجهت �شموها اإىل املكتب الثقايف واالإعالمي باملجل�س 
تثقيف  جمال  يف  ا�شتثمارها  ميكن  التي  الثقافية  الو�شائط  على  لالإطالع 
الثقافية  املنظومة  ت�شهدها  التي  باملتغريات  وتوعيتهم  واملجتمع  االأ���ش��رة 
االإماراتي  واملجتمع  واالأ���ش��رة  الطفل  على  واإنعكا�شاتها  والعاملية  والفكرية 

ب�شفة عامة.
ووجهتهن  باملجل�س  ال�شحي  التثقيف  اإدارة  موظفات  �شموها  التقت  كما 
ب�شرورة درا�شة العادات الغذائية لالأطفال ور�شد ومتحي�س ظاهرة ال�شمنة 
حول  لالأمهات  التوعوية  الربامج  اإع��داد  اأهمية  موؤكدة   .. الفئة  هذه  عند 

املعدية  االأم��را���س غري  بعدد من  املبا�شرة  الظاهرة وعالقتها  ه��ذه  اأ���ش��رار 
وقدمت  االأط��ف��ال  مراكز  اإدارة  �شموها  وزارت  والقلب.  ال�شكري  كاأمرا�س 
االإرتقاء  يف  ت�شهم  اأن  �شاأنها  م��ن  التي  والن�شائح  التوجيهات  م��ن  العديد 
بالطفل االإماراتي وتو�شيع اآفاقه الفكرية واالإبداعية وتاأهيله لقيادة التغيري 

االإيجابي يف املجتمع وكي يتبواأ مكانة مرموقة على ال�شعيد العاملي.
واأعربت �شموها عن �شكرها وتقديرها للجهود التي يبذلها املجل�س بجميع 
اإداراته لرتجمة فكر وروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
واأ�شرة  ال�شارقة يف جمتمع متما�شك  االعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو 
االأمني  �شعيد  اأحمد  �شموها مرمي  �شوية وطفل مبدع ومتميز. كما كرمت 
االأطفال  ملراكز  ال�شابق  املدير  مغاور  حمد  وعائ�شة  للمجل�س  ال�شابق  العام 
واالأ����ش���رة وجهودهما  الطفل  رع��اي��ة  اإجن��ازات��ه��م��ا يف جم��ال  وال��ف��ت��ي��ات على 
احل�شاري  امل�شهد  يف  بفاعلية  للم�شاهمة  اإجتماعيا  االأ�شرة  تنمية  �شبيل  يف 

العاملي مما كان له بالغ االأثر يف اإبراز دور املجل�س حمليا وعربيا وعامليا.
واأكدت �شموها ا�شتعدادها التام لدعم وتطبيق املبادرات التي تخدم االأ�شرة 
خدمات  اأي��ة  تقدمي  عن  تتاأخر  لن  موؤ�ش�شاتها  اأن  اإىل  ..م�شرية  واملجتمع 
االإم��ارات��ي - معرفيا وفكريا- خلو�س غمار احلياة  اإع��داد الطفل  ت�شهم يف 
االجتماعية وللم�شاهمة ب�شكل اإيجابي يف خمتلف املحافل االإقليمية واملنابر 
الدولية. وقالت �شموها اإن تنمية امللكات االإبداعية للطفل واإعطاءه احلرية 
يف  اأول��وي��ات��ن��ا  اأه���م  م��ن  يعترب  الفكرية  واأن�شطته  ه��واي��ات��ه  ملمار�شة  التامة 
ون�شعى  االأطفال  يف  املعريف  االإ�شتثمار  نحو  نتوجه  اأننا  ..اإذ  الراهن  الوقت 
خاللها  من  يربز  اجتماعية  مبن�شة  ال�شارقة  باإمارة  طفل  كل  يحظى  الأن 
باإجنازات  ي�شاد  الأن  نطمح  اأننا  ..كما  املجاالت  �شتى  واإبتكاراته يف  اإبداعاته 
اأبنائنا االأطفال يف خمتلف التظاهرات الثقافية والفكرية والفنية واأن ي�شار 

اإليهم بالبنان على اأنهم اأبناء ال�شارقة املبدعون واملتميزون .

جـــواهـــر القا�سمــــي توؤكــــد اأهميـــة ال�ستثمـــــار املعــــريف  يف الطفــــــل 

 

امل�ست�سفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

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

العني
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القن�سلية الأمريكية بدبي ت�سيد بدور جمعية الإمارات حلقوق الإن�سان

الهالل الأحمر تثمن جهود زوجات ال�سفراء العرب يف المارات يف دعم النازحني ال�سوريني
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة را�شد مبارك املن�شوري 
الهالل  لهيئة  العام  االأم��ني  نائب 
باالنابة  املحلية  لل�شوؤون  االحمر 
لزوجات  االن�����ش��ان��ي��ة  اجل���ه���ود  اأن 
ال�����ش��ف��راء ال��ع��رب ل���دى االم����ارات 
م�شهود لها وت�شاهم يف دعم برامج 
ال�شاحتني  على  االن�شانية  الهالل 

املحلية واخلارجية.
نقا�شية  حلقة  يف  املن�شوري  وق��ال 
العرب  ال�شفراء  زوج���ات  عقدتها 
يف مقر الهالل االحمر ام�س عقب 
نقديا  ت��ربع��ا  ال��ه��الل  ت�شليمهن 
يف  ال�����ش��وري��ني  ال��ن��ازح��ني  مل�شاعدة 
االرا���ش��ي االردن��ي��ة ال��ذي��ن ت�شرف 
ان  االح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  عليهم 
فرحة  بعنوان  اخل��ريي  الربنامج 
ع���رب���ي���ة ال�������ذي ن���ف���ذت���ه زوج������ات 
مار�س  �شهر  يف  ال��ع��رب  ال�����ش��ف��راء 
الن�شائي  االحت�����اد  مب��ق��ر  امل��ا���ش��ي 
اأث��م��ر ع��ن ج��م��ع م�شاعدات  ال��ع��ام 

خا�شة  ال�شوريني  للنازحني  قيمة 
الن�شاء واالطفال والتي �شتخ�ش�س 
له  حتتاج  ال��ذي  ال�شحي  للجانب 

هذه الفئة من النازحني.
واأو�شح اأن احلاجة كبرية �شواء يف 
�شوريا او حتى الدول املجاورة لها 
الأن عليها �شغطا كبريا كونها اأول 
وي�شطر  ال��ن��ازح��ني  ي�شتقبل  م��ن 
على  ل���ه���م  اخل����دم����ة  ت���ق���دمي  اىل 
عجل. وذكر اأن الر�شالة االن�شانية 
فئات  لكل  ال��ه��الل  يوجهها  ال��ت��ي 
ي�����ش��ارك��وا بدعم  ان  ه���ي  امل��ج��ت��م��ع 
بالقليل  برنامج الهالل االن�شاين 
تنفيذ  م��ن  تتمكن  حتى  وال��ك��ث��ري 
ب��رن��اجم��ه��ا ول��ي��ع��م خ����ريه جميع 
املحتاجني اأينما كانوا �شواء داخل 
ال���دول���ة او خ��ارج��ه��ا ..م���وؤك���دا ان 
تاأتي  ال��ت��ي  امل�����ش��اع��دة االن�����ش��ان��ي��ة 
م���ن االف������راد ل��ه��ا م��ف��ع��ول اق���وى 
ل���دى امل��ح��ت��اج م��ن امل�����ش��اع��دة التي 
جتيئ من احلكومات ..لذلك فان 
الربامج  دعم  املجتمع يف  م�شاركة 

•• دبي-وام:

الق�شم  رئي�شة  �شبن�شر  تانيا  اأثنت 
بالقن�شلية  واالقت�شادي  ال�شيا�شي 
الذي  الهام  ال��دور  على  االأمريكية 
حلقوق  االإم���ارات  جمعية  به  تقوم 
حقوق  ثقافة  ن�شر  بهدف  االإن�شان 
االإن�شان واإبراز دور املجتمع املدين 

باالإمارات.
للجمعية  الفعال  ب��ال��دور  واأ���ش��ادت 
تهتم  ان�شانية  اأهلية  كونها جمعية 
مقيم  فرد  لكل  االإن�شاين  بالو�شع 

على اأر�س الدولة.
جاء ذلك خالل لقاء حممد ح�شني 
احلمادي نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
االإن�شان  حلقوق  االإم���ارات  جمعية 
ت��ان��ي��ا �شبن�شر  ك���ل م���ن  ام�����س م���ع 
ال���ك���رمي موظف  وا����ش���ك���ن���در ع��ب��د 
بالقن�شلية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ب��ال��ق�����ش��م 
االأمريكية بح�شور خالد احلو�شني 
ال�شحي  وجا�شم  العام  ال�شر  اأم��ني 
الهاملي  وجميلة  ال�شندوق  اأم��ني 
اأع�شاء  ال��ك��ع��ب��ي  ����ش���امل  وحم���م���د 

جمل�س االإدارة.
ويف بداية اللقاء �شكرت تانيا �شبن�شر 
الدائم  ت��وا���ش��ل��ه��م  ع��ل��ى  احل�����ش��ور 
باأبوظبي  االأمريكية  ال�شفارة  م��ع 
والقن�شلية بدبي والعالقة اجليدة 

حلقوق  ال����ع����امل����ي  االإع�����������الن  م�����ن 
االن�����ش��ان وامل��ي��ث��اق ال��ع��رب��ي حلقوق 

االإن�شان.
من جانبها او�شحت تانيا ا�شبن�شر 
تقرير  يف  ال������واردة  امل��ع��ل��وم��ات  اأن 
�شي�شدر  ال�����ذي  االإن�������ش���ان  ح���ق���وق 
�شيغطي   2013 ي��ون��ي��و  ���ش��ه��ر  يف 
دي�شمرب  اإىل  ي��ن��اي��ر  م���ن  ال���ف���رتة 
اال����ش���ت���ع���ان���ة  مت  واأن����������ه   2012
امل�����ش��ادر احلكومية  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 

وغري احلكومية والدبلوما�شية.
تعقد  اأن  ���ش��ب��ن�����ش��ر  واق������رتح������ت 
منتظم  ب�شكل  دوري����ة  اإج��ت��م��اع��ات 
بني اجلمعية والقن�شلية لالإطالع 
التقرير  باأول على �شري كتابة  اأول 
وم����ا ي�����ش��در ف��ي��ه ب���ه���دف اإ����ش���دار 
النظر  عادل يجمع وجهات  تقرير 

املختلفة.
واأو�شحت اأن التقرير القادم �شريكز 
احلريات  عن  التعبري  ق�شايا  على 
وال��ع��م��ال��ة وق�����ش��اي��ا ال��ت��م��ي��ي��ز بني 
الرجل واملراأة وحقوق ذوي االإعاقة 

وفر�س عملهم يف الدولة.
���ش��ب��ن�����ش��ر و����ش���ع حقوق  وو����ش���ف���ت 
باأنه  االإم������ارات  االإن�����ش��ان يف دول����ة 
ج��ي��د ج���دا وي�����ش��وده احل���ري���ة واأن 
هناك ترابطا وا�شحا بني احلكومة 
اأن  واأك�������دت   .. امل�����دين  وامل��ج��ت��م��ع 

التي تربط اجلهتني.
اإط��الع جمعية  اللقاء بهدف  وجاء 
االإم�������ارات حل��ق��وق االإن�������ش���ان على 
بالدولة  االإن�����ش��ان  ح��ق��وق  ت��ق��ري��ر 
ال���������ذي �����ش����ت���������ش����دره اخل����ارج����ي����ة 

االأمريكية مطلع يونيو القادم.
م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال احل�����م�����ادي اإن 
مل   2011 ع��ام  ال�����ش��ادر  التقرير 
ن�����ش��ب��ة ك���ب���رية م���ن املعنني  ي���ر����س 
ب��ح��ق��وق االإن�������ش���ان ب��ال��دول��ة حيث 
االإيجابيات  م��ن  العديد  هناك  اأن 
اإ�شافة  التقرير  يتناولها  مل  التي 
اإىل عدم ا�شتماعهم للطرف االأخر 

واالكتفاء بطرف واحد فقط.
وط��ال��ب ب�����ش��رورة اإ���ش��راك جمعية 
االإم�����ارات حل��ق��وق االإن�����ش��ان يف اأي 
ت��ق��ري��ر ي��ع��د ع���ن دول�����ة االإم������ارات 
وي��خ�����س ح��ق��وق االإن�����ش��ان ك���ون اأن 
اجل��م��ع��ي��ة حم����اي����دة ول���دي���ه���ا من 
تق�شي  اإىل  توؤدي  التي  االإمكانيات 
ومعرفة احلقائق.. وطالب باإظهار 
والت�شريعات  االإيجابية  اجل��وان��ب 
املن�شبة  اجل�����دي�����دة  وال������ق������رارات 

حلقوق االإن�شان.
القانون  �شيادة  اأن  احل��م��ادي  واأك��د 
ه��و ال���ذي مييز دول���ة االم����ارات يف 
د�شتور  واأن  االإن�شان  حقوق  جم��ال 
م�شتمدة  اأغلبها  ال��دول��ة  وق��وان��ني 

الكاملة  ب��احل��ري��ة  يتمتع  املجتمع 
ع��ل��ى ع��ك�����س ال���ع���دي���د م���ن ال����دول 

االأخرى يف املنطقة.
�شبن�شر  تانيا  من  �شوؤال  على  وردا 
ال�شري  التنظيم  ق�شية  و�شع  عن 
جهود  اإىل  الهاملي  جميلة  اأ�شارت 
االإن�شان  حلقوق  االإم���ارات  جمعية 
واالإطمئنان  الق�شية  م��ت��اب��ع��ة  يف 
طلبت  حيث  املتهمني  اأح���وال  على 
املخت�شة  ال�شلطات  م��ن  اجلمعية 
وا�شتجابت  امل����وق����وف����ني  زي���������ارة 
 10 للطلب ومت مقابلة  ال�شلطات 
زي��ارت��ني خمتلفتني  م��وق��وف��ني يف 
رك��زت على  الزيارة  اأن  .. مو�شحة 
متتعهم  وم���دى  ال�شحي  و�شعهم 
ات�شح  وق��د  القانونية  بحقوقهم 
اأثار  وال  طيبة  كانت  معاملتهم  اأن 

لتعذيب ج�شدي.
من  ع���ددا  الهاملي  جميلة  وزارت 
اأهايل املوقوفني ملقارنة الكالم بني 
امل��وق��وف��ني واأه��ال��ي��ه��م وب��ي��ان مدى 
اأنه  بالفعل  وات�شح  بينهم  التوافق 
نتائج  عر�س  مت  ث��م  وم��ن  متوافق 
الغفار  عبد  �شعادة  على  الزيارتني 
االإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ح�����ش��ني 
الذي  ال�شحفي  ال��ب��ي��ان  الإ����ش���دار 

�شدر يف 23 اكتوبر املا�شي.
االآن  الق�شية  ان  الهاملي  وق��ال��ت 

االن���������ش����ان����ي����ة ل����ل����ه����الل االح����م����ر 
�شرورية وهامة.

ح�شرها  ال���ت���ي  احل��ل��ق��ة  وخ�����الل 
حممد يو�شف الفهيم نائب االمني 

ال�شفراء  ل�����زوج�����ات  وال���ت���ق���دي���ر 
دعم  يف  املميزة  جلهودهن  ال��ع��رب 
االحمر من خالل  الهالل  برامج 
واملعنوي  امل������ادي  ال���دع���م  ت���ق���دمي 

العام للخدمات امل�شاندة دار نقا�س 
ح���ول اه��م��ي��ة ال��ربن��ام��ج اخلريي 
الدبلوما�شية  العربية  للمجموعة 
ال�شكر  الفهيم  وق���دم   . ال�شيدات 

لهذه الربامج. من جانبها قدمت 
�شندوق  مدير  حرم  املناعي  �شعاد 
اأبوظبي  وم���ق���ره  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ق��د 
���ش��رح��ا ع���ن ال���ربن���ام���ج اخل���ريي 
الدبلوما�شية  العربية  للمجموعة 
ال�����ش��ي��دات وال����ذي ت���وج ه���ذا العام 
للنازحني  نقدية  ت��ربع��ات  بجمع 
جمعها  مت  االردن  يف  ال�����ش��وري��ني 
ال���ذي اقامته  يف احل��ف��ل اخل���ريي 
زوج������ات ال�����ش��ف��راء ال���ع���رب مبقر 
ابوظبي  يف  ال��ن�����ش��ائ��ي  االحت������ادي 
بعنوان  امل��ا���ش��ي  م��ار���س   13 ي���وم 
زوجات  ان  وقالت   . عربية  فرحة 
يف  اأي�شا  �شاركن  ال��ع��رب  ال�شفراء 
اأفاد ذوي  ال�شابق بربنامج خريي 
االحتياجات اخلا�شة وكان له اأثر 
التي حتتاج  الفئة  كبري على هذه 
الدعم  امل��ج��ت��م��ع  اف������راد  ك���ل  م���ن 

وامل�شاندة.
العريدي  ثناء  ال�شيدة  قامت  ث��م 
حرم �شفري فل�شطني لدى الدولة 
العرب  ال�شفراء  نيابة عن زوج��ات 

بتقدمي مبلغ من املال مت جمعه يف 
حفل فرحة عربية للهالل االحمر 
ال�شحي  للدعم  تخ�شي�شه  ليتم 
النازحني  م��ن  واالط��ف��ال  للن�شاء 
ال�شوريني يف االردن الذين ترعاهم 
الهالل االحمر االماراتي. وقالت 
برنامج  اإن  لها  كلمة  يف  العريدي 
ان�شاين  ال��ع��رب��ي��ة ه��دف��ه  ال��ف��رح��ة 
التخفيف من  وخ��ريي ي�شعى اىل 
ومن  ال�����ش��وري��ني  ال��ن��ازح��ني  اآالم 
افراد  م��ن  االخ���ري���ن  ت�شجيع  ث��م 
ا�شكال  كافة  تقدمي  على  املجتمع 
للم�شاعدة  يحتاج  من  لكل  الدعم 

اينما كان.
�شفراء  ح�����ش��رت احل��ل��ق��ة زوج����ات 
واملغرب  وليبيا  فل�شطني  م��ن  ك��ل 
وم�شر  وال�����������ش�����ودان  واجل�����زائ�����ر 
ال��ع��راق لدى  ���ش��ف��ارة  وممثلة ع��ن 
ح���رم مدير  ا���ش��اف��ة اىل  ال���دول���ة 
ع�شو  العربي  النقد  �شندوق  عام 
الدبلوما�شية  العربية  املجموعة 

ال�شيدات . 

القانون  م��ظ��ل��ة  حت����ت  اأ����ش���ب���ح���ت 
ونزيهه  ج��دا  ع��ادل��ة  املحاكمة  واأن 
و���ش��ف��اف��ة ب��رئ��ا���ش��ة ال��ق��ا���ش��ي فالح 
اجلل�شات  وات�������ش���م���ت  ال����ه����اج����ري 
وال�شفافية  ب��ال�����ش��ال���ش��ة  ال�����ش��اب��ق��ة 
للمتهمني احلق يف  القا�شي  واأت��اح 

التحدث والتعبري عن اأنف�شهم.
واأ���ش��اف��ت اإن���ه ب��ع��د ح�����ش��ور وقائع 
جمعية  ط��ال��ب��ت  االأوىل  اجل��ل�����ش��ة 
االإم�����������������ارات حل�����ق�����وق االإن�����������ش�����ان 
يف  التحقيق  ب�شرعة  العام  النائب 
االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي مت ذك���ره���ا من 
 .. اجلل�شة  اأث��ن��اء  املتهمني  بع�س 
القا�شي  اأم���ر  بتنفيذ  طالبت  كما 
ال�شجون  اإىل  امل�������ش���اج���ني  ب��ن��ق��ل 

القانونية ومتتعهم بكافة احلقوق 
ال�شجناء االأخرون  التي يتمتع بها 
ك��االت�����ش��االت ال��ه��ات��ف��ي��ة وزي�����ارات 
من  املتهمني  كافة  ومتكني  ذويهم 

مقابلة موكليهم.
واأكدت اأنه مت تنفيذ اوامر القا�شي 
ب�شخ�شية  ال��ه��ام��ل��ي  واأ�����ش����ادت   ..
الهاجري وطريقته  القا�شي فالح 
وا�شتجابته  اجل��ل�����ش��ات  ادارة  يف 
باإرتداء  املتهمني  ط��ل��ب��ات  لتنفيذ 
ال�������زي ال����وط����ن����ي وال����ت����ح����دث مع 
اأهاليهم ا�شافة اإىل ا�شتجابة طلب 
احد املتهمني باحل�شول على ملف 
اجلل�شة  ح�����ش��ور  وب���ع���د  ال��ق�����ش��ي��ة 
االإمارات  نا�شدت جمعية  اخلام�شة 

حل����ق����وق االإن�����������ش�����ان امل�������ش���وؤول���ني 
والنظر  املتهمني  اأه���ايل  مب��راع��اة 
اإليه بعني من االإن�شانية ومتكينهم 
فرتة  ومتديد  ابنائهم  مقابلة  من 
ومراعاة  �شاعة  ن�شف  اإىل  ال��زي��ارة 
يقطعونها  التي  الطويلة  امل�شافات 
اللقاء  ح�شر  مقابلتهم.  اأج��ل  من 
علي القي�شي رئي�س جلنة ال�شجناء 
وحممد مبارك الكعبي رئي�س جلنة 
ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة وع��ب��د الرحمن 
غامن رئي�س جلنة الطفل ووداد بو 
االإعاقة  ذوي  جلنة  رئي�شة  حميد 
وهدى املهريي رئي�شة جلنة الدعم 
وم�شطفى الزرعوين ع�شو اللجنة 

االإعالمية. 

اختتام اجتماع جلنة حماية املن�ساآت م�ست�سفى الكورني�س يف اأبوظبي ي�ست�سيف اللقاء ال�سنوي لالأطفال اخلدج
البرتولية بدول التعاون  ••ابوظبي – الفجر

لوحدة  الثامن  ال�شنوي  اللقاء  اأبوظبي  يف  الكورني�س  م�شت�شفى  اأ�شت�شاف 
العناية املركزة حلديثي الوالدة وذلك يف نادي اجلولف يف اأبوظبي بح�شور 

الدكتور عادل �شبار ا�شت�شاري حديثي الوالدة يف م�شت�شفى الكورني�س.
و�شارك يف اللقاء قرابة 100 مري�س �شابق يف وحدة العناية املركزة حلديثي 
امل�شت�شفى يف احتفال للمعجزات  واأ�شقائهم وموظفي  اأمهاتهم  الوالدة مع 
الذين كانوا اأطفاال �شغارا وقد كربوا االآن واأ�شبحوا اأطفاال كبارا مفعمني 
باحليوية والن�شاط. واجلدير بالذكر اأنه مت ترتيب هذا احلدث من اأجل 
جذب مئة من خريجي وحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة يف م�شت�شفى 

الكورني�س الذين ترتاوح اعمارهم ما بني ب�شع �شهور اىل 8 �شنوات. 
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة م���رمي امل���زروع���ي ن��ائ��ب��ة ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�شت�شفى 
الكورني�س يف  م�شت�شفى  يولدون يف  8،000 طفل  بني  اأن من  الكورني�س 
اأوانهم ويتم ادخالهم يف  10 باملئة يولدون قبل  كل �شنة هناك ما يقارب 
وحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة يف امل�شت�شفى . واأ�شافت املزروعي اأنها 
يتجاوز  عندما  الكورني�س  م�شت�شفى  للعاملني يف  بالن�شبة  موؤثرة  حلظات 
الطفل ال�شغري كل ال�شعاب ويغادر وحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة 
وهو ب�شحة جيدة م�شريًة اإىل اإنه احتفال �شنوي بهذه املعجزة وتاأكيداً على 
العناية  وح��دة  يف  امل�شت�شفى  موظفي  بني  حت��دث  التي  اخلا�شة  الرابطة 

ال�شعبة  التجربة  ب��ه��ذه  م��رت  ال��ت��ي  وال��ع��ائ��الت  ال���والدة  امل��رك��زة حلديثي 
وعدا عن توا�شلنا مع خريجينا ال�شغار وعائالتهم وامل�شاركة يف التجارب 
ي�شاعدنا لقاء وحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة يف زيادة الوعي حول 
الوالدات املبكرة يف االمارات العربية املتحدة واملنطقة . و اأو�شحت �شرييل 
هارجريفز م�شاعدة مدير �شوؤون التمري�س وحدة العناية املركزة حلديثي 
الوالدة واإحدى منظمات الفعالية اإن العائالت واأطفالهم الذين �شبق لهم 
ملقابلة  ال��والدة تواقون كثرياً  العناية املركزة حلديثي  ا�شتدعوا لوحدة  ان 
االطباء املمر�شات واملوظفني الذين اأر�شدوهم خالل ا�شابيعهم واأ�شهرهم 
ابنتي  ول��دت  عندما  اأن��ه  مكميالن  جيلي  االأم  وقالت   . احلياة  من  االوىل 
عمرها �شنة وو�شعت يف وحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة كنت حمبطة 
ومل اأكن اأتخيل اأنني �شاأدخل هذه التجربة ال�شعبة دون دعم من موظفي 
وحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة فهم مل يقدموا العناية فح�شب بل 
وابت�شاماتهم  اال�شئلة  على  االإجابة  يف  �شاعدونا  ولكنهم  لالأطفال  احلب 
املطمئنة �شاعدتنا يف جتاوز هذه االوقات ال�شعبة من حياتنا و هذا اللقاء 
وحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة فر�شة رائعة لنا للتوا�شل ولتقدير 
م�شت�شفى  اأن  اإىل  االإ����ش���ارة  وجت���در  ب���ه.  ي��ق��وم��ون  ال��ذي��ن  العظيم  ال��ع��م��ل 
الكورني�س يعترب املركز املرجعي االإقليمي حلاالت احلمل اخلطرة و يدخل 
حوايل 1،000 حالة �شنويا يف وحدة العناية املركزة بحديثي الوالدة و 64 

�شرير لوحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة.

•• اأبوظبي-وام:

االجتماع  اأع��م��ال  ام�س  اأبوظبي  العا�شمة  يف  اختتمت 
الثاين للجنة حماية املن�شاآت البرتولية واحليوية بدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
واأو�شى امل�شاركون يف االجتماع ب�شرورة تبادل الزيارات 
امليدانية واال���ش��ت��ف��ادة م��ن خ���ربات ال���دول االأع�����ش��اء يف 
جمال حماية املن�شاآت البرتولية وال�شناعية واحليوية 
.. ودعوا اإىل �شرورة تعيني �شابط ات�شال يف كل دولة 
عملية  لت�شهيل  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  م��ن 
املجتمعون  وط��ال��ب  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  واملتابعة  التن�شيق 
العنا�شر  و�شع  بلتبني  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة 
املقرتحة واالإجراءات لتفعيل اخلطة االأمنية للمن�شاآت 
ال��ب��رتول��ي��ة وال�����ش��ن��اع��ي��ة واحل��ي��وي��ة .. وق������رروا عقد 
البرتولية  امل��ن�����ش��اآت  ح��م��اي��ة  للجنة  ال��ث��ال��ث  االج��ت��م��اع 
واحليوية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

يف مملكة البحرين بدعوة كرمية من رئي�س وفد اململكة. 
البرتولية  املن�شاآت  للجنة حماية  الثاين  االجتماع  كان 
واحليوية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
الثاين وعقدت خاللها جل�شة  لليوم  اأعماله  قد وا�شل 
اأوراق  مناق�شة  ا�شتكمال  خاللها  مت  اخلتامية  العمل 
اأمن وحماية  االأع�شاء حول  الدول  املقدمة من  العمل 
وا�شتعرا�س  واحليوية  وال�شناعية  البرتولية  املن�شاآت 

كل دولة خططها وطرقها ب�شاأن اأمن هذه املن�شاآت.
العالقة  ذات  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  العديد  مناق�شة  ومت��ت 
مبجال حماية املن�شاآت البرتولية وال�شناعية واحليوية 
واخلطط االأمنية واآليات العمل حلماية املن�شاآت بدول 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة. ويف ختام 
اجلل�شة مت االإعالن عن التو�شيات.. وقام العميد ركن 
ال�شام�شي مدير عام جهاز حماية  طيار عبداهلل �شعيد 
املن�شاآت احليوية وال�شواحل رئي�س وفد الدولة بتقدمي 
الدروع التذكارية لروؤ�شاء الوفود امل�شاركة يف االجتماع.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة كاربال للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1029700 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد �شامل حممد �شامل امل�شكري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد �شامل حممد �شامل امل�شكري من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يا�شر عبداحلفيظ برغوت

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة ٤*1.5 اىل 0.2*0.5
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة كاربال للمقاوالت العامة ذ.م.م   
CARPAL GENERAL CONTRACTING LLC CO

اىل/كاربال لل�شيانة العامة 
CARPAL GENERAL MAINTENANCE

اخلزع  املالك   ٤ م�شتودع   150 ق   11 م  ال�شناعية  م�شفح  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
حممد  املالك   10 مكتب   76 قطعة   26 م  م�شفح  ابوظبي  اىل  العامري  �شامل  حممد 

خلفان حممد الهاملي
تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )٤329901(

تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�س النجارة( )1622007(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )٤100002(

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

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

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

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

العامة رخ�شة رقم:CN 1198525 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهيل حمد حممد �شهيل العفاري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد را�شد �شعيد �شامل املزروعي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 6*٤ اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/عندليب الغربية للمقاوالت العامة   
ANDALEEB ALGHARBIAH GENERAL CONTRACTING

اىل/عندليب الغربية لل�شيانة العامة 
ANDALEEB ALGHARBIAH GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )٤329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )٤100002(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شاتنام �شينغ لرتكيب البالط والرخام

رخ�شة رقم:CN 1213565 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل �شعيد حبان �شعيد الكثريي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل �شعيد حبان �شعيد الكثريي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاتنام �شينغ هارباجان

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.15*0.50
تعديل ا�شم جتاري:من/�شاتنام �شينغ لرتكيب البالط والرخام   

SATNAM SINGH TILE & MARBLE FIXING

اىل/زهرة الغربية لرتكيب البالط والرخام 
WESTERN FLOWER TILE & MARBLE FIXING

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املركز الف�شي للياقة البدنية 

لل�شيدات رخ�شة رقم:CN 1368779 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.٤0*0.20 اىل 0.2*0.5

تعديل ا�شم جتاري:من/املركز الف�شي للياقة البدنية لل�شيدات   
SILVER GYM & FITNESS LADIES CENTER

اىل/مركز كال�شيك ليدي للتجميل والعناية لل�شيدات 
CLASSIC LADIES CARE & BEAUTY CENTER

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتميل وعناية �شخ�شية للن�شاء )9609001(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة جنم الراحة 

رخ�شة رقم:CN 1007791 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 2.٤٤*1.2 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة جنم الراحة   
NAJM AL RAHA GROCERY

اىل/كافترييا جنم الراحة 
NAJM AL RAHA CAFETERIA

تعديل ن�شاط/ا�شافة كافترييا )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )٤711003(

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
والزجاج  لالملنيوم  �شوبني  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1135501  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة �شعيد املر حميد املر البادي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �شاملني العبد النعيمي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ماثيو فاروجي�س فارابوراتو

تعديل را�س املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري من/ �شركة �شوبني لالملنيوم والزجاج ذ.م.م

SUBIN ALUMINIUM & GLASS CO LLC
اىل/موؤ�ش�شة �شوبني العمال االملنيوم والزجاج

SUBIN ALUMINIUM & GLASS WORKS EST
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شهباز ح�شني �شوغتائي العمال 

البالط والبال�شرت رخ�شة رقم:CN 1149509  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة احمد ابراهيم عبيد علي ابراهيم البلو�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شهباز ح�شني �شوغتائي
تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل حممد �شلطان حمد الكندي

تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �شهباز ح�شني �شوغتائي العمال البالط والبال�شرت
SHAHBAZ HUSSAIN CHUGHTAI TILG & PLASTERING EST

اىل/موؤ�ش�شة الرو�شة اخل�شراء العمال البالط والبال�شرت
GREEN GARDEN PLASTERING & TILING COMPANY

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

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

رخ�شة رقم:CN 1190548  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شاحي �شباح �شعيد الهاملي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

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

CN 1178031:للمقاوالت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل �شامل �شعد بن مغفيق املهري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي جازم عمر

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

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

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

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

CN 1100067:لالملنيوم واحلديد رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر را�شد حممد باجلي�س املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شليمان �شفر حممد احلمادي

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

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

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

الغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  االقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم:CN 1084694 باال�شم التجاري وبيكو تران�س 
العامة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل  للنقليات واملقاوالت 

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

اإعــــــــــالن
ومل�شات  افكار  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
  CN 1180092:للمقاوالت وال�شيانة العامة والعقارات رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شودري حممد جميل اخرت �شودري من 16% اىل ٤9%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف طاهر بيج جان حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

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

رخ�شة رقم:CN 1293193  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شيف �شامل عبيد الكعبي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد عبداهلل حم�شن الذيب اخلليفي
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تركيب املطابخ بانواعها )٤330007(

 - ولوازمها  واملطابخ  املطاعم  بيع معدات  ن�شاط/حذف  تعديل 
بالتجزئة )٤773927(

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

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

رخ�شة رقم:CN 1397452  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خليفة عتيق �شامل عزران الرميثي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دان اند 
براد�شرتيت �شاوث اي�شيا ميدل اي�شت ليمتد - ابوظبي  

رخ�شة رقم:CN 1006787 قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

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

ميالنو للديكور الداخلي
رخ�شة رقم:CN 1008072 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الدولفني الذهبي العمال اجلب�س 

واال�شباغ رخ�شة رقم:CN 1132143  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ ا�شافة فهد علي م�شبح ال�شام�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد علي عبداهلل علي القا�شي الظاهري
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ الدولفني الذهبي العمال اجلب�س واال�شباغ
GOLDEN DOLPHIN GYPSM & PAINTING WORKS

اىل/فيوت�شر ديزاين العمال الديكور
FUTURE DESIGN DECORATION WORKS

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )٤330015(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

اإعــــــــــالن
�شعيد  غامن  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة رخ�شة رقم:CN 1117316  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة اعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة غامن �شعيد للمقاوالت العامة
GHANEM SAEED GENERAL CONTRACTING

اىل/موؤ�ش�شة غامن �شعيد للحدادة والنجارة امل�شلحة
GHANEM SAEED BLACKSMITH & REINFORMED CARPENTRY EST

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة واحلدادة امل�شلحة )٤39000٤(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال حديد الت�شليح )٤390005(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )٤100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة ال�شعد لت�شليح 

الذهب رخ�شة رقم:CN 1115172  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ليلى غريب حوي�س فرحان ال�شام�شي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

ليلى غريب حوي�س فرحان ال�شام�شي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

اعــــــــــالن
حب�شان  ال�ش�����ادة/غرب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1422332:لل�شيانة العامة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حميد جا�شم براك حممد املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ع�شكر �شامل حممد علي الكربي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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من  ال��راع��ي،  ب�شارة  ال��ك��اردي��ن��ال  لبنان،  يف  امل��وارن��ة  بطريرك  ح��ذر 
املنطقة  يف  الفتنة  ا�شعال  حت��اول  بالظالمية  و�شفها  ق��وى  وج��ود 
القدا�س  يف  ال��راع��ي  وق���ال   . العربي  وال��رب��ي��ع  الدميقراطية  با�شم 
البطريركي  ال�شرح  يف  ال�شيدة  كني�شة  يف  فرن�شا  نية  على  ال�شنوي 
يف بكركي، �شمال �شرق بريوت، ام�س اإن هناك قوى ظالمية ت�شعى 
لتفكيك الدول واملوؤ�ش�شات، وتعمل من دون كلل الإ�شعال الفتنة بني 
ويا  وذل���ك،  ه���دوء،  بكل  االآن  اىل  تعاي�شت  ال��ت��ي  ال��ط��وائ��ف  خمتلف 
واأ�شاف   . العربي  والربيع  الدميوقراطية  با�شم  ال��ق��در  ل�شخرية 
م��رتوك��ون، يف  ب��اأن��ه��م  ف��اأك��رث  اأك���رث  ي�شعرون  ال�����ش��رق،  اإن م�شيحيي 
مت�شكهم يف اأر�س اأجدادهم ويف ن�شر القيم امل�شيحية والثقافية وقيم 
ع��ام، ال  األ��ف��ي  بلدانهم منذ  وق��ال فكونهم مواطنون يف   . احل��داث��ة 
اإمنا،  احلماية،  يطلبون  بلدانهم. هم ال  اأقليات يف  اإعتبارهم  ميكن 
اليهود، فهم قدموا يف  او  امل�شلمني  املواطنني  املدنية، كما  حقوقهم 
ال�شابق، وي�شاهمون دائما يف اإزدهار املجاالت الثقافية، واالقت�شادية، 
يف  انه  اىل  واأ�شار   . بلدانهم  يف  وال�شيا�شية  وال�شناعية  والتجارية، 
كانت مهدا  التي  العامل  املنطقة من  بالذات حيث هذه  الوقت  هذا 
ومن  االآالم  من  ال�شراعات،  من  االنق�شام،  من  تعاين  للح�شارات، 

الدماء والدموع، ندعو اىل التعقل واىل ال�شالم بني الب�شر .

قتل �شخ�س واأ�شيب ثالثة اآخرون بجروح يف حادث وقع يف حمطة 
يوؤد  مل  ولكنه  املتحدة  ال��والي��ات  جنوب  يف  اأركن�شا�س  بوالية  نووية 
اإىل اأي ت�شرب اإ�شعاعي.  وقالت �شركة اإنرتجي امل�شغلة للمحطة اإن 
احلادث حدث حينما �شقط الق�شم الثابت من مولد لدى اإخراجه من 
املبنى الذي توجد فيه اإحدى امل�شخات. بدورها ذكرت وزارة ال�شحة 
يف والية اأركن�شا�س اأن احلادث وقع يف منطقة خالية من االإ�شعاعات، 
اأحد  وك���ان  و�شحتهم.  ال�شكان  �شالمة  على  خطر  اأي  ي�شبب  ومل 
حني  يف  احل��ادث  اأثناء  بالوقود  لتزويده  متوقفا  باملحطة  املفاعلني 
توقف املفاعل الثاين عن العمل فورا، بح�شب بيان ال�شركة امل�شغلة. 
وقد اأدرجت ال�شلطات احلادث يف خانة احلوادث غري املاألوفة، وهي 
اإنها تزود  الدرجة االأدنى �شمن احلوادث الطارئة. وتقول اإنرتجي 
واليات اأركن�شا�س وتك�شا�س ولويزيانا ومي�شي�شيبي بالتيار الكهربائي 
اآالف ميغاوات م�شدرها  بينها ع�شرة  األف ميغاوات  مبعدل ثالثني 

الطاقة النووية، وت�شغل نحو 15 األف �شخ�س.

بح�شور اأكرث من 1500 م�شارك واإعالن ت�شعة عن اإ�شالمهم اأمام 
ال�شاد�شة الأول  دورت��ه  للم�شلمني اجلدد  ال�شنوي  امللتقى  اختتم  امل��الأ، 
اأن  بعد  ال��ه��ول��ن��دي��ة،  اأم�����ش��رتدام  مبدينة  الرئي�س  م��رك��زه��م  يف  م��رة 
امل�شلمون  اأن�شاأها  التي  واملراكز  امل�شاجد  بني  يتنقلون  ل�شنوات  ظلوا 
ن�شاء  و�شت  رج��ال  ثالثة  الهولنديني  م��ن  ت�شعة  واأع��ل��ن  ال��واف��دون. 
اآخر  امللتقى، يف حني ف�شل عدد  انعقاد  املالأ مبنا�شبة  اأمام  اإ�شالمهم 
اإعالن اإ�شالمهم بعيدا عن عد�شات الكامريا واأقالم ال�شحفيني جتنبا 
لردود الفعل التي ميكن اأن تعرت�شهم يف حميطهم العائلي واجلامعي 
امل�شجلني  ع��دد  بلغ  فقد  املنظمني  وح�شب  يقولون.  كما  والوظيفي، 
حل�شور امللتقى ال�شنوي للم�شلمني اجلدد يف هولندا 1500 م�شجل، 
اإثر تزايد العدد لغلق باب الت�شجيل على  اإدارة امللتقى على  ا�شطرت 
الت�شجيل  باإمكانه  امل�شلمني اجل��دد، واالعتذار ملن مل يعد  موقع يوم 
ومطالبتهم بعدم احل�شور ملحدودية االأماكن. بلغ عدد الن�شاء ثلثي 
احل�شور مما ا�شطر االإدارة املنظمة القتطاع جزء من اأماكن الرجال 
للن�شاء وو�شع خيام اأمام امل�شجد ال�شتيعاب احل�شور، وا�شطر عدد من 
احل�شور اإىل البقاء يف املمرات وخارج مبنى امل�شجد. وامتدت فعاليات 
امللتقى التي نظمتها موؤ�ش�شة اكت�شف االإ�شالم باال�شرتاك مع املنتدى 
الوطني للم�شلمني اجلدد وتوا�شلت يوم اأم�س االأحد 31 مار�س-اآذار 

اليوم كله بامل�شجد االأزرق بالعا�شمة اأم�شرتدام.

عوا�صم

بريوت

�أم�ضرتد�م

و��ضنطن

كو�سوفو و�سربيا تقرتبان 
من اإنهاء التق�سيم العرقي 

•• ميرتوفيكا-رويرتز:

العمل يف بلدية ميرتوفيكا يف كو�شوفو حيث ي�شكل نهر ايبار فا�شال طبيعيا 
بني ال�شرب وااللبان لي�س ي�شريا.. فهو ينطوي على قدر من اخلطورة.

تقف ادريانا هودزيت�س مثاال على ذلك. فمنذ بداأت عملها يف ا�شدار بطاقات 
هوية يف كو�شوفو ذات االغلبية االلبانية ل�شرب على اجلانب ال�شمايل من 
النهر اأ�شيب نائبها بالر�شا�س يف �شاقه واألقيت قنابل يدوية على منازل 
العاملني معها وقالت هودزيت�س وهي من مواليد ميرتوفيكا واأم لطفلني 
بانف�شال كو�شوفو  باأننا نحارب اجلميع. وال تعرتف �شربيا  اأحيانا  اأ�شعر 
االوروبي  االحت���اد  م��ن  ل�شغوط  تتعر�س  لكنها   2008 ع��ام  اأع��ل��ن  ال��ذي 
كو�شوفو  يف  االل��ب��ان  ب��ني  انق�شام  على  والتغلب  معها  العالقات  لتح�شني 

وجيب �شربي يف ال�شمال ال زالت تفر�س بلجراد �شيطرة فعلية عليه.
يتو�شط فيها االحتاد  ال�����ش��رب��ي ج��وه��ر حم��ادث��ات  و���ش��ع اجل��ي��ب  ومي��ث��ل 
هودزيت�س  وتقف  البلدين.  ب��ني  العالقات  تطبيع  اىل  وت��ه��دف  االوروب���ي 
اجليب  ل�شم  كو�شوفو  حكومة  ب��داأت��ه  بطيء  م�شعى  اط��ار  يف  املواجهة  يف 
األف �شربي وتوحيد ميرتوفيكا من   50 يعي�س فيه نحو  الذي  ال�شمايل 
اأ�شبحت  كو�شوفو  �شيادة  ال�شمايل  اجليب  يف  ال�شرب  رف�س  ومع  جديد. 
ويعرقل  احل���رب  الي���ام  ي��ع��ود  ج��رح��ا  ميثل  فيما  عرقيا  منق�شمة  املنطقة 
ام����ال دول ال��ب��ل��ق��ان يف االن�����ش��م��ام اىل االحت����اد االوروب�����ي وي��ح��م��ل خطر 
اأ�شبحتا  املنطقة. واالن.. يبدو ان �شربيا وكو�شوفو  زعزعة اال�شتقرار يف 
الورق وتريد م�شوؤولة  اتفاق النهاء االنق�شام حتى ولو على  قريبتني من 
التفاق  التو�شل  ا�شتون  كاثرين  االوروب��ي  االحت��اد  يف  اخلارجية  ال�شيا�شة 
دات�شيك  ايفيت�شا  �شربيا  وزراء  رئي�س  بني  اجتماع  خ��الل  الثالثاء  اليوم 
اأمام حمادثات  ونظريه يف كو�شوفو ها�شم تقي. و�شيفتح هذا االمر الباب 
ان�شمام �شربيا لالحتاد االوروبي وهي عملية �شتدفع باال�شالحات وتبعث 
دول  بني  ا�شتقرار  اأك��رب  اىل  يتطلعون  اأج��ان��ب  مل�شتثمرين  ا�شتقرار  ب��ادرة 

يوغو�شالفيا ال�شابقة.

عبا�ش: ل عالقة لتفاقية الدفاع عن القد�ش بزيارة اأوباما

الحتالل يقتحم اخلليل ويوا�سل خنق اقت�ساد غزة

الق�ساء يرف�ش دعاوى ببطالن تنحي مبارك

داخلية م�سر تنفي ال�سعي لفر�س الطوارئ 

����ش���ع���د خ������الل ال�������ش���ه���ر امل���ا����ش���ي 
ا�شتهدافه لالأطفال الفل�شطينيني 
طفال   90 ح���وايل  اختطف  حيث 
اختطافهم  مت  ط��ف��ال   50 بينهم 
�شلطات  نفذتها  واح���دة  عملية  يف 
االح��ت��الل �شد ط��الب امل��دار���س يف 
احلجارة  ر���ش��ق  ب���دع���وى  اخل��ل��ي��ل 
على امل�شتوطنني ومت اإطالق �شراح 

ال��ت��ح��ق��ي��ق معهم  ب��ع��د  م��ع��ظ��م��ه��م 
ذويهم  واع��ت�����ش��ام  وب���ع���د جت��م��ه��ر 
ا�شتمر  بينما  الرجبي  حاجز  على 
منهم.  �شبعة  باحتجاز  االح��ت��الل 
االحتالل  اأن  اإىل  االأ���ش��ق��ر  واأ���ش��ار 
الن�شاء  اخ��ت��ط��اف  �شيا�شة  وا���ش��ل 
مار�س  �شهر  خ��الل  الفل�شطينيات 
عن  اأف���رج  ن�شاء  �شت  اعتقل  حيث 

•• غزة-وام:

خالل  االإ�شرائيلي  االحتالل  نفذ 
 295 ح��وايل  املا�شي  �شهر مار�س 
ع��م��ل��ي��ة اق���ت���ح���ام ل���ل���ق���رى وامل�����دن 
ال�شفة  يف  واالأح����ي����اء  وامل��خ��ي��م��ات 
ال��غ��رب��ي��ة وال���ق���د����س وق���ط���اع غزة 
اخ��ت��ط��ف خ��الل��ه��ا ح�����وايل 330 
عدد  ي���زال  ال  فل�شطينيا  م��واط��ن��ا 
بينما مت   .. االع��ت��ق��ال  ره��ن  منهم 
االإفراج عن االآخرين بعد التحقيق 

معهم.
فل�شطني  اأ������ش�����رى  م���رك���ز  وق������ال 
ال�شهري  ت��ق��ري��ره  يف  ل��ل��درا���ش��ات 
حول االعتقاالت واأو�شاع ال�شجون 
على  تتقدم  اخلليل  مدينة  اإن   ..
حيث  املعتقلني  ب��ع��دد  امل���دن  ب��اق��ي 
و���ش��ل ع���دد امل��واط��ن��ني ال���ذي���ن مت 
ال�شهر  اخل���ل���ي���ل  م����ن  اع��ت��ق��ال��ه��م 

املا�شي اإىل 130 مواطنا.
املعتقلني  ب���ني  م���ن  ان  واأ����ش���اف���ت 
يف  ونائبا  ن�شاء  و�شت  طفال   90
الفل�شطيني  الت�شريعي  املجل�س 
املحررين من  االأ�شرى  وع��ددا من 
العمل  وق��ي��ادات  االحتالل  �شجون 
والنا�شطني  وال�شحفيني  الوطني 
احلقوقيني .. فيما اأبعدت �شلطات 
ال�شراونة  اأمين  االأ�شري  االحتالل 

خا�س  اأن  ب���ع���د  غ�����زة  ق���ط���اع  اإىل 
اأ�شهر  لثمانية  م��ف��ت��وح��ا  اإ���ش��راب��ا 
متوا�شلة واأ�شدرت حمكمة عوفر 
اإىل  اإ�شافة  املوؤبد  بال�شجن  حكما 
اإ�شحق  االأ����ش���ري  ع��ل��ى  ع��ام��ا   60

عرفه من القد�س.
املدير  االأ����ش���ق���ر  ري���ا����س  واأو�����ش����ح 
االإعالمي للمركز .. اأن االحتالل 

التي  ال�شيادة  اأع��م��ال  هو عمل من  التنحي  اأن  م��وؤك��دة 
والق�شاء  ع��ام��ة  ب�شفة  ال��ق�����ش��اء  ل��رق��اب��ة  تخ�شع  ال 
االإداري خا�شة . وكان عدد من املحامني قدموا دعاوى 
املجل�س  �شد  االإداري  الق�شاء  حمكمة  اأم���ام  ق�شائية 
منذ  البالد  �شوؤون  اأدار  ال��ذي  امل�شلحة  للقوات  االأعلى 
فرباير  �شباط   11 م�شاء  ال�شلطة  عن  مبارك  تنحي 

•• القاهرة-يو بي اأي:

ما  �شحة  االثنني  ام�س  امل�شرية  الداخلية  وزارة  نفت 
ن�شرته اإحدى ال�شحف اليومية اخلا�شة ب�شاأن مطالبة 
مر�شي  حممد  امل�شري  الرئي�س  الوطني  االأم��ن  جهاز 

باإعالن حالة الطوارئ يف البالد.
وقالت الوزارة، يف بيان اأ�شدره مركزها االإعالمي عرب 
االجتماعي  التوا�شل  م��وق��ع  على  الر�شمية  �شفحته 
ال�شحيفة  ن�شرته  مل��ا  مطلقاً  �شحة  ال  اإن���ه  في�شبوك 
ال���ي���وم حت���ت ع���ن���وان وث��ي��ق��ة ���ش��ري��ة.. االأم�����ن الوطني 
ان���دالع حرب  قبل  ال��ط��وارئ  ب��اإع��الن  الرئي�س  يطالب 
اإىل  يهدف  م  املُقطَّ موقعة  بعد  اأمني  م�شروع  اأهلية.. 
القيام بحملة اعتقاالت للن�شطاء، وحتديد اإقامة رموز 

املعار�شة وعدٍد من قيادات االإخوان امل�شلمني .
واأك��دت ال��وزارة اأن هذا اخلرب عاٍر متاماً عن ال�شحة ، 
الدقة  حت��ري  ب�شرورة  االإع���الم  و�شائل  كافة  مطالبة 
بر�شالتها  التم�شك  وتوؤكد  اإليها،  املن�شوبة  االأخ��ب��ار  يف 
اأداء واجبها الوطني يف احلفاظ على اأمن و�شالمة  يف 

الوطن يف اإطار الد�شتور والقانون .
روا  ُي�شار اإىل اأن �شا�شة ون�شطاء معار�شني يف م�شر حذَّ

م��ن خ��ط��ورة ان���دالع ح��رب��ا اأه��ل��ي��ة ب��ني ال��ق��وى املوؤيدة 
ل��ن��ظ��ام احل��ك��م وامل��ع��ار���ش��ني ل���ه ب��ف��ع��ل ت�����ش��اع��د حالة 
االحتقان ال�شيا�شي بني اجلانبني وجتليه يف ا�شتباكات 
ال�شهور  اأ�شفرت عن قتلى وم�شابني يف  الفريقني  بني 

االأخرية.
الُعليا يف  االإداري���ة  املحكمة  رف�شت  اأخ��رى،  ناحية  من 
م�شر، ام�س، دعاوى تطالب باإلغاء قرار تنحي الرئي�س 
للحكم،  وبعودته  ال�شلطة  عن  مبارك  ح�شني  ال�شابق 

وذلك لعدم اخت�شا�شها والئياً بنظر الدعاوى .
الُعليا يف  االإداري���ة  املحكمة  االأوىل يف  ال��دائ��رة  وق�شت 
نائب  اأبوالليل،  الفتاح  عبد  امل�شت�شار،  برئا�شة  م�شر 
رئ��ي�����س جمل�س ال���دول���ة، ب��رف�����س ط��ع��ون ُم��ق��دم��ة من 
ال�شابق ح�شني  امل�شري  الرئي�س  اأن�شار  حمامني ومن 
م��ب��ارك ت��ط��ال��ب ب��ب��ط��الن ق����رار االأخ����ري ال��ت��ن��ّح��ي عن 
خمت�شة  غ��ري  اأن��ه��ا  م��وؤك��دة  للُحكم،  وبعودته  ال�شلطة 

والئياً بنظر الدعاوى .
وكانت حمكمة الق�شاء االإداري التابعة ملجل�س الدولة 
ب��رئ��ا���ش��ة امل�����ش��ت�����ش��ار ع��ب��د امل��ج��ي��د امل��ق��ن، ن��ائ��ب رئي�س 
فى  والئ��ي��ا  اخت�شا�شها  بعدم  م��وؤخ��راً  ق�شت  املجل�س، 
مبارك،  ال�شابق  الرئي�س  تنحى  ب��ط��الن  دع���وى  نظر 

مر�شي  حممد  احلايل  الرئي�س  تويل  وحتى   2011
احلكم يف 30 حزيران يونيو 2012 ، يطالبون فيها 
ببطالن تنحي مبارك، م�شتندين اإىل املواد 74 و152 
 ،2005 ل�شنة   174 رقم  القانون  1 من  رقم  وامل��ادة 
والتي ت�شتوجب عر�س اأي قرار رئا�شي يخ�س ال�شعب 

لال�شتفتاء العام.

تيار ال�سدر ينهي مقاطعة جل�سات الربملانال�سعودية تنا�سد املجتمع الدويل الت�سدي للممار�سات الإ�سرائيلية غر ال�سرعية
•• بغداد-يو بي اآي:

اعلنت كتلة االأحرار النيابية العراقية، التابعة للتيار ال�شدري بزعامة مقتدى ال�شدر، اليوم االثنني، 
انهاء مقاطعة وزرائها جلل�شات جمل�س الوزراء العراقي وح�شورهم يف جل�شة املجل�س اليوم الثالثاء. 
بادرة  القرار  هذا  اإن  الربملان،  مببنى  عقده  �شحايف  موؤمتر  يف  االأعرجي،  بهاء  الكتلة،  رئي�س  وق��ال 
النظام  اعداد  ال�شدري، خ�شو�شا  التيار  ا�شتجابة احلكومة الأغلب مطالب  بعد  وياأتي  نية..  ح�شن 
الداخلي ملجل�س الوزراء . ونوه باأن اللجان االمنية التي �شكلتها احلكومة ب�شاأن تاأجيل االنتخابات يف 

حمافظتي االنبار ونينوى او�شت بتنظيم االنتخابات يف املحافظتني خالل اال�شابيع ال�شتة املقبلة.
يكن  ال��وزراء مل  ال�شدري جل�شات جمل�س  التيار  كتلة  وزراء  تعليق ح�شور  اإن  اىل  االأعرجي  ولفت 
التيار ال�شدري مل يح�شروا جل�شات  اأن وزراء  موقفا �شيا�شيا، واأمنا لتقومي عمل املجل�س. واأو�شح 
انهم كانوا حا�شرين يف وزاراتهم وحري�شني على تقدمي اخلدمات  ال��وزراء االخ��رية، غري  جمل�س 

الأبناء �شعبهم.

واإخوانه قادة الدول العربية اأمام القمة واإعالن الدوحة الذي جاء معربا 
عن خمتلف �شوؤون البالد العربية وم�شاحلها وج�شد االإرادة نحو حتقيق 
جدد  ال�شعودي  ال���وزراء  جمل�س  ان  اىل  واأ���ش��ار  العربية.  ال�شعوب  تطلعات 
اأحادية  االإ�شرائيلية  لالإجراءات  واإدانتها  ال�شعودية  العربية  اململكة  رف�س 
الفل�شطينية  لالأرا�شي  الدميوغرايف  الواقع  تغيري  اإىل  الهادفة  اجلانب 
املحتلة مبا فيها القد�س وفر�س واقع جديد يعرب عن نوايا اإ�شرائيل اإعالن 
دولة يهودية .. منا�شدا املجتمع الدويل الت�شدي للممار�شات االإ�شرائيلية 

غري ال�شرعية التي متثل انتهاكا للقانون الدويل وقرارات االأمم املتحدة.
التهويد  اإج��راءات  العمل على وقف جميع  اأهمية  اأك��د  املجل�س  اأن  واأو�شح 
اأبناء  �شد  والع�شكري  االقت�شادي  احل�شار  واإنهاء  القد�س  يف  االإ�شرائيلية 

ال�شعب الفل�شطيني.

•• الريا�ص-وام:

اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�س  راأ�س �شمو االأمري �شلمان بن عبدالعزيز 
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شعودي اجلل�شة التي عقدها جمل�س الوزراء 

ال�شعودي ام�س يف ق�شر اليمامة مبدينة الريا�س.
واأو�شح معايل الدكتور عبدالعزيز بن حميي الدين خوجة وزير الثقافة 
اأ�شاد  اأن املجل�س  واالإع��الم ال�شعودي يف بيانه بثته وكالة االأنباء ال�شعودية 
بجهود اأ�شحاب اجلاللة والفخامة وال�شمو قادة الدول العربية يف قمتهم 
العربية يف دورتها العادية الرابعة والع�شرين التي عقدت يف الدوحة االأ�شبوع 
عليها  ا�شتملت  التي  القيمة  امل�شامني  ثمن  املجل�س  اإن  واأ���ش��اف  املا�شي. 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  كلمات 

الحتالل يعتقل 330 فل�سطينيًا بينهم اأطفال ون�ساء و�سحفيون ونواب خالل مار�س

•• رام اهلل-غزة-وكاالت:

حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  قال 
الدفاع  ات��ف��اق��ي��ة  ان  ام�����س  ع��ب��ا���س 
عن القد�س واملقد�شات التي جرى 
توقيعها مع االردن لي�س لها عالقة 
باراك  االم��ري��ك��ي  الرئي�س  ب��زي��ارة 
اوباما او احلديث عن املفاو�شات. 
ت�شريحات  خ����الل  ع��ب��ا���س  وق�����ال 
الدفاع  ات��ف��اق��ي��ة  ان  لل�شحافيني 
لها  لي�س  واملقد�شات  القد�س  ع��ن 
الرئي�س  ب���زي���ارة  اط���الق���ا  ع��الق��ة 
االم��ري��ك��ي ب�����اراك اوب���ام���ا ه��ن��ا او 

احلديث عن املفاو�شات .
نن�شق  واالردن  ن���ح���ن  وا������ش�����اف 
يتعلق  م������ا  يف  م����ع����ا  م����واق����ف����ن����ا 
ب������االوق������اف، وات���ف���اق���ي���ة االم�������س 
 ،1987 ع����ام  مل���ا مت  ه���ي جت��دي��د 
وال�����ش��ي��ادة ل��ن��ا ع��ل��ى ك��ام��ل االر�س 
 . نقا�س فيه  الفل�شطينية وهذا ال 
اأعلن  عندما   1988 عام  واو�شح 
فك االرتباط حتدثنا مع )العاهل 
احل�شني  امل��ل��ك  امل��رح��وم  االردين( 
ب��ن ط��الل ع��ن ه��ذا االم��ر وكيفية 
متابعته، واتفقنا على ان م�شوؤولية 
االردن،  تتبع  االإ�شالمية  االوق��اف 
وهي يف اال�شل كذلك، وان االردن 
�شي�شتمر يف حتمل م�شوؤولياته وهو 

م�شتمر يف ذلك اإىل االن .
ق��م��ة عربية  اىل  ال���دع���وة  وب�����ش��ان 
الفل�شطينية،  للم�شاحلة  م�شغرة 
امل�شاحلة ال حتتاج  ان  عبا�س  ق��ال 

التي  امل�شغرة  القمة  ت�شكيل  م��ن 
�شعبنا  ومنثل  �شنذهب  يريدونها، 

هناك ونقول كلمتنا .
وتابع لكن من حيث املبداأ ال توجد 
اىل كل هذه  بيننا خالفات حتتاج 
اجلهود، الننا يف اال�شا�س متفقون 
الدوحة  اتفاق  منذ  نقطتني  على 
االوىل  النقطة  ال��ق��اه��رة،  وات��ف��اق 
والثانية  االنتقالية،  احلكومة  هي 
ي�شريان  وه��م��ا  االن��ت��خ��اب��ات،  ه���ي 

اىل اج���راءات ج��دي��دة. واو���ش��ح ان 
حتتاج  ال  الفل�شطينية  امل�شاحلة 
اىل اجراءات جديدة او الذهاب يف 
ممرات وعرة لتحقيقها، و�شنذهب 
دعوتنا  ع��ن��د  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��ة  اىل 

كممثل لكل ال�شعب الفل�شطيني .
وا�شاف نحن اأعلنا يف كلمتنا اأمام 
اأننا  ال���دوح���ة،  ال��ع��رب��ي��ة يف  ال��ق��م��ة 
وبالتايل  ن��دع��ى،  عندما  �شنذهب 
االنتهاء  وع��ن��د  ال����دع����وة،  ن��ن��ت��ظ��ر 

ا�شهر   3 وخ���الل  ج��ن��ب  اىل  جنبا 
م����ن جهة   . االن���ت���خ���اب���ات  جت�����ري 
االحتالل  �شلطات  وا�شلت  اخرى، 
االثنني  ام�����س  �شباح  االإ�شرائيلي 
اإغالق معرب كرم اأبو �شامل جنوب 
�شرق قطاع غزة لليوم الرابع على 
اق��ت��ح��م اجلي�س  ب��ي��ن��م��ا  ال����ت����وايل، 
اأحياء مبدينة اخلليل  االإ�شرائيلي 

بال�شفة الغربية.
اإدخال  تن�شيق  جلنة  رئي�س  وق��ال 

الب�شائع للقطاع رائد فتوح لوكالة 
اإن  �شفا  الفل�شطينية  ال�شحافة 
االح���ت���الل اأب��ل��غ��ن��ا ب���اإغ���الق املعرب 
اأمام حركة  االأحد واالثنني  يومي 
اإىل  وامل�����ش��اع��دات  الب�شائع  اإدخ���ال 
االإ�شرائيلية،  االأعياد  بحجة  غ��زة، 
على اأن يعاد فتحه �شباح الثالثاء. 
فتحت  االح��ت��الل  �شلطات  وك��ان��ت 
اخل���م���ي�������س امل����ع����رب ب����ع����د اإغ�������الق 
و�شمحت  اأي���������ام،  ���ش��ب��ع��ة  ا����ش���ت���م���ر 
باإدخال ع�شرات ال�شاحنات املحملة 
للقطاعني  والب�شائع  بامل�شاعدات 
وكذلك مواد  وال��زراع��ي،  التجاري 
مت  كما  ال��دول��ي��ة،  للم�شاريع  ب��ن��اء 
����ش���خ ك���م���ي���ات حم�������دودة م����ن غاز 
املعرب  �شامل هو  اأبو  الطهي. وكرم 
ال�����ذي تدخل  ال��وح��ي��د  ال���ت���ج���اري 
قطاع  اإىل  وال��وق��ود  الب�شائع  منه 
���ش��ل��ط��ات االحتالل  وت��غ��ل��ق��ه  غ���زة، 
ي��وم��ي اجل��م��ع��ة وال�����ش��ب��ت م���ن كل 
اأ�شبوع، كما تغلقه يف اأحيان كثرية 
النظر  وبغ�س  م�شبق  اإن����ذار  دون 
القطاع.  ���ش��ك��ان  اح��ت��ي��اج��ات  ع���ن 
اجلي�س  اقتحم  اأخ��رى  ناحية  من 
اأحياء  ام�����س  ���ش��ب��اح  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
الغربية  بال�شفة  اخلليل  مبدينة 
اإن  فل�شطيني  اأم��ن��ي  م�شدر  وق��ال 
دوريات اجلي�س االإ�شرائيلي دهمت 
لعدة  ال�شباح  منذ  اخلليل  اأح��ي��اء 
�شاعات قبل اأن تن�شحب من املدينة 
اع��ت��ق��االت يف  تتم  واإن���ه مل  بعدها، 

�شفوف الفل�شطينيني.

حكومة باأفريقيا 
الو�سطى بعد النقالب 

•• يانغي-وكاالت:

اأع���ل���ن يف اأف��ري��ق��ي��ا ال��و���ش��ط��ى عن 
فيها  ت��وىل  اأع��م��ال  ت�شيري  حكومة 
جوتوديا  مي�شيل  االن��ق��الب  ق��ائ��د 

وزارة الدفاع. 
با�شم  متحدث  اأ�شدره  بيان  ووفق 
اأن جترى  امل��ق��رر  ف��م��ن  ج��وت��ودي��ا 
اأ�شهر،  ث���الث���ة  خ����الل  ان��ت��خ��اب��ات 
�شتبقي على ممثل املعار�شة املدنية 

نيكوال تيانغاي رئي�شا للوزراء.
وت��ت��األ��ف احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة من 
34 ع�شوا برئا�شة تيانغاي بينهم 
مترد  اإىل  ي��ن��ت��م��ون  وزراء  ت�����ش��ع��ة 
�شيليكا الذي ا�شتوىل على ال�شلطة 
وث��م��ان��ي��ة معار�شني  اأ���ش��ب��وع،  ق��ب��ل 
���ش��اب��ق��ني ووزي�����ر ك����ان م��ق��رب��ا من 
بوزيزي  فرن�شوا  املخلوع  الرئي�س 
وينتمي  الكامريون،  اإىل  فر  الذي 
الوزراء ال�16 الباقون اإىل املجتمع 

املدين واأحزاب �شيا�شية خمتلفة.
اأ�شا�شية  وزاري���ة  حقائب  واأ���ش��ن��دت 
�شيليكا  حت��ال��ف  ع��ن  ممثلني  اإىل 
من بينهم غاونرتان دجونو الذي 
ونور  ال��ن��ف��ط،  وزارة  ع��ل��ى  ح�����ش��ل 
موؤمتر  متمردي  زعيم  اآدم  الدين 
الذي  وال�شالم  للعدالة  القوميني 
وحممد  ل������الأم������ن،  وزي���������را  ع�����ني 
م��و���ش��ى دف����اين ال����ذي ح�����ش��ل على 
اإ�شافة اىل  والغابات،  املياه  حقيبة 
�شغل  ال��ذي  بيتي  غ��زام  كري�شتوف 

وزارة االت�شال.

�سفن �سينية
 تدخل مياه اليابان

•• طوكيو-يو بي اأي:

�شفن   3 اإن  ام�����س،  ال��ي��اب��ان،  ق��ال��ت 
�شينية دخلت اإىل مياهها االإقليمية 
ق������رب ج������زر م����ت����ن����ازع ع���ل���ي���ه���ا بني 
كيودو  اأنباء  وكالة  ونقلت  البلدين 
اليابانية، عن خفر ال�شواحل قولهم 
�شينية  بحرية  مراقبة  �شفن   3 ان 
توّغلت يف املياه االإقليمية اليابانية 
ي���ت���ن���ازع عليها  ق�����رب ج�����زر  ال����ي����وم 
اجلانبان الياباين وال�شيني يف بحر 
هذا  ان  اإىل  ي�شار  ال�شرقي.  ال�شني 
اإىل  �شينية  ل�شفن  دخ���ول  اأول  ه��و 
املياه اليابانية منذ 18 اآذار مار�س 
املا�شي، وال�35 منذ ا�شرتت طوكيو 
جم��م��وع��ة م���ن اجل�����زر م���ن مالك 
املا�شي.  �شبتمرب  اأي��ل��ول  يف  خ��ا���س 
ويذكر ان التوتر خّيم على العالقات 
ب�شبب اجلزر  بيجينغ وطوكيو  بني 
يعتقد  والتي  عليها  تتنازعان  التي 
انها تختزن كميات كبرية من الغاز. 
وو�شعت احلكومة اليابانية 3 جزر 
عليها  متنازع  اجل��زر  من جمموعة 
الدولة،  م��ل��ك��ي��ة  ال�����ش��ني حت���ت  م���ع 
التوقيع على عقد �شرائها من  بعد 
من  �شديد  احتجاج  و�شط  مالكها، 
اأكرب  ب��ني  ال��ت��وت��ر  اأج���ج  بيجينغ م��ا 

اقت�شادين يف اآ�شيا.

واحدة  بقيت  بينما  منهن  خم�س 
حمكمة  اأ���ش��درت  فيما  معتقلة.. 
بال�شجن  حكما  الع�شكرية  ع��وف��ر 
بينما   .. اأ���ش��رية  ع��ام��ني على  مل��دة 
اأجلت حماكمة اأ�شرية اأخرى اأكرث 

من مرة.
اإن االحتالل �شعد خالل  واأ�شاف 
ا�شتهداف  م����ن  امل���ا����ش���ي  ال�����ش��ه��ر 
ال�شحفيني الإخفاء جرائمه حيث 
اعتقل ثمانية �شحفيني .. يف حني 
الع�شكرية  ع��وف��ر  حمكمة  م���ددت 
اع��ت��ق��ال ���ش��ح��ف��ي ورف�����ش��ت طلب 
االعتقال  م��دة  تخفي�س  حماميه 
حماكمة  وم��ددت  اإن�شانية  الأ�شباب 
ال�����ش��اب��ع من  اإىل  ���ش��ح��ف��ي  اأ����ش���ري 
مايو القادم .. بينما مددت توقيف 
حكما  واأ���ش��درت  كاريكاتري  ر���ش��ام 
مرا�شل  على  �شهرا   15 بال�شجن 
اإذاع�����ة ���ش��وت االأق�����ش��ى م��ن غزة. 
وق���ال اإن االح��ت��الل وا���ش��ل خالل 
قيادات  ا�شتهداف  املا�شي  ال�شهر 
حيث  الفل�شطيني  ال�شعب  ون���واب 
املجل�س  ن��ائ��ب يف  اخ��ت��ط��اف  اأع�����اد 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي واخ��ت��ط��ف ع����ددا من 
الفل�شطينية  ال��ف�����ش��ائ��ل  ق���ي���ادات 
حما�س  ح����رك����ت����ي  م������ن  خ����ا�����ش����ة 
واجلهاد اإىل جانب اعتقال مر�شى 

ومعاقني.



عربي ودويل

10

الثالثاء -    2   أبريل    2013 م    -    العـدد   10756
Tuesday   2    April     2013  -  Issue No   10756

حمادثة بني هولند و�سليمان حول الو�سع اللبناين

و�شف جهودها ال�شيا�شية يف �شوريا 
ت�شنيف  اإن  وق����ال  ����ش���ارة.  ب��اأن��ه��ا 
الن�شرة  جلبهة  املتحدة  ال��والي��ات 
االرهابية  املنظمات  الئحة  على   ،
كان خطاأً تكتيكياً مل ي�شاهم �شوى 
الو�شع  ع���ن  اأك�����رث  حت��ي��ي��ده��ا  يف 
�شوريا،  يف  االأر�������س  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 
وكانت �شتفعل ال�شيء نف�شه حيال 
اأنه  االئتالف الوطني املعار�س لو 

اتخذ املوقف نف�شه.
وك�شف �شفور اأن االأمريكيني طلبوا 
املعار�س  ال��وط��ن��ي  االئ���ت���الف  م��ن 
كمنظمة  الن�شرة  جبهة  ت�شنيف 
اره���اب���ي���ة، وك���ان���وا غ��ا���ش��ب��ني حني 
اعلن رئي�شه، اأحمد معاذ اخلطيب، 
اعتبار  ي�شتطيع  ال  االئ��ت��الف  ب��اأن 
ل��ت��ح��ري��ر �شوريا  ُي��ق��ات��ل��ون  ال��ذي��ن 

ارهابيني .
وقالت ديلي تليغراف، اإن بريطانيا 
البلدان احلا�شرة  واح��دة من  هي 
تركيا،  يف  ال���ع���م���ل���ي���ات  غ���رف���ة  يف 
االأ�شلحة  ادارة تدفق  اإىل  ال�شاعية 
املجل�س  اإىل  وتوجيهها  �شوريا  اإىل 
الع�شكري االأعلى، اجلناح الع�شكري 

لالئتالف الوطني املعار�س.

•• �صنعاء-يو بي اأي:

�شجني  اليمنيني يف  املعتقلني  اأه��ايل  املئات من  تظاهر 
يف  االأمريكية  ال�شفارة  اأمام  ام�س،  وباغرام،  غوانتنامو 
�شنعاء، احتجاجا على ا�شتمرار اعتقال ذويهم منذ 11 
اعتقال  با�شتمرار  تندد  الفتات  املتظاهرون  ورفع  عاماً 
ذويهم منذ 11 عاما من دون تقدميهم اىل حماكمات 
ينفذون  املعتقلني  اأن  اإىل  ال��الف��ت��ات  وا���ش��ارت  ع��ادل��ة. 
عن  مندوب  و�شلم  اأ�شبوعني  منذ  الطعام  عن  اإ�شرابا 
ب�شنعاء  االأمريكي  ال�شفري  اإىل  ر�شالة  املعتقلني  اأه��ايل 

جريالد فاير �شتاين بوا�شطة مندوب عن ال�شفارة.
املعتقلني  ع��ن  ب���االإف���راج  امل��ط��ال��ب��ة  ال��ر���ش��ال��ة  وت�شمنت 
االأمريكية يف  املتحدة  الواليات  لدى حكومة  اليمنيني 
والذين  باأفغان�شتان  باغرام  معتقل غوانتانامو و�شجن 
االأمريكية  وامل��ع��ت��ق��الت  ال�����ش��ج��ون  يف  ع��ل��ي��ه��م  م�����ش��ى 

اأو يتم  اأن توجه لهم تهم  11 عاما من دون  اأك��رث من 
تقدميهم ملحاكمة .

وخيبة  املعتقلني  اأه���ايل  اإح��ب��اط  ع��ن  الر�شالة  وع��ربت 
االأمريكية  االإدارات احلكومية  اأملهم يف عدالة ونزاهة 
مرور  بعد  ذويهم  اإن�شاف  يف  القانون  اإنفاذ  وموؤ�ش�شات 

كل هذه االأعوام.
قرار  تنفيذ  عن  االأمريكي  الرئي�س  تراجع  اىل  ولفتت 
�شيئة  االأماكن  تلك  اإغ��الق  واأن  املعتقلني،  االإف��راج عن 
ال�����ش��ي��ت وال�����ش��م��ع��ة ق��د ي��ك��ون م��ن ���ش��اأن��ه امل�����ش��اه��م��ة يف 
ال�شيا�شة  جت��اه  والكراهية  احلقد  ح��دة  من  التخفيف 
االأمريكية يف العامل االإ�شالمي عموما ويف اليمن على 

وجه اخل�شو�س .
ويقبع يف �شجن غوانتنامو 94 مينياً بعد اأن مت االإفراج 
بال�شجن يف ظروف  اآخ���رون   3 وت���ويف  منهم،   21 ع��ن 

غام�شة.

•• نيويورك-اأ ب:

التقطت  ووت�س  ريت�س  لهيومن  جديدة  �شور  اأظهرت 
مبنى  ل�828  كامال  ت��دم��ريا  ال�شناعية  االأق��م��ار  ع��رب 
يف  املتفحمة  املناطق  م��ن  ك��ب��ريا  وع���ددا  �شكنيا  وم��ن��زال 
ودعت  م�شلمون،  يقطنه  الذي  و�شط مدينة ميختيال، 

ال�شلطات للتحقيق يف ذلك.
اإىل  ميامنار  حكومة  البارزة  احلقوقية  املنظمة  ودع��ت 
الدينية  للهجمات  حد  لو�شع  حا�شمة  اإج���راءات  اتخاذ 
على امل�شلمني ، واإىل التحقيق الفوري يف ف�شل ال�شرطة 
يف وق���ف م��وج��ة ال��ع��ن��ف االأخ�����رية ���ش��ده��م م���ن تقتيل 

وتدمري وحرق. 
وقال مدير ق�شم اآ�شيا هيومن يف هيومن رايت�س ووت�س 
عن  امل�شوؤولية  يف  حتقق  اأن  احلكومة  على  اأدام���ز  ب��راد 
عمليات  وق��ف  يف  ال�شرطة  وف�شل  ميختيال  يف  العنف 

املنظمة  ودع��ت  كاملة  الأحياء  واالإح���راق  املتعمد  القتل 
وتعزيز  التمييز  اإنهاء  اإىل  ميامنار  حكومة  احلقوقية 

الت�شامح الديني لو�شع حد للهجمات �شد امل�شلمني.
امل�شلمني  الروهينغا  �شد  العنف  اأعمال  ح�شيلة  وبلغت 
43 قتيال وذكرت �شحيفة  اأيام  التي بداأت قبل ع�شرة 
1300 منزل  م��ن  اأك���رث  اأن  م��ي��امن��ار  اأوف  الي���ت  ن��ي��و 
األفا   11 اإىل ت�شريد  اأدى  اأحرقت، مما  اأخ��رى  ومباين 

و376 �شخ�شا.
اأن املواجهات بني البوذيني وامل�شلمني الروهينغا  ُيذكر 
عام 2012 اأ�شفرت عن مقتل اأكرث من 180 �شخ�شا 

وتهجري 125 األف �شخ�س اآخر.
االإن�شان يف  املتحدة اخلا�س حلقوق  االأمم  وك��ان مقرر 
اأعلن يف وقت �شابق  اأوجيو كينتانا قد  ميامنار توما�س 
اأنه تلقى تقارير اأ�شارت اإىل �شلوع الدولة وقوات االأمن 

يف بع�س اأعمال العنف التي ت�شتهدف امل�شلمني.

تدمر اأحياء كاملة للم�سلمني يف ميامنار 

اأخبار ال�ساعة: احلوار الوطني فر�سة 
تاريخية للخروج باليمن من اأزمته

•• اأبوظبي-وام:

اأك����دت ن�����ش��رة اأخ��ب��ار ال�����ش��اع��ة اأن احل����وار ال��وط��ن��ي ي��ع��د م��ن اأهم 
حمطات املرحلة االنتقالية التي مير بها اليمن وفر�شة تاريخية 
اإرادة  ع��ن��وان  وحت��ت  تعي�شها.  التي  االأزم���ة  م��ن  بالبالد  للخروج 
احلوار يف اليمن قالت اإن كلمة الرئي�س اليمني عبد ربه من�شور 
هادي يوم ال�شبت يف اإحدى جل�شات موؤمتر احلوار الوطني الذي 
بداأ يف الثامن ع�شر من �شهر مار�س املا�شي وت�شتمر اأعماله ملدة 
م�شار  يف  قدما  امل�شي  على  وا�شح  اإ�شرار  عن  تك�شف  اأ�شهر  �شتة 
احلوار واإجناحه وحتقيقه لالأهداف املرجوة منه باعتباره اخليار 
واالقت�شادي  واالأم��ن��ي  ال�شيا�شي  اال���ش��ت��ق��رار  لتحقيق  ال��وح��ي��د 
ون�شيجه  الداخلية  و�شالمة جبهته  اليمن  واحلفاظ على وحدة 
الن�شرة  واأ���ش��اف��ت  واال���ش��ط��راب.  التوتر  م��ن  ف��رتة  بعد  الوطني 
التي ي�شدرها مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث االإ�شرتاتيجية 
الو�شيلة  هو  احل��وار  اأن  اإىل  بو�شوح  اأ�شار  اليمني  الرئي�س  ..اأن 
و�شراع  اأهلية  ح��رب  يف  ال��دخ��ول  �شعبنا  �شتجنب  التي  الوحيدة 
اأكدته  م��ا  وه���ذا  كلها  واآم���ال���ه  مل��ق��درات��ه  ���ش��ام��ل  وت��دم��ري  م�شلح 
االأحداث والتوترات التي مر بها اليمن منذ عام 2011 وتوؤكده 
وخارجها  العربية  املنطقة  يف  كلها  الداخلية  ال�شراعات  جت��ارب 
والتوافق  احل���وار  ع��رب  اإال  ال�شراعات  ه��ذه  ملثل  ت�شوية  ال  حيث 
امل�شرتك  للتعاي�س  اأ�ش�س  ح��ول  املختلفة  وال��ت��ي��ارات  ال��ق��وى  ب��ني 
حتت مظلة الوطن الواحد. ولفتت اإىل اأن هناك معوقات �شعبة 
ومعقدة تعرت�س طريق موؤمتر احلوار الوطني اليمني وقد اأكد 
تريد  اإن هناك قوى ال  قال  بو�شوح حيث  اليمني  الرئي�س  ذلك 
�شعوبة  كانت  مهما  لكن  املن�شود  النجاح  يحقق  اأن  املوؤمتر  لهذا 
امل�شاركة  القوى  بني  اخلالفات  �شدة  كانت  ومهما  املعوقات  هذه 
القوى من  اإرادة االتفاق بني هذه  ف��اإن توافر  يف موؤمتر احل��وار 
حماوالت  كل  ويجه�س  كلها  والعقبات  امل�شكالت  يذلل  اأن  �شاأنه 
التي  ال��ق��وى  طبيعة  اأو  م�شدرها  ك��ان  اأي��ا  التعويق  اأو  التعطيل 
تقف وراءها وحتركها. وبينت اأن طول فرتة موؤمتر احلوار يتيح 
وجهات  وتقريب  للنقا�س  كبريا  زمنيا  هام�شا  فيه  للم�شاركني 
النظر ومن ثم التو�شل اإىل حلول و�شط ب�شاأن الق�شايا املطروحة 
على اأجندة احلوار. واأكدت اأن موؤمتر احلوار الوطني ميثل اأهم 
حمطات املرحلة االنتقالية التي مير بها اليمن وفق مبادرة دول 
التي  اخلليجية  امل��ب��ادرة  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 
تتكرر  ال  تاريخية  فر�شة  ف��اإن��ه  ول��ذل��ك  االن��ت��ق��ال  عملية  تنظم 
ختام  يف  ال�شاعة  اأخ��ب��ار  وقالت  اليمني.  الرئي�س  ق��ال  كما  دائما 
على  كبريا  ودول��ي��ا  اإقليميا  حر�شا  هناك  اإن  االإفتتاحي  مقالها 
املتوا�شلة  اجلهود  ولعل  اإه��داره��ا  وع��دم  الفر�شة  ه��ذه  ا�شتثمار 
عمر  ب��ن  جمال  اليمن  اإىل  املتحدة  االأمم  مبعوث  يبذلها  التي 
اإقناع املعار�شة اليمنية اجلنوبية يف اخلارج باالن�شمام  من اأجل 
ه��ذا ف�شال عن  ذل��ك بو�شوح  توؤكد  الوطني  اإىل موؤمتر احل��وار 
اخلليج  ل��دول  التعاون  دول جمل�س  تقدمه  ال��ذي  الكبري  الدعم 
العربية ويف املقدمة منها دولة االإم��ارات العربية املتحدة لليمن 
على امل�شتويات ال�شيا�شية واالقت�شادية وم�شاندته الكاملة لتنفيذ 
اإىل  و�شوال  بنجاح  بها  التي مير  االنتقالية  املرحلة  ا�شتحقاقات 
بناء اليمن امل�شتقر واملتحد الذي ميثل اإ�شافة اإىل معادلة االأمن 

واال�شتقرار يف املنطقة. 

كما اكد الرئي�س الفرن�شي لنظريه اللبناين ان فرن�شا 
ا�شتمرارية  ع���ن  ال���دف���اع  يف  ل��ب��ن��ان  ج���ان���ب  اىل  ت��ق��ف 
املوؤ�ش�شات وا�شتقالل و�شيادة وا�شتقرار البالد و اكد له 
دعمه لل�شيا�شة التي ينتهجها من اجل �شون لبنان من 

تداعيات االزمة ال�شورية.
الرئي�س  ج���ه���ود  ي���دع���م  ه���والن���د  ف��رن�����ش��وا  ان  وت���اب���ع 
لت�شكيل حكومة جديدة واالعداد لالنتخابات  �شليمان 
الت�شريعية املقبلة وقد ا�شتقال رئي�س الوزراء اللبناين 
جنيب ميقاتي وا�شبح لبنان يف حلظة حرجة مير بها 
النزاع  يثريها  التي  العميقة  االنق�شامات  ب�شبب  لبنان 

يف �شوريا املجاورة.

•• باري�ص-ا ف ب:

ام�س  �شباح  هوالند  فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�س  اجرى 
مكاملة هاتفية مع نظريه اللبناين مي�شال �شليمان اكد 
له خاللها دعمه ل�شون البالد من انعكا�شات الو�شع يف 

�شوريا، على ما افاد بيان من الرئا�شة.
ل��ب��ن��ان لتداعيات  ي��ت��ع��ر���س  ال��رئ��ا���ش��ة يف ح��ني  واف�����ادت 
كبري  ع���دد  ت��واج��د  ب�شبب  خ�شو�شا  ال�����ش��وري��ة  االزم����ة 
من الالجئني ال�شوريني، �شدد رئي�س اجلمهورية على 
لبنان  مل�شاعدة  الدويل  للمجتمع  عاجلة  تعبئة  �شرورة 

على مواجهة هذا التدفق .

•• لندن-عمان-وكاالت:

ت��ظ��اه��ر ���ش��وري��ون م��ن اأب���ن���اء بلدة 
ن���اح���ي���ة ال�������ش���ج���رة ال�������ش���وري���ة يف 
حم���اف���ظ���ة درع���������ا، ب����ال����ق����رب من 
احلدود االأردنية، للمطالبة بتوفري 
م�شاعدات اإن�شانية واإغاثية عاجلة 
واإدخالها عرب احلدود من االأردن.

ونا�شد املئات من اأبناء قرى ناحية 
الريموك  وادي  وق����رى  ال�����ش��ج��رة 
قرية   30 ن���ح���و  ت�������ش���م  وال�����ت�����ي 
امل��ت��ح��دة وال���دول  وم��زرع��ة، االأمم 
ال���ع���رب���ي���ة واحل����ك����وم����ة االأردن�����ي�����ة 
ب��ف��ت��ح اجل��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة م���ن معرب 
���ش��ّد ال���وح���دة امل��ق��اب��ل ل��ق��ري��ة بيت 
م�شاعدات  واإدخ����ال  ال�����ش��وري��ة،  اآرا 
للمواطنني  ع���اج���ل���ة  اإن�������ش���ان���ي���ة 
ال�شوريني يف القرى املحا�شرة من 

قّوات النظام ال�شوري.
وقال اأبوحممد اإن اأكرث من 600 
���ش��خ�����س م���ن ق���ري���ة ك���وي���ة وق���رى 
جماورة تظاهروا يف اإحدى املناطق 
بالقرب  االأردن  م���ع  احل����دودي����ة 
م��ن �شد ال��وح��دة، اح��ت��ج��اج��اً على 
االأ�شا�شية  الغذائية  امل��واد  انقطاع 
اجلي�س  ق��������ّوات  ح�������ش���ار  ب�����ش��ب��ب 

ال�شوري لقراهم.
املواطنني  اأن  اأب��وحم��م��د  واأ���ش��اف 
االأردن  اإىل  ال���ل���ج���وء  ي��رف�����ش��ون 
بعد  ق��راه��م  يف  ال��ب��ق��اء  ويف�شلون 
اجلي�س  كتائب  يد  على  حتريرها 

اأو�شاع  اأب��وحم��م��د  احل���ر، وو���ش��ف 
باملاأ�شاوية خ�شو�شاً  القرية  اأهايل 
تفر�شه  ال�����ذي  احل�������ش���ار  ظ���ل  يف 

قّوات النظام عليهم.
واأك�����د ه���اين غ����ازي امل��ح��م��د، اأحد 
مدر�شة  مدير  كوية  قرية  وجهاء 
�شيطرت  النظام  ق��ّوات  اأن  الكوية، 
واملطاحن،  احل��ب��وب  �شوامع  على 
ناحية  ق��رى  ت��زوي��د  ع��ن  وامتنعت 
الغربية ووادي الريموك  ال�شجرة 
عن تزويدها مبادة الدقيق، اإ�شافة 

ال�شيما  �شعبة،  اإن�����ش��ان��ي��ة  ظ���روف 
م���ن ن����زح م���ن ق����رى جم�����اورة اإىل 
ب��ل��دت��ه��م ب��ع��د حت��ري��ره��ا ع��ل��ى يد 

قّوات اجلي�س ال�شوري احلر.
م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، ه���اج���م ممثل 
االإئ��ت��الف ال��وط��ن��ي ل��ق��وى الثورة 
لندن،  يف  ال�������ش���وري���ة  وامل���ع���ار����ش���ة 
وليد �شفور، الواليات املتحدة على 
م���ا اع���ت���ربه ت��ق��اع�����ش��ه��ا ���ش��د نظام 
اأن  واع��ت��رب  االأ���ش��د،  ب�شار  الرئي�س 
ب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����ش��ا مت��ث��الن االآن 

اإىل املحروقات واملواد الغذائية.
النظامية  القّوات  اإن  املحمد  وقال 
قطعت كل الطرق املوؤدية اإىل قرى 
ن��اح��ي��ة ال�����ش��ج��رة ال��غ��رب��ي��ة، وتقوم 
التوجه  ي��ح��اول  �شخ�س  اأي  بقتل 

اإىل درعا.
يعانون  القرى  اأه��ايل  اأن  واأ���ش��اف 
من ح�شار خانق منذ 15 يوماً، ما 
اإىل انقطاع الطحني والغذاء  اأدى 

والكهرباء واملاء عنهم.
اأن االأه��ايل يعانون من  اإىل  واأ�شار 

اأف�شل اأمل الإنقاذ بالده.
وقال �شفور، يف مقابلة مع �شحيفة 
اإن رف�س  ام�����س،  ت��ل��ي��غ��راف  دي��ل��ي 
باراك  االأم���ريك���ي،  الرئي�س  ادارة 
اأوب���ام���ا، ال��ت��دخ��ل يف االأزم����ة التي 
ت�����ش��ه��ده��ا ���ش��وري��ا م��ن��ذ اأك����رث من 
عامني كان اهانة لل�شعب ال�شوري، 
وفرن�شا  بريطانيا  موقف  اأن  غري 
هو اأكرث تقدماً واأف�شل من موقف 
ال��ت��ي ترف�س  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات 

اتخاذ اأي اجراء.
اكرث  ه���ي  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اأن  وا����ش���اف 
املعار�شة  م�������ش���اع���دة  يف  ف��اع��ل��ي��ة 
ولديها  دع��م��ه��ا  وت��زي��د  ال�����ش��وري��ة 
م��ي��ل ل��ل��م�����ش��اع��دة وه����ذا ي��اأت��ي من 
 ، ك��ام��ريون  ديفيد  وزرائ��ه��ا  رئي�س 
اإىل  االآن  اأن��ه��ا مل تقبل حتى  غ��ري 
االئتالف  مطالب  فرن�شا  ج��ان��ب 
الوطني اقامة منطقة حظر جوي 

يف �شمال �شوريا .
جماعة  يف  الع�شو  ���ش��ف��ور،  وا���ش��ار 
ال�شورية  امل�������ش���ل���م���ني  االأخ�����������وان 
وباري�س  ل��ن��دن  اأن  اإىل  امل��ع��ار���ش��ة، 
ب����داأت����ا ال���ت���ح���رك ت��دري��ج��ي��اً جتاه 
االقتناع مبطلب االئتالف الوطني 
ال�شورية  واملعار�شة  الثورة  لقوى 

ب�شاأن منطقة حظر الطريان .
وف���ي���م���ا اع���ت���رب مم���ث���ل االئ���ت���الف 
اأن  ال�������ش���وري امل���ع���ار����س يف ل���ن���دن، 
الواليات املتحدة بحاجة الأخذ زمام 
املبادرة يف دعم املعار�شة ال�شورية ، 

املعار�سة ال�س�رية تنتقد تقاع�ش اأمريكا �سد الأ�سد

�سوريون يرف�سون اللجوء ويتظاهرون منا�سدين العامل

تظاهرات يف �سنعاء لأهايل معتقلني بغوانتنامو 

•• بغداد-وكاالت:

اظهرت اح�شائيات عراقية ر�شمية 
م��دع��وم��ة ب��اخ��رى اع��دت��ه��ا وكالة 
العنف  اع���م���ال  ان  ب��ر���س  ف��ران�����س 
االكرث  كانت  اذار-م��ار���س  �شهر  يف 
دم���وي���ة م��ن��ذ اع���م���ال ال��ع��ن��ف التي 
�شبقت انتخابات اب-اغ�شط�س عام 

.2010
وزارات  اعلنتها  حل�شيلة  ووف��ق��ا 
فقد  وال��دف��اع،  والداخلية  ال�شحة 
الهجمات  يف  �شخ�شا   163 ق��ت��ل 
 95 خالل �شهر اذار-مار�س، وهم 
مدنيا و 45 �شرطيا و 23 جنديا، 

وفقا للح�شيلة ذاتها.
ع���راق���ي���ا، هم   256 ا���ش��ي��ب  ك��م��ا 
و44  �شرطيا  و77  مدنيا   135
وكانت  للح�شيلة  وف��ق��ا  ع�شكريا، 
امل�����ش��ادر ذات��ه��ا اع��ل��ن��ت ع��ن مقتل 
 228 وا����ش���اب���ة  ع���راق���ي���ا   136
اخرين بجروح خالل �شهر �شباط-

فرباير املا�شي.
وكالة  اع���دت���ه���ا  ح�����ش��ي��ل��ة  وت����وؤك����د 
امنية  مل�شادر  وفقا  بر�س  فران�س 
�شخ�شا   271 م��ق��ت��ل  وط���ب���ي���ة، 
خالل  ب����ج����روح   906 وا�����ش����اب����ة 
ال�شهر  وق���ع���ت  ال���ت���ي  ال���ه���ج���م���ات 
املا�شي، ومتثل ارتفاعا عن ح�شيلة 
قتل  حيث  ال�شابق  ال�شهر  �شحايا 
 570 م��ن  اك���رث  وا���ش��ي��ب   220
وف��ق��ا حل�شيلة  ب���ج���روح،  اخ���ري���ن 

اىل  ت�شتند  ال��ت��ي  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س 
م�شادر امنية وطبية.

اذار-مار�س،   19 ال��ث��الث��اء  وي��ع��د 
ال��ع��ا���ش��رة لغزو  ال����ذك����رى  ع�����ش��ي��ة 
العراق، اليوم االكرث دموية خالل 
�شخ�شا   56 قتل  عندما  ال�شهر، 
على االقل يف هجمات دموية بينها 
عموم  يف  مفخخة  �شيارات  انفجار 

البالد.
اليوم  م���ار����س  اذار   19 ي��ع��د  ك��م��ا 
االك����رث دم���وي���ة م��ن��ذ ال��ت��ا���ش��ع من 

التي ت�شتهدف يف معظمها عنا�شر 
ا�شافة  احلكومية  واملقرات  االم��ن 
�شيعية يف  اىل جتمعات يف مناطق 

و�شط وجنوب البالد.
اإىل ذلك نفذت وزارة العدل ام�س 
حكم االعدام باأربعة ارهابيني من 
وايل  بينهم  القاعدة  تنظيم  رم��وز 
العراق  بدولة  ي�شمى  ما  يف  بغداد 

اال�شالمية .
الوزارة  يف  م�شدر  عن  بيان  ونقل 
ان دائرة اال�شالح العراقية نفذت، 

ايلول �شبتمرب عندما قتل حواىل 
اعمال  ان  ورغ���م  �شخ�شا  �شبعني 
ال��ع��ن��ف ال ت�����زال ���ش��ب��ه ي��وم��ي��ة يف 
بغداد  يف  وخ�������ش���و����ش���ا  ال�����ع�����راق، 
ح�شيلتها  ف��ان  وغربها،  و�شمالها 
ال تقارن بعدد القتلى الذي �شجل 
و2008   2006 ال��ع��ام��ني  ب���ني 
كل  االالف  اىل  ي�شل  ك��ان  وال���ذي 

�شهر.
وغالبا ما يعلن تنظيم القاعدة يف 
الهجمات  ع��ن  م�شوؤوليته  ال��ع��راق 

من  اربعة  بحق  العادل  الق�شا�س 
امل��دان��ني ب��اجل��رائ��م االره��اب��ي��ة من 
ي�شمى  وم��ا  القاعدة  تنظيم  رم��وز 
ب���دول���ة ال���ع���راق االإ���ش��الم��ي��ة وهم 
االرهابي مناف الراوي الذي ي�شغل 
من�شب وايل بغداد يف دولة العراق 
االإ����ش���الم���ي���ة واالإره�����اب�����ي حممد 
ابراهيم  ن���وري م��ط��ر، واالره���اب���ي 
عبد القادر علي، واالإرهابي حممد 

جابر توفيق .
واأ�شاف امل�شدر ان دائرة اال�شالح 
ال��ع��راق��ي��ة ن��ف��ذت اح���ك���ام االع����دام 
االرهابيني  بحق  امل��وت  حتى  �شنقا 
االأربعة، لقيادتهم جماميع ارهابية 
خ��ط��ط��ت ون��ف��ذت ع���دد ك��ب��ريا من 
ال�شعب  بحق  االجرامية  االع��م��ال 
املحافظات،  م��ن  ع��دد  ال��ع��راق��ي يف 
ب��ي��ن��ه��ا ت���ف���ج���ريات م��ت�����ش��ل�����ش��ل��ة يف 
ا�شافة  واالن��ب��ار  بغداد  حمافظتي 
�شطو م�شلح  بعمليات  قيامهم  اىل 
وال�شريفة  لل�شاغة  حم���ال  ع��ل��ى 
ال�شهداء  �شقط �شحيتها عدد من 

يف عدد من مناطق العا�شمة .
الق�شاء  ان  اىل  امل�����ش��در  وا����ش���ار 
ب�شاأن  ق�������راره  ا�����ش����در  ال����ع����راق����ي 
ارتكبتها  التي  االجرامية  االعمال 
ه����ذه امل��ج��م��وع��ة االره���اب���ي���ة وفقا 
للمادة الرابعة من قانون مكافحة 
املر�شوم  ورود  م���وؤك���دا  االره�������اب، 
اجلمهوري بتنفيذ عقوبة االعدام 

بحقهم .

ال�سلطات العراقية تعدم 4 من القاعدة

مار�س الأكرث دموية يف العراق منذ اأغ�سط�س 2010 

ميامنار تنهى احتكار الدولة لل�سحف 
ديلي وذا �شتاندرد تامي ديلي. وميتلك �شحيفة يونيون ديلي حزب 
احلكومة  ي��ق��ود  ال���ذي  للجي�س  امل���وايل  والتنمية  الت�شامن  احت���اد 
احلالية، كما ح�شل حزب الرابطة الوطنية من اأجل الدميقراطية 
الذى تقوده زعيمة املعار�شة احلائزة على جائزة نوبل اأونغ �شان �شو 

ت�شي على رخ�شة الإ�شدار جريدة �شوف يطلق عليها دي - ويف .
االإعالم  اأك��رث  اأن��ه �شمن  االإع���الم يف ميامنار قد �شنف على  وك��ان 
ا�شتمر منذ  الذي  الع�شكري  العامل خالل احلكم  للقمع يف  تعر�شا 
2010. ويقول وين ماو، اأحد قاطني يانغون الذي  1962 حتى 
�شوهد وهو ي�شرتى ن�شخة من �شحيفة ذا فوي�س ديلى عندما كانت 
ال�شحف حكومية فقط، ال�شيء الوحيد الذى كنت اأقروؤه هو �شفحة 

الوفيات . واأ�شاف االآن لدينا فر�شة لنفتح اأعيننا واأذاننا .

•• رانغون-وكاالت:

�شدرت اأربع �شحف جديدة ام�س االثنني يف ميامنار، يف موؤ�شر جديد 
خم�شة  ا�شتمر  ال��ذى  اليومية  لل�شحف  ال��دول��ة  احتكار  اإن��ه��اء  على 
احلكومة  اأطلقته  اإ�شالحي  برنامج  تنفيذ  �شياق  يف  وذل��ك  عقود، 
االإ�شالحي  الربنامج  اإط��ار  يف  احلكومة  منحت  وق��د  عامني.  قبل 
الإ�شدار  اإعالمية  جمموعة  ع�شرة  ل�شت  املا�شي  ال�شهر  تراخي�س 
�شحف يومية، اعتبارا من االأول من اأبريل-ني�شان، اإال اأن اأربعا منها 
فقط جنحت يف ال�شدور يف التاريخ املحدد. وبداأ �شريان الرتاخي�س 
ام�س ، حيث عر�شت اأك�شاك اجلرائد واملجالت يف يانغون ال�شحف 
اجلديدة وهى يونيون ديلي وذا فوي�س ديلي وذا غولدن الند فري�س 
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القوات الربيطانية: حرب اأفغان�ستان باأهم مراحلها
•• لندن-يو بي اأي:

دخلت  احل��رب �شد حركة طالبان  اأن  بريطانيون من  ع�شكريون  ق��ادة  ح��ّذر 
مرحلتها االأكرث اأهمية يف افغان�شتان، مع ا�شتعداد قوات االأمن االفغانية لتويل 
م�شاركة  دون  من  االأوىل  للمرة  نف�شها  تلقاء  من  التمرد  حماربة  م�شوؤولية 
قوات منظمة حلف �شمال االأطل�شي )ناتو(. وقالت �شحيفة الغارديان ام�س، 
املقبلة،  ال�شتة  االأ�شهر  ب��اأن  اك��دوا  افغان�شتان  الربيطانية يف  القوات  ق��ادة  اإن 
اإذا كانت اال�شرتاتيجية اجلديدة  املعروفة با�شم مو�شم القتال ، �شتك�شف ما 
اأن  ك��رزاي، لالعالن عن  االف��غ��اين، حامد  الرئي�س  ا�شتعداد  مع  اأكلها،  اأت��ت 
قوات بالده �شتتوىل قريباً زمام املبادرة يف العمليات القتالية يف جميع اأنحاء 
البالد. وا�شافت اأن العميد الربيطاين بوب برو�س، قائد فرقة هملند، نفى 
اأن تكون اال�شرتاتيجية اجلديدة مراهنة، و�شدد على اأن الوقت منا�شب االآن 
لنظريتها  وال�شماح  القتالية  املهمات  عن  للرتاجع  الربيطانية  القوات  اأمام 
القتالية من  قواته  ب�شحب  االأطل�شي  بدء حلف  قبل  الثقة  بك�شب  االفغانية 
اإنه ال  العام املقبل. وقال العميد برو�س يف مقابلة مع ال�شحيفة  افغان�شتان 
يهتم باملراهنات، الأن اال�شرتاتيجية اجلديدة هي خطة لنهاية حملة ع�شكرية 
بعناية مما  التخفيف من ذلك  املخاطر، ولكن مت  ببع�س  طويلة وحمفوفة 
جعلها جيدة مبا فيه الكفاية، ف�شاًل عن حقيقة اأن القوات االفغانية ا�شبحت 

قادرة جداً االآن على تويل امل�شوؤوليات االأمنية . وا�شاف هذه م�شكلتهم وهذا 
حل  يوجد  ال  اأن��ه  نعلم  ونحن  االفغانية(،  احلكومة  اإىل  ا�شارة  )يف  متردهم 
حرب  ك�شب  م��ن  اجلي�س  متكن  و�شيلة  وال  افغان�شتان  يف  للتمرد  ع�شكري 
مكافحة التمرد الأنها اأ�شا�شاً ق�شية �شيا�شية ومعركة العرو�س، من احلكومة 
االفغانية اإىل ال�شعب ومن املتمردين اإىل ال�شعب االفغاين .  وفيما اعرتف 
ال�شابط الربيطاين باأن احلملة الع�شكرية يف افغان�شتان متر مبرحلة �شعبة 
قوات  احتفاظ  ���ش��رورة  على  �شدد   ، والريبة  الغمو�س  من  ومرحلة  للغاية 
الناتو بقدراتها القتالية حتى نهاية عام 2014، املقرر لبدء ان�شحابها من 
حال  يف  االفغانية  للقوات  الدعم  وتقدمي  املخاطر  من  للتقليل  افغان�شتان، 
واجهت �شعوبات يف التعامل مع حركة طالبان . وقال العميد برو�س اإن االفغان 
طلبوا يف االأ�شابيع االأخرية امل�شاعدة من قوات الناتو على م�شتوى منخف�س 
اأقدامهم على االأر���س يف القتال مع  لكن بريطانيا رف�شت، جلعلهم يثبتون 
عدو ال يرحم ويعززون الثقة بقدراتهم على دحره، لكننا لن جنعلهم يف�شلون 
اأن  اإىل  ال�شحيفة  وا���ش��ارت   . له  بحاجة  حقاً  كانوا  اإذا  الدعم  لهم  و�شنقدم 
اجلرنال الربيطاين نك كارتر، نائب القائد العام لقوات الناتو يف افغان�شتان، 
�شدد على �شرورة اأن ال ينده�س النا�س اإذا ما مت ا�شتدعاء القوات الربيطانية 
للقيام مبهمة ع�شكرية يف افغان�شتان من االآن وحتى نهاية العام املقبل، حني 

تنهي قوات الناتو ر�شمياً 13 عاماً من عملياتها القتالية .

كوريا ال�سمالية تخفي اآثار جتاربها النووية تعديل جزئي يف احلكومة املوريتانية 
•• نواك�صوط-ا ف ب:

عبد  ول��د  حممد  املوريتاين  الرئي�س  اج��رى 
حكومة  على  طفيفا  وزاري���ا  تعديال  العزيز 
رئ��ي�����س ال�����وزراء م���والي ول���د حم��م��د لغظف 
طال وزارتني هما وزارة االت�شال والعالقات 
االجتماعية  ال�����ش��وؤون  ووزارة  ال���ربمل���ان  م��ع 
رئا�شة  اع��ل��ن��ت  ك��م��ا  واال�����ش����رة،  وال��ط��ف��ول��ة 

اجلمهورية.
وقالت الرئا�شة انه مبوجب املر�شوم الرئا�شي 
مت ت��ع��ي��ني حم��م��د ي��ح��ي ول���د ح��رم��ه وزي���را 

ل��الت�����ش��ال وال���ع���الق���ات م���ع ال���ربمل���ان خلفا 
حلمدي ولد حمجوب الذي غادر احلكومة.

االجتماعية  ال�������ش���وؤون  وزارة  ف����ان  ك���ذل���ك 
ا����ش���ب���ح���ت مبوجب  واال������ش�����رة  وال���ط���ف���ول���ة 
منت  ف��ال  عائ�شة  عهدة  يف  اجل��دي��د  املر�شوم 
مي�شل فرج�س التي حلت حمل موالتي منت 
املختار لتخرج بذلك االخرية من احلكومة. 
وال�����وزي�����ران اجل����دي����دان م���ن ق���ي���ادات حزب 

التجمع من اجل اجلمهورية احلاكم.
ت���اأت ال��رئ��ا���ش��ة على ذك��ر اال���ش��ب��اب التي  ومل 

دفعت اىل اجراء هذا التعديل الوزاري.

الباجي قائد ال�سب�سي يوؤكد:قانون العزل ال�سيا�سي و�سمة عار على تون�س
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

التون�شية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  اأك����د 
ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  االأ���ش��ب��ق 
رئ��ي�����س ح��رك��ة ن����داء ت��ون�����س، اإّن����ه 
تقارب بني  كانت هناك حم��اوالت 
اجلبهة ال�شعبية واحلركة بتن�شيق 

من الراحل �شكري بلعيد.
اأم�س،  اإذاع���ي  ت�شريح  واأ���ش��اف يف 
اأّن نداء تون�س حزب و�شطي ي�شّم 
وي�شاريني  ون��ق��اب��ي��ني  د���ش��ت��وري��ني 
ال�شيا�شية،  االأطياف  لكّل  ومفتوح 
اأجل  م��ن  ي��ع��م��ل  ح��زب��ه  اأّن  مبينا 
اإعادة التوازن يف امل�شهد ال�شيا�شي.

وحول امل�شاركة يف احلوار الوطني، 
قال ال�شب�شي اأّن احلوار لن ينجح 
يف �شورة عدم ح�شور نداء تون�س 
ال�شيا�شي  :امل�شهد  م�شيفا  ف��ي��ه، 

النه�شة  واالآن  االنتخابات..  تاأتي 
غ��ري م��ع��رتف��ة ب��ن��ا وت��ع��ت��ربن��ا غري 
موجودين.. ورغم ذلك ال نق�شي 

اأحدا يف تعامالتنا.
املن�شف  اأّما يف ما يتعّلق بت�شريح 
امل���رزوق���ي ال��رئ��ي�����س امل���وؤق���ت حول 
الباجي  اع���ت���رب  امل�����ش��ان��ق،  ن�����ش��ب 
بالكالم  ذل�����ك  ال�����ش��ب�����ش��ي  ق���ائ���د 
للتون�شيني،  امل����ط����م����ئ����ن  غ������ري 
بامل�شانق..  معني  :ل�شت  م�شيفا 
برئي�س  يليق  ال  امل��رزوق��ي  وك���الم 

جمهورية.. وناأ�شف لكالمه.
تون�س  ن���داء  ح��رك��ة  رئي�س  و���ش��ّدد 
اأّن  ع��ل��ى  ال�شب�شي  ق��اي��د  ال��ب��اج��ي 
االأكرب  والرهان  الرئي�شي  الهدف 
حل���رك���ة ن�����داء ت��ون�����س ه���و اإع�����ادة 
التون�شي  االج���ت���م���اع���ي  ال���ن���م���ط 

لطريقه.

موجود يف جهة والنه�شة واملوؤمتر 
يف جهة اأخرى.

قانون  مب�شروع  يتعّلق  م��ا  يف  اأّم���ا 
ال�شب�شي  ���ش��ّدد  ال�شيا�شي،  ال��ع��زل 
اّن������ه م����ن ح�����ّق ك����ل مواطن  ع���ل���ى 
احلياة  يف  ي�������ش���ارك  اأن  ت��ون�����ش��ي 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، وح��رم��ان��ه م���ن حقه 
اجلن�شية  م��ن  ح��رم��ان��ه  مثل  ه��ذا 

التون�شية.
واأ����ش���ار زع��ي��م ح��رك��ة ن���داء تون�س 

معقول.
واأ�شاف : حزبنا مبني اأ�شا�شا على 
االلتزام بالوطنية .. وقد جنح يف 
اإيجابي بني عدد من  تعامل  خلق 
غري  ولكّنه  ال�شيا�شية..  االأطياف 
ب�شر  ففيه  االنق�شامات  من  منّزه 

غري مع�شومني من اخلطاأ.
تون�س  ن��داء  تعامل  اإمكانية  وع��ن 
مع حركة النه�شة االإ�شالمية بعد 
حتى   : ال�شب�شي  قال  االنتخابات، 

�شيكون  امل�������ش���روع  ه�����ذا  اأّن  اإىل 
و���ش��م��ة ع����ار ع��ل��ى ت��ون�����س واأك����رب 
���ش��رخ يف وج���ه ت��ون�����س يف اخل����ارج، 
تفعيل  ي�����ري�����دون  م����ن   : ق����ائ����ال 
قانون االإق�شاء ال يوؤمنون بتون�س 
امل�شتقبل..  يف  حما�شبتهم  و�شيقع 

واالإق�شاء م�شيبة واأكرب خطا.
ع����دد  اأّن  ال�������ش���ب�������ش���ي  واأع�������ل�������ن 
حزبه  يف  املن�شوين  الد�شتوريني 
االإق�شاء  قانون  ي�شملهم  والذين 

يف �شورة تنفيذه ال يتجاوز ال�24 
�شخ�شا، م�شيفا : هوؤالء ال يتوقف 
احل���زب م��ن اأج��ل��ه��م ف��ن��داء تون�س 

فيه اأكرث من 60 األف منخرط.
وح�����ول ان�����ش��م��ام ح����زب امل����ب����ادرة، 
الرئي�س  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  ب��رئ��ا���ش��ة 
االأ���ش��ب��ق زي��ن ال��ع��اب��دي��ن ب��ن علي، 
قال  تون�س،  لنداء  م��رج��ان،  كمال 
مرحبا  ك��اأ���ش��خ��ا���س   : ال�����ش��ب�����ش��ي 
ك��ح��زب ال.. ه��ذا لي�س  بهم ول��ك��ن 

ان  ال�شب�شي  ق��اي��د  ال��ب��اج��ي  وق���ال 
عملية الت�شحيح هي نتيجة وجود 
حماوالت الإعادة ال�شعب التون�شي 
تون�س  ن��داء  اأّن  ال���وراء، مبينا  اإىل 

تكون  اأن  التون�شية  للبالد  ي��ري��د 
دولة القرن 21 وااللتحاق بركب 
ال����دول امل��ت��ق��دم��ة م��ن اج���ل اإع���ادة 

تون�س لنظارتها.

•• وا�صنطن-ا ف ب:

افادت �شحيفة وا�شنطن بو�شت ان كوريا ال�شمالية حر�شت على اخفاء اي اثر 
ال�شكوك  يغذي  ما  بالكامل  فرباير  �شباط  يف  اجرتها  التي  النووية  للتجارب 
بانها طورت منوذجا جديدا من القنابل ي�شتخدم اليورانيوم العايل التخ�شيب. 
يف  وخ���رباء  هويتهم  تك�شف  مل  ام��ريك��ي��ني  م�����ش��وؤول��ني  ع��ن  ال�شحيفة  ونقلت 
اال�شلحة ان اثار جتربة 12 فرباير مت �شبطها ب�شكل ملفت ومل تت�شرب �شوى 
كمية قليلة جدا من االثار امل�شعة يف اجلو. وكانت احلكومة االمريكية ا�شتبقت 
التجربة النووية وراقبتها عن كثب لتتمكن من جمع اي بقايا ميكن ان تك�شف 
التفجري، مل  التي تلت  القنبلة، بح�شب ال�شحيفة. لكن يف االيام  عن تركيبة 
تتمكن اأجهزة الك�شف االمريكية والكورية اجلنوبية من ر�شد اثار غازات م�شعة 
التجارب  موقع  ق��رب  الواقعة  ال120  املراقبة  حمطات  من  اي  يف  اعتيادية 

طفيفا  اث��را  يابانية  ط��ائ��رة  و�شجلت  ال�شحيفة.  وف��ق  ال��ه��واء،  يف  او  ال��ن��ووي��ة 
الحد النظائر امل�شعة هو �شينون133-، غري ان ذلك مل يعترب دليال قاطعا. 
التجارب  ح��ول  ملمو�شة  فعلية  معطيات  وج��ود  ع��دم  ان  ال�شحيفة  واو�شحت 
اجلو  غ���ازات يف  ت�شرب  ملنع  ال�شمالية  ك��وري��ا  م��ن  متعمدة  اىل حم��اول��ة  ي�شري 
ميكن ان تك�شف اي معلومات عن طبيعة جتاربها، وذلك ممكن من خالل طمر 
التجويفة التي ا�شتخدمت يف التجارب النووية يف عمق االر�س. ويعتقد بح�شب 
ال�شابقتني  النوويتني  جتربتيها  يف  ا�شتخدمت  ال�شمالية  كوريا  ان  ال�شحيفة 
البلوتونيوم امل�شتخرج من خمزون املواد القابلة لالن�شطار الذي �شكلته البالد 
يف نهاية الت�شعينيات. لكن يف حال اجنزت كوريا ال�شمالية بنجاح جتربة لقنبلة 
باليورانيوم، فذلك �شيوؤكد انها متكنت من امتام اآلية ثانية على طريق التو�شل 
الطبيعي  اليورانيوم  الكبرية من  با�شتخدام مواردها  نووية  ا�شلحة  اىل �شنع 

وتقنية جديدة للتخ�شيب، بح�شب ما او�شحت ال�شحيفة.

امل����واج����ه����ات  اأّن  اآخ����������ر،  وي������وؤك������د 
بانتظام" بني  م�شتمّرة  واخلالفات 
مزاجان  الأّنهما  وت�شوركني،  راي�س 
ي�شتعالن ب�شرعة، كما اأّن جريار ارو 
)مندوب فرن�شا( ال تنق�شه الكفاءة 
يف هذا املجال.اإّن ثالثتهم يع�شقون 
يلتقون  ولكنهم  الكالمّية  امل��ع��ارك 
ب�شفة منتظمة على طاولة الغداء. 
وتختم �شحيفة لوفيغارو الفرن�شية 
اخلبري  نظر  وجهة  بعر�س  مقالها 
بجامعة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ���ش��وؤون  يف 

االنتقادات  اأّن  ال����ش���ك  اجت����اه����ان، 
حقوق  انتهاكات  ب�شاأن  االأم��ريك��ي��ة 
االإن�����ش��ان يف رو���ش��ي��ا ل��ن ت�����ش��اه��م يف 

تليينهما..! 
نف�شه..  �شيعيد  ال��ّت��اري��خ  اأّن  ف��ه��ل 
نحن نقول، اإن املراهنني على عودة 
الّن�شخة االأ�شلية من احلرب الباردة 
�شي�شحون على مهزلة.. عفوا على 
فقد  ال��وط��ن��ّي��ة..  �شاحاتهم  خ���راب 
فرتة  طالت  وان  حتى  العامل  تغرّي 

خما�س هذا التغيري..!

ن��ي��وي��ورك، ري��ت�����ش��ارد غ����وان، الذي 
واملوقف  الرو�شي  املوقف  بني  ميّيز 
حليفتها  ال�����ش��ني،  ت��ع��ت��م��ده  ال����ذي 
االأم�����ن، والتي  ال��وف��ّي��ة يف جم��ل�����س 
ا�شتخدمت اإىل جانبها حق النق�س 
باأزمة  ت��ت��ع��ّل��ق  م��ن��ا���ش��ب��ات  ث���الث  يف 
���ش��وري��ا. ي��ق��ول ال��ب��اح��ث بكني اأكرث 
حر�شا على �شورتها، وتظهر عموما 
اأكرث تعاونا يف امللفات اليومية مثل 
يف  لها  رو�شيا  اأن  حني  يف  ال�شودان، 

الغالب موقف �شدامي ومعيق.

•• الفجر – خرية ال�صيباين 

مازال  القطبّية  التعددّية  اآّن  يبدو 
تتج�ّشد  حتى  طويل  �شوط  اأمامها 
واقعا ال يقبل املراجعة واالنتكا�س، 
وان بع�س اال�شتنتاجات التي ب�ّشرت 
مت�شّرعة  ك���ان���ت  ���ش��م�����ش��ه��ا  ب���ب���زوغ 
وجم������ّرد ت��و���ش��ي��ف حل��م��ل ك�����اذب ، 
تفقد  مل  االأم���ري���ك���ّي���ة  ف��ال�����ّش��ط��وة 
عنفوانها بعد واأمام املجتمع الدويل 
اأن ُيرفع الكابو�س  اآخر قبل  م�شوار 

االأمريكي على العامل.
ا�شتعادة  ي��وؤك��د ه��ذا املعطى، ه��و  م��ا 
ب���ع�������س ال���ت���ح���ال���ي���ل وال�����درا������ش�����ات 
احلرب  مل�شطلح  اجل��غ��را���ش��ي��ا���ش��ّي��ة 
ال����ب����اردة ع��ن��د ت���ن���اول ال��ك��ث��ري من 
امللفات الدولّية الراهنة، واأ�شا�شا يف 
تعاطيها مع امللّف ال�ّشوري احلارق.

بني  امل�����ش��ت��م��ّرة  ال�����ّذراع  يّل  فعملّية 
والدول  املتحدة  وال��والي��ات  رو�شيا 
احلرب  ري��اح  وك���اأّن  توؤ�ّشر  الغربية، 

الباردة عادت من جديد.
األقت  الفرن�شّية  لوفيغارو  �شحيفة 
ل���ه���ا ع���ل���ى هذه  ال�������ش���وء يف م���ق���ال 
االأج������واء امل�����ش��ت��ع��ادة داخ����ل جمل�س 

االأمن، مبا يوؤّكد اأّن �شيا�شة االأموات 
وتلقي  االأح�����ي�����اء  ت���ث���ق���ل  م�����ازال�����ت 

بظاللها عليهم.
ال�شفري  اخل��م��ي�����س،  اف���ت���ت���ح،  ل���ق���د  
فيتايل  املتحدة  االأمم  يف  ال��رو���ش��ي 
ت�شوركني، قاعة امل�شاورات اجلديدة 
مل��ج��ل�����س االأم�������ن، وال���ت���ي مّت اإع�����ادة 
تهيئتها بالكامل على نفقة مو�شكو. 
لن�شلي  رو�شية  بلغة  ال�شفري  وق��ال 
م��ن اج��ل اأن ت��ك��ون امل��ف��او���ش��ات اأقل 
اإىل  اإ����ش���ارة  يف  امل�شتقبل،  يف  ت��وت��را 
وبني  بينه  م��وؤخ��را  ج��رت  م�شاجرة 
احلديدّية  االأم���ري���ك���ي���ة  ال�����ش��ف��رية 
ا�شتهرت  ال����ت����ي  راي�����������س،  ������ش�����وزان 
اأن  درج���ة  اإىل  العلنّية  بتجاوزاتها 
احل��دي��ث عن  ي���رتّدد يف  ال  البع�س 
اأج������واء ج���دي���رة ب���احل���رب ال���ب���اردة. 
ماركوف،  ���ش��ريغ��ي  ي�����ش��ري  ح��ني  يف 
بوتني،  الرو�شي  الرئي�س  م�شت�شار 
البلدين.  ب��ني  ال��ب��ارد  ال�����ش��الم  اإىل 
وي�����ش��ف ب��ع�����س ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني يف 
ة، اجلّو بامل�شموم منذ  جمال�س خا�شّ

غرقت �شوريا يف الفو�شى.
دبلوما�شي  ع��ن  ال�شحيفة  وت��ن��ق��ل 
اإىل  " مع ع��ودة بوتني  غربي قوله 

ال��ّت��ه��م. ك���ان ال��رو���س اأول م��ن دفع 
ب��ف��ت��ح حتقيق  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  دم�����ش��ق 
فرن�شا  تبعتها  م��ا  ���ش��رع��ان  اأمم����ي، 
وبريطانيا، اللتان ا�شتطاعتا، بدعم 
طلبهما.  ف���ر����س  وا����ش���ن���ط���ن،  م���ن 
بنربة  الرو�شي  ال�شفري  عّقب  وق��د 
اإن الواليات املتحدة وفرن�شا  حاّدة: 
اأ�شاليب  ي�����ش��ت��خ��دم��ون  واالآخ���ري���ن 
ال��ت�����ش��ل��ي��ل، ول��ي��ط��رح ف��ر���ش��ّي��ة اأن 
الغرب،  م���ن  م��دع��وم��ة  امل��ع��ار���ش��ة، 
تختلق الهجمات الكيميائية لتدفع 
باجتاه التدخل الع�شكري يف �شوريا 
اأن  امل��ت��ح��دة،  االأمم  يف  وُي��ت��وّق��ع   ...
تربز مواجهات جدّية ب�شاأن نتيجة 
التحقيق، يف الوقت الذي تلوح فيه 
معركة جديدة يف االأفق. فاملعار�شة 
ال�شورّية ت�شتعد، بدعم من الواليات 
اح����ت����الل مقعد  ل��ط��ل��ب  امل���ت���ح���دة، 
مطلب   ، امل��ت��ح��دة  االأمم  يف  ���ش��وري��ا 
فيتايل  الرو�شي  املندوب  �شيعار�شه 

ت�شوركني بكّل �شرا�شة. 
م�شدر  لي�شت  �شوريا،  اأّن  اإىل  ي�شار 
اخل��������الف ال����وح����ي����د ب�����ني رو����ش���ي���ا 
والغرب. ففي مطلع مار�س املا�شي، 
اإىل  ال�شودان  حتولت مناق�شة ملف 

�شيا�شة  رو���ش��ي��ا  اع��ت��م��دت  ال�شلطة 
ومواقف  مت�شّددة  قومّية  خارجية 
ف���ي���ت���ايل ت�������ش���ورك���ني ت��ع��ك�����س ه���ذا 
االجتاه.  ومنذ بدء التحّوالت التي 
ت�شتبه  العربية،  املنطقة  �شهدتها 
رو�شيا يف اأّن الغرب يدفع اآليا باجتاه 
تغيري نظام البلد املعني. يف املقابل، 
بدورها، من  الغربية  ال��دول  ت�شتاء 
تتبنى  م��ازال��ت  مو�شكو  ت���رى  اأّن��ه��ا 
اإىل  تعود  تفكري  اأمن��اط  وت�شتخدم 
احلرب الباردة، وان معار�شتها تعيد 
ال���ف���ارق، معارك  م��ع  االأذه�����ان،  اإىل 
ا�شتخدم  عندما   ، ال��ك��ربى  االأم�����س 
ال�شوفيتية،  الدبلوما�شية  رئي�س 
اأندريه غروميكو، امللقب بال�شيد ال، 
ما ال يقّل عن 26  فيتو يف �شنتني، 
عدم  االأم��ري��ك��ان  ا�شتغّل  عندما  اأو 
ال�شوفيتي  االحت����اد  مم��ث��ل  ح�����ش��ور 
1950 ل��ي��م��ّرروا ق���رارا يجيز  ع��ام 
ال�شمالية  ك���وري���ا  ����ش���ّد  ال���ت���دّخ���ل 
االأزمة  مع  التعاطي  ويف  ...ح��ال��ّي��ا، 
ال�������ش���وري���ة، اأح�������دث ا����ش���ت���ب���اك بني 
با�شتخدام  تعّلق  والغربيني  الرو�س 
يتبادل  التي  الكيميائية،  االأ�شلحة 
واملعار�شة  احل��ك��وم��ة  م��ن  ك��ل  فيها 

فيتايل  ا�شتبق  ف��ق��د  ���ش��راع.  حلبة 
ت�����ش��ورك��ني  زم��ي��ل��ت��ه ����ش���وزان راي�س 
ب�شكل  م��ت�����ش��ام��ح  ن�������س  ب�����اق�����رتاح 
ال�شوداين،  الرئي�س  جت��اه  ملحوظ 
العتماد  ت�شعى  ه��ي  ك��ان��ت  ح��ني  يف 
ن�����ّس م��ف��ت��ول ال��ع�����ش��الت م��ن��ذ عدة 

اأ�شابيع. 
الفور  على  راي�����س  ه��رع��ت  غا�شبة، 
اإىل و�شائل االإعالم وروت وقائع هذا 
حذرها  بدوره  التخريبي.  التكتيك 
من  باالإهانة،  �شعر  وقد  ت�شوركني، 
التي  التخويف  اأ�شاليب  ا�شتخدام 
الوفد  م��ع  منها  ت��رجت��ى  ف��ائ��دة  ال 

الرو�شي.
اأّن  ال��ف��رن�����ش��ي��ة،  ال�شحيفة  وت����ورد 
زميلهم  ي�����ش��ف��ون  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني 
ال��رو���ش��ي، ب���اأّن���ه دب��ل��وم��ا���ش��ي المع، 
الّتفخيخ  م����ن����اورات  ع��ل��ى  وم��ع��ت��اد 
والّن�شف، والتي هي جزء من قواعد 
احد  وي��ق��ول  الدبلوما�شية.  اللعبة 
ينت�شبان  ك��اأّن��ه��م��ا  املجل�س  اأع�����ش��اء 
لي�شتدرك،  املراهقني،  �شريحة  اإىل 
راي�س  ������ش�����وزان  اأّن  اإىل  م�������ش���ريا 
متار�س �شالبتها حتى مع حلفائها 

الربيطانيني والفرن�شيني.

املواجهة م�شتمرةجمل�س الأمن ي�ستعيد اأجواء احلرب الباردة..!

•• اإ�صالم اباد-وكاالت:

اأح�����رق م�����ش��ل��ح��ون جم��ه��ول��ون 5 
�شهاريج نفط تابعة حللف �شمال 
منقطة  يف  )ال���ن���ات���و(  االأط��ل�����ش��ي 
بالو�ش�شتان  اإق���ل���ي���م  يف  ب������والن 

الباك�شتاين.
)داون(  �����ش����ح����ي����ف����ة  ون�����ق�����ل�����ت 
م�شادر  ع��ن  ام�����س،  الباك�شتانية، 
فتحوا  م�����ش��ل��ح��ني  اأن  ع�����ش��ك��ري��ة، 
النار  النارية،  دراجاتهم  من على 
كانت  التي   5 ال���  ال�شهاريج  على 
منطقة  يف  اأفغان�شتان  من  عائدة 
ك���ام���ب���ريي يف ب������والن، وق����د جنا 
ال�����ش��ائ��ق��ون وذك�����رت امل�������ش���ادر اأن 
املهاجمني اأحرقوا ال�شهاريج بعد 

امل��ك��ان. والذ  �شائقيها م��ن  ه��روب 
املهاجمون بالفرار قبل اأن تفر�س 
القوات االأمنية طوقاً حول املكان 

وتبداأ حتقيقاً باحلادثة.
امل�شلحني  اأن  امل�������ش���ادر  وذك������رت 
القريبة  اجل���ب���ال  اإىل  ت���وج���ه���وا 
البحث  واأن عمليات  املنطقة،  من 
اأي��ة جهة  تعلن  جارية عنهم ومل 

بعد م�شوؤوليتها عن الهجوم.
ا�شتهداف  امل�����ش��ّل��ح��ون  وي��وا���ش��ل 
املنطقة  ه��ذه  يف  الناتو  اإم����دادات 

خالل ال�شنوات ال� 6 االأخرية.
�شيا�شياً، بداأت االحزاب ال�شيا�شية 
االنتخابية  حمالتها  باك�شتان  يف 
يف  انتخابية  م���وؤمت���رات  واأق���ام���ت 

خمتلف انحاء البالد.

اال�شالمية  اجلماعة  حزب  واأق��ام 
رئي�شي  ا�����ش����الم����ي  ح������زب  وه������و 
كرات�شي  يف  ان��ت��خ��اب��ي��ا  م����وؤمت����را 
وق��ام الع��ب الكريكت ال��ذي اجته 
ال�شيا�شي عمران خان  العمل  اىل 
بلدة  يف  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ب��ال��دع��اي��ة 
�شوات  بوادي  الرئي�شية  مينجورا 

وهي معقل حلركة طالبان.
ال��ذي��ن احت�شدوا  وق���ال الن�����ش��اره 
اأن نركز  ول��وح��وا ب��االع��الم يجب 
���ش��ي��ط��ب��ق منهج  ال��ت��ع��ل��ي��م.  ع��ل��ى 
االغنياء  الط��ف��ال  موحد  درا���ش��ي 
�شاء  ان  �شواء  حد  على  والفقراء 

اهلل.
11 مايو  وجت��ري االنتخابات يف 
اي���ار وه��ي امل���رة االوىل ال��ت��ي يتم 

واأقام حزب جمعية علماء اال�شالم 
يوؤيد  ال������ذي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ف�����ش��ل 
الناخبني  وي�����ش��ت��ق��ط��ب  ط��ال��ب��ان 
دعاية  وامل���ت���دي���ن���ني  ال��ي��م��ي��ن��ي��ني 
ان��ت��خ��اب��ي��ة يف اله����ور ث����اين اكرب 

مدن باك�شتان.
ولوح ع�شرات االالف من املوؤيدين 

باأعالم احلزب.
وق��ال زعيم احل��زب موالنا ف�شل 
امريكا  ا���ش��ت��غ��ل��ت  اذا  ال���رح���م���ن 
وقوتها  الغربية قدراتها  والقوى 
مما  بهذا  �شرنحب  فاننا  ايجابيا 
القوى  ت��ل��ك  ت���ع���رتف  اأن  ي��ع��ن��ي 
ال����ع����امل يف  دول  ب���ح���ق  ال���ع���امل���ي���ة 
احلرية وتعرتف بحقوق االن�شان 

يف هذه الدول وحترتم �شيادتها.

االنتخابية  ال��ل��ج��ن��ة  واخ����ت����ارت 
ال�شابق  ال���ق���ا����ش���ي  ب���ب���اك�������ش���ت���ان 
خان  ه���ازار  م��ري  العليا  باملحكمة 

باأعمال  ق��ائ��م��ا  ل��ي��ك��ون  خ��و���ش��و 
رئي�س الوزراء اىل ان يتم انتخاب 

رئي�س جديد للوزراء.

فيها االنتقال من حكومة منتخبة 
اىل اخرى يف البالد التي �شهدت 

ثالثة انقالبات ع�شكرية.

الأحزاب الباك�ستانية تبداأ حمالتها الدعائية 

اإحراق خم�سة �سهاريج للناتو يف باك�ستان 

وفد دبلوما�سي م�سري 
يزور معتقاًل بغوانتانامو 

•• القاهرة-د ب اأ:

امل�شرية يف  ال�����ش��ف��ارة  م��ن  وف��د  زار 
وا���ش��ن��ط��ن امل��واط��ن امل�����ش��ري طارق 
غوانتانامو  يف  امل��ع��ت��ق��ل  ال�������ش���واح 
وزارة  اأ������ش�����درت�����ه  ب����ي����ان  ب���ح�������ش���ب 
البيان  وق��ال   . امل�شرية  اخلارجية 
غوانتانامو  ���ش��ج��ن  زار  ال��وف��د  اإن 
م�������ار��������س-اآذار  و19   18 ي����وم����ي 
املعتقل  ال�����ش��واح،  وال��ت��ق��ى  احل����ايل 
اإطار اجلهود التي  هناك، وذلك يف 
م�شالح  لرعاية  ال���وزارة  بها  تقوم 
امل���واط���ن���ني يف اخل��������ارج. واأ�����ش����اف 
البيان اأن الوفد الذى التقى ال�شواح 
الظروف  على  اط��ل��ع  �شاعتني  مل��دة 
ذلك  ب��ه مب��ا يف  اخل��ا���ش��ة  املعي�شية 
والرعاية  الراهنة  ال�شحية  حالته 

التي يتلقاها يف هذا ال�شدد.

هدوء يف متبكتو 
بعد هجوم مل�سلحني

•• باماكو-ا ف ب:

بعد  ن�شبي على متبكتو  ه��دوء  خيم 
التي  العنيفة  امل��ع��ارك  م��ن  ���ش��اع��ات 
مدعومني  املاليون  اجلنود  خا�شها 
م��ن ق����وات ف��رن�����ش��ي��ة ���ش��د مقاتلني 
املدينة  ه��ذه  اىل  ت�شللوا  ا�شالميني 
ال��واق��ع��ة يف �شمال غ��رب م��ايل، كما 
وق��ال �شابط  اف��اد م�شدر ع�شكري. 
فران�س  ل��وك��ال��ة  امل����ايل  اجل��ي�����س  يف 
بر�س طالبا عدم ذكر ا�شمه يف ات�شال 
هاتفي انه يف الوقت الراهن الهدوء 
على  ن�شيطر  نحن  متبكتو.  ي�شود 
الو�شع . وا�شاف لي�س هناك اطالق 
ن����ار ول���ك���ن وح���دات���ن���ا ع��ل��ى االر�����س 
مت�شط املنطقة وتتحقق مما اذا كان 
هناك جهاديون فيها ام ال ، من دون 

اعطاء تفا�شيل ا�شافية.

ل جناح حل�ار وطني يف غياب حركة نداء ت�ن�ش
م�سانق املرزوقي كالم ل يليق برئي�س جمهورية  

�سنت�سدى ملحاولت اإعادة ال�سعب الت�ن�سي اإىل ال�راء

الباجي قائد ال�شب�شي
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العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى رقم )2012/326٤ ابتدائي ( املنظورة امام 
عليه/ املدعي  على  واملرفوعة  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة 
ن�شرا   اع��الن��ه   النعيمى،  ابراهيم  ف��ريوز  مو�شى  جمعة  خليفة 
وقد حتدد لنظر الدعوى جلل�شة يوم االحد املوافق 1٤/٤/2013 
اآل  الكائن مبع�شكر  اللجنة  ال�شاعة 6.00 م�شاءا مبقر  يف متام 

نهيان وذلك على نفقة املدعي/ حممد خلفان ربيعة العلى.  
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1059 عقاري كلي                                            
اىل املدعى عليه /1- اري�شتوكرات ا�شتار لال�شتثمارات ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /جو�شتني ادوارد  ج��وردون وميثله: �شالح ح�شن حممد 
مبا�شري قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالت�شديق على حكم حتكيم 
يف الدعوى مع الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.    وحددت 
 ch1.B.8 لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/٤/1٤ ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فانت مكلف باحل�شور 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االق��ل،  ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  263/ 2013 -عمايل - م ع- �ض- اأظ

امل�شتاأنف : املعامل للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  امل�شتاأنف عليه:حممد 
جمال الدين  دين حممد اجلن�شية: بنغالدي�س مو�شوع اال�شتئناف : ا�شتئناف 
الدين  دين حممد  املطلوب اعالنه:حممد جمال  على كامل مبلغ احلكم   
اجلن�شية: بنغالدي�س   العنوان: بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 2013/263 
عمايل م ع- �س - اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق2013/٤/8 لذا 
حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  267/ 2013 -عمايل - م ع- �ض- اأظ

امل�شتاأنف : املعامل للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  امل�شتاأنف عليه:�شاهجان 
ابو يو�شف اجلن�شية: بنغالدي�س مو�شوع اال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف 
املطلوب اعالنه:�شاهجان ابو يو�شف اجلن�شية: بنغالدي�س    العنوان: بالن�شر  
مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2٤٤6 عم 
جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/٤/9 لذا فانت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف 
ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

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

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

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  265/ 2013 -عمايل - م ع- �ض- اأظ

امل�شتاأنف : املعامل للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات  امل�شتاأنف عليه:لقمان 
�شلطان مياه اجلن�شية: بنغالدي�س  مو�شوع اال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف 
كامل  املطلوب اعالنه:لقمان �شلطان مياه اجلن�شية: بنغالدي�س   العنوان: 
بالن�شر  مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2٤٤5 
 2013/٤/9 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل حمكمة 
ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  107456 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: ريدي�ش تكن�ل�جي�ش  ) �ش. ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 12٤ ملك احمد عبدالرحيم العطار بر دبي- الكرامة  ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    573368 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   762٤6 التجاري: 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/2/05 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/2/05
�س�ان للمحا�سبة والتدقيق  ، العنوان: مكتب رقم 7 ملك حممد عبدالرحمن 
كافة  معه  م�شطحباً   0٤ فاك�س/2662793   0٤  2662790 هاتف:  اخلبي�شي  البحر- 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  107456 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: واي جاي باور ال�سرق الو�سط   ) �ش. ذ.م.م(.
نا�شر    عيال  دي���ره-  ه���ادي-  �شالح حممد  105 ملك حممد  رق��م  ال��ع��ن��وان: مكتب  
ال�شكل القانوين: ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 635٤5٤ رقم القيد بال�شجل 
التجاري: 1055281 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/3/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/3/17 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �س�ان 
للمحا�سبة والتدقيق  ، العنوان: مكتب رقم 7 ملك حممد عبدالرحمن البحر- 
اخلبي�شي هاتف: 2662790 0٤ فاك�س/2662793 0٤ م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  107456 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: �ساكمان ميدل اي�ست لتجارة ال�ساحنات  ) �ش. ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 105 ملك حممد �شالح حممد هادي- ديره- عيال نا�شر   ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م   635٤53 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين: 
التجاري: 1055310 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/3/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/3/17 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �س�ان 
للمحا�سبة والتدقيق  ، العنوان: مكتب رقم 7 ملك حممد عبدالرحمن البحر- 
اخلبي�شي هاتف: 2662790 0٤ فاك�س/2662793 0٤ م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  107456 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: دميا وات�ش  ) �ش. ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 202 ملك ابوبكر �شلطان ح�شن- الرقة  ال�شكل القانوين: ذات 
 59017 التجاري:  بال�شجل  القيد  رقم   533216 الرخ�شة:  رقم  حم��دودة.  م�شوؤولية 
ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت  التنمية االقت�شادية بدبي  مبوجب هذا تعلن دائ��رة 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  التجاري لديها 
بتاريخ 2012/5/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2012/5/25 وعلى 
حما�سب�ن  مــزارز  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن 
قان�ني�ن ، العنوان: مكتب رقم 220 ملك الن�شر �شبورت كلب- بردبي- عود ميثاء   
واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   0٤ فاك�س/3573110   0٤  3573111 هاتف: 

الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  107456 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: الك��ش وكمال لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة ) �ش. ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 305 ملك عبدالرحمن ا�شحاق حممد قا�شم- ديرة- املرر   ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م   609395 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين: 
التجاري: 1026909 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2011/2/06 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2011/2/06
الكتبي وم�سارك�ه حما�سب�ن قان�ني�ن ، العنوان: مكتب 1001 ملك مركز مزايا- 
بر دبي- مركز مزايا هاتف: 3215355 0٤ فاك�س/3215356 0٤ م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  107456 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:�س�ان للمحا�سبة والتدقيق  
العنوان: مكتب رقم 7 ملك حممد عبدالرحمن البحر- اخلبي�شي هاتف: 2662790 
االقت�شادية بدبي  التنمية  دائ��رة  تعلن  ف��اك�����س/2662793 0٤ مبوجب هذا   0٤
تكن�ل�جي�ش  ريدي�ش  لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
)�ش.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/2/05 واملوثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/2/05  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  107456 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:�س�ان للمحا�سبة والتدقيق  
العنوان: مكتب رقم 7 ملك حممد عبدالرحمن البحر- اخلبي�شي هاتف: 2662790 
االقت�شادية بدبي  التنمية  دائ��رة  تعلن  ف��اك�����س/2662793 0٤ مبوجب هذا   0٤
ال�سرق  باور  جاي  واي  لت�شفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه 
الو�سط)�ش.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/3/17 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/17  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  107456 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي:�س�ان للمحا�سبة والتدقيق  
العنوان: مكتب رقم 7 ملك حممد عبدالرحمن البحر- اخلبي�شي هاتف: 2662790 
االقت�شادية بدبي  التنمية  دائ��رة  تعلن  ف��اك�����س/2662793 0٤ مبوجب هذا   0٤
اي�ست  ميدل  �ساكمان  لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
بتاريخ  دبي  حماكم  قرار  مبوجب  وذلك  ال�ساحنات)�ش.ذ.م.م(  لتجارة 
2013/3/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/17  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات واالأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  107456 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: مزارز حما�سب�ن قان�ني�ن ،
هاتف:  ميثاء    عود  بردبي-  كلب-  �شبورت  الن�شر  ملك   220 رقم  العنوان: مكتب   
3573111 0٤ فاك�س/3573110 0٤  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية 
اأع�����اله لت�شفية دميــا وات�ش  امل���ذك���ور  امل�����ش��ف��ي  ت��ع��ي��ني  ق���د مت  ب���اأن���ه  ب��دب��ي 
)�ش.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2012/5/25 واملوثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2012/5/25  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  107456 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: الكتبي وم�سارك�ه حما�سب�ن قان�ني�ن 
ب��ر دب���ي- م��رك��ز م��زاي��ا هاتف:  ال��ع��ن��وان: مكتب 1001 ملك م��رك��ز م��زاي��ا-   
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب    0٤ ف����اك���������س/3215356   0٤  3215355
االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية الك��ش 
وذلك مبوجب  )�ــش.ذ.م.م(  امل�ؤجرة  الركاب باحلافالت  لنقل  وكمال 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2011/2/06 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من  بتاريخ 2011/02/06  
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )٤5( وذل��ك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/40  عقاري كلي                  
���س م ح جم��ه��ول حمل  اك�����ش��ون ديفيلومبنت  امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / علي احمد جالليان وميثله: احمد احلاج 
ق��ررت بجل�شتها  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  امل��ه��ريي   امل��ي��دور  خ��ادم بطي 
املنعقدة  بتاريخ 2013/3/20 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم 
بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة 
بالقاعة  �شباحا   11.00 ال�شاعة   2013/٤/17 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم 

ch1B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 713 /2013    عم جز- م ع- ب - اأظ

عرب  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  مياه  جيندو  الدين  نزمي  مدعي/   
احلقول للطاقة واالن�شاءات اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى:م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه /عرب احلقول للطاقة واالن�شاءات اجلن�شية: االمارات     
اقام الدعوى  بالن�شر( حيث ان املدعي  عنوانه: بالن�شر)العالن املدعى عليها 
لنظر  موعدا   2013/٤/8 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة  املحكمة العمالية - �شخ�شيا او بوا�شطة 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/3/11
قلم املحكمة  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 244 /2013    عم جز- م ع- ب - اأظ

بي  جونغهان  عليه:  مدعي  لبنان  اجلن�شية:  كريديه  حممد  عمر  مدعي/   
لال�شتثمار والتطوير العقاري اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى:م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه  جونغهان بي لال�شتثمار والتطوير العقاري اجلن�شية: 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٤/08 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 862و861 /2013    عم جز- م ع- ب - اأظ

حممود  في�شل   -2 باك�شتان  اجلن�شية:  رزاق  حممد  احمد  �شهزاد  مدعيان/   
اوان اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: �شمريز اقبال العمال اال�شباغ اجلن�شية: 
االمارات  مو�شوع الدعوى:م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه /�شمريز اقبال 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  اال�شباغ  العمال 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/٤/08 موعدا 
الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة  املحكمة العمالية - �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 

2013/3/25
قلم املحكمة  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم2013/103    عم جز- م ع- ب - اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  احمد  ح�شني  يا�شني  حممد  مدعي/   
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  اجلديدة  ماج�شتيك 
الدعوى:م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه /ماج�شتيك اجلديدة للمقاوالت 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/٤/08 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة  املحكمة العمالية - �شخ�شيا او بوا�شطة 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/3/18
قلم املحكمة  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 652 /2013    عم جز- م ع- ب - اأظ

 مدعي/ رحمن �شاه ا�شكندر اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: موؤ�ش�شة اخل�شر 
الدعوى:م�شتحقات عمالية املطلوب  للمقاوالت اجلن�شية: االمارات  مو�شوع 
اعالنه /موؤ�ش�شة اخل�شر للمقاوالت اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٤/8
املحكمة  الكائنة    - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الدائرة االوىل  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3476 /2012    عم جز- م ع- ب - اأظ

 مدعي/ كامر ح�شني عتيق الرحمن اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: �شكاي 
بيلد للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى:م�شتحقات عمالية 
املطلوب اعالنه /�شكاي بيلد للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات   عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
فانت مكلف باحل�شور  لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/٤/8 موعدا  االثنني 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - العمالية  املحكمة  الكائنة  
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 215 /2013    عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ �شومون مياه ممتاز مياه اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: الريف   
الدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الوا�شع 
عمالية املطلوب اعالنه /الريف الوا�شع للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات   
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٤/08 املوافق  االثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - العمالية  املحكمة  الكائنة    - االبتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 842 /2013    عم جز- م ع- ب - اأظ

 مدعي/ ابوبكر �شم�س العامل اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: يولند اخلليج 
الدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  املعدنية  لالن�شاءات 
اجلن�شية:  ذ.م.م  املعدنية  لالن�شاءات  اخلليج  يولند  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٤/8 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/2٤
قلم املحكمة  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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املال والأعمال

ماجد بن حممد يفتتح فعاليات موؤمتر دبي العاملي حلماية امل�ستهلك ومعر�س باور براندز دبي 2013 

دبي ت�ست�سيف اأكرث من 250 من قادة التمويل الإ�سالمي للرتكيز على تعزيز الروابط مع القت�ساد احلقيقي

•• اأبوظبي-وام:

االإمارات  مركز  يف  ال��راأي  ا�شتطالعات  اإدارة  اأجرته  للراأي  ا�شتطالع  ذك��ر 
املواطنني  من  املائة  يف  ر84   5 اأن   .. اال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات 
يعتقدون اأن هناك هدرا يف ا�شتخدام املياه. وت�شدرت اإمارة اأبوظبي القائمة 
بن�شبة 8 ر93 يف املائة من الذين يعتقدون اأن هناك هدرا يف ا�شتهالك املياه 
بينما حلت اإمارة اأم القيوين يف املرتبة االأخرية بن�شبة 9 ر57 يف املائة. وياأتي 
اال�شتطالع حر�شا من مركز االإمارات للدرا�شات على تقييم م�شتوى الوعي 
وللوقوف  الدولة  مواطني  بني  املياه  ا�شتخدام  تر�شيد  باأهمية  املجتمعي 
على اأبعاد هذه الق�شية ودرجة الوعي املجتمعي بها متهيدا لو�شع اخلطط 
وحمايتها  املائية  مواردنا  على  احلفاظ  ت�شمن  التي  الالزمة  والتو�شيات 

االإمارات  دول��ة  يف  املياه  ا�شتهالك  معدل  ويعترب  واال�شتنزاف.  الهدر  من 
واحدا من اأعلى املعدالت يف العامل وهو اأمر يدق ناقو�س اخلطر وال�شيما يف 
ظل ندرة موارد املياه الطبيعية يف املنطقة والطلب املتزايد على املياه وتعد 
اأن للجيل احلايل  املوارد املائية ثروة من الرثوات الطبيعية للوطن وكما 
حق االنتفاع بها فاإن م�شوؤولية املحافظة عليها وواجب حمايتها من الهدر 
واال�شتنزاف تقع على عاتقه ل�شمان حق االأجيال القادمة فيها ولن يكون 
اال�شتطالع ميدانيا  املياه وقد طبق  ا�شتهالك  تر�شيد  اإال من خالل  ذلك 
على عينة قوامها األف فرد من مواطني الدولة ومثلت العينة مناطق دولة 
االإم��ارات كافة وكانت ن�شبة اال�شتجابة 6 ر91 يف املائة بهام�س خطاأ اأقل 
من 3 ر5 يف املائة عند درجة ثقة بالنتائج 95 يف املائة. ومتثلت االأهداف 
اأن هناك هدرا يف  ن�شبة من يعتقد  اإىل  التعرف  الرئي�شية لال�شتطالع يف 

املواطنني  ا�شتخدام  اإىل مدى  والتعرف  االإم���ارات  دول��ة  املياه يف  ا�شتخدام 
لو�شائل وطرق تر�شيد ا�شتهالك املياه والتعرف اإىل مدى الر�شا عن ال�شبل 

املتبعة يف الدولة للتوعية برت�شيد ا�شتخدام املياه.
واأظهرت النتائج وجود اعتقاد وا�شع بني املواطنني باأن هناك بالفعل هدرا يف 
ا�شتخدام املوارد املائية يف الدولة حيث اأعرب 5 ر84 يف املائة من املواطنني 
عن اعتقادهم باأن هناك هدرا يف ا�شتخدام املياه يف االإم��ارات وكانت ن�شبة 
الذين ع��ربوا عن ه��ذا ال���راأي ل��دى االإن���اث اأك��رب منها ل��دى ال��ذك��ور حيث 
عند  املائة  ر82 يف   5 املائة مقابل  ر86 يف   4 االإن���اث  ل��دى  الن�شبة  بلغت 
وتعزز  االعتقاد  زاد  الدرا�شي  املوؤهل  ارتفع  كلما  اأنه  وا�شحا  وكان  الذكور. 
املائة  ر88 يف  باأن هناك هدرا يف ا�شتخدام املياه حيث اأظهرت النتائج اأن 9 
من حملة �شهادات الدرا�شات العليا يعتقدون ذلك بينما بلغت الن�شبة عند 

من يحملون موؤهال درا�شيا اأقل من الثانوية 9 ر67 يف املائة. وفيما يتعلق 
امل�شتطلع  ن�شبة  اأن  النتائج  اأظهرت  املياه  ا�شتهالك  تر�شيد  بو�شائل وطرق 
اأث��ن��اء غ�شل الوجه  امل��ي��اه  ب��اإق��ف��ال �شنبور  اآراوؤه�����م ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون دائ��م��ا 
وتنظيف االأ�شنان واحلالقة هي 9 ر34 يف املائة بينما بلغت ن�شبة املواطنني 
الذين ير�شدون ا�شتهالك املياه ب�شكل دائم اأثناء اال�شتحمام 4 ر58 .. وقال 
8 ر32 يف املائة من املواطنني باأنهم ير�شدون ا�شتهالك املياه ب�شكل دائم يف 
املطبخ . كما اأظهرت النتائج اأن ن�شبة تر�شيد املياه عرب ا�شتخدام اأقل كمية 
من املياه عند غ�شل ال�شيارة هي 8 ر31 يف املائة فيما بلغت ن�شبة ا�شتخدام 
و�شائل تر�شيد املياه يف اأحوا�س ال�شباحة املنزلية 22.1 يف املائة..اأما ن�شبة 
للمياه  املوفرة  احلديثة  واالأجهزة  التقنيات  ي�شتخدمون  الذين  املواطنني 

فقد بلغت 24.1 يف املائة. 

ا�ستطالع: 5 ر84 يف املائة من املواطنني يعتقدون اأن هناك هدرًا يف ا�ستخدام املياه

•• دبي-الفجر: 

بن  ال�شيخ مكتوم  �شمو  رعاية  حتت 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
حاكم دبي، اأفتتح �شمو ال�شيخ ماجد 
رئي�س  مكتوم،  اآل  را�شد  حممد  بن 
هيئة دبي للثقافة والفنون، موؤمتر 
امل�شتهلك  حل���م���اي���ة  ال���ع���امل���ي  دب�����ي 
 2013 دبي  براندز  ب��اور  ومعر�س 
ال���ل���ذان ي��ق��ام��ان ب��ال��ت��زام��ن م��ع��اً يف 
للموؤمترات  ال������دويل  دب����ي  م���رك���ز 
وامل��ع��ار���س يف ال��ف��رتة م��ن 1 اإىل 3 
مرا�شم  وح�����ش��ر   .2013 اأب���ري���ل 
�شامي  ����ش���ع���ادة  م����ن  ك����ل  االف���ت���ت���اح 
التنمية  دائ��رة  ع��ام  مدير  القمزي، 
االقت�شادية يف دبي، وعمر بو�شهاب، 
الرقابة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
ال��ت��ج��اري��ة وح��م��اي��ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك يف 
اق��ت�����ش��ادي��ة دب����ي، وع����دد ك��ب��ري من 
بدولة  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 

االإمارات العربية املتحدة.
و�شهد �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد 
حلماية  العاملي  دب��ي  موؤمتر  افتتاح 
 27 ف��ي��ه  ي�����ش��ارك  ال���ذي  امل�شتهلك 
الفكر  اأ�شحاب  نخبة  من  متحدث 
امل�شتهلك  حماية  يف  القرار  و�شناع 
وامللكية الفكرية، وقام �شموه بجولة 
ب�شحبة  املعر�س  قاعة  يف  تفقدية 
����ش���ع���ادة ال���ق���م���زي وع�����دد م���ن كبار 
ال�شخ�شيات، حيث اطلع �شموه على 
عددها  والبالغ  العار�شة  ال�شركات 
30 �شركة، وحت��دث مع  م��ا ي��ق��ارب 

ال�شركات  م�������ش���وؤويل  م���ن  ال��ع��دي��د 
العار�شة يف احلدث.

�شامي  �شعادة  ق��دم  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
ال�شيخ  ل�شمو  خا�شاً  �شكراً  القمزي 
مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
دبي  ل�موؤمتر  الكرمية  رعايته  على 
امل�شتهلك، ومعر�س  العاملي حلماية 
و�شمو   ،2013 دب���ي  ب��ران��دز  ب���اور 
را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ماجد  ال�شيخ 
وافتتاحه  ح�شوره  على  مكتوم  اآل 
يوؤكد  امل����ه����م، مم����ا  احل������دث  ل���ه���ذا 
دعم  على  الر�شيدة  القيادة  حر�س 
املبادرات التي ت�شاهم يف رفع البيئة 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة وا����ش���ت���دام���ة االأع���م���ال 
ال�شوق  يف  املعايري  اأف�شل  وتطبيق 
امل��ح��ل��ي. ك��م��ا ���ش��ك��ر ال��ق��م��زي نخبة 

ال��ذي قدموا من خم�س  املتحدثني 
هذا  يف  للم�شاركة  خمتلفة  ق����ارات 

احلدث املهم وال�شركات الرعاه.
التنمية  دائ��رة  تتبع  القمزي:  وقال 
االق���ت�������ش���ادي���ة ن���ه���ج ح���ك���وم���ة دبي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات 
اآل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اأك���د  ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل، ح��ي��ث 
�شت�شتمر  االإم����ارات  دول��ة  اأن  �شموه 
وقوانينها  ت�شريعاتها  ت��ط��وي��ر  يف 
الوطنية  واأ�شواقنا  املجتمع  حلماية 
من كل اأنواع الغ�س وتوفري احلماية 
للم�شتهلكني مبا يتوافق مع اأف�شل 

االأنظمة واملعايري الدولية . 
واأ�����ش����اف ال���ق���م���زي: ي���اأت���ي اإط����الق 

موؤمتر دبي العاملي حلماية امل�شتهلك 
دبي  ت�شهده  ال���ذي  للنمو  م��واك��ب��ة 
وت���اأك���ي���داً ل���ل���دور ال��رئ��ي�����ش��ي ال���ذي 
التنمية  يف  ال��ت��ج��زئ��ة  ق��ط��اع  يلعبه 
تعترب  اإذ  دب��ي،  الإم���ارة  االقت�شادية 
اإمارة دبي من االأ�شواق البارزة على 
ملا  وال��ع��امل��ي،  االإقليمي  ال�شعيدين 
تتمتع به من مزايا تناف�شية وموقع 
ا����ش���رتات���ي���ج���ي، ح��ي��ث ���ش��اه��م ذلك 
املحلي  الناجت  ب�شكل مبا�شر يف منو 
�شنوياً   12% عن  يزيد  ما  بن�شبة 
املا�شية.  ال��ع�����ش��ر  االأع�������وام  خ����الل 
ذلك موؤ�شر على  اأن  نرى  ومن هنا 
واعد  التجزئة  ق��ط��اع  م�شتقبل  اأن 
ومن املتوقع اأن يتجاوز معدل النمو 
الفرتة  خ��الل   5.5% له  ال�شنوي 

ما بني العام 2012 اإىل 2015 .
وم�������ن اجل�����ه�����ة ذات�����ه�����ا ق�������ال عمر 
العاملي  دب��ي  موؤمتر  يعد  بو�شهاب: 
نوعه  من  االأول  امل�شتهلك  حلماية 
ومنطقة  اخل���ل���ي���ج  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
بحماية  امل��ع��ن��ي  االأو�����ش����ط  ال�����ش��رق 
الفكرية.  وامللكية  امل�شتهلك  حقوق 
�شل�شلة  ع��ر���س  اإىل  ال��ي��وم  ونتطلع 
واحللقات  املفتوحة  اجلل�شات  م��ن 
باملعلومات  ال���غ���ن���ي���ة  ال���ن���ق���ا����ش���ي���ة 
وال���ت���ج���ارب احل��دي��ث��ة، ال��ت��ي ميكن 
القطاعني  مم��ث��ل��ي  م����ن  ل��ل��ع��دي��د 
فيهم  مب����ا  واخل�����ا������س  احل���ك���وم���ي 
االأع���م���ال  ورواد  امل�������ش���وؤول���ني  ك���ب���ار 
وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ال��ع��م��ل م��ن خاللها 
ثقة  وتعزيز  اأعمالهم،  تطوير  على 

امل�شتهلك الذي ي�شكل عامال رئي�شياً 
يف رفع مبيعات العالمات التجارية 
نتوقع  واأ�شاف:   . التجزئة  وجت��ارة 
للموؤمتر  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ي�شهد  اأن 
وامل��ع��ر���س اإق���ب���ااًل م��ل��ح��وظ��اً، حيث 
�شيقوم عدد من �شناع القرار وكبار 
املوؤمتر عن  امل�شوؤولني باحلديث يف 
حماية  يف  املتبعة  املمار�شات  اأف�شل 
امل�����ش��ت��ه��ل��ك وع����ر�����س جت�������ارب من 
خمي�س  ب��ن  �شعيد  وه���م:  ب��الده��م، 
الكعبي، رئي�س الهيئة العامة حلماية 
ووليم  ع��م��ان  ب�شلطنة  امل�����ش��ت��ه��ل��ك 
ورئي�س  ال��ربمل��ان  ع�شو  ���ش��وان،  بيو 
�شنغافورة،  يف  امل�����ش��ت��ه��ل��ك  ج��م��ع��ي��ة 
والدكتور رايرن ميتز، مدير �شيا�شة 
القانونية  ال�������ش���وؤون  يف  امل�����ش��ت��ه��ل��ك 

االحتادية  ب���ال���وزارة  واالق��ت�����ش��ادي��ة 
ل�����الأغ�����ذي�����ة وال�������زراع�������ة وح���م���اي���ة 
اأملانيا؛  ج��م��ه��وري��ة  يف  امل�����ش��ت��ه��ل��ك 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  الو،  وك�����وين 
امل�شتهلك  ح��م��اي��ة  ملجل�س  ال�����ش��اب��ق 
جمل�س  ورئ���ي�������س  ك����وجن  ه����وجن  يف 
الدوليني  اخل��رباء  جمموعة  اإدارة 
امل�شتهلك  ح���م���اي���ة  ال����ش���ت�������ش���ارات 
املتحدة  االأمم  مل����وؤمت����ر  ال���ت���اب���ع���ة 
املتحدة؛  ب��االأمم  والتنمية  للتجارة 
ق�شم  مدير  كانوجن�شوب،  وفايروج 
لدى  ال��ع��ق��ود  يف  امل�شتهلك  ح��م��اي��ة 
جمل�س حماية امل�شتهلك يف تايالند 
ذلك جل�شة حوارية حول  ويعقب   .
االجتماعية:  ال�شركات  م�شوؤولية 
ك��ي��ف مي��ك��ن ت���اأم���ني ال����ت����وازن بني 

لل�شركات،  االجتماعية  امل�شوؤولية 
وم����ن����اف����ع امل�������ش���ت���ه���ل���ك، واأه����������داف 
ال�����ش��رك��ة؟ ي��دي��ره��ا د. ف��احت حممد 
 CSR جول، املدير املوؤ�ش�س ل�شركة
االإقليمي  وامل��دي��ر  االأو���ش��ط  ال�شرق 
جميل  ال���ل���ط���ي���ف  ع���ب���د  مل���وؤ����ش�������ش���ة 
رزق  وب���اب  االجتماعية  ل��ل��م��ب��ادرات 
رالف  م��ن  ك��ل  م��ع  تركيا،  جميل يف 
امل�شتهلك  ح��م��اي��ة  م�����ش��ت�����ش��ار  ن�����ادر، 
ال�شابق  وحم��ام��ي وك��ات��ب وامل��ر���ش��ح 
و�شاجنيف  االأم��ري��ك��ي��ة؛  ل��ل��رئ��ا���ش��ة 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ميهتا، 
االأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  يونيليفر 
اأف��ري��ق��ي��ا؛ ون��ي��ل��ي�����س فيد،  و���ش��م��ال 

رئي�س جمموعة اأباريل.
الثاين  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  و�شتختتم 
حول  ل��ل��ح�����ش��ور  م��ف��ت��وح��ة  بجل�شة 
حمالت  يف  والدقة  النزاهة  اعتماد 
اأف�شل  م���ا ه���ي  امل��ن��ت��ج��ات:  ت���روي���ج 
امل��م��ار���ش��ات؟ ط����ارق ال�����ش��ق��ا، مدير 
ذ.م.م.-  للمرطبات  دبي  �شركة  عام 
بيب�شي. ويقام بالتوازي مع املوؤمتر 
الفعالية   ، ب���ران���دز  ب����اور  م��ع��ر���س 
للعالمات  ال����دول����ي����ة  ال���ت���ج���اري���ة 
ال����ت����ج����اري����ة مب���������ش����ارك����ة ����ش���رك���ات 
ع��امل��ي��ة وحم���ل���ي���ة، وم����ن اأب����رزه����م: 
هيونداي،  خليفة،  ب��رج  ات�����ش��االت، 
ك��ي��ا م����وت����رز، ي���وك���وه���ام���ا، دان�����وب، 
االإمارات  بنك  االإ�شالمي،  نور  بنك 
الند  يونيليفر،  ن�شتلة،  االإ�شالمي، 
مارك، لولو هايرب ماركت، وغريها 

من املوؤ�ش�شات املعروفة.  

•• ال�صارقة-وام:

التن�شيق  اأه��م��ي��ة  ال�شارقة  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اأك���دت 
بال�شاأن  املعنية  والتكامل بني اجلهات االحتادية واملحلية 
االق��ت�����ش��ادي يف اط���الق امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن املكانة 
وكذلك  الرتويجية  اخلطط  وو�شع  للدولة  التناف�شية 
االقت�شادية  وامل���ع���ار����س  االح�����داث  يف  امل�����ش��ارك��ة  ب���رام���ج 
ي��ت��واف��ق مع  ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا مب��ا  داخ���ل  واال�شتثمارية 
دولة  تاأكيد موقع  اىل  ال�شاعية  الر�شيدة  روؤي��ة احلكومة 
االمارات على اخلريطة العاملية يف كافة املجاالت وال�شيما 
االقت�شادية واال�شتثمارية. و�شددت الغرفة احلر�س على 
ت�شخري كافة مقوماتها وامكانياتها مل�شاندة جهود الدولة 
املزيد  جل��ذب  الو�شائل  وتهيئة  االع��م��ال  بيئة  تطوير  يف 
من اال�شتثمارات االجنبية املجدية والتي حتقق امل�شلحة 
امل��ب��ا���ش��رة ل��الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي وك���ذل���ك اال���ش��ت��ف��ادة من 
نقل  بال�شارقة يف  القطاع اخلا�س  مل�شالح  الراعي  دوره��ا 
النه�شة  الداعمة للعمل االقت�شادي ملواكب  مقرتحاتهم 

التي ت�شهدها الدولة يف جميع املجاالت. 
بن  اأح��م��د  املهند�س حممد  �شعادة  لقاء  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
وفدا  مبكتبة  االقت�شاد  وزارة  وكيل  ال�شحي  العزيز  عبد 
ح�شني  �شعادة  �شم  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  م��ن 
عبيد  بن  بطي  بن  وخالد  العام  املدير  املحمودي  حممد 
م�شاعد املدير العام ل�شئون الع�شوية والفروع وعدد من 

امل�شوؤولني.
لتطوير  الهادفة  املوا�شيع  م��ن  ع��دد  اىل  اللقاء  وت��ط��رق 
جماالت التعاون بني اجلانبني و�شبل تعزيزها مبا يخدم 

جمتمع ق��ط��اع االع��م��ال امل��ح��ل��ي وي��ع��زز م��ن امل�����ش��ارك��ة يف 
اقليميا  الدولة  ت�شارك فيها  التي  االقت�شادية  الفعاليات 
اخلدمات  من  اال�شتفادة  اهمية  على  التاأكيد  مع  ودوليا 
الغرفة خالل الفرتة  ال��وزارة يف دعم عمل  التي توفرها 

القادمة.
وت���ن���اول ال��ل��ق��اء جم����االت ال��ت��ع��اون ال��ه��ادف��ة اىل توفري 
الت�شهيالت املنا�شبة لتعزيز �شادرات الدولة من املنتجات 
باملن�شاآت  لالرتقاء  الداعمة  الربامج  واع��داد  ال�شناعية 
خالل  م��ن  واملتو�شطة  ال�شغرية  واملوؤ�ش�شات  ال�شناعية 
وكيل  واأو�شح  املتخ�ش�شة.  العمل  وور���س  الندوات  اقامة 
وزارة االقت�شاد خالل اللقاء حر�س الوزارة على م�شاندة 
وال�شيما  الغرفة  تنظمها  التي  والربامج  الفعاليات  كافة 
ا�شبوع التجارة العاملي وت�شخري كل ما من �شاأنه للم�شاهم 
يف اجناح هذه الفعالية عرب التوا�شل مع روؤ�شاء املنظمات 
ذات  واملحلية  واالقليمية  ال��دول��ي��ة  واجل��ه��ات  وال��ه��ي��ئ��ات 
وقدم  فيها.  وامل�����ش��ارك��ة  الفعالية  ب��دع��م  وحثهم  ال�شلة 
التجارة  اأ���ش��ب��وع  ال��غ��رف��ة ع��ر���ش��ا ع��ن فعالية  ع���ام  م��دي��ر 
من  الفرتة  خالل  تنظيمه  الغرفة  تعتزم  وال��ذي  العاملي 
كرمية  برعاية  دي�شمرباملقبلني   10 اىل  نوفمرب   27
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة ومب�شاركة 
العديد من الوزارات والدوائر والهيئات املحلية واملنظمات 

االقليمية والدولية.
ا�شتمرارا للجهود  تاأتي  الفعالية  وبني املحمودي ان هذه 
وت��وث��ي��ق عالقاتها  تنمية  ال��غ��رف��ة يف  ق��ب��ل  م��ن  امل��ب��ذول��ة 
م��ع جمتمع االأع��م��ال داخ��ل وخ���ارج ال��دول��ة . وا���ش��اف ان 

والتعاون  ال�شراكة  ع��الق��ات  تعزيز  اإىل  يهدف  اال���ش��ب��وع 
الفعاليات  ب���ني  واال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال��ت��ج��اري��ة  امل���ج���االت  يف 
االق��ت�����ش��ادي��ة ب��دول��ة االم�����ارات وامل��ج��م��وع��ة ال��دول��ي��ة من 
العاملي  االقت�شاد  على  االن��ف��ت��اح  عمليات  ت�شريع  خ��الل 
للتعاون  اآليات  وتطوير  اال�شرتاتيجية  ال�شراكات  وبناء 
التجاري واال�شتثماري الدويل كما يهدف اىل اإبراز اأهمية 
التجارة الدولية وال�شعي لبناء عالقات قوية مع املنظومة 
الدولية ذات ال�شلة وتطوير برامج وفعاليات متكن قطاع 
هذه  ن�شاطات  يف  الكامل  االن��دم��اج  م��ن  املحلي  االأع��م��ال 
املنظومة. وت�شتمل فعاليات االأ�شبوع تنظيم موؤمتر دويل 
جامع ي�شم ممثلني رفيعي امل�شتوى من عدد من الدول 
واالقليمية  الدولية  واملنظمات  الهيئات  من  ع��دد  وق��ادة 

ذات ال�شلة ب�شوؤون التجارة الدولية بهدف ت�شليط ال�شوء 
واأثرها على  العاملية  التجارة  التي تواجه  التحديات  على 
التي ت�شاهم يف منو  العالقات بني الدول وو�شع االأ�ش�س 
التي  االأفكار  وطرح  العاملي  والعاملية  املحلية  االقت�شادات 
اقت�شاديات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��وب��ات  ت��ذل��ي��ل  يف  ت�شهم 
دوليا  معر�شا  العاملي  التجارة  ا�شبوع  ي�شمل  كما  ال��دول. 
امللتقيات  اىل  ا���ش��اف��ة  االأع��م��ال  ل��رج��ال  ثنائية  ول��ق��اءات 
والندوات اال�شتثمارية وور�س العمل والدورات التدريبية 
ال�شغرية  امل�شاريع  واأ�شحاب  االأع��م��ال  ل��رواد  املخ�ش�شة 
و�شيدات االأعمال كذلك ت�شم فعاليات اال�شبوع فعاليات 
التي  لالأهمية  نظرا  وفنية  وثقافية  وريا�شية  اكادميية 

ي�شكلها االأ�شبوع باعتباره حدثا مميزا غري م�شبوق.

م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يطلق اإ�سدارات 
جديدة من �سهادات الذهب املحمية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

االإ�شالمية  املالية  اخلدمات  جمموعة  االإ�شالمي،  اأبوظبي  م�شرف  اأعلن 
براأ�س  الذهب  �شهادات  �شهادتني جديدتني من  اإطالق  ام�س عن  الرائدة، 
مال حممي بن�شبة %100 بفرتة ا�شتحقاق تبلغ ثالث اأعوام. وتاأتي هذه 
اخلطوة يف اأعقاب جناح االإ�شدارات االأوىل ل�شهادات الذهب والنفط والتي 

ا�شتحقت موؤخراً حمققة عائدات جيدة. 
اأبوظبي  م�شرف  من  املحمية  الذهب  �شهادات  اأن  بالذكر،  اجلدير  وم��ن 
االإ�شالمية  ال�شريعة  اأح��ك��ام  م��ع  مت��ام��اً  متوافقة  �شهادات  ه��ي  االإ���ش��الم��ي 
ال�شلع  من  تعترب  التي  الذهب  يف  اال�شتثمار  فر�شة  للم�شتثمرين  وتتيح 
اجلذابة جداً يف الو�شع االقت�شادي الراهن. ويبلغ احلد االأدنى لال�شتثمار 
دوالر  األف  يف �شهادات الذهب املحمية من م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي 30 
ال�شابقة  االأع��وام  اأطلق يف  اأبوظبي اال�شالمي قد  اأمريكي.  وكان م�شرف 
�شهادات ذهب ونفط حممية ا�شتحقت خالل هذا العام بعد اأن القت اإقبااًل 
وا�شعاً يف ال�شوق. وقد حققت اإحدى �شهادات الذهب عائدات ممتازة بلغت 
ن�شبتها %15، فيما حقق اإ�شدارين اآخرين، عائدات بن�شبة %4 و6%. 
اأما بالن�شبة ل�شهادات النفط، والتي بلغت مدة اال�شتثمار فيها عامني، فقد 

و1.21%. حققت عائدات بن�شب 17.9% 
هذا وتاأتي هذه االإ�شدارات كجزء من نهج م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي يف 
اإدارة الرثوات لتزويد عمالئه مبجموعة متنوعة من احللول اال�شتثمارية. 
وت���ق���وم ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة امل�����ش��رف ع��ل��ى ت��ط��وي��ر وت���ق���دمي اأف�����ش��ل احللول 
املالية  االحتياجات  لتلبية  خ�شي�شاً  وامل�شممة  فئتها،  �شمن  اال�شتثمارية 

للعمالء من خالل التخطيط املايل الفّعال وتنويع االأ�شول. 

وزارة القت�ساد توؤكد دعم جهود غرفة ال�سارقة لتنظيم اأ�سبوع التجارة العاملي 
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للم�شارف  التناف�شية  تقرير  اأ���ش��ار 
اأعدته  ال����ذي  ال��ع��امل��ي��ة،  االإ���ش��الم��ي��ة 
والذي  ي��ون��غ،  اآن���د  اإرن�����ش��ت  موؤ�ش�شة 
املا�شي  دي�����ش��م��رب  ���ش��ه��ر  يف  اأُط����ل����ق 
العاملي  امل�����وؤمت�����ر  ف���ع���ال���ي���ات  خ�����الل 
للم�شارف  ع�����ش��ر  ال��ت��ا���ش��ع  ال�����ش��ن��وي 
االإ�شالمية، اإىل اأن �شناعة اخلدمات 
منواً  ت�شهد  االإ���ش��الم��ي��ة  امل�����ش��رف��ي��ة 
%50 م��ق��ارن��ة مع  اأ����ش���رع مب��ع��دل 
العديد  يف  ال���ع���ام  امل�����ش��ريف  ال��ق��ط��اع 
جتاوز  ومع  الرئي�شية.  االأ�شواق  من 
االإ�شالمية  امل�����ش��رف��ي��ة  االأ������ش�����ول 
العاملية لدى البنوك التجارية حالياً 
حلاجز 1.5 تريليون دوالر اأمريكي، 
اأ�شول  تتجاوز  باأن  تقديرات  ووجود 
تريليون   2 ح��اج��ز  ال�����ش��ن��اع��ة  ه���ذه 
 ،2015 ع��ام  بحلول  اأمريكي  دوالر 
اأ�شبحت �شناعة التمويل االإ�شالمي 

ال��ع��امل��ي ب��ال ���ش��ك واح����دة م��ن اأ�شرع 
امل����ك����ون����ات من������واً يف ال���ن���ظ���ام امل����ايل 
العاملي. وبح�شب التقديرات االأخرية 
ال�����������ش�����ادرة ع�����ن م����رك����ز اخل����دم����ات 
ملوؤ�ش�شة  التابع  االإ�شالمية  امل�شرفية 
االأ�شول  و�شلت  ي��ون��غ،  اآن���د  اإرن�����ش��ت 
البنوك  ل��دى  االإ�شالمية  امل�شرفية 
التعاون  جمل�س  دول  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
دوالر  م��ل��ي��ار   445 اإىل  اخل��ل��ي��ج��ي 
من  ارت��ف��اع��اً   ،2012 ع��ام  نهاية  يف 
 ،2011 عام  يف  دوالر  مليار   390
ال�شناعة  ت��ظ��ل  ب�����اأن  ت���وق���ع���ات  م���ع 
عام  يف  ن�شبياً  ب��االإي��ج��اب��ي��ة  مت�شمة 

.2013
امل�شرفية  �شناعة اخلدمات  ت��زال  ال 
ق��وي��اً على  االإ���ش��الم��ي��ة ت�شجل من���واً 
تقارير  ت�شري  العاملي، حيث  ال�شعيد 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  اأن  اإىل  ال�����ش��ن��اع��ة 

ال�����ش��ع��ودي��ة وم���ال���ي���زي���ا واالإم��������ارات 
االإم�������ارات ت�شكل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ل�شناعة  املت�شدرة  الثالثة  االأ�شواق 
وت�شري  االإ������ش�����الم�����ي�����ة.  االأ�������ش������ول 
اخلدمات  �شناعة  اأن  اإىل  التقارير 
امل�شرفية االإ�شالمية يف دول جمل�س 
العام  يف  �شجلت  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
على   14% ب��ن�����ش��ب��ة  من����واً   2012
تباطوؤاً  ميثل  ما  وهو  �شنوي،  اأ�شا�س 
طفيفاً يف معدل النمو املتو�شط على 
املا�شية  اخل��م�����ش��ة  ال�����ش��ن��وات  م����دى 
التقارير  وت�شري   .19% بلغ  وال���ذي 
يف  االآن  تبدو  الربحية  اأن  اإىل  اأي�شاً 
اأ�شواق  يف  اال���ش��ت��ق��رار  نحو  طريقها 
على  الرئي�شية،  امل�شرفية  اخلدمات 
الرغم من اأن البنوك االإ�شالمية قد 
�شهدت انتعا�شاً خمتلطاً يف االأ�شواق. 
احلالية،  ال�����ش��وق  ل���ظ���روف  ون���ظ���راً 

التمويل  ع���ل���ى  امل���ت���زاي���د  وال���ط���ل���ب 
االأ�شواق  يف  فقط  لي�س  االإ���ش��الم��ي، 
التقليدية يف منطقة ال�شرق االأو�شط 
ولكن  فح�شب،  اآ���ش��ي��ا  ���ش��رق  وج��ن��وب 
على ال�شعيد العاملي اأي�شاً، فقد حان 
التمويل  �شناعة  ت��ق��وم  الأن  ال��وق��ت 
االإ����ش���الم���ي ب��اال���ش��ت��ف��ادة م���ن نقاط 
يف  واملتمثلة  بها،  تتمتع  التي  ال��ق��وة 
االقت�شادية  ب��االأن�����ش��ط��ة  ارت��ب��اط��ه��ا 
رئي�شياً  دوراً  تلعب  واأن  احلقيقية، 
اقت�شادي  اإيكولوجي  نظام  اإقامة  يف 
هذه  اإىل  وا�شتناداً  �شامل.  اإ�شالمي 
اخللفية، فمن املقرر اأن يعقد موؤمتر 
الثالث  ال�����ش��ن��وي  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
للتمويل واال�شتثمار االإ�شالمي لعام 
2013 يف فندق دو�شيت ثاين يف دبي 
وبالتزامن   .2013 اأب��ري��ل   17 يف 
الثامن  ال�شنوي  العاملي  امل��وؤمت��ر  مع 

�شعار  حت��ت  يعقد  وال����ذي  للتكافل، 
ب��ن��اء االق��ت�����ش��اد االإ���ش��الم��ي: تعزيز 
التمويل  ���ش��ن��اع��ة  ب����ني  ال�����رواب�����ط 
االإ���ش��الم��ي واالق��ت�����ش��اد احل��ق��ي��ق��ي ، 
ال�شرق  موؤمتر  يجمع  اأن  املقرر  من 
للتمويل  ال��ث��ال��ث  ال�شنوي  االأو���ش��ط 
 2013 لعام  االإ�شالمي  واال�شتثمار 
التمويل  ق���ادة  250 م��ن  اأك���رث م��ن 
االإ�����ش����الم����ي اإق���ل���ي���م���ي���اً وع����امل����ي����اً يف 
ال�شتك�شاف  ق���وي  دي��ن��ام��ي��ك��ي  م��ن��رب 
التمويل  ل�شناعة  النا�شئة  الفر�س 
االإ���ش��الم��ي يف منطقة  واال���ش��ت��ث��م��ار 

ال�شرق االأو�شط.
وم���ن امل��ق��رر اف��ت��ت��اح م��وؤمت��ر ال�شرق 
واال�شتثمار  ل��ل��ت��م��وي��ل  االأو������ش�����ط 
بكلمة   2013 ل���ع���ام  االإ�����ش����الم����ي 
بن  اأح��م��د  يلقيها  خا�شة  افتتاحية 
دبي  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  �شليم، 

لل�شلع املتعددة. وتاأكيداً على م�شاركته 
يف هذا احلدث، �شّرح اأحمد بن �شليم 
قائاًل يلعب التمويل االإ�شالمي دوراً 
وا�شعاً يف النظام االقت�شادي العاملي. 
ثابتة  بخطى  الهائل  النمو  ويعك�س 
التي  االإ�شالمي،  التمويل  يف �شناعة 
حت���ول���ت م���ن ���ش��ن��اع��ة ���ش��غ��رية اإىل 

�شناعة �شخمة، الطلب املتزايد على 
املتوافقة  املالية  واخلدمات  املنتجات 
االإ����ش���الم���ي���ة. لطاملا  ال�����ش��ري��ع��ة  م���ع 
حظيت املنتجات االإ�شالمية باهتمام 
ل����دى مركز  ال��ن��م��و  ك��ب��ري يف خ��ط��ة 
دب���ي ل��ل�����ش��ل��ع امل���ت���ع���ددة، مت��ا���ش��ي��اً مع 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة 

الوزراء  رئي�س  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  نائب رئي�س 
امل���ت���ح���دة وح����اك����م دب�����ي جل���ع���ل دبي 
االإ�شالمي  التمويل  ل�شناعة  مركزاً 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل. اإن��ن��ا منتلك 
اإ�شالمي،  قوية كمركز جتاري  اأ�ش�شاً 
ال�شيما يف قطاع متويل جتارة ال�شلع. 
ويعر�س منتجنا االأ�شا�شي املعروف ب� 
ال��ت��دف��ق ال���ت���ج���اري م���ن م���رك���ز دبي 
لل�شلع املتعددة ، وهو عبارة عن �شجل 
نظام  ح��ال��ي��اًَ  االإن��رتن��ت،  على  ملكية 
لل�شريعة  طبقاً  ال�شلع  يف  امل��راب��ح��ة 
االإ�شالمية. ولدينا كذلك معامالت 
حمددة مدعومة باالأ�شول، وبخا�شة 
البنوك  بني  املتداولة  ال�شيولة  �شوق 
االإ���ش��الم��ي��ة وال���ت���ي ت��ت��م م���ن خالل 
منوا  ي�شهد  كقطاع  امل��راب��ح��ة  اآل��ي��ات 

كبرياً.
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العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/281  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ابو الكالم ازاد ابو الكا�شم اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: مطعم 
عمالية   م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  اال�شالة  رمز 
بالن�شر  عنوانه:  االمارات    اجلن�شية:  اال�شالة  رمز  اعالنه/مطعم  املطلوب 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٤/07
�شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي   االبتدائية - الكائنة  املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/26
قلم املحكمة العمالية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: �سيبز للدعاية والعالن )�ش.ذ.م.م(  
املري-  خمي�س  حممد  ملك   ٤03 رقم  مكتب  العنوان:   556811 الرخ�شة:  رقم 
النهدة  ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 
الرتخي�س  الغاء  ب�شدد  بانها  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   67558
املتبعة يف  والنظم  االج���راءات  وذل��ك مبوجب  اع��اله  ال���واردة  بال�شركة  اخلا�س 
الدائرة . وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل دائرة التنمية االقت�شادية بدبي 
Suggest_compalin@dubaided. من خالل الربيد االلكرتوين
gov.ae مرفقا معه كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: اليمنت�ش انتريي�ر  )�ش.ذ.م.م(  
العنوان: مكتب 36 ملك نا�شر عبداهلل بن ح�شني  الرخ�شة: 5781٤0  رقم 
لوتاه- دي��رة- مطار دب��ي   ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حم��دودة رقم 
بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   78895 التجاري:  بال�شجل  القيد 
وذلك  اع���اله  ال����واردة  بال�شركة  اخل��ا���س  الرتخي�س  ال��غ��اء  ب�شدد  بانها 
مبوجب االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س 
التقدم اىل دائرة التنمية االقت�شادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين 
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae
كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: فينايل كيك    )�ش.ذ.م.م(  
رقم الرخ�شة: 616359 العنوان: حمل 1 ملك عبدالرزاق علي الزرعوين- 
القيد  رق��م  ذات م�شئولية حم���دودة  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  ال��رب���ش��اء  ب��ردب��ي- 
بال�شجل التجاري: 1035176  تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانها 
وذل��ك مبوجب  اع��اله  ال��واردة  بال�شركة  الرتخي�س اخلا�س  الغاء  ب�شدد 
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم 
االلكرتوين  ال��ربي��د  خ���الل  م��ن  ب��دب��ي  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  اىل 
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae
كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: �سركة �سيديرا للتجارة )�ش.ذ.م.م(  
الفردان  ع��ق��ارات  ملك   203 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:   591556 الرخ�شة:  رق��م 
بال�شجل  القيد  رقم  ذات م�شئولية حم��دودة  القانوين:  ال�شكل  بور�شعيد  
ب�شدد  بانها  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن    1005579 التجاري: 
الغاء الرتخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات 
والنظم املتبعة يف الدائرة . وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل دائرة 

التنمية االقت�شادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
Suggest_compalin@dubaided.gov.ae مرفقا معه كافة امل�شتندات 

واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/971 عمايل جزئي              
املدعي  ان  االق��ام��ة مب��ا  بروبريتيز جمهول حم��ل  راي��ت  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  ن��ذي��ر  حممد  ن��ذي��ر  ج��اوي��د   /
مب�شتحقات عمالية وقدرها )22.699 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من املطالبة الق�شائية لل�شداد 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .رقم ال�شكوى )2013/138290(. 
مبكتب  �س   8:30 ال�شاعة   2013/٤/8 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  القا�شي 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/216 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
�شده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبدالكرمي  احل�شن  ابو  التنفيذ/  طالب 
اعالنه/  املطلوب  االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  اجلميلة  املبادرة   :
بالن�شر مبا  االمارات عنوانه:  العامة اجلن�شية:  للمقاوالت  املبادرة اجلميلة 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
2012/2519 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/٤/9 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 اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2830 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ(
طالب التنفيذ/ �شور وار ديلوار هاوالدير اجلن�شية: بنغالدي�س  املنفذ �شده 
: ا�شبي�س هوريزون ثري دي للمقاوالت العامة اجلن�شية: االمارات   املطلوب 
االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  دي  ثري  هوريزون  ا�شبي�س  اعالنه/ 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1909 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/٤/3 املوافق  االربعاء  يوم 
العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/172 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ را�شد حممد عبداهلل املزروعي اجلن�شية: االمارات املنفذ �شده 
: �شركة اكين�شيلري لالن�شاءات والتجارة اجلن�شية: االمارات   املطلوب اعالنه  
�شركة اكين�شيلري لالن�شاءات والتجارة اجلن�شية: االمارات    عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ظ     اأ  ر-ب-  م  كل-  مد   2012/398 رقم 
املوافق 2013/٤/30 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام 
او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي   بادارة  االوىل  الدائرة 
التنفيذ  ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات  بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/161 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ �شركة ارا�شي االمان لال�شتثمارات العقارية ذ.م.م  اجلن�شية: 
ذ.م.م  العامة  واملقاوالت  لل�شيانة  زون  اليت  �شركة   : �شده  املنفذ  االمارات 
جابر  عبيد  بخيت  �شعيد  عبداهلل  اعالنه/  املطلوب  االمارات   اجلن�شية: 
تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  اجلابري 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/1296 جت كل- م 
ت-ب- اأ ظ وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/5/01 موعدا لنظر 
التنفيذ- بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي 

ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/161 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ �شركة ارا�شي االمان لال�شتثمارات العقارية ذ.م.م  اجلن�شية: 
ذ.م.م  العامة  واملقاوالت  لل�شيانة  زون  اليت  �شركة   : �شده  املنفذ  االمارات 
واملقاوالت  لل�شيانة  زون  اليت  اعالنه/�شركة  املطلوب  االمارات   اجلن�شية: 
العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/1296 جت كل- م 
ت-ب- اأ ظ وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/5/01 موعدا لنظر 
التنفيذ- بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 

لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي 
ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

  القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/119 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
 : املنفذ �شده  باك�شتان  اجلن�شية:  اهلل  فيا�س  التنفيذ/ جم�شيد خان  طالب 
حممد املرزوقي  للنقليات العامة اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه/حممد 
املرزوقي  للنقليات العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/751 
مد جز- م ر-ب- اأ ظ وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 18/٤/2013 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1661 /2012    جت جز- م ت- ب - اأظ

عليه: عزات  االردن مدعي  العقرباوي اجلن�شية:  قا�شم  مدعي/ حممد علي   
درهم     الدعوى:مطالبة مالية 7625  �شوريا مو�شوع  حممد قيطاز اجلن�شية: 
املطلوب اعالنه/ عزات حممد قيطاز اجلن�شية: �شوريا   عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٤/10
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - التجارية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/20
قلم املحكمة التجارية  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 831 /2013    عم جز- م ع- ب - اأظ

 مدعي/ �شاهني مياه واحد مياه اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: كري�شتال �شتيل 
لرتكيب معدات املطابخ املركزية اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى:م�شتحقات 
املركزية  املطابخ  معدات  لرتكيب  �شتيل  كري�شتال  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/٤/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية - �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/2٤
قلم املحكمة  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3156 /2012    عم جز- م ع- ب - اأظ

 مدعي/ االمني مبت علي اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: مدينة اجلنوب 
عمالية  الدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت 
االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  اجلنوب  اعالنه/مدينة  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/٤/8 املوافق  االثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/13
قلم املحكمة  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 566و565 /2012    عم جز- م ع- ب - اأظ

2-�شيخ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  �شيكدير  جهان  �شاه  �شيكدير  ديلوور  مدعيان/1-   
جولفكر علي عبدالغفور �شيخ اجلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: جاالك�شي العاملية 
للمقاوالت وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى:م�شتحقات عمالية 
العاملية للمقاوالت وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعالنه/جاالك�شي 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
االثنني املوافق 2013/٤/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
العمالية - �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ 2013/3/25
قلم املحكمة  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/32  جت جز - ب �ض- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
اهلل  نبي  خان  عبداللطيف  ميثلها  والطابوق  للبال�شرت  خان  مدعي/عبداللطيف 
اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  اخلليج  اعمار  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية: 
االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 11600 درهم املطلوب اعالنه/اعماراخلليج 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/٤/1٤ موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
بني يا�س االبتدائية - الكائنة  بني يا�س   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/31
قلم املحكمة التجارية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�ض البتدائية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: لب�ن ك�مري�ش   )�ش.ذ.م.م(  
ال  مكتوم  ب��ن  بطي  ال�شيخ  ملك  مكتب  ال��ع��ن��وان:   53٤757 الرخ�شة:  رق��م 
مكتوم- ديرة-رقة البطني  ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم 
بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   5955٤ التجاري:  بال�شجل  القيد 
بانهاب�شدد الغاء الرتخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب 
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم 

اىل دائرة التنمية االقت�شادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: اجلزيرة للخدمات )�ش.ذ.م.م(  
ال���ع���ن���وان: م��ك��ت��ب رق���م ٤03م���ل���ك حم��م��د عقيل  ال��رخ�����ش��ة: 525999  رق���م 
م�شئولية  ذات  القانوين:  ال�شكل  ال��رباح��ة  ال��زرع��وين-  علي  وع��ب��دال��رزاق 
التنمية  دائ���رة  تعلن   1019211 ال��ت��ج��اري:  بال�شجل  القيد  رق��م  حم���دودة 
الواردة  بال�شركة  الغاء الرتخي�س اخلا�س  بانهاب�شدد  االقت�شادية بدبي 
اعاله وذلك مبوجب االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه 
اي اعرتا�س التقدم اىل دائرة التنمية االقت�شادية بدبي من خالل الربيد 
 Suggest_compalin@dubaided.gov.ae االل��ك��رتوين 
من  يوما   )15( خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  مرفقا 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: اماين انرتنا�سي�نال لتجارة )�ش.ذ.م.م(  
بن  ع��ب��داهلل  نا�شر  15 ملك  رق��م  ال��ع��ن��وان: مكتب   5516٤9 الرخ�شة:  رق��م 
حمدودة  م�شئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  امل��ط��ار  ل��وت��اه-دي��رة-  ح�شني 
االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   65210 التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م 
ال�����واردة اعاله  بال�شركة  ال��رتخ��ي�����س اخل��ا���س  ال��غ��اء  ب��ان��ه��اب�����ش��دد  ب��دب��ي 
وذلك مبوجب االج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي 
الربيد  التنمية االقت�شادية بدبي من خالل  دائرة  التقدم اىل  اعرتا�س 
 Suggest_compalin@dubaided.gov.ae االل��ك��رتوين 
من  يوما   )15( خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  مرفقا 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/883 جتاري كلي                                            
اىل املدعى عليهما /1- يو ان كارجو اند لو ج�شتك�س ���س.ذ.م.م 2- حممود �شاه  
���س م ع   قد  امل��دع��ي /بنك ام القيوين الوطني  جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
وقدره  مببلغ  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
من   %13 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   291٤9٤.61(
املوافق  االثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ 
2013/٤/22 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل،  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري. 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2     

   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/955 عقاري كلي                                            

اىل املدعى عليه /1- �شركة امنيات بروبريتيز �شفينتني ليمتد وميثلها ال�شيد/ 
اح�����ش��ان ع��ب��ا���س  جم��ه��ويل حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /م�����ش��رف االم����ارات 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ���س.م.ع  اال�شالمي 
عليهما بالت�شامن او بالت�شامم مببلغ وقدره )38.163.٤51.17 درهم(  والر�شوم 
املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
وحتى ال�شداد التام  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/٤/25 ال�شاعة 
11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على االقل،  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/993  ا�ستئناف مدين  

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -راجي�س كومار رام الل جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�شتاأنف /موؤ�ش�شة علياء حممد علي للخدمات الفنية وميثله: 
ع��ل��ي اب��راه��ي��م حم��م��د احل��م��ادي ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�شادر 
لها  وح���ددت   2012/11/13 بتاريخ  كلي  م��دين   2012/ رق��م   ب��ال��دع��وى 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/٤/7 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�شه 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الق�شية رقم )2012/1771 ( منازعات ايجارية املنظورة امام 
جلنة ف�س املنازعات االيجارية )اللجنة االوىل( واملرفوعة من /ال�شموخ 
لالأعمال الكهروميكانيكية وميثلها كنان رايف كنان، العالن املدعى علية/ 
موؤ�ش�شة ركن امل�شرف الدارة العقارات وال�شيانة العامة ل�شاحبها/ حممد 
�شعيد الربيكي املحرمي العامري ن�شرا حل�شور جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2013/٤/17 يف ال�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �شارع 

الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج فيال رقم 2.

جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
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•• دبي-الفجر: 

���ش��رك��ة اخل��ط��وط اجل��وي��ة الرتكية،  اأع��ل��ن��ت 
الناقل الوطني لرتكيا واحلائزة على جائزة 
اأف�����ش��ل ن��اق��ل يف اأوروب�����ا، ع��ن اإ���ش��اف��ة مدينة 
هيو�شنت يف الواليات املتحدة االأمريكية اإىل 
ال�شرق  منطقة  يف  املتنامية  وجهاتها  �شبكة 
هيو�شنت  اإىل  ال��رح��الت  وتنطلق  االأو���ش��ط. 
اعتباراً من االأول من اأبريل اجلاري لت�شبح 

اإليها  تطري  التي   220 رق��م  الوجهة  بذلك 
ال��دول حتظى  اأكرب �شبكة من  الناقلة �شمن 

بها �شركة طريان عاملياً.
للخطوط  اخلام�شة  الوجهة  هيو�شنت  وتعد 
املتحدة  ال�����والي�����ات  يف  ال���رتك���ي���ة  اجل����وي����ة 
من  �شل�شلة  ���ش��م��ن  واالأح������دث  االأم��ري��ك��ي��ة، 
�شبكة  اإىل  اأ�شيفت  التي  اجلديدة  اخلطوط 
اخلطوط العاملية �شريعة النمو يف 98 بلداً، 
وتربط كلها م�شافري ال�شرق االأو�شط مبزيد 

من الدول مقارنة باأي �شركة طريان اأخرى.
اأطلقت اخلطوط  واحتفااًل باخلط اجلديد، 
للرحالت  ترويجية  اأ�شعاراً  الرتكية  اجلوية 
ذهاباً واإياباً تبلغ 3990 درهماً على الدرجة 
من  وال��ر���ش��وم،  ال�شرائب  �شاملة  ال�شياحية 
دب���ي واأب���وظ���ب���ي ع���ن ط��ري��ق ا���ش��ط��ن��ب��ول اإىل 
ه��ي��و���ش��نت ال��ت��ي ت��ع��د راب����ع اأك����رب م��دي��ن��ة يف 
وال��ت��ي يرتدد  االأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة  ال��والي��ات 
عليها االآن اأعداد متزايدة من امل�شافرين من 

ال�شرق االأو�شط بغر�س ال�شياحة اأو العمل.
ت��ق��وم اخل���ط���وط اجل���وي���ة الرتكية  و����ش���وف 
بني  اأ�شبوعياً  رح��الت  اأرب���ع  بت�شيري  مبدئياً 
والثالثاء  االثنني  اأيام  وهيو�شنت  ا�شطنبول 
الوجهات  ب��ذل��ك  لتعزز  وال�����ش��ب��ت،  واجل��م��ع��ة 
اإليها  ال��ت��ي تطري  االأرب����ع احل��ال��ي��ة االأخ����رى 
�شيكاغو،  ت�شم  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف 
ولو�س  ����ش���ي،  دي  ووا����ش���ن���ط���ن  ون����ي����وي����ورك، 

اأجنلو�س.

اخلطوط اجلوية الرتكية تطلق رحالتها من الدولة اإىل هيو�سنت باأ�سعار ترويجية 
املال والأعمال

•• دبي-الفجر:

وزير  امل��ن�����ش��وري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  م��ع��ايل  اأك���د 
االقت�شاد على اأن دولة االإمارات العربية املتحدة 
لال�شتثمارات  ا�شرتاتيجياً  حم���وراً  ال��ي��وم  ب��ات��ت 
االأجنبية وكربى ال�شركات العاملية، وذلك بف�شل 
متتلكها  ال��ت��ي  ال�شخمة  االق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ق��وم��ات 
وال�شيا�شات االقت�شادية احلكيمة التي تعتمد على 
االنفتاح والتنوع واملرونة مما جعلها اليوم حتتل 
ا�شرتاتيجية  كوجهة  مرموقة  اقت�شادية  مكانة 
معايل  واأ���ش��ار  االأوىل.  ال��درج��ة  م��ن  وا�شتثمارية 
وزير االقت�شاد، اإىل اأحدث املبادرات التي اأطلقتها 
وزارة االقت�شاد على �شعيد دعم اال�شتثمار، ممثلة 
يف م�شروع اخلريطة اال�شتثمارية التي تهدف اإىل 
اأن  واأك���د  ا�شتقطاب روؤو����س االأم����وال اخل��ارج��ي��ة، 
هذا امل�شروع الع�شري يعزز موقع دولة االإمارات 
العربية املتحدة على خريطة العامل لال�شتثمار، 
اإمارة  وي��ج��ذب اال���ش��ت��ث��م��ارات اخل��ارج��ي��ة اإىل ك��ل 
وفق احتياجاتها اال�شتثمارية، واأن تكون مق�شداً 
االأم��������وال، وتعريف  االأع����م����ال وروؤو��������س  ل���رج���ال 
بفر�س  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  م��ن  امل�شتثمرين 
الفعلي.   الدولة  واق��ع  على  والوقوف  اال�شتثمار، 

املن�شوري حر�س  �شعيد  �شلطان بن  واأك��د معايل 
وزارة االقت�شاد على تطوير املنظومة الت�شريعية 
االقت�شادية يف الدولة، حيث توا�شل العمل على 
لتعزيز  ال��ق��وان��ني  م�شاريع  م��ن  جمموعة  اإجن���از 
اأبرزها قانون اال�شتثمار  اأداء االأعمال يف الدولة، 
وامل�شاريع  وال�����ش��ن��اع��ة  وال�������ش���رك���ات  االأج���ن���ب���ي، 
حقوق  وحماية  واملناف�شة  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
النهائية  مراحلها  يف  وجميعها  الفكرية،  امللكية 
ال��ق��ان��ون اجل��دي��د اخلا�س  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���اف 
للم�شتثمر  اأك����رب  ح��م��اي��ة  ي�����ش��م��ن  ب��اال���ش��ت��ث��م��ار، 
اال�شتثمار  لت�شجيع  حوافز  ويت�شمن  االأجنبي، 
املناخ  وت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  وي���ه���دف  االأج���ن���ب���ي، 
اال�شتثماري للدولة، وتنويع الن�شاط االقت�شادي 

فيها مبا ين�شجم مع روؤية االإمارات 2021.
اأن  امل��ن�����ش��وري  ب��ن �شعيد  ���ش��ل��ط��ان  وق����ال م��ع��ايل 
ملتقى اال�شتثمار ال�شنوي والذي يحظى برعاية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
ودولية  اإقليمية  اأه��م��ي��ة  اكت�شب  اهلل،  رع���اه  دب��ي 
متزايدة منذ انطالقته منذ نحو عامني وخا�شة 
ومالية  واق��ت�����ش��ادي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  اأزم�������ات  ظ���ل  يف 
ومناخية ال تزال تهدد م�شتقبل العامل . وا�شاف 

امللتقى  ب��اأن  املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  معايل 
�شاملة و�شفافة جلبت  اليوم من�شة  ي�شكل  اأ�شبح 
انتباه احلكومات و�شناع القرار يف العامل وكذلك 
القطاع اخلا�س واملوؤ�ش�شات املتعددة االأطراف ذات 
يوفره  ملا  نظرا  امل��دين  املجتمع  فيها  مبا  ال�شلة 
ح�شرية  مناق�شات  اإج���راء  اإمكانية  م��ن  املنتدى 
لتبادل وجهات نظر وخربات جميع امل�شاركني من 
اإيل جانب   ، العامل  العام واخلا�س يف  القطاعني 
التجارية  االت��ف��اق��ي��ات  الإب����رام  فر�شة  ي�شكل  اأن���ه 

والت�شديق على االتفاقيات بني بلدان العامل.
واأ�شاد معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري بجهود 
وزارة التجارة اخلارجية وعلى راأ�شها جهود معايل 
ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي وزيرة التنمية 
اال�شتثمار  ملتقى  اإجن����اح  يف  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 
وزراه  كانت  املا�شية حيث  دورات��ه  ال�شنوي خالل 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ي �شمت م��وؤخ��را حتت 
مظلة وزارة االقت�شاد بقرار الت�شكيلة احلكومية 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأق��ره��ا  وال��ت��ي  اجل��دي��دة 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رع���اه اهلل ،   ، دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  رئي�س جمل�س 
هي احلا�شن للملتقى لي�شبح امللتقى اليوم حتت 
بن  �شلطان  معايل  واأك��د  االقت�شاد،  وزارة  مظلة 

�شعيد املن�شوري على اأن وزارة االقت�شاد �شتوا�شل 
اال�شتثمار  م��ل��ت��ق��ى  ق����ادت جل��ع��ل  ال��ت��ي  اجل���ه���ود 
ال�����ش��ن��وي ب��و���ش��ل��ة اال���ش��ت��ث��م��ار وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف 
العامل.   واأكد معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري 
العام  ال�شنوي هذا  اال�شتثمار  اأهمية ملتقى  على 
اأنه ي�شهم يف ر�شم �شورة  الثالثة قائال  يف دورت��ه 
حقيقية لواقع امل�شهد االقت�شادي العاملي يف ظل 
اأزمات وحتديات قائمة كما ير�شد انعكا�شات تلك 
املبا�شرة  االأزم�����ات ع��ل��ى اال���ش��ت��ث��م��ارات االأج��ن��ب��ي��ة 
امل�شهد  على  يطراأ  ال��ذي  املت�شارع  للتغري  م�شريا 
الوجهات  ت���ع���دد  ظ���ل  يف  ال���ع���امل���ي،  االق���ت�������ش���ادي 
امل�شتثمرين  ع���دد  وق��ل��ة  اجل���اذب���ة،  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
الذين يتم ا�شتقطابهم من خالل حقائق واأرقام 
يتطلب  اجلديد  الواقع  هذا  اأن  موؤكداً  ملمو�شة، 
ت�شافر اجلهود، وتوظيف عاملي االإبداع واالبتكار 

يف التخطيط للم�شاريع امل�شتقبلية. 
وو�شف معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري االإمارات 
بدء  للم�شتثمرين  املحفزة  اال�شتثمارية  بالبيئة 
والبنية  احل���رة،  املناطق  يف  الكامل  التملك  م��ن 
ذات  الب�شرية  امل���وارد  وت��واف��ر  امل��ت��ط��ورة،  التحتية 
امللكية  حقوق  وحماية  عالية،  وم��وؤه��الت  ك��ف��اءة 
واملوقع  ال��ق��ر���ش��ن��ة،  مكافحة  وق��وان��ني  ال��ف��ك��ري��ة 

بوابة  يعد  الذي  للدولة  اال�شرتاتيجي  اجلغرايف 
و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  اإىل دول منطقة  دخ��ول 
ال�شركات  اأم���ام  م��ا يتيح  اآ���ش��ي��ا  اأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب 
العاملية الكربى فر�شاً مثالية لال�شتثمار . موؤكدا 
على املقومات االقت�شادية لدولة االإمارات العربية 
املتحدة اإيل جانب �شيا�شاتها االقت�شادية احلكيمة 

التي تنتهج التنويع واالنفتاح موؤكدا على فر�س 
اال�شتثمار الواعدة يف قطاعات الطريان، ال�شياحة 
وال�شيافة، التجزئة، الرعاية ال�شحية، ال�شناعة، 
النفط والغاز، الطاقة املتجددة، اخلدمات املالية، 

اخلدمات اللوج�شتية والتعليم .
واأك����د وزي����ر االق��ت�����ش��اد ع��ل��ى اأن دول����ة االإم�����ارات 
العربية املتحدة متتلك ميزات وخ�شائ�س ال تعد 
وال حت�شى مبا فيها البيئة اال�شتثمارية يف الدولة 
التي تتمتع باال�شتقرار االأمني وال�شيا�شي والبنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة احل��دي��ث��ة. ه���ذا ب��االإ���ش��اف��ة اىل موقع 
يتيح  عاملي  جتاري  كمركز  اال�شرتاتيجي  الدولة 
والعاملية  االإقليمية  اال���ش��واق  كافة  اىل  الو�شول 
روؤو�س  التي حتمي  املتطورة  القوانني  اىل جانب 
االقت�شادية  والت�شريعات  واال�شتثمارات  االأم��وال 
املرنة وانخفا�س الر�شوم اجلمركية التي ترتاوح 
ن�شبتها بني �شفر و 5 يف املئة وعدم وجود �شريبة 
على الدخل موؤكدا على اأهمية اال�شتثمار االأجنبي 
املبا�شر لدولة االإمارات العربية املتحدة واأثره يف 
الوطني،  االقت�شاد  وتدعيم  التنمية،  ا�شتدامة 
الرامية  وذلك انطالقاً من ا�شرتاتيجية الدولة 
اق��ت�����ش��اد م�����ش��ت��دام م��ب��ن��ي ع��ل��ى املعرفة  ب��ن��اء  اإىل 
واالبتكار، وبالتوافق مع روؤية االإمارات 2021 .

�سلطان املن�سوري: �سنوا�سل اجلهود التي قادت جلعل ملتقى ال�ستثمار ال�سنوي بو�سلة ال�ستثمار يف العامل 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ات���������ش����االت اأ����ش���ب���ح���ت م�����ن اوائ������ل 
املراحل  اج����ت����ازت  ال���ت���ي  ال�����ش��رك��ات 
نطاق  ا���ش��م  على  للح�شول  االأول��ي��ة 
ثورة  م��ن  ك��ج��زء  ال��ع��رب��ي��ة  بالكتابة 

البحث يف ال�شبكة االنرتنت.
املتواجدة  االأح��رف  هو  النطاق  ا�شم 
يف اأخ����ر اال����ش���م وم���ن امل��م��ك��ن لهذه 
الطريق الإمكانية  ان متهد  املوافقة 
بالعربية  ات�����ش��االت  رم��ز  ا���ش��ت��خ��دام 

لنطاقها.
قال  االجن����از  ه���ذا  ع��ل��ى  تعليقة  ويف 
املهند�س اأحمد بن علي، نائب رئي�س 
اأول االت�شاالت جمموعة ات�شاالت:

ات�شاالت  ت���ك���ون  ان  امل��ن��ط��ق��ي  م���ن   
تتقدم  ال���ت���ي  ال�����ش��رك��ات  ط��ل��ي��ع��ة  يف 
للح�شول على ا�شم نطاق باعتبارها 
واح��دة من ال�شركات االأك��رث ابتكارا 
يف ال�������ش���رق االأو������ش�����ط وا�����ش����اف ان 
رائ����دة يف �شناعة  ���ش��رك��ة  ات�����ش��االت 
االت�����ش��االت وك���ان ال ب��د م��ن تعزيز 
ريادتنا  مب��وا���ش��ل��ة  وذل���ك  جناحتنا 

يف ب���ن���اء ع��الم��ت��ن��ا ال���ت���ج���اري���ة عرب 
االإنرتنت 

اأ���ش��م��اء النطاقات  ك��ان��ت  امل��ا���ش��ي،  يف 
 com م��ق��ي��دة ب��ق��ي��ود ع��ام��ة ، م��ث��ل
 ae ، وبرموز البلدان، مثل   net و 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  ل��دول��ة 
ال���ي���وم،  امل���ت���ح���دة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة   uk و 
ال���ق���ي���ود مكنت  ت��ل��ك  ال���ت���غ���ريات يف 
واحلكومات  وال�������ش���رك���ات  االأف��������راد 
اأ�شماء  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
ن��ط��اق��ات اجل��دي��دة ب��ل��غ��ات ع���دة مبا 
والكورية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ذال����ك  يف 

وال�شينية.
نائب  علي،  بن  اأحمد  املهند�س  ق��ال 
جمموعة  االت�������ش���االت  اأول  رئ��ي�����س 
التغيريات  ت��ل��ك  ت��ع��د   : ات�������ش���االت 
�شبكة  ت���ط���ور  يف  ط��ب��ي��ع��ي��ة  خ���ط���وة 
تعزز  اأن  �شاأنها  والتي من  االإنرتنت 
تنوع الثقافة واللغة ومنح الناطقني 
متنوعة  ���ش��ب��ل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ب��ال��ل��غ��ات 
�شبكة  اإىل  للو�شول  اأك��رث  ومالئمة 
لغتهم  ا���ش��ت��خ��دام  ع���رب  االإن����رتن����ت 
بناء  م���ن  ���ش��ن��ت��م��ك��ن  وا�����ش����اف  االم 

العربية  باملجتمعات  اق��وي  عالقات 
يف البلدان التي نعمل بها من خالل 
العربية  باللغة  امل��ت��ح��دث��ني  مت��ك��ني 
من الو�شول اإىل املواقع اخلا�شة بنا 

با�شتخدام لغتهم االم. 
يف اوائل هذا ال�شهر ، اأ�شدرت موؤ�ش�شة 
املتخ�ش�شة  ل��الأ���ش��م��اء  االإن����رتن����ت 
واالأرقام )ICANN(، التقييمات 
60 ط��ل��ب وجنح  االأول���ي���ة حل����وايل 
الإمكانية  ات�������ش���االت  ط��ل��ب  ت��ق��ي��ي��م 
بالعربية  ات�شاالت  كلمة  ا�شتخدام 
ات�شاالت  ت��ق��دم��ت  ك��م��ا  ل��ن��ط��اق��ه��ا. 
ب��ط��ل��ب الإم��ك��ان��ي��ة ا���ش��ت��خ��دام كلمة 
ات�����ش��االت ب��ال��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة اي�شا 
التقييم  نتائج  عن  االإع���الن  و�شيتم 

املبدئي يف وقت الحق هذا العام.
وم��ن امل��ت��وق��ع ان ت��غ��دو ال��ع��دي��د من 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��رك��ات 
تخطو يف نف�س االجتاه حيث �شت�شبح 
دليل  النطاقات  يف  ال�شركات  اأ�شماء 
ع��ل��ى م���دي ج��دي��ة ال�����ش��رك��ة وثقتها 
تت�شمن  ل��ال���ش��ت��م��رار.  مب�شتقبلها 
م��راج��ع��ة �شارمة  ال��ت��ق��ي��ي��م  ع��م��ل��ي��ة 

واملوارد   ، امل�شتخدمة  لتكنولوجية 
وخطط  وامل�����دراء،  واالإدارة  امل��ال��ي��ة، 
اأع��م��ال��ه��ا ل��ل��ن��ط��اق اخل���ا����س مبقدم 
�شحادة،  ف��ادي  جانبه  وم��ن  الطلب. 
رئي�س �شركة ICANN قال: هذا 
الربنامج اجلديد هو نتيجة �شنوات 
ال�شيا�شية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م����ن  ع����دي����دة 
والعمل التنفيذي الرامي اإىل زيادة 
لنظام  واالب��ت��ك��ار  واملناف�شة  ال��ت��ن��وع 
امل��ر���ش��ح��ني مثل  ال��ن��ط��اق. ان  ا���ش��م 
ب���ذل���وا جهدا  ات�������ش���االت  جم��م��وع��ة 
االأولية.  للمراحل  االإع��داد  يف  كبري 

االإعالن النتائج االأولية هي مرحلة 
م��ه��م��ة ل��ربن��اجم��ن��ا ومت��ث��ل عالمة 

بارزة يف تطور �شبكة االإنرتنت. 
وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ب����ن ك����روف����ورد، 
العاملية  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
مع  عملنا  لقد   :  CentralNic
القارات  عرب  ال�شركات  من  العديد 
االأرب����ع ال��ت��ي حت���اول احل�����ش��ول على 
ولكن   ، بها  خا�شة  ن��ط��اق��ات  ا���ش��م��اء 
ونوعية  ب��ح��ج��م  مت��ي��زت  ات�������ش���االت 
املهمة،  التي خ�ش�شتها لهذه  امل��وارد 
اخلا�س  النطاق  ا���ش��م  ا�شتخدام  ان 
ا�شرتاتيجية  م����ع  ي����ت����واف����ق  ب���ه���م 
احدث  ال�شتخدام  العاملية  ات�شاالت 

التقنيات ل�شالح عمالئها. 
�شركة   2000 ح���������وايل  ق�����ام�����ت 
للح�شول  طلبات  بتقدمي  ومنظمة 
نظمت  بهم.  خا�س  نطاق  ا�شم  على 
ح�شب  ال����ط����ل����ب����ات   ICANN
ا�شم من   30 االأولوية و�شتعلن عن 
الذين جنحوا يف التقييمات االأولية 
كل اأ�شبوع. يوجد خطط حول زيادة 

هذا الرقم لي�شل اىل 100.

معر�س جيتك�س �سوبر- دورة الربيع ات�سالت من رواد ثورة عناوين الإنرتنت العربية
ينطلق غدا بدبي

•• دبي-وام:

لت�شوق  املنطقة  االأك����رب يف  امل��ه��رج��ان   - ال��رب��ي��ع  دورة   - ���ش��وب��ر  م��ع��ر���س جيتك�س  ف��ع��ال��ي��ات  االأرب���ع���اء  غ���دا  تنطلق 
اأيام يف مركز دبي التجاري العاملي مب�شاركة عدد من اأبرز العالمات التجارية  االلكرتونيات والذي ي�شتمر اربعة 
العاملية لالإلكرتونيات اال�شتهالكية تقدم ما يزيد على 30 األف منتج من اأحدث االأجهزة واملنتجات يطرح بع�شها 
الأول مرة يف املنطقة ملحبي التقنيات واملولعني بكل ما هو جديد ومبتكر يف عامل االلكرتونيات اال�شتهالكية من 

اأنحاء املنطقة.
وت�شتعد عالمات جتارية بارزة لطرح منتجاتها للمرة االأوىل يف املنطقة مثل ديل التي تقدم اجلهاز اللوحي اأك�س 

بي اإ�س 10.
االأو�شط  وال�شرق  اأوروب��ا  مبنطقة  املنتجات  ا�شرتاتيجية  قطاع  يف  للت�شويق  التنفيذي  املدير  كلون  بري�س  واأ�شار 
واإفريقيا لدى ديل اىل اإن اجلهاز اللوحي اجلديد هو االأول لل�شركة ويعمل بنظام الت�شغيل ويندوز اآر تي ومزود 
ب��اأداء حم�شن على �شعيدي العمل  بهيكلية معاجلة ثنائية كما انه م�شمم لكثريي التنقل ليقدم لهم ا�شتخداما 
واالأن�شطة ال�شخ�شية. وت�شارك �شركة بالك بريي يف معر�س جيتك�س �شوبر دورة الربيع عار�شة اأحدث هواتفها 
الذكية زد 10 وقال كري�س كور�شي مديرها يف االإمارات وعمان وباك�شتان اإن احلدث مينح ال�شركة فر�شة مثالية 
للتوا�شل املبا�شر من العمالء وعر�س جتربة بالك بريي اأمامهم .. م�شريا اىل اأن زوار جناح ال�شركة �شيطلعون 
على من�شة التغري الزمني التي تتيح عر�س اأف�شل تقنياتنا وم�شابقة يتناف�س الزوار فيها يف الطباعة ال�شريعة على 

هواتف بالك بريي.
من جانبها قالت تريك�شي لوه النائب االأول للرئي�س يف مركز دبي التجاري العاملي اجلهة املنظمة ملعر�س جيتك�س 
وتتيح  العمل  كفاءة  وترفع  التوا�شل  لنا  ت�شهل  فهي  حياتنا  مالمح  ت�شكيل  تعيد  التقنية  اإن  الربيع  دورة  �شوبر 
اأحدث  على  لالطالع  �شاملة  ت�شوق  وجهة  يعترب  احل��دث  ف��اإن  لذا  ورائعة  متنوعة  ترفيهية  باإمكانات  اال�شتمتاع 

املنتجات التي تعمل على حت�شني م�شتويات العمل والدرا�شة واللعب باأف�شل االأ�شعار.

لتنمية  اخليمة  راأ���س  هيئة  اأعلنت 
تعيني  ع������ن  ال������ي������وم  ال���������ش����ي����اح����ة 
كوميونيكي�شنز،  ف����ور  جم��م��وع��ة 
جم����ال  يف  ال��������رائ��������دة  ال������وك������ال������ة 
املتكاملة،  االإع��الم��ي��ة  االإت�����ش��االت 
بهدف الرتويج االإعالمي لالإمارة 
كوجهة �شياحة ذات قيمة متميزة. 

اخليمة  راأ����������س  اإم�����������ارة  وت�����زخ�����ر 
واجلو  املتنوعة  الطبيعية  باملناظر 
الغني،  تراثها  اىل  اإ�شافة  املعتدل 
الن�شاطات  م��ن  جم��م��وع��ة  وت��ق��دم 
من  ال��ط��ل��ق  ال��ه��واء  يف  الرتفيهية 
االأ�شماك  و�شيد  التجديف  بينها 
واالإب��ح��ار باملظالت ورك��وب اخليل 
ال�شراعي  وال����ط����ريان  واالإب�����ح�����ار 
واجلولف من خالل جمموعة من 
الفنادق وجتارب االأطعمة املتنوعة 
العاملية  ال�����ش��ح��ي��ة  وامل���ن���ت���ج���ع���ات 
راأ�س  وت��اأ���ش�����ش��ت هيئة  امل�����ش��ت��وى.   
�شهر  يف  ال�شياحة  لتنمية  اخليمة 
مايو عام 2011 بغر�س التطوير 
والرتويج ال�شياحي يف االإمارة على 
ال�شعيدين املحلي والدويل، وت�شم 
عدد  زيادة  االأ�شرتاتيجية  اأهدافها 
زوار االإم��ارة اىل 1.2 مليون زائر 
عدد  وزي��������ادة   ،2013 ال����ع����ام  يف 

من  واملنتجعات  الفنادق  يف  الغرف 
 2012 ع���ام  ف��ى  غ��رف��ة   3000
بحلول  غ����رف����ة   10.000 اىل 
م�شاهمة  ودف�����ع   ،2016 ال���ع���ام 
الناجت  يف  وال�شفر  ال�شياحة  قطاع 
االإج����م����ايل امل��ح��ل��ي ل����الإم����ارة من 
 9% اىل   2011 العام  يف   2%

خالل االأعوام االأربعة القادمة. 
��������ش�������ت�������ق�������وم جم��������م��������وع��������ة ف��������ور 
كوميونيكي�شنز بدعم هذه االأهداف 
من خالل برنامج مكثف للعالقات 
العامة للرتويج لل�شياحة يف اإمارة 
جمل�س  دول  يف  اخل���ي���م���ة  راأ���������س 
خا�س  وبرتكيز  اخلليجي  التعاون 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  ع��ل��ى 
واململكة العربية ال�شعودية. وتن�شم 
العالقات  وك����االت  اىل  امل��ج��م��وع��ة 
العامة احلالية لهيئة راأ�س اخليمة 
ورو�شيا،  اأملانيا  ال�شياحة يف  لتنمية 
اأقوى  من  تعتربان  التي  الدولتان 
راأ�س  الإم����ارة  ال�شياحية  االأ����ش���واق 
االإمارات  �شوق  جانب  اىل  اخليمة 

العربية املتحدة. 
ويف هذا ال�شياق قال فيكتور لوي�س، 
راأ�������س اخليمة  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م���دي���ر 
العام  ي��ع��ت��رب  ال�����ش��ي��اح��ة:   لتنمية 

2013 من االأعوام الهامة لهيئة 
ال�شياحة،  لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
ح���ي���ث ن���ق���رتب اأك������رث ف����اأك����رث من 
اأهدافنا االأ�شرتاتيجية يف الو�شول 
عدد  وزيادة  زائر  مليون  اىل 1.2 
واملنتجعات  ال���ف���ن���ادق  يف  ال���غ���رف 
لقد  غ�����رف�����ة.   10.000 اىل 
احلمالت  يف  ك��ب��ري  ب�شكل  جنحنا 
ورو�شيا،  اأمل���ان���ي���ا  يف  ال���رتوي���ج���ي���ة 
يف  ن�شاطاتنا  تكثيف  اىل  ونتطلع 
اخلليجي.  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
اخليمة  راأ������س  اإم������ارة  ع���رو����س  اإن 
الن�شاطات  م��ن  الغنية  ال�شياحية 

الفاخرة  وامل����ط����اع����م  اخل����ارج����ي����ة 
املواقع  اىل  ال�شحية  واملنتجعات 
الرتاثية، يجعل منها مكاناً مثالياً 
ل��ل�����ش��ي��اح امل��ح��ل��ي��ني ال��ب��اح��ث��ني عن 
عطلة نهاية االأ�شبوع اأولالإ�شتمتاع 

فيها فرتة اأطول.  
اأغ����ل����ي����ن����غ����ت����ون،  راي  واأ���������ش��������اف 

امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة فور 
كوميونيكي�شنز يف اخلليج:  ي�شعدنا 
راأ�������س اخليمة  ه��ي��ئ��ة  م���ع  ال��ع��م��ل 
لتنمية ال�شياحة للرتويج للفر�س 
ال�شياحية املتنوعة يف االإمارة. لقد 
كانت جمموعة فور كوميونيكي�شنز 
قطاع  يف  ال���ك���ب���ار  ال���الع���ب���ني  م����ن 

العالقات العامة لل�شياحة وال�شفر 
منذ العام 2004، مع اأخت�شا�شها 
ال�شياحية  ل��ل��وج��ه��ات  ال��رتوي��ج  يف 
والفنون  ال���ري���ا����ش���ة  خ�����الل  م����ن 
اإمكانيات �شخمة  والفعاليات نرى 
يف اإمارة راأ�س اخليمة، ونتطلع اىل 

امل�شاركة يف تطويرها.  

تعيني جمم�عة ف�ر ك�مي�نيكي�سنز للرتويج الإعالمي يف الإمارات ودول جمل�ش التعاون اخلليجي 

هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة تعزز من عوامل ال�سياحة الإقليمية يف الإمارة 
الإمارات ت�سخ اأكرث من 55 

مليار دولر يف الأ�سواق العاملية
•• اأبوظبي-وام:

55 مليار  اأك��رث من  االإم���ارات �شخت  دول��ة  اأن  ر�شمية  اإح�شائية  اأظ��ه��رت 
العقود  خ��الل  العاملية  االأ���ش��واق  يف  مبا�شرة  ا�شتثمارات  �شكل  على  دوالر 
اأك���رب م�����ش��در ل���روؤو����س االأم�����وال يف العامل  ال��ث��الث��ة امل��ا���ش��ي��ة مم��ا جعلها 
اأونكتاد  ملنظمة  تقريرين  يف  وردت  التي  االإح�شائية  واأو���ش��ح��ت  العربي. 
ومقرها  اال�شتثمار  ل�شمان  العربية  واملوؤ�ش�شة  املتحدة  ل���الأمم  التابعة 
دولة الكويت..اأن االإمارات تلقت اأي�شا ما يزيد على 85 مليار دوالر على 
اأكرب  ث��اين  لت�شبح  الفرتة  تلك  خ��الل  مبا�شرة  اأجنبية  ا�شتثمارات  �شكل 
العربية  اململكة  بعد  العربي  العامل  يف  االأجنبية  لال�شتثمارات  م�شتقبل 
اأن االإم��ارات ثاين اأكرب اقت�شاد عربي �شدرت  ال�شعودية. وبني التقريران 
خالل  الدولية  لالأ�شواق  مبا�شرة  كا�شتثمارات  دوالر  مليار  ر55   5 نحو 
املائة  31يف  م��ن  اأك���رث  �شكلت   2011 اإىل   1980 االأع����وام  ب��ني  ال��ف��رتة 
والبالغة  العربية لالأ�شواق اخلارجية  اال�شتثمارية  التدفقات  اإجمايل  من 
نحو 8 ر176 مليار دوالر يف تلك الفرتة. واأكد خرباء اأن دولة االإمارات 
اأن  بعد  اخلارجي  ال�شوق  يف  ا�شتثماراتها  �شخ   2012 عام  خالل  وا�شلت 
60 مليار دوالر  بلغ حوايل  �شجل ميزان ح�شابها اجل��اري فائ�شا قيا�شيا 
نتيجة االرتفاع احلاد يف اإيراداتها النفطية والتي قدرت بنحو 124 مليار 
دوالر العام املا�شي وهو اأعلى م�شتوى لها. واأظهرت االإح�شائية اأن معظم 
اال�شتثمارات التي �شختها االإمارات خالل ثالثة عقود ما�شية كانت خالل 
اإذ بلغت نحو 1 ر41 مليار دوالر فيما  اأعوام 2006 و2007 و2008 
ال�شنوات الالحقة ليبلغ متو�شطها حوايل مليارين دوالر  تراجعت خالل 
�شنويا. واأو�شحت اأن اململكة العربية ال�شعودية جاءت يف املرتبة الثانية يف 
التدفقات اال�شتثمارية اىل اخلارج اإذ بلغت نحو 5 ر26 مليار دوالر يف حني 
احتلت دولة الكويت املرتبة الثالثة با�شتثمارات بلغت 5 ر22 مليار دوالر 
تلتها دولة قطر التي �شخت 5 ر18 مليار دوالر ثم ليبيا ب� 8 ر16 مليار 
دوالر و مملكة البحرين 8 ر7 مليار و لبنان 5 ر7 مليار و م�شر 07 ر6 

مليار و املغرب 09 ر2 مليار دوالر.
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فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد اليا�س 
حممد فيا�س     -باك�شتاين 
اجلن�شية   -  جواز �شفره رقم     
من  �شادر   )1740241(
االم���ارات   من يجده عليه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

 056/1997171

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد �شفدر 
حممد اف�شل      -باك�شتاين 
اجلن�شية   -  جواز �شفره رقم     
من  �شادر   )5579032(
عليه  يجده  من  باك�شتان   
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ش����ال 

 050/7689753

فقدان جواز �سفرت
ح�شن  امل���������دع���������و/  ف������ق������د  
علي   ال�شديق  ح��اج  ابراهيم 
-ال�شوداين اجلن�شية   -  جواز 
�شفره رقم     )304776(  
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
او  �شرطة   اق��رب مركز  اىل 
ال�شفارة ال�شودانية م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
امل�����دع�����وة/ عفاف  ف����ق����دت  
حممد �شعيد ا�شحاق- مينية 
�شفره  -  ج��واز  اجلن�شية-  
 )3065005( رق��������م     
�شادر من اليمن   من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم     

 050/9337305
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             اعالن للم�ستاأنف �سدها

 ا�ستئناف رقم  371  ل�سنة 2004 )جتاري(
بتاريخ  ال�شادر  االبتدائية  االحتادية  ابوظبي  حمكمة  حكم  ا�شتئناف 
اىل  -كلي(  )جتاري   2001 ل�شنة   1905 رقم  الق�شية  يف   2001/5/31
اعلم  ن�شرا  وعنوانه:  خزمي  حممد  حممد  عزت  �شدها:  امل�شتاأنف   /
التجارية  الدائرة  يف  املحكمة  �شتنظره  اعاله  الدعوى  يف  اال�شتئناف 
الثالثة ال�شاعة 9.30 �شباحا من يوم الثالثاء املوافق 2013/٤/16م فاذا 
مل حت�شر ب�شخ�شك او بوا�شطة وكيلك املعتمد فان اال�شتئناف �شي�شمع 

ويف�شل فيه غيبتك - �شدر بتوقيعي يف تاريخ 2013/3/27م.
قلم ال�ستئناف

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي الحتادية ال�ستئنافية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1283 جتاري كلي  

انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان  بلو�شي   �شعيد  ف��ريوز  �شنقور  عائ�شة  عليه/  املحكوم  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/3/18م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاله ل�شالح / بنك ام القيوين الوطني بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: 
مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  ����س.ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  عليها  املدعى  ب��ال��زام 
احل�شوري: بالزام املدعى عليها- بان توؤدي اىل البنك املدعي مبلغ 168.872.21 درهم 
والفائدة التاخريية على هذا املبلغ بواقع 10% �شنويا من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل 
يف 2011/10/31 وحتى ال�شداد التام ومبا ال يجاوز ا�شل الدين والزامتها بامل�شاريف 
ومائتي درهم اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  .�شدر بتوقيعي وختم 
املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/28 حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/احم�ض انور ال�س�ستاوي 
 رئي�ض الدائرة التجارية الكلية الثانية         

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
    يف الدعوى رقم 2012/369 مدين كلي  -را�ض اخليمة

املقامة من ال�شيد/ مايد على مراد احمد بن �شعبان- �شد ال�شادة/ �شركة بى 
دبليو تى ملقاوالت البناء ���س.ذ.م.م وميثلها ال�شيد/ احمد يو�شف عبيد جا�شم 
النعيمي موبايل 050٤٤52٤55 باال�شارة اىل قرار حمكمة را�س اخليمة املوقرة 
بتاريخ 2013/3/18 وكتاب رئي�س ق�شم اخلربة بتاريخ 2013/3/27 بندبى خبريا 
هند�شيا يف الدعوى املذكورة اعاله ) مرفق �شورتهما( نخطركم بانه تقرر ان 
يكون االجتماع االول للخربة يوم االثنني املوافق 2013/٤/8 يف متام ال�شاعة 
كورني�س  على  ال��واق��ع  املدعية  وكيل  مكتب  مبقر  وذل��ك  ظهرا.  ع�شر  الثانية 
القوا�شم- برج اجلزيرة- طابق 5 رقم 505 - للعلم واحل�شور يف املوعد واملكان 

املحدد اعاله.
اخلبري الهند�سي/ ال�سيد احمد بان

اخطار املدعى عيه بالن�سر

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
    يف الدعوى رقم 2012/3306 ايجارات

�شد-  او�شيف  غامد  ميثلها  للمفرو�شات  روي��ال  جراند  �شركة  املدعية/ 
اعاله  ال��دع��وى  احيلت  حيث   - ك��وم  دوت  م��زن��ه  �شركة  عليها:  امل��دع��ي 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  االبتدائية وح���ددت  اخل��ربة  املحكمة  للخربة من 
احلريري  املهند�س  اخل��ربة-  مبكتب  م�شاء  الرابعة  ال�شاعة   2013/٤/3
ال�شوكة  بناية  ال��ن��ور  م�شت�شفى  مقابل  خليفة  ���ش��ارع  اب��وظ��ب��ي  ال��ك��ائ��ن 
املبني  اخل��ربه  عقد  احل�شور  وعليكم   1010 �شقة   10 الطابق  الذهبية 
اعاله ويف حالة عدم ح�شوركم �شتنهى اخلربه املهة املذكورة اليها على 

الوجه الذى يتطلبه القانون.
اعالن بالن�سر
 املدعية- �سركة جراند رويال للمفرو�سات

اعالن اجتماع خربة

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/820  مد جز - م ر- ب- اأظ

حممد  خادم  �شامل   �شيف  عليه:  مدعي  م�شر   اجلن�شية:  هارون  عبادي  معبد  مدعي/معبد 
القبي�شي واخرون اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: مطالبة مب�شتحقات 20.000 درهم+ 
خادم  �شامل  القبي�شي2-�شمه  خادم  �شامل  اعالنهم/1-خادم  املطلوب  تعوي�س  و�شع+  تعديل 
�شامل  القبي�شي 5-عبداهلل  �شامل خادم حممد  القبي�شي ٤-�شيف  �شامل خادم  القبي�شي 3-عي�شى 
خادم القبي�شي 6-بخيته عبداهلل ارملة �شامل خادم حممد القبي�شي 7-حممد �شامل خادم حممد 
االمارات  اجلن�شية:  القبي�شي  خادم  �شامل  9-عائ�شة  القبي�شي  خادم  �شامل  8-منرية  القبي�شي 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  ن�شرا( حيث  الدعوى  �شكل  بت�شحيح  بالن�شر)  عنوانه: 
وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/٤/07 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 

قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/2٤

قلم املحكمة املدنية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: ا�ش اف اى للتجارة العامة   )�ش.ذ.م.م(  
اال�شم التجاري: ا�ش اف اى للتجارة العامة )�ش.ذ.م.م(

ال�شكل القانوين:�شركة ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 
مت  ق��د  بانه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1010٤76
وذلك  اع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري 
مبوجب القرار ال�شادر عن اجلمعية العمومية بتاريخ 2013/03/18 واملوثق 
لدى كاتب العدل حتت رقم 2013/1/5126٤ بتاريخ 2013/3/19 . وعلى من 
لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكاتبه الكائنة يف  
رقم 213 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا  �����س.ب:181127   2501521: هاتف   - دي��رة   ،

واالوراق الثبوتية وذالك خالل ٤5 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بتعيني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: املركز الدويل لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  بانه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  ت�شهد  ه��ذا  مبوجب 
اى  اف  ا�ش  �شركة:  بت�شفية  للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  بتعيني  لديها  التجاري 
للتجارة العامة )�ش.ذ.م.م( حتت ا�شم جتارية : �سركة/ ا�ش اف اى للتجارة 
بتاريخ   العمومية  اجلمعية  عن  ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  العامة)�ش.ذ.م.م(  
2013/3/18 واملوثق لدى كاتب العدل حتت رقم )2013/1/5126٤( بتاريخ 2013/3/19 
الكائنة  مكاتبه  يف  املعني  امل�شفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لديه  من  وعلى 
يف مكتب رقم 213 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا  ������س.ب:181127   2501521: هاتف   - دي��رة   ،

الثبوتية وذالك خالل ٤5 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
    دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الق�شية رقم )2013/770  ( ايجارات املنظورة امام جلنة 
ف�س املنازعات االيجارية )ابوظبي( اللجنة ال�شابعة واملرفوعة من 
املدعى  اع��الن  العامة،وذلك  للمقاوالت  االحمدين  �شركة  املدعى/ 
عليها/ �شركة ال�شهم الثاين لل�شيانة العامة ن�شرا وقد حتدد لنظر 
 1.00 ال�شاعة  يف   2013/٤/15 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  جل�شة  ال��دع��وى 

ظهرا يف مقر اللجنة وذلك على نفقة �شاحب العالقة.
 جلان ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
    اعالن بالن�سر 

امام  املنظورة  اب��ت��دائ��ي(   2012/3٤2٤( رق��م  ال��دع��وى  يف  تقرر  لقد 
جلنة ف�س املنازعات االيجارية واملرفوعة على املدعى عليها/ �شركة 
اتوال لل�شفر ذ.م.م وميثلها ال�شريك/ احمد عبداهلل احلاج عبداهلل 
العو�شى اعالنها ن�شرا وقد حتدد لنظر الدعوى جلل�شة يوم االحد 
املوافق 2013/٤/21 يف متام ال�شاعة 6.00 م�شاءا مبقر اللجنة الكائن 
مبع�شكر اآل نهيان وذلك على نفقة املدعى /�شركة ام بي ام العقارية 

ذ.م.م .
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/249  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  
فرج  بالل  داوود  فهد  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  االول  اخلليج  مدعي/بنك 
الرميثي اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: دعوى �شحة حجز وثبوت احلق مببلغ 
االمارات  اجلن�شية:  الرميثي  فرج  بالل  داوود  اعالنه/فهد  املطلوب  رهم  د   323.208
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
االربعاء املوافق 2013/٤/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الدائرة اخلام�شة  امام  8.30 �شباحاً 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ 2013/3/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
    اعالن رقم   2013/153 بالن�سر

�شاملني  نا�شر  �شعيد  اع��الن��ه:  املطلوب  ذ.م.م    ابوظبي  جامعة   : املدعى 
املذكورة  الدعوى  املدعي رفع  ان  بالن�شر مبا  العنوان:  العي�شائي   حممد 
فانت  لذا  لنظرها  2013/٤/22 موعدا  املوافق  االثنني  يوم  وح��دد  اع��اله 
االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهراً   12 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
ايداع مذكرة  او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  العني �شخ�شيا  الكائنة يف 
بالرد و�شورا منها بعدد اخل�شوم لدى ق�شم التح�شري وذلك خالل خم�شة 

ايام من تاريخ ن�شر االعالن.

   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2     
  اعالن بالن�سر

   رقم 2013/653   
املنذر/بانوراما العقارية ) �س.ذ.م.م( 

املنذر  املنذر/  ينذر  ����س.ذ.م.م(   ( البناء  م��واد  لتجارة  زاده  اليه:فرهاد  املنذر   
اليه ب�شداد مبلغ وقدره )13.535 درهم( ثالثة ع�شر الفا وخم�شمائة وخم�شة 
وثالثون درهما واخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل وت�شوية 
و�شداد ماي�شتجد من م�شتحقات  للعني  �شغله  والكهرباء عن مدة  املاء  ح�شاب 
ايجارية حتى تاريخ االخالء التام، وذلك يف خالل موعد اق�شاه ثالثون يوما 
املنذر التخاذ كافة االجراءات  االن��ذار واال �شوف ي�شطر  ن�شر هذا  تاريخ  من 
املنذر  حتمل  مع  املنا�شب  وبالتعوي�س  ذكر  مبا  للمطالبة  الالزمة  الق�شائية 

اليه ر�شوم وم�شاريف التقا�شي ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2   

 مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�سر
رقم الدعوى 2013/40- كلي

البلو�شي   حيث ان املدعي:  اىل املدعي عليه: جا�شم حممد ح�شن علي 
خمي�س ب��ن ع��ل��ي ال��ع��ي�����ش��اين ق��د اق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى احل��ق��وق��ي��ة رقم 
وعليه    ) دره��م   1٤5.70٤.٤5( مببلغ  للمطالبة  كلي  م��دين   -2013/٤0
رقم  القاعة  يف  الكلية(  )ال��دائ��رة  املدنية  املحكمة  اىل  ح�شورك  يقت�شى 
التا�شعة  ال�شاعة  املوافق 1٤/٤/2013  2 برا�س  اخليمة �شباح يوم االحد 
�شباحا لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودف��وع ويف 
فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار���ش��ال  او  احل�شور  عن  تخلفك  حالة 

املحكمة �شتبا�شر الدعوى غيابيا بحقك.
امانة �سر الدائرة الكلية  

  حمكمة را�ض اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية

العدد  10756 بتاريخ 2013/4/2   
     مذكرة اعالن بورود التقرير بالن�سر

رقم الدعوى 2012/226- كلي
امل��دع��ي: دو�شت  ان  �شعيد حميد علي ج��م��ع��ة    حيث  امل��دع��ي عليه:  اىل 
 -2012/226 رقم  احلقوقية  الدعوى  عليك  اقام  قد  مياه  �شم�س  حممد 
مدين كلي للمطالبة بندب خبري وقد قررت املحكمة احالة الدعوى اىل 
خبري ال�شيارات وقد اودع تقريره بالدعوى وعليه يقت�شى ح�شورك اىل 
املحكمة املدنية )الدائرة الكلية( يف القاعة رقم 2 برا�س  اخليمة �شباح يوم 
االحد املوافق 2013/٤/7 ال�شاعة التا�شعة �شباحا لالجابة على الدعوى 
او  ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�شور  بيانات  وتقدمي ما لديك من 
ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر الدعوى غيابيا 

بحقك.

  حمكمة را�ض اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية

العدد 10756 بتاريخ 2013/4/2   

الغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  االقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم:CN 1080573 باال�شم التجاري موؤ�ش�شة املركزية 
الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب  للديكور 

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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 �سطب قيد
)فرن�شية  /جيو�شرفي�شز  ال�شادة  باأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
اجلن�شية( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف اإمارة 
االجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )1٤0( رقم  حتت  املقيدة  دبي 
ل�شنة   )8( رقم  االحتادي  القانون  الحكام  وتنفيذا  بالوزارة. 
القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف  198٤م 
الوزاري رقم )278( ل�شنة 2009م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات 
واالندماج  /التجديد/التعديل/البيع  والقيد  الرتخي�س 
احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف االعرتا�س ان 
�شهر  يتجاوز  ال  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا 
اإدارة  االقت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر  تاريخ  من 

الت�شجيل التجاري �س.ب:3625 )مكتب دبي(.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�شياحة والثقافة بان / تالل الغربية 
قد   TL12060 رقم  رخ�شة  ذ.م.م  وال�شياحة  لل�شفر 

ابدوا رغبتهم يف الغاء الرخ�شة.
وعلى كل من له احلق يف االعرتا�س على هذا االجراء 
التقدم ومراجعة الهيئة خالل ا�شبوع ميالدي من تاريخ 
ن�شر هذا االعالن واال فان الهيئة غري م�شوؤولة عن اي 
حقوق او دعاوي بعد انق�شاء هذه املده حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية

العدد  10756 بتاريخ   2013/4/2     
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امل��ا���ش��ي مناف�شات  ي���وم اجل��م��ع��ة  اأق��ي��م��ت م�����ش��اء 
ال���ث���اين لدوريات  ال�����دور  ال���ث���اين م���ن  االأ����ش���ب���وع 
ال�����ش��ط��رجن وال������ذي ي��ن��ظ��م��ه��ا احت�����اد االإم�������ارات 
 10 اأقيمت  اأندية الدولة ، حيث  لل�شطرجن بني 
وال�شارقة  العني  الدولة وهي  4 مدن  لقاءات يف 

وعجمان والفجرية.
وعلى  ���ش��ن��وات   10 حت���ت  االأ����ش���ب���ال  دوري  ف��ف��ي 
ال��ت��ق��ى ف��ري��ق نادي  ال��ث��اين م��ن دي�شمرب  ���ش��ال��ة 
اأ�شبال  ل��ل��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ط��رجن م��ع ف��ري��ق  ال��ع��ني 
ال�����ش��ارق��ة واأ���ش��ف��ر ال��ل��ق��اء ع��ن ف���وز ف��ري��ق العني 
كل  ف��از  حيث   1-3 بنتيجة  وا�شتحقاق  ب��ج��دارة 
من الالعبني حارب ال�شام�شي وعبداهلل النيادي 
العني على العبي  م��ن  املعمري  دروي�����س  وواف��ي��ة 
ال�����ش��ارق��ة حم��م��د ���ش��ال��ح وع��م��ر حم��م��د ورا�شد 
ال�شارقة  العب  فاز  فيما  التوايل  على  ال�شاعري 
حممد م�شلم على اأمل ال�شام�شي من العني. ويف 
اللقاء الثاين جمع بني اأ�شبال فريق نادي عجمان 
اللقاء بفوز فريق  ، وانتهى  واأبوظبي لل�شطرجن 
اأبوظبي بنف�س النتيجة 3-1 من خالل فوز كل 
من الالعبني عبداهلل احلو�شني و�شعيد احلو�شني 
و�شلطان الدرمكي على كل من عبداهلل مر�شول 
وزايد مر�شول و�شعيد مر�شول على التوايل فيما 
ا�شتطاع العب فريق عجمان عمر العو�شي الفوز 
اللقاء  ويف  احلو�شني.  زاي��د  اأبوظبي  الع��ب  على 
دبي  ف��ري��ق  ا�شتطاع  ال�شرقية  باملنطقة  ال��ث��ال��ث 
 ، 4-�شفر  ثقيلة  بنتيجة  الفجرية  على  ال��ف��وز 

حيث فاز كل من الالعبني حمدان �شعيد ونواف 
ع��ب��دال��رزاق وح��ام��د اأح��م��د واإب��راه��ي��م اأح��م��د من 
�شعيد  م��ن  ك��ل  الفجرية  فريق  العبي  على  دب��ي 
عمر وعبيد عبدالرحمن وعلي حممد وحمدان 

عبداهلل على التوايل.
االأ�شبال  دوري  م��ن  ال�شابعة  اجل��ول��ة  خ��ت��ام  ويف 
حتت 10 �شنوات بات ال�شراع على ال�شدارة بني 
3 فرق بر�شيد 11 نقطة وهي ال�شارقة والعني 
واأبوظبي اإال اأن فريق ال�شارقة تفوق بفرق طاولة 
اأبوظبي وال��ذي حل  عن العني و4 ط��اوالت عن 

ثالثاً.
اأما دوري ال�شبالت حتت 10 �شنوات ففي مدينة 
العني ا�شت�شاف فريق نادي العني فريق �شبالت 
فريق  بفوز  اللقاء  وانتهى  لل�شطرجن  ال�شارقة 
ال�شارقة بنتيجة 3-1 ، حيث فازت كل من مرمي 
وري��ان حممد على كل من  �شيف  ح�شن وعائ�شة 
ال��ن��ع��ي��م��ي وعائ�شة  ال�����ش��ام�����ش��ي وح���م���دة  ع��ائ�����ش��ة 
ال��ن��ع��ي��م��ي م���ن ال��ع��ني ف��ي��م��ا ف����ازت الع��ب��ة العني 
اللقاء  ويف  ح�شني.  منال  على  النعيمي  �شالمة 
�شبالت  الفجرية  فتيات  فريق  ا�شت�شاف  الثاين 
4-�شفر  بنتيجة  دب��ي  بفوز  اللقاء  وانتهى  دب��ي 
حيث فازت كل من هند فرج ومروة عبدالبا�شط 
زي��اد من دبي على كل من  وغاية حممد وعهود 
�شيماء عبدالرحمن وودمية عبداهلل فيما تغيبت 
ال��ف��ج��رية ع��ل��ى ال��ط��اول��ة الثالثة  الع��ب��ت��ان م��ن 

والرابعة لل�شطرجن.

ويف ختام دوري ال�شبالت حتت 10 �شنوات ت�شدر 
اأن  اال  نقاط   10 بر�شيد  وال�شارقة  دب��ي  فريقا 
طاولتني  بفرق  ال�شارقة  على  تفوق  دب��ي  فريق 
ولديه مباراة موؤجلة مع راأ�س اخليمة فيما جاء 

فريق العني باملركز الثالث بر�شيد 6 نقاط.
ويف دوري النا�شئني حتت 14 �شنة التقى ب�شالة 
الثاين من دي�شمرب فريق نادي العني مع فريق 
بفوز  اللقاء  وانتهى  لل�شطرجن،  ال�شارقة  ن��ادي 
ال�شارقة بنتيجة 3-1 حيث فاز كل من عبداهلل 
من  احل��م��ادي  وط��الل  م�شلم  و�شعود  ال�شاعري 
ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ك���ل م���ن اأح���م���د امل��ق��ب��ايل �شرور 
فيما  ال��ت��وايل  على  ال�شام�شي  و�شلطان  النيادي 
الفوز على  الرا�شدي  مايد  العني  ا�شتطاع العب 
الطاولة االأوىل على العب ال�شارقة را�شد م�شلم. 
ويف اللقاء الثاين الذي جمع بني الفجرية ودبي 
كل  ف��از  4-�شفر، حيث  بنتيجة  دب��ي  ف��ري��ق  ف��از 
و�شلطان  العلماء  و�شيف  عبدالعزيز  علي  م��ن 
ف��ري��د وح��م��د اأح���م���د ع��ل��ى ك���ل م���ن ���ش��امل عمر 
و�شعيد عبداهلل وتغيب العبان من الفجرية على 

الطاولة الثالثة والرابعة. 
النا�شئني  دوري  م��ن  ال�شابعة  اجل��ول��ة  ختام  ويف 
ال�شارقة  ن�����ادي  ف���ري���ق  ت�����ش��در  ���ش��ن��ة   14 حت���ت 
فريق  ج��اء  فيما  نقطة   11 بر�شيد  لل�شطرجن 
 7 بر�شيد  الثاين  باملركز  واأبوظبي  دب��ي  نا�شئي 
نقاط اال اأن دبي تفوق على ابوظبي بفرق خم�س 

طاوالت.

�شنة   14 حت��ت  ال��ن��ا���ش��ئ��ات  دوري  مناف�شات  ويف 
اأق��ي��م��ت م���ب���اراة واح����دة ج��م��ع ب��ني ف��ري��ق فتيات 
الفجرية مع فتيات دبي لل�شطرجن وانتهى اللقاء 
بفوز دبي بنتيجة 3-1 حيث فازت كل من عالية 
من  كل  على  علي  ويا�شمني  نعمان  و�شيماء  علي 
خالد  وخلود  علي  و�شيخة  عبدالرحمن  �شم�شة 
فيما ا�شتطاعت العبة الفجرية اأ�شول ال�شام�شي 

الفوز على العبة دبي رو�شة فرج.
النا�شئات  دوري  من  ال�شاد�شة  اجلولة  ختام  ويف 
حتت 14 �شنة ت�شدر فريق فتيات نادي ال�شارقة 
املركز  ن��ق��اط وي��ل��ي��ه يف   8 ب��ر���ش��ي��د  ل��ل�����ش��ط��رجن 
نقاط   6 بر�شيد  دبي  فتيات  ن��ادي  الثاين فريق 

والفجرية باملركز الثالث بر�شيد نقطتني.
ويف مناف�شات دوري ال�شباب حتت 18 �شنة اأقيمت 
ال�شارقة  ن��ادي  واح��دة جمعت بني فريق  م��ب��اراة 
اللقاء بتعادل  وفريق عجمان لل�شطرجن وانتهى 
الطاولة  انتهت  حيث   ،2-2 بنتيجة  الفريقني 
ع���ب���داهلل مراد  ال�����ش��ارق��ة  ب��ت��ع��ادل الع���ب  االوىل 
الطاولة  ويف  عجمان  م��ن  م��ر���ش��ول  �شلطان  م��ع 
الثانية فاز العب ال�شارقة وليد اأنور على عبداهلل 
الثالثة  الطاولة  نتيجة  اأ�شفرت  فيما  العو�شي 
مع  ال�شارقة  من  املرازيق  عي�شى  من  كل  بتعادل 
الطاولة  وانتهىت  عجمان  من  مر�شول  حمدان 
مر�شول  حممد  عجمان  الع��ب  ف��وز  عن  الرابعة 
اللقاء  لينتهي  ال���زرع���وين  ف��ه��د  ال���الع���ب  ع��ل��ى 

حبايب 2-2 وتقا�شم نقطة املباراة.

ويف ختام اجلولة الثالثة من دوري ال�شباب حتت 
18 �شنة ت�شدر فريق دبي بر�شيد 4 نقاط فيما 
ال�شارقة وعجمان باملركزين الثاين  جاء كل من 

والثالث بر�شيد نقطتني.
اأقيمت  لل�شيدات  ال��ع��ام  ال����دوري  مناف�شات  ويف 
م��ب��اراة واح����دة جمعت ب��ني ف��ري��ق��ا ف��ت��ي��ات نادي 
العني مع فتيات نادي ال�شارقة لل�شطرجن واأ�شفر 
ال��ل��ق��اء ع���ن ف���وز ���ش��ي��دات ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى العني 
ف��ازت كل من علياء علي  4-�شفر حيث  بنتيجة 

وعبري علي وعائ�شة عي�شى من ال�شارقة على كل 
دروي�س  وم��وزة  وودمي��ة حميد  اأحمد  �شلمى  من 
خلود  ال�شارقة  الع��ب��ة  ف���ازت  فيما  ال��ت��وايل  على 

عي�شى على العبة العني �شمة املقبايل بالتغيب.
ال�����دوري العام  ال��ث��ال��ث��ة م���ن  ويف خ��ت��ام اجل���ول���ة 
لل�شيدات ت�شدر فريق �شيدات ال�شارقة البطولة 
���ش��ي��دات دبي  ف��ري��ق  ن��ق��اط فيما ج��اء   5 بر�شيد 
مباراة  ول��دي��ه  ن��ق��اط   3 بر�شيد  ال��ث��اين  باملركز 

موؤجلة وفريق العني ثالثاً.

ا���ش��دل جمل�س دب���ي ال��ري��ا���ش��ي ال�����ش��ت��ار ي���وم االأحد 
اجلودة  اأ�شبوع  مبادرة  فعاليات  على  مار�س(   31(
ب��اأن��دي��ة دب���ي ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا ع��ل��ى مدار 
من  ال�شحيح  االأداء  �شعار  حت��ت  امل��ا���ش��ي  اال���ش��ب��وع 
اإطار اخلطة اال�شرتاتيجية  ، وذلك يف  املرة االأوىل 
للمجل�س 2011-2015 التي ي�شعى من خاللها 
وتعزيز  لتطوير  عام  كل  من  اأ�شبوع  تخ�شي�س  اإىل 
االإمارة.  اأندية  يف  املوؤ�ش�شي  والتميز  اجل��ودة  ثقافة 
مبقره  اخل��ت��ام  حفل  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  واأق���ام 
دبي  جمل�س  ع��ام  اأم��ني  ال�شريف  د.اأح��م��د  بح�شور 
حيث  دب���ي،  الأن��دي��ة  التنفيذين  وامل����دراء  الريا�شي 
�شارك يف الفعالية كافة اأندية االإمارة، وهي: الن�شر، 
الثقايف  دبي  العربي، حتا،  ال�شباب  الو�شل،  االأهلي، 
الريا�شي، دبي لل�شطرجن والثقافة، دبي للريا�شات 
وعرب  البحرية.  للريا�شات  ال��دويل  ودب��ي  اخلا�شة 
الريا�شي  دبي  جمل�س  عام  اأم��ني  ال�شريف  د.اأحمد 
بالتهنئة  التي بذلتها  الكبرية  عن تقديره للجهود 

االأندية خالل فعاليات ا�شبوع اجلودة وهناأ االأندية 
املتفوقة يف امل�شابقات امل�شاحبة، وقال يدرك املجل�س 
اأن االإجنازات الريا�شية على املالعب ويف امليادين ال 
تتحقق بدون تخطيط علمي مدرو�س ، كما يدرك اأن 
التخطيط االأف�شل يوؤدي اإىل حتقيق نتائج اأف�شل، 
االإداري تنعك�س على اجلودة  العمل  واأن اجل��ودة يف 
الريا�شيني،  �شخ�شية  بناء  ويف  الريا�شي  االأداء  يف 
اأ�شبوع اجلودة باأندية  ومن هنا جاء اإطالق مبادرة 
جميع  يف  فعالياته  اق��ي��م��ت  ال���ذي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  دب���ي 
اأ�شبوع اجل��ودة جناحا كبريا  دب��ي، وقد حقق  اأندية 
بف�شل تعاونكم اأنتم يف االأندية وملا مل�شناه منكم من 
حر�س على تطوير العمل وفق معايري اجلودة التي 
ال ت�شمن النجاح يف العمل وح�شب بل والتميز فيه 
اأي�شا . من جانبه قال حممد االأن�شاري مدير اإدارة 
باالإنابة   الريا�شي  دب��ي  مبجل�س  املوؤ�ش�شي  التميز 
ي�شعدنا اأن جنتمع اليوم لنحتفل بنجاح هذا احلدث 
اأن  اأي�شا  وي�شرنا   ، العمل  على �شعيد تطوير  املهم 

نحتفي بامل�شاركني فيه والفائزين يف بع�س فعالياته 
والتعاون  ال��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع  ن�����ش��ك��ر  ف��اإن��ن��ا   ،
االإيجابي ونعترب اأن جميع اأنديتنا فائزة يف ال�شباق 
ال��ع��م��ل واالرت����ق����اء مب��ع��اي��ري االأداء  ت��ط��وي��ر  ن��ح��و 

واال�شتعداد للم�شتقبل بجميع حتدياته .
التجارب  من  ع��دد  ا�شتعرا�س  اخلتام  حفل  يف  ومت 
ا�شتعر�س  ال��ري��ا���ش��ي��ة، ح��ي��ث  ل��الأن��دي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
اأحمد خليفة حماد املدير التنفيذي للنادي االأهلي 
اإ�شدار  خالل  من  االأهلي  للنادي  تطبيقية  جتربة 
فيما  والعاملني،  لالعبني  امل�شرفية  اأجيال  بطاقة 
قدم عرفات القادري جتربة نادي الو�شل يف جمال 
تطبيق اجلودة. ويف ختام احلفل قام د.اأحمد ال�شريف 
واملحا�شرين  امل�شاركة  الريا�شية  االأن��دي��ة  بتكرمي 
ق��دم��وا حم��ا���ش��رات تثقيفية ح��ول مو�شوع  ال��ذي��ن 
حيث  التقديرية  اجل��وائ��ز  ت��وزي��ع  مت  كما  اجل����ودة، 
نال نادي حتا املركز االأول يف م�شابقة اأف�شل لوحة 

للجودة يليه نادي الو�شل باملركز الثاين.

ا�شاد مدربو ومبارزو نادي بني يا�س بالور�س التدريبية الأكادميية 
متطورة  ومم��ار���ش��ات  خ��ربات  م��ن  تقدمه  مل��ا  للمبارزة،  ليفورنو 
و�شناعة  الالعبني  وتاأهيل  واخل��ام��ات  امل��ه��ارات  �شقل  جم��ال  يف 
اأبطال اوملبيني قادرين على التمثيل امل�شرف يف املحافل والدورات 

االوملبية والقارية .
ليفورنو  الأك��ادمي��ي��ة  التدريبية  ال��ور���س  ان��ط��الق��ة  يف  ذل��ك  ج��اء 
للمبارزة بقيادة النجم االوملبي العاملي �شالفاتوري �شانزو �شاحب 
التطوير  ب��رام��ج  وف��ق  تقام  وال��ت��ي   2004 اأثينا  اوملبياد  ذهبية 
الريا�شي  ابوظبي  التعاون بني جمل�س  اتفاقية  والتاأهيل �شمن 
واالأكادميية العاملية والتي جتمع الطرفني بهدف �شناعة اأبطال 
عامليني قادرين على حتقيق امليداليات الذهبية يف دورات االألعاب 

القارية واالوملبية والبطوالت الدولية .
و�شهدت الور�س التي متتد حتى يوم اخلمي�س املقبل، ح�شور �شهيل 
�شعيد العامري رئي�س جمل�س اإدارة �شركة نادي بني يا�س لالألعاب 
الريا�شية،وخالد املفلحي ممثل جمل�س ابوظبي الريا�شي بجانب 

امل�شرفني على الور�س النجم االوملبي �شالفاتوري �شانزو وزمالئه 
مارتا  وامل��درب��ة  �شتيفانو  ب��اري��را  وامل���درب  �شكاربر  فريده  امل��درب��ة 

�شيمون�شلي ، ومدربي والعبي املبارزة يف نادي بني يا�س.
خالل  بالوثبة  ال���رواد  مدر�شة  يف  اأقيمت  التي  ال��ور���س  و�شجلت 
الفرتات ال�شباحية وامل�شائية على مدى االأ�شبوع اجلاري،م�شاركة 
كبرية وتفاعل مميز من جانب مدربني والعبني املبارزة يف نادي 
بني يا�س ومراكز النخبة،بجانب ما ت�شمنته من تدريبات مكثفة 
الالعبني  م��ه��ارات  وتنمية  امل��ت��ط��ورة  احل��رك��ات  تعليم  وتخللها 
التي  التدريبية  للكوادر  والعملية  النظرية  املحا�شرات  وتقدمي 
والتطبيقات  املمار�شات  الأح��دث  وفقا  امل��ب��ارزة  لعبة  على  ت�شرف 
و�شناعة  بتخريج  اأ�شهمت  ال��ت��ي  االأك��ادمي��ي��ة  يف  املتبعة  العاملية 
ريا�شة  تاريخ جمدها يف  الريا�شة االيطالية و�شناع  ابرز جنوم 
�شركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  العامري  �شعيد  �شهيل  وقدم  املبارزة. 
االوملبي  للنجم  النادي  درع  الريا�شية،  لالألعاب  يا�س  بني  ن��ادي 
والطاقم  جلهوده  وتقديرا  حل�شوره  تثمينا  �شانزو،  �شالفاتوري 

الفني امل�شرف على حما�شرات الور�س ، مثمنا دورهم يف تقدمي 
التجارب العاملية املميزة،وحر�شهم على تاأهيل وتطوير املدربني 

واملبارزين يف نادي بني يا�س.
التدريبية  ب��ال��ور���س  ال��ع��ام��ري  �شعيد  �شهيل  ا���ش��اد  ج��ان��ب��ه  م��ن 
اللعبة  مل�شرية  ال��داع��م��ة  اخل��ط��وات  مثمنا  ليفورنو،  الأك��ادمي��ي��ة 
تقدمي  على  وحر�شه  الريا�شي،  ابوظبي  جمل�س  يقودها  التي 
النوعية  النقلة  حتقيق  على  ت�شاعد  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  ال��ربام��ج 
وال��ن��ه�����ش��ة ب��امل��ب��ارزة االإم���ارات���ي���ة، م���وؤك���دا ان ح�����ش��ور م��ث��ل هذه 
وخربتهم  جتربتهم  لعر�س  الكبرية  العاملية  واخل��ربات  االأ�شماء 
اأمام  ي�شعنا  ال��ن��ادي،  يف  وامل��ب��ارزي��ن  اللعبة  على  امل�شرفني  على 
خلروج  كبرية  دواف���ع  وي�شكل  امل��ب��ارزة  لريا�شة  م�شرق  م�شتقبل 
امل�شتهدفني بنتاجات ومكت�شبات عمل مهمة على �شعيد التطوير 
الور�س  يف  الكبري  بالتفاعل  �شعادته  عن  معربا  اللعبة،  مب�شرية 
التي تخت�شر لنا امل�شافات ومتنحنا فر�س مواكبة اأهم اللمحات 

واخلطوات ل�شناعة بطل اوملبي يف املبارزة.

ناق�س جمل�س اإدارة احتاد اجلو جيت�شو يف اجتماع عقده 
احتاد  رئي�س  الها�شمي  عبداملنعم  برئا�شة  االول  اأم�س 
اخلام�شة  للن�شخة  اال�شتعدادات  للجوجيت�شو  االم��ارات 
من بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلو جيت�شو التي 
تقام يف العا�شمة اأبوظبي حتت رعاية الفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
اإىل   10 الفرتة من  امل�شلحة يف  للقوات  االأعلى  القائد 
اأب��ري��ل احل��ايل وال��ت��ي ي�شارك فيها اأك��رث م��ن 50   13
األف  و450  مليونا  املالية  جوائزها  قيمة  وتبلغ  دول��ة 

درهم.
ت�شهدها  ج���دي���دة  ت���ع���دي���الت  االإدارة  جم��ل�����س  واأق������ر 
املناف�شات  يف  فئتني  اإ�شافة  اأهمها  م��رة  الأول  البطولة 
35 عاما  30 اإىل  هما فئة املا�شرتز لالعبني من �شن 
وذلك  عاما   45 اإىل   40 م��ن  للمتبارين  وال�شينيورز 
الإتاحة الفر�شة اأمام اأكرب عدد من االأبطال والالعبني 

حول العامل للم�شاركة يف احلدث االأبرز.
لبطلة  دوالر  اآالف   10 ق��دره��ا  ج��ائ��زة  املجل�س  ور���ش��د 
االأ�شود  احل���زام  يف  ال�شيدات  مبناف�شات  املفتوح  ال���وزن 
ل��ل�����ش��ي��دات على  اإ���ش��اف��ت��ه��ا ت�شجيعا  وه���ي ج��ائ��زة مت��ت 

االرتقاء يف اأحزمة اجلو جيت�شو.
الظاهري  �شامل  حممد  االإدارة  جمل�س  اجتماع  ح�شر 
نائب رئي�س االحتاد وحممد حميد بن دملوج الظاهري 
و�شمرية  البطران  ويو�شف  الظاهري  حممد  ومن�شور 
الرميثي اأع�شاء جمل�س االإدارة ويا�شر القبي�شي املن�شق 
ال��ع��ام ل��الحت��اد وم���ن اأع�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة مرمي 
ال��ب��ح��ري ومبارك  ال��ت��م��ي��م��ي ون����دى خ��م��ي�����س و ط����ارق 

املنهايل.

امل�شتجدات  ملتابعة  ت�شكيل غرفة عمليات  املجل�س  وقرر 
وا�شتقبال  الوفود  مع  والتوا�شل  البطولة  �شعيد  على 
العاملة  ال��ل��ج��ان  ك��اف��ة  ع��ن  ممثلني  ت�شم   .. االأب���ط���ال 
�شواء اللجنة الفنية اأو العالقات العامة اأو اال�شتقبال اأو 
التي تتوا�شل  اللجان  االإعا�شة والت�شجيل وغريها من 

على مدار ال�شاعة ملتابعة كل جديد.
واأكد املجل�س �شرورة اإبراز دور الرعاة مبا يوازي دعمهم 
اأب��رز االأث��ر يف  لالحتاد والبطولة االأم��ر ال��ذي ك��ان له 
ووجه  االآن..  حتى  البطولة  حققتها  التي  النجاحات 
بتفعيل توجهه لتخ�شي�س معر�س للرعاة على هام�س 
الأن�شطتهم  بالرتويج  الرعاة  خالله  من  يقوم  احل��دث 

املختلفة واإبراز دورهم املجتمعي.
للم�شاهري  ح��ائ��ط  ت�شميم  ف��ك��رة  على  املجل�س  وواف���ق 
وحول  االإم�����ارات  م��ن  اللعبة  الأب��ط��ال  ���ش��ورا  يت�شمن 
اأي�����ام البطولة  ال���ع���امل وي������زوره االأب����ط����ال ع��ل��ى م����دار 
اللتقاط ال�شور الفوتوغرافية مع اجلماهري والتوقيع 
وذلك  اللعبة  ع�شاق  مع  والتوا�شل  االأوتوجرافات  على 
�شمن خطة للرتويج للجو جيت�شو والتعريف به وربط 

النجوم بجمهورهم يف االإمارات وحول العامل.
اللعبة حول  الدعوة لعدد من م�شوؤويل  ووجه االحت��اد 
رئي�س  اأب���رزه���م  ال��ب��ط��ول��ة  وم��ت��اب��ع��ة  للح�شور  ال��ع��امل 
ل��ل��ج��و جيت�شو وم�����ش��ارع��ة احل���زام  االحت����اد االآ���ش��ي��وي 
االحتاد  من  ووف��د  باالحتاد  الدولية  العالقات  ومدير 
البطولة  فعاليات  كافة  �شيح�شرون  والذين  االآ�شيوي 
التجربة  باتت  التي  االإماراتية  التجربة  على  للوقوف 
اأبوظبي كعا�شمة  واأك��دت مكانة   .. العامل  االأب��رز حول 

حقيقية وفاعلة للجو جيت�شو العاملي. 

اآل  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  م��ن  بتوجيهات 
نهيان رئي�س نادي العني للثقافة وال�شطرجن ، وتاأكيدا ملعاين 
الوفاء والعرفان اإىل رموز احلركة الريا�شية وال�شطرجنية 
علي  �شعادة  ب��زي��ارة  العني  �شطرجن  م��ن  وف��د  ق��ام   ، بالدولة 
ال�شارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  اأبوخليل  �شعيد 
التاأ�شي�شي الحتاد  االإدارة  لل�شطرجن وع�شو جمل�س  الثقايف 
ي��رق��د ح��ال��ي��ا يف  وال����ذي   1976 ع���ام  االإم�����ارات لل�شطرجن 

م�شت�شفى دبي اإثر تعر�شه لوعكة �شحية موؤخرا 

تراأ�س وفد �شطرجن العني املهند�س طارق علي الطاهر رئي�س 
النا�شئني  م��ن  ال��ن��ادي وجم��م��وع��ة  وم��درب��ي  الفني  اجل��ه��از 
اأبوخليل  علي  ل�شعادة  العيناوي  الوفد  نقل  وقد   ، واالأ�شبال 
العاجل  بال�شفاء  ل��ه  �شخبوط  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  متنيات 
بالعطاء  احلافلة  الرائدة  م�شريته  ملوا�شلة  �شريعا  والعودة 

لريا�شة و�شطرجن االإمارات 
ي��ح��ظ��ى اأب���وخ���ل���ي���ل ب���ح���ب و���ش��ع��ب��ي��ة ك���ب���رية ل�����دى االأ�����ش����رة 
خا�شة  مكانة  ول��ه   ، االإم��ارات��ي��ة  وال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�شطرجنية 

وك��ب��رية ع��ن��د ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن ���ش��خ��ب��وط م��ن��ذ م�شاركة 
اأبوخليل يف اأ�شياد الدوحة عام 2006 وبعد اأن تعرف ال�شيخ 
�شلطان بن �شخبوط عن تاريخ اأبوخليل احلافل وم�شاهماته 
دولة  يف  ال�شطرجن  بريا�شة  االإه��ت��م��ام  تطوير  يف  ال��ع��دي��دة 

االإمارات طوال 37 عاما .
اللفتة  لهذه  ال�شديد  اإمتنانه  اأبوخليل  �شعيد  علي  واأب���دى 
ووجه  �شخبوط  بن  �شلطان  ال�شيخ  من  الكرمية  االإن�شانية 

ال�شكر اإىل وفد �شطرجن العني على مبادرتهم الطيبة .

�سطـــرنـــج العــــني يـــــزور اأبــــوخليــــــل 
يف م�ست�ســـــفى دبـــــي 

�ســـدارة ال�ســـارقـــة ودبــــي لــــدوريات ال�سطـــرنــــــج

جمل�س دبي الريا�سي يعزز ثقافة اجلودة 
والتميز املوؤ�س�سي يف الأندية

تقام �سمن خطط جمل�ش اأب�ظبي الريا�سي التاأهيلية 

مدربو ومبارزو بني يا�س ي�سيدون بور�س اأكادميية ليفورنو 

جمل�س اإدارة احتاد اجلو جيت�سو يناق�س ال�ستعدادات 
لبطولة اأبوظبي العاملية للمحرتفني
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االر�س  عاملي  ا�شتغالل  اىل  ج��رم��ان  �شان  باري�س  ي�شعى 
دي  ب��ارك  ملعب  على  ايجابية  نتيجة  لتحقيق  واجلمهور 
ايابا  الكاتالوين  الفريق  على  �شيفا  يحل  ان  قبل  بران�س 

االربعاء املقبل على ملعب كامب نو .
الباري�شي والكاتالوين  و�شاءت االقدار ان يلتقي الفريقان 
االخرية  مواجهتهما  غ���رار  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  ال����دور  يف 
ذات��ه عندما  ال��دور  1995 ويف  عام  امل�شابقة عينها  �شمن 
كان التاأهل حليف فريق عا�شمة االنوار على ح�شاب رجال 
 ،1994 بلقب  املتوجني  كرويف  يوهان  الهولندي  امل��درب 
بهدف   1-2 ملعبه  ع��ل��ى  اي��اب��ا  ث��م��ني  ف���وز  بف�شل  وذل���ك 
تعادال  ان��ت��زع  بعدما  االخ���رية  ال��دق��ائ��ق  غ��ريان يف  فان�شان 
ال�شابق  الليبريي  للدويل  هدف  بف�شل   1-1 ذهابا  ثمينا 

جورج ويا، قبل ان يخرج من ن�شف النهائي على يد ميالن 
االيطايل )�شفر-1 و�شفر-2(.

كاأ�س  م�شابقة  نهائي  يف   1997 ع��ام  ال��ف��ري��ق��ان  وال��ت��ق��ى 
وحيد  بهدف  بر�شلونة  ن�شيب  م��ن  ال��ف��وز  وك��ان  ال��ك��وؤو���س 
وكان  ج��زاء  ركلة  من  رون��ال��دو  الربازيلي  الظاهرة  �شجله 

عمره اآنذاك 20 عاما.
ويحن نادي العا�شمة اىل �شنوات الت�شعينيات التي �شهدت 
جمده الكروي على ال�شعيد االوروبي ببلوغه دور االربعة 
ن�شف  ببلوغ  ب��داأه��ا  متتالية  م��رات   5 القارية  للم�شابقات 
االوروبية  الكوؤو�س  وك��اأ���س  االوروب���ي  االحت��اد  كاأ�س  نهائي 
ريال  ح�شاب  على  ال��ت��وايل  على  و1994   1993 ع��ام��ي 
االربعة  دور  تخطي  يف  ينجح  ان  قبل  اال���ش��ب��اين،  م��دري��د 

كاأ�س  م�شابقة  بلقب  ت��وج  عندما  تاريخه  يف  االوىل  للمرة 
النم�شوي  فيينا  رابيد  ح�شاب  على   1996 ع��ام  الكوؤو�س 

)1-�شفر(.
ال�شيف  ب��ران�����س  دي  ب���ارك  ال��ف��ري��ق��ان على ملعب  وال��ت��ق��ى 
للمو�شم اجل��دي��د وتقدم  اع��دادي��ة  ودي��ة  م��ب��اراة  املا�شي يف 
بر�شلونة بهدفني نظيفني للربازيلي رافينيا )7( ومي�شي 
)53 من ركلة جزاء(، لكن باري�س �شان جرمان رد بهدفني 
ركلة  من   60( ابراهيموفيت�س  زالت��ان  ال�شويدي  للدويل 

جزاء( وزومانا كامارا )81(.
املو�شم بف�شل  الواجهة هذا  باري�س �شان جرمان اىل  وعاد 
نا�شر اخلليفي، وبعدما  القطري  برئا�شة  ادارته اجلديدة 
ف��ارغ��ة يف  ب��ران�����س �شبه  ب���ارك دي  ك��ان��ت م���درج���ات ملعب 

االعوام االخرية، باتت تغ�س باجلماهري هذا املو�شم بف�شل 
النتائج الرائعة التي يحققها النادي يف امل�شابقتني املحلية 
وال��ق��اري��ة اث���ر ال��ت��ع��اق��د م��ع جن���وم م��ن ال��ط��راز ال��رف��ي��ع يف 
مقدمتهم ابراهيموفيت�س وقائد املنتخب الربازيلي ثياغو 
�شيلفا ومواطنه لوكا�س، واخرهم النجم االنكليزي ديفيد 

بيكهام.
ويدخل باري�س �شان جرمان املباراة مبعنويات عالية عقب 
1-�شفر  اللقب  �شيفه مونبلييه حامل  على  الثمني  فوزه 
وابتعاده 7 نقاط يف �شدارة الدوري املحلي الذي يلهث وراء 
يف  والثالث   1994-1993 مو�شم  منذ  فيه  االول  لقبه 

تاريخه بعد 1986-1985.
مهاجمه  خدمات  من  جرمان  �شان  باري�س  �شي�شتفيد  كما 

االوروبي  االحت���اد  خفف  بعدما  ابراهيموفيت�س  العمالق 
عقوبة االيقاف بحقه من مباراتني اىل واحدة.

املباراة اهمية كبرية بالن�شبة اىل ابراهيموفيت�س  وتكت�شي 
الذي �شيواجه فريقه ال�شابق للعام الثاين على التوايل بعد 
ميالن  ال��وان  عن  يدافع  ك��ان  عندما  املا�شي  املو�شم  االول 

االيطايل.
قبل  امل��و���ش��م  بر�شلونة  ال���وان  ع��ن  ابراهيموفيت�س  وداف���ع 
غوارديوال  جو�شيب  امل���درب  م��ع  عالقته  ان��ه  بيد  امل��ا���ش��ي 
و�شاءت  التايل اىل ميالن  املو�شم  تكن جيدة فرحل يف  مل 
فتعادال  املجموعات  دور  يف  الفريقان  يلتقي  ان  ال�شدف 
2-2 يف كامب نو وفاز بر�شلونة 3-2 ايابا يف �شان �شريو، 

و�شجل ابراهيموفيت�س الهدف االول للفريق اللومباردي.

�ســـان جيــــرمــــان ي�ســطـــدم بــ�ســحــــر البــــر�ســـــــــا 

ان��ت��زع اوج��ن��ا���ش��ي��و ه��ي��ج��ي حم���رتف ف��ري��ق زي���دان 
ه��دف��ه االغ��ل��ى مب�����ش��ريت��ه يف ال��ب��ط��ول��ة م��ع نهاية 
مباراة فريقه مع فريق ابوظبي والذي منح فريقه 
اأهداف  اأه��داف مقابل �شبعة  الفوز بنتيجة ثمانية 
كاأ�س  لبطولة  النهائية  للمباراة  مبكراً  وال��ت��اأه��ل 
وينتظر  ل��ل��ب��ول��و،  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
ان انح�شر بني  ب��ع��د  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ث��اين يف  ال��ط��رف 
اللقاء  يف  احل�شم  و�شيتم  وغنتوت  دري  بن  فريقي 
الذي يجمعهما اليوم بختام الدور االول للبطولة 
والبولو  اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  ينظمها  التي 
برعاية �شمو ال�شيخ فالح بن زايد اآل نهيان رئي�س 
النادي  وال��ت��ي مت��ث��ل م�شك خ��ت��ام م��و���ش��م  ال���ن���ادي 

.2013-2012
ويف اجلولة الرابعة التي اقيمت م�شاء اأول من اأم�س 
اكت�شح فريق غنتوت نظرية فريق احلبتور بنتيجة 
م�شاعفة و�شلت بنهايتها اإىل ع�شرة اأهداف مقابل 
خم�شة اأهداف، وبختام اجلولة ودع فريقي احلبتور 
واأبوظبي البطولة بخ�شارة االوىل ملبارياته الثالثة 
التي خا�شها بينما خ�شر فريق ابو ظبي مباراتني 
وفاز يف مباراة وحيدة مل ت�شفع له بالتاأهل للدور 

النهائي للبطولة.
حوفان  بن  �شعيد  الرابعة  اجلولة  مباراتي  و�شهد 
اإدارة النادي ومطر اليبهوين  نائب رئي�س جمل�س 
مدير  ال��دي��ر  ن�شر  وح�شن  االدارة  جمل�س  ع�شو 

ال���ن���ادي و���ش��ي��ف ال��ك��ع��ب��ي م��دي��ر ال��ع��الق��ات العامة 
من  والعديد  دري  ب��ن  و�شعيد  املن�شوري  وعي�شى 

جنوم اللعبة وم�شوؤوليها وع�شاقها.

غنت�ت مع بن دري .. التاأهل وال�داع 
تقام اليوم مباراتني يف ختام الدور االول للبطولة 
وتربز للواجهة املوقعة االوىل والتي جتمع فريقي 
غنتوت مع غرميه فريق بن دري وي�شهدها امللعب 
الثاين يف النادي عند ال�شاعة الرابعة والن�شف يف 
لقاء بالتاأكيد �شيكون �شاخناً ومثرياً كونه ال يقبل 
الفائز  مينح  حيث  التعوي�س  وال  احللول  ان�شاف 
بها املقعد الثاين يف املباراة النهائية ليواجه فريق 
زيدان البطل على الكاأ�س الغالية والتي �شتقام يوم 
اجلمعة املقبل واملباراة الثانية يحت�شنها ا�شتاد زايد 
للبولو يف ال�شاد�شة ويلتقي فيها فريق ابوظبي مع 
للذكرى  حا�شل  حت�شيل  لقاء  يف  احلبتور  فريق 

بعد ان ودعا البطولة.

زيدان يتاأهل للمرة الثانية 
يف رحلة الدفاع عن اللقب تاأهل فريق زيدان البطل 
للمباراة النهائية للمرة الثانية على التويل عقب 
فوزه ال�شعب على فريق ابو ظبي بهدف حمرتفه 
اوجنا�شيو بعد ان قلب املوازين يف ال�شوط الرابع 
واالخري حمواًل تاأخره من 7-5 اإىل 8-7 انتهت 

اإليها نتيجة املباراة ال�شعيدة للبطل و�شط ده�شة 
فريق ابو ظبي الذي كان ميني النف�س بالفوز الذي 
النهائي  يف  الثاين  املقعد  على  املناف�شة  �شيمنحه 
املنتظر. وجاء ال�شوط االول لعباً ونتيجة مل�شلحة 
مقابل  اه���داف  ث��الث��ة  بت�شجيله  اب��و ظبي  ف��ري��ق 
هدف وحيد لفريق زيدان �شجله اأوجنا�شيو بينما 
�شجا اأهداف فريق ابو ظبي كل من الالعبني علي 
مانيول  لزميله  والثالث  امرييجو  وخ��وان  امل��ري 
الثاين  ال�شوط  يف  الفريقان  وت��ع��ادل  ال��ف��ري��داي، 
ب��ه��دف��ني ل��ك��ل ف��ري��ق ب��ت��ب��ادل ال��ه��ج��م��ات وال�شعي 
ل��ل��ت��ق��دم يف ال��ن��ت��ي��ج��ة ح��ي��ث ���ش��ج��ل اه����داف فريق 
زيدان الالعبني اوجنا�شيو واورجنيا بينما �شجل 

هديف فريق ابو ظبي املحرتف مانيول.
حيث  م��ن  الثالث  ال�شوط  يف  احل��ال  يختلف  ومل 
االداء والنتيجة عن �شابقه ال�شوط الثاين بتعادل 
ال��ف��ري��ق��ني ب��ه��دف��ني ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا ح��ي��ث ا�شاف 
اورنيجا الهدف الرابع لفريقه والثاين له وا�شاف 
زميله هيلي الهدف اخلام�س لفريق زيدان بينما 
�شجل جوان �شوري الهدف ال�شاد�س وا�شاف زميله 
ظبي  اب��و  لفريق  ال�شابع  الهدف  امريجو  اخ��وان 

لت�شل النتيجة اإىل 7-5 مل�شلحة ابو ظبي.

قلب امل�ازين
ال�شوط  اآخ���ر يف  و���ش��اأن  راأي  زي���دان  لفريق  وك���ان 

ال��راب��ع واالخ����ري ع��ن��دم��ا ق���ادة ع��م��ر زي����دان رجل 
من  ق��ل��ب  بالنتيجة  ل��ت��ق��دم  ال�����ش��ع��ودي  االع���م���ال 
خاللها تاأخرة بفارق هدفني اإىل فوز بفارق هدف 
وا�شاف  ال�شادر�س  الهدف  لفريقه  �شجل  عندما 
التعادل  ال�����ش��اب��ع م���درك���اً  ال���ه���دف  زم��ي��ل��ه ه��ي��ل��ي 
اوج��ن��ا���ش��ي��و هدف  امل���ب���اراة  ب��ع��ده��ا جن��م  ليخطف 

الفوز والتاأهل و�شط ده�شة فريق ابو ظبي.

غنت�ت يق�س� على احلبت�ر 
دخ���ل ف��ري��ق غ��ن��ت��وت ل��ق��ائ��ه ام���ام ف��ري��ق احلبتور 
بطموحات واأمال عري�شة مت�شلحاً بعامل االر�س 
للفوز الذي �شيمنحه املناف�شة على املقعد الثاين يف 
النهائي وحقق مراده عندما �شال وجال وخا�شة 
بنهايتهما  لي�شل  وال���ث���اين  االول  ال�����ش��وط��ني  يف 
اف�شلية  ل���ه  دان����ت  ج��ي��ث   ،2-6 اإىل  ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة 
اللعب عندما �شيطر على جمريات ال�شوط االول 
بت�شجيله ثالثة اأهداف عن طريق قائده الوطني 
ب��اري وال��ف��ري��دو بينما �شجل  علي امل��ري واخ���وان 
هدف فريق احلبتور الوحيد اوجنا�شيو بيلو، ومل 
حيث  الثاين  ال�شوط  يف  والنتيجة  االداء  يختلف 
جاء �شورة طبق اال�شل عن االول بت�شجيل فريق 
غنتوت ث��الث��ة اه���داف ع��ن ط��ري��ق خ���وان زيباري 
الوحيد  الهدف  �شجل  بينما  وبيالجو  والفريدو 

لفريق احلبتور ماتينيز.

ال�شوط  يف  اه���داف  ثالثة  غنتوت  فريق  واأ���ش��اف 
الثالث عن طريق هدفني لالعب الفريدو وهدف 
ل��زم��ي��ل��ه خ����وان زي���ب���اري رغ����م ال�����ش��ح��وة لفريق 
مارتيز،  ط��ري��ق  ع��ن  ه��دف��ني  بت�شجيله  احل��ب��ت��ور 
وجاء ال�شوط الثالث متكافئ لعباً ونتيجة بهدف 
للنتيجة  غنتوت  فريق  اطماأن  ان  بعد  فريق  لكل 
بت�شجله هدفه عن طريق علي املري بينما �شجل 
املباراتني  واأدار  كوتنري،  ديجريو  احلبتور  ه��دف 
ال��دول��ي��ني ف��دري��ك��و م��ارب��ت��ل��ي و ك��و���ش��ت��ا ف���رياري 
وحمي التوقيت والت�شجيل �شفدار �شودري وقدير 

ا�شغر.

مطر اليبه�ين : البط�لة الأق�ى 
النادي  اإدارة  اليبهوين ع�شو جمل�س  اعرب مطر 
بالنجاح  �شعادته  بالغ  ال�شابق عن  العب منتخبنا 
منا�شطها  بجميع  البطولة  �شهدته  ال��ذي  الكبري 
واعتربها االقوى واالعلى فنياً من بني بطوالت 
البولو يف املو�شم يف ظل م�شاركة هذه الكوكبة من 
الالعبني من ابناء االمارات والعرب واملحرتفني، 
حرارة  رغ��م  جميلة  ب��اأج��واء  اقيمت  انها  وخا�شة 
املناف�شة للتاأهل للنهائي يف املرحلة االوىل  و�شدة 
ولبلوغ النهائي املنتظر وال�شعي للتحليق بالكاأ�س 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ا���ش��م  حتمل  ال��ت��ي  الغالية 

الدولة.

ال�������دوام لتنظيم  ال����ن����ادي ع��ل��ى  ا����ش���ت���ع���داد  واأك������د 
املتعلقة  الريا�شية  االن�شطة  جميع  وا�شت�شافة 
بريا�شة الفرو�شية اإىل جانب املبادرات االن�شانية 
واخل����ريي����ة وال���ت���ي ت���اأت���ي وف����ق ت��وج��ي��ه��ات �شمو 
ال�����ش��ي��خ ف���الح ب��ن زاي����د رئ��ي�����س ال���ن���ادي والداعم 
ووج��ه يف ختام حديثه  امل��ل��وك  لريا�شة  وال��راع��ي 
الرعاة  من  وامل�شاركني  الالعبني  جلميع  ال�شكر 
بدرجة  وامل�شاهمني  االع��الم  وو�شائل  والعاملني 
كبرية يف اجن��اح هذا احل��دث الكبري وال��ذي ناأمل 

ان ي�شكل م�شك ختام مو�شمنا.

زيدان : قدمنا املهم والقادم اأهم 
وبفرحة عارمة قال رجل االعمال ال�شعودي قائد 
االوىل  املرحلة  حققنا  ان��ن��ا  للبولو  زي���دان  ف��ري��ق 
للمرة  النهائية  للمباراة  بو�شولنا  تطلعاتنا  من 
الثانية على التوايل وهي مهمة وعلينا ان ن�شتثمر 
للمرة  اللقب  لتحقيق  النهائية  امل��ب��اراة  يف  ذل��ك 
ال��ث��ان��ي��ة م��ع اح��رتام��ن��ا لبقية ال��ف��رق وه���ذه هي 
واآخر  بطل  فريق  من  النهاية  يف  بد  ال  الريا�شة 
البطولة  يف  املهمة  �شعوبة  يخفي  ومل  و�شيف، 
من  الالعبني  من  الكوكبة  ه��ذه  م�شاركة  ظل  يف 
الفني  بامل�شتوى  وا�شاد  واملحرتفني،  الدولة  ابناء 
الرائع للبطولة ومعظم نتائج املباريات ح�شمت يف 

اال�شواط االخرية منها.

بط�لة كاأ�ش رئي�ش الدولة للب�ل� تزداد ت�هجًا

زيـــدان يتــــاأهــــل للنهائــــي مبكـــرًا واحلبتـــور واأبوظبــــي يودعـــــان
غنت�ت يك�سب ويلتقي الي�م بن دري على املقعد الثاين

يوم  ابوظبي  وكورني�س  االم��واج  كا�شر  يف  انطلقت 
الثالث  اب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  االول  ام�����س 
ل���الل���ع���اب ال�����ش��اط��ئ��ي��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ل���ع���ام 2013 
والذي يقام حتت ا�شراف وتنظيم جمل�س ابوظبي 
للريا�شات  ابوظبي  ن��ادي  مع  بالتعاون  الريا�شي 
ابوظبي  وب��ل��دي��ة  اب��وظ��ب��ي  و���ش��رط��ة  ال�����ش��راع��ي��ة 

وبرعاية ت�شويقية من �شركة احلفر الوطنية.
ابوظبي  ن���ادي  مقر  يف  امل��ه��رج��ان  فعاليات  وب����داأت 

امل�����ش��ارك��ني من  بت�شجيل   ، ال�����ش��راع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
بامل�شاركة  ال��راغ��ب��ني  وال�شباب  النا�شئني  �شريحة 
واملدرجة يف  املنوعة  والن�شاطات  االلعاب  يف جميع 
احلبل  �شد  مناف�شات  �شهدت  فعالياته،كما  ج��دول 
فرق  م�شاركة  الكورني�س  �شاطئ  يف  اقيمت  ال��ت��ي 
���ش��رط��ة اب��وظ��ب��ي،و���ش��ط اق���ب���ال ج��م��اه��ريي كبري 
بالت�شفيات  م�����ش��واره��ا  ان��ط��الق  يف  مثري  وحت���دي 
اليوم  خ�����الل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة، وع��ك�����ش��ت 

االجتماعي  ال���ت���ف���اع���ل  ل��ل��م��ه��رج��ان  االف���ت���ت���اح���ي 
وال��ري��ا���ش��ي، ت��رج��م��ة اله���داف���ه ال�����ش��اع��ي��ة لتفعيل 
الريا�شي  التوا�شل  وتعزيز  املجتمعية  الريا�شة 
ريا�شية  مب��ب��ادرات  املجتمع  ���ش��رائ��ح  جميع  ودع���م 
واملعوقات  املخاطر  م��ن  التخل�س  على  ت�شاعدهم 

ال�شحية انطالقا من �شعار الريا�شة للجميع.
كما �شهدت فعاليات القوارب ال�شراعية والتجديف 
والن�شاطات  املفتوحة  وال�شباحة  الكاياك  وق��وارب 

للم�شاركني  ابوابها  �شرعت  التي  املائية  الريا�شية 
م��ن خم��ت��ل��ف ���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع، ت��ف��اع��ل اجتماعي 
، اكد من خالله على اهمية  ريا�شي غري م�شبوق 
ن�شر  م�شاعي  دع��م  يف  الريا�شية  امل��ه��رج��ان��ات  دور 
البطوالت  واأهميته عرب خمتلف  الريا�شي  الوعي 
وامل�شابقات ، بجانب اللوحات الريا�شية التي ر�شمها 
االمواج،والتي  كا�شر  �شاطئ  يف  امل�����ش��ارك��ني  ع��م��وم 
ا�شهمت يف اإبراز املعامل ال�شياحية للعا�شمة ابوظبي 

وعك�شت اأهمية الريا�شة يف حياة الفرد باملجتمع.
ل�شغار  ال�شراعية  للريا�شات  ابوظبي  ن��ادي  وات��اح 
امل�����ش��ارك��ني مم��ار���ش��ة ري��ا���ش��ة ال���دراج���ات امل��ائ��ي��ة يف 
ح��و���س م��ائ��ي ك��ب��ري ب��ج��ان��ب م�����ش��اب��ق��ات التزحلق 
�شهد  ،كما  خا�شة  حلبة  يف  اخل�شبية  االأل���واح  على 
املهرجان افتتاح القرية الرتاثية التي ي�شرف عليها 
االحتاد الن�شائي والتي تعر�س تراث االمارات من 
ال�شعبية  واالك��الت  اليدوية  وامل�شغوالت  املنتوجات 

بجانب حمالت التحف الرتاثية ، ومعر�س ال�شور 
م�شرية  يف  امل�شئية  اللمحات  اه��م  يت�شمن  ال���ذي 

دولة االمارات .
بجانب  االوملبي  التجديف  فعاليات  اليوم  و�شتقام 
ي���وم غد  �شي�شهد  ، يف ح��ني  ���ش��د احل��ب��ل  م�����ش��اب��ق��ة 
ال�شاطئية  ال��ط��ائ��رة  ك��رة  م�شابقة  ق��رع��ة  االرب��ع��اء 
وال��ت��ي ت��ق��ام مب�����ش��ارك��ة وا���ش��ع��ة ل��ف��رق املحرتفني 

والهواة على �شاطئ كورني�س ابوظبي .

انطـــالقـــة ممــيـــزة ملهـــرجـــان اأبوظبــــي الثـــالـــث لالألعـــــاب ال�ســـاطئيــــــة الــريــا�سيـــــة

االأندية  زي���ادة ع��دد  اإىل  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ه��ن��دي  ي�شعى االإحت����اد 
امل�شاركة يف دوري املحرتفني الهندي لكرة القدم بناديني على 
االأق��ل، يف �شعي منه اإىل الرتويج لريا�شة كرة القدم يف الهند 
واحل�شول على اعرتاف دويل بالدوري املحلي، وهي البطولة 
الر�شمية الوحيدة املنظمة من قبل االإحتاد الهندي لكرة القدم. 
ودعا االإحتاد الهندي لكرة القدم اإىل عقد اإجتماع مفتوح يراأ�شه 
برافول باتل، رئي�س االإحتاد، يف دعوة ر�شمية مفتوحة لتقدمي 
العطاءات من قبل امل�شتثمرين املوؤهلني لتاأ�شي�س واإدارة النوادي. 

و�شيتمكن اأ�شحاب العطاءات الفائزة من تاأ�شي�س واإدارة اأندية 
للمو�شم  الهندي  ال���دوري  يف  للم�شاركة  اجل��دي��دة  ال��ق��دم  ك��رة 
م�شتوى  ع��ل��ى  للتناف�س  ج��اه��زي��ت��ه��ا  وع��ن��د  ب��ع��ده  2013وما 
للم�شاركة يف  االأندية  اأمام هذه  الفر�شة متاحة  �شتكون  اأعلى، 
البطوالت املرموقة املنظمة حتت مظلة االإحتاد االآ�شيوي لكرة 
القدم.  كما يهدف االإجتماع املفتوح الذي عقده االإحتاد الهندي 
باالإحتاد يعرب  اأن يكون مبثابة منتدى خا�س  اإىل  القدم  لكرة 
من خالله القّيمون على هذه الريا�شة عن توقعاتهم من اأندية 

كرة القدم اجلديدة والتوا�شل مع امل�شاركني وم�شاركة االأفكار 
واالإطالع على اآراء واقرتاحات االأطراف املهتمة. ومن املتوقع 
طلبات  املهتمني  تقدمي  اإىل  املعمقة  املناق�شات  ه��ذه  ت���وؤدي  اأن 
بدء  اأث��ن��اء  الحقة  مرحلة  يف  اإليها  ينطر  اأول��ي��ة،  عطاء  تقدمي 

ا�شتقبال العطاءات ب�شورة ر�شمية. 
وتفتح هذه املبادرة التي قدمها االإحتاد الهندي لكرة القدم اآفاقا 
وا�شعة اأمام امل�شتثمرين لال�شتثمار يف عن�شر ال�شباب وتطوير 
البنى التحتية الالزمة خللق منظومة حديثة حتت�شن ال�شباب 

وت�شمح بتطوير هذه الريا�شة واالرتقاء بها اإىل جانب تطوير 
مهارات فرق والعبي كرة القدم وتعزيز خربة االأندية وجميع 

االأطراف ذات ال�شلة.
وهو   2007 ال���ع���ام  يف  ال��ه��ن��دي  امل��ح��رتف��ني  دوري  وت��اأ���ش�����س 
البطولة الر�شمية االأبرز لكرة القدم يف الهند. ويف �شوء تنامي 
عدد اجلماهري واملتابعني ب�شكل كبري عرب جميع اأنحاء الهند، 
ي�شعى دوري املحرتفني الهندي اإىل اأن ي�شبح من بني اأقوى 5 

بطوالت يف اآ�شيا خالل ال�شنوات الع�شر املقبلة. 

من جهته، قال باتل: متا�شياً مع ر�شالة االإحت��اد الهندي لكرة 
اأمام �شريحة  الهندية  القدم  اإىل الرتويج لكرة  الرامية  القدم 
وا�شعة من اجلمهور العاملي، متثل هذه اخلطوة التي نتخذها 
بزيادة عدد االأندية واال�شتثمار يف عن�شر ال�شباب خطوة مهمة 
ت�شب يف هذا املجال وترتقي مبحبوبة اجلماهري. ومن خالل 
دعوتنا امل�شتثمرين يف املنطقة ومنحهم فر�شة هامة لال�شتثمار، 
الهندي  املحرتفني  دوري  قيمة  تعزيز  معاً  ميكننا  اأّن��ه  نعتقد 

وتطويره لي�شبح بطولة كبرية زاخرة باملهارات الواعدة.  

يف اجتماع مفت�ح يعقده بدبي

الحتاد الهندي لكرة القدم يدعو امل�ستثمرين يف ال�سرق الأو�سط اإىل ال�ستثمار يف الدوري املحلي ويقرر زيادة عدد الأندية امل�ساركة بالدوري
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تتجه االنظار الثالثاء اىل ملعب اليانز ارينا 
للكرة  االعتبار  رد  اىل  يوفنتو�س  ي�شعى  حيث 
االي��ط��ال��ي��ة ع��ن��دم��ا ي��ح��ل ���ش��ي��ف��ا ع��ل��ى بايرن 
ميونيخ االمل��اين يف ذه��اب ال��دور رب��ع النهائي 
القدم،  اوروب��ا لكرة  ابطال  من م�شابقة دوري 
ف��ي��م��ا ي�����ش��ط��دم ط��م��وح ب��اري�����س ���ش��ان جرمان 
ورفاقه  ليونيل مي�شي  باالرجنتيني  الفرن�شي 
يف بر�شلونة اال�شباين عندما ي�شت�شيفهم على 

ملعب بارك دي بران�س .
االق�����وى  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي  االوىل  امل���واج���ه���ة  يف 
يبحث  النهائي،  رب��ع  ال���دور  االط���الق يف  على 
يوفنتو�س عن العودة من ملعب بايرن بنتيجة 
اي��ج��اب��ي��ة مت��ه��د ال���ط���ري���ق ام���ام���ه ل��ك��ي يرد 
االعتبار للكرة االيطالية التي خ�شرت املو�شم 
املا�شي مقعدها الرابع يف امل�شابقة االم ملل�شحة 
نظريتها االملانية، ويوؤكد ان اندية �شريي اآ مل 

تخ�شر مكانتها بني كبار القارة.
ي��وف��ن��ت��و���س وبايرن  ب���ني  امل��واج��ه��ة  و���ش��ت��ك��ون 
الفريقني  الن  معنى  من  للكلمة  ما  بكل  قمة 
ب��ط��ول��ت��ي بالدهما  ل��ق��ب  ي��ت��وج��ه��ان حل�����ش��م 
خ�شو�شا النادي البافاري الذي �شيتوج بطال 
تاريخه قبل �شت  الثالثة والع�شرين يف  للمرة 
م��راح��ل ع��ل��ى ن��ه��اي��ة امل��و���ش��م يف ح���ال ف���وزه يف 
نهاية اال�شبوع احلايل على م�شيفه اينرتاخت 
ال�شيدة  ف��ري��ق  ي��ت�����ش��در  ف��ي��م��ا  ف���ران���ك���ف���ورت، 
اق��رب مالحقيه  ع��ن  نقاط   9 ب��ف��ارق  العجوز 

بعد 30 مرحلة على انطالق املو�شم.
بلقب م�شابقة  الفوز  بايرن فر�شة  كما ميلك 
ن�شف  دوره���ا  اىل  و�شل  التي  املحلية  ال��ك��اأ���س 
دورمتوند  ب��ورو���ش��ي��ا  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي 
�شيواجه  وهو  والكاأ�س،  ال��دوري  اللقب  حامل 

فولف�شبورغ يف اختباره التايل.

اليوم مبعنويات  الفريقان اىل مباراة  ويدخل 
غرميه  ب����اي����رن  اك���ت�������ش���ح  ان  ب���ع���د  م���رت���ف���ع���ة 
هامبورغ 9-2 ام�س االول ال�شبت، فيما تغلب 
يوفنتو�س على غرميه انرت ميالن يف عقر دار 
االخري 2-1. وت�شب االح�شائيات يف م�شلحة 
يوفنتو�س الذي مل ي�شبق له ان خ�شر يف الدور 
م���واج���ه���ات جمعته  ال��ن��ه��ائ��ي يف خ��م�����س  رب����ع 
بيانكونريي  ان  كما  االملانية،  باالندية  �شابقا 
مل ي���ذق ط��ع��م ال��ه��زمي��ة يف م��ب��اري��ات��ه ال18 
�شمنها  م��ن  ال���ق���اري  ال�شعيد  ع��ل��ى  االخ����رية 
�شت  يف  الفريقان  وتواجه  التمهيدية.  االدوار 
مواجهات �شابقة وجميعها يف دور املجموعات، 
ف��ف��از ي��وف��ن��ت��و���س يف امل��ب��ارات��ني االول���ي���ني عام 
خ�شر  ث��م  1-�شفر،  واح���دة  بنتيجة   2004
1-2 وف��از اي��اب��ا 1-2  يف ذه��اب ع��ام 2005 
ذاتها  املجموعة  يف  القرعة  توقعهما  ان  قبل 
الفريق  فعاد   2010-2009 مو�شم  خ��الل 

االيطايل بالتعادل ال�شلبي من ميونيخ قبل ان 
ي�شقط ايابا على ار�شه بنتيجة كبرية 1-4 ما 
ت�شبب بخروجه من الباب ال�شغري، ما يجعل 

بالتايل موقعة ربع النهائي ثاأرية له.
ال�����دور رب���ع النهائي  ب���اي���رن غ��م��ار  وي��خ��و���س 
االخرية،  اخلم�شة  املوا�شم  يف  الرابعة  للمرة 
ار���ش��ه من  �شوى مرتني على  وه��و مل يخ�شر 
املباريات ال19 االخ��رية، واالوىل كانت  ا�شل 
الدور  2-3 يف  ان���رت م��ي��الن االي��ط��ايل  ام���ام 
والثاين   2011-2010 مو�شم  من  الثاين 
هذا املو�شم يف الدور الثاين اي�شا امام ار�شنال 
االنكليزي �شفر-2 بعد ان فاز ذهابا يف لندن 
3-1، وذلك دون ح�شبان نهائي املو�شم املا�شي 
بركالت  وخ�شره  ار���ش��ه  على  احت�شنه  ال���ذي 
ال���رتج���ي���ح ام�����ام ال���ف���ري���ق االن��ك��ل��ي��زي االخ���ر 
ت�شل�شي. اما يوفنتو�س في�شارك يف الدور ربع 
مو�شم  منذ  واالوىل  الثامنة  للمرة  النهائي 

ار�شنال  يد  على  خ��رج  حني   2006-2005
االنكليزي �شفر-�شفر ذهابا و�شفر-2 ايابا ، 
علما بان بيانكونريي مل ي�شل اىل دور االربعة 
يف  تغلب  ح��ني   2003-2002 مو�شم  منذ 
ار�شه  على   1-1 بر�شلونة  على  النهائي  رب��ع 

و2-1 خارجها والثامنة يف تاريخه.
للمرة  باللقب  ت��وج  ال���ذي  يوفنتو�س  ويتمتع 
ع��ل��ى ح�شاب   1996 ع���ام  ال��ث��ان��ي��ة واالخ����رية 
نهائي  )خ�شر  ال��ه��ول��ن��دي  ام�����ش��رتدام  اي��اك�����س 
اىل  ا����ش���اف���ة  و2003  و1998   1997
1973 و1983(، ب�شجل مميز خارج قواعده 
عن  بعيدا  يخ�شر  مل  اذ  القاري  ال�شعيد  على 
حني   2010 اذار-م��ار���س   18 منذ  جمهوره 
اياب  يف   4-1 االنكليزي  فولهام  ام��ام  �شقط 
ان  الثاين من م�شابقة يوروبا ليغ بعد  ال��دور 
اربعة  وق��د حقق منذ حينها   ،1-3 ذهابا  ف��از 
انت�شارات وخم�شة تعادالت يف مبارياته الت�شع 

بعيدا عن معقله.
لكن هذه االح�شائيات ال تعني الكثري يف كرة 
امللعب حتدد من االف�شل  ار�شية  ان  اذ  القدم 
وال��ه��ول��ن��دي اري���ني روب���ن م��ن ال��ن��ج��وم الذين 
ب���اي���رن االف�����ش��ل يف هذه  ي���ك���ون  ان  ي���اأم���ل���ون 
املواجهة الين اريد الفوز بدوري ابطال اوروبا 
من كل قلبي. و�شلت اىل النهائي مرتني مع 
انرت ميالن(  ام��ام   2010 بايرن )خ�شر عام 
الفوز  ب��ك��ل ب�شاطة  ت��ري��د  ل��ك��ن يف م��رح��ل��ة م��ا 
باللقب . و�شتكون املواجهة بني الهجوم الذي 
حيث  هامبورغ  ام��ام  مباراته  يف  بايرن  كر�شه 
ال���دوري حتى  78 هدفا يف  اىل  ر�شيده  رف��ع 
والدفاع  االب��ط��ال،  دوري  يف   18 مقابل  االن 
الذي مييز يوفنتو�س الن �شباك فريق املدرب 
انتوين كونتي مل تتلق �شوى 19 هدفا يف 30 
االوروبية  امل�شابقة  يف  و4  ال���دوري  يف  م��ب��اراة 

االم.

���ش��ريي��ن��ا ول��ي��ام�����س موقعها  ع����ززت االم��ريك��ي��ة 
الالعبات  راب���ط���ة  ت�شنيف  الئ��ح��ة  ����ش���دارة  يف 
بفارق  ام�س  ال�شادرة  امل�شرب  لكرة  املحرتفات 
1100 نقطة عن مطاردتها املبا�شرة الرو�شية 

ماريا �شارابوفا.
وك�شبت �شريينا 750 نقطة عقب تتويجها بلقب 
بطلة دورة ميامي االمريكية الدولية املختلطة، 
ثاين دورات االلف نقطة والبالغة جوائزها 5ر8 

مليون دوالر، بفوزها على �شارابوفا بالذات 6-4 
و6-3 و6-�شفر يف املباراة النهائية .

وهو اللقب ال�شاد�س ل�شريينا 31 عاما يف ميامي 
بعد اعوام 2002 و2003 و2004 و2007 
القيا�شي  ال��رق��م  ب��ال��ت��ايل  وح��ط��م��ت  و2008، 
امل�شجل با�شم االملانية �شتيفي غراف التي ظفرت 
ب��ال��ل��ق��ب 5 م����رات، ع��ل��م��ا ب���ان االم��ريك��ي��ة حلت 

و�شيفة مرتني عامي 1999 و2009.

خزائنها،  اىل   48 رقم  اللقب  �شريينا  وا�شافت 
 28 عند  عاما   25 �شارابوفا  ر�شيد  فيما وقف 
ميامي  دورة  بلقب  ال��ت��ت��وي��ج  يف  وف�����ش��ل��ت  ل��ق��ب��ا، 
و�شيفة  حلت  ان  لها  �شبق  اذ  اخلام�شة  للمرة 

اعوام 2005 و2006 و2011 و2012.
حتقيق  يف  اي�شا  احل�شناء  الرو�شية  ف�شلت  كما 
فوزها االول على االمريكية منذ 2004، علما 
13 مواجهة  ف��ق��ط يف  م��رت��ني  ه��زم��ت��ه��ا  ب��ان��ه��ا 

�شابقة.
6 مرات  راب��ع العبة تتوج  يذكر ان �شريينا هي 
مارتينا  االم���ريك���ي���ت���ني  ب��ع��د  واح������دة  دورة  يف 

نافراتيلوفا وكري�س ايفرت واالملانية غراف.
�شتو�شور  ����ش���ام���ن���ت���ا  اال�����ش����رتال����ي����ة  وت����ب����ادل����ت 
والدمناركية كارولني فوزنياكي املركزين التا�شع 
وتراجعت  مركزا  االوىل  �شعدت  حيث  والعا�شر 

الثانية مركزا.

�سيــــرينــــــا تعـــــزز مــــوقعهــــــا يف �ســـــدارة 
ت�سنيـــــف املحتــــــرفـــــات

اأنه �شيبذل ق�شارى  اأكد ال�شيخ خالد القا�شمي 
ب�شكل  ي��ت��اب��ع  واأن�����ه  ال��ربت��غ��ال  رايل  ج��ه��ده يف 
امل�شاحبة  اجل��وي��ة  االأح����وال  توقعات  متوا�شل 
ال�شماء  اأم��ل��ه بخلو  ع��ن  م��ع��رب��ا  ال����رايل  الأي����ام 
خ��ال من  �شباق  واالأم��ط��ار وخو�س  الغيوم  من 
امل�����ش��اك��ل يف امل��ح��ط��ة ال��ق��ادم��ة ل��ب��ط��ول��ة العامل 

للراليات فيا . 
بها  ق��ام  التي  التح�شريية  التدريبات  وخ��الل 
رايل  يف  للم�شاركة  ا�شتعدادا  املا�شي  االأ���ش��ب��وع 
لل�شباقات  اأبوظبي  فريق  قائد  وجد  الربتغال، 
االأجواء منا�شبة وخالية من ال�شحب واالأمطار، 
واأع�������رب ع���ن اأم���ل���ه ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج ج���ي���دة يف 
اجلولة الرابعة للمو�شم احلايل لبطولة العامل 
اأبريل   10 اأحداثها يف  للراليات، والتي تنطلق 

اجلاري. 
اإىل  ال��رايل  ي�شارك يف  وال��ذي  القا�شمي،  وق��ال 
جانب مالحه املعتاد الربيطاين �شكوت مارتن: 
اجلو ماطرا،  كان  الربتغال  اإىل  و�شلت  عندما 
لكننا حظينا بيوم م�شم�س اأثناء االختبارات وكل 

�شيء �شار على ما يرام .
عادت  االخ��ت��ب��ارات  انهينا  اأن  بعد  لكن  وت��اب��ع: 
على  وبالنظر  اأخ���رى،  م��رة  للهطول  االأم��ط��ار 
متوقع  االأم��ط��ار  ف��اإن هطول  الطق�س،  توقعات 
امطرت  م��ا  اإذا  ال��ق��ادم��ة.  الع�شر  االأي����ام  ط���وال 
���ش��ي��ئ��ا من  ن�شتفيد  ف��ل��ن  ال�����رايل،  اأي�����ام  خ���الل 

االختبارات التي قمنا بها .
وخ��ال��د ال��ق��ا���ش��م��ي ل��ي�����س ب��غ��ري��ب ع��ل��ى مراحل 

رايل الربتغال ال�شعبة، والتي ت�شتهر ب�شهيتها 
املفتوحة الإطارات ال�شيارات اأكرث من اأي جولة 

اأخرى يف بطولة العامل للراليات. 
وك���ان القا�شمي ق��د ���ش��ارك ع���ددا م��ن امل���رات يف 
املركز  اإح���راز  م��ن  فيها  ال��ربت��غ��ال، متكن  رايل 
واملركز   ،2009 ل��ل��ع��ام  م�����ش��ارك��ت��ه  يف  ال��ث��ام��ن 

التا�شع خالل م�شاركته يف العام 2010. 
وعلق القا�شمي، والذي ي�شارك يف ت�شع جوالت 
يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��رال��ي��ات ب��ع��د ت��وق��ي��ع عقد 
ال�شراكة اجلديد بني �شركة اأبوظبي لل�شباقات 
فريق  ال�شانعني،  لفئة  م��رات   8 العامل  وبطل 

ال�شباق  ان��ه��اء  اأري���د  بالطبع  ق��ائ��ال:  ���ش��رتوي��ن، 
بني الع�شرة االأوائل مرة اأخرى .

واأ���ش��اف: ل��ن يكون االأم���ر �شهال. ف��اأن��ا ال زلت 
اأتاأقلم على ال�شيارة، باالإ�شافة لكونه اأول �شباق 
وهذا  املو�شم  هذا  يف  اأ�شارك  باحل�شى  مفرو�س 

كلي  ب�شكل  وتعديلها  ال�����ش��ي��ارة  تهيئة  يتطلب 
لتتوافق مع ت�شاري�س الرايل واالأجواء علي اأن 
اخل��روج بني  ما متكنت من  واذا  واقعيا،  اأك��ون 
واأ�شتطيع  ج��ي��د،  اأجن���از  ف��ه��ذا  االأوائ����ل  الع�شرة 
الربتغال  ج��ول��ة  . ويف  اهلل  ب����اإذن  ب��ه��ذا  ال��ق��ي��ام 

االأ���ش��ب��وع ال��ق��ادم، ويف ال��وق��ت ال��ذي تر�شح فيه 
القا�شمي الإحراز بع�س النقاط ل�شالح اأبوظبي 
كل  ي�شتعد  للراليات،  العاملي  ت��وت��ال  �شرتوين 
جريمو  ومالحه  هريفونني  ميكو  ال�شائق  من 
ليتنني وال�شائق داين �شوردو ومالحه كارلو�س 

ديل باريو �شمن فريق �شرتوين توتال اأبوظبي 
ن��ت��ائ��ج متقدمة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ل��ل��رال��ي��ات  ال���ع���امل���ي 
يف  ال�شانعني  فئة  يف  الفريق  ���ش��دارة  ولتعزيز 

بطولة العامل للراليات. 
القطرية  ال�شحراء  يف  ال�شباقات  خو�شه  وبعد 
الباردة  ال�شويدية  الثلوج  احل��ارة، ومتوجه بني 
الكويت  يف  ال��ن��اع��م��ة  ال�����ش��ح��راوي��ة  وال����رم����ال 
القيام  القا�شمي  على  يتوجب  املا�شي،  االأ�شبوع 
دائ���م نظرا  ب�شكل  ال�����ش��ي��ارة  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ع��دي��الت 
لتنقله يف امل�شاركة بني بطولتي العامل للراليات 
القا�شمي:  وق��ال  للراليات.   االأو���ش��ط  وال�شرق 
الت�شاري�س اجلديدة  التكييف مع  ال�شعب  من 
ب�����ش��ك��ل م��ت��وا���ش��ل، خ��ا���ش��ة ب��ع��د االن���ت���ق���ال من 
الكويت  ك��رايل  املفتوحة  ال�شحراوية  امل��راح��ل 
اإىل ال�شوارع ال�شيقة والتقنية لرايل الربتغال. 
من ال�شروري الرتكيز ب�شكل كبري واملحافظة 
على م�شتواك . وتت�شابه مراحل رايل الربتغال 
لهذا العام ب�شكل كبري مع مراحل العام املا�شي 
2012، اإذ تعقد املناف�شات على مدار ثالثة اأيام 
وتبداأ  األينتيجو.  وبايك�شو  األغاريف  منطقتي  يف 
 9 يومي  ا�شتطالعية  بجوالت  ال��رايل  اأح���داث 
و10 اأبريل، يتبعها انعقاد املرحلة التاأهيلية يف 
اليوم التايل . ويف وقت الحق من نف�س اليوم، 
لالنعقاد  ال�����رايل  ع����ودة  م��ن��ذ  االأوىل  ول��ل��م��رة 
�شمن البطولة العاملية، ي�شت�شيف الرايل جولة 
ا�شتعرا�شية خا�شة تنطلق من فيالمورا مارينا، 

اأحد اأفخم املجمعات ال�شياحية يف اأوروبا. 

ينظم نادي دبي الدويل للريا�شات 
�شباق  املقبل  ال�شبت  يوم  البحرية 
اخلتامية(  )قبل  الرابعة  اجلولة 
للقوارب  االإم��������ارات  ب��ط��ول��ة  م���ن 
�شواطئ  علي  ال�شريعة  اخل�شبية 
دبي وذلك �شمن اأن�شطة وفعاليات 
امل����و�����ش����م ال����ري����ا�����ش����ي ال���ب���ح���ري 

.2013-2012
وت�����ش��ت��ق��ط��ب ب���ط���ول���ة االإم���������ارات 
اأكرث  م�شاركة  ال�شريعة  للقوارب 
م��ن 20 ق��ارب��ا ه��ذا امل��و���ش��م ميثل 
اأط��ق��ه��م��ا اأب���ط���ال االإم������ارات وعدد 
التعاون  جم��ل�����س  دول  اأب���ن���اء  م���ن 
تناف�شا  ت�����ش��ه��د  ح��ي��ث  اخل��ل��ي��ج��ي 

ال�����ش��دارة منذ  م��راك��ز  مثريا علي 
اجلولة االأول هذا املو�شم.

وجنح نادي دبي الدويل للريا�شات 
اجلولتني  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ال��ب��ح��ري��ة 
االأوىل والثانية وياأمل يف ا�شتمرار 
ا�شتكماال  املتميز  التنظيم  النجاح 
باقي  يف  حققها  ال��ت��ي  للنجاحات 
املو�شم  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  امل�����ش��اب��ق��ات 
الريا�شي 2012-2013 والذي 

و�شل اإىل مراحله احلا�شمة.
لل�شباق  املنظمة  اللجنة  واأ�شدرت 
الربنامج الزمني الكامل لفعاليات 
اجلولة الرابعة من البطولة حيث 
يوم  الت�شجيل  اإج����راءات  ت�شتكمل 

ال�شاعة  من  بداية  املقبل  اجلمعة 
كذلك  يتم  اإن  على  ظهرا  الثانية 
اإجراءات الفح�س الفني  ا�شتكمال 
امل�شاركة  القوارب  على  وال�شالمة 
يف احلدث من قبل اللجنة الفنية 

التي ت�شرف على ال�شباق.
اخلام�شة  ال�شاعة  مت��ام  يف  ويعقد 
املعتاد  التنويري  االجتماع  م�شاءا 
عام  م�شرف  بح�شور  كل جولة  يف 
امل�شاركني  وامل��ت�����ش��اب��ق��ني  ال�����ش��ب��اق 
ال�شباق  م�������ش���ار  ل�������ش���رح  وذل��������ك 
على  وال����رد  التعليمات  وت��و���ش��ي��ح 
املت�شابقني  ج��م��ي��ع  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات 
امل�شاركني يف احلدث ومالحظتهم 

حول اجلولة.
التايل  ال��ي��وم  يف  الفعاليات  وت��ب��داأ 
من  مبكرا  ال�شبت(  ال�شباق  )ي��وم 
الطبي  ال��ف��ح�����س  اإج�������راء  خ����الل 
على املت�شابقني امل�شاركني يف متام 
�شباحا  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة 
ثم يبداأ اإنزال القوارب اإىل املياه يف 
النطالق  ا�شتعدادا  العا�شرة  متام 
ل��ه ال�شاعة  ال�����ش��ب��اق وال����ذي ح���دد 
و�شتجري  �شباحا  ع�شرة  احلادية 
عقب نهاية ال�شباق مرا�شم تتويج 
الرابع����������ة  اجلول������������������ة  اأبط���������ال 
االإم�����������ارات يف مقر  ب���ط���ول���ة  م����ن 

النادي.

القا�سمي ياأمل بج� معتدل خالل م�ساركته يف الربتغال

قائد فريق اأبوظبي لل�سباقات يتطلع لإنهاء الرايل بني الع�سرة الأوائل واإ�سافة املزيد من النقاط ل�سالح فريقه اأبوظبي �سرتوين توتال العاملي للراليات

الفح�ش الفني والجتماع التن�يري اجلمعة

رابعة جولت القوارب ال�سريعة يف دبي ال�سبت

قمـــة لهبــــة بـــني يوفنتـــو�س وبايــــرن ميونيــــخ اليــــــــوم

يف  جريمان  �شان  باري�س  رئي�س  اخلليفي  نا�شر  يرغب 
لكرة  قائد منتخب اجنلرتا  بيكام  ديفيد  تعاقد  متديد 

القدم ال�شابق مع النادي الفرن�شي لعام اخر.
الفرن�شية  الريا�شية  ليكيب  �شحيفة  اخلليفي  واأب��ل��غ 
ام�س �شنتحدث معه يف هذا االمر. نرغب حقا يف االبقاء 

عليه معنا املو�شم املقبل.
�شفقة  يف  ال���رثي  ال��ن��ادي  اىل  ع��ام��ا   37 بيكام  وان�شم 
ان��ت��ق��ال ح��ر يف ي��ن��اي��ر ك��ان��ون ال��ث��اين امل��ا���ش��ي يف تعاقد 
خلم�شة ا�شهر وقال انه يفكر يف التمديد ملو�شم اخر مع 

نادي العا�شمة الفرن�شية.
وق���ال اخل��ل��ي��ف��ي ان���ه الع���ب رائ���ع داخ���ل وخ����ارج امللعب. 
التعاقد مع بيكام كان واحدا من اف�شل القرارات التي 

اتخذتها.
اأحدث  وك�شفري.  كالعب  رائعة  ب�شخ�شية  يتمتع  وتابع 
يجبونه  اجلميع  الت�شكيلة.  ه��ذه  على  وا�شحا  ت��اأث��ريا 
ولعب بيكام اأ�شا�شيا مرة واحدة يف خم�س مباريات �شارك 
�شان  باري�س  م��ع  االن  حتى  الفرن�شي  ال���دوري  يف  فيها 
نقاط عن  �شبع  بفارق  الرتتيب  يت�شدر  الذي  جريمان 
الثاين  املركز  اوملبيك مر�شيليا �شاحب  اقرب مطارديه 

قبل ثماين مباريات من نهاية املو�شم.

�سان جرمان يرغب يف 
متديد تعاقد بيكام 



ال�سيول تك�سف عن بقايا من�ساآت 
ري قدمية يف وادي ح�سرموت

ك�شفت ال�شيول التي تدفقت على وادي ح�شرموت خالل االأيام املا�شية عن 
حتت  اأمتار  خم�شة  عمق  على  تقع  باحلجارة  مبنية  ري  ملن�شاآت  اآث��ار  بقايا 
�شطح االأر�س الزراعية يف منطقة �شليلة �شرقي مدينة �شيئون. وقال مدير 
عام فرع الهيئة العامة لالآثار واملتاحف بوادي ح�شرموت عبد الرحمن بن 
ح�شن بن عبيد اهلل ال�شقاف لوكالة االأنباء اليمنية اإن االآثار املكت�شفة كانت 
كما يبدو جزءا من منظومة من�شاآت ري قدمية ت�شتخدم يف االإ�شتفادة من 
اأهمية علمية  اأن هذا االإكت�شاف له  اإىل  ال��وادي. واأ�شار  املياه املتدفقة على 
وفهم  ح�شرموت  وادي  ت��اري��خ  ع��ن  ج��دي��دة  حقائق  اإ�شافة  على  �شت�شاعد 
يف  �شي�شهم  ذل��ك  اأن  معتربا  معها..  التعامل  وتاريخ  اجلغرافية  الطبيعة 
التي  ال�شيول  مياه  واال�شتفادة من  ال��وادي  لتطوير  اأ�ش�س �شحيحة  و�شع 
اإختبارية  تنقيبات  اإج���راء  اأهمية  واأك��د  اأ���ش��راره��ا.  جت��رى فيه واحل��د من 
ال�شيول  اأي�شا  ال��ذي ك�شفته  بور  االأث��ري يف منطقة  واملوقع  املوقع  يف هذا 
املعلومات  م��ن  امل��زي��د  اإىل  للو�شول   2008 ال��ع��ام  م��ن  اأكتوبر  يف  اجل��ارف��ة 
االأثرية التي تو�شح التاريخ القدمي لوادي ح�شرموت والن�شاط الزراعي 

القدمي فيه .

)النتقام( يت�سدر ايرادات ال�سينما 
يف  ال�شينما  اي���رادات  قائمة  ���ش��دارة  االنتقام  اجلديد  احلركة  فيلم  ت�شدر 
امريكا ال�شمالية هذا اال�شبوع م�شجال 2ر41 مليون دوالر. الفيلم بطولة 
دواين جون�شون ودي.جيه كوترونا وت�شاننج تاتوم ومن اخراج جون ام.ت�شو. 
وجاء يف املركز الثاين فيلم الر�شوم املتحركة الثالثي االبعاد الرحلة بداأت 
5ر26  املا�شي م�شجال  اال�شبوع  احتله يف  ال��ذي  االول  املركز  مرتاجعا عن 
مليون دوالر. وال�شخ�شيات الرئي�شية يف هذا الفيلم باأ�شوات نيكوال�س كيدج 
وريان رينولدز واميا �شتون ومن اخراج كريك دي ميكو وكري�س �شاندر�س 
3ر22 مليون  . واحتل فيلم الدراما اجلديد االغراء املركز الثالث حمققا 
دوالر. الفيلم بطولة جريين �شموليت بيل وفاني�شا وليامز وبراندي نوروود 
ومن اخراج تيلر بريي. وجاء يف املركز الرابع فيلم احلركة واالثارة �شقوط 
اوليمبو�س مرتاجعا عن املركز الثاين يف اال�شبوع املا�شي بايرادات بلغت 14 
مليون دوالر. الفيلم بطولة جريارد بتلر وارون ايكهارت ومورجان فرميان 
اأوز العظيم والقوي عن  ومن اخراج انطون فوكا. وتراجع فيلم املغامرات 
املركز االول الذي احتله يف اال�شبوع املا�شي اىل املركز اخلام�س هذا اال�شبوع 

بايرادات بلغت 6ر11 مليون دوالر.
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كوري مونتيث يدخل م�سّحة
املو�شيقي  دخل بطل م�شل�شل غلي 
مونتيث،  ك��وري  ال�شهرة،  الوا�شع 
تاأهيل  اإع������ادة  م���رك���ز  اإىل  ط���وع���اً 
ونقل موقع  االإدم���ان.  للعالج من 
املمثل  ع����ن  االأم������ريك������ي،  ب���ي���ب���ول 
دور  اأدى  ال��ذي  ملونتيث  االإعالمي 
الذي  امل�شل�شل  يف  ه��اد���ش��ون  ف��ني 
دخل  املمثل  اأن  نيوز،  فوك�س  بثته 
ل��ل��ع��الج من  م��ن�����ش��اأة  اإىل  ط���وع���اً 
ب�شكل  االإدم���ان. وهو يطلب منكم 
اأثناء  واخل�شو�شية  االحرتام  لبق 
ال�شرورية  ب���اخل���ط���وات  ق���ي���ام���ه 
عاماً   30 مونتيث  وك��ان   . لل�شفاء 
معركته  م���و����ش���وع  يف  ����ش���ري���ح���اً 
واع����رتف يف مقابلة  االإدم�����ان  م��ع 
مركز  اإىل  دخ���ل  اأن����ه   2011 ع���ام 
اإع�����ادة ت��اأه��ي��ل ح��ني ك���ان يف ال�19 
املقابلة  يف  وق�������ال  ع�����م�����ره.  م�����ن 
اأن يعتقد االأطفال  اأري��د  اآن��ذاك ال 
اأن������ه م����ن امل�������ش���م���وح اخل�������روج من 
واأنهم  امل��خ��درات  وتعاطي  املدر�شة 
م�شهورين  مم��ث��ل��ني  �شي�شبحون 
، وحث �شحايا االإدمان على  اأي�شاً 

�شرورة التخّل�س من هذه االآفة.
 

كلب يرث مليون دولر
ورث كلب من قرية بودوت�شكا ال�شغرية يف رو�شيا البي�شاء 
ما يقرب من مليون دوالر من مواطن اأمريكي من اأ�شل 

بيالرو�شي.
والذي  10اأعوام  الكلب  ان  ري�شبوبليكا  �شحيفة  وذك��رت 
ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ا����ش���م ج��ول��ي��ك ورث ث�����روة م���ن ال���راح���ل 
اإىل  القرية، لكنه هاجر  ال��ذي ولد يف  فيودوروف ج��ون، 

الواليات املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية. 
وقال �شاحب الكلب فا�شيلي بوتابوف ، اإن زار فيودوروف 
يذكره  الكلب  اإن  وق��ال   2007 ع��ام  يف  ال�شغرية  القرية 
 ، املا�شي  القرن  خم�شينيات  يف  م��ات  ال��ذي  فاليت  بكلبه 

وفقا لوكالة نوفو�شتي الرو�شية لالأنباء. 
وك����ان ف��ال��ي��ت م��ري�����ش��ا يف ت��ل��ك ال���ف���رتة ال��ت��ي ك���ان على 
فيودوروف اأن يتخذ فيها قرارا اإما باإجراء جراحة مكلفة 
فاختار  �شاكرامنتو،  اإىل  لل�شفر  تذكرة  �شراء  اأو  للكلب 

فيودوروف ال�شفر.
وتويف الكلب ومنذ ذلك احلني مل ي�شتطع فيودوروف اأن 
يغفر لنف�شه الأنه كان ال�شبب يف وفاة اأف�شل �شديق له، 
واأكدت ماريا بروتا�شينيا حمامية من مين�شك اأنه مت فتح 
 993700 حاليا  به  الكلب  با�شم  خا�س  م�شريف  ح�شاب 
دوالر.  ووفقا لو�شية ف��ي��ودوروف االأخ��رية ، ف��اإن الكلب 
لديه االآن غرفة خا�شة به بها �شرير كبري وجهاز تلفاز 
بالزما ويتناول وجبات متوازنة ثالث مرات يوميا، حيث 
يجب اأن تت�شمن تلك الوجبات ما ال يقل عن ن�شف كيلو 
واال�شتحمام  الطلق  ال��ه��واء  يف  وامل�شي  اللحم  من  ج��رام 

مرتني يف اليوم. 

الأ�سماك تقي اجلنني من الربو
احلامل  امل����راأة  ت��ن��اول  ان  دمن��ارك��ي��ة  درا���ش��ة طبية  بينت 
يف  الطفل  جتنيب  يف  ك��ب��رية  ب��درج��ة  ي�شاهم  لالأ�شماك 

امل�شتقبل خطر االإ�شابة بالربو واحل�شا�شية.
ونقلت �شحيفة بولتكن عن الربوفي�شور �شوردور فرودي 
انه يف  قوله  واللقاح  للم�شل  الوطني  املعهد  اأول�شن من 
ن�شبة  ف��اإن   ، االأ�شماك  الكثري من  بتناول  االأم  قيام  حال 
 30 مب��ق��دار  تنخف�س  ال�شابعة  �شن  يف  بالربو  اال�شابة 

باملئة مقارنة مع الن�شاء اللواتي مل ياأكلن ال�شمك .
ام��راأة حامل  70 الف  وا�شاف الربوفي�شور ان اكرث من 
اال�شتبيانات  بع�س  تعبئة  الدرا�شة من خالل  �شاركن يف 
اخلا�شة بالنظام الغذائي يف الفرتة من العام 1996اإىل 
2003 حيث متت متابعة االأطفال ما ادى للتو�شل لهذه 
بني  هناك عالقة  ب��اأن  تفيد  والتي  املوثقة  اال�شتنتاجات 
خطر تعر�س الطفل لالإ�شابة بالربو واحل�شا�شية وبني 

تناول االأم لالأ�شماك اأثناء فرتة احلمل.
وال يعرف الباحثون حتديدا ال�شبب وراء قدرة االأ�شماك 
على ال��وق��اي��ة م��ن االإ���ش��اب��ة ب��ال��رب��و ول��ك��ن ه��ن��اك بع�س 
الدهنية   3 اأوم��ي��غ��ا  اأح��م��ا���س  اأن  اىل  ت�شري  ال��ن��ظ��ري��ات 
امل��وج��ودة يف االأ���ش��م��اك ت��وؤث��ر يف بع�س امل���واد امل��وج��ودة يف 
اجل�شم والتي ت�شارك يف مكافحة حاالت االلتهاب امل�شببة 

للربو و احل�شا�شية.

يوتيوب يعلن اإغالق خدماته !
ابوابه ف�شال عن  انه �شيغلق  املا�شي  الفيديو كذبة اول ني�شان معلنا االحد  ا�شرطة  ا�شتبق موقع يوتيوب لتبادل 

ت�شكيل جلنة حتكيم الختيار اف�شل �شريط بث منذ اطالقه �شت�شدر قرارها...بعد ع�شر �شنوات.
ويف �شريط من ثالث دقائق و32 ثانية بعنوان يوتيوب ي�شتعد الختيار فائز بث على املوقع يعلن رئي�س جمل�س 
ادارة يوتيوب �شاالر كامنغار ان يوتيوب �شيوقف خدماته عند منت�شف الليل قبل ان يطلق م�شابقة الختيار اف�شل 

�شريط بث عربه.
واو�شح تيم لي�شتون مدير امل�شابقة ، نحن قريبون جدا من النهاية. فعند منت�شف الليل من هذا امل�شاء يوتيوب.
كوم �شيتوقف عن ا�شتقبال امل�شاهمات اجلديدة. فبعد ثماين �شنوات رائعة حان الوقت ملراجعة كل ما بث واختيار 

فائز .
وا�شاف �شاالر كامنغار االمر ال يتعلق بال�شعبية. فان �شريط +غانغام �شتايل+ �شوهد اكرث من مليار مرة يتمتع 

بفر�س للفوز مماثلة ل�شريط فيديو عوين 40 مرة لرجل يقدم الطعام للبط .
وقد ظهر يف ال�شريط الق�شري بع�س م�شاهري يوتيوب الذين احدثت ا�شرطتهم �شجة عند بثها عرب هذا املوقع. 

واكد جميعهم انهم ياأملون الفوز بامل�شابقة. 

الثالثاء -    2   أبريل    2013 م    -    العـدد   10756
Tuesday   2    April     2013  -  Issue No   10756

يقتحم ب�سيارته متجرًا
تابعا  ب�شيارته متجرا  اقتحم  �شائقا  ان  ذكرت �شحيفة حملية 
اأربعة  اأ���ش��اب  ث��م  كاليفورنيا  يف  م���ارت  وول  م��ت��اج��ر  ل�شل�شلة 

اأ�شخا�س بالة حادة.
واأ�شيب �شخ�س واحد عندما اقتحمت �شيارة �شالون من طراز 
اأولدزموبيل متجر وول مارت يف �شان خو�شيه بكاليفورنيا على 
ح�شبما  فران�شي�شكو  �شان  من  ال�شمال  اىل  ميال   50 نحو  بعد 

ذكرت �شحيفة �شان خو�شيه مريكوري نيوز. 
ذلك  بعد  ال�شيارة  م��ن  خ��رج  ال�شائق  ان  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 

وهاجم ثالثة ا�شخا�س.
يف  ال�شائق  على  القب�س  األ��ق��ت  ال�شرطة  ان  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
مكان احلادث. وا�شافت ان الدافع وراء الهجوم مل يت�شح بعد.

ثمانيني ي�سعى لت�سلق اإيفر�ست
اأجريت  ان  �شبق  عاما   80 عمره  ياباين  جبال  مت�شلق  ي�شتعد 
له اربع جراحات يف القلب للقيام مبحاولة ثالثة لت�شلق جبل 
ايفر�شت اأعلى قمة يف العامل لي�شبح اأكرب اال�شخا�س �شنا الذي 

ي�شل اىل هذه القمة اذا كللت جهوده بالنجاح.
وت�شلق يو�شريو ميورا اىل قمة اجلبل التي يبلغ ارتفاعها 8850 
مرتا يف عامي 2003 و2008 وهبط متزجلا من ايفر�شت من 

ارتفاع 8000 مرت يف عام 1970 .
و�شيقوم ميورا وفريق من ت�شعة ا�شخا�س بت�شلق ايفر�شت على 
م�شار قمة اجلبل القيا�شية اجلنوبية ال�شرقية التي و�شل اليها 
اأول  اأ�شبحا  نورجاي عندما  وتينزينج  ادموند هيالري  ال�شري 

�شخ�شني ي�شالن اىل القمة يف مايو ايار عام 1953 .
وقال ميورا لرويرتز يف كامتندو عا�شمة نيبال قبل ان يتوجه 
هو  املهم  يل.  بالن�شبة  مهما  لي�س  القيا�شي  الرقم  اجلبل  اىل 

بلوغ القمة.
الذي  �شنا  اال�شخا�س  الكرب  امل�شجل  القيا�شي  الرقم  و�شاحب 
�شبق ان ت�شلق اجلبل هو مني بهادور �شري�شان من نيبال الذي 
و�شل اىل القمة وعمره 76 عاما يف عام 2008 . وي�شم الفريق 
طبيبا متخ�ش�شا يف اأمرا�س القلب لرعاية �شحة ميورا. وتاأمل 

املجموعة يف الو�شول اىل القمة يف مايو ايار.

مقابر تعر�س حياة �ساكنيها 
مل تعد بحاجة اأن تتذكر موتاك على القبور، بل يكفي اأن تلّوح 

بهاتفك الذكي ليعر�س لك �شريط حياتهم.
من  ك��ث��رياً  اأن  �شينخوا  ال�شني جل��دي��دة  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
االأ���ش��خ��ا���س ب��ات��وا يف ي���وم ع��ي��د كن�س امل��ق��اب��ر يف ال�����ش��ني الذي 
ي�شادف بني 4 و6 ني�شان اأبريل، ي�شتخدمون رموزاً تثّبت على 
فيديو  ومقاطع  �شور  ا�شتعرا�س  من  متّكنهم  القبور  �شواهد 

خا�شة باملتوفى.
 )QR( االأب��ع��اد  ثنائية  ال�شريعة  اال�شتجابة  رم��وز  وت�شتخدم 
التي تثّبت على �شواهد القبور ليلتقطها الهاتف الذكي فيبداأ 

بعر�س �شور ومقاطع فيديو خا�شة بامليت.
و�شهدت مقابر �شانغهاي و�شينيانغ وفوجيان عدداً متنامياً من 

مل�شقات هذه الرموز على �شواهد القبور.
رجل يرتدي زي االأرنب وي�شع البي�س امللون و�شط الع�شب يف حممية فلوريدا كيز البحرية الوطنية خالل احتفاالت عيد الف�شح. )رويرتز(

منزل بيكهام بـ15 مليون دولر
النجمان  ق�����رر  ع����ام����اً،   14 ب���ع���د 
وفيكتوريا  ديفيد  ال��ربي��ط��ان��ي��ان، 
ب����ي����ك����ه����ام، ع����ر�����س م���ن���زل���ه���م���ا يف 
ه��ريت��ف��ورد���ش��اي��ر، ال����ذي ي�����ش��ب��ه ب� 
 15 لقاء  للبيع   ، باكينغهام  ق�شر 
حياة  ع����ن  ب���ح���ث���اً  دوالر،  م���ل���ي���ون 
ونقلت  ل���ن���دن.  ع�����ش��ري��ة يف  اأك����رث 
الربيطانية  �شحيفة )ديلي ميل( 
 37( ديفيد  اأن  مطلع  م�شدر  عن 
عاماً(   38( وف��ي��ك��ت��وري��ا  ع����ام����اً(، 
ي��ع��رف��ان اأن����ه ال ي��ب��ح��ث ك��ث��ري من 
االأ�شخا�س عن منزل بهذا احلجم، 
واأن جتار العقارات �شي�شارعون اإىل 
تق�شيم الق�شر اإىل �شقق �شغرية . 
غري اأن امل�شدر اأ�شار اإىل اأن ديفيد 
طويلة  �شنوات  اأم�شيا  وفيكتوريا 
يف حت�شني الق�شر، وهما م�شتعدان 
الن��ت��ظ��ار ال�����ش��اري امل��ن��ا���ش��ب الذي 
الذي  ال�شاري  ال  عملهما،  �شيكّمل 
ي�شعى اإىل جني املال من ا�شميهما 
. واأو�شح اأن ما يثري ال�شخرية اأن 
واالأرا�شي  املنزل  ا�شرتى  الثنائي 
العقارات،  ت��اج��ر  م��ن  ب��ه  املحيطة 
ريت�شارد ماهر، عام 1999، لقاء 3 

ماليني و800 األف دوالر.

نوفارتي�س تخ�سر
 براءة اخرتاع جليفيك 
رف�شت املحكمة العليا الهندية ام�س 
ال�شوي�شرية  دعوى �شركة نوفارتي�س 
اخرتاع  ب��رباءة  ل��الأدوي��ة لالحتفاظ 
ال�����ش��ه��ري ج��ل��ي��ف��ي��ك ملر�س  ع���ق���اره���ا 
���ش��رط��ان ال����دم، يف ق���رار ي��ع��د �شربة 
قوية ل�شركات االأدوية العاملية. وقال 
وراجنانا  ع����الم  اأف���ت���اب  ال��ق��ا���ش��ي��ان 
دي�شاي اإن االإ�شدار اجلديد من العقار 
االكت�شاف  اختبارات  ف�شل يف كل من 
يتطلبها  ال���ت���ي  االخ��������رتاع  وب��������راءة 
الهندي.  االخ�������رتاع  ب������راءة  ق���ان���ون 
بعالمة  م�����ش��ج��ل  دواء  وج��ل��ي��ف��ي��ك 
نوفارتي�س،  ل�شركة  خا�شة  جت��اري��ة 
اأدوية  الهندية  االأ���ش��واق  يف  وتناف�شه 
جني�شة لعالج �شرطان الدم. والدواء 
اجلني�س هو منتج دوائي يحتوي على 
نف�س النوع واجلرعة من دواء م�شجل 
بعالمة جتارية، ولكنه يكون اأرخ�س 
التي  العلمية  امل��ادة  با�شم  ويباع  ثمنا 

يحتويها فقط.

اللفتة  ت��ل��ك  االق����ل  ع��ل��ى  او  اب���ري���ل  ك��ذب��ة  ع�����ش��ر  وىل 
ال�شعبي  امل����وروث  يف  عليه  امل��ت��ع��ارف  ب�شكلها  الطريفة 
م�شوؤولو  فيه  يتحكم  جت��اري  عمالق  اىل  حتولت  فقد 
العامل في�شيطرون  التنفيذيون على م�شتوى  الت�شويق 
ع��ل��ى االن���رتن���ت ل��دف��ع ع��الم��ات جت��اري��ة م��ع��روف��ة اىل 

اأعماق جديدة يف الوعي اجلمعي.
على �شبيل املثال ال احل�شر قدمت �شركة جوجل وهي 
الذي  ابريل  ي��وم كذبة  الت�شويق يف  رائ��دات فن  اح��دى 
حل ام�س يف االول من هذا ال�شهر لزوار حمرك البحث 
التابع لها تكنولوجيا جديدة هي جوجل نوز - اي انف 
جوجل - وتزعم انها ت�شمح للمت�شفحني بالبحث عن 
هذا  عند  ال�شركة  م��زاح  يتوقف  ومل  و�شمها.  ال��روائ��ح 
ابتكار  لتو�شيح  اعالنا م�شورا خ�ش�س  اأع��دت  اذ  احلد 
جديد يتلخ�س يف اأن خدمة الربيد االلكرتوين التابعة 
يوتيوب  م��وق��ع  ام��ا  االزرق.  ال��ل��ون  عليها  �شيغلب  لها 
التابع جلوجل لتبادل ت�شجيالت الفيديو فك�شف النقاب 
فرتة  منذ  ب��داأت  �شخمة  م�شابقة  هناك  كانت  اأن��ه  عن 
ا�شم  واأنه �شيتم اغالقه االن للتحكيم وحتديد  طويلة 
الفائز. حتى �شركة بروكرت اند جامبل للم�شتح�شرات 
الدوائية فقد اعلنت ان غ�شول الفم �شكوب الذي تنتجه 

وت�شدر  امل��ق��دد.  باللحم  ج��دي��دة  بنكهة  ان��ت��اج��ه  اع��ي��د 
الرئي�س  ان  يقول  خ��رب  الفرن�شية  باللغة  ياهو  موقع 
االليزيه اىل  �شينقل مكتبه من ق�شر  اولوند  فران�شوا 
�شحيفة  اما  للنفقات.  توفريا  باري�س  �شواحي  اح��دى 
ديلي ميل الربيطانية فتحدثت عن بومة تتلقى تدريبا 
اك�شربي�س  ديلي  �شحيفة  املكاتب.  داخ��ل  الربيد  لنقل 
املناف�شة ذكرت اأن امللكة اليزابيث تعر�س غرفا يف ق�شر 

بكنجهام امللكي لاليجار.
من  ابعد  اىل  ال�شخرية  يف  اندبندنت  �شحيفة  وذهبت 
ال�شحف  على  قيود  لفر�س  خطط  عن  باحلديث  ه��ذا 
اجنبية  ح��ك��وم��ات  اأن  ع��ن  خ���ربا  فن�شرت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
جماعة  مع  تت�شاور  وال�����ش��ودان  ميامنار  حكومتي  مثل 
�شغط موؤيدة لفر�س القيود مدعومة من م�شاهري من 
�شحايا تدخل و�شائل االعالم ب�شاأن كيفية التعامل مع 

ال�شحفيني امل�شاغبني.
واأبرزت الكذبة التي جلاأت اليها هيئة الربيد الفرن�شية 
مدى حدة ال�شراع من اجل البقاء الذي تواجهه و�شائل 
االعالم الورقية التقليدية يف ع�شر تكنولوجي جديد 
فاأ�شدرت بيانا �شحفيا تعلن فيه.. اأن طائرات بال طيار 

�شتقوم بتو�شيل ال�شحف للنا�س يف منازلهم.

الت�سويق اللكرتوين يق�سي على كذبة ابريل 

ويذر�سبون مل تعد �سقراء قانونيًا
بعد اأن ا�شتهرت املمثلة االأمريكية، ري�س ويذر�شبون، ب�شعرها االأ�شقر، منذ بداياتها يف الفيلم الكوميدي �شقراء 

قانونياً ، قررت املمثلة تغيري لون �شعرها اإىل البني، بعيد بلوغها �شن ال� 37.
واأورد موقع اإي اأونالين الربيطاين، �شورة ل� ويذر�شبون يف �شعرها البني، لدى خروجها لتناول الغداء مع 

زوجها جيم توث، وابنهما تيني�شي يف نا�شفيل.
واأ�شار املوقع اإىل اأن �شبب قرار املمثلني تغيري لون �شعرهم يكون عادة ب�شبب اأحد االأدوار، غري اأنه لفت اإىل 

اأن اأي اأخبار مل ترد حول اأي م�شروع جديد ل� ويذر�شبون.
واعترب اأن بلوغها �شن ال� 37 منذ اأ�شبوعني قد يكون �شبب اختيارها هذا اللون االأكرث جدية. ي�شار اإىل اأن 

ويذر�شبون اأجنبت تيني�شي يف اأيلول �شبتمرب املا�شي، هو االأول من زوجها احلايل جيم توث، الذي تزوجته 
يف اآذار مار�س 2011.

.Legally Blonde 2001 ًوا�شتهرت املمثلة يف انطالقها بفيلم �شقراء قانونيا


