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فتــــــح الت�سجيـــل ل�سـبــــاق
 القفــــال 23 لل�ســـراعيــــة 60 قــــدمــــاً

عربي ودويل

حممد بن را�سد يزور 
معر�ص ال�سفر العربي

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

جوليو اندريوتي: م�ستودع 
اأ�رسار اإيطاليا ما بعد احلرب..!

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
يف  �مليناء  بق�شر  �أم�����س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
ويل  خليفة  �آل  حمد  بن  �شلمان  �لأم��ر  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �بوظبي 

�لعهد نائب �لقائد �لأعلى مبملكة �لبحرين �ل�شقيقة.
ورحب �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان يف بد�ية �للقاء باأخيه �لأمر 
�شلمان بن حمد �آل خليفة م�شيد� بحر�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �ل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب �جلاللة �مللك 
�ل�شقيقة على متتني  �لبحرين  �آل خليفة ملك مملكة  حمد بن عي�شى 

رو�بط �لإخوة وعالقات �لتعاون بني �لبلدين.
دولة  تربط  �لتي  �لثنائية  �لعالقات  ��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  وج��رى 
و�شعبا  ق��ي��ادة  �ل�شقيقة  �لبحرين  ومملكة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
م�شالح  ي��خ��دم  مب��ا  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  بتطويرها  �لكفيلة  و�ل�شبل 

�لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني.
�لد�عمة  �لأخ��وي��ة  للمو�قف  تقديره  ع��ن  �لبحرين  عهد  ويل  و�أع���رب 
و�لتى  �لبحرين  ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  من  و�ملتو��شلة 
و�ل�شعبني  �لبلدين  جتمع  �ل��ت��ي  و�ل��ت��الح��م  �ل��رو�ب��ط  عمق  على  ت��دل 

�ل�شقيقني.
)�لتفا�شيل �س2(

   

حمد�ن بن ز�يد: �المار�ت بقيادة خليفة �أ�صبحت
 من �أهم �لدول �ملانحة للم�صاعد�ت �الإن�صانية يف �لعامل

•• اأبوظبي-وام:

 �أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�لغربية رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر �أن �لإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو 
�أ�شبحت  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
�ل��ع��امل وتعترب  �لإن�����ش��ان��ي��ة يف  �مل��ان��ح��ة للم�شاعد�ت  �ل���دول  �أه���م  م��ن 
مبادر�تها يف هذ� �ل�شدد �شمام �أمان و و�حة �أمل لكل �ل�شعوب �لتي 
تعاين وطاأة �لظروف وتقا�شي حمنة �لكو�رث و�لأزمات. و�شدد �شموه 
على �لتز�م �لدولة بنهجها �لإن�شاين �ملتميز وخطها �ملتفرد يف تعزيز 
�لقيم و�ملبادر�ت �لتي حتد من وطاأة �ملعاناة �لإن�شانية وت�شاند جهود 
�ل�شيخ  �شمو  وق��ال  و�له�شة.  �لنامية  �ملجتمعات  يف  �لب�شرية  �لتنمية 
�ليوم �لعاملي للهالل  �آل نهيان يف ت�شريح مبنا�شبة  حمد�ن بن ز�يد 
�لأحمر و�ل�شليب �لأحمر �لذي ي�شادف �لثامن من مايو �إن �لإمار�ت 
�أ�شبحت وجهة مف�شلة للقوى �خلرة يف �لعامل لإطالق مبادر�تها 
�لإن�شانية �عرت�فا بدور �لدولة يف �إقامة �ل�شر�كات �لهادفة و�لبناءة 
�شموه  م�شر�  �لب�شرية  معاناة  وتخفيف  �لإن�شانية  �لكر�مة  ل�شون 
يف هذ� �ل�شدد �إىل �نعقاد �لقمة �لعاملية للقاحات يف �أبوظبي موؤخر� 
و�لتي توجت بتربع �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
 440 �مل�شلحة مببلغ  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  ويل عهد 
مليون درهم م�شاهمة من �شموه يف دعم �جلهود �لعاملية ل�شتئ�شال 

�شلل �لأطفال بحلول عام 2018.                          )�لتفا�شيل �س3(
حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله �لأمر �شلمان بن حمد �آل خليفة )و�م(    

حممد بن ز�يد وويل عهد �لبحرين يبحثان 
�صبل تطوير �لعالقات �الأخوية و�لعمل �خلليجي �مل�صرتك

�ملحكمة �الحتادية �لعليا تو��صل نظر ق�صية 
�ملتهمني باالنتماء �إىل �لتنظيم �ل�صري غري �مل�صروع 

تعديل حكومي م�صري ياأتي بت�صعة وزر�ء جدد

•• اأبوظبي-وام:

 .. �ل��ت��ايل  �ل�شحفي  �ل��ب��ي��ان  �ل��ع��دل  وز�رة  �أ���ش��درت   
و��شلت د�ئرة �أمن �لدولة يف �ملحكمة �لحتادية �لعليا 
للنظر يف  �لهاجري جل�شاتها  �لقا�شي فالح  برئا�شة 
غر  �ل�شري  �لتنظيم  �إىل  بالنتماء  �ملتهمني  ق�شية 
 7 �ملو�فق  �لثالثاء  �أم�س  بعقد جل�شة �شباح  �مل�شروع 
لال�شتماع  ظبي  �أب��و  يف  �ملحكمة  مبقر  مايو2013 
�إيل  ��شتمعت  كما  �خلتامية  �لعامة  �لنيابة  ملر�فعة 

مر�فعة عدد من �ملتهمني من �أع�شاء �لتنظيم.

•• القاهرة-ا.ف.ب:

�علن ر�شميا �م�س عن تعديل وز�ري يف م�شر ي�شمل 
ت�شعة وزر�ء جدد يف حكومة ه�شام قنديل من بينهم 
�ثنان على �لقل من جماعة �لخو�ن �مل�شلمني �لتي 
ينتمي �ليها �لرئي�س حممد مر�شي. وت�شم �حلكومة 

�لجمال. يف  وزير�   35
و���ش��ي��ت��وىل �ل�����وزر�ء �جل���دد ح��ق��ائ��ب �ل��ع��دل و�ملالية 
و�لتخطيط  و�ل���زر�ع���ة  �لنيابية  �مل��ج��ال�����س  و����ش���وؤون 
و�ل�شتثمار،  و�لثقافة  و�ل��ب��رتول  �ل��دويل  و�لتعاون 

بح�شب وكالة �نباء �ل�شرق �لو�شط �لر�شمية.

13 من  73 من �ملتهمني و  وقد ح�شر جل�شة �أم�س 
�ملتهمات كما ح�شرها 120 من �أهايل �ملتهمني و21 
�أع�شاء منظمات  من ممثلي و�شائل �لإع��الم و6 من 
�لإم���ار�ت  جمعية  م��ن   3 بينهم  م��ن  �مل���دين  �ملجتمع 
حلقوق �لإن�شان و 3 من جمعية �لإمار�ت للحقوقيني 
و�لقانونيني بجانب 6 من �ملحامني عن �ملتهمني و5 
من �أع�شاء �لنيابة �لعامة . وقد حددت �ملحكمة يومي 
13 و14 م��اي��و �جل���اري ل�شماع  �لث��ن��ني و�ل��ث��الث��اء 
مر�فعة بقية �ملتهمني ويومي �لثنني و�لثالثاء 20 

و21 مايو �جلاري ل�شماع مر�فعات �لدفاع.

�ل�����ش��رق �لو���ش��ط �لر�شمية �ن  �ن��ب��اء  وق��ال��ت وك��ال��ة 
وهم  �جلدد  �ل��وزر�ء  ��شماء  �علن  �ل��وزر�ء  "جمل�س 
وحامت  للعدل،  وزي���ر�  �شليمان  �أح��م��د  حممد  �أح��م��د 
�لنيابية  �مل��ج��ال�����س  ل�����ش��وؤون  ل��ل��دول��ة  ب��ج��ات��و وزي�����ر� 
و���ش��ري��ف ح�����ش��ن رم�����ش��ان ه������د�رة وزي������ر� للبرتول 
و�لرثوة �ملعدنية و�أحمد عي�شى وزير� لالآثار و�أحمد 
للزر�عة وفيا�س عبد  حممود علي �جليز�وي وزير� 
�ملنعم ح�شنني �بر�هيم وزير� للمالية، و�أحمد حممد 
عمرو در�ج وزير� للتخطيط و�لتعاون �لدويل وعالء 
عبد �لعزيز �ل�شيد عبد �لفتاح وزير� للثقافة، ويحيى 

حامد عبد �ل�شميع وزير� لال�شتثمار.

الفجر........    04:18            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:50   
املغرب.....   06:57  
الع�صاء......   08:27

جنود �لحتالل مينعون �شيدة فل�شطينية من دخول �لأق�شى)رويرتز(

��شتمر�ر �ملجازر و�لإعد�مات �مليد�نية �لتي تنفذها قو�ت �لنظام بحق �ملدنيني يف بانيا�س ومدن �شورية �أخرى 

•• وا�شنطن-وكاالت:

دخلت �لقو�ت �لنظامية �ل�شورية 
�ملعار�شة  م�����ع  م����ف����او�����ش����ات  يف 
�جلي�س  ت�شليم  ب�����ش��اأن  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�ملركزي  مطار منغ و�شجن حلب 
�ملعار�شة،  ل��ق��و�ت  ح��ل��ب  ري���ف  يف 
وذلك بعد �إحكام �جلي�س �ل�شوري 

�حلر  ح�شاره على �ملوقعني.
وق����ال م��ر����ش��ل �جل���زي���رة بحلب 
�أحكم  �حل���ر  �إن  �ل��زي��ب��ق  حم��م��ود 
ح�شاره على �ملنطقة �لتي �شهدت 
كما  �لليل.  ط��و�ل  كبرة  معارك 
قال �إن �حلر قطع كل �لإمد�د�ت 
باملنطقة  �لنظامي  �جلي�س  ع��ن 
ب�شاأن  �ملفاو�شات  �أن  �إىل  م�شر� 
�إطالق  ح���ول  ت���دور  ح��ل��ب  �شجن 
بالإ�شافة  �ل�شيا�شيني  �ل�شجناء 

�إىل �لن�شاء و�لأطفال.
كما �أ�شار �ملر��شل �إىل رف�س طلب 
قو�ته  باإخر�ج  �لنظامي  للجي�س 
�إىل منطقة قريبة، مقابل ت�شليم 

مطار منغ بالكامل.
ويف ح��ل��ب �أي�����ش��ا ����ش��ت��ه��دف �حلر 
باملدينة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �لأم����ن  ف���رع 
بلدتي  يف  ع�������ش���ك���ري���ة  وم�����و�ق�����ع 
عملية  �شن  كما  و�ل���زه���ر�ء،  نبل 
�ل�شفرة  مب��دي��ن��ة  ق��اف��ل��ة  ���ش��د 
�ملتو��شلة  �مل��ع��ارك  مع  بالتز�من 
ق������رب م�����ط�����اري ح���ل���ب �ل������دويل 
و�ل�����ن�����رب �ل���ع�������ش���ك���ري ود�خ������ل 

مع  بالتز�من  درع��ا  بريف  غز�لة 
�لنظام  ق��و�ت  ��شتمر�ر حم��اولت 
�ل�شيطرة  لإع���ادة  �لبلدة  �قتحام 
�لدويل  �لأوت�����ش��رت�د  طريق  على 

دم�شق درعا.
نا�شطون  ق��ال  �أخ���رى  ناحية  م��ن 
�إن عنا�شر من حزب �هلل �للبناين 
ع�شرين  م�����ن  �أك��������رث  �أع������دم������و� 
ون�شاء  �أطفال  معظمهم  �شخ�شا، 
مدينة  ق�����رب  دح����ري����ج  ب���ق���ري���ة 
بينما  ب��ري��ف ح��م�����س،  �ل��ق�����ش��ر 
على  غ���ار�ت  �لنظام  ط���ر�ن  �شن 
�شامة  ق���ن���اب���ل  و�أل�����ق�����ى  �مل���دي���ن���ة 
وحارقة على �ملدنيني مما ت�شبب 
ب���ت�������ش���وه���ات، وف�����ق �ل��ن��ا���ش��ط��ني.
�لعنيفة  �ل���ش��ت��ب��اك��ات  وجت�����ددت 
�لتو�يل  على  �لر�بع  لليوم  �أم�س 
بني قو�ت �جلي�س �حلر وعنا�شر 
ب�شاتني  مب���ح���ي���ط  �هلل  ح�������زب 
قو�ت  ق�شفت  ح��ني  يف  �لق�شر، 
و�لد�ر  �لق�شر  من  كال  �لنظام 
وتلبي�شة.و�إىل  و�لر�شنت  �لكبرة 
���ش��ه��دت مدينة  ح��م�����س،  ���ش��م��ال 
ح���م���اة ح��م��ل��ة ده�����م و�ع���ت���ق���الت 
�أع��دم��ت ق���و�ت �لنظام  ف  ح��ي��ث 
حي  يف  ميد�نيا  �أ�شخا�س  ثالثة 
�حلميدية، وفقا ل�شبكة �شام.وبث 
تظهر  حماة  من  �شور�  نا�شطون 
ق�شر  مبنطقة  عنيفة  ��شتباكات 
�إن �ملعارك �متدت  �ملخرم، وقالو� 

�إىل مدينة �شور�ن،

حزب اهلل يعدم اأكرث من ع�صرين مدنيا ميدانيا بينهم اأطفال قرب الق�صري  

�لنظام �ل�صوري ير�صخ للمعار�صة ويفاو�صها على ت�صليم مطار منغ و�صجن حلب

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�ق�����ت�����ح�����م�����ت جم������م������وع������ات من 
�مل�شتوطنني �شباح �م�س ، �شاحات 
�مل�شجد �لأق�شى عرب باب �ملغاربة، 
ي�شمى  ملا   46 �لذكرى  مبنا�شبة 

توحيد �لقد�س.
متطرفا   40 ح�����و�يل  و�ق���ت���ح���م 
�مل�شجد  �����ش����اح����ات  �����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ا 
�ل�شباح،  ���ش��اع��ات  م��ن��ذ  �لق�����ش��ى 
ع���ل���ى ���ش��ك��ل جم���م���وع���ت���ني، ومن 
بينهم �ع�شاء وقياد�ت من حزب 
�شرطية،  حر��شة  حت��ت  �لليكود، 
�شاحاته  يف  بجولت  قامو�  حيث 

و�أروقته.
�ل�شاب  �لحتالل  قو�ت  و�عتقلت 
تو�جده يف  �ثناء  �لعبا�شي  جميل 

�شاحات �مل�شجد �لق�شى.
قد  وك��ان��ت جم��م��وع��ات متطرفة 
دع����ت �ىل �ق���ت���ح���ام �لق�������ش���ى يف 
�لذكرى 46 لتوحيد �لقد�س، رد� 
�لكني�شت  رئي�س  نائب  منع  على 
دخوله،  ع��ل��ى  ف��ي��خ��ل��ن  م��و���ش��ي��ه 

�ليهودية  ل��ل�����ش��ي��ادة  وحت��ق��ي��ق��ا 
جاء  ما  ح�شب  �لهيكل  جبل  على 

بالدعوة.
�شيا�شيا رف�س م�شوؤول يف �لإد�رة 
�لأمركية تاأكيد تقارير �إعالمية 
�ل���وزر�ء  رئي�س  نية  ع��ن  حت��دث��ت 
نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�ل�شفة  يف  �ل���ش��ت��ي��ط��ان  جت��م��ي��د 
�ل�شرقية  و�ل����ق����د�����س  �ل���غ���رب���ي���ة 

)يونيو(  حزير�ن  منت�شف  حتى 
�لقادم.

و������ش�����رح �مل�����������ش�����وؤول �لأم�����رك�����ي  
�أوباما  زي���ارة  منذ  �ن��ه  �حلقيقة 
مل ت�شدر �عالنات )��شتيطانية( 
ج��دي��دة وك���ل ���ش��يء ه����ادىء على 
�لأر�س فيما يتعلق بال�شتيطان، 
و�أ�����ش����اف ب�����اأن ك���ل ط����رف يقوم 

باأف�شل ت�شرف لديه .

ويو��شل  �لع�شكري.  منغ  مطار 
مطار  لقتحام  حم��اولت��ه  �حل��ر 
�إدلب،  يف  �لع�شكري  �لظهور  �أب��و 
بق�شف  �لنظام  جي�س  ي��رد  بينما 
حميط �ملطار، كما �متد �لق�شف 
ودركو�س  ���ش��ر�ق��ب  وب��ل��د�ت  مل���دن 
وجبل  و�شرمني  وبن�س  و�لهبيط 

�لز�وية.
ق�����ش��ف �حلر  ذل�����ك،  يف غ�����ش��ون 
ب��ق��ذ�ئ��ف �ل��ه��اون ح��اج��زي ق�شر 
وفرع  جنها  وم�شاكن  �مل��وؤمت��ر�ت 

�لتي  دم�������ش���ق،  �ل����دول����ة يف  �أم�����ن 
يف  قذيفة  �شقوط  �أي�����ش��ا  �شهدت 
حي 86 باملزة دون معلومات عن 

وقوع �إ�شابات.
�أم�س  ����ش��ت��ب��اك��ات  �ن���دل���ع���ت  ك��م��ا 
غدير  قرية  حميط  يف  �لثالثاء 
�لغربي بني  درعا  بريف  �لب�شتان 
�لقو�ت �لنظامية وقو�ت �ملعار�شة 
�مل�شلحة وذلك بعد يوم من �إعالن 
�حلر �أنه دمر رتاًل ع�شكريا وقتل 
�أك�����رث م���ن ث���الث���ني ج���ن���دي���اً من 

�جلي�س �لنظامي يف قرية زيزون 
قرب �جلولن �ملحتل.

باأن  ���ش��ام  �شبكة  �أف����ادت  درع���ا  ويف 
��شتباكات عنيفة د�رت فجر �أم�س 
�لب�شتان  غ��دي��ر  ق��ري��ة  مب��ح��ي��ط 
�جلي�س  بني  �لغربي  درع��ا  بريف 
�ل���ن���ظ���ام���ي وق���������و�ت �مل���ع���ار����ش���ة 

�مل�شلحة.
�لق�شف  �لأث���ن���اء جت���دد  ه���ذه  يف 
�لثقيلة  ب���امل���دف���ع���ي���ة  �ل���ع���ن���ي���ف 
ب����ل����دة خربة  ع���ل���ى  و�ل�����دب�����اب�����ات 

ع�صرات امل�صتوطنني يقتحمون �صاحات االق�صى

و��صنطن ترف�ص تاأكيد قر�ر نتنياهو �خلا�ص بتجميد �الإ�صتيطان 
حزب �لعمال �لكرد�صتاين يوؤكد 

�ن�صحابه من تركيا �عتبار� من �ليوم
•• انقرة -ا.ف.ب 

)�لنف�شايل(  �ل��ك��رد���ش��ت��اين  �ل��ع��م��ال  حل��زب  �لع�شكرية  �ل��ق��ي��ادة  �ك���دت 
�لثالثاء �ن �ن�شحاب قو�تها من تركيا �شيبد�أ �ليوم �لربعاء حمذرة يف 

�لوقت نف�شه �نقرة من �ي ��شتفز�ز يخرج �لعملية عن م�شارها.
�ملو�لية  لالنباء  نيوز  ف��ر�ت  وك��ال��ة  ن�شرته  بيان  يف  �ل��ق��ي��ادة  و�و���ش��ح��ت 
لالكر�د ��شتجابة لدعوة زعيمنا وعلى ��شا�س �لقر�ر �لذي �تخذته قيادة 
حزب )�لعمال �لكرد�شتاين( �شيتحرك مقاتلونا لبدء عملية �لن�شحاب 

�عتبار� من �لثامن من �يار مايو.
وحث �لبيان �ي�شا �مل�شوؤولني �لتر�ك على عدم �لقيام باي �شيء ميكن 

�ن يعرقل عملية �لن�شحاب.
و�كدت قيادة حزب �لعمال �لكرد�شتاين �ن عمليات �ل�شتطالع �مل�شتمرة 
حتركات  �ن  �ىل  م�شرة  �لن�شحاب  عملية  توؤخر  طيار  بال  للطائر�ت 
�لقو�ت �مل�شلحة يف جنوب �شرق �لنا�شول، �شاحة عمليات حزب �لعمال 
�لكرد�شتاين، "ل توؤثر على �لن�شحاب فح�شب و�منا �ي�شا متهد �لر�س 

ل�شتفز�ز�ت و��شتباكات".
"يف غ�شون  �ملقاتلني  �ملجموعات �لوىل من  يتوقع و�شول  ورغ��م ذلك 
��شبوع" �ىل قو�عدها يف �شمال �لعر�ق حيث توجد مع�شكر�ت حم�شنة 

حلزب �لعمال �لكرد�شتاين.
و�كد �حلزب �نه �شيحافظ على تعهده بالن�شحاب من �لر��شي �لرتكية 

طاملا ل ت�شتهدفه �لقو�ت �مل�شلحة �لرتكية.
ويقدر عدد �ملقاتلني �لكر�د �ملوجودين يف تركيا بنحو �لفني ��شافة �ىل 

2500 يف �لقو�عد �خللفية للحركة يف �لر��شي �لعر�قية.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد
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حممد بن ر��صد ي�صتقبل �لوزر�ء وكبار �مل�صوؤولني �مل�صاركني فى �أعمال معر�ص �ل�صفر �لعربي
�ليوم  �لذى عقد  �مل�شرتك  �لعربي فى دبي و�مللتقي  �ل�شفر  معر�س 

على هام�س معر�س �ل�شفر.
وقد رحب �شموه بالوزر�ء و�مل�شئولني �ل�شيوف موؤكد� �أهمية قطاع 
�لنامية  و�ل��دول  �لعربية  دولنا  فى  �ل�شياحية  و�ل�شناعة  �ل�شياحة 
من  �أ�شا�شيا  م��ورد�  �لقطاع  ه��ذ�  ي�شكل  حيث  �خل�شو�س  وج��ه  على 

مو�رد �لدخل �لوطني للعديد من �لدول و�شعوبها.
وقد �أقام �شموه ماأدبة غد�ء تكرميا ل�شيوف �لمار�ت ح�شرها معايل 
�ل�شيخ  و�شمو  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �مل��ر  �أحمد  حممد 
و�أعيان  �ل�شيوخ  من  وع��دد  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  من�شور 
و�لفعاليات  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  ومديري  وروؤ���ش��اء  و�ل���وزر�ء  �لبالد 

�لقت�شادية فى �لدولة.

••  دبي-وام:

 ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بق�شر �شموه فى 
زعبيل ظهر �أم�س بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل 
رئي�س هيئة دبي للطر�ن �لرئي�س �لأعلى ملجموعة طر�ن �لإمار�ت 
عبد�لعزيز  بن  �شلمان  بن  �شلطان  �لم��ر  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب   ..
�ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية  باململكة  و�لث��ار  �ل�شياحة  هيئة  رئي�س 
من  ع��دد  م��ن  �شياحيا  وم�شئول  �شياحة  وزي���ر  ع�شرين  م��ن  و�أك���رث 
�أعمال  فى  ي�شاركون  �لذين  و�لجنبية  و�ل�شالمية  �لعربية  �ل��دول 

حممد بن ر��صد يزور معر�ص �ل�صفر �لعربي
•• دبي-وام:

 ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل�شفر  �أم�س معر�س  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ع�شر  رئي�س جمل�س 
�لتجاري  دب��ي  م��رك��ز  ي�شت�شيفه  �ل���ذى  �لع�شرين  ن�شخته  ف��ى  �لعربي 

�لعاملي بالفرتة من �ل�شاد�س �ىل �لتا�شع من مايو �حلايل.
مئات  ت�شم  �ل��ت��ى  �شعيد  �ل�شيخ  ق��اع��ة  ف��ى  جولته  �شموه  ��شتهل  وق��د 
و�شركاتها  �ل��دول  من  للعديد  �لرتويجية  �لعر�س  ومن�شات  �لجنحة 
وموؤ�ش�شاتها �ملتخ�ش�شة فى قطاعي �ل�شياحة و�لتطوير �لعقاري حيث 
�طلع �شموه على �لمكانات �ملتوفرة لدى بع�س هذه �لدول كقاعدة وبنية 
�أ�شا�شية لقيام �شناعة �شياحية و��شتقطاب �ل�شتثمار�ت �ىل هذ� �لقطاع 
�حليوي �لذى بات من بني �أهم �لقطاعات �لقت�شادية �لتى ت�شهم فى 
تنويع وزيادة �لدخل �لوطني لهذه �لدول خا�شة غر �لنفطية و�لدول 

�لتى ل متتلك �ملو�رد �لطبيعية �لأخري.
ثم ولج �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �إىل �لقاعة رقم 
و�خلا�شة  �حلكومية  للجهات  �لعر�س  من�شات  ع�شر�ت  ت�شم  �لتى   3
�لكويت  كدولة  و�ل�شديقة  �لعربية  �ل��دول  وبع�س  �لم���ار�ت  دول��ة  فى 
و�ململكة �ملغربية و�شلطنة عمان و�ململكة �لعربية �ل�شعودية وجمهورية 
�لدول  من  و�شو�ها  قطر  ودول��ة  �للبنانية  و�جلمهورية  �لعربية  م�شر 

�ل�شقيقة.
فى  �لتجاري  و�لت�شويق  �ل�شياحة  د�ئ���رة  جناح  عند  �شموه  توقف  وق��د 
دبي وتعرف �ىل جديد �لد�ئرة وبر�جمها و�أن�شطتها �لرتويجية لدبي 
�ل�شياح  ولعموم  خا�شة  �لعائلية  لل�شياحة  ومف�شلة  رئي�شية  كوجهة 

ر��شد �آل مكتوم ومعايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة و�شعادة 
بدبي  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ���رة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
و�شعادة هالل �شعيد �ملري �لرئي�س �لتنفيذي ملركز دبي �لتجاري �لعاملي 
مدير عام د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري يف دبي عند من�شة �إك�شبو 
منطقة  يف   2020 �إك�شبو  ملوقع  �شخم  جم�شم  يعر�س  حيث   2020
�ثنني وع�شرين هكتار� من �لر�س  جبل علي وعلى م�شاحة تزيد على 
�لأك��رب على م�شتوى  �ل��ذي يعد  �ل��دويل  �آل مكتوم  �لقريبة على مطار 
�ملنطقة و�ل��ع��امل وذل��ك يف ح��ال ف��وز دول��ة �لإم����ار�ت يف ��شت�شافة هذ� 

�حلدث �لعاملي �ل�شياحي و�لقت�شادي و�لثقايف �لكبر.
�للجنة  يف  �ملنتدب  �لع�شو  �لها�شمي  رمي  معايل  من  �شموه  �طلع  وق��د 
�لوطنية �لعليا لإك�شبو 2020 على مكونات �ملوقع من فنادق ومر�فق 
من  وغرها  �شيار�ت  ومو�قف  للعر�س  وم�شاحات  ولوج�شتية  خدمية 
�أعلى م�شتويات �ملعاير �لعاملية قبل  �ملن�شاآت �لتي �شتكون جاهزة وعلى 
�شنو�ت يف  يقام مرة كل خم�س  �لذي  �لو�عد  �ملعر�س  حلول موعد هذ� 

دولة من دول �لعامل كل دورة.
وبارك �شموه جهود �للجنة �لعليا لإك�شبو 2020 موؤكد� �أن كل �لإمكانات 
�لرتويج  �شتوظف يف خدمة  و�حلكومية  و�ملادية  و�للوج�شتية  �لب�شرية 
�لدويل لإ�شت�شافة  �لتاأييد و�لت�شويت  �أجل ك�شب  �لإم��ار�ت من  لدولة 

مدينة دبي باإ�شت�شافة هذه �لتظاهرة �لثقافية و�ل�شياحية �لعاملية.
كما توقف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم عند بع�س 
�لذين حيو�  و�ل��زو�ر  �لعار�شني  قبل  و��شع من  ترحيب  و�شط  �ملن�شات 
�شموه وبادلهم �لتحية و�ل�شالم مرحبا بهم يف دولة �لإمار�ت ويف رحاب 
هذ� �مللتقى �ل�شياحي �لثقايف �لذي ت�شت�شيفة دبي منذ 20 عاما ويزد�د 

و�لزو�ر و�مل�شتثمرين فى قطاع �ل�شياحة و�ل�شناعة �ل�شياحية �ملزدهرة 
و�لث���ار  �لرتفيهية  و�مل���ر�ف���ق  �ل��ف��ن��دق��ة  ف��ى جم���ال  ب��الدن��ا ل�شيما  ف��ى 
�لد�خل  من  لل�شياح  �جلاذبة  �لثقافية  �لفعاليات  من  وغرها  و�لفنون 
و�خلارج. كما توقف �شموه عند من�شة �لد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون 
عرب  �مل�شافرين  حركة  ت�شهيل  جمال  يف  جديدها  على  و�طلع  �لأجانب 
م��ط��ار دب��ي �ل���دويل �إذ ���ش��رح �ل��ل��و�ء حممد �أح��م��د �مل���ري م��دي��ر �لإد�رة 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  ل�شاحب 
�آليات عمل �لبو�بات �لذكية يف �ملطار �لتي توفر على م�شتخدميها من 
�مل�شافر  �أن عملية عبور  .. موؤكد�  �لوقت و�جلهد  �لدولة  �لقادمني �ىل 

�لقادم عرب �لبو�بة �لذكية ل ت�شتغرق �أكرث من دقيقة.
و�أ�شاف �ملري �إن خطة �لد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون �لجانب تق�شي 
وتنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم رعاه 
�أربع ع�شرة بو�بة جديدة قبل نهاية �لعام �جلاري على  �هلل باأن ت�شاف 
وع�شرين  ثمان   3 رقم  �ملبنى  يف  �لبو�بات  حمموع  لي�شبح  تقدير  �أبعد 
ك��اون��رت�ت ختم  ع��ن  �ل�شغط  تخفيف  كبر يف  ح��د  �ىل  �شت�شهم  ب��و�ب��ة 

�جلو�ز�ت يف �ملطار.
�لعر�س  �لأجانب خالل  و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  و�أو�شح مدير 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم���ام  ق��دم��ه  �ل���ذي 
�لبو�بات  ه��ذه  تعميم  يف  �أي�شا  تق�شي  �شموه  توجيهات  �ن  ومر�فقيه 
على �ملبنيني رقم 1 ورقم 2 يف مطار دبي وبهذ� يكون �ملطار �لأول على 

م�شتوى �ملنطقة و�لعامل �لذي ي�شتخدم �لبو�بات �لذكية بهذ� �لكم.
وتوقف �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�ل�شيخ من�شور بن حممد بن  �لتي ر�فقه خاللها �شمو  دبي يف �جلولة 

منو� وتطور� كما ونوعا عاما بعد عام.
و  �ألفني  نحو  فيه  ت�شارك  �ل��ذي  �لعربي  �ل�شفر  معر�س  �شموه  وو�شف 
 80 �أك��رث من  وخا�شة من  و�شركة وجهة حكومية  موؤ�ش�شة  خم�شمائة 
دولة باأنها تظاهرة ثقافية باإمتياز �إذ �عرب �شموه عن �رتياحه و�شعادته 

لهذ� �لتجمع �لثقايف �ملتنوع �لذي حتت�شنه دبي بكل حب وترحاب.
�لثقافة  �أن  �إذ  و�ح��دة  لعملة  و�لثقافة وجهان  �ل�شياحة  �ن  �شموه  وق��ال 
ت�شكل �لركن �ل�شا�شي من �أركان �ل�شياحة يف �أي بلد و�أن �ل�شائح �أول ما 
يحط رحاله يف بلد ما يجب �أن يتعرف على تر�ثه وح�شارته وتاريخه 
�شعبية  و�أك��الت  �شعبي  وفولكلور  وفنون  متاحف  من  �لآث��اري��ة  ومعامله 
�لثقافية  بثقافاتنا وهويتنا  للتم�شك  .. وما �ىل ذلك وهذ� ما يحدونا 
�لدولة  د�خ��ل  ومكوناتها  وباأ�شالتها  بها  و�لتعريف  عليها  و�حل��ف��اظ 
وخارجها. كما توقف �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي عند �ل�شيار�ت �لفارهة �لتى تعر�شها �لقيادة �لعامة 
فى  �لن�شائية  لل�شرطة  �لعامة  �لدوريات  فى  دبي ل�شتخد�مها  ل�شرطة 

قيادة �شرطة دبي.
و��شتمع �شموه من عدد من منت�شبات �ل�شرطة �لن�شائية �ىل �شرح حول 
بها  تتميز  �لتى  �لعالية  �لتقنية  و�ملو��شفات  �لن�شائية  �ل��دوري��ات  مهام 
هذه �ل�شيار�ت �ملجهزة باأحدث �لنظمة �للكرتونية �خلا�شة بال�شرطة 

و�خلدمات �لتى تقدمها للجمهور و�ملجتمع.
فى  ر��شد  �ل�شيخ  قاعة  على  �ملعر�س  فى  جولته  ختام  فى  �شموه  وع��رج 
مركز دبي �لتجاري �لعاملي وتعرف �ىل نوعية �جلهات و�ل�شركات �لعاملية 
�إىل مائتني وخم�شني جهة و�شركة تعر�س  �لعار�شة �لتى ي�شل عددها 

�أحدث تقنياتها فى بناء وجتهيز �ملطار�ت �ملدنية. 

بحثا �صبل تطوير العالقات االأخوية والعمل اخلليجي امل�صرتك

 حممد بن ز�يد ي�صتقبل ويل عهد �لبحرين  

وفاة ثالثة �أ�صخا�ص يف حريق ب�صقة �صكنية باأبوظبي

�لهالل �الأحمر ي�صارك يف �جتماعي �للجنة �الإ�صالمية للهالل �لدويل و�ملنظمة �لعربية للهالل و�ل�صليب �الأحمر

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة �أم�س بق�شر �مليناء 
�مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �بوظبي  يف 
�آل خليفة  �لأمر �شلمان بن حمد 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �ل��ع��ه��د  ويل 

مبملكة �لبحرين �ل�شقيقة.
ورحب �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
باأخيه  �ل��ل��ق��اء  ب��د�ي��ة  يف  نهيان  �آل 

�لكفيلة  و�ل�����ش��ب��ل  و���ش��ع��ب��ا  ق���ي���ادة 
بتطويرها يف خمتلف �ملجالت مبا 
و�ل�شعبني  �لبلدين  يخدم م�شالح 
عهد  ويل  و�أع��������رب  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني. 
للمو�قف  ت��ق��دي��ره  ع��ن  �ل��ب��ح��ري��ن 
من  و�ملتو��شلة  �لد�عمة  �لأخوية 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
مل��م��ل��ك��ة �ل���ب���ح���ري���ن و�ل����ت����ى ت���دل 
و�لتالحم  �ل����رو�ب����ط  ع��م��ق  ع��ل��ى 
و�ل�شعبني  �ل��ب��ل��دي��ن  جت��م��ع  �ل��ت��ي 
�جلانبان  و��شتعر�س  �ل�شقيقني. 
م�����ش��رة جم��ل�����س �ل���ت���ع���اون ل���دول 

�لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  ج��ه��از  رئي�س 
�ملزروعي  م��ب��ارك  حممد  و���ش��ع��ادة 
عهد  ويل  ����ش���م���و  دي���������و�ن  وك����ي����ل 
�جلانب  م��ن  كما ح�شر  �أب��وظ��ب��ي. 
�لبحريني معايل �ل�شيخ حممد بن 
عي�شى �آل خليفة م�شت�شار �ل�شوؤون 
بديو�ن  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�شيا�شية 
�ل�شيخ  وم��ع��ايل  �ل��ع��ه��د  ويل  �شمو 
رئي�س  خليفة  �آل  دعيج  بن  خليفة 
�ل��ع��ه��د ومعايل  ���ش��م��و ويل  دي����و�ن 
�آل خليفة  �أحمد بن خليفة  �ل�شيخ 
م�شت�شار �شاحب �ل�شمو ويل �لعهد 

�آل خليفة  �لأمر �شلمان بن حمد 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ح��ر���س  م�����ش��ي��د� 
نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
و�أخيه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
���ش��اح��ب �جل��الل��ة �مل��ل��ك ح��م��د بن 
مملكة  م��ل��ك  خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ع��ي�����ش��ى 
�ل��ب��ح��ري��ن �ل�����ش��ق��ي��ق��ة ع��ل��ى متتني 
رو�ب���ط �لإخ���وة وع��الق��ات �لتعاون 
بني �لبلدين. وجرى خالل �للقاء 
��شتعر��س �لعالقات �لثنائية �لتي 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ت���رب���ط 
�ملتحدة ومملكة �لبحرين �ل�شقيقة 

و�لعمل �خلليجي  �لعربية  �خلليج 
�مل�شرتك يف �إطار �لت�شاور و�لتن�شيق 
بني دول �ملجل�س. كما جرى خالل 
حول  �لنظر  وجهات  تبادل  �للقاء 
و�مل�شتجد�ت  �لأح���������د�ث  جم���م���ل 
�لر�هنة على �ل�شاحتني �لإقليمية 
�لهتمام  ذ�ت  و�لق�شايا  و�لدولية 
�شمو  �ل���ل���ق���اء  �مل�������ش���رتك. ح�����ش��ر 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ طحنون 
�لوطني  �لأم�����ن  م�����ش��ت�����ش��ار  ن���ائ���ب 
�لرئا�شة  ط������ر�ن  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س 
�ملبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 

•• اأبوظبي-وام:

حرقا  �أ����ش���خ���ا����س  ث����الث����ة  ت������ويف   
باإ�شابات  �آخ���رون  ثمانية  و�أ�شيب 
جن�شيات  م��ن  وجميعهم  ب�شيطة 
�شقة  ن�شوب حريق يف  �إث��ر  �آ�شيوية 
�إحدى  يف  �لثالث  بالطابق  �شكنية 

�لبنايات ب�شارع �ملطار يف �أبوظبي.
�لتميمي  ع��ب��د�هلل  �ل��ن��ق��ي��ب  وق����ال 
�لعمالء  خ����دم����ة  ق�������ش���م  رئ���ي�������س 
ب��الإد�رة �لعامة  و�لعالقات �لعامة 
غرفة  �إن  باأبوظبي  �مل��دين  للدفاع 

للتعامل  �لأخرى  �ملعنية  و�جلهات 
مع �حلادث ميد�نيا.

و�أ�����ش����اف ع���ب���د�هلل �ل��ت��م��ي��م��ي �أن���ه 
مت����ت �ل�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى �حل���ري���ق 
و�إخماد  �مل��وق��ع  �إىل  �ل��و���ش��ول  ف��ور 
�ل�شقة  ع��ل��ى  �أت�����ت  �ل���ت���ي  �ل���ن���ر�ن 
ك���ام���ل���ة و�ن���ت���ق���ل���ت �ل�����ن�����ر�ن �ىل 
�أ�شر�ر  فيها  ح��دث��ت  �أخ���رى  �شقة 
�لدفاع  عنا�شر  ومتكنت  متو�شطة 
�مل����دين م��ن م��ن��ع �ن��ت�����ش��ار �لنر�ن 
�إىل �شقق �أخ��رى جم��اورة بالبناية 
وب���اق���ي �ل��ط��و�ب��ق و�خ�����الء جميع 

مو�قع خطرة من �لطرق.
با�شرت  �لتحقيق  جهات  �إن  وق��ال 
عملها على �لفور م�شيد� بالتعاون 
�لكبر مع خمتلف �جلهات �ملعنية 
م��ا ق��ل��ل م��ن ف��د�ح��ة �خل�����ش��ائ��ر يف 
يف  �حل��ري��ق  �نت�شار  وع���دم  �لأرو�ح 
ليطال  �م��ت��د�ده  �أو  �لبناية  ك��ام��ل 
و�أ�شرف  �أخ����رى جم����اورة.  ب��ن��اي��ات 
على �حلادث �ملقدم حمد �لريامي 
�ملدين  �ل��دف��اع  م��ر�ك��ز  �إد�رة  مدير 
�حلو�شني  علي  و�لنقيب  باأبوظبي 

�ل�شابط �ملناوب. 

�ل�شاعة  يف  بالغا  تلقت  �لعمليات 
�ل���ر�ب���ع���ة وع�������ش���ري���ن دق���ي���ق���ة من 
حريق  بن�شوب  يفيد  �أم�����س  ع�شر 
يف �شقة �شكنية بالطابق �لثالث يف 
ت�شع  م��ن  �ملكونة  �لبنايات  �إح���دى 
�أبوظبي  �مل��ط��ار يف  ب�����ش��ارع  ط��و�ب��ق 
�لدفاع  �آليات  �لفور حتركت  وعلى 
�ملدين من مركز �لقبي�شات ومركز 
�ملدينة ومركز �لفالح �لتابع لإد�رة 
�ل���ط���و�رئ و�ل�����ش��الم��ة �ل��ع��ام��ة يف 
�ملركزية  للعمليات  �لعامة  �لد�رة 
�لأمني  و�لإع���الم  �أبوظبي  وم��رور 

و�نتهت  �ح����رت�زي����ا  �مل��ب��ن��ى  ���ش��ك��ان 
دقائق  بعد  متاما  �لتربيد  عملية 
م�����ع�����دودة م�����ن �إخ�����م�����اد �ل����ن����ر�ن 
وماتز�ل �لتحقيقات جارية ملعرفة 

مالب�شات �حلريق.
عدم  �إىل  �جلمهور  �لتميمي  ودع��ا 
�ل��ت��ج��م��ه��ر ع��ن��د ن�����ش��وب �حل����و�دث 
�ل�شر  ح��رك��ة  ي��ع��رق��ل  �إذ  �مل���روع���ة 
ويحول دون و�شول عنا�شر �لدفاع 
�ملدين و �ملرور و�لإ�شعاف �إىل �ملوقع 
حو�دث  ن�شوب  يف  يت�شبب  قد  كما 
يف  بع�شهم  ت��وق��ف  نتيجة  �أخ����رى 

•• اأبوظبي-وام: 

�لأح��م��ر يف  �ل��ه��الل  �شاركت هيئة   
�لثالث  �لت�شاوري  �لجتماع  �أعمال 
�لدويل  للهالل  �لإ�شالمية  للجنة 
للهالل  �ل���وط���ن���ي���ة  و�جل���م���ع���ي���ات 
�لأح����م����ر و�ل�����ش��ل��ي��ب �لأح����م����ر يف 
�لدول �لأع�شاء يف منظمة �لتعاون 
�لإ�شالمي �لذي عقد يومي �لثاين 
م��اي��و �حلايل  �شهر  م��ن  �ل��ث��ال��ث  و 
�لجتماع  ����ش��ت�����ش��اف��ت  ت��ون�����س.  يف 
�لتون�شي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  جمعية 

���ش��م��ال ق��رب���س �ل��رتك��ي��ة . وبحث 
عدد�  �لثالث  �لت�شاوري  �لجتماع 
جدول  على  �ملدرجة  �ملو��شيع  من 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  م��ن��ه��ا  و  �أع���م���ال���ه 
�لإ�شالمية  �للجنة  بني  و�ل�شر�كة 
�لهالل  وجمعيات  �ل��دويل  للهالل 
�لأحمر و�ل�شليب �لأحمر و�للجان 
�لوطنية للقانون �لدويل �لإن�شاين 
بر�مج  �مل��ج��ت��م��ع��ون  ب��ح��ث  ك��م��ا   ..
بخ�شو�س  و�ل���ت���ع���اون  �ل�������ش���ر�ك���ة 
و�شبل  �ل�����ش��رع��ي��ة  غ����ر  �ل���ه���ج���رة 
لرب�مج  �مل�����ش��رتك  �ل��ت��ع��اون  تعزيز 

تنفيذ قر�ر�ت �لهيئة �لعامة للدورة 
�ملجتمعون  بحث  /..ك��م��ا   39 �ل���/ 
�لأو�شاع �لإن�شانية لل�شعب �ل�شوري 
يف �شوريا و�لالجئني �ل�شوريني يف 
دول �جلو�ر .. �إ�شافة �إيل مو�شوع 
�حلو�ر �ل�شرت�تيجي بني مكونات 
�حل�����رك�����ة �ل�����دول�����ي�����ة وع���������دد من 
�ملدرجة  �لأخ��رى  �لهامة  �ملو��شيع 
�للجنة  �جتماع  �أعمال  على جدول 
 39 �ل���  ب��ال��دورة  �لثاين  �لتنفيذية 
�لأحمر  للهالل  �لعربية  للمنظمة 

و�ل�شليب �لأحمر.

و�لتعاون  �ل�����ش��ر�ك��ة  ���ش��ع��ار  حت���ت 
�لإن�شاين”.  �ل��ع��م��ل  جم�����الت  يف 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  وم��ث��ل 
�لثالث  �ل���ت�������ش���اوري  �لج���ت���م���اع  يف 
�ملن�شوري  م���ب���ارك  ر�����ش���د  ���ش��ع��ادة 
نائب �لأمني �لعام لل�شوؤون �ملحلية 
بالإنابة ..فيما ياأتي �لجتماع بناء 
على تو�شية �شادرة عن �جتماعات 
للجنة  و�لع�شرين  �ل�شابعة  �ل��دورة 
�لإ�����ش����الم����ي����ة ل����ل����ه����الل �ل�������دويل 
 2012 م���ار����س  ع���ق���دت يف  �ل���ت���ي 
بجمهورية  ك���ري���ن���ي���ا  م���دي���ن���ة  يف 

�لإغ����اث����ة و�ل���ت���ع���اون �مل�������ش���رتك يف 
بناء  وب�����ر�م�����ج  �ل���ت���ن���م���ي���ة  جم������ال 
يف  �ملن�شوري  �شارك  كما  �لقدر�ت. 
�لثاين  �لتنفيذية  �للجنة  �جتماع 
�لعربية  للمنظمة   39 �ل���  ل��ل��دورة 
للهالل �لأحمر و �ل�شليب �لأحمر 
هيئة  حاليا  رئا�شتها  ت��ت��وىل  �ل��ت��ي 
و�طلع  �لإمار�تي.  �لأحمر  �لهالل 
�مل�شاركون يف �لجتماع على تقرير 
�لعربية للهالل  �ملنظمة  �أمني عام 
حول  �لأح��م��ر  و�ل�شليب  �لأح��م��ر 
ومتابعة  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ان��ة  �أن�شطة 

عي�شى  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  و�شعادة 
�ل�شكرتر  خليفة  �آل  حم��م��د  ب��ن 

و�شعادة  �لعهد  ل�شمو ويل  �خلا�س 
�ل�شيخ �شلمان بن خليفة �آل خليفة 

م��دي��ر ع���ام م��ك��ت��ب �ل��ن��ائ��ب �لأول 
لرئي�س جمل�س �لوزر�ء. 

يف �ملائة ن�صبة �لبقاالت �ملن�صمة   71
مل�صروع بقالة يف �أبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

 ك�شفت نتائج �مل�شح �مليد�ين �لذي نفذته �للجنة �ملكلفة 
مب�شروع �إعادة تنظيم قطاع �لبيع بالتجزئة يف مدينة 
�لتي  �لبقالت  ن�شبة  �أن   .. بقالة  و �شو�حيها  �أبوظبي 
�ملائة  يف   71 بلغت  �لآن  حتى  �مل�����ش��روع  �إىل  �ن�شمت 
للبيع  �لإجمالية  �مل�شاحة  من  �ملوؤهلة  �لبقالت  �شمن 
بالتجزئة .. وذلك بح�شب �لبيانات �ل�شادرة عن مركز 
�مل��ع��ل��وم��ات �ل��ف��ن��ي �ل��ت��اب��ع ل��ل��م�����ش��روع. و�أو����ش���ح حممد 
بقالة  با�شم م�شروع  �لر�شمي  �ملتحدث  �لري�شي  جالل 
�أبريل  �شهر  �أج��ري منت�شف  �لذي  �مليد�ين  �مل�شح  ..�أن 
�ملا�شي خل�س �إىل �أن 52 يف �ملائة من م�شاحة �لبقالت 
للمعاير  �إجنازها  ن�شب  تر�وحت  للربنامج  �ملن�شمة 
�جلديدة �شمن عملية �لتاأهيل ما بني 50 �إىل 100 
بالت�شغيل  ن�شاطها  ممار�شة  يف  فعليا  وب���د�أت  �ملائة  يف 
48 يف �ملائة من �لبقالت �لتي  �لكامل وتتبقى ن�شبة 
�إع��ادة �لتاأهيل حتى �نتهاء �ملدة  ما تز�ل جتري حاليا 
�ملمنوحة. و�أكد �أن فرتة �ل�شماح �لتي منحتها �للجنة 
لأ�شحاب �ملن�شاآت �ملتاأخرين لإجناز �لتعديالت �لفنية 
�أ�شحاب �لبقالت  30 يونيو �لقادم مطالبا  تنتهي يف 
ن�شاطهم  ملمار�شة  �مل�����ش��روع  متطلبات  �إجن���از  ب�شرعة 
�أي عقوبات قد تطال  �ملعاير �جلديدة لتاليف  ح�شب 
و�أ�شار  �مل�شروع.  ل�شرت�طات  �مل�شتوفية  غر  �ملن�شاآت 

مدينة  يف  �ل�شكنية  و�لأح��ي��اء  �ملناطق  �أن  �إىل  �لري�شي 
�حلالية  �ل��ف��رتة  خ���الل  ت�شهد  و���ش��و�ح��ي��ه��ا  �أب��وظ��ب��ي 
�لتي  �أع��د�د حمال �لبيع بالتجزئة  زي��ادة تدريجية يف 
تلبية  يف  �شاهم  م��ا  وه��و  �جل��دي��د  للنظام  وف��ق��ا  تعمل 
�للجنة  �أن  و�أو�شح  �أكرب.  ب�شكل  �مل�شتهلكني  �حتياجات 
بالتجزئة  �لبيع  قطاع  تنظيم  �إع���ادة  مب�شروع  �ملكلفة 
�لفرتة  خ��الل  تعتزم  بقالة”  و�شو�حيها  �أبوظبي  يف 
و�شائل  ممثلي  برفقة  ميد�نية  جولة  تنفيذ  �لقادمة 
�مل�شروع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى م���ر�ح���ل  �لإع������الم لإط���الع���ه���م 
و�ل��ت��ط��ور�ت �ل��ن��وع��ي��ة و�ل��ن��ق��ل��ة �ل��ك��ب��رة �ل��ت��ي حدثت 
و�إعجاب  تاأييد  �كت�شب  �ل��ذي  �حليوي  �لقطاع  هذ�  يف 
�حل�شاري  �لوجه  ويعك�س  �مل�شتهلكني  �شر�ئح  جميع 
�إعادة  �إجن���اح م�شروع  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �أب��وظ��ب��ي.  لإم���ارة 
تنظيم قطاع �لبيع بالتجزئة تطلب عمال كثر� لإبر�ز 
ج��ه��ود �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي يف �لرت���ق���اء ب��ق��ط��اع �خلدمات 
بامل�شروع  �جلمهور  وتعريف  و�ل�شتهالكية  �لغذ�ئية 
و�إ�شعارهم باأهميته وم�شاهمته �لكبرة يف �إحد�ث نقلة 
نوعية يف م�شتوى �خلدمات �لتي يقدمها قطاع �لبيع 
بالتجزئة. و�أكد �لري�شي �أن م�شروع بقالة يتو�فق مع 
لتحقيق  وي��ه��دف  �لتطويرية   2030 �أبوظبي  روؤي���ة 
يف  و�ل�شالمة  و�ل�شحة  و�لبيئة  �ل���ش��ت��د�م��ة  معاير 
من�شاآت �لبيع بالتجزئة وي�شعى ملو�كبة �أف�شل �ملعاير 

�لعاملية يف جمال �خلدمات �لغذ�ئية و�ل�شتهالكية.
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�الإد�رة �لعامة جلمارك �بوظبي تطلق �لزي �لر�صمي �جلديد
•• ابوظبي – فوؤاد علي 

�شهد �شمو �ل�شيخ �شلطان بن طحنون 
�أبوظبي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ملجل�س  ع�شو  �لثقافة  و  لل�شياحة 
ح���م���د �حلر  م���ع���ايل  و  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�ل�شويدي رئي�س د�ئرة �ملالية و عدد 
من �أع�شاء �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
�أب��وظ��ب��ي ح��ف��ل �إع�����الن ع���ن �طالق 
ملوظفي  �جل���دي���د  �ل��ر���ش��م��ي  �ل�����زي 
�أبوظبي  جل��م��ارك  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
ق�شر  بفندق  �ملا�شي  �لإثنني  م�شاء 

�لإمار�ت يف �أبوظبي .
�ملهري  �أح��م��د  �شعيد  �شعادة  ق��ال  و 
مدير �لعام �لإد�رة �لعامة للجمارك 
ياأتي �طالق �لزي �جلمركي �جلديد 
للجمارك  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  مل��وظ��ف��ي 
�حلكيمة  �لتوجيهات  م��ع  ليتما�شى 
ب�شيدى  �ملمثلة  �لر�شيدة  لقيادتنا 
�ل�����ش��ي��خ خليفة بن  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل���ف���ري���ق  و  �هلل 
حممد بن ز�يد �آل  نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة 
�ل�شيخ  �شمو  من  �ملتو��شل  �لدعم  و 
م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع 
�ملجل�س  رئي�س  نائب  �لوطني  �لأمن 
و�لهادفة  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي 
جميعها �إىل ت�شجيع ثقافة �لتطوير 
�ملعاير  �أف�شل  �عتماد  و  �لإبتكار  و 

لالإرتقاء  جديدة  نقطة  ذلك  ي�شكل 
�أبوظبي  �إم��ارة  ب���الأد�ء �جلمركي يف 
و �أن ي�شاهم يف تر�شيخ ثقافة �لتميز 
يف جمالت �لإبتكار و �لتطوير على 

�لعمل  جم��ال  يف  �لعاملية  و�ملقايي�س 
�جلمركي.

�لعامة  �لإد�رة  �أن  �ملهري  �أو���ش��ح  و 
ل����ل����ج����م����ارك مت����ك����ن����ت م������ن و����ش���ع 
����ش��ت��ر�ت��ي��ج��ي��ة ج��م��رك��ي��ة ���ش��ام��ل��ة و 
م�شتد�مة و مل تتو�نى يوماً بالإعتماد 
يف  �لتقنيات  و  �ملعاير  �أح���دث  على 
تنفيذ �لعمل �جلمركي �شمن جميع 
و�لربية  و�جل��وي��ة  �لبحرية  �ملنافذ 
بكل  �شعينا  ح��ي��ث  �ب��وظ��ب��ي  لإم�����ارة 
�أوتينا من قوة لتحقيق �لأم��ن و  ما 
دعم  و  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  ت�شجيع 
�بوظبي  �لإقت�شادية لإم��ارة  �ل��دورة 
خ��ا���ش��ة و دول���ة �لإم�����ار�ت ع��ام��ة . و 
م�شروع  يعزز  �أن  يف  �أمله  �أع��رب عن 
�ملوظفني  �نتماء  من  �جلديد  �ل��زي 
�أن  و  �لعمل �جلمركي  �إىل منظومة 

م�شتوى �ملحلي و �لإقليمي .
مدير  �لكويتي  عبد�هلل  علي  �أف��اد  و 
�ل����زي �جل��م��رك��ي �جلديد  م�����ش��روع 
جلمارك  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  �أن  �إىل 
�أبوظبي كانت قد تبنت فكرة م�شروع 
�إىل  ��شتناذ�ً  ملوظفيها  �ل��زي  تغير 
��شتر�تيجيات �لتحديث و �لتطوير 
�مل�شتمر �لتي تتبعها و وفقاً ملجموعة 
مع  �ملدرو�شة  �لأ�ش�س  و  �ملعاير  من 

�ملحافظة على �لرت�ث �لوطني .
د�ئم  ب�شكل  نعمل  �لكويتي  و�أ���ش��اف 
�لعاملية  �ملعاير  �أعلى  �إىل  للو�شول 
قمنا  ح���ي���ث  �جل���م���رك���ي  �مل����ج����ال  يف 
قمنا  ح��ي��ث  �ل��ع��م��ل  ف��ري��ق  بت�شكيل 
موظفي  م��ن  ع��م��ل  ف��ري��ق  بت�شكيل 
�جل��م��ارك ل��در����ش��ة و ت��ط��وي��ر �لزي 
�لهيئة  حرفية  ينا�شب  مبا  �جلديد 
ب��اأن �ملوظف  و �ملظهر و ذل��ك �إمي��ان��اً 

على  �لأوىل  �لو�جهة  هو  �جلمركي 
تاأكيد�ً  و  ج��ه��ة  م��ن  �ل��وط��ن  ح����دود 
على حمافظتنا على عاد�تنا و تر�ثنا 
مع �أجو�ء �لت�شامح و �لإنفتاح �لذي 
جهة  م��ن  �لع�شرية  دول��ت��ن��ا  تعي�شه 
�لعمل  ف��ري��ق  �أن  �إىل  منوهاً  �آخ���رى 
�لزي  مل��و����ش��ف��ات  ب��در����ش��ة فنية  ق��ام 
ليتالءم مع �لظروف �ملناخية مانحاً 
تاأدية  يف  م��رون��ًة  �جلمركي  �مل��وظ��ف 

مهامه باأف�شل �ل�شور .
�أبوظبي   – �ملالية  د�ئ���رة  �لتزمت  و 
�إىل  �جل������دي������د  �ل���������زي  ب���ت�������ش���ن���ي���ف 
�لزي  ت�شمل  خمتلفة  ف��ئ��ات  �أرب���ع���ة 
�لأق�شام  بروؤ�شاء  �خلا�س  �لإ���ش��ر�يف 
و م�شووؤيل �ملجموعات و نو�بهم �أما 
مبوظفي  �خل��ا���س  �لت�شغيلي  �ل���زي 
�ملطار�ت و �ملر�كز �لربيدية و �لفئة 

�خلا�س  �مل����ي����د�ين  �ل������زي  �ل���ث���ال���ث���ة 
�ملو�نئ  �ملر�كز �لربيدية و  مبوظفي 
�لر�بعة  �ل��ف��ئ��ة  و  �ل�����ش��ح��ن  ق����رى  و 
مبوظفات  �خل��ا���س  �لن�شائي  �ل���زي 
قد  و  �ملختلفة  �أق�شامها  و  �جلمارك 
روعي يف ت�شميمه �لتم�شك بالعاد�ت 

و�لتقاليد �لإمار�تية �لأ�شيلة .
�ل�شيخ  معايل  ق��ام  �حلفل  ختام  ويف 
نهيان  �آل  ط���ح���ن���ون  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
بتكرمي فريق عمل م�شروع حتديث 
�لإد�رة  مل���وظ���ف���ي  �جل����دي����د  �ل�������زي 
مل��ا بذلوه  �ل��ع��ام��ة ل��ل��ج��م��ارك ن��ظ��ر�ً 
حتقيق  �شبيل  يف  ب��ن��اءة  ج��ه��ود  م��ن 
�ل��د�ئ��رة و �لإد�رة . �جلدير  �أه��د�ف 
للجمارك  �لعامة  �لإد�رة  �أن  بالذكر 
م�شروع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  �����ش���ت���ن���دت  ق����د 
فريق  �إىل  �جل��دي��د  �ل��زي �جلمركي 

�لدعم  و���ش��ائ��ل  يف  متخ�ش�س  ع��م��ل 
�ل��ل��وج�����ش��ت��ي ل��ل��ع��م��ل �جل��م��رك��ي من 
�أبوظبي حيث نفذ  موظفي جمارك 
�ملمار�شات  لأف�����ش��ل  وف��ق��اً  �مل�����ش��روع 
ت�شمنت  �ل��ت��ي  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية 
حتقيق جميع �لأهد�ف �لتي و�شعت 
للم�شروع من خالل �لإلتز�م بتزويد 
و  �ل��ك��ف��اءة  متطلبات  بجميع  �ل���زي 
ق��در�ت موظفي  �لتي تدعم  �مل��رون��ة 
�لد�ئرة على مو��شلة �أد�ء و�جباتهم 
يف  و  �مليد�نية  �ل��ظ��روف  خمتلف  يف 

مقدمتها �لظروف �ملناخية .
جتدر �لإ�شارة �إىل �ن تكلفة �مل�شروع 
قدرت ب� 2 مليون درهم و بد�أ تطبيق 
و مل   1972 ع��ام  �ل�شابق يف  �ل���زي 
و    2013 ع���ام  �إل يف  ت��غ��ي��ره  ي��ت��م 

�لزي ذ�ت لون كحلي .

�فتتاح �ملنتدى �لعاملي لتكنولوجيا �لف�صاء و�الأقمار �ل�صناعية وموؤمتر مل �صات كوم �ل�صرق �الأو�صط يف �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

بد�أت يف فندق ريتز كاريلتون غر�ند كانال �أبوظبي �أم�س �أعمال �لدورة 
و�ملوؤمتر  �ل�شناعية  و�لأق���م���ار  �ل��ف�����ش��اء  تكنولوجيا  مل��ن��ت��دى  �ل��ر�ب��ع��ة 
�مل�شاحب مل �شات كوم �ل�شرق �لأو�شط” وهما �لفعاليتان �ملتخ�ش�شتان 
�لأقمار  ع��رب  �لع�شكرية  و�لت�����ش��الت  �لف�شائية  �لتجارية  ب��الأع��م��ال 
�ل�شناعية مب�شاركة �أكرث من 400 خبر يف قطاع تكنولوجيا �لف�شاء 

و�لأقمار �ل�شناعية من 30 بلد� من �أنحاء �لعامل.
وي�شكل �ملنتدى �لذي ي�شتمر يومني فر�شة لرو�د قطاع �شناعة �لف�شاء 
من حول �لعامل ملقابلة �حلكومات �لإقليمية وممثلي �لقو�ت �لع�شكرية 
و�ملوؤ�ش�شات �لتجارية ومناق�شة قطاع �شناعة �لف�شاء يف �ل�شرق �لو�شط 

و�أفريقيا وجنوب �آ�شيا و�ملقدر حجمه مبليار�ت �لدولر�ت.

�ل��دول مما �شرفع �لطلب على  تاأمني �حل��دود و�حلفاظ على �شالمة 
�أرينا  �ملبيعات يف  ثوما مدير  وقال توين  �ل�شناعية.  �لأقمار  متطلبات 
�شباي�س بعيد� عن �لت�شالت �إن �أقمار �ملالحة و�ملر�قبة �لأر�شية و�لتي 
عامة من  وب���اإد�رة  �لبعد  ومتو�شطة  قريبة  م��د�ر�ت  تكون يف  ما  غالبا 
لقطاع  �لتجارية  �ل�شتخد�مات  يف  ق��دم  موطاأ  لها  �شتجد  �حلكومات 
تكنولوجيا �لف�شاء يف �ل�شرق �لأو�شط خالل �ل�شنو�ت �خلم�س �لقادمة. 
�لأر���ش��ي��ة يف  �ملر�قبة  �ل��ت��ط��ور�ت �جل��دي��دة يف قطاع  �شت�شاهم  و�أ���ش��اف 
حتفيز  يف  �لع�شكرية  �أو  �حلكومية  �أو  �ملدنية  ���ش��و�ء  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�لقطاع وتعزيزه.. حيث �شتحظى �أوىل �لدول �لتي تقوم بتبنى وتطبيق 
تبادل �لبيانات �لعالية �لو�شوح حمل تركيز من �لدول �ملجاورة لرتفع 
�ل�شرق  منطقة  تعترب  وق��ال  �ملنطقة«.  يف  �خل��دم��ات  ه��ذه  على  �لطلب 
قطاع  يف  �لكبرة  �لأه��م��ي��ة  ذ�ت  �ل�شرت�تيجية  �ملناطق  م��ن  �لأو���ش��ط 

�لذي  �ل����دور  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء   .. �مل��ن��ت��دى  �مل��ت��ح��دث��ون يف  وي�شلط 
�لأر���ش��ي��ة و�مل��ع��ل��وم��ات �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة و�مل�شح  �مل��ر�ق��ب��ة  ب��ي��ان��ات  تلعبه 
�شوء  وذل��ك يف  �لقطاعات منو�  �أب��رز  كونها من  و�ل�شتك�شاف  �لأر�شي 
مو��شلة منو متطلبات قطاع �لت�شالت عرب �لأقمار �ل�شناعية �شو�ء 
مدير  ويليامز  ك��وي��ن  وق���ال  �ل��ت��ج��اري��ة.  �أو  �لع�شكرية  لال�شتخد�مات 
�لت�شويق للحكومات و�لدفاع يف نيوتيك و�أحد �ملتحدثني يف موؤمتر مل 
تت�شدر منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا  �شات كوم �ل�شرق �لأو�شط”: 
�لطلب على موجات �لأقمار �ل�شناعية وذلك بهدف دعم �ملهام �لعاملية 
يف �لنقاط �لفعالة يف �ملنطقة بالإ�شافة �إىل زيادة �لطلب على �ملعلومات 
�ل�شتخبارية �ملر�قبة �لأر�شية و�ل�شتك�شاف. و�أكد �أن �حلاجة باتت مع 
متكاملة  حتتية  بنية  لتاأ�شي�س  �أك��رب  �لعربي  للربيع  �لتابعة  �لأح���د�ث 
يف  �أ�شا�شيا  جزء�  ت�شكل  �ل�شتخبارية  �لبيانات  �إىل  لفتا  لالت�شالت.. 

تكنولوجيا �لف�شاء حيث مت �إطالق 18 قمر� �شناعيا يف �ملنطقة �آخرها 
كان قمر �أبوظبي ياه�شات و�ي و�ن �يه يف 2011.. ولفت �ىل �أن ذلك 
�ل�����ش��وق . وحت���دث يف م��وؤمت��ر م��ل �شات  �مل��ائ��ة م��ن حجم  70 يف  ي�شكل 
�ل�شناعية  و�لأقمار  �لف�شاء  تكنولوجيا  ومنتدى  �لأو�شط  �ل�شرق  كوم 
�لدكتور �ملهند�س حممد �لأحبابي �مل�شت�شار �لأعلى ل�شوؤون �ملعلوماتية 
�ل���ق���و�ت �مل�شلحة  و�لت�������ش���الت و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف م��رك��ز �لم��ت��ي��از يف 
و  �أ�شرتيوم  يف  للمبيعات  �لرئي�س  نائب  ميلينغتون  ب��ول  و  �لإم��ار�ت��ي��ة 
هيوغوز لن�شرينون �ملدير يف ثالي�س لالت�شالت و�لأمن. و�أبدى دين�س 
منتدى  يف  �ملتحدثني  و�أح��د  لالت�شالت  جونز  جمموعة  رئي�س  جونز 
�لذي  �ل��دور  لأهمية  تاأييده  �ل�شناعية  و�لأق��م��ار  �لف�شاء  تكنولوجيا 
تلعبه بيانات �ملر�قبة �لأر�شية يف عدد من �لتطبيقات مبا فيها غايات 

�لأمن �لد�خلي و�لتعامل مع �لكو�رث �لطبيعية �أو �ل�شطناعية.

اأكد التزام الدولة بنهجها االإن�صاين املتميز يف تعزيز القيم واملبادرات التي حتد من وطاأة املعاناة االإن�صانية

حمد�ن بن ز�يد: �المار�ت بقيادة خليفة �أ�صبحت من �أهم �لدول �ملانحة للم�صاعد�ت �الإن�صانية يف �لعامل

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�يد  �ل�شيخ هز�ع بن  �شمو  �أكد 
�لوطني  �لأم����ن  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان 
رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة �لإمار�ت 
على  �لدولة  قيادة  حر�س  للهوية 
بطاقة  مل�����ش��روع  دع��م��ه��ا  م�شاعفة 
�مل�شروعات  �أح��د  باعتباره  �لهوية 
�إىل  �ل����ه����ادف����ة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�حلكومة  ن��ح��و  �ل���ت���ح���ول  مت��ك��ني 
�ملعرفة  و�ق��ت�����ش��اد  �لإل���ك���رتون���ي���ة 
�أمن  و�مل�شاهمة يف تعزيز مقومات 

وتناف�شية دولة �لإمار�ت.
وحث �شموه خالل تروؤ�شه �جتماع 
جمل�س �إد�رة هيئة �لإمار�ت للهوية 
بح�شور   2013 ل����ع����ام  �لأول 
�ل���ف���ري���ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية نائب رئي�س 
جمل�س �إد�رة هيئة �لإمار�ت للهوية 
تكثيف  ع��ل��ى  �ل���دول���ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
هيئة  مع  �لتعاون  وتعزيز  �جلهود 
بطاقة  لإح���الل  للهوية  �لإم����ار�ت 
�لتعريفية  �لوثائق  حم��ل  �لهوية 
لإثبات  رئي�شي  كمرجع  �لأخ����رى 

�لهوية �ل�شخ�شية يف �لدولة.
بع�س  دم������ج  �إىل  ����ش���م���وه  ودع��������ا 
�لتعريفية  و�ل��ب��ط��اق��ات  �ل��وث��ائ��ق 
ببطاقة  �ل���ر����ش���م���ي���ة  �خل����دم����ي����ة 
�لهوية و�ل�شتفادة من �لتطبيقات 
بطاقة  ت���وف���ره���ا  �ل���ت���ي  �مل��ت��ق��دم��ة 

للهيئة  �جل��دي��دة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�مل������و�زن������ات   2014-2016
�ل���ت���ق���دي���ري���ة �خل���ا����ش���ة ب����ال����دورة 
و�طلع   . �ل��ث��ال��ث��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ملجل�س على �ملر�حل �ملنجزة �شمن 
�لإل����ك����رتوين  “�لربط  م�������ش���روع 
�لهادف  �لدولة”  موؤ�ش�شات  ب��ني 
�لعمل  يف  �ل����ت����ك����ام����ل  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
�لآنية  �لبيانات  وتوفر  �حلكومي 
و�ل���دق���ي���ق���ة مل���ت���خ���ذي �ل�����ق�����ر�ر... 
�لأخرى  �لبنود  من  ع��دد�  وناق�س 
�مل����درج����ة ع���ل���ى ج������دول �لأع����م����ال 
�ملنا�شبة.  �لقر�ر�ت  ب�شاأنها  و�تخذ 
ح�شر �جتماع جمل�س �إد�رة �لهيئة 
وزير  غبا�س  �شقر  معايل  من  كل 
هيئة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لعمل 
�ملهند�س  و�شعادة  للهوية  �لإم��ار�ت 
وز�رة  وكيل  �ل�شحي  �أحمد  حممد 
�إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  �لق���ت�������ش���اد 
و�شعادة  ل��ل��ه��وي��ة  �لإم������ار�ت  ه��ي��ئ��ة 
�أحمد نا�شر �لري�شي مدير  �للو�ء 
�لقيادة  يف  �ملركزية  �لعمليات  ع��ام 
�أب��وظ��ب��ي ع�شو  �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة 
�لإم��������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
ل��ل��ه��وي��ة و����ش���ع���ادة �ل��ع��م��ي��د عو�س 
حا�شر �ملهري من �لقيادة �لعامة 
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  دب��ي  ل�شرطة 
و�شعادة  ل��ل��ه��وي��ة  �لإم������ار�ت  ه��ي��ئ��ة 
�ل���دك���ت���ور �مل��ه��ن��د���س ع��ل��ي حممد 
�خلوري مدير عام هيئة �لإمار�ت 

للهوية. 

�لهوية “�لذكية” �شمن منظومة 
�إد�رة �لهوية �ملتقدمة يف �لإمار�ت . 
�لإمار�ت  هيئة  �أ�شرة  �شموه  ووجه 
للهوية �إىل �لرتكيز على دقة بيانات 
�ل�شجل �ل�شكاين وجودتها وت�شريع 
�لتي  �مل�����ش��اري��ع  �ل��ع��م��ل يف  وت����رة 
�لإلكرتوين  �لتحول  �إجن��از  تدعم 
م�شروع  مقدمتها  ويف  �ل��دول��ة  يف 
�ملوؤ�ش�شات  مع  �لإلكرتوين  �لربط 
�لهوية  وم���������ش����روع  �حل���ك���وم���ي���ة 
�لتحول  �أهمية  موؤكد�  �لرقمية” 
�أد�ء  ت���ط���وي���ر  يف  �لإل�������ك�������رتوين 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع��ني  م��وؤ���ش�����ش��ات 
مب�شتوى  و�لرت�����ق�����اء  و�خل����ا�����س 
�لنا�س  حياة  ت�شهيل  ويف  خدماتها 
ظل  يف  �لإج��������������ر�ء�ت  وت���ب�������ش���ي���ط 

�ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي �مل��ت�����ش��ارع �لذي 
ي�شهده �لعامل �ملعا�شر.

ودعا �شموه �أ�شرة �لهيئة بعد �إجناز 
للدولة  �ل�����ش��ك��اين  �ل�����ش��ج��ل  ن��ظ��ام 
ل�شمان  �ملثمرة  �جل��ه��ود  مو��شلة 
�ل�شرت�تيجية  �لأه����د�ف  حتقيق 
�ملنبثقة عن �خلطة �ل�شرت�تيجية 
�شموه  وق����ال   .2010-2013
ل�شاحب  �حل��ك��ي��م��ة  �ل���ق���ي���ادة  �إن 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
�ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
لأ�شرة  �ل��غ��ال��ي��ة  ثقتها  �أول����ت  �هلل 
�أجل  م��ن  للهوية  �لإم�����ار�ت  هيئة 
�لتنمية  تعزيز م�شرة  �لإ�شهام يف 
ت�شهدها  �لتي  �ل�شاملة  �حل�شارية 
مناحي  خم���ت���ل���ف  يف  �لإم�������������ار�ت 

�أق�شى  �حلياة وهو ما يوجب بذل 
�لقيادة  تطلعات  لتحقيق  �جلهود 
�لتي ت�شع �لإن�شان حمور� جلميع 
و�أ�شاف  وم�����ش��اري��ع��ه��ا.  �أه���د�ف���ه���ا 
�لوطنية  �لإجن���������از�ت  �أن  ���ش��م��وه 
كانت  م��ا  للهوية  �لإم����ار�ت  لهيئة 
�لفريق  ت��وج��ي��ه��ات  ل���ول  لتتحقق 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل 
 . �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
�طلع  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  وك���ان 
�إح�شائيات  على  �جتماعه  خ��الل 
��شتبيان  وع��ل��ى  �ل�شكاين  �ل�شجل 
للعام  �لهيئة  م��ع  �ملتعاملني  ر�شا 
�ملجل�س  ن��اق�����س  ك��م��ا   ..  2012
�مل�����ش��اري��ع �مل���درج���ة ���ش��م��ن �خلطة 

••  اأبوظبي-وام:

 �أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�لهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  �ل���غ���رب���ي���ة 
�لأحمر �أن �لإمار�ت بقيادة �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
�ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل�����دول  �أه������م  �أ����ش���ب���ح���ت م����ن  �هلل 
يف  �لإن�شانية  للم�شاعد�ت  �ملانحة 
هذ�  يف  مبادر�تها  وتعترب  �ل��ع��امل 
�أمل  و�ح��ة  و  �أم���ان  �شمام  �ل�شدد 
ل��ك��ل �ل�����ش��ع��وب �ل��ت��ي ت��ع��اين وطاأة 
�لكو�رث  حمنة  وتقا�شي  �لظروف 

و�لأزمات.
�لدولة  �ل��ت��ز�م  على  �شموه  و���ش��دد 
وخطها  �ملتميز  �لإن�شاين  بنهجها 
و�ملبادر�ت  �لقيم  تعزيز  يف  �ملتفرد 
�ل����ت����ي حت����د م����ن وط��������اأة �مل���ع���ان���اة 
�لتنمية  جهود  وت�شاند  �لإن�شانية 
�لنامية  �مل��ج��ت��م��ع��ات  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�ل�شيخ  ����ش���م���و  وق�������ال  و�ل���ه�������ش���ة. 
�آل ن��ه��ي��ان يف  ب���ن ز�ي�����د  ح���م���د�ن 

�لدويل ومنظماته  �ملجتمع  �شموه 
�لإن�شانية لبذل �ملزيد من �جلهود 
�لأكرث ه�شا�شة  �ملجتمعات  لتنمية 
�ملخاطر  ل������درء  ����ش���وي���ا  و�ل���ع���م���ل 
�مل��ح��دق��ة مب���الي���ني �ل��ب�����ش��ر حول 
�لنز�عات و�حلروب  نتيجة  �لعامل 
و�ل����ت����غ����ر�ت �مل���ن���اخ���ي���ة و�لأزم�������ة 
�لقت�شادية �لعاملية ونق�س �لغذ�ء 
رقعة  و�ت�شاع  �ملياه  و�شح  و�ل���دو�ء 
�لأمر��س  وتف�شي  و�جل��وع  �لفقر 

و�لأوبئة.
يوم  تخ�شي�س  �أن  ���ش��م��وه  و�أك�����د 
ل��ل��ح��رك��ة �ل��دول��ي��ة للهالل  ع��امل��ي 
فر�شة  مي��ث��ل  �لأح��م��ر  و�ل�شليب 
و�لنقا�س  �حل���و�ر  لتاأ�شيل  طيبة 
ح���ول �مل��و����ش��ي��ع �جل��وه��ري��ة �لتي 
�لعامل  و�أن  خ��ا���ش��ة  �حل��رك��ة  ت��ه��م 
ي�����ش��ه��د �أو����ش���اع���ا م��ت��غ��رة �لأم����ر 
�ل�����ذي ي��ت��ط��ل��ب �إع�������ادة �ل��ن��ظ��ر يف 
جهود  وتن�شيق  �ل�شر�كة  مفاهيم 
��شرت�تيجية  وت��ط��وي��ر  �حل���رك���ة 
�ل���ع���م���ل �ل���ت���ط���وع���ي و�لإن���������ش����اين 
بعد  �شمولية  �إليه ب�شورة  و�لنظر 

�لعاملني  ج���ه���ود  ����ش���م���وه  وح���ي���ا 
للهالل  و�ملنت�شبني  و�مل��ت��ط��وع��ني 
�مل�شوؤولية  ع��ظ��م  م��وؤك��د�  �لأح��م��ر 
�لتي يتحملونها وحيوية �لر�شالة 
�لتي يقوم بها بتجرد ونكر�ن ذ�ت.. 
وقال �شموه �إنهم ميثلون �لر�شيد 
وحملة  �لهيئة  مل�شتقبل  �حلقيقي 
�أهد�فها ومبادئها  �للو�ء لتج�شيد 
�ل�شامية على �أر�س �لو�قع م�شر� 
تو�جد  �إىل  �ل�شدد  ه��ذ�  يف  �شموه 
متطوعي �لهيئة يف هذه �للحظات 
يف عدد من �ل�شاحات �مللتهبة منها 
و�لدول  �ليمن  �مل��ث��ال  �شبيل  على 
�لدعم  يقدمون  ل�شوريا  �مل��ج��اورة 
يخففون  ل���الج���ئ���ني  و�مل�������ش���ان���دة 
و  �آلمهم ويو��شونهم يف حمنتهم 
وي�شعون  ر�حتهم  على  ي�شهرون 
�ملبذولة  �جل��ه��ود  على  ب�شماتهم 

لتح�شني حياتهم.
�ملح�شنني  ب�����دور  ���ش��م��وه  و�أ�����ش����اد 
و�خل�����ري�����ن م����ن �أب�����ن�����اء �ل���دول���ة 
و�ملقيمني يف م�شاندة جهود �لهيئة 
موؤكد� �شموه �أن مبادر�تهم �لنبيلة 

�لعاملي  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  ت�����ش��ري��ح 
للهالل �لأحمر و�ل�شليب �لأحمر 
�لذي ي�شادف �لثامن من مايو �إن 
وجهة مف�شلة  �أ�شبحت  �لإم��ار�ت 
�لعامل لإطالق  للقوى �خلرة يف 
مبادر�تها �لإن�شانية �عرت�فا بدور 
�لدولة يف �إقامة �ل�شر�كات �لهادفة 
و�لبناءة ل�شون �لكر�مة �لإن�شانية 
م�شر�  �لب�شرية  معاناة  وتخفيف 
�نعقاد  �إىل  �ل�شدد  ه��ذ�  يف  �شموه 
�لقمة �لعاملية للقاحات يف �أبوظبي 
موؤخر� و�لتي توجت بتربع �لفريق 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
مببلغ 440 مليون درهم م�شاهمة 
من �شموه يف دعم �جلهود �لعاملية 
بحلول  �لأطفال  �شلل  ل�شتئ�شال 

عام 2018.
ودعا �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�ل��ت�����ش��ام��ن مع  �أوج����ه  �إىل ت��ع��زي��ز 
�ل��ت��ي توؤرق  �ل��ق�����ش��اي��ا �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لكثر من �شعوب �لعامل.. ونا�شد 

�لأم�������ام و�مل�����ش��اه��م��ة ب��ف��اع��ل��ي��ة يف 
وتعزيز  ل��ل��رب�م��ج  �ل��ت��اأي��ي��د  ح�شد 
قطاعات  ك���اف���ة  م����ع  �ل�������ش���ر�ك���ات 
�ملبادئ  و  �ل��ق��ي��م  ون�����ش��ر  �مل��ج��ت��م��ع 
جانب  �إىل  لتحقيقها  ن�شعى  �لتي 
وتفعيل  �لإم�����ك�����ان�����ات  ت�������ش���خ���ر 
�ملزيد  لتحقيق  �مل��ت��اح��ة  �لآل���ي���ات 
و�إ�شافة  و�لن��ت�����ش��ار  �ل��ت��و���ش��ع  م��ن 
للم�شتهدفني  ج��دي��دة  مكت�شبات 
�أن�شطتنا وبر�جمنا �لإن�شانية  من 
يف �لد�خل و�خلارج وتعزيز �لقدرة 
للكو�رث  و�ل��ت��اأه��ب  ع��ل��ى �حل��رك��ة 
و �ل��ت��ج��اوب �ل�����ش��ري��ع م��ع ن���د�ء�ت 
�ل���و�ج���ب �لإن�������ش���اين يف ك���ل مكان 
وهي �أهد�ف عليا نعمل من �أجلها 

ون�شعى لتحقيقها د�ئما.
�ل�شياق نعمل  وق��ال �شموه يف هذ� 
ب�شورة  ق��در�ت��ن��ا  ل�شتغالل  ب��ق��وة 
�أك�������رب و�ل�����ش����ت����ف����ادة م����ن �مل����ز�ي����ا 
�مل���ت���وف���رة ل��دي��ن��ا لأق�������ش���ى درج���ة 
�لآخرين  م���ع  �ل�����ش��ر�ك��ة  وت��ع��زي��ز 
�جليد  و�لتن�شيق  ���ش��وي��ا  و�ل��ع��م��ل 

د�خل �مليد�ن .

�ملتغر�ت �لتي طر�أت على �ل�شاحة 
�إيجاد  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل���دول���ي���ة 
لإي�شال  ف��اع��ل��ي��ة  �أك�����رث  و����ش���ائ���ل 
�مل�شاعد�ت �لإن�شانية مل�شتحقيها يف 
�لتنمية  وحتقيق  �مللتهبة  �ملناطق 
عن  ن��ت��خ��ل��ى  �أن  دون  �مل�����ش��ت��د�م��ة 

مبادئنا �لأ�شا�شية. 
مايو  من  �لثامن  �إن  �شموه  وق��ال 
ي��ع��ت��رب ن��ق��ط��ة حت����ول ف��ا���ش��ل��ة يف 
للهالل  �لدولية  �حلركة  م�شرة 
�لأحمر و�ل�شليب �لأحمر لتحقيق 
�لإن�شانية  �ل�شاحة  على  تطلعاتها 
�لتي تو�جه �لكثر من �لتحديات 
�لتحديات  �أن  على  �شموه  م�شدد� 
تعزيز  تتطلب  �مل��اث��ل��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�ل��ت�����ش��ام��ن ب��ني م��ك��ون��ات �حلركة 
�لدولية وتوحيد �جلهود من �أجل 

م�شتقبل �أف�شل للعمل �لإن�شاين.
حمد�ن  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  و�أ������ش�����اف 
ل��ن��ا يف هيئة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ب���ن ز�ي�����د 
�لثامن من  �لأحمر ميثل  �لهالل 
�لذ�ت  مع  للوقوف  منا�شبة  مايو 
�إىل  بها  و�ل��دف��ع  �مل�����ش��رة  وتقييم 

�لإن�شانية  �ل��دول��ة  م��ك��ان��ة  ع���ززت 
و�لف�شيلة  �خل���ر  ق��ي��م  وع��م��ق��ت 

�ملتاأ�شلة يف نفو�س �أبناء �لوطن.
و�أك������د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
�أهمية �لدور �لذي  �آل نهيان  ز�يد 
�حلركة  م���ك���ون���ات  ب����ه  ت�����ش��ط��ل��ع 
�لدولية للهالل و�ل�شليب �لأحمر 
�لدولية  �لإن�شانية  �ل�شاحة  على 
رغ���م �ل��ت��ح��دي��ات و���ش��ح �مل�����و�رد .. 
�كت�شبت  �حل��رك��ة  �إن  �شموه  وق��ال 
�ل�شريع  �لتدخل  يف  كبرة  خ��ربة 
�أث��ن��اء �لأزم����ات و�ل���ك���و�رث و�حلد 
من تاأثرها على �لب�شرية وح�شد 
من  ل�شحاياها  و�ل�تاأييد  �ل��دع��م 
�ملانحني  ���ش��م��وه  �مل��دن��ي��ني.. ودع���ا 
و�ملتربعني من �لدول و�حلكومات 
لالإيفاء  و�لأف��������ر�د  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
مكونات  جتاه  �ملالية  بالتز�ماتهم 
�حلركة �لدولية للهالل و�ل�شليب 
�لأحمر حتى ت�شطلع بدورها على 
تطلعاتها  وحتقق  �لأك��م��ل  �ل��وج��ه 
يف ���ش��ون ك��ر�م��ة �لأف����ر�د وتنمية 

�ملجتمعات.

�الإمار�ت ت�صارك يف �الأ�صبوع �لعاملي لل�صالمة على �لطرق
••  اأبوظبي-وام:

 ت�شارك دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة دول �لعامل �لحتفال بالأ�شبوع �لعاملي 
�لثاين لل�شالمة على �لطرق �لذي يقام حتت �شعار لنجعل �مل�شاة ي�شرون باأمان 
خالل �لفرتة من �ل�شاد�س �إىل �لثاين ع�شر من مايو �جلاري. وقال �لعميد غيث 
ح�شن �لزعابي مدير عام �لتن�شيق �ملروري بوز�رة �لد�خلية �إن �حلو�دث �ملرورية 
مبخرجاتها �ل�شحية و�لقت�شادية و�لجتماعية و�لنف�شية كانت و�شتبقى على 
�لآثار  �مل�شتمرة للحد من  �ل�شرطية وتوجيهاتها  �لقيادة  �هتمام  �ل��دو�م حمط 
و�شون  �لوطنية  مكت�شباتنا  على  �ملحافظة  �أج��ل  ومن  �حل��و�دث  لتلك  �ل�شلبية 
حياة و�أرو�ح �ملو�طنني و�ملقيمني على �أر�س �لدولة.. لفتا �إىل �أن �لحتفال ياأتي 
�لتقرير  و�أظهر  �لطرق.  على  و�ل�شالمة  �مل�شاة  �شالمة  توعية  جلهود  تعزيز� 
�لعاملي لل�شالمة على �لطرق �ل�شادر عن منظمة �ل�شحة �لعاملية لإقليم �شرق 
�أن �مل�شاة ميثلون �ل�شريحة �لرئي�شية �ملعر�شة خلطر �ملوت و�لإ�شابة  �ملتو�شط 
�مل�شاة  ���ش��الم��ة  �أن حت�شني  �ل���ط���رق.. مو�شحا  ع��ل��ى  �لإ���ش��اب��ات  م��ن  و�لإع���اق���ة 
�إيجابا على مكافحة  يوؤدي �إىل زيادة �لإقبال على �ل�شر و�لذي بدوره �شيوؤثر 
�لأمر��س �ل�شارية. و�أو�شح �لتقرير �أن �ل�شالمة على �لطرق ل ميكن حتقيقها 
دون تاأمني �شالمة �مل�شاة حيث �أن �ل�شبوع �لعاملي �لثاين لل�شالمة على �لطرق 
�لتد�بر �لالزمة  �مل�شاة وحت�شني �شالمتهم عامليا و�تخاذ  مت تكري�شه ل�شالمة 
على  �ل�شالمة  �أج��ل  من  �لعمل  لعقد  �لعام  �لهدف  حتقيق  يف  و�لإ�شهام  لذلك 
�لطرق 2011- 2020 �ملتمثل يف �إنقاذ 5 ماليني �شخ�س. ويعد �أ�شبوع �لأمم 
�ملتحدة لل�شالمة على �لطرق لعام 2013 فر�شة فريدة لتعزيز �ل�شالمة على 
من  �جلهود  وتكثيف  �للتز�م  جتديد  خالل  من  �لأ�شعدة  جميع  على  �لطرق 
�أرو�حهم على  �لذين تزهق  �لأ�شخا�س  �إنقاذ حياة �لآلف من  �أجل �ل�شهام يف 
�لطرق كل عام. و�أ�شار �لتقرير �إىل �أن حو�دث �لت�شادم على �لطرق يودي بحياة 
1.24 مليون �شخ�س يف جميع �أنحاء �لعامل كل عام وتقع ن�شف هذه �لوفيات 
بني �مل�شاة ور�كبي �لدر�جات و�لدر�جات �لنارية ومتثل �لوفيات بني �مل�شاة ن�شبة 
22 يف �ملائة من �إجمايل �لوفيات على �لطرق يف �لعامل وبن�شبة 28 يف �ملائة يف 
�إقليم �ل�شرق �لأو�شط كل عام. وذكر �لتقرير �أن عو�مل �خلطر �لرئي�شية �لتي 
�مل�شروبات  تاأثر  و�لقيادة حتت  �لز�ئدة  �ل�شرعة  تتمثل يف  �مل�شاة  �شالمة  تهدد 
�لطرق  و�إ���ش��ار�ت  بعالمات  �لل��ت��ز�م  وع��دم  م�شتت  بذهن  و�ل��ق��ي��ادة  �لكحولية 

وكذلك عدم �لتقيد باأنظمة وقو�عد �ل�شر و�ملرور.

هز�ع بن ز�يد يوؤكد دور)�لهوية( يف �لتحول نحو �حلكومة �الإلكرتونية و�قت�صاد �ملعرفة

ال�صيخ �صلطان بن طحنون ال نهيان ومعايل حمد احلر ال�صويديعلي عبد اهلل الكويتي�صعيد احمد املهريي
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ويل عهد �ل�صارقة يرت�أ�ص �جتماع �ملجل�ص �لتنفيذي

ويل عهد ر�أ�ص �خليمة ي�صتقبل جمل�ص �إد�رة جمعية �لنخيل للرت�ث �جلديد

طالبات �لهوية �لوطنية يف مهمة ب�صرطة ر�أ�ص �خليمة  

حتت �صعار للعمال حتية

فريق رو�د �لتطوعي يقوم بزيارة �أكرث من 300 عامل تز�منا مع �ليوم �لعاملي للعمال

•• ال�شارقة-وام:

���ش��ل��ط��ان بن  �ل�����ش��ي��خ  ت���ر�أ����س �شمو   
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  نائب  لعهد 
�مل���ج���ل�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي �لج���ت���م���اع 
للمجل�س  �لع��ت��ي��ادي  �لأ���ش��ب��وع��ي 
�ل����ذي ع��ق��د ���ش��ب��اح �ل��ي��وم مبكتب 

�شمو �حلاكم.
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  و����ش��ت��ع��ر���س 
خالل �جتماعه وبعد ت�شديقه على 
حم�شر �جتماع �جلل�شة �ل�شابقة له 
عدد� من �ملو��شيع �لعامة �ملدرجة 
و�لتي  �أع��م��ال جل�شته  ج��دول  على 
�ملختلفة.  �لإم����ارة  ب�����ش��وؤون  تتعلق 
�ملجل�س �جتماعه بتقدمي  و��شتهل 

و�ط�����ل�����ع �مل���ج���ل�������س ع���ل���ى �مل����ذك����رة 
�مل���ق���دم���ة م����ن �ل�����ش��ي��خ خ���ال���د بن 
���ش��ق��ر �ل���ق���ا����ش���م���ي رئ���ي�������س د�ئ�����رة 
طلبات  �ملت�شمنة  �لعامة  �لأ�شغال 
بامل�شاريع  �لعاملة  �ل�شركات  بع�س 
�حل��ك��وم��ي��ة يف �لإم������ارة وق���د وجه 
بالتن�شيق  �لأ�شغال  د�ئ��رة  �ملجل�س 
لإيجاد  �ملركزية  �ملالية  د�ئ���رة  م��ع 

�آلية بهذ� �خل�شو�س.
وتقدم �شعادة عبد�هلل علي �ملحيان 
�ل�شحية  �ل�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
توجيهات  تنفيذ  ب�����ش��اأن  مب��ذك��رة 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
بتعديل منظومة �لتاأمني �ل�شحي 
�خل�����ا������ش�����ة مب����وظ����ف����ي ح���ك���وم���ة 
هيئة  رئ���ي�������س  وق�������دم  �ل���������ش����ارق����ة 

�عتبار� من تاريخ �شدوره.
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  �أ�����ش����در  ك��م��ا 
 2013 ل�����ش��ن��ة   13 رق���م  �ل���ق���ر�ر 
بع�س  ر�������ش������وم  ف�����ر������س  ب�����������ش�����اأن 
لد�ئرة  �لل���ك���رتون���ي���ة  �خل���دم���ات 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف �إم�����ارة 
�ل�شارقة. و�إطلع �ملجل�س على قر�ر 
جمل�س  بت�شكيل  �ل����وزر�ء  جمل�س 
للمعا�شات  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إد�رة 
�ملت�شمن  �لجتماعية  و�لتاأمينات 
بن  �شلطان  ط��ارق  �شعادة  ع�شوية 
�لب�شرية  �ملو�رد  د�ئرة  خادم رئي�س 

بال�شارقة.
�مل��ج��ل�����س ع��ل��ى �ملذكرة  ك��م��ا �ط��ل��ع 
�مل��ق��دم��ة م��ن ���ش��ع��ادة ���ش��الح �شامل 
�ل�شارقة  م���رك���ز  م���دي���ر  �مل���ح���م���ود 

عبد�هلل  بن  �أحمد  لل�شيخ  �لتهنئة 
�آل ث���اين ع��ل��ى �ل��ث��ق��ة �ل��ت��ي �أوله���ا 
�إياه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�لقا�شمي  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
حاكم  �لأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
�إد�رة  ب��رئ��ا���ش��ة جم��ل�����س  �ل�����ش��ارق��ة 
�لريا�شي  �لثقايف  �ل�شارقة  ن���ادي 
�لإد�رة  جمل�س  بت�شكيل  وتكليفه 
متمنني له �لتوفيق يف مهامه. كما 
بن  خمي�س  ل�شعادة  بال�شكر  توجه 
�ل�شابق  �لرئي�س  �ل�شويدي  �شامل 
ملجل�س �إد�رة نادي �ل�شارقة �لثقايف 
�لإد�رة  جمل�س  و�أع�شاء  �لريا�شي 
مثمنني �لدور �لذي قام به �شعادته 
و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة من جهود 

مقدره يف �لفرتة �ملا�شية.

مف�شال  �شرحا  �ل�شحية  �ل�شارقة 
ونطاق  �أه��������د�ف  ع����ن  ل��ل��م��ج��ل�����س 
تطبيق منظومة �لتاأمني �ل�شحي 

و�أعد�د �ملاأمن عليهم.
قر�ر�  �لتنفيذي  �ملجل�س  و�أ���ش��در 
برتقية   2013 ل�شنة   12 رق���م 
مبكتب  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
�شمو �حلاكم �إىل درجة مدير د�ئرة 
حيث تال �مل�شت�شار �شلطان بن علي 
باملجل�س  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  �مل���ه���ري 
�لتنفيذي �لقر�ر �لذي ن�شت �ملادة 
�لأوىل منه على �أن يرقى �مل�شت�شار 
�ل�شيخ  حممد  من�شور  �ل��ق��ان��وين 
�لقانونية  ل�����الإد�رة  م��دي��ر�  ن�����ش��ار 
مب���ك���ت���ب ����ش���م���و �حل����اك����م ب���درج���ة 
مدير د�ئرة و�أن يعمل بهذ� �لقر�ر 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��و �ل�������ش���ي���خ حممد 
�لقا�شمي  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ع��ود  ب���ن 
يف  �أم�����س  ر�أ����س �خليمة  ويل عهد 
�إد�رة  �لأمري..جمل�س  �ل��دي��و�ن 
و�ل����رت�ث  ل��ل��ف��ن  �ل��ن��خ��ي��ل  جمعية 
حممد  برئا�شة  �جل��دي��د  �ل�شعبي 
�ملعمري. و�أكد �شموه �أهمية تبني 
�جلمعية للخطط و�لرب�مج �لتي 
�لعاد�ت  وتر�شيخ  تعزيز  يف  ت�شهم 

�ملرحلة  خ��الل  �جلمعية  وب��ر�م��ج 
لأبناء  تقدمه  ميكن  وما  �لقادمة 
�لإمارة من خطط ت�شهم يف تعزيز 
روح �لهوية �لإمار�تية يف نفو�شهم 
�إ�شافة �إىل �أهم م�شاركات �جلمعية 
يف �ملهرجانات �لرت�ثية يف خمتلف 
�إمار�ت �لدولة �لر�مية �إىل �إي�شال 
موروث �لآباء و�لأجد�د لالأجيال. 
جمل�س  رئي�س  �أع���رب  جانبه  م��ن 
�لنخيل عن �عتز�زه  �إد�رة جمعية 
بالثقة �لتي �أولها �شاحب �ل�شمو 

�ل�شعبي  �ل����رت�ث  يف  �ملتخ�ش�شة 
�لفعاليات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ب��ج��ان��ب 
و�ل�����رب�م�����ج �ل���ت���ي ت�����ش��ط��ل��ع بها 
�ل�شكر  �ملجل�س  ووج���ه  �جلمعية. 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر 
عهده  وويل  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م 
�لنخيل  جل��م��ع��ي��ة  دع��م��ه��م��ا  ع��ل��ى 
و�جلمعيات ب�شكل عام يف �لإمارة.. 
كما وجه �ل�شكر للمجل�س �ل�شابق 
م�شرة  دع������م  يف  �أ����ش���ه���م  �ل�������ذي 

�جلمعية لتحقيق �أهد�فها.

نفو�س  يف  �مل��ح��ل��ي��ة  و�ل���ت���ق���ال���ي���د 
�ل�شعبي  �مل���وروث  و�إح��ي��اء  �لن�سء 
�ملادي و�ملعنوي بني �أفر�د �ملجتمع 
�لوطنية  �ل���ه���وي���ة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا 
و�ع�����ت�����ز�ز� ب����ال����رت�ث �لإم�����ار�ت�����ي 
�لت�شكيل  �شموه  �لأ���ش��ي��ل..وب��ارك 
�شخ�شيات  ي�شم  �ل���ذي  �جل��دي��د 
م�شهودة  �جتماعية  �إ�شهامات  لها 
يف جم���ال �حل��ف��اظ ع��ل��ى �ل���رت�ث 
�لعهد  ويل  �شمو  و�طلع  �ل�شعبي. 
�أهد�ف  على  �ملعمري  حممد  م��ن 

�لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ 
ر�أ�س  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
�خل���ي���م���ة و����ش���م���و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�لقا�شمي  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ع��ود  ب���ن 
�لنهو�س  �أج���ل  م��ن  ل��الأع�����ش��اء   ..
ومتكينها  ب��اجل��م��ع��ي��ة  و�لرت����ق����اء 
�أه��د�ف��ه��ا يف �حلفاظ  م��ن حتقيق 
من  �ل�شعبي  و�ل���رت�ث  �لفن  على 
خالل تنظيم �ملهرجانات �ل�شعبية 
لاللتحاق  �ل�����ش��ب��اب  و����ش��ت��ق��ط��اب 
باجلمعية من خالل ور�س �لعمل 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

�لنوبي  �ل��ع��م��ي��د حم��م��د  ����ش��ت��ق��ب��ل 
حممد نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س 
�لقيادة  مب��ب��ن��ى  مب��ك��ت��ب��ه  �خل��ي��م��ة 
�لهيئة  من  جمموعة  �أم�س  �شباح 
ع��دد من  و  �لتدري�شية  و  �لإد�ري���ة 
للتعليم  �لظيت  م��در���ش��ة  ط��ال��ب��ات 
ل��ل��ب��ن��ات، وذل�����ك �شمن  �ل���ث���ان���وي 
ف��ري��ق )�ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة(، حيث 
�لهوية  مبفهوم  للتعريف  ق��دم��ن 
�ل��وط��ن��ي��ة، وت��وزي��ع جم��م��وع��ة من 
منت�شبي  ع��ل��ى  �ل��ه��د�ي��ا  و  �ل�����ورود 
�ل�شرطة. و�أ�شاد نائب �لقائد �لعام 
بهذه �لزيارة �لتي تعرب عن مدى 
�ل�شرطة  بني  �ل��رت�ب��ط  و  �لتعاون 
�ملجتمع  ق�����ط�����اع�����ات  وخم����ت����ل����ف 
وموؤ�ش�شاته، و يدل �نت�شار وتطبيق 
مفهوم �ل�شرطة �ملجتمعية، موؤكد�ً 

مكافحة  �إد�رة  زرن  ك��م��ا   ، �ملتبعة 
��شتقبالهن  يف  وك�����ان  �مل����خ����در�ت 
ك���ب���نت مدير  �إب����ر�ه����ي����م  �ل��ع��ق��ي��د 
مف�شل  ���ش��رح  ل��ه��ن  وق���دم  �لإد�رة 
�ملخدر�ت  �أ���ش��ر�ر و خماطر  ح��ول 
�ل��ت��ع��رف على  كيفية  و  �أن��و�ع��ه��ا  و 
و  �مل��دم��ن،  �أو  �مل��ت��ع��اط��ي  �ل�شخ�س 
ل�شبط  �ملتعبة  �لإج���ر�ء�ت  هي  ما 

جتار ومروجي �ملخدر�ت. 
ويف ختام �لزيارة توجهت �لطالبات 
بخال�س �ل�شكر و �لعرفان للقيادة 
�ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة و 
�ل��ع��ام و  �ل��ق��ائ��د  ر�أ���ش��ه��ا �شمو  على 
نائبه و لكافة �لقائمني على ح�شن 
ما  وع��ل��ى  �ل�شيافة،  و  �ل�شتقبال 
تلقوه من معلومات هامة و مفيدة 
ز�دت  و  �ملعرفية  ح�شيلتهم  �أث��رت 
معارفهم  و  خ��رب�ت��ه��م  ر�شيد  م��ن 
�لعلمية  و �لعملية.                           

باعتبارهم  �مل����د�ر�����س  ط��ال��ب��ات  و 
حا�شر وم�شتقبل هذ� �لوطن. 

ك��م��ا ق��ام��ت �ل��ط��ال��ب��ات ب��ج��ول��ة يف 
�لقيادة،  و�أق�����ش��ام  �إد�ر�ت  م��ن  ع��دد 

�لقيادة  ح���ر����س  ذ�ت�����ه  �ل���وق���ت  يف 
ر�أ�س �خليمة على  ل�شرطة  �لعامة 
م�شاركة كافة موؤ�ش�شات �لدولة يف 
�ملنا�شبات، وخا�شة طالب  خمتلف 

و�جبات  و  م��ه��ام  على  تعرفن  كما 
�لبالغ  تلقى  منذ  �لعلميات  غرفة 
وحتى �لو�شول �إىل موقع �حلدث 
و تطبيق كافة �إجر�ء�ت �ل�شرطية 

•• عجمان ـ حممد بدير 

قام  ل��ل��ع��م��ال حتية”  ���ش��ع��ار  حت���ت 
�أكرث  بزيارة  �لتطوعي  رو�د  فريق 
مناطق  ب���ع���دة  ع���ام���ل   300 م���ن 
�لهد�يا  ل��ه��م  وت���ق���دمي  خم��ت��ل��ف��ة 
و�مل����اء و�ل��ع�����ش��ر، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�لقيام بزيارة �إىل مدر�شة �ل�شعادة 
للبنات للمرحلة �لبتد�ئية يف دبي 
وم��ر�ف��ق��ة �ل��ط��ال��ب��ات ل��ل��ف��ري��ق يف 
�لعمل  قيم  لغر�س  ميد�نية  جولة 

�لتطوعي يف نفو�شهم.
موؤ�ش�س  �لو�شاحي  �شلطان  وق���ال 
عمل  ي��اأت��ي  �لتطوعي  رو�د  ف��ري��ق 
حتية  للعمال  �شعار  حت��ت  �لفريق 
كان  �لتي  �لكرمية  باملبادرة  تيمنا 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �طلقها  قد 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، حتت 

�شعار �شكر� لكم.
حتّية   ��ال  ل��ل��ُع��مَّ م���ب���ادرة  �أن  وق����ال 
�ل���ي���وم �لعاملي  م���ع  ت��ز�م��ن��اً  ج����اءت 
1 مايو  ي�����ش��ادف  �ل����ذي  ��ال  ل��ل��ع��مَّ
من كل عام ، و�لتي  ت�شتهدف فئة 
ال �لإن�شاء�ت و�لبناء و�لنظافة  عمَّ
�أ�شا�شية   نو�ة  باعتبارهم  وغرهم، 
�حليوية  �مل�������ش���اري���ع  ت���ن���ف���ي���ذ   يف 
و�خل��دم��ي��ة �مل��وزع��ة ع��ل��ى  خمتلف 

�إىل  ت���ه���دف  �مل�����ب�����ادرة  �أن  و�أف���������اد 
�لعمال،  لفئة  �ملجتمع  نظر  لفت 
، و  و�مل�������ش���اه���م���ة يف ع���م���ل �خل�����ر 
نف�شه”بزيادة  �ل���ع���ام���ل  حت��ف��ي��ز 
، من خالل  �أك��رث  و�لعطاء  �لبذل 
����ش���ع���وره ب���ت���ق���دي���ر �مل���ج���ت���م���ع ل����ه ، 
�مل�شرتكة  �ل��وج��د�ن��ي��ة  و�مل�����ش��ارك��ة 
بني جميع �لفئات على �ختالفها ، 
�لإميان  �نطالقا من  �أنه  مو�شحا 
و�لذي    ، وع  للتطُّ �ل��ف��ع��ال  ب��ال��ّدور 
ل ي��ق��ت�����ش��ر ع��ل��ى ع��م��ر حم����دد �أو 
ب��ل ي�شارك   ، �أ���ش��خ��ا���س حم��ددي��ن 
ب���ه �جل��م��ي��ع وه����ذه �خل���ط���وة �أتت 
وعدم  �ملد�ر�س  طاّلب  دور  لتفعيل 
به يف  ي�شاهمون  َعمل قد  �أي  عزل 

ملد  وم��ن��ارة  و�لتطوعي،  �لإن�����ش��اين 
ي��د �ل��ع��ون و�مل�����ش��اع��دة لكل حمتاج 
�أعربن  جانبهن  ومن  وج��د.  �أينما 
للمرحلة  �أ�شماء  مدر�شة  تلميذ�ت 
ب���ن���ات يف دب������ي، عن  �لإب����ت����د�ئ����ي����ة 
�شعادتهن �لبالغة وهن ي�شاركن يف 
�حلملة �لتطوعية لتقدمي �لهد�يا 
مناطق،  بعدة  للعمال  و�مل�شروبات 
�أكرث  �شخ�شيتهن  �شتنمى  و�ل��ت��ي 
�أف��ر�ده عند  جتاه �ملجتمع وخدمة 
موؤ�ش�س  �أن  بالذكر  جدير  �لكرب. 
�أ����ش���ار �ىل  �ل��ت��ط��وع��ي  رو�د  ف��ري��ق 
زي��ارة ميد�نية  بعمل  �لفريق  قيام 
مماثلة �إىل عجمان مطلع �لأ�شبوع 

�ملقبل.

مناطق �لدولة.
�لعمل جميعهم  �أن فريق  و�أو�شح   
و�لبالغ  �مل����و�ط����ن  �ل�������ش���ب���اب  م����ن 
ويعملون  ع��ن�����ش��ر�،   15 ع���دده���م 
على تعزيز مكانة �لعمل �لتطوعي 
ون�شر   ، �ملجتمع  بناء  و�مل�شاهم  يف 
�ل�شحيحة  �لإمي����ان����ي����ة  �ل���ق���ي���م 
و�لإيجابية على حد �شو�ء ، موؤكد� 
�لفرد  �نعكا�س ذلك على �شخ�شية 
�ملتطوع من خالل تنمية �لعتز�ز 
لذ�ته  وحت��ق��ي��ق��ه  بنف�شه  و�ل��ث��ق��ة 
معاناة  �أي����ة  لتخفيف  و�مل�����ش��اع��دة 
قاعدة  وبناء   ، حوله  من  ت�شادفه 
ل�شالح  ب  َت�شُ �لتي  �ملمار�شات  من 

�ملجتمع.  

هذه �ملبادرة ، و�لتاأثر بهم �إيجابيا 
وتفكرهم  �هتماماتهم  وت��وج��ي��ه 
وقتهم  وق�شاء   ، �خل��ر  عمل  �إىل 
��ي روح  ب��ال��ع��م��ل �ل��ن��اف��ع �ل���ذي ي��ن��مِّ
�لو�شاحي  �شلطان  و�أ�شار  �مل�شاركة. 
�إىل �أن هذ� �لعمل جاء ثمرة �لنو�ة 
نفو�س  يف  زرع�����ت  �ل���ت���ي  �حل�����ش��ن��ة 
جميع �شباب و�بناء دولة �لإمار�ت، 
و�لتي تو�رثوها من جيل �إىل جيل، 
�ملوؤ�ش�س  �لقائد  يد  على  وتتلمذو� 
له  �ملغفور  و�لعطاء،  لدولة �خلر 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن 
لتبقى  ث��ر�ه،  �هلل  طيب  نهيان،  �آل 
بذلك دولة �لإمار�ت كبرة بحبها 
بالعطاء  وم��ل��ي��ئ��ة  �خل�����ر،  ل��ع��م��ل 

�ملجل�س  ووج��ه  و�لبحوث  للوثائق 
�لأمانة �لعامة بالتن�شيق مع مدير 
و�لوثائق  للبحوث  �ل�شارقة  مركز 

و�أخ�������ذ �لأج����������ر�ء �مل���ن���ا����ش���ب. ومت 
�لتنفيذي  �ملجل�س  �جتماع  خ��الل 
�لق�شايا  م��ن  ع��دد  مناق�شة  �أي�شا 

�شالح  يف  ت�شب  �ل��ت��ي  و�ل���ق���ر�ر�ت 
وخدمة  �ل��ع��ام��ة  �مل�شلحة  حتقيق 

�لإمارة.

حاكم �أم �لقيوين يطلع على خطط وبر�مج و��صرت�تيجية وز�رة �ل�صحة
••  اأم القيوين-وام:

 �طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين على م�شاريع 
�ل�شحة لتفعيل وحت�شني �خلدمات �لطبية و�شول بها لأرقى  وبر�مج وخطط و��شرت�تيجية وز�رة 
�مل�شتويات �لعاملية. كما �طلع �شموه خالل ��شتقباله �أم�س يف �لديو�ن �لأمري..معايل عبد�لرحمن 
بن حممد �لعوي�س وزير �ل�شحة على خطط �ل��وز�رة وبر�جمها �لتي تعتزم تنفيذها خالل �ملرحلة 
�أم �لقيوين. و�أ�شاد  �ملقبلة و��شتمع �إىل �شرح حول عدد من �مل�شاريع و�خلطط وتطوير �خلدمات يف 
�شموه بجهود وز�رة �ل�شحة �لتي تركز على تقدمي �أف�شل �خلدمات �ملتميزة يف �ملجال �ل�شحي �إ�شافة 
�إىل ما تقوم به �لوز�رة من م�شاريع �شحية وتو�شع وتطوير �خلدمات على م�شتوى �لإم��ارة. ح�شر 
�ملقابلة �ل�شيخ �أحمد بن �شعود بن ر��شد �ملعال نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذى لإمارة �أم �لقيوين و�شعادة 

نا�شر �شعيد �لتالي مدير �لديو�ن �لأمري يف �أم �لقيوين.

تقنية �ل�صارقة حت�صد ذهبية و ف�صية يف 
�مل�صابقة �لوطنية ملهار�ت �المار�ت 2013 

••  ال�شارقة-وام:
 ح�شلت �لطالبتان رمي حممد �حللبي وميثاء حممد عيون بق�شم �لإعالم 
�لتطبيقي بتقنية �ل�شارقة على �مليد�ليتني �لذهبية و�لف�شية على �لتو�يل 
يف جمال ت�شميم �جلر�فيك�س يف �مل�شابقة �لوطنية ملهار�ت �لمار�ت يف دورتها 
�لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  مركز  نظمها  �لتي   2013 �خلام�شة 
و�ملهني يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س مب�شاركة 425 طالبا وطالبة 
من �ملو�طنني من خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�لأكادميية يف �لدولة. كما 
بق�شم  �لعو�شي  يعقوب  وحمدة  علي  �آل  �أحمد  جن��وى  �لطالبتان  ح�شلت 

�لإعالم �لتطبيقي على �ملركزين �لر�بع و�ل�شاد�س يف نف�س �ملجال.

ال زيادة على �أ�صعار �لغاز بر�أ�ص �خليمة   

�ختتام فعاليات �ملوؤمتر �لعاملي �لثاين لالحتبا�ص �حلر�ري بر�أ�ص �خليمة

�إ�صابة �صيدة بحادث ده�ص باأم �لقيوين

•• راأ�س اخليمة - الفجر

غاز  �أ�شعار  ثبات  �ن  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  �أعلنت 
�لطبخ عامليا �أدت ل�شتقر�ر �أ�شعاره يف ر�أ�س �خليمة من 

غر زيادة خالل �شهر مايو �جلاري  .
ج��اء ذل��ك يف �أع��ق��اب �لجتماع �ل���دوري �ل��ذي مت �أم�س 
�ل�شركات  مع  �لد�ئرة  عقدته  �ل��ذي  �لجتماع  بح�شور 
لذلك  وتبعا  �ل��غ��از  وت��وزي��ع   تعبئة  جم��ال  يف  �لعاملة 
(  و  250 دره��م  �لكبرة )  �لغاز  ��شطو�نة  ف��ان  �شعر 
�لأ�شطو�نة �ملتو�شطة ) 125 درهم ( يف حني بلغ �شعر 

�لأ�شطو�نة �ل�شغرة )63 درهم ( .
ومن جهتها قالت مرمي �لزعابي مدير مكتب �لت�شال 
�ملوؤ�ش�شي يف �لد�ئرة �أن �أ�شعار �لغاز �ملحلية تخ�شع تبعاً 
لالأ�شعار �لعاملية ، فقد بلغ �شعر ��شطو�نة �لغاز �لكبرة 

250 درهم، و �شعر �لأ�شطو�نة �ملتو�شطة 125 درهم، 
يف حني بلغ �شعر �لأ�شطو�نة �ل�شغرة 63 درهم.

من جهتها  �أكدت مرمي  �لزعابي مديرة مكتب �لت�شال 
�ملوؤ�ش�شي يف �لد�ئرة وجود رقابة �شارمة على  �ل�شركات 
�ملوزعة للغاز يف �لمارة ملنعها من جتاوز  �لأ�شعار �ملعلن 
عنها  ويف حال خمالفة ذلك فان  �لعقوبة ت�شل �إىل 20 

�ألف درهم .
و قالت �لزعابي �ن �مل�شتهلكني ينبغي عليهم �لتعامل مع 
�لباعة من خالل فاتورة �ل�شر�ء ومطابقتها مع �لأ�شعار 
�شالحية  على   ع��الوة  �شهريا  �ل��د�ئ��رة  ت�شدرها  �لتي 
�ملرتتبة  لالأخطار  جتنبا  لال�شتخد�م  �لغاز  �أ�شطو�نة 
على �لأ�شطو�نات �لقدمية ، و�لإبالغ عن تالعب �لتجار 
بالأ�شعار، وذلك بالتو��شل مع ق�شم �لعناية باملتعاملني 

يف �لد�ئرة على �خلط �ل�شاخن8007333

••  راأ�س اخليمة-وام:

 ع��ق��دت �ل���ي���وم �جل��ل�����ش��ة �خل��ت��ام��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر �لثاين 
�ل��ت��ي تر�أ�شها  ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة  ل��الح��ت��ب��ا���س �حل�����ر�ري 
�ل��دك��ت��ور ك��ث��اري�����س م��دي��ر م��رك��ز �ل���در�����ش���ات �ملتقدمة 

لالأحياء �لبحرية �لتابع جلامعة �مناليا �لهندية.
حول  بالدر��شات  تتعلق  مو��شيع  عدة  �جلل�شة  ناق�شت 
��شتخد�م �لنو�ع �لنباتية �ملحلية يف جتميل �ملدن ون�شر 
�لرقعة �خل�شر�ء و��شتخد�م تكنولوجيا نظم �ملعلومات 
�جلغر�فية يف تخطيط �ملدن �مل�شتد�مة و�أ�شناف �لرتب 
�خلليج  منطقة  يف  �ل��رت�ب��ي��ة  �ل��ع��و����ش��ف  ت�شبب  �ل��ت��ي 
�ملعلومات  نظم  تقنيات  ��شتخد�م  ط��ري��ق  ع��ن  �لعربي 
�جلغر�فية. وفيما يتعلق بالأور�ق �لبحثية �لتي ناق�شت 

�لعربية  �لم��ار�ت  دولة  �لتطبيق يف  مو�شوعات ممكنة 
�ملتحدة فقد متت مناق�شة �أهمية در��شة �حالل �لنباتات 
�لدخيلة �مل�شتخدمة يف تزيني �ل�شو�رع بالنباتات �ملحلية 
�ل�شوع  ن��ب��ات  مثل  �مل��ي��اه  م��ن  �لكثر  ت�شتخدم  ل  �ل��ت��ي 
و�جلعدة وحماية �أ�شجار �ملاجنروف مبا لها من �أهمية 
�لبيئية  �ل�شتد�مة  مبو�شوع  يتعلق  فيما  كبرة  بيئية 
�ملوؤمتر  خ��ت��ام  ويف  �لطبيعية.  �مل�����و�رد  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 
لهيئة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لغي�س  �شيف  �لدكتور  توجه 
و�حل�شور  للم�شاركني  بال�شكر  و�لتنمية  �لبيئة  حماية 
و�ملتحدثني على �ملعلومات �لتي قدمت و�لتو�شيات �لتي 
وتطبيقها  �لتو�شيات  تناول هذه  يتم  �أن  �آم��ال  طرحت 
يف  �مل�شاهمة  وب��ال��ت��ايل  م�شتد�مة  م��دن  �إىل  للو�شول 

مو�جهة حتديات تغر �ملناخ و�لحتبا�س �حلر�ري. 

•• اأم القيوين - الفجر

تعر�شت م�شاء �أم�س �لأول �شيدة  
من  تبلغ   ، �جلن�شية  �شرلنكية 
�لعمر29 عاماً لإ�شابات متفرقة 
�أث����ر ت��ع��ر���ش��ه��ا حلادث  ب��اجل�����ش��م 
ده�س ، على �شارع �مللك في�شل باأم 
�لفور  على  نقلها  ومت  �لقيوين، 
�إىل م�شت�شفى  �أم �لقيوين لتلقي 
�ل���ع���الج �ل������الزم. وج����اء �حل����ادث 
ك��م��ا و���ش��ف��ه �ل���ر�ئ���د ع��ب��ي��د علي 
ب��ن ف��ا���ش��ل رئ��ي�����س م��رك��ز �شرطة 
�لعامة  بالقيادة  �ل�شامل  �ملدينة 
نتيجة عدم  �لقيوين،  �أم  ل�شرطة 
يف  �ملت�شببة  �ل�شيارة  قائد  �نتباه 
�حلادث  وكانت �شيدة ، بالإ�شافة 
تعر�شت  �لتي  �ل�شيدة  خطاأ  �إىل 
ق��ام��ت بعبور  ل��ك��ون��ه��ا   ، ل��ل��ده�����س 
�لطريق من مكان غر خم�ش�س 

�ل�شرطة  دوري�������ات  �ل���ف���ور  ع��ل��ى 
و�لإ���ش��ع��اف �إىل م��ك��ان �حل����ادث ، 
�ل�شيدة  �إ�شابة  ونتج عن �حلادث 
عظمة  يف  ب��ك�����ش��ر  �ل�����ش��رلن��ك��ي��ة 
فروة  وج���رح قطعي يف  �حل��و���س 

�لر�أ�س 
 و�أجري لها �لعالج �لالزم وباتت 
ح��ال��ت��ه��ا م���ت���و����ش���ط���ة.     ونا�شد 
�لر�ئد عبيد ، جميع م�شتخدمي 
�لتقيد  ب�����������ش�����رورة  �ل����ط����ري����ق 
�لطرق  على  �مل��ح��ددة  بال�شرعات 
لالإمارة،  و�خل��ارج��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
وع��دم جت��اوزه��ا، و�لن��ت��ب��اه �أثناء 
�ل��ق��ي��ادة وع����دم �لن�����ش��غ��ال بغر 
�لطريق، مطالباً يف نف�س �لوقت 
�جلمهور ب�شرورة �لتاأكد من خلو 
�ل�شارع من �ملركبات عند عبورهم 
�ل���ط���ري���ق، وذل�����ك ح���ف���اظ���اً على 

�شالمتهم و�شالمة �لآخرين.

للم�شاة فوقع �حلادث .
�لعمليات  غ���رف���ة  �أن   و�أ�����ش����اف 
�ل���ث���ام���ن���ة من  ب����الغ����اً يف  ت��ل��ق��ت 
، يفيد  �مل��ا���ش��ي  �لث���ن���ني  م�����ش��اء 
فانتقلت   ، �لده�س  ح��ادث  بوقوع 

الرائد عبيد علي بن فا�صل



اأخبـار الإمـارات

0505

اأخبار الإمارات
األربعاء -  8   مايو    2013 م    -    العـدد   10787

Wednesday   8    May     2013  -  Issue No   10787

د�ر �لرب تتفقد وتفتتح م�صاريع خريية جديدة يف �أنحاء �ل�صود�ن
�ل��رب من زي��ارة تفقدية ميد�نية  وف��د جمعية د�ر  �إىل �لبالد م��وؤخ��ر�ً  ع��اد 
�لإم���ار�ت يف �خلرطوم  دول��ة  �شفارة  وزي��ارة  �ل�شود�ن  مل�شاريع �جلمعية يف 
ملتابعة  �جلمعية  تنفذه  �ل��ذي  �ل�شنوي  �ل��زي��ار�ت  برنامج  �إط���ار  يف  وذل��ك 
�لوفد  �شم  وق��د  ج��دي��دة،  م�شروعات  و�فتتاح  �خلارجية  �أعمالها  وتفقد 
�لتميز  ل�شوؤون  �لإد�رة  جمل�س  م�شت�شار  �لدبل  �إبر�هيم  �لدكتور  من  كاًل 
�جلودة  �إد�رة  مدير  م�شطفى  �لعظيم  عبد  و�لدكتور  �ملوؤ�ش�شي  و�لتطوير 

و�لتطوير �لإد�ري باجلمعية.
و�أ�شار �لدكتور �إبر�هيم �لدبل �إىل �أن هذه �لزيارة جاءت بناًء على تو�شية 
ومركز  �حل��ن��ان  د�ر  ل��دع��وة  وتلبية  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س  وت��وج��ي��ه��ات 
�لأحباب �خلري لرعاية �ملعاقني، وح�شور حفل توزيع �ملعينات �حلركية 
وزيارة  و�ملعاقني  �لفقر�ء  لالأطفال  �لرب  د�ر  بها  تربعت  �لتي  و�ل�شمعية 
�ملر�شى  �إع��ان��ة  ب��اجل��زي��رة و���ش��ن��دوق  ر�وة  �ل��ق��ر�آن��ي��ة مبنطقة ود  �مل��در���ش��ة 

خالل �لزيارة تربع �جلمعية بعدد 371 كر�شياً متحركاً لالأطفال، و263 
�أجو�ز  و5  عالجي  )��شتاند(  و32  عالجياَ،  كر�شياَ  و70  طبية  �شماعة 
ملعينات حركية، كما مت �إن�شاء م�شجد ومركز حتفيظ �إقليم كردفان. و�أطلع 
�لتي متولها �جلمعية مثل  �ملر�شى  �إعانة  �لوفد على م�شروعات �شندوق 
كفالة ت�شغيل عيادة �ل�شالم مبع�شكر �لنازحني ب�شمال د�رفور مببلغ يزيد 
عن 500 �ألف درهم، وعيادة دريج جنوب د�رفور مببلغ يزيد عن 500 �ألف 
و�مل�شت�شفيات مببلغ  �ل�شحية  �أدويه عالجية للمر�كز  �أي�شاً، و�شر�ء  درهم 
500 �ألف درهم كذلك، كما مت بحث �حتياجات �ل�شندوق �مل�شتقبلية �لتي 
للفقر�ء  �جلر�حية  �لعمليات  تكاليف  ودف��ع  طبية  �أجهزة  �شر�ء  يف  تتمثل 
وتدريب وتاأهيل �لكو�در �لطبية من �لأطباء �لأفارقة �مل�شلمني، و�إمكانية 
�إعانة  ل��دى �شندوق  ملا  وذل��ك  �لأفريقية  �ل��دول  تنظيم حمالت طبية يف 
�إ�شافة �إىل توفر  �ملر�شى من خربة كبرة يف تنظيم مثل هذه �حلمالت، 

ومركز  لل�شندوق  �ل��ت��اب��ع��ني  و�ل���دوح���ة  �ل��ك��وي��ت  وم�شت�شفيي  ب��ال�����ش��ود�ن 
�لإح�شان �خلري مبدينة �شندي بولية نهر �لنيل وجامعة جربة وكلياتها 
من  �أك��رث  برعاية  تقوم  �لتي  و�ل�شنة  �لكتاب  وجمعية  �حلديثة  ومر�فقها 

2000 يتيم بكفالة د�ر �لرب.
�لرعاية  وزي��ر  �آدم  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��زي��ارة معايل  �ل��رب خ��الل  د�ر  وف��د  و�لتقى 
و�ل�شمان �لجتماعي �ل�شود�ين و�شعادة ح�شن �أحمد �شليمان �ل�شحي �شفر 
�لعام للمجل�س  �أ�شامة عبد�هلل �لأمني  �ل�شود�ن و�شعادة  دولة �لإم��ار�ت يف 
�لدين  ���ش��ر�ج  �هلل  ف�شل  حممد  و�ل��دك��ت��ور  ب��ال�����ش��ود�ن  للمعاقني  �لقومي 
م�شجل عام �ملنظمات �لتطوعية و�خلرية و�ل�شيخ عثمان �حلبوب رئي�س 
�لرحمن  �لدكتور حممد �حل�شن عبد  �لتقى  كما  و�ل�شنة،  �لكتاب  جمعية 
يعقوب وعدد�ً  �لدين  كمال  �لدكتور  ونائبه  �ملر�شى  �إعانة  رئي�س �شندوق 
ومت  بال�شود�ن،  و�لإن�شانية  �خلرية  �مل��ج��الت  يف  �لعاملة  �لفعاليات  من 

�لكفاء�ت �لطبية �لالزمة، وو�شع خطة لدعم �لأطباء �لبارزين يف �إفريقيا 
لأد�ء  ومتكينهم  بهم،  �ملحيطني  من  للمحتاجني  طبية  خدمات  لتقدمي 
�أدو�ر �إن�شانية من خالل توفر �لدعم �لالزم لهم، كما تفقد �لوفد مر�كز 
تتعهدها  �لتي  �لقر�آن  حتفيظ  ومر�كز  �جلمعية  بها  تتكفل  �لتي  �لأيتام 
باأكرث من 30 حمفظاً ومعلماً. وجاءت زيارة �لوفد لتفقد من�شاآت جامعة 
جربة �لعلمية ومبنى ق�شم �لطالبات �لذي مت ت�شييده موؤخر�ً من خم�س 
�جلامعة  �أق�شام  على  �لتعرف  مت  كما  �ل��زي��ارة،  بر�مج  �أه��م  �شمن  طو�بق 
وهيئات �لتدري�س بح�شور �لعميد �لدكتور �شالح �لأمني �لذي قدم �ل�شكر 
جلمعية د�ر �لرب �لتي وفرت �ملخ�ش�شات �خلا�شة باأع�شائها و�أطلع �لوفد 
من جانبه علي �لرب�مج �ملتميزة باجلامعة �ملتميزة ومنها برنامج �لدور�ت 
�لعربية لغر  �للغة  وتعليم  للموظفني  �لإ�شالمية  �لدر��شات  �مل�شتمرة يف 

�لناطقني بها للعديد من �لد�ر�شني من خمتلف دول �لعلم.

حاكم عجمان ي�صتقبل وفد �الدعاء �لعام �لعمانى

�لنعيمي يطلع من وزير �ل�صحة على م�صاريع وبر�مج �لوز�رة يف عجمان

بلدية مدينة �أبوظبي تثمن م�صاركة �صيد�ت بني يف م�صروع )عا�صمتي(

بعد ا�صتفادة اأكرث من 40 األف اأ�صرة خالل 2012

بلدية �لعني تطلق بو�بة �إلكرتونية ت�صهل �ختيار �ملو�د �لغذ�ئية خالل خم�ص دقائق

•• عجمان-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل   
ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد 
�لأع���ل���ى ح��اك��م عجمان  �مل��ج��ل�����س 
بالديو�ن �لمرى �شباح  مبكتبه 
�أم�س بح�شور �شمو �ل�شيخ عمار بن 
حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان 
�ل��ع��ام ف��ى �شلطنة  وف�����د �لدع�����اء 
عمان �ل�شقيقة �لذي يزور �لدولة 
�لزيار�ت  ت���ب���ادل  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن 
�لعامة  �لنيابات  �لثنائية لأع�شاء 
�لعام  و�لإدع���اء  �لتحقيق  وهيئات 
لدول  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  يف 
�خلليج �لعربية برئا�شة عي�شي بن 

�شامل �ل�شبيبي.
ح�شر �للقاء معاىل �ل�شيخ �لدكتور 
رئي�س  �لنعيمى  �شعيد  ب��ن  ماجد 

�أو��شر  ت��وط��ي��د  ي�����ش��اه��م ف��ى  مم��ا 
�ملحبة و�لتاآلف بني مو�طنى دول 

�ملجل�س.
�لأخوية  بالعالقات  �شموه  و�أ�شاد 
�ملتميزة �لتي تربط دولة �لمار�ت 
عمان  و�شلطنة  �ملتحدة  �لعربية 
ي�شهده  وما  �ل�شقيقني  و�ل�شعبني 
�لتعاون �مل�شرتك بينهما من تطور 
ومن���و يف ك��اف��ة �مل���ج���الت ق��ى ظل 
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �لقيادة 
نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
و�أخيه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�شاحب �جلاللة �ل�شلطان قابو�س 
بن �شعيد �شلطان عمان .. متمنيا 
�ل�شقيق  و�شعبها  لل�شلطنة  �شموه 
�ملزيد من �لتقدم و�لزدهار ودو�م 

�لتقدم و�لنماء.
�لعمانى  �لوفد  �أع��رب  جانبه  من 

وروؤ�شاء هيئات �لتحقيق و�لدعاء 
�لتعاون  جم��ل�����س  ب������دول  �ل����ع����ام 
ب��امل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى تبادل  �خل��ل��ي��ج��ى 
�لزيار�ت �لعلمية لع�شاء �لنيابات 
تبادل  ثنائى بهدف  ب�شكل  �لعامة 
�خلرب�ت �لعملية يف جمال �أعمال 
�جلانبني  ب���ني  �ل���ع���ام���ة  �ل��ن��ي��اب��ة 
مزيد  �إىل  خاللها  من  و�لو�شول 
من تطوير �لتعاون �لق�شائي بني 
و�لط���الع  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
�لناحية  م��ن  �لعمل  جت���ارب  على 
�لفنية و�لإد�رية و�إجر�ء �ملقارنات 
�ملعيارية من �أجل حت�شني وتطوير 
�لعمليات و�خلدمات �لتي تقدمها 
هذه �لأجهزة. و�أ�شاف �شعادته �ن 
نيابة عجمان �لكلية �أطلعت �لوفد 
على �لنظام �جلز�ئي �للكرتوين 
للنيابة �لعامة و�ملحاكم �جلز�ئية 

�ل��دي��و�ن �لم���رى و���ش��ع��ادة حمد 
و�شعادة  �ل��دي��و�ن  مدير  �لنعيمى 
نيابة  رئي�س  �لر��شد  �أحمد  طارق 
�ل�شلطة  و�أع�شاء  �لكلية  عجمان 
�لق�شائية بنيابة عجمان و�ع�شاء 

�لوفد �لعمانى �لز�ئر.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ورح�����ب 
حميد بن ر��شد �لنعيمى باع�شاء 
�لثانى  بلدهم  فى  �لعمانى  �لوفد 
تقدمي  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه  م��ب��دي��ا   ..
كافة �لت�شهيالت لجناح زيارتهم 
�لكرمية للدولة وحتقيق �لهد�ف 

�ملرجوة منها.
و�أكد �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
�لعربية  �لم������ار�ت  دول����ة  ح��ر���س 
تطوير  على  و�شعبا  قيادة  �ملتحد 
وتنمية عالقاتها مع ��شقائها فى 
�خلليجى  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 

و�شكره  �ل����ب����ال����غ  ت����ق����دي����ره  ع�����ن 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �جل��زي��ل 
ح��م��ي��د ب���ن ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ى على 
 .. �شيافته  وكرم  ��شتقباله  ح�شن 
بغريب  لي�س  ذل��ك  �أن  �ىل  م�شر� 
على �شعب دولة �لمار�ت وقيادته 
�ل�شكر لدولة  .. موجها  �لر�شيدة 
�لإم���������ار�ت و�ل���ن���ي���اب���ة �ل���ع���ام���ة يف 
م��ن حفاوة  مل�شه  م��ا  على  �ل��دول��ة 
�لإ���ش��ت��ق��ب��ال وك�����رم �ل�����ش��ي��اف��ة .. 
لالإ�شتفادة  ت��ط��ل��ع��ه  ع���ن  و�أع�����رب 
قدر  باق�شى  �لزيارة  من  �لعملية 

ممكن.
من جانبه قال �شعادة طارق �حمد 
�لعمانى  �لوفد  زي��ارة  �إن  �لر��شد 
ت��ن��ف��ي��ذ� لقر�ر  ت��اأت��ى  �ل���دول���ة  �ىل 
��شحاب �ل�شمو و�ملعاىل و�ل�شعادة 
�لعامني  و�ملدعني  �لعموم  �لنو�ب 

••عجمان-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ��شتقبل   
ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
ح���اك���م عجمان  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
مبكتبه بالديو�ن �لمرى بعجمان 
�ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �أم�س  �شباح 
عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد 
ع��ج��م��ان م��ع��ايل ع��ب��د�ل��رح��م��ن بن 

حممد �لعوي�س وزير �ل�شحة.
وهناأ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد 
ب��ن ر����ش��د �ل��ن��ع��ي��م��ى م��ع��اىل وزير 

�ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  خ����الل  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
�مل�����ش��اري��ع و�خلطط  و����ش���رح ح���ول 
وت��ط��وي��ر �خل���دم���ات �ل�����ش��ج��ي��ة يف 

�مارة عجمان .
و�أ�شاد �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
خالل  م��ن  �ل�شحة  وز�رة  بجهود 
تقدمي �أف�شل �خلدمات �ملتميزة يف 
�ملجال �ل�شحي �إ�شافة �إىل ما تقوم 
ب��ه �ل������وز�رة م��ن م�����ش��اري��ع �شحية 
�ل�شحية  للبنية  وتطوير  وتو�شع 
وعلى  �ل������دول������ة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
م�شر�  ع��ج��م��ان..  �م���ارة  م�شتوى 

�ل�شحة  وزي��ر  معاىل  �شموه  ودع��ا 
�ل�شعى  �إىل  �ل��وز�رة  و�لعاملني فى 
ت��ف��ع��ي��ل وحت�����ش��ني �خلدمات  ن��ح��و 
�ل���ط���ب���ي���ة و������ش�����ول ب����ه����ا لأرق�������ى 

�مل�شتويات �لعاملية.
�أح��م��د بن  �ل�����ش��ي��خ  �مل��ق��اب��ل��ة  ح�شر 
�حلاكم  مم��ث��ل  �ل��ن��ع��ي��م��ى  ح��م��ي��د 
ومعاىل  و�لد�ري���ة  �ملالية  لل�شوؤون 
�شعيد  ب��ن  م��اج��د  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�لمرى  �لديو�ن  رئي�س  �لنعيمى 
�ل��ن��ع��ي��م��ى مدير  ح���م���د  و����ش���ع���ادة 

�لديو�ن �لأمري يف عجمان .

 .. �جل��دي��د  من�شبه  على  �ل�شحة 
�ل�شابقة  �مل��م��ي��زة  ب��ج��ه��وده  م�شيد� 
فى وز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية 

�ملجتمع.
�ل�������ش���م���و حاكم  ����ش���اح���ب  و�ط����ل����ع 
عبد�لرحمن  م��ع��اىل  م��ن  عجمان 
�مل�شاريع  على  �لعوي�س  حممد  بن 
و�لرب�مج و�خلطط �حلالية لوز�رة 
�ل�شحة فى �لدولة ب�شكل عام وفى 

�مارة عجمان ب�شكل خا�س.
كما �طلع �شموه على خطط �لوز�رة 
تعتزم  �لتي  �مل�شتقبلية  وبر�جمها 

�إىل �همية �خلدمات �لتى تقدمها 
�ل��وز�رة لبناء هذ� �لوطن �ملعطاء 
و�لتى تلقى �هتماما بالغا ومتابعة 
�لر�شيدة  ق���ي���ادت���ن���ا  م����ن  د�ئ����م����ة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �ملتمثلة فى �شاحب 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل����������وزر�ء ح����اك����م دب�����ى رع�������اه �هلل 
و�خو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ 

حكام �لمار�ت .

�لذي  )عا�شمتي(  م�شروع  يحظى 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �أط��ل��ق��ت��ه 
ب��اه��ت��م��ام و�����ش���ع م���ن ق��ب��ل �شكان 
لحتو�ئه  نظر�  يا�س  بني  منطقة 
على �لعديد من �لفقر�ت و�لندو�ت 
وج��ل�����ش��ات �ل��ت��وع��ي��ة �ل��ه��ادف��ة �إىل 
�ل�شكنية  �لأح���ي���اء  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
�مل�شوؤولية  وت��ع��زي��ز  ومم��ت��ل��ك��ات��ه��ا 
حيث  عليها  للحفاظ  �ملجتمعية 
����ش��ت��ق��ط��ب��ت خ��ي��م��ة ع��ا���ش��م��ت��ي ما 
م�����ش��ارك��ة من   700 م���ن  ي���ق���ارب 

ن�شاء مدينة بني يا�س .
و �أكد عبد �هلل نا�شر �جلنيبي مدير 
بلدية  يف  �مل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ات  �إد�رة 
مدينة �أبوظبي �أن خيمة عا�شمتي 
�إىل  �ل��ه��ادف��ة  �ملهمة  �مل�����ش��اري��ع  م��ن 
ن���ق���ل م�������ش���وؤول���ي���ة �حل����ف����اظ على 
على  و�حل��ف��اظ  �ل��ع��ام��ة  �ملمتلكات 
و�لأحياء  �ملناطق  يف  �لعام  �ملظهر 
وتعزيز  �مل��ج��ت��م��ع  �إىل  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
�مل�شاركة �ملجتمعية و�إيجاد  مفهوم 
لأرفع  وفقا  م�شتد�مة  عي�س  بيئة 

�مل�شتويات و�ملعاير �لعاملية.
ه����ذه  �أن  �جل���ن���ي���ب���ي  و�أ��������ش�������اف   

ورف����ع   .. �مل�����ن�����ازل  يف  �ل�������ش���الم���ة 
جمال  يف  لديهن  �ل��وع��ي  م�شتوى 
فرزها  وكيفية  �ملنزلية  �لنفايات 
وت�شجيع  تدويرها  �إع���ادة  و�أهمية 
�ملجتمعية  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  �ل��ن�����ش��اء 
و�أهمية زرع هذه �لقيمة يف نفو�س 

�لأبناء.
على  )ع���ا����ش���م���ت���ي(  وت����ت����و������ش����ل 
م���د�ر ع���ام ك��ام��ل ل��رت���ش��ي��خ ثقافة 
م�شتد�مة مبا يعزز موقع �أبوظبي 
ك���و�ح���دة م���ن �أف�����ش��ل �مل�����دن على 
�خلريطة �لعاملية من خالل ح�شد 
�لفعلية  للم�شاركة  �ل��ط��اق��ات  ك��ل 
�ملدينة  م���ظ���ه���ر  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
�ل�شلوكيات  ومكافحة  ونظافتها 
�ل�شلبية وتو�شيع نطاقها من خالل 
وتعزيز  �أهد�فها  باأهمية  �لتوعية 
�لقناعة للم�شاركة �لفاعلة بها من 
قبل �لأفر�د و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات.  
كما �إن �ختيار )عا�شمتي( كعنو�ن 
رمزية  م���ع���اين  ي��ج�����ش��د  ل��ل��ح��م��ل��ة 
باملكان  ت��ت��ع��ل��ق  ك���ب���رة  ووط���ن���ي���ة 
�ملجتمعية  �ل��دللت  �أم��ا  و�أهميته، 
فهي �من و�شالمة و�شحة �ملجتمع 

و�لفعاليات  �مل���ح���اور  م��ن  �ل��ع��دي��د 
حيث مت عر�س فيلم عن عا�شمتي 
ومناق�شته  �مل�شروع  �أه��د�ف  و�شرح 
��شتعر��س  مت  كما  �حل�����ش��ور،  م��ع 
مع  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة  �أدو�ر 
�مل�شاكل  بع�س  ومناق�شة  �ملجتمع 
قامت  كما  �ملجتمعية،  و�لق�شايا 
�لبيئة  هيئة  م��ن  �شذى  �ل��دك��ت��ورة 
�حلفاظ  �أه���م���ي���ة  ع���ن  ب���احل���دي���ث 
ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة و����ش��ت��ع��ر����س بع�س 
يف  �ملهمة  و�لتو�شيات  �ملالحظات 

هذ� �جلانب. 
�لدكتورة  ق���دم���ت  ج��ان��ب��ه��ا  وم����ن 
كرمية من �لإد�رة �لعامة للطو�رئ 
و�ل�����������ش�����الم�����ة حم�����ا������ش�����رة ح����ول 
و�حتياطات  �لأول���ي���ة  �لإ���ش��ع��اف��ات 

�ل�شالمة يف �ملنازل.
حما�شرة  ع���ا����ش���م���ت���ي  و�����ش����ه����دت 
و�لتي  �لعامري،  غ�شنه  للو�عظة 
�مل���ح���اف���ظ���ة على  ت���ن���اول���ت ق���ي���م���ة 
باإطار  �ملجتمعي  و�ل���دور  �لنظافة 
ور�شة  �إىل  بالإ�شافة  ر�ئ��ع..  ديني 
وور�شة  �ملجتمعية  لل�شرطة  عمل 

عمل ملركز �إد�رة �لنفايات.

برنامج  �إط��ار  �شمن  تاأتي  �مل��ب��ادرة 
برعاية  �نطلق  �ل��ذي  )عا�شمتي( 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  من  كرمية 
ب���ن���ت م����ب����ارك �ل���رئ���ي�������س �لع���ل���ى 
رئي�س  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
�ل���ع���ام بهدف  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت������اد 
�ملدينة ومكافحة  �لرتقاء مبظهر 
�لظو�هر �ل�شلبية و�لقرت�ب �أكرث 

من �حتياجات �ل�شكان . 
هذه  ور�ء  م���ن  �ل��ب��ل��دي��ة  وت�����ش��ع��ى 
من  �لعديد  حتقيق  �إىل  �ل��ل��ق��اء�ت 
من  �لن�شاء  توعية  منها  �لأه���د�ف 
باأهد�ف  يا�س  بني  منطقة  �أه��ايل 
م�شتوى  ورف���ع  عا�شمتي  م�شروع 
للن�شاء  �لديني  و�لتثقيف  �لوعي 
وخ�������ش���و����ش���ا �لأم�����ه�����ات ودروه������ن 
على  �مل���ح���اف���ظ���ة  ق���ي���م  غ����ر�����س  يف 
و�لبتعاد  للمدينة  �ل��ع��ام  �ل��ظ��ه��ر 
و�إتالف  �ل�شلبية  �ل�شلوكيات  ع��ن 

�ملر�فق و�ملمتلكات.
وتوعية �لن�شاء حول �لعو�مل �لتي 
ت�شر �لبيئة وكيفية �ملحافظة على 
�لبيئة. وتثقيف �لن�شاء على �شعيد 
و�حتياطات  �لأول���ي���ة  �لإ���ش��ع��اف��ات 

دع��وة مفتوحة  ذل��ك  ويف  بعمومه، 
�ملجتمع  وف����ئ����ات  ����ش���ر�ئ���ح  ل���ك���اف���ة 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل��ه��ي��ئ��ات  و�ل�����ش��رك��اء 
و�إجناح  �حلملة  ب��ه��ذه  للم�شاركة 

فعالياتها. 
وت�شكل مبادرة )عا�شمتي( �إ�شافة 
م���ب���ادر�ت  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ح��ق��ي��ق��ي��ة �ىل 
وزو�ر  ����ش���ك���ان  خل���دم���ة  �ل���ب���ل���دي���ة 
�لعا�شمة و�ملناطق �لتابعة وتكر�س 
يعزز  �ملجتمع  م��ع  تفاعليا  نهجا 
وهويتها  للبلدية  �ل��ر�ئ��دة  �ملكانة 
��شرت�تيجية  �إط����ار  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
ل���ب���ن���اء م���ن���ظ���وم���ة عمل  ����ش���ام���ل���ة 
و�م����ن و�شالمة  ل��ر�ح��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
مبظهر  و�لرتقاء  و�لبيئة  �ل�شكان 
موقع  يف  د�ئ��م��ا  جلعلها  �لعا�شمة 
�ملدن  �أف�شل  خريطة  على  متقدم 

و�لعو��شم �لعاملية.
بني  يف  �مللتقى  �أن  �جلنيبي  و�أك���د 
لل�شيد�ت قد  يا�س و�لذي خ�ش�س 
�شيدة   600 �أك��رث من  فيه  �شارك 
�لأمر �لذي يوؤكد فعالية و�أهد�ف 
�ل�شر�كة  ت���ع���زي���ز  يف  ع��ا���ش��م��ت��ي 
عا�شمتي  �شهدت  حيث  �ملجتمعية 

•• العني – الفجر:

�إط��ار �شعيها لتح�شني �خلدمات  يف 
و�شول  �شمان  وبهدف  وتطويرها 
و�أ�شهل  باأ�شرع  �لغذ�ئية  �خلدمات 
بلدية  �أط��ل��ق��ت  لعمالئها،  �ل��ط��رق 
بو�بة  �أم���������س  ي�����وم  �ل���ع���ني  م���دي���ن���ة 
�لإلكرتوين،  �لأغذية  توزيع  مركز 
�ل����ذي ي��ت��ي��ح ل��ل��ع��م��ي��ل وم����ن خالل 
عملية  �إمت���ام  ب�شيطة،  خ��ط��و�ت   3
حيث  وي�شر،  �شريع  ب�شكل  �ل�شر�ء 
 5 ل ت�شتغرق عملية �ل�شر�ء �شوى 
دق��ائ��ق ف��ق��ط. وي��وف��ر ه���ذ� �لنظام 
مز�يا عديدة للعميل منها �لطالع 
�ملتوفرة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل��ك��م��ي��ات  ع��ل��ى 
و�حل�شة  �لغذية  ت��وزي��ع  م��ر�ك��ز  يف 
وتاريخ  �مل��و�د  تلك  به من  �خلا�شة 

��شتحقاق �شرفها.
وتعترب بو�بة مركز توزيع �لأغذية 
�لإل�����ك�����رتوين م��ن��ف��ذ ب���ي���ع �إ����ش���ايف 
�شر�ء  عملية  �إمت����ام  للعميل  يتيح 
 11 ت�شمل  �ل��ت��ي  �ل�شا�شية،  �مل����و�د 
و�ملياه  و�لطحني  �ل��رز  منها  �شنفاً 
�ملعدنية باأ�شعار خمف�شة للعمالء. 
�إىل  �ل�����دخ�����ول  ل��ل��ع��م��ي��ل  ومي����ك����ن 

�مل��ق��دم��ة وحت�����ش��ي��ن��ه��ا، ح��ي��ث �شيتم 
�لهو�تف  على  �لنظام  توفر  �أي�شاً 
و�شيتم  �للوحية.  و�لأجهزة  �لذكية 
�لغذ�ئية  �مل���و�د  تو�شيل  م�شتقباًل 
�لحتياجات  ذوي  م���ن  ل��ل��ع��م��الء 
كما  جم��ان��اً،  �ل�شن  وك��ب��ار  �خلا�شة 
جلميع  �مل����و�د  ه���ذه  تو�شيل  �شيتم 
ح�����ال رغب  ب���ر����ش���وم يف  �ل���ع���م���الء 
يتعلق  وف���ي���م���ا  ب����ذل����ك.  �ل���ع���م���الء 
ذكر   ،2012 ع�����ام  ب���اح�������ش���اء�ت 
�مل�شتفيدة  �لأ�شر  ع��دد  �أن  �لنعيمي 
�لأربعني  ه��ذه �خلدمة جت��اوز  من 

�ألفاً.
وقال �إبر�هيم حممد لري، �لرئي�س 
لنظم  �إجن����از�ت  ل�شركة  �لتنفيذي 
جزء�ً  نكون  ب��اأن  نت�شرف  �لبيانات: 
و�لهادف  �ل��ر�ئ��د  �مل�شروع  ه��ذ�  م��ن 
�خل����دم����ات  ج��������ودة  حت�������ش���ني  �إىل 
�لعني  مدينة  بلدية  تقدمها  �لتي 
و�لذي يج�شد بحق �أهد�ف �لبلدية 
�لر�مية �إىل تقدمي خدماتها وفقاً 
�لعاملية، وبا�شتخد�م  �ملعاير  لأرفع 
على  ت��وف��ر  �ل��ت��ي  �لتقنيات  �أح����دث 
�ملو�طنني �جلهد و�لوقت للح�شول 
على ح�ش�شهم من �ملو�د �لغذ�ئية.

جمموعة من �ملو�د �ملعرو�شة للبيع، 
كما مت �إعد�د وتطوير �لبو�بة وفق 
م��ع��ل��وم��ات��ي��ة عاملية  �أم�����ن  م��ع��اي��ر 
ثقة  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف  �مل�����ش��ت��وى 
�أث���ن���اء عملية  �ل��ب��و�ب��ة  �ل��ع��م��ي��ل يف 

�ل�شر�ء و�لدفع.
لنظم  �إجن���������از�ت  ����ش���رك���ة  وق����ام����ت 
يف  �لتطبيق  هذ�  بتطوير  �لبيانات 
�إط����ار ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وروؤي�����ة بلدية 
تقدمي  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لعني  مدينة 
وت�شخر  متميزة  ب��ل��دي��ة  خ��دم��ات 
و�لفنية  �مل���ادي���ة  �لإم���ك���ان���ات  ك��اف��ة 

بهذ�  �خلا�شة  �للكرتونية  �لبو�بة 
�ملركز من خالل �ملوقع �لإلكرتوين 
https://am.abudhabi.

 .ae/FDCS
�لنعيمي،  علي  ر��شد  �شعادة  و�أ���ش��ار 
خدمات  ل��ق��ط��اع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�أن������ه مت  �إىل  و�مل���������ش����ان����دة،  �ل����دع����م 
بطريقة  �ل���ب���و�ب���ة  ه����ذه  ت�����ش��م��ي��م 
حيث  م��ن  ���ش��و�ء  وم��ب�����ش��ط��ة  �شهلة 
��شتعر��س  �أو  للبيانات  �ل��و���ش��ول 
�شفحات �خلدمة. ويحتوي �لنظام 
على �شور تعبرية �أو �إر�شادية لكل 

و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة م���ن �أج����ل حتقيق 
فيما  �ل��ع��م��الء  ل��ر���ش��ا  ن�شبة  �أع��ل��ى 
�لتي  �حل�شارية  باخلدمات  يتعلق 
تقدمها يف �أكرث من جمال. وياأتي 
�إطالق بو�بة مركز توزيع �لأغذية 
�لإلكرتوين بهدف تي�شر �إجر�ء�ت 
�لغذ�ئية ومبا  �ملو�د  �حل�شول على 
ت��ن��ف��ي��ذ جميع  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  ي��ت��ي��ح 
�ل���ت���م���ه���ي���دي���ة يف ه���ذ�  �خل�����ط�����و�ت 

�لإطار.
�ل���ب���و�ب���ة  �أن  ب���ال���ذك���ر  و�جل�����دي�����ر 
�شتخت�شر �لكثر من وقت �لعميل 
�ل�شر�ء  عملية  تتطلب  ل  ب��ح��ي��ث 
�إىل  �ل���ع���م���ي���ل ���ش��خ�����ش��ي��اً  ح�������ش���ور 
�ملو�د  لطلب  �لعمالء  خدمة  مركز 
�لغذ�ئية و�إجر�ء عملية �لدفع. كما 
يتيح �لنظام للعميل �إمكانية �ختيار 
�أح��د م��ر�ك��ز ت��وزي��ع �مل���و�د �لغذ�ئية 
و�لتي تغطي جميع مناطق مدينة 
من  �مل�شرت�ة  �مل��و�د  ل�شتالم  �لعني 

خالل �لبو�بة.
�لنعيمي  ر��شد علي  �شعادة  و�أ�شاف 
�أن هناك خطة م�شتقبلية لتطوير 
م�شتمر  ب�شكل  �ل��ب��و�ب��ة  وحت��دي��ث 
�أج�����ل ���ش��م��ان ج�����ودة �خلدمة  م���ن 

��شافة �ىل �لقو�نني و�لت�شريعات 
�لعمل  و�إم����ك����ان����ي����ة  �لحت������ادي������ة 
ع��ن ب��ع��د ح��ي��ث ي��ت��م �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�لق�شية منذ ورودها من �ل�شرطة 
مرور� مبرحلة �لتحقيق و�ملحالة 
ب�شكل  �لكرتونيا  �لحكام  وتنفيذ 

كامل.
كما �طلع �لوفد على �آخر �إجناز�ت 

عجمان  �إم���ارة  يف  �لعامة  �لنيابة 
على  �لعام  �ملحامي  ح�شول  وه��ي 
و�شام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�ل�شر�يف  �مل���ج���ال  يف  دب����ي  ح���اك���م 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  ب���رن���ام���ج  ���ش��م��ن 
للتميز �حلكومي وح�شول �لنيابة 

�إم�������ارة ع��ج��م��ان على  �ل���ع���ام���ة يف 
 2008-9001 �لي����زو  ���ش��ه��ادة 
�ملتعلقة ب��اإد�رة �جل��ودة. كما �طلع 
�لوفد على �خلدمات �لتى تقدمها 
�شو�ء  للمتعاملني  �لعامة  �لنيابة 
م��ن خ���الل �مل��وق��ع �لك���رتون���ى �و 
من خالل مركز خدمة �ملتعاملني 

فى �لنيابة �لعامة .

ختام مبادرة �أب�صر يف م�صت�صفى غياثي بالغربية

تطبيق نظام �لهاتف �لتفاعلي يف م�صت�صفى تو�م

•• الفجر – املنطقة الغربية:

م�شت�شفى  يف  �م�س  �ول  �لغربية  م�شت�شفيات  �ختتمت 
خدمات  توفر  يف  �شاهمت  و�لتي  �ب�شر  مبادرة  غياثي 
و�حلنجرة  و�لذن  و�لن��ف  �لقلب  تخ�ش�شات  يف  طبية 

و�لتغذية ��شتفاد منها 96 مري�س من �هايل غياثي .
متكن  �ل���ط���و�رئ  بق�شم  �مل��ر���ش��ى  �ح���د  فح�س  وخ���الل 
طبيب �لقلب من �كت�شاف حالة نادرة ت�شمى متالزمة 
بروقاد� ومت �حالته على �لفور مل�شت�شفى �ل�شيخ خليفة 
لرتكيب جهاز مزيل رجفان د�خل �لقلب كما مت تقييم 
وظيفة �لقلب ل19 مري�س منهم 4 مر�شى د�خليني 
وذلك خالل يومي �حلملة و�لتي لقت �قباًل كبر�ً من 
�ملر�شى وقالت ز�هرة �شعيد �ملن�شوري مديرة م�شت�شفى 
كبر�ً  �ق��ب��اًل  �شهد  �مل��ب��اردة  من  �لأول  �ليوم  �أن  غياثي 
وذلك  باملبادرة  رحبو�  �ملر�شى  �أن  و�أك���دت  �ملر�شي  من 

لتخفيف �أعباء �ل�شفر للم�شت�شفيات �لكبرة مثل مدينة 
ز�يد وخليفة و�ملفرق وغرها لتلقي �لعالج �لالزم.

و�لرقي  �ل���ت���ط���ور�ت  م����دى  �ىل  �مل��ن�����ش��وري  و������ش����ادت 
غ��ي��اث��ي يف  �مل��ق��دم��ة يف م�شت�شفى  �ل��ط��ب��ي��ة  و�خل���دم���ات 
�لونة �لخرة . ومن جانبه قال �شامل عي�شى �ملزروعي 
�ب�شر  مبادرة  �إن  �لغربية،  مل�شت�شفيات  �لتنفيذي  �ملدير 
�لغربية وذلك  �ملر�شى يف جميع مناطق  �شتقوم بعالج 
�لطبية  �ل��رع��اي��ة  جم��ال  يف  �حل��ا���ش��ل  �لنق�س  ملعاجلة 
بع�س  ع��ل��ى  �مل��ت��ز�ي��د  و�ل��ط��ل��ب  �مل�شت�شفيات،  بع�س  يف 
�إيجاباً على �ل�شحة  �لتخ�ش�شات �لطبية ومبا ينعك�س 
��شتحد�ث  مت  حيث  �لغربية  له��ايل  �لعامة  و�ل�شالمة 
�لتي ر�شدت  م��ب��ادرة م�شوؤول  �مل��ب��ادرة متا�شيا مع  ه��ذه 
�لنق�س �حلا�شل يف �خلدمات �لطبية باملنطقة، وتقرر 
جلب جمموعة �ن �لأطباء �ملتخ�ش�شني ميكنهم �لتناوب 

�شمن �لنظام �ل�شحي �لتابع ل�شركة �شحة.

•• العني - الفجر:

م��ع ج��ون��ز هوبكنز  ب��ال���ش��رت�ك  ت���و�م  �أع��ل��ن م�شت�شفى 
متعدد  �لتفاعلي  �ل��ه��ات��ف  ن��ظ��ام  تطبيق  ع��ن  �لطبية 
و�لر�شائل  �ل�شوتي،  �لت�شال  بني  يدمج  �لذي  �للغات 
�لعربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  �لل����ك����رتوين،  و�ل���ربي���د  �ل��ن�����ش��ي��ة، 
و�لإجنليزية على مد�ر 24 �شاعة طو�ل �أيام �لأ�شبوع. 
�ل��ت��ف��اع��ل��ي يف  �ل��ه��ات��ف  ن��ظ��ام  �أن ي�شهم  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
حت�شني وزيادة كفاءة خدمة �لعمالء، و�نخفا�س �أوقات 
و�لفحو�شات  �ملو�عيد  �إىل جدولة  بالإ�شافة  �لنتظار، 
غرها  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�أ����ش���رع  �أ���ش��ه��ل  ب�شكل  �لطبية 
يف  �لتفاعلي  �لهاتف  نظام  يعمل  حيث  �خلدمات.  من 
م�شت�شفى تو�م على و�شل �ملر�شى و�لزو�ر مبو�عيدهم 
وغ���ره���ا م���ن �ل����ش���ت���ف�������ش���ار�ت �لأخ��������رى، ك��م��ا يعمل 
مثل  �مل�شت�شفى  يف  �لق�����ش��ام  مبختلف  بربطهم  �أي�����ش��ا 
�ل�شيدلية، و�شوؤون �ملر�شى ، و�لتاأمني �ل�شحي و ق�شم 

�ملو�رد �لب�شرية.
���ش��ري��ة وخ�شو�شية  �ل��ت��ف��اع��ل��ي  �ل��ه��ات��ف  ن��ظ��ام  وي��ع��زز 
�ملو�عيد و �ل�شتف�شار�ت  �ملعلومات لدى خدمة تنظيم 
�لخرى للمر�شى ، حيث على �ملر�شى �لت�شال بالرقم 
يف  �مل�شجلة  �لنقالة  هو�تفهم  من   7677444-03

�مل�شت�شفى و�إعطاء رقم �ل�شجل �لطبي �خلا�س بهم.
وتقول مي�شلون �لتميمي، �شابط �أول يف مركز �لت�شال 
�ملر�شى  مطالب  ن��درك  �أ�شبحنا   : ت��و�م  م�شت�شفى  يف 
و�لزو�ر برفع كفاءة �خلدمات �لتي يقدمها �مل�شت�شفى، 
و��شتطالعات  �ل��دوري��ة  �مل��ر�ج��ع��ة  عمليات  ع��رب  وذل��ك 
بالرد  قمنا  ل��ق��د  بينهم.  فيما  ب��ه��ا  ن��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل����ر�أي 
�أوقات  �أل وهي تقليل  على �إحدى مطالبهم �لرئي�شية 
�لنتظار حتى يتمكنو� من �إد�رة وقتهم ب�شكل �أف�شل . 
و�كدت: نحن على يقني من �أن نظام �لهاتف �لتفاعلي 
�شوف يالقي �قباًل كبر�ً مبجرد �لعتياد عليه وجتربة 

�خلدمات �لتي يقدمها . 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبر ماركت �لمانة و�لثقة 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1163186 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مبارك �شامل عبد�هلل مبارك �ل�شيعري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خمي�س �شامل �شعيد عبد�هلل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عارف �شالح �شليم ح�شن �ملنهايل

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/�شوبر ماركت �لمانة و�لثقة ذ.م.م
AL MANA & AL THIQA SUPERMARKET LLC

�ىل/�شوبر ماركت �لمانة و�لثقة 
AL MANA & AL THIQA SUPERMARKET

فك عقد �شر�كة ذ.م.م بني �لطر�ف
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/برق �ليا�شمني لل�شيانة 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1151491 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/برق �ليا�شمني لل�شيانة �لعامة

BAIRAQ AL YASMIN GENERAL MAINTENANCE

�ىل/برق �ليا�شمني لل�شيانة �لعامة و�لعقار�ت 
BAIREQ AL YASMIN PROPERTY MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE EST

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاأجر �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�نوفيت لالعالن و�لت�شويق

رخ�شة رقم:CN 1085013 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ماجدة �بر�هيم �ل�شيخ علي )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل علي �بر�هيم �حلمادي )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مرو�ن حمد �شامل �شعيد �ل�شام�شي

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�نوفيت لالعالن و�لت�شويق

INNOVATE ADVERTISING & MARKETING
�ىل/�نوفيت لالعالن و�لت�شويق ذ.م.م 

INNOVATE ADVERTISING & MARKETING LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة نخبة �لمار�ت

رخ�شة رقم:CN 1065289 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*2 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري:من/م�شبغة نخبة �لمار�ت
EMIRATES ELITE LAUNDRY

�ىل/مارزو للكمبيوتر
MARZO COMPUTER

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة و��شالح �لت �حلا�شب �للكرتوين )9511001(
تعديل ن�شاط/حذف غ�شيل �ملالب�س )9601002(

تعديل ن�شاط/حذف كي �ملالب�س )9601001(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1060036:غز�ل �لو�دي رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لبحر  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

�لزرق للمفار�س و�لبطانيات
 رخ�شة رقم:CN 1208683 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون 

بر�عم �ل�شهامة لالطفال
 رخ�شة رقم:CN 1196222 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1023584:بو �شيف  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شم�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبحر لتجارة قطع غيار �ملعد�ت
 رخ�شة رقم:CN 1199665 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شركة �لطائر  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1016169:لخ�شر �لتجارية ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ماجد علي مبارك عبد�هلل �لعتيقي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �ل�شيد علي �ل�شيد حممد �ل�شيد �شالح �لنوي�س

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
عني  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1053724:لو�دي للنقليات �لعامة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة م�شاعد ح�شن علي �ملن�شوري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل م�شاعد ح�شن علي �ملن�شوري

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اعالن قبل �صدور الرتخي�س
�ل�شوؤون  قطاع   - �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  بهذ� 
 CN  1032619 رقم  �لتجارية  �لرخ�شة  بان  �لتجارية 
بال�شم �لتجاري: �لريام خلياطة �ملالب�س �لرجالية وميلكها 

�ل�شيد/ حممود علي �حمد �لزبيدي �مار�ت �جلن�شية.
حيث �بدى �ملذكور �عاله رغبته يف �جر�ء �لتعديالت �لتالية:
تعديل �ل�شم �لتجاري �ىل/و�دي �لريام خلياطة �ملالب�س �لن�شائية.

وذلك قبل �شدور �لرتخي�س
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوء �لفجر لتجارة 
 CN 1504542:و��شتر�د �ملالب�س �لن�شائية �جلاهزة رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد حممد �شعيد �حمد �لبل )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف طالل عبد�هلل �شامل �لزيدي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة �لب�شمة

 رخ�شة رقم:CN 1428862 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد مبارك فايل حبيب �جلنيبي )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف يو�شف ح�شن حممد طالب �خلوري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممود خلف �بر�هيم علي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ف�شر�شت هارموين 

لالزياء رخ�شة رقم:CN 1177850 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حنان عبد�هلل زوجة مطر حميد مبارك �ملهري )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف علي عبد�هلل علي �لعيد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف زينب عمر�ن حممد د�ود
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حميد �مل�شعود 

CN 1009118:شوفتوير �شي�شتمز ذ.م.م  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
توبي �دمز من 24.5% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف هارولد هيلي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  �لعني  درة  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1122777 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ��شماء جا�شم �شامل ربيع �لظاهري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف زهرة جو�د عجيل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ثريا خمي�س �شامل �شم�شوم �لنعيمي

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/�شالون درة �لعني ذ.م.م 
DURRAT AL AIN SALON LLC

�ىل/�شالون درة �لعني 
DURRAT AL AIN SALON

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �حللول �لق�شوى للمقاولت 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1176323 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد علي زيد �شعيدوه �حلب�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عادل علي عبيد �شعيد علي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامح حممود مغاوري ن�شار

تعديل ر�أ�س �ملال/من 150000 �ىل 0
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري:من/�شركة �حللول �لق�شوى للمقاولت �لعامة ذ.م.م

ULTIMATE SOLUTIONS GENERAL CONTRACTING LLC
�ىل/موؤ�ش�شة �حللول �لق�شوى للمقاولت �لعامة 

ULTIMATE SOLUTIONS GENERAL CONTRACTING EST
�ىل  �ملزروعي  فا�شل  مبارك  ورثة  بناية  �ل�شوق  �لعني  �لعني  عنو�ن/من  تعديل 

�لعني �شناعية هيلي �شناعية هيلي خلفان �شعيد خلفان ح�شرم �لكتبي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
و�دي  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1129991:لرمال لعمال �لبالط رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة و�دي �لرمال لعمال �لبالط

�ىل/�لعنابي لعمال �لبالط 
AL ANNABI TILE WORKS

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

بالهوميل للتجارة و�ل�شتر�د
 رخ�شة رقم:CN 1120978 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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••  نيودلهي-وام:

 �أقام �شعادة حممد �شلطان �لعوي�س �شفر �لدولة لدي �لهند و�شعادة �لعقيد خمي�س 
مبنا�شبة  ��شتقبال  حفل  �أم�س  م�شاء  نيودلهي  يف  �لع�شكري  �مللحق  �لوهيبي  حممد 
يف  �مل�شوؤولني  كبار  من  عدد  �حلفل  ح�شر  �مل�شلحة  �لقو�ت  لتوحيد   37 �ل�  �لذكري 
لدي  �ملعتمدين  �لع�شكريني  و�مللحقني  �لهندية  �ل��دف��اع  ووز�رة  �لهندية  �حلكومة 
هام�س  وعلي  و�لقن�شلي.  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  �أع�شاء  من  وع��دد  �لهند  جمهورية 
هذ� �حلفل مت عر�س فيلم يعك�س �لتطور �لذي و�شلت �إليه �لقو�ت �مل�شلحة يف دولة 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

••  برلني-وام:

يف  �ملتحدة  �لعربية  ل��الإم��ار�ت  �لع�شكرية  �مللحقية  �أق��ام��ت 
جمهورية �أملانيا �لإحتادية �إحتفال بالذكرى �ل�37 لتوحيد 
�لعربية  �لإم���ار�ت  �شفارة  مببنى  �أم�س  يوم  �مل�شلحة  �لقو�ت 

�ملتحدة يف برلني.
لدى  �ل��دول��ة  �شفر  �جلنيبي  م��ب��ارك  ���ش��ع��ادة جمعة  ك��ان  و 
�أملانيا �لإحتادية و�مللحق �لع�شكري �شعادة �لعميد  جمهورية 
�آل علي ودبلوما�شيو �ل�شفارة و�مللحقية  �لركن عي�شي ر��شد 

�لع�شكرية يف �إ�شتقبال �ملدعوين.
�شارك يف �لإحتفال كبار �شباط وز�رة �لدفاع �لأملانية وروؤ�شاء 

�لبعثات و�أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي و�مللحقون �لع�شكريون 
�لإحتادية  �أملانيا  جمهورية  يف  �ملعتمدون  و�لأج��ان��ب  �لعرب 
و�لإعالمية  �لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن  وع���دد 
�لإمار�تيني  و�ل��د�ر���ش��ني  للمو�طنني  ب��الإ���ش��اف��ة  �لأمل��ان��ي��ة 
�ملقيمني يف �أملانيا �لذين عربو� جميعا عن �إعتز�زهم بالدور 
�لذي تقوم به �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ب�شكل عام و�لقو�ت 

�مل�شلحة ب�شكل خا�س يف دعم �ل�شلم و�لعدل و�لأمن �لعاملي.
وت�شمن �لإحتفال عر�س فيلم عن �إجناز�ت �لقو�ت �مل�شلح�ة 
�ملختلفة  �خل��ارج��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ات  تو�شح  ل��وح��ات  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
عمليات  يف  2013م  �إىل   1976 ع��ام  من  �مل�شلحة  للقو�ت 

حفظ �ل�شالم و�لأعمال �لإن�شانية . 

••  اأبوظبي-وام:

 �أقامت �لقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي �حتفال 
 37 �ل�  �مل�شلحة  �لقو�ت  توحيد  ذك��رى  مبنا�شبة 
�لركن طيار حممد بن  �للو�ء  �شعادة  ..بح�شور 
�ل��ق��و�ت �جلوية  �ل��ق��م��زي ق��ائ��د  ���ش��وي��د�ن �شعيد 
و�ل��دف��اع �جل���وي. ب���د�أ �لح��ت��ف��ال ب��ت��الوة عطرة 
من �آيات �لذكر �حلكيم �ألقى بعدها قائد �لقو�ت 
�جلوية و�لدفاع �جلوي كلمة قدم فيها �لتهاين 
و �شادق مو�ثيق �لعهد و�لولء ل�شاحب �ل�شمو 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�مل�شلحة حفظه �هلل و�إىل  �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  �إخو�نهما  و�إىل  �هلل  رع��اه  دب��ي 
و�إىل  �لإم�����ار�ت  ح��ك��ام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
37  لتوحيد  �ل����  �ل���ذك���رى  �مل�����ش��ل��ح��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�إن ذكرى توحيد �لقو�ت  �مل�شلحة. وقال  �لقو�ت 
و�لنظرة  �حلكمة  تلك  ل��الأذه��ان  تعيد  �مل�شلحة 
مبقت�شيات  منها  و�إدر�ك���ا  وعيا  لالأمور  �لثاقبة 
�حل��اج��ة وم�����ش��ت��ل��زم��ات �ل��وق��ت �إن��ه��ا روؤي����ة باين 
ب��اإذن �هلل تعاىل  له  �ملغفور  روؤي��ة  �لوطن وعزته 

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان رحمه �هلل �إنها 
و�أف�شل  �ل�شور  باأبهى  و�لإن�����ش��ان  �ل��وط��ن  روي��ة 
�لأحو�ل فمن وحي روؤيته رحمه �هلل �لتي �أر�دت 
�لوحدة لهذ� �لوطن بتحقيق حلم �لإحتاد كانت 
�إىل وح��دة جديدة تزيد من  �أي�شا ترمي  روؤيته 
حلمة �لإحتاد وتاآزره �إنها وحدة �ل�شف و�لكلمة 
يعي�س  وملن  �لوطن  لهذ�  و�لقوة  �لدفاع  ووح��دة 
على �أر�س هذ� �لوطن �إنه قر�ر �لتوحيد للقو�ت 
�مل�شلحة لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لذي 
لهذه  ي�شاف  وم�شريا  تاريخيا  ق���ر�ر�  يعترب 
�لأر�س ومن عليها ففيه ��شت�شعار جديد حلجم 
�مل�شوؤولية �لكبرة و�جل�شيمة و�لتي تطلب معها 

ل��ي�����س ت�����ش��اف��ر �جل��ه��ود و�ل��ه��م��م وح�����ش��ب و�إمن���ا 
تقدمي �لنف�س فد�ء لهذ� �لوطن قبل �أي مطلب 
�لركن  �ل��ل��و�ء  ���ش��ع��ادة  ت��وج��ه  . بعدها  �أو غ��ر���س 
طيار حممد بن �شويد�ن �شعيد �لقمزي بكلمته 
�إىل �شباط و�شباط �شف و�أفر�د �لقو�ت �جلوية 
يبذلونه  ك��ل جهد  لهم  �شاكر�  �جل��وي  و�ل��دف��اع 
خلدمة هذ� �لوطن �لغايل ود�عيا لهم �أن يظلو� 
�أد�ء و�جباتهم  �لعهد يحر�شون على  د�ئما على 
ب��ك��ف��اءة و�إخ���ال����س. ب��ع��د ذل���ك مت ع��ر���س فيلم 
و�ك��ب م�شرة  �ل��ذي  �لتطور  م��دى  وثائقي بني 
�ل��ق��و�ت �جل��وي��ة و�ل���دف���اع �جل���وي م��ن��ذ ن�شاأتها 
وحتى �ليوم تالها عدد� من �لق�شائد �ل�شعرية. 

••  ا�شالم اأباد-وام:

لدولة  �لع�شكرية  �مللحقية  �أق��ام��ت   
��شالم  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت 
��شتقبال  ح��ف��ل  �أم�������س  م�����ش��اء  �أب������اد 
مبنا�شبة �لذكرى �ل�شابعة و�لثالثني 

لتوحيد �لقو�ت �مل�شلحة.
�شعادة  �ل�����ش��ي��وف  ��شتقبال  يف  وك���ان 
عي�شى عبد�هلل �لبا�شه �لنعيمي �شفر 
�لدولة يف ��شالم �أباد و�شعادة �لعقيد 
�لركن غامن علي غامن �آل علي �مللحق 
�لع�شكري و�أع�شاء �ل�شفارة و�مللحقية 

�لع�شكرية.
روؤ�شاء  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ح�����ش��ر �حل��ف��ل 
�لقياد�ت �لع�شكرية �مل�شرتكة �لفريق 
وين ممثال  �شميم  باك�شتان خالد  يف 
�لباك�شتانية  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت  ع���ن 
ير�فقه رئي�س �أركان �لقو�ت �لبحرية 
وع��دد من  �شانديال  �آ�شف  �لم���ر�ل 
و�ل�شفر�ء  �لع�شكريني  �ل��ق��ادة  ك��ب��ار 
و�ل�شخ�شيات  �لع�شكريني  و�مللحقني 
�ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة وط�������الب �لم��������ار�ت 

�لد�ر�شني يف باك�شتان.
�ل��ف��ري��ق خالد  �ل�����ش��رف  وق���دم �شيف 
عي�شى  ل�شعادة  �لتهاين  وي��ن  �شميم 
�ل��ن��ع��ي��م��ي �شفر  �ل���ب���ا����ش���ه  ع����ب����د�هلل 
غامن  �لركن  �لعقيد  و�شعادة  �لدولة 
�لع�شكري  �مللحق  علي  �آل  غامن  علي 
�لعربية  �لم��������ار�ت  ل���دول���ة  ومت���ن���ى 
م��زي��د� من  و�شعبا  ح��ك��وم��ة  �مل��ت��ح��دة 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  ظ���ل  يف  �ل���ت���ق���دم 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لقائد  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�هلل  حفظه  �مل�شلحة  للقو�ت  �لع��ل��ى 
�ملميزة بني قو�ت  ..و�أ�شاد بالعالقات 
�لثنائي  �لتعاون  وم�شتوى  �لبلدين 

بينهما يف خمتلف �ملجالت.
وق���ال �ل��ف��ري��ق خ��ال��د �شميم وي���ن يف 
ت�شريحات لوكالة �أنباء �لمار�ت �إنه 
ي�شعر بالفخر و�لعتز�ز وهو ي�شارك 
�حتفالها  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت 
�مل�شلحة  �ل������ق������و�ت  ت���وح���ي���د  ب����ي����وم 
�أق��رب دولة �ىل قلوب  باأنها  وو�شفها 
�لبلدين  وت����رب����ط  �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ني 

عن  و�أع��رب  ومثالية  مميزة  عالقات 
�لذي ت�شطلع  �لر�ئد  للدور  تقديره 
به �لقو�ت �مل�شلحة لدولة �لإمار�ت يف 
دعم �ل�شلم و�لأمن �لعاملي �ىل جانب 

قيامها مبهام �ن�شانية.
وق����ال ���ش��ع��ادة �ل�����ش��ف��ر �ل��ن��ع��ي��م��ي يف 
توحيد  �إن  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  ت�����ش��ري��ح 
جاء  عاما   37 قبل  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
ل��ي��وؤك��د ر���ش��وخ ه���ذه �ل��دول��ة وجتاوز 
�لر�شيدة  �لقيادة  وحتقيق  �لتحديات 
ب����اإذن �هلل تعاىل  ب��ق��ي��ادة �مل��غ��ف��ور ل��ه 
�آل نهيان  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 
يف  �شعبه  وتطلعات  ث���ر�ه-  �هلل  طيب 
على  موحدة  �لبا�شلة  قو�ته  يرى  �أن 
ت��وح��د �لوطن  �أن  ب��ع��د  ث��اب��ت��ة  �أ���ش�����س 
مع  �ل��ق��ي��ادة  ت��الح��م  بف�شل  �ل��غ��ايل 
تلك  �لإجن��از�ت منذ  �ل�شعب وتو�لت 
�ل�����ش��ن��ني ح��ت��ى �أ���ش��ب��ح��ت ك���ل �أرك�����ان 
�لنه�شة �ل�شاملة �لتي يعي�شها �لوطن 
�ملجالت  �أوج�����ه  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���غ���ايل 
�شهدها  �لتي  �لفريدة  �ملعجز�ت  �أحد 
�لن�شف �لثاين من �لقرن �لع�شرين. 

حظيت  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �إن  و�أ���ش��اف 
باهتمام �لقيادة �لر�شيدة �شعيا لبناء 
�ملخل�شني  �أبنائه  على  يعتمد  جي�س 
و�لقتالية  �لدفاعية  مب��ه��ار�ت��ه  ق��ادر 
باأرقى  �لوطن  على حماية مكت�شبات 
�أ�شاليب �لتطور �لتقني وباتت �شناعة 
�ل�شالح باأيد وطنية تناف�س منتجات 
م�����ش��ان��ع �ل�����ش��الح يف �ل���ع���امل وب���رزت 
�لع�شكرية  �مل��ع��ار���س  يف  ن�����ش��اط��ات��ه��ا 

�ملتخ�ش�شة د�خل �لدولة وخارجها.
وتطرق �ل�شفر �لنعيمي �ىل �أن�شطة 
�لقو�ت �مل�شلحة و�لتي �إمتدت لت�شمل 
�لو�جب  �أ���ش�����س  تر�شيخ  يف  �مل�����ش��اع��دة 
�ل���ن���ز�ع���ات  �لإن���������ش����اين يف م���ن���اط���ق 
و�لكو�رث �لطبيعية يف خمتلف �أرجاء 
فعلى   37 �ل���  �ل�شنو�ت  طيلة  �لعامل 
���ش��ع��ي��د ب��اك�����ش��ت��ان �ل�����ش��دي��ق��ة قامت 
�لفي�شانات  �أث��ن��اء  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
�لن�����ق�����اذ  ب�����اأع�����م�����ال   2010 ع�������ام 
من  بتوجيهات  وخ�ش�شت  و�لغ��اث��ة 
�لقائد  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�هلل  حفظه  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 

- ع���دد� م��ن ط��ائ��ر�ت �ل��ن��ق��ل �جلوي 
نوع  �ل�شخمة  �لعمودية  و�لطائر�ت 
���ش��ي��ن��وك ل��ع��م��ل��ي��ات �لن���ق���اذ و�إخ����الء 
و�إي�شالهم  �مل��ن��ك��وب��ة  �مل��ن��اط��ق  ���ش��ك��ان 
حددتها  �ل��ت��ي  �لإي������و�ء  م��ن��اط��ق  �إىل 
قامت  كما  �لباك�شتانية..  �حلكومة 
باإي�شال كميات كبرة من �مل�شاعد�ت 
�لأخرى  و�لإغ��اث��ي��ة  �لغذ�ئية  و�مل���و�د 
�ملت�شررة وهو  �لأقاليم  �إىل عدد من 
�أمر يتذكره �مل�شوؤولون و�أفر�د �ل�شعب 

�لباك�شتاين بالعرفان و�لتقدير.
ورفع �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات 
بهذه �ملنا�شبة �إىل مقام �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخيه 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
دبي و�إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو حكام 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  و�لفريق  �لإم���ار�ت 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 

و�أفر�د  و�شباط �شف  وق��ادة  �مل�شلحة 
قو�تنا �مل�شلحة و�شعب �لإمار�ت �لويف 
وقيادته  �ل��غ��ايل  �ل��وط��ن  �هلل  وحفظ 

�لر�شيدة.
وقال �لعقيد �لركن غامن علي غامن 
�لتاريخي  �ل��ي��وم  ه��ذ�  �ن��ه يف  �آل علي 
بنهج  و�للتز�م  و�ل��ولء  �لعهد  جندد 
ل�شرف  و�نه  �مل�شلحة  وقو�تنا  �لدولة 
بالقو�ت  �أف����ر�د�  ن��ك��ون  �أن  لنا  عظيم 

و�لعتز�ز  بالفخر  ون�شعر  �مل�شلحة 
�ليها  �رت��ق��ت  �ل��ت��ي  �ملتميزة  للمكانة 
ق��و�ت��ن��ا �مل�����ش��ل��ح��ة وم���ا ت��ت��م��ي��زب��ه من 
ومو�كبتها  وقتالية  تدريبية  ك��ف��اءة 
�إىل  �لع�شكرية  �لتكنولوجيا  �أح���دث 
خالل  من  �لن�شانية  ر�شالتها  جانب 
�لقيام بدور رئي�شي يف خدمة ق�شايا 
و�مل�شاهمة  �لعامل  و�ل�شالم يف  �لأم��ن 
�لكو�رث  منكوبي  معاناة  تخفيف  يف 

�لطبيعية يف باك�شتان ودول �آخرى.
و�أعرب �حل�شور عن تقديرهم �لكبر 
ل���دول���ة �لإم��������ار�ت وم����ا ح��ق��ق��ت��ه من 
�إجناز�ت يف وقت ق�شر ومتنو� ل�شعب 

�لمار�ت دو�م �خلر و�ل�شعادة.
وت���خ���ل���ل �حل����ف����ل ع����ر�����س �أ����ش���رط���ة 
تطور  مر�حل  عن  ولقطات  وثائقية 
�لقو�ت �مل�شلحة ومت توزيع مطبوعات 

�عالمية عن �جناز�ت �لدولة . 

�صفارة �لدولة يف �لهند حتتفل بالذكرى �لـ37 
لتوحيد �لقو�ت �مل�صلحة

�مللحقية �لع�صكرية لالإمار�ت يف �أملانيا حتتفل بالذكرى �لـ 37 لتوحيد �لقو�ت �مل�صلحة 

�لقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي حتتفل بالذكرى �لـ 37 لتوحيد �لقو�ت �مل�صلحة

�مللحقية �لع�صكرية يف ��صالم �أباد حتتفل بالذكرى �لـ37 لتوحيد �لقو�ت �مل�صلحة

•• عمان-وام:

 �حتفلت �مللحقية �لع�شكرية للدولة 
يف �لأردن بالذكرى �ل�/ 37 لتوحيد 
�أم�������س يف فندق  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل����ق����و�ت 
�مل��ري��دي��ان يف ع��م��ان. وق���دم �مللحق 
�ل���رك���ن طيار  �ل��ع��م��ي��د  �ل��ع�����ش��ك��ري 
�لطنيجي  ع���ب���د�هلل  حم��م��د  ���ش��ع��ي��د 
�أ�شمى �آيات �لتهنئة و�لتربيكات �إىل 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�لر�شيدة  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة  و�إىل  �هلل 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �لإم�������ار�ت  ل��ل��دول��ة 
و�للتز�م  و�ل�����ولء  �ل��ع��ه��د  جم����دد� 
و��شتقبل  �مل����ب����ارك.  �ل���دول���ة  ب��ن��ه��ج 
نا�شر  ع��ب��د�هلل  �مل��دع��وي��ن..���ش��ع��ادة 
�شلطان �لعامري �شفر �لدولة لدى 
و�لعميد  �لها�شمية  �لأردنية  �ململكة 
عبد�هلل  حممد  �شعيد  طيار  �لركن 
وموظفي  �أرك������ان  وك����ل  �ل��ط��ن��ي��ج��ي 

�مل��ل��ح��ق��ي��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة ل���ل���دول���ة يف 
عمان. ح�شر �لإحتفال كبار �شباط 
�لعام  و�لأم��������ن  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل����ق����و�ت 

�لأردين  �مل����دين  و�ل���دف���اع  و�ل�����درك 
بجانب �مللحقني �لع�شكريني �لعرب 
�لأردن.  ل��دى  �ملعتمدين  و�لأج��ان��ب 

كما ح�شره عدد من �لوزر�ء و�لنو�ب 
موؤ�ش�شات  يف  و�مل�شوؤولني  و�لأع��ي��ان 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل���ر����ش���م���ي���ة  �ل�����دول�����ة 

و�لثقافية  و�ل�شحافية  �لإعالمية 
و�شيوخ ورموز �لع�شائر �لأردنية من 
و�أع�شاء  وروؤ����ش���اء  �مل��ن��اط��ق  خمتلف 
�لعربي  �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي  �ل�������ش���ل���ك 
�ملو�طنني  م���ن  وح�����ش��د  و�لأج���ن���ب���ي 
�ململكة  يف  �مل��ق��ي��م��ني  �لإم����ار�ت����ي����ني 
تقديرهم  ع�����ن  �أع������رب������و�  �ل�����ذي�����ن 
�لتي  �ملتميزة  للمكانة  و�إحرت�مهم 
�مل�����ش��ل��ح��ة لدولة  �ل���ق���و�ت  ت��ت��ب��و�أه��ا 
و�لدور  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�ل����ري����ادي يف دع����م �ل�����ش��ل��م و�لأم�����ن 
�لعربية  �ل�����ش��اح��ت��ني  ع��ل��ى  �ل��ع��امل��ي 
و�لدولية..�إ�شافة �إىل مد يد �لعون 
لل�شعوب �ملنكوبة يف مناطق �لكو�رث 
ختام  ويف  و�لأزم�����������ات.  و�حل��������روب 
�حلفل قدم عدد من �لطالب ورعايا 
يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�لرت�ث  من  متنوعة  فقر�ت  �لأردن 
و�ل���ف���ل���ك���ل���ور �ل�����ش��ع��ب��ي �خل����ا�����س يف 

�لإمار�ت وق�شائد وطنية معربة. 

�مللحقية �لع�صكرية للدولة يف �الأردن حتتفل بالذكرى �لـ/37 لتوحيد �لقو�ت �مل�صلحة

••  الريا�س-وام:

�ل�����دول�����ة لدى  ����ش���ف���ارة  �أق�����ام�����ت   
�لليلة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
مبنا�شبة  ��شتقبال  �ملا�شية..حفل 
�لقو�ت  لتوحيد   37 �ل���  �ل��ذك��رى 
وذل��ك يف ق�شر طويق يف  �مل�شلحة 
�لريا�س.  يف  �لدبلوما�شي  �حل��ي 
�شعيد حممد  �شعادة حممد  وك��ان 
�ل���ظ���اه���ري ���ش��ف��ر �ل����دول����ة لدى 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية و�لعقيد 
�ل�شحي  ���ش��ل��ي��م  م�����ش��ع��ود  �ل���رك���ن 
�لدولة  ب�شفارة  �لع�شكري  �مللحق 
�ملدعوين  م�شتقبلي  م��ق��دم��ة  يف 

ك��ان يف مقدمتهم معايل  و�ل��ذي��ن 
ر��شد  ب��ن  �للطيف  عبد  �ل��دك��ت��ور 
ملجل�س  �ل����ع����ام  �لأم�������ني  �ل����زي����اين 
�لعربية.  �خل��ل��ي��ج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون 
وح�������ش���ر �حل���ف���ل ع�����دد ك���ب���ر من 
�شفر�ء دول جمل�س �لتعاون لدول 
�لعربية  و�ل���دول  �لعربية  �خلليج 
و�لأجنبية وكبار �لقادة �لع�شكريني 
باململكة  �مل�شلحة  �لقو�ت  و�شباط 
و�مللحقني  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل���ع�������ش���ك���ري���ني �مل���ع���ت���م���دي���ن ل���دى 
�ململكة وممثلي �ملنظمات و�لهيئات 
من  و�لعديد  و�لإقليمية  �لدولية 
و�لإع���الم. وقدم  �ل�شحافة  رج��ال 

�شعادة  �إىل  �ل���ت���ه���اين  �ل�����ش��ي��وف 
�لع�شكري  و�ملحلق  �ل��دول��ة  �شفر 
و�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ني �ل���ع���ام���ل���ني يف 
توحيد  ذك���رى  مبنا�شبة  �ل�شفارة 
�ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة م�����ش��ي��دي��ن مبا 
حققته دول��ة �لإم���ار�ت من نه�شة 
وتطور كبرين يف جميع �ملجالت 
�ملا�شية.  �لأرب���ع���ة  �ل��ع��ق��ود  خ���الل 
�إعجابهم  ع��ن  �ل�����ش��ي��وف  و�أع�����رب 
ب�����الإجن�����از�ت �ل���ت���ي حت��ق��ق��ت على 
�أر�س �لإمار�ت ونقلو� حتياتهم �إىل 
قيادة �لدولة �لر�شيدة متمنني لها 
�لتقدم  دو�م  �لإم���ار�ت���ي  ولل�شعب 

و�لزدهار. 

�صفارة �لدولة يف �ل�صعودية حتتفل بالذكرى
 �لـ 37 لتوحيد �لقو�ت �مل�صلحة

•• الفجر-املنطقة الغربية: 

يف  و�لوق����اف  �ل�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  نظمت 
فئة  يف  �ملثاليني  للعاملني  ت��ك��رمي  حفل  �لغربية  �ملنطقة 
�لول  �لربع  و�لعامل وذلك خالل  �ملثايل و�لم��ام  �ملوظف 
. �شهد �لحتفال �شلطان ز�يد  2013م  �لعام �جلاري  من 
�ل�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  ف��رع  مدير  �مل��زروع��ي 
و�لأوقاف باملنطقة �لغربية ونا�شر خلفان �ملزروعي رئي�س 

ق�شم �ل�شوؤون �ل�شالمية وعدد من �لعاملني بالوقاف ومت 
تكرمي باتاين حممد نور �هلل على �لعامل �ملثايل و حممد 
حمفوظ زين �لعابدين على �لمام �ملثايل ،وحممد جمال 
هذ�  �ن  �ىل  �ملزروعي  �شلطان  و�أ�شار  �ملثايل  �ملوظف  ها�شم 
من  ك��ث��ر  �ن  م��ع��ت��رب�  للموظفني  ح��اف��ز�  يعترب  �ل��ت��ك��رمي 
لهم  يكون  �ن  متمنياً  �ملثايل  �ملوظف  ي�شتحقون  �ملوظفني 
دور يف �ملر�ت �لقادمة ، وطالب �ملزروعي من جميع �ملوظفني 

�جلد و�لجتهاد و�ملثابرة لالرتقاء بالعمل �لوظيفي .

�ن��ط��ل��ق��ت يف م���وؤ����ش�������ش���ة �لإم��������ار�ت 
لالت�شالت �ت�شالت �ليوم فعاليات 
د�ئرة  تنظمه  �ل��ذي  �ل�شحة  �أ�شبوع 
�ملو�رد �لب�شرية يف �ملوؤ�ش�شة بالتعاون 
م��ع ع���دٍد م��ن �جل��ه��ات �ملخت�شة يف 
و�ل�شحية  �لطبية  �ل��رع��اي��ة  جم��ال 

و�لأ�شرية. 
وي��ه��دف ه��ذ� �حل��دث �ل��ذي ي�شتمر 
زيادة  �إىل  �ل�شهر  م��ن  �لثامن  حتى 
�ت�شالت  م���وظ���ف���ي  ل�����دى  �ل����وع����ي 
�ل�شحة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
و�لعالج  �ل���وق���اي���ة  وط�����رق  �ل��ع��ام��ة 
م���ن �ل��ع��دي��د م���ن �لأم����ر������س. كما 
يناق�س عدد�ً من �ملو��شيع �ملختلفة 
�لغذ�ئية  �ل����ع����اد�ت  ت���ت���ن���اول  �ل���ت���ي 

�إىل  و�ملمار�شات �ليومية �لتي توؤدي 
�ل�شحية  �مل�شاعفات  من  جمموعة 
و�أف�شل �لطرق و�لو�شائل لتفاديها، 
على  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل  بالإ�شافة 

�لعاد�ت �جليدة �لو�جب �تباعها. 
�ل�شحة  �أ����ش���ب���وع  وي��ت�����ش��م��ن  ه�����ذ� 
ع���������دد�ً م�����ن �مل����ح����ا�����ش����ر�ت وور�������س 
يقدمها  �ل��ت��ي  �ملتخ�ش�شة  �ل��ع��م��ل 
�ملجالت  جميع  م��ن  �خت�شا�شيون 
�لطبية و�لنف�شية و�لجتماعية، كما 
�لفحو�شات  م��ن  ع���دد�ً  �أي�����ش��اً  يقدم 
�لطبية �ملجانية للموظفني وتقدمي 
�أية  لتد�رك  لهم  �لالزمة  �لن�شائح 

م�شاكل �شحية قبل حدوثها.
يون�س  ق�������ال  �لإط�������������ار،  ه�������ذ�  ويف 

�لرئي�س  �ل����ن����م����ر،  ع����ب����د�ل����ع����زي����ز 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���م���و�رد �ل���ب�������ش���ري���ة ، 
مبوظفيها  �ت�������ش���الت  �ه��ت��م��ام  �أن 
�لتطوير  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ي��ق��ت�����ش��ر  ل 
وعلى  ب��ل  فح�شب  و�لإد�ري  �ملهني 
�ل�شعيد �ل�شخ�شي �أي�شاً حيث تويل 
�ت�شالت �شحة موظفيها وتطورهم 
�لهتمام  درج��ات  �أق�شى  �ل�شخ�شي 
فال�شحة �جليدة هي �أ�شا�س �لنجاح 
يف ك��ل �مل��ج��الت ودورن���ا هنا يتعدى 
لتقدمي  ت�����ش��ع��ى  م��وؤ���ش�����ش��ة  ك���ون���ن���ا 
�أف�������ش���ل �خل����دم����ات ل��ع��م��الئ��ه��ا �إىل 
�مل�شاهمة  جم��ال  يف  ر�ئ���دة  موؤ�ش�شة 
لن�شر  �ملختلفة  �ملجتمع  ن�شاطات  يف 
�ل�شحي، كما و�شكر �جلهات  �لوعي 

وخدماتها  عرو�شها  على  �مل�شاركة 
�لتي قدمتها و�لتي ت�شهم يف تعزيز 
قدر�ت �ملوظفني على حتقيق �لأد�ء 

�لأمثل. 
و�أ�����ش����ب����وع �ل�������ش���ح���ة ه����و ج�����زء من 
ب����رن����ام����ج �إ�������ش������ر�ك �مل����وظ����ف����ني يف 
�ملوؤ�ش�شة  جلعل  و�ل��ه��ادف  �ت�شالت 
ترتقي بخدمة موظفيها عن طريق 
و�لن�شاطات  �لرب�مج  �أف�شل  تقدمي 
�ل�شحية  �ل����رع����اي����ة  جم�������الت  يف 
ت�شهم  و�ل��ت��ي  و�ل��رتف��ي��ه  و�ل�شالمة 
هذ�  ويف  حياتهم،  ب��و�ق��ع  ب��الرت��ق��اء 
�ل�شياق قامت �ملوؤ�ش�شة بالعديد من 
�مل��ج��الت مثل  �مل��ب��ادر�ت يف خمتلف 
�لريا�شية و �ملجتمعية وغرها من 

�لأن�شطة. 
�لإم�����������ار�ت  م���وؤ����ش�������ش���ة  �أن  ي����ذك����ر 
�أثبتت  ق��د  �ت�����ش��الت   - لالت�شالت 
موؤ�ش�شة  �أن��ه��ا  منا�شبة  م��ن  �أك��رث  يف 
�لب�شرية  �لطاقات  رع��اي��ة  يف  ر�ئ���دة 
�لتطوير  ب�����ر�م�����ج  م�����ن  ل����دي����ه����ا، 

�إىل  و�مل���ه���ن���ي  �لإد�ري  و�ل���ت���دري���ب 
خمتلف �لأن�شطة �ل�شحية وغرها 
�ل��دوؤوب لالرتقاء  �شعيها  يعك�س  ما 
�أنها  حيث  لديها  �لب�شرية  بالكو�در 
جمال  يف  وتطورها  جناحها  �أ�شا�س 

تقدمي �أف�شل �خلدمات و�أحدثها.

�ل�صوؤون �الإ�صالمية و�الأوقاف تنظم حفل لتكرمي �ملوظف �ملثايل يف �لغربية 

�نطالق فعاليات �أ�صبوع �ل�صحة يف �ت�صاالت

••  �شيوؤول-وام:

 �أقامت �مللحقية �لع�شكرية لدولة �لإمار�ت �لعربية يف كوريا �جلنوبية بالتن�شيق 
�لعا�شمة  و�شط  لوتيه  بفندق  ��شتقبال  حفل  ���ش��ي��وؤول  يف  �ل��دول��ة  �شفارة  م��ع 
�لقو�ت  لتوحيد  و�لثالثني  �ل�شابعة  للذكرى  �إحياء  وذل��ك  �أم�س  يوم  �شيوؤول 
�مل�شلحة بدولة �لإم��ار�ت. وكان �شعادة عبد �هلل خلفان �لرميثي �شفر �لدولة 
و�مللحقية  �ل�شفارة  و�أع�شاء  علي  �آل  مطر  حممد  �لعقيد  �لع�شكري  و�مللحق 
�لع�شكرية يف ��شتقبال �ملدعوين. ح�شر �حلفل من �جلانب �لكوري �جلنوبي يل 
كي �شيك مدير مكتب �ملعلومات �خلارجية بوز�رة �لدفاع ممثال عن �حلكومة 
�مل�شلحة  �لقو�ت  �أرك��ان  وهيئة  �لدفاع  وز�رة  م�شوؤولني من  �إىل جانب  �لكورية 
�ل�شيا�شي  �ملجال  يف  �ل�شخ�شيات  وكبار  �لع�شكرية  �ل�شناعات  وقطاع  �لكورية 
�أعمال  ورج��ال  �مل��دين  �ملجتمع  ومنظمات  و�لثقايف  و�لجتماعي  و�لقت�شادي 
لدى  �ملعتمدون  �لعرب  �ل�شفر�ء  �حلفل  ح�شر  كما  و�إع���الم.  �شحافة  ورج��ال 
�شيوؤول و�أع�شاء �لبعثات �لدبلوما�شية �لعربية.. وعلى �مل�شتوى �ل�شعبي �ي�شا 
ح�شر �أفر�د �جلالية �لإمار�تية من مر�شى ومر�فقيهم وممثلي �شركات وطالب 
�أفر�د �جلالية �لعربية. و�أقيمت فعاليات م�شاحبة للحفل ت�شمنت  وعدد من 
معر�شا لل�شور حول تاريخ و�إجن��از�ت �لقو�ت �مل�شلحة بالدولة يف ظل �لقيادة 
�لر�شيدة ملوؤ�ش�س �لدولة �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
ومن بعده �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و  �هلل 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. و� مت توزيع مو�د 

�إعالمية �أبرزت ما حتقق يف �لدولة من نه�شة يف خمتلف �ملجالت. 

�مللحقية �لع�صكرية لدولة �الإمار�ت يف �صيوؤول 
حتتفل بذكرى توحيد �لقو�ت �مل�صلحة
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العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 393 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

�لمار�ت     �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للنقليات  فنتا�شتك  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
مو�شوع  بنغالدي�س  �جلن�شية:  ح�شني  جولم  مياه  بابول  عليه:  مدعي 
مياه  بابول  �عالنه/  �ملطلوب  �يجار  وقيمة  �شيار�ت  برد  مطالبة  �لدعوى: 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  بنغالدي�س  �جلن�شية:  ح�شني  جولم 
 2013/5/28 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 461 /2013 مد جز- م ر- ب - ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاجر �ل�شيار�ت �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: 
�لدعوى:  �لمار�ت مو�شوع  �ل�شام�شي �جلن�شية:  �شامل خمي�س  �شعيد  �حمد 
خمي�س  �شامل  �شعيد  �حمد  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   350 مالية  مطالبة 
�ل�شام�شي �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/22 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 439 /2013 مد جز- م ر- ب - ع ن

مدعي/ مكتب لندن لتاجر �ل�شيار�ت بوكالة/ ه�شام ح�شن عبد�هلل �لعربي 
�جلن�شية:  كالم  حممد   ر�شو�ن  حممد  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عالنه/   �ملطلوب  درهم   3250 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س 
حيث  بالن�شر   عنو�نه:  بنغالدي�س   �جلن�شية:  كالم  حممد   ر�شو�ن  حممد 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
2013/5/26 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 355 /2013 مد جز- م ر- ب - ع ن

�لعربي  عبد�هلل  ح�شن  ه�شام  بوكالة/  �ل�شيار�ت  لتاجر  لندن  مكتب  مدعي/ 
�جلن�شية:  حممود  م�شطفى  �شعد  حممد  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�شعد  �عالنه/حممد  �ملطلوب     750 مالية  �لدعوى: مطالبة  م�شر  مو�شوع 
م�شطفى حممود �جلن�شية: م�شر  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/22 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 447 /2013 مد جز- م ر- ب - ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاجر �ل�شيار�ت �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: 
م�شلم �شهيل مبارك �لر��شدي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
�جلن�شية:  �لر��شدي  مبارك  �شهيل  �عالنه/م�شلم  �ملطلوب  درهم   300 مالية 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �لمار�ت  
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/26 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت 
ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 329 /2013 مد جز- م ر- ب - ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة �لطالل لتاجر �ل�شيار�ت وميثلها قانونا/ حميد �شيف حممد مطر 
�لنيادي وكيال عنه/ ه�شام ح�شن عبد�هلل �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي عليه: �شعيد بن 
�شلطان بن عبد�هلل �لري�شي �جلن�شية: �شلطنة عمان    مو�شوع �لدعوى: ملف حمال 
رقم 2013/252 جتاري جزئي- مطالبة مالية مببلغ 29860 درهم �ملطلوب �عالنه/
بالن�شر   عنو�نه:  عمان  �شلطنة  �جلن�شية:  �لري�شي  عبد�هلل  بن  �شلطان  بن  �شعيد 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/5/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 339 /2013 مد جز- م ر- ب - ع ن

مدعي/ �لنجاح لتاجر �ل�شيار�ت وكيال عنه/ ع�شام جنيب �لفندي/ �شوريا - 
�جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: �شامل مر�د بخ�س عي�شى �جلن�شية: باك�شتان   
�لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 36100 درهم �ملطلوب �عالنه/�شامل  مو�شوع 
مر�د بخ�س عي�شى �جلن�شية: باك�شتان عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/19 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
�لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/2
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 385 /2013 مد جز- م ر- ب - ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاجر �ل�شيار�ت بوكالة ه�شام ح�شن عبد�هلل �لعربي  
�لبلو�شي  عبد�هلل  مر�د  غريب  �شلطان  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�ملطلوب  درهم   6905 مالية  �لدعوى: مطالبة  �لمار�ت  مو�شوع  �جلن�شية: 
�عالنه/�شلطان غريب مر�د عبد�هلل �لبلو�شي �جلن�شية: �لمار�ت    عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  
�لثنني �ملو�فق 2013/5/20 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 507 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

م�شعد  ر�شا  وديع  عنها/  وكيال  �لعقار�ت  لد�رة  دور  نوك  �شركة  مدعي/ 
بيالط�س �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: �حمد مبارك بالل �شقر �جلن�شية: 
�ملطلوب  درهم   22500 وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت 
�عالنه/ �حمد مبارك بالل �شقر �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
2013/5/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/06
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 939 /2012 جت كل- م ت- ب - اأظ

بيالط�س  م�شعد  ر�شا  وديع  عنها/  وكيال  �لعقار�ت  لد�رة  دور  نوك  �شركة  مدعي/ 
�جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: حممد علي ماجنر يكوث كونها موما جنريكوث 
�جلن�شية: �لهند   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 135000 درهم �ملطلوب 
�لهند   �جلن�شية:  جنريكوث  موما  كونها  يكوث  ماجنر  علي  حممد  �عالنه/  
�ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر    عنو�نه: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/19 �ملو�فق  �لحد  يوم 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
�آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع  �ملحكمة�لتجارية مبع�شكر 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 25 /2013 مد جز - ب �س-  ب- اأ ظ

مدعي/ ياقوت مبارك فرج �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: حممد جميل 
�لدعوى: مطالبة مببلغ 3500  باك�شتان   مو�شوع  حممد عنايت �جلن�شية: 
باك�شتان  �جلن�شية:  عنايت  حممد  جميل  حممد  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/12 �ملو�فق  �لحد  يوم 
يا�س  بني  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة بني يا�س  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/5
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

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

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 29 /2013 جت جز - ب �س-  ب- اأ ظ

�جلن�شية:�لمار�ت  ز�ر  ح�شني  ب�شارت  بوكالة  �لعامة  للنقليات  �لحتاد  قوة  مدعي/ 
�جلن�شية:  �هلل  بخت  وميثلها  �لعامة  للنقليات  ليت  مون  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي 
�عالنه/  �ملطلوب  درهم      31220 مببلغ  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  
موؤ�ش�شة مون ليت للنقليات �لعامة وميثلها بخت �هلل �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
بالن�شر)للعلم بتجديد �لدعوى من �ل�شطب(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  �ملو�فق 2013/5/13 موعد� لنظر  �لثنني  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت 
�مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي  فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�لبتد�ئية - �لكائنة بني يا�س  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

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

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
 يف الدعوى رقم 2012/1949 مدين كلي جتاري 

بناء على �حلكم �لتمهيدي �ل�شادر من حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �لد�ئرة �لتجارية �لكلية 
يف  �ملقيدة  جتاري  كلي  مدين   )2012/1949( رقم  �لدعوى  يف   2013/2/27 بتاريخ  �خلام�شة 
كروناكار�ن  �نيل  �شينا  �شد/  �لكثري  مرعي  ��شلم  علي  من/�حمد  �ملرفوعة   2012/9/18
�لق�شائي  �مل�شفي  �ل�شرياين  عبيد  �مل�شفي/حمد  تعيني  مبوجبه  تقرر  و�لذي  �شرومانايل، 
لدى د�ئرة �لق�شاء �بوظبي ) م�شفيا ق�شائيا( بحل وت�شفية �لرخ�شة �لتجارية �مل�شماة با�شم 
برخ�شة  حمدودة  م�شوؤولية  ذ�ت  لاللكرتوميكانيكية  للمقاولت  �لناري  �لطريق  موؤ�ش�شة 

بلدية رقم )1193636( 
فعلى كل من له ديون طرف �ملوؤ�ش�شة �و عليه ديون لها مر�جعة �مل�شفي �لق�شائي م�شطحبا 
معه �مل�شتند�ت �لتي تثبت �شحة �لدين خالل )45( خم�شة و�ربعون يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن وذلك على �لعنو�ن �لتايل: �بوظبي �شارع �ملرور- بناية جابر بتال �شلطان �ملرر ميز�ن 

رقم )1(. هاتف )4467770-02( فاك�س )4467774-02( متحرك )052-9935574(
حمد عبيد بن عمري
امل�سفي الق�سائي

اعــــالن وت�سفية
العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     

 يف الق�سية رقم 2011/944 عقاري كلي -دبي 
بناء على قر�ر �ملحكمة بتاريخ 2012/9/9 بتعييني خبر� يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله، وطبقا لن�س �ملادة )81( من قانون �لثبات، يف �ملعامالت 
�ملدنية و�لتجارية. يرجى �لتكرم بعمل �عالن بالن�شر للمدعى عليها 
�لوىل/ �شلطان ح�شانايل ��شاريا و�ملدعى عليها �لثانية/�شركة جلوبال 
�ملو�فق   �لحد  يوم  �خلربة  باجتماع  �عالنه  ليتم  للعقار�ت  هومز 
�ملحدد  �ملوعد  يف  �حل�شور  يرجى  وعليه   12.30 �ل�شاعة   2013/5/12

مبقر د�ئرة �لر��شي و�لمالك بدبي �لدور �لثالث مكتب رقم 301
اخلبري/ حمده �سلطان ال�سام�سي

دعوة لإجتماع خربة

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
 اعالن ق�سائي بالن�سر

دائرة الق�ساء- حمكمة النق�س- امارة ابوظبي
�ىل / حممد جمعه ح�شن �حلو�شني 

ليكن معلوما لديك �ن �لطعن �ملدين رقم 2013/135 �ملقام من : �شركة 
د�ماك �لعقارية �شدكم قد حددت له جل�شة 2013/5/14م لنظر �لطعن 

ووقف �لتنفيذ
وعليك �حل�شور بنف�شك �و بوكيل عنك يف �ملوعد �ملذكور وتقدمي �أية 

م�شتند�ت �و مذكر�ت ترغب يف تقدميها.
كبري كتاب املحكمة النق�س

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�س

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
اعالن احلكم يف الدعوى رقم 2013/24 جتاري جزئي  -بني يا�س 

�ىل �ملحكوم عليه/ كاثرين لودكرت جوي - �لفلبني     �لعنو�ن بالن�شر 
�ملو�فق 2013/4/16م قد حكمت عليك هذه �حلكمة  بتاريخ  �نه  نعلمك 
�شنرت  بيوتي  �لل��ي��زي��ة   / �ع���اله ل�شالح  ب��ال��رق��م  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف 
�لمار�ت  يو�شف عبد�هلل بحري �حلمادي-  �شعيد خلف  �ل�شيد  وميثلها 
بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها باأد�ئها 
للمدعي مبلغا ماليا وقدره )10.000 درهم( ع�شرة �لف درهم وحتميلها 

�مل�شاريف.  �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/4/22  
امل�ست�سار/ مبخوت �سامل الرا�سدي 
قا�سي حمكمة بني يا�س البتدائية

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

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2012/153 طعن عقاري   
تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز

م ح  وميثله: ح�شني علي عبد�لرحمن  م  �شانايل هولدينجز  �لطاعن/ 
لوتاه  باعالن �ملطعون �شدهم /1- عماد علي حممود م�شعود 2- �ن�شايد 

تر�ك للو�شاطة �لعقارية جمهويل حمل �لقامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3330 /2012 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ كولديب كومار كيو�ل كر�شان �جلن�شية: �لهند مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
بهوبيندير لرتكيب �لرخام �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �لرخام  لرتكيب  بهوبيندير  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/8 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1225 مدين  جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- �شامل مبخوت �شامل حممد �لر��شدي  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: حممود 
حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مببلغ وقدره )34939.72( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/20 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/143 مدين  جزئي           

�ىل �ملدعى عليه/1- خالد جويز بيتالل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
�بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   )4375.77( وق��دره 
�ل�شد�د. وح��ددت لها جل�شة يوم  بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام 
�لثنني �ملو�فق 2013/5/20 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/45 مدين  كلي           

�للكرتونيات)�س.ذ.م.م(   لتجارة  �لعجائب  �ر���س  �شركة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
لالت�شالت  �لم���������ار�ت  ����ش���رك���ة   / �مل����دع����ي  �ن  مب����ا  �لق����ام����ة  حم����ل  جم���ه���ول 
�مل��ت��ك��ام��ل��ة)���س.م.ع( ومي��ث��ل��ه: حم��م��ود ح��ج��اج ع��زب �ب��وج��ري��دة ق��د �ق���ام عليك 
�مل��دع��ي  مببلغ  ي���وؤدي  ب��ان  �مل��دع��ي عليه  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها 
وقدره )198.187.93( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 
�ل�شد�د. وح��ددت لها جل�شة يوم  بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام 
�لثنني �ملو�فق 2013/5/20 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 393 /2013 مد جز- م ر- ب - ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاجر �ل�شيار�ت �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  م�شر  �جلن�شية:  �ملهدي  ح�شني  عمر  �شميح 
�جلن�شية:  �ملهدي  ح�شني  عمر  �عالنه/�شميح  �ملطلوب  درهم   7990 مالية 
م�شر  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/22 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
�لثانية ب� حمكمة �لعني  �مام �لد�ئرة  مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 383 /2013 مد جز- م ر- ب - ع ن

عبد�هلل  عنه/ه�شام ح�شن  وكيال  �ل�شيار�ت  لتاجر  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�لعربي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: و�شيم زهر كتابه �جلن�شية: �شوريا    
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 1000 درهم �ملطلوب �عالنه/ و�شيم زهر 
كتابه �جلن�شية: �شوريا عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/20 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/07
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/87 ت   عمل- م ر- ت  - ع ن(
 : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س   : �جلن�شية  �شهيد  ماجلو  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب �عالنه/ �لمار�ت  ذ.م.م �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لبد�ع  روعة 

روعة �لبد�ع للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
رقم 2012/959 عم جز- م ر- ب-ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/5/20 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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ميلك  �ل��ربي��ط��اين  �جلي�س  �أن  �م�����س   ، �ل��غ��اردي��ان  �شحيفة  ك�شفت 
�جلوية  �ملركبات  با�شم  �أي�شاً  �ملعروفة  طيار  دون  من  طائرة   500
غر �ملاأهولة، ويجري حمادثات لزيادة ��شتخد�مها يف �أجو�ء �ململكة 
�ملتحدة. وقالت �ل�شحيفة �إن تو�شيع �أ�شطول �لطائر�ت من دون طيار 
يندرج يف �طار خطط وز�رة �لدفاع �لربيطانية جلعل ثلث طائر�ت 
�ملاأهولة بحلول  �مللكي تتاألف من �ملركبات �جلوية غر  �شالح �جلو 
2030. و��شافت �أن هناك حالياً قاعدة و�حدة للطائر�ت من  عام 
�ل�شاحل  على  �أبربورث  بلدة  يف  �خلا�س  للقطاع  مملوكة  طيار  دون 
ت�شتخدمها  باأنها  �لربيطانية  �لدفاع  وز�رة  و�أك��دت  لويلز،  �لغربية 
�ملاأهولة �خلا�شة  لختبار �جليل �جلديد من �ملركبات �جلوية غر 
بعمليات �لإ�شتطالع بالتعاون مع وز�ة �لنقل وهيئة �لطر�ن �ملدين 
ب��ه��دف فتح �مل��زي��د م��ن �مل��ج��ال �جل���وي �ل��ربي��ط��اين �أم���ام �لطائر�ت 
�لربيطاين  �جلي�س  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و����ش��ارت  بعد.  ع��ن  �ملوجهة 
يدير عدد�ً من �لطائر�ت من دون طيار �لقادرة على حمل �شو�ريخ 
من  �لقزمة  و�ملروحيات  �لليزر  باأ�شعة  موجهة  وقنابل  )هليفاير( 
��شتخدمها  باليد، و�لتي  �لتي ميكن حملها  طر�ز )بالك هورنيت( 

على نطاق و��شع يف �فغان�شتان.
 

ع��ل��ق��ت حم��ك��م��ة ����ش��ب��ان��ي��ة �م�����س �لت��ه��ام��ات �مل��ن�����ش��وب��ة �ىل �لم���رة 
�حتيال  جرمية  يف  بال�شرت�ك  كارلو�س  خ��و�ن  �مللك  �بنة  كري�شتينا 

وك�شب غر م�شروع تورط فيها زوجها وذلك لعدم كفاية �لدلة.
�ملا�شي  �ل�شهر  يف  عاما   47 كري�شتينا  لالمرة  �لتهامات  ووجهت 
لج���ر�ء�ت  �مل��ال��ك��ة  �لعائلة  �أف����ر�د  �أح���د  فيها  يخ�شع  و�ق��ع��ة  �أول  يف 
قانونية تتعلق بق�شية جنائية منذ عودة �لنظام �مللكي �ىل �أ�شبانيا يف 
�شبعينات �لقرن �لع�شرين. ويبطل �حلكم �ل�شادر من �ملحكمة �لعليا 
يف مايوركا حكما �شابقا �أ�شدره �لقا�شي خو�شيه كا�شرتو من حمكمة 
�أدنى. وقالت �ملحكمة �لعليا �ن �لتهامات ميكن �أن توجه �ىل �لمرة 
كري�شتينا جمدد� �ن ظهرت �أدلة جديدة. وز�دت هذه �لق�شية وعدد 
من ف�شائح �لف�شاد �لخرى �ملرتبطة ب�شخ�شيات رفيعة �مل�شتوى من 
وذوي  �لغنياء  بني  �لف�شاد  ومن  �ملالكة  �لعائلة  من  �لعام  �ل�شتياء 
�لنفوذ يف وقت تعاين فيه جموع �ل�شعب من بطالة بلغ معدلها 27 
يف �ملئة ورك��ود م�شتمر منذ فرتة طويلة. وكان كا�شرتو قد قال �ن 
هناك �أدلة تثبت �أن �لمرة �شاعدت وحر�شت �أو على �لقل �شاركت 
�ل�شريبي  و�لتهرب  بالحتيال  �ملتهم  �أورد�جن��اري��ن  �يناكي  زوجها 
دولر  ماليني  ثمانية  ي��ورو  ماليني  �شتة  و�ختال�س  وثائق  وتزوير 

من �لمو�ل �لعامة حينما كان رئي�شا ملوؤ�ش�شة خرية.

قال م�شوؤولون �أمريكيون لرويرتز �ن كوريا �ل�شمالية نقلت �شاروخني 
م��ن ط���ر�ز م��و���ش��ود�ن م��ن و���ش��ع �ل���ش��ت��ع��د�د ل��الط��الق على �ل�شاحل 
لتجربة  ت�شتعد  رمب��ا  �أن��ه��ا  م��ن  �أ�شابيع  د�م  قلق  بعد  للبالد  �ل�شرقي 
�شاروخية. وكان وزير �خلارجية �لمريكي جون كري قد حذر كوريا 
�ل�شمالية �ل�شهر �ملا�شي من �أن �طالق �ل�شاروخني وهما من �ل�شو�ريخ 
�ملتو�شطة �ملدى- �شيكون خطاأ ج�شيما. و�أثارت �حتمالت �جر�ء جتربة 
قلق كوريا �جلنوبية و�لوليات �ملتحدة و�ليابان وبخا�شة بعد كلمات 
عد�ئية من جانب كوريا �ل�شمالية ت�شمنت تهديد�ت مبهاجمة جارتها 
�جلنوبية و�أهد�ف �أمريكية وجاء نقل �ل�شاروخني من موقع �ل�شتعد�د 
لالطالق بعد �أن خففت كوريا �ل�شمالية من حدة ت�شريحاتها. وقال 
م�شوؤول �أمريكي طلب عدم ن�شر ��شمه �ن �ل�شاروخني ماز�ل يف و�شع 
ي�شمح بتحريكهما و�ن نقلهما ل يبعد �مكانية و�شعهما يف مكان �خر 
هو  �خ��ر  �أمريكي  م�شوؤول  وق��ال  م��ا.  منه يف مرحلة  �طالقهما  ميكن 
�لمن  مبجل�س  �ل�شيوية  �ل�شوؤون  ق�شم  مديري  كبر  ر��شل  د�ن��ي��ال 
�لقومي من �ل�شابق لو�نه �لحتفال بالنباأ. غر �أن م�شوؤول �أمريكيا 
ثالثا طلب �أي�شا عدم ن�شر ��شمه قال �ن �لوليات �ملتحدة ل تعتقد �أن 
�ل�شاروخني نقال �ىل موقع �طالق �خر و�نها تظن �أنهما �لن يف موقع 
 3000 �ل�شاروخ مو�شود�ن بني  م��دى  وي���رت�وح  ب��الط��الق  ي�شمح  ل 

و3500 كيلومرت ومل يجر �ختباره من قبل.

عوا�شم

لندن

وا�سنطن

مدريد

زيادة ملحوظة باأعد�د 
�الأطفال �لفل�صطينني �ملعتقلني 

•• رام اهلل-وكاالت:

�أك���د ب��اح��ث خمت�س ب�����ش��وؤون �لأ���ش��رى ت��ز�ي��د ح���الت �لع��ت��ق��ال ب��ني �لأطفال 
مما  �ملا�شي  �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ث��اين  يناير-كانون  منذ  لف��ت  ب�شكل  �لفل�شطينيني 
يثر �لقلق �ل�شديد على م�شتقبل �لطفولة �لفل�شطينية. و�أو�شح عبد �لنا�شر 
فرو�نة �أن �أطفال فل�شطني مل ت�شفع لهم طفولتهم وبر�ءتهم فزجتهم �شلطات 
�لحتالل بال�شجون، و�أن �لعتقالت �لفردية و�جلماعية �شو�ًء �لع�شو�ئية منها 
�أو �ملنظمة مل ت�شتثنهم يوماً حيث يتعر�شون بعد �عتقالهم ل�شنوف خمتلفة 
من �لتعذيب �جل�شدي و�لنف�شي. وقال �إن �لعرت�فات �لتي ُتنتزع من بع�شهم 
�أدلة  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شلطات  ت�شتخدمها  و�لب��ت��ز�ز  �لتعذيب  وط��اأة  حتت  عنوة 
�إد�ن��ة. ويحتجز هوؤلء �لأطفال يف �شجون ومعتقالت تفتقر للحد �لأدنى من 
حقوق �لطفل، مما ي�شكل خطر� على طفولتهم وم�شتقبلهم، ويف بع�س �لحيان 
ي�شتخدمون دروعا ب�شرية مما يخالف قو�عد �لقانون �لدويل و�تفاقية �لطفل. 
�أن �شلطات �لحتالل �عتقلت منذ بدء  �أ�شر �شابق  و�أو�شح فرو�نة وهو نف�شه 
تتجاوز  مل  طفل   9500 ق��ر�ب��ة  �ل��ي��وم  حتى   2000 ع��ام  �لأق�شى  �نتفا�شة 
�أعمارهم �ل�18 عاما، مبعدل )760( طفال �شنويا. و�أ�شاف �أن تلك �ل�شلطات 
ما تز�ل حتتجز 243 طفاًل مل تتجاوز �أعمارهم �ل�18، بينهم 42 طفاًل تقل 
�عتقلو�  قد  كانو�  �لأ���ش��رى  من  ملئات  بالإ�شافة  ه��ذ�  عاماً.   16 عن  �أعمارهم 
وهم �أطفال وجتاوزو� �شن �لطفولة، ول يز�لون يف �ل�شجون �لإ�شر�ئيلية حيث 
�شدرت بحق بع�شهم �أحكام بال�شجن �شنو�ت طويلة ت�شل للموؤبد �أحياناً. ويف 
�ل�شياق ذ�ته قال �لأ�شر �ل�شابق �إن 881 طفاًل �عتقلو� خالل 2012 فقط، 
بزيادة قدرها %26 عن �لعام �لذي �شبقه. و�أ�شاف فرو�نة �أن �إ�شر�ئيل �شعَّدت 
�عتقالتها لالأطفال ب�شكل لفت وملحوظ وبن�شبة �أكرب منذ بدء �لعام �جلاري 

حيث �عتقلت 293 طفاًل خالل �لربع �لأول من 2013 .

م�صلحون يوا�صلون ح�صار وزارتني يف ليبيا

�تهامات بتق�صري �أمني �أمريكي يف هجوم بنغازي 

مظاهر�ت �حتجاجية يف �أفغان�صتان �صد باك�صتان 
و�ل�شتفز�ز  �لتهديد  لت�شريحات 
ب�شاأن  �أفغان  م�شوؤولني  جانب  من 

مركز غور�شال �حلدودي.
وت��ع��ت��رب ب��اك�����ش��ت��ان �إح�����دى �ل���دول 
بنظام  �ع����رتف����ت  �ل���ت���ي  �ل��ق��ل��ي��ل��ة 
ع���ام )1996- ك��اب��ل  ط��ال��ب��ان يف 
2001( حماور� �أ�شا�شيا يف �لبحث 
عن حل للنز�ع �لأفغاين. وقد جلاأ 
�إىل  م��ن مقاتلي ط��ال��ب��ان  �ل��ع��دي��د 
�حلدود  على  �لباك�شتانية  �ملناطق 

مع �أفغان�شتان.

•• كابول-وكاالت:

�لثالثاء  �م�س  �أفغان�شتان  �شهدت 
تندد  �ح���ت���ج���اج���ي���ة  م����ظ����اه����ر�ت 
�ل�شتباك  خلقية  على  بباك�شتان 
�ل��ب��ل��دي��ن ومقتل  ب���ني  �حل������دودي 
جندي �أفغاين يوم �لأربعاء �ملا�شي 
�ل����ت����ي جت����ددت  يف �ل����ش���ت���ب���اك���ات 

�لثنني �أي�شا. 
ولليوم �لثاين على �لتو�يل تظاهر 
�مل���ئ���ات يف م��دي��ن��ة ق��ن��ده��ار جنوب 
����ش���ع���ار�ت تندد  �ل���ب���الد م����رددي����ن 
و�أجهزة  �لباك�شتانية  باحلكومة 

��شتخبار�تها.
وتاأتي �ملظاهر�ت بعد �أن نزل �آلف 
وخو�شت  كابل  �شو�رع  �إىل  �لأفغان 
يرفعون  وه�����م  جم������دد�  )�����ش����رق( 
�لقتيل  �لأف��غ��اين  لل�شرطي  �شور� 

ويهتفون �شد باك�شتان .
باك�شتان  ببناء  �ملتظاهرون  ون��دد 
م��ن�����ش��اآت ح��دودي��ة ت��ع��د وف���ق كابل 
ع��ل��ى �لأر������ش����ي �لأف���غ���ان���ي���ة، وهي 

�ل�شبب يف �ندلع �ل�شتباكات. 
وك���ان ج��رى ت��ب��ادل لإط���الق �لنار 
�لأرب�����ع�����اء �مل���ا����ش���ي ع��ل��ى �حل����دود 
�لقبلية  �مل���ن���اط���ق  ت��ف�����ش��ل  �ل���ت���ي 
ننغهار  ولي����ة  ع���ن  �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 
�إىل  �أدى  مم���ا  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  ���ش��رق 
مقتل �شرطي �أفغاين وتنظيم عدة 

مظاهر�ت باأفغان�شتان.
وقال �شابط باك�شتاين رف�س ذكر 
بد�أت  �لأفغانية  �ل��ق��و�ت  �إن  ��شمه 

�ل���ن���ار مبد�فع  ب��ف��ت��ح��ه��ا  �مل����ع����ارك 
�لر�شا�شة  و�لأ����ش���ل���ح���ة  �ل�����ه�����اون 
باجتاه مركز غور�شال �لباك�شتاين 
مب����ن����ط����ق����ة م����ه����م����ن����د �ل���ق���ب���ل���ي���ة 
قو�تنا  �إن  �أي�شا  وقال  �لباك�شتانية 
ردت على �لنر�ن عندئذ من دون 

�لإ�شارة ل�شحايا.
و�أك�����د �ل��رئ��ي�����س �لأف����غ����اين حامد 
�ملا�شي  �ل�����ش��ب��ت  جم�����دد�  ك������رز�ي 
�لع��������رت�ف  ت���رف�������س  ب��������الده  �أن 
خلط  وفقا  �حل��دود  تر�شيم  بخط 

 1893 �ل���ذي ر�شمه ع��ام  دور�ن���د 
ي��ح��م��ل �ل�شم  ب��ري��ط��اين  ���ش��اب��ط 
كان  عما  �أفغان�شتان  لف�شل  نف�شه 
�لهند  بامرب�طورية  �آنذ�ك  يعرف 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ودع���ا ك����رز�ي حركة 
�أفغان�شتان  �أع��د�ء  ملحاربة  طالبان 
يف خطوة �عتربت على نطاق و��شع 

�شربة لباك�شتان.
�لباك�شتانية  �خل���ارج���ي���ة  وردت 
خط  ق�شية  �أن  م��ع��ت��ربة  �لث��ن��ني 
دور�ند �أغلقت ومعربة عن �لأ�شف 

•• يانغي-وكاالت:

�أد�نت حمكمة يف ميامنار �شتة م�شلمني لدورهم يف مقتل ر�هب بوذي خالل 
و�لتي  �ملا�شي،  م��ار���س-�آذ�ر  يف  �لبالد  �شهدتها  �لتي  �لعرقية  �لعنف  �أعمال 
معظمهم  �ملئات  �شحيتها  ور�ح  �لبالد  م��دن  �أك��رب  يانغون  من  تقرتب  باتت 
�لو�قعة  ميكتيال  مبدينة  حمكمة  من  �ل�شادر  �حلكم  ويعد  �مل�شلمني.   من 
�لأقلية  �أحدث متييز قانوين �شد  يانغون  450 كيلومرت� �شمال  على بعد 
�لبوذيني  قبل  من  عرقي  تطهر  لعمليات  تتعر�س  و�لتي  بالبالد  �مل�شلمة 
يف  وقعت  �لتي  �لعنف  �أع��م��ال  و�أ�شفرت  �إد�ن���ة.  �أي  بحقهم  ي�شدر  مل  �لذين 
�ألفا   12 و���ش��ردت  �شخ�شا،  �أرب��ع��ني  مقتل  عن  �ملا�شي  م��ار���س-�آذ�ر  ميكتيال 

�آخرين معظمهم م�شلمون، ومل توجه �تهامات لأي بوذي يف تلك �لأحد�ث. 
و�لعا�شمة  �لبالد  م��دن  �أك��رب  يانغون  من  �لعرقية  �لعنف  �أعمال  و�قرتبت 

�ل�شابقة مليامنار، و�لتي يخ�شى �ملر�قبون من �أن تكون برميل �لوقود.
ويف تقرير ميد�ين لها من بلدة �أو�كان �لو�قعة على بعد مائة كيلومرت �شمال 
يانغون نقلت وكالة �لأنباء �لأملانية عن �شهود �لقول حتى �أ�شجار �ملاجنو مل 
�لبوذيني يف قرية ميالوجن  �حل��رق على يد جمموعة من غوغاء  تنج من 
�أ�شبوع عندما علمنا  قبل  �أح��رق منزله هناك  �ل��ذي  وي��ن  كياو  وق��ال   . بني 
�أنهم قادمون لتدمر قريتنا، قررنا جتنب �ملو�جهة وغادرنا �لقرية جميعا 
�أنهم  �أو�ك��ان  �أودى بحياة رجل م�شلم يف بلدة  . و�أ�شاف عقب �لهجوم �لذي 

دمرو� �ملنازل و�لأكو�خ و�مل�شجد و�أحرقو� �أ�شجار �لفاكهة �لتي منتلكها .

�إد�نة م�صلمني يف ميامنار و�لبوذيون يو��صلون �العتد�ء�ت 

 ف�صائل فل�صطينية ترف�ص ��صتقبال �لقر�صاوي

•• طرابل�س-وا�شنطن-وكاالت:

�لذي  �ل��دم��وي،  �لهجوم  تد�عيات 
يف  �لأمركية  �لقن�شلية  ��شتهدف 
و�أ�شفر عن  �لليبية  بنغازي  مدينة 
وثالثة  �لأم��رك��ي  �ل�شفر  مقتل 
�أمركيني �آخرين، ل تز�ل تتفاعل 
و�لأمنية  �ل�شيا�شية  �لأو���ش��اط  يف 
�لأمركية، و�شط �تهامات بتق�شر 
وقوع  وتفادي  �ملوقف  لإنقاذ  �أمني 
هجوم �آخر على �أمنيني �أمركيني 

يقيمون باجلو�ر.
�ل�شحف  �إح����������دى  ق����ال����ت  ف����ق����د 
�إن���ه ك��ان ميكن تفادي  �لأم��رك��ي��ة 
وقوع هجوم ثان على جممع ت�شكنه 
عنا�شر �أمنية �أمركية يف بنغازي، 
مل  �ملعنية  �لأمنية  �جل��ه��ات  ولكن 
�لتي  �ل�شتغاثة  ل��ن��د�ء�ت  ت�شتمع 
�أطلقتها �ل�شفارة �لأمركية هناك 
دم���وي يف  ل��ه��ج��وم  �أث��ن��اء تعر�شها 
�شبتمرب-�أيلول  من  ع�شر  �حل��ادي 

.2012
�أن  و��شنطن  �شحيفة  و�أو���ش��ح��ت 
رئي�س  ن���ائ���ب  ه��ي��ك�����س  غ���ري���غ���وري 
�لعا�شمة  يف  �لدبلوما�شية  �لبعثة 
��شتغاثة  ن������د�ء  وج�����ه  ط���ر�ب���ل�������س 
�لأم���رك���ي���ة  �ل����دف����اع  وز�رة  �إىل 
ف��ي��ه �شرورة  ي��ط��ل��ب  )ب��ن��ت��اغ��ون( 
وذلك  �أم��رك��ي��ة،  مقاتالت  تدخل 
�ل��ق��وة فوق  وت�شتعر�س  ك��ي حت��وم 
�لتي  �لأمركية  �لقن�شيلة  �أج��و�ء 
تتعر�س للهجوم يف بنغازي، ولكن 
�لأمركي  �لدبلوما�شي  ��شتغاثة 

ذهبت �أدر�ج �لرياح.
وق����ال����ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة �إن�������ه ل����و �أن 
ط����ائ����ر�ت �أم���رك���ي���ة ح��ل��ق��ت فوق 
منطقة �حلادث يف بنغازي، لرمبا 

�مل���ا����ش���ي، ن���ح���ن م�����ش��م��م��ون على 
علي  رحيل  حتى  حتركنا  مو��شلة 

زيد�ن .
وك������ان م�����ش��ل��ح��ون �ك��������دو� �لح����د 
�لوز�رتني  حميط  من  �ن�شحابهم 
�لعام  �ل��وط��ن��ي  �مل��وؤمت��ر  تبني  بعد 
ق����ان����ون �ل����ع����زل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي بحق 
�لقذ�يف  م��ع��م��ر  ن���ظ���ام  م�������ش���وؤويل 

�ل�شابق.
�ل������ذي مت ت��ب��ن��ي��ه حتت  �ل���ق���ان���ون 
مكونة  م�شلحة  ملي�شيات  �شغط 
م���ن ث����و�ر ���ش��اب��ق��ني ق��ات��ل��و� قو�ت 
�حلياة  من  يق�شي  �ل��ق��ذ�يف،  نظام 
م�شوؤويل  م��ن  �ل��ك��ث��ر  �ل�شيا�شية 
�لبالد مثل رئي�س �ملوؤمتر �لوطني 
�لعام حممد �ملقريف و�لعديد من 
علي  لي�س  لكن  �حلاليني  �ل��ن��و�ب 

�خرى،  ناحية  من  و�إ���ش��ر�ر.  عمد 
و��شل م�شلحون ليبيون حما�شرة 
طر�بل�س  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  وز�رت������ني 
�ل�شيا�شي  �لعزل  قانون  تبني  رغم 
�ملثر للجدل �لذي كانو� يطالبون 
يطالب  �لن  بع�شهم  و��شبح  ب��ه، 
برحيل رئي�س �لوزر�ء علي زيد�ن.

�ل�����ذي�����ن  �مل���������ش����ل����ح����ني  �ن  وب�����������د� 
يحا�شرون منذ �يام وز�رتي �لعدل 
و�خلارجية، مل يتو�شلو� �ىل قر�ر 
�جلديدة  مطالبهم  ب�شان  موحد 
حما�شرة  يف  �ل�شتمر�ر  ح��ول  ول 

�لوز�رتني �و �لغائه.
وقال ��شامة كعبار �حد قادة حركة 
�لحتجاج �لقريبة من �ل�شالميني 
رئي�س  ملن�شب  �خل��ا���ش��ر  و�مل��ر���ش��ح 
�كتوبر  �لول  ت�شرين  يف  �ل����وزر�ء 

�أمكن جتنب هجوم ثان تعر�س له 
جممع بجو�ر �لقن�شيلة يقيم فيه 
�ملخابر�ت  ل��وك��ال��ة  ت��اب��ع��ون  ك����و�در 
�مل���رك���زي���ة �لأم����رك����ي����ة )����ش���ي �آي 
�أي���ه( ول��رمب��ا �أم��ك��ن كذلك تقدمي 

�لإ�شعافات �لأولية للم�شابني.
تقرير  يف  �ل�������ش���ح���ي���ف���ة،  وق����ال����ت 
منف�شل ومن خالل مقال ن�شرته 
ثي�شني،  م��ارك  �لأم��رك��ي  للكاتب 
�إن �إد�رة �لرئي�س بار�ك �أوباما تود 
لو �أنها تطوي ق�شية �لهجوم على 
م�شوؤولني  ث��الث��ة  ول��ك��ن  ب��ن��غ��ازي، 
م���ن �خل���ارج���ي���ة ���ش��ي��م��ث��ل��ون �أم����ام 
�لكونغر�س هذ� �لأ�شبوع كي يفندو� 
�أوباما ويك�شفو� عن  �إد�رة  �دعاء�ت 
�ختلقتها  �لتي  و�لأك��اذي��ب  �لزيف 
�شابق  �ل�شعب عن  لت�شليل  �لإد�رة 

يف  دبلوما�شيا  ع��م��ل  �ل���ذي  زي����د�ن 
ظل �لنظام �ل�شابق.

�مل�����ش��ل��ح��ون �لذين  وي���ق���دم ه�����وؤلء 
�نف�شهم  ب��ع�����ش��ر�ت  ع��دده��م  ي��ق��در 
قاتلو�  �لذين  من  ث��و�ر  �نهم  على 
نظام معمر �لقذ�يف ويقولون �نهم 
ق��دم��و� م��ن ع��دة م��دن وخ�شو�شا 

من غرب ليبيا.
يقف  م���ن  �لن  ح��ت��ى  ي��ع��رف  ومل 
ور�ء ح��رك��ة �لح��ت��ج��اج ه���ذه. لكن 
مر�قبني ي�شرون �ىل �ل�شالميني 
�لعزل  ق��ان��ون  ور�ء  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن 
�ملثر للجدل و�ل�شاعني  �ل�شيا�شي 
خ�شمهم  لق�������ش���اء  ب��اخل�����ش��و���س 
زعيم  ج���ربي���ل  �ل����ل����دود حم���م���ود 
حت���ال���ف �ل���ق���وى �ل��وط��ن��ي��ة �ل���ذي 
بالنتخابات  وف��از  ليرب�ليا  يعترب 
7 متوز  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة �لخ����رة يف 

يوليو.
وج�����ربي�����ل م�������ش���م���ول ب���ال���ق���ان���ون 
�جل��دي��د ح��ي��ث �ن���ه ع��م��ل يف نظام 
�لخرة  �شنو�ته  �لقذ�يف يف  معمر 
 2011 يف  ع��ن��ه  ي��ن�����ش��ق  �ن  ق��ب��ل 
وين�شم حلركة �لتمرد على �لنظام 
�ملكتب  رئي�س  من�شب  �شغل  حيث 
�لتنفيذي رئي�س وزر�ء يف �شلطاتها 

�ملوؤقتة.
و�ت��ه��م زي����د�ن يف �لون����ة �لخرة 
�لنتخابات  خ�����ش��رت  ���ش��خ�����ش��ي��ات 
حركة  ور�ء  ب���ال���وق���وف  �لخ������رة 
�ي  ي����ذك����ر  �ن  دون  �لح����ت����ج����اج، 

��شماء.
فر�ن�س  ل���وك���ال���ة  م���ر�����ش���ل  و�ف������اد 
و�ليات جمهزة  �ن م�شلحني  بر�س 
بر�شا�شات وم�شاد�ت جوية ل تز�ل 
حتا�شر وز�رتي �لعدل و�خلارجية 

بعد ظهر �لثنني.

لبنان يحذر من 
�نفجار �ملنطقة 

•• بريوت-يو بي اأي:

ح���ذر وزي���ر �خل��ارج��ي��ة يف حكومة 
ت�شريف �لأعمال �للبنانية، عدنان 
�نفجار  �أي  �أن  من  �م�س،  من�شور، 
ل���الأو����ش���اع ب��امل��ن��ط��ق��ة، ���ش��ت��ك��ون له 
�للبنانية  �ل�شاحة  على  تد�عياته 
�ذ�عي،  ح��دي��ث  يف  من�شور  و�ت��ه��م 
�����ش���ر�ئ���ي���ل ب��ان��ه��ا ت���دف���ع ب���الأم���ور 
لكنه   ، �مل��و�ج��ه��ة  ن��ح��و  �ملنطقة  يف 
�لدولية  �لت�����ش��الت  �ن  �ىل  ����ش��ار 
��شتطاعت جلمها وتد�رك �لمور ، 

و��شفاً �لو�شع حالياً بالهادئ .
 ، �ملقبلة  �لي����ام  �ن��ت��ظ��ار  �ىل  ودع���ا 
�ملنطقة  يف  �ن��ف��ج��ار  �أي  �إن  وق����ال 
�ل�شاحة  على  تد�عياته  له  �شتكون 

�للبنانية .
وحتدث من�شور عن طلعات مكثفة 
)ل���ل���ط���ر�ن �حلربي  ع���ادي���ة  غ���ر 
�إطار  يف  لبنان  ف��وق  �ل�شر�ئيلي( 
ل�شوريا..  �ل�شر�ئيلي  �لإ�شتهد�ف 
م��ا يحمل م��وؤ���ش��ر�ت ت��ر�ف��ق��ت مع 
��شر�ئيلية  وم��ن��اور�ت  ت�شريحات 

على حدود لبنان .
يقف  �ن  ميكنه  ل  لبنان  �ن  وق��ال 
من  ��شر�ئيل  ب��ه  تقوم  عما  �شاكتا 
�عتد�ء�ت.. من هنا كانت �ل�شكوى 
جمل�س  �ىل  لبنان  بها  تقدم  �لتي 

�لمن .

�لقاعدة تتوعد �مل�صالح �لفرن�صية 
•• باالي�س-وكاالت:

�ل�شالمي  �ملغرب  ب��الد  يف  �لقاعدة  تنظيم  زعماء  �أح��د  دع��ا 
�إىل �شرب �مل�شالح �لفرن�شية يف كل مكان رد� على ما و�شفه 

بالعدو�ن على مايل.
وكانت فرن�شا قد �شنت عملية برية وجوية يف يناير-كانون 
�لثاين لإنهاء �شيطرة �جلماعات �لإ�شالمية على �شمال مايل، 
قائلة �إن هذه �جلماعات متثل خطر� على �أمن غرب �أفريقيا 
و�أوروبا. و�أنهت �لعملية �شيطرة �ملت�شددين �لإ�شالميني على 
وتر�جع  منهم،  �لقتلى  من  ع�شر�ت  و�أ�شقطت  م��ايل  �شمال 
�لكهوف �جلبلية و�ملخابئ بال�شحر�ء  �إىل  �آخرون  متمردون 

�ملليئة بالأ�شلحة و�لإمد�د�ت.

�لزيارة لقناعتنا باأنها تاأتي يف �شياق حماولت �لبع�س تكري�س 
�لنق�شام و�لدفع �شوب تاأكيد كينونة �شيا�شية م�شتقلة يف غزة 
للجبهة  �ملركزية  �للجنة  ع�شو  �لغول  كايد  ق��ال  جانبه  من   .
�ل�شعبية لتحرير فل�شطني..�أن حركته تلقت دعوة ر�شمية من 
قبل حركة حما�س بامل�شاركة يف ��شتقباله ولكن �لقر�ر مل يتخذ 
بعد ب�شاأن �مل�شاركة يف �ل�شتقبال من عدمه.. م�شيفا مل نقرر 
وبني  دينية  ك�شخ�شية  �لقر�شاوي  فرقا بني  ولكن هناك  بعد 
�ملو�قف �ل�شيا�شية للقر�شاوي �لتي بالتاأكيد نختلف مع �لعديد 
منها . وفيما ل تز�ل �جلبهة �ل�شعبية تدر�س �إمكانية �مل�شاركة 
�لناطق  �للوح  دي��اب  عدمه..وقال  من  �لقر�شاوي  ��شتقبال  يف 
�أن  نعترب  نحن  غ��زة  بقطاع  فتح  حلركة  �لقيادة  �لهئية  با�شم 

••  غزة-وام:

 قرر عدد من �لف�شائل �لفل�شطينية عدم �مل�شاركة يف ��شتقبال 
�ل�شيخ يو�شف �لقر�شاوي �لذي ي�شل غزة م�شاء غد يف زيارته 
�لأوىل للقطاع �لذي ت�شيطر عليه حركة حما�س منذ منت�شف 
��شتقبال  و�أك��دت حركة فتح ع��دم م�شاركتها يف   .  2007 ع��ام 
خطبة  بالقاء  �ملقبل  �جلمعة  زي��ارت��ه  ينهي  �ل��ذي  �لقر�شاوي 
�أكد  كما  غ��زة.  و�شط مدينة  �لكبر  �لعمري  بامل�شجد  �ل�شالة 
�ل�شعبي  �لن�شال  جلبهة  �ل�شيا�شي  �ملكتب  ع�شو  �ل��زق  حممود 
�لقر�شاوي  ��شتقبال  يف  �مل�شاركة  �جلبهة  رف�س  �لفل�شطيني 
خالل زيارته غزة. وقال �إن موقفنا هذ� يعرب عن رف�شنا لهذه 

زيارة �ل�شيخ �لقر�شاوي لقطاع غزة هي زيارة �شخ�شية لعامل 
يف  وحكومتها  حما�س  ح��رك��ة  �شيافة  يف  �مل�شلمني  علماء  م��ن 
غزة وبالتايل نحن لن ن�شارك يف مر��شم هذه �لزيارة . وقرر 
حزب �ل�شعب �لفل�شطيني مقاطعة ��شتقبال �لقر�شاوي ب�شبب 
مو�قفه �ل�شيا�شية. و�أكد ب�شام �ل�شاحلي �أمني عام حزب �ل�شعب 
ب�شبب  ج��اء  �ل��ق��ر���ش��اوي  ��شتقبال  �مل�����ش��ارك��ة يف  ع��دم  ق���ر�ر  �أن 
للتدخل  �ل��غ��رب  دع���وة  �آخ��ره��ا  ك��ان  و�ل��ت��ي  �ل�شيا�شية  مو�قفه 
�لقر�شاوي  تدخل  �ىل  �ل�شاحلي  و�أ�شار   . �شوريا  �لع�شكري يف 
يف �ل�شاأن �لفل�شطيني منوها باأنه بدل �أن تكون مو�قفه د�عية 
لإنهاء �لنق�شام �لد�خلي بني �لفل�شطينيني كانت تدفع باجتاه 

تعمق ذلك �لنق�شام على حد قوله. 

�لتجمع  بتفجري  قتياًل   24
�النتخابي يف باك�صتان

•• ا�شالم اباد-يو بي اأي:

�رتفع عدد قتلى �لنفجار �لذي ��شتهدف، �أم�س �لأول جتمعاً �نتخابياً يف �إقليم 
،بالإ�شافة  �شخ�شاً   24 �إىل  باك�شتان،  غرب  ب�شمال  �لقبلي  �لباك�شتاين  ك��ّرم 
�أن �لنفجار �لذي  70 جريحا. وذكرت �شبكة جيو �لباك�شتانية �لثالثاء  �ىل 
مدر�شة  يف  �لإ���ش��الم  علماء  جمعية  حل��زب  �نتخابي  جتمع  م��ن  بالقرب  وق��ع 
دينية مبنطقة �شاو�ك، و�شط �إقليم كّرم، خلف يف ح�شيلة جديدة 24 قتياًل 
و70 جريحاً بعد �أن كانت �حل�شيلة �لأولية �أم�س 15 قتياًل على �لأقل و36 
جريحاً. ومن بني �جلرحى رجال قبائل وحار�شني �شخ�شيني ملر�شح �جلمعية 
�لآن  حتى  �لن��ف��ج��ار  طبيعة  ت��ع��رف  ومل  عائلته.  م��ن  و�شتة  �أور�ك�����ز�ي  منر 
حيث قال م�شوؤولون �إنه ناجم عن تفجر �نتحاري بينما كان �أور�ك��ز�ي يهم 
�إن��ه نتج عن عبوة  �آخ��رون  �إنهاء كلمته، يف حني قال م�شوؤولون  باخلروج بعد 
نا�شفة �نفجرت د�خل �ملبنى حيث كان �لتجمع �لنتخابي. ووقع �لنفجار قبل 

�ن يلقي �ملر�شح عني �لدين �شاكر كلمته يف �لتجمع.

 منظمة �لتعاون �الإ�صالمي تدين �قتحام 
�مل�صتوطنني �ملتطرفني باحات �الأق�صى

 •• جدة-وام :

�لتعاون  منظمة  عام  �أم��ني  �أوغلى  �إح�شان  �لدين  �أكمل  �لربوفي�شور  �أد�ن   
�لإ�شالمي �قتحام ع�شر�ت �مل�شتوطنني �ملتطرفني باحات �مل�شجد �لأق�شى 
�ملبارك..معترب� �أن هذه �ملمار�شات تاأتي يف �إطار �شيا�شة ينتهجها �لحتالل 
�لإ�شر�ئيلي يف حق �ل�شعب �لفل�شطيني ومقد�شاته 
�مل�شوؤولية  له  بيان  �أوغلي يف  وحمل  وممتلكاته. 
�لكاملة عن �لتبعات �ملحتملة ل�شتمر�ر مثل هذه 
بها  يقوم  �لتي  و�ملمنهجة  �خلطرة  �لعتد�ء�ت 
�مل�شتوطنون يف �نتهاك �شارخ للقر�ر�ت و�ملو�ثيق 
�لدولية .. د�عيا �ملجتمع �لدويل خا�شة جمل�س 
�ملتحدة للرتبية  �ل��دويل ومنظمة �لأمم  �لأم��ن 
لو�شع  �لتحرك  �إىل  �ليون�شكو  و�لثقافة  و�لعلم 

حد لهذه �لنتهاكات �ملتكررة.
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و��صنطن تدعو لتفادي 
�لت�صعيد يف �أبيي بال�صود�ن 

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

�ملتنازع عليها بني  �أبيي  �لعنف يف منطقة  �ملتحدة لأعمال  �لوليات  �أ�شفت 
�لذي  �لهجوم  بعد  �لت�شعيد  تفادي  �إىل  د�عية  �ل�شود�ن،  �ل�شود�ن وجنوب 
�أدى �إىل مقتل زعيم �لدينكا نقوك و�أحد �أفر�د بعثة �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة.

وعلق نائب �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية �لأمركية باتريك فنرتيل عن 
بالتعازي  �أبيي، متقدماً  يف  �لعنف  لأعمال  تاأ�شف  بالده  �ن  فقال  �لهجوم، 
�إىل  و�أ���ش��ار  �لقبيلة.  �أف����ر�د  وك��ل  ك��ول  دي��ن��غ  ن��ق��وك  �لدينكا  زع��ي��م  لعائلة 
يقوم مبهمة  ك��ان  فيما  قتل  �ل�شالم  ق��و�ت حفظ  �لإثيوبي يف  �ن �جلندي 
وعرب  خ�شارته  على  �حل��زن  ع��ن  م��ع��رب�ً  لل�شالم،  خدمة  �لآخ��ري��ن  حماية 
وحث  �ملتحدة.  و�لأمم  �لإثيوبي  ولل�شعب  لعائلته  �ل�شادقة  �لتعازي  عن 
فنرتيل كل �لأطر�ف �ملعنية على �لتحلي ب�شبط �لنف�س خالل هذه �لفرتة 
تفادي  �لأط��ر�ف  كل  �أبيي ومطالباً  يف  للهدوء  د�عياً   ، و�ملتقلبة  �حل�شا�شة 
�لآليات  ��شتخد�م  على  �ل�شود�ن  وجنوب  �ل�شود�ن  ودع��ا  �لعنف.  ت�شعيد 
�أمام �لعد�لة.  �ملتوفرة لإجر�ء حتقيق �شفاف وفعال بغية جلب �مل�شوؤولني 
�ملاأ�شاوية توؤكد �شرورة �لتقدم  و�شدد فنرتيل على �ن مثل هذه �حل��و�دث 

يف  و�شرطة  م�شرتكة  �إد�رة  �إق��اق��ة  يف 
معاجلة  �شبل  �إىل  و�ل��ت��و���ش��ل  �أب��ي��ي، 
ك��م��ا ه���و و�رد يف  �ل��ن��ه��ائ��ي  �ل���و����ش���ع 
�ق����رت�ح �ل��ل��ج��ن��ة رف��ي��ع��ة �مل�����ش��ت��وى يف 
�أي���ل���ول-  21 �لحت�����اد �لإف���ري���ق���ي يف 
قبيلة  م��ن  ع��ن��ا���ش��ر  وك���ان  �شبتمرب. 
�مل�����ش��ري��ة ���ش��ن��و� ه��ج��وم��اً ع��ل��ى قافلة 
�لأمنية  �ملتحدة  �لأمم  لبعثة  تابعة 
من  ووف��د  )�أني�شفا(  �أبيي  يف  �ملوؤقتة 
�أي��ار- مايو،   4 قبيلة دينكا نقوك يف 
ما �أدى �إىل مقتل زعيم �لدينكا دينغ 
كول، وجندي �إثيوبي يف قو�ت حفظ 

�ل�شالم و�إ�شابة ثالثة �آخرين.

بغداد تت�صلم 3 طائرات ع�صكرية اأمريكية 

و�ملالكي  كريي  بني  ومباحثات  �لعر�ق  يف  قتلى   7
•• بغداد-وا�شنطن-وكاالت: 

ت�شّلم �لعر�ق 3 طائر�ت من طر�ز 
�ل�شنع،  �أم���رك���ي���ة   )C130(
�������ش���ة ل���ن���ق���ل �لأ����ش���خ���ا����س  خم�������شّ
بجميع  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة  و�مل������ع������د�ت 

�أنو�عها.
وذكر بيان لوز�رة �لدفاع �لعر�قية 
�لقوة  ق��ي��ادة  �أن  �ل��ث��الث��اء،  �م�����س 
�ملثنى  قاعدة  �لعر�قية يف  �جلوية 
 C130 ط�����ائ�����ر�ت   3 ت�����ش��ّل��م��ت 
للعقد  تكملة  �ل�����ش��ن��ع،  �أم��رك��ي��ة 
�لعر�ق و�لوليات  �أب��رم بني  �لذي 

�ملتحدة �لعام �ملا�شي .
يعمل  �ل����ذي  �ل���ك���ادر  �أن  و�أ����ش���اف 
ع��ل��ى ق���ي���ادة ه���ذه �ل���ط���ائ���ر�ت هم 
�لذين  �لعر�قيني  �لطيارين  من 
هذه  على  تدريبية  دور�ت  �أكملو� 

�لطائر�ت خارج �لعر�ق.
��شخا�س  ���ش��ب��ع��ة  ق��ت��ل  م��ي��د�ن��ي��ا 
برتبة  �ل�شرطة  يف  �شابط  بينهم 
�م�س  متفرقة  هجمات  يف  م��الزم 
�ف��ادت م�شادر  �لعر�ق، ح�شبما  يف 

�منية وطبية.
�لد�خلية  وز�رة  يف  م�شدر  وق���ال 
لوكالة فر�ن�س بر�س �ن م�شلحني 
جمهولني �غتالو� با�شلحة مزودة 
�حلي  يف  �شخ�شني  لل�شوت  بكامت 
�ل�����ش��ن��اع��ي يف م��ن��ط��ق��ة �ل��ب��ي��اع يف 

غرب بغد�د .
م�شت�شفى  يف  طبي  م�شدر  و�ك���د 
�ل���رم���وك )غ�����رب( ت��ل��ق��ي جثتي 
جريح  وم���ع���اجل���ة  �ل�����ش��ح��ي��ت��ني 

��شيب يف �لهجوم ذ�ته.

باتريك  �لأم���رك���ي���ة  �خل���ارج���ي���ة 
فنرتيل عن �ت�شال كري باملالكي 
خ�����الل ع��ط��ل��ة ن���ه���اي���ة �لأ����ش���ب���وع 
�ل���ع���ر�ق  مل��ن��اق�����ش��ة �لأح����������د�ث يف 

و�ملنطقة .
رحب  ك�����ري  �ن  ف���ن���رتي���ل  وك�����ر 
ب��امل��ن��اق�����ش��ات �لأخ�����رة ب��ني بغد�د 
�لأمور  مبتابعة  و�لتعهد  و�أرب��ي��ل 
لال�شتقر�ر  و�حل���ي���وي���ة  �مل���ه���م���ة 

�لعر�قي .
و�أ�شار �ىل �ن كري عرب عن تعازيه 
مبن قتلو� يف �لأ�شابيع �لأخرة يف 
�لعر�ق، وتعهد �ل�شتمر�ر يف دعم 
�جلهود �لعر�قية ملحاربة �لإرهاب 
�حتمال  �إز�ء  �لقلق  عن  و�أع���رب   .
جتدد �لأزمة �لطائفية يف �لعر�ق، 
�إىل �خل��ط��ر �ل���ذي متثله  م�����ش��ر�ً 
على  ���ش��وري��ا  يف  �مل�شتمرة  �لأزم����ة 

�ملنطقة .
وحث كري رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي 
على �إظهار �شبط �لنف�س و�ملرونة 
يف �ملناق�شات مع �ملحتجني، و�شدد 
على �شورة �بتعاد جميع �لأطر�ف 
عن �لعنف و�لتعامل مع �ل�شكاوى 
�ل�شرعية �شلمياً، باأ�شلوب يتما�شى 

مع �لد�شتور �لعر�قي .
وزير �خلارجية  �ن  وذكر فنرتيل 
�لتز�م  �لنهاية  يف  �أك��د  �لأم��رك��ي 
�لوليات �ملتحدة، مبوجب �تفاقية 
مب�شاعدة  �ل�شرت�تيجي،  �لإط���ار 
�لعمل  ع���ل���ى  �لأط����������ر�ف  ج��م��ي��ع 
م�شتد�مة  ت�شويات  �إىل  للتو�شل 
�لعر�ق  ل�شتقر�ر  �أ�شا�شية  تكون 

على �ملدى �لطويل .

ويف هجوم �خر، قال �شابط برتبة 
م�شلحني  �ن  �ل�����ش��رط��ة  يف  ع��ق��ي��د 
مر�شحي  �حد  �غتالو�  جمهولني 
�لعبيدي،  ع��ل��ي  ه���و  �لن��ت��خ��اب��ات 
ب�شيارة  مرورهما  ل��دى  و�شرطي، 
�لتي  �جليز�ين  قرية  عند  مدنية 
تقع �ىل �ل�شمال من بعقوبة )60 

كلم �شمال �شرق بغد�د(.
و�ل��ع��ب��ي��دي ����ش���ارك ك��م��ر���ش��ح عن 
بزعامة  �ل��ق��ان��ون  دول����ة  �ئ���ت���الف 
رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء ن���وري �مل��ال��ك��ي يف 
�ملحافظات  جم��ال�����س  �ن��ت��خ��اب��ات 

�لتي جرت �ل�شهر �ملا�شي.
بعقوبة  م�شت�شفى  و�كد طبيب يف 
ت��ل��ق��ي ج��ث��ت��ي �ل�����ش��ح��ي��ت��ني. ويف 
بغد�د(  غ��رب  كلم   60( �لفلوجة 
ق���ال �ل��ن��ق��ي��ب �ن�����س �ل��ع��ي��ف��ان من 
�غتالو�  جم��ه��ول��ني  �ن  �ل�����ش��رط��ة 
مالزم  برتبة  �ل�شرطة  يف  �شابطا 
لدى مروره يف حي �لر�شالة و�شط 

�لفلوجة .
وقال �ملالزم �ول �شباح خ�شر من 
�شرطة �ملو�شل )350 كلم �شمال 
�ن��ف��ج��ار ع��ب��وة ل�شقة  ب��غ��د�د( �ن 
جمل�س  ع�شو  �شيارة  على  زرع��ت 
�مل�شعودي  ث��ن��اء  نينوى  حمافظة 
�ىل  �دت  �ل�شتثمار  جلنة  رئي�شة 
�لنفجار  ووق���ع   . �شائقها  مقتل 

�خلارجية  وزي���ر  بحث  ذل���ك،  �ىل 
�لأم��������رك��������ي ج��������ون ك��������ري مع 
رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء �ل���ع���ر�ق���ي نوري 
�مل���ال���ك���ي �ل����ت����ط����ور�ت يف �ل���ع���ر�ق 
و�مل��ن��ط��ق��ة، �ل��ت��ي رك���ز ع��ل��ى خطر 
عليها.  �مل�شتمرة  �ل�شورية  �لأزم��ة 
وز�رة  با�شم  �ملتحدث  نائب  و�أف���اد 

جمهولون  م�������ش���ل���ح���ون  و�ط����ل����ق 
عادية  �ل���ن���ار مب�����ش��د���ش��ات  �ي�����ش��ا 
ع��ل��ى ���ش��رط��ي �ث��ن��اء �د�ئ����ه و�جبه 
مدينة  و���ش��ط  �مل��ي��د�ن  منطقة  يف 
يف  م��ق��ت��ل��ه  �إىل  �أدى  م���ا  �مل��و���ش��ل، 
�ول يف  ل���ل���م���الزم  وف���ق���ا  �حل�������ال، 

�ل�شرطة قا�شم �للهيبي.

يف مر�أب جمل�س حمافظة نينوى 
للم�شدر  وف���ق���ا  �مل���و����ش���ل،  و����ش���ط 

ذ�ته.
كما ��شيبت �مر�أة و�شرطي بجروح 
لعبوتني  منف�شلني  بانفجارين 
نا�شفتني يف و�شط وغرب �ملو�شل، 

وفقا مل�شادر �منية وطبية.

حتى �لن �طالق �لنار و�لقذ�ئف 
ب�شبب  �خ����ط����اء  �ىل  �ل�������ش���وري���ة 
�مل�����ش��اف��ة �ل��ق��ري��ب��ة ل��ل��م��ع��ارك بني 

�جلي�س و�ملقاتلني �ل�شوريني.
�ل��ت��ي ل تز�ل  ����ش��ر�ئ��ي��ل  وحت��ت��ل 
يف ح��ال��ة ح���رب م��ع ���ش��وري��ا، منذ 
كلم   1200 ح�����و�ىل   1967
�لتي  �جل���ولن  ه�شبة  م��ن  مربع 
�شمتها، �ل �ن �ملجموعة �لدولية 
مل تعرتف بهذ� �لقر�ر. وما ز�لت 
كلم   510 ع��ل��ى  ت�شيطر  ���ش��وري��ا 

مربع من �جلولن.
من  ق����وة  ت���ق���وم   ،1974 وم���ن���ذ 
�لمم �ملتحدة )قوة مر�قبة ف�س 
بفر�س  �جل����ولن(  �ل���ش��ت��ب��اك يف 
�ل��ن��ار بني  �ط���الق  ب��وق��ف  �لتقيد 

�لبلدين.

ولتم ت�ش�������������تهدف ��ش�������ر�ئيل.
قذيفتان  �لث�����ن�����ني  و����ش���ق���ط���ت 
�شاورخيتان يف �ملنطقة نف�شها يف 

ه�شبة �جلولن.
وي�����ش��ج��ل ����ش���ق���وط �ل���ق���ذ�ئ���ف يف 
وق������ت ي�������ش���ود ت����وت����ر ك���ب���ر بني 
جويتني  غ��ارت��ني  عقب  �لبلدين 
يف  و�لح��د  �جلمعة  ��شر�ئيليتني 

�شوريا.
�ل��ن��ز�ع يف �شوريا قبل  ب��دء  وم��ن��ذ 
�شنتني، توتر �لو�شع يف �جلولن، 
ل��ك��ن �حل�����و�دث ب��ق��ي��ت ح��ت��ى �لن 
على  و�ق��ت�����ش��رت  ن�شبيا  حم���دودة 
�شقوط قذ�ئف �شورية يف �جلانب 
ر�شقات  و�ط�������الق  �ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 

حتذيرية ��شر�ئيلية.
�ل�شر�ئيليون  �مل�شوؤولون  ويعزو 

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

ب���ا����ش���م جي�س  م��ت��ح��دث��ة  �ع���ل���ن���ت 
قذيفة  �ن  �ل�شر�ئيلي  �لحتالل 
�ل�شورية  �لر�����ش���ي  م��ن  �ط��ل��ق��ت 
�ن��ف��ج��رت �م�����س يف �جل����زء �لذي 
ه�شبة  م����ن  �����ش���ر�ئ���ي���ل  حت���ت���ل���ه 
�جل��ولن، ومل ت�شفر عن �شحايا 

ول عن ��شر�ر.
�لقذيفة  �ن  �مل��ت��ح��دث��ة  و����ش��اف��ت 
ق����ري����ب من  �ن���ف���ج���رت يف ح���ق���ل 
�لنار يف �جلزء  خط وقف �طالق 

�جلنوبي من �جلولن.
�ن  �ىل  �مل���ت���ح���دث���ة  و�����ش�����������������������ارت 
�ل��ق��ذي��ف��ة �ط��ل��ق��ت ع��ل��ى م��ا يبدو 
�جلي����������س  بي������ن  �ملعارك  �شياق  يف 
�ملعار�شة  ومقاتل����ي  �ل�ش�������وري 

�لبنتاغون: �ل�صني تتج�ص�ص على �لدفاعات �الأمريكية وزير �لدفاع �لليبي يرت�جع عن ��صتقالته 
•• طرابل�س-يو بي اأي:

ت���ر�ج���ع وزي�����ر �ل���دف���اع �ل��ل��ي��ب��ي حم��م��د �ل��ربغ��ث��ي �م�س 
�لثالثاء عن ��شتقالته بناء على طلب من رئي�س �حلكومة 

علي زيد�ن.
وقال م�شدر حكومي رفيع ليونايتد بر�س �إنرتنا�شونال، 
�إن �لربغثي تر�جع عن ��شتقالته بناء على طلب زيد�ن، 
حتريرية  ب�����ش��ورة  ��شتقالته  ي��ق��ّدم  مل  �أن���ه  �ىل  م�����ش��ر�ً 

ور�شمية، و�إمنا �أعلن عنها فقط يف موؤمتر �شحفي.
�إن  �مل�����ش��در �ل���ذي طلب ع��دم �لك�شف ع��ن ه��وي��ت��ه،  وق���ال 
�لبالد،  بها  مت��ر  �لتي  للظروف  تفّهمه  �أب���دى  �لربغثي 

و�أكد �أنه �شي�شتمر يف تاأدية عمله كوزير للدفاع.
�إىل ذلك، و�فق �لربملان �لليبي على منح مدة �شهر للجنة 
�لدفاع �لتابعة له لختيار بديل عن رئي�س �لأركان يو�شف 
�ملنفو�س قبل �أن تتم �إقالته، وطالب �ملنقو�س بال�شتمر�ر 

يف عمله وعدم تقدمي ��شتقالته خالل هذ� �ل�شهر.
�أن  �ليوم،  �شابق  وقت  يف  �أعلنت  �لليبية  �حلكومة  وكانت 
وزير �لدفاع حممد �لربغثي قّدم ��شتقالته من من�شبه، 

غر �أنها مل تذكر �أ�شباب �ل�شتقالة .
�أخرى نفي �ملكتب �لإعالمي لرئا�شة �حلكومة  من جهة 
قّدم  قد  �شو�يل  عا�شور  �لد�خلية  وزير  يكون  �أن  �لليبية، 

��شتقالته �أي�شاً.

•• عدن-وكاالت:

�جلنوبي  �حل���ر�ك  ف�شائل  ب��ني  �خل���الف  ه��وة  �ت�شعت 
�مل���ن���ادي ب��ان��ف�����ش��ال ج��ن��وب �ل��ي��م��ن ع���ن ���ش��م��ال��ه، و�شط 
خماوف وحتذير�ت من موجة عنف م�شاحبة يف �ل�شارع 
�ل�شالع  �شهدتها مدينة  ��شتباكات  بعد  �جلنوبي وذلك 
�جلنوبية بني ف�شيلني من �أن�شار �حلركة �لنف�شالية 

�شقط خاللها قتلى وجرحى.
�جلنوب  يف  �ل�شر�ع  �أن  �إىل  وحمللون  باحثون  وي�شر 
فر�غ  وج����ود  ب�شبب  م�����ش��ت��م��ر�ً  ت�����ش��اع��د�ً  ي�شهد  �أ���ش��ب��ح 
�شيا�شي تعي�شه معظم حمافظات �جلنوب خلق �شر�عاً 

بني �لقوى �جلنوبية على ملء هذ� �لفر�غ.
�ملودع،  �لنا�شر  عبد  �ل�شيا�شي،  و�ملحلل  �لكاتب  وي��رى 
�أنه كلما ز�د هذ� �لفر�غ حدث تكالب على �ل�شيطرة يف 
�أو  بينهم  فيما  �أنف�شهم  �لنف�شاليني  �جلنوب من قبل 

بني �لنف�شاليني و�لوحدويني.
و�أ�شار بحديث للجزيرة نت �إىل �أنه يف حال عدم تدخل 
�ل�����ش��ل��ط��ات ل��ل��ح��د م���ن مت���دد �ل���ق���وى �مل��ت�����ش��ارع��ة فاإن 

�لو�شع باجلنوب مر�شح ملزيد من �لتدهور و�ل�شر�عات 
�مل�شلحة، �إ�شافة �إىل �ل�شر�عات �ل�شيا�شية. وكان رئي�س 
�ليمني،  �ل�شرت�كي  للحزب  �خلارجية  �لعالقات  د�ئرة 
تناقلته  �شحفي  بت�شريح  ق���ال  �أح��م��د،  غ��ال��ب  حم��م��د 
�جلنوبي  �ل�شارع  �إن  �ملا�شي  �ل�شبت  �إع��الم  و�شائل  عدة 
ب��د�ي��ات وتهيئة جل��ولت عنف على  �لأي���ام  ي�شهد ه��ذه 
�لق�شية  ت�شيب  مغامرة  �أن��ان��ي��ة  عاطفية  رغ��ب��ات  ذم��ة 

�جلنوبية و�حلر�ك �جلنوبي يف مقتل .
�أ�شبوعني يف  �أن �ل�شر�ع بد�أ يف �ل�شالع قبل  �إىل  و�أ�شار 
�لأ�شر  بيوم  �حتفاًل  �نف�شاليني  لف�شيلني  م�شرتني 
�لزعيم  با�شم  منهما  كل  يف  �مل�شاركون  هتف  �جلنوبي، 
حدثت  ث��م  للجنوب،  ق��ائ��د�ً  ويعتربونه  يو�لونه  �ل��ذي 
�أن  �أحمد  و�أ���ش��اف  �ملدينة.  �شو�رع  بينهما يف  م��ط��ارد�ت 
�مل�شهد تكرر �لأربعاء �لأول من مايو �أيار �حلايل ولكن 
هذه �ملرة با�شتخد�م �ل�شالح و�شقط جرحى ب�شبب دعوة 
للع�شيان �ملدين يف �أحد �أ�شو�ق �ملدينة من قبل جمل�س 
جمل�س  قبل  من  لها  ورف�شاً  بال�شالع،  للحر�ك  �أعلى 

�أعلى �آخر للحر�ك يف �ملدينة نف�شها.

•• انقرة-ا ف ب:

�نتقد رئي�س �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �ردوغان �م�س 
غر  باأنها  وو�شفها  �شوريا  على  �ل�شر�ئيلية  �ل��غ��ار�ت 
مقبولة . وقال �ردوغ��ان يف خطاب �لقاه يف �لربملان ل 
�ملتحدة  �لمم  ، مطالبا  �لعملية  ه��ذه  ذري��ع��ة  �ي  ت��ربر 
�ن  �ردوغ��ان  بالتحرك لوقف هذه �لعتد�ء�ت. و�عترب 
�لغار�ت �جلوية �ل�شر�ئيلية تقدم على طبق من ذهب 
للرئي�س  �ل�شرعي  غ��ر  للنظام  وفر�شا  ر�ب��ح��ة  �ور�ق���ا 
ب�شار �ل�شد للبقاء يف �حلكم على رغم �حلرب �لهلية يف 
�شوريا. و�نتقد �ردوغان مرة جديدة تقاع�س �ملجموعة 
�لدولية وخ�شو�شا �لمم �ملتحدة حيال �لزمة �ل�شورية، 
�لتي  �مل��ج��ازر  لوقف  �لتحرك  �ىل  �لم��ن  د�عيا جمل�س 
�ردوغان  وك��ان  �ملدنيني.  �شد  �ل�شوري  �لنظام  يرتكبها 

يف  �ل�شر�ئيلية  �جل��وي��ة  �ل��غ��ار�ت  على  بتعليقات  ي��ديل 
نهاية �ل�شبوع على جممع ع�شكري �شوري قرب دم�شق 
تقول م�شادر ��شر�ئيلية �نه كان ي�شم ��شلحة �آتية من 
�لنظام  حليف  �للبناين،  �هلل  ح��زب  �ىل  ومر�شلة  �ي��ر�ن 
�لعربية  �ل��دول��ة  �ن  نف�شها  �مل�����ش��ادر  وت��ق��ول  �ل�����ش��وري 
��شتهدفت �ي�شا �جلمعة م�شتودعا لال�شلحة قرب مطار 
ب�شار  نظام  �لح��د  ب�شدة  �ردوغ����ان  �نتقد  وق��د  دم�شق. 
�رتكبها كما  �ل�شد �لذي و�شفه بانه قاتل بعد جمزرة 
تقول منظمات غر حكومية جنود نظاميون يف مدينة 
بانيا�س �شمال غرب �شوريا. ووجه �ردوغان �نتقاد�ته �ىل 
�لدولة �لعربية، فيما بد�أت بالده تطبيعا مع ��شر�ئيل 
�تر�كا  نا�شطني  ت�شعة  �عتذ�ر� عن مقتل  بعدما قدمت 
كانو� متوجهني �ىل غزة خالل هجوم �شنته جمموعة 

كومندو�س ��شر�ئيلية يف �لبحر.

�أردوغان ينتقد �لغار�ت �الإ�صر�ئيلية على �صوريا 

حتذير من �صر�ع م�صلح يف جنوب �ليمن 

�نفجار قذيفة �صورية يف �جلوالن �ملحتل 

•• عوا�شم-وكاالت:

حلقوق  �ل�شورية  �ل�شبكة  وجهت 
�لإن�شان ند�ء ��شتغاثة �إىل �للجنة 
�لدولية لل�شليب �لأحمر �لدويل 
و�لأمم �ملتحدة لإيقاف ما �أ�شمته 
عمليات �لتطهر �لعرقي �مل�شتمرة 
منذ مطلع �لأ�شبوع �حلايل، �لتي 
�ل�شوري  �لنظام  ق���و�ت  متار�شها 
طرطو�س  مبحافظة  بانيا�س  يف 

)غرب(.
و�شفته  م��ا  �ل�شبكة  و����ش��ت��ن��ك��رت 
�ملجتمع  م���ن  �مل��ط��ب��ق  ب��ال�����ش��م��ت 
بها  تتهم  �نتهاكات  �إز�ء  �ل���دويل 
قو�ت �لنظام وملي�شيات �ل�شبيحة 
�إىل  ترقى  و�لتي  للنظام،  �ملو�لية 
ت�شنيفها عمليات تطهر عرقي، 

ح�شب �لبيان.
�حلالت  ع�شر�ت  �ل�شبكة  ووثقت 
�ل���ت���ي ت��ك�����ش��ف ع���ن وق�����وع ح���الت 
رمي  م��ع  و�لن�شاء  لالأطفال  ذب��ح 
ج��ث��ث��ه��م يف �ل���ط���رق���ات و�إح������ر�ق 
عدد�  بيانها  مع  و�أرفقت  بع�شها، 
م��ن �ل�����ش��ور �ل��ت��ي ت��وث��ق �ملجزرة 
�مل���ت���و�����ش���ل���ة يف ب���ان���ي���ا����س وق����رى 

حميطة بها منذ �ل�شبت �ملا�شي.
ونا�شدت �ل�شبكة �ل�شورية حلقوق 
�لإن�����ش��ان �ل��ت��ي ت��ت��خ��ذ م��ن لندن 
مقر� لها �للجنة �لدولية لل�شليب 
باعتبارها  ب��ال��ت��ح��رك  �لأح����م����ر 
�لدخول  ت�شتطيع  �ل��ت��ي  �جل��ه��ة 
�إىل مناطق �لنز�ع، ح�شب �لقانون 
وقالت  �لإن�شان،  حلقوق  �ل��دويل 
�للجنة  �ل��ن��ظ��ام  �إن���ه يف ح��ال منع 
من دخول �لبالد فعليها �أن توجه 
مذكرة �إىل جمل�س �لأمن �لدويل 
للوقوف عند م�شوؤولياته، معتربة 
�أن �لتاأخر يف ذلك �شيعطي �لنظام 
�����ش����وء� �أخ�������ش���ر ل���ال����ش���ت���م���ر�ر يف 

عمليات �لتطهر �لعرقي .

عدد�  بيانها  يف  �ل�شبكة  وذك����رت 
�لدولية  �لقانونية  �لقو�عد  م��ن 
�لتي قالت �إنه تنتهكها يف بانيا�س 
وجوب  ومنها  �لنظامية،  �لقو�ت 
جميع  يف  �ل��ن��ز�ع  �أط����ر�ف  متييز 
و�ملقاتلني  �ملدنيني  ب��ني  �لأوق���ات 
�ملقاتلني  �إىل  �لهجمات  وتوجيه 
ف����ح���������ش����ب، وح�����ظ�����ر �ل���ه���ج���م���ات 
�لع�شو�ئية و�لقتل و�لعتد�ء على 
و�لغت�شاب  �ل�شخ�شية  �لكر�مة 
للعنف  �أخ���������رى  �أ�����ش����ك����ال  و�أي 
�جلن�شي، وحتميل �مل�شوؤولية على 
�حلكومة ب�شاأن �نتهاكات �لقانون 
�إليها  �ملن�شوبة  �لإن�شاين  �ل��دويل 
ترتكبها  �ل��ت��ي  ت��ل��ك  ت�شمل  �ل��ت��ي 
�أجهزتها �أو �أ�شخا�س وجمموعات 

تعمل بناء على تعليماتها.
قو�ت  ���ش��وري��ون  نا�شطون  ويتهم 

و��شنطن  �شحيفة  �أ����ش���ارت  ف��ق��د 
�ل�شارين  غاز  خطورة  �إىل  بو�شت 
�أملانيا  ق���ام���ت  �أن  ���ش��ب��ق  �ل������ذي 
�لقرن  ثالثينيات  يف  بتح�شره 
عن  ع��ب��ارة  �أن��ه  مو�شحة  �ملا�شي، 
مركبات ع�شوية توؤدي �إىل �إيقاف 
�لكولني  م�����ادة  ع��م��ل  ت��ث��ب��ي��ط  �أو 

�لناقلة للنب�شات �لع�شبية.
كمية  ����ش��ت��ن�����ش��اق  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
ك��ب��رة م��ن غ���از �ل�����ش��اري��ن لثو�ن 
�لكميات  و�أم��ا  باملوت،  تت�شبب  قد 
�لأق��ل منه فلها �أعر��س ك��اآلم يف 
بالع�شالت،  وتقل�شات  �لعينني 
�ل��وج��ه، كما  بينها ع�شالت  وم��ن 
ع�شبية،  ت�����ش��ن��ج��ات  �إىل  ت������وؤدي 
�لفم  ح���ول  رغ����اوى  ظ��ه��ور  و�إىل 
غر  وت��ب��ول  ب��اإ���ش��ه��ال  م�شحوبة 

�إر�دي. 

�لنظام و�ل�شبيحة بارتكاب جمزرة 
بانيا�س  ق���رب  �ل��ب��ي�����ش��ا  ق��ري��ة  يف 
�ل�����ش��ب��ت، ذه����ب ���ش��ح��ي��ت��ه��ا �أك���رث 
من  معظمهم  م��دن��ي��ا   150 م��ن 
يتهمون  كما  و�ل��ن�����ش��اء،  �لأط��ف��ال 
�ل���ن���ظ���ام مب���و�����ش���ل���ة �مل�����ج�����ازر يف 
بانيا�س وحميطها بقتل �لع�شر�ت 
منذ ذلك �ليوم. يف غ�شون ذلك، 
ت���ن���اول���ت �ل�����ش��ح��ف �لأم���رك���ي���ة 
�لأزمة �ل�شورية �ملتفاقمة، وقالت 
يحتفظ  �ل�������ش���وري  �ل���ن���ظ���ام  �إن 
�لأ�شلحة  م��ن  هائلة  مب��خ��زون��ات 
�لأع�شاب،  وغ����از�ت  �ل��ك��ي��م��ي��اوي��ة 
�ل�����ش��اري��ن، وبينما  غ���از  و�أب���رزه���ا 
لدرجة  �ل�شحف  �إح��دى  عر�شت 
خطورة هذ� �لغاز، و�شفته �أخرى 
يهدد  �شوريا  كامن يف  رع��ب  ب��اأن��ه 

�شعوب �ملنطقة برمتها.

وقالت �ل�شحيفة من خالل مقال 
�إن  في�شر  ماك�س  للكاتب  ن�شرته 
ه���ذ� �ل���غ���از �خل��ط��ر ك��غ��ره من 
غاز�ت �لأع�شاب ل مينع �لنب�شات 
�لر�شائل  ن���ق���ل  م����ن  �ل��ع�����ش��ب��ي��ة 
يوؤثر  �لدماغ، ولكنه  �لقادمة من 
هذ�  �أن  مو�شحة  ذبذباتها،  على 
�لر�شالة،  تكر�ر  يف  يت�شبب  �لغاز 
دمعا،  تفي�س  �لعيون  يجعل  مما 
ب�����دل م����ن جم�����رد �حل����اج����ة �إىل 
�لعني،  لرتطيب  ب�شيطة  دمعات 
�آث����ار�  �أن ل��ه��ذ� �ل���غ���از  وم�����ش��ي��ف��ة 

مدمرة مرعبة.
تامي  جملة  و�شفت  جانبها  م��ن 
�مل����خ����زون����ات �ل���ه���ائ���ل���ة م����ن غ���از 
�ل���ت���ي مي��ت��ل��ك��ه��ا نظام  �ل�������ش���اري���ن 
ت�شكل  باأنها  �لأ�شد  ب�شار  �لرئي�س 
بالدمار، وقالت  ينذر  كامنا  رعبا 
�شحابة  ي�����ش��ك��ل  �ل����غ����از  ه�����ذ�  �إن 
خ��ط��رة ت��خ��ي��م ع��ل��ى ح��م��ام �لدم 
من  �أك��رث  منذ  �شوريا  يف  �ملتدفق 
عامني، وتزيد من خطورة �نت�شار 
لت�شل  �لبالد  يف  �لأهلية  �حل��رب 
�إىل  م�شرة  برمتها،  �ملنطقة  �إىل 
�ل�شارين  غ���از  ����ش��ت��خ��د�م  مت  �أن����ه 
طوكيو  م��رتو  يف  �ل�شمية  �شديد 
�لذي  �ل���غ���از  وه���و   ،1995 ع���ام 
يف  تغلغله  �أو  ����ش��ت��ن�����ش��اق��ه  ي�����وؤدي 
�إىل �شلل يف  �جل�����ش��م ع��رب �جل��ل��د 
�إىل  ي��وؤدي  مما  �لع�شبي،  �جلهاز 

�ملوت.
�لأ�����ش����د  ن����ظ����ام  �أن  �إىل  ُي���������ش����ار 
يتبادلن  �مل�����ش��ل��ح��ة  و�مل���ع���ار����ش���ة 
هجمات  ث�����الث  ب�������ش���اأن  �لت����ه����ام 
وقعت  �ل��ك��ي��م��ي��اوي��ة،  ب��الأ���ش��ل��ح��ة 
�إحد�ها قرب حلب و�لثانية قرب 
مار�س-�آذ�ر  يف  وكلتاهما  دم�شق، 
�ملا�شي، �أما �لهجوم �لثالث فوقع 
دي�شمرب-كانون  يف  ح��م�����س  يف 

�لأول �ملا�شي.

ال�صحافة االأمريكية: ال�صارين رعب كامن يف �صوريا 

منا�صدة حقوقية لوقف �لتطهري �لعرقي يف بانيا�ص 

�ن يف  �لبنتاغون  و��شاف  �ملتحدة.  �لوليات  �شيا�شية يف  ونقا�شات 
�لعام 2012، تعر�شت �شبكات معلوماتية عدة عرب �لعامل بينها 
�شبكات �حل��ك��وم��ة �لم��رك��ي��ة جم���دد� مل��ح��اولت �خ����رت�ق، ميكن 
حتميل �حلكومة و�جلي�س �ل�شينيني م�شوؤولية بع�شها . وي�شكل 
هذ� �لتقرير �كرب تاأكيد مبا�شر من �لوليات �ملتحدة حتى �ليوم 
باأن قر��شنة معلوماتيني �شينيني ��شتهدفو� �حلكومة �لمركية، 
�وباما طلبت  ب��ار�ك  �د�رة  �ن  ��شافة �ىل �شركات �مركية. ورغم 
من �ل�شني �لكف عن هذه �لت�شرفات كان �مل�شوؤولون �لمركيون 
على  �ملعلوماتي  �لتج�ش�س  على  تعليقاتهم  �لن  حتى  ي��رك��زون 
قد  �ل�شني �حل�شول على معلومات  �ل�شركات �خلا�شة. وحاولت 

ت�شتفيد منها يف قطاعات �ل�شلحة و�لتكنولوجيا.

•• وا�شنطن-ا ف ب:

�فاد تقرير ن�شره �لبنتاغون �م�س �ن �ل�شني تقوم بحملة جت�ش�س 
معلوماتية �شعيا جلمع معلومات حول بر�مج �لدفاع �لمركية.

ت�شتخدم  �ل�شني  �ن  �لكونغر�س  على  �حيل  �ل��ذي  �لبيان  و�و�شح 
من  معلومات  جمع  بحملة  للقيام  �ملعلوماتية  �شبكتها  ق���در�ت 
�لقطاعات �لتي تدعم بر�مج �لدفاع �لوطني يف �لوليات �ملتحدة، 
و��شاف   . و�ل�شناعية  و�لقت�شادية  �لدبلوما�شية  �مل��ج��الت  يف 
 2012 �شنة  حاولو�  �شينيني  معلوماتيني  قر��شنة  �ن  �لتقرير 
�خرت�ق �جهزة كمبيوتر �ل�شبكة �حلكومية من �جل �حل�شول على 
�لع�شكرية  �ل��ق��در�ت  على  �لط��الع  لبكني  ت�شمح  هامة  معلومات 
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تون�ص توؤكد �رتباط م�صلحي �ل�صعانبي بالقاعدةملكة بريطانيا تغيب عن قمة �لكومنويلث 
•• تون�س-يو بي اأي:

�أعلنت �ل�شلطات �لتون�شية �م�س �لثالثاء، �أن �لعنا�شر �مل�شلحة �لتي تتمركز يف مرتفعات جبل �ل�شعانبي غرب �لبالد تنتمي �إىل 
كتيبة مرتبطة بتنظيم �لقاعدة يف بالد �ملغرب �لإ�شالمي ، و�أن �لقو�ت �لأمنية و�لع�شكرية �لتون�شية ُم�شّممة على مو�جهة �ل�شالح 
بال�شالح. وقال �لناطق �لر�شمي با�شم وز�رة �لد�خلية �لتون�شية حممد علي �لعروي، و�لناطق �لر�شمي با�شم وز�رة �لدفاع �لعميد 
خمتار بن ن�شر، خالل موؤمتر �شحفي م�شرتك ٌعد �ليوم، �إن �لمل�شلحني �لذين يختبئون منذ مدة يف منطقة جبل �ل�شعانبي غرب 

تون�س غر بعيد عن �حلدود �جلز�ئرية، ينتمون �إىل كتيبة عقبة �بن نافع �لتابعة لتنظيم �لقاعدة يف بالد �ملغرب �لإ�شالمي.
وبح�شب �لعروي، فاإن �ملعلومات �ملتوّفرة لالأجهزة �لأمنية �لتون�شية تفيد باأن عدد �أولئك �مل�شّلحني ُيناهز 35 نفر�ً، وقد توزعو� 
على جمموعتني �لأوىل تتاألف من 20 نفر�ً منت�شرة يف مرتفاعات جبل �ل�شعانبي، و�لثانية تتاألف ما بني 10 و15 نفر�ً وتن�شط 
يف مرتفعات حمافظة �لكاف �ملحاذية ملحافظة �لق�شرين يف غرب تون�س. و�أو�شح �أن غالبية هوؤلء �مل�شلحني تون�شيون، من دون �أن 
ي�شتبعد وجود جن�شيات �أخرى من �لدول �ملجاورة، علماً و�أنه �شبق لوزير �لد�خلية �لتون�شي لطفي بن جدو �أن �أ�شار يف وقت �شابق 

�إىل وجود بع�س �لعنا�شر �جلز�ئرية �شمن �ملجموعة �لنا�شطة يف جبل �ل�شعانبي.

•• لندن-يو بي اأي:

�لر�شمي  �ملقر  باكنغهام،  ق�شر  �أعلن 
يف  �لثانية  �ليز�بيث  بريطانيا،  مللكة 
لندن، �م�س �لثالثاء، �أن �لأخرة لن 
دول  لروؤ�شاء  �ل�شنوية  �لقمة  حت�شر 
هذ�  �لكومنويلث  منظمة  وحكومات 

�لعام.
تغيب  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل����رة  ه���ي  وه����ذه 
ف��ي��ه��ا �مل��ل��ك��ة �ل��ي��ز�ب��ي��ث �ل��ث��ان��ي��ة عن 
�لكومنويلث  منظمة  قمة  م��وؤمت��ر�ت 

من قبل ويل �لعهد �لأمر ت�شارلز .
وكانت �مللكة �ليز�بيث �لثانية، �لبالغة 
��شطرت  ع�����ام�����اً،   87 �ل���ع���م���ر  م����ن 
و�إلغاء  ع��ام��ة  منا�شبات  ع��ن  للتغيب 
زيارة ر�شمية �إىل �إيطاليا بعد �دخالها 
�ملا�شي،  �آذ�ر-مار�س  �مل�شت�شفى يف  �إىل 
يف  ح��ادة  با�شطر�بات  ��شابتها  ج��ر�ء 
�لأول- ت�شرين  يف  �أل��غ��ت  كما  �مل��ع��دة، 
منا�شبة  يف  م�شاركتها  �ملا�شي  �كتوبر 
�آلم حادة  ر�شمية جر�ء معاناتها من 

يف �لظهر.

متحدث  وق�����ال   .1973 ع����ام  م��ن��ذ 
�لعهد  ويل  �إن  باكنغهام،  ق�شر  با�شم 
بالقمة  �مللكة  �شيمثل  ت�شارلز  �لأم��ر 
�لتي ت�شت�شفيها �شريالنكا يف ت�شرين 
�لثاين-نوفمرب �ملقبل، ومت �تخاذ هذ� 
�رتباطات  مر�جعة  �شوء  على  �لقر�ر 

�ل�شفر مل�شافات طويلة للملكة .
�لقر�ر  ه����ذ�  �أن  �مل���ت���ح���دث،  و�����ش���اف 
يف  �ل�شيا�شي  ب��ال��و���ش��ع  ل��ه  ع��الق��ة  ل 
هنا  �لأ�شا�شية  و�لنقطة  �شريالنكا.. 
�لقمة  �شتكون ممثلة يف  �مللكة  �أن  هي 

وهي معقل ملقاومة �لفا�شية تتبّنى 
�أفكار �لالهوتي جاك ماريتني. عام 
1943، �رتبط ب�شد�قة مع �أمني 
م��ك��ت��ب��ة �ل��ف��ات��ي��ك��ان، �ل�����ش��ي��دي دي 
�أن  على  �شاعده  �ل��ذي  غا�شبري، 
ينتخب ع�شو� يف �ملجل�س �لوطني 
�لدميقر�طي  ل���ل���ح���زب  �ل�������ش���ري 
غا�شبري  دي  و���ش��ّم��ه  �مل�شيحي. 
حكومته  ���ش��ك��ل  ع��ن��دم��ا  ل��ف��ري��ق��ه 

�لأوىل عام 1945.
طبعت  �لتي  �لدينية  �لثقافة  هذه 
طفولته، تعّهدها جوليو �ندريوتي 
�حلفاظ  وت��ف��اين يف  ط���و�ل حياته 
مل  �إن  ب�شيطة،  حياة  عا�س  عليها. 
�شباح  كل  �ل�شالة  متق�ّشفة.  نقل 
و�لن�شف  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  على 
ماريا  ���ش��ان��ت��ا  ك��ن��ي�����ش��ة  ���ش��ب��اح��ا يف 
�لفاتيكان،  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �أ���ش��ون��ت��ا، 
ع��ل��ى �ل�����ش��ف��ة �لأخ�������رى م���ن نهر 
�ل��ت��ي��رب ، وك��ان��ت ع��ل��ى م��ق��رب��ة من 
مبكتبه  ي��ل��ت��ح��ق  �أن  ق��ب��ل  م��ن��زل��ه، 
�لعدد.  قليلة  بحر��شة  م�شحوبا 
�لعمر،  �شكرترة  �إن��ي��ا،  فين�شينز� 
�ملت�شولني  �أف������و�ج  �إدخ������ال  ت��ت��وىل 
م�شلحة  على  للح�شول  �ل�ّشاعني 
وظيفة.  �أو  تو�شية  �أو  خ��دم��ة،  �أو 
�ل�شتار  وور�ء  �ل��ق��وي��ة  �مل����ر�أة  ت��ل��ك 
�لتي ت�شيطر على �لأروقة �خللفية 
لل�شلطة وعلى �لأر�شيف �لذي كان 

يرعب �لكثرين. 
ح���اف���ظ ج��ول��ي��و �ن���دري���وت���ي على 
�نه  بالفاتيكان..  وثيقة  ع��الق��ات 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

�لدولة  رج����ال  ي��دخ��ل  �ل���ع���ادة،  يف 
ك��ت��ب �ل��ت��اري��خ مب���ا ف��ع��ل��وه، ولكن 
�لي���ط���ايل جوليو  �ل���دول���ة  رج����ل 
�لقاعدة،  تلك  ع��ن  �شّذ  �ن��دري��وت��ي 
�لتاريخ  مدّونة  يف  مكانه  و�كت�شب 
�لدميقر�طي  ه���ذ�  ي��ق��ل��ه.  مل  مب��ا 
و�ل��ذي رحل يف  �مل�شيحي �لنتماء، 
يكن  مل  و�لت�شعني،  �خلام�شة  �شّن 
جمهورية  لأول  �ل���ر�ب���ط  �خل��ي��ط 
مو�شوليني  �شقوط  م��ن  �إيطالية 
�ل�شيا�شية  �ل��ط��ب��ق��ة  غ�����رق  �إىل 
يف ق�����ش��ّي��ة �لأي�������ادي �ل��ن��ظ��ي��ف��ة، ) 
�شنة1992(  ر����ش���اوى  ف�����ش��ي��ح��ة 
ذ�كرة،  �أك��رث من  ك��ان  بل  فح�شب، 
�لأطر�ف  و�ح��د  ك��ان حار�شها  لقد 
�لرئي�شية �ل�شانعة لأ�شر�رها �لتي 

يع�شر �لبوح بها.
مزمن  ن�شفي  ���ش��د�ع  م��ن  ي��ع��اين 
وي��ظ��ه��ر ���ش��اح��ب ب��ن��ي��ة ه�����ّش��ة، �إّل 
رحلة  ع��رف  �ن��دري��وت��ي  جوليو  �أّن 
رئي�شا  م�����ر�ت  ���ش��ب��ع  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
كانت �حلكومات  للوزر�ء يف حقبة 
�أكرث من  ُتعّمر  �لإيطالية فيها ل 
ع��ام و�ح���د، ووزي���ر �أك���رث م��ن مّرة 
و�خلز�نة  و�مل���ال���ي���ة،  )�ل���د�خ���ل���ي���ة، 
و�ل�شوؤون  و�ل�����ش��ن��اع��ة،  و�ل���دف���اع، 
طويل  م�������ش���و�ر  �خل�����ارج�����ي�����ة...(. 
جديد  م��ن  �لنهو�س  على  وق���درة 
كنيته  �أك�شبته  موقعه،  و����ش��ت��ع��ادة 

د�أ . �ل�شهرة �ملقاوم لل�شّ
وظيفة و�حدة رف�شته بعناد، وهي 
رئ��ي�����س �جل���م���ه���وري���ة، ل��ي�����س لأن���ه 
لن  بل  للرئا�شة  مر�شحا  يكن  مل 
�ل��ن��اخ��ب��ني �ل��ك��ب��ار، مب��ا ف��ي��ه��م من 
مع�شكره، �عتربو� على �لّدو�م بان 
�شخ�شية �شيطانّية مثله ل تتوّفر 
�ملطلوبة  �لأخالقية  �ل�شلطة  فيها 

لحتالل ذ�ك �ملن�شب.
�غ�����ت�����ي�����ال �ل����ق����ا�����ش����ي ج���ي���وف���اين 
�ملافيا  مبكافحة  �ملكلف  ف��ال��ك��وين 
1992، حال  ع��ام  م��اي   23 ي��وم 
فالكثر  �لرئا�شي،  و�لق�شر  دون��ه 

م��ن �ل��ظ��الل حت���وم ح���ول حياته، 
�ملخزية  �لأ��������ش�������ر�ر  م�����ن  وك����ث����ر 
 : �أي�شا  �خلفية  �مل��وؤ�م��ر�ت  وعديد 
�ل��ف�����ش��ل �ل���ذري���ع لن��ق��الب �لأمر 
ج���ون���و ف���ال���ري���و ب���ورغ���ي���زي عام 
�ملحتال  م���ع  وع��الق��ت��ه   ،1970
ب  و�شفه  �ل��ذي  �شيندونا  مي�شيل 
�لبنكي  �لنهيار  قبل  �للرة  منقذ 
رف�س  يف  ت��ع��ّن��ت��ه   ،1976 ع�����ام 
�لأل���وي���ة �حلمر�ء  م��ع  �ل��ت��ف��او���س 
خالل خطف �ألدو مورو، مما �أثار 
يف  �ندريوتي  رغبة  حول  �ل�شكوك 
�لدميقر�طي  �حل��زب  رئي�س  وف��اة 
�مل�شيحي، و�غتيال �ل�شحفي مينو 
بيكوريللي عام 1979 ، ُمبتّز كان 
يعرف �لكثر عنه ) ق�شت حمكمة 
�ندريوتي  ب���ت���ربئ���ة  �ل����ش���ت���ئ���ن���اف 
عام  قتله  عملية  تدبر  تهمة  من 
ملحافظ  �ملافيا  �غتيال   ،  )2003
�شقلية، �لنائب �شالفو ليما، مار�س 
1992، و�لذي كان غالبا ما ي�شار 
بني  �لت�شال  حلقة  �ن��ه  على  �إليه 

�ندريوتي و�ملافيا. 
يوما  ق�������ال  �ل���������ش����ي����اق  ه�������ذ�  ويف 
عندما  غريللو  بيبي  �ل��ك��وم��ي��دي 
ميوت �ندريوتي، �شيتم فتح حدبته 
و�شنكت�شف كل �أ�شر�ر �جلمهورية . 
�ختار  �جل���م���ه���وري���ة،  ل���رئ���ا����ش���ة  و 
�لي�شار  ع�����ن  �ل����ن����ائ����ب  �ل�����ربمل�����ان 
لويجي  �أو������ش�����ك�����ار  و�ل����ق����ا�����ش����ي، 

�شكالفارو.
ل�����ق�����د �أل�������ق�������ى ب�������ه �ل���������ش����ي����د دي 
غا�شبري، �لأب �لتاريخي للحزب 
�مل�����ش��ي��ح��ي، يف بحر  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
�ل�شيا�شة يف نهاية �أربعينات �لقرن 
�لفكرية  ق��در�ت��ه  وتكفلت  �ملا�شي 
وم���ه���ارت���ه يف ف����ّن �مل����ن����اورة د�خ���ل 
حزب تتجاذبه �ل�شر�عات وحتكمه 
عقيدة �لغاية تربر �أحيانا �لو�شيلة، 

تكفلت ببقّية م�شرته.
�ل�شلطة  يف  �ندريوتي  جوليو  بقي 
طيلة  ت���ق���ري���ب���ا  م�����ش��ت��م��ر  ب�����ش��ك��ل 
�أرب��ع��ة ع��ق��ود، وك��ان��ت د�ئ��م��ا حتوم 
�لعديد  يف  ت��ورط��ه  ح��ول  �ل�شكوك 

�لدورة  نهاية  ��شتقالة حكومته يف 
ترجمة  ويف  �لعا�شرة.  �لت�شريعية 
�لطويلة  �ل��رح��ل��ة  ل��ه��ذه  ���ش��اخ��رة 
�شهرة يف  �لأك��رث  �ملمثل  قال توتو، 
�إي��ط��ال��ي��ا، مب��ا �أن���ه ل ت��وج��د زهره 
ت��وج��د حكومة  �أ����ش���و�ك، ل  ب���دون 

دون �ندريوتي . 
عام  م���ن���ذ  �ن���ق���ط���اع  دون  ب����رمل����اين 
�لنو�ب  جمل�س  يف  ع�شو   ،1948
�أول، ثم ع�شو� يف جمل�س �ل�شيوخ 
م���دى �حل���ي���اة م��ن��ذ ع���ام 1991، 
جن��ا �أن��دري��وت��ي م��ن ثالثني جلنة 
�إد�نته  ت��ت��ّم  �أن  دون  م��ن  لتحقيق 
فيها  �تهم  �لتي  �ملحاكمة  يف  حتى 
�أكتوبر  يف  �مل��اف��ي��ا  م���ع  ب��ال��ت��و�ط��وؤ 
�لرب�ءة  فيها  نال  و�لتي   1999
ومنذ   . �أكتوبر2004   15 يف 
ذل��ك �حل��ني، رف�س ع�شو جمل�س 
من  �لعديد  �حلياة  م��دى  �ل�شيوخ 
�ل��ع��رو���س �ل��ت��ي ُق��ّدم��ت ل��ه لكتابة 
مذكر�ته، وقد رحل حامال �أ�شر�ره 

معه.
�ن����دري����وت����ي عديد  ع���ل���ى  �أط���ل���ق���ت 
�لأل���ق���اب م��ن ذل���ك ب��ع��ل �ل��ذب��اب - 
�شدر عن زعيم �حلزب �ل�شرت�كي 
 ، مولوك   ، �مللك  كر�ك�شي،  بيتينو 
�لعم  �أو  �لأ�شود  �لبابا   ، �لهول  �أب��و 
ج���ول���ي���و) يف ل��غ��ة �مل���اف���ي���ا(، وك���ان 
جوليو �ندريوتي �ل�شيا�شي �لأكرث 
عر�شة ل�شهام �لنقد و�لأكرث تناول 
ب�شكل كاريكاتوري يف �إيطاليا طيلة 

�لن�شف  �شابت  �لتي  �لف�شائح  من 
�لثاين من �لقرن �لع�شرين. وتزد�د 
�ملعني  لن  ح�شور�  �ل�شكوك  ه��ذه 
�ملوجهة  �ل��ت��ه��م  ي��ن��ف��ي  ل  ب���الأم���ر 
ُي�شفي عليها مزيد�  كان  بل  �إليه، 
من  نوعا  باعتماده  �لغمو�س  من 
�لّدلع �ملح�شوب، و��شتخد�م �شل�شلة 
من �ل�شيغ و�لعبار�ت �ل�ّشاخرة من 
 ، عيوب �شغرة  لدي  لي�س  قبيل: 
 ، ميلكها  ل  من  �إّل  تبلي  �ل�شلطة 
لقد �تهمت بكل �شيء ما عد� �أنني 
ت�شّببت يف �ندلع �حلروب �لبونّية 
)ب��ني ق��رط��اج وروم���ا( لأن��ن��ي كنت 

�شغر� جّد�... .
�شيء:  بكل  �ّت��ه��م  لقد  �ل��و�ق��ع،  يف 
بالزعيم  ����ش���ّح���ى  ب���ت���ع���ّن���ت���ه،  �ن�����ه 
�ل����دمي����ق����ر�ط����ي �مل�����ش��ي��ح��ي �أل�����دو 
�لألوية  �خ��ت��ط��ف��ت��ه  �ل����ذي  م�����ورو، 
�حل��م��ر�ء، وب��اأن��ه ك��ان على �رتباط 
ما�شونية  غرفة  �لثانية  بالغرفة 
جميع  �إىل  ت�������ش���ل���ل���ت  م���ن���ح���رف���ة 
�ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ّي��ة، و�لأه����م من 
باملافيا  �أن��ه كان على عالقة  ذل��ك، 

�ليطالية. 
ل��ق��د ك���ان رج���ل �ل��دول��ة �لإيطايل 
�لأك��رث تاأثر� و�لأك��رث �شهرة بعد 
�لأوىل  ح��ق��ي��ب��ت��ه  ك���ان���ت  �حل������رب. 
�حلكومة  يف  ل���ل���م���ال���ي���ة  ك�����وزي�����ر 
�مل���وؤق���ت���ة ب���رئ���ا����ش���ة �ل�������ش���ي���دي دي 
و�لأخرة   1946 ع��ام  غا�شبري 
يف جو�ن عام 1992، عندما قّدم 

من  مفرت�س  غ��زو  ملقاومة  �لناتو 
حلف و�ر�شو.

للرجل �شد�قات عميقة يف �لعامل 
�لعربي، وخا�شة مع يا�شر عرفات، 
باأنه  يفاخر  �ن��دري��وت��ي  ك��ان  حيث 
�ل���رج���ل �لأك�����رث م��ع��رف��ة ب���ه وكان 
بها  �ل��ت��ي يتمتع  �ل��ك��اري��زم��ا  ي��ح��ّي 
ع����رف����ات مّم�����ا �أث�������ار �ل�����ش��ب��ه��ات يف 
ويف  �لأمريكية.  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
عندما  ق��ول��ه،  يتنزل  �ل�شياق  ه��ذ� 
�ملافيوزي  بو�شيتي  توما�شو  �تهمه 
�لوليات  من  ت�شليمه  بعد  �لتائب 
قال  �ملافيا،  مع  بالتو�طوؤ  �ملتحدة 
�نه ي�شعر �نه �شحية �نتقام رخي�س 
�لأمريكية  �مل��خ��اب��ر�ت  وك��ال��ة  م��ن 

�شي �أي �يه. 
ب�����ش��د�ق��ة عميقة مع  �رت��ب��ط  ك��م��ا 
فيديريكو  �ل�����ش��ه��ر  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي 
منهما  و�ح���د  ك��ل  وك���ان  فيلليني، 
ي��ث��ن��ي ع��ل��ى جن��اح��ات �لآخ����ر ، ول 
ي����رتدد�ن يف ت��ب��ادل �مل����ز�ح، ويذكر 
�نه مبنا�شبة عيد ميالد �ندريوتي 
فيلليني  �أر�شل  و�ل�شبعني،  �لثاين 
ر�شما كاريكاتوريا مُيثل �ندريوتي 
بهذ�  م�����ش��ح��وب��ا  �ل���ب���اب���ا  ه��ي��ئ��ة  يف 
�لعر�س  ك���ان  و�ن  ح��ت��ى  �ل��ت��ع��ل��ي��ق: 
من  �قبل  ف��اأن��ا  �لآن،  �شاغر�  لي�س 

كل قلبي بركتك. 
�إىل �آخ����ر حل��ظ��ة م���ن ح��ي��ات��ه، مل 
يتخل �أبد� عن �شخريته �جلليدية، 
وقد قال يف �أكتوبر 2011 عندما 
باإمكان  م��ات،  ق��د  �لبع�س  �ع��ت��ربه 

)بول�س  م��ون��ت��ي��ن��ي  �ل���ب���اب���ا  رج�����ل 
م����رة  ذ�ت  ق��������ال   ، �ل�����������ش�����اد������س( 
�إخال�شه،  كو�شيغا.  فر�ن�شي�شكو 
مهارته  �مل�����ث�����ايل،  ع���ي�������ش���ه  من�����ط 
مرجعا  منه  جعلت  �أي�شا  �لكبرة 
�لكر�شي  �إىل  بالن�شبة  ل غنى عنه 
وثيقة مع  �أقام عالقات  �لباباوي. 
د�خل  �لإيطاليني، وكان  �لأ�شاقفة 
�مل�شيحي،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �حل����زب 
يقود �جلناح �ليميني، �ملدعوم من 
حركة �لتو��شل و�لتحرير �لدينية 
ل�شحيفة  وف���ق���ا   ، �لأ����ش���ول���ي���ة  و 
�ندريوتي  ك�����ان  و�ل����ت����ي  لك��������رو�، 

مرجعها �ل�شيا�شي.
��شمه  �شيبقى  ل��ل��ت��اري��خ،  بالن�شبة 
باحلزب  وث��ي��ق��ا  �رت��ب��اط��ا  مرتبطا 
وبال�شلطة  �مل�شيحي  �لدميقر�طي 
�ل��ت��ي م��ار���ش��ه��ا ه����ذ� �حل����زب على 
دوليا،  ق��رن.  ن�شف  طيلة  �إيطاليا 
ج���ول���ي���و �ن����دري����وت����ي، �ل������ذي كان 
باإمكانّية  يعتقد  يكن  مل  و�ق��ع��ي��ا، 
�إع�����ادة ت��وح��ي��د �لأمل��ان��ي��ت��ني، وكان 
لل�شالم  ت���ه���دي���د  مب���ث���اب���ة  ي����ر�ه����ا 
�ل����ذي  �ل����وق����ت  يف  �أوروب��������������ا.و  يف 
�ل�شيوعي  �حل������زب  ي����ح����ارب  ك�����ان 
�لنظام  م���ع  ت��ع��اي�����س  �إي��ط��ال��ي��ا،  يف 
�ل�شتار  ب��وج��ود  وق��ب��ل  �ل�شوفياتي 
�عرتف   ،1990 ع��ام  �حل��دي��دي. 
�لتكتيك  ف��ن��ون  يف  �لأ����ش���ت���اذ  ه���ذ� 
�يطاليا  يف  �ح��دث  ب��اأن��ه  �ل�شيا�شي 
وهي   ، غالديو  �شبكة  �حل��رب  بعد 
حللف  �ل�شري  �لربنامج  من  جزء 

ن�شف قرن.
�لالذعة،  ونكاته  �ل�شهرة  حدبته 
��شم  من  �أ�شهر  �ل��ب��ادرة  و�شخريته 
�لأ�شبق  �لرئي�س  يقول  علم.  على 
ي�شبق  مل  ك��و���ش��ي��غ��ا  ف��ر�ن�����ش��ي�����ش��ك��و 
�شخ�س  �أي  ُي��ق��ّب��ل  ر�أي���ت���ه  �أن  يل 
�لتهامات  حت��ا���ش��ره  وع��ن��دم��ا   .
�ندريوتي  �ع��ت��اد  �شغطها،  وي���زد�د 
�شوف  ن���اع���م،  ���ش��وت  يف  ي��ق��ول  �أن 
�أع����ود لأر���ش��ي��ف��ي و���ش��ج��الت��ي . مل 
ي�����ش��در ي���وم���ا ت��ك��ذي��ب��ا ع���ن تهمة 
بالقول  ، وكان يكتفي  �إليه  ُوّجهت 

�إّن ذلك �شيتحّول �إىل خربين .
وعلى عك�س �لعديد من �ل�شيا�شيني، 
مل يكن جوليو �ندريوتي مهوو�شا 
�لوحيد  �هتمامه  �لن�شاء،  �أو  باملال 
�لقول،  �إىل  دف��ع��ه  مّم���ا  �ل�����ش��ل��ط��ة، 
ن���ق���ال ع����ن �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي ورج����ل 
�ل������دول������ة �ل���ف���رن�������ش���ي ت�����ال�����ر�ن، 
�أولئك  ُت��ب��ل��ي  �ل�شلطة  ب��ت�����ش��رف: 
�لذين ل ميلكونها وقد �تخذ من 
لكتاب �شدر  ع��ن��و�ن��ا  �مل��ق��ول��ة  ه��ذه 
ع��ام 1990، وه��و و�ح��د م��ن 39 
�ل�شيا�شية  ح��ي��ات��ه  خ����الل  ك��ت��ب��ه��ا 

�لطويلة.
14 جانفي  ولد جوليو �ندريوتي 
قرية  وه����ي  ���ش��ي��ن��ي،  يف   1919
مات  لت��ي��وم.  منطقة  يف  ���ش��غ��رة 
رعته  �لثالثة،  �شّن  يف  وه��و  و�ل���ده 
حالة  يف  ف��ال�����ش��ك��ا  روز�  و�ل����دت����ه 
تربية  منحته  ول��ك��ن  �ل��ف��ق��ر،  م��ن 
�شغره،  م��ن��ذ  عميقة.  كاثوليكية 
�لقد��س  يح�شر  م��ن�����ش��د�،  �أ���ش��ب��ح 
�لطفل  ف��ي��ه  ر�و�  �ل��ق��ّد����س.  ور�ء 
��ب��ور، و�مل��ن��ه��ج��ي و�مل��ن��ظ��م، ل  �ل�����شّ
يعرّب كثر�، ولكنه �شريع �لبديهة 

و�شديد �لذكاء.
�أ�شيب  ع���م���ره،  م���ن  �ل��ع��ا���ش��رة  يف 
�لذي  �لن�شفي  �ل�����ش��د�ع  مب��ر���س 
ويّل  �أول  وك����ان  �أب�����د�،  ي��ف��ارق��ه  مل 
دون  �لأب  ي���دع���ى  ك��اه��ن��ا،  لأم�����ره 
ب�شرعة  �أ���ش��ب��ح  �ل�����ذي  ج���وزي���ب���ي، 
مبثابة و�لده. يف �شّن 18، �لتحق 
�لكاثوليكية،  �جل��ام��ع��ات  ب��احت��اد 

رحل الرجل املقاوم لل�صداأ :

جوليو �ندريوتي: م�صتودع �أ�صر�ر �إيطاليا ما بعد �حلرب..!
 لقد كان رجل الدولة االإيطايل االأكرث تاأثريا واالأكرث �صهرة بعد احلرب العاملية الثانية
كانت له �صد�قات عميقة يف �لعامل �لعربي، خا�صة مع يا�صر عرفات

ح�صب وزارتي الداخلية والدفاع.. اإحباط خمّطط اإرهابي ي�صتهدف تون�س..!

 �لعنا�صر تنتمي �إىل تنظيم �لقاعدة يف �ملغرب �الإ�صالمي
 اجلزائر تعر�س م�صاعدتها.. ودعوات لتفعيل قانون االإرهاب

•• الفجر – تون�س - خا�س

وز�رة  با�شم  �لر�شمي  �لناطق  ق��ال 
علي  حممد  �لتون�شية،  �لد�خلية 
�لأمنية  �ل����وح����د�ت  �إن  �ل����ع����روي 
باإحباط  ق��ام��ت  ق���د  و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
خم����ّط����ط �إره������اب������ي ل����ش���ت���ه���د�ف 
�لدولة �لتون�شية. و�أ�شاف �لعروي 
�أم�������س  خ����الل �ل��ل��ق��اء �لإع���الم���ي 
�أن��ه مت  لرئا�شة �حلكومة  �ل���دوري 
موّرط  �شخ�س   37 على  �لقب�س 
�أو  �لعملية ب�شفة مبا�شرة  يف هذه 
غر مبا�شرة، حيث �أ�شار �إىل وجود 
�أ�شخا�س �شاعدت على متويل هذه 

�ملجموعات ومّدهم باملوؤونة .
و�أف������اد حم��م��د ع��ل��ي �ل���ع���روي �أنه 
مت �ل����ت����ع����ّرف �أي���������ش����ا ع���ل���ى ه���ذه 
و�جلن�شية.  ب��ال���ش��م  �مل��ج��م��وع��ات 
با�شم  �لر�شمي  �ل��ن��اط��ق  و�أ����ش���اف  
�ملجموعة   �ن  �لتون�شية  �لد�خلية 
�لإرهابية �ملوجودة بجبل �ل�شعانبي 
يقوم  و�لتي  �لق�شرين  مبحافظة 
لها  مب��ط��اردت��ه��ا  �لتون�شي  �لأم����ن 
�رت���ب���اط  وث��ي��ق  ب���اأح���د�ث �شابقة 
د�رت �طو�رها يف منطقة بئر علي 
ومبخازن  و�ل��روح��ي��ة،  خليفة  ب��ن 
�لأ���ش��ل��ح��ة �ل��ت��ي مت �ك��ت�����ش��اف��ه��ا يف 
حم����اف����ظ����ة م�����دن�����ني)ج�����ن�����وب( و 
�ل�شو�حي  �إح��دى  �ملنيهلة  منطقة 

�لغربية للعا�شمة تون�س. 
�إّن هذه �ملجموعة  و�أو�شح �لعروي 
جمموعتني  ع����ل����ى  م���ن���ق�������ش���م���ة 
�ل�شعانبي  بجبل  متو�جدة  و�ح��دة 
ع�شرين  ح������و�يل  م����ن  و�مل���ت���ك���ون���ة 
�لكاف  مبحافظة  و�أخ��رى  �شخ�شا 

�ل���ق���اع���دة ب��امل��غ��رب �ل���ع���رب���ي. على 
�إعالم  و�شائل  ذك��رت  �آخ���ر،  �شعيد 
�لد�خلية  وزي��ر  �أّن  �أم�س،  تون�شية 
�جلز�ئري د�حو ولد قبالية،عر�س 
�لتون�شية  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ع��ل��ى 
�لأجهزة  �ل��ع��ري�����س حت���ّم���ل   ع��ل��ي 
مت�شيط  �جل���ز�ئ���ري���ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 

�شنعت من �لأع�شاب و�لق�شب ومت 
�لأفر�شة  بع�س  على  فيها  �لعثور 
و�لوثائق و�لر�شائل وكذلك بع�س 
�لكتب �لتي تب�ّشط ��شتعمال و�شع 
�ملتفجر�ت. و�أو�شح �لعميد خمتار 
�نفجرت  �لتي  �لألغام  �أن  بن ن�شر 
�لمونيرت  م����اّدة  م��ن  �شنعت  ق��د 

يف  ن�شبيا   وعجز�  لوج�شتيا  ف�شال 
مو�جهة هذه �ملجموعات.

�لتي  بالحتفالت  �جلويني  ون��ّدد 
ن��ظ��م��ه��ا �ل�����ش��ل��ف��ي��ون مب��ن��ا���ش��ب��ة ما 
�ل�����ش��ع��ان��ب��ي على  ي���ج���ري يف ج��ب��ل 
غ���ر�ر �خل��ي��م��ة �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت بحي 
تو��شل  ع����ن  ف�����ش��ال  �خل�������ش���ر�ء 
�لطغاة  �شد  �جلهاد  �إىل  �ل��دع��و�ت 
"�حلل  �إن  قائال  �لأم���ن  ق��و�ت  �أي 
�لإرهاب  ق��ان��ون  تطبيق  يف  يتمّثل 

�شد �ملجموعات �لإرهابية
�لقانونية  بال�شوؤون  �ملكّلف  و�أّك���د 
ب�����احت�����اد ن����ق����اب����ات ق��������و�ت �لأم������ن 
�أ�شماهم  م���ن  ت������وّرط  �ل��ت��ون�����ش��ي 
�غتيال  يف  �ل�����ش��ل��ف��ي��ة  ب��ال�����ش��رط��ة 
جلود  ج���ب���ل  مب��ن��ط��ق��ة  زم���ي���ل���ه���م 

�لقريبة من �لعا�شمة.
نقابات  �أن �حتاد  و�أو�شح �جلويني 
حقائق  ه������ذه  ���ش��ت��ك�����ش��ف  �لأم��������ن 
 10 ي�����وم  �أدق  ب�����ش��ك��ل  �حل�����ادث�����ة 
�لوطني  ب��امل��ج��ل�����س  �جل�����اري  م���اي 
�لتطّرق  ع���ن  ع����الوة  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
�ل�شاأن  ت��ه��م  خ��ط��رة  م�شائل  �إىل 
�لأمني. هذ� وقد عرّب �لحتاد من 
�أجل  تون�س )�ئتالف �برز �حز�ب 
م�شاندته  ع���ن  �مل��ع��ار���ش��ة(�م�����س، 
ل���ق���و�ت �لأم������ن يف وق��ف��ت��ه��م �أم����ام 
�ملجل�س �لوطني �لتاأ�شي�شي ، وقرر 
�إ�شد�ر بيان يدعو فيه كل �أن�شاره 
�لأمنيني  مل�����ش��ان��دة  م��ن��خ��رط��ي��ه  و 
�لحتجاجية  �ل���وق���ف���ة  ه�����ذه  يف 
ماي   10 �جلمعة  ليوم  �ملربجمة 
باملجل�س  �إىل �للتحاق  و   ،2013
يف  للم�شاركة  �لتاأ�شي�شي  �لوطني 

�لتظاهرة.

على �حلدود  �لتون�شية �جلز�ئرية  
�ل��ع�����ش��رة و خم�شة  ب���ني  وم��ت��ك��ون��ة 

ع�شر �شخ�شا ح�شب قوله. 
با�شم وز�رة  �لر�شمي  �لناطق  و�أكد 
�شتالحق  �ل������وز�رة  �أن  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 
ق�����ش��ائ��ي��ا ك���ل م���ن ي���ح���ّر����س على 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �لأم���ن���ي���ة و مي�����س من 
�أجهزة  ي�����ش��ت��ه��دف  �أو  �لأم���ن���ي���ني 
�لدولة د�خل �خليمات �لدعوّية �أو 
�لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  عرب 

وغرها من �لطرق.
وقال �لعروي �أنه قد مت فتح بحث 
ق�شائي يف �لغر�س و�أنه مت كذلك 
�إيقاف بع�س �ملحّر�شني يف حني ل 
تتّبع،  حم��ل  �لآخ���ر  �لبع�س  يظل 
ق���ائ���ال: ن��ح��ن ل ن��ن��ت��ظ��ر ق�����ر�ر�ت 
�شيا�شية بل نطّبق �لقانون على كل 

من يتجاوزه.
يذكر �أنه قد متت يف �ملّدة �لأخرة 
�لدعوّية   �خل��ي��ام  بع�س  مالحظة 
�شّد  �لتحري�س  �إىل  ت��دع��و  �ل��ت��ي 
دمهم  �إب�����اح�����ة  و  �لأم��������ن  رج�������ال 

وت�شفهم كذلك بالطاغوت.
وقال �لناطق �لر�شمي با�شم وز�رة 
�إد�ري  �إنه مت فتح بحث  �لد�خلية، 
يف خ�شو�س ت�شريب �شور ملجموعة 

لفائدة  �ل�شعانبي  �إرهابية يف جبل 
تلك  �أن  و�أ�����ش����اف  ت��ل��ف��زي��ة.  ق���ن���اة 
لالأحد�ث  ب�شلة  مت��ت  ل  �ل�����ش��ور 
�لأخرة بل هي �شور لعملية �شابقة 
�ل�شعانبي  بجبل  �ملنطقة  نف�س  يف 

من حمافظة �لق�شرين.
�أخ�����رى، ك�����ش��ف �لناطق  م��ن ج��ه��ة 
�لر�شمي با�شم �لد�خلية �لتون�شية، 
�لأمنية قد متكنت منذ  �لفرق  �أن 
�أ����ش���ه���ر م���ن م��ن��ع �أك�����رث م���ن �أل���ف 
توتر  ب��وؤر  �ل�شفر نحو  تون�شي من 
�ل��ت��ي ت�شهد ح��روب��ا يف  و�ل��ب��ل��د�ن 
للقتال  ت��ون�����ش��ي��ني  ل��ت��ط��وع  �إ����ش���ارة 
يف ���ش��وري��ا. وذّك����ر �ل���ع���روي خالل 
لرئا�شة  �ل��دوري  �لإعالمي  �للقاء 
هو  �ل�����ش��ف��ر  ج�����و�ز  �أن  �حل���ك���وم���ة 
للدولة  م��ل��ك  �ل���ق���ان���ون  وح�����ش��ب 
يف  ��شتغالله  ميكن  ول  �لتون�شية 

مثل هذه �لعمليات �لإرهابية.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال �مل��ت��ح��دث با�شم 
بن  خم��ت��ار  �لعميد  �ل��دف��اع  وز�رة 
ن�شر يف نف�س �للقاء �لإعالمي �إنه 
مت �لعثور �لأ�شبوع �ملا�شي على 16 
خمباأ خا�س باملجموعات �لإرهابية 
�ملتمركزة يف جبال �ل�شعانبي و�لتي 
�أماكن لال�شرت�حة  هي عبارة عن 

�جل���ان���ب �ل��ت��ون�����ش��ي م���ن �حل����دود 
�مل�شرتكة بني �لبلدين للبحث عن 
يف  �ملتح�شنة  �لإره��اب��ي��ة  �لعنا�شر 
تلك  يف  و�جلبلّية  �لغابّية  �ملناطق 
�حل��دود.  وح�شب جريدة �ل�شروق 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ة �ل���ت���ي ن�������ش���رت �خلرب 
ع����ن م�������ش���ادر م��ط��ل��ع��ة ف������اإن علي 
بعد على عر�س  ي��رد  �لعري�س مل 
مّت�شل   ���ش��ي��اق  ويف  ق��اب��ل��ي��ة.  ول����د 
�ملنطقة  مت�����ش��ي��ط  ت���و�����ش���ل  وم����ع 
بحثا ع��ن �لره��اب��ي��ني، دع��ا �ملكّلف 
بال�شوؤون �لقانونية باحتاد نقابات 
�ل�شحبي  �لتون�شي  �لأم���ن  ق���و�ت 
�أم�س  �ذ�ع���ي  ت�شريح  يف  �جلويني 
قانون  تفعيل  �إع���ادة  �إىل  �لثالثاء 
�لإرهاب بعد �إدخال تعديالت عليه 
مع  متنا�شبا  لي�شبح  و�إ���ش��الح��ه 

حقوق �لإن�شان.
�لدعوة  ه��ذه  �أن  و�أو���ش��ح �جلويني 
تاأتي يف ظل تعاظم �خلطر �لإرهابي 
و�أن  خ�شو�شا  تون�س  يهدد  �ل��ذي 
�لأم���ن���ي���ني ي��ع��ي�����ش��ون ح���ال���ة حرب 
�شد �ملجموعات �لإرهابية �ملنت�شرة 
بالدنا  يف  م��ن��ط��ق��ة  م���ن  �أك�����رث  يف 
وتعدد �لإ�شابات يف �شفوف رجال 
�لأم��ن  �لأمر �لذي ميكن �عتباره 

وق����د و���ش��ع��ت ب���اإح���ك���ام مم���ا جعل 
�لأمنيني و�لع�شكريني ي�شطدمون 
فيها كما جعل عملّية �لك�شف عنها 
وذك����ر بن  ت��ع��ب��ره.  ح�����ش��ب  �شعبة 
بجبل  �مل���وج���ودة  �خل��ل��ي��ة  �ّن  ن�شر 
�بن  عقبة  خلية  تتبع  �ل�شعانبي 
نافع �ملن�شوية حتت غطاء تنظيم 

 �شحبة عرفات

 بقي �ندريوتي يف �ل�صلطة ب�صكل م�صتمر طيلة �أربعة عقود
 وظيفة واحدة رف�صته بعناد، وهي رئي�س اجلمهورية

جوليو �ندريوتي .. 
غاب حامال ��شر�ر ن�شف قرن
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العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1284 عمايل جزئي                                              
�لفنية  جمهول  �ملدعى عليه /1  - علي ح�شني �جل��اري لالعمال  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي: بالو �شامي موتو �شامي موتو �شامي     قد 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
  .)2013/140364( �ل�شكوى  رقم   . و�مل�شايف   و�لر�شوم  درهم(   31035(
�س   8.30 �ل�شاعة   2013/5/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت 
مبكتب �لقا�شي  لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1548 عمايل جزئي                                              

�لقامة  �����س.ذ.م.م  جمهول حمل  تونز لالعالن  �دد   -   1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي: عمر �كرب ميان �كرب علي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17500 درهم(وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة 9% من �ملطالبة �لقانونية لل�شد�د �لتام 
 .)2013/140597( �ل�شكوى  رق��م  بالكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/21 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب 
�لقا�شي  لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/962 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �نزو ��شتوديو �س .ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ �حمد عثمان �ل�شادق م�شطفى   قد �أقام عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره 26451  �ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية 
 1580 مبلغ  �ىل  بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/2026 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ج�شت للمقاولت و�لديكور �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ كرمي جورج كفوري وميثله:�حمد علي 
�عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لقاري  عبد�حلميد 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )385920( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ 3859 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.   
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3 عقاري جزئي
�لأم- �ل�شركة  باعتبارها  كلوب-  فيك�شني  دب��ي  -�شركة    1/ عليه  �ملدعى  �ىل 

وميلكها م�شطفى حممود م�شطفى فلكناز 2- �شركة �لطائر �حلر  باعتبارها 
�ملدعي:   �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  كلوب  فيك�شني  دب��ي  ل�شركة  و�شيط 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �حلامد  عبد�هلل  �حمد  حممد 
�خاللهم  نتيجة  وق���دره )53000دره�����م(  ب��اإرج��اع مبلغ  عليهم  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م 
�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   . و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  بالتفاقية 
2013/6/11 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1A.5  لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل  .  
ق�سم الدعاوي العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/2111 جتاري كلي  

�ىل �ملدعى عليه /1  -بيكون لالن�شاء�ت جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي:  
�لديب ملقاولت �لبناء )�س.ذ.م.م( وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع    
توؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد 
�ملطالبة  تاريخ  من   %9 �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   559.673.8 مبلغ  للمدعية 
وحددت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مها  �ل�شد�د  متام  وحتى 
  ch1B.8 لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/12 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل  .  
ق�سم الق�سايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/91 جتاري جزئي

جمال   -3 ���ش��رور  حممد  �حمد   -2 وكهرمان  عنرب  -موؤ�ش�شة    1/ عليهم  �مل��دع��ى  �ىل 
ح�شني عنرب   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي:  فيلن�س كهرمان للتجارة �لعامة 
وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعى عليهم مببلغ وقدره )28000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 18% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/26 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�    ch2D.19
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل  . ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/783   عمايل جزئي                   
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  �لبناء  �مل��ع��د�ت  لتجارة  ليفتنج  كنج   -1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/4/16 يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ ر�ميل فان�شني لوبيكز بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )13.600 درهم ( ثالثة ع�شر �لف و�شتمائة درهم، وبتذكرة �لعودة عينا �و 
بقيمتها نقد� مبلغ )2.000 درهم( ما مل يلتحق بخدمة �شاحب عمل �آخر عند تنفيذ 
ماعد�  ورف�شت  ن�شيبه  من  �ملدعي  و�عفت  و�مل�شاريف.  �لر�شوم  من  و�ملنا�شب  �حلكم 
ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 471 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

خان  يامن  عليه:  مدعي  �لهند  �جلن�شية:  �شادي  �شالما  �شاحلا  مدعي/ 
درهم   13865 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لهند  �جلن�شية: 
�ملطلوب �عالنه /يامن خان �جلن�شية: �لهند عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/20 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 289 /2013 تركة- م ر-ب- اأظ

طالب �حل�شر/ فوؤ�د �شامل دري�س �جلن�شية: فل�شطني �ملتويف : حم�شان 
مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�خرون   �ل�شيعري  �لرب�شي  �شالح 
علي  �عالنه/�شباح  �ملطلوب  �رث  ح�شر   : �لرتكة  مو�شوع  �لدعوى: 
�حل�شر  طالب  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  عو�س 
قدم �لطلب �ملذكور وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/5/23 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة  8.30 �شباحا 
�و  �شخ�شيا  �لكائنة  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام 

بو��شطة وكيل معتمد.�شدر بتاريخ 2013/5/6
 الرتكات                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  526/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : وي�شرتيدج ليمتد ذ.م.م منطقة حرة جبل علي- �شركة دولية رو�شية �جلن�شية 
�لمار�ت   �جلن�شية:  و�خرون  �لعقارية  هيدر�  عليه:�شركة  �مل�شتاأنف  رو�شيا  �جلن�شية: 
�لبالغة  �تفاقية  �مل�شتانف و�لق�شاء جمدد� بف�شخ  : تعديل �حلكم  مو�شوع �ل�شتئناف 
قيمتها 14.095.354 درهم مطالبة مالية مببلغ درهم + تعوي�س مببلغ 1.500.000 فائدة 
مببلغ  105.000 درهم 4.328.656.20 درهم �ملطلوب �عالنه/�ملكعب للو�شاطة �لعقارية  
�ل�شادر يف  ��شتاأنف �حلكم  �مل�شتاأنف قد  �ن  بالن�شر  مبا  �لعنو�ن:  �جلن�شية: �لمار�ت  
�لدعوى رقم 2012/2042 جت كل- م ت- ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/5/12 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة 
��شتئناف �بوظبي �لكائنة- مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك 

�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  207/ 2013 -مدين - م ر- �س- اأظ

�مل�شتاأنف  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لفالحي  حمد�ن  جمعه  �بر�هيم   : �مل�شتاأنف 
�ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  لالن�شاء�ت  �ملبدعون  عليه:�شركة 
�ملبدعون  �عالنه/�شركة  �ملطلوب  عام   2010/1235 رقم  قر�ر  ��شتئناف   :
لالن�شاء�ت �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر  مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2010/1235    وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء 
�مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/5/15 �ملو�فق 
�شخ�شيا  �لرئي�شي  �ملقر  �لكائنة-  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة 
�و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  

موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

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

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1916 جتاري   كلي  

عبا�س  �شالح  حممد  )ذ.م.م(2-  للتجارة  �لأهلي  �ل��ربج  �شركة   -1 عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�شالح   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/4/28م قد حكمت عليك هذه 
�حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / معمل �لنه�شة للطابوق و�لبالط 
عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملحكمة مبثابة �حل�شوري:  بالتايل: حكمت  )ذ.م.م(   و�لرخام 
درهما   427.000 وق��دره  مبلغا  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  �لت�شامن  �شبيل  علي 
تاريخ  �شنويا من   %5 بو�قع  عليه  تاخرية  وفائدة  �لفا(  وع�شرون  و�شبعة   )�ربعمائة 
�ل�شتحقاق يف 2012/4/8 وحتى متام �ل�شد�د ومبا ل يجاوز ��شل �لدين، وبالز�م �ملدعى 
�ملعجل   �لنفاذ  �ملحاماة، وبرف�س طلب  �تعاب  و 200 درهم مقابل  بامل�شروفات  عليهما 
�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/5/6 حكما قابال لال�شتئناف خالل 

30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/�سلطان را�سد النيادي    
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1359 جتاري كلي ابوظبي  

�ىل �ملحكوم عليه/  �شركة �لقدرة �لعقارية ذ.م.م   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 
بالرقم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/3/27م  �مل��و�ف��ق 
�حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  باليك  وتكو  ب��روك��اك   / ل�شالح  �ع��اله 
للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لدعوى،  �شند  �تفاقيتي �حلجز  بف�شخ 
�لدعوى  رف��ع  ت��اري��خ  �شنويا م��ن  ب��و�ق��ع %4   �ملبلغ  ه��ذ�  )459.769.00 دره���م( وف��و�ئ��د 
�حلا�شل يف 2012/6/20 وحتى �ل�شد�د �لتام مبا ل يجاوز ��شل �لدين ومبلغ 50.000 
درهم تعوي�شا عما حلقه من �شرر. ورف�شت ماعد� ذلك و�لزمتها بامل�شروفات ومبلغ 
 // �ملو�فق   بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �ملحاماة.�شدر  �تعاب  مقابل  درهم  مائتي 
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
رئي�س الدائرة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1635 جتاري   جزئي  

�نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �ل�����ش��ح��اد�ت    جمال  موفق  عليه/    �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ �ملو�فق 2013/4/29م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
حكمت  بالتايل:  �ل�شيار�ت   لتاجر  �لف�شي  �ل�شهم   / ل�شالح  �ع��اله  بالرقم 
�ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
�لتاخرية  و�لفائدة  دره��م  و�شتني  ومائة  �لفا  ع�شر  خم�شة  دره��م(   15.160(
بو�قع 5% �شنويا مبا ل يجاوز �ملبلغ �ملحكوم به بال�شافة �ىل ر�شوم وم�شاريف 
�لدعوى.  �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/5/1 حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة        
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/2259 جتاري   كلي  

بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �لر��شدي   عيد�س  �شامل  علي  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�ملو�فق 2013/5/1م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 
ل�شالح / موؤ�ش�شة بار��س للتجارة  بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م 
�ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعية مبلغا  وقدره 140.410 درهم )مائة و�ربعون �لف درهم 
و�ربعمائة وع�شرة درهما( و�لفو�ئد �لقانونية عن هذ� �ملبلغ بو�قع 5%�شنويا من تاريخ 
�لدين  ��شل  يجاوز  ل  مبا  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى   2004/5/19 يف  �حلا�شل  �ل�شتحقاق 
ذلك  ماعد�  ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب  دره��م  ومائتي  بامل�شاريف  عليه  �ملدعي  و�لزمت 
قابال  2013/5/6 حكما  �ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر    . من طلبات. 

لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/خالد فتح اهلل            
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية اخلام�سة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/126  ا�ستئناف عقاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة �لربكة لال�شتثمار �ملحدودة  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / �شنايل هولدينجز ) م م ح( وميثله: 
ح�شني علي عبد�لرحمن لوتاه   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 2009/347 عقاري كلي بتاريخ 2013/2/21 وحددت 
لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/6/12 �ل�شاعة 10.00 �شباحا 
بالقاعة رقم ch1C.11  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/210  ا�ستئناف عقاري
 -2 �شاجر  بيتامبار  �شاندر�  �نيل  -ن��رم��ال   1  / �شدهما  �مل�شتاأنف  �ىل 
 / �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  �شاجر  كومار  نرمال  رهيا 
حممد  �هلل  م��ال  نا�شر  وميثله:  كامكار  علي  عبد�حل�شني  عبد�حلكيم 
رق��م 2011/174  بالدعوى  �ل�شادر  �ل��ق��ر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  غ��امن   قد 
عقاري كلي بتاريخ 2013/3/21 وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 
وعليه    ch1C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/6/12
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف
العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     

مذكرة اعادة   اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/748  ا�ستئناف عقاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -�وميجا 1 �ملحدودة  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف / فيكتور لجونوف وميثله: �بر�هيم علي �ملو�شى  
قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2009/940 عقاري 
�ملو�فق  يوم �خلمي�س  لها جل�شه  بتاريخ 2013/2/27 وح��ددت  كلي 
  ch1C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/5/23
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف
العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/776  ا�ستئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -كيميا هاو�س �لعاملية جمهول حمل �لقامة مبا 
�لوثبة  �مل�شتاأنف / نا�شكو قره �وغالن ب�شفتها وكيل تامني ل�شركة  �ن 
قد  �لقاري   عبد�حلميد  علي  �حمد  ع وميثله:  م  �س  للتاأمني  �لوطنية 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/1185 جتاري كلي 
�ملو�فق 2013/5/19  �لحد  يوم  لها جل�شه  وح��ددت  بتاريخ 2012/5/24 
يقت�شي  وعليه    ch2D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة 
ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف
العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1453  ا�ستئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف ���ش��ده / 1 -ف���ز�ن �ح��م��د جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�مل�شتاأنف / �شركة �مالك للتمويل �س م ع وميثله: عمر �ل�شيخ �شيد �حمد 
 2011/62 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ل�شيخ    
جتاري كلي بتاريخ 2012/12/16 وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 
ch2D.16  وعليه  رقم  بالقاعة  10.00 �شباحا  �ل�شاعة   2013/5/20
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2010/141 تنفيذ عقاري
�ن طالب  �لقامة مبا  ��شتيت جمهول حمل  ري��ال  ت��ر�ك  �ن�شايد  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�لتنفيذ/ مليكة توفا فخرتوفا وميثله: �شمرة عبد�هلل علي قرقا�س - نعلنكم باحلكم 
 2010/1/21 بتاريخ  �خلمي�س  ي��وم  كلي  عقاري   2009/275 رق��م  �لدعوى  يف  بال�شادر 
باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك:  1- بف�شخ �لعقد �ملوؤرخ 2008/10/29 �شند �لتد�عي 2- 
�لقانونية بو�قع 9% �شنويا من  بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره 932040 درهم و�لفائدة 
تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 2009/4/7 وحتى �ل�شد�د �لتام وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س  الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/60 تنفيذ عقاري

�ملنفذ �شده/1- �لعتماد لال�شتثمار )ذ.م.م(  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
�ن طالب �لتنفيذ/ قادر علي عبدي وميثله: �شمرة عبد�هلل علي قرقا�س  - 
نعلنكم باحلكم بال�شادر يف �لدعوى رقم 2009/352 عقاري كلي يوم �لثالثاء 
بتاريخ 2009/12/22 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك:  1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ 
وقدره )148061 درهم( وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 
15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س  الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/1657  جتاري كلي

�ىل �ملدعى عليه/ 1- ميكانو لهند�شة �ل�شا�شات ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �ل�شركة �لوطنية 
�ملحكمة حكمت  بان  �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم  �لدعوى  �قام  ذ.م.م  قد  �لر��شي  �ملياه وجتفيف  ل�شحب 
بتاريخ 2013/3/25 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع - 
بندب خبر هند�شي ح�شابي خمت�س �شاحب �لدور باجلدول- وتكون مهمته كالتي: -�لطالع على ملف 
�لدعوى و�مل�شتند�ت �ملقدمة فيها وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم. �لنتقال ملقر�ت طريف �لدعوى و�لطالع 
على �ملر��شالت �لورقية �للكرتونية �ن وجدت �ل�شجالت و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية �ملنتظمة 
بيان عالقة �لو�قع بني طريف �لدعوى. بيان نوع �ملعامالت �لتي ربطت طريف �لدعوى و�شندها و�شببها وما 
ترتب عليها. ما قامت �ملدعية بتوريده وتنفيذه للمدعى عليها ومدى تو�فقها مع �شروط �لتعاقد مع بيان 
من  فيها  بالتز�ماتهما  �وفيا  قد  �لدعوى  طريف  كان  �ذ�  ما  بيان  لتفاقهما.  وفقا  عليها  �مل�شتحقة  �لقيمة 
عدمه. - بيان ما �ذ� كانت هناك مبالغ قد تر�شدت يف ذمة �ملدعى عليها ل�شالح �ملدعية من عدمه وحددت 
مبلغ �شبعة �لف درهم كاأمانة على ذمة ح�شاب وم�شروفات �خلبر و�تعابه �لزمت �ملدعية ب�شد�دها خلز�نة 

�ملحكمة   وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/13   
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�أعلن بنك دبي �لإ�شالمي عن نيله جلائزة دبي للتنمية 
لقطاع  �لتمّيز  ج��و�ئ��ز  ت��وزي��ع  خ��الل  وذل��ك  �لب�شرية 
��شت�شافته  خا�س  حفل  يف  �ل�18  دورتها  يف  �لأعمال 
�ل�شمو  �شاحب  بح�شور  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، يف مركز 
2013. ومت  �أب��ري��ل   29 ي��وم  �لعاملي  �ل��ت��ج��اري  دب��ي 
خالل �حلفل تكرمي �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات على �شعيها 
وجهودها �حلثيثة نحو حتقيق م�شتوى ��شتثنائي من 
�ل�شيخ  �شمو  ق��ام  وق��د   .2012 �ل��ع��ام  خ��الل  �لتمّيز 
�آل م��ك��ت��وم، رئي�س هيئة  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  م��اج��د 

للتنمية  دب��ي  ج��ائ��زة  بتقدمي  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة  دب��ي 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لهاملي،  عبد�هلل  �إىل  �لب�شرية  
�إد�رة  لبنك دبي �لإ�شالمي ، وعبيد �ل�شام�شي، رئي�س 
�ملو�رد �لب�شرية يف �لبنك. وتاأتي �جلائزة لتكّرم جهود 
�لبنك يف تطوير ورعاية �ملو�هب �لوطنية �لإمار�تية.  
بهذه �ملنا�شبة قال �لهاملي: بالنيابة عن طاقم �لإد�رة 
وفريق �لعاملني يف بنك دبي �لإ�شالمي، �أود �أن �أبعث 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  وعرفاين  تقديري  بعميق 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �لدولة  �آل م��ك��ت��وم،  ب���ن ر�����ش���د  حم��م��د 
�لذي  �هلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  رئي�س جمل�س 
وتوجيهاته �حلكيمة لالرتقاء  �ل�شديدة  بروؤ�ه  ميدنا 

جديدة.  �آف��اق  �إىل  دب��ي  يف  �لب�شرية  �لتنمية  بخطط 
ول �شك باأن �لنجاح �ل�شتثنائي �لذي حققته �لدولة 
خالل �ل�شنو�ت �لأربعني �ملا�شية �إمنا هو ثمرة �لتز�م 
�لب�شرية  �ل��ق��در�ت  يف  بال�شتثمار  �حلكيمة  قيادتنا 
�ملتميزة للمو�طنني. ومتا�شياً مع هذه �لروؤية، �ن�شب 
تركيز بنك دبي �لإ�شالمي على تدريب و�شقل �لكو�در 
�لوطنية، ونحن �لآن فخورن للغاية بطاقم موظفينا 
�لذي ي�شكلون �لركيزة �لتي يقوم عليها قطاع �لتمويل 
�لعام  وخالل  �لدولة.  يف  و�لناجح  �ملزدهر  �لإ�شالمي 
ن�شبة  �رت��ف��ع��ت  �ل���دول���ة،  يف  �ل��ت��وط��ني  ع���ام   ،2013
ونتطّلع   ،46% �إىل  �ملو�طنني  م��ن  �لبنك  موظفي 

�لتوطني  ب�شيا�شة  �جل��اد  �لتز�منا  مو��شلة  �إىل  قدماً 
قال  وم��ن جانبه   . �ملقبلة  و�ل��ع��ق��ود  �ل�����ش��ن��و�ت  خ��الل 
لأنها  �جل��ائ��زة،  ه��ذه  بنيل  فخورون  نحن  �ل�شام�شي: 
ب��ن��ك دب���ي �لإ���ش��الم��ي بخطط تدريب  �ل���ت���ز�م  ت��وؤك��د 
�أطلقنا  لقد  �لبنك.  �لإمار�تية �شمن  �ملهار�ت  و�شقل 
�ل��ع��دي��د م��ن ب��ر�م��ج �ل��ت��دري��ب ع��ل��ى ك��اف��ة �مل�شتويات 
و�ل�شعد، مبا ي�شمل �لتوجيه �ملنّظم، و�لتدريب �ملهني 
�ملهني  �ل��ت��ط��وي��ر  ب��ف��ر���س  �مل��وظ��ف��ني  ل��ت��زوي��د  �لعملي 
�ل�شامل. ونحر�س دوماً على ت�شجيع ودعم موظفينا 
يف مو��شلة فر�س �لتعليم �لعايل، مبا �شيعود عليهم 

وعلى �لبنك بكبر �لفائدة على �ملدى �لطويل .

بنك دبي �الإ�صالمي يفوز بجائزة دبي للتنمية �لب�صرية
املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

�ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  معايل  بحث 
��شتقباله يف مكتبه  وزير �لقت�شاد خالل 
بيكا  �إلكا  �شعادة  �أبوظبي  �ل��وز�رة يف  مبقر 
لدى  ف��ن��ل��ن��د�  ج��م��ه��وري��ة  ���ش��ف��ر  �شيميال 
�لدولة �شبل تطوير �لعالقات �لقت�شادية 

و�لتجارية بني �لبلدين .
و�أكد معاليه خالل �للقاء حر�س �لمار�ت 
�لعالقات  وت��ط��وي��ر  بتنمية  و�ه��ت��م��ام��ه��ا 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة م���ع ج��م��ه��وري��ة ف��ن��ل��ن��د� خا�شة 
و�لتجاري  �لق���ت�������ش���ادي  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
�لتكنولوجيا  جم��الت  ويف  و�ل�شتثماري 
و�مل�شاريع  و�مل��ع��رف��ة  و�ل�شناعة  �ملتقدمة 
�ل�شغرة و�ملتو�شطة وغرها من �ملجالت 
�لهامة لقت�شاد �لبلدين و�خلادمة مل�شرة 

�لتنمية.
�لجتماعات  �أهمية  �ىل  �ملن�شوري  و�أ���ش��ار 
�لبلدين  و�للقاء�ت �لدورية بني م�شوؤويل 
وك��ذل��ك ب��ني ممثلي �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف 
�ل��ب��ل��دي��ن ل��ت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة .. 
منوها بهذ� �خل�شو�س ب� منتدى �لأعمال 
�لإمار�تي �لفنلندي �لذي عقد يف دبي يف 
فنلند�  �أب��وظ��ب��ي  وملتقى  �مل��ا���ش��ي  م��ار���س 
يف  �ب��وظ��ب��ي  ��شت�شافته  �ل���ذي  ل��الأع��م��ال 
مار�س �ملا�شي �ي�شا �للذين عقد� بح�شور 
جمهورية  وزر�ء  رئي�س  كاتنن  يركي  دولة 
فنلندي  وجت��اري  �قت�شادي  ووف��د  فنلند� 
كبر وممثلني عن عدد كبر من �ل�شركات 

و�ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف �لدولة.
�لجتماعات  ه��ذه  مثل  �أن  معاليه  و�أك���د 
و�ل���ل���ق���اء�ت ت��ع��ت��رب م��ن�����ش��ة ح��ي��وي��ة هامة 
على  و�لط�����الع  و�لف���ك���ار  �لر�ء  ل��ت��ب��ادل 

و�ملعوقات  �لتحديات  ومناق�شة  �لفر�س 
�ل����ع����الق����ات  ت���ن���م���ي���ة  دون  حت�������ول  �ل����ت����ي 
و�ل�شتثمارية  و�ل��ت��ج��اري��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 

و�لعمل على حلها وتذليلها .
وق��ال معاليه �ن دول��ة �لم���ار�ت ويف �طار 
�ملتمثل  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  خل��ي��اره��ا  تبنيها 
حري�شة  �مل��ع��رف��ة  �قت�شاد  نحو  بالتحول 
على �ل�شتفادة من جتارب �لدول �ل�شديقة 
من  �ل���ش��ت��ف��ادة  ومنها  �ل�شعيد  ه��ذ�  على 
�لتي متتلكها فنلند� يف  �ملتميزة  �خل��رب�ت 
و�لتعليم  �ملتطورة  �لتكنولوجيا  جم��الت 
�أن  �ىل  م�����ش��ر�   .. و�ل��ت��ط��وي��ر  و�ل��ب��ح��ث 
ف��ن��ل��ن��د� مب���ا مت��ت��ل��ك��ه م���ن خ����ربة عريقة 
�شريكا  تكون  �ن  ميكن  �ل�شعيد  ه��ذ�  على 
وجهود  م�شاعي  يدعم  مهما  ��شرت�تيجيا 
�لتحول  �لم����ار�ت على ط��ري��ق  وخ��ط��و�ت 

نحو �قت�شاد �ملعرفة .
و�أكد �ملن�شوري �شرورة تفعيل عمل �للجنة 

�لإمار�تية �لفنلندية �مل�شرتكة �لتي تعترب 
�لثنائية  �لتجارة  لتعزيز  �ملثالية  �ملن�شة 
يف  م�شرتكة  ��شتثمارية  م�شاريع  وتاأ�شي�س 
�لدولة  �لتز�م  جم��دد�ً  �أ�شا�شية..  قطاعات 
بكل م��ا ي��ع��زز �ل��ع��الق��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة مع 

فنلند�.
�لتجاري  �لتبادل  �أن  �إىل  �ملن�شوري  و�أ�شار 
�لعام  ب���ني �لإم��������ار�ت وف��ن��ل��ن��د� و����ش���ل يف 
2011 �إىل 500 مليون دولر �أمركي.. 
�أن ينمو  ب��اأن �لرقم ميكن  جم��دد�ً قناعته 
�لتي  �لفعالة  �ل��ت��ع��اون  ب��ر�م��ج  م��ن خ��الل 
م�شرتكة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أه�����د�ف�����اً  ت�����ش��ع 
�أن  خ��ا���ش��ًة  معينة  ق��ط��اع��ات  يف  للبلدين 
�لعالقات  تعزيز  يف  �أ�شا�شي  عامٌل  �حل��و�ر 

�ل�شرت�تيجية.
متتلكه  ومب���ا  �لم�����ار�ت  �أن  معاليه  و�أك����د 
م��ن ف��ر���س ����ش��ت��ث��م��اري��ة و�ع����دة وجمزية 
وما حتتله من موقع جغر�يف هام وحيوي 

��شافة �ىل وجود �لبنية �لتحتية �حلديثة 
و�ملتطورة و�ملنظومة �لت�شريعية �لع�شرية 
و�نفتاحها �لقت�شادي و�لتجاري ��شبحت 
من  �ل��ط��م��وح��ني  للم�شتثمرين  م��ق�����ش��د� 
متاحة  و�ل��ف��ر���ش��ة  �ل���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف 
مناخ  من  لال�شتفادة  �لفتلندية  لل�شركات 
�حليوية  و�ل��ف��ر���س  �جل���اذب  �ل�شتثماري 

�ملتوفرة يف �لدولة .
وبدوره �أكد �شعادة �شفر جمهورية فنلند� 
�أهمية ومتانة �لعالقات بني بالده ودولة 
�لإمار�ت خا�شة على �ل�شعيد �لقت�شادي 
و�لتجاري و�ل�شتثماري .. معربا عن تطلع 
�لمار�ت  م��ع  عالقاتها  تعزيز  �إىل  ب��الده 
�لعربية �ملتحدة يف خمتلف �ملجالت وعلى 
�مل�شتويات كافة .. م�شر� �إىل �أن �لإمار�ت 
تعد �أحد �أهم �ل�شركاء �لتجاريني لفنلند� 

يف �ل�شرق �لأو�شط ومنطقة �خلليج .
بالتطور�ت  �ل��ف��ن��ل��ن��دي  �ل�����ش��ف��ر  ون�����وه 

�ل��ت��ي ت�شهدها  �حل�����ش��اري��ة و�لق��ت�����ش��ادي��ة 
.. موؤكد� �شعي فنلند� �ىل  دولة �لم��ار�ت 
تعزيز  يف  �لتكنولوجية  خ��رب�ت��ه��ا  ت��ق��دمي 
�ل�شاملة يف دولة �لمار�ت  �لتنمية  عملية 

.
و�أكد �أن دولة �لمار�ت ت�شكل �أهمية بالغة 
عموما  �ملنطقة  على  �نفتاحها  يف  لفنلند� 
ركيزتني  ي�شكالن  �لبلدين  �ن  .. مو�شحا 
ه��ام��ت��ني يف ت��ط��ور �ل��ع��الق��ات ب��ني �أوروب����ا 
عدد  منو  �ىل  م�شر�   .. �خلليج  ومنطقة 
�ل��ع��ام��ل��ة يف دولة  �ل��ف��ن��ل��ن��دي��ة  �ل�����ش��رك��ات 
�لفنلنديني  �مل��و�ط��ن��ني  وع����دد  �لإم�������ار�ت 

�ملقيمني يف �لدولة.
لل�شركات  مي��ك��ن  �ن����ه  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ�����ش����اف 
�لإم����ار�ت����ي����ة �ل���ش��ت��ث��م��ار يف �ل��ع��دي��د من 
�لتعدين  وم��ن��ه��ا  ف��ن��ل��ن��د�  يف  �ل��ق��ط��اع��ات 
و�ملو�رد �ملائية و�لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة 
و�شناعة �لأخ�شاب و�لبناء ومر�كز �لبيانات 

�ل�شتثمارية  باملز�يا  منوها   .. و�ملعلومات 
ومتتلك  م�شتقرة  دول���ة  ك��ون��ه��ا  ب���الده  يف 
موؤ�شر�ٍت �قت�شادية تناف�شية لفتة وتتمتع 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي ه���ام ومت��ث��ل �شوقاً  مب���وق���ٍع 
م�شتهلك  مليون   80 تناف�شية لأكرث من 
وعمالتها  مو�طنيها  متتع  �إىل  بالإ�شافة 
م�شتوى  على  تناف�شي  تعليمي  مب�شتوى 

�لعامل.
وفنلند�  �لم���������ار�ت  �إن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
يرتبطان بعدد من �لتفاقيات �لقت�شادية 
�لقت�شادي  �ل����ت����ع����اون  �ت���ف���اق���ي���ة  م��ن��ه��ا 
و�ل�شناعي و�لفني �ملوقعة يف �لعام 1992 
�ل�شتثمار�ت  وحماية  ت�شجيع  و�تفاقية 
و�تفاقية   1996 ع���ام  �مل��وق��ع��ة  �مل��ت��ب��ادل��ة 
يف  �مل���وق���ع���ة  �ل�����ش��ري��ب��ي  �لزدو�ج  جت��ن��ب 
�لعام 1996 �ي�شا ويبلغ عدد �لعالمات 
�لدولة  يف  �مل�شجلة  �لفنلندية  ل��ت��ج��اري��ة 
317 عالمة وعدد �لوكالت �لتجارية 11 

عالمة . من ناحية �أخرى ��شتقبل معايل 
�شلطان بن �شعيد �ملن�شوري مبكتبه �شعادة 
يانو�س غونتي �شفر جمهورية �ملجر لدى 
معاليه  على  لل�شالم  ق��دم  �ل���ذي  �ل��دول��ة 
�لدولة.  �إنتهاء مهام عمله لدى  مبنا�شبة 
�لهام و�حليوي  �ل��دور  و�أثنى معاليه على 
�ل�شفر خ��الل فرتة  �شعادة  به  ق��ام  �ل��ذي 
لتمتني  �أب��وظ��ب��ي  يف  ل��ب��الده  �شفر�  عمله 
خا�شة  �لبلدين  ب��ني  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 
 .. �ل�شعيدين �لقت�شادي و�لتجاري  على 
و�لنجاح  �لتوفيق  �ملجري  لل�شفر  متمنيا 

يف �لفرتة �لقادمة .
�لقادمة  �مل��رح��ل��ة  �ن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ش���ار 
�لرتقاء  �شعيد  على  �أك��رب  حركة  �شت�شهد 
�لدولتني  ب���ني  �لق��ت�����ش��ادي��ة  ب��ال��ع��الق��ات 
وتعزيز �أطر �لتعاون وتفعيل �للقاء�ت بني 
�لإمار�تيني  و�مل�شتثمرين  �لأعمال  رج��ال 
�لتبادل  م����ع����دلت  ل��ت��ن��م��ي��ة  و�مل���ج���ري���ني 
�لتجاري �لذي بلغ مع نهاية �لعام 2011 
�مليالدي 522 مليون دولر وهو �أقل من 
�ملعدل �ملن�شود بالنظر �إىل �لإمكانات �لتي 

يتمتع بها �قت�شاد �لبلدين.
م���ن ج��ان��ب��ه �ث��ن��ى �ل�����ش��ف��ر �مل���ج���ري على 
�ل��ت��ع��اون �ل��ب��ن��اء و�ل��ه��ادف �ل���ذي مل�شه من 
ك���اف���ة �مل�������ش���وؤول���ني و�جل����ه����ات �لحت���ادي���ة 
كثر�  �شاهمت  و�لتي  �ل��دول��ة  يف  و�ملحلية 
يف �جناح مهمته ك�شفر للمجر يف �لدولة 

خالل �لفرتة �ملا�شية .
�أنه �شيحمل معه �ىل بالده ذكريات  و�أك��د 
لتن�شى عن دولة �لمار�ت وما حققته من 
مثال  بحق  تعترب  �شاملة  وتنمية  نهو�س 
ي��ح��ت��ذى ل��ك��اف��ة دول �ل��ع��امل خ��ا���ش��ة على 

�ل�شعيد �لقت�شادي .

�ملن�صوري يبحث مع �صفري فنلند� تعزيز �لتعاون �القت�صادي بني �لبلدين ويلتقي �صفري �ملجر

مطار دبي �لدويل ي�صغل 14 بو�بة �إلكرتونية ذكية �إ�صافية يف �ملبنى 3 قريبا

•• دبي-حممود علياء :

ك�����ش��ف��ت ف���ن���ادق �أب���ي���دو����س �ل��ن��ق��اب ع���ن خططها 
2017، يف  ع���ام  ب��ح��ل��ول  ف��ن��دق   20 لإم���ت���الك 
��شتعر��س ل�شرت�تيجيتها �لفعالة للتو�شع �ليوم 
يف �شوق �ل�شفر �لعربي. ولدى �إعالنه �لنباأ، قال 
�إن:  �أبيدو�س،  فنادق  �لرئي�س،  نائب  مينا حبيب، 
�شناعة �لفنادق يف �ملنطقة �أظهرت معافاة مذهلة 
خالل �لعامني �ملا�شيني وتبدو ن�شطة للغاية. �إنه 
�لوقت �ملنا�شب لالإ�شتثمار يف �لطلب �لهائل على 
�لفنادق �لر�قية لي�س فقط يف �لإم��ار�ت �لعربية 
لدينا  �لأو���ش��ط.  �ل�شرق  �أن��ح��اء  يف  ولكن  �ملتحدة 
للتو�شع  �مل��ط��ل��وب��ة  و�ل�شبكة  �ل�����ش��روري��ة  �مل����و�رد 
وتنمية قائمة �أعمالنا ونتطلع قدما �إىل �أن نكون 

لعبا رئي�شيا يف قطاع �ل�شيافة �ملحلية .
�أعلنت فنادق �أبيدو�س عن �أول فنادقها يف دي�شمرب 
لل�شقق  �أب��ي��دو���س  �ف��ت��ت��اح  م��ع   2012 ع���ام  م��ن 
– دب���ي لن����د. وق���د ل��ق��ي��ت �ملجموعة  �ل��ف��ن��دق��ي��ة 
�مل�شافرين  ج��ان��ب  م��ن  ل��ل��غ��اي��ة  ح�شنا  ����ش��ت��ق��ب��ال 
�هتماما  ن�شهد  نحن  �شو�ء.  حد  على  و�ملطورين 
�أربعة  �أن نوقع عقود  �ل�شناعة ونتوقع  بالغا من 
�إىل خم�شة م�شروعات قبل نهاية �لعام منها فندق 
ي�شم 900 وحدة يف دبي لند يجري �لتفاو�س 

ب�شاأنه يف �لوقت �حلايل . 
عقد  يف  م��وؤخ��ر�  دخلت  قد  �أبيدو�س  فنادق  كانت 
�لعامة  ل��ل��م��ق��اولت  �ل�����ش��ع��ف��ار  ���ش��رك��ة  م���ع  �إد�رة 

لت�شغيل �أبيدو�س لل�شقق �لفندقية – �لرب�شاء – 
دبي. ويوؤكد حبيب: نحن يف غاية �لفخر لإد�رة 
مبوقع  �ملتمتعة  �لفاخرة  �لفندقية  �ل�شقق  ه��ذه 
ر�ئ���ع ع��ل��ى ب��ع��د م�����ش��رة ع��ل��ى �لأق�����د�م م��ن مول 

�لإمار�ت .
ويو�شح �آمر برفيز، مدير عام �ملجموعة، فنادق 
�أبيدو�س، �أن: فنادق �أبيدو�س عالمة �شابة ون�شطة 
تقدم منظور� جديد� ل�شناعة �ل�شيافة �لإقليمية 

مع �هتمام �أكيد بالمتياز. فنادقنا �شممت لتوفر 
��شرتخاء،  مبنحه  تتعلق  لل�شيف  فريدة  جتربة 
�أو ترفيه،  ر�حة ومتعة تامة. �شو�ء كنت يف عمل 
ل��ك��ل �شيف.  ر�ئ��ع��ة  �إق���ام���ة  ���ش��م��ان  ه��ي  مهمتنا 
�ملطورين  جانب  من  بالغا  �هتماما  ن�شهد  نحن 
مرنة  ت�شغيل  من��اذج  نقدم  لأننا  نظر�  �لعقاريني 
�لتجاري  �لإ���ش��م  منح  �لإد�رة،  �خ��ت��ي��ار�ت  ت�شمل 

و�لإ�شتئجار.

•• اأبوظبي-وام:

ملتقى  �جل��اري  مايو   22 ي��وم  �أبوظبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تنظم   
عدد  يف  �مل�شوؤولني  كبار  من  وف��د  مب�شاركة  باري�س  يف  لال�شتثمار  �أبوظبي 
�إمارة  و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية على م�شتوى  و�ملجال�س  و�لهيئات  �لدو�ئر  من 
�أبوظبي برئا�شة معايل نا�شر �أحمد �ل�شويدي رئي�س �لد�ئرة وح�شور �أكرث 

من 200 �شخ�س من رجال �لعمال و�مل�شتثمرين يف فرن�شا.
�أبرز  خاللها  يتناول  بكلمة  �ل�شويدي  �أحمد  نا�شر  معايل  �مللتقى  ويفتتح 
�لفر�س �ل�شتثمارية �لتي توفرها �إمارة �أبوظبي يف ظل حزمة من �مل�شاريع 
�لتنموية يف عدد من �لقطاعات �ل�شرت�تيجية كال�شناعة و�لبنية �لتحتية 
حكومة  تنفذها  �لتي  وغرها  و�لتعليم  �لبديلة  و�لطاقة  و�لتجارة  و�مل��ال 

�لإمارة وتعد عامال مهما جلذب �ل�شتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�شرة.
وقال �شعادة حممد عمر عبد �هلل وكيل �لد�ئرة �إن �مللتقى ياأتي �شمن عدد 
ع��دد من  بالتعاون مع  �ل��دول��ة  خ��ارج  �ل��د�ئ��رة  تنظمها  �لتي  �لفعاليات  من 
من  ع��دد  على  مركزة  �لعالقة..  ذ�ت  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �حلكومية  �جلهات 
�قت�شادية متطورة  �أبوظبي عالقات  باإمارة  �لتي تربطها  �ل�شديقة  �لدول 

ومتنامية يف �لعديد من �ملجالت.
�أن دولة �لإم��ار�ت تعد �ل�شريك  �أهمية هذ� �مللتقى تاأتي يف ظل  �أن  و�أو�شح 
منطقة  يف  �لفرن�شية  للمنتجات  �شوق  و�أك��رب  لفرن�شا  �لرئي�س  �لقت�شادي 
�ل�شرق �لأو�شط حيث تاأتي فرن�شا يف �ملرتبة �ل�شابعة عامليا و�لثالثة �أوروبيا 
يف   25 على  �لإم����ار�ت  دول���ة  ت�شتحوذ  فيما  �ل��دول��ة  �إىل  �مل�شدرين  لأك���رب 
�ملئة من  33 يف  �لأو�شط وعلى  �ل�شرق  �إىل  �لفرن�شية  �ل�شادر�ت  �ملائة من 

�ل�شادر�ت �لفرن�شية �إىل منطقة �خلليج �لعربي.
و�أ�شاف �شعادته �إن �مللتقى �شيتناول بحث تطوير وتعزيز �لتعاون �مل�شرتك 
بني فرن�شا و�أبوظبي يف �لعديد من �لقطاعات �لقت�شادية �ل�شرت�تيجية 
مبا ي�شهم يف زيادة معدلت �ل�شتثمار�ت و�لتجارة �لبينية بني �جلانبني �ىل 

م�شتويات ترتقي وم�شتوى �لعالقات �ل�شيا�شية بني �لبلدين �ل�شديقني.
وذكر �شعادة حممد عمر عبد �هلل �أن �إمارة �أبوظبي ويف ظل �لدعم �حلكومي 
330 مليار  بقيمة  �أعلنت عنه موؤخر�  و�لذي  �لتنموية  للم�شاريع  �مل�شتمر 
�لأجانب  للم�شتثمرين  كبر�  د�فعا  ي�شكل  �ملقبلة  �خلم�س  لل�شنو�ت  دره��م 
للح�شول على �لعديد من �لفر�س �ل�شتثمارية �ملتاحة وخا�شة يف قطاعات 
و�لطاقة  و�لتجارة  و�لأع��م��ال  و�مل��ال  و�ل�شناعة  و�ل�شياحة  �لتحتية  �لبنية 

�لبديلة.
و�أ�شار �إىل �أن هناك �لعديد من �ل�شركات �لفرن�شية �لتي ترتبط منذ عقود 
م�شت بالعديد من �مل�شاريع �لتنموية �لتي نفذها ول تز�ل تنفذها حكومة 
�لدفاعية  و�ل�شناعات  و�لغاز  �لنفط  قطاع  يف  �أبرزها  ومن  �بوظبي  �إم��ارة 
�ل�شر�كات  من  �ملزيد  لتعزيز  �شانحة  فر�شة  �مللتقى  يعد  وبالتايل  وغرها 

�ل�شرت�تيجية يف قطاعات تنموية �أخرى بني �جلانبني.
و قال �شعادة �آلن �أزو�و �شفر �جلمهورية �لفرن�شية لدى �لدولة �إن توقيت 
�لطفرة  ظل  يف  للغاية  منا�شب  باري�س  يف  لال�شتثمار  �أبوظبي  ملتقى  عقد 
تطور  من  حتققه  ما  خالل  من  �أبوظبي  �إم��ارة  ت�شهدها  �لتي  �لقت�شادية 
�ل�شناعية  خ��ا���ش��ة  �لتنموية  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  �ق��ت�����ش��ادي  ومن���و 
ت�شكل عامال مهما جلذب  �لتحتية و�لتجارة منها و�لتي  و�لطاقة و�لبنية 

�ملزيد من �ل�شتثمار�ت �لفرن�شية �إىل �لإمارة.
ومنعطفا  هامة  مرحلة  �شك  دون  �شي�شكل  �مللتقى  هذ�  �إن  �شعادته  و�أ�شاف 
رئي�شا يف م�شرة �لعالقات �لقت�شادية بني فرن�شا و�إمارة �أبوظبي ملا يت�شمنه 
�لتي  �ل�شرت�تيجية  �لقطاعات  �لعديد من  تركز على  رئي�شة  فعاليات  من 

تعد حمور� هاما تبنى عليه �لعالقات و�مل�شالح �مل�شرتكة بني �جلانبني.
ويت�شمن �مللتقى خم�س جل�شات نقا�س تتناول �أبرز �لقطاعات �ل�شرت�تيجية 
�لتي توفر �لعديد من �لفر�س �ل�شتثمارية �لتي تتمتع بها �إمارة �أبوظبي 
وقطاع  و�لتعليم  و�لنقل  �لتحتية  و�لبنية  و�لطاقة  �ل�شناعة  �أبرزها  ومن 

�ملال و�لأعمال.

فنادق �أبيدو�ص تهدف للو�صول �إىل 20 فندق بحلول 2017 ملتقى �أبوظبي لال�صتثمار يف باري�ص يبد�أ يف 22 مايو 
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�لعامة  بالتن�شيق مع �لد�رة  �ل��دويل   يعتزم مطار دبي 
�لبو�بة  نظام  تو�شيع  بدبى  �لج��ان��ب  و�شئون  لالقامة 
�ملبنى  �لت�شغيل يف  �لذي دخل حيز  �لذكية  �لإلكرتونية 
14 بو�بة  باإ�شافة  �لعام  هذ�  يناير  �أول  من  �عتبار�ً   3
�إلكرتونية ذكية جديدة تدخل حيز �لت�شغيل يف فرتة ل 

تتعدى �شهر�.
ويرتفع بهذه �لتو�شعة عدد �لبو�بات �لإلكرتونية �لذكية 
�إىل 28 بو�بة ح�شب �شركة �إمار�تك �ملتخ�ش�شة مبجال 
�لتي  �ملبتكرة  �لإلكرتونية  و�حللول  �ملعلومات  تقنيات 

قامت بهند�شة وتنفيذ هذ� �مل�شروع �لطموح.
و����ش��ت��ق��ب��ل ن��ظ��ام �ل��ب��و�ب��ة �لإل��ك��رتون��ي��ة �ل��ذك��ي��ة وفقاً 
لت�شريحات �شونيل غوليا �ملدير �لفني يف �شركة �إمار�تك 
فى  م�شافر م�شجلني منذ تطبيقه  �أل��ف   70 يقارب  ما 
�ملبنى 3 ولعّل عدد �ملر�ت �لتي مت بها ��شتخد�م �لبو�بة 

لوجود م�شافرين يتنقلون  �لو�قع نظر�ً  �أعلى بكثر يف 
ب�شكل منتظم كل �أ�شبوع �أو مبعدلت �أكرث تكر�ر�ً.

��شتك�شاف  فر�شة  �ملطار�ت"  "معر�س  ل���زو�ر  وت�شنى 
فو�ئد �لنظام �لذي يتيح للم�شافرين تخلي�س �إجر�ء�ت 
مع  مقارنة  ثانية   24 �أق��ل من  �لر�شمية خالل  �ل�شفر 
ي�شتغرق  قد  �ل��ذي  �لتقليدية  �ملكاتب  عند  �ل�شطفاف 

حتى �ل�شاعة ون�شف.
�أن  �لأوىل  للمرة  �لبو�بة  ي�شتخدمون  من  على  ويتعني 
�لوجه  ت�شوير  عملية  �إج��ر�ء  بعد  �ملكتب  �إىل  يتوجهو� 
وب�����ش��م��ة �ل���ع���ني .. ف��ي��م��ا ���ش��ي��ك��ون ب��و���ش��ع��ه��م يف �مل����ر�ت 
�لذكية  �لإلكرتونية  �لبو�بة  مبا�شرة  �أن يعربو�  �لتالية 
با�شتخد�م جو�ز�ت �شفرهم �أو هوية �لإمار�ت �أو بطاقة 
ب��و�ب��ة �لإم����ار�ت. و�أو���ش��ح غوليا �أن��ه يف �ل��وق��ت �لر�هن 
هناك 14 بو�بة �إلكرتونية ذكية قيد �لت�شغيل يف ق�شم 
�لقادمني يف "�ملبنى 3" بينما �شتكون 14 بو�بة �إ�شافية 

جاهزة للت�شغيل قريباً يف غ�شون �شهر و�حد.

�لأد�ء  م�شتويات  رف��ع  على  با�شتمر�ر  نحر�س  و�أ���ش��اف 
�لت�شغيلية عن كثب  �شر �لعمليات  ولذلك نتابع حالياً 
�ل��ن��ظ��ام �شنفكر يف ت��رك��ي��ب م��زي��د من  وح���ني ����ش��ت��ق��ر�ر 

�لبو�بات �لإلكرتونية �لذكية يف �ملباين �لأخرى �أي�شاً.
و�أ�شار غوليا �إىل وجود خطط لإ�شافة �لنظام �إىل ق�شم 
فقط  �شيقت�شر  ��شتخد�مه  لكن   3 �ملبنى  يف  �ملغادرين 

على �إجر�ء�ت �لت�شجيل .
ذل��ك يتمثل يف �ل�شتغناء عن  �ل��ه��دف م��ن  �أن  �أو���ش��ح  و 
بو�بتان  تت�شل  �لر�هن  �لوقت  ويف  �ليدوية  �لإج���ر�ء�ت 
باملكتب �لو�حد ما يعني �أن ت�شغيل �ملكتب يتطلب موظفاً 

و�حد�ً فقط بدًل من �ثنني.
وتعد �لبو�بة �لإلكرتونية �لذكية �أول م�شروع من نوعها 
يف �لعامل ت�شتخدم ثالثة موؤ�شر�ت حيوية ت�شم ب�شمة 

�لإ�شبع وب�شمة �لعني و�لوجه.
ووفقاً لت�شريح غوليا ل يوجد يف �لعامل �أي نظام �آخر 
ي�شتخدم هذه �ملوؤ�شر�ت �حليوية �لثالثة يف هذ� �لوقت 

�لقيا�شي. ول تتطلب �لبو�بات �لإلكرتونية �لذكية من 
�مل�شافرين �لت�شجيل م�شبقاً لدى �لإد�رة �لعامة لالإقامة 
للبو�بات  بالن�شبة  �حل����ال  ه��و  ك��م��ا  �لأج���ان���ب  و����ش���وؤون 
لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  كانت  �لقدمية.  �لإلكرتونية 
على  عزمها  �شابق  وقت  يف  �أعلنت  قد  �لأجانب  و�شوؤون 
مباين  كافة  يف  �لذكية  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ب��و�ب��ات  تركيب 
 2014 ع��ام  بحلول  �ل���دويل  دب��ي  مطار  يف  �مل�شافرين 
�لذي يتوقع بحلوله ��شتقبال 75 مليون م�شافر �شنوياً. 
98 مليون  �أن ي�شتقبل  �ل��دويل  ومن �ملتوقع ملطار دبي 
م�شافر بحلول عام 2020 وميكن للبو�بة �لإلكرتونية 
�لذكية ��شتكمال �إجر�ء�ت 135 م�شافر�ً يف �ل�شاعة فهي 
بالدقة و�لكفاءة و�ل�شرعة يف  �شهلة �ل�شتخد�م وتتمتع 
�ملوؤ�شر�ت  �ل�شفر و�لتقاط  قر�ءة وم�شح معلومات جو�ز 
�حليوية با�شتخد�م كامر�ت عالية �لدقة ومقارنتها مع 
لر�شد  �لنظام  يف  �ملحفوظة  �مل�شافر  معلومات  تفا�شيل 

�أي م�شاكل حمتملة.

�إعالن تو�صعة مري�كل جاردن يف 
دبي الند خالل �صوق �ل�صفر �لعربي 

••دبي-وام:

لبدء  خطط  عن  و�ل��زر�ع��ة  �حلد�ئق  تن�شيق  خلدمات  عقار  �شركة  �أعلنت 
�لعمل يف �ملرحلة �لثانية مل�شروع مر�كل جاردن يف منطقة دبي لند �لتابعة 
ملجموعة دبي للعقار�ت و�لتي يتوقع �لنتهاء منها يف �شهر �أكتوبر 2013. 
�ملمتد على م�شاحة  �لثانية من م�شروع مر�كل ج��اردن  �ملرحلة  و�شت�شمل 
721 �ألف قدم مربع وبالإ�شافة �إىل �لأنو�ع �ملختلفة من �لنباتات و�لأزهار 
�أكرب حديقة عمودية يف �لعامل حديقة �لفو�كه و�لتي تتيح للزو�ر �لتقاط 
و  �لأ�شجار  من  مبا�شرة  �ملف�شلة  �لطازجة  �خل�شرو�ت  و  فاكهتهم  ثمار 

حديقة �لفر��شات �لتي ت�شم حو�يل 10 �آلف فر��شة.
و�شتكون حديقة �لفر��شات �مل�شممة كاإحدى كربيات �حلد�ئق من نوعها يف 
�لعامل موطنا لأكرث من 40 نوعا خمتلفا من �لفر��شات و �شتعزز حمطة 
مر�كل  يف  �لفر��شات  �أ�شناف  تنوع  من  دب��ي  يف  لبنائها  �ملخطط  �لتكاثر 

جاردن حيث تكون �لفر��شات �إنتاج �لإمار�ت لأول مرة.



•• اأبوظبي-وام :

 �أ�شدر �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن 
�أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �لوطني 
�لنائب �لأول لرئي�س نادي �لعني �لريا�شي �لثقايف �لنائب 
نادي  �شركة  بتاأ�شي�س  ق��ر�ر�  �ل�شرف  هيئة  لرئي�س  �لول 
�لعني لال�شتثمار ملو�كبة �ملرحلة �لقادمة ومتطلبات عملها 

وتكون �ل�شركة بذلك �مل�شغل لكافة �أ�شول �لنادي.
 كما �عتمد �شموه ت�شكيل جمل�س �إد�رة �شركة نادي �لعني 

لال�شتثمار برئا�شة �شعادة حممد مبارك بن فا�شل �ملزروعي 
وع�شوية كل من �شعادة خالد بن �شيبان �ملهري و �شعادة 

حممود �إبر�هيم �ملحمود و �ل�شيد ربيع �أبو �شقر�.
�لحرت�فية  �ل��ت��ج��ارب  تر�شيخ  ب��ه��دف  �شموه  ق���ر�ر  وي��اأت��ي 
�أبوظبي  جمل�س  خطط  م��ع  يتما�شى  مب��ا  �ل��ع��ني  ن���ادي  يف 
�لعمل  بقطاعات  و�لرت��ق��اء  للتطوير  �ل�شاعية  �لريا�شي 
�لريا�شي يف �لأندية ومبا يو�كب �ملعاير �لقارية و�لدولية 
يف جمال �ل�شتثمار�ت و�لت�شويق �لريا�شي و�لتجاري �لذي 
م�شتقبل  لتامني  �لع�شرية  �ملتطلبات  م��ن  و�ح���د�  يعترب 

ن��اج��ح لأن��دي��ة ك��رة �ل��ق��دم وم����و�رد ذ�ت��ي��ة تعمل على دعم 
�خلطط �ل�شرت�تيجية وتعزز جناحاتها.

من�شاآت  بناء  على  لال�شتثمار  �لعني  ن��ادي  �شركة  و�شتعمل 
�لفعاليات  وت���روي���ج  وت��ن��ظ��ي��م  و�إق���ام���ة  ري��ا���ش��ي��ة  ع�����ش��ري��ة 
و�لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية �ملتميزة كما �شتقوم باإد�رة 
�لتجارية  �ل�����ش��وؤون  و�إد�رة  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  و�إد�رة  �لأ���ش��ول 
و�لت�شال  �ل��ت�����ش��وي��ق  ب���دوره���ا  �شت�شم  �ل��ت��ي  و�ل��ع��م��ل��ي��ات 
و�لرعاة  و�ل�شركاء  �لريا�شية  �ملر�فق  وعمليات  و�ملبيعات 

�لر�شميني. 

هز�ع بن ز�يد ي�صدر قر�ر� بتاأ�صي�ص �صركة نادي �لعني لال�صتثمار ويعتمد جمل�ص �إد�رتها 

ت�صم اأكرث من 1000 غرفة فندقية

جلوريا �الإمار�تية تد�صن 6 فنادق باخلليج وم�صر خالل 3 �أعو�م
�أعلنت �شركة جلوريا لإد�رة �لفنادق و�ملنتجعات 
م�شروعات  �شتة  �د�رة  ب�شدد  �أن��ه��ا  �لم��ار�ت��ي��ة 
غرفة  �ل��ف  عن  مايزيد  ت�شم  �شخمة  فندقية 
يف �ل�شعودية وقطر وم�شر و�لمار�ت و�شلطنة 

عمان.
ت�شريح  �ل�شركة يف  رئي�س  �أنطو�ن �شايغ  وقال 
�أن  �ل��ع��رب��ي  �ل�شفر  ���ش��وق  مبلتقى  لل�شحفيني 
مد�ر  على  تد�شينها  �شيتم  �جل��دي��دة  �ل��ف��ن��ادق 
فنادق  وه��ي  �ملقبلني،  و�لعامني  �جل���اري  �ل��ع��ام 
باأنها  وت�شنف  �لكحولية  �مل�����ش��روب��ات  لت��ق��دم 

فنادق �شديقة لالأ�شرة �لعربية .
�لمار�تية  �ل�شركة  تعد  �لتي  �ل�شركة  �أن  و�أف��اد 
�شهر  �شتد�شن خالل  �لفنادق،  �د�رة  �لكربى يف 
جلوريا  �مل��ا���ش��ي-  �ل��ف��روز  ف��ن��دق  �ملقبل  يوليو 
، وه��و م��ن فئة جن��وم و�أق��ي��م يف �ملدينة  �ملدينة 
�ملنورة باململكة �لعربية �ل�شعودية وي�شم 307 

غرفة وجناح فاخر يف موقع متميز.
جلوريا- فندق  م�شروع  �ل�شركة  تنفذ  و��شاف 

ذي �خلم�س جنوم يف مدينة  �لريا�شية  �ملدينة 
�أب���وظ���ب���ي، و�ل�����ذي يتوقع  ز�ي����د �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 
2014 كما �شيتم تد�شني  �فتتاحه يف نوفمرب 
يونيو من  �شهر  م�شقط يف  غ��ال  فندق جلوريا 
يجري  جنوم  �لعام �ملقبل وهو فندق من فئة 4 
ُعمان، ومن  ب�شلطنة  �إن�شاوؤه يف مدينة م�شقط 

�ملنتظر �فتتاحه يف يونيو 2015.

فندق  �لم��ار�ت��ي��ة  �ل�شركة  �شتد�شن  م�شر  ويف 
�ل���رح���اب ج��ل��وري��ا ، وه���و م���ن ف��ئ��ة 4 جن���وم يف 
مدينة �ل�شاد�س من �أكتوبر بالقاهر، كما �شيتم 
�أف��ت��ت��اح��ى ف��ن��دق �ملعادي  خ���الل �ل���ع���ام �مل��ق��ب��ل 
جلوريا ، وهو فندق 5 جنوم يقع على كورني�س 

�لنيل بالقاهرة.
فندق  م�شروع  تنفذ  �ل�شركة  �أن  �شايغ  و�أع��ل��ن 
5 جنوم يف قطر،  جلوريا �لدوحة ، وهو فندق 
�لت�شغيل  ح��ت��ى  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  م���ر�ح���ل  وت���ت���وىل 

�لكامل.
ل�����ش��رك��ة جلوريا  �جل���دي���دة  �ل��ف��ن��ادق  �أن  وق����ال 
طابع  ذ�ت  �شتكون  و�ملنتجعات  �لفنادق  لإد�رة 
خدمات  من  جديدة  مب�شتويات  وتتمتع  عائلي 
�إد�ري يت�شم باملهارة  �أيدي فريق  �ل�شيافة على 
�إىل جانب طاقم عمل  و�لعمل �جلاد،  و�لكفاءة 

يت�شم بالحرت�فية و�ملهنية �لعالية. 
وي�شارك يف فعاليات معر�س �شوق �ل�شفر �لعربي 
2013 عدد من كبار �مل�شوؤولني �لتنفيذيني يف 
، من  و�ملنتجعات  �لفنادق  لإد�رة  �شركة جلوريا 
مع  �لعالقات  وتعزيز  وبناء  �لآر�ء  تبادل  �أج��ل 
�لقطاع  يف  و�لعاملني  و�خل���رب�ء  �ل��ق��ر�ر  �شّناع 

�لفندقي �ملحلي و�لإقليمي و�لعربي.

ا�صرتاتيجية متميزة
�أنطو�ن �شايغ تاأتي م�شاركتنا يف معر�س  وقال 

�أه����م  �أح������د   ،2013 �ل���ع���رب���ي  �ل�����ش��ف��ر  ����ش���وق 
�لفعاليات �لإقليمية و�لدولية، بهدف �لتعريف 
مبن�شاآتنا �لقائمة وخدماتنا �ملتميزة، جنباً �إىل 
�أح��دث م�شاريعنا د�خل  �لإع��الن عن  جنب مع 
وخارج دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، م�شيفاً 
خا�شة  �شيا�شة  باعتماد  جلوريا  ف��ن��ادق  تتميز 
و�إد�رة  �شناعة  يف  جديد  جيل  خلق  �إىل  تهدف 
، و�لتي ت�شكل �لوجهة �جلاذبة و�ملكان  �لفنادق 
�لعاد�ت  على  �حلري�شة  �لعربية  لالأ�شر  �ملثايل 

و�لتقاليد �لعربية �لأ�شيلة .
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ف���ري���دي ف���ري���د، م���دي���ر عام 
��شرت�تيجية  �أن  ج���ل���وري���ا  ف���ن���ادق  جم��م��وع��ة 
بحثية  در��������ش������ات  ع���ل���ى  �ع����ت����م����دت  �ل�������ش���رك���ة 
للفنادق،  �لتفا�شيل  �أدّق  �إ�شافة  يف  متخ�ش�شة 
�لأعمال  رج��ال  و�حتياجات  متطلبات  ليو�كب 
�أذو�قهم و�أعمارهم، حيث  و�لأ�شر على خمتلف 
كانت �لبد�ية مع فندق جلوريا دبي �لو�قع على 
�أكرب  �ل��ذي يعّد و�ح��د�ً من  ز�ي��د،  �ل�شيخ  �شارع 
�لفنادق بدبي من حيث عدد �لجنحة، �إذ يقدم 
حمتوى خم�شة جنوم باأ�شعار �لأربع جنوم، من 
و�لأجنحة  �ل��غ��رف  يف  �لفخافة  عن�شر  خ��الل 
ف�����ش��اًل عن   ،1010 �إىل  ع��دده��ا  ي�����ش��ل  �ل��ت��ي 
 24 م���د�ر  ع��ل��ى  �مل��ت��م��ي��زة  �لفندقية  �خل��دم��ات 
�شاعة وخدمات �لإنرتنت �ملجاين، لي�شكل فندق 
ج��ل��وري��ا دب���ي �خل��ي��ار �لأم��ث��ل ل��رج��ال �لأعمال 

ممتع  وقت  بق�شاء  و�لر�غبني  �لأ�شفار  كثري 
�ملكان  كونه  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لعمل،  ي��وم  عناء  بعد 
�ملتميز لق�شاء �أجمل عطلة عائلية. فهو يجمع 
بني �شحر ودفء �ملنزل �خلا�س، مع �أناقة وترف 
مبر�فق  و�ل�شتمتاع  �لفاخرة،  �لإق��ام��ة  �أم��اك��ن 
�ل��ف��ن��دق �مل��ت��ع��ددة �ل��ت��ي ت��ت��ن��وع م��اب��ني ممار�شة 
قاعات  و��شتخد�م  �لت�شوق  �لريا�شة،  �لتمارين 
�لج��ت��م��اع��ات و�حل���ف���الت، ج��ن��ب��اً �إىل ج��ن��ب مع 
�شل�شلة  توفرها  �لتي  �للذيذة  �لأط��ب��اق  �أ�شهى 

و��شعة من �ملطاعم �لعاملية. 
و�أو�شح �أن فندق يا�شات جلوريا �لذي مّت �فتتاحه 
�مل�شروعات  �إىل  ت�شاف  لبنة  يعّد  �ملا�شي،  �لعام 
�لإم���ار�ت، وُي�شهم يف دعم م�شرة  �لعمالقة يف 
ودعم  �ل��دول��ة،  يف  �ل�شاملة  و�لتنمية  �لتطوير 
جهود �لت�شويت ل�شت�شافة دبي ملعر�س �إك�شبو 
جلوريا  يا�شات  فندق  �أن  �إىل  لف��ت��اً   ،  2020
يعترب �أ�شخم فندق يف �خلليج ومنطقة �ل�شرق 
�إىل  ت�شل  �لتي  �لغرف  �لأو�شط من حيث عدد 
بذلك  ليمثل  فندقياً،  وجناحاً  غرفة   1019
�آلف   3 م��ن  �أك���رث  ت�شتوعب  متكاملة  م��دي��ن��ة 
�شخ�س يف وقت و�حد، لي�شتمتعو� د�خل �لفندق 
�ملطعم  �ل��ف��اخ��رة،  �لفندقية  �لإق��ام��ة  بخدمات 
�أ���ش��ه��ى �ل��ن��ك��ه��ات �لعربية،  �ل��ع��امل��ي �ل���ذي ي��وف��ر 
�لغربية و�لآ�شيوية، جنباً �إىل جنب مع �لت�شوق 

ومز�ولة �لأن�شطة �لريا�شية �ملتنوعة.

•• الفجر -رم�شان عطا:

و�لت�شويق  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ت�����ش��وي��ق  ت�����ش��ل��ط 
جمال  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل�شركة   ، �لعقاري 
توفر ��شت�شار�ت وحلول �لقطاع �لعقاري، 
�ل�شوء على �لقدر�ت �لإ�شتثمارية �لقوية 
وذل��ك خالل م�شاركاتها  �لإم���ار�ت  لدولة 
لالإ�شتثمار  �ل��ث��ال��ث  �مل��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
ب����د�أ �لأثنني  �مل��غ��رب��ي و�ل�����ذي  �خل��ل��ي��ج��ي 
�ملا�شي بفندق موفنبيك طنجة يف مدينة 

طنجة �ملغربية.
وي�����ج�����م�����ع ه���������ذ� �مل����ل����ت����ق����ى �مل���خ�������ش�������س 
ل��ل��م��دع��وي��ن ف���ق���ط و�ل�������ذي ي��ع��ق��د حتت 
�مل�شتقبل  لبناء  ��شرت�تيجية  �شر�كة  �شعار 
ق����ادة و�شّناع  �أخ����رى  م���رة   ، �لق��ت�����ش��ادي 
كبار  �إىل  بالإ�شافة  �لإق��ت�����ش��ادي،  �ل��ق��ر�ر 
و�ل�شيا�شية  �لدبلوما�شية  �ل�شخ�شيات 
ملناق�شة  وذل���ك  و�لآك��ادمي��ي��ني  و�خل����رب�ء 

و�لإ�شتثمار  �لأع��م��ال  جم��ال  يف  �لعالقات 
و�شبل  �لعربية  �خلليج  ودول  �ملغرب  بني 
للتطوير  ت�����ش��وي��ق  وت�������ش���ارك  ت��ع��زي��زه��ا. 
�لعام  ه���ذ�  دورة  يف  �ل��ع��ق��اري  و�ل��ت�����ش��وي��ق 
ور�شة  ويف  ف�شي.  ر�ٍع  ب�شفة  �مللتقى  م��ن 
�ل��ع��م��ل �ل��ث��ال��ث��ة �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت ي���وم �أم�س 
�لقطاع  يف  �لإ�شتثمار  فر�س  عنو�ن  حتت 
�ل�شياحي ، تطرق م�شعود �لعور، �لرئي�س 
للتطوير  ت�����ش��وي��ق  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
قوة  �إىل  حديثه  يف   ، �لعقاري  و�لت�شويق 
�لكبرة  �لإ�شتثمار  �لإنفاق وتو�فر فر�س 
ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن �لإم���ار�ت���ي���ني و�ل���درو����س 
�مل�شتفادة يف تنويع م�شادر �لدخل وتقدمي 
�جل��دي��د يف دول����ة �لإم������ار�ت ول���ش��ي��م��ا يف 
�إعادة  على  �شجع  كما  �ل�شياحي.  �لقطاع 
بني  �لعقاري  �لتطوير  مل�شاريع  �لن�شاط 

�ملغرب ودولة �لإمار�ت.
كما ح�شل �لعور على جائزة  درع �لمتياز 

لال�شتثمار وذلك لقاء عمل �شركة ت�شويق 
م�شروع  يف  �لعقاري  و�لت�شويق  للتطوير 
مدينة مر�ك�س �لطبية، �إىل جانب غرها 
من �ل�شركات �لر�ئدة يف �لقطاع �لعقاري 
و�لتي ح�شلت بدورها على جو�ئز خمتلفة 
�أقيم  �ل��ذي  �لر�شمي  �لع�شاء  حفل  خ��الل 
ل��ي��ل��ة �أم���������س.  وق����ال �ل���ع���ور: ت����درك دول 
�خلليج �لدور �لهام للمغرب كبو�بة جتارية 
�أفريقيا  �شمال  يف  �لرئي�شية  �لأ�شو�ق  �إىل 
ت�شتفيد  �أن  ملنطقتنا  ومي��ك��ن  و�ل���ع���امل. 
��شرت�تيجية  ع���الق���ات  ب��ن��اء  م���ن  ك���ث���ر�ً 
قوتنا  ن��ق��اط  م��ن  كالإ�شتفادة  �مل��غ��رب  م��ع 
�مل�����ش��رتك��ة ل���ش��ي��م��ا يف جمالت  وروؤي���ت���ن���ا 
�لنمو مثل �لقطاعني �لعقاري و�ل�شياحي. 
بفعالية  �لإ�شهام  �إىل  جانبنا  من  ون�شعى 
يف  �ملحتملة  �لعقارية  �مل�شاريع  ت�شهيل  يف 
�ملغرب و�خلليج . ويعقد ملتقى �لإ�شتثمار 
رعاية  حت��ت   2013 �مل��غ��رب��ي  �خل��ل��ي��ج��ي 

عاهل �ململكة �ملغربية جاللة �مللك حممد 
من  �أك��رث  �مللتقى  هذ�  ويح�شر  �ل�شاد�س. 
�شخ�شّية هامة من �خلليج �لعربي   400
و�لرب�زيل  �مل��ت��ح��دة  و�ل���ولي���ات  و�أوروب������ا 

ورو�شيا و�لهند و�ل�شني و�أفريقيا. وتتوفر 
�ملعلومات �لكاملة حول �مللتقى على �ملوقع 

.www.gulfinvest2013.ma
وتوفر ت�شويق للتطوير و�لت�شويق �لعقاري 
جمموعة و��شعة من �خلدمات �لتي ت�شتمل 
�ل�شرت�تيجية،  �لأ�شول  وبيع  �شر�ء  على 
و�إد�رة �لأ�شول، و�إقامة �مل�شاريع �مل�شرتكة 
وتقدمي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة،  و�ل��ت��ح��ال��ف��ات 
��شت�شار�ت �لت�شويق، حيث ر�شخت �ل�شركة 
م��ن مكانتها يف ه��ذه �مل��ج��الت م��ن خالل 
�ع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى ك��ف��اء�ت��ه��ا �لأ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
�ل�شوق.  يف  �لو��شعة  وخربتها  �لتو��شل 
فعاليات  يف  ب��ان��ت��ظ��ام  ت�����ش��وي��ق  وت�������ش���ارك 
�لأعمال �لرئي�شية مثل ملتقى �لإ�شتثمار 
�أج�������ل تقدمي  م����ن  �مل����غ����رب����ي  �خل���ل���ي���ج���ي 
و�لإط����الع  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ع��ق��اري��ة  حمفظتها 
على �لفر�س �جلديدة �لتي ميكن �أن تتاح 

لها يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط. 

ت�صويق تناق�س القدرات اال�صتثمارية لالإمارات خالل فعاليات ملتقى اال�صتثمار اخلليجي املغربي

م�صعود �لعور: ن�صعى يف ت�صهيل �مل�صاريع �لعقارية �ملحتملة يف �ملغرب و�خلليج
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املال والأعمال

�صناعات تدعم معر�ص عطايا 
�ل�صنوي 2013 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شناعي  �ل�شتثمار  جمال  يف  �لقاب�شة  �ل�شركات  �إح��دى  �شناعات  �أعلنت 
تنظمه  �ل��ذي  �خل��ري   2013 �ل�شنوي  دعمها معر�س عطايا  �لدولة  يف 
و�فتتح   .. �لدولة  يف  �لتوحد  مر�كز  �أطفال  ل�شالح  �لأحمر  �لهالل  هيئة 
�ل�شيخ حممد بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان يف نادي �أبوظبي �لريا�شي �أم�س 
فعاليات �ملعر�س �لذي يقام حتت رعاية حرم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�لأحمر  �لهالل  هيئة  رئي�س  �لغربية  �ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل 
�شمو �ل�شيخة �شم�شة بنت حمد�ن بن حممد �آل نهيان م�شاعدة �شمو رئي�س 
هيئة  �أه��د�ف  لتحقيق  �شموها  دعم  منطلق  من  �لن�شائية  لل�شوؤون  �لهيئة 
�لهالل �لأحمر و�لرتقاء بخدماتها ويعترب �لأول من نوعه يف �لإمار�ت. 
ويعود ريع �ملعر�س �لذي ي�شتمر حتى يوم �خلمي�س �لقادم لدعم برنامج 
متكامل يهدف �إىل رفع م�شتوى �لوعي حول ��شطر�ب �لتوحد و�حلد من 
�نت�شاره لدى �لأجيال �جلديدة ل �شيما و�أنه بات ي�شيب عدد� متز�يد� من 
ن�شبة  و�شلت  حيث  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت  خالل  �لإم���ار�ت  يف  �لأطفال 
�لإ�شابة به �إىل 1.1 يف �ملائة من �لأطفال حديثي �لولدة وفقا لإح�شاء�ت 
ك�شف عنها مركز �لإم��ار�ت للتوحد يف عام 2012. وقال �ملهند�س �شهيل 
�شناعات  �شركة  ..�أن  �شناعات  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعامري  عثعيث  بن 
تويل �إىل جانب م�شاهمتها �ملتو��شلة يف تنويع �قت�شاد �أبوظبي من خالل 
متز�يد�  �هتماما  �ملو�طن  �لب�شري  �مل��ال  ور�أ���س  �ل�شناعي  قطاعها  تنمية 
نحن  و�أ�شاف   . ورخائه  �شالمته  على  �ملحلي وهي حري�شة  �ملجتمع  جتاه 
فخورون بدعمنا للن�شخة �لثانية من معر�س عطايا و�لهدف �لنبيل �لذي 
يعمل على حتقيقه و�ملتمثل يف ن�شر �لوعي حول ��شطر�ب �لتوحد يف دولة 
�لعائد  �لريع  �إىل تخ�شي�س  �لعام  . ويهدف م�شروع عطايا هذ�  �لإم��ار�ت 
وتربعات  �لدخول  تذ�كر  مبيعات  �إىل  بالإ�شافة  �لبيع  منافذ  �إيجار  من 
�لتوحد  ع��الج  م��ر�ك��ز  خ��دم��ات  لتطوير  متكامل  برنامج  لدعم  �حل�شور 
من  �لعطاء  مفهوم  يقت�شر  ول  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  يف  �ملهنية  �خل���رب�ت  وتعزيز 
روح  لبث  حثيثا  �شعيا  هناك  ولكن  �مل��ادي  �لتربع  على  باملعر�س  �مل�شاركني 
�لتعاون و�ملحبة و�لتكافل �لجتماعي و�لرت�بط �لأ�شري بني �أفر�د �ملجتمع 
و�لذي يعترب نوعا من �لعطاء وقد جتلى ذلك يف عطايا 2012 من خالل 
�أ�شاد �مل�شاركون  م�شاركة جمموعة من �ملتطوعات يف تنظيم �ملعر�س حيث 
بدعم عدد من  �ملعر�س  �لتي قدمنها. ويحظى  باخلدمات  �لعار�شني  من 
�ل�شركاء يف دورته �لثانية وهم .. وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية ووز�رة �ل�شحة 
وموؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية وذوي �لحتياجات �خلا�شة متمثلة 
يف مركز �أبوظبي للتوحد..كما يحظى برعاية من �أبوظبي لالإعالم و�شركة 
منازل وبلدية مدينة �أبوظبي و�شركة �أبوظبي للمطار�ت ووز�رة �لد�خلية 
وبنك �أبوظبي �لتجاري و�شركة �أغذية و�شركة �شناعات �لقاب�شة ومطبعة 
�لعالمية  للعالقات  �شليم  بن  وكوثر  للخدمات  �لوثبة  و�شركة  �أبوظبي 
و��شعة  ت�شكيلة  �ملعر�س  وي�شم  للزهور.  و�فنان  �لريا�شي  �أبوظبي  ون��ادي 
من  �ملنزلية  و�لإك�ش�شو�ر�ت  و�ملجوهر�ت  �لأزي���اء  من  نوعها  من  وف��ري��دة 
و�مل�شممني  �ل��ع��رب  �حل��رف��ي��ني  و�ل��ف��ن��ان��ني  �مل��ب��دع��ني  م��ن  نخبة  ت�شميم 
لدول  �لتعاون  جمل�س  دول  من  عار�شون  �ملعر�س  يف  وي�شارك  �لعامليني. 
�خلليج �لعربية وعدد من �لدول �لعربية..�إ�شافة �إىل تركيا و�ليابان يعر�س 
منتجاتهم �لفنية و�حلرفية �ملتنوعة يف �ملجوهر�ت و�لأزياء و�لك�ش�شو�ر�ت 
و�لديكور�ت �ملنزلية . ذكر �أن معر�س عطايا قدم دعمه �لعام �ملا�شي ملركز 

�شرطان �لأطفال يف لبنان بتربع بلغت قيمته �شبعة ماليني درهم.

•• دبي – الفجر 

�ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ����رة  ك�شفت   
م�شاركتها  �أي����ام  ث���اين  يف  ب��ع��ج��م��ان 
ب�����ش��وق �ل�����ش��ف��ر �ل��ع��رب��ي ب��دب��ي عن 
لإح�شاء�ت  م�شروعاتها  �أول  نتائج 

�لقطاع �لفندقي يف �إمارة عجمان.
ف��اط��م��ة �حل���م���ادي تنفيذي  وق��ال��ت 
عالقات �ملتعاملني يف د�ئرة �لتنمية 
�ل�شياحية بعجمان �إن نتائج �مل�شروع 
�لفندقية  �ملن�شاآت  ع��دد  �أن  �أظ��ه��رت 
28 من�شاأة فندقية؛  يف �لإم��ارة بلغ 
منها 10 فنادق و18 �شقق فندقية. 

و�أ�شافت �أن عدد �لغرف �لفندقية يف 
عجمان بلغ 2503 غرفة فندقية؛ 
بالفنادق  غ����رف����ة   1125 م���ن���ه���ا 

و1378 غرفة بال�شقق �لفندقية.
�إجمايل  �أن  �إىل  �حل��م��ادي  و�أ���ش��ارت 
 4226 بلغ  �لفندقية  �لأ�شرة  عدد 
بالفنادق   2034 م��ن��ه��ا  ����ش���ري���ر�؛ 

و2192 بال�شقق �لفندقية.
�لفندقي  �لإ�شغال  ن�شبة  �أن  وبينت 
 ،2012 خ��الل  �مل��ئ��ة  يف   55 بلغت 
خالل  �مل��ئ��ة  يف   51 بن�شبة  م��ق��ارن��ة 
ن�شبة  و�شلت  فيما   ،2011 �ل��ع��ام 
�لإ�شغال بال�شقق �لفندقية �إىل 60 

مقارنة   ،2012 خ����الل  �مل���ئ���ة  يف 
بن�شبة 56 يف �ملئة خالل 2011.

�لفنادق  �إ���ش��غ��ال  مل��ع��دلت  وبالن�شبة 
�إن  �حل����م����ادي  ق���ال���ت   ،2012 يف 
ودول  رو�����ش����ي����ا  م�����ن  �ل�������ش���ائ���ح���ني 
مثلو�  �ل�����ش��اب��ق  �ل�شوفيتي  �لحت����اد 
�لفنادق،  �إ���ش��غ��ال  م��ن   38% ن�شبة 
 ،%  22 بن�شبة  �لأوروب��ي��ون  يليهم 
 %  13 ب��ن�����ش��ب��ة  ث����م �لآ����ش���ي���وي���ون 
�لأخ������رى، م�شيفة  �جل��ن�����ش��ي��ات  ث��م 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  ���ش��ائ��ح��ي  �أن 
% من   70 ن�شبة  مثلو�  �خلليجي 
�ل��ف��ن��دق��ي��ة، يليهم  �ل�����ش��ق��ق  �إ���ش��غ��ال 

% ثم   13 ب��ن�����ش��ب��ة  �لآ����ش���ي���وي���ون 
�جلن�شيات �لأخرى.

وب��ل��غ ع��دد ن���زلء �ل��ف��ن��ادق بعجمان 
�لعام  خ����الل  ن���زي���ال   283960
 255298 ب����  م��ق��ارن��ة   ،2012
و�شل  فيما   ،2011 �ل��ع��ام  خ���الل 
ع����دد ن�����زلء �ل�����ش��ق��ق �ل��ف��ن��دق��ي��ة يف 
نزيال   318118 �إىل   2012
يف  ن�����زي�����ال   162680 م����ق����اب����ل 

.2011
متو�شط  �أن  �إىل  �حل��م��ادي  ول��ف��ت��ت 
�أ���ش��ع��ار �لإق���ام���ة ب��ال��ف��ن��ادق مل���دة يوم 
 218 ب��ل��غ   2012 خ����الل  و�ح�����د 

خ���الل   208 ب�����  م���ق���ارن���ة  دره��������م، 
�أ�شعار  متو�شط  بلغ  بينما   ،2011
�ل�����ش��ق��ق �ل��ف��ن��دق��ي��ة 183 دره����م يف 

يف  دره������م   180 م���ق���اب���ل   2012
.2011

�لليايل  ع����دد  �إج���م���ايل  �إن  وق���ال���ت 
خالل  عجمان  �إم����ارة  يف  �لفندقية 
عام 2012 �شهد زيادة كبرة، حيث 
بلغ 710426 ليلة فندقية مقابل 

.2011 خالل  ليلة   468968
كما ك�شفت �حل��م��ادي ع��ن زي���ادة يف 
�إمارة عجمان بقيمة  �إير�د�ت فنادق 
 ،2012 �ل��ع��ام  خ��الل  مليون   20
123 م��ل��ي��ون دره���م  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث 
خالل  م���ل���ي���ون   111 ب�����  م���ق���ارن���ة 

.2011

�صياحية عجمان تعلن �إح�صاء�ت �لقطاع �لفندقي يف �صوق �ل�صفر �لعربي

�مل�صرف �ملركزي يوؤكد �رتفاع �ملوؤ�صر�ت �مل�صرفية يف �لربع �الأول من �لعام �جلاري 
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�الأرباح �ل�صافية مل�صرف �أبوظبي �الإ�صالمي ت�صل �ىل 340.1 مليون درهم يف �لربع �الول
•• اأبوظبي-وام:

 �رتفعت �لأرباح �ل�شافية مل�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي �إىل 340.1 مليون درهم خالل �لربع �لأول من 
عام 2013 لت�شجل منو� مبقد�ر 10.7 يف �ملائة. و�رتفع �شايف متويل �لعمالء لي�شل �إىل 54 مليار 
درهم  مليون  درهم و�إجمايل �لأ�شول �إىل 88.7 مليار درهم. وبلغ �شايف �إي��ر�د�ت �ملجموعة 919 
�لعام  �لأول من  �لربع  دره��م يف  مليون   870.8 مع  مقارنة   2013 �لعام  �لأول من  �لربع  خالل 

م�شجال بذلك منو� بن�شبة 5.5 يف �ملائة.  2012
ول يز�ل م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي �أحد �أكرث �مل�شارف �شيولة يف �لدولة حيث بلغ معدل �لأمو�ل 
�مل�شتقرة 77.7 يف �ملائة ومعدل متويل �لعمالء �إىل �لود�ئع 85.2 يف �ملائة وبلغ �شايف �مل�شتحقات 
�أبوظبي �لإ�شالمي على �مل�شارف �لأخرى مع ود�ئع �مل�شرف لدى م�شرف �لإمار�ت  �ملالية مل�شرف 

�ملركزي 13.4 مليار درهم. 

•• اأبوظبي-وام:

 �أع��ل��ن �مل�����ش��رف �مل���رك���زي �أن ع��ر���س �ل��ن��ق��د " ن0 " 
ملجموع  �إ���ش��اف��ة  �مل��ت��د�ول  �لنقد  على  يحتوي  �ل���ذي 
�لنقد �ملحتفظ به لدى �لبنوك �رتفع بن�شبة و�حد يف 
�شهر فرب�ير  نهاية  دره��م يف  58.8 مليار  �ملائة من 
2013 �إىل 59.4 مليار درهم يف نهاية �شهر مار�س 

من نف�س �ل�شنة.
و�أك����د �مل�����ش��رف �مل��رك��زي يف ب��ي��ان �أ����ش���دره �ل��ي��وم عن 
�ل��ن��ق��دي��ة و�مل�����ش��رف��ي��ة يف م��ار���س �ملا�شي  �ل��ت��ط��ور�ت 
�رتفاع عر�س �لنقد ن1 �لنقد �ملتد�ول ز�ئ�د� �لود�ئع 
حتت  و�حل�شابات  �جلاري�ة  �حل�شاب�ات  �أي   " �لنقدية 
من  �مل��ائ��ة  يف   3.2 بن�شبة  �لبنوك"  ل�����دى  �ل��ط��ل��ب 
317.4 مليار درهم يف نهاية �شهر فرب�ير من �شنة 

�شهر  ن��ه��اي��ة  يف  دره���م  م��ل��ي��ار   327.4 �إىل   2013
مار�س �ملا�شي.

ن1  عل�ى  يحتوي  �ل���ذي  ن2  �لنقد  ع��ر���س  �إن  وق���ال 
ز�ئد� �لود�ئ�ع �شبه �لنقدية " جمم�وع �لود�ئ��ع لأجل 
و�لتاأمين�ات  بالدرهم  للمقيمني  �لدخارية  و�لود�ئع 
بالعمالت  �مل��ق��ي��م��ني  وود�ئ�������ع  ب��ال��دره��م  �ل��ت��ج��اري�����ة 
 905.9 من  �ملائة  يف  و�ح��د  بن�شبة  �رتفع  �لأجنبي��ة 

مليار درهم يف نهاية �شهر فرب�ير �إىل 915.3 مليار 
درهم يف نهاية �شهر مار�س من نف�س �ل�شنة.

ز�ئد�  ن2  يحتوي  �ل���ذي  ن3  �لنقد  ع��ر���س  و�رت��ف��ع 
�ملركزي  و�مل�شرف  �لبنوك  ل��دى  �حلكومية  �ل��ود�ئ��ع 
بن�شبة �ثنني يف �ملائة من مليار و131 مليونا و700 
و154  مليار  �إىل  �شهر فرب�ير  نهاية  دره��م يف  �أل��ف 

مليونا و700 �ألف درهم يف نهاي�ة �شهر مار�س.



••  دبي-وام:

 وقعت د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف دبي وهيئة 
ت��ع��اون م�شرتكة  �تفاقية  �مل���دين  ل��ل��ط��ر�ن  دب��ي 
�ملوؤ�ش�شية  و�ل��ت��ج��ارب  و�خل���رب�ت  �ملعرفة  لتبادل 
ربط  على  �لعمل  بجانب  ك��اف��ة  �مل�شتويات  على 
ترخي�س  بغر�س  للطرفني  �لإل��ك��رتوين  �لنظام 
توقيع  ي��اأت��ي  للهيئة.  �لتابعة  �ل��ط��ر�ن  �أن�شطة 
�جلهات  بني  �جلهود  ت�شافر  �إط��ار  يف  �لتفاقية 
�لعمليات  �أد�ء  لتح�شني  دبي  �إم��ارة  �حلكومية يف 
�مل�������ش���رتك���ة وت��ب�����ش��ي��ط �لإج�����������ر�ء�ت يف م���ز�ول���ة 
�لن�شاطات �لتجارية مما له �لأثر �لإيجابي على 
و�لثقافية.  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لأ�شعدة 
وقع �لتفاقية عن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف 
�لعام.. �ملدير  �لقمزي  ظاعن  �شامي  �شعادة  دبي 
ف��ي��م��ا وق��ع��ه��ا ع���ن ه��ي��ئ��ة دب����ي ل��ل��ط��ر�ن �ملدين 

وذلك  �لعام  �ملدير  �أهلي  عبد�هلل  حممد  �شعادة 
و�لتنفيذيني  �مل�شوؤولني  كبار  من  ع��دد  بح�شور 
من �قت�شادية دبي وموؤ�ش�شاتها بجانب عدد من 
كبار �ملدر�ء و�لتنفيذيني من هيئة دبي للطر�ن 
�ملدين. وتوفر د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية مبوجب 
دبي  هيئة  وت��زود  �لإل��ك��رتوين  �لربط  �لإتفاقية 
�لبيانات  �لط��الع على  �مل��دين بخدمة  للطر�ن 
�خلا�شة باأن�شطة �لطر�ن �ل�شادرة من برنامج 
�أن�شطة  ت��رخ��ي�����س  ب��غ��ر���س  ل��دي��ه��ا  �ل��رتخ��ي�����س 
�لطر�ن �لتابعة للهيئة ح�شب �ل�شو�بط �ملتبعة 
�ملطلوبة  �ملو�فقات  �لهيئة  �شتوفر  جانبها  وم��ن 
لقت�شادية  و�ملعلومات  �لبيانات  كل  �إىل  �إ�شافة 
دبي عن �لأن�شطة. و�شرح �شعادة �شامي �لقمزي 
دب���ي للطر�ن  ه��ي��ئ��ة  م���ع  �ل��ت��ع��اون  �ت��ف��اق��ي��ة  �أن 
�ملدين تعد من �ملبادر�ت �ملهمة �لتي ت�شكل ر�فد� 
لالرتقاء  �ملتبعة  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  تطبيق  يف 

باخلدمات �ملقدمة ملجتمع �لأعمال من �أ�شحاب 
�ل�شر�كات و�ملتعاملني �إ�شافة �إىل �أنها تعد تكاتفا 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية  �ل��ه��ي��ئ��ات  ب��ني  ل��ل��ج��ه��ود 
دبي  حكومة  و�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  روؤي���ة  حتقيق  نحو 
�لقت�شادية  �لتنمية  عجلة  دف��ع  يف  للم�شاهمة 
�أن  لإم�����ارة دب���ي و�ل���دول���ة ب�شكل ع����ام. و�أ����ش���اف 
�لتدريب  ف���ر����س  ت���وف���ر  ت��ت�����ش��م��ن  �لت���ف���اق���ي���ة 
وبر�مج لنقل �خل��رب�ت من خالل �لط��الع على 
ومد  و�لبتكار�ت  و�ملقرتحات  و�لأفكار  �لأن�شطة 
يخدم  مل��ا  و�لتن�شيق  و�لتو��شل  �ل��ت��ع��اون  ج�شور 
و�ملحلي.  �لحت��ادي  �مل�شتوى  على  �لعام  �ل�شالح 
بني  فيما  �لتعاون  �شيتم  �أن��ه  �إىل  �لقمزي  و�أ�شار 
و�لرقابة  �لتفتي�س  جم��ال  يف  و�لهيئة  �ل��د�ئ��رة 
�ملخت�شة  �ل�شلبية  �ل��ظ��و�ه��ر  مل��و�ج��ه��ة  �مل�شرتكة 
يف  �ل��ت��ع��اون  تفعيل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ب��ال��ط��رف��ني 
�لعالقات �مل�شرتكة وتبادل �لزيار�ت. من جانبه 

توقيع  �أهمية  �أهلي  �هلل  عبد  حممد  �شعادة  �أك��د 
يف  �شت�شهم  �أن��ه��ا  �إىل  �ل��ت��ف��اه��م..م�����ش��ر�  م��ذك��رة 
ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك وت�����ش��رع وت���رة �إجناز 
�لطر�ن  بقطاع  �ملتعلقة  و�لج���ر�ء�ت  �ملعامالت 
�ملذكرة  على  �لتوقيع  �إن  وق���ال  �ل��ط��رف��ني.  ب��ني 
خطوة يف �لجت��اه �ل�شحيح يف فرتة ي�شهد فيها 
�أ�شبح  قطاع �لطر�ن يف دبي منو� كبر� بحيث 
ي�شكل نحو28 يف �ملائة من �إجمايل �لناجت �ملحلي 
للطر�ن  دب���ي  هيئة  ح��ر���س  ل���الإم���ارة..م���وؤك���د� 
�ملدين على �تخاذ كل ما من �شاأنه ت�شريع �إجناز 
�إجر�ء�ت �ملتعاملني يف قطاع �لطر�ن من خالل 
بني  �لإل���ك���رتوين  �ل��رب��ط  تطبيق  وب����دء  تفعيل 
و�أ�شاف  �ملقبلة.  �لفرتة  خ��الل  و�ل��د�ئ��رة  �لهيئة 
�شمن  ياأتي  �لإل��ك��رتوين  �لربط  هذ�  �أن  �شعادته 
توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لالرتقاء �لد�ئم باأد�ء 
�لقطاع �حلكومي وتطويع تكنولوجيا �ملعلومات 

خل��دم��ة ط��م��وح��ات دب���ي ن��ح��و �ل���ري���ادة و�لتفوق 
وتوفر �أف�شل �خلدمات للمتعاملني.

�قت�صادية دبي ودبي للطري�ن �ملدين توقعان �تفاقية تعاون
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•• الريا�س-وام:

�ل��ع��رب��ي��ة �لدكتور  ل���دول �خل��ل��ي��ج  �ل��ت��ع��اون  �ل��ع��ام ملجل�س  �أك���د �لأم����ني   
�ملالية  �لأزم����ة  وت��د�ع��ي��ات  ���ش��و�ه��د  �أن  �ل��زي��اين  ر����ش��د  ب��ن  عبد�للطيف 
�لتعاون  جمل�س  دول  �أن  �أثبتت  �لعاملي  بالقت�شاد  ع�شفت  �لتي  �لعاملية 
�ملالية و�لقدرة على  متلك �ملقومات و�لأدو�ت �لالزمة ملو�جهة �لأزمات 

�لتعايف منها.
�لتي  �لإج���ر�ء�ت  �تخاذ جمموعة من  �إىل  �ملجل�س عمدت  �إن دول  وق��ال 
�لئتمان  م�شتويات  على  و�ملحافظة  �ملحلية  �ل�شيولة  تعزيز  �إىل  تهدف 

�ل�شتثمار  وحتفيز  �حلكومي  �لنفاق  وزي��ادة  �خلا�س،  للقطاع  �ملمنوح 
بالإ�شافة �إىل عدٍد من �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية �لهادفة للمحافظة على 

�شالمة �لنظام �مل�شريف.
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها �لأمني �لعام �أمام موؤمتر يوروموين �ل�شعودية 
�ل���ذي ب���د�أ �أع��م��ال��ه �أم�����س يف �ل��ري��ا���س حت��ت ع��ن��و�ن �ل���ش��ت��د�م��ة �ملالية 
و�لتناف�شية.  و�أكد �لدكتور عبد�للطيف �لزياين �أن دول جمل�س �لتعاون 
�ملالية من خالل  �ل�شتد�مة  لتحقيق  �إط��ار م�شرتك  �إر���ش��اء  على  تعمل 
�لأ�شو�ق  تكامل  وتعزيز  و�لنقدية  �ملالية  �ل�شيا�شات  توحيد  على  �لعمل 
�ملالية بدول �ملجل�س وتوحيد �ل�شيا�شات و�لأنظمة �ملتعلقة بها .. م�شر� 

�إىل �أن �ملجل�س �لأعلى ملجل�س �لتعاون �عتمد عدد� من �لقو�عد �ملوحدة 
لإدر�ج �لأور�ق �ملالية يف �لأ�شو�ق �ملالية بدول �ملجل�س �إ�شافة �إىل �عتماد 
ق��و�ع��د م��وح��دة ل��ط��رح �لأ���ش��ه��م و�لف�����ش��اح و�مل���ب���ادئ �مل��وح��دة حلوكمة 

�ل�شركات �ملدرجة يف �لأ�شو�ق �ملالية.
�إن روؤية جمل�س �لتعاون و�أهد�فه  و�أ�شاف �لأمني �لعام ملجل�س �لتعاون 
�ل�شرت�تيجية ت�شتند على ثالثة مقومات وهي �لأمن و �لبتكار و�ملرونة 
وهي مقومات �أ�شا�شية مهمة لال�شتد�مة �ملالية و�لتناف�شية عرب حتقيق 
و�مل��رون��ة يف  �لتمويل  �أدو�ت  و�لبتكار يف  �مل��ايل  �لأم��ن  درج��ات عليا من 

�لتعامل مع �لأزمات �ملالية و�لقت�شادية و�لتعايف منها.

و�أكد �لدكتور عبد �للطيف �لزياين �لأهمية �ل�شرت�تيجية لال�شتد�مة 
�ملالية و�لتناف�شية يف كونها ت�شكل �أد�ة مهمة لتحقيق �لتنوع �لقت�شادي 
�لذي تن�شده دول �ملجل�س و�لذي ي�شكل بدوره حتدياً ��شرت�تيجياً تعمل 
�أن  مو�شحا  ملحوظة  وديناميكية  بن�شاط  جمابهته  على  �ملجل�س  دول 
جمل�س �لتعاون �أ�شبح بعد �إثنني وثالثني عاماً على قيامه كياناً ر��شخاً 
يحفظ �أمن مو�طنيه و�شالمتهم ويرعى م�شاحلهم ويدعم ق�شايا �أمته 
��شتطاع  �ملجل�س  �أن  �إىل  م�شر�ً   .. كان  �أينما  �لإن�شان  خر  يف  وي�شاهم 
و�ملتغر�ت  و�مل�شاعب  �ملالية  �لأزم��ات  �أم��ام  �ل�شمود  �لفرتة  خالل هذه 

حتى �أ�شبح جتمعاً فاعاًل حملياً و�إقليمياً ودولياً.

�لزياين : دول �لتعاون متلك �ملقومات و�الأدو�ت �لالزمة ملو�جهة �الأزمات �ملالية و�لقدرة على �لتعايف منها

املال والأعمال

•• دبي-وام:

 ح�شل فندق فين�شيا بروت علي جائزة �لفندق �لر�ئد 
يف  �لع��م��ال  ل�شياحة  فندق  �أف�شل  وج��ائ��زة  لبنان  يف 
�لعاملية  �ل�شفر  �لو�شط �شمن جو�ئز  �ل�شرق  منطقة 
�لأو�شط  يف حفل �أقيم �لليلة  �ل�شرق  ملنطقة   2013

�ملا�شية �شمن فعاليات �شوق �ل�شفر �لعربي 2013.
و�لت�شويق  �ملبيعات  مديرة  �بر�هامز  جانيت  و�أعربت 
بهذه  بالفوز  �شعادتها  ب��روت  عن  فيني�شيا  فندق  يف 
�أن  مو�شحة  دب��ي  يف  �لويل  للمرة  �ملرموقة  �جل��ائ��زة 
�لفوز بهذه �جلائزة �لتي تعرف با�شم �و�شكار �ل�شياحة 
يف  �مل��ت��و����ش��ل  �ل��ت��ط��ور  حجم  ب��و���ش��وح  يج�شد  �لعاملية 

منتجنا �ل�شياحي �لذي �أ�شبح �أكرث تنوعا ومتيز�.
و�إعتربت �بر�هامز �أن �لفائز �لفعلي هو �لز�ئر �لذي 

�ل�شيافة  وك��رم  �خل��دم��ات  من  و��شعة  بباقة  ي�شتمتع 
�لأ�شيل فندق فيني�شيا بروت .

�لقليمي  �لعام  �ملدير  و�يلندر  ج��ورج  قال  جانبه  من 
�ملكانة  يعك�س  �ل��ف��وز  ه��ذ�  �إن  ب���روت   فيني�شيا  فندق 
لبنان  م�شتوي  علي  �لفندق  بها  يحظي  �لتي  �لهامة 

و�ل�شرق �لو�شط.
�لعربي  �ل�شفر  �شوق  للتو�جد يف  �شعادته  و�أع��رب عن 
�أه���م ح��دث �شياحي يف  ب��اأن��ه  وو���ش��ف��ه  ب��دب��ي   2013
منطقة �ل�شرق �لو�شط .. وتوقع �ملزيد من �ل�شفقات 
دول  يف  و�ل�شفر  �ل�شياحة  وك��الء  م��ع  �ملعر�س  خ��الل 

جمل�س �لتعاون �خلليجي
وذكر �أن �لفندق طرح �لعديد من �لعرو�س �ل�شيفية 
�شوق  معر�س  خ��الل  �خلليجية  بالعائالت  �خلا�شة 

�ل�شفر �لعربي . 

فين�صيا بريوت يح�صل على جائزة �أف�صل فندق ل�صياحة �الأعمال يف �ل�صرق �الو�صط

 �أدنوك ت�صارك يف موؤمتر تكنولوجيا �حلقول �لبحرية بهيو�صنت

جناح �ل�صارقة ي�صتقطب كبار �ل�صخ�صيات 
وو�صائل �الإعالم مبعر�ص �صوق �ل�صفر �لعربي 

••  ال�شارقة-وام:

�مللتقى  �لعربي  �ل�شفر  �شوق  �مل�شارك يف معر�س  �ل�شارقة  �إم��ارة  ي�شهد جناح   
من كبار �ل�شخ�شيات وعدد من  �إقبال  دبي  �إم��ارة  ت�شت�شيفه  �لذي   2013
ممثلي كربى �لوجهات �ل�شياحية �مل�شاركة و�شناع �ل�شياحة وو�شائل �لإعالم 
كبار  من  ع��دد�  ��شتقطب  قد  �ل�شارقة  �ل�شارقة  جناح  ك��ان  و�لعاملية.  �ملحلية 
�شعادة  ��شتقبالهم  يف  وك��ان  �ل�شياحي  �لقطاع  بتطوير  و�ملعنيني  �ل�شخ�شيات 
حممد علي �لنومان رئي�س هيئة �لإمناء �لتجاري و�ل�شياحي بال�شارقة. ومن 
�لتنمية  د�ئ��رة  �لنعيمي رئي�س  �لعزيز بن حميد  �ل�شيخ عبد  �ل��زو�ر  بني كبار 
مدير  �مل��ه��ري  ح��ارب  ب��ن  خمي�س  حممد  و�شعادة  عجمان  ب��اإم��ارة  �ل�شياحية 
عام �ملجل�س �لوطني لل�شياحة و�لآث��ار و�شعادة حممد حزب �هلل نائب �لوزير 
�ل�شرلنكي لتطوير وتنمية �لإقت�شاد و�شعادة عزيز�ن نور �لدين نائب �ملدير 
جانب  �إىل  �ملاليزية  �ل�شياحة  وز�رة  �ملاليزي  �ل�شياحي  �لرتويج  ملجل�س  �لعام 
خمتلف و�شائل �لإعالم �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية . و�أكد �شعادة حممد علي 
�أثبت مكانته  �ل��ذي  �ملعر�س  �لتو�جد يف  على  �ل�شارقة  �م��ارة  �لنومان حر�س 
�ل�شياحة  بقطاع  �ملتخ�ش�شة  �ملعار�س  �أب���رز  ك��اأح��د  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت  خ��الل 
�لتعاون  �شبل  لبحث  فر�شة  �ملعر�س  �أن  �إىل  م�شر�   .. �ملنطقة  يف  و�ل�شفر 
�لتطور�ت  �آخ��ر  ملو�كبة  ن��اف��ذة  كونه  �إىل  �إ�شافة  �ل�شياحي  �ل��ق��ر�ر  �شناع  م��ع 
�ن  و�أ���ش��اف  �ل��ع��امل.  ح��ول  �ل�شياحي  �لقطاع  يف  �جل��دي��دة  و�لإ�شرت�تيجيات 
�مل�شاركة يف �أكرب �ملعار�س �ل�شياحية يقع �شمن �ولويات هيئة �لإمناء للرتويج 
مما  و�لعاملية  �لإقليمية  �لأ�شو�ق  يف  مكانته  وتعزيز  �ل�شياحي  �ل�شارقة  ملنتج 
ي�شاهم ب�شكل كبر يف رفد قطاع �ل�شارقة �ل�شياحي مبزيد من �ل�شياح وجذب 
روؤو�س �لأمو�ل و�ل�شتثمار�ت و�ل�شال�شل �لفندقية �لعاملية �إىل �ل�شارقة �لتي 
باتت بيئة ��شتثمارية و�عدة يف �ملنطقة. و�أ�شاد �لنومان باجلهود �لتي تقدمها 
�مارة  يف  �ل�شياحي  بالقطاع  �لفاعلة  و�خلا�شة  �حلكومية  �لوجهات  خمتلف 
�أعلى �ملعاير �لعاملية و�حلر�س  �ل�شارقة لالإرتقاء باخلدمات �ل�شياحية وفق 
مكانة  تعزيز  يف  جنحت  �ل�شارقة  �أن  م��وؤك��د�   .. �ل�شياحي  �ملنتج  ج���ودة  على 
يف  �مل�شتمر  �لتز�يد  ذلك  ويعك�س  �لعاملية  �ل�شياحة  خارطة  على  لها  مرموقة 
�عد�د �ل�شياح �لذين يزورون �لإمارة و�لتي �شجلت زيادة 11 يف �ملائة خالل عام 
2012 مقارنة بالعام �لذي �شبقه. وترت�أ�س هيئة �لإمناء �لتجاري و�ل�شياحي 
و�ل��ذي ي�شم  �لعربي  �ل�شفر  �مل�شارك يف معر�س �شوق  �لإم��ارة  بال�شارقة وفد 
ممثلني عن هيئة �ل�شارقة لال�شتثمار و�لتطوير �شروق  وهيئة مطار �ل�شارقة 
�لدويل و�لعربية للطر�ن وهيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية ومركز �ل�شارقة 
�لإعالمي و�إد�رة متاحف �ل�شارقة وجمموعة فنادق �ل�شارقة �لوطنية منتجع 
خورفكان   �أو���ش��ي��ان��ي��ك  وف��ن��دق  ومنتجع  �نرتنا�شيونال  وه��ول��ي��د�ي  م��ارب��ي��ال 
ومنتجع ر�دي�شون بلو وفندق �لب�شتان وفندق �حلمر� وجولدن تيوليب لل�شقق 
�لفندقية وفندق هيلتون ومقر �لعامل لل�شفريات و�شركة �خلالدية لل�شياحة.
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•• هيو�شنت-وام:

 ����ش��ت��ق��ط��ب ج��ن��اح ���ش��رك��ة ب����رتول �أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي��ة �أدن����وك  
�حلقول  تكنولوجيا  وموؤمتر  معر�س  يف  �شركاتها  وجمموعة 
�ملتحدة  ب��ال��ولي��ات  هوي�شنت  يف  �أع��م��ال��ه  ب���د�أ  �ل���ذي  �لبحرية 
�لأمريكية �أعد�د� غفرة من �مل�شاركني و�لزو�ر ورجال �لأعمال 

وقادة �ل�شناعة و�خلرب�ء.
وت�شارك �أدنوك يف هذ� �حلدث �لعاملي �لهام �لذي يجذب �أكرث 
�لعامل  �أنحاء  110 دولة من كافة  �ألف م�شارك من   80 من 
�إ�شافة �إىل 2500 �شركة للمرة �لثالثة على �لتو�يل هذ� �لعام 

حتت �شعار معا ن�شوغ �مل�شتقبل .
و��شتقبل جناح �أدنوك يف �ليوم �لأول من �ملعر�س �أعد�د� كبرة 
لالطالع  �لفر�شة  لهم  �أتيحت  حيث  و�مل�شاركني  �ل���زو�ر  م��ن 
دولة  يف  و�ل��غ��از  �لنفط  �شناعة  �شهدتها  �لتي  �لتطور�ت  على 
تنفذها  �ل��ت��ي  �لإ�شرت�تيجية  و�مل�����ش��اري��ع  و�ل��رب�م��ج  �لإم����ار�ت 
�أدنوك وجمموعة �شركاتها يف خمتلف جمالت �شناعة �لنفط 

و�لغاز و�لبرتوكيماويات.
تاأتي م�شاركة �أدنوك وجمموعة �شركاتها يف هذ� �حلدث �لعاملي 
�لهام �لذي ي�شتمر حتى �لتا�شع من مايو �جلاري بوفد رفيع 
�لجتاهات  مل��و�ك��ب��ة  �أدن����وك  وم���ب���ادر�ت  ج��ه��ود  �شمن  �مل�شتوى 
�حلديثة يف قطاع �لنفط و�لغاز حيث ميثل هذ� �ملحفل �لعاملي 
فر�شة لتبادل �خلرب�ت يف قطاع �لنفط و�لغاز مع �أكرب �ل�شركات 
�لعاملية  �لنه�شة  من  لال�شتفادة  ون��اف��ذة  �لعاملية  و�ملوؤ�ش�شات 

�لتكنولوجيا  جمال  يف  �لعامل  ي�شهدها  �لتي  �لنوعية  و�لنقلة 
�إمارة  يف  �لبرتوكيماوية  و�ل�شناعات  �لنفط  قطاع  تطوير  يف 
�مل�شاحبة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  وج��م��ي��ع  �مل��وؤمت��ر  ي�شهد  ك��م��ا  �أب��وظ��ب��ي. 
فعالة  م�شاركة  �لبحرية  �حلقول  تكنولوجيا  وموؤمتر  ملعر�س 
�ملعرفة  �ملزيد من  و�كت�شاب  لتبادل �خل��رب�ت  �أدن��وك  من وفد 
كافة  �خل��رب�ء من  �لآر�ء مع  وتبادل  �ملناق�شات  و�إث��ر�ء  �لفنية 

�أنحاء �لعامل.
�ملحفل  ه��ذ�  يف  �شركاتها  وجمموعة  �أدن���وك  جناح  �شمم  وق��د 
�لت�شميم  ع��ن��ا���ش��ر  تعك�س  ح��ي��ث  م��ن ط��اب��ق��ني  �ل��ه��ام  �ل��ع��امل��ي 
�أدن��وك للم�شتقبل وجت�شد ثقافة وت��ر�ث دول��ة �لإمار�ت  روؤي��ة 
على  �حتو�وؤه  �جلناح  ت�شميم  روع��ي يف  �ملتحدة حيث  �لعربية 
�مل�شوؤولني  وكبار  للزو�ر  �لر�حة  توؤمن  و��شعة  ��شتقبال  �أماكن 

و�ل�شيوف.
ك��م��ا ت��ه��دف �أدن�����وك م���ن خ���الل م�����ش��ارك��ت��ه��ا ب��ج��ن��اح خ��ا���س يف 
��شتقطاب  �إىل  �مل��وؤمت��ر  هام�س  على  �مل��ق��ام  �لتوظيف  معر�س 
وجذب كو�در مهنية متخ�ش�شة من �أ�شحاب �خلرب�ت لالإيفاء 
باحتياجات قطاع �لنفط و�لغاز يف �لدولة من �لأيدي �لعاملة 
م�شاريع  لدعم  �لنادرة  و�ملهار�ت  �لتخ�ش�شات  �أ�شحاب  خا�شة 
�لنفط  ق��ط��اع  ي�شهدها  �ل��ت��ي  �ل�شخمة  و�لتنمية  �لتو�شعات 
�شركة   15 �أدن��وك  �أبوظبي. وت�شم جمموعة  �إم��ارة  و�لغاز يف 
تز�ول عمليات ون�شاطات جتارية يف كافة جمالت �ل�شتك�شاف 
�لبرتوكيماوية.  و�ملنتجات  �مل�شتقات  و�إنتاج  وتكرير  و�لإن��ت��اج 
�ل�شوء  �لبحرية  �حلقول  تكنولوجيا  ومعر�س  موؤمتر  و�شلط 

دولة  �لطاقة يف  به قطاع  �ل��ذي ي�شطلع  �لرئي�س  �ل��دور  على 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وب�شكل خا�س �شركة برتول �أبوظبي 
�لوطنية �أدنوك  يف تعزيز �لعالقات �لتجارية �لثنائية بني دولة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية. وتناول 
�لأمريكي  �لأع��م��ال  جمل�س  نظمه  ع�شاء  حفل  يف  متحدثون 
�حلقول  تكنولوجيا  موؤمتر  فعاليات  �نطالق  قبيل  �لإمار�تي 
�لمار�ت  دول��ة  وف��د  �شرف  على  هيو�شنت  مدينة  يف  �لبحرية 
دولة  �لنفط يف  يلعبه قطاع  �ل��ذي  �ل���دور  �مل��وؤمت��ر  يف  �مل�شارك 
�لمار�ت خا�شة م�شاهمات �أدنوك وجمموعة �شركاتها يف دفع 
�لعالقات �لتجارية بني �لبلدين مما ي�شاهم ب�شكل كبر يف منو 

حجم �لتبادل �لتجاري.
ح�شر �حلفل �لوفد �لتجاري لدولة �لمار�ت �لعربية برئا�شة 
علي ر��شد �جلرو�ن �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �أبوظبي �لعاملة 
�أدن��وك و�أبوبكر  �أدم��ا �لعاملة  رئي�س وفد  يف �ملناطق �لبحرية 
وجتارة  �شناعة  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �خل���وري  �شديق 
�لعقارية  �شروح   �ل��د�ر  �شركة  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س  �أبوظبي 
لتطوير  �أبوظبي  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لغفلي  و�شيف 
د�ئرة  م��دي��ر  �ل�شام�شي  خليفة  وع��ل��ي  ل��ل��غ��از   �حل�����ش��ن  �ل��غ��از 
�ملدير  �لقبي�شي  ودروي�س  �أدن��وك  يف  و�لتن�شيق  �ل�شرت�تيجية 
�إ���ش��ن��اد وع��دد م��ن رج��ال �لأع��م��ال و�لعاملني يف  �ل��ع��ام ل�شركة 
�شفارة �لدولة يف و��شنطن. وقد �أتاح حفل �ل�شتقبال �لفر�شة 
�شناعة  يف  �لتنفيذيني  �مل�شوؤولني  كبار  مع  للتو��شل  للوفود 

�لنفط و�لغاز وكبار �مل�شوؤولني يف �حلكومة �لأمريكية.

 منتجع �أتالنت�ص �لنخلة بدبي يح�صد ثالثا 
من جو�ئز �ل�صفر �لعاملية 2013 

•• دبي-وام:

 ح�شد منتجع �أتالنت�س �لنخلة بدبي ثالثا من �أهم جو�ئز �ل�شفر �لعاملية 2013 خالل حفل توزيع جو�ئز �ل�شفر 
�لعاملية 2013. و�أعرب �شرج زعلوف �لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي يف منتجع �أتالنت�س �لنخلة عن فخره بت�شنيف 
�ملنتجع ك� �أف�شل فندق يف دبي  و �ملنتجع �لر�ئد يف دبي  للمرة �لثانية و �ملنتجع �لر�ئد يف �ل�شرق �لأو�شط  للمرة 
�لثالثة على �لتو�يل. و�عترب �لت�شنيف �إجناز� مهما خ�شو�شا بفوز �ملنتجع بثالث جو�ئز مميزة يف ن�شخة هذ� �لعام 

من جو�ئز �ل�شفر �لعاملية.  

�ملوؤ�ص�صة �لوطنية لل�صياحة و�لفنادق تعلن 
�كتمال �أعمال جتديد د�نات منتجع �لعني

•• دبي -وام: 

�شمن  �لعني  منتجع  د�ن��ات  وجتديد  حتديث  عمليات  �كتمال  �ليوم  و�لفنادق  لل�شياحة  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  �أعلنت 
خطتها لتعزيز ح�شورها �لقوي يف مدينة �لعني. وذكرت �ملوؤ�ش�شة خالل م�شاركتها يف معر�س �شوق �ل�شفر �لعربي 
2013 بدبي �ن هذ� �ملنتجع �ململوك لها و�لذي تديره د�نات فنادق ومنتجعات جاهز ل�شتقبال �شيوفه وزو�ره من 
�لمار�ت ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي وخمتلف دول �لعامل. وقال معايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك �آل نهيان وزير 
�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي رئي�س جمل�س �د�رة �ملوؤ�ش�شة �لوطنية لل�شياحة و�لفنادق يف ت�شريح �شحايف �ليوم 
�ن �ملوؤ�ش�شة �إنتهت من حتديث هذ� �لفندق ذي �خلم�س جنوم لدر�كها باهمية مدينة �لعني كوجهة �شياحية رئي�شية 
يف �مارة �بوظبي. و�أ�شار معاليه �يل �نه مت حتديث كافة �جنحة د�نات منتجع �لعني وغرفه و�لفيالت �ملحيطة به 

ل�شفاء رونق علي هذ� �ملنتجع �لفاخر و�شط و�حات �لنخيل �خل�شر�ء يف قلب مدينة �لعني.
من جانبه قال وليد نيكول�س هاروين مدير ق�شم �لفنادق يف د�نات  للموؤ�ش�شة �لوطنية لل�شياحة و�لفنادق �ن �ملنتجع 
ي�شم 216 جناحا وغرفة و22 فيال فاخرة تطل علي حد�ئق وم�شابح فاخرة..و��شاف �إن �ملنتجع �أعيد حتديثه 
بالكامل وفقا للطر�ز �ملعماري ليعك�س روح �لرت�ث �لمار�تي �ل�شيل.. كما �أن كافة �جنحته وغرفه وفيالته متت 

�عادة ت�شميمها با�شتخد�م �لو�ن تعك�س ��شالة �لرت�ث �ملعماري �ملحلي و�حلفاظ على �لهوية �لرت�ثية لأبوظبي. 

 �الأحو��ص �جلافة و�ملالحة �لعاملية ت�صارك يف 
�ملنتدي �لبحري للقياد�ت يف �إيطاليا

•• دبي-وام:

 ت�شارك �لأحو��س �جلافة �لعاملية و�ملالحة �لعاملية يف �أعمال �ملنتدي �لبحري للقياد�ت �لتي تبد�أ غد� �لأربعاء يف 
�لعا�شمة �لإيطالية روما حتت �شعار �أين نحن ذ�هبون . وي�شلط خمي�س جمعة بوعميم رئي�س �لأحو��س �جلافة 
على  �ملنتدى..�ل�شوء  يف  م�شاركته  خالل  �لعامل  يف  �ل�شفن  و�أحو��س  من�شاأت  �أك��رب  �أح��د  �لعاملية  و�ملالحة  �لعاملية 
�أهمية دور دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف تطور �ل�شناعات و�لأعمال �لبحرية و�ملالحية ب�شتي  تنامي وتز�يد 
�أنو�عها ودورها عموما ودبي خ�شو�شا يف ربط �لإقت�شاديات مبا فيها �لنا�شئة و�ملحتملة من �لغرب �إىل �ل�شرق ومن 
�ل�شمال �إىل �جلنوب وتطور �لقطاعات �لبحرية و�لإ�شافات �لبحرية �لنوعية يف �لدولة. وي�شتعر�س بوعميم خالل 
�ملنتدى �لذي ي�شتمر يومني ويلقي فيه �لكلمة �لرئي�شية ..عدد� من �ملبادر�ت و�لإجناز�ت �حلديثة و�مل�شتقبلية �شو�ء 
على م�شتوي �لأحو��س �جلافة �لعاملية و�ملالحة �لعاملية �أو رو�د وقادة �لقطاعات �لبحرية و�ملالحية وطرق بلورة 
�لأحو��س  ويناق�س جناحات  �لدولية.  و�ملتغر�ت  �ملخاطر  ب��اإد�رة  وربطها  �لأعمال  وو�شع خطط  �لإ�شرت�تيجيات 
�جلافة �لعاملية وهيكلة �أعمالها ودور �لقياد�ت �لبحرية يف �لتغير و�لإبتعاد عن �أ�شلوب �لنمطية و�لقو�نني �لطاردة 
لالأعمال وو�شع �حللول ح�شب �ملعطيات و�ملتغر�ت �لدولية ل�شمان ت�شجيع �ل�شناعة وجذب وحتويل �لإ�شتثمار�ت 

خا�شة يف �شوء �لتحول ل�شيا�شات �لإقت�شادية �لأوروبية و�لدولية.
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  ر��شد  حمود  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1167045 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة حمود ر��شد للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
HMOUD RASHED CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE EST

�ىل/موؤ�ش�شة حمود ر��شد �لكتبي لل�شيانة �لعامة و�عمال �لبال�شرت 
HMOUD RASHED ALKTEBI GENERAL MAINTENANCE & PLASTERING WORK EST

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لتطيني للمباين )�لبال�شرت( )4330009(
تعديل ن�شاط/��شافة تغطية �لر�شيات و�جلدر�ن بالبالط �و �لباركية �و �لرخام 

�و �ل�شر�ميك �و �ملوز�ييك )4330019(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها  )4100002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/جبيل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لند ملقاولت �لطرق ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1180286 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبو��شل لت�شليح �لدو�ت �لكهربائية 

رخ�شة رقم:CN 1041132  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 40*60

تعديل ��شم جتاري:من/ �لبو��شل لت�شليح �لدو�ت �لكهربائية
AL BAWASIL ELECTRICAL APPLIANCES REPAIRS

�ىل/�لبو��شل لت�شليح �ملكيفات �ملركزية
AL BAWASIL REPAIR CENTRAL AIR CONDITIONERS

�ملنطقة  �لغربية  �ملنطقة  �ىل  �جلبانة  ليو�  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
�لغربية ليو� �ملالك بلدية �ملنطقة �لغربية �جلبانة ق 89 - 90 - 91 - 92 مكتب 19
تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح و�شيانة مكيفات �لهو�ء معد�ت �لتربيد وتنقية �لهو�ء )3312007(

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �ملو�قد و�ملربد�ت و�لغ�شالت )9522001(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شكاي بيلد للمقاولت �لعامة  

رخ�شة رقم:CN 1166451  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/ �شكاي بيلد للمقاولت �لعامة
SKY BUILD GENERAL CONTRACTING

�ىل/�شكاي بيلد لل�شيانة �لعامة
SKY BUILD GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/بيت . كوم . �نك )جن�شيتها 
جزر كيمان( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف 
�إمارة �بوظبي و�ملقيدة حتت رقم )1991( يف �شجل �ل�شركات 
�لقانون �لحتادي رقم  بالوز�رة. وتنفيذ� لحكام  �لجنبية 
وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8(
�عتماد  �شاأن  2010م يف  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و 
�ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب 

باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . 
يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� 
باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
�لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

�نه  �لدولية  و�شركاه  غز�لة  �أبو  طالل  �مل�شفي  يعلن 
مبوجب قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغر عادية �ملنعقدة 
بحل  �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق   2013/2/28 تاريخ  يف 

وت�شفية �مريت�س ��شيتكو فاير �ند ري�شكيو ذ.م.م.
�ىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لدية  من  فعلى 
فاك�س:   026724425 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفي  مكتب 
026723526 �س.ب: 4295 �بوظبي �شارع حمد�ن بناية 
بنك �مل�شرف �لطابق �لثامن م�شحوب معه �مل�شتند�ت 
�لثبوتية وذلك خالل مدة �أق�شاها 45 يوم من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.

اإعـــالن ت�سـفية

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر �لتعديالت �ملو�شحة �أدناه على طلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ: / /200 م �ملودعة حتت رقم: 141631      
بتاريخ: / / 200م �مل�شجلة حتت رقم:106623 

با�ش��م:�شال �لتجارية 
وعنو�نه:�بوظبي ، �خلالدية ، �شارع ز�يد �لول ، �س.ب:112216 ،

 هاتف: 026669000 ، فاك�س: 026662220 ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�شاي زيوت عباد �ل�شم�س زيت �لذرة ع�شل حلم طازج دجاج طازج بي�س قهوة �رز �شكر بهار�ت بقوليات �لدقيق. 
�لو�ق�عة بالفئة:35

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية :) ( - ) / / 200م(
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  مايو 2013 العدد 10787

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

�ملودعة بالرق�م: 53094
با�ش������م :�شركة ك �م للتجارة ذ.م.م  

وعنو�ن����ه :�بوظبي ، �س.ب: 4530 ، ت:6727900 ، ف:6744757
و�مل�شجلة حتت رقم: )44728(     بتاريخ:2004/2/4 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخري �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية 
يف :  /   /  200 وحتى تاريخ : / / 200 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة     
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  مايو 2013 العدد 10787

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 181962       بتاريخ:2012/11/14 م
با�ش��م:بيرتو جولف م.م.ح  

وعنو�نه:�ملنطقة �حلرة عجمان ، �س.ب:17885 ، هاتف:067318411 ، فاك�س:027318511
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

زيوت تزليق �شيار�ت ، �شحوم . 
�لو�ق�عة بالفئة:4

ENERGY LUBE باللغة �لجنليزية �حلرف �لول من كل كلمة  و�شف �لعالمة:عبارة عن كلمة 
�أول حرف من كل  �أنرجي لوب باللغة �لعربية  باللون �لحمر وباقي �لحرف باللون �ل�شود �عالها كلمة 
متد�خلني  قو�شني  عن  عبارة  �شكالن  �ي�شا  ويظهر  �ل�شود  باللون  �لحرف  وباقي  �لحمر  باللون  كلمة 

�حد�هما باللون �لحمر و�لخر باللون �لزرق.  
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  مايو 2013 العدد 10787

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 181959       بتاريخ:2012/11/14 م
با�ش��م:بيرتو جولف م.م.ح  

وعنو�نه:�ملنطقة �حلرة عجمان ، �س.ب:17885 ، هاتف:067318411 ، فاك�س:027318511
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

زيوت تزليق �شيار�ت ، �شحوم . 
�لو�ق�عة بالفئة:4

و�شف �لعالمة:عبارة عن كلمة DAN LUBE باللغة �لجنليزية �حلرف �لول من كل كلمة باللون 
�لحمر وباقي �لحرف باللون �ل�شود �عالها كلمة د�ن لوب باللغة �لعربية �أول حرف من كل كلمة باللون 
�لحمر وباقي �لحرف باللون �ل�شود ويوجد بجو�ر كل نهاية كلمة �شكل عبارة عن عالمة مكونة من ثالث 

خطوط �لول و�لخر باللون �لحمر و�لو�شط باللون �ل�شود.  
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  مايو 2013 العدد 10787

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/جمموعة �آر�ء للمحاماه و�ل�شت�شار�ت �لقانونية
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:2009/7/23 م �ملودعة حتت رقم: 132004      
بتاريخ:2012/5/15 م �مل�شجلة حتت رقم:132004 

با�ش��م:فو كوي زينغ 
وعنو�نه:دبي ، �س.ب: 115747 ، هاتف: 043366747 ، فاك�س: 043366748

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية :) ( - ) / / 20م(
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�جهزة �لنارة وتوليد �لبخار و�لطهي و�لتربيد و�لتجفيف و�لتهوية وتوزيع �ملياه و�لرتكيبات �ل�شحية �جهزة 
و�لت لتنقية �ملاء �جهزة ومن�شاآت لز�لة ع�شر �ملاء معقمات ماء غاليات كهربائية )غر �لو�ردة �شمن فئات 

�خرى(. 
�لو�ق�عة بالفئة:11

�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:
تنازل رقم:2012/1/150871

��شم مالك �لعالمة : فو كوي زينغ
��شم �ملتنازل له: �شركة زهونغ�شان ويندي لتجارة �للكرتونيات �س.ذ.م.م

مهنته:�شركة
جن�شيتة:�لمار�ت

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  مايو 2013 العدد 10787

قا�صي التنفيذ امل�صت�صار/ه�صام حممود اأبو عوف

 اإمــــــــــــــــارة اأبـــــــــوظـــبــــــي
  دائـــــــرة الــــقــــ�ســاء 

 ادارة التنفيذ  

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   
اإعالن بيع

تنفيذ رقم 2009/154 عام - حجز رقم 2012/906
�سد/اأحمد علي عبداهلل ذيبان  - ل�سالح/غامن حممد بوعالمه القبي�سي

قررت �ملحكمة خماطبتكم لالإعالن عن بيع باملز�د �لعلني يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/5/22 �بتد�ء من �ل�شاعة 08:30 �شباحا 
وذلك لبيع �ملنقولت �ململوكة للمنفذ �شده باملز�د �لعلني مبنطقة م�شفح م 37 وعلى من يرغب دخول �ملز�يدة �حل�شور �ىل 

د�ئرة �لق�شاء - خلف كارفور.
اأو�ساف املال

 م   �لعدد                      �ل���ن�������������������������������وع                          �لو�شف
1
2
3

4

5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

2
8

جمموعة

جمموعة

2
جمموعة

7
1

جمموعة
جمموعة
جمموعة

�شكر�ب
قدمي

�شكر�ب

�شكر�ب

�شكر�ب
�شكر�ب

�شكر�ب
�شكر�ب
�شكر�ب
�شكر�ب

م�شتعمل
�شكر�ب
جديدة
جديدة

�شاجي تريال فقط
MCQUAY مكينة عبارة عن كمربي�شور للتكييف فقط يوجد عليه �أ�شم

جمموعة عبارة عن �ثاث مكتبي مفرو�شات ودوليب حديدية بها �رفف و�لخرى بها �در�ج
عبارة عن مكينة �شاحنة وكمربي�شور لون �حمر ومكينة يوجد عليها �أ�شم BRGHT و�لخرى يوجد عليها 

��شم ORIENT وعدد 3 كمربي�شور ل يوجد عليه ��شم ومكينة حلام �شقالت بناء حديدية وعدد 2 �شهريج 
ماء �شاحنة بلدوزر - �شيول

ور�أ�س تريال نوع IVECO  لون ��شفر
وعدد 4 �شاحنات ن�شف نقل - بيكب عدد 2 تويوتا دينا لون �بي�س وو�حده نوع ميت�شوبي�شي لون �بي�س 

و�لخرى ل يوجد عليها ��شم
عدد 2 كروزر بيكب نوع تويوتا لون �بي�س

عدد 1 هايلك�س غمارتني لون �بي�س
كرفان مكون من غرفة

�بو�ب خ�شبية
LG مكيف �شباك نوع �وجرن�ل

طاولة خ�شبية مثبت بها من�شار قطع
عبارة عن جب�س وفايرب عبارة عن ديكور حو�ئط متام ك�شر
كر�تني ي�شعب ح�شرها عباره عن دولب حديدي مفكك

كر�تني يوجد بها خ�شب للديكور - باركيه لالأر�شيات عدد تقريبا 550 كرتون

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
�ل�شقر لالإ�شت�شار�ت ، ر�أ�س �خليمة

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

بتاريخ:2002/10/6 �ملودعة بالرق�م: 49754 
با�ش������م :�شركة بي �أم بالين مودليار �أند كو  

وعنو�ن����ه :30 مر�شانت �شرتيت ، مانادي ، �شيناي 001 600 ، �لهند .
و�مل�شجلة حتت رقم: )41337(     بتاريخ:2003/7/12 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخري �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية 
يف :2012/10/6 وحتى تاريخ :2022/10/6 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة     
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  مايو 2013 العدد 10787

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 532

با�شم : �شينيور �شرفي�س )�أوفر�شيز( ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن  ، دبليو �شي �آر 2 بي جي ، �إجنلرت�.

بتاريخ : 09 �أكتوبر1994  �مل�شجلة حتت رقم : 313  
�لفئة : 34

و�لكربيت   ، �ل��ولع��ات   ، �ملدخنني  ي�شتخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ل�شرت�طات : �حلماية للعالمة يف جمملها ول ت�شمل �لكلمات SENIOR و SERVICE كل على حدة.
�نتهاء �حلماية يف :2013/06/10  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  مايو 2013 العدد 10787

EAT 10153

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 533

با�شم : �شينيور �شرفي�س )�أوفر�شيز( ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن  ، دبليو �شي �آر 2 بي جي ، �إجنلرت�.

بتاريخ : 09 �أكتوبر1994  �مل�شجلة حتت رقم : 312  
�لفئة : 34

و�لكربيت   ، �ل��ولع��ات   ، �ملدخنني  ي�شتخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�شجائر   ، �مل�شنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�حلماية تعطى لعنا�شر �لعالمة ، ول يرتتب �أي حق على عن�شرمنها مبفرده ،ل ت�شمل �حلماية للكلمتني 
حدة ، �لبيانلت �لتجارية. على  كل   SERVICEو  SENIOR

�ل�شرت�طات
�نتهاء �حلماية يف :2013/06/10  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  مايو 2013 العدد 10787

EAT 10154

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 471 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �لدين  �شاب  عامل  جهانغر  حممد  مدعي/ 
عليه: رقية عبد�هلل للخدمات �لفنية �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/رقية عبد�هلل للخدمات �لفنية �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/19 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 462 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

حممد  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  نظر  �هلل  ��شد  حممد  مدعي/ 
ح�شن حممد ح�شني  �لبلو�شي للخدمات �لفنية �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
ح�شني   حممد  ح�شن  حممد  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لفنية  للخدمات  �لبلو�شي 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/5/19 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 279 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ �شوهل ح�شني جمومد�ر نور حممد جمومد�ر �جلن�شية : بنغالدي�س   
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لن�شاءت  للطاقة  �حلقول  عرب  عليه:  مدعي 
للطاقة  �حلقول  �عالنه/عرب  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
و�لن�شاءت �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/19 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/21
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 700 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

�لعتيبة  �ليمن  مدعي عليه:  �شعيد ميني عبد�هلل �جلن�شية:  مدعي/ غامن 
لتوزيع معد�ت حقول �لنفط و�لهند�شة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
�لنفط  حقول  معد�ت  لتوزيع  �لعتيبة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
و�لهند�شة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/5/13 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/06
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 33 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ �شهيد �ل�شالم عبد�ل�شعبان �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: �شما 
�لدعوى: م�شتحقات  �لمار�ت مو�شوع  �لعامة �جلن�شية:  للمقاولت  �لربيع 
عمالية �ملطلوب �عالنه/  �شما �لربيع للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/14 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول  مزيد  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/08
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10787 بتاريخ   2013/5/8     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 974 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ �مين �مني غريب �حمد �جلن�شية: م�شر مدعي عليه: عرو�س �لفر�ت 
لالأعمال �ل�شحية �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
�لمار�ت     �جلن�شية:  �ل�شحية  لالأعمال  �لفر�ت  عرو�س  �عالنه/  �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/15 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/06
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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�شدر عن رئي�س �للجنة �لأوملبية 
نا�شر  �ل�شيخ  �شمو  �لبحرينية 
رقم  ق���ر�ر  �آل خليفة  ح��م��د  ب��ن 
ب�شاأن   2013 ل�����ش��ن��ة   )22(
�لحت����اد  �إد�رة  جم��ل�����س  ت��ع��ي��ني 
�لبحريني للبلياردو و�ل�شنوكر، 
ح��ي��ث ج���اء يف �ل���ق���ر�ر �أن����ه بعد 
�لإط��الع على قانون �جلمعيات 
و�لأندية �لجتماعية و�لثقافية 
�لعاملة  �خل���ا����ش���ة  و�ل���ه���ي���ئ���ات 
و�لريا�شة  �ل�����ش��ب��اب  م��ي��د�ن  يف 
�ل�شادر  �خل��ا���ش��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
ب��امل��ر���ش��وم ب��ق��ان��ون رق���م )21( 
ل�شنة 1989 وتعديالته، وعلى 
للنظام  �ل��ن��م��وذج��ي��ة  �ل��الئ��ح��ة 
�لأ�شا�شي لالإحتاد�ت �لريا�شية، 
�د�رة  جمل�س  تعيني  تقرر  فقد 
للبلياردو  �ل��ب��ح��ري��ن��ي  �لحت����اد 
�شنو�ت  �رب�����ع  مل����دة  و�ل�����ش��ن��وك��ر 
برئا�شة  ت��اري��خ��ه  م���ن  �ع��ت��ب��ار� 
خالد جناحي، وع�شوية حممد 
�أح��م��د �مل��رب��اط��ي، حم��م��ود علي 
حممد، طارق حممد �لبلو�شي، 
بوخما�س،  ع��ي��د  ع��ل��ي  ح�����ش��ني 
خالد �شامل �ل��ع��زري، رمي��ا علي 

ك����رم �ل���ل���و�ء �ل���رك���ن �ل���دك���ت���ور ع��ب��ي��د �حل�����ري �شامل 
�لإد�ر�ت  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  نائب  �لكتبي 
�حل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى درع �ل��ت��م��ي��ز �ل��ري��ا���ش��ي و�مل�����ش��ارك��ة يف 
كان  �لذين  �لرتباط  و�شباط  �لريا�شي  �ملو�شم  �إجناح 
�إد�ر�تهم وفرقهم و�أ�شحاب  لهم دور فاعل يف م�شاركة 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن منت�شبي  و�ل��ب��ط��ولت  �لإجن����از�ت 
ل�شرطة �أبوظبي من �حلا�شلني على ميد�ليات ومر�كز 
لها  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  و�ملنتخبات  وحملية  دول��ي��ة  متقدمة 

ن�شاطات متميزة ومر�كز متقدمة.

جرى ذلك خالل حفل �لتكرمي للمتميزين يف �لن�شاط 
�لأدلة  �إد�رة  مب�شرح   2013��2012 ملو�شم  �لريا�شي 
د�وود  خليل  �للو�ء  بح�شور  �لعامة  بالقيادة  �جلنائية 
بدر�ن مدير عام �ملالية و�خلدمات و�للو�ء �أحمد نا�شر 
فار�س  و�لعميد  �ملركزية  �لعمليات  عام  مدير  �لري�شي 
و�ملهام �خلا�شة  �لفار�شي مدير عام �حلر��شات  خليفة 
عام  �لعامري مدير  بوظفرة  �شيف  �لدكتور  و�لعميد 

�شوؤون �لأمن و�ملنافذ وعدد من �ل�شباط و�ملكرمني.
�لريا�شة  �أه��م��ي��ة  �حل��ف��ل  خ���الل  �لكتبي  �ل��ل��و�ء  و�أك����د 

ركائز  م��ن  ح��ي��وي��اً  عن�شر�ً  باعتبارها  ك��اف��ة  ب��اأن��و�ع��ه��ا 
�لأد�ء �لعملي و�إبر�ز قدرة عنا�شر �ل�شرطة على �لقيام 
�إىل  بالو�جبات و�ملهام �ملوكلة بن�شاط وحيوية .. لفتاً 

�أن �لعقل �ل�شليم يف �جل�شم �ل�شليم.
حتظى  �ل��ذي  �لالحمدود  �لدعم  �لكتبي  �للو�ء  وثّمن 
به �لأن�شطة �لريا�شية من قبل �لقيادة �لعليا .. معرباً 
�لذي  و�ل��ن��ج��اح  �ملقبل  �لريا�شي  باملو�شم  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن 
�لإد�رة  من  كل  وح�شلت  �لريا�شية.  �لفرق  �شتحققه 
�لعامة للعمليات �ملركزية على درع �لقائد �لعام ل�شرطة 

�أبوظبي ومديرية �شرطة �لعني على درع �لتفوق و�إد�رة 
درع  على  و�لدبلوما�شية  �حلكومية  �مل��ن�����ش��اآت  حماية 
�ل�شام�شي  وليد  �لعقيد  ح�شل  كما  �لريا�شي.  �لتميز 
على درع �لتميز مل�شاهمته يف �إجناح �لن�شاط �لريا�شي 
وتفوق منتخبات �لرماية وح�شلت ع�شر �إد�ر�ت كان لها 
دور فعال يف جناح �ملو�شم �لريا�شي على �شهاد�ت تكرمي 
�شابط  و���ش��ف  �شابطاً  ل��"16"  ���ش��ه��اد�ت  ج��ان��ب  �ىل 
�رتباط كان لهم دور فعال يف م�شاركة �إد�ر�تهم وفرقهم 
�أ�شحاب  �أبوظبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  نائب  وك��رم   .

�لأوملبي  �لرماية  منتخب  وهم  و�لبطولت  �لإجن��از�ت 
و�شف �شابط ومنتخب  13 �شابطاً  �شيد�ت وعددهن 
و�لإد�ري  �ل�شباط  19 من �شف  �شد �حلبل وعددهم 
�ل��ع��ري��ف ع��ل��ي ع��ب��د �هلل �حل��ا���ش��ل ع��ل��ى �مل��رك��ز �لثاين 

"منتخب �لرجل �حلديدي.
على  �حلا�شل  �لطائرة  ك��رة  منتخبات  تكرمي  مت  كما 
�ملركز �لثاين و�لتجديف �لرت�ثي �حلا�شل على �ملركز 
�ملركز  على  �حل��ا���ش��ل  �لبنتاثيليون  ومنتخب  �ل��ث��اين 

�لثالث.

�صرطـــة �أبوظبــــي تكـــرم �ملتميـــزيــــن يف �ملو�صـــم �لريا�صـــــــي

�ل�شقق  �لب�شتان،  ورزيدن�س  مركز 
�ل�شياح  ب��ني  �مل��ع��روف��ة  �ل��ف��ن��دق��ي��ة 
ورجال �لأعمال، �إ�شت�شاف موؤخر� 
بطولة  يف  �مل�شاركني  �لريا�شيني 
�ل���دول���ي���ة �خل��ام�����ش��ة لكرة  ف�����ز�ع 
لل�شنة  �ملتحركة  للكر��شي  �ل�شلة 
يف  و�ملنعقد  �لتو�يل،  على  �لر�بعة 
�لفرتة بني 18 وحتى 25 �أبريل 

2013، يف نادي دبي �لأهلي. 
حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي ورئي�س �إد�رة 
قام مكتب  �لريا�شي،  دبي  جمل�س 
بطولة فز�ع ونادي دبي للريا�شات 
�لبار�ملبية  و�ل���ل���ج���ن���ة  �خل���ا����ش���ة 
�لبطولة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  �لم����ار�ت����ي����ة 

�ل�شلة  ل��ك��رة  �خل��ام�����ش��ة  �ل��دول��ي��ة 
ومب�شاركة  �مل��ت��ح��رك��ة  ل��ل��ك��ر����ش��ي 
�أك����رث م��ن 87 ري��ا���ش��ي��ا م��ن ذوي 
ثمانية  من  �خلا�شة  �لإحتياجات 

بلد�ن خمتلفة.
رئي�س  �حل����اي����ك،  م���و����ش���ى  وق������ال 
مركز  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي،  �ل���ع���م���ل���ي���ات 
ي�شرفنا  �ل���ب�������ش���ت���ان،  ورزي����دن���������س 
�لر�شمي  �لق���ام���ة  م��ق��ر  ن��ك��ون  �أن 
بطولة  يف  �مل�شاركني  للريا�شيني 
فز�ع �لدولية �خلام�شة لكرة �ل�شلة 
للكر��شي �ملتحركة، �إن هذه �لدورة 
م��ه��م��ة ج���د� وت��ع��ط��ي حم��ف��ز قوي 
�لإحتياجات  ل����ذوي  ك��ب��ر  ودع����م 
�شاحب  مببادرة  ون�شيد  �خلا�شة، 
حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�إط����الق  م��ك��ت��وم يف  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لبطولة �لتي �أ�شبحت �لآن معلما 

هاما لريا�شة �ملعاقني .
�ل�������ش���ي���د ث�����اين ج���م���ع���ة ب���ال���رق���اد، 
�ملنظمة  للجنة  �لأع��ل��ى  �ل��رئ��ي�����س 
ل��ب��ط��ول��ة ف����ز�ع، �أث��ن��ى ع��ل��ى جهود 
�مل��ن��ظ��م��ني و�ل���رع���اة �ل���ك���ر�م و�أك���د 
ع��ل��ى م���دى �أه��م��ي��ة دع��م��ه��م �ملادي 
و�مل���ع���ن���وي، و�ل�����دور �ل��ك��ب��ر �لذي 
لدعم  �ملجتمعية  �ملنظمات  تلعبه 
�مل��ج��ت��م��ع وحت�شني  ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع 

�لأد�ء �ملجتمعي كافة.
�ل��ب��ط��ول��ة ك���ل م���ن بيب�شي  ي��رع��ى 
و�إينوك ومو�نئ دبي �لعاملية وبنك 
دب���ي �لإم�������ار�ت �ل��وط��ن��ي و د�ئ���رة 
�لتجاري  و�ل��ت�����ش��وي��ق  �ل�����ش��ي��اح��ة 

بدبي.
لكرة  �لدولية  ف��ز�ع  بطولة  ب���د�أت 
�ل�����ش��ل��ة ل��ل��ك��ر����ش��ي �مل��ت��ح��رك��ة منذ 
�أربعة �شنو�ت مع خم�شة بلد�ن من 
�ن��ت��ق��ل��ت �ىل  ث��م  منطقة �خل��ل��ي��ج، 
�لغرب لت�شمل بالإ�شافة �ىل �لأردن 
و�لعر�ق ثالثة بلد�ن جديدة وهم 
�ليابان و�أ�شرت�ليا وماليزيا، وهذ� 
�لعام ت�شارك كل من �أملانيا وتركيا 

مع �لوفد �جلديد من �ل�شني.
حممد  �ل�شيد  �ل�����ش��ورة  يف  يظهر 
�ل�شيد  �ل����غ����رف،  م���دي���ر  ح���اف���ظ- 
ي��ا���ش��ر �مل��و���ش��ى- م��دي��ر �لإي�����ر�د�ت 
حممد  و�ل�شيد  �لأعمال،  وتطوير 
�لعامة  �لعالقات  مدير  عبد�هلل- 

لبطولة فز�ع.

مركز ورزيدن�س الب�صتان ي�صت�صيف الريا�صيني امل�صاركني يف بطولة فزاع الدولية اخلام�صة لكرة ال�صلة للكرا�صي املتحركة 

مبـــــار�ة تــــاريخيــــة مــــع م�صـــاركــــة ريا�صيــــني حمتــــرفيــــــن مــــن ثمانيـــــة بلــــــد�ن

يف ع��امل �أل��ع��اب �ل��ق��وى، ك��ث��ر�ً م��ا �شاهدنا يف 
�ل��ع��ائ��ل��ة يحققون  نف�س  م��ن  �أف������ر�د�ً  �مل��ا���ش��ي 
جد�ً  �لنادر  من  كان  ولكن  �مليد�ن،  يف  �لنجاح 
�مل�شابقة  نف�س  يف  يتناف�شان  �شقيقني  نرى  �أن 

ويف نف�س �لبطولة.
�لذي   ،2013 �ل��دوح��ة  �ملا�شي  �ل���دوري  لقاء 
�ل��ري��ا���ش��ي يف  ق��ط��ر  ن����ادي  م��ل��ع��ب  ي�شت�شيفه 
�لعا�شر من �أيار-مايو �جلاري، �شي�شهد حدثاً 
�لعايل،  �ل��وث��ب  جنما  ي�����ش��ارك  عندما  ف��ري��د�ً 
�لأخ������و�ن م��ع��ت��ز وم��ع��م��ر ب��ر���ش��م، م��ع��اً للمرة 

�لأوىل يف حدث دويل عاملي.
يف  م��ع��اً  �مل�شاركة  �لقطريني  لل�شابني  و�شبق 
�ملرة  �شتكون  ولكنها  وقارية،  حملية  بطولت 
�لأوىل �لتي يتناف�شان فيها خالل بطولة بهذ� 
�مل�شاهدين حول  �ملاليني من  يتابعها  �حلجم 

�لعامل.
�ل���ق���وى ج���ي���د�ً، �شيتذكر  �أل���ع���اب  ي��ت��اب��ع  وم���ن 
�آخرين �شبق لهما �لتناف�س دولياً يف  �شقيقني 
يان  �ل�شقيقان  وهما  �لعايل،  �لوثب  م�شابقة 

وتوما�س يانكو.
بلوغ  �لوقت �حل��ايل، �شبق له  �ملعتزل يف  ي��ان، 
�أف�شل  وك��ان��ت  م��رت��ني،  �أوروب����ا  بطولة  نهائي 
 ،1998 ع��ام  ن�شخة  يف  ر�ب��ع��اً  حلوله  نتائجه 
بينما كان �شقيقه توما�س �أكرث جناحاً ببلوغه 
�لعامل  وبطولة   2008 بكني  �أوملبياد  نهائي 
بف�شية  ف����وزه  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،2007 ع���ام 
وبرونزية بطولة   2006 عام  �أوروب��ا  بطولة 

�أوروبا د�خل �ل�شالت عام 1998.
ت�شيوتي،  �لإيطاليني  �لتو�أمني  هناك  �أن  كما 
يتناف�شان  ز�ل  م��ا  �للذين  ون��ي��ك��ول،  جيوليو 
�ل�شاد�شة  ���ش��ن  ب��ل��وغ��ه��م��ا  رغ����م  �لآن،  ح��ت��ى 
و�ل���ث���الث���ني. ج��ي��ول��ي��و ���ش��ب��ق ل���ه ب��ل��وغ نهائي 
 ،2006 ع��ام  �ل�شالت  د�خ��ل  �ل��ع��امل  بطولة 
بينما حل نيكول خام�شاً يف بطولة �لعامل عام 

.2005
يف  ز�ل  م��ا  معتز،  �لأك����رب،  �ل�شقيق  �أن  ورغ���م 
�لنجم  جن��ح  ع��م��ره،  م��ن  و�لع�شرين  �لثانية 

�لقطري �ل�شاب يف فر�س نف�شه على �ل�شاحة 
ريا�شة  كاأحد عظماء  �أقد�مه  وتثبيت  �لعاملية 

�لوثب �لعايل. 

�لأل���ق���اب �ملحلية  �ل��ع��دي��د م��ن  ن���ال  �أن  ف��ب��ع��د 
و�لقارية و�لعاملية، توج معتز جمهود�ته يف عام 
2012 بانتز�ع �مليد�لية �لربونزية يف �أوملبياد 

بعد  م   2.39 �رت��ف��اع  يتجاوز  �أن  قبل  ل��ن��دن، 
�أف�شل رقم للعام. وبد�أ  فرتة وجيزة م�شجاًل 
حيث  بقوة  �أي�شاً   2013 ع��ام  �ل�شاب  �لنجم 
2.37 م د�خ��ل �ل�شالت  �رت��ف��اع ق��دره  �شجل 
لهذ�  �لأرق����ام  �أف�شل  قائمة  �أي�����ش��اً  ب��ه  ت�شدر 
19 عاماً،  �لعمر  �لبالغ من  �أما معمر،  �لعام 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  يف  �ل�شاحة  على  ظ��ه��وره  ف��ك��ان 

عندما جنح يف 
ليمثل  لل�شباب،  �آ�شيا  بطولة  بلقب  �لفوز  يف 
بالده بعدها خالل بطولة �لعامل لل�شباب يف 

بر�شلونة.
وت���و�ج���ه �ل�����ش��ق��ي��ق��ان �ل�����ش��ه��ر �مل��ا���ش��ي خالل 
ب��ط��ول��ة �خل��ل��ي��ج �ل���ت���ي �ق��ي��م��ت يف �ل���دوح���ة، 
بتحقيقهما  �شيطرتهما  ف��ر���س  يف  وجن��ح��ا 
�ملركزين �لأول و�لثاين. معتز �كتفى بت�شجيل 
وهو  م،   2.16 معمر  حقق  بينما  م،   2.25
رقم  �أف�شل  عن  �شنتيمرت�ت  باأربعة  �أق��ل  رقم 
يف م�شرته، و�لذي حققه خالل لقاء �لدوحة 

�ملا�شي �لعام �ملا�شي.
كبر  ق��در  على  بر�شم  �ل�شقيقني  �أن  وي��ب��دو 
من �لثقة يف مطلع مو�شم 2013، كما �أنهما 
�شيبحثان بكل تاأكيد عن ت�شجيل نتائج جيدة 
�أيام قليلة، ولكن �لأمور  يف لقاء �لدوحة بعد 
وج��ود مناف�شني  �ل�شهولة مع  بهذه  تكون  لن 
م��ن �ل��ع��ي��ار �ل��ث��ق��ي��ل، م��ث��ل �ل��ربي��ط��اين روبي 
غر�بارز �لذي نال �أي�شاً برونزية خالل �أوملبياد 
لندن، و�لنجم �لقادم من جزر �لباهاما دونالد 
�إىل  بالإ�شافة   ،2007 �لعامل  بطل  توما�س 
دميرتيك  �آليك�شي  �ملميز،  �لرو�شي  �لثالثي 
و�ألك�شندر   ،2011 عام  �لعامل  بطل  و�شيف 
���ش��و���ش��ت��وف ب��ط��ل �أوروب�����ا �ل�����ش��اب��ق، و�شرجي 

مودروف بطل �أوروبا �حلايل د�خل �ل�شالت.
ب��دون �شك لن تبحث فقط  �لأ�شماء  كل ه��ذه 
عن �لتتويج يف �لعا�شمة �لقطرية، بل �شت�شعى 
�أي�شاً لتحطيم �لرقم �لقيا�شي للقاء �لدوحة، 
�لأمريكي  من  ك��اًل  با�شم  و�مل�شجل  م،   2.33
جي�شي ويليامز و�ليوناين كرياكو�س �آيو�نو. 

�ل�صقيقان بر�صم يبحثان عن �لتاألق يف لقاء �لدوحة �ملا�صي

�علن نادي بوردو على موقعه على �شبكة �لنرتنت تاأجيل 
ك��ان��ت م��ق��ررة �م�س  ت����رو� و�ل��ت��ي  �م����ام م�شيفه  م��ب��ار�ت��ه 
كاأ�س فرن�شا  �لنهائي مل�شابقة  �لدور ن�شف  �لثالثاء �شمن 

لكرة �لقدم، �ىل موعد لحق ب�شبب �شوء �لحو�ل �جلوية. 
وجتمع  بعد  يتحدد  مل  �جلديد  �ملوعد  �ن  �لنادي  و�و�شح 

�ملبار�ة �لثانية بني �يفيان ولوريان �ليوم �لربعاء.

خالـــد جـنـــاحـــي رئي�صـــًا الحتـــاد 
�لبليـــاردو و�ل�صنوكـــر

�لطق�ص يوؤجل مبار�ة ترو� وبوردو بكاأ�ص فرن�صا

•• املنطقة الغربية-وام:

�ن��ط��ل��ق��ت حت���ت رع���اي���ة �مل��ك��ت��ب �لأق��ل��ي��م��ي ملجل�س 
�ل���غ���رب���ي���ة بطولة  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �أب���وظ���ب���ي 
�لبنني  باملنطقة-فئة  �ملد�ر�س  �جليوج�شتو لطالب 

وذلك مبدر�شة �لغربية للتعليم �لأ�شا�شي و�لثانوي 
مبدينة ز�يد.

�ملدير  نائب  �ملن�شوري  �لعزيز  عبد  �لفتتاح  ح�شر 
بالغربية  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  ملكتب  �لأقليمي 
وجني  وجا�شكو  �ملدر�شة  مدير  �حلمادي  وعبد�هلل 

باملنطقة  �جليوج�شتو  ري��ا���ش��ة  م�����ش��وؤول��ة  ك��وري��ان 
�لتعليمية بالغربية وعدد من �مل�شوؤولني.

�شارك يف �لبطولة 120 طالبا من جميع مد�ر�س 
�ملنطقة �لغربية وتنوعت �لفئات �مل�شاركة يف �مل�شابقة 

و�شمت 20 فئة خمتلفة على ح�شب �لأوز�ن.

وقال �ملن�شوري �ن هذه �لبطولة تاأتي �نطالقا من 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد  �أول �شمو  توجيهات �لفريق 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�لتعليمي  �لغربية  مكتب  و�شعي  �مل�شلحة  للقو�ت 
ولت�شجيع  ودع��م��ه��ا  �لريا�شية  �مل��و�ه��ب  لكت�شاف 

لها  ملا  �لريا�شة  ممار�شة  على  وحتفيزهم  �لطالب 
ريا�شة  �إن  و�أ���ش��اف  و�ل��ع��ق��ل.  �شحة  يف  �أهمية  م��ن 
�لغربية  �شباب  كبر� من  �إقبال  تلقي  �جليوج�شتو 
ب�شورة  �شعبيتها  وت���زد�د  �مل��د�ر���س  ط��الب  وخا�شة 

كبرة.

�لغربية  م���رك���ز  م���دي���ر  ع���ب���د�هلل �حل����م����ادي  وق�����ال 
�جلوج�شتو  لريا�شة  �إن  �ملدر�شة  ومدير  �لريا�شي 
�أن  �أهمية �شحية للعقل و�جل�شم فهي ت�شاعد على 
يق�شي �لطالب �أوقات فر�غهم بلعبة مفيدة ونافعة 

كما ت�شاعدهم على �لتحلي بالأخالق �لريا�شية. 

�نطـــــالق بطولـــــة �جليـــوج�صتـــو لطــــالب �ملــــد�ر�ص يف �ملنطقــــة �لغربيــــــــة



الفجر الريا�ضي

18

األربعاء -  8   مايو    2013 م    -    العـدد   10787
Wednesday   8    May     2013  -  Issue No   10787

�لقدرة على تقدمي بر�مج تدريبية 
يف ريا�شة �ل�شيار�ت بلغات متعددة 
تعزيز  يف  ����ش���اه���م  �ل����ع����امل  ح�����ول 
لل�شيار�ت  �لإم�����ار�ت  ن���ادي  م��ك��ان��ة 
�لأخرى  �لنو�دي  من  نظر�ئه  بني 

�لعاملية. 
وع������اد ف���ري���ق م����وؤل����ف م����ن �أرب���ع���ة 
�أ�شخا�س من نادي معارف ريا�شة 
�لتعليمي  �ل���������ذر�ع  �ل���������ش����ي����ار�ت، 
و�ل����ت����دري����ب����ي ل�����ن�����ادي �لإم����������ار�ت 
جورجيا،  عا�شمة  م��ن  لل�شيار�ت، 
تبلي�شي، حيث قام بعقد �آخر دورة 
من �شل�شلة تدريبات قام بتقدميها 
ل��ن��ظ��ره ل��ري��ا���ش��ة �ل�������ش���ي���ار�ت يف 

جورجيا. 
�لتدريبية  �ل�������دورة  ت���ق���دمي  ومت 
�لأخ��رة، و�لتي ركزت ب�شكل كبر 
وجناح  �شالمة  �شمان  كيفية  على 
لأكرث  �لرو�شية  باللغة  �ل�شباقات، 
م���ن 70 م��ت��ط��وع��ا وم�������ش���وؤول يف 

ري��ا���ش��ة �ل�����ش��ي��ار�ت ومت���ت توفر 
�ل���رتج���م���ة �أي�������ش���ا ل��ل��ب��ع�����س ممن 
باللغة  �أك����رث  �ل��ك��الم  ي�����ش��ت��وع��ب��ون 

�لأم، �للغة �جلورجية. 
�شليم،  ب��ن  �ل��دك��ت��ور حممد  وع��ل��ق 
لل�شيار�ت،  �لإم����ار�ت  ن���ادي  رئي�س 
ق��ائ��ال: �إن��ه��ا �ل��ق��درة ع��ل��ى تقدمي 
ب��ل��غ��ات خمتلفة  �ل��ت��دري��ب  ب��ر�م��ج 
ريا�شة  م���ع���ارف  ن�����ادي  مي��ي��ز  م���ا 
�ل�����ش��ي��ار�ت ع��ن غ��ره م��ن �جلهات 

�مل�شرح لها بعقد دور�ت مماثلة .
و�أ�شاف: منذ عقدنا لأوىل دور�تنا 
 ،2012 �لعام  ب��د�ي��ات  �لتدريبية 
لغات  بخم�س  دور�ت  ب��ع��ق��د  ق��م��ن��ا 
خم����ت����ل����ف����ة. ن����ح����ن حم���ظ���وظ���ون 
وق���در�ت  م��و�ه��ب  ع��ل��ى  بح�شولنا 
ب��ه��ذه �ل��ك��ف��اءة ي��ع��م��ل��ون يف جمال 

ريا�شة �ل�شيار�ت يف �لدولة .
م���ن ج��ه��ت��ه، ����ش���رح رئ��ي�����س �حت���اد 
ري���ا����ش���ة �ل�������ش���ي���ار�ت �جل����ورج����ي، 

نحن  قائال:  ميكا�شفيلي،  ماموكا 
�مل�شروع  ه��ذ�  على  بالعمل  �شعد�ء 
و�ل��ع��م��ل م��ع ف��ري��ق م��ن �لإم����ار�ت. 
كل مدرب من �ملدربني كان خبر� 
ر�ئعني  ك����ان����و�  وق�����د  ق���ط���اع���ه  يف 
معارفهم  مل�����ش��ارك��ة  وم��ت��ح��م�����ش��ني 

وخرب�تهم معنا .
تبلي�شي،  يف  �لأخ������ر  �ل���ي���وم  ويف 
ن����ادي م��ع��ارف ريا�شة  ق���ام م��دي��ر 
�ل�����������ش�����ي�����ار�ت، رون���������ان م�����ورغ�����ان، 
رئي�س  م����ع  ب����ال����ذه����اب  وف����ري����ق����ه 
ميكا�شفيلي،  �جل���ورج���ي،  �ل���ن���ادي 
�لريا�شة  وزي��ر  بنائب  و�لج��ت��م��اع 
تاماز  �ل�شباب �جل��ورج��ي،  و���ش��وؤون 
مبناق�شة  قامو�  حيث  ت��ي��ف��از�دزي، 
ريا�شة  �مل�شتقبلة لحتاد  �له��د�ف 

�ل�شيار�ت �جلورجي.
ومن خالل �شل�شلة �لتدريبات �لتي 
�ل�شيار�ت  ري��ا���ش��ة  �حت����اد  ت��ل��ق��اه��ا 
�جلورجي، و�لدعم �حلكومي لهم، 

بتمكنهم  �لحت�����اد  �أع�����ش��اء  ي���اأم���ل 
دويل  ر�يل  �أول  ����ش��ت�����ش��اف��ة  م���ن 
 ،2005 �ل���ع���ام  م��ن��ذ  يف ج��ورج��ي��ا 
و�لن�����ش��م��ام م��ن ج��دي��د يف �لكاأ�س 

�لأوروبي للر�ليات فيا .
مورغان:  ق���ال  �ل�����ش��ي��اق،  ه���ذ�  ويف 
جورجيا،  �إىل  يل  زي���ارة  �أول  ه��ذه 
وقد ذهلت كثر� من �جلمال �لذي 
و��شتعد�دها  �ل���دول���ة،  ب���ه  ت��ت��م��ت��ع 
�أده�شني  �ل���ر�ل���ي���ات.  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
�ل�شيار�ت  ري��ا���ش��ة  �حت���اد  �أع�����ش��اء 
وحبهم  ب���ال���ت���ز�م���ه���م  �جل����ورج����ي 
بني  وبالأخ�س  للريا�شة،  �لو��شح 
ثقة  على  و�أن���ا  �ل�شباب،  �لأع�����ش��اء 
�أخ��رى على  �أننا �شرن�هم مرة  من 
�لأجندة �لدولة . ومت متويل جزء 
�مل�شوؤولني،  �لتدريب  م�شروع  م��ن 
و�ل��������ذي مت ب��ت��ن��ظ��ي��م م����ن �حت����اد 
من  �جل��ورج��ي،  �ل�شيار�ت  ريا�شة 
�شندوق �لحتاد �لدويل لل�شيار�ت، 

�ل���ت���اب���ع مل���ع���ه���د �لحت��������اد �ل�����دويل 
ل��ل�����ش��ي��ار�ت. وي��اأم��ل ك��ل م��ن �حتاد 
ريا�شة �ل�شيار�ت �جلورجي ونادي 
ومب�شاعدة  ل��ل�����ش��ي��ار�ت،  �لإم�����ار�ت 

�أكرب من �شندوق �لحت��اد �لدويل 
ثانية ميكن  دورة  بعقد  لل�شيار�ت، 
و�شيو��شل    .2014 يف  تنظيمها 
�ل�شيار�ت  ري��ا���ش��ة  م��ع��ارف  معهد 

�لعام  ح���ول  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  م�شاريعه 
�لقادمة،  �ل�����ش��ي��ف  �أ���ش��ه��ر  خ����الل 
و�ل��ذي يعترب فرتة ر�حة لريا�شة 
وبال�شتعد�د  �لإمار�تية،  �ل�شيار�ت 

تنز�نيا،  من  كل  يف  م�شاريع  لعقد 
و�ملزيد  قرب�س،  م�شر،  بوت�شو�نا، 
منهم ليتم تاأكيدهم يف وقت لحق 

من �لعام.

مبركز  �لأح��د  ي��وم  م�شاء  �نطلقت 
وترقي  �شقل  دورة  �ل��ق��ادة  �ع����د�د 
و�ل��ت��ي ينظمها  �ل�����ش��ط��رجن  ح��ك��ام 
لل�شطرجن  �لم���������������ار�ت  �حت����������اد 
�لقادة  �ع���د�د  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون 
يوم �خلمي�س  وت�شتمر حتى م�شاء 
مب�شاركة 22 د�ر�شاً ود�ر�شة وحكام 
و�آ�شيوية عدة  دوًل عربية  ميثلون 
من �شمنها �لأردن و�شوريا وم�شر 

و�ليمن و�لعر�ق و�لفلبني،
�مل�شت�شيفة  �ل��دول��ة  �إىل  �إ���ش��اف��ة   

�لإمار�ت .
عي�شى  ج���م���ال  �ل�������ش���ي���د  و�أف����ت����ت����ح 
�مل��دف��ع �أم���ني ع��ام �حت���اد �لم���ار�ت 
لل�شطرجن �لدورة وبح�شور �ل�شيد 
خليفة �خلوري رئي�س جلنة �حلكام 

�ل��ر���ش��ي نائب  ب���الحت���اد ون���اج���ي 
�ل��ل��ج��ن��ة وحم��م��د عبد�هلل  رئ��ي�����س 

�شكرتر �للجنة.
�ل�����ش��ي��د جمال  رح����ب  ك��ل��م��ت��ه   ويف 
�مل�������دف�������ع �أم������������ني ع���������ام �لحت���������اد 
بالد�ر�شني و�لد�ر�شات م�شر�ً �ىل 
�أه��م��ي��ة �أق��ام��ة مثل ه��ذه �ل���دور�ت 
وفائدة  ع����ام  ن��ف��ع  ب��ه��ا  �ل���ت���ي  ذ�ت 
ك��ب��رة ع��ل��ى �جل��م��ي��ع وخ��ا���ش��ة يف 
مثل  دويل  وحما�شر  خبر  وج��ود 
�ل�شيد تاكي�س رئي�س جلنة �حلكام 
لل�شطرجن،  �ل������دويل  �لحت������اد  يف 
�للتز�م  �ل��د�ر���ش��ني  ط��ال��ب  ح��ي��ث 
باحل�شور و�لرتكيز يف �لدورة. ويف 
�ملحا�شر  �ملدفع  �شكر  كلمته  نهاية 
�ل�����دويل ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة دع����وة �حتاد 

و�لتز�مه  ل��ل�����ش��ط��رجن  �لم��������ار�ت 
بح�شور �ل���دورة رغ��م �رت��ب��اط��ه يف 
نف�س �لتوقيت باجتماعات �لحتاد 
باكو  مب��دي��ن��ة  لل�شطرجن  �ل����دويل 
�لذربيجانية �ل �أنه ف�شل ح�شور 
�ل������دورة ع��ل��ى �لج���ت���م���اع���ات. كما 
توجه بال�شكر �جلزيل ملركز �عد�د 
�لقادة ومديره �ل�شيد �شامل �شعيد 
بن هزمي على تعاونهم �لد�ئم مع 
و�حتاد  بالدولة  �لحت���اد�ت  جميع 
ع��ل��ى وج���ه �خل�شو�س  �ل�����ش��ط��رجن 
يف تنظيم مثل هذه �لدور�ت �شمن 
و�لهيئة  �ل����دول����ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة 
�لكو�در  وتاأهيل وتطوير  �إع��د�د  يف 

�لفنية يف خمتلف �لألعاب.

�حل���ك���م  �ل������������دورة  وي����ح����ا�����ش����ر يف 
و�مل����ح����ا�����ش����ر �ل���������دويل �ل���ي���ون���اين 
رئي�س  ن��ك��ل��وب��ول��و���س  ب��ن��اج��ي��وت�����س 
جل��ن��ة �حل��ك��ام يف �لحت����اد �لدويل 
�حلكم  و�مل����ح����ا�����ش����ر  ل���ل�������ش���ط���رجن 
�لر�شي  حم���م���د  ن���اج���ي  �ل�������دويل 
و�مل��ح��ا���ش��ر �حل��ك��م �ل����دويل طارق 
حم��م��د خ���وري . وي��ر�ق��ب �ل���دورة 
�ملحا�شر �لدويل �لمار�تي مهدي 
جلنة  م�������ش���ت�������ش���ار  ع���ب���د�ل���رح���ي���م 
�حل��ك��ام ب��الحت��اد �ل���دويل ورئي�س 
�لعربي  ب����الحت����اد  �حل���ك���ام  جل��ن��ة 

لل�شطرجن.
يومه  يف  �ل���دورة  برنامج  وت�شمن 
لعبة  يف  �ل�����دويل  �ل��ق��ان��ون  �لأول 
�ملحا�شر  ���ش��رح  ح��ي��ث  �ل�����ش��ط��رجن 

�لقانون  م�����و�د  ت��اك��ي�����س  �ل������دويل 
�ىل  وت��ط��رق  �لتحكيمية  وح����الت 
�آخر �لتعديالت على قانون �للعبة، 
ك��م��ا ���ش��ي��ت�����ش��م��ن ب��رن��ام��ج �ل����دورة 

وتعديالته،  �مل�����ش��اب��ق��ات  ق���و�ع���د 
�لدولية  �لأل���ق���اب  م��ن��ح  و����ش���روط 
للحكام و�لالعبني و�أنظمة �لوقت 
و�لتزويج  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  و�مل�����ش��اب��ق��ات 

و�لفرقي  �ل����ف����ردي  �ل�����ش��وي�����ش��ري 
�لت�شنيف  على  �حل�شول  و�شروط 
�لد�ر�شني  و���ش��ي��خ�����ش��ع   . �ل�����دويل 
�ختبار  �ىل  �ل����������دورة  ن���ه���اي���ة  يف 

تقيمي، حيث �شيح�شل من يجتاز 
�لمتحان بنجاح بن�شبة 80 باملائة 
على  �حل�شول  �شيوؤهله  ن��ورم  على 

�ل�شارة �لدولية .

نادي االإمارات لل�صيارات ي�صع االإمارات يف مركز متقدم يف التدريب حول العامل

بن �صليم: �لقدرة على تقدمي �لرب�مج مبختلف �للغات متيز نادي �الإمار�ت لل�صيار�ت عن غريه من �جلهات �مل�صرح لها بالتدريب

�نطالق دورة �صقل وترقي حكام �ل�صطرجن 
مب�صاركة 22 د�ر�صًا وحكمًا

�ف��ت��ت��ح �ل��ع��م��ي��د ع��ب��د�مل��ل��ك حم��م��د ج����اين م���دي���ر �حت���اد 
�ل�شرطة �لريا�شي بطولة كاأ�س �شمو وزير �لد�خلية لكرة 
�لتي تقام خالل  �لثانية و�لع�شرين  �لطائرة يف ن�شختها 
�لفرتة من �خلام�س �إىل �ل�شاد�س ع�شر من مايو �جلاري 

يف �شالة نادي عجمان �لريا�شي �لثقايف. 
ت�شارك يف �لبطولة �شبعة فرق متثل �لقياد�ت و�لإد�ر�ت 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  وه��ي  بالدولة  لل�شرطة  �لعامة 
�لعامة  و�لقيادة  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة  �أبوظبي 

عجمان  ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة  �خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة 
�جلن�شية  و����ش���وؤون  �ل��ف��ج��رة  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ق��ي��ادة 

و�لإقامة و�لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين.
و�أق��ي��م��ت ث���الث م��ب��اري��ات يف �لف��ت��ت��اح ح��ي��ث ف���از فريق 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  فريق  على  و�لإق��ام��ة  �جلن�شية 
�لثانية  �ملبار�ة  ويف  مقابل  دون  �أ�شو�ط  بثالثة  �لفجرة 
فريق  على  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  فريق  ف��از 
�أ�شو�ط مقابل ل  �لإد�رة �لعامة ل�شرطة عجمان بثالثة 

�شيء يف مبار�ة �ت�شمت بالندية و�لإثارة. 
�لعامة  �لقيادة  فريق  متكن  فقد  �لثالثة  �مل��ب��ار�ة  يف  �أم��ا 
ن��ق��اط يف ر�شيده  �أول ث���الث  �مل���دين م��ن و���ش��ع  ل��ل��دف��اع 
بنتيجة  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  فريق  على  ب��ف��وزه 

ثالثة �أ�شو�ط دون مقابل.
و�أو�شح مدير �إد�رة �حتاد �ل�شرطة �لريا�شي �أن �ختيارهم 
�للعبة لتحقيق  �لتن�شيق مع �حتاد  �ملوعد جاء بعد  لهذ� 
�لنجاح، خا�شة �أن �لبطولة �شتقام وفقاً للقو�نني �لدولية 

وباإد�رة �أطقم حكام دوليني يف �للعب�ة. 
وقال �إن �لبطولة تاأتي �شمن برنامج متكامل �أعده �حتاد 
�ل�شرطة �لريا�شي للمو�شم �جلديد على م�شتوى �لن�شاط 
�لدولة  يف  لل�شرطة  �لعامة  و�لإد�ر�ت  للقياد�ت  �لد�خلي 

ويت�شمن �لعديد من �مل�شابقات و�لبطولت �لريا�شية. 
ودعم  بالريا�شة  �ل�شرطية  �لقيادة  و�هتمام  دع��م  وثّمن 
�ل��ق��ادة و�ملديرين  ���ش��اك��ر�  �ل��ري��ا���ش��ي��ني م��ع��ن��وي��اً وم��ادي��ا 
�ل��ع��ام��ني ل��ل�����ش��رط��ة ع��ل��ى ح��ر���ش��ه��م �ل��ك��ب��ر ع��ل��ى �إع����د�د 

فرقهم بال�شورة �ملنا�شبة ما يوؤهلهم للم�شاركة �لإيجابية 
�لإمكانات  جميع  توفر  خ��الل  من  �ل�شريفة  و�ملناف�شة 
وكل �لحتياجات �ل�شرورية لتمكينهم من حتقيق نتائج 

م�شرفة . 
��شت�شافتهم  لنادي عجمان على  و�لتقدير  �ل�شكر  ووجه 

للبطولة . 
�حتاد  �إد�رة  جمل�س  �أع�����ش��اء  م��ن  ع���دد  �لف��ت��ت��اح  ح�شر 

�ل�شرطة �لريا�شي.

�فتتاح بطولة كاأ�ص وزير �لد�خلية للكرة �لطائرة يف عجمان

�لفرن�شي  �لالعب  �أن  �م�س،  �لإ�شبانية  كوب  ذكرت �شحيفة 
�ل���دوري  مت�شدر  بر�شلونة  ف��ري��ق  م��د�ف��ع  �ب��ي��د�ل  �إي��ري��ك 
�لإ�شباين لكرة �لقدم، بات قاب قو�شني �أو �أدنى من �لرحيل 
عن �لنادي �لكاتالوين. ونقلت �ل�شحيفة على ل�شان �لالعب 
مناف�شات  يف  �أك���رب  فر�شة  على  باحل�شول  ي��اأم��ل  ك��ان  ب��اأن��ه 
ما  على  يح�شل  مل  لكنه  �ل��ع��الج،  م��ن  ع��ودت��ه  منذ  �لبار�شا 
يف  نو  �لكامب  عن  �لرحيل  من  قريبا  �أ�شبح  لذلك  يكفي، 
�لفني  �مل��دي��ر  ف���اإن  للتقرير  ووف��ق��ا  �حل���ايل.  �مل��و���ش��م  نهاية 

متديد  مبناق�شة  �أب��ي��د�ل  وع��د  فيالنوفا  تيتو  للبلوغر�نا 
�لبدنية  �أن يثبت قدرته  �شريطة  �ملقبل،  �ل�شيف  تعاقده يف 
على خو�س �ملناف�شات و�أنه متاثل لل�شفاء كلياً. وبهذ� �ل�شاأن 
���ش��رح �أب���ي���د�ل  ����ش��رتط ف��ي��الن��وف��ا ب���اأن �أث��ب��ت ق��درت��ي على 
نهاية  بعد  ع��ق��دي  جت��دي��د  م�شاألة  يف  يبحث  لكي  �ملناف�شة 
وما  �لأن،  حتى  فر�شة  �أي  على  �أح�شل  مل  ولكنني  �ملو�شم، 
�أنني  �أعتقد  لكنني  بر�شلونة،  من  طيبة  مبادرة  �نتظر  زلت 
يونيو-حزير�ن  �شهر  نهاية  يف  عقدي  �نتهاء  بعد  �شاأودعه 

�ملقبل . وكان �ملد�فع �لفرن�شي �أبيد�ل )32 عاماً( قد �ن�شم 
�أوملبيك  من  قادماً   2007 �لعام  بر�شلونة �شيف  نادي  �إىل 
�لليغا،  مناف�شات  يف   )100( من  �أك��رث  معه  وخا�س  ليون، 
2011، بعدها  �إز�ل��ة ورم يف �لكبد يف �لعام  وخ�شع لعملية 
�أجرى عملية زرع كبد يف �أبريل-ني�شان 2012، بعد �أن تربع 
�أقربائه و�شديق �لطفولة بجزء من كبده، من ثم  �أحد  له 
عافيته  ي�شتعيد  �أن  قبل  تقريبا،  عام  ملدة  �ملالعب  عن  غاب 

ويعود �ىل ت�شكيلة �لفريق �لكاتالوين.

�أبيد�ل يقرتب من �لرحيل عن بر�صلونة
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 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1085/ 2012 -عمايل - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : عبد�ل�شالم ليت عبد�لرحيم  �جلن�شية: بنغالدي�س   �مل�شتاأنف عليه:فهد 
�جلن�شية:  �لرحمن  حافظ  �هلل  رحمت  بوكالة/  �لعامة  لل�شيانة  ها�شل  خمي�س 
�ملطلوب  �لعمالية  �مل�شتحقات  يف  �حلكم  تعديل   : �ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت 
�لرحمن  حافظ  �هلل  رحمت  بوكالة/  �لعامة  لل�شيانة  ها�شل  خمي�س  �عالنه/فهد 
�ل�شادر  ��شتاأنف �حلكم  �مل�شتاأنف قد  �ن  بالن�شر  مبا  �لعنو�ن:  �جلن�شية: �لمار�ت  
يف �لدعوى رقم 2012/1085 عمايل  - م ع- �س- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد 
�لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/5/19 �ملو�فق 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �لكائنة-حمكمة  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �لوىل 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل 

موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1219 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

�شما  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  متلي  حممد  عارف  حممد  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �ملدينة 
ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �ملدينة  �عالنه/�شما  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/5/19 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب�  �لثالثة    �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/4/22
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقدت  �ملدعوة/ ح�شينه بي 
بي برمالخان- باك�شتانية 
�شفره   ج������و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
رقم  )3090161(�شادر 
م���ن ب��اك�����ش��ت��ان  م���ن يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 050/8306875

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �ر�شد 
خان حممد �ف�شل خ��ان  - 
ه��ن��دي �جل��ن�����ش��ي��ة   -ج���و�ز 
�شفره رقم )5077107( 
�شادر من �لهند.    من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 052/9290096

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ ه�شام ح�شن 
�حمد معروف  - �ل�شود�ن 
�شفره  �جلن�شية   -ج��و�ز 
     )735777( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 056/2912251

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ ما كري�شتينا 
رويز روك�شا�س   - �لفلبني 
�شفره  �جلن�شية   -ج��و�ز 
   )0993325( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/3201320

فقدان جواز �سفرت
��شماء  �مل�����دع�����و/  ف����ق����د  
رولند    - جنوب �فريقيا 
�شفره  �جلن�شية   -ج��و�ز 
   )03238187( رق���م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/5020704

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و/ ليتون د��س  ف��ق��د  
ل���ي���ت ه������ر� لل د����������س  - 
�جلن�شية  ب����ن����غ����الدي���������س 
-ج���������������و�ز �������ش������ف������ره  رق�����م  
)X0183525( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 056/7030397

العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/471   

 �ملنذر/  بنك �ت�س ��س بى �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود  �ملنذر �ليه: �ر��س ما�شكور )جمهول حمل �لقامة(  يلتزم �ملنذر 
�ليه مبوجب �تفاقية �لقر�س �ملرن ل�شر�ء �ملنازل �ملوؤرخة 3 يوليو 2007 و�مل�شتند�ت �لخرى ذ�ت �لعالقة و�ملربمة مع �لبنك 
)�ملنذر( بدفع مبلغ وقدره 1.246.047.42 درهم �مار�تي )مليون ومائتان �شتة و�ربعون �لف و�شبعة و�ربعون درهم و�ثنان 
و�ربعون فل�س( مت�شمن �لرباح حتى تاريخ �لنذ�ر �لعديل )�لدين( �ىل �ملنذر.- مقابل هذ� �لدين قام �ملنذر �ليه )ب�شفته 
�لر�هن( وك�شمان للدين مبنح رهناً عقاريا تاأمينياً للمنذر )�لرهن �لعقاري( وذلك على �لعقار ) �ل�شقة( رقم 4004 مببنى 
�شم�س 4، �لطابق 40 مر�شى دبي و�لتي تبلغ م�شاحتها 1.079.59 قدم مربع )�لعقار( وذلك مقابل مبلغ وقدره 1.080.000 
درهم �مار�تي ) مليون  وثمانون �لف درهم �مار�تي( وقدم ت�شجيل هذ� �لرهن ل�شالح للمنذر وفقا لالأ�شول لدى د�ئرة 
�لر��شي و�لمالك يف دبي بتاريخ 21 يناير 2009 مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع، ونتيجة 
لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��شعار لتنفيذ �لرهن )��شعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باحكام �ملادة 
)25( من �لقانون رقم )14( ل�شنة 2008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �مارة دبي. ولكن مل يتمكن ممثل كاتب �لعدل من 
توجيه ��شعار تنفيذ �لرهن �ىل �ملنذر �ليه. ولحقاً، فو�شت حمكمة دبي �لبتد�ئية )�ملحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ��شعار 
تنفيذ �لرهن عن طريق ن�شره يف �ل�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �لعالن �ملنذر �ليها بانه يف حالة 
�لتق�شر يف ت�شديد �لدين كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �لع��الن. �شيقوم �ملنذر بتنفيذ 
�لعنو�ن  �ملنذر على  �لتو��شل مع  �ليه  �لعقار. ميكن للمنذر  �لرهن وبالتقدم بطلب �ىل �ملحكمة للح�شول على �مر لبيع 

�لتايل �س.ب 66 دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �و على �لرقم 3904722- 971-4  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10787 بتاريخ 2013/5/8     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/483   

 �ملنذر/  بنك �ت�س ��س بى �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود  �ملنذر �ليه: مر �شاكيل �لرحمن   )جمهول حمل �لقامة(  يلتزم 
�ملنذر �ليه مبوجب �تفاقية �لقر�س �ملرن ل�شر�ء �ملنازل �ملوؤرخة 2 يوليو 2008 و�مل�شتند�ت �لخرى ذ�ت �لعالقة و�ملربمة مع 
�لبنك )�ملنذر( بدفع مبلغ وقدره 28.533.822.52 درهم �مار�تي )ثمانية وع�شرون مليون وخم�شمائة ثالثة وثالثون �لف 
وثمامنائة �ثنان وع�شرون درهم و�ثنان وخم�شون فل�س( �ىل �ملنذر. - مقابل هذ� �لدين قام �ملنذر �ليه )ب�شفته �لر�هن( 
وك�شمان للدين مبنح رهناً عقاريا تاأمينياً للمنذر )�لرهن �لعقاري( وذلك على �لعقار ) �لر�س( رقم 203 مبنطقة تالل 
�لمار�ت �لثالثة دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لتي تبلغ م�شاحتها 38.562.88 قدم مربع ) �لعقار( وذلك مقابل مبلغ 
�لرهن ل�شالح  �مار�تي( وقدم ت�شجيل هذ�  �مار�تي، )و�حد وثالثون مليون وخم�شمائة درهم  وقدره 31.500.000 درهم 
تاريخه  �ليه وحتى  �ملنذر  يلتزم  يوليو 2008.   مل   9 بتاريخ  دبي  �لر��شي و�لم��الك يف  د�ئ��رة  �ملنذر وفقا لالأ�شول لدى 
بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��شعار لتنفيذ �لرهن )��شعار تنفيذ �لرهن( عن طريق 
�لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باحكام �ملادة )25( من �لقانون رقم )14( ل�شنة 2008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �مارة دبي. 
�ل�شحيفة  يف  ن�شره  طريق  عن  �لرهن  ��شعار  بتوجيه  بالقيام  للمنذر  )�ملحكمة(  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  فو�شت  ولحقاً، 
وبناء على ذلك، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �لعالن �ملنذر �ليها بانه يف حالة �لتق�شر يف ت�شديد �لدين كامال خالل مدة 
ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. �شيقوم �ملنذر بتنفيذ �لرهن وبالتقدم بطلب �ىل �ملحكمة للح�شول 
على �مر لبيع �لعقار. ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل �س.ب 66 دبي �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 

�و على �لرقم 3904722- 971-4  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اعـــالن تغيري ا�سما 
�ث���ر� دي��ف��ى بنت �شوري�س      �ن���ا  
هندية �جلن�شية  و�حمل جو�ز 
 )J6445373( رق��م  �شفرها 
بتاريخ  �ب���وظ���ب���ي  م����ن  �����ش����ادر 
3/4/2011 و�رغب يف تغير 
����ش��م��ي م����ن  �ث����ر� دي��ف��ى �ىل 
وهذ�  �صوري�س  ديفى  اثــريا 

للعلم.       

العدد 10787 بتاريخ 2013/5/8   

 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة �بوظبي لل�شياحة و�لثقافة بان �ل�شادة/و�ي 
فاي لل�شفر ذ.م.م رخ�شة �شياحية رقم TL09670 قد 

�بدو رغبتهم يف �لغاء �لرخ�شة.
وعلى كل من له �حلق يف �لعرت��س على هذ� �لجر�ء 
من  ميالدي  ��شبوع  خالل  �لهيئة  ومر�جعة  �لتقدم 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لهيئة غر م�شوؤولة 
عن �ي حقوق �و دعاوي بعد �نق�شاء هذه �ملده حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملذكورة �عاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية
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ي���ح���ظ���ى ج����م����ه����ور ج�����ائ�����زة �لحت�������اد 
يف  للفورمول1  �ل���ك���ربى  ل��ل��ط��ر�ن 
�أبوظبي ، �ملقرر �إقامتها خالل �لفرتة 
من 31 �أكتوبر �إىل 3 نوفمرب يف حلبة 
�أكرب من فئات  يا�س، بخيار�ت  مر�شى 
�شياحة  وب���اق���ات  �جل���دي���دة،  �ل��ت��ذ�ك��ر 
و���ش��ي��اف��ة م��ت��ن��وع��ة، وب��رن��ام��ج مو�شع 
من �حلفالت �ملو�شيقية �ليومية عقب 
�ل�شباق يتوجها حفل لأحد �أ�شهر فرق 

�لروك بالعامل. 
يتز�يد  �حل��دث،  من  �أ�شهر  �شتة  وقبل 
 54 عرب  �لتذ�كر  �شر�ء  على  �لإق��ب��ال 
وك��ي��ل م��ب��ي��ع��ات ع��امل��ي، م��ق��ارن��ة ب�24 
فقط بالعام �ملا�شي، و26 وكيل بدول 
�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي، مقارنة  جم��ل�����س 
ب�����ش��ت��ة ف��ق��ط ب��ال��ع��ام �مل���ا����ش���ي، وذل���ك 
�ملبكر  �حل��ج��ز  خ�شم  م��ن  لال�شتفادة 
%20 و�ملمنوح على فئات حمددة من 
�لتذ�كر حتى نهاية �شهر مايو �جلاري. 
تو�شيل  ع��ل��ى  �مل��ب��ي��ع��ات  حملة  وت��رك��ز 
باملنطقة  للجمهور  و����ش��ح��ة  ر���ش��ال��ة 
و�ل��ع��امل ب���اأن جت��رب��ة �ل��ف��ورم��ول 1 يف 
�أب��وظ��ب��ي ت��ت��ج��اوز �إث����ارة �ل�����ش��ب��اق على 
جتارب  �أي�شاً  لت�شمل  �حللبة،  م�شمار 

ترفيهية وثقافية ��شتثنائية.
�لفريق  �أن  للرتفيه  ف��ال���س  و�أع��ل��ن��ت 
�ل���ربي���ط���اين �ل�����ش��ه��ر دي��ب��ي�����س مود 
���ش��ي��ت��األ��ق يف �حل���ف���ل �خل���ت���ام���ي عقب 
�ل�����ش��ب��اق ي���وم 3 ن��وف��م��رب ع��ل��ى م�شرح 
يتم  �أن  ي��ا���س، على  ب��ج��زي��رة  �آري��ن��ا  دو 

�ل��ك�����ش��ف خ����الل �لأ����ش���ه���ر �مل��ق��ب��ل��ة عن 
حفالت  ف��ن��اين  باأ�شماء  كاملة  قائمة 
يومي �جلمعة و�ل�شبت 1 و2 نوفمرب. 
مو�شيقي  حفل  تنظيم  �شيجري  كما 
يوم  �لعربي  �أمل��ع جن��وم �خلليج  يحييه 
�شيعود  �أكتوبر، يف حني   31 �خلمي�س 
و�لبهجة  �ملرح  لين�شر  يا�شالم  برنامج 
�لفعاليات  م����ن  ك���ب���رة  مب��ج��م��وع��ة 
وخارج  د�خ���ل  �لرتفيهية  و�لأن�����ش��ط��ة 

حلبة �ل�شباق يف جزيرة يا�س.
وق���ال م��اي��ك ف��رب��ان، ن��ائ��ب �لرئي�س 
للت�شويق و�لت�شال يف فال�س للرتفيه 
ما  وحفالت  يا�شالم  برنامج  ي�شكل   :
بعد �ل�شباق عن�شر�ً رئي�شياً يف جتربة 
�أبوظبي وجهة  ترفيهية فريدة جتعل 
بالفورمول1.  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع  م��ث��ال��ي��ة 
وي��رك��ز ب��رن��ام��ج ي��ا���ش��الم ع��ل��ى تقدمي 
مفهوم مبتكر �شامل للرتفيه للمنطقة 
باأ�شرها، وهو ما حفزنا على �لحتفاء 
هذ�  يف  �لعربية  و�لثقافة  باملو�شيقى 
�لدورة  م��ع  بالتز�من  �ل��ع��امل��ي  �ملحفل 
�خلام�شة من جائزة �لحتاد للطر�ن 
 . �أب��وظ��ب��ي  يف  للفورمول1  �ل��ك��ربى 
�لنوعية  �ملتطلبات  تلبية  �إىل  ونتطلع 
�لثقافات  متعددي  و�ل��زو�ر  للمقيمني 
و�جلن�شيات عرب هذه �حلفالت، وعلى 
�ملرتقب  �مل��و���ش��ي��ق��ي  �ل��ع��ر���س  ر�أ����ش���ه���ا 

لفرقة ديبي�س مود .
لل�شياحة  �أبوظبي  ترى هيئة  بدورها، 
و�لثقافة ، �أن �ملبادر�ت �جلديدة ل�شباق 

�لكربى  ل���ل���ط���ر�ن  �لحت�������اد  ج����ائ����زة 
للفورمول1 يف �أبوظبي 2013 ت�شهم 

يف �إثر�ء �ملنتج �ل�شياحي يف �لإمارة.

�إد�رة  وق���ال م��ب��ارك �ل��ن��ع��ي��م��ي، م��دي��ر 
�لرتويج و�ملكاتب �خلارجية يف �لهيئة: 
خا�شة  مل�شة  ي��ا���ش��الم  ح��ف��الت  ُت�شفي 

�ملقدمة  �ل�شياحية  بالتجربة  ترتقي 
خالل جائزة �أبوظبي �لكربى. ويعك�س 
برنامج هذه �حلفالت �لقيمة �مل�شافة 

وت�شتقطب  �حل������دث،  ي��وف��ره��ا  �ل���ت���ي 
د�خلياً  �جل��م��ه��ور  �إق���ب���اًلم���ن  ���ش��ن��وي��اً 
يف  زو�رن���ا  ويكت�شف  وعاملياً.  و�إقليمياً 

�ل��ت��ن��وع و�لتطور  �ل�����دورة ح��ج��م  ه���ذه 
�فتتاح  م��ع  �ل�شياحي  ملنتجنا  �مل�شتمر 
و�ملن�شاآت �لرتفيهية  �ملعامل  �ملزيد من 
يف جزيرة يا�س وغرها من �ملقا�شد يف 

خمتلف �أنحاء �لإمارة .
مبادر�ت  يا�س  مر�شى  حلبة  وطرحت 
�إىل جانب زيادة  وفئات تذ�كر جديدة 
 10% بن�شبة  للحدث  �لكلية  �ل�شعة 

�إىل 55.000 تذكرة.
وق�����ال ط�����ارق �ل���ع���ام���ري، م���دي���ر �أول 
�ل�شوؤون �لتجارية يف حلبة مر�شى يا�س 
�لتذ�كر  %42 من  بيع  �إىل  نهدف   :
رحبنا  وبينما  �لإم�����ار�ت.  دول���ة  خ���ارج 
�لعام �ملا�شي برقم قيا�شي من �جلمهور 
�لأ�شو�ق �خلارجية، نتطلع خالل  من 
منتجاتنا  ��شتثمار  �إىل  �جل��اري  �لعام 
�جل���دي���دة ل���ش��ت��ق��ط��اب ج��م��ه��ور �أكرب، 
ر�ئعة  فر�شة مت�شية عطلة  ومنحهم 

يف �أ�شبوع �لفورمول1 يف �أبوظبي .
�شبكة  تعزيز  على  حر�شنا  و�أو����ش���ح: 
مبيعات �لتذ�كر، ونعتزم تنفيذ بر�مج 
�لكربى  �جلائزة  �شباقي  يف  ترويجية 
يف بريطانيا وموناكو، وهو ما �شيمهد 

�لطريق لتحقيق �أهد�فنا .
�لثالثة  �ل�شباق  لأي��ام  تذ�كر  وتتوفر 
ب����امل����درج �ل��رئ��ي�����ش��ي ون������ادي �ل���ب���ادوك 
�ختيار�ً  تعترب  �لتي  �مل��اري��ن��ا  و�أج��ن��ح��ة 
مف�شاًل للجمهور �إىل جانب منتجات 
�أ�شعارها  ت��ب��د�أ  ت��ذك��رة  م��ن��ه��ا  ج��دي��دة 
بالدخول  وت�����ش��م��ح  دولر   100 م���ن 

تلة  يف  �ملفتوحة  �مل�����ش��اح��ات  �إىل  �ل��ع��ام 
يا�س  م��ر���ش��ى  ق��ل��ب حلبة  �أب��وظ��ب��ي يف 
وتذ�كر  عائلية بخ�شم خا�شة  وباقات 
ي���وم �جل��م��ع��ة و�لعديد  �مل��ب��ك��ر  �ل��غ��د�ء 
من �خليار�ت �حل�شرية منها �ل�شرفة 
�ملطلة على �حللبة وبرج مر�شى يا�س، 
وكذلك تذكرة يا�س بارك �لتي �شتتيح 
ح�شور  متعة  ��شتكمال  �حللبة  ل��زو�ر 
�شباق �لفورمول1 و�لدخول �إىل يا�س 
ووتر وورلد و عامل فر�ري �أبوظبي .

�لتذ�كر  ف��ئ��ات  تفتح  �ل��ع��ام��ري:  وب���نّي 
رح��ّب��ة م��ن �خليار�ت  �آف���اق���اً  �مل��ت��ن��وع��ة 
و�لفعاليات  و�ل����رب�م����ج  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
�ل����ر�ئ����ع����ة �����ش����و�ء د�خ�������ل �حل���ل���ب���ة �أو 
و�أبوظبي.  ي��ا���س  ج��زي��رة  يف  خ��ارج��ه��ا 
منتجات  ب��زي��ادة  خطوتنا  و�شت�شاعد 
على   70% بن�شبة  �جلديدة  �لتذ�كر 
�ج��ت��ذ�ب قطاعات �أك��رب م��ن �ل���زو�ر ل 
و�شباقات  �ل�شرعة  ه��و�ة  على  تقت�شر 

�لفورمول1 فح�شب .
وي�������ش���ت���ط���ي���ع �جل����م����ه����ور م�����ن دول�����ة 
ع��دد من  �لتذ�كر من  �شر�ء  �لإم���ار�ت 
وحمالت   ، للطر�ن  �لحت���اد  مكاتب 
ف��ن��دق يا�س  ���ش��ت��ورز و  ف��رج��ني ميجا 
و حلبة مر�شى يا�س ، �أو عرب �لت�شال 
من  �أو   ،800927 رق����م  ب��ال��ه��ات��ف 
www. خ���الل �مل��وق��ع �لإل���ك���رتوين
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عن  و�ف��ي��ة  معلومات  يت�شمن  و�ل���ذي 

خيار�ت �لتذ�كر و�لباقات و�ل�شباق. 

�شهد مقر نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لبحرية حركة ن�شطة مع بدء عملية 
�لقفال  �شباق  يف  للم�شاركة  �لت�شجيل 
قدما   60 �ملحلية  �ل�شر�عية  لل�شفن 
�ل�����ش��ب��ت �ملو�فق  ي���وم  ي��ن��ط��ل��ق  و�ل�����ذي 
�ل���ث���ام���ن ع�����ش��ر م���ن �ل�����ش��ه��ر �جل����اري 
ب���ون���ع���ر باجتاه  ����ش���ر  م����ن ج����زي����رة 
�أكرث  �إىل  ت�شل  ومل�شافة  دب��ي  �شو�طئ 
�ل�شباق  ويقام  بحريا.  ميال   51 من 
�لكبر �شنويا برعاية ودعم من �شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
�ملالية �شاحب  وزي��ر  دب��ي  نائب حاكم 
 1991 �ل�شباق عام  �لفكرة وموؤ�ش�س 
حيث ي�شل �حلدث يف دورت��ه �حلالية 
2013 �إىل �لن�شخة رقم 23 كر�شالة 
و�ملعاين  �لأه���د�ف  من  �لعديد  حتمل 
و�شعب  ق������ادة  م�����دي مت�����ش��ك  وت������ربز 
�لإم�������ار�ت ب���امل���وروث���ات و�إح���ي���اء حياة 
�رتبطت  و�ل��ل��ذي��ن  �مل��ا���ش��ي  �أه��ل��ن��ا يف 
ح��ي��ات��ه��م ب��ال��ب��ح��ر ك��م�����ش��در �ل�����رزق 

و�خلر �لوفر.
ن�شخته  يف  �ل�شباق  يحقق  �أن  ويتوقع 
�ل��ث��ال��ث��ة و�ل��ع�����ش��ري��ن جن���اح���ا كبر� 
و�ملتنامي  �لإق����ب����ال  ظ���ل  يف  خ��ا���ش��ة 
و�ل�شباقات  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ري��ا���ش��ات  يف 
�لرت�ثية على وجه �لتحديد مما يعني 
ر�عي �حلدث  ر�شالة  و�شول م�شمون 
�إىل كل �شر�ئح �ملجتمع حيث جند يف 
ل�شمو  كان  و�لتي  �لبحرية  �ل�شباقات 
ر�عي �حلدث دور� مهما يف تطويرها 
يف  �لبحرية  �ل�شباقات  تاأ�شي�س  منذ 

دبي بد�ية عقد �لت�شعينيات.
ومن �ملنتظر �أن ي�شجل �ل�شباق �ملرتقب 
م�شاركة  �جل�����اري   18 �ل�����ش��ب��ت  ي����وم 
قيا�شية وكبرة ت�شل �إىل ح�شور �أكرث 
من 3000 بحار� على منت �أكرث من 
خالل  يج�شدون  �شوف  �شفينة   100
�حلدث ملحمة �ملا�شي يف عودة رحلة 
�لغو�س من مو�شم �شاق وم�شن بحثا 
�إىل  �إ�شافة  �لكرمي  �لعي�س  لقمة  عن 

�لع�شر�ت من رجالت �للجنة �ملنظمة 
و�للجان �لتنظيمية �ملعاونة يف �حلدث 

�لكبر.
�شباق  يف  �ملنظمة  �للجنة  و�أ����ش���درت 
�لقفال 23 لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 
ع����دد� م���ن �ل���ل���و�ئ���ح و�لأن���ظ���م���ة �لتي 
�لكبرة  �لتظاهرة  �إجن���اح  يف  ت�شاعد 
ب��ن غليطة  ح��ي��ث ط��ال��ب ع��ل��ي جمعة 
رئي�س  ب��ال��وك��ال��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 

جميع  م��ن  لل�شباق  �ملنظمة  �للجنة 
قبل  �لت�شجيل  �مل�شاركة  يف  �لر�غبني 
قافلة  كافية من موعد حت��رك  ف��رتة 
ج��زي��رة �شر  �إىل  �هلل  ب����اإذن  �ل���ن���ادي 

بونعر تاأهبا لنطالقة �حلدث.
�لت�شجيل  �إغ��الق باب  �أن موعد  و�أك��د 
متام  يف  �ملقبل  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  �شيكون 
�شيتم  حيث  م�شاء  �خلام�شة  �ل�شاعة 
�ملحامل  ق���ائ���م���ة  �إع�������الن  ذل�����ك  ب���ع���د 

ليبد�أ  �ل��ك��ب��رة  �حل����دث  �مل�����ش��ارك��ة يف 
ب���ع���ده���ا �أط����ق����م �ل���ل���ج���ان �مل��ن��ظ��م��ة يف 
�إىل جزيرة �شر  و�لتوجه  �ل�شتعد�د 
بونعر للتجهيز و�لرتتيب ل�شتقبال 
و�إج������ر�ء عمليات  �مل�����ش��ارك��ة  �مل��ح��ام��ل 
ت�شبق  و�ل���ت���ي  �ل���روت���ي���ن���ي  �ل��ف��ح�����س 
�ل�شباق قبل موعد �لبد�ية يف �ل�شباح 
�لباكر يوم �ل�شبت 18 �جلاري. و�شدد 
�شرورة  على  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 

�حل�شور �ل�شخ�شي للنوخذة �أو مالك 
كل حممل م�شاركة يف �ل�شباق من �جل 
و�لتعليمات  �ل�شروط  كر��شة  ��شتالم 
�خلا�شة بامل�شاركة يف �ل�شباق �ملرتقب 
وكذلك �لالئحة �لتنظيمية لل�شو�بط 
و�لأنظمة �خلا�شة باإجر�ء�ت �لتو�جد 
)�شر  مل��ح��م��ي��ة  �ل���ب���ح���ري���ة  �مل����ي����اه  يف 
�لبيئة  �أ�شدرتها هيئة  بونعر( و�لتي 
�ل�شارقة  يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  و�مل��ح��م��ي��ات 

و�لتي �شيتم تزويد كل �مل�شاركني عند 
�لت�شجيل بن�شخة منها.

�إب����ر�ز هوية  ودع���ا ك��ذل��ك �إىل ج��ان��ب 
لأفر�د  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شاركني 
�لهوية  �أو  ���ش��ف��ر  )ج�������و�ز  �ل���ط���اق���م 
ع���دد  ي���ق���ل  ل  �أن  ع���ل���ى  �ل���وط���ن���ي���ة( 
�مل�������ش���ارك���ني يف ك����ل حم���م���ل ع����ن 12 
و�لعدد  �ملو�طنني  من  ن�شفهم  يحار� 
�ملتبقي من �أبناء دول جمل�س �لتعاون 

�ملحمل  م��ل��ك��ي��ة  �إ����ش���اف���ة  �خل��ل��ي��ج��ي 
و�ل�شادرة من نادي تر�ث �لإمار�ت.

ونوه بن غليطة على جميع �لر�غبني 
قارب  ملكية  ����ش��ط��ح��اب  �مل�����ش��ارك��ة  يف 
�لقطر و�ل��ذي �شر�فق كل حممل يف 
�ل�شباق على �أن يكون مطابقا لل�شروط 
ل  �أن  و�أهمها  �لقو�رب  بهذه  �خلا�شة 
21 قدما  يقل ط��ول كل ق��ارب عن ) 
27 ق��دم��ا( م��ع �لتز�م  ول ي��زي��د ع��ن 
�لإخالل  ع��دم  ب�شو�بط  م�شارك  ك��ل 
بروح �ملناف�شة من خالل �لبتعاد قدر 
وعدم  �ل�شباق  �شر  خط  عن  �لإمكان 

عرقلة �ملناف�شني �مل�شاركني.
�لقفال  ���ش��ب��اق  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر 
15 بطال خالل م�شرة  �شهد تتويج 
 1991 �حل��دث �لتي ب��د�أت منذ ع��ام 
و��شتمرت �شنويا برعاية و�هتمام �شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
16 وبر�ق  حيث توج �ملحمالن �لزير 
حممل  لكل  م���ر�ت  �أرب���ع  باللقب   30
�أي�����ش��ا �ملحمالن  �ل���ف���وز  ���ش��رف  ون����ال 
)مرتان   103 وغ����ازي   83 ����ش���رد�ل 
لكل حممل( وبينما ح�شل على �للقب 
�ل�شاحل  �ملحامل  و�ح��دة كال من  ملرة 
�ملا�شي(  �لعام  يف  �للقب  )حامل   31
 12 4 و�أطل�س  25 و�لقفاي  وزل��ز�ل 
و�لر�ئد 92 ود��س 45 و�جليون 17 
وفار�س   22 و�لزي����ب   36 ومن�شور 
46 و�لعوير 47 �شاحب �ول لقب يف 

�لن�شخة �لأوىل عام 1991.

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  جائزة  ل�  �لعامة  �لأمانة  عقدت 
لقاء  �لريا�شي  دبي  جمل�س  مبقر  �أم�س  �لريا�شي  لالإبد�ع 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �ل��ري��ا���ش��ي يف  �ل��ق��ط��اع  م��ع  مو�شعا 
و�لحت���اد�ت  �لأن��دي��ة  خمتلف  ع��ن  ممثلون  ح�شره  �ملتحدة 

و�ملوؤ�ش�شات �لريا�شية يف �لدولة.
ج���رى يف �ل��ل��ق��اء �ل���ذي حت���دث ف��ي��ه ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور �أحمد 
خليفة  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  و  للجائزة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ل�شريف 
�ل�شعايل ع�شو جمل�س �لأمناء رئي�س �للجنة �لفنية للجائزة 
ونا�شر �أمان �آل رحمة مدير �جلائزة - ��شتعر��س �لالئحة 
�لفنية و�آليات �لرت�شح للدورة �خلام�شة من �جلائزة �لأكرب 

و�لأغلى على م�شتوى �لعامل.
وتناول �شعادة �لدكتور �أحمد �ل�شريف �لأمني �لعام للجائزة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وفكر  و�أهد�فها  �جلائزة 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد 
م��ن خالل  �ملن�شود  �لتطور  �هلل يف حتقيق  رع��اه  دب��ي  حاكم 
تطبيق معاير �جلودة و�لتميز و�لإبد�ع يف �لعمل وهو �لنهج 

�لذي تعتمده �جلائزة يف عملها.

حققت  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �شعادته  و�أك���د 
مكا�شب هائلة يف جمال تطوير �لعمل يف جميع �لقطاعات 
�أن يحقق �لقطاع �لريا�شي  �آن �لأو�ن  و�لتميز فيه و�أنه قد 
تطور� يتنا�شب مع �لرعاية و�لدعم �لذي يناله من �لقيادة 
�لذي  �حلياة  جم��الت  جميع  يف  للتطور  وم��و�زي��ا  �لر�شيدة 
دول  ���ش��د�رة  �ملتحدة يف  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  م��ن  جعل 
�لعامل يف معظم �ملجالت. و�أ�شار �ل�شريف �إىل �أن �لريا�شيني 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يتمتعون مبيزة يح�شدهم 
�لرعاية  وه��ي وج��ود  �لأخ���رى  �ل��دول  �لريا�شيون يف  عليها 
و�لفوز  �لإجن����از�ت  حتقيق  على  حتفزهم  �لتي  و�لت�شجيع 
خليفة  �لدكتور  حتدث  جانبه  من  �ملرموقة.  �جلائزة  بهذه 
�ل�شعايل رئي�س �للجنة �لفنية للجائزة عن �لالئحة �لفنية 
�لفئة  لكونها  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �لإب�����د�ع  لفئة  ب��ال��رت���ش��ح  �خل��ا���ش��ة 
�مل�شتهدفة من �للقاء .. موؤكد� يف �لوقت ذ�ته �أهمية �لتميز يف 
�لتفكر �لإبد�عي و�يجاد �حللول للتخطيط �ل�شرت�تيجي 
�ل�����ش��ل��ي��م م��ن �أج����ل حت��ق��ي��ق �لأه������د�ف �ل��ت��ي ت�شعى ل��ه��ا كل 
موؤ�ش�شة ريا�شية. وتناول �شعادته �أمثلة يف كيفية �لتخطيط 

�ل�شليم �مل�شتند �إىل در��شة و�قع �لعمل و �لعنا�شر �ملوؤثرة يف 
عملية �لتقييم و�ختيار �مللفات �لفائزة. وقدم نا�شر �أمان �آل 
�خلام�شة  �ل��دورة  عن  مف�شال  �شرحا  �جلائزة  مدير  رحمة 
�لتقدم  و�آل��ي��ات  �لتناف�س  مبحاور  تعريفا  ت�شمن  للجائزة 
�ملتوفرة  �مل�شاركة وتطرق على �لآف��اق �لرحبة  و�إع��د�د ملف 
�أجل  من  فيها  �لريا�شية  و�ملوؤ�ش�شات  �لدولة  ريا�شيي  �أم��ام 
و�لفوز  �مل�شتويات  جميع  على  �لريا�شية  �لجن��از�ت  حتقيق 
ب�شرف �حل�شول على هذه �جلائزة �لتي باتت حلم �جلميع 

كريا�شيني وموؤ�ش�شات ريا�شية .
�ملا�شي  �لعام  تقدمت  وطنية  �أوملبية  جلنة   99 " �إن  وق��ال 
ل��ل��ف��وز بفئة �لإب�����د�ع �مل��وؤ���ش�����ش��ي ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ع��امل��ي وهو 
�لأول �لذي يتم فيه فتح باب  �لعام  رقم كبر قيا�شا بكونه 
�أهمية  على  ي��دل  وه��ذ�  �لوطنية  �لأومل��ب��ي��ة  للجان  �لرت�شح 
�ملوؤ�ش�شات  جميع  ل��دى  حافز  ي�شكل  كما  ومكانتها  �جل��ائ��زة 

�لريا�شية �ملحلية للتناف�س من �أجل �لفوز بها".
كانت �لأمانة �لعامة للجائزة قد بد�أت تلقي طلبات وملفات 
�مل�شاركني للتناف�س يف فئات �لدورة �خلام�شة للجائزة بعدما 

�ملا�شي  �ب��ري��ل  �لأول م��ن  ب��د�ي��ة م��ن  �لت�شجيل  ب��اب  مت فتح 
و�لذي �شي�شتمر حتى يوم 31 �أغ�شط�س �لقادم .

ومت عقد موؤمتر �شحفي �أو�خر �شهر مار�س �ملا�شي لالإعالن 
عن  �لك�شف  فيه  مت  للجائزة  �خلام�شة  �ل���دورة  �ط��الق  عن 
لتحقيق  �لزمنية  و�لفرتة  �جلائزة  وفئات  �لتناف�س  حماور 
�لجناز و �لتي مت حتديدها لتكون بني 16 �شبتمرب 2012 
و31 �أغ�شط�س 2013 .. و�آليات �لت�شجيل بو��شطة �لربيد 
�شروط  ��شتيفاء  بعد  �شخ�شيا  �مللف  �أوت�شليم  �لل��ك��رتوين 
م��ل��ف �ل��رت���ش��ح و����ش��ت��م��ارة �ل��رت���ش��ح �مل��ت��وف��رة ع��ل��ى �ملوقع 

�للكرتوين للجائزة .
تقدمي  �أهمية  �مل�شاركني  للجائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة  وتنا�شد 
ملف �لرت�شح مبكر� خ�شو�شا �إذ� كان �لريا�شي �أو �ملوؤ�ش�شة 
�إىل م�شتوى  ي��رت��ق��ي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة ق��د ح��ق��ق �جن����از� مم��ي��ز� 
�أو  قريبة  م�شاركات  ل��دي��ه  ولي�شت  �جل��ائ��زة  على  �لتناف�س 
حيث  �ملقبلة  �خلم�شة  �ل�شهور  خالل  حتقيقه  يتوقع  �جن��از 
ي��ك��ون م��ن �لأف�����ش��ل ل��ه��م ت��ق��دمي م��ل��ف��ات �ل��رت���ش��ي��ح مبكر� 
�كتمال  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  �ملتطلبات  جميع  ��شتكمال  �أج���ل  م��ن 

�نتظار  من  بدل  للجائزة  �لعامة  �لأمانة  من  وقبوله  �مللف 
�أو �لأي��ام �لأخ��رة لإر�شال �مللف وهي �لفرتة �لتي  �لأ�شابيع 
غلق  قبل  مبلفاتهم  �ملر�شحني  معظم  تقدم  ت�شهد  ما  ع��ادة 
تفاعال  للجائزة  �ملا�شية  �ل����دور�ت  و�شهدت  �ل��رت���ش��ح.  ب��اب 
قويا من �لقطاع �لريا�شي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�لوطن �لعربي مع �جلائزة من خالل حر�س �لريا�شيني 
للفوز  و�لتناف�س  فيها  �مل�شاركة  على  �لريا�شية  و�ملوؤ�ش�شات 
�ل��زي��ادة �مل�شتمرة يف عدد  �ل��ذي يت�شح م��ن  بها وه��و �لأم���ر 
�ملرت�شحني وك��ذل��ك زي���ادة يف ع��دد �ل���دول �ل��ت��ي ت��اأت��ي منها 
�ل��رت���ش��ي��ح��ات ل��ل��ف��وز ب��ه��ذه �جل���ائ���زة �ل��ت��ي ب��ات��ت تلعب دور 
�لإبد�ع  ثقافة  وتر�شيخ  �لتطوير  تقود جهود  �لتي  �لقاطرة 
لدى �لريا�شيني �لإمار�تيني و�لعرب بل و�لعامل �أي�شا حيث 
�لريا�شي  �لإب���د�ع  فئة  �شمن  عاملية  جائزة  تخ�شي�س  يتم 

�ملوؤ�ش�شي �لعاملي وذلك للعام �لثاين على �لتو�يل .
وكانت �جلائزة خم�ش�شة يف �لدورة �لر�بعة للجان �لأوملبية 
�لوطنية على �مل�شتوى �لدويل و�أ�شبحت يف �لدورة �خلام�شة 

خم�ش�شة لالحتاد�ت �لريا�شية �لدولية .

اإقبال كبري على امل�صاركة يف اليوم االأول

فتــــــح �لت�صجيـــل ل�صـبــــاق �لقفــــال 23 لل�صـــر�عيــــة 60 قــــدمــــًا
بن غليطة :احل�صور ال�صخ�صي )اإلزامي( للنواخذة واملالك

جائزة حممد بن ر��صد لالإبد�ع �لريا�صي تعقد لقاء مو�صعا ومثمر� مع �الأندية و�الحتاد�ت

جائزة �الحتاد للطري�ن �لكربى للفورموال1 توفر فئات تذ�كر �أكرث وحفالت مو�صيقية �أكرب وخيار�ت �أو�صع من �لباقات �ل�صياحية

�ل��دوري �ل�شباين لكرة  تابع مدرب ريال مدريد ثاين 
�لقدم �لربتغايل جوزيه مورينيو �نتقاد�ته �ىل لعبيه 
قطب  مو�طنه  م�شكلة  �ن  �لثالثاء  �م�س  �ك��د  عندما 
��شتقطاب  له على  ف��ار�ن  ر�فايل  بيبي مناف�شة  �لدفاع 

�جلماهرية �لتاألق.
بيبي  ت�شريحات  رد� على  ت�شريحات مورينيو  وجاءت 
�ملرمى  �مللكي حار�س  �لنادي  قائد  فيها عن  د�ف��ع  �لتي 
�لت�شكيلة  عن  مورينيو  ��شتبعده  �ل��ذي  كا�شيا�س  �يكر 

منذ عودته �ىل �ملالعب يف ني�شان-�بريل �ملا�شي.
وق����ال م��وري��ن��ي��و يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف ع�����ش��ي��ة مو�جهة 

فريقه ل�شيفه ملقة يف مبار�ة مقدمة من �ملرحلة 36 
م��ا يح�شل  �ل�شهل ج��د� حتليل  �مل��ح��ل��ي: م��ن  ل��ل��دوري 

لبيبي. م�شكلته حتمل ��شم ر�فايل فار�ن .
�أمل  لفهم خيبة  ذكاء كبر  �مل�شاألة  تتطلب  و�أ�شاف ل 
ب��ي��ب��ي. ذل���ك ل��ي�����س ���ش��ه��ال ع��ل��ى لع���ب ي��ب��ل��غ 31 عاما 
وهو  �لعمر.  م��ن  ع�شرة  �لتا�شعة  يف  �شاب  م��ع  مقارنة 
�شاب ر�ئع كانت لدي �ل�شجاعة للدفع به ��شا�شيا. من 

هنا تغرت حياة بيبي .
�لنادي  مع  �لثاين  مو�شمه  يف  �لفرن�شي  �ملد�فع  وتاألق 
�لت�شكيلة على ح�شاب  �أ�شا�شيا يف  �مللكي وخطف مركز� 

بيبي.
وكان بيبي طالب موؤخر� مورينيو باحرت�م �كرث للقائد 
كا�شيا�س �لذي ��شتبعده �ملدرب �لربتغايل منذ تعر�شه 
ل�شابة يف ك�شر يف �حد ��شابع يده �لي�شرى يف كانون 
مل  �لتمارين  �ىل  عودته  ورغ��م  �ملا�شي،  �لثاين-يناير 
يتمكن من ��شتعادة مكانه �ل�شا�شي يف ت�شكيلة �لنادي 
�ملدرب �لربتغايل يف�شل عليه دييغو لوبيز  �مللكي لن 
ل�شد  ��شبيلية  من  برنابيو  �شانتياغو  �ىل  �نتقل  �ل��ذي 

�لفر�غ �لذي تركه �شان �يكر .
وقال  كا�شيا�س،  على  لوبيز  تف�شيله  مورينيو  وج��دد 

�نه  �شيء.  كل  هذ�  كا�شيا�س،  على  لوبيز  دييغو  �أف�شل 
�أحبه هو حار�س مرمى يلعب  لي�س قر�ر� �شخ�شيا، ما 
ويفر�س  �لعالية  �لكر�ت  على  وي�شيطر  بالقدم  جيد� 

نف�شه �أمام �ملرمى.
و�ك���د م��وري��ن��ي��و �أن���ه ط��امل��ا ب��ق��ي م��درب��ا ل��ري��ال مدريد 
حالته  �ف�شل  يف  ك��ان  �ذ�  ��شا�شيا  �شيلعب  لوبيز  ف��ان 
�مللكي  �ل��ن��ادي  م��ع  مورينيو  م�شتقبل  �لغمو�س  ويلف 
�مام  ��شبانيا  لكاأ�س  �لنهائية  �ملبار�ة  �يام من   10 قبل 
�ملدرب  بني  موجودة  �لقطيعة  �ن  كما  مدريد،  �تلتيكو 
وبع�س �لالعبني. ويخو�س �لنادي �مللكي مبار�ة قوية 

نهائي  �م��ام��ه خلو�س  �مل��ج��ال  لف�شح  �م��ام ملقة  �ل��ي��وم 
�مل�شابقة �لوحيدة  �ملقبل وهي  �لكاأ�س �ل�شبوع  م�شابقة 
مو�شمه  �ن��ق��اذ  فر�شة  �مللكي  �ل��ن��ادي  فيها  ميلك  �لتي 
بعد خروجه خايل �لوفا�س من م�شابقة دوري �بطال 
وفقد�نه  �لمل���اين  دورمت��ون��د  بورو�شيا  ي��د  �وروب���ا على 
�مل �لحتفاظ باللقب �ملحلي حيث يتخلف بفارق 11 
نقطة خلف غرميه �لتقليدي بر�شلونة �ملت�شدر قبل 4 

مر�حل من نهاية �ملو�شم.
ويلعب �ي�شا �تلتيكو مدريد مع م�شيفه �شلتا فيغو يف 

مبار�ة مقدمة من �ملرحلة �ل�شاد�شة و�لثالثني.

مـــــورينــيــــو: م�صكلـــــة بـــيـبــــي منـــاف�صــــــة فــــــــار�ن 



�إطالق نار يرعب جنيفر لوبيز 
عا�شت �لنجمة �لأمركية جنيفر لوبيز حالة من �لذعر و�لقلق بعدما وقع 

�إطالق نار قرب مكان ت�شوير �أغنيتها �جلديدة يف فلوريد�.
فورت  يف  توقف  لوبيز  �أغنية  ت�شوير  �ن  �أمركية  �إع���الم  و�شائل  و�أف���ادت 
طلقات  ث��الث  �شماع  بعد  �ملكان  من  ب�شرعة  و�أب��ع��دت  بفلوريد�،  ل��ودرد�ي��ل 
هادئة  وب��دت  نف�شها  �شبطت  لكنها  �رتعبت  لوبيز  �ن  �ملوقع  وذك��ر  ن��اري��ة. 

و�شارت مع حبيبها كا�شرب �شمارت �إىل مكان �آمن.
�ل�شاطئ، يف حني كانت لوبيز  �لنار وقع �شمال  �إطالق  وقالت �ل�شرطة �ن 

ت�شور �أغنيتها يف �جلهة �جلنوبية.
هوية  على  للتعرف  م�شتمرة  �لتحقيقات  لكن  بعد،  �أح��د  توقيف  يتم  ومل 

مطلق �لنار و�شبب قيامه بذلك.

لعبة �إلكرتونية تعيد
 �ل�صباب للمخ خالل 10 �صاعات

�بتكر خرب�ء بريطانيون يف جمال �حلا�شوب وتكنولوجيا �ملعلومات، لعبة 
 7 مبعدل  �شبابا،  و�أك��رث  �أ�شغر  �مل��خ  جتعل  �أن  ميكنها  حديثة  �لكرتونية 
عام  �إىل  لتاأثر طويل قد ميتد  �شاعات،   10 ملدة  �شنو�ت عند ممار�شتها 

كامل.
وقال �لربوفي�شور فريد ويلن�شكي، �مل�شرف على �لدر��شة �لتي ن�شرت يف 
جملة )بلو�س و�ن( للعلوم، نحن نعلم �أن تلك �للعبة ميكنها �أن حتد من 
�نخفا�س و��شتعادة �شرعة �ملعاجلة �ملعرفية لبع�س �ل�شخا�س ، لفًتا �إىل 
تنطوي على  �لإنرتنت جماًنا  �إليها عرب  �لو�شول  �لتي ميكن  �للعبة  �أن 

تذكر �أمرين، و�شيلة �لنتقال وعالمة �لطريق.
للغاية، ولكن مت  �للعبة قد تبدو ب�شيطة  �أن مهمة  و�أ�شاف )ويلن�شكي(، 
�ملعاجلة،  �شرعة  ذل��ك  يف  مب��ا  �مل��ه��ار�ت،  م��ن  جمموعة  ل�شقل  ت�شميمها 
�للعبة  �أن  �إىل  �لباحثون  و�أ�شار  و�لرتكيز  �ملحيطية،  و�لروؤية  و�ل��ذ�ك��رة، 
مبمار�شتها،  �ل�شتمتاع  �أثناء  �ملعلومات  ليتذكر  �ملخ  تدريب  على  تعتمد 
�لن�شاء  ع��ام من ممار�شة جمموعة من  م��رور  بعد  �لختبار�ت  و�أظ��ه��رت 
�شاعات،  ع�شر  مل��دة  �للعبة  لتلك  عاًما   50 �إىل  �أعمارهم  ت�شل  و�ل��رج��ال، 
�أكرث ذكاء وق��درة على  �أ�شبحو�  مل تتاأثر ذ�كرتهم بالتقدم يف �ل�شن، بل 

�لرتكيز .
�أ�شغر،  �شنو�ت  ث��الث  �أدمغتهم  كانت  �ملتو�شط  يف  �أن  �لباحثون،  و�أ���ش��اف 
�لذ�كرة  ق��درة  ز�دت  و�لرتكيز،  لل�شرعة  و�ح��د  �ختبار  �إج���ر�ء  بعد  ولكن 

و�ملخ، و�أ�شبحا �أكرث �شباًبا مبعدل 7 �شنو�ت .
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

لورين هيل يف �ل�صجن
حكماً  �أم��رك��ي��ة  حمكمة  �أ����ش���درت 
ب��ال�����ش��ج��ن مل���دة ث��الث��ة �أ���ش��ه��ر بحق 
�لتهرب  بتهمة  هيل  لورين  �ملغنية 
م���ن �ل�����ش��ر�ئ��ب �ل��ف��در�ل��ي��ة، فيما 
لدفع  �ل���ش��ط��ر�ر  �لأخ����رة  �شبهت 
وحكم  ب���ال���ع���ب���ودي���ة  �ل���������ش����ر�ئ����ب 
على  ن��ي��ور�ك  حمكمة  يف  �لقا�شي 
�ل���ر�ب  مغنية   ، ع���ام���اً(   37( ه��ي��ل 
و�ملمثلة بال�شجن 3 �أ�شهر و�لإقامة 
�إىل  بالإ�شافة  �أ�شهر  ل�3  �جل��ربي��ة 
بتهمة  م�������ش���روط  �����ش����ر�ح  �إط�������الق 
�لتهرب من �ل�شر�ئب. ونقل موقع 
�أم زد( عن هيل قولها و�شعت  )تي 
يف منظومة مل �أعلم طبيعتها.. �أنا 
من �شاللة عبيد �شابقني ، وتابعت 
بعت 50 مليون وحدة و�لآن �أنا هنا 
يكن  مل  �إن  �ل�شر�ئب،  دي��ون  �أدف���ع 
ذلك مت�شاًل بالعبودبة فال �عرف 
�أق��رت بالذنب  ما هو . وكانت هيل 
مل  بعدما  �ل�شريبي  �ل��ت��ه��رب  م��ن 
ت�شرح عن �أرباح بقيمة 1.8 مليون 
و2007.   2005 ع��ام��ّي  ب��ني  دولر 
تنفيذ  �مل��غ��ن��ي��ة  ت���ب���د�أ  �أن  وي���ت���وق���ع 

�حلكم يف 8 متوز-يوليو �ملقبل.

تنجب تو�أمًا يف �لقطار للمّرة �لثانية 
بعد جتربة  على منت قطار  تو�أماً  �م��ر�أة هندية  �أجنبت 
�شابقة مماثلة قبل 4 �شنو�ت ذكرت و�شائل �إعالم هندية 
�أن زوبني ني�شا وزوجها حبيب �هلل، كانا على منت قطار 
م��ت��وج��ه م��ن م��وم��ب��اي �إىل غ��ون��د� ح��ني دخ��ل��ت �مل����ر�أة يف 
�ملخا�س وقال حبيب �هلل �إن ركاب �لقطار �شاعدو� زوجته 
يف �إجناب طفليها �ل�شبيني. و�أ�شاف �أ�شكر �هلل وزمالئي 
�ل��رك��اب �ل��ذي��ن ���ش��اع��دوين وك�شف �أن زوج��ت��ه ك��ان��ت قد 
قطار  منت  على  وف��ت��اة،  �شبي  �ل�شابق،  يف  ت��و�أم��اً  �أجنبت 

�أي�شاً قبل 4 �شنو�ت.

�أول م�صد�ص بال�صتيكي حقيقي 
مت��ك��ن��ت جم��م��وع��ة غ���ر رب��ح��ي��ة ت��ط��ل��ق ع��ل��ى ن��ف�����ش��ه��ا ��شم 
ديفين�س دي�شرتبيوتد من ت�شنيع �أول م�شد�س يد با�شتخد�م 
�أو  طابعة ثالثية �لأبعاد، و�أطلقت عليه ��شم ذي ليربيتور 
�ملحرر ، �لأمر �لذي �أثار خماوف �أع�شاء يف جمل�س �ل�شيوخ 
�لأمركي )�لكونغر�س(. وكان موؤ�ش�س هذه �ملجموعة، وهو 
طالب يف ق�شم �لقانون يف جامعة تك�شا�س يبلغ من �لعمر 25 
عاما يدعى كودي ويل�شون، قد �أعلن قبل نحو ثمانية �أ�شهر 
با�شتخد�م  بالكامل  م�شنوع  يد  م�شد�س  �أول  �شيخرتع  �أن��ه 
طابعة ثالثية �لأب��ع��اد، وقد جنح موؤخر� يف ذل��ك. وجميع 
�أجز�ء �مل�شد�س �ل�شتة ع�شر م�شنوعة من مادة �لبال�شتيك 
معدين  م�شمار  با�شتثناء  ب�شالبته،  يتميز  �لذي  �حل��ر�ري 
وحيد ��شتخدم ك� طارق للم�شد�س، ومتت طباعته با�شتخد�م 
طابعة ثالثية �لأبعاد. وي�شتخدم �مل�شد�س �لر�شا�س �لعادي 
وطو�حني ر�شا�س متغرة تبعا لنوع �لذخرة. وتقنيا فاإن 
فقد  طباعته،  تتم  مل  �إ�شافيا  مكونا  ي�شم  �مل�شد�س  ه��ذ� 
�إىل  �أون�شات  �شتة  ب��وزن  معدنية  قطعة  �ملجموعة  �أ�شافت 
�لك�شف  �أجهزة  �مل�شد�س جلعله قابال للك�شف عنه يف  ج�شم 
عن �ملعادن متا�شيا مع قانون �لأ�شلحة �لنارية �لتي ل ميكن 
مار�س-�آذ�ر  يف  ح�شلت  �ملجموعة  وك��ان��ت   . عنها  �لك�شف 
لها  لي�شمح  �لنارية  �ملا�شي على رخ�شة �حتادية لالأ�شلحة 
باأن تكون ُم�َشنِّعا قانونيا للم�شد�شات مثل �شركات �لأ�شلحة. 
وتثر طباعة مثل هذ� �مل�شد�س خماوف لدى كثرين، �إذ �إن 
و�شول ملف �لت�شميم �لثالثي �لأبعاد للم�شد�س )كاد( �إىل 
�لإنرتنت �شيتيح لكثرين حتميله، وبالتايل �شيتمكن من 
بال�شتيكي  م�شد�س  �إنتاج  من  �لأبعاد  ثالثية  طابعة  ميلك 
ب�شكل قانوين �أو غر قانوين، ل يوجد عليه رقم مت�شل�شل، 

ول يخ�شع لأي عقبات تنظيمية �أخرى.

زرع �ملاريجو�نا لعالج �بنه
�شبطت �ل�شرطة �لإيطالية رجاًل يحتفظ يف �شقته مبيالنو 
�أن��ه يقوم  �أو���ش��ح  و�ل���ذي  نبتة ماريجو�نا،  م��ن مئتي  �أك��رث 
بذلك من �أجل ت�شديد تكاليف عالج �بنه �مل�شاب بال�شرطان 
عن  �لثالثاء،  �م�س  �لإيطالية،  )�أن�شا(  �أنباء  وكالة  ونقلت 
�لدم،  ب�شرطان  �بني م�شاب  �إن  لل�شرطة،  �إل، قوله  دميون 
وكنت بحاجة �إىل �ملال فبد�أت بزرع �ملاريجو�نا و�أّكد دميون، 
�أن��ه ترك  نبتة ماريجو�نا،   241 �ل��ذي عرث يف منزله على 

وظيفته �ل�شابقة ليتفرغ لرعاية �بنه.

تز�يد �لناجني من �لنوبات �لقلبية 
تنوعت �لأخبار �لطبية بال�شحافة �لربيطانية �ل�شادرة �م�س حيث �أ�شارت �إحد�ها �إىل �إرتفاع كبر يف معدل �لناجني 
من �لنوبات �لقلبية، و�أملحت �أخرى �إىل �أن �لأرق ي�شاعف خطر �شرطان �لربو�شتاتا، وثالثة ذكرت �أن �ل�شعر �لأ�شيب 
ميكن �أن يكون �شيئا من �ملا�شي بعد �كت�شاف طريقة تعيد له �شبابه.  فقد �أظهر �إح�شاء �أوردت��ه �إندبندنت �أن عدد 
�لنا�س �لذي ينجون من �لنوبات �لقلبية تز�يد ب�شكل كبر بالأربعة عقود �ملا�شية. و�أوردت �ل�شحيفة نقال عن موؤ�ش�شة 
�لقلب �لربيطانية، وهي منظمة خرية متول م�شروعات �لأبحاث و�لتعليم و�لرعاية و�لتوعية للوقاية من �أمر��س 
�لقلب، �أنه كان هناك حتول ملحوظ بعد �أن �أظهرت �لبيانات �أن 70 % من �لن�شاء و68 % من �لرجال باإجنلرت� �لذين 
ي�شابون بنوبات قلبية ينجون منها. وقالت �ملوؤ�ش�شة �إنه رغم عدم قابلية �لإح�شاء�ت من قبل عام 2002 للمقارنة 
بطريقة مبا�شرة فاإن در��شة يف �ل�شبعينيات �أُجريت مبنطقة �أوك�شفورد�شر )مقاطعة بجنوب و�شط �إجنلرت�( بينت �أن 
ثلثي �لرجال و�لن�شاء من �شن 65 �إىل 69 ماتو� ب�شبب �لنوبات �لقلبية. ويف �شياق طبي �آخر، �أ�شارت نف�س �ل�شحيفة 
�إىل در��شة تفيد باأن �لأرق ميكن �أن ي�شاعف خطر �لإ�شابة مبر�س �شرطان �لربو�شتاتا بالرجال �لأكرب �شنا. وهذ� 
فاإن  �ل�شحيفة  ووف��ق  �ملعتاد.  �مل�شتوى  2.1 �شعف  �إىل   1.6 بزيادة من  �لنوم،  م�شاكل  ن�شبيا مع حدة  ي��زد�د  �خلطر 

�لدر��شة �أ�شارت �إىل �أن �ل�شبب جمهول، لكنها �أملحت �إىل �كت�شاف عالقة بني �لأرق و�شرطان �لثدي يف �لن�شاء.
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لعق �الأم م�صا�صة طفلها
 يحميه من �حل�صا�صية 

م�شا�شات  يلعقن  �للو�تي  �لأم��ه��ات  �أن  �شويدية  در����ش��ة  �أظ��ه��رت 
�أطفالهن يحمينهن من �حل�شا�شية و�أجرى باحثون من جامعة 
لعدة  وتابعوهم  وذوي��ه��م  طفاًل   174 �شملت  در����ش��ة  غوثينبورغ 
�شنو�ت للتحقق من �إ�شابتهم باحل�شا�شية و�لأكزميا و�لربو. وقد 
�أن  �مل�شا�شة، ووج��دو�  بتنظيف  �لأه��ل عن كيفية قيامهم  �شاألو� 
ن�شف �لأهل تقريباً ��شتعملو� فمهم من حني �إىل �آخر. و�أو�شحت 
�ل��در����ش��ة �ل��ن��ي ن�����ش��رت يف دوري����ة ط��ب �لأط���ف���ال ، �أن���ه م��ع بلوغ 
�لأطفال �شّن �ل�18 �شهر�ً، تبني �أن �لذين لعق و�لد�هم �مل�شا�شة 
�أقل عر�شة لالإ�شابة بالربو و�لأكزميا. وعز� �لباحثون ذلك �إىل 
ما  لعابهم  يف  �مل��وج��ودة  للبكتريا  �أطفالهم  يعّر�شون  �لأه��ل  �أن 
فورنو  �إيريك  �لطبيب  �أن  �لطفل. غر  لدى  �ملناعة  يعزز جهاز 
�شبكة  بيت�شبورغ قال يف مقابلة مع  �لطبي يف جامعة  �ملركز  من 
)�أيه بي �شي نيوز( �لأمركية �إن �لدر��شة �شغرة و�لأثر �لبعيد 
�لذين  �لأه��ل  �لبكتريا غر و��شح، ولكن  للتعر�س لهذه  �ملدى 
يعانون من �لهرب�س �لفموي وغره قد ينقلون �لعدوى للطفل. 
كما حذر �لطبيب جوناثان �شينكني من �لر�بطة �لأمركية لطب 

�لأ�شنان من خطر هذه �لبكتريا على �أ�شنان �لأطفال.

�لعثور على 3 فتيات فقدن قبل عقد 
ثالث  على  �لعثور  �لأم��رك��ي��ة  كليفيالند  مدينة  �شرطة  �أعلنت 
�لتي  �ملنطقة  ق��رب  منزل  يف  �شنو�ت  ع�شر  منذ  مفقود�ت  فتيات 
فقدن فيها، ومت �عتقال ثالثة �أ�شقاء يف �لق�شية. وذكرت �ل�شرطة 
يف بيان ن�شرته على موقعها �لإلكرتوين �أن �لفتيات �لثالث �أماند� 
بري وجينا ديجيزي�س ومي�شيل نايت �ملفقود�ت منذ ع�شر �شنو�ت 
�أن��ه��ن يف �شحة جيدة.  وج��دن يف منزل يف ج��ادة �شيمور، م��وؤك��دة 
�أن  قبل  �لق�شية  يف  �عتقل  لتينية  �أ���ش��ول  م��ن  رج��ال  �إن  وق��ال��ت 
تعلن لحقاً عن �عتقال �ثنني من �أ�شقائه �أي�شاً وفقدت �لفتيات يف 
حالت منف�شلة قبل عقد من �لزمن وقال قائد �شرطة كليفيالند 
مايكل ماكر�ث �أنه يعتقد �أن �لثالثة �حتجزن يف �ملنزل حيث عرث 
عليهن وبقني فيه طو�ل فرتة �ختفائهن، م�شر�ً �إىل �أن �لأ�شقاء 
�إليهم.  تهم  توجيه  بانتظار  �ملدينة  �شجن  �لثالثة حمتجزون يف 
و�حت�شد �لع�شر�ت �أمام �ملنزل �لذي عرث فيه على �لفتيات بينهم 
�ل�شاد�شة ع�شرة  و�أقاربهن وفقدت بري وهي يف عمر  عائالتهن 
يف �لعام 2003 بينما فقدت ديجيزي�س وهي يف �لر�بعة ع�شرة عام 
2002 ،ونايت فقدت عام 2002 وكان عمرها 22 عاماً. وعرث على 

�لفتيات على بعد �أميال قليلة من مكان فقد�نهن.

�أغلبية �لربيطانيني خاملون 
�لبالغني  رب���ع  �إىل  ت�����ش��ل  ن�����ش��ب��ة  �أن  ج���دي���دة  در�����ش���ة  �أظ���ه���رت 
�لأ�شبوع.  و�ح����دة يف  ���ش��اع��ة  ت��ت��ج��اوز  مل���دة ل  �ل��ربي��ط��ان��ي��ني مت�شي 
هيئة  ون�شرتها  ي��وغ��اف  موؤ�ش�شة  �أجرتها  �لتي  �ل��در����ش��ة،  ووج���دت 
�لربيطانيني  م��ن   %  43 �أن  ���ش��ي(  ب��ي  )ب��ي  �لربيطانية  �لإذ�ع����ة 
�لإر�شاد�ت  وت��و���ش��ي  �لأ���ش��ب��وع.  يف  �شاعتني  ع��ن  تقل  مل��دة  مي�شون 
�إىل  ي�شل  ما  مبمار�شة  �ملتحدة  �ململكة  �شكان  للحكومة  �ل�شحية 
وقالت  �أ���ش��ب��وع.  ك��ل  �ملعتدلة  �لبدنية  �لن�شاطات  م��ن  دقيقة   150
�لدر��شة �إن %60 من �لبالغني �لربيطانيني ميار�شون �لقليل من 
�لتمارين �لريا�شية كل �أ�شبوع، يف حني يق�شون معظم �أيام �لأ�شبوع 

دون �لقيام باأي ن�شاطات بدنية.
�ملمثل وعار�شة �لأزياء �لأوكر�نية �أوجلا كوريلنكو حلظة و�شولها حل�شور �لعر�س �لفتتاحي لفيلمها )�لن�شيان( يف �لعا�شمة �ليابانية طوكيو )رويرتز(.

بيون�صي تريد 
مزيدً� من �الأطفال 

بيون�شي  �لأم��رك��ي��ة  �لنجمة  ذك��رت 
�نها تريد �إجناب �ملزيد من �لأطفال، 
م�����ش��ددة ع��ل��ى �ن �ل��ع��م��ل �لأه�����م يف 
بلو  �بنتها  حماية  هو  حالياً  حياتها 
مقابلة  يف  بيون�شي  وق��ال��ت  �آي���ف���ي. 
�لأمركية  �شي  ب��ي  �آي���ه  �شبكة  على 
�لتي  �لنجاحات  كل  بالرغم من  �نه 
حققتها فهي حتب �لأمور �لب�شيطة 
�أهد�فها  �ن  على  م�شددة  �حلياة،  يف 
و�أح���الم���ه���ا ه���ي ك����اأه����د�ف و�أح�����الم 
�أريد  و�أو���ش��ح��ت  �آخ����ر.  �شخ�س  �أي 
وعائلة  ر�ئ��ع��ني  و�أ���ش��دق��اء  �ل�شعادة 
ر�ئعة . وتابعت �أريد �إجناب مزيد من 
بحاجة  �بنتي  �ن  و�أعتقد  �لأط��ف��ال، 
لبع�س �لرفقة، و�أنا �أحب كوين �أختا 
��شتمر�رها يف  م��ن  وب��ال��رغ��م  ك��ربى 
حت��ق��ي��ق �ل��ن��ج��اح��ات �ل��ف��ن��ي��ة، �أك���دت 
بيون�شي �ن عملها �لأه��م هو حماية 
تفرط  ب��اأن��ه��ا  �ع��رتف��ت  �بنتها،�لتي 
�أن تكون  �أ�شمن  �أن  بحمايتها و�أري��د 
وطبيعية..  و�آم��ن��ة  �شحية  حياتها 

هذه �أولويتي .

م�صرحية بالدوين تودع 
ل�صوء �الإير�د�ت

�أليك  �مل��م��ث��ل،  بطولة  �أي��ت��ام  م�شرحية  ت���وّدع 
�أ�شابيع   6 قبل  ب����رودو�ي،  خ�شبة  ب��ال��دوي��ن، 
من �ملوعد �ملحدد، ب�شبب �شوء �لإير�د�ت على 
طوين  ج��ائ��زت��ّي  �إىل  تر�شيحها  م��ن  �ل��رغ��م 

�لأ�شبوع �ملا�شي.
منتجي  �أن  �أمركية،  �إع��الم  و�شائل  وذك��رت 
يف  �لأخ��ر  �لعر�س  تقدمي  ق��ررو�  �مل�شرحية 
19 �أيار-مايو على م�شرح جر�لد �شونفيلد ، 
فيما كان من �ملقرر تقدميه يف 30 حزير�ن-
يونيو وتروي �مل�شرحية ق�شة �خوين يتيمني 

يختطفان رجاًل �أكرب منهما �شناً.
وكانت �مل�شرحية �شهدت خالفاً بني بالدوين 
و�شريكه يف �لبطولة �شيا ل بوف، ما �أدى �إىل 
و��شتبد�له  �مل�شرحية  م��ن  �لأخ���ر  �ن�شحاب 

ببني فو�شرت.
�أي���ت���ام ر���ش��ح��ت جل���ز�ئ���زت���ّي طوين  �أن  ي��ذك��ر 
م�شرحية بينها �أف�شل ممثل ل� توم �شتوريدج، 

و�أف�شل �إعادة �إحياء م�شرحي.

للفنون  �مللكية  �لكلية  متكنت جمموعة من طلبة 
�خ��رت�ع قناعني  لندن من  �لربيطانية  بالعا�شمة 
و�شمعية  ب�����ش��ري��ة  ق�����در�ت  م��رت��دي��ه��م��ا  مي��ن��ح��ان 

خارقة.
ويغطي �لنموذج �لأويل للقناع �لأول �أذن �مل�شتخدم 
ك��م��ي��ك��روف��ون مبا�شر  و�أن���ف���ه وف���م���ه، وي�����ش��ت��خ��دم 
بيئة  �أ���ش��و�ت معزولة يف  �شماح  ق��درة على  يعطيه 
��شتهد�ف  ميكن  �مل��ث��ال  �شبيل  فعلى  �شو�شائية، 
دون  بو�شوح  كلماته  و�شماع  ح�شد  و�شط  �شخ�س 

�لتاأثر بال�شو�شاء �ملحيطة.
�رتد�وؤه  فيتم  �لثاين  للقناع  �لأويل  �لنموذج  �أم��ا 
فوق عيني �مل�شتخدم، حيث تتوىل كامر� مدجمة 
�إىل جهاز  وت��ر���ش��ل��ه ل���ش��ل��ك��ي��ا  �ل��ف��ي��دي��و  �ل��ت��ق��اط 
�ملوؤثر�ت  م��ن  جم��م��وع��ة  تطبيق  ي��ت��وىل  ح��ا���ش��وب 
عليه بالوقت �حلقيقي ويعيد �إر�شاله �إىل �ل�شخ�س 
مرتدي �لقناع. وعلى �شبيل �ملثال باإمكان �ل�شخ�س 
م�شاهدة �أمناط حركة م�شابهة للتاأثر �لذي ينتج 
�ل�شوئي  �لتعر�س  ذ�ت  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  عن 
تيم  وه��م  �إي��دو���س  �مل�شروع  فريق  وي��رى  �لطويل. 

بوكلي وميلي كاليف-�شميث ومي �إيون كيم ويوتا 
�شوغاو�ر� �إمكانات عديدة ل�شتغالل هذه �لتقنية، 
�لإب�شار  قناع  ��شتخد�م  ميكن  �ملثال  �شبيل  فعلى 
�ملختلفة،  بالريا�شات  وتقنيتها  �حلركة  لتحليل 
كما ميكن لهاوي �حلفالت �ملو�شيقية تركيز �شمعه 

على عازف بعينه خالل �حلفلة.
�لتقنية  تتطور  بينما  فاإنه  �لفريق  �أع�شاء  ووف��ق 
ب�شكل كبر تبقى �لقدر�ت �جل�شدية لالإن�شان هي 
ذ�تها، لذلك جاءتهم فكرة تطوير هذين �لقناعني 
مع  تتما�شى  �أك��رب  ق���در�ت  �لب�شرية  �حل��و����س  ملنح 

�لتطور �لتقني.
وب��ي��ن��م��ا م���ا ي����ز�ل �ل��ن��م��وذج��ان �لأول����ي����ان لهذين 
م�شابل  م��وق��ع  وف���ق  ن�شبيا،  ب�شيطني  �ل��ق��ن��اع��ني 
�مل��خ��ت�����س ب��اأخ��ب��ار �ل��ت��ق��ن��ي��ة، ف����اإن �ل��ف��ك��رة مثرة 
�أمام  جديدة  �آفاقا  تفتح  قد  �إنها  حيث  لالهتمام، 
�إن  �ملوقع  ويت�شاءل  ب�شرية خارقة.  تطوير قدر�ت 
كان �شيتاح م�شتقبال ربط نظارة غوغل، على �شبيل 
�ملثال، مع تقنية تعظيم �لإب�شار �أو �ل�شمع لتعزيز 

�حلو��س.

قناع مينح مرتديه قوى خارقة 

باري�ص هيلتون تريد �ال�صتقر�ر.. و�الإجناب
�أولوياتها، وبدًل من �لت�شلية و�ل�شهر باتت تريد �لآن  غرت جنمة �ملجتمع �لأمركية باري�س هيلتون 
فاإن  �مل�شدر،  �لأمركية وح�شب  �إ���س ماغازين(  )يو  �أف��ادت جملة  ما  وفق  �لأطفال،  و�إجن��اب  �ل�شتقر�ر 
هيلتون )32 �شنة( قالت يف مقابلة تلفزيونية، �إنها حتر�س على �لبقاء بعيدة عن �مل�شاكل، م�شيفة �إنها 

تريد �ل�شتقر�ر مع حبيبها ريفر فييبري )21 �شنة(. 
وقالت: �أعتقد �ن هذ� هو حلم كل �مر�أة، و�أعتقد �ن معنى �حلياة هو �إجناب �أطفال وتاأ�شي�س عائلة 

يوماً ما. 
�نني  ��شعر  م�شيفة:  �شنة،   11 ي�شغرها  �ل��ذي  بحبيبها  ب�شدة  مغرمة  �نها  على  هيلتون  و���ش��ددت 
�نني  لو  �نه يعاملني كما  كما  �إخال�شاً  �لرجال  �أك��رث  �أح��د  بوجوده يف حياتي فهو  حمظوظة ج��د�ً 

�أمرة .. كما �أكدت �ن حبيبها: هو �أجمل �لرجال �لذين ر�أيتهم يف حياتي.


