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اإماراتي اأول راٍم عربي يحرز ميدالية عاملية 
بعد التعديالت التي اأجراها االحتاد الدويل

عربي ودويل

ويل عهد عجمان ي�سهد اطالق جم�سمات 
على �سكل �سمكة بعدد من اأبرز �سوارع االإمارة

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

يف ر�سالة �سينّية غري م�سبوقة .. ال�سّيدة 
االأوىل اجلديدة تلهب االإمرباطورية ..!

•• اأبوظبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ثقة  جتديد  اأن  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة باحلكومة يفر�س علينا م�شاعفة 
واجتماعية  تنموية  واأول��وي��ات  مهمة  وطنية  ملفات  مع  للتعامل  اجلهود 

رئي�شية وحتقيق تطلعات املواطنني يف العي�س الكرمي. 
جاء ذلك خالل تروؤ�س �شموه جلل�شة جمل�س الوزراء الأوىل بعد الت�شكيل 
الفريق  وذلك بح�شور  الرئا�شة  بق�شر  ام�س  والتي عقدت �شباح  اجلديد 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية 

الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.
ورحب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بالوزراء اجلديد 
وخاطب اجلميع موؤكدا اأن التوقعات عالية والثقة بكم كبرية والأولويات 
بالعمل  اجلميع  �شموه  ووج��ه  الأف�شل  ي�شتحق  الإم���ارات  و�شعب  وا�شحة 
بروح الفريق الواحد وباأن يكون تطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني هي 
الأولوية رقم واحد يف جدول اأعمالهم واأجندات وزاراتهم وهيئاتهم حيث 
روؤي��ة واح��دة ورئي�س واحد..  الواحد حتت  الفريق  قال �شموه نعمل بروح 

وتطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني هي الأولوية رقم واحد.
)التفا�شيل �س2(

   

حممد بن را�شد يراأ�س وفد الدولة
 اإىل القمة العربية يف الدوحة

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يتوجه 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي بحفظ اهلل ورع��اي��ت��ه اإىل  ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
الدوحة اليوم الإثنني على راأ�س وفد الدولة اإىل اأعمال الدورة العادية 
ال� 24 للقمة العربية..التي تبداأ اأعمالها يف العا�شمة القطرية يوم غد 

الثالثاء وت�شتمر يومني. يرافق �شموه اإىل القمة وفد رفيع امل�شتوى. 

اأّكد اأّن اإ�ضالم نداء تون�س لي�س اإ�ضالم النه�ضة
ال�شب�شي: تون�س على م�شارف نكبة كربى..!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

عقد حزب حركة نداء تون�س ندوته الوطنية الأوىل لكوادره حيث اأكد 
رئي�س احلكومة التون�شية الأ�شبق ورئي�س احلزب الباجي قائد ال�شب�شي 
اأن الربنامج الجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي للحزب بات جاهزا واأنه 
مل يعد هناك اأي مربر كي يتم اإق�شاء نداء تون�س من احلوار الوطني.

واأ�شاف قائد ال�شب�شي امل�شاريع اأعددناها ولدينا جلان تعمل والربنامج 
املتكامل جاهز منذ نحو ثالثة اأ�شهر ولكن اأردنا اأن ينظر كافة اإطارات 

احلزب يف هذه امل�شاريع.                                   )التفا�شيل �س15( حممد بن را�شد خالل تروؤ�شه اجتماع جمل�س الوزراء  )وام(

جمل�س الوزراء يعقد اأوىل جل�ضاته بالت�ضكيل اجلديد ويعتمد م�ضروعي قانونني للح�ضانات وملكافحة الأمرا�س ال�ضارية

حممد بن را�شد : نعمل بروح الفريق الواحد حتت روؤية واحدة ورئي�س واحد

�شقوط عا�شمة اأفريقيا الو�شطى وفرار رئي�شها اىل الكونغو  االحتالل يدمر قرية خيام بالقد�س ويعتقل 8 بال�شفة
•• رام اهلل-وكاالت:

اعتقلت قوات الحتالل الإ�شرائيلي ام�س ثمانية فل�شطينيني من ال�شفة 
حمافظات  يف  تركزت  العتقالت  ان  فل�شطينية  م�شادر  وقالت  الغربية. 
اأ�شعد  املعتقلني  بني  من  اإن  واأ�شافت  واخلليل..  ونابل�س  وطولكرم  جنني 
اإبراهيم عز الدين �شقيق الأ�شري جعفر عز الدين الذي خا�س ا�شرابا عن 

الطعام لأكرث من ثالثة �شهور. 
ايام  قبل  بناها  خيام  قرية  ام�س  فجر  ال�شرائيلي  اجلي�س  اقتحم  وق��د 
نا�شطون فل�شطينيون قبالة م�شتوطنة معاليه ادوميم �شرق مدينة القد�س 
واطلقوا عليها ا�شم حي احفاد يون�س، وهدم خيامها واعتقل �شاغليها، كما 

افاد م�شوؤولون فل�شطينيون.

الفجر تنفرد بخطة الرتبية يف ا�ضتحداث واإحالل ودمج مدار�س حتى 2030

اأكرث من 256 م�شروعا ن�شيب االأ�شد للفجرية 
وراأ�س اخليمة واالأولوية للكثافات ال�شكانية

•• بانغي-وكاالت:

�شيطر متمردون على بانغي عا�شمة جمهورية اأفريقيا 
الو�شطى ما اجرب رئي�س البالد فران�شوا بوزيزي على 
الفرار اإىل جمهورية الكونغو املجاورة بح�شب م�شوؤول 
اجلمهورية  رئا�شة  با�شم  املتحدث  وق���ال  باحلكومة. 
�شيطر املتمردون على املواقع ال�شرتاتيجية يف املدينة 

..اأمتنى األ يقوموا باأي اأعمال انتقامية.
اأفادت  الأفريقية  العا�شمة  ال��واردة من  الأنباء  وكانت 
ب���اأن ال��ق��ت��ال يف ب��ان��غ��وي جت��دد م��رة اأخ���رى بعد هدوء 

•• دبي – حم�شن را�شد 

الرتبية  وزارة  اأعدتها  التي  الت�شغيلية  اخلطة  ك�شفت 
مدار�شها  لكافة  امل��ي��داين  امل�شح  خ��الل  م��ن  والتعليم، 
 ، ال�شمالية  والإم����ارات  دب��ي  التعليمية  املناطق  بكافة 
اجلديدة  املدر�شية  للمباين  املقرتحة  امل�شاريع  ب�شاأن 
م��ب��ان م��دار���س الإحالل  املقبلة وك���ذا  الأع����وام  خ��الل 
 256 اأك���رث م��ن  اأن ه��ن��اك  2030، ع��ن  ال��ع��ام  ح��ت��ى 
م�����ش��روع��ا ج���دي���دا م���ن اإح�����الل وا����ش���ت���ح���داث ودم�����ج ، 
 ، اخلطة  تلك  من  ن�شخة  على  )الفجر(  ح�شلت  وق��د 

موؤقت اعقب تبادل اطالق نار وانفجارات.
�شيليكا  متمردي  ب��اأن  الفرن�شية  الأنباء  وكالة  واأف��ادت 

اعلنوا �شيطرتهم على الق�شر الرئا�شي.
واتهم املتمردون، الذي يقومون بعمليات �شغب متقطعة 
منذ دي�شمرب كانون الول، رئي�س البالد بعدم احرتام 
التمرد لوكالة  اأحد زعماء  اتفاقية �شالم معهم. وقال 
النباء الفرن�شية لقد ا�شتولينا على ق�شر الرئا�شة لكن 
يخططون  املتمردين  اإن  واأ�شاف  به.  يكن  مل  بوزيزي 
للتوجه اإىل الإذاعة الر�شمية حيث �شيقوم قائد التمرد 

بالقاء خطاب منها.

والتي راعت فيها الوزارة ا�شتحداث مباين تعليمية يف 
املناطق البعيدة عن الكثافات ال�شكانية ، حتى ل يقطع 
الطالب والطالبات م�شافات طويلة ملدار�شهم ، وكذلك 
التي ت�شهد منوا  املناطق  ا�شتحداث مباين تعليمية يف 

�شكانيا وم�شاريع اإ�شكانية متزايدة.
امل��دار���س لكونها  كما ت�شمنت اخل��ط��ة دم��ج ع���ددا م��ن 
واقعتني يف منطقة �شكنية واحدة وقرب امل�شافة بينها 
املدر�شتني  ك��ال  يف  الطلبة  اأع���داد  قلة  اإىل  بالإ�شافة   ،

ي�شتلزم دجمهما.
)التفا�شيل �س3(

الفجر........    05:00            
الظهر.......    12:29  
الع�رص........   04:00   
املغرب.....   06:37  
الع�صاء......   08:07

م�شرف يتحدث و�شط اأن�شاره يف كرات�شي  )رويرتز(

عنا�شر من اجلي�س احلر ينت�شرون يف �شارع �شيدي مقداد بدم�شق )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�شوري  الئ���ت���الف  رئ��ي�����س  اع��ل��ن 
م���ع���اذ اخلطيب  اح���م���د  امل���ع���ار����س 
بعد  ام�����س  من�شبه  م��ن  ا�شتقالته 
الئتالف غ�شان  انتخاب  ايام على 
يف  م��وؤق��ت��ة،  حلكومة  رئي�شا  هيتو 
حني رف�س اجلي�س ال�شوري احلر 
العرتاف بالأخري لغياب التوافق 
اخلطوة  ه�����ذه  وت���ع���ك�������س  ح����ول����ه. 
عربية  قمة  بيومني  �شبقت  ال��ت��ي 
الئتالف،  اليها  دع��ي  ال��دوح��ة  يف 
املعار�شة  داع����م����ي  ب����ني  جت����اذب����ا 
بالتاأثري  الحتفاظ  يف  الراغبتني 
الكرب على من يحتمل ان يتولوا 
���ش��وري��ا يف حال  الم������ور يف  زم�����ام 
�شقوط نظام الرئي�س ب�شار ال�شد.

املعار�شة  مقاتلو  ح��ق��ق  م��ي��دان��ي��ا، 
جنوب  يف  مهما  ت��ق��دم��ا  ال�����ش��وري��ة 
�شريط  ع��ل��ى  ب�شيطرتهم  ال��ب��الد 
كيلومرتا من احلدود   25 بطول 
اجل������ولن، يف حني  اىل  الردن����ي����ة 

ثوار �ضوريا ي�ضيطرون على �ضريط حدودي بطول 25 كيلومرتا 

اخلطيب ي�شتقيل واحلر يرف�س االعرتاف بهيتو

•• اإ�شالم اباد-وكاالت:

باك�شتانيا  ج����ن����دي����ا   17 ل����ق����ي 
ا�شتهدف  ه���ج���وم  يف  م�����ش��رع��ه��م 
�شمال  اإق��ل��ي��م  ل��ل��ج��ي�����س يف  ح���اج���زا 
وزي��ر���ش��ت��ان )���ش��م��ال غ���رب( . واأكد 
17 من  اأن  ال��ب��اك�����ش��ت��اين  اجل��ي�����س 
ب�شمال  ال��ه��ج��وم  ق��ت��ل��وا يف  ج��ن��وده 
وزير�شتان، حيث اأقدم مهاجم على 
مفخخة  ب�شاحنة  احل��اج��ز  اقتحام 
منطقة  يف  وذل���ك  نف�شه،  وتفجري 
تعد معقال حلركة طالبان باك�شتان 
اأي�����ش��ا ع�شرة  وح��ل��ف��ائ��ه��ا. واأ���ش��ي��ب 

جنود بجروح يف الهجوم.
ال�����ذي و�شل  ال���وق���ت  ج����اء ه����ذا يف 
ال�شابق  الباك�شتاين  الرئي�س  فيه 
كرات�شي  اإىل مدينة  برفيز م�شرف 
الباك�شتانية بعد غياب دام 4 �شنوات 

وذلك  الختياري  املنفى  يف  ق�شاها 
ت��ه��دي��دات بالقتل  ال��رغ��م م��ن  على 

تلقاها من طالبان باك�شتان.
وعاد م�شرف اإىل باك�شتان حيث من 
املتوقع اأن يقود حزبه يف النتخابات 

ال��ربمل��ان��ي��ة امل����ق����ررة يف م���اي���و اي���ار 
طالبان  ح���رك���ة  وك����ان����ت  امل���ق���ب���ل. 
مقطع  يف  ه���ددت  ق��د  الباك�شتانية 
بال�شتعانة  ال�����ش��ب��ت  ب��ث��ت��ه  م�����ش��ور 
لغتيال  ان��ت��ح��اري��ني  مب��ه��اج��م��ني 

الفوري  ب���ال���رد  ا���ش��رائ��ي��ل  ح����ذرت 
الأرا�شي  م��ن  ن��ار  اط��الق  اأي  على 

ال�شورية.
وق�����ال اخل��ط��ي��ب ك��ن��ت ق���د وع���دت 
ابناء �شعبنا العظيم، وعاهدت اهلل 
المور  و�شلت  ان  �شاأ�شتقيل  انني 

ب��ع�����س اخل���ط���وط احل���م���راء،  اىل 
وان��ن��ي اأب����ر ب��وع��دي ال��ي��وم واعلن 
الوطني،  الئتالف  من  ا�شتقالتي 
كي ا�شتطيع العمل بحرية ل ميكن 
توفرها �شمن املوؤ�ش�شات الر�شمية، 
بح�شب بيان على �شفحته الر�شمية 

على في�شبوك.
ا�شاف اننا لنفهم املنا�شب و�شائل 
ولي�شت  النبيلة،  امل��ق��ا���ش��د  ت��خ��دم 
نحافظ  او  ال��ي��ه��ا  ن�����ش��ع��ى  اه���داف���ا 
رئا�شة  ي���ت���وىل  ان����ه  ع��ل��م��ا  ع��ل��ي��ه��ا، 
ت�شرين  يف  ت�شكيله  منذ  الئتالف 

الثاين نوفمرب.
الداعمة  ال��دول  اخلطيب  وانتقد 
للمعار�شة، معتربا ان كل ما جرى 
ت��دم��ري يف  م���ن  ال�����ش��وري  لل�شعب 
ع�شرات  واعتقال  التحتية،  بنيته 
اأبنائه، وتهجري مئات  الألوف من 
الأل�����وف، وامل��اآ���ش��ي الأخ�����رى لي�س 
كافيا كي يتخذ قرار دويل بال�شماح 

لل�شعب ان يدافع عن نف�شه.
وا�شاف كثريون هم من قدموا يد 
ون�شكرهم  �شرفة،  ان�شانية  ع��ون 
واقعا  ام���را  ه��ن��اك  ان  ال  جميعا. 
مرا وهو تروي�س ال�شعب ال�شوري 
وح�شار ثورته وحماولة ال�شيطرة 

عليها.
للطاعة  م�شتعد  هو  من  ان  وتابع 

ف�������ش���وف ي���دع���م���ون���ه، وم������ن ي����اأب 
)يرف�س( فله التجويع واحل�شار. 
ون���ح���ن ل����ن ن��ت�����ش��ول ر����ش���ا اح����د، 
باعدامنا  ق�����رار  ه���ن���اك  ك����ان  وان 
نحن،  نريد  كما  فلنمت  ك�شوريني 
ولن  ف��ت��ح  ق���د  احل���ري���ة  ب����اب  وان 
يغلق، م�شددا على ان ر�شالتنا اىل 
�شوف  ال�شوري  القرار  ان  اجلميع 
وال�شوريون  ال�����ش��وري��ون،  ي��ت��خ��ذه 

وحدهم.
وع��ل��ق وزي���ر اخل��ارج��ي��ة المريكي 
جون كريي من بغداد على ا�شتقالة 
اخل��ط��ي��ب ق���ائ���ال ان اخل���ط���وة مل 
معجب  ان��ا  وا�شاف  مفاجئة،  تكن 

به واقدر قيادته.
وتاأتي ال�شتقالة يف اعقاب انتخاب 
املعار�س غ�شان هيتو يف ا�شطنبول، 
رئ��ي�����ش��ا حل��ك��وم��ة الئ���ت���الف التي 
اخلا�شعة  امل��ن��اط��ق  ادارة  �شتتوىل 
تالها  خطوة  يف  ال��ث��وار،  ل�شيطرة 
تعليق عدد من املعار�شني البارزين 

ع�شويتهم يف الئتالف.

مقتل 17 جنديا باك�ضتانيا ب�ضاحنة مفخخة 

م�شرف يف باك�شتان واختيار كهو�شو رئي�شا للحكومة االنتقالية
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حمدان بن را�شد و�شيف بن زايد يوقعان مذكرة تفاهم بني وزارتي الداخلية واملالية

االإمارات ت�شت�شيف ور�شة عمل عربية حول ال�شيا�شات ال�شبابية
•• دبي-وام:

ت�شت�شيف دولة الإمارات العربية املتحدة يف الثالث من اأبريل القادم ور�شة 
املنطقة  يف  لل�شباب  العاملي  العمل  برنامج  ح��ول  الثانية  الإقليمية  العمل 
وت�شتمر   . العربي  لل�شباب  داعمة وممكنة  �شيا�شة  نحو  �شعار  العربية حتت 
ور�شة العمل يومني مب�شاركة - 31 - خبريا ميثلون - 15 - دولة عربية 
اإ�شافة اىل ممثلني عن املنظمات الدولية يف مقدمتهم منظمة العمل الدولية 
اخلرباء  م��ن  وع��دد  لل�شكان  املتحدة  الأمم  و�شندوق  اليوني�شف  ومنظمة 
ابراهيم  و�شرح  املختلفة.  ال�شباب  قطاعات  يف  املتخ�ش�شني  وامل�شت�شارين 
والريا�شة..اأن  ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  ع��ام  اأم��ني  حممد  عبدامللك 
ا�شت�شافة الهيئة هذه الور�شة بالتعاون مع جلنة الأمم املتحدة القت�شادية 
نحو  الرامية  الهيئة  ا�شرتاتيجية  اإط���ار  يف  ..ت��اأت��ي  ال�شكوا  والجتماعية 

النطالق اإىل العاملية وتبادل اخلربات مع اأ�شحاب الخت�شا�س مما يحقق 
للمعايري  وفقا  بالدولة  ال�شبابي  العمل  منو  يف  والت�شريع  املطلوب  الدعم 
وامل�شتجدات  املعا�شرة  الأو���ش��اع  ظ��ل  يف  اأن��ه  اإىل  عبدامللك  واأ���ش��ار  العاملية. 
الأحداث  الكبري يف هذه  ال�شباب  دور  وب��روز  العامل  يعي�شها  التي  املت�شارعة 
العتناء  يف  الر�شيدة  قيادتنا  وتطلعات  روؤي��ة  لتحقيق  ال�شعي  علينا  يحتم 
هذه  وتاأتي  ومهنيا  وعلميا  وفكريا  قياديا  وتدريبها  وتاأهليها  الفئة  بهذه 
ال��ع��ام لو�شع  امل��زم��ع تنفيذها ه��ذا  امل��ب��ادرات  ال��ور���ش��ة ك��واح��دة م��ن ع�شرات 
اللجنة  اآل علي رئي�شة  . وقالت وفاء  �شبابية حمليا وعامليا  اإماراتية  ب�شمة 
املنظمة للور�شة اأنها تعد الأوىل من �شل�شلة ور�س عمل تدريبية �شت�شتهدف 
م�شوؤولني فنيني معنيني ب�شياغة وتطوير �شيا�شات وبرامج �شبابية يف جميع 
الدول الأع�شاء بلجنة الأ�شكوا وذلك �شمن اخلطة العامة لقطاع التنمية 

الجتماعية لالإ�شكوا 2012 - 2013.

•• اأبوظبي -وام:

وقع �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
وزير  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
�شيف  ال�شيخ  �شمو  والفريق  املالية 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
ال��رئ��ا���ش��ة مذكرة  ام�����س يف دي����وان 
الداخلية  وزارت��������ي  ب����ني  ت���ف���اه���م 
ت��ط��وي��ر خدمات  ب�����ش��اأن  وامل���ال���ي���ة 
الدفاع املدين على م�شتوى الدولة 
وف��ق��ا ل���الإج���راءات امل��ال��ي��ة املعمول 

بها بني الوزارتني يف هذا ال�شاأن.
ا�شتحداث  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ان  وات��ف��ق 
التطوير  اأن�شطة جديدة لربنامج 
املطلوبة  املالية  العتمادات  واإدراج 
الدفاع  ت��ط��وي��ر خ��دم��ات  مل��ي��زان��ي��ة 
����ش���ن���وي���ا وت�����ش��ك��ي��ل جلنة  امل�������دين 
م�شرتكة ملتابعة تنفيذ بنود مذكرة 
ذات  البنود  م��ن  وغ��ريه��ا  التفاهم 

ال�شلة.
وقال �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
اآل مكتوم اإن توقيع مذكرة التفاهم 
ا�شتجابة  ياأتي  الداخلية  وزارة  مع 
لقرارات جمل�س ال��وزراء وخططه 
و���ش��ع��ت تطوير  ال���ت���ي  ال��ت��ن��م��وي��ة 
بدولة  امل������دين  ال����دف����اع  خ����دم����ات 
اأولوياتها  اأب����رز  �شمن  الإم������ارات 
ا�شتغالل  اأف�شل  والتزاما لتحقيق 
للموارد احلكومة الحتادية الأمر 
تعزيز  على  قدرتنا  م��ن  زاد  ال��ذي 
املجتمع  بدعم  اخلا�شة  مبادراتنا 
وحتقيق  الإم�����ارات  ل��دول��ة  املحلي 

التنمية امل�شتدامة .
واأ�شاف �شموه اإن هذه املذكرة تعزز 
وزارة  مع  ال�شرتاتيجية  عالقتنا 
روؤية  م��ع  يتما�شى  مب��ا  ال��داخ��ل��ي��ة 
الإمارات 2021 الهادفة للو�شول 
اإىل حكومة تركز على املواطن اأول 
تت�شم  وف��ع��ال��ة  م�����ش��وؤول��ة  وت���ك���ون 
ب���امل���رون���ة والإب��������داع وت��ت��ط��ل��ع اإىل 
وزارة  يف  منتلك  كما   .. امل�شتقبل 

التزامها  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د  ال����دول����ة 
بالقوانني وال�شروط.

واأه����اب����ت ب��ج��م��ي��ع امل��خ��ال��ف��ني من 
املخالفة  واملباين  املن�شاآت  اأ�شحاب 
تعديل  �����ش����رورة  ل���ال����ش���رتاط���ات 
اأو����ش���اع���ه���ا واحل���ر����س ع��ل��ى ن�شر 
املباين واملن�شاآت  الإن��ذار يف  اأنظمة 
وتطبيق �شروط الأمن وال�شالمة 
واملمتلكات  الأرواح  حل���م���اي���ة 
جانب  اإىل  احل���رائ���ق  م���ن  واحل����د 
التلقائية  الإط��ف��اء  معدات  توفري 
الإل���ك���رتون���ي���ة واأج����ه����زة الإن������ذار 
اإمكانية  م��ن  ت��ع��زز  ال��ت��ي  امل��ب��ا���ش��ر 
اخت�شار زمن و�شول فرق الإطفاء 
عند  خا�شة  املختلفة  امل��واق��ع  اإىل 

اندلع احلرائق.
ممثلة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  وك���ان���ت 
ل���ل���دف���اع  ال�����ع�����ام�����ة  ال�����ق�����ي�����ادة  يف 
امل���دين واجل���ه���ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا قد 
احلمالت  م���ن  جم��م��وع��ة  ن���ف���ذت 
على  ورك��زت  التوعوية  والأن�شطة 
ال��وع��ي ب��ني خمتلف  رف��ع م�شتوى 
والتجارية  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت 
املدين  الدفاع  باإر�شادات  وال�شكنية 
وال���وق���اي���ة وال�����ش��الم��ة ل��ل��ح��د من 

املالية قائمة متميزة من ال�شركاء 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
احلكومية  واجل����ه����ات  ال���������وزارات 
على  ونحر�س  واملحلية  الحتادية 
امل�شرتك  العمل  م�شرية  موا�شلة 
املهام  لتنفيذ  �شركائنا  جميع  م��ع 
اأهدافنا  وحت��ق��ي��ق  اإل��ي��ن��ا  امل��وك��ل��ة 

ال�شرتاتيجية .
�شيف  ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  واأك���د 
ن��ه��ي��ان ح��ر���س وزارة  اآل  ب��ن زاي���د 
مع  التعاون  تعزيز  على  الداخلية 
احلكومية  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف 
اإىل  �شموه  لفتا   .. ال�شركاء  وم��ع 
اأجل  من  العليا  القيادة  توجيهات 
اأجهزة  واأداء  مب�شتوى  النهو�س 
الدفاع املدين ومنت�شبيها لالإ�شهام 
العامة  ال�شالمة  على  احلفاظ  يف 
وفقا  وامل���ب���اين  امل��ن�����ش��اآت  مبختلف 
هذا  يف  املتقدمة  املعايري  لأف�شل 

ال�شاأن.
اأنها  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  واأع���ل���ن���ت 
�شتنفذ يف القريب العاجل حمالت 
املخالفني  ملتابعة  مكثفة  تفتي�شية 
ل�������ش���روط الأم�������ن وال�������ش���الم���ة يف 
م�شتوى  ع��ل��ى  امل���ن�������ش���اآت  خم��ت��ل��ف 

وقوع احلوادث.
مكملة  ج����اءت  امل���ذك���رة  اأن  ي��ذك��ر 
لقرار جمل�س ال���وزراء رق��م - 24 
تنظيم  ���ش��اأن  يف   2012 ل�شنة   -
بالدولة  امل����دين  ال���دف���اع  خ��دم��ات 
العامة  اأن الإدارة  اإىل  اأ�شار  والذي 
للدفاع املدين تخت�س مبوجب هذا 
املن�شاآت  جميع  برتخي�س  ال��ق��رار 
اأنظمة  جمال  يف  بالإمارة  العاملة 
ال�شالمة الوقائية والعاملني فيها 
ال�����ش��واب��ط وامل���ع���اي���ري التي  وف����ق 
�شمو  م��ن  ق��رار  باعتمادها  ي�شدر 

وزير الداخلية.
ويلزم القرار مالك جميع املن�شاآت 
باإجراء �شيانة  امل�شمولني  واملباين 
الوقائية  ال�شالمة  لأنظمة  دوري��ة 
خالل  م��ن  امل��ب��اين  تلك  يف  املثبتة 
مرخ�شة  وم���وؤ����ش�������ش���ات  ����ش���رك���ات 

ومعتمدة من الإدارة العامة.
كما يلزم القرار جميع مالك املباين 
 - رق��م  باملادة  امل�شمولني  واملن�شاآت 
بال�شرتاك  ال��ق��رار  ه��ذا  م��ن   -  2
وفق  الوقائية  ال�شالمة  اأنظمة  يف 
ي�شدر  التي  وال�شوابط  املتطلبات 
باعتمادها قرار من الوزير وب�شداد 

الر�شوم املقررة يف هذا القرار.
واملن�شاآت  امل��ب��اين  م��الك  ويتحمل 
م��ن هذا   -  2  - ب��امل��ادة  امل�شمولني 
النظام  ت��رك��ي��ب  ت��ك��ال��ي��ف  ال���ق���رار 
قيمة  بتحديد  وي�شدر  و�شيانته 
ت��ل��ك ال��ت��ك��ال��ي��ف ق���رار م��ن الوزير 

بالتن�شيق مع وزير املالية.
اأثناء  ال��ع��ام��ة  ل�����الإدارة  ت��ب��ني  واإذا 
والإنقاذ  الإط��ف��اء  باأعمال  قيامها 
للمن�شاأة املتعر�شة حلادث احلريق 
ع���دم ت��واف��ر ���ش��روط ال�����ش��الم��ة اأو 
كان  بها  املطلوبة  املكافحة  اأجهزة 
املخالفة  امل��ن�����ش��اأة  حتميل  ح��ق  لها 
ونفقات  تكاليف  م��ن  تكبدته  مب��ا 
عن كافة اأعمال وخدمات الإطفاء 
قيمة  ت��زي��د  األ  �شريطة  والإن��ق��اذ 
تلك التكاليف عن 50 األف درهم.

الداخلية  وزي������ر  ���ش��م��و  وي�������ش���در 
معايري  املالية  وزير  بالتن�شيق مع 
وقيمة احت�شاب التكاليف والنفقات 

امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة.
القوة  ملنت�شبي  يكون  القرار  ووف��ق 
من موظفي الإدارة العامة للدفاع 
املوظفني  م����ن  وك����ذل����ك  امل�������دين 
بت�شميتهم  ي�شدر  الذين  املدنيني 
قرار من وزير العدل بالتفاق مع 
�شمو وزير الداخلية �شفة ماأموري 
ال�شبط الق�شائي يف اإثبات الأفعال 
لأحكام  ب��امل��خ��ال��ف��ة  ت��رت��ك��ب  ال��ت��ي 
والقرارات  وال��ل��وائ��ح  ال��ق��رار  ه���ذا 
ال�����ش��ادرة ت��ن��ف��ي��ذا ل��ه مب��ا يف ذلك 
دخ���ول امل��ب��اين وامل��ن�����ش��اآت وحترير 

حما�شر ال�شبط الالزمة.
ح�����ش��ر ت��وق��ي��ع امل���ذك���رة م��ن وزارة 
خلريباين  نا�شر  اللواء  الداخلية 
�شمو  ملكتب  العام  الأم��ني  النعيمي 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
ال���داخ���ل���ي���ة وال����ل����واء را����ش���د ثاين 
املطرو�شي قائد عام الدفاع املدين 
ال�شاعدي  �شعود  والعقيد  بالإنابة 
اإدارة �شكرتارية مكتب �شمو  مدير 

الوزير.

جمل�س الوزراء يعقد اأوىل جل�ضاته بالت�ضكيل اجلديد واعتمد م�ضروعي قانونني للح�ضانات وملكافحة الأمرا�س ال�ضارية

حممد بن را�شد : نعمل بروح الفريق الواحد حتت روؤية واحدة ورئي�س واحد

املجتمع هو من يحكم على جناح احلكومة ور�شا النا�س غاية ميكن اإدراكها والوطن ال يتقدم اإال بالتغلب على التحديات الكبرية 

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اأن جتديد ثقة �شاحب  حاكم دبي 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
باحلكومة  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
اجلهود  م�شاعفة  علينا  ي��ف��ر���س 
مهمة  وطنية  ملفات  مع  للتعامل 
واجتماعية  ت��ن��م��وي��ة  واأول�����وي�����ات 
تطلعات  وحت����ق����ي����ق  رئ����ي���������ش����ي����ة 
امل���واط���ن���ني يف ال��ع��ي�����س ال���ك���رمي. 
ت����روؤ�����س �شموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 
جلل�شة جمل�س الوزراء الأوىل بعد 
عقدت  وال��ت��ي  اجل��دي��د  الت�شكيل 
�شباح ام�س بق�شر الرئا�شة وذلك 
بح�شور الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  و�شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير �شوؤون الرئا�شة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ورح�����ب 
مكتوم  اآل  را������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
بالوزراء اجلديد وخاطب اجلميع 
والثقة  عالية  التوقعات  اأن  موؤكدا 
ك��ب��رية والأول����وي����ات وا�شحة  ب��ك��م 
الأف�شل  ي�شتحق  الإم��ارات  و�شعب 
ووجه �شموه اجلميع بالعمل بروح 
الفريق الواحد وباأن يكون تطوير 
للمواطنني  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات 
الأولوية رقم واحد يف جدول  هي 
اأع���م���ال���ه���م واأج�����ن�����دات وزارات����ه����م 
نعمل  �شموه  ق��ال  حيث  وهيئاتهم 
روؤية  ال��واح��د حت��ت  الفريق  ب��روح 
واح����دة ورئ��ي�����س واح����د.. وتطوير 
للمواطنني هي  املقدمة  اخلدمات 

الأولوية رقم واحد .
اجلل�شة  بداية  يف  �شموه  �شدد  كما 
العا�شرة يف دولة  الأوىل للحكومة 
مواجهة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  الإم��������ارات 
التحديات الوطنية والتغلب عليها 
و قال �شموه املجتمع هو من يحكم 
النا�س  ور�شا  احلكومة  جناح  على 
غ��اي��ة مي��ك��ن اإدراك���ه���ا وال���وط���ن ل 

يتقدم اإل بالتغلب على التحديات 
الكبرية ومواجهتها .

وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم قد التقى قبيل 
الجتماع معايل حممد بن ظاعن 
الأ�شبق  ال��ط��اق��ة  وزي����ر  ال��ه��ام��ل��ي 
اأع�شاء  ك����اف����ة  ب���ح�������ش���ور  وذل�������ك 
�شموه  �شكر  ال���وزراء حيث  جمل�س 
اخلدمات  ع��ل��ى  ال��ه��ام��ل��ي  م��ع��ايل 
واأ�شاد  لوطنه  بذلها  التي  الكبرية 
ال�شنوات  خالل  اأداه  ال��ذي  بالدور 
ال�����ش��اب��ق��ة ك��وزي��ر ل��ل��ط��اق��ة وع�شو 

فاعل يف جمل�س الوزراء.
ين�شى  ل  ال����وط����ن  ����ش���م���وه  وق������ال 
ين�شى  ول  املخل�شني  اأبنائه  جهود 
ال���ب�������ش���م���ات ال����ت����ي و����ش���ع���وه���ا يف 
تراكمت  التي  واخل��ربات  م�شريته 
خالل ال�شنوات ال�شابقة هي ر�شيد 
مهم للوطن ل�شتخدامه يف خدمة 
واأدوار  الوطن من خالل جمالت 
ملعايل  ���ش��م��وه  .. ومت��ن��ى  ج���دي���دة 
والتوفيق  ال��ن��ج��اح  ك���ل  ال��ه��ام��ل��ي 
اأجل  م��ن  م�شريته  ويف  ح��ي��ات��ه  يف 

خدمة وطنه.
واع��ت��م��د جم��ل�����س ال�������وزراء خالل 
ت�شكيل  اإع��������ادة  الأوىل  ج��ل�����ش��ت��ه 

الب�شرية تنمية .
ووافق جمل�س الوزراء عن ت�شكيل 
ل���ه لتطوير  ت��ت��ب��ع  م��وؤق��ت��ة  جل��ن��ة 
ال����دول����ة  ق����ط����اع الت�����������ش�����الت يف 
ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل اأح��م��د احلمريي 
الأمني العام لوزارة �شوؤون الرئا�شة 
�شاملة  ا�شرتاتيجية  لو�شع  وذلك 
خالل  الت�����ش��الت  قطاع  لتطوير 

عام واحد من ت�شكيلها.
ال��ل��ج��ن��ة يف �شوء  ت�����ش��ك��ي��ل  وي���اأت���ي 
يف  احل��ا���ش��ل��ة  ال�شريعة  امل��ت��غ��ريات 
وم�شتويات  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا 
النمو ال�شريعة والتي تتطلب املزيد 
والتطويرات  ال���ش��ت��ث��م��ارات  م���ن 
ربط  اأه��م��ي��ة  ال���ق���رار  ت�شمن  ك��م��ا 
ا�شرتاتيجية هذا القطاع مع روؤية 

الإمارات 2021.
اآخ������ر واف������ق جمل�س  م����ن ج���ان���ب 
القانون  م�������ش���روع  ع��ل��ى  ال��������وزراء 
الحتادي املقدم من وزارة ال�شوؤون 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ذي ي��ه��دف اإىل 
تنظيم عمل احل�شانات احلكومية 
واخل��ا���ش��ة يف ال���دول���ة م���ن خالل 
حتديد ال�شوابط واملعايري املهنية 
وال�����ش��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ف�����ش��ال عن 
اأه����م ع��ن��ا���ش��ر ال�����ش��الم��ة والأم�����ان 

اخلا�شة وال�شخ�شية.
اأن�������واع من  وت��ت�����ش��م��ن ال�����ش��ل��ع 5 
اخلا�شة  وال����دراج����ات  ال�����ش��ي��ارات 
اخلا�شة  الح����ت����ي����اج����ات  ب��������ذوي 
والأجهزة الإلكرتونية للمكفوفني 
حمددة  اأن���واع  ع��ن  ف�شال  وال�شم 

من العكازات.
ال��وزراء جمموعة  واعتمد جمل�س 
من املوا�شفات القيا�شية الإلزامية 
ع���ل���ى جم���م���وع���ة م�����ن الأج�����ه�����زة 
امل�شاهمة  الكهربائية وذلك بهدف 
واحلماية  ال�������ش���الم���ة  ت���وف���ري  يف 
ال�����ش��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ف�����ش��ال عن 
اإلزام  خالل  من  امل�شتهلك  حماية 
اخليارات  بتوفري  الت�شوق  منافذ 
ال�شديقة للبيئة وذات ال�شتهالك 

الأكفاأ للطاقة.
الدولية  التفاقيات  �شعيد  وعلى 
وافق جمل�س الوزراء على ان�شمام 
دولة الإمارات اإىل نظام بايل ب�شاأن 
ت��ه��ري��ب والجت�������ار ب��ال��ب�����ش��ر عرب 

الدول.
التعاون  لتح�شني  النظام  ويهدف 
املعلومات  وت����ب����ادل  ال�������دول  ب����ني 
الب�شر  ت��ه��ري��ب  ���ش��ب��ك��ات  مل��ك��اف��ح��ة 
والهجرة  ب��الأ���ش��خ��ا���س  والجت�����ار 

للخدمات  ال������������وزاري  امل���ج���ل�������س 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة 
جلملة  ب��الإ���ش��اف��ة  نهيان  اآل  زاي���د 
على  وال��ت��غ��ي��ريات  التعيينات  م��ن 
م�شتوى روؤ�شاء الهيئات الحتادية 
ح��ي��ث واف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى تعيني 
م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 
وتنمية املجتمع رئي�شا ملجل�س اإدارة 
ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
الوطني  وامل���ج���ل�������س  وال���ري���ا����ش���ة 

لل�شياحة والآثار.
ع��ل��ى تعيني وزير  امل��واف��ق��ة  ومت���ت 
ال��ع��ام��ة م��ع��ايل الدكتور  الأ���ش��غ��ال 
رئي�شا  النعيمي  باحليف  ع��ب��داهلل 
ال�شيخ  ب���رن���ام���ج  اإدارة  مل��ج��ل�����س 
الوطنية  والهيئة  لالإ�شكان  زاي��د 

للموا�شالت.
ك���م���ا مت����ت امل���واف���ق���ة ع���ل���ى تعيني 
وزير الطاقة معايل �شهيل حممد 
املزروعي رئي�شا ملجل�س اإدارة الهيئة 

الحتادية للكهرباء واملاء.
ووافق جمل�س الوزراء على تعيني 
وزي���ر ال��دول��ة م��ع��ايل ع��ب��داهلل بن 
اإدارة  ملجل�س  رئي�شا  غبا�س  حممد 
ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة وت���وظ���ي���ف امل������وارد 

العزل  اإج�������راءات  وك���ذل���ك  ع��ل��ي��ه��ا 
الإلزامي  وال���ش��ت�����ش��ف��اء  واحل��ج��ر 
باإغالق  اخل���ا����ش���ة  والإج�����������راءات 
ال�شينما  ودور  التعليمية  املن�شاآت 

وغريها يف هذه الأحوال.
وهيئات  ال�����ش��ح��ة  وزارة  وت���ت���وىل 
ال�شحة املحلية يف الدولة م�شوؤولية 
اخلطط  وتنفيذ  اجل��ه��ود  تن�شيق 

والإجراءات يف هذا ال�شاأن.
كما وافق جمل�س الوزراء يف جل�شته 
���ش��ب��اح ام�����س ع��ل��ى اع��ت��م��اد اإ�شايف 
للميزانية الحتادية للعام احلايل 
طلبات  اإجمايل  بلغ  حيث   2013
العتمادات املالية التي تقدمت بها 
11 ج��ه��ة احت��ادي��ة ح���وايل 431 

مليونا و329 األف درهم.
اإعفاء  ال���وزراء  جمل�س  اعتمد  كما 
بع�س ال�شلع واملواد اخلا�شة بذوي 
الر�شوم  من  اخلا�شة  الحتياجات 
تو�شيات  ع��ل��ى  ب���ن���اء  اجل��م��رك��ي��ة 
والقت�شادي  امل��ايل  التعاون  جلنة 

لدول اخلليج العربي.
وت�شمنت التو�شيات اإعفاء 8 �شلع 
م���ن ال��ر���ش��وم اجل��م��رك��ي��ة يف حال 
خ��ارج دول جمل�س  ا�شتريادها من 
لال�شتخدامات  اخلليجي  التعاون 

للرعاية الجتماعية للطفل واأهم 
دور احل�شانات احلكومية  معايري 
ملوا�شفات  ب��الإ���ش��اف��ة  واخل��ا���ش��ة 
ال����ع����ام����ل����ني ب�����ه�����ذه احل�������ش���ان���ات 
مع  للتعامل  الالزمة  وموؤهالتهم 

الأطفال يف هذا ال�شن.
جدير بالذكر اأن عدد دور احل�شانة 
اإىل  ق��د و�شل  ال��دول��ة  اخلا�شة يف 
دار   21 اإىل  بالإ�شافة  دارا   354

ح�شانة يف القطاع احلكومي. 
خالل  ال����وزراء  جمل�س  واف���ق  كما 
ب�شاأن  قانون  م�شروع  على  جل�شته 
حيث  ال�شارية  الأمرا�س  مكافحة 
ي��ع��ود ت���اري���خ اآخ����ر ق���ان���ون يف هذا 

ال�شاأن اإىل عام 1981.
ويت�شمن م�شروع القانون اجلديد 
ع��ل��ى اإ���ش��اف��ات وحت��دي��ث��ات تالئم 
متطلبات املرحلة احلالية يف جمال 
الأمرا�س  مكافحة  واآل��ي��ات  ط��رق 
ال�شارية التي تهدد ال�شحة العامة 
ومب�������ا ي�������ش���م���ن ح����ف����ظ احل����ق����وق 
امل�شابني  ل����الأف����راد  وال����واج����ب����ات 
القانون  م�����ش��روع  ويت�شمن  ب��ه��ا. 
متخ�ش�شة  �شحية  وح��دات  اإن�شاء 
ملكافحة  احل�����دودي�����ة  امل���ن���اف���ذ  يف 
وال�شيطرة  ال�����ش��اري��ة  الأم����را�����س 

غري القانونية.
ك��م��ا واف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى مقرتح 
ب�شاأن  للجمارك  الحتادية  الهيئة 
اخلا�شة  ل���الت���ف���اق���ي���ة  ت��وق��ي��ع��ه��ا 
املكتب  اإىل  ال�����دول�����ة  ب���ان�������ش���م���ام 
ريلو  املعلومات  لتبادل  القليمي 
اتفاقيات  اإح������دى  ت��ع��ت��رب  وال���ت���ي 
منظمة اجلمارك العاملية اخلا�شة 
والخباريات  امل��ع��ل��وم��ات  ب��ت��ب��ادل 
اجلمركية وحتليل اأمناط التهريب 

يف منطقة ال�شرق الأو�شط.
واف����ق جمل�س  ال�����ش��ي��اق  ن��ف�����س  ويف 
اتفاقيات   4 توقيع  على  ال����وزراء 
للنقل اجل��وي مع كل من جمل�س 
ومملكة  والهر�شك  البو�شنة  وزراء 
ك����م����ب����ودي����ا وج����م����ه����وري����ة لو������س 
ال�شعبية وجمهورية �شاحل العاج.. 
اأخرى  اتفاقيات   3 وافق على  كما 
يف جمال جتنب الزدواج ال�شريبي 
وم��ن��ع ال��ت��ه��رب امل����ايل م��ع ك��ل من 
فيجي  وجمهورية  فل�شطني  دول��ة 
وجمهورية �شربيا. و�شدق جمل�س 
الوزراء على اتفاقية مع جمهورية 
الأرجنتني يف جمال ال�شتخدامات 
متتد  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ال�شلمية 

حتى العام 2023.

املجل�س الوطني لالإعالم يبحث مع دبي لل�شحافة التعاون االإعالمي وتبادل اخلربات

من�شور بن زايد يقدم العزاء لوزير اخلارجية العماين يف وفاة والدته

•• اأبوظبي-وام:

ال��ت��ق��ى مم��ث��ل��ون امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل���الإع���الم ووك���ال���ة اأنباء 
اأب��وظ��ب��ي..وف��دا م��ن ن���ادي دب��ي لل�شحافة  الإم����ارات وام يف 
اأبرز  اللقاءات املحلية ينظمها النادي يف  اإط��ار جولة من  يف 
املجل�س  وب��ح��ث ممثلو  ال���دول���ة.  الإع��الم��ي��ة يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
دبي  ن���ادي  م��دي��رة  بو�شمره  منى  تراأ�شته  ال���ذي  ال��وف��د  م��ع 
التعاون  منها  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  جم���الت  لل�شحافة 
لختيار  احلكومي  التوجه  لدعم  الإع��الم��ي  امل�شتوى  على 
ب�شاأن  والآراء  اخل����ربات  وت���ب���ادل  ل��ل��ت��وط��ني  ع��ام��ا   2013
امل�شاريع امل�شتقبلية لنادي دبي لل�شحافة واملكتب الإعالمي 
والفعاليات  الأن�شطة  من  �شل�شلة  اإىل  اإ�شافة  دبي  حلكومة 
التي �شينظمها النادي واملجل�س الوطني لالإعالم على مدار 
اإدارة  م��دي��ر  ال�شويدر  نا�شر  ج��م��ال  ال�شيد  واأط��ل��ع  ال��ع��ام. 
التحرير املركزي يف وكالة اأنباء الإمارات..الوفد على طبيعة 

عمل الوكالة واأر�شيفها الوطني الذي ينفرد مبواد اإعالمية 
غنية يزيد عمرها عن - 40 - عاما. كما قدم خالل جولة 
الوفد يف الوكالة..نبذة حول اآخر امل�شاريع التي تقدمها وام 
ل�شالح املوؤ�ش�شات الوطنية يف الدولة. من جانبه قدم نادي 
ال�شحافة درعا للمجل�س الوطني لالإعالم تقديرا جلهوده 
يف دعم املبادرات الإعالمية املحلية. و�شيعمل اجلانبان خالل 
الفرتة املقبلة على تو�شيع نطاق التعاون بينهما من خالل 
اإعداد اتفاقية �شراكة وتعاون �شاملة لدعم م�شرية الإعالم 
اإ�شافة  املحلي وتعزيز ريادته على م�شتوى املنطقة العربية 
وتو�شيع  النادي  يقدمه  ال��ذي  الع�شوية  برنامج  اإث��راء  اإىل 
باقة اإمتيازاته لي�شمل مزيدا من اخلدمات خا�شة لالأع�شاء 
العاملني يف الدولة. وتاأتي زيارة النادي للمجل�س يف اأعقاب 
الإعالن عن اإعادة هيكلية �شاملة للمكتب الإعالمي حلكومة 
لل�شحافة  دبي  لنادي  جديدة  مهمات  مبوجبها  اأوكلت  دبي 

على امل�شتويني املحلي والعربي.

•• �شاللة-وام: 

قدم �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة واجب العزاء اإىل 
امل�شوؤول  الوزير  بن عبداهلل  علوي  بن  يو�شف  معايل 
يف  ال�شقيقة  عمان  ب�شلطنة  اخلارجية  ال�����ش��وؤون  ع��ن 

وفاة والدته. 
زايد خالل تقدميه  ال�شيخ من�شور بن  واأع��رب �شمو 
عن  ع��م��ان  ب�شلطنة  �شاللة  مدينة  يف  ام�����س  ال��ع��زاء 
خ��ال�����س ت��ع��ازي��ه وم��وا���ش��ات��ه ���ش��ائ��ال اهلل ع��ز وج���ل اأن 
يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته واأن يلهم اأهلها وذويها 

ال�شرب وال�شلوان.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان الرئي�س 
اليوناين بعيد ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
كارلو�س  الرئي�س  اىل فخامة  تهنئة  برقية  اهلل  الدولة حفظه 
عيد  ذك��رى  اليونانية..مبنا�شبة  اجلمهورية  رئي�س  بابوليا�س 
ا�شتقالل بالده. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي..

برقية تهنئة مماثلة اىل فخامة رئي�س جمهورية اليونان. 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون زارداري بذكرى يوم باك�شتان

•• اأبوظبي-وام:

الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بعث �شاحب 
برقية تهنئة اىل فخامة الرئي�س عا�شف علي زارداري رئي�س جمهورية باك�شتان 
ال�شالمية.. مبنا�شبة ذكرى يوم باك�شتان. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي برقية 
هناأ  مماثلة  برقية  ويف  باك�شتان.  جمهورية  رئي�س  فخامة  اىل  مماثلة  تهنئة 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة الرئي�س عا�شف علي زارداري بذكرى يوم باك�شتان. 
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امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

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

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

ال�ضارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
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بدء قبول ت�شجيل الطالب الوافدين يف مدار�س جمل�س اأبوظبي للتعليم للعام الدرا�شي 2013 - 2014
املائة من اإجمايل عدد طلبة املدر�شة وعلى الن�شبة نف�شها من طلبة ال�شعبة 
الواحدة مع مراعاة عدم جتاوز عدد طلبة ال�شعبة للكثافة الف�شلية املحددة ب� 
- 25 - طالبا يف مدار�س التعليم الأ�شا�شي و - 30 - طالبا باملرحلة الثانوية. 
كما اأكد الظاهري اأن تاأكيد الت�شجيل للعام الدرا�شي القادم للطلبة الوافدين 
امل�شتمرين يف الدرا�شة باملدار�س احلكومية ي�شتلزم دفع ر�شوم - 500 - درهم 
اإ�شتيفاء دفع  2014 وذلك بعد   -  2013 القادم  الدرا�شي  للت�شجيل للعام 
الر�شوم للعام الدرا�شي اجلاري 2012-2013 وانه �شيتم ت�شجيل الطلبة 
الدرا�شي  للعام  امل�شتحقة  املدر�شية  الر�شوم  جميع  �شددوا  الذين  الوافدين 
اجلاري وذلك يف موعد اأق�شاه - 30 - من �شهر اأبريل 2013 بحيث تكون 
ب�شتة  املحددة  املدر�شية  للر�شوم  الإجمايل  املبلغ  من  ج��زءا  الت�شجيل  ر�شوم 
اآلف درهم. واأ�شاف انه لن يوؤخذ بعني العتبار ت�شجيل الطالب دون ا�شتيفاء 
 .. اآخرين  لطلبة  الدرا�شي  املقعد  ترحيل  اإىل  �شيوؤدي  مما  الت�شجيل  ر�شوم 

•• اأبوظبي-وام:

بداأ جمل�س اأبوظبي للتعليم ام�س ا�شتقبال طلبات الت�شجيل للطلبة الوافدين 
يف املدار�س احلكومية يف الإمارة للعام الدرا�شي القادم 2013 - 2014 وذلك 
ال�شوابط  وفق  امل�شتجدين  الوافدين  للطلبة  اأبوظبي  اإمارة  بجميع مناطق 
للعمليات  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  �شامل  حممد  �شعادة  واأك���د  املعتمدة. 
توفري  اأولوياته  �شمن  ي�شع  املجل�س  اأن  للتعليم  اأبوظبي  مبجل�س  املدر�شية 
اأي متييز وهو ما يتمثل  اأبوظبي دون  اإم��ارة  تعليم نوعي جلميع الطلبة يف 
يف فتح باب الت�شجيل لأبنائنا الطلبة من الوافدين يف املدار�س احلكومية يف 
النطاقات اجلغرافية  الإم��ارة ح�شب الطاقة ال�شتيعابية لكل مدر�شة ووفق 
ملناطق �شكن الطلبة حيث �شيتم قبول املتميزين من اأبناء الوافدين بجميع 
- فى   20  - ن�شبة  املقبولني عن  ع��دد  يزيد  امل��دار���س بحيث ل  ال�شفوف يف 

اأبنائهم  امل�شتحقة عن  الر�شوم  ب�شداد  الأمور  اأولياء  بتجاوب  �شعادته  م�شيدا 
مع  اعتمد  قد  املجل�س  وك��ان  امل��ح��ددة.  املهلة  وح�شب  املا�شية  الفرتة  خ��الل 
بداية العام الدرا�شي اآلية معتمدة �شمن خطة زمنية حددها املجل�س يف دفع 
ر�شوم اأولياء الأمور خالل فرتات متتابعة وبالتوا�شل املبا�شر مع اأولياء اأمور 
الطلبة وتوقيع تعهدات با�شتيفاء الر�شوم يف املوعد املحدد. وتت�شمن �شروط 
بال�شف  للقبول  املتقدم  الطالب  يجتاز  اأن  اجل��دد  الوافدين  الطلبة  قبول 
الأول الأ�شا�شي املقابلة ال�شخ�شية واختبار قبول يف مواد اللغة العربية واللغة 
الإجنليزية والريا�شيات واحل�شول على معدل ل يقل عن - 90 - يف املائة 
يف كل مادة وبالن�شبة للطلبة املتقدمني لل�شفوف من الثاين اإىل الثاين ع�شر 
90 - فى  اأن يكون الطالب ناجحا يف �شفه ال�شابق بن�شبة جناح -  ي�شرتط 
املائة فاأكرث وحا�شل على معدل - 85 - يف املائة فاأكرث يف مواد اللغة العربية 

والإجنليزية والريا�شيات واأن يجتاز املقابلة ال�شخ�شية .

�شيخة بنت �شيف: مركز �شم�شنا العربية خطوة الإغناء 
مكتبتنا العربية مبا حتتاجه اأجيالنا ال�شاعدة من علوم

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت حرم �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة اآل 
نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ال�شيخة 
�شيخة بنت �شيف ال نهيان اأن م�شروع �شم�شنا العربية 
الذي مت العالن عنه ام�س ميثل خطوة �شغرية على 

الطريق.
وقالت يف بيان �شحفي ان اخلطوة �شغرية لكنها يف 
الطريق ال�شحيح اإن �شاء اهلل .. خطوة �شغرية وقد 
املياه  ح��رك��ت  اإن  م�شرق  م�شتقبل  نحو  ق��ف��زة  ت�شبح 
ال�شاكنة و�شاهم كل منا من موقعه يف اإغناء مكتبتنا 
ال��ع��رب��ي��ة مب��ا حت��ت��اج��ه اأج��ي��ال��ن��ا ال�����ش��اع��دة م��ن علوم 

عاملية معربة.
ادارة  جمل�س  ت��راأ���س  التي  �شيخة  ال�شيخة  واأ���ش��اف��ت 
ب��داي��ة حت��م��ل يف بذورها  ب��د الآن م��ن  اإن���ه ل  امل��رك��ز 
نه�شة جديدة لالأمة العربية قوامها العلم واملعرفة 
.. بداية ت�شبه يف معاملها بدايات احل�شارات الإن�شانية 
اإليه  و�شلت  ما  ترجمة  الأوىل  خطوتها  تكون  حيث 
علوم العامل املتقدم ع�شى اأن ي�شهم ذلك يف انطالقة 
جيل عربي واعد ي�شنع غده بيده جيل ل يتغرب عن 

بيئته العربية يف �شناعة غده ..
ليقدم  العربية..  بلغته  والعلوم  املعارف  يتلقى   جيل 
نتاجه الفكري الواعد بلغته العربية . وا�شرتجعت يف 
قراأته  ما  خالل  من  امل�شرق  العربي  املا�شي  الذاكرة 
للموؤلفة  ال��غ��رب  على  ت�شرق  ال��ع��رب  �شم�س  كتاب  يف 

زيغريد هونكه.. وقارنته بواقع احلال .
ق��راأت��ه منذ زم��ن لي�س بعيدا  ك��ت��اب  اإن���ه  وق��ال��ت عنه 
باأجماد  تقراأه فتمتلئ زهوا  اآملني!  ! وكم  اأمتعني  كم 
معارفهم  فا�شت  ال��ذي��ن  وامل�شلمني  ال��ع��رب  اأج���دادك 
العامل قرونا طويلة ثم متد بنظرك  وعلومهم على 
نحو �شاحات احلا�شر فاإذا بالأمل يجتاحك واأنت ترى 

ذاك النبع قد جف عطاوؤه اأو كاد.. 
واأنت ترى اأمتك قابعة يف مقاعد املتفرجني فتنكفئ 
ع��ل��ى ذات�����ك ت�����ارة وت��ن��ت��ف�����س ت�����ارة م��ن��اج��ي��ا جمدك 
ا�شتكانة  ما�شيك  فخر  يحفز  اأن  راجيا  ك��ان..  ال��ذي 
جديد  من  اأمتك  �شم�س  ت�شرق  اأن  اآم��ال  حا�شرك.. 

على هذا العامل .
كتاب  الغرب  على  ت�شرق  العرب  �شم�س  اإن  واأ�شافت 
يتحدث عن ح�شارة العرب وتاأثريها على الإجنازات 
احل�شارية التي اأبدعها الغرب بعد اأن ترجم معارف 
العرب وعلومهم اإىل لغاته فكانت تلك اخلطوة اأ�شا�س 

دورته احل�شارية التي امتدت حتى هذه الأيام.
وقالت ال�شيخة �شيخة بنت �شيف ان هذا لي�س بجديد 
يف تاريخ احل�شارات العاملية حيث تخربنا كتب التاريخ 
اأن ح�شارة العرب مل تبداأ دورتها احل�شارية قبل األف 
العربية  اإىل  ترجمت  اأن  بعد  اإل  ال�شنني  م��ن  ونيف 
واليونانية  ال��روم��ان��ي��ة  وع��ل��وم احل�����ش��ارت��ني  م��ع��ارف 

وغريهما.
واأكدت اأن الهدف من فكرة ترجمة اأف�شل ما تنتجه 
اجلامعات العاملية اإىل اللغة العربية وتقدميه جمانا 
علهم  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  لأ����ش���ات���ذة  وك���ذل���ك  ال���ع���رب  للطلبة 
لهم  تتح  مل  تدري�س  وط��رق  و�شائل  م��ن  ي�شتفيدون 

فر�شة التعرف عليها.
 بعد اإمنا هو لكي ل تتغرب اأجيال من ال�شباب العربي 
العامل  ع��ل��وم  حت�شيل  �شبيل  يف  العربية  لغتها  ع��ن 

املتقدم ومعارفه..
 ولكي يقف هذا النزيف املتوا�شل للعقول العربية . 
واإختتمت ال�شيخة �شيخة بيانها ال�شحفي موؤكدة اأن 

هذه هي اأمنيتها..
 وهذا هو عهدها.. ومبتغاها الذي تعمل على حتقيقه 
لت�شرق �شم�شنا العربية على العامل من جديد.. ويف 

القريب العاجل اإن �شاء اهلل.

الفجر تنفرد بخطة الرتبية يف ا�ضتحداث واإحالل ودمج مدار�س حتى 2030

اأكرث من 256 م�شروعا ن�شيب االأ�شد للفجرية وراأ�س اخليمة واالأولوية للكثافات ال�شكانية

لالرتقاء باملرافق العامة واخلدمات

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق عددا من امل�شاريع اال�شتثمارية والرتفيهية واخلدمية بال�شراكة مع القطاع اخلا�س

•• دبي – حم�شن را�شد 

ك�����ش��ف��ت اخل��ط��ة ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة التي 
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��دت��ه��ا 
م���ن خ���الل امل�����ش��ح امل���ي���داين لكافة 
التعليمية  املناطق  بكافة  مدار�شها 
ب�شاأن   ، ال�شمالية  والإم�����ارات  دب��ي 
للمباين  امل����ق����رتح����ة  امل���������ش����اري����ع 
الأعوام  خ��الل  اجل��دي��دة  املدر�شية 
املقبلة وكذا مبان مدار�س الإحالل 
اأن هناك  ع��ن   ،2030 ال��ع��ام  حتى 
جديدا  م�شروعا   256 م��ن  اأك���رث 
من اإحالل وا�شتحداث ودمج ، وقد 
ح�شلت الفجر على ن�شخة من تلك 
الوزارة  راعت فيها  والتي   ، اخلطة 
ا�شتحداث مباين تعليمية يف املناطق 
 ، ال�شكانية  الكثافات  ع��ن  البعيدة 
حتى ل يقطع الطالب والطالبات 
م�شافات طويلة ملدار�شهم ، وكذلك 
ا����ش���ت���ح���داث م����ب����اين ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 

ودم����ج وا���ش��ت��ح��داث م���ا ي��ق��رب من 
256 م�����ش��روع��ا ج��دي��دا ب���دءا من 
 2030 2012 وحتى العام  العام 
اخليمة  راأ������س  تعليميتي  ج����اءت   ،
التي  امل����ن����اط����ق  م�����ن  وال����ف����ج����رية 
اإجمايل  م���ن  ك��ب��ريا  ك��م��ا  �شت�شهد 
تعليمية  ف��ف��ي   ، امل�����ش��روع��ات  ت��ل��ك 
ن�شيبها  جاء  وحدها  اخليمة  راأ���س 
وانح�شرت  ج��دي��دا  م�شروعا   68
م��الح��ظ��ات��ه��م ح���ول الإح�����الل اإما 
تربوي  وغري  متهالك  املبنى  لكون 
 ، ك��ان قبل �شغله مبنى �شكني  لأن��ه 
 ، احلديثة  امل��ب��اين  م��ع  يتواكب  ول 
ملبنى  املا�شة  احلاجة  اإىل  بالإ�شافة 
القلية  ك����  ب��ع��دة م��ن��اط��ق  م��در���ش��ي 
ووادي  ودف��ت  واإعم�شه  وال�شاعدي 
التي  ال��ب��ع��ي��دة  للم�شافات   ، ال��ق��ور 
ي��ق��ط��ع��ه��ا ط�����الب وط���ال���ب���ات تلك 
امل���ن���اط���ق لأق������رب م���در����ش���ة ، وك���ذا 
ال�شكانية  للكثافة  والرم�س  �شمل 

مقرتحة   ، ج������دي������دة  م�������دار��������س 
البدية  يف  بنات  مدر�شة  ا�شتحداث 
عن  ���ش��ع��ت��ه��ا  ي��ق��ل  األ  ���ش��ري��ط��ة   2
ل�شد حاجة  وذل��ك   ، 1000طالبة 
العام  ح���ت���ى  للحلقة2  امل��ن��ط��ق��ة 
العتبار  يف  وا����ش���ع���ة   ،  2030
الزيادة يف الكثافة الطالبية بن�شبة 
كذلك   ، درا����ش���ي  ع����ام  %20لكل 
لعدم  احل��الة  رو���ش��ة يف  ا�شتحداث 
املنطقة عن  ول��ب��ع��د  رو���ش��ة  وج���ود 
مناطق  لعدة  وجتاورها  دبا  مدينة 
ا�شتحداث  اإىل  بالإ�شافة   ، جبلية 
 –  1 ب��ن��ات م�شرتكة م��ن  م��در���ش��ة 
فتح  ب�شبب  اح��ف��رة  مبنطقة   12
ال�شيخ  ل��ربن��ام��ج  �شكنية  اأح���وا����س 

زايد لالإ�شكان .
فيما تعليمية عجمان كان ن�شيبها 
احلاجة  ل���ع���دم  ف��ق��ط  م�����ش��اري��ع   9
امل���ا����ش���ة مل����دار�����س ، ب���ل ���ش��ي��ت��م دمج 
منطقة  يف  واقعتني  بها  مدر�شتني 

�شكانيا  من���وا  ت�شهد  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 
وم�شاريع اإ�شكانية متزايدة .

كما ت�شمنت اخلطة دمج عددا من 
املدار�س لكونها واقعتني يف منطقة 
بينها  امل�شافة  واح��دة وقرب  �شكنية 
الطلبة  اأع��داد  قلة  اإىل  بالإ�شافة   ،
املدر�شتني ي�شتلزم دجمهما  يف كال 
اإن�����ش��اء �شالت  ، وك��ذل��ك ����ش���رورة 
تخدم  الإغ��را���س  متعددة  ريا�شية 
م����دار�����س امل���ن���اط���ق امل����ج����اورة ل��ه��ا ، 
باإحالل  مطالبتها  اإىل  بالإ�شافة 
م���دار����س ق��دمي��ة وجم�����اورة مل�شنع 
واأخرى   ، ن��ف��اي��ات  ومقلب  اأ�شمنت 
���ش��ي��ت��م اإح����الل����ه����ا واإع���ف���ائ���ه���ا من 
حالتها  اأن  على   ، ال�شباحي  العمل 
عملها  توا�شل  يجعلها  الإن�شائية 
ولكن مبراكز تعليم الكبار بامل�شائي 

.
بكافة  اجل��دي��دة  امل�شاريع  ك��م  وبلغ 
امل���ن���اط���ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن اإح����الل 

بتلك املنطقتني ، والظيت اجلنوبي 
ب�شبب م�شاريع  ال�شكاين بها  للنمو 

الإ�شكان املتزايدة .
وكان ن�شيب تعليمية الفجرية 75 
، ومت   2030 العام  م�شروعا حتى 
ال�  اإحالل على مدى  اإما  ت�شنيفها 
17 عاما املقبلة ، اأو دمج ملدر�شتني 
واحدة  �شكنية  منطقة  يف  واقعتني 
اأع��داد الطلبة يف  اأو لقلة  اأو قريبة 
با�شتحداث  وال��ع��ك�����س   ، منهما  ك��ل 
مدار�س مبناطق ذات منو �شكاين ، 
بالإ�شافة اإىل اأن الدرا�شة ت�شمنت 
النظام  م����دار�����س  ج��م��ي��ع  اإح�������الل 
ل��ك��ون��ه��ا م���دار����س قروية  ال���ق���روي 
ت��دخ��ل ���ش��م��ن عقود  ، ول��ك��ون��ه��ا ل 
ال�شيانة والزيادة امل�شتمرة يف اأعداد 
مدار�س  وج��ود  اإىل  اإ�شافة  الطلبة 

يف مناطق حيوية .
كما و�شعت الوزارة عدة اقرتاحات 
ا�شتحداث  يخ�س  فيما  ل��الإ���ش��غ��ال 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ت��ع��ت��زم 
ت���ن���ف���ي���ذ ع��������دد م������ن امل���������ش����اري����ع 
اخلا�شة  واخل��دم��ي��ة  التطويرية 
ب���ت���ف���ع���ي���ل اأ�������ش������ول ال���ب���ل���دي���ة يف 
ال�شياحية  امل����ج����الت  م����ن  ع�����دد 
وال��ت��ج��اري��ة وذلك  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
والتكامل مع  وال�شراكة  بالتعاون 
القطاع اخلا�س من خالل �شيغة 
اإىل  احل����اج����ة  دون   BOT ال������ 
هذه  لإجن���از  حكومي  مت��وي��ل  اأي 
امل�شاريع  ه��ذه  تنق�شم  امل�����ش��اري��ع. 
يتعلق  م��ن��ه��ا  الأول  ج��زئ��ني  اإىل 
البلدية  اأ����ش���ول  ت��اأه��ي��ل  ب���اإع���ادة 
القائمة وتطويرها واإعادة النظر 
الأ�شول  اإدارة هذه  با�شرتاتيجية 
م�شاريع  ب��اإط��الق  يتعلق  وال��ث��اين 
ترفيهية  وم���راف���ق  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة 
وخ��دم��ي��ة ج���دي���دة. وي���اأت���ي هذا 
حكومة  ل��روؤي��ة  جت�شيدا  التوجه 

الأ�ضواق املجتمعية
ا�شرتاتيجية مدينة  فعلى �شعيد 
ذات  امل�����ش��اري��ع  لتطوير  اأب��وظ��ب��ي 
ال�شبغة املجتمعية يف كامل اأنحاء 
مدينة اأبوظبي اأكدت البلدية اأنها 
الأ�شواق  م��ن  �شبكة  لبناء  تطمح 
املجتمعية وفق فكرة 3 يف 1 ومن 
خ����الل ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ، حيث 
ت��ت��ك��ون ه����ذه امل���راك���ز م���ن ثالثة 
عنا�شر رئي�شية هي مركز خدمة 
العمالء  خلدمة  ومركز  املجتمع 

وحمالت جتزئة مالئمة
بو�شع  ال���ب���ل���دي���ة  ق����ام����ت  وق������د 
املنافع  لتحديد  تف�شيلية  خطة 
الق���ت�������ش���ادي���ة  و  الج���ت���م���اع���ي���ة 
للتطوير الفوري ملحالت التجزئة 
يف  املجتمع  خدمات  و  الرتفيه  و 
امل�شروع  لي�شمل  اأبوظبى  مدينة 
وتعليمية  ريا�شية  مرافق  اإقامة 
وخدمات عامة مرتبطة بالأحياء 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ���ش��م��ن م��رك��ز خدمة 

م����ب����ادرة  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  ون����وه����ت 
الأ��������ش�������واق امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ج�����اءت 
ب��ل��دي��ة مدينة  ال��ت��زام  ع��ن  لتعرب 
م�شتوى اخلدمات  برفع  اأبوظبي 
الإمكانات  كل  وتوفري  املجتمعية 
التي تتيح لل�شكان العي�س الكرمي 
عاملية  وم��وا���ش��ف��ات  ملعايري  وف��ق��ا 

راقية.  
كما �شيتم توفري م�شاحات مكتبية 
يف بع�س هذه املراكز وحيثما اأمكن 
ال�شغرية  ال�����ش��رك��ات  ت�����ش��ت��ه��دف 
املبتدئة  وال�����ش��رك��ات  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
الأف����ك����ار اخلالقة  م���ن  وغ���ريه���ا 
وامل���ب���دع���ة.  واأك�����دت ال��ب��ل��دي��ة اأنه 
�شوقا   40 اإن�����ش��اء  ا�شتهداف  يتم 
الرب  يف  معظمها  يقع  جمتمعيا 
ال��رئ��ي�����ش��ي مل��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي وقد 
م�شاريع  ثمانية  ط��رح  بالفعل  مت 
امل�شاريع  ه�����ذه  م����ن  ل���ل���م���زاي���دة 
الأرب���ع���ني امل�����ش��ت��ه��دف��ة ، ف��ي��م��ا مت 
جاهز  ات�����ف�����اق  ع���ل���ى  احل���������ش����ول 

ال�شالمة  على  ت�شكل خطراً  التي 
امل�شروع  م���وق���ع  اإىل  امل�����روري�����ة 
وتوفري  اكتماله..  ح��ني  اجل��دي��د 
فر�س ا�شتثمارية ت�شجيعية لعدد 
ال�����ش��غ��رية التي  ال�������ش���رك���ات  م���ن 
خليفة... �شندوق  بدعم  حتظى 

وتوفري عائد مايل م�شتدام على 
الأمد الطويل مع حتقيق اأهداف 
اخلدمات  م�شتوى  برفع  البلدية 

على الطرق اخلارجية.
وي�����ش��اه��م امل�����ش��روع ب��رف��ع معايري 
ال�������ش���الم���ة وال�������ش���ح���ة وج������ودة 
اخلدمات وتوفري م�شاحات كافية 
التاأثري  دون  امل���رك���ب���ات  ل���وق���وف 
وي�شاعد  امل��روري��ة،  ال�شالمة  على 
العام  الطريق  مظهر  حت�شني  يف 
املدينة  م��ظ��ه��ر  م����ن  وب����ال����ت����ايل 
الت�شوق  جت���رب���ة  م����ن  ..وي�����ع�����زز 
�شحية  بيئة  يف  ال��ط��ع��ام  وت��ن��اول 
اآمنة بالإ�شافة اإىل دوره يف توفري 

مزيد من فر�س العمل.

عجلة  دف��ع  اإىل  ال��ه��ادف  اأبوظبي 
التنمية ال�شاملة وتطوير املرافق 
امل�شاريع  وا����ش���ت���ح���داث  ال���ع���ام���ة 
املجتمع  يتطلبها  التي  اجل��دي��دة 
من اأجل تقدمي خدمات ع�شرية 
وفقاً  وباأ�شلوب ح�شاري  متكاملة 
مل��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
والتعاون  التكامل  اأوا�شر  توطيد 
كما حظيت  القطاع اخلا�س.  مع 
ودعم  برعاية كبرية  املبادرة  هذه 
م�شتمر من خالل اعتماد املجل�س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي امل�����وق�����ر ل����ع����دد من 
الذي  الأم���ر  امل��ط��روح��ة  امل�شاريع 
مفعمة  ج��دي��دة  مب��رح��ل��ة  يب�شر 
ب����احل����داث����ة وب����خ����دم����ات راق���ي���ة 
و�شط  املوا�شفات  عاملية  ومرافق 
وم�شجعة  جاذبة  ا�شتثمارية  بيئة 
النمو  معدل  رف��ع  يف  ي�شاهم  مب��ا 
ويف حتقيق روؤية حكومة اأبوظبي 
ال�شاملة  ال��ت��ط��وي��ري��ة  وخ��ط��ت��ه��ا 

.  2030

املطاعم  اإىل  بالإ�شافة   ، املجتمع 
وامل��ق��اه��ي وحم����الت ت��رف��ي��ة ذات 
جودة عالية ت�شكل عامال مهما يف 
ر�شم منط حياة ال�شكان املقيمني ، 
وتوفري خدمات حكومية متكاملة 

مرتبطة باخلدمات املجتمعية.
ت����ط����وي����ر خمطط  ج�������رى  وق�������د 
يف  املجتمعية  ل��الأ���ش��واق  رئي�شي 
وتق�شيم  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ك��ام��ل 
هذه امل�شاريع اإما اإىل مركز للحي 
بح�شب  للمنطقة  م��رك��ز  اإىل  اأو 
ونوع  وح��ج��م  ال�شكانية  ال��ك��ث��اف��ة 
ال�شكان  يحتاجها  التي  اخلدمات 
، بحيث يخدم مركز احلي حوايل 
6 اآلف اإىل 10 األف ن�شمة وقد 
الكلية  الطابقية  امل�شاحة  ت�شل 
 ، م��رب��ع  م���رت  اآلف   7 اإىل  ف��ي��ه��ا 
ب��ي��ن��م��ا ي��خ��دم م��رك��ز امل��ن��ط��ق��ة ما 
بني 30 األف اإىل 40 األف ن�شمة 
ت�شل  ق��د  كلية  طابقية  مب�شاحة 

اإىل 21 الف مرت مربع. 

امل�شاريع  م���ن  ���ش��ت��ة  يف  ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
الثمانية. 

الإ�ضرتاحات
�شمن  م��ن  اأن���ه  البلدية  واأ����ش���ارت 
املجل�س  اعتمدها  ال��ت��ي  امل�شاريع 
اخلدمي  امل���������ش����روع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
نوعه  م���ن  الأول  وال���ش��ت��ث��م��اري 
وامل����ت����م����ث����ل ب���ت�������ش���ي���ي���د ع�������دد من 
ال�شرتاحات على الطرق ال�شريعة 
راقية  وخدمات  عاملية  ومبعايري 
للمزايدة  ط��رح��ه  مت  م���ا  وم��ن��ه��ا 
للمزايدة  �شيتم طرحة  ما  ومنها 
اخلا�س  القطاع  م�شتثمري  على 

يف خالل العام اجلاري.
ا�شرتاحات  م�شروع  اأن  واأو�شحت 
من  العديد  على  ينطوي  الطرق 
ملتطلبات  ك��ال���ش��ت��ج��اب��ة  ال��ف��وائ��د 
ي�شاهم  كما   .. الطريق  م��رت��ادي 
القائمة  امل��روري��ة  امل�شاكل  حل  يف 
احلالية  املطاعم  نقل  طريق  عن 

بينهما  امل�شافة  قرب  ب�شبب  واح��دة 
وقلة اأعداد الطلبة ، ويف تعليمية اأم 
القيوين فهناك مدار�س قد حتتاج 
لإحالل خالل الفرتة من 2020 
مباين  وا���ش��ت��ح��داث   ،  2030  –
لكونها  ال�شلمة  مبنطقة  مدر�شية 
ت�شهد ازدهارا ونزحا �شكانيا كبريا 
ريا�س  مبنى  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ، بها 
اأطفال فاأقرب مبنى على بعد اأكرث 
طالبوا  كما   ، م��رتا  كيلو   40 م��ن 
الإغرا�س  متعددة  ريا�شية  ب�شالة 

تخدم مدار�س املنطقة .
ن�شيبها  ال�شارقة جاء  تعليمية  ويف 
م�شروعا   34 امل�شروعات  تلك  من 
ب�شرورة  وج��ه��ت  م��در���ش��ة  م��ن��ه��ا   ،
وجماورة  قدمية  لكونها  اإحاللها 
مل�����ش��ن��ع اأ���ش��م��ن��ت وم��ق��ل��ب ن��ف��اي��ات ، 
ن�شيبها  ك����ان  دب����ي  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ويف 
ال�شارقة  وم��ك��ت��ب   ، م�����ش��روع��ا   29
�شيتم  م��دار���س  منها  م�شروعا   28
ب��ه��ا للعمل  اإح��الل��ه��ا والح��ت��ف��اظ 

مبراكز تعليم الكبار بامل�شائي .  

�شم�شنا العربية اأول مركز جماين لرتجمة م�شاقات جامعات عاملية �شهرية اإىل العربية

مركز �شلطان بن زايد للثقافة واالعالم ي�شارك يف فعاليات �شاعة االأر�س 2013

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو 
الإن�شانية  �شلطان بن خليفة لالأعمال  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�س  الدولة  رئي�س 
والعلمية ام�س افتتاح �شم�شنا العربية اأول مركز جماين من نوعه يف الوطن 
العربي وتد�شني موقعه اللكرتوين لرتجمة م�شاقات اأ�شهر اجلامعات العاملية. 
وتراأ�س حرم �شموه ال�شيخة �شيخة بنت �شيف اآل نهيان جمل�س اإدارة املركز الذي 
تتوىل رعايته موؤ�ش�شة �شلطان بن خليفة لالأعمال الإن�شانية والعلمية. ويهدف 
اأف�شل ما تنتجه اجلامعات العاملية مثل جامعتي ام اآي تي   املركز اىل ترجمة 
ويال اإىل اللغة العربية وذلك خلدمة الطلبة العرب وال�شاتذة الذين ميكنهم 
ال�شتفادة من و�شائل وطرائق التدري�س املتطورة. جاء ذلك خالل حفل اأقيم 
بهذه املنا�شبة يف ق�شر �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة بالبطني حيث 
فرنانديز  هيكتور  الربوفي�شور  مع  �شموه  وق��ع  اأن  بعد  �شحفيا  موؤمترا  عقد 
ما�شا�شو�شي�شت  وجامعة  امل��رك��ز  ب��ني  ت��ع��اون  اتفاقية  ت��ي  اآي  ام  جامعة  ممثل 
للتكنولوجيا ام اآي تي التي اعتمدت �شم�شنا العربية اأول جهة يف العامل العربي 
التفاقية على ترجمة م�شاقات  الأكادميية. وتن�س  ون�شر م�شاقاتها  لرتجمة 
اأول جهة  وحما�شرات واأفالم اجلامعة اإىل اللغة العربية ليكون املركز بذلك 
والنظرية  العلمية  موادها  لرتجمة  اجلامعة  قبل  من  ر�شميا  معتمدة  عربية 
�شتكونان  ال��ل��ت��ني  وال��ري��ا���ش��ي��ات  ال��ف��ي��زي��اء  م��ادت��ي  ال��رتج��م��ات  اأوىل  وت�����ش��م��ل 

متاحتني جمانا على �شبكة الإنرتنت. و�شتن�شر املواد برتخي�س قانوين ي�شمح 
للم�شتخدمني حتميلها وتعديلها واإعادة توزيع حمتواها لأغرا�س غري جتارية 
�شريطة ال�شارة اإىل اأن جامعة ام اآي تي هي �شاحبة تلك املواد ل�شمان حقوقها 
العربية.  اللغة  اإىل  للمحتويات  املرتجمة  اجل��ه��ة  ه��ي  العربية  �شم�شنا  وان 
اجلامعة  يف  املفتوح  للتعليم  التنفيذية  املديرة  اأوليفريا  دي  �شي�شيليا  وعربت 
عن �شعادتها باأن يقوم مركز �شم�شنا العربية برتجمة بع�س م�شاقات اجلامعة 
الطلبة  م��ع  اللغة  اإزال���ة ح��واج��ز  ه��و  ال��ه��دف  اأن  م��وؤك��دة   .. العربية  اللغة  اإىل 
العرب نظرا لأن املركز �شينقل امل�شاقات اإىل اللغة العربية لتكون اأكرث انت�شارا 
وا�شتخداما. وقالت اإنه مما ل �شك فيه اأن املركز �شيقطع �شوطا طويال يف جعل 
بالعربية كما هو احلال  للناطقني  اآي تي متاحا  ام  املفتوح يف جامعة  التعليم 
ال�شينية والإ�شبانية والربتغالية والتايالندية  اللغات  اإىل  بالن�شبة للرتجمة 
عليها  الإط��الع  مت  الرتجمات  تلك  واأن  �شيما  والكورية  والإيرانية  والرتكية 
اأكرث من 135 مليون مرة حتى الآن ومبا ميثل نحو 40 يف املائة من ن�شبة 
يف  اأملها  عن  اأوليفريا  دي  �شي�شيليا  واأعربت  اجلامعة.  حمتوى  اإىل  الو�شول 
اأن تتم خالل العقد املقبل ترجمة حمتوى التعليم املفتوح يف جامعة ام اآي تي 
ليكون يف متناول املزيد من الطلبة. كانت هيالري كلينتون وزيرة اخلارجية 
الأمريكية ال�شابقة قد اعلنت يف نهاية يناير املا�شي عن اإطالق م�شروع الكتاب 
املفتوح وهو عبارة عن مبادرة من وزارة اخلارجية الأمريكية واملنظمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم اللك�شو وقيادات البتكار يف جمال التعليم.

•• ابوظبي-الفجر:

����ش���ارك م���رك���ز ���ش��ل��ط��ان ب���ن زاي���د 
ل��ل��ث��ق��اف��ة والع�������الم ال��ل��ي��ل��ة قبل 
الحتفال  ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل��ا���ش��ي��ة 
احلملة   2013 الأر������س  ب�����ش��اع��ة 
التوعية  اإىل  تهدف  التي  العاملية 
ب���ظ���اه���رة الح���ت���ب���ا����س احل������راري 
ال��ب��ي��ئ��ة وتوفري  واأه��م��ي��ة ح��م��اي��ة 

ا�شتهالك الطاقة.
ومت اإطفاء الإن��ارة عن مقر املركز 
ومقر   ، اب���وظ���ب���ي  يف  ال��ب��ط��ني  يف 
جملتي العالم والع�شر والمارات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ل��ت��ني ت�������ش���دران عنه 
�شاعة  خ����الل  ل��ل��ك��ه��رب��اء  ت���وف���ريا 
ال��ت��ي ج��ري تنظيمها من  الأر����س 
م�شاء   9:30 اإىل   8:30 ال�شاعة 

املبادرات الرامية اىل تعزيز العمل 
اجلماعي و�شرورة ا�شتخدام املوارد 
وواعية  �شليمة  الطبيعية بطريقة 
لدولة  ال�����ش��ام��ل��ة  ال�����روؤي�����ة  وف�����ق 

المارات وقيادتنا الر�شيدة ً.
باملنا�شبة  ت�شريح  امل�شدر يف  وقال 
ان م�شاركة مركز �شلطان بن زايد 
للثقافة والعالم يف هذه الفعالية 
امل�شوؤولية  م��ن��ط��ل��ق  م����ن  ج������اءت 
الجتماعية بهدف ن�شر الوعي بني 
كافة فئات املجتمع باأهمية تر�شيد 
ا�شتهالك الكهرباء واحلفاظ على 

البيئة ،
���ش��ي��ن��ظ��م خالل  امل���رك���ز  ان  وذك�����ر 
مو�شمه الثقايف حما�شرات لتوعية 
اجلمهور بكل ما من �شانه خدمة 

الب�شرية وحت�شني نوعية حياتها.

نهيان  ال  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ 
رئي�س  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  مم���ث���ل 
ب�شرورة   ، امل��رك��ز  رئي�س   ، ال��دول��ة 
يخدم  ما  كل  الفاعلة يف  امل�شاهمة 
الن�شان ، وحر�س �شموه على دعم 

احلدث  مع  ت�شامنا  ال�شبت  ام�س 
العاملي.

اأن  باملركز  واو�شح م�شدر م�شئول 
الفعالية  ه��ذه  يف  امل��رك��ز  م�شاركة 
�شمو  ت���وج���ي���ه���ات  اط������ار  يف  ت����اأت����ي 

بلدية الغربية تعقد �شل�شلة من اللقاءات 
مع ممثلي الدوائر احلكومية وعمالء مت 

•• املنطقة الغربية-وام:
عقدت بلدية املنطقة الغربية ممثلة يف اإدارات تخطيط املنطقة وعالقات ال�شكان 
ممثلي  م��ع  الت�شاورية  اجلل�شات  م��ن  و�شل�شلة  ل��ق��اءات  امل��دن  بجميع  بالبلدية 
الدوائر احلكومية بالإ�شافة لعمالء مراكز مت والرواد الأوائل لال�شتفادة من 
خرباتهم وجتاربهم واآرائهم حتقيقا لروؤية ور�شالة البلدية وتعزيز التوا�شل مع 
املجتمع بناء على تعليمات �شعادة م�شبح مبارك املرر املدير العام لبلدية املنطقة 
الغربية بالإنابة. ويهدف اللقاء اإىل دعم التوا�شل مع العمالء مبختلف فئاتهم 
والرد  الغربية  املنطقة  بلدية  التي تقدمها  احتياجاتهم من اخلدمات  ودرا�شة 

على كافة ا�شتف�شاراتهم و ا�شتطالع انطباعهم عن اخلدمات املقدمة.
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العدد 10749 بتاريخ 2013/3/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املدينة للخدمات ال�شت�شارية

رخ�شة رقم:CN 1002900 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/املدينة للخدمات ال�شت�شارية   
CITY SERVICESES CONSULTING

اىل/بن جمال خلدمات التوظيف 
BIN JAMAL RECRUITMENT SERVICES

الفالح  �شارع  واحد  رقم  امليزانني   2-4 �شرق   C64 ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
املالك/مرمي �شعيد حممد املطيوعي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع الدفاع - مقابل 
نادي الوحدة - �شرق 1.18 - ق 61 - ميزانني مكتب رقم 1 املالك/حممد حممد خلف 

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

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

العدد 10749 بتاريخ 2013/3/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/روزز ن بالك لل�شيلة والعبايا

رخ�شة رقم:CN 1173105 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/روزز ن بالك لل�شيلة والعبايا   
ROSES N BLACK SHILA & ABAYA

اىل/روزز ن بالك بوتيك 
ROSES N BLACK BOUTIQUE

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي - �شارع املرور - بناية �شيف بن دروي�س اىل ابوظبي 
جزيرة ابوظبي �شارع املرور - ابراج جارديان - ح �شرق 40 - ق C40 - C41 حمل رقم 

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اليرثب للنقليات 

CN 1012602:العامة رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة زايد را�شد �شامل بالعيارة املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد اهلل جابر حميد العلي

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
احمد  ال�ش�����ادة/�شهناز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1039736:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خليل ابراهيم �شعيد �شم�س احلو�شني )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يو�شف حممد من�شور �شعيد املن�شوري

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لعمال  ال�ش�����ادة/التوكل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1344942:التكييف  رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فا�شل بن حمد بن حميد البادي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد حممد �شعيد را�شد هميله املزروعي

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
العربي  ال�ش�����ادة/البداع  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1071756:للديكور  رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة وليد علي ح�شن علي احلمادي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي ح�شن علي ح�شني احلمادي

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

العاليل لعمال البالط وال�شباغ
 رخ�شة رقم:CN 1126333 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

عبد الفتاح م�شطفى لعمال البال�شرت
 رخ�شة رقم:CN 1136262 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10749 بتاريخ 2013/3/25   

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

الروي�س خلدمات متوين
رخ�شة رقم:CN 1183053 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املوؤ�ش�شة 

الوطنية املتحدة جللب اليدي العاملة
رخ�شة رقم:CN 1280850 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10749 بتاريخ 2013/3/25   

اإعــــــــــالن
للحالقة  �شلطان  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1120759 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هادي احمد عمر العامري)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان �شبيح �شيف الكعبي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شالون �شلطان للحالقة 
SULTAN BARBERSHOP

اىل/�شالون نور زاخر
NOOR ZAKHIR SALON

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
للديكور  ال�ش�����ادة/اتالنتيك  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1156628 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مبارك علي مبارك �شاملني املن�شوري )%100(
تعديل وكيل خدمات/حذف �شعيد علي �شيف �شعيد ال�شام�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هناء حممود جمعه حممود

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
املثايل  النجم  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1067144:لت�شليح ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�شامل علي �شيف بن بريهيم النعيمي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شامل علي �شيف بن بريهيم النعيمي من 0% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شليم حممد ا�شلم

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافيه لي�شيو-فرع 2 

رخ�شة رقم:CN 1181107 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1.5

تعديل ا�شم جتاري:من/كافيه لي�شيو - فرع 2   
CAFFE LISCIO - BRANCH2

اىل/ذا �شباي�س اوف ليف - فرع 3 
THE SPICE OF LIFE - BRANCH3

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�شفراء لالك�ش�شوارات  ال�ش�����ادة/املا�شة  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1074741 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/املا�شة ال�شفراء لالك�ش�شوارات   

 YELLOW DIAMOND ACCESSORIES

اىل/املا�شة ال�شفراء للهواتف املتحركة 
YELLOW DIAMOND MOBILE PHONES

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�شاط/حذف بيع احللي والك�ش�شوارات الغري ثمينة - بالتجزئة )4771110(

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10749 بتاريخ 2013/3/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جابر حلمي لعمال البال�شرت 

وتركيب البالط  رخ�شة رقم:CN 1141826 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شن حامد ح�شن احلامد)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ماأمون حممد �شامل امل�شعبي احلارثي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/جابر حلمي لعمال البال�شرت وتركيب البالط 
اىل/بوابة الهرامات للبال�شرت والبالط

PYRAMIDS GATE PLASTERING & TILING

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10749 بتاريخ 2013/3/25   

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

 CN 1214402:للخياطة الن�شائية رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبد اهلل عبد العزيز علي ابراهيم جا�شم املن�شوري)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ا�شمة عبد اهلل علي احلمادي

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

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

العدد 10749 بتاريخ 2013/3/25   

اعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شاند للمقاولت العامة وادارة 

العقارات  رخ�شة رقم:CN 1097888  قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري: من/�شاند للمقاولت العامة وادارة العقارات   
SANED GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATE

اىل/�شاند للمقاولت العامة
SAND GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري  القت�شادية خالل 
م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات 

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10749 بتاريخ 2013/3/25   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة حممد معني

 رخ�شة رقم:CN 1129798 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعيد قنون مطر حممد ال�شام�شي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شعيد قنون مطر حممد ال�شام�شي من 0% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد معني الدين من�شي كمال با�شا من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد معني الدين من�شي كمال با�شا من 100% اىل %49
تعديل را�س املال/من 0 اىل 150000

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

تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة حممد معني
MOHAMMED MAIN GROCERY

اىل/�شركة حممد معني الدين للنظافة العامة ذ.م.م 
MOHAMMED MAIN UDDIN GENERAL CLEANING CO LLC

العني  العني  الرا�شدي اىل  �شامل احمد علي  بناية   - العني - منطقة بدع فار�س  العني  تعديل عنوان/من 
�شناعية العني بناية - ورثة عمري بن مع�شد امل�شغوين

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات التنظيف اخلارجي)واجهات(املباين )8129001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(الجراءات املطلوبة 

العدد 10749 بتاريخ 2013/3/25   

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

مدينة الولو 
رخ�شة رقم:CN 1180703 قد تقدموا الينا بطلب

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ينظم ور�شة توعوية للمزارعني يف مدينة العني موؤ�ش�شة اإمارات ت�شارك يف حملة �شاعة االأر�س
•• العني-وام:

الدانات يف مدينة  الغذائية يف منتجع  للرقابة  اأبوظبي  نظم جهاز 
احليوانية.  ال��رثوة  ومربي  امل���زارع  لأ�شحاب  توعوية  ور�شة  العني 
ح�شر فعاليات الور�شة عدد من املدراء وموظفي الإدارات والأق�شام 
املزارعني.  خدمات  ملركز  التابعة  الزراعية  املراكز  م�شوؤويل  بجانب 
التنفيذي  املدير  املن�شوري  الق�شيلي  مبارك  املهند�س  �شعادة  واأك��د 
الور�شة..اأن  افتتاحة  خ��الل  اجل��ه��از  يف  ال��زراع��ي��ة  ال�����ش��وؤون  لقطاع 
م��ن اأول��ي��ات اجل��ه��از الإرت��ق��اء ب��الإن��ت��اج ال��زراع��ي م��ن خ��الل تركيزه 
ال���ري على  م��ي��اه  ا�شتهالك  وم��ب��ادرات لرت�شيد  ب��رام��ج  و���ش��ع  على 
الزراعية  امل��م��ار���ش��ات  اإدخ����ال  اأه��م��ي��ة  ..م��و���ش��ح��ا  الإم�����ارة  م�شتوى 
و�شالمة  نظافة  و�شمان  كافة  للمزارع  احلديثة  والتقنيات  اجليدة 

اإىل �شرورة املحافظة على  املنتجات الزراعية يف تلك املزارع..داعيا 
لالأجيال  ا�شتدامتها  ل�شمان  الإم���ارة  يف  املتاحة  الطبيعية  امل���وارد 
ب�شقيه  ال��زراع��ي  الدعم  برامج  يقدم  اجلهاز  اأن  واأ���ش��اف  القادمة. 
النباتي واحليواين للمزارعني ل�شمان حتقيق دخل عادل وم�شاعدة 
املزارعني يف احلفاظ على مزارع م�شتدامة بجانب م�شاعدة مربي 
الرثوة احليوانية على اإنتاج منتجات حيوانية ت�شهم يف رفع معدلت 
الإكتفاء الذاتي. وت�شمنت الور�شة جل�شتي عمل الأوىل ا�شتملت على 
عرو�س حول برامج الدعم الزراعي النباتي وبرامج الدعم الزراعي 
احليواين املقدم لأ�شحاب الرثوة احليوانية يف الإمارة والتي قدمها 
الور�شة  ختام  ويف  الزراعية.  ال�شوؤون  قطاع  يف  العاملني  من  نخبة 
التوعوية فتح باب املناق�شة وتلقي الإ�شتف�شارات من احل�شور ومتت 

الإجابة عليها من املعنيني يف اجلهاز. 

•• اأبوظبي-وام:

اأطفاأت موؤ�ش�شة الإمارات العامة للبرتول اإمارات اأ�شواء عدد من حمطات 
واأم  وعجمان  والفجرية  وال�شارقة  دب��ي  اإم���ارات  يف  لها  التابعة  اخلدمة 

القيوين وراأ�س اخليمة ملدة �شاعة م�شاء اأم�س الول..
العاملي  التوجه  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  التي  الأر����س  �شاعة  �شمن حملة  وذل��ك   
الأر�س.  كوكب  يف  احل���راري  والحتبا�س  املناخية  للتغريات  للت�شدي 

و�شرح ح�شني كاظم مدير الت�شالت اخلارجية يف اإمارات ..
اأن �شاعة الأر���س هي حدث عاملي لتو�شيح ما ميكن القيام به يف جميع 
اأنحاء العامل ملكافحة اأ�شرار وعوامل تغري املناخ وهي مبادرة عاملية تبني 
كيف ميكن لالأفراد واملجتمعات وال�شركات واحلكومات الت�شدي خلطر 

ارتفاع درجة حرارة الأر�س اإذا كان لدينا العزم على العمل على ذلك معا. 
وقال اإن م�شاركة املوؤ�ش�شة الرمزية يف هذه احلملة التي تعد اأكرب حركة 
م�شاركة  �شمن  تاأتي  التاريخ  يف  الطاقة  ا�شتهالك  من  للحد  تطوعية 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  وال��ه��ي��ئ��ات  واخل��ا���ش��ة  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
املتحدة وتعبريا عن حر�س املوؤ�ش�شة واهتمامها بق�شية التغيري املناخي 

وم�شاندة اجلهود العاملية ملواجهة هذه الظاهرة املقلقة.
ال��ع��امل��ي ل�شون  ال�����ش��ن��دوق  ف��ك��رة وتنظيم  الأر�����س ه��ي  �شاعة  اأن  ي��ذك��ر   
الطبيعة ومكافحة الحتبا�س احلراري يف كوكب الأر�س واأ�شبحت حركة 
 2007 ع��ام  يف  ا�شرتاليا  يف  �شيدين  مدينة  من  انطلقت  عندما  عاملية 
ال�شرورية  غري  الأ���ش��واء  اإطفاء  يف  النا�س  ماليني  م�شاركة  خ��الل  من 

للحفاظ على البيئة.

ويل عهد عجمان ي�شهد اطالق جم�شمات على �شكل �شمكة بعدد من اأبرز �شوارع االإمارة
•• عجمان- وام:

اأ�شاد �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان بجهود 
دائرة التنمية ال�شياحية بعجمان 
ن���ح���و و�شع  ال����������دوؤوب  و���ش��ع��ي��ه��ا 
ال�شياحة  خ���ارط���ة  ع��ل��ى  الم�����ارة 

العاملية.
المكانات  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  واأث����ن����ى 
الدائرة  متتلكها  ال��ت��ى  ال��ك��ب��رية 
الكوادر  من  العديد  ت�شم  والتي 
تعمل  التي  الماراتية  ال�شياحية 
وجهة  اىل  حت��وي��ل��ه��ا  ع��ل��ى  ب��ج��د 

�شياحية عاملية.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح�����ش��ور �شموه 
ي��راف��ق��ه ال�����ش��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
الدائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد 
م�شروع  اإط�������الق  ام�������س  ����ش���ب���اح 
ال�شياحية  التنمية  لدائرة  جديد 
جمموعة  عر�س  ي�شمل  بعجمان 
من املج�شمات على �شكل �شمكة يف 

عدد من اأبرز �شوارع الإمارة.
ك���م���ا ح�����ش��ر ح���ف���ل الإط��������الق يف 
وقاعة  ع��ج��م��ان  م��ت��ح��ف  ���ش��اح��ة 
ب��امل��ت��ح��ف في�شل  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د 

ت�شهدها  التي  ال�شاملة  النه�شة 
الر�شيدة  القيادة  ظ��ل  يف  ال��دول��ة 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  بن 
حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.
النعيمي  في�شل  ق��ال  جانبه  م��ن 
ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  م��دي��ر 
امل�شروع  ه�����ذا  اإن  ل����ه  ك��ل��م��ة  يف 
ال�شرتاتيجية  باخلطة  يرتبط 
واملعتمدة  ل��ل��دائ��رة  والت�شغيلية 
م�شبقا من قبل ال�شيخ عبدالعزيز 
بن حميد النعيمي رئي�س الدائرة 
جم�شمات  اإن�����ت�����اج  ع����ب����ارة  وه������و 
م�شتوحاة من بيئة عجمان بهدف 
بطريقة  الإم����ارة  ���ش��وارع  جتميل 

مبتكرة واإبداعية.
اإمارة  اإنه بالعودة لتاريخ  واأ�شاف 
عجمان وما عرف عن اعتماد اأهلها 
ق��دمي��ا ع��ل��ى ���ش��ي��د الأ���ش��م��اك مت 
اختيار جم�شمات فنية على هيئة 
بال�شارع  امل���ارة  نظر  تلفت  �شمكة 
اإىل  م�شريا   .. وباألوانها  ب�شكلها 

دائرة  ع��ام  مدير  النعيمي  اأح��م��د 
بعجمان  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
م������دراء  م����ن  ع������دد  ا�����ش����اف����ة اىل 
امل�شوؤولني وال�شيد  الدوائر وكبار 
نائب  ف��ي�����ش��ي��ن��ه��وت��ر  ك��ري�����ش��ت��ي��ان 
جتارة  لغرفة  التنفيذي  الرئي�س 
الذين  و�شناعة برلني والفنانني 

عملوا على تنفيذ املج�شمات.
اأن  عجمان  عهد  ويل  �شمو  واأك���د 
اط����الق ه���ذا امل�����ش��روع ف���ى ام���ارة 
ع��ج��م��ان مب����ب����ادرة م���ن ال���دائ���رة 
و�شياحيا  جماليا  بعدا  �شي�شيف 
و���ش��ي��رتك �شورة  ف��ي��ه��ا  م��ت��م��ي��زا 
رائ����ع����ة ل���ك���ل م����ن ي������زور الم������ارة 
�شوارعها من خالل  ويتجول فى 
بعجمان  ارتبط  رم��ز  على  تعرفه 

وبيئتها واهلها.
وث���م���ن ���ش��م��وه ح���ر����س ال���دائ���رة 
ع���ل���ى ت��ر���ش��ي��خ ع���ج���م���ان ك���ام���ارة 
متميزة  �شياحية  وجتربة  �شاحرة 
م���ن �شاحب  ودع�����م  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
را�شد  ب��ن  حميد  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
العلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي 
الرتويج  ب��ه��دف  ع��ج��م��ان  ح��اك��م 
ال����ذي يواكب  ب��ال�����ش��ك��ل  ل���الم���ارة 

امل��ج�����ش��م��ات حمليا  اإن���ت���اج  اأن����ه مت 
الختيار  وق����ع  ك��م��ا  ع��ج��م��ان  يف 
الفنانني  م����ن  جم���م���وع���ة  ع���ل���ى 
الإماراتيني والعرب الذين رحبوا 
على  بالر�شم  وال��ت��ع��اون  بالفكرة 
هذه املج�شمات ب�شور حديثة من 
مبهجة  واأل��وان  التجريدي  الفن 

واخلط العربي.
واأو�شح اأن امل�شروع عبارة عن 25 
الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  مت  جم�����ش��م��ا 
كبرية  جم�������ش���م���ات   10 ت��ن��ف��ي��ذ 
بع�شها  ور���ش��وم  ب��الل��وان  احلجم 
م�����ش��ت��وح��ى م��ن ال��ب��ح��ر وال����رتاث 
العربي واحلروف العربية.. ومن 
الفنانني الذين �شاركوا يف ت�شكيل 
املج�شمات - الدكتورة جناة ح�شن 
العو�شي  حممود  واإبراهيم  مكي 
وم��ن��ى حم��م��د اخل��اج��ة وفاطمة 
الدين  ن��ور  ونرج�س  امل��ال  حممد 
اإ�شافة اإىل جهات  وبا�شم زبيب - 
ديزاينز  ان.  اف.  م��ث��ل  اأخ������رى 
لفنون  ال��دويل  ال�شارقة  وبينايل 
عجمان  جامعة  و�شبكة  الأط��ف��ال 

للعلوم والتكنولوجيا.
التنمية  دائ���رة  ع��ام  واأ���ش��ار مدير 

�شركة  اأن  اإىل  بعجمان  ال�شياحية 
الراعي  ل��ل�����ش��ي��ارات ه��ي  ال��ف��ط��ي��م 
�شبيد  و���ش��رك��ة  للم�شروع  امل��ا���ش��ي 

هاو�س هي امل�شنعة للمج�شمات.
الأم����اك����ن  حت���دي���د  اإن  واأ������ش�����اف 
على  املج�شمات  بتوزيع  اخلا�شة 
بالتن�شيق  �شيتم  الإم��ارة  م�شتوى 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  م��ع 

بعجمان.
م�شلم  اأني�شة  قدمت  جهتها  م��ن 

ت���ع���ت���رب م������ن اأه���������م ال�����ش����ال����ي����ب 
الرتبوية احلديثة املتبعة لتطوير 
مهارات الطفل املعاق فهي حتقق 
والنف�شية  ال���رتب���وي���ة  اله������داف 
وجود  اأن  اإىل  م�شرية   .. للطفل 
ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��غ��رف يف املراكز 
تاأهيل الأطفال ذوي الحتياجات 

اخلا�شة �شروري.
���ش��م��و ويل عهد  ق����ام  ذل����ك  ب��ع��د 
ع���ج���م���ان ي���راف���ق���ه ال�����ش��ي��خ عبد 

ال���روا����س م�����ش��وؤول��ة غ��رف��ة اللعب 
الآمنة فى مركز عجمان لتاهيل 
امل�شتفيدة  اجل��ه��ة  وه���ي  امل��ع��اق��ني 
اجلزيل  ال�شكر  امل�شروع  ري��ع  من 
ولكل  ال�شياحية  التنمية  ل��دائ��رة 
الفعالية  ه�����ذه  يف  ����ش���اه���م  م����ن 
وخا�شة �شركة الفطيم لل�شيارات 
لهذا  لدعمهم  الر�شمي  ال��راع��ي 

امل�شروع.
الآمنة  ال��ل��ع��ب  غ��رف��ة  ان  وق��ال��ت 

العزيز بن حميد النعيمي بتكرمي 
للم�شروع  ال����داع����م����ة  اجل����ه����ات 
ب�شفتها  لل�شيارات  الفطيم  وه��م 
�شبيد  و���ش��رك��ة  امل��ا���ش��ي  ال���راع���ي 
امل�شاركني  ال��ف��ن��ان��ني  ث���م  ه���او����س 
فى املبادرة. ويف نهاية احلفل قام 
وال�شيخ  عجمان  عهد  ويل  �شمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
مع  ال��ت��ذك��اري��ة  ال�����ش��ور  بالتقاط 

الرعاة والفنانني املكرمني. 

وفد من اأرا�شي عجمان يزور حمكمة 
عجمان ال�شرعية ملناق�شة العمل امل�شرتك

ال�شوؤون العقارية بالتعاون الفعال بني دائرة الأرا�شي 
خالل  م��ن  ال�شرعية  عجمان  حمكمة  و  الأم���الك  و 
الت�شهيالت املتاحة و توفري جميع الإفادات الالزمة 
لإمتام املعامالت ،كما اأ�شفر الجتماع على �شل�شلة من 
العلنية  امل���زادات  عقد  اأب��رزه��ا  والتو�شيات  ال��ق��رارات 
امل��ق��ررة م��ن قبل املحكمة يف مقر دائ���رة الأرا���ش��ي و 
ال�شام�شي  الأم��الك. ح�شر الجتماع كل من يو�شف 
رئي�س ق�شم �شوؤون املكاتب العقارية و يحيى املهريي 

رئي�س ق�شم ال�شجل العقاري.
و يف ���ش��ي��اق اآخ���ر ���ش��ارك��ت دائ����رة اأرا����ش���ي واأم����الك يف 
احل��م��ل��ة ال��ع��امل��ي��ة ل�����ش��اع��ة الأر�������س يف م���ب���ادرة منها 
للحفاظ على الطاقة وحماية البيئة حيث مت اإطفاء 

اأ�شواء املبنى ملدة �شاعة كاملة.

•• عجمان ـ الفجر 

اجتمع وفد من دائرة الأرا�شي و الأمالك يف عجمان 
مع �شعادة القا�شي حمود بن عبد اهلل احلمود رئي�س 
حمكمة عجمان ال�شرعية يف مكتبه من اأجل التطرق 
اإىل جمالت العمل امل�شرتك بني الطرفني و مناق�شة 
مدى اإمكانية ا�شتحداث قنوات توا�شل جديدة تزيد 

من �شرعة اإمتام الإجراءات امل�شرتكة بني اجلهتني.
مثمناً  الزائر  بالوفد  املحكمة  رئي�س  �شعادة  رح��ب  و 
و  الأرا����ش���ي  دائ���رة  تقدمها  ال��ت��ي  املتميزة  اخل��دم��ات 
الأمالك و الدور الكبري الذي تقوم به من اأجل حفظ 

احلقوق العقارية لكافة الأطراف املعنية.
اإدارة  مدير  ال�شام�شي  خلفان  اأح��م��د  اأ���ش��اد  ب���دوره  و 

طبية عجمان حتتفل باليوم العاملي ملكافحة الدرن
•• عجمان ـ الفجر 

مدير  ال�شام�شي  ت��رمي  حمد  اأك��د 
م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان ال��ط��ب��ي��ة على 
مبر�س  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اه��ت��م��ام 
ال�شل ولذلك كلفت ادارات الطب 
ال��وق��ائ��ي ب��ال��دول��ة م��ه��م��ة اج���راء 
ال�شرورية  الطبية  الفحو�شات 
وع���م���ل م�����ش��ح ط��ب��ي ���ش��ام��ل لكل 
ال����ق����ادم����ني م����ن خ�������ارج ال����دول����ة 
بغر�س القامة اأو العمل لكت�شاف 
احلالت املر�شية والتعامل معهم 

طبقا للقواعد املعمول بها.
املوؤمتر  خ���الل  ال�����ش��ام�����ش��ي  وق����ال 
العلمي الذي نظمه ق�شم التثقيف 
الوقائي  ال��ط��ب  واإدارة  ال�شحي 
مبنطقة عجمان الطبية مبنا�شبة 
ملكافحة  العاملي  باليوم  الحتفال 
ال����درن وح�����ش��ره ال��دك��ت��ورة ندى 
الإدارة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  امل����رزوق����ي 
امل���رك���زي���ة ل��ل��ب ال���وق���ائ���ي ب�����وزارة 

اليجابية  احل������الت  لك��ت�����ش��اف 
وفح�س املخالطني و التزام وزارة 
ال�����ش��ح��ة ب��ت��وف��ري ج��م��ي��ع الدوي����ة 
الرئوي  ال�شل  لعالج  ال�شرورية 

وبالكميات الكافية.
م��ن��ط��ق��ة عجمان  وط���ال���ب م��دي��ر 
ال���ط���ب���ي���ة ب���������ش����رورة ت���ن���ف���ي���ذ ما 
املكافحة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  ج����اء 
الب�شرية  الم���ك���ان���ي���ات  وت��وج��ي��ه 
والفنية واملادية وموا�شلة اجلهد 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي ال��ن��ج��اح الذي 
ح��ق��ق��ه ال��ربن��ام��ج وامل�����ش��ي قدما 

لتحقيق اهدافه املرجوة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور ح�شن 
الوقائي  الطب  مدير  عبداملنعم 
ال���ع���امل���ى  ال������ي������وم  ان  ب����ع����ج����م����ان 
املالئم  الوقت  هو  ال�شل  ملكافحة 
ولتعزيز  ال���ه���م���م  ل����ش���ت���ن���ه���ا����س 
اجلهود يف جمال ت�شخي�س ال�شل 
وع��الج��ه ع��ل��ي م�����ش��ت��وى ال��ع��امل ، 
واأ�شاف ان الحتفال بيوم مكافحة 

، وم��دراء الطب الوقائي  ال�شحة 
 100 ونحو  ال�شمالية  بالمارات 
من الطباء واملمر�شني وملثقفني 
ال������درن  م����ر�����س  اأن  ال�������ش���ح���ي���ني 
ملمو�شا  خ��ط��را  ي�����ش��ك��ل  ال���رئ���وي 
اأنحاء  العامة يف كل  ال�شحة  علي 
خطورة  ي�����ش��ك��ل  اأن�����ه  ال  ال���ع���امل 
اأ�شباب  لعدة  جمتمعنا  يف  خا�شة 
اأه��م��ه��ا وج����ود اأع�����داد ك��ب��رية من 
من  امل�شتقدمة  ال��واف��دة  العمالة 
ال���درن  ف��ي��ه��ا م��ر���س  ب���الد ي�شكل 
الأعلي يف  تكاد تكون  ن�شبة عالية 

العامل خا�شة الدول ال�شيوية.
وزارة  اأن  ال�����ش��ام�����ش��ي  واأ������ش�����اف 
ال�����ش��ح��ة ب���دول���ة الم������ارات تبنت 
���ش��ي��ا���ش��ات ع���دة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة علي 
املر�س  م���ع���دلت ح����دوث  خ��ف�����س 
تطبيق  وت��ع��زي��ز  ا���ش��ت��م��رار  ومنها 
ب��رن��ام��ج تطعيم )ب���ي ���ش��ي ج��ي ( 
تطبيق  و  اجل��دد  املواليد  جلميع 
الوبائي  ل��ل��ر���ش��د  ف���اع���ل  ن���ظ���ام 

الدرن الرئوى لهو منا�شبة جيدة 
ال�شل  اأن  حقيقة  ن��وؤك��د  و  لنعلن 
الرئوى الآن له عالج عن طريق 
)العالج ق�شري الأمد   DOTS

حتت الإ�شراف املبا�شر(.
الوقائي  ال���ط���ب  م���دي���ر  واأ������ش�����ار 
من  ي��ق��ت��ل  ال�������ش���ل  اأن  ب���ع���ج���م���ان 
ال�شباب والبالغني اأكرث مما يقتل 
املعدية  الأم��را���س  اأى مر�س من 
يعالج  مل  اإذا  ل���ذل���ك   ، الخ�����رى 
ال�شل  ب��ع��دوى  امل�����ش��اب  ال�شخ�س 
 15-10 �شيعدى  ف��اإن��ه  النا�شط 
�شخ�شا اآخر يف ال�شنة ، كما اأن ثلث 
ال��ع��امل م�����ش��اب��ون بعدوى  ���ش��ك��ان 

الع�شيات ال�شلية.
بدورها قالت اآمنة املاجدي رئي�شة 
ر�شالة  اأن  ال�شحي  التثقيف  ق�شم 
مع  التعامل  يف  ال�شحي  التثقيف 
على  تقوم  ال�شل  مر�س  مكافحة 
و����ش���ع ال����ربام����ج ال���ت���ي ت�����ش��ه��م يف 
انقاذ حياة النا�س من هذا املر�س 

، وال���ش��ت��ف��ادة م��ن ال��ب��ح��وث التي 
 ، امل��ر���س  ه��ذا  لت�شخي�س  و�شعت 
اختبار  لج���راء  ال��ن��ا���س  وت�شجيع 
برامج  ت�شل  وان   ، ال�شل  ملكافحة 
مر�شى  جلميع  ال��ع��ام��ة  ال�شحة 
حتديث  ي��ت��ط��ل��ب  مم����ا   ، ال�������ش���ل 
املختربات و�شمان ح�شول املر�شى 
اأدوي��ة رفيعة اجل��ودة واتخاذ  على 
الج��راءات الالزمة حل�شد موارد 

ا�شافية ملواجهة هذا املر�س.
اأوراق  املوؤمتر عدد من  هذا و�شم 
اأهمية  ال��ت��ي رك����زت ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
وتقدمي  امل���ر����س  ه���ذا  ت�شخي�س 
الثقافة  ون�����ش��ر  ال��ن��اج��ع  ال���ع���الج 
اأفراد  بني  الوعي  ورف��ع  ال�شحية 
 ، امل��ر���س  لهذا  للت�شدي  املجتمع 
ل��ل��ربن��ام��ج الوطني  ك��م��ا ع��ر���ش��ت 
املوؤمتر  ختام  ويف  ال�شل،  ملكافحة 
قام حمد ترمي ال�شام�شي بتكرمي 
اأوراق  ق���دم���وا  ال���ذي���ن  الط����ب����اء 

عمل.

جمل�س �شيدات اعمال عجمان ي�شلم �شيارتني باملرحلة الثانية من مبادرة خدمة تو�شيل ال�شيدات
•• عجمان ـ حممد بدير 

�شيدات  جمل�س  ام�س  �شباح  اطلق 
اعمال عجمان املرحلة الثانية من 
ال�شيدات،  تو�شيل  خدمة  م��ب��ادرة 
بالتعاون مع غرفة جتارة و�شناعة 
اخلريية  العمال  هيئة  و  عجمان 
واإدارة املرور والرتاخي�س ب�شرطة 
عجمان و�شركة الر�شتماين، وذلك 
بح�شور  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل 
���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل امل��وي��ج��ع��ي رئي�س 
عجمان،  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
النعيمي  احمد  ب��ن  �شامل  و�شعادة 
الم�������ني ال����ع����ام ل��ه��ي��ئ��ة الع����م����ال 
اآمنة خليفة  والدكتورة   ، اخلريية 
�شيدات  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ع��ل��ي،  اآل 
، وامل���ق���دم �شعيب  اع��م��ال ع��ج��م��ان 
ع���ب���داهلل ك���اج���ور ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 
ب�شرطة  وال���دوري���ات  امل����رور  اإدارة 
عجمان، وعدد من م�شئويل دوائر 
ذل���ك مببنى  ،و  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة 

غرفة عجمان.

ن�شتكمل  ال��ي��وم  ع��ل��ي،  اآل  خليفة 
اأن  فبعد  الثاين  عامها  يف  امل��ب��ادرة 
العام  ب�شيارتني  امل�شروع  اإفتتحنا 
بت�شليم  ال��ط��ري��ق  ن��ك��م��ل  ال�����ش��اب��ق 
الثانية  امل��رح��ل��ة  خ���الل  ���ش��ي��ارت��ني 
اأن ن�شل لإجمايل  من املبادرة اىل 
تدوير  يتم  اأن  على  ���ش��ي��ارات،   10
وت���وظ���ي���ف امل���ب���ال���غ امل��ح�����ش��ل��ة من 
ايجاد  الوىل يف  ال�����ش��ي��ارات  ���ش��داد 
اأكرث  مل�شتفيدات  ج��دي��دة  ���ش��ي��ارات 
ع��دد ممكن  اأك���رب  امل��ب��ادرة  لت�شمل 
نحقق  اأن  اآم���ل���ني  ال�����ش��ي��دات،  م���ن 
ان ترتقي  ت��ري��د  ���ش��ي��دة  ك���ل  ح��ل��م 
وان  خا�شة  القت�شادي  مب�شتواها 
تنموي  ا���ش��ري  اجتماعي  امل�����ش��روع 
امل�شاريع  ه����ذه  م��ث��ل  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث 
وا�شتقرار  ال����دخ����ل  زي�������ادة  ع���ل���ى 
ال�شر وكذلك وجود عن�شر المن 
للم�شتفيدات  والطماأنينة  والأمان 

من خدمة التو�شيل .
ويف ختام كلمتها ا�شادت بالدعم من 
اهمية  على  واأك���دت  ال�شركاء  قبل 

والتي  املجتمعية  ال�شراكة  وج���ود 
من �شاأنها اإجناح الفكار واملبادرات 

وظهورها لر�س الواقع.
ال�شيدات  امل�������ش���روع  وي�����ش��ت��ه��دف 
اإن�شاء  يف  ال��رغ��ب��ة  لديهن  ال��الت��ي 
اإق��ت�����ش��ادي مت��وي��ل �شيارة  م�����ش��روع 
اإ�����ش����ايف وتكون  ل��ه��ا دخ����ل  ي���وؤم���ن 
القيمة على اق�شاط مي�شرة، وتاأتي 
م���وارد امل�����ش��روع م��ن خ��الل املوارد 
امل�شتقطبة من �شركات وموؤ�ش�شات 
للمنح  بالإ�شافة  اخلا�س  القطاع 
وكذلك  اخل����ريي����ة  اجل����ه����ات  م����ن 
الدعم واملنح من اجلهات والدوائر 
احلكومية املختلفة والدعم املبا�شر 
من مالية جمل�س �شيدات العمال 
ع��ل��ى حمورين  امل�������ش���روع  وي��ع��م��ل 
امل������وارد  ت���وف���ري  الول  ا����ش���ا����ش���ني 

والثاين توظيف املوارد.
احمد  ب��ن  �شامل  �شعادة  واأك���د  ه��ذا 
العمال  ه��ي��ئ��ة  ت��ب��ن��ي  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
والأفكار  امل��ب��ادرات  كافة  اخل��ريي��ة 
م�شاندة  على  وال��ع��م��ل  الي��ج��اب��ي��ة 

امل��ج��ت��م��ع ، خا�شة  ال���ش��ر وت��ن��م��ي��ة 
وان امل�شروع ينمي مدخرات ال�شر 
املعي�شة  وم�شتوى  ال��دخ��ل  وي��رف��ع 
التو�شع  اىل  الهيئة  تتطلع  كما   ،
تخدم  اأه���داف  من  له  ملا  بامل�شروع 

الفرد واملجتمع.
واأكد املقدم �شعيب عبداهلل كاجور 
امل�شروع  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
وزارة  روؤي����ة  م��ع  يتما�شى  وال����ذي 

اكرث  الم���ارات  جعل  يف  الداخلية 
اأم��ن��ا و���ش��الم��ة وذلك  ال��ع��امل  دول 
م��ن خ��الل اي��ج��اد خ��دم��ة تو�شيل 
متما�شكة  ا����ش���ر  واي�����ج�����اد  اأم����ن����ة 
اق���ت�������ش���ادي���ة مم����ا ي���ع���ود ب���الأم���ن 

والأمان وال�شتقرار عليها. 
�شيدات  جمل�س  اأن  بالذكر  جدير 
بتمويل  ي���ق���وم  ع���ج���م���ان  اع����م����ال 
م���������ش����اري����ع ال���������ش����ي����دات مل���واك���ب���ة 

ال�شيدات  تطلعاته لدعم وت�شجيع 
واإدارة  تاأ�شي�س  على  ومعاونتهن 
لبنة  لتكون  ال�شغرية  م�شاريعهن 
املحلي  الق��ت�����ش��اد  ت��دع��م  حقيقية 
وال��وط��ن��ي ب��امل�����ش��اع��دة ع��ل��ى توفري 
فر�س العمل وزيادة م�شادر الدخل 
القت�شادية  ال��ت��وج��ه��ات  ظ���ل  يف 
امل���ب���ادرات  ت�شجيع  ع��ل��ى  امل��رت��ك��زة 

التجارية ل�شغار امل�شتثمرين.

املويجعي  ع���ب���داهلل  ���ش��ع��ادة  واأك�����د 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة عجمان، 
باملوؤمتر  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��ل��م��ت��ة  يف 
ملا  امل��ب��ادرة  اهمية  على  ال�شحفي 
تت�شمنه من اهداف واأهمها اإيجاد 
فر�س عمل لل�شيدات ترتجم كافة 
حكومتنا  تطلقها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 
ال��ر���ش��ي��دة، ك��م��ا اث��ن��ى ع��ل��ى اجلهد 
املبذول من جمل�س �شيدات اعمال 

ع���ج���م���ان يف اإط���������الق م���ث���ل ه���ذه 
املبادرات الهادفة والتي تعني باملراأة 
للمجتمع،  مثلى  خدمات  وتقدمي 
من  اجلميع  دع��ا  كلمته  ختام  ويف 
النخراط  اىل  و����ش���ي���دات  ���ش��ب��اب 
دفع  ي�شهم يف  احل��ر مبا  العمل  يف 
التنمية والرتقاء مب�شتوى  عجلة 

القت�شاد الوطني.
اآمنة  ال��دك��ت��ورة  قالت  جانبها  م��ن 
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2011  2012   

  

822^100  852^838

57^326  50^458

(30)  116

(6^286)  (2^568)

 –
472   (181)

(9^963)  (16^936)

(1^328)  (800)

(7^000)  (8^083)

 855^291  874^844   

(193^896)  (173^108)

349^901  (194^152)

(207^262)  64^448

(4^315)  4^315

(786^232)  (371^441)

(43^870)  159^135

(30^383)  364^041

(424^935)  (1^080^218)

(68^231)  (23^079)

(1^534)  (170)

10^070  7^576

223^600  596^120

2^803  533

(258^227)  (499^238

164^845  559^706

(388^257)  (388^257)

(223^412)  171^449

(512^022)  36^252   

5^559^115  5^047^093 1

 5^047^093  5^083^345  25 31

5^878^941  395^257  1^008^486  (20^702)  36^292  1^100^000  38^638  1^379^683  1^941^287  2011 1

(388^257)  (388^257)  -  -  -  -  -  -  -  (%20) 2010

-  388^257          (388^257)  -  -  -  -  -  -  (%20) 2011

(7^000)  (7^000)  -  -  -  -  -  -  -  2010

-  11^000   (11^000)  -  -  -  -  -  -  2011

822^100  -  822^100

15^829  -  -  20^702  (4^873

837^929  -  822^100   20^702  (4^873)  -  -  -  -  

6^321^613  399^257  1^431^329  -  31^419  1^100^000  38^638  1^379^683  1^941^287  2011 31

(388^257)  (388^257)  -  -  -  -  -  -  -  16  (%20) 2011

-  -     (97^065)  -  -  -  -  -  97^065  16 5) 2011

-  611^506             (611^506)  -  -  -  -  -  -  16  (%30) 2012

(8^083)  (11^000)  2^917    -  -  -  -  -  -  2011

-  11^000    (11^000)  -  -  -  -  -  -  2012

852^838  -   852^838    -  -  -  -  -  -

50^668  -   -    -  50^668  -  -  -  -

903^506  -   852^838    -  50^668  -  -  -  -  

6^828^779  622^506  1^567^513  -  82^087  1^100^000  38^638  1^379^683  2^038^352  2012 31

1
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2012 31
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8

1984

2668
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2

 2009 85

2009 6
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2
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2011  2012   2012 31

5^376^083  5^563^270  5

1^700^862  1^827^518  6

26^815^087  27^009^239  7

1^911^842  2^457^926  8

173^823  166^115  9

452^318  432^168  10

1^810^469  2^012^996  11

38^240^484  39^469^232

326^066  434^864  12

28^423^430  28^051^989  13

1^631^501  2^191^207  14

1^537^874  1^962^393  15

31^918^871  32^640^453

 1^941^287  2^038^352  16

 1^379^683  1^379^683  16

38^638  38^638  16

1^100^000  1^100^000  16

31^419  82^087  16  

388^257  611^506  16

11^000  11^000  16

1^431^329  1^567^513

 6^321^613  6^828^779

38^240^484  39^469^232

 .2013 23

2011  2012   2012 31

 1^768^712  1^675^351  17

(427^335)  (343^076)  18  

1^341^377  1^332^275   

381^181  360^148

(18^763)  (22^658)

362^418  337^490  19

 112^222  124^326

(994)  1^609  20

10^722  16^152

10^070  7^576  21

26^877  32^505

 1^862^692  1^851^933

(512^037)  (489^761)

41^689  62^865

1^392^344  1^425^037

 (512^918)  (521^741)  22

 (57^326)  (50^458)  10 9

(570^244)  (572^199

 822^100  852^838

0^40   0^42  24

2011  2012   2012 31

  

822^100  852^838   

20^702  -  

(10^722)  (16^152)

19^009  18^023

(13^160)  48^797

(4^873)  50^668

15^829  50^668

837^929  903^506

2012 31

 

2012 31

1984 8

1984 8

1980 10

2012 31

2013 6

48

4

1-4

  

2012 31

5^563^270  5^563^270  -  -  -  -  

1^827^518  1^827^518  -  -  -  -  

27^009^239  -  -  27^009^239  -  -  

2^457^926  -  1^791^691  -  648^303  17^932

1^987^454  1^985^341  -  -  -  2^113

38^845^407  9^376^129  1^791^691  27^009^239  648^303  20^045  

434^864  434^864  -  -  -  -

28^051^989  28^051^989  -  -  -  -

2^191^207  2^191^207  -  -  -  -  

1^907^081  1^906^721  -  -  -  360

32^585^141  32^584^781  -  -  -  360  

2011 31

5^376^083  5^376^083

1^700^862  1^700^862

26^815^087  -  -  26^815^087

1^911^842  -  969^819  -  919^627  22^396

1^785^450  1^780^274  -  -  -  5^176

37^589^324  8^857^219  969^819  26^815^087  919^627  27^572

326^066  326^066

28^423^430  28^423^430  -  -  -  -

1^631^501  1^631^501

1^480^135  1^475^121  -  -  -  5^014

31^861^132  31^856^118  -  -  -  5^014

 – 2-4

3 2 1

    2012 31

-  -  171^787  

-  -  94^897  

-  -  1^542^939

-  1^753  -

2011 31

-  -  215^479

-  -  102^686

-  -  674^050

-  953

-  (791

2 1

3

5
2011  2012  

 

461^525  430^153

115^087  260^538

1^699^471  1^872^579

 3^100^000  3^000^000

5^376^083  5^563^270  

6

2011  2012  

 

113^798  136^166

 1^587^064  1^691^352

 1^700^862  1^827^518  

1^468^088  1^073^581

232^774  753^937

1^700^862  1^827^518  

7

2011  2012  

 

6^531^911  5^862^726

19^704^353  20^327^357

889^065  827^063

848^762  617^989

 27^974^091  27^635^135  

314^154  1^007^993

280^967  615^028

 -  80^000

26^947  44^920

 622^068  1^747^941  
 

  28^596^159  29^383^076  
 

(1^781^072)  (2^373^837)

26^815^087  27^009^239  

1^781^072  430^066  1^092^436  258^570  2012 1

691^819  10^677  479^084  202^058   

    

(31^582)  -  (16^408)  (15^174)

(62^865)  -  (48^964)  (13^901)

(4^607)  -  (4^607)  -

2^373^837  440^743  1^501^541  431^553  2012 31

1^255^502  424^566  672^724  158^212  2011 1

641^241  5^500  506^537  129^204  

(67^464)  -  (51^895)  (15^569

(41^689)  -  (28^412)  (13^277

(6^518)  -  (6^518

1^781^072  430^066  1^092^436  258^570  2011 31
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2012 31

1^195  543  -  652

3^526  -  -  3^526

13^211  -  5^516  7^695

    

170^592  -  -  170^592

94^897  -  63^650  31^247

680^479  -  146^314  534^165

571^217  -  106^780  464^437

274^506  -  63^267  211^239

    

178^585  -  -  178^585

434^457  -  -  434^457

35^261  -  -  35^261

2^457^926  543  385^527  2^071^856  

2011 31

11^313  -  -  11^313

3^710  -  -  3^710

7^373  -  -  7^373

215^479  -  -  215^479

102^686  -  81^413  21^273

332^175  36^914  -  295^261

84^571  -  -  84^571

234^908  -  59^778  175^130

174^524  -  -  174^524

709^842  -  -  709^842

35^261  -  -  35^261

1^911^842  36^914  141^191  1^733^737

1-8

2011  2012  

 

74^975  369^740  Aa3 Aaa
95^122  593^217  A3 A1

198^415  494^037  BBB- BBB+
598^552  50^578 BBB-
604^217  666^933

1^571^281  2^174^505  

2-8

39

2008  – 7

93

2011  2012  

 

(492)  (762)

3-8

9

  2011  2012  

 

  243^797  245^331  1
 1^534  170

 -  -

245^331  245^501 31

 62^760  71^508 1

8^748  7^878

 71^508  79^386  31 ‘

173^823  166^115  31

20^7 :2011 27^46

380 2012 31

10

761^649  150^970  245^367  32^938  332^374  2012 1

 23^079  14^752  4^248  3^863  216

-  (9^643)  9^643  -  -

(1^294)  (192)  (403)  (699
 

783^434  155^887  258^855  36^102  332^590  2012 31

 309^331  -  192^065  19^254  98^012  2012 1

42^580  -  25^786  5^335  11^459

(645)  -   (125)  (520)  -

351^266  -  217^726  24^069  109^471  2012 31

432^168  155^887  41^129  12^033  223^119  2012 31 ‘

701^965  107^092  234^575  30^941  329^357  2011 1

68^231  52^717  6^809  5^520  3^185

-  (7^729)  7^729

(8^547)  (1^110)  (3^746)  (3^523)  (168

761^649  150^970  245^367  32^938  332^374  2011 31

266^527  -  164^113  16^600  85^814  2011 1

48^578  -  31^016  5^364  12^198

(5^774)  -  (3^064)  (2^710

309^331  -  192^065  19^254  98^012  2011 31

452^318  150^970  53^302  13^684  234^362  2011 31 ‘

1998

38^638^000

.2013

11
2011  2012  

 

 587^226  531^734

159^705  150^749

 1^058^362  1^328^400

5^176  2^113  (28

 1^810^469  2^012^996  

12
2011  2012  

 

82^298  56^214

243^768  378^650

326^066  434^864  

13
2011  2012  

 

9^701^753  10^523^573

 1^120^794  1^283^371

 14^587^938  12^825^633

25^410^485  24^632^577  

320^979  425^322

163^620  253^105

2^528^346  2^740^985

 3^012^945  3^419^412  

28^423^430  28^051^989  

13

2011  2012  

 

2^419^728  3^488^902

18^896^953  17^114^843

7^106^749  7^448^244

28^423^430  28^051^989  

1^841 2008

2009 9

5 4^5 4

5^25

14

 3 450 2011

400

175 3

150^1 2012

.2017

15 

2011  2012  

 

 100^012  63^224

57^739  55^312

 300^369  498^981

5^014  360  (28

 1^058^362  1^328^400

16^378  16^116

 1^537^874  1^962^393  

16

2^038^351^976 2012 31

 .(ºgQO 1 1^941^287^596 :2011) ºgQO 1

1980 10 1984 8

10

50

10

10 87

50

5 2012 14

2012

 .2013 13

1

 :2011)  ºgQO  611^505^593 20  :2011)  %30

0^20 :2011 0^30 388^257^519

2

20 5  :2011)  2012

.(2012 14

3

1984 8 118

11^000^000 :2011) ºgQO 11^000^000

17

2011  2012  

 

1^673^875  1^534^491

272  612

7^481  2^836

14^910  15^112

23^016  42^886

 1^719^554  1^595^937  

 

19^416  33^228

9^735  25^245

-  2^321

19^619  10^129

388  8^491

49^158  79^414  

1^768^712  1^675^351  

18
2011  2012  

 

824  1^586

329^400  244^884

28^477  51^402

15^952  98

374^653  297^970  

 

52^682  45^106

52^682  45^106  

427^335  343^076  

19
2011  2012  

 

72^790  60^937

134^146  123^060

124^371  125^286

49^874  50^865

 381^181  360^148

(18^763)  (22^658)  

 362^418  337^490  

 

20
 –

2011  2012  

 

(406)  1^428

(588)  181

(994)  1^609  

21
2011  2012  

 

 -  3

10^070  7^573

10^070  7^576  

22
 390^9 :2011 385^8

23

 :2011 14^76

14^26

2011  2012  

 

 14^092  9^011

2011  2012  

 

13^029  15^350

24
853

2^038^351^976 822 :2011)

2^038^351^976 :2011)

25

2011  2012  

 

461^525  430^153

115^087  260^538

3^100^000  3^000^000

1^696^547  1^827^518

5^373^159  5^518^209  

(326^066)  (434^864)

5^047^093  5^083^345  

26

2011  2012  

 

1^412^956  967^836

6^669^008  5^555^384

8^081^964  6^523^220  

8^646^291  8^969^201

40^528  10^500

16^768^783  15^502^921  

27

485 :2011 655

28

 

 2012 31

3^352  3^382  337^229  343^962  360  2^113   

3^352  3^382  337^229  343^962  360  2^113   

 2011 31

10^050  96^514  756^780  863^344  4^223  5^176

10^050  96^514  756^780  863^344  4^223  5^176   

-  -  36^730  36^730  791

-  -  36^730  36^730  791  -   

10^050  96^514  793^510  900^074  5^014  5^176

29

 :2012 31

      

39^469^232  9^922^873  2^445^753  6^436^217  20^664^389  

32^640^453  2^633^091  6^728^927  8^471^619  14^806^816  

1^332^275  27^078  129^621  431^319  744^257

-  104^979  41^024  3^005  (149^008)  

519^658  102^599  59^199  154^772  203^088

1^851^933  234^656  229^844  589^096  798^337  

521^741  30^625  135^345  225^684  130^087

426^896  -  (33^183)  11^503  448^576  

50^458  3^017  13^195  10^758  23^488

999^095  33^642  115^357  247^945  602^151  

852^838  201^014  114^487  341^151  196^186  

 :2011 31

38^240^484  9^072^263  2^399^937  5^730^193  21^038^091

31^918^871  1^968^235  6^480^510  8^363^373  15^106^753

1^341^377  20^434  142^268  425^538  753^137

-  81^775  49^198  1^575  (132^548)  

521^315  80^228  54^511  132^134  254^442

1^862^692  182^437  245^977  559^247  875^031  

512^918  36^684  131^401  221^751  123^082

470^348  -  56^658  40^651  373^039  

57^326  2^028  16^058  13^264  25^976

1^040^592  38^712  204^117  275^666  522^097

822^100  143^725  41^860  283^581  352^934

30

          

31  31 31   31  

2011  2012  2011  2012  

 

563^609  701^137  173^719  76^566  

595^307  1^768^907  25^705  5^728

 35^025  29^463  8^493  4^163  

8^386  15^938  52  21

2011

 5 :2011 5

2011

2011  2012    

   

10^181  11^189

853  525

 6^296  8^994

31
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اآربور نيتويرك�س ت�شدر تقريرها ال�شنوي حول التحديات االأمنية اخلطرية التي تواجه م�شغلي ال�شبكات
حتديد الجتاهات الرئي�شية التي يجدر بهم الرتكيز عليها .

اأك���رب خماوفهم  اأن  الإ���ش��ت��ط��الع  امل�شاركني يف  م��ن  امل��ائ��ة  61 يف  وذك���ر 
بو�شائل  اأو  املميكنة  ال��ربام��ج  ب��وا���ش��ط��ة  ال�شت�شافة  اأج��ه��زة  اخ����رتاق 
هي  املتطورة  املتوا�شلة  التهديدات  اأن  املائة  يف   55 قال  اأخرى..بينما 
الأجهزة  املخاوف من  ازدي��اد  العام  اأكرب خماوفهم. وك�شف تقرير هذا 
املخرتقة يف �شبكات املزودين وهذه الزيادة يف الأجهزة امل�شيفة املخرتقة 
ومعدل  وتعقيدها  اخلبيثة  الربجميات  ع��دد  �شوء  يف  مفاجئة  لي�شت 
عن  الفريو�شات  ومقاومة  الخ��رتاق��ات  اكت�شاف  نظم  وعجز  تطورها 
من  التخوف  ازدي��اد  ر�شد  التقرير  اإن  بل  بالكامل  وتاأمينها  حمايتها 
الهجمات املتوا�شلة املتطورة والتج�ش�س بني ال�شركات وت�شرب البيانات 
الإب��الغ عنه كان  اأك��رب هجوم مت  اأن  الداخل.. مو�شحا  والهجمات من 

بحجم 60 جيجابت يف الثانية.

البنية  ق�شايا  عن  ف�شال  العمل  مكان  يف  املحمولة  الأجهزة  ا�شتخدام 
الإنرتنت  وبروتوكول  الإنرتنت  بروتوكول  ال�شوت عرب  مثل  التحتية 
ال�شاد�س. وي�شتند التقرير ال�شنوي اإىل معلومات ا�شتطالع راأي �شارك 
فيه م�شغلو ال�شبكات حول العامل يهدف اإىل م�شاعدة م�شغلي ال�شبكات 
واحلماية  ال��ت��اأم��ني  ا�شرتاتيجيات  ب�����ش��اأن  �شليمة  ق����رارات  ات��خ��اذ  على 
املرتبطة ب�شالمة �شبكة الإنرتنت احليوية لأداء الأعمال وغريها من 

اأجهزة البنية التحتية العاملة بربوتوكول الإنرتنت.
ال�شرق  يف  املعلومات  تكنولوجيا  اأم��ن  خبري  ن��ال��ف��ادي  لك�شمان  واأك���د 
املوزعني  اأحد  وهي  الواعدة  للتقنيات  وي�شتكون  �شركة  مدير  الأو�شط 
اأن   .. الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  نيتويرك�س  اآرب���ور  ل�شركة  امل�شافة  بالقيمة 
احلايل  امل�شهد  بدقة  تعك�س  التقرير  ه��ذا  اإليها  تو�شل  التي  النتائج 
املوزعة  ال��ه��ج��م��ات  اإن  وق���ال  امل��ن��ط��ق��ة.  ل��ه��ا  تتعر�س  ال��ت��ي  ل��ل��ت��ه��دي��دات 

لإيقاف اخلدمة تغدو الهاج�س الأول الذي يوؤرق العديد من ال�شركات 
امل�شتهلكون  اأنه بينما يطلب  ال�شرق الأو�شط .. مو�شحا  واملوؤ�ش�شات يف 
اإتاحة املزيد من اخلدمات عرب البوابات الإلكرتونية يدرك  والعمالء 
املهاجمون حجم ال�شرر الذي ي�شببونه لل�شركات عن طريق ا�شتهداف 
هذه القنوات. واأكد ال�شركة اأن تقرير اأمن البنية التحتية حول العامل 
تقنية  اأق�����ش��ام  وم��دي��ري  املعلومات  م�����ش��وؤويل  ك��ب��ار  م�شاعدة  �شاأنه  م��ن 
املعلومات على اتخاذ قرارات �شائبة و�شليمة ب�شاأن خططهم فيما يتعلق 

باأجهزة وبرجميات تقنية املعلومات على املدى الطويل.
اجلديد  الجت���اه  �شت�شبح  ال�شحابية  احلو�شبة  اأن  اإىل  التقرير  ون��وه 
البارز يف املنطقة ولهذا بداأت �شركات الت�شالت واحلكومات واملوؤ�ش�شات 
اخل��ا���ش��ة يف ال��ت��اأك��د م���ن م���دى ا���ش��ت��ع��داد ���ش��ب��ك��ات��ه��ا م���ن ح��ي��ث الأداء 
تعينهم على  اأداة ممتازة  نيتويرك�س مبثابة  اآرب��ور  وتقرير  واحلماية.. 

•• دبي-وام:

حذرت �شركة اآربور نيتويرك�س التي تعد من اأكرب مزودي حلول تاأمني 
التحديات  وم��زودي اخلدمة من  واملوؤ�ش�شات  لل�شركات  ال�شبكات  واإدارة 

الأمنية اخلطرية التي تواجه م�شغلي ال�شبكات يف الوقت احلايل.
البنية  اأم��ن  على  رك��ز  وال��ذي  الثامن  ال�شنوي  ال�شركة  تقرير  واأو���ش��ح 
التحتية حول العامل اأن التهديدات امللحة ذات التقنيات املتقدمة ت�شكل 
.. م�شرية  واملوؤ�ش�شات  م��زودي اخلدمات  الذي يثري قلق  الأول  اخلطر 
ا�شتقرار  رغم  تعقيدا  ت��زداد  اخلدمة  لإيقاف  املوزعة  الهجمات  اأن  اىل 
اأحجامها واأن خدمات مركز البيانات واخلدمات ال�شحابية ت�شكل اأكرث 
الأهداف اجلذابة. وقال التقرير اإن م�شغلي �شبكات الت�شالت املحمولة 
تاأثري  اإىل  وتطرق  ال�شبكة..  مبراقبة  يتعلق  فيما  الفعل  ب��رد  يكتفون 

�شلطان القا�شمي يفتتح مكتبة الطالبات اجلديدة بجامعة ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

اأزاح �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ال�شارقة  جامعة  وموؤ�ش�س  رئي�س 
بافتتاح  اإي���ذان���ا  ال���رم���زي  ال�����ش��ت��ار 
مكتبة الطالبات اجلديدة بجامعة 

ال�شارقة �شباح ام�س )الأحد(.
���ش��م��وه لدى  ا���ش��ت��ق��ب��ال  وك�����ان يف 
و���ش��ول��ه الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور �شامي 
ال�شارقة،  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  حم��م��ود 
احلميد  ع��ب��د  ع���م���رو  وال���دك���ت���ور 
ل�شوؤون  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار 
ون������واب مدير  ال����ع����ايل،  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الهيئة  اأع�شاء  اجلامعة وعدد من 

التدري�شية والإدارية.
وت��ف��ق��د ���ش��م��وه اأج��ن��ح��ة امل��ك��ت��ب��ة يف 
ال�شيد  ي��راف��ق��ه  ال��ث��الث  طوابقها 
املكتبات  م��دي��ر  اخل���ال���دي  ق��ا���ش��م 
ب��ج��ام��ع��ة ال�������ش���ارق���ة، ال������ذي قدم 
واملوؤلفات  الكتب  عن  وافياً  �شرحا 

ب��ت��ف��ق��د مرافق  ����ش���م���وه  ق�����ام  ك���م���ا 
اخلدمات امل�شاندة للمكتبة وروادها 
املحا�شرات  وق��اع��ات  كالكفترييا 

وغريها. 
املكتبة  يف  ج��ول��ت��ه  ���ش��م��وه  واأن���ه���ى 
بافتتاح معر�س الفنون الت�شكيلية 

واللكرتونية  ال��ورق��ي��ة  املرجعية 
واطلع  املكتبة،  عليها  ت�شتمل  التي 
وا�شرتجاع  الإع��������ارة  ن���ظ���ام  ع��ل��ى 
املكتبة  بني  التوا�شل  واآلية  الكتب 
واأع�شاء  ال��ط��ال��ب��ات  م��ن  ورواده�����ا 

الهيئة التدري�شية.

الذي اأقيم بهذه املنا�شبة يف اإحدى 
عدد  اأجن��زه  وال��ذي  املكتبة  قاعات 
اجلميلة  ال��ف��ن��ون  كلية  طلبة  م��ن 
وا�شتمل  اجل��ام��ع��ة  يف  والت�شميم 
25 عمال فنيا متنوعا،  على نحو 
وط�����اف ���ش��م��وه ح����ول امل��ب��ن��ى من 

املعمارية  هيئته  ليتفقد  اخل����ارج 
العامة.

الطالبات  م���ك���ت���ب���ة  اأن  وي�����ذك�����ر 
اجلديدة مقامة على م�شاحة اأكرث 
م��رب��ع بطاقة  األف م��رت   10 م��ن 
مليون  نحو  اإىل  ت�شل  ا�شتيعابية 

كتاب. 
كما تتوفر يف املكتبة بيئة ل�شلكية 
وتقنيات  م��ت��ط��ورة،  وتكنولوجية 
�شمعية وب�شرية متنوعة موجودة 
عقد  وتقنيات  متعددة،  اأم��اك��ن  يف 
امل������وؤمت������رات ع����رب ال���ف���ي���دي���و مما 
املنا�شبة،  الأج�����واء  للطلبة  ي��وف��ر 
على  اجلامعة  مكتبة  ت�شتمل  كما 
ف���������ش����اءات م���ت���ن���وع���ة م����ن رف����وف 
ل��ل��ك��ت��ب وال�������دوري�������ات، و�����ش����الت 
والنقا�س،  ل���ل���درا����ش���ة  ج��م��اع��ي��ة 
للقيام  امل�����ش��اح��ة  ك��ب��رية  وق���اع���ات 
للموؤمترات،  وقاعة  ن�شاطات،  باأية 
واملوؤمترات  لالجتماعات  وق��اع��ة 
وجناح  ل��ل��ن��دوات،  وق��اع��ة  الكبرية، 
خم�ش�س لأع�شاء هيئة التدري�س، 

ال�����ش��ارق��ة وه����ي: مكتبة  جل��ام��ع��ة 
للطالب، واأخرى للكليات الطبية، 
اجلميلة  ال��ف��ن��ون  لكلية  وم��ك��ت��ب��ة 
والت�شميم، بالإ�شافة اإىل مكتبتني 
بفرعي اجلامعة بخورفكان وكلباء، 
كلية  ف��روع  م��ن  ف��رع  لكل  ومكتبة 

املجتمع مبدن الإمارة ال�شارقة.
 103033 املكتبات  ه��ذه  وت�شم 
املطبوعة  ال���ك���ت���ب  م����ن  ع����ن����وان����ا 

خم�ش�س  ج���ن���اح  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
وقاعات  العليا،  ال��درا���ش��ات  لطلبة 
عاملي،  ومقهى  م�شلى،  للتدري�س، 
مراقبة  ن���ظ���ام  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
الع�شرية  احلماية  يوفر  متطور 
للمقتنيات وبوابات اأمنية وت�شوير 

على مدار ال�شاعة.
الطالبات اجلديدة  وتعترب مكتبة 
تابعة  م���ك���ت���ب���ات   9 م����ن  واح��������دة 

بالإ�شافة  جم��ل��داً،  و239573 
مطبوعة  دوري��������ة   1000 اإىل 
اأخ����رى،  م�����ش��ادر  م��ن  و10000 
ت�شم  اإل�����ك�����رتون�����ي�����ة  وم�����������ش�����ادر 
الكتب  م����ن  ع����ن����وان����ا   87000
دورية  و41000  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
من  املاليني  وع�شرات  الكرتونية 
و1600000  العلمية  امل��ق��الت 

ر�شالة جامعية اإلكرتونية.

املكتب االإعالمي لديوان حاكم عجمان يطلع على جتربة مركز ال�شارقة االعالمي

مبوجب اتفاقية �ضراكة

دائرة التنمية االقت�شادية تعفي م�شاريع ال�شباب امل�شاركة من ر�شوم الرخ�س

انقاذ م�شاب يف حادث �شيارة وهمي براأ�س اخليمة

•• ال�شارقة-الفجر:

امل��ك��ت��ب الإع���الم���ي  زار وف����د م���ن 
ال�����ش��م��و حاكم  ل����دي����وان ���ش��اح��ب 
الإعالمي  ال�شارقة  مركز  عجمان 
ل�����الط�����الع ع���ل���ى جت����رب����ة امل���رك���ز 
وبراجمه  واأن�����ش��ط��ت��ه  الع��الم��ي��ة 
وب�����ه�����دف ب���ح���ث ����ش���ب���ل ال���ت���ع���اون 

والتن�شيق بني الطرفني.
�شعادة  ال��وف��د  ا���ش��ت��ق��ب��ال  وك����ان يف 
اأ�شامة �شمرة مدير مركز ال�شارقة 
البريق  اأح��م��د  وال�شيد  الإع��الم��ي 
مدير التحرير يف املكتب الإعالمي 
وموظفي  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ل�شمو 

مركز ال�شارقة العالمي .
و ����ش���م وف�����د امل���ك���ت���ب الإع����الم����ي 

خدمة الإمارة واأبنائها م�شتعر�شاً 
من  تنطلق  التي  املركز  عمل  اآلية 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
اآليات  تفعيل  يف  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
الت�������ش���ال احل���ك���وم���ي يف الإم������ارة 
ق�شايا  خلدمة  الإع���الم  وتر�شيخ 
امل��ج��ت��م��ع . واأ����ش���اف م��دي��ر مركز 
حاكم  حر�س  الإع��الم��ي  ال�شارقة 
�شيا�شة  اإي����ج����اد  ع���ل���ى  ال�������ش���ارق���ة 
اإعالمية تواكب املتغريات املت�شارعة 
يف و�شائل الإعالم املختلفة وتوفري 
والدقيقة  ال�����ش��ح��ي��ح��ة  امل��ع��ل��وم��ة 
اجلهات  م���ع  بالتن�شيق  ل���الأف���راد 

املحلية والحتادية املخت�شة.

امل���رك���ز م���ن ف��ع��ال��ي��ات ت���ع���زز �شبل 
ب��ني احلكومة  ال��ف��ع��ال  ال��ت��وا���ش��ل 
الو�شائل  وخم���ت���ل���ف  واجل���م���ه���ور 
الإع��الم��ي��ة وال��ت��ي ب��دوره��ا تدعم 
امل�شتوى  على  احلكومي  الت�شال 

املحلي والعاملي.
واأ����ش���اف ع���ب���داهلل ال��ن��ع��ي��م��ي : اأن 
ت���ع���اون امل��وؤ���ش�����ش��ات الإع���الم���ي���ة يف 
خدمة املجتمع هو ترجمة لر�شالة 
ال����دول����ة  ال����ق����ي����ادة احل���ك���ي���م���ة يف 
ل�شناعة اإعالم قادر على خماطبة 
الإعالمية  وال��و���ش��ائ��ل  اجل��م��ه��ور 
والتطورات  ال��ت��غ��ريات  وم��واك��ب��ة 
ال�شريعة، ونحن بدورنا ن�شاهم يف 

ن�شر الر�شالة 
اآل��ي��ات التعاون  ال��ط��رف��ان  ون��اق�����س 

ال�����ش��م��و حاكم  ل����دي����وان ���ش��اح��ب 
ع��ج��م��ان ك���ل م���ن ���ش��ع��ادة عبداهلل 
املكتب  م����دي����ر  ال���ن���ع���ي���م���ي  �����ش����امل 
حمرر  الفكي  و�شالح   ، الإعالمي 
الزرعوين  وخ��ول��ة  اأول،  �شحفي 

تنفيذي عالقات اإعالمية.
اإطار تعزيز  الزيارة يف  وتاأتي هذه 
العمل  منظومة  �شمن  التوا�شل 
العالمي لدولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��ه��دف م���ن خالل 
الرتقاء  اإىل  واأه��داف��ه��ا  براجمها 
املوؤ�ش�شي  الإع��الم��ي  العمل  مبناخ 
و�شياغة ر�شالة اإعالمية ت�شب يف 
العالمية  ال�شرتاتيجية  خدمة 
اأ���ش��ام��ة �شمرة  ل��ل��دول��ة. واو����ش���ح 
يف  الإع��الم��ي  ال�شارقة  مركز  دور 

���ش��ع��ادة عبداهلل  ق��ال  م��ن جانبه  و 
املكتب  م����دي����ر  ال���ن���ع���ي���م���ي  �����ش����امل 
عبدالعزيز  ال�شيخ  اأن  الإع��الم��ي، 
على  امل�����ش��رف  النعيمي  حميد  ب��ن 
وجهنا  بعجمان  الإع��الم��ي  املكتب 
العالمية  ال���ت���ج���ارب  ب��ا���ش��ت��ل��ه��ام 
الأفكار  ع��ل��ى  وال���وق���وف  امل��ت��م��ي��زة 
بغر�س  الب�����داع�����ي�����ة  وال�������������روؤى 
بيننا  والتكامل  منها،  ال���ش��ت��ف��ادة 

لتحقيق امل�شالح امل�شرتكة.
و اأع������رب ع���ب���داهلل ال��ن��ع��ي��م��ي عن 
واملتميز  ال��ن�����ش��ط  ل��ل��دور  ت��ق��دي��ره 
ل�شيما  الإع��الم��ي  ال�شارقة  ملركز 
امل�����ب�����ادرات  يف م���ت���اب���ع���ة وت���غ���ط���ي���ة 
الهامة التي يوجه بها حاكم اإمارة 
ال�شارقة، بالإ�شافة اإىل ما يقدمه 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

القت�شادية  التنمية  دائ��رة  وقعت 
راأ����س اخليمة - م��ذك��رة تفاهم   –
�شعود بن �شقر لدعم  برنامج  مع 
الدائرة  مقر  يف  ال�شباب  م�شاريع 
تهدف لبناء �شراكة موؤ�ش�شية تقوم 
امل�شاريع  وم�����ش��ان��دة  ت�شجيع  ع��ل��ى 
ال��ربن��ام��ج ومنحها  امل��ع��ت��م��دة م��ن 
املناق�شات  وا�شراكها يف  العفاءات 
. وقع التفاقية من جانب الدائرة 
اأحمد عبيد الطنيجي نائب املدير 

ال�شغرية  امل�������ش���اري���ع  لأ�����ش����ح����اب 
وامل��ت��و���ش��������ط��ة م���ن م��واط��ن��ي دولة 
الإمارات العربية املتحدة لتطوير 

م�شاريعهم اخلا�شة.
ون�����ش��ت الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ع���دد من 
مب�شاريع  واملتعلقة  املهمة  البنود 
املتو�شطة  و  ال�����ش��غ��رية  ال�����ش��ب��اب 
املعتمدة  امل�����ش��اري��ع  اإع��ف��اء  اأب���رزه���ا 
م��ن ال��ربن��ام��ج م��ن ك��اف��ة الر�شوم 
دائرة  تفر�شها  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ف 
ر�شوم  ع���دا  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
والتعديل  ال��ت��ج��������اري��ة  ال��ت�����ش��اري��ح 

م�����ش��اري��ع ال�����ش��ب��اب ب��ال��وك��ال��ة على 
اأهمية الإتفاقية املوقعة مع دائرة 
لتقدمي  الق���ت�������ش���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الوطنية  للم�شاريع  الكامل  الدعم 
على  الأم������ر  ي��ق��ت�����ش��ر  ل   : وق�����ال 
امل�شاريع  اأ���ش��ح��اب  ح�شول  جم��رد 
على  ال��ربن��ام��ج  قبل  م��ن  املعتمدة 
الإعفاء من الرخ�س التجارية بل 
م�شاريعهم  ت�شجيل  ي�شمل  اأي�����ش��اً 
ال����دائ����رة ك���م���وردي���ن ح�شب  ل����دى 
بعد  عليها  تنطبق  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري 
املفعول  ���ش��اري��ة  ال��وث��ائ��ق  ت��ق��دمي 

الربنامج  م��ن  و  ب��ال��دائ��رة  ال��ع��ام 
مرمي م�شبح الكيبايل  .

 وقال اأحمد عبيد الطنيجي نائب 
اأن التفاقية  املدير العام بالدائرة 
مب�شتوى  لالرتقاء  الطريق  تفتح 
تطوير  و  امل����ق����دم����ة  اخل������دم������ات 
الطرفني  بني  ال�شراكة  و  التعاون 
القت�شادية  التنمية  دائ���رة  حيث 
و  الأع��م��ال  دع��م قطاع  تعمل على 
تقدمي  على  يعمل  �شعود  برنامج 
اىل  واللوج�شت��ي  الفن��ي  ال��دع��م 
جانب منح الت�شهيالت والعفاءات 

املر�شوم  ع���ل���ى  ب����ن����اًء  والإ�����ش����اف����ة 
ال�شاأن.،  ب��ه��ذا  ال�����ش��ادر  الأم�����ريي 
ال���دائ���رة  ال����ت����زام  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
با�شراك اأ�شحاب امل�شاريع املعتمدة 
من الربنامج كال على ح�شب فئته 
و ت�شنيفه للم�شاركة يف املناق�شات 
واملمار�شات اليلة لديها واإعطائها 
الأول����وي����ة يف دع�����وات ال��ت��ع��اق��د يف 
واملوا�شفات  ال�شروط  توافر  ح��ال 
اأكدت  اآخر  املطلوبة . و من جانب 
ال���ك���ي���ب���ايل مدير  م�����ش��ب��ح  م�����رمي 
ب��رن��ام��ج ���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ق��ر لدعم 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

فجاأة  الن����ذار  ���ش��اف��رات  انطلقت 
ق���ب���ل م���ن���ت�������ش���ف ال����ن����ه����ار اأم�������س 
ال�شرطة من كل  وهرعت �شيارات 
موقف  اىل  متجهة  و�شوب  حدب 
مل��ك��ت��ب وزارة  امل���ج���اور  ال�����ش��ي��ارات 
اخليمة  راأ����س  يف  وال��ع��م��ال  العمل 
النا�س  م���ن  ل��ف��ي��ف  وق����ف  ب��ي��ن��م��ا 
راجلني واأطل غريهم من �شرفات 

الأجهزة  واأح����دث  الهيدروليكية 
اإ�شعاف  يف  امل���ت���ط���ورة  وامل����ع����دات 

واإنقاذ امل�شاب.
بح�شور  التمرين  تنفيذ  وج��رى   
منخ�س  ع��ل��ي  اهلل  ع��ب��د  ال��ع��ق��ي��د 
وال����دوري����ات  امل�����رور  اإدارة  م���دي���ر 
يرافقه  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ب�����ش��رط��ة 
الإدارة،  واأف����راد  �شباط  م��ن  ع��دد 
وزارة  مكتب  مدير  اىل  بال�شافة 
ب���راأ����س اخليمة  ال��ع��م��ل وال��ع��م��ال 

املوؤ�ش�شات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  م�شيدا 
ب��الإم��ارة للحد من تلك  املختلفة 
احل������وادث امل����روري����ة وم����ا يرتتب 
عليها من وفيات اأو ا�شابات بليغة 
، وقد ا�شهمت ا�شرتاتيجية القيادة 
راأ�������س اخليمة  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ال���ل���واء  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
قائد  القا�شمي،  �شقر  ب��ن  طالب 
ن�شبة  خ��ف�����س  ال�����ش��رط��ة، يف  ع���ام 

الوفيات خالل العام املا�شي .

ال���ب���ن���اي���ات ت��ت��م��ل��ك��ه��م ح���ال���ة من 
الف�شول ملعرفة ما يجري ؟!

املوقف  ال��وق��ت اجنلى  م��رور  لكن 
ان تلك  ات�����ش��ح  ت��دري��ج��ي��ا ح��ي��ث 
اجل���ل���ب���ة وال�������ش���و����ش���اء امل����روري����ة 
ك��ان��ت ع���ب���ارة ع���ن مت��ري��ن عملي 
وهمي ناجح لكيفية انقاذ م�شاب 
يف ح���ادث م���روري ك��ان حم�شورا 
داخ��ل مركبته حيث ج��رى تنفيذ 
املق�شات  ب���ا����ش���ت���خ���دام  ال��ع��م��ل��ي��ة 

�شعيد را�شد الع�شكر وكبار موظفي 
مكتب وزارة العمل والعمال .

اأهمية  على  منخ�س  العقيد  واأك��د 
الكبري  واأث��ره��ا  امل��روري��ة  التوعية 
مثمناً  امل���ج���ت���م���ع،  ����ش���الم���ة  ع���ل���ى 
تعزيز  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ج��ه��ود 
ال�������ش���الم���ة امل�����روري�����ة م����ن خالل 
الوقائية  والج�������راءات  ال���ربام���ج 
احلفاظ  اأج���ل  م��ن  تنفذها  ال��ت��ي 
العامة  وامل��م��ت��ل��ك��ات  الأرواح  ع��ل��ى 

وال���ت���ن�������ش���ي���ق وت������ب������ادل اخل������ربات 
تطورا  ت�����ش��ي��ف  ال���ت���ي  والأف�����ك�����ار 
ال���ن���ه���ج الإع����الم����ي  اي���ج���اب���ي���ا يف 

ت�شهم  خاللها  من  والتي  بالدولة 
بالرتقاء يف بناء جمتمع قائم على 
ب��ني احلكومة  ال��ف��ع��ال  ال��ت��وا���ش��ل 

املكانة  ي����ربز  وال������ذي  واجل���م���ه���ور 
الإع��الم��ي��ة ل��دول��ة الإم����ارات على 

خارطة العامل.

الالزمة  ال�������ش���روط  وا���ش��ت��ي��ف��ائ��ه��ا 
وفقاً للنظم والقرارات املعمول بها 

ا�شتفادة  على  عالوة  الدائرة  لدى 
املنت�شبني للربنامج من املناق�شات 

امل�شاريع  لدعم  ا�شتناداً  احلكومية 
الوطنية .

�شرطة راأ�س اخليمة حتتفل باليوم العربي حلقوق االن�شان
بكافة  املجتمع  مع  التوا�شل  لتعزيز  الفعاليات  جميع 
ال�شرطة  مفهوم  ن�شر  يف  ي�شهم  مبا  قطاعاته  و  فئاته 
تعزيز  ج���ان���ب  اإىل  امل��ج��ت��م��ع  يف  دوره������ا  و  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
العامة  الآداب  اح��رتام  على  واحل��ث  الأمنية  التوعوية 
ا�شافة  الأخ��الق��ي��ة،  القيم  ودع��م  والتقاليد،  وال��ع��ادات 
اخلاطئة  وال�شلوكيات  الظواهر  درا�شة  على  العمل  اإىل 

وتقدمي الن�شح والإر�شاد .
قد  املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  اإدارة  اأن  ب��ال��ذك��ر،،  واجل��دي��ر 
اأطلقت يف وقت �شابق عدة حمالت توعوية بهدف ن�شر 
الوعي الأمني والثقافة الأمنية للمجتمع �شمن خطة 
القيادة العامة الإ�شرتاتيجية الرامية اإىل حفظ الأمن 

باملجتمع

•• راأ�ص اخليمة - الفجر  

نظمت اإدارة ال�شرطة املجتمعية بالقيادة العامة ل�شرطة 
�شرطة  م��رك��ز  م��ع  والتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
املدينة ال�شامل، برنامج توعوي اإر�شادي مبركز احلمرا 
والتي  الإن�شان  حلقوق  العربي  باليوم  لالإحتفال  مول 
ملكتب  العامة  بالأمانة  الإن�شان  حقوق  اإدارة  اأطلقتها 
�شمو الوزير حتت �شعار )احلوار والت�شامح( من خالل 
توزيع مطويات توعوية حول هذه املنا�شبة على زائري 

ومرتادي املركز.
  ومن جانبه اأكد املقدم عبد اهلل املزروعي، رئي�س ق�شم 
يف  امل�شاركة  على  درج��ت  القيادة  اأن  املجتمعية  ال�شرطة 
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ق��ام ال��دك��ت��ور اأح��م��د �شعيد ب��ن هزمي 
مدير عام حماكم دبي بالقيام باملهام 
الوظيفية ملاأمور تنفيذ، وذلك يف اإطار 
مبادرة يف امليدان التي تنطلق ا�شتناداً 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  روؤي�����ة  ع��ل��ى 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
للميدان  النزول  ب�شرورة  دبي  حاكم 
وذك����ر  ق�������ش���ور  اأي  ع���ل���ى  والط���������الع 
الدكتور اأحمد �شعيد بن هزمي مدير 
عام حماكم دبي اأن برنامج يف امليدان 
التي  واملمار�شة  القناعة  م��ن  ينطلق 
العليا يف حماكم  القيادة  عليها  داأب��ت 
دبي والتي ترتكز على مفهوم امل�شاركة 
خمتلف  م����ع  امل���ب���ا����ش���ر  وال����ت����وا�����ش����ل 
امل�����ش��ت��وي��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف ال���دائ���رة، 
العليا  ال��ق��ي��ادات  ي��ع��ط��ي  ف��ال��ربن��ام��ج 
العمل  ظ��روف  على  للوقوف  فر�شة 
املتنوعة  الوظيفية  وامل��ه��ام  املختلفة 
املوظفون  ال��ت��ي مي��ار���ش��ه��ا  ق���رب  ع��ن 
يف  والإدارات  الأق�����ش��ام  خم��ت��ل��ف  م��ن 
ي���وم���ي.  واأ�شار  ب�����ش��ك��ل  حم��اك��م دب���ي 
اإىل  دبي حتتكم  اأن حماكم  بن هزمي 
التي  امل�����ش��رتك��ة  ال��ق��ي��م  م��ن  منظومة 
تعد مرجعتيها الأوىل والأ�شا�شية ويف 
لتعزز  الفريق  ب��روح  العمل  مقدمتها 
هذه القيم وتدعمها، واأن هذه املبادرة 

التوا�شل  وفر�س  قنوات  من  �شتعزز 
الدائرة،  يف  العليا  الإدارة  مع  املبا�شر 
مما �شيتيح لنا الوقوف على الظروف 
الوحدات  الواقعية للعمل يف خمتلف 

التنظيمية وميادين العمل.
ح��ي��ث ق����ام م���دي���ر ع����ام حم���اك���م دبي 
ب���الن���ت���ق���ال م���ع م����اأم����ور ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف 
مهمته والتي تقوم على تنفيذ الأحكام 
والأوام��ر وال��ق��رارات وكافة ما يتعلق 
واملعاينة  وال��ب��ي��ع  احل��ج��ز  ب���اإج���راءات 
منقول  ك��ان  �شواء  والت�شليم  واجل��رد 

امليدان  ه��زمي يف  بن  واأط��ل��ع  اأو عقار، 
بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ت��ن��ق��ل  ع��ل��ى عملية 
ماأمور التنفيذ والو�شول اإىل ال�شركة 
وتعيني  امل���ح���ج���وزات  ب���ج���رد  ل��ل��ق��ي��ام 
املمتلكات  تلك  على  ق�شائي  ح��ار���س 
لدى  املنقولت  على  احلجز  وتوقيع 
ال�شياق،  نف�س  ويف  حتفظياً.   امل��دي��ن 
املرزوقي  رم�شان  اإبراهيم  ا�شتعر�س 
م����اأم����ور ت��ن��ف��ي��ذ خ����الل ع��م��ل��ي��ة جرد 
امل���ح���ج���وزات مل��دي��ر ع���ام حم��اك��م دبي 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د �شعيد ب��ن ه��زمي عن 

كيفية حت�شيل املبالغ املتمخ�شة عند 
التنفيذ، وتعيني احلار�س الق�شائي يف 
واإعداد  للمبلغ،  املدين  حال عدم دفع 
لطبيعة  وفقاً  احلالة  اإث��ب��ات  حم�شر 
الإجراءات املتخذة فيها، بالإ�شافة اإىل 
كيفية اإعداد مذكرة قانونية لعر�شها 
كما  ذل���ك،  بعد  الق�شاة  ال�����ش��ادة  على 
التي  ب������الإج������راءات الداري��������ة  ع�����ّرف 
وت�شجيل  وال��ب��ي��ع  احل��ج��ز  ي�شتتبعها 
البيانات املتعلقة بالإجراءات ال�شابقة 

يف النظام.

•• دبي –الفجر:

�شهد �شعادة حممد عبد اهلل اجلرمن 
م����دي����ر ع�����ام م����وا�����ش����الت الإم���������ارات 
وموظفة  م��وظ��ف��اً   41 ت��ك��رمي  ح��ف��ل 
امل�شرفة  ال��ع��م��ل  ف���رق وجل����ان  ���ش��م��ن 
ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ة ي���وم ال��ت��وظ��ي��ف املفتوح 
جناحاً  لق�����ى  وال�������ذي  ل��ل��م��واط��ن��ني 
م��ن املواطنني  واإق���ب���اًل ك��ب��رياً  لف��ت��اً 

واملواطنات الباحثني عن عمل.
توجيهية  ك��ل��م��ة  يف  اجل��رم��ن  واأ����ش���اد 
احلفل  يف  امل����ك����رم����ني  ل���ل���م���وظ���ف���ني 
العامة  الإدارة  مبنى  يف  اأق��ي��م  ال���ذي 
داأبت  الإم���ارات  موا�شالت  اإن  بدبي: 
ب�����ش��ك��ل دائ����م ع��ل��ى اإط�����الق امل���ب���ادرات 
وامل�شاريع الداعمة لالأهداف الوطنية 
 ، الحتادية  احلكومة  واإ�شرتاتيجيات 
الإيجابي  للتفاعل  �شروره  عن  معرباً 
م����ن ق���ب���ل امل���واط���ن���ني ال���راغ���ب���ني يف 
الل���ت���ح���اق مب���وا����ش���الت الإم���������ارات، 
والذين حر�شوا على اإجراء املقابالت 

الوظيفية معهم خالل الفعالية.
وقال مدير عام موا�شالت الإمارات: 
بو�شوح  ت��ع��ك�����س  ال���ن���ت���ائ���ج  ه�����ذه  اإن 

وروح  اللجان  اأداء  يف  العايل  امل�شتوى 
العمل اجلماعي فيما بينهم، مما اأدى 
اإىل نيل ر�شا امل�شاركني الذي انعك�س 
الإلكرتوين  ال�شتطالع  عرب  اإيجاباً 
ب�شري  ر�شاهم  م��ن   90% بلغ  ال��ذي 
اأن هذا  اإىل  واأ���ش��ار  العمل وجن��اح��ه.  
الإدارات  قيام  �شرعة  ي�شتلزم  امل���ردود 
التي  الطلبات  وتقييم  ب��ف��رز  املعنية 
املفتوح  ال���ي���وم  خ���الل  ا���ش��ت��الم��ه��ا  مت 
ومن ثم اختيار املنا�شب منهم لإجراء 
معهم  الر�شمية  الوظيفية  املقابالت 
وفق ال�شواغر املتاحة يف اإدارات وفروع 

ومراكز اأعمال املوؤ�ش�شة، موؤكداً اأن هذا 
الهتمام يج�شد حر�س املوؤ�ش�شة على 
واملواطنات  املواطنني  توقعات  تلبية 
الذين تقدموا بطلباتهم، ومبا يواكب 
قرار جمل�س الوزراء املوقر بجعل عام 

2013م عاماً للتوطني. 
 وح���ث ���ش��ع��ادة م��دي��ر ع���ام موا�شالت 
الإم�������ارات امل��وظ��ف��ني امل��ك��رم��ني على 
ال�شتمرار يف تنمية مهاراتهم املهنية 
ومعارفهم الذاتية التي توؤهلهم نحو 
املزيد من التطور والرتقاء الوظيفي 
يف ب��ي��ئ��ة ال���ع���م���ل، ك��م��ا ���ش��ج��ع��ه��م اإىل 

القيام باأعمال تطوعية خارج املوؤ�ش�شة 
والإن�شانية  الجتماعية  اجلهات  عرب 
واخلريية، مما ي�شهم يف �شقل مهارات 

وتعزيز خرباتهم املجتمعية.
ال��ب��اب مفتوح  اأن  واأو����ش���ح اجل��رم��ن   
جلميع املوظفني للم�شاركة يف تقدمي 
تاأهيل  ب��رام��ج  يف  للرت�شح  ملفاتهم 
ق����ي����ادات ال�����ش��ف��ي ال���ث���ال���ث وال����راب����ع، 
م��ع��ت��رباً ذل���ك خ��ط��وة ج��وه��ري��ة نحو 
رئي�س  اأو����ش���م���ة  ف���ئ���ات  يف  امل�������ش���ارك���ة 
جمل�س الوزراء �شمن برنامج ال�شيخ 

خليفة للتميز احلكومي.

�شهد �شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن 
الثقافة  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد 
اأم�س  م��ن  اأول  م�شاء  ب��دب��ي  وال��ف��ن��ون 
الحتفايل  امل���ه���رج���ان  م����ول  دب����ي  يف 
اأقامته جمعية المارات  الكبري الذي 
العاملي  اليوم  مبنا�شبة  داون  ملتالزمة 
اأريد  عاملي  �شعار  حتت  داون  ملتالزمة 

اأن اأعمل . 
و�شارك �شموه يف امل�شرية التي اأقيمت 
ال�شالل  ق����اع����ة  م�����ن  م������ول  دب������ي  يف 
برج  ل�شاحة  ال�شفلي متجهة  بالطابق 
ال�شيخ  ي��راف��ق��ه  ال��ربوم��ي��ن��اد  خ��ل��ي��ف��ة 
النعيمي  الدكتور عبدالعزيز بن علي 
الح�������ش���ان اخلريية  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س 
وال����ل����واء حم��م��د اأح���م���د امل����ري مدير 
و�شوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  ع��ام 
مدير  الكمدة  وخالد  بدبي  الأج��ان��ب 
عام هيئة تنمية املجتمع بدبي و�شامي 
ملوؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ق��رق��ا���س، 
حم��م��د ب��ن را���ش��د ل��الإ���ش��ك��ان و�شعيد 
ح�����ارب م���دي���ر ع����ام احت�����اد الم������ارات 
للريا�شات البحرية ومروان بن بيات 
مدير عام املكتب اخلا�س ل�شمو ال�شيخ 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ماجد بن حممد 
وع����دد م���ن ق���ي���ادات امل��ج��ت��م��ع ورج���ال 
و�شخ�شيات  وال���داع���م���ني  الع����م����ال 
ثقافية واعالمية وريا�شية وم�شاهري 
املائة واخلم�شني متطوعا  وما يقارب 
حكومية  ج����ه����ات  م�����ن  وم���ت���ط���وع���ة 
وطالبات  وط���الب  خمتلفة  وخ��ا���ش��ة 

الكليات واجلامعات بالدولة. 
حممد  ب��ن  م��اج��د  ال�شيخ  �شمو  ودع���ا 
بالعمل  ومتطوعيها  اجلمعية  ادارة 
ع��ل��ى زي����ادة ال��وع��ي ح���ول دم���ج اأف����راد 
متالزمة داون يف املجتمع ب�شكل اأكرب 
ومهاراتهم  اإمكانياتهم  اأق�شى  واإب��راز 

ومنتجني  فاعلني  اأع�شاء  لي�شبحوا 
الأن�شطة  خ�����الل  م����ن  امل���ج���ت���م���ع  يف 

الجتماعية والريا�شية والرتبوية. 
العتماد  على  اجلمعية  �شموه  وه��ن��اأ 
ال��������دويل ال�������ذي ح�����ش��ل��ت ع���ل���ي���ه من 
داون  مل���ت���الزم���ة  ال����دول����ي����ة  امل���ن���ظ���م���ة 
ومبادراتها  اجلمعية  بجهود  م�شيدا 
احلياة  ن��وع��ي��ة  حت�شني  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
الدعم  وتقدمي  داون  متالزمة  لذوي 

املتكامل لهم ولذويهم. 

ا�ضادة اجلمعية
رئي�س  ال���ه���ا����ش���م���ي  ����ش���ون���ي���ا  وع������ربت 
جمل�س ادارة اجلمعية ورئي�س اللجنة 
امتنانها  خال�س  عن  للفعالية  العليا 
و�شكرها لرعاية وح�شور �شمو ال�شيخ 
ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
والفنون  للثقافة  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����س 
لفعالية اليوم العاملي ملتالزمة داون ما 
يدل على حر�س �شموه على دعم هذه 
الفئة.  واأ�شافت باأننا ومب�شاركة دبي 
واأفراد  موؤ�ش�شات  اإىل  بال�شافة  مول 
يف دولة المارات نحتفل �شنويا باليوم 
باإقامة  وذل���ك  داون  ملتالزمة  العاملي 
فعاليات توعية مكثفة نوجهها لكافة 
داون،  متالزمة  حول  املجتمع  �شرائح 
وابراز القدرات التي حباها اهلل اياهم، 
يف  بحقوقهم  التعريف  اىل  بال�شافة 
وال�شحية  التعليمية  امل��ج��الت  ك��اف��ة 

والريا�شية والرتبوية.
الها�شمي على الدعم الذي  اأثنت  كما 
موؤ�ش�شات  ق��ب��ل  م��ن  اجل��م��ع��ي��ة  تلقته 
لهم  ك��ان��ت  واأف����راد  حكومية وخ��ا���ش��ة 
اأج����ل ر�شم  ال��ت��ط��وع م���ن  ال��رغ��ب��ة يف 
الب�شمة على وجوه الطفال من ذوي 
مبادرة  مقدمتهم  ويف  داون  متالزمة 

وديوان  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
دب����ي ووزارة  ال�����ش��م��و ح��اك��م  ���ش��اح��ب 
ال�شغال يف ان�شاء مقر دائم للجمعية 
الم����ارات  موؤ�ش�شة  ب��ج��ه��ود  وم�����ش��ي��دة 
الرتبية  ووزارة  ال�������ش���ب���اب  ل��ت��ن��م��ي��ة 
الربيطانية  واجل���ام���ع���ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
اجلمعية  ب��رن��ام��ج  اجن����از  يف  دب����ي  يف 
لع������داد م��ع��ل��م��ات م�����ش��اع��دات ل���ذوي 
احلكومية  ب��امل��دار���س  داون  م��ت��الزم��ة 
وم��راك��ز رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل املعاقني كما 
وزارة  من  املتوا�شل  بالدعم  وا���ش��ادت 
العامة  والقيادة  الجتماعية  ال�شوؤون 
املجتمع  تنمية  وه��ي��ئ��ة  دب���ي  ل�شرطة 
بدبي والعديد من الداعمني من اهل 
تواجد  اأن  اأ�شارت  كما  وال�شر.  اخلري 
م��ا ي��ق��ارب امل��ائ��ت��ي م�����ش��ارك م��ن ذوي 
يف  �شاهم  قد  وا�شرهم  داون  متالزمة 
خالل  واأب���رزوا  بهم  الفعلي  التعريف 
والفقرات  امل�����ش��ي  وف��ع��ال��ي��ة  احل���ف���ل 
العاملي  ال��ي��وم  �شهدها  ال��ت��ي  املختلفة 
التوا�شل  يف  ق��درات��ه��م  م���ول  دب���ي  يف 
مقبلة  متفائلة  بب�شمة  اجل��م��ي��ع  م��ع 
ان   : الها�شمي  وك�شفت  احل��ي��اة.  على 
القريبة  اجن���ازات اجلمعية  اب��رز  م��ن 
الدولية  ال��ع�����ش��وي��ة  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه��ا 
مل��ت��الزم��ة داون  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  يف 
ب��ربي��ط��ان��ي��ا وم�����ش��ارك��ة اجل��م��ع��ي��ة يف 
اأولها  ك��ان  والتي  العاملية  موؤمتراتها 
يف الوليات املتحدة الأمريكية يف 21 
. ومت��ك��ن��ت اجلمعية  م��ار���س اجل����اري 
امل��ا���ش��ي��ة م���ن ا�شدار  ال���ف���رتة  خ���الل 
كتاب الفتاوى الفقهية لذوي العاقة 
ال�شوؤون  دائ��رة  مع  بالتعاون  الذهنية 

الإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي. 
داعمي  جل���ه���ود  وت���ق���دي���را  وع���رف���ان���ا 
اجل����م����ع����ي����ة م������ن رج�����������الت ال����وط����ن 

اجلمعية  اط���ل���ق���ت  ف���ق���د  و����ش���ي���دات���ه 
وال�شرفيني  لالأع�شاء  املا�شي  ال�شجل 
واعتزازا  فخرا  باجلمعية  الفخرين 
لدعمهم الالحمدود جلهود اجلمعية 
التنموية  اه����داف����ه����ا  حت���ق���ي���ق  ن���ح���و 
والجتماعية والن�شانية والرتبوية .

الربنامج  اجن������از  ي��ع��ت��رب   : وق����ال����ت 
ال���ع���الج���ي امل�����ش��ت��م��ر واح�����د م���ن اهم 
امل�شاريع العالجية املميزة والتي تطور 
مهارات ذوي متالزمة داون وت�شهم يف 
دجمهم يف املجتمع من خالل تطوير 
ال��ت��وا���ش��ل لديهم  م���ه���ارات وخ�����ربات 
م�شرية اىل انه باكتمال املبنى الدائم 
للجمعية ف�شوف تت�شاعف ثمار هذه 
ال���ربام���ج ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ال��ع��الج��ي��ة مبا 
يعزز من دور هوؤلء فلذات الكباد يف 
املجتمع . وا�شافت �شاركت يف الفعالية 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  م��ن  جم��م��وع��ة 
واخلا�شة ومراكز واأندية تعنى بذوي 
متالزمة داون وذوي العاقة وداعمي 
امل�شوؤولية الجتماعية ، وتواجد اكرث 
م���ن ال���ف���ي م�������ش���ارك يف امل�������ش���رية مع 
م��ا ي��ق��ارب امل��ائ��ت��ي م�����ش��ارك م��ن ذوي 
اجلميع  م��ع  وا�شرهم  داون  متالزمة 

بب�شمة متفائلة مقبلة على احلياة.
وث���م���ن���ت رئ��ي�����ش��ة ج��م��ع��ي��ة الم�������ارات 
ملتالزمة داون جهود الرعاة الذهبيني 
وه�����م جائزة  ال����ع����ام  ه�����ذا  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة 
مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
ومياه  كهرباء  وهيئة  الطبية  للعلوم 
اجلهود  امل��ب��ك��ر  التعليم  وم��رك��ز  دب���ي 
الأ�شخا�س  قبل  من  املبذولة  اجلبارة 
وعائالت ذوي متالزمة داون معربني 
عن فخرهم بدعم هذه الفئة الغالية 
نظهر  اأن  ت��ري��د  وان��ه��ا   ، قلوبنا  ع��ل��ى 
الداعمة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ات  دع��م��ن��ا  ك��ذل��ك 

للمجتمع والتي توفر اإمكانيات لذوي 
الإعاقة متكنهم من التعامل مع هذه 
تقديرها  ع��ن  ع��ربت  كما  التحديات. 
العالم  وو���ش��ائ��ل  الف�شيني  ل��ل��رع��اة 
واملتطوعني يف خدمة الفعالية وذوي 
الفعاليات  واأق��ي��م��ت  داون.   متالزمة 
حكومية  موؤ�ش�شة  اأرب��ع��ني  مب�شاركة 
تعنى بذوي  واأن��دي��ة  وم��راك��ز  وخا�شة 
امل�شوؤولية  وداع���م���ي  داون  م��ت��الزم��ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة جت���اه ه���ذه ال��ف��ئ��ة التي 
ب���ط���ولت عاملية  اأث��ب��ت��ت ج��دارت��ه��ا يف 
ت��ب��ذل ج��ه��ودا كبرية  وال��ت��ي  وحملية، 
املعتقدات  تغيري  اإىل  معنا  ال�شعي  يف 
ال�شائدة ب�شاأن هذه الفئة و دجمهم يف 
املجتمع. واأ�شافت قائلة : اإن الحتفال 
باليوم العاملي ملتالزمة داون هو اأف�شل 
اأن يتعلم منها املجتمع  طريقة ميكن 
وت�شتفيد منه جميع �شرائحه. اأن هذا 
اأجله  م��ن  ال���ذي  الرئي�س  ال�شبب  ه��و 
اأن يكون هذا الحتفال الأكرب  نتمنى 
والأف�������ش���ل ع��ل��ى الإط�������الق يف دول���ة 

الإمارات العربية املتحدة .

فعاليات
اأقيمت حتت  التي  الفعالية  وت�شمنت 
فقرات  على  �شموه  من  كرمية  رعاية 
وحمطات  دب��ي  �شرطة  من  مو�شيقية 
متالزمة  ح���ول  املجتمعية  للتوعية 
التعامل  وط�������رق  وا����ش���ب���اب���ه���ا  داون 
ال�����ش��ح��ي��ح م��ع��ه��ا ب���داخ���ل دب����ي مول 
اجلمعية  ومتطوعي  ادارة  مب�شاركة 
امل�شاء  وحتى  ال�شباحية  ال��ف��رتة  م��ن 
املجتمعية  بالتوعية  القيام  مت�شمنة 
امل��ب��ا���ش��رة م���ع اجل��م��ه��ور وال�����رد على 
ا����ش���ت���ف�������ش���ارات���ه���م ح�������ول م���ت���الزم���ة 
ذوي  ام�����ور  اول����ي����اء  وت�����ش��ج��ي��ع  داون 

ابنائهم  احل����اق  اىل  داون  م��ت��الزم��ة 
التاأهيلية  بالربامج  وال��ب��دء  باملراكز 
املثمر  دجم��ه��م  لتحقيق  وال��ع��الج��ي��ة 
التوعوية  املن�شورات  باملجتمع وتوزيع 
والبالونات. وقالت منال جعرور نائبة 
اللجنة  رئي�شة  نائبة  اجلمعية  رئي�س 
فعاليات  ت�شمنت  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
اليوم العاملي ملتالزمة داون على امل�شرح 
برج خليفة عرو�س  اخلارجي بجانب 
ترفيهية لل�شغار من كيدزانيا واخرى 
من فرنزي وعرو�س اليوله الرتاثية 
املن�شد  م��ن  املقدمة  النا�شيد  وف��ق��رة 
الم���ارات���ي ا���ش��ام��ة ال�����ش��ايف ام���ني �شر 
الفعالية  ع��ام  وم�شرف  اجلمعية  ع��ام 

بال�شافة اىل عرو�س مو�شيقية.

 دعم دبي مول
ف���ي���م���ا ����ش���اه���م���ت جم���م���وع���ة اإع����م����ار 
مل����راك����ز ال���ت�������ش���وق وم�����ن خ�����الل دبي 
الحتفالت  ل���ه���ذه  امل��ح��ت�����ش��ن  م����ول 
والفعاليات  ال��ع��رو���س  اإط�����الق  ع��ل��ى 

عرب  ال���زوار  م��ع  التوا�شل  تعزز  التي 
كافة  باهتمام  حتظي  التي  الأن�شطة 

�شرائح املجتمع. 
م�شرية اىل ان دبي مول رحب بتوفري 
الدعم الكامل للفعالية لل�شنة الرابعة 
ع��ل��ى ال����ت����وايل م���ن خ����الل ب���ث فيلم 
توعوي حول احلدث عرب 300 �شا�شة 
ع��ر���س ف��ي��دي��و م��ت��وا���ش��ل مل���دة ا�شبوع 
دقائق  ع�شر  ك��ل  الفلم  يعر�س  حيث 
مل�شق   26 ع���ر����س  اىل  ب��ال���ش��اف��ة 
ج����داري ع��ن ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ملتالزمة 
الفعالية  تنظيم  يف  و���ش��اه��م   . داون 
�شباب  م�����ن  ت���ط���وع���ي���ة  جم����م����وع����ات 
وفتيات الوطن واملقيمني من كال من 
اجلمعية وفريق متطوعي مركز دبي 
بدبي(  املجتمع  تنمية  )هيئة  للتطوع 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  ج���وال���ة  وع�����ش��ائ��ر 
وفريق خطوات ال�شاب الطموح و فكر 
اأم���ل كما  اب����داع و مل�شة  ب���ادر ت��ط��وع و 
�شارك بامل�شرية متطوعني من جمعية 

متطوعي المارات .

للعلوم  حــمــدان  جــائــزة  دعـــم 
الطبية 

واعرب ال�شتاذ الدكتور جنيب اخلاجة 
الم����ني ال��ع��ام ل��ل��ج��ائ��زة ك��ل��م��ة جائزة 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ ح��م��دان 
واعتزازه  ف��خ��ره  ع��ن  الطبية  للعلوم 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  ج��ائ��زة  مب�����ش��ارك��ة 
را�شد اآل مكتوم للعلوم الطبية يف رعاية 
اليوم العاملي ملتالزمة داون ، هذا اليوم 
الذي اأعتقد اأنه ينبغي على كافة فئات 
املجتمع اأفراًدا وموؤ�ش�شات دعمه بكافة 
ال�شبل املمكنة بهدف التعريف باأ�شباب 
احل��ال��ة و���ش��ب��ل ال��وق��اي��ة وال��ع��الج اإىل 
على  العمل  ب�����ش��رورة  التوعية  جانب 
ذوي  ل��دى  الكامنة  ال��ط��اق��ات  حت��ري��ر 
مبا  منها  والإ���ش��ت��ف��ادة  داون  متالزمة 
ي�شهم يف الإرتقاء باملجتمع والنهو�س 
ي��ت��ج��زاأ م��ن الن�شيج  ب��ه ف��ه��م ج���زء ل 
ال��ذي يطبق مبداأ  الأ�شيل  الإم��ارات��ي 
العدل وامل�شاواة بني كل فئاته واأهمها 

هو مبداأ احلق يف احلياة.

•• اأبوظبي-وام:

الرميثي  ث��اين  حممد  حمد  الركن  الفريق  �شعادة  التقى 
رئي�س اأركان القوات امل�شلحة خالل الزيارة الر�شمية التي 
ال�شيد  ال�شقيقة معايل  �شلطنة عمان  اإىل  بها حاليا  يقوم 
امل�شوؤول عن  الوزير  البو�شعيدي  ح��ارب  بن  �شعود  بن  بدر 
الذي  اللقاء  �شلطنة عمان. ومت خ��الل  ال��دف��اع يف  ���ش��وؤون 
دولة  بني  القائمة  التعاون  ا�شتعرا�س عالقات  ام�س  عقد 
الإمارات العربية املتحدة و�شلطنة عمان ال�شقيقة واملتعلقة 
بال�شوؤون الع�شكرية والدفاعية وجوانب تفعيلها وتطويرها 
مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين ال�شقيقني ويدفع بها 

اىل اآفاق اأو�شع واأرحب وتبادل وجهات النظر يف الأمور ذات 
الهتمام امل�شرتك. كما التقى �شعادة الفريق الركن حمد 
حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان القوات امل�شلحة خالل 
النعماين  حممد  بن  �شلطان  اأول  الفريق  معايل  ال��زي��ارة 
تبادل  اللقاء  خ��الل  ومت  العماين  ال�شلطاين  املكتب  وزي��ر 
الأح���ادي���ث ال��ودي��ة وب��ح��ث ع���دد م��ن امل��وا���ش��ي��ع ال��ت��ي تهم 
العالقات  م�شرية  ا�شتعرا�س  وكذلك  ال�شقيقني  البلدين 
الثنائية الطيبة التي تربط دولة المارات العربية املتحدة 
ب�شلطنة عمان ال�شقيقة ومبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة اإىل 
جانب التطرق اإىل عدد من الأمور ذات الهتمام امل�شرتك. 
امل�شلحة  ال�شلطان  لقوات  التابع  ال�شفق  بنادي  كما عقدت 

العمانية جل�شة مباحثات ر�شمية بني �شعادة الفريق الركن 
امل�شلحة  القوات  اأرك��ان  رئي�س  الرميثي  حمد حممد ثاين 
و ال��ف��ري��ق ال��رك��ن اأح��م��د ب��ن ح���ارث ب��ن ن��ا���ش��ر النبهاين 
رئي�س اأركان قوات ال�شلطان امل�شلحة العمانية . ومت خالل 
اجلل�شة ا�شتعرا�س العالقات الطيبة التي تربط البلدين 
تخدم  التي  الع�شكري  التعاون  جمالت  وبحث  ال�شقيقني 
تعزيزها.  و�شبل  ال�شقيقني  البلدين  يف  امل�شلحة  ال��ق��وات 
اأع�شاء  الإم���ارات���ي  اجل��ان��ب  م��ن  امل��ب��اح��ث��ات  جل�شة  ح�شر 
ال��وف��د ال��ع�����ش��ك��ري امل���راف���ق ل�����ش��ع��ادة رئ��ي�����س الأرك�����ان ومن 
اجلانب العماين عدد من كبار �شباط رئا�شة اأركان قوات 

ال�شلطان امل�شلحة. 

رئي�س اأركان القوات امل�شلحة يلتقي عددا من كبار امل�شوؤولني يف �شلطنة عمان

حتت �ضعار اأريد اأن اأعمل 

ماجد بن حممد ي�شهد املهرجان االحتفايل الكبري لليوم العاملي ملتالزمة داون بدبي

دعا املكرمني اإىل تطوير معارفهم املهنية والذاتيةمدير عام حماكم دبي ينطلق يف امليدان مبهام ماأمور تنفيذ

اجلرمن يكرم فريق عمل يوم التوظيف املفتوح مبوا�شالت االإمارات

بح�شور �شعادة عبداهلل �شيف النعيمي 
مدير عام هيئة مياه وكهرباء ابوظبي 
التوزيع  و����ش���رك���ات  ال��ه��ي��ئ��ة  ���ش��ارك��ت 
للتوزيع  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  لها  التابعة 
و���ش��رك��ة ال��ع��ني ل��ل��ت��وزي��ع اأم�����س مدن 
اإحياء مبادرة �شاعة الأر�س  العامل يف 
وبالتعاون مع �شبكة اأبوظبي الإذاعية 
و����ش���ك���ر ال���ن���ع���ي���م���ي ج���م���ي���ع اجل���ه���ات 
واملوؤ�ش�شات والأهايل الذين �شاركوا يف 
بها  امل�شاركني  اع��داد  وتزايد  الفعالية 
عام بعد عام موؤكدا انه ُتعترب مبادرة 
املبادرات  اأه��م  الأر����س ه��ي م��ن  �شاعة 
للفت  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال�شنوية  العاملية 
والطاقة  البيئة  ق�شايا  نحو  الأنظار 
ا�شتهالك  ت��ر���ش��ي��د  ع����رب  و����ش���ون���ه���ا 
مقدمتها  ويف   ، ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل�������وارد 
اىل  النعيمي  وا����ش���ار  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه 
باملبادرة  ال���ع���ام  ه���ذا  اح��ت��ف��الت��ه��ا  ان 
للمبادرة  ال��ع��امل��ي  ال�شعار  حت��ت  ك��ان��ت 

لنحافظ على الكوكب و�شاركت الهيئة 
7 الف  ب���ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة اك����رث م���ن 
توفري  ب��ه��دف  دول���ة   152 يف  مدينة 
وتر�شيد  ا�شتدامتها  وحتقيق  الطاقة 
ال��وع��ي بظاهرة  وزي�����ادة  ا���ش��ت��ه��الك��ه��ا 

الحتبا�س احلراري . 
للجمهور  ر�شالتنا   : النعيمي  وق���ال 
ك���ان���ت يف امل�����ش��ارك��ة يف ه����ذه امل���ب���ادرة 
ال��ع��امل��ي��ة م��ن خ���الل اط��ف��اء ال�شواء 
والكهربائية  اللكرتونية  والج��ه��زة 
الغري �شرورية ملدة �شاعة واحدة فقط 
ليوؤكد من خاللها كل فرد من افراد 
حتقيق  مهمة  م��ن  ج��زء  ان��ه  املجتمع 
ا�شتدامة املوارد ويف مقدمتها الطاقة 
لأي  ال�شا�س  تعد  وال��ت��ي  الكهربائية 
ت��ق��دم يف ظ��ل ح��ر���س و���ش��م��ان هيئة 
يف  و�شركاتها  ابوظبي  وكهرباء  مياه 
وا�شاف   . والأع��م��ال  لالأ�شر  توافرها 
مدير عام هيئة مياه وكهرباء ابوظبي 

لالهتمام  ف��ر���ش��ة  امل���ب���ادرة  اح��ي��اء  ان 
برت�شيد ا�شتهالك الطاقة ملا لها من 
ا�شبحت  حتى  احلياه  يف  ا�شا�شي  دور 
واحدة  احلديثة  الكهربائية  الطاقة 

من ا�شخم املنجزات الوطنية . 
من  بجملة  و�شركاتها  الهيئة  وقامت 
الفعاليات املتميزة والتي توؤكد اهتمام 
البيئة  ب��ق�����ش��اي��ا  و���ش��رك��ات��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
وو���ش��ع��ه��ا ك��اأول��وي��ة ق�����ش��وى يف كافة 
الفرتة  يف  وذل���ك  املختلفة  اأن�شطتها 

من 17 وحتى 23 مار�س اجلاري. 
و�شركاتها  الهيئة  فعاليات  وا�شتملت 
حملة  اإط��الق  ال�شنوية  املنا�شبة  بهذه 
اإع��الم��ي��ة وا���ش��ع��ة ل��رف��ع ال��وع��ي لدى 
ا�شتهالك  تر�شيد  باأهمية  عمالئها 
ال���ك���ه���رب���اء حت���م���ل ع����ن����وان اأط����ف����يء 
ل��ل��م��ب��ادرة لنحافظ  ال��ع��امل��ي  وال�����ش��ع��ار 
على الكوكب واختتمت باإطفاء جميع 
الرئي�شة  مبانيها  يف  الإ���ش��اءة  اأنظمة 

ال�شاعة  م���ن  الأر��������س  ���ش��اع��ة  خ����الل 
التا�شعة  وح��ت��ى  وال��ن�����ش��ف  ال��ث��ام��ن��ة 
والن�شف من م�شاء يوم ال�شبت املوافق 

23 مار�س 2013. 
اأي�شاً  وال�������ش���رك���ات  ال��ه��ي��ئ��ة  وق���ام���ت 
ب��ال��رتوي��ج ل��ه��ذا احل����دث ال���ه���ام عرب 
املواقع الإلكرتونية الداخلية والعامة 
التابعة لها وتعميم ر�شائل اإلكرتونية 
لديها  العاملني  جميع  على  خمتلفة 
احلدث  ه��ذا  يف  امل�شاركة  على  حلثهم 
الإ�شاءة  اأج���ه���زة  اإط���ف���اء  ط��ري��ق  ع���ن 
الفرتة  خ����الل  وامل����ن����ازل  امل���ك���ات���ب  يف 
امل�����ح�����ددة وت�����وزي�����ع ق���م�������ش���ان حتمل 
يف  التوقيع  عن  ف�شاًل  احلملة  �شعار 
للتوزيع  اب��وظ��ب��ي  �شركة  ويف  الهيئة 
ا�شتهالك  على لوحة للتعهد بخف�س 
ق�شايا  مبختلف  والهتمام  الكهرباء 
حماية البيئة والتي �شارك بها �شعادة 
ب��امل��ب��ادرة كما مت  ال��ع��ام م�شيدا  امل��دي��ر 

الداخلية  والتوعية  مل�شقات  توزيع 
والعالنات والبيانات ال�شحفية. 

ب����ن جر�س  امل���ه���ن���د����س حم���م���د  وق������ال 
 : للتوزيع  اأبوظبي  �شركة  ع��ام  مدير 
هذا  امل��ب��ادرة  ب��ه��ذه  احتفالتنا  ج���اءت 
لتنفيذ  امل�شتمرة  جهودنا  �شمن  العام 
ال��ر���ش��ي��دة وفقاً  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��وج��ي��ه��ات 
والهادفة   2030 اأب���وظ���ب���ي  خل��ط��ة 
ل����ت����ق����دمي اأف���������ش����ل خ�����دم�����ات امل����ي����اه 
اإغفال  الإم��ارة دون  ل�شكان  والكهرباء 
املوارد  ا�شتهالك  يف  ال�شتدامة  مبداأ 
ال�����ش��رك��ة يف هذا  . وت�����ش��م��ن��ت ج��ه��ود 
املبادرات اخلا�شة  العديد من  الإط��ار 
اإدخ��ال عدد من  مثل  البيئة،  بحماية 
اإل��ك��رتون��ي��ة ل�����ش��داد فواتري  الأن��ظ��م��ة 
امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء وب��ال��ت��ايل احل��د من 
فواتري  وت�شميم  الأوراق  ا�شتهالك 
جديدة تبني للعميل مقدار ا�شتهالكه 
والدعم الذي تقدمه حكومة اأبوظبي 

عن  ف�شاًل  والكهرباء،  املياه  خلدمات 
امل��ع��ام��الت ال��ورق��ي��ة القدمية  اإت���الف 
للبيئة  و�شديقة  اآم��ن��ة  ب��ط��رق  لديها 
يف  املتخ�ش�شة  ال�شركات  اإح���دى  ع��رب 
هذا املجال وحتويل اأ�شطول ال�شيارات 
العاملة لديها للعمل بالغاز الطبيعي، 
اأنظمة  و����ش���ع  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل  اإ����ش���اف���ة 
وال�شائلة  ال�شلبة  املخلفات  للحد من 
اخلا�شة  ال��ع��م��ل  م���واق���ع  خم��ت��ل��ف  يف 

لديها  ال���ع���ام���ل���ني  وب���امل���ق���اول���ني  ب���ه���ا 
دون  علمية  ب��ط��رق  منها  والتخل�س 

اإ�شرار بالبيئة. 
ويف العني اأكد ال�شيد حممد �شامل بن 
عمري ال�شام�شي مديرعام �شركة العني 
للتوزيع التابعة للهيئة ان هذه املبادرة 
اجلمهور  توعية  يف  الأهمية  م��ن  لها 
واهمية  ال����ط����اق����ة  ت����وف����ري  جل����ه����ود 
احلفاظ على ا�شتدامتها وعدم الهدر 

يف ا�شتهالكها واأر�شلت ال�شركة ر�شائل 
والعمالء  امل�شرتكني  جلميع  توعوية 
بال�شافة  امل��ب��ادرة  لح��ي��اء  وال�شركاء 
كربى  ت��وع��وي��ة  حملة  تنظيمها  اىل 
نظمتها ال�شركة يف بوادي مول بهدف 
وتب�شري  الطاقة  ا�شتهالك  تخفي�س 
ال�شتهالك  تر�شيد  باهمية  اجلمهور 
وتقدير املنجزات الكربى التي تبذلها 

القيادة الر�شيدة يف توفري الطاقة .

النعيمي اأ�ضاد بتفاعل اجلمهور واملوؤ�ض�ضات

هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي و�شركاتها تختتم فعالياتها مببادرة �شاعة االأر�س
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 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )ف

يتم احتساب . يقوم المصرف بتكوين مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين الوافدين وفقاً ألحكام قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة
ين هذا المخصص على مدى فترة يتم تكو. المكافأة على الراتب األساسي للموظف وفترة خدمته، مع مراعاة إكمال الحد األدنى من الخدمة

 ".مطلوبات أخرى"نهاية خدمة الموظفين الوافدين في الميزانية العمومية ضمن بند  مكافأةويظهر مخصص . الخدمة
 أما بالنسبة للموظفين المواطنين، يقدم المصرف مساهمته في صندوق التقاعد لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية، وتحتسب

 . تقتصر التزامات المصرف على هذه االشتراكات والتي يتم االعتراف بها ضمن بيان الدخل. سبة مئوية من رواتب الموظفينكن
 

 ربحية السهم )ص

 .المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنةالمتوسط  علىساب ربحية السهم بقسمة الربح أو الخسارة للسنة تحيتم ا
 

 التقرير القطاعي )ق

قطاع التشغيل هو عنصر من عناصر . قطاع األعمال وفقا لنموذج اإلدارة الداخليةبقوم المجموعة بعرض معلومات القطاع فيما يتعلق ت
تتم مراجعة . نفقات بما في ذلك المعامالت بين المجموعةالتكبد تاإليرادات و تحققاألنشطة التجارية التي قد  يشارك فالذي يالمجموعة 

معلومات  بناءا علىلية بشكل منتظم من قبل إدارة المجموعة التخاذ قرار حول الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائها، النتائج التشغي
 .مالية منفصلة متاحة

 
 توزيع األرباح )ر

الفتوى والرقابة الشرعية والمساهمين وفقاً لتوجيهات هيئة ) استثمار وتوفير ووكالة(يتم توزيع األرباح بين أصحاب الحسابات غير المقيدة 
 .في المصرف

 
 يتم حساب صافي األرباح . إن األرباح الصافية المحققة من وعاء المضاربة في نهاية كل ربع سنة هي صافي األرباح القابلة للتوزيع

 .القابلة للتوزيع بين أصحاب الحسابات غير المقيدة والمساهمين بعد خصم نسبة أتعاب المضارب المعلنة
 

  يتم توزيع األرباح بالنسبة والتناسب بين المعدل الموزون ألرصدة الحسابات غير المقيدة وأموال المساهمين، وبدون أي تمييز ألي
 . طرف مشارك في وعاء المضاربة

 
 الزكاة )ش

 :رقابة الشرعية، كما يلييقوم المصرف بإخراج الزكاة وفقاً للنظام األساسي للمصرف ويقوم بحسابها وفقا لتوجيهات هيئة الفتوى وال
 
  يتم إخراجها من األرباح المحتجزة) عدا رأس المال المدفوع(الزكاة المستحقة على حقوق المساهمين. 
 يتم توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية من خالل لجنة يتم تشكيلها من قبل اإلدارة. 
 وع بأنفسهميتوجب على المساهمين إخراج الزكاة المستحقة على رأس المال المدف. 
  ويتم إخراجها من حصص أرباح كل طرف مشارك في  –إن وجد  –يتم حساب الزكاة المستحقة على المخصص العام أو أي إحتياطي آخر

 .أرباح وعاء المضاربة
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 ٣٣ التقارير حسب القطاع
 

 :تتكون أنشطة المصرف من القطاعات الرئيسة التالية
 

 واالستثمارقطاع الشركات 
 

يقوم هذا القطاع باالستثمار في أوراق  ،تجات مصرفية عديدة ويقبل ودائعهمخدمات ومن –من خالل هذا القطاع  -يقدم المصرف للشركات 
 .عقاراتوصكوك وصناديق استثمار و مالية

 
 قطاع األفراد

 
 .ويقبل ودائعهم األفراد للمتعاملين يقدم قطاع األفراد خدمات ومنتجات مصرفية عديدة

 
 قطاع الخزينة 

 
 .للمجموعةالشركة القابضة يشتمل هذا القطاع بشكل أساسي على معامالت المرابحة مع 

 
 

 )شركة مساهمة عامة(مصرف اإلمارات اإلسالمي 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
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 ٣٤ إدارة المخاطر
 

 :إطار وعملية إدارة المخاطر
 

تقوم . بتحديد المخاطر وقياسها وتجميعها وإدارتها بشكل فعالتتطلب الطبيعة المعقدة لعمليات المجموعة والتنوع الجغرافي لمواقعها القيام 
س المجموعة بإدارة المخاطر بأسلوب نظامي يتسم بالشفافية من خالل إطار عمل شامل إلدارة المخاطر والذي يجمع ما بين نظام المؤسسات وقيا

 .المخاطر وعمليات المراقبة
 

 :مخاطر للمجموعة فيما يليتتمثل السمات الرئيسية لإلطار الشامل إلدارة ال
 
  المسئولية العامة ويقدم التوجيهات الخاصة بإدارة المخاطر بشكل عام ويقوم بمتابعتها") المجلس("يتحمل مجلس اإلدارة. 
  األعمالالقسم مستقل عن قطاعات  اوهذ .العامة للمجموعة المخاطربإدارة  ،برئاسة مدير عام المخاطر ،لمجموعةايقوم قسم إدارة مخاطر. 
 اسق خالل المؤسسةتنتتم إدارة المخاطر التشغيلية واالئتمانية ومخاطر السوق ومخاطر السيولة بأسلوب م. 
  تعقد لجان المجلس اجتماعات منتظمة وتعتبر مسئولة عن مراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعة كفاية هيكل إدارة

 .المخاطر
 

 : صرف مسؤوالً عنيعتبر كل قسم في الم
 
 تحديد وقياس المخاطر التي يواجهها المصرف ودراسة مدى خطورة تلك المخاطر. 
 عمال المعرضة للمخاطر الهامة بما في ألالتطوير والتوصية باعتماد السياسات واإلجراءات المناسبة إلدارة المخاطر فيما يتعلق باألنشطة وا

 .سياسات إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة يجب اعتماد كافة. ذلك خطط استمرار األعمال
  مراقبة العمل على توجيه فلسفة مخاطر المصرف بشكل عام، بما في ذلك األخذ باالعتبار فيما إذا كانت عروض المشاريع الجديدة المقدمة

 .إلى لجنة الموجودات والمطلوبات تعتبر مقبولة فيما يتعلق بإدارة المخاطر
 راءات إدارة المخاطرااللتزام بسياسات وإج. 
  االلتزام بإطار عمل بازلII. 
  إبالغ مجلس اإلدارة بشأن أية تغيرات في السياسات أو الممارسات الرئيسية أو بشأن األحداث غير العادية أو االستثناءات الهامة

 .واالستراتيجيات الجديدة ليقوم المجلس بمراجعتها واعتمادها أو تعديلها
 

لنظام شامل إلدارة المخاطر، ) حسابات االستثمار والتوفير والوكالة(على المساهمين وأصحاب الحسابات غير المقيدة يخضع توزيع األرباح 
وتتم مراجعته على مستوى اإلدارة ومستوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ولجنة الموجودات والمطلوبات، وذلك للمحافظة على مستوى 

 .تبار أداء المصرف وتوزيعات األرباح التي يقدمها المنافسون وظروف السوقتوزيعات مناسب، مع األخذ في االع
 

 المخاطر االئتمانية )أ 
 

. وعةهي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن الطرف المقابل أو المتعامل في العالقة المالية من الوفاء بالتزاماته مما يسبب خسارة مالية للمجم
االئتمانية وذلك من خالل مراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية ووضع حدود للمعامالت مع بعض تسعى المجموعة إلى التحكم في المخاطر 

 .األطراف المقابلة وإجراء تقييم مستمر للمالءة االئتمانية لألطراف المقابلة
 

 :إدارة المخاطر وهيكلها
 

امل لعمليات تقييم وإدارة وتقارير مخاطر االئتمان في ظل افظة على االستقاللية والتكحقوم على أساس المتإن طريقة إدارة مخاطر االئتمان 
 .سياسات وحدود وأنظمة واضحة للموافقة في قطاعات األعمال

 
نشطة لإلقراض واألعمال المستهدفة وأدلة ألا/تركز سياسة االئتمان للمجموعة على السياسات االئتمانية األساسية وتشمل العوامل الثابتة

 .مرتفعة المخاطر وأدلة وضع المخصصات والسياسات والتي تحكم المواقع الخارجية المتعاملينة السياسات المحددة وإدار
 

وإدارة األعمال بفاعلية، وهناك  لتسهيلللمجلس بمنح تفويض ألعضاء اإلدارة التنفيذية  ينالتابع قام مجلس اإلدارة ولجنة االئتمان واالستثمار
شخاص بدءا من وحدة األعمال حتى الرئيس التنفيذي، ومع ذلك يحتفظ مجلس اإلدارة ولجنة ألسلسلة من الحدود المعينة المفوض بها ل

 .االئتمان واالستثمار التابعة للمجلس بمطلق الصالحية للموافقة على معامالت االئتمان بمبالغ كبيرة
 

 
  

 )شركة مساهمة عامة(مصرف اإلمارات اإلسالمي 
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 ٣٤ )تابع(إدارة المخاطر 
 

 مخاطر السيولة )د 
 

 .هي المخاطر التي يواجهها المصرف للوفاء بالتزاماته المالية والتي يتم سدادها نقدا أو بأصول مالية أخرى
 

 :مخاطر السيولة إدارة
 

قوم المجموعة بتنويع مصادر التمويل كما تتم إدارة الموجودات بما يتماشى مع حجم السيولة المتوفرة، مع االحتفاظ ت ،ولتفادي هذه المخاطر
والمطلوبات وتتم مراقبتها تتم إدارة السيولة من قبل قسم الخزينة بناًء على توجيهات لجنة الموجودات . الدائم بأرصدة كافية من النقد وما يعادله

تم تحديد تواريخ االستحقاق التعاقدية . باستخدام تقارير التدفقات النقدية قصيرة األجل والتقارير متوسطة األجل لعدم توافق االستحقاق
ي، وال يؤخذ في االعتبار للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية كما في تاريخ الميزانية العمومية حتى تاريخ االستحقاق التعاقد
 .تواريخ االستحقاق التعاقدية المحددة بموجب سجل االحتفاظ بالودائع من قبل المصرف وبموجب توافر المبالغ السائلة

 
 .تتم مراقبة بيان استحقاق موجودات ومطلوبات المصرف من قبل اإلدارة لضمان االحتفاظ بالسيولة الكافية

 
 :مراقبة مخاطر السيولة

 
ن التدفقات النقدية المستقبلية كافية لتغطية أإدارة المخاطر للمجموعة بمراقبة وتقييم جميع مراكز مخاطر السيولة الممولة لضمان  تقوم

 .استحقاق المطلوبات على المدى القصير وبالعمالت الرئيسية
 

حدث رئيسي اعتمادا على تقدير وحدة الخزينة  تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات للمجموعة بمراجعة القدرة التمويلية وحساسيتها ألي
 .للمجموعة المسئولة على اإلبقاء على مصادر تمويل مختلفة ضمن أسواق المال والنقد

 
تتبع المجموعة خليط منوع من أدوات مراقبة السيولة والتي توفر ضمان توافر األموال بدون مخاطر غير ضرورية للتعرض لتكاليف مرتفعة 

إن نهج المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو لضمان توافر أموال . يل الموجودات أو عروض الشراء الهجومية على الودائعيلألموال من تس
المطلوبات للمجموعة بمراقبة تركزات المخاطر من خالل مجموعة وتقوم لجنة إدارة الموجودات . كافية من مصادر منوعة في جميع األوقات

 :والتي تشمل) بخالف الحدود اإللزامية(منوعة من اإلنذارات 
 
 تركزات المودعين 
 تحليل االستحقاق 
 برامج التمويل المختلفة 
 تنويع المستثمرين 

 
 :تقليل مخاطر السيولة

 
إدارة تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة بالتعاون مع إدارة الخزينة للمجموعة مسؤولة بشكل رئيسي عن تنفيذ إستراتيجيات 

كما تساهم وحدات األعمال األخرى في . السيولة في المراكز المنتظمة والمحافظة على احتياطيات سيولة كافية لمقابلة أي مواقف تعثر محتملة
 .إدارة السيولة المنتظمة اإلجمالية من خالل إستراتيجيات تنويع المنتجات وأهداف الودائع

 
أن المستخدمين ومقدمي السيولة كمصدر يجب أن يتم  –وفقا ألفضل الممارسات  –للمجموعة  نة إدارة الموجودات والمطلوباتجتعتبر ل

تعويض لسيولة / خالل نظام تسعير تحويل األموال والذي يتم تعديله لتغيير  نيتم تحقيق ذلك م.تحفيزه بأسلوب يتسم بالعدالة والشفافية
 .الموجودات المتضمنة أو طبيعة بناء المطلوبات المتضمنة

 
 

 )شركة مساهمة عامة(مصرف اإلمارات اإلسالمي 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
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 ٣٦ أرقام المقارنة
 .الحالية فترةالسابقة لتتوافق مع العرض المتبع في ال السنة تم إعادة تصنيف بعض أرصدة
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كرزاي ي�شتعد ملباحثات مع طالبان يف قطر
•• كابول-رويرتز:

�شيتوجه  ك��رزاي  الرئي�س حامد  ان  ام�س  الفغانية  وزارة اخلارجية  قالت 
اىل قطر يف وقت لحق من ال�شهر اجلاري لعقد اجتماعات تت�شمن اجراء 
حمادثات �شالم مع حركة طالبان يف الوقت الذي يجري فيه تكثيف م�شاعي 
رحلة  و�شتكون  املفاو�شات.  عرب  اأفغان�شتان  يف  للحرب  حل  اىل  التو�شل 
كرزاي اىل قطر املرة الوىل التي يبحث فيها رئي�س اأفغاين عملية ال�شالم 
الوليات  مع  املباحثات  تعرث  من  �شنوات  بعد  وت��اأت��ي  قطر  يف  طالبان  مع 
املتحدة وباك�شتان وطالبان. وكان كرزاي قد اتهم الوليات املتحدة باجراء 
حمادثات مع طالبان دون ا�شراك احلكومة الفغانية. و�شتت�شمن الزيارة 
اجراء حمادثات مع اجلانب القطري ب�شاأن اقامة مكتب �شيا�شي لطالبان 

يف العا�شمة القطرية الدوحة. وقال 
با�شم  امل��ت��ح��دث  زاي  م��و���ش��ى  ج��ن��ان 
الفغانية يف موؤمتر  وزارة اخلارجية 
ك����رزاي هي  ال��رئ��ي�����س  زي����ارة  �شحفي 
ومن  قطر.  ام��ري  من  لدعوة  نتيجة 
�شت�شمل  ال���زي���ارة  ه���ذه  ان  ال��وا���ش��ح 
مناق�شات ب�شاأن التعاون امل�شرتك بني 
املختلفة  الق�شايا  ب�����ش��اأن  ال��دول��ت��ني 
واملحادثات املتعلقة بعملية ال�شالم يف 
افغان�شتان. وا�شاف موقف احلكومة 
الفغانية ب�شاأن اقامة مكتب تفاو�س 
يف قطر مل يتغري. الغر�س الرئي�شي 
املحادثات  ..ت�شهيل  ه��و  املكتب  لهذا 

املبا�شرة بني طالبان واحلكومة الفغانية. و�شيمثل املجل�س العلى لل�شالم 
احلكومة الفغانية يف حمادثات ال�شالم. و�شرح م�شوؤول اأفغاين رفيع طلب 
عدم ن�شر ا�شمه لرويرتز باأن من املتوقع اأن يتوجه كرزاي اىل قطر خالل 
اأ�شبوع. وت�شن طالبان حربا دموية منذ ع�شر �شنوات �شد الوليات املتحدة 

ودول التحالف التي لها قوات يف افغان�شتان.

احلكيم يدعو للعدول عن 
تاأجيل االنتخابات املحلية

•• بغداد-وكاالت:

العراقي عمار احلكيم ام�س جمددا  املجل�س العلى ال�شالمي  دعا رئي�س 
ال��ع��راق يف  اإج����راء الن��ت��خ��اب��ات املحلية يف جميع حم��اف��ظ��ات  اىل ���ش��رورة 
موعدها املقرر يف الع�شرين من ال�شهراملقبل. وذكر بيان �شادرعن املجل�س 
ا�شتقباله  اثناء  ل�شانه  على  جاءت  هذه  احلكيم  اندعوة  ال�شالمي  العلى 
مبكتبه ببغداد اليوم ال�شفري الرتكي لدى العراق يون�س دميرير. واو�شح 
بتاأجيل  ق��راره��ا  مراجعة  ���ش��رورة  اىل  العراقية  احلكومة  دع��ا  احلكيم  ان 

النبار  حم��اف��ظ��ت��ي  يف  الن���ت���خ���اب���ات 
�شتة  اق�شاه  اخ��ر  موعد  اىل  ونينوى 
الطرفني  ان  البيان  واأ���ش��اف  ا�شهر. 
بحثا العالقات الثنائية بني البلدين 
يف  ال�شيا�شي  امل�شهد  ت��ط��ورات  واآخ���ر 
التاأكيد على تلبية  العراق ، حيث مت 
العراقي  ال�شعب  ابناء  كافة  مطالب 
ال��ق��ان��ون وال��د���ش��ت��ور . ميدانيا،  وف��ق 
طبية  واخ���رى  امنية  م�شادر  اف���ادت 
ع���ن م��ق��ت��ل ث��الث��ة ا���ش��خ��ا���س بينهم 
طبيب جراح ومهند�س يعمل يف وزارة 
متفرقة  ه��ج��م��ات  امل��ائ��ي��ة يف  امل�����وارد 
م�شاء ام�س الأول يف بغداد و�شمالها. 
الداخلية  وزارة  يف  م�����ش��در  وق�����ال 

ق�شم  رئي�س  �شعد ويل  الطبيب  على  النار  اطلقوا  م�شلحني جمهولني  ان 
جراحة الع�شاب يف م�شت�شفى الكرامة )و�شط( واردوه قتيال اثناء خروجه 
من امل�ش�شتفى يف منطقة العالوي )و�شط(. ويف حادث منف�شل اخر، هاجم 
م�شلحون جمهولون با�شلحة كامتة مهند�شا يعمل يف وزارة املوارد املائية يف 

حي القاهرة )�شمال �شرق(، ما ا�شفر عن مقتله .

خماوف من حتولها مللي�ضيات م�ضلحة لإرهاب املعار�ضة

اللجان االأمنية يف م�شر تك�شف غياب دولة القانون 
•• القاهرة-يو بي اأي:

���ش��لَّ��ط��ت ق�����ش��ي��ة ت�����ش��ك��ي��ل جلان 
���ش��ع��ب��ي��ة حل��ف��ظ الأم������ن يف مدن 
م�����ش��ري��ة ع����دة، ب��ق��ع��ة ���ش��وء على 
واأبرزت  ال��راه��ن  امل�شري  ال��واق��ع 
كا�شفة  ال���واق���ع،  ذل���ك  تناق�شات 
ال���ف���ارق ب��ني م�����ش��وؤول��ي��ات احُلكم 
ومتطلباته وبني انتماءات النظام 
بحلفائه  وع����الق����ات����ه  احل�����اك�����م 
الإ�شالم  وت����ي����ارات  ف�����ش��ائ��ل  م���ن 

ال�شيا�شي.
ميكن  م���ا  اأن  امل���راق���ب���ون  وي�����رى 
هي  �شعبية  مبيلي�شيات  ت�شميته 
تناق�شات  م��ن  �شل�شلة  يف  حلقة 
ت�شكيل  يف  جت��ل��ى  ال����ذي  ال���واق���ع 
�شعارات  حت���ت  م����وازي����ة  ���ش��رط��ة 
دة قد ل يكون من اأولوياتها  حمدَّ
يعك�س �شعف  م��ا  الأم����ن،  ت��وف��ري 
الأم�����ن م���ن ج��ه��ة، وغ���ي���اب دولة 

القانون من جهة اأخرى.
����ك امل����ح����ام����ي احل���ق���وق���ي  و�����ش����كَّ
ال�شبكة  م����دي����ر  ع����ي����د،  ج����م����ال 
ال����ع����رب����ي����ة مل����ع����ل����وم����ات ح���ق���وق 
ليونايتد  ت�����ش��ري��ح  يف  الإن�������ش���ان، 
بتوقيت  ان���رتن���ا����ش���ون���ال،  ب���ر����س 
الإع��الن عن ن�س امل��ادة 17 لعام 

حازم اأبو اإ�شماعيل، مل تكن �شبباً 
اأن  ب��ع��د  الأزم������ة،  ا���ش��ت��ع��ال  اإل يف 
اأعلن �شابر عن ت�شكيل ما اأ�شماه 
الأمن  ل�شبط  البي�شاء  ال�شرطة 

يف ال�شارع امل�شري.
التداول  حم����دود  ت��ق��ري��ر  ون��ق��ل 
عن  الي�شاري  حقوق  موقع  ن�شره 
ال�شتقرار  مت  اإن����ه  ق��ول��ه  ���ش��اب��ر 
ع���ل���ى ع������دد ك���ب���ري م�����ن اأع�������ش���اء 
مو�شحاً   ، البي�شاء(  )ال�����ش��رط��ة 
اأن��ه��ا تتكون م��ن ق��ائ��د وع���دد من 
يرتدون  له  التابعني  الأ�شخا�س 
�شعار  ع��ل��ي��ه��ا  ب��ي�����ش��اء  م���الب�������س 
خا�س ويحملون بطاقة تدل على 

هويتهم ..
مت  ال����ذي����ن  الأ�����ش����خ����ا�����س  اأن  و   
خا�شة  موا�شفات  لهم  اختيارهم 
اأن متتلك  ف��رد، يف مقدمتها  لك 
ج��م��ي��ع ال��ع��ن��ا���ش��ر ق���در ك��ب��ري من 
النف�س،  يف  وال���ت���ح���ك���م  ال����ه����دوء 
وامتالك القوة ملواجهة العنا�شر 
الإجرامية وعنا�شر البالك بلوك 

وغريها .
عليه  القب�س  )قبل  �شابر  واأ�شار 
و�شقيقه  جن���ل���ي���ه  م����ع  ب���ي���وم���ني 
لت���ه���ام���ه���م ب�����رتوي�����ع الآم����ن����ني 
وبي�شاء  نارية  اأ�شلحة  وا�شتخدام 

رئي�شه  نائب  ل�شان  على  ال�شلفي 
اد ت�شكيل تلك  الدكتور ي�شري حمَّ

اللجان.
��اد، ع��رب �شفحته على  ر ح��مَّ وح���ذِّ
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م���وق���ع 
في�شبوك ، من اإمكانية اأن تتحول 
اإت����اوات  ل��ف��ر���س  امليلي�شيات  ت��ل��ك 
تتحول  اأن  اأو  امل���واط���ن���ني،  ع��ل��ى 
الثوري  احل���ر����س  ي�����ش��ب��ه  م���ا  اإىل 

الإيراين .
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��اأك��ي��د النيابة 
فقط  احل��ق  للمواطن  اأن  العامة 
القانون  ع��ل��ى  اخل����ارج  ت�شليم  يف 
اإىل اأقرب عن�شر �شرطة اأو مركز 
اأن اأجواء انعدام الثقة  اإل   ، اأمني 
بني امل��والة واملعار�شة جعلت من 
امل��و���ش��وع ك��ك��رة ث��ل��ج ت��ك��رب يومياً 
ومل يفلح يف احلد من تدحرجها 
من  اجلمهورية  رئا�شة  اأكدته  ما 
خالل  م���ن  وح���ده���ا  ال����دول����ة  اأن 
بها  املُ��ن��اط  ه��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 

حفظ الأمن يف البالد .
ت����ي����ارات  ب�����ه  ت����ق����وم  م�����ا  اأن  ك���م���ا 
دة اأهمها اجلماعة  اإ�شالمية حمدَّ
جمال  وجم���م���وع���ة  الإ����ش���الم���ي���ة 
حازم(  )لزم  حملة  من�شق  �شابر 
الإ�شالمي  ل��ل��ق��ي��ادي  ال���داع���م���ة 

الإج����راءات  ق��ان��ون  م��ن   1950
املواطنني  وت����ذك����ري  اجل���ن���ائ���ي���ة 
بحقهم يف القب�س على املخربني 
ظل  يف  اأن���ه  م��ع��ت��رباً  والل�شو�س، 
ت�شهدها  التي  املحتقنة  الأج���واء 
حتري�شاً  ميثِّل  ذل��ك  ف��اإن  البالد 

ملواطنني على مواطنني.
وراأى عيد اأن بيان النيابة العامة 
القب�س  امل��واط��ن��ني يف  ح���ول ح��ق 
على م��ا ي��ع��ت��ربون خ��ارج��ني على 
القانون هو امتداد لغياب القانون 
راً  طوال الفرتة النتقالية ، مذكِّ
طنطاوي  ح�شني  امل�����ش��ري  ب��دع��وة 
للقوات  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
للمواطنني  امل�����ش��ري��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
ب��ال��ق��ب�����س ع��ل��ى اخل���ارج���ني على 
اأح������داث جمزرة  ال���ق���ان���ون ع��ق��ب 
بور�شعيد التي وقعت يف الأول من 

�شباط فرباير 2012.
وت�شاءل عيد عن �شوابط ممار�شة 
حق توقيف املواطن حال خروجه 
ع��ل��ى ال��ق��ان��ون؟ وم���ا ه��و تعريف 
اخل�������روج ع���ل���ى ال����ق����ان����ون؟ وهل 
ميكن ملواطن غري دار�س للقانون 
التفريق بني اخلروج على القانون 

وبني التظاهر ال�شلمي؟
ال�شعبية  ال��ل��ج��ن��ة  من�شق  وات��ه��م 

عبد  حم��م��ود  امل�����ش��ري،  للد�شتور 
للوكالة،  ت�����ش��ري��ح  يف  ال���رح���ي���م، 
بال�شعي  الإ����ش���الم���ي���ة  اجل��م��اع��ة 
م�شلحة  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ل��ت�����ش��ك��ي��ل 
مل�����ش��ان��دة ال��ن��ظ��ام ال��ف��ا���ش��ي الذي 
والقيام  ح���ال���ي���اً،  ال���ب���الد  ي��ح��ك��م 
اأ���ش��م��اه ا���ش��ت��ع��را���س ع�شالت  مب��ا 
معار�شي  لإره��������اب  ب���ال�������ش���وارع 
اجلماعة  اأن  م���ع���ت���رباً  ال���ن���ظ���ام، 
جماعة  اب���ن���ة  ه����ي  الإ����ش���الم���ي���ة 

الإخوان امل�شلمني .
م�شاندة  اأن  ال��رح��ي��م  ع��ب��د  وراأى 
الفا�شي  الإخ��������وان  ن���ظ���ام  ودع�����م 
نظام  اإن����ت����اج  اإع�������ادة  اإىل  ي���ه���دف 
م���ب���ارك ال��ق��م��ع��ي ب�������ش���ورة اأك���رث 
ب���������ش����اع����ة، حل����م����اي����ة امل�������ش���ال���ح 
الأم���ريك���ي���ة وال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة عرب 
اإه�����دار ح��ق��وق وح���ري���ات وكرامة 
امل�������ش���ري وخ���ل���ق طبقة  ال�����ش��ع��ب 
ف��ا���ش��دة ج���دي���دة حت��ت��ك��ر ال����رثوة 

وال�شلطة بال منازع.
الرحيم  ع���ب���د  روؤي���������ة  اأن  غ�����ري 
ناق�شتهم  اآخ����ري����ن  وم���راق���ب���ني 
جلان  ت�شكيل  اأبعاد  حول  الوكالة 
على  ين�شحب  ل  اأم��ن��ي��ة  �شعبية 
ال�شيا�شي،  الإ���ش��الم  ق��وى  جميع 
الوطن  ح�����زب  ا���ش��ت��ه��ج��ن  ف���ق���د 

يتم  مل  اأن��ه  غ��ري  ال�شرطة،  جهاز 
التعامل معها، مو�شحاً اأن اخلطة 
اإىل  وتنق�شم  �شهراً   15 ت�شتغرق 
من  تت�شكل  الأوىل  م��راح��ل   3
اإجراءات فورية والثانية اإجراءات 
خطوات  والثالثة  امل��دى  متو�شط 

ا�شرتاتيجية.
�شراع  واق��ع  الق�شية  تعك�س  كما 
القوتني  ب����ني  م���ك���ت���وم  ���ش��ي��ا���ش��ي 
امل�شرية  ال�شاحة  على  الكبريتني 
الإخوان  وجماعة  اجلي�س  وهما 

امل�شلمني.

راح  �����ش����ربا  ب���ح���ي  م�������ش���اج���رة  يف 
����ش���ح���ي���ت���ه���ا ق���ت���ي���ل���ني وت����دم����ري 
اأع�شاء  اأن  اإىل  خا�شة(  ممتلكات 
ال�شرطة البي�شاء لن يحملون اأي 
ولكنها  الأ�شلحة،  اأن���واع  م��ن  ن��وع 
الكافية  ال���ق���درة  ل��دي��ه��ا  ���ش��ت��ك��ون 
البي�شاء(  ال�شرطة  )ق��وات  واأنها 
للتعامل مع من يحملون  مدربة 
الأ�شلحة  اأو  البي�شاء  الأ���ش��ل��ح��ة 
النارية، واأكد اأنه ل ميكن الإعالن 

عن كيفية تعاملهم معهم.
ق�شية  اأن  املراقبني  بع�س  وي��رى 

���ش��ع��ب��ي��ة تتخذ  ���ش��رط��ة  ت�����ش��ك��ي��ل 
ت��ع��ك�����س ف�شل  ����ش���ع���ارات حم�����ددة 
ال�شطالع  يف  امل��دن��ي��ة  ال�����ش��رط��ة 
مبهامها الأ�شيلة يف حفظ الأمن 
ما يجعل من م�شاألة اإ�شالح جهاز 
م�شاألًة  هيكلتها  واإع���ادة  ال�شرطة 

ُملحة اإىل اأق�شى درجة.
وك�����ش��ف ج��م��ال ع��ي��د ع���ن اأن����ه مت 
وللقيادي  الداخلية  وزارة  ت�شليم 
امل�شلمني  الإخ��������وان  ج��م��اع��ة  يف 
متوز-يوليو  يف  البلتاجي  حممد 
عمل  لإ�����ش����الح  خ��ط��ة   2011

اأوغلو يدعو االأطراف اللبنانية للحوار 
•• اأنقرة-يو بي اأي:

اأوغلو كل الأط��راف يف  اأحمد داوود  دعا وزير اخلارجية الرتكية 
الراهنة  ال�شيا�شية  للم�شكالت  اإيجاد حل  اأجل  للحوار من  لبنان 

من دون اأي تاأخري.
ونقلت �شحيفة زمان الرتكية ام�س عن بيان للخارجية الرتكية 
اأوغلو  اأن رئي�س احلكومة اللبنانية جنيب ميقاتي ات�شل بداوود 

قبل تقدمي ا�شتقالته، ملناق�شة ال�شطراب ال�شيا�شي يف لبنان.
وذكر البيان اأن الوزير الرتكي اأخرب ميقاتي باأن بالده تاأمل باأن 
ل تخلق ال�شتقالة فراغاً يف ما يخ�س ال�شتقرار والأمن يف هذا 

البلد .

واأ�شاف اأن اأنقرة تعترب اأن من ال�شروري للكل، يف �شياق التطورات 
بال�شرق الأو�شط، الهتمام بال�شالم وال�شتقرار يف لبنان وامل�شاهمة 

يف ذلك .
وقال البيان اإن اأنقرة تعتقد باأن كافة القوى ال�شيا�شية يف لبنان، 
�شتجد حاًل للم�شكالت ال�شيا�شية الراهنة من دون تاأخري، بالعمل 
وعمل  �شليمان  مي�شال  الرئي�س  ق��ي��ادة  حت��ت  احل���وار  م��ن  ب���روح 

املوؤ�ش�شات الد�شتورية.
الأول  اأم�����س  م��ي��ق��ات��ي،  اللبنانية جن��ي��ب  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة  وق����ّدم 
ا�شتقالة حكومته خطياً اإىل الرئي�س �شليمان، بعد اإعالنها اجلمعة 
على خلفية خالفات داخلها على تعيني الهيئة العامة لالإ�شراف 

على النتخابات، والتمديد للمدير العام لالأمن العام.

موؤكدا  ال�شيا�شي،  النتقال  عملية 
اأي  م����ع  ي����ك����ون  ل����ن  ال�����ع�����راق  اأن 
عناوينها  كانت  مهما  ديكتاتورية 

واجتاهاتها.
اأن  اإىل  ال��ع��رب��ي  اأ���ش��ار  ال�����ش��ي��اق  يف 
�شلمية  ب������داأت  ال�����ش��وري��ة  ال���ث���ورة 
ول���ك���ن اإ������ش�����رار ال���ن���ظ���ام وع���ن���اده 
ال�شعب  ملطالب  ا�شتجابته  وع���دم 
وا�شتخدامه  والإ�شالح،  بالتغيري 
كان  ال��دم  ونزيف  والقمع  البط�س 
ال�شبب وراء الو�شع الكارثي الذي 

يحل بالبالد .
اأمله باأن  واأعرب الأمني العام عن 
ال�شلمية،  ب��ال��ط��رق  الأزم�����ة  حُت���ل 
واأو����ش���ح اأن���ه ي��ج��ب ال��رتك��ي��ز على 
جمل�س الأمن الذي يجب اأن ي�شدر 
واإر�شال  النار  بوقف  ملزما  ق��رارا 
قوات حفظ �شالم، وال�شتفادة من 
التطورات الإيجابية على املعار�شة 
ال�شورية واأن ي�شتاأنف الإبراهيمي 

جهوده للو�شول اإىل حل �شلمي.
ل��ت��ح��رك ع���رب���ي �شريع  ك��م��ا دع����ا 
ال�شوريني،  ال��الج��ئ��ني  مل�����ش��اع��دة 
الإعمار  اإعادة  مل�شاريع  وال�شتعداد 

يف �شوريا.

•• الدوحة-وكاالت:

ال���ع���رب يف  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  دع���ا 
ام�س  ال��ت��ح�����ش��ريي،  اج��ت��م��اع��ه��م 
للقمة العربية املزمعة يف العا�شمة 
القطرية، الدوحة، الثالثاء املقبل، 
اإ�شدار  اإىل  جمل�س الأمن الدويل 

قرار يوقف حّمام الدم يف �شوريا.
للجامعة  ال����ع����ام  الأم�������ني  واأك�������د 
كلمته،  يف  العربي،  نبيل  العربية، 
املرتدية  الإن�����ش��ان��ي��ة  الأو����ش���اع  اأن 
عاجاًل  حت��رك��اً  تفر�س  ���ش��وري��ا  يف 

لوقف النتهاكات.
اجتماع  ي��ح�����ش��م  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
مو�شوع  ال��ع��رب  اخل��ارج��ي��ة  وزراء 
قمة  يف  ال�شورية  املعار�شة  متثيل 

الدوحة.
وقال اأحمد بن حلي، نائب الأمني 
ال����ع����ام ل��ل��ج��ام��ع��ة ال���ع���رب���ي���ة، اإن����ه 
م��ازال��ت ه��ن��ال��ك م�����ش��اورات ب�شاأن 

متثيل املعار�شة ال�شورية.
واأف����ادت م�����ش��ادر يف اجل��ام��ع��ة باأن 
يف  ����ش���ي���ق���ّرون  اخل���ارج���ي���ة  وزراء 
اج���ت���م���اع���ه���م ح�������ش���ول الئ���ت���الف 
ع���ل���ى مقعد  امل���ع���ار����س  ال���وط���ن���ي 

�شوريا باجلامعة العربية.
وهيمنت الثورة ال�شورية والق�شية 
الفل�شطينية واإعادة هيكلة جامعة 
العربية ومراجعة ميثاقها  الدول 
لل�شعوب  مل���وؤ����ش�������ش���ة  وحت���وي���ل���ه���ا 
على  ف��ق��ط،  حلكامها  ل  ال��ع��رب��ي��ة 

الجتماع  يف  امل���وؤمت���ري���ن  ك��ل��م��ات 
التح�شريي  ال���ع���رب���ي  ال���������وزاري 
ال�24  دورت��ه��ا  يف  العربية  للقمة 
26 و27  ي���وم���ا  ع��ق��ده��ا  امل���زم���ع 
بالعا�شمة  اجل�����اري  ال�����ش��ه��ر  م���ن 

القطرية الدوحة.
وبعد ت�شلمه رئا�شة القمة العربية 
العراقي  اخل���ارج���ي���ة  وزي������ر  م����ن 
هو�شيار زيباري، اأكد رئي�س الوزراء 
ال�شيخ  ق���ط���ر  خ���ارج���ي���ة  ووزي��������ر 
ثاين  اآل  بن جرب  بن جا�شم  حمد 

ي��ق��ف جمل�س  ب��ي��ن��م��ا  ال���ت���اري���خ،  يف 
الأم���ن ال���دويل ع��اج��زا ع��ن القيام 
�شعب  جت��اه  وم�شوؤوليته  ب��واج��ب��ه 

يتعر�س للقتل والإبادة . 
رئي�س  مل�����ش��ارك��ة  يتطلع  اأن���ه  واأك����د 
الئ������ت������الف ال�����������ش�����وري ورئ���ي�������س 
هيتو  غ�شان  النتقالية  احلكومة 
الثالثاء تنفيذا  العربية  القمة  يف 
العربي يف  ال��وزاري  لقرار املجل�س 

القاهرة.
م������ن ج���ه���ت���ه ق�������ال ن�����ائ�����ب وزي������ر 

حتتمل  ل  ال�����ش��وري��ة  الق�شية  اأن 
وتتطلب  التاأجيل،  ول  الت�شويف 
احل�شم  وت�شتوجب  املوقف  توحيد 
النواحي  م��ن  مل��ع��اجل��ت��ه��ا  واحل����زم 
الأمنية وال�شيا�شية والإن�شانية لأن 
برمتها.  املنطقة  تطال  تداعياتها 
ودعا ال�شيخ حمد اإىل وقفة عربية 
الذي  ال�����ش��وري  ال�شعب  م��ع  ق��وي��ة 
والكرامة  احلرية  اأجل  من  يقاتل 
امل��الي��ني يف  اأب��ن��ائ��ه  ، ويت�شرد م��ن 
الإن�شانية  املاآ�شي  اأكرب  من  واحدة 

عبد  الأم���ري  ال�شعودي  اخلارجية 
العزيز بني عبد اهلل بن عبد العزيز 
الأ�شد  ب�����ش��ار  ال��رئ��ي�����س  ن��ظ��ام  اإن 
ي�شتمر يف  اأك��رث من عامني  ومنذ 
يف  واإم��ع��ان��ه  وت�شويفه  مماطالته 
�شيا�شة القتل والتدمري مب�شاعدة 
معه  زادت  ال���ذي  الأط����راف  بع�س 
الع�شكرية وتقل�شت  حدة الأعمال 

ب�شببه فر�س احلل ال�شيا�شي .
بقرار  ال�شعودي  امل�����ش��وؤول  ورح���ب 
من  ���ش��وري��ا  مقعد  �شغل  اجل��ام��ع��ة 
نقطة  ي�شكل  ال��ذي  املعار�شة  قبل 
اإ�شفاء  يف  ال���دلل���ة  ب��ال��غ��ة  حت���ول 
الئتالف  على  الدولية  ال�شرعية 
ال�شرعي  امل���م���ث���ل  اأ����ش���ب���ح  ال������ذي 

لل�شعب ال�شوري .
اخلارجية  وزي����ر  ق���ال  ال�����ش��ي��اق  يف 
العراقي هو�شيار زيباري اإن بالده 
التطلعات  ك���اف���ة  ودع���م���ت  اأي������دت 
امل�������ش���روع���ة ل��ل�����ش��ع��ب ال�������ش���وري يف 
وحقه  وال���دمي���ق���راط���ي���ة  احل���ري���ة 
اأعمال  واإدان�����ة  م�شتقبله  ر���ش��م  يف 
واإي����ق����اف نزيف  وال���ق���ت���ل  ال��ع��ن��ف 
الدماء والتم�شك باحلل ال�شيا�شي 

وال�شلمي ودعم احلوار الوطني.
التدخل  العراق رف�س  اأن  واأ�شاف 
ال�شورية  الأزم��������ة  يف  الأج���ن���ب���ي 
حفاظا على وحدة �شوريا و�شالمة 
املبعوث  مهمة  دع���م  ك��م��ا  �شعبها، 
ل�شوريا  امل�شرتك  ال��دويل  العربي 
الأخ�����ش��ر الإب��راه��ي��م��ي م���ن اأجل 

امللف ال�ضوري وفل�ضطني وهيكلة اجلامعة تت�ضدر القمة العربية

العرب يدعون جمل�س االأمن للتدخل يف �شوريا

كريي يف بغداد من اأجل �شوريا 
•• بغداد-وكاالت:

و�شل وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي اإىل بغداد يف زيارة مفاجئة الأحد تهدف حلث القادة العراقيني على مزيد من 
التعاون ب�شاأن النزاع يف �شوريا. وقال م�شوؤول اأمريكي كبري اإن الوزير �شيحث رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي على التاأكد 
من اأن الطائرات الإيرانية التي حتلق فوق العراق ل حتمل اأ�شلحة اإىل �شوريا. واأ�شاف امل�شوؤول الذي طلب عدم ن�شر ا�شمه 
اإن الوزير �شيكون مبا�شرا جدا مع رئي�س الوزراء املالكي ب�شاأن اأهمية منع الطائرات الإيرانية من التحليق والعبور من خالل 
الأرا�شي اأو على الأقل تفتي�س كل طائرة من هذه الطائرات . وي�شدد كريي خالل الزيارة على قلق وا�شنطن اإزاء احتجاجات 
العرب ال�شنة يف حمافظات العراق الغربية التي تتوا�شل منذ عدة اأ�شهر، وقال امل�شوؤول الأمريكي اإن كريي �شيطلب من املالكي 
واحلكومة العراقية اأي�شا اإعادة النظر بقرار تاأجيل النتخابات املحلية يف حمافظتي الأنبار ونينوى. ويجتمع كريي مع رئي�س 
الوزراء نوري املالكي ورئي�س جمل�س النواب اأ�شامة النجيفي كما �شيحث القادة العراقيني على التعاون ب�شكل اأكرب من اأجل 
عزل النظام ال�شوري املحا�شر. وتتهم وا�شنطن بغداد على وجه اخل�شو�س بغ�س الطرف عن اإيران التي تقوم باإر�شال معدات 

ع�شكرية عرب املجال اجلوي العراقي بوا�شطة رحالت طريان مدنية تقول عنها طهران اإنها حتمل اإمدادات اإن�شانية فقط.

تعزيزات لالأمن امل�شري 
مبدينة االإنتاج االإعالمي 

•• القاهرة-يو بي اأي:

فر�شت ت�شكيالت من قوات الأمن املركزي، ام�س �شياجات اأمنية حول مقر 
مدينة الإنتاج الإعالمي جنوب القاهرة حت�شباً لتظاهرات دعت لها قوى 
اإ�شالمية. وانت�شرت عدة ت�شكيالت من قوات الأمن املركزي، حول مدينة 
وخا�شة،  حكومية  وا�شتوديوهات  ف�شائيات  مقار  حيث  الإعالمي  الإنتاج 
اإ�شالميون  باً لنطالق تظاهرات كان ن�شطاء  اأمنية حت�شُّ فار�شة �شياجات 
دعوا لها رف�شاً ملا يعتربونه عدم حياد و�شائل الإعالم يف تغطية الأحداث 
العنيفة التي �شهدها حميط املقر املركزي جلماعة الإخوان امل�شلمني يوم 
الإعالمي  الإنتاج  اأن ي�شهد حميط مدينة  املتوقع  . ومن  الفائت  اجلمعة 
امل�شلمني  الإخ���وان  جماعة  اأعلنت  اأن  بعد  التظاهر  على  حم���دوداً  اإق��ب��اًل 
يف  م�شاركتهم  عدم  عن  ال�شلفي  التيار  يف  وف�شائل  الإ�شالمية  واجلماعة 
دام عدة  تلك التظاهرة. وكانت مدينة الإنتاج الإعالمي �شهدت اعت�شاماً 
اأيام خالل �شهر كانون الأول دي�شمرب 2012 تاأييداً لإعالن د�شتوري كان 
تداعيات  جانب  اإىل  وت�شبب  مر�شي،  حممد  امل�شري  الرئي�س  اأ�شدره  قد 
متوا�شلة يف اندلع اأعمال عنف متوا�شلة يف البالد اأ�شفرت، حتى الآن، عن 

مقتل الع�شرات واإ�شابة اأكرث من األفي �شخ�س.

•• وا�شنطن-وكاالت:

عندما ت�شطف بع�س ال�شخ�شيات 
البارزة من الليرباليني الأمريكيني 

مبنا�شبة  الأخ������رى  وراء  واح�����دة 
العراق  ل�����غ��زو  ال��ع��ا���ش��رة  ال���ذك���رى 
ذلك  م�شاندة  ق��راره��ا  عن  لتعتذر 
واخلطاأ  بالكارثي  وت�شفه  ال��غ��زو 

الذي ل ُيغتفر، يعتقد املرء اأن هذا 
الواقع  لكن  حزبهم،  دّم��ر  ال��ق��رار 
يقول اإن ذلك الغزو هو ال�شبب يف 
ال�شيا�شي  الليربايل  التيار  �شعود 

والثقايف احلايل باأمريكا.
ه���ذا م��ا ا���ش��ت��ه��ل ب��ه ال��ك��ات��ب رو�س 
�شحيفة  ن�شرته  له  مقال  داوث���ات 
اليوم  الأمريكية  بو�شت  وا�شنطن 
يقول فيه اإن التاريخ جدير بالثقة 
اأمريكا  ت��غ��ز  ل��و مل  ي��ق��ول  ع��ن��دم��ا 
الدميقراطيون  وج���د  مل��ا  ال���ع���راق 

اأغلبية بالكونغر�س.
يتمتع  التي  الأغلبية  ب��اأن  واأ�شاف 
وحيوية  الآن  الدميقراطيون  بها 
واإ�شرتاتيجياتها  الأغ��ل��ب��ي��ة  ه���ذه 
�شيا�شتها وحتى  واأهداف  وقيادتها 
اإجنازاتها على ال�شعيد الثقايف قد 
�شيغت خالل ردود الفعل املعار�شة 

بو�س  دب���ل���ي���و  ج������ورج  ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
داوثات:  وق��ال  الأو���ش��ط.  بال�شرق 
ل���و مل ي��ت��م ال���غ���زو مل���ا ك����ان هناك 
مايكل مور اأو هاوارد دين اأو ديلي 

كو�س، وكل من اقتفى اأثرهم.
واأو���ش��ح اأن���ه وخ���الل ف��رتة رئا�شة 
رونالد ريغان، كان التيار الليربايل 
ولو  متحجرة،  موؤ�ش�شة  الأمريكي 
اآخر  ل��ب��ق��ي ل��ع��ق��د  ال���غ���زو  مل ي��ت��م 

تتاآكله ال�شراعات الداخلية.
اأوباما  ب��اراك  اأن حملة  اإىل  واأ���ش��ار 
الأوىل  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
م����ن جناحي  ج���ن���اح  ك����ل  اأق���ن���ع���ت 
املت�شارعني  الدميقراطي  احل��زب 
ي�شتفد  مل  اأوباما  واأن  منهم.  باأنه 
الدميقراطي،  ن��ه��و���س  م��ن  ف��ق��ط 
بل من الفراغ الذي تركته �شيا�شة 

بو�س بالداخل.

غزو العراق �شاهم يف �شعود دميقراطيي اأمريكا
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�شورية  خاليا  ب��وج��ود   ، ج��ودة  نا�شر  الأردين  اخلارجية  وزي��ر  اأق��ر 
نائمة يف بالده واأن اململكة لن تقف متفرجة على  اأمور حتدث على 
حدودها مع �شوريا تهدد اأمن وم�شلحة الأردن . وقال رئي�س جلنة 
ال�شوؤون العربية واخلارجية مبجل�س النواب ب�شام املنا�شري ، اإن جودة 
اأبلغ اللجنة خالل اجتماعها به الأ�شبوع املا�شي  نحن فاحتني اأعيننا 
على من يدخل اإىل الأردن اأو يهدد اأمنه ، ونعرف اأن املوؤمرات كثرية 
، ف��الأردن ع�شي على كل هذه املوؤمرات  . واأ�شاف جودة اأن  املوقف 
ال�شيا�شي الأردين من �شوريا ينبع من م�شلحته الوطنية وهو عدم 
التدخل يف ال�شاأن الداخلي للغري ، وهذا ل يعني اأن نقف متفرجني 
على اأمور حتدث على حدودنا ) ال�شمالية ( مع �شوريا ، تهدد اأمن 
اأن عالقات  وم�شلحة بلدنا  . وح��ول الأزم��ة يف �شوريا ، قال ج��ودة 
الأردن مفتوحة مع اجلميع وهذا ما مييز بلدنا واأو�شح اأن  العامل 
كله يح�شد الأردن على هذا املوقف ، وقد عربنا عنه بو�شوح ونتحدث 
بجراأة ول نخ�شى لومة لئم واأ�شاف جودة  م�شلحة الأردن هي اأن ل 
تنزلق �شوريا اإىل الدمار واحلرب الأهلية ، وما يح�شل الآن يف هذا 
البلد حرب اأهلية ذات طابع �شيا�شي ، وقد تنزلق اإىل حرب اأهلية ذات 
الأرا�شي  داخ��ل  عازلة  اإقامة مناطق  وح��ول   . طابع طائفي عرقي  
ال�شورية قال جودة  هذا اأمر لي�س بال�شهولة ، ويحتاج اإىل قرار من 
اأن يتدخل اجلي�س الأردين يف �شوريا  جمل�س الأم��ن ، وهذا يتطلب 

جوا ليحمي املناطق العازلة  .

اعترب رئي�س هيئة التن�شيق الوطنية يف املهجر، هيثم مُناع، ا�شتقالة 
رئي�س التئالف الوطني لقوى الثورة واملعار�شة ال�شورية اأحمد معاذ 
اخلطيب لي�شت مفاجئة، وجاءت بعد اأن اأيقن باأن الئتالف هو عبارة 
عن تركيبة حزبوية مغلقة. وقال مّناع ليونايتد بر�س انرتنا�شونال 
عرب الهاتف ام�س اإن اخلطيب مل يعد بامكانه ال�شتمرار لوجود فئة 
ا�شالحي،  ت�شور  اأي  دون  وحت��ول  ثابتة  اأغلبية  متلك  الئتالف  يف 
وهي تكتل الأخوان امل�شلمني . وا�شاف �شعينا مع اأكرث من طرف لأن 
يبقى اخلطيب يف من�شبه نظراً لأهمية املكان الذي ي�شغله واملواقف 
احلل  اأو  املتطرفني  حيال  ���ش��واء  اظ��ه��ره��ا،  التي  الأخ���رية  اجلريئة 
يعتربون  معار�شون  اأ�شخا�س  عليها  ي��ج��روؤ  مل  وال��ت��ي  التفاو�شي، 
�شتجعل  اخلطيب  ا�شتقالة  ب���اأن  م��ّن��اع  واأك���د   . ليرباليني  اأنف�شهم 
العربية،  القمة  يف  للم�شاركة  الدوحة  اإىل  ك�شيحاً  يذهب  الئتالف 
العناية  ال�شعي لخراجه من  اإىل  القطرية  وزارة اخلارجية  وتدفع 
امل�شددة، و�شتوؤدي اإىل ا�شعاف املوقف الرتكي-القطري لنعدام ثقة 
اأطراف اقليمية ودولية كثرية بجدوى ال�شتمرار يف دعم الئتالف 
. وقال اعتقد اأن عملية اعادة ت�شكيل هيكل مدين دميقراطي وا�شع 
للمعار�شة ال�شورية يعيد ت�شنيف وفرز القوى املعار�شة بداأت الآن 

ب�شكل جدي على اأ�ش�س مدنية ودميقراطية .

اأعلن هايلي منكريو�س مبعوث الأمني العام لالأمم املتحدة لل�شودان 
ال�شعبية  واحلركة  ال�شودانية  احلكومة  اإ�شتعداد  ال�شودان  وجنوب 
لقطاع ال�شمال..للتفاو�س واإجراء حوار مبا�شر بينهما لإنهاء القتال 
الدائر يف وليتي جنوب كردفانوالنيل الأزرق احلدوديتني مع دولة 
بان  املتحدة  لالأمم  العام  الأم��ني  منكريو�س  واأبلغ  ال�شودان.  جنوب 
كى مون اأن حكومة ال�شودان وقيادة احلركة ال�شعبية قطاع ال�شمال 
لالأمم  العام  الأم��ني  مبا�شرة..واأعرب  حمادثات  اإج��راء  على  اتفقتا 
لالأعمال  ف��وري  وق��ف  عن  املحادثات  ت�شفر  اأن  يف  اأمله  عن  املتحدة 

العدائية.
اأن منكريو�س  واأو�شح فى بيان �شادر ام�س عن مكتب الأمني العام 
اأطلع الأمني العام على الو�شع احلايل بني ال�شودان وجنوب ال�شودان 
مون  اأن  مبينا  اأبابا  باأدي�س  املوقعة  الأخ��رية  التفاقيات  �شوء  على 
اأ�شاد  ال�شمال كما  اأح��رز بني اخلرطوم وقطاع  ال��ذي  بالتقدم  رحب 
التفاقيات  تنفيذ  على  لت�شميمهما  وج��وب��ا  اخل��رط��وم  بحكومتي 
املوقعة بينهما موؤكدا ا�شتعداد الأمم املتحدة لدعم الأطراف املعنية 

يف هذا امل�شعى .

عوا�شم

عمان

اخلرطوم

لندن

حملة مداهمات واعتقالت يف ال�ضفة

كريي اأكد لعبا�س ونتانياهو �شرورة حتقيق ال�شالم 

�ضنعاء تتعرف على املتهم مبحاولة اغتيال قيادي للحوثيني

حتديات تهدد بقاء حتالف امل�شرتك يف اليمن 
وحاجة  الإعالمية  و�شائله  �شهدته 
والتاأهيل  للتطوير  فيها  العاملني 
بالغايات  ال��ن��ا���س  تب�شري  اأج����ل  م��ن 
اأولوياتها  يف  تهدف  التي  ال�شيا�شية 

لبناء الدولة بعد مرحلة الثورة.
ال�شلطات  ك�شفت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
املتهم  ه��وي��ة  ع��ن  اليمنية،  الأم��ن��ي��ة 
اغ��ت��ي��ال وك��ي��ل حمافظة  مب��ح��اول��ة 
اجل������وف ع���ب���د ال����واح����د اأب������و را������س، 
الوطني  احل������وار  م���وؤمت���ر  وع�����ش��و 
ع��ن ق��ائ��م��ة احل��وث��ي��ني اأن�����ش��ار اهلل، 
اأم�س  �شنعاء  بالعا�شمة  وقعت  التي 
الع�شكرية  اللجنة  وق��ال��ت   . الأول 
لتحقيق الأمن وال�شتقرار واللجنة 
وزع  ر�شمي،  بيان  يف  العليا،  الأمنية 
تو�شلت من خالل  اللجنة  اإن  ام�س 
معرفة  اىل  الأول����ي����ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
امل��ت��ه��م مب��ح��اول��ة اغ��ت��ي��ال اأب����و را�س 
3 من مرفقيه، وهو املدعو،  ومقتل 
�شوال عبداهلل بري�س، من حمافظة 
العنا�شر،  اجل���وف، وم��ع��ه ع��دد م��ن 
م�شرية اىل اأنهم يقفون وراء عملية 
وزير  اأن  البيان  واأو���ش��ح  الإغ��ت��ي��ال. 
الداخلية اللواء عبد القادر قحطان، 
ووكيل الوزارة لقطاع الأمن، ومدير 
واملخت�شني  �شنعاء  العا�شمة  اأم���ن 
الأمنيني، انتقلوا اإىل موقع احلادثة 
عبد  الرئي�س  لتوجيهات  ا�شتجابة 
ل��الإ���ش��راف على  ه���ادي  رب��ه من�شور 

التحقيقات.

ل��ب��ن��ان يوم  ال���ق���ت���ال يف  واح����ت����دم 
اىل  ميقاتي  دع��ا  اأن  بعد  ال�شبت 
ت�شكيل حكومة انقاذية لت�شريف 

�شوؤون البالد.

•• �شنعاء-وكاالت:

اللقاء  اأح�����������زاب  حت����ال����ف  ي�����واج�����ه 
امل�������ش���رتك ال�������ش���ري���ك يف الئ���ت���الف 
احلكومي يف اليمن حتديات داخلية 
موحدا  كيانا  بقاءه  تهدد  وخارجية 
خ����الل امل��رح��ل��ة ال���ق���ادم���ة، وه����و ما 
اأدائه  لتطوير  روؤي���ة  لإع���الن  دف��ع��ه 
بعد  اجلديدة  واأهدافه  يتنا�شب  مبا 
علي  املخلوع  الرئي�س  نظام  اإ�شقاط 

عبد اهلل �شالح.
وي�����ش��م امل�������ش���رتك ال�����ذي اأ����ش�������س يف 
اأحزاب  2003 �شتة  فرباير-�شباط 
لالإ�شالح،  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ج��م��ع  ه���ي 
اليمني،  ال������ش�����رتاك�����ي  واحل���������زب 
ال�شعبي  ال������وح������دوي  وال���ت���ن���ظ���ي���م 
العربي  ال��ب��ع��ث  وح����زب  ال��ن��ا���ش��ري، 
ال�شرتاكي، واحتاد القوى ال�شعبية، 
وحزب احلق. ورغم التباين الفكري 
ب����ني م���ك���ون���ات���ه، ف����اإن����ه جن����ح ط����وال 
على  احل��ف��اظ  يف  املا�شية  ال�����ش��ن��وات 
نظام �شالح  اأمام حماولت  متا�شكه 
بدوره  التوحد  ذلك  وكلل  لتفكيكه، 
فرباير- يف  اندلعت  التي  الثورة  يف 

2011، واأ�شقطت نظام  �شباط عام 
الروؤية حزمة من  �شالح. وتت�شمن 
الإ�شرتاتيجية  وامل��ع��اجل��ات  الأ�ش�س 
املرحلة  خ����الل  امل�����ش��رتك  ل��ت��ط��وي��ر 
ال��راه��ن��ة، مب��ا يف ذل���ك ت��ع��زي��ز دوره 
وعامل  الوطني،  للم�شروع  كحامل 

•• بريوت-رويرتز:

لالعالم  الوطنية  الوكالة  ذكرت 
اللبناين  اجل��ي�����س  م���رك���ب���ات  ان 
انت�شرت بكثافة ام�س يف حيي باب 
بطرابل�س  حم�شن  وجبل  التبانة 
بعد ا�شتباكات �شارية خالل الليل 
يف امل��ن��ط��ق��ت��ني. وك���ان���ت ه���ذه هي 
ثاين ليلة على التوايل تقع فيها 
ب�شمال  ط��راب��ل�����س  يف  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
اجلي�س  دبابات  و�شوهدت  لبنان. 
اللبناين وناقالت اجلنود املدرعة 
يف باب التبانة الذي يدب اخلالف 
يف اأحيان كثرية بني �شكانه ب�شبب 
ال�شراع يف �شوريا. وي�شمى ال�شارع 
�شارع  احل��ي��ني  ب��ني  يف�شل  ال���ذي 
�شوريا وهو م�شرح امل�شدامات بني 

وفد ال�شعبة الربملانية ي�شارك يف 
اجتماع الربملانيني ال�شباب يف كيتو 

•• كيتو االكوادور-وام:

�شارك كل من �شعادة الدكتورة اأمل القبي�شي النائب الأول لرئي�س املجل�س الوطني 
الإحتادي و�شعادة في�شل الطنيجي ع�شو املجل�س يف اإجتماع ال�شباب الربملانيني 
علي هام�س اأعمال الجتماع ال 128 لالحتاد الربملاين الدويل املنعقدة حاليا يف 
ال�شباب  تاأ�شي�س منتدى  اأعمال الجتماع مقرتحا حول  الك��وادور. و�شم جدول 
الربملانيني اإ�شافة ايل البنود الإجرائية والبنود املو�شوعية. وقدم رئي�س الجتماع 
نبذة حول مقرتح تاأ�شي�س منتدى لل�شباب الربملانيني يف الحتاد الربملاين الدويل 
واأ�شار اإىل اأن املقرتح مت �شياغته من قبل جمموعة من الربملانيني ال�شباب وذلك 
اإن�شاء  فكرة  اأن  واأك��د  الربملانيني  ال�شباب  اجتماع  على  الر�شمي  الطابع  لإ�شفاء 
املنتدى اإنطلقت عام 2009 وكانت تعقد اإجتماعات غري ر�شمية هدفها �شمان 
م�شاركة ال�شباب يف الوفود الربملانية للم�شاركة يف العملية ال�شيا�شية. ونوه رئي�س 
الجتماع اإىل �شرورة اإ�شفاء الطابع الر�شمي على هذا املنتدى والذي �شيرتتب 
على  املنتدى  واخت�شا�شات  ت�شكيل  طريقة  حتدد  عمل  واآلية  هيكلة  اإع��داد  عليه 
لالحتاد  اجلمعية  اجتماعات  قبل  ينعقد  الذي  الربملانيات  الن�شاء  اجتماع  غرار 
الربملاين الدويل. واأكد امل�شاركون اأهمية م�شاركة ال�شباب يف جميع اأجهزة الحتاد 
اخلا�شة  وال���ل���ج���ان  ال�����دويل  ال���ربمل���اين 
يف ب��رمل��ان��ات��ه��م وامل��ع��ن��ي��ة ب��ال�����ش��ب��اب ما 
و�شقل  اإدراك��ه��م  تعميق  على  ي�شاعدهم 
مهاراتهم وقدراتهم اأثناء م�شاركتهم يف 
اأجهزة الحتاد الربملاين الدويل خا�شة 
يف اللجان املتعلقة بال�شباب. واأ�شاروا اإىل 
فيما  واملعلومات  اخل��ربات  تبادل  اأهمية 
م��ن خ��الل و�شائل  اللجنة  اأع�����ش��اء  ب��ني 
يتعلق  فيما  خا�شة  احلديثة  الت�����ش��ال 
يف  املعنية  اللجان  يف  ال�شباب  مب�شاركة 
برملاناتهم لكي ي�شاهموا ي�شكل فعال يف 
الحتاد  يف  الربملانيني  ال�شباب  اجتماع 

الربملاين الدويل.

توازن يف ال�شاحة اليمنية عن طريق 
ال�شراكة  اآل����ي����ات  وت���ط���وي���ر  ت��ف��ع��ي��ل 
اإطار  يف  املوؤ�ش�شي  والعمل  الوطنية، 
وحتديد  والدنيا،  العليا  موؤ�ش�شاته 
املنا�شب  و�شغل  التوظيف  �شيا�شة 
ملبادئ  وف��ق��ا  ال�����ش��اغ��رة،  ال�شيا�شية 
امل��ع��ي��اري��ة. وت�����ش��م��ل ال���روؤي���ة اإج����راء 
اخليارات  ب�����ش��اأن  داخ��ل��ي��ة  ح������وارات 
النقا�س  يح�شم  مل  التي  والق�شايا 
روؤية  توحيد  اإىل  و�شول  ب�شددها، 
امل�����ش��رتك و���ش��رك��ائ��ه داخ����ل موؤمتر 
احل������وار ال���وط���ن���ي، مب���ا ي������وؤدي اإىل 
وا�شتكمال  ال��ت��غ��ي��ري  ع��م��ل��ي��ة  اإجن�����از 
وبناء  ل��ل�����ش��ل��ط��ة،  ال�����ش��ل��م��ي  ال��ن��ق��ل 
احلديثة،  امل���دن���ي���ة  ال����دول����ة  اأ����ش�������س 

املتكررة بني �شكانهما. وقال زعيم 
التبانة  باب  امليلي�شيات يف  اح��دى 
ي���دع���ى اب�����و م���ن���ري ان�����ه ورج���ال���ه 
موجودون يف املنطقة للدفاع عن 
هو  الخ���ر  ال��ط��رف  وان  انف�شهم 

الذي يبداأ القتال.
كما ذكرت و�شائل اعالم حملية ان 

اجلي�س ينت�شر يف جبل حم�شن.
وت�شكن طرابل�س اغلبية توؤيد اىل 
�شوريا  يف  الن��ت��ف��ا���ش��ة  بعيد  ح��د 
وت�شتبك من حني لخر مع اأفراد 
ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  ي��وؤي��دون 
ا�شتقالة  التوتر منذ  ال�شد. وزاد 
ال��ل��ب��ن��اين ال�شني  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 

جنيب ميقاتي يوم اجلمعة.
اط���ارات  ميقاتي  ان�����ش��ار  واح����رق 
ال�������ش���ي���ارات واغ���ل���ق���وا ال���ط���رق يف 

الدميقراطية.  اإىل  والن����ت����ق����ال 
رئي�س  نائب  العديني  عدنان  وي��رى 
الإ�شالح  حلزب  الإعالمية  الدائرة 
مرهون  امل�شرتك  بقاء  ا�شتمرار  اأن 
الوطني  ب��امل�����ش��روع  مب���دى مت�����ش��ك��ه 
الدولة  موؤ�ش�شات  بناء  اإىل  ال��ه��ادف 
اأن  واأك��د  الدميقراطية.  طريق  عن 
امل�شرتك يف حاجة لتحديث �شيا�شاته 
ال���ع���ام���ة، ب��ح�����ش��ب م����ا ت��ت��ط��ل��ب��ه كل 
املقبلة  املرحلة  اأن  مو�شحا  مرحلة، 
اأو�شاط  يف  ال���وع���ي  ت��ع��زي��ز  ت��ت��ط��ل��ب 
باأهمية  ككل  العام  وال���راأي  اأع�شائه 
ب���ن���اء ال����دول����ة ك���اأح���د اأه�����م اأه�����داف 
ال���ث���ورة.  واأرج����ع ح��ال��ة ال��ق��ل��ق التي 
الذي  الإرب����اك  اإىل  امل�شرتك  تنتاب 

اجل��م��ع��ة عندما  ي����وم  ط��راب��ل�����س 
من�شبه  ع��ن  �شيتنحى  ان��ه  اع��ل��ن 
بعد خالف مع وزراء ينتمون اىل 

حماعة حزب اهلل يف احلكومة.

تلغراف: اأوباما مل يعد عدوًا الإ�شرائيل 
اخلا�شة يف متويل اإدارة اأوباما م�شروع ن�شب املنظومة الدفاعية الإ�شرائيلية، 
250 مليون دولر، مرورا  القبة احلديدية مببلغ  ا�شم  اأُطلق عليها  التي 
بزيادة الدعم الع�شكري ك�شمان ملا �شمته ال�شحيفة بحق اإ�شرائيل يف الدفاع 

عن نف�شها ولي�س انتهاء بالتعاون يف جمال ال�شتخبارات.
واأو�شحت ال�شحيفة اأن التزام اأمريكا واإ�شرائيل امل�شرتك مبنع اإيران من 
احل�شول على اأ�شلحة نووية يعك�س ال�شيا�شة الواقعية خلف الأوا�شر القوية 
التي تربط حكومتي البلدين . ورغم ذلك مل ي�شلم اأوباما من النقد. فقد 
داأب الإعالم الأمريكي املحافظ، وبخا�شة اإبان حملته النتخابية الأخرية، 
على و�شف مواقفه من ظاهرة الإرهاب بال�شعف، وباأنه عدو اإ�شرائيل. بل 
وا�شفا  نقده جتاهه  �شهام  اأطلق  تك�شا�س اجلمهوري ريك بريي  اإن حاكم 

لَّل، واخلطري. اإياه بال�شاذج، واملتعجرف، وامل�شَ

•• لندن-وكاالت:

اأ�شبح  اأوباما  ب��اراك  اإن  ام�س  الربيطانية  تلغراف  �شنداي  قالت �شحيفة 
اأول رئي�س للوليات املتحدة يح�شل على اأرفع و�شام من اإ�شرائيل، هو و�شام 

المتياز اخلا�س.
خماطبا  قوله  برييز  �شمعون  الإ�شرائيلي  الرئي�س  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
الوثيقة  العالقات  نقلت  رئا�شتكم  اإن  الو�شام  تقليده  مرا�شم  اأثناء  اأوباما 
اإح�شا�شاً  واأ�شفت عليها  اإىل ذروة جديدة،  املتحدة  اإ�شرائيل والوليات  بني 
مبودة حميمة، وروؤية للم�شتقبل . واأ�شارت اإىل اأن عالقات البلدين لي�شت 
جمرد زواج م�شلحة، فالقيم امل�شرتكة بينهما متجذرة، والدعم الأمريكي 
لإ�شرائيل يف عهد اأوباما ل تخطئه عني مراقب. وقد جتلت تلك العالقة 

اجلي�س اللبناين ينت�شر يف طرابل�س اإثر امل�شادمات 

•• عمان-ال�شفة-وكاالت:

المريكي  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  اك����د 
الفل�شطيني  للرئي�س  كريي  جون 
التقاه  ال��������ذي  ع���ب���ا����س  حم����م����ود 
يف ع����م����ان ث����م ل���رئ���ي�������س ال��������وزراء 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  ال���ش��رائ��ي��ل��ي 
املحتلة  ال��ق��د���س  ال��ت��ق��اه يف  ال����ذي 
������ش�����رورة حت���ق���ي���ق ال���������ش����الم بني 
والفل�شطينيني،  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ي��ن 

كما افاد دبلوما�شي امريكي.
وكريي الذي رافق الرئي�س باراك 
اوباما هذا ال�شبوع يف زيارته اىل 
الفل�شطينية  والرا���ش��ي  ا�شرائيل 
والردن، ظل يف عمان ال�شبت للقاء 
عبا�س ثم انتقل اىل القد�س حيث 

التقى م�شاء نتانياهو.
ول���ي���ل ال�����ش��ب��ت اك�����د م�������ش���وؤول يف 
اخلارجية المريكية يف ت�شريح يف 
عمان لل�شحافيني الذين يرافقون 
كريي يف جولته ان املباحثات التي 
عبا�س  من  كل  مع  الوزير  اجراها 

ونتانياهو كانت مفيدة .
كرر  الجتماعني  ك��ال  يف  وا���ش��اف 
ال�شالم  ان  ال��ق��ول  ك���ريي  ال��وزي��ر 
�شروري  ب��ل  فح�شب  ممكنا  لي�س 
ال�شرائيلي  ال�����ش��ع��ب��ني  مل�����ش��ت��ق��ب��ل 

والفل�شطيني .
وب����ح���������ش����ب الذاع����������������ة ال����ع����ام����ة 
ال����ش���رائ���ي���ل���ي���ة ف�����ان ال���ل���ق���اء بني 
ن��ت��ان��ي��اه��و وك����ريي ب����داأ ث��ن��ائ��ي��ا ثم 
حتول مو�شعا �شارك فيه الفريقان 

خريي لوكالة فران�س بر�س.
التقى  ك�����ريي  ان  خ�����ريي  وق�������ال 
معه  وب��ح��ث  هنا  عبا�س  بالرئي�س 
تتخذ  ان  ال��ت��ي مي��ك��ن  اخل���ط���وات 
�شيا�شية  ع��م��ل��ي��ة  اح���ي���اء  لع������ادة 
ا�شرائيل  ب���ني  ل��ل�����ش��الم  ج���دي���دة 
ان عبا�س  والفل�شطينيني، م�شيفا 
ال�شتيطان  خ��ط��ورة  ل��ك��ريي  اك���د 
ال�شالم  عملية  ع��ل��ى  ال���ش��رائ��ي��ل��ي 
اط����الق �شراح  ب��رم��ت��ه��ا و����ش���رورة 
لدى  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ال������ش�����رى 

ا�شرائيل .

ال�������ش���الم، وعلى  امل��ك��ل��ف��ان ع��م��ل��ي��ة 
راأ����س ال��ف��ري��ق ال���ش��رائ��ي��ل��ي وزيرة 
املكلفة  ل��ي��ف��ن��ي  ت�����ش��ي��ب��ي  ال����ع����دل 
مع  ال�������ش���الم  م���ف���او����ش���ات  ادارة 

الفل�شطينيني.
اآتيا  ال��ق��د���س  اىل  ك����ريي  وو����ش���ل 
الرئي�س  ال��ت��ق��ى  م��ن ع��م��ان ح��ي��ث 
عبا�س  حم����م����ود  ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي 
وت��ب��اح��ث واي����اه ع��ل��ى م���دى �شاعة 
عملية  اح��ي��اء  خ��ط��وات  يف  تقريبا 
ال�شفري  اع����ل����ن  ك���م���ا   ، ال���������ش����الم 
عطااهلل  ع���م���ان  يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

الذي  اللقاء  ان  اىل  خ��ريي  وا�شار 
نحو  ودام  عمان  يف  مبنزله  ج��رى 
ت��ق��ي��ي��م لزيارة  ف��ي��ه  ���ش��اع��ة ج���رى 
اوباما  ب���اراك  الم��ريك��ي  الرئي�س 

الخرية لالرا�شي الفل�شطينية .
املعتقلني  ع���دد  ارت���ف���ع  ذل����ك،  اىل 
الفل�شطينيني، ام�س، مبدن ال�شفة 
بعد  فل�شطينيني،   7 اإىل  الغربية 
اإعتقال اجلي�س الإ�شرائيلي ل� 4 يف 
اآخرين كانوا  مدينة طولكرم، و3 

اعتقلوا مبدينتي جنني ونابل�س.
وقال �شهود عيان اإن قوة ع�شكرية 

اقتحمت مدينة طول كرم،  كبرية 
اأك��ت��ب��ا، واعتقلت  اإ���ش��ك��ان  وداه��م��ت 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ط�������ارق وج���ه���اد 
منزلهما  مداهمة  بعد  العموري، 
اجلي�س  اع���ت���ق���ل  ك���م���ا  احل�������ي،  يف 
اثنني  فل�شطينيني  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
ه�شام فريج وق�شي  اآخرين، وهما 
منزليهما  م��داه��م��ة  ب��ع��د  ���ش��ل��ب��ي 

بنف�س املدينة.
الإ�شرائيلي  اجلي�س  ق��وت  وك��ان��ت 
ق����د اع��ت��ق��ل��ت يف وق�����ت ����ش���اب���ق، 3 
جنني  مدينتي  م��ن  فل�شطينيني 
ونابل�س، و�شلمت ا�شتدعاءات لعدد 
بيت  مب��دي��ن��ة  الفل�شطينيني  م��ن 

حلم.
اإن اجلي�س  م�����ش��در حم��ل��ي،  وق���ال 
الفل�شطينيني،  اعتقل  الإ�شرائيلي 
اأقرباء  ع��زال��دي��ن،  واأح��م��د  اأ���ش��ع��د 
الإ�شرائيلي  اجلي�س  ل��دى  الأ�شري 
ب��ع��د مداهمة  ال���دي���ن،  ج��ع��ف��ر ع��ز 
ب��ب��ل��دة ع���راب���ة جنوب  م��ن��زل��ي��ه��م��ا 
جنني ، و�شلمت ثالثة من اأ�شقاوؤة 
بالغات ملراجعة خمابرات اجلي�س 

الإ�شرائيلي.
الإ�شرائيلي  اجل��ي�����س  اع��ت��ق��ل  ك��م��ا 
متاأخرة  �شاعة  ثالث يف  فل�شطيني 
نابل�س  املا�شية مبدينة  الليلة  من 

على خلفية اتهامه بحيازة قنبلة.
اجلي�س  داه�����م  اآخ������ر،  ���ش��ي��اق  ويف 
اخلليل  م��دي��ن��ت��ي  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
البيوت  باقتحام  وق��ام  حل��م  وبيت 
وا�شتدعاء عدد من الفل�شطينيني.

نتنياهو: الو�شع يف �شوريا 
�شبب االعتذار لرتكيا 
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  اعترب 
العتذار  تقدمي  نتنياهو  بنيامني 
ال�����رتك�����ي رج������ب طيب  ل���ن���ظ���ريه 
�شفينة  الهجوم على  اأردوغ���ان عن 
مرمرة الرتكية عام 2010، حدثا 
اإ���ش��رائ��ي��ل، م��وؤك��دا اأن  مهما لأم���ن 
تعزيز  بهدف  ج��اءت  هذه اخلطوة 
معاجلة  ب�شاأن  تركيا  مع  التن�شيق 
�شوريا  يف  امل����ت����ده����ورة  الأو������ش�����اع 
�شفحته  ع���رب  ن��ت��ن��ي��اه��و  وق�����ال    .
التوا�شل  م��وق��ع  على  ال�شخ�شية 
يف  الأزم�����ة  في�شبوك  الج��ت��م��اع��ي 
�شوريا تزداد �شوءا كل دقيقة، وكان 
الرئي�شية  الع���ت���ب���ارات  م���ن  ذل���ك 
اأمام عيني حلظة الإقدام على هذه 
تنهار  �شوريا  اأن  واأ�شاف  اخلطوة. 
والأ�شلحة  الع�شكرية  والرت�شانة 
املتطورة تكاد تقع يف اأيدي اجلهات 
اخلطر  اأن  اإىل  م�شريا  املختلفة، 
الأك��رب يكمن يف خمزون الأ�شلحة 
الكيماوية التي حتاول من و�شفها 
ال�شتيالء  الإره��اب��ي��ة  باملنظمات 

عليها.
وت���اب���ع حت��دث��ت م���ع رئ��ي�����س وزراء 
ت���رك���ي���ا ب���ع���د ث�����الث ����ش���ن���وات من 
قد  ال��وق��ت  اأن  وق����ررت  القطيعة، 
ح���ان لإع����ادة ب��ن��اء ال��ع��الق��ات، لأن 
ت��غ��ري ال���واق���ع م��ن ح��ول��ن��ا يتطلب 
با�شتمرار  عالقاتنا  تقييم  اإع���ادة 
اأن  واأو������ش�����ح  امل���ن���ط���ق���ة  دول  م����ع 
يف  حم���اولت  ع��دة  بذلت  اإ�شرائيل 
لإنهاء  املا�شية  ال��ث��الث  ال�شنوات 

اخلالف مع تركيا. 

احلكم باإعدام متعاون مع اإ�شرائيل يف غزة
•• غزة-ا ف ب:

اعلن م�شدر امني يف وزارة الداخلية التابعة حلكومة حما�س ام�س ان حمكمة ع�شكرية يف مدينة غزة 
حكمت بالعدام �شنقا على احد املتعاونني مع ا�شرائيل. وقال امل�شدر ان املحكمة الع�شكرية الدائمة 
يف غزة ا�شدرت حكما بالعدام �شنقا على العميل )ف-ع( حتى املوت بتهمة التخابر مع جهات معادية 
القب�س عليه قبل فرتة طويلة من الزمن ولي�س  القاء  العميل )ف-ع( مت  )ا�شرائيل(. وا�شاف ان 
بداخل فرتة احلملة، كما اأن العميل مل ي�شلم نف�شه طواعية خالل احلملة املا�شية او ما بعدها وامنا 

مت القاء القب�س عليه من الجهزة المنية .
وكانت حكومة حما�س اطلقت يف قطاع غزة يف 12 اجلاري حملة ملواجهة التخابر مع ا�شرائيل، ودعت 

املتعاونني مع اجهزة ال�شتخبارات ال�شرائيلية او جهات اجنبية اىل ت�شليم انف�شهم خالل �شهر.
ادين  فل�شطينيني  بحق ثالثة  الع��دام  املا�شي حكم  ني�شان-ابريل  نفذت يف  وكانت حكومة حما�س 

احدهم بتهمة التخابر مع ا�شرائيل.

قتيالن من بوكو حرام ب�شمال نيجرييا 
•• كانو-ا ف ب:

حاول  قنبلة  انفجار  يف  ح��رام  بوكو  جماعة  من  مفرت�شان  عن�شران  قتل 
القاءها على حاجز لل�شرطة يف مدينة كانو يف �شمال نيجرييا، كما اعلن 
قائد �شرطة املنطقة. وقال مو�شى دورا قائد ال�شرطة يف ولية كانو لوكالة 
فران�س بر�س ان الهجوم ا�شفر اي�شا عن ا�شابة ثالثة من عنا�شر ال�شرطة 
بجروح. وياأتي هذا الهجوم بعد ايام من اعتداء انتحاري يف كانو الثنني 
ا�شتهدف حافلة مكتظة بالركاب مما ا�شفر عن مقتل 41 �شخ�شا وا�شابة 

ال�شلطات. بح�شب  بجروح،  اآخرين   65
وا�شاف قائد ال�شرطة ان املهاجمني اللذين قتال ال�شبت كان معهما اربعة 
ا�شخا�س اآخرين متواطئني معهم ويختبئون يف مكان قريب من احلاجز 

المني امل�شتهدف، موؤكدا ان ال�شرطة القت القب�س على هوؤلء.
وقال ان العن�شرين املفرت�شني يف بوكو حرام قتال يف انفجار عبوة نا�شفة 
كانا يحاولن القاءها على حاجز لل�شرطة يف حي هوتورو يف املدينة ، موؤكدا 

ان العبوة انفجرت عن طريق اخلطاأ قبل ان يتمكن حاملها من رميها.
وا�شاف انه قبيل دقائق من النفجار ا�شتهدف هجوم مماثل حاجزا اآخر 
لل�شرطة يف املدينة لكن القنبلة التي انفجرت قرب احلاجز مل ت�شفر عن 

ا�شابات.

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
الرواد الدولية للملكية الفكرية

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرقم: 51278
با�ش��م:�س.ني�شات العامة )ذ.م.م(.

وعنوانه:دبي - �س.ب:1271 المارات العربية املتحدة . 
وامل�شجلة حتت رقم:)43296( بتاريخ:2003/11/1

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف 2013/1/25

لالو�شاع  وفقا  �شنوات  ع�شر  منها  كل  متتالية  اخ��رة  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749
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ال�شيف  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبداملنان  ح�شن  مدعي/جتمل   
الدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  المارات  العامةاجلن�شية:  للمقاولت  والغمد 
عمالية املطلوب اعالنه/ ال�شيف والغمد للمقاولت العامةاجلن�شية: المارات  
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/2 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/10
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
  اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3380 /2012    عم جز-   م ع-ب- اأظ

بنغالدي�س  اجلن�شية:  العامل  نور  حممد  الدين  جاينب  مدعي/حممد   
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  رو�شتوم  عليه:  مدعي 
العامة  للمقاولت  اعالنه/رو�شتوم  املطلوب  عمالية  الدعوى:م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/2 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
  اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 201 /2012    عم كل-   م ع-ب- اأظ

 مدعي/حممد فاروق بن الكا�س مياه اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: الثوب 
الدعوى:م�شتحقات  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  للخياطة  الطائر 
عمالية املطلوب اعالنه/  غالم ر�شول عبدالرزاق اجلن�شية: باك�شتان عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثالثاء املوافق 2013/4/2 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
مبدينة حممد بن زايد مزيد مول   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/12
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
  اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 297 /2013    جت جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/�شمري حممود �شماره  فيا�س اجلن�شية: الردن مدعي عليه: �شوكت   
مالية  الدعوى:مطالبة  مو�شوع  باك�شتان   اجلن�شية:  رجمت  جودهرى  علي 
مببلغ 10000 درهم املطلوب اعالنه/ �شوكت علي جودهرى رجمت اجلن�شية: 
باك�شتان   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/27 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  الداري �شخ�شيا  املركز  الكائنة   - البتدائية 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
  اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 269 /2013    جت جز- م ر- ب- ع ن

عبداهلل  ح�شن  ه�شام  عنه/  وكيال  ال�شيارات  لتاجري  المان  مدعي/مكتب   
اجلن�شية: المارات مدعي عليه: عي�شى رم�شان غلوم علي اجلن�شية: البحرين    
مو�شوع الدعوى:مطالبة  مالية مببلغ 20620 درهم املطلوب اعالنه/  عي�شى 
اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  البحرين عنوانه:  رم�شان غلوم علي اجلن�شية: 
 2013/3/26 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 

2013/3/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 99 /2013    عم كل-   م ع-ب- اأظ

المارات  ا�شرت  عليه:  الهند مدعي  كونون اجلن�شية:  كومار  مدعي/راجي�س   
لالعمال اللكرتوميكانيكية اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى:م�شتحقات 
اللكرتوميكانيكية  لالعمال  المارات  ا�شرت  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات    اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/2 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
او  �شخ�شيا  زايد مزيد مول  بن  الكائنة مبدينة حممد   - البتدائية  ابوظبي 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 

2013/3/10
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/392 ت   جتر- م ر- ت  -اأظ(
المارات      اجلن�شية:  العامة  للنقليات  نا�شر عبداهلل  التنفيذ/ عبداهلل  طالب 
ذ.م.م اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الو�شط  ال�شرق  ابل  �شركة   : املنفذ �شده 
المارات املطلوب اعالنه: �شركة ابل ال�شرق الو�شط للمقاولت العامة ذ.م.م 
اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1450 جت جز- م ت-ب- اأظ وحدد 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/4/17 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/168 ت   جتر- م ر- ت  -ع ن(
المارات       اجلن�شية:  عبداهلل  عبدالغفور  �شعيد  احمد  غامن  التنفيذ/  طالب 
المارات       اجلن�شية:  املطابخ  وتركيب  لنجارة  اريزونا  موؤ�ش�شة   : �شده  املنفذ 
املطلوب اعالنه:موؤ�ش�شة اريزونا لنجارة وتركيب املطابخ اجلن�شية: المارات   
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1559 جت جز- م ر- ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/15 املوافق  الربعاء  يوم 
باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- العني الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الكهروميكانيكية    واخلدمات  الهواء  تكييف  لنظمة  �ضربمي  ال�����ش��رك��ة:  ا���ش��م 
دبي  موؤ�ش�شة  ملك   3 رق��م  م�شتودع  عنوانها:   608010 الرخ�شة  رق��م  )�ـــس.ذ.م.م(- 
ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل    1 اخل��ور  را���س  العامة-  للتجارة  ال�شناجي  بوا�شطة  العقارية 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1025252 التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م  حم��دودة  م�شئولية 
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري  مت  ق��د  بانه  بدبي  القت�شادية  التنمية 
ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء 
واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/47918(  بتاريخ )2013/3/14( 
وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف 
ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-
04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن .            
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: اأوريني تيليكوم )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 574238
املرر    دي���رة-  ال�شتثمارية-  الع��م��ال  مفتاح  جمموعة  ملك   406 رق��م  مكتب  عنوانها:   
ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 76705 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية 
بتاريخ    )2013/1/47909( رق��م  حت��ت  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء 
يف  املعني  امل�شفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اع��رتا���س  اي  لديه  من  وعلى   )2013/3/14(
اخل��ور هاتف: )04-2226266(  برج  7 ملك  البطني حمل  رقة  دي��رة-  الكائن يف  مكتبه 
فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: الوفاق لال�ضتثمار  )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 610189 
عنوانها: حمل رقم 8 ملك دار الزاهية ) يو�شف حممد عبيد قطامي( ديرة- هور 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م  حم��دودة  م�شئولية  ذات  القانوين:  ال�شكل  العنز    
التا�شري  بانه قد مت  التنمية القت�شادية بدبي  دائ��رة  1027864 مبوجب هذا تعلن 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار 
حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر 
او  اع��رتا���س  اي  لديه  م��ن  وعلى   )2013/3/13( بتاريخ    )2013/1/47011( رق��م 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: اقراأ للتقنيات  )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 651778
ال�شكل  الرب�شاء  دب��ي-  بر  خم�شني-  اب��و  ابراهيم  ع�شام  ملك   )110( مكتب  عنوانها:   
القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1073639 مبوجب هذا 
لديها  التجاري  ال�شجل  التا�شري يف  قد مت  بانه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية 
بتاريخ    )2013/1/42021( رق��م  حت��ت  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء 
)2013/3/6( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
ب��رج اخل��ور هاتف: )2226266-04( فاك�س  البطني حمل 7 ملك  رق��ة  دي��رة-  الكائن يف 
)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن .            
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25    
     �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية  
)�س.ذ.م.م(  الكهروميكانيكية  واخلدمات  الهواء  تكييف  لنظمة  �ضربمي 
للتجارة  ال�شناجي  بوا�شطة  العقارية  دبي  موؤ�ش�شة  3 ملك  رقم  وعنوانها: م�شتودع 
ال�����ش��ادر م��ن اجلمعية العمومية  ال��ق��رار  ال��ع��ام��ة- را����س اخل���ور 1 وذل���ك مب��وج��ب 
بتاريخ   .)2013/1/47918( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
املعني  امل�شفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  وعلى من   )2013/3/14(
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25    
     �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
بانه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   - البطني  رق��ة  اخل���ور- 
للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري  مت  ق��د 
بت�شفية   اأوريني تيليكوم )�س.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب رقم 406 ملك جمموعة 
مفتاح العمال ال�شتثمارية- ديرة- املرر    وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/47909(. 
بتاريخ )2013/3/14( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور ه��ات��ف :  امل��ع��ني يف مكتبه الكائن يف دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك 
والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا  ف��اك�����س)04-2223773(   )04-2226266(

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25    
     �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية  
الوفاق لال�ضتثمار  )�س.ذ.م.م( وعنوانها:حمل رقم 8 ملك دار الزاهية ) يو�شف 
حممد عبيد قطامي( ديرة- هور العنز   وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/47011(. 
بتاريخ )2013/3/13( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور ه��ات��ف :  امل��ع��ني يف مكتبه الكائن يف دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك 
والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا  ف��اك�����س)04-2223773(   )04-2226266(

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25    
     �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية  
ابو  اب��راه��ي��م  ع�شام  ملك   )110( مكتب  وعنوانها:   )�ـــس.ذ.م.م(  للتقنيات  اقــراأ 
العمومية  ال�شادر من اجلمعية  القرار  وذل��ك مبوجب  الرب�شاء   دب��ي-  بر  خم�شني- 
بتاريخ   .)2013/1/42021( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
)2013/3/6( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/218  
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

ا�شحاق ابراهيم مراد عبداهلل اجلن�شية: المارات  وطلب الت�شديق على التوقيع 
ملقاولت  احلو�ضني  )جمعه  التجاري  ال���ش��م  يف  ت��ن��ازل   : يت�شمن  حم��رر  يف 
ال�ضيانة العامة (   واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت 
 / اىل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )56107( امللف  رق��م 
اخرت بانو ف�شل كرمي اجلن�شية: الم��ارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/222  
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

ا�شلم غالم ح�شني اجلن�شية: المارات  وطلب الت�شديق على التوقيع يف حمرر 
من  واملرخ�شة   ) املدائن  زهرة  )مطعم  التجاري  ال�شم  يف  تنازل   : يت�شمن 
لدى  وامل�شجل   )2381( امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 
غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل / حمود عمر علي ال�شعيدي اجلن�شية: 
المارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوعني  انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  على 

العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/215  

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/ك�شافر 
تنازل يف   : يت�شمن  التوقيع يف حمرر  الت�شديق على  الهند وطلب  �شانتني اجلن�شية: 
ال�شم التجاري )النجمة ال�ضغرى ملقاولت تركيب املعدات الكهروميكانيكية-
ذ.م.م ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )45612( 
باترو�شي  ك�شافري  بيندهو   / اىل  بعجمان  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل 
اجلن�شية: الهند مبوافقة: خليل ابراهيم عقيل العبدول العو�شي اجلن�شية: المارات 
�شيبو عبدالعزيز عبدالعزيز اجلن�شية: الهند   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/99  ك ع ح

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/اوباي 
بابو موزيبارا كوريان اجلن�شية: الهند وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن : تنازل يف 
دائرة  من  واملرخ�شة   ) /ذ.م.م  املباين  تنظيف  خلدمات  )الرمز  التجاري  ال�شم 
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )56837( وامل�شجل لدى غرفة التجارة 
وال�شناعة بعجمان اىل / اروان �شوكو �شكنان اجلن�شية: الهند مبوافقة:خليل ابراهيم 
العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  الم��ارات  اجلن�شية:  العبدول  عبدول  عقيل 
بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية  

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
    اعالن بالن�سر 

تقرر خماطبتكم يف الدعوى رقم )2013/392 ( املنظورة امام  لقد 
من  وامل��رف��وع��ة  الثانية(  اليجارية)اللجنة  امل��ن��ازع��ات  ف�س  جلنة 
املدعي/ خليفة احمد حممد القبي�شي لعالن املدعى عليه/ احمد 
�شلطان �شيف العواين النعيمي ن�شراً   حل�شور  جل�شة يوم الثالثاء  
املوافق 2013/3/26 يف ال�شاعة 6.00 م�شاء يف مقر اللجنة الكائن يف 
وذل��ك على  ال��زواج،  الدفاع جانب �شندوق  �شارع  نهيان،  اآل  مع�شكر 

نفقة �شاحب العالقة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  267/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف : املعامل للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات امل�شتاأنف عليه:�شاهجان 
ابو يو�شف اجلن�شية: بنغالدي�س  مو�شوع ال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف  
املطلوب اعالنه/�شاهجان ابو يو�شف اجلن�شية: بنغالدي�س    العنوان: بالن�شر 
مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2446 عم جز- 
م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/3/31 لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي 
الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

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

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

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  385/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : بنك برودا اجلن�شية: المارات  امل�شتاأنف عليه:�شركة �شاجار كونرتاكتينج 
برايفت ليمتد- ابوظبي- وميثلها ال�شريك املدير/ باتيل برا�شانت كومار غن�شيامبهاي 
وقدرها   زيادة  اىل  احلكم  تعديل   : ال�شتئناف  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون 
كفيلة  ب�شفتها  كومار  باتيل  غان�شيامبهاي  اعالنه/نا�شيتا  املطلوب  درهم    126754
ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  الهند  اجلن�شية:  الوىل  عليها  املدعى  لل�شركة  مت�شامنة 
امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2074 جت كل-م ت-ب- اأظ   
وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/3/31 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- مع�شكر اآل نهيان 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  265/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف : املعامل للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات امل�شتاأنف عليه:لقمان 
�شلطان مياه اجلن�شية: بنغالدي�س مو�شوع ال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف 
العنوان:  بنغالدي�س   �شلطان مياه اجلن�شية:  املطلوب اعالنه/لقمان  كامل  
بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2445 
 2013/3/31 املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة 
ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم 

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

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

اجلديد  ال�شيني  الرئي�س  لزيارة  ال�شيا�شية  النتائج  اأّن  يبدو 
ال�شينيني  اه��ت��م��ام��ات  ���ش��دارة  لتحتل  ت��ك��ن  مل  مو�شكو  اإىل 
املناف�شة  اأ�شا�شا الدول الكربى  مثلما اهتم بها بقية العامل و 
للتنني الأحمر. فقد �شغلت ال�شيدة الأوىل اجلديدة، وحتديدا 
واألهبت  م��او،  اأحفاد  واأناقتها،  ومعطفها  وجمالها  ح�شورها 
يعتادوه، م�شهد رغم ظاهره  اأم��ام م�شهد مل  م�شاعرهم وهم 
يتنّزل يف �شميم ال�ّشيا�شة باعتبارها ت�شتقي �شعاراتها الكبرية 
هّزت  �شغرية  ثقافية  ث���ورة  اإن��ه��ا  ال�����ش��غ��رية.  التفا�شيل  م��ن 
فقد جرت  وزلزلتها.  ال�شني  قادة  عليها  اعتاد  التي  التقاليد 
ة من املحرمات وامل�شكوت عنها،  العادة، اأن تكون حياتهم اخلا�شّ
اأّن �شتارا يحجب زوجاتهم ويبقيهّن يف الظل بعيدا  من ذلك 
عن الأ�شواء الإعالمية. ولكن، كان ال�شتثناء هذه املّرة، حيث 
ن�شرت ال�شحافة ال�شينية على �شفحاتها الأوىل �شورة زوجة 
�شى جني بينغ، مبنا�شبة اأول زيارة يوؤديها الرئي�س اجلديد اإىل 

اخلارج وحتديدا اإىل رو�شيا.
فعو�س اختيار ال�شورة الكال�شيكية التي تربز امل�شافحة بني 
الكربى  ال�شحف  اختارت  بينغ،  جني  و�شى  بوتني  فالدميري 

ىل  بنغ  خ��روج  لقطة  الأوىل  �شفحاتها  تت�شّدر  اأن  بكني  ف��ى 
يوان، من الطائرة اإىل جانب زوجها. 

بقوامها  يلت�شق  ازرق���ا  ومعطفا  ي��دوّي��ة  حقيبة  حتمل  كانت 
الر�شيق، ابت�شامة عري�شة تعلو حمّياها، مربزة جمال طبيعّيا. 
اأّنها  الأ���ش��واء، مبا  اأّن��ه��ا معتادة على  اإىل  الإ���ش��ارة هنا  ويجب 
مطربة تتمّتع ب�شعبية كبرية يف ال�شني. والأكرث جتديدا و�شّدا 
لالنتباه اأّنها يف بع�س ال�شور، ويف لقطة حميمّية وعفوية ل 
ت�شدق بالن�شبة لزوجة اأحد كبار امل�شوؤولني ال�شيوعيني، نراها 

تتاأّبط ذراع الرجل الأول يف ال�شني.
على  ال�ّشنني  عرب  تراكم  ال��ذي  الغبار  يرفع  حلظة،  يف  هكذا 
واإن�شانّية  دفئا  اأك��رث  ب��األ��وان  �شورة  لتظهر  بكني،  �شادة  �شور 
تلتحف ظالل العفوية وتك�ّشر �شرامة التحّفظ والربوتوكول 

ال�شارم الذي اعتادوا عليه.
الطائرة  ب��اب  عتبة  مو�شكو،  يف  الدولة  رئي�س  تخطى  عندما 
برفقة ال�شيدة الأوىل، تعّلقت اأعني ال�شينيني بالثنني، دون اأن 
يعرفوا من كان حقا ماألوفا اأكرث عندهم ، يقول هو ك�شي جني 
ال�شينية ) جمموعة  رئي�س حترير �شحيفة جلوبال تاميز   ،
�شحيفة ال�شعب اليومية ، ل�شان حال احل��زب(. وي�شيف هذا 
امل�شهد ا�شعد ال�شينيني لأنهم كانوا ينتظرونه منذ زمن طويل 

. يذكر اأّن بنغ ىل يوان ال�شوبرانو، برتبة جرنال يف اجلي�س، قد 
اقتحمت طيلة خم�شة وع�شرين عاما بيوت مئات املاليني من 
العائالت مبنا�شبة ال�شنة ال�شينية اجلديدة، حيث كانت تغّني 
يف حفل اأ�شبح تقليدا يقام باملنا�شبة ويبثه التلفزيون الر�شمي 
. واأمام �شعود جنم زوجها ال�شيا�شي، ان�شحبت يف نهاية املطاف 
عام 2008. هذا الظهور الأول األهب املبحرين ال�شينيني على 
�شبكة النرتنت، الذين مل يبخلوا بالثناء على جمال و اأناقة 
امراأة يف عقدها اخلام�س. وقد مت الرتكيز ب�شكل خا�س على 
�شاعات  انه بعد  الفرن�شية،  الأنباء  معطفها وقد ذكرت وكالة 
ف��ق��ط م��ن اأول ���ش��ور خ��روج��ه��ا م��ن ال��ط��ائ��رة ، اق���رتح موقع 
الت�شوق العمالق تاوباو بيع مثل ذاك املعطف باأ�شعار ترتاوح 

يورو(.  1200 و   60 بني  )ما  يوان  اآلف   10 اإىل   499
الأوىل  لل�شيدة  اجلديد  وال��دور  الأول،  الختبار  اأّن  �شك  ول 
الب�شاطة  على  القائمة  اجل��دي��دة  ال�����ش��ورة  ي��ع��ّزز  ال�����ش��ني،  يف 
بينغ  ج��ني  �شى  يطبعها  اأن  ي��ري��د  ال��ت��ي  الطبيعي  وال��رئ��ي�����س 
م��ن��ذ ت��ول��ي��ه رئ��ا���ش��ة احل����زب ال�����ش��ي��وع��ي ال�����ش��ي��ن��ي يف نوفمرب 
املا�شي.. و�شتكون بنغ ىل يوان، �شالحه ال�شاحر يف اخلارج يف 
اإ�شرتاتيجية القوة الناعمة التي ت�شعى بكني من خاللها اإىل 

تو�شيع دائرة نفوذها..!

•• باماكو-رويرتز:

امل���ايل ه��ج��وم��ا �شنته جم��م��وع��ة م�شلحة  ���ش��د اجل��ي�����س 
من  ت�شللها  بعد  �شمال  غ��او  مدينة  دخ��ول  م��ن  متكنت 
نقاط تفتي�س للجي�س، وفق ما �شرح م�شوؤول ع�شكري .

وقال امل�شوؤول اإن القوات احلكومية هزمت املجموعة بعد 
واإن ال�شتباكات  �شاعتني،  اأكرث من  ا�شتمر  قتال عنيف 
اأبلغ �شكان غاو عن دخول جمموعة من  اأن  وقعت بعد 

الإ�شالميني امل�شلحني منطقتهم.
اأفريقيا  ب��غ��رب  ال��ت��وح��ي��د واجل���ه���اد  و���ش��ي��ط��رت ح��رك��ة 
لأحكام  معينا  تف�شريا  وطبقت  اأ�شهر،  لعدة  غ��او  على 
فرن�شا  قادته  هجوم  حرر  اأن  اإىل  الإ�شالمية  ال�شريعة 
مواز،  �شعيد  وعلى  الثاين.  كانون  يناير  اأواخ��ر  البلدة 
قالت الرئا�شة الفرن�شية اإنها توؤكد وب�شكل قاطع مقتل 
عبد احلميد اأبو زيد، اأحد اأبرز قادة تنظيم القاعدة يف 
ب�شمايل  لقواتها  هجوم  خالل  الإ�شالمي،  املغرب  بالد 

مايل يف فرباير �شباط املا�شي.  وذكر بيان اأ�شدره ق�شر 
الإليزيه اأن الرئي�س فران�شوا هولند يوؤكد يقينا مقتل 
اأبو زيد بعد هجوم �شنه اجلي�س الفرن�شي بجبال اآدرار 
اإيفوغا�س ب�شمايل مايل نهاية فرباير �شباط. واعتربت 
ي�شجل  46 عاما  زيد  اأبو  اأن مقتل  الفرن�شية  الرئا�شة 
مرحلة مهمة يف حماربة ما اأ�شمته الإرهاب يف منطقة 
ل�شكوك  ح��دا  باري�س  ت�شع  التاأكيد  وب��ه��ذا   . ال�شاحل 
مقتل  ب�شاأن  املا�شية  الثالثة  الأ���ش��اب��ي��ع  ط���وال  ح��ام��ت 
اأبو زيد، منذ اأن اأعلن رئي�س ت�شاد اإدري�س ديبي بالأول 
قتلت  م��ايل  ب�شمايل  قواته  اأن  اجل��اري  اآذار  مار�س  من 
يف  مواجهات  خالل  املا�شي،  ال�شهر  بالقاعدة  القيادي 

�شل�شلة جبال اإيفوغا�س قرب احلدود مع اجلزائر.
ُيذكر اأن فرن�شا �شنت عملية برية وجوية يف يناير كانون 
الإ�شالمية  اجلماعات  �شيطرة  لإن��ه��اء  املا�شي  ال��ث��اين 
اجلماعات  ه��ذه  اإن  قائلة  م��ايل،  �شمايل  على  امل�شلحة 

متثل خطرا على اأمن غرب اأفريقيا واأوروبا.

•• اإ�شالم اباد-وكاالت:

اأنه  م�����ش��رف،  ب��روي��ز  ال�����ش��اب��ق،  الباك�شتاين  ال��رئ��ي�����س  اأك���د 
يريد حترير باك�شتان من الإره��اب وقال 
م�����ش��رف يف م��ق��اب��ل��ة ن�����ش��رت��ه��ا جم��ل��ة دير 
يف  ك��ان��ت  ب��اك�����ش��ت��ان  اإن  الأمل��ان��ي��ة  �شبيغل 
مزدهرا،  واق��ت�����ش��اده  �شاعدا  ب��ل��دا  ع��ه��ده 
كما  كبرية  م�شكلة  يكن  مل  الإره���اب  واإن 
اأعيد  اأن  اأري��د  ال��ي��وم، م�شيفا  هي احل��ال 
وحتريرها  الزده����ار  �شكة  اإىل  باك�شتان 
من الإره���اب . واأو���ش��ح اجل��رنال ال�شابق 
كانت   2007 ع����ام  ���ش��ع��ب��ي��ت��ه  ن�����ش��ب��ة  اأن 
القت�شادية  امل��وؤ���ش��رات  ك��ل  واأن   78%
البالد  كانت تدل على منو  والجتماعية 
ال�شنوات  يف  ت��رتاج��ع  اأن  ق��ب��ل  ع��ه��ده  يف 
اخل��م�����س الأخ�����رية. وت��ط��رق م�����ش��رف اإىل 

العملية  بعد  الباك�شتانية وخ�شو�شا  الأمريكية  العالقات 
الأرا�شي  ع��ل��ى  اأم��ريك��ي��ة  ك��وم��ان��دوز  ف��رق��ة  �شنتها  ال��ت��ي 

اأ�شامة  القاعدة  تنظيم  زعيم  خاللها  وقتلت  الباك�شتانية 
الهجوم  بها هذا  التي جرى  الطريقة  اإن  قائال  بن لدن، 
مل تكن منا�شبة، وانتقد انتهاك �شيادة بالده برغم و�شفه 
لعملية ت�شفية بن لدن باأنها اإجناز . وكان 
م�شرف قد اأكد مبقابلة لوكالة ال�شحافة 
يف  للم�شاركة  ال���ع���ودة  ع��زم��ه  الفرن�شية 
املقبل، وهو مطلوب  مايو-اأيار  انتخابات 
ل�شتجوابه يف حتقيقات مرتبطة باغتيال 
بوتو  بينظري  ال�شابقة  ال�����وزراء  رئي�شة 
���ش��ي��وخ قبائل  اأح���د  2007 وم��ق��ت��ل  ع���ام 
عام  ع�شكرية  عملية  يف  بلو�ش�شتان  اإقليم 
باك�شتان  طالبان  حركة  وكانت   .2006
ق����د ح������ذرت يف م��ق��ط��ع ف���ي���دي���و م����ن اأن 
ت�شمل  اغ��ت��ي��ال  ف��رق��ة  ���ش��ك��ل��وا  م�شلحيها 
اإىل  م�شرف  اإر�شال  ل�  وقنا�شة  مفجرين 
ولكن  لبا�شكتان،  و���ش��ول��ه  بعد  اجلحيم 
اأف���رادا ه��ددوه لي�س بالكالم فح�شب بل  ب��اأن  م�شرف علق 

اأي�شا بالأفعال، ولكن ذلك لن يرهبه.

•• بانكوك-ا ف ب:

جمددا  اندلعت  التي  العنف  اعمال  ان  من  حمللون  يحذر 
بني بوذيني وم�شلمني يف و�شط بورما هذا ال�شبوع بعد التي 
ن�شبت خالل 2012 غرب البالد، تدل على �شرخ ديني كبري 
يهدد بالتعاظم ب�شكل دراماتيكي. وما زالت ظروف الحداث 
نايبيداو(  العا�شمة  كلم عن   130( ميكتيال  ا�شعلت  الذي 
غام�شة لكن يبدو انها اندلعت اثر �شجار بني بائع وزبائن 
 32 املدينة وخلفت  دم��رت  �شوق وحتولت اىل مواجهات  يف 
رهبان  بينهم  م�شاغبني  م��ن  جم��م��وع��ات  وح��ول��ت  ق��ت��ي��ال. 
فاحرتقت  اخل��ط��ورة  �شديدة  منطقة  اىل  املدينة  ب��وذي��ون، 
بع�شهم  مع  يتعاي�شون  كانوا  الذين  وتقاتل  برمتها،  احياء 
اعمال  ان  هور�شي  ريت�شارد  امل�شتقل  اخلبري  وق��ال  بع�شا. 
�شرخ  ه��ن��اك خ��ط��وط  ان  م��وؤك��دا  للقلق  م��ث��رية  ه��ذه  العنف 
عميقة يف عدة مناطق من البالد وهناك خماطر من اندلع 

اعمال عنف جديدة ما ان تطفو من جديد الفكار امل�شبقة 
القدمية . واثارت ال�شالحات التي بادرت بها احلكومة قبل 
لكن  الم��ل  من  �شيئا  الع�شكري،  النظام  تنحي  اث��ر  �شنتني 
اعمال العنف الدينية ل تنبئ بخري. وقد ا�شفرت مواجهات 
ال�شنة املا�شية بني اتنية الراخني وم�شلمني من الروهينجيا 
عن �شقوط 180 قتيال ونزوح 110 اآلف. وتدفقت ر�شائل 
البورمية  ال�شحافة  من  ق�شم  وعلى  النرتنت  على  احلقد 
بها  تعرتف  ل  التي  امل�شلمة  البورمية  القلية  على  تتهجم 
الدولة وينظر اىل العديد من ابنائها على انهم مهاجرون 
غري �شرعيني بينما يحتقرها اخرون. واعترب املحلل ماييل 
ب�شرعة،  القومي  التيار  فيها  يتعاظم  مرحلة  يف  اننا  رينوه 
الروهينجيا  اىل  تن�شب  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل�شبقة  الف��ك��ار  وك��ل 
المة  ان  املراقبون  وي��رى  عموما  امل�شلمني  ت�شمل  ا�شبحت 
رغم  وامل�شلمني  امل�شيحيني  ادم��اج  اىل  تتو�شل  البورمية مل 

انهم متواجدون هناك منذ عدة اجيال.

تورط كندي ثاٍن بهجوم عني اأمينا�س بوتفليقة ال ينوي الرت�شح لوالية رابعة 
•• اجلزائر-يو بي اأي:

الرئا�شة  يف  م�������ش���وؤول  م�������ش���در  ق�����ال 
العزيز  عبد  الرئي�س  اأن  اجل��زائ��ري��ة، 
بوتفليقة غري م�شتعد للرت�شح لفرتة 
رئا�شية رابعة تبداأ العام 2014، وهو 
غري را�س عن ح�شيلة حكمه الذي بداأ 
1999. ونقلت �شحيفة اخلرب  العام 
اجل���زائ���ري���ة ام�����ش��ن ع���ن م�������ش���وؤول يف 
تك�شف  مل  ال��ذي  اجلزائرية،  الرئا�شة 
باأنه يعمل مع  قالت  لكنها  ا�شمه،  عن 

مب����وج����ب ال���ت���ع���دي���ل ال����د�����ش����ت����وري يف 
اإن  قال  الرت�شح  خطاب  ويف   ،2008
�شوت اجلزائر العميقة ناداه ما دفعه 

اإىل املوافقة على الرت�شح اآنذاك.
واأ�������ش������اف امل���������ش����وؤول ل����و ط���ل���ب منه 
اجل���زائ���ري���ون ال���ش��ت��م��رار واأحّل������وا يف 
ذلك، �شوف يدر�س الطلب ولكن الأمر 
يتوقف على مدى توفر مربرات قوية 
املوافقة، غري  اإىل  ومو�شوعية تدفعه 
اأوؤك��د لك اأنه مكتٍف ب� 3 عهود..  اأنني 

هذه قناعة �شخ�شية لديه.

بوتفليقة منذ �شنوات طويلة، قوله يف 
ينوي  بوتفليقة  ك��ان  اإذا  م��ا  ح��ول  رده 
الآن  ت�شاأله  ل��و  اأخ���رى،  م��رة  الرت�شح 
اإن���ه ل يريد  ل��ك  ���ش��ع��وره �شيقول  ع��ن 
ال�شتمرار يف احلكم، لي�س لأن لياقته 
ت�شمحان  ال�شحية ل  البدنية وحالته 
كما ي�شاع هنا وهناك، ولكن لأن اأحوال 

البلد ل تبعث على الطمئنان .
تر�شح  م�شاألة  الغمو�س  لّف  اأن  و�شبق 
 ،2009 ان��ت��خ��اب��ات  ع�شية  بوتفليقة 
ثالثة  عهدة  لنف�شه  طلب  النهاية  ويف 

•• اأوتاوا-وكاالت:

ثان  ك��ن��دي  �شخ�شية  م��ن  حتققها  ع��ن  ال��ك��ن��دي��ة  ال�����ش��رط��ة  ك�شفت 
للغاز  اأمينا�س  بهم يف هجوم على حمطة عني  امل�شتبه  القتلى  بني 
باجلزائر واحتجاز رهائن بها يف يناير-كانون الثاين املا�شي. وقال 
�شخ�شية  اإنه مت حتديد  الكندية  الوطنية  ال�شرطة  با�شم  متحدث 
كندي ثان من رفات املهاجمني املفرت�شني، واأ�شاف حتقيقنا بهذه 
 . الوقت  بهذا  اأخ��رى  معلومات  اإع��ط��اء  يتم  ول��ن  م�شتمر  الق�شية 
و�شبق اأن اأكد م�شوؤولون باملخابرات الأمريكية مطلع فرباير �شباط 
اختطاف  ح��ادث  يف  كنديني  مواطنني  �شلوع  على  موؤ�شرات  وج��ود 
�شرق  جنوب  اأمينا�س  ع��ني  مبنطقة  للغاز  مبركب  اأج��ان��ب  ره��ائ��ن 

اجلزائر، واأن اأحدهما ن�شق الهجوم. وذكر م�شوؤول رفيع باملخابرات 
اجل��زائ��ري��ة حتى  ال�شلطات  تقدم  بينما مل  اأن��ه  اآن���ذاك  الأم��ريك��ي��ة 
ال�شاعة اأي دليل دامغ ب�شاأن هذا الأمر للحكومات الغربية نتعامل 
مبنتهى اجلدية مع تقارير عن تورط اثنني من املواطنني الكنديني 
. ومن املتوقع اأن يثري ت�شريح ال�شرطة الكندية املخاوف من وجود 
اأفريقيا.  ب�شمال  واملت�شددين  ال�شمالية  اأمريكا  بني  مقلقة  �شالت 
للم�شاعدة  فريقا  اجل��زائ��ر  اإىل  اأر�شلت  الكندية  ال�شلطات  وك��ان��ت 
بجمع املعلومات الالزمة والتحقق من هوية املهاجمني، وذلك بعد 
على  اأمينا�س  عني  حمطة  على  الهجوم  القاعدة  تنظيم  تبنى  اأن 
ل�شان خمتار بلمختار املكنى خالد اأبو العبا�س اأمري كتيبة امللثمون 

وموؤ�ش�س كتيبة املوقعون بالدماء املرتبطني بالتنظيم.

�شيا�شة  ت��ع��ّل��م  اأن����ه  ت��ون�����س،  ن����داء 
الزعيم  م�����ن  خ����ط����وة  اخل�����ط�����وة 
�شيا�شة  وه���ي  ب��ورق��ي��ب��ة  احل��ب��ي��ب 
ُج���ّرب���ت ف�����ش��ّح��ت ل��ذل��ك ي���رى اأّن 
امل��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة ط��ال��ت اأكرث 
مما يجب وهو ما ي�شاعف اأ�شباب 
مطالبة  حركته  اأّن  واأك��د  ف�شلها، 
املرحلة  ه��ذه  اإجن��اح  بامل�شاهمة يف 

يف كل احلالت.
باأننا تركنا  واأ�شاف »رغم اتهامنا 
�شرّينا  ال���ت���ي  الأ����ش���ه���ر  يف  ت���رك���ة 
�شيعلم  نقول  اأننا  اإّل  البالد  فيها 
خروجهم  بعد  التون�شي  ال�شعب 
نرجو  والتي  �شيرتكون  تركة  اأّي 

اأن تكون خفيفة«.
ومل يفّوت ال�شب�شي الفر�شة ليعّدد 
بع�س اأوجه ف�شل حكومة حمادي 
اجلبايل من وجهة نظره، مبّينا اأن 
الفرتة التي تقّلد فيها)ال�شب�شي( 

من  م�شائل  نثري  �شرنا  بنا  ف���اإذا 
قبيل هل املراأة مكملة للرجل اأم ل 
وغري ذلك من املوا�شيع اجلانبية 

والهام�شّية .
وراأى قائد ال�شب�شي اأّن من بيدهم 
روؤية  لديهم  لي�شت  اليوم  احلكم 
اليوم  من�شي  اأي���ن  اإىل  وا���ش��ح��ة، 
بطريقة  ال���ب���الد  ي�����ش��ريون  ف��ه��م 
غري حمكمة والو�شع القت�شادي 
اأ���ش��ب��ح ���ش��ي��ئ��ا ج����دا و���ش��رن��ا على 
جلاأنا  ما  اإذا  كربى  نكبة  م�شارف 
اإىل �شندوق النقد الدويل م�شيفا 
احلكومة  ه��ذه  ت�شتفيد  اأن  ن��اأم��ل 
ال�شابقة  احل��ك��وم��ة  اأخ���ط���اء  م���ن 
ون��ت��م��ن��ى ل��ه��ا ال���ن���ج���اح« واأ����ش���اف 
قائد ال�شب�شي يلزمنا وقت طويل 
اأن  ب��ل��د �شغري ل مي��ك��ن  وت��ون�����س 
اخلارج  ع��ل��ى  منفتحا  اإل  يعي�س 

وخ�شو�شا حميطه الأوروبي .

دفة ت�شيري البالد رغم ح�شا�شيتها 
كانت ناجحة وجّنبت البالد عديد 
امل�����ش��اك��ل. وت�������ش���اءل ال��ب��اج��ي عن 
موعد النتخابات القادمة موؤكدا 
ال�شلطة،  ع��ل��ى  ال��ت��ن��اوب  ����ش���رورة 
مناخ  على  تون�س  توفر  و���ش��رورة 
���ش��ي��ا���ش��ي ت����ع����ددي وم�����ت�����وازن يف 
اإط�������ار م����ن ال���دمي���ق���راط���ي���ة وهو 
حاليا،  وج��������وده  ع�����دم  ي�����رى  م����ا 
ن��داء تون�س  اأّن  اأخ��رى  نافيا م��ّرة 
�شرب  اأو  �شيا�شي  لنقالب  ي�شعى 
اأّنهم  مو�شحا  احلالية،  احلكومة 

يطالبون ب�شرعية توافقية.
م�شار  اأن  ال�شب�شي  ق��ائ��د  واع��ت��رب 
ك��ت��اب��ة ال��د���ش��ت��ور ل ي���زال طويال 
اأي�شا  وهناك  جتاذبات  هناك  لأن 
توجهات، وانه كان يظّن اأّن هناك 
خطني اأحمرين هما الف�شل الأول 
من د�شتور 1959 ومكانة املراأة، 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

عقد حزب حركة نداء تون�س ندوته 
الوطنية الأوىل لكوادره حيث اأكد 
رئي�س احلكومة التون�شية الأ�شبق 
ال���ب���اج���ي قائد  ورئ���ي�������س احل������زب 
ال�شب�شي اأن الربنامج الجتماعي 
للحزب  وال�شيا�شي  والقت�شادي 
بات جاهزا واأنه مل يعد هناك اأي 
تون�س  نداء  اإق�شاء  يتم  مربر كي 

من احلوار الوطني .
امل�شاريع  ال�شب�شي  قائد  واأ���ش��اف 
اأع���ددن���اه���ا ول���دي���ن���ا جل����ان تعمل 
وال��ربن��ام��ج امل��ت��ك��ام��ل ج��اه��ز منذ 
ن��ح��و ث��الث��ة اأ���ش��ه��ر ول��ك��ن اأردن����ا 
احلزب  اإط������ارات  ك��اف��ة  ي��ن��ظ��ر  اأن 
اأّن  اإىل  م�شريا  امل�����ش��اري��ع  ه��ذه  يف 
اإخواننا يف حركة النه�شة يلومون 
تون�س  ن����داء  اإن ّ وي��ق��ول��ون  علينا 
نتحاور  ول��ن  برنامج  لديه  لي�س 
م��ع��ه ف��ه��ا ق��د ت��ب��ل��ور ل��دي��ن��ا اليوم 
�شتكون ردة  برنامج و�شرنى كيف 
فعلهم وكيف �شينظرون اإلينا وهل 
�شتتوا�شل فكرة الإق�شاء؟ مع اأنه 

لي�س لها ما يربرها .
وكانت حركة النه�شة الإ�شالمية 
احل��اك��م��ة ق���د ع��اب��ت ع��ل��ى حركة 
املا�شية  امل��رح��ل��ة  ت��ون�����س يف  ن���داء 
اقت�شادي  ل���ربن���ام���ج  اف���ت���ق���اده���ا 

و���ش��ي��ا���ش��ي وا���ش��ح ح��ت��ى ي��ت��م على 
اأ�شا�شه التاأّكد من هويتها ولحقا 

رمّبا التحاور معها.

هوّية تون�ضّية خال�ضة
وحت����دث ال�����ش��ب�����ش��ي ب���اإط���ن���اب عن 
اأن  ينبغي  التي  التون�شية  الهوية 
تكون عليها البالد ويعمل اجلميع 

على احلفاظ عليها .
و����ش���ّدد يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، ع��ل��ى اأن 
هوية حركة نداء تون�س هي هوية 
مراحل  جتمع  بالأ�شا�س  تون�شية 
ما  احل���رك���ة  واأّن  ال���ب���الد،  ت���اري���خ 
الوطني  للم�شروع  امتداد  اإّل  هي 
امل�شروع  مع  انطلق  ال��ذي  الكبري 
ال���وط���ن���ي الإ�����ش����الح����ي ،م�������رورا 
احلزب  موؤ�ش�س  الثعالبي  بال�شيخ 
القدمي وعديد امل�شلحني، و�شول 
اإىل احلزب احلر اجلديد ومرحلة 
الكفاح الوطني وال�شتقالل وبناء 
الدولة وقال نحن ورثة كل هوؤلء، 
ولكننا نوا�شل الآن تطوير تون�س، 
يف  الوطني  امل�شروع  جناح  وبحكم 
ت���ق���دم ال���ب���الد وت���ط���وره���ا، يجب 
يف  التم�ّشي  ذات  يف  العمل  علينا 

كنف الدميقراطية .
مرجعيات  اأّن  ال�شب�شي  واأ���ش��اف 
اأول الّد�شاترة ) ن�شبة  النداء هي 
اإىل حزب الد�شتور حزب بورقيبة( 

النه�شة تريد احلكم منفردة ول 
تتفق مع اأي طرف اآخر .  ويف هذا 
اأّن��ه ل حزب  ال�شب�شي  اأكد  ال�شياق 
البالد  ���ش��اأن  ت�شيري  ال��ي��وم  ميكنه 
مبداأ  توفر  يجب  لذلك  مب��ف��رده 
تعترب  النه�شة  اأن  ومبا  التوافق، 
فانه  خيانة،  لها  خمالف  راأي  كل 
هذا  على  معها  التعامل  ميكن  ل 
حني  قائال  وا�شتدرك  الأ���ش��ا���س.. 
ويعود  ال��ع��ام��ة،  امل�شلحة  ي��ع��ل��ون 
لهم منطق العقل ميكن اأن نلتقي، 
بالدولة  ي��وؤم��ن��ون  ل  اأن���ه���م  رغ���م 
عك�شهم  ونحن  اأ���ش��ال،  التون�شية 
متاما نبني ت�شوراتنا على مفهوم 
املكا�شب  وعلى  التون�شية  ال��دول��ة 
التي حققها ال�شعب التون�شي على 
ال�شب�شي  وب��نّي  ق��رن  م��دى ن�شف 
الدولة  اأنه ل جمال للتفريط يف 
اللتحاق  ت��ري��د  ال��ت��ي  ال��ع�����ش��ري��ة 

بركب الدول املتقدمة.

اجلبهة ال�ضعبية 
حليف مو�ضوعي

ال�شعبية،  ويف حديثه عن اجلبهة 
ال����ق����وة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال���ث���ال���ث���ة يف 
هناك  اأّن  ال�شب�شي،  ق��ال  ت��ون�����س، 
اخ��ت��الف��ا اأول���ّي���ا يف امل��رج��ع��ي��ات ف� 
ي�شارية  م��رج��ع��ي��ات��ه��ا  اجل���ب���ه���ة 
ونحن مرجعيتنا تون�شية ، موؤكدا 

ثّم الحتاد العام التون�شي لل�شغل، 
�شلب  الفاعلة  الحت����ادات  وب��اق��ي 
امل��ج��ت��م��ع ال��ت��ون�����ش��ي. وق�����ال هذا 
منطا  لدينا  لأّن  تون�س  ن��داء  ه��و 
احلفاظ  ع��ل��ي��ن��ا  وج���ب  جمتمعيا 
من  تون�س  فنداء  وتنميته،  عليه 

تون�س واإليها .
تون�س  ن���داء  ح��رك��ة  رئي�س  وت��اب��ع 
قوله لكّل اإ�شالمه ونحن اإ�شالمنا 
له  ع��الق��ة  ل  ق����راآين  اأي  تون�شي 
ب��امل��ظ��اه��ر ال��ت��ي ن��راه��ا ال��ي��وم من 
وقمي�س  ال�شكل  م�شتطيلة  حل��ى 
مّنا  ل��ي�����س  ه����ذا  ذل�����ك..  اإىل  وم����ا 
الّتون�شة  ت��ون�����س..  لي�شت  وه���ذه 
اأن تكون  ه���ي  اإل��ي��ه��ا  ن��دع��و  ال��ت��ي 
هويتنا تون�شية خال�شة اأي عربية 
اإ�شالمية متو�شطية منفتحة على 

حميطها .

اإ�ضالمنا لي�س اإ�ضالم النه�ضة
بحركة  ح���رك���ت���ه  ع����الق����ة  وع������ن 
قال   ، ال����ش���الم���ّي���ة(  ال��ن��ه�����ش��ة) 
بينهما  ي��ف��ّرق  ال��ذي  اأّن  ال�شب�شي 
اإ�شالمية  النه�شة  مرجعية  اأّن 
لي�س  ول����ك����ن  م�����ش��ل��م��ون  ون����ح����ن 
تون�شي  فاإ�شالمنا  الإ�شالم،  نف�س 
جامع  اإىل  ن�������ش���ب���ة  زي�������ت�������ويّن) 
واإ�شالمهم  امل���ع���م���ور(  ال��زي��ت��ون��ة 
حركة  اأّن  ج��ان��ب  اإىل   ، م�����ش��ت��ورد 

ارتياحه لتاأ�شي�س اجلبهة مبا اأنها 
لبنة يف حتقيق التوازن يف امل�شهد 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال��ت��ون�����ش��ي وه���و م��ا مل 
املا�شية.  الن��ت��خ��اب��ات  يف  يتحقق 
ال�شب�شي  ي���خ���ف  مل  ذل�����ك  وم�����ع 
واجلبهة  ت��ون�����س  ن���داء  ح��رك��ة  اأّن 
ال�شعبية ميكن اأن يلتقيا ك� »حلفاء 
مو�شوعيني يف مرحلة ما لأننا ل 

ن�شكك يف وطنيتهم .
الد�شتوريني  بكل  الباجي  ورّح��ب 
وق�����ال يف هذا  ال����ن����داء  ���ش��ل��ب  يف 
حزب  هو  تون�س  ن��داء  اأّن  ال�شياق 
مفتوح  ب��اب��ه  واأّن  التون�شيني  ك��ل 
اأرادوا  ال��د���ش��ات��رة م��ت��ى  ك��ل  اأم����ام 
اإم���ك���ان���ي���ة حتالف  ذل������ك، وح������ول 
كمال مرجان، زعيم حزب املبادرة 
زين  الأ�شبق  الرئي�س  وزراء  واآخر 
العابدين بن علي للخارجية، مع 
قال  الإ���ش��الم��ي��ة،  النه�شة  حركة 
ال�ّشب�شي اأنا اأنّزه كمال مرجان اأن 
يتحالف مع حركة النه�شة لأنني 
اأع��رف��ه ج��ي��دا واأع����رف وال���ده ، يف 
اأّن كمال مرجان �شليل  اإىل  اإ�شارة 
عائلة د�شتورية لن تقدم على مثل 

هذه اخلطوة.

املطلوب �ضرعية توافقية
وع��ن امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة ال��ت��ي متّر 
ب��ه��ا ت���ون�������س، ق����ال رئ��ي�����س حركة 

اأّكد اأّن اإ�ضالم نداء تون�س لي�س اإ�ضالم النه�ضة

الباجي قايد ال�شب�شي: تون�س على م�شارف نكبة كربى..!

الباجي قايد ال�شب�شي

يف ر�ضالة �ضينّية غري م�ضبوقة

ال�شّيدة االأوىل اجلديدة تلهب االإمرباطورية..!

ابت�شم�شورة تكتب تاريخا �شينيا جديدا

اجلي�س املايل ي�شد هجومًا على جاو 

م�شرف يتعهد بتحرير باك�شتان من االإرهاب

حتذيرات من خطر االأحقاد الدينية يف بورما
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  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 62 /2013    مد كل -   م ر-ب- اأظ

مدعي  المارات  اجلن�شية:  املزروعي  حفيظ  بخيت  حم�شن  مدعي/�شيف   
المارات     اجلن�شية:  واخرون  املن�شوري  حممد  �شياح  علي  حممد  عليه: 
مو�شوع الدعوى:�شحة ونفاذ عقد بيع املطلوب اعالنه/ حممد علي �شياح 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  املن�شوري  حممد 
 2013/4/3 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/3/17
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 617 /2012    جت كل -   م ت-ب- اأظ

 مدعي/علي قا�شم غيث اجلن�شية: لبنان مدعي عليه: �شركة تعمري القاب�شة 
الدعوى:ندب خبري     المارات مو�شوع  اجلن�شية:  واخرون  ذ.م.م  لال�شتثمار 
املطلوب اعالنه/ جروب �شفن للعقارات اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  الوقف(  من  )تعجيل 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/15 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر األ نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

2013/3/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
  اعالن بالتحريك يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/9 تنفيذ جتاري

العامةذ.م.م  للمقاولت  ا�شرتلنج  �شركة  عليها:  املحكوم  اىل   
بدائرة  التنفيذ  ادارة  امام  باحل�شور  نخطرك  ن�شرا  عنوانها: 
الق�شاء بابوظبي للجل�شة املحددة يف ال�شاعة 8.30 من �شباح يوم 
حال  ويف  التعليق  التنفيذي  امللف  حتريك  مت  حيث   2013/4/18
عدم احل�شور فان املحكمة �شتتخذ الجراءات القانونية املنا�شبة.

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/19

القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي

دولة المارات العربية املتحدة 
دائرة الق�ساء - ادارة التنفيذ

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الق�شية رقم )2013/668 ( ايجارات املنظورة امام جلنة 
ف�س املنازعات اليجارية )ابوظبي( اللجنة ال�شاد�شة واملرفوعة من 
احمد  حممد  احمد  بوكالة/  العقارات  لدارة  �شريفة  بن   : املدعى 
املتحركة  للهواتف  الوحدة  عليه:  املدعى  لعالن  وذلك  املن�شوري، 
وميثلها/  فادي نايف را�شد ن�شرا وقد حتدد لنظر الدعوى جل�شة 
يوم الحد املوافق 2013/4/1 يف ال�شاعة 12.00 ظهرا يف مقر اللجنة 

وذلك على نفقة �شاحب العالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: نيو جولدن كر�ضنت للتموين )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 202 ملك عبدالقادر زين الدين اخلاجة- نايف- ديرة-    ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    654309 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1076726 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/3/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2013/3/6
بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   11 رقم  مكتب  العنوان:  احل�ضابات   لتدقيق  العاملية 
 04 فاك�س/2327771   04 املمزر  هاتف: 2327770  دي��رة-  را�شد لالعمال اخلريية- 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
11 ملك  رقم  العنوان: مكتب  لتدقيق احل�ضابات   امل�شفي:العاملية  ا�شم 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالعمال اخلريية- ديرة- املمزر  هاتف: 2327770 
04 فاك�س/2327771 04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
كر�ضنت  جولدن  نيو  لت�شفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه 
للتموين)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/3/6 
لديه  وعلى من    2013/3/6 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/13 جتاري كلي              
اىل املدعى عليهما/1- �شركة نوليميت للمقاولت 2- عبداهلل عبداهلل حممد عبدالرحيم 
انوهي   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / ماجد حممد عبداهلل حممد املرزوقي 
الدعوى  عليك  اق���ام  ق��د  ال�شام�شي  العوي�س  رح��م��ه  ع��ب��داهلل  رح��م��ه  ع��ب��داهلل  وميثله: 
والر�شوم  دره��م(    140000( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك 
يف 2012/7/1م.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/2 ال�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/565   

املنذر/حامت بن م�شعود �شاطر 
املنذر اليه:اني�شا بيف�شيفي�شن )جمهول حمل القامة( 

فان املنذر ينذر املنذر اليها ميهل املنذر اليها خم�شة ع�شر يوما لالتي: 1- �شداد كافة 
الق�شاط املرت�شدة والالحقة وعدم الخالل او المتناع عن �شداد اى ق�شط بال�شافة 
اىل �شداد كافة ر�شوم اخلدمات امل�شتحقه لتمكني  املنذر من ا�شتالم مفاتيح الوحده 
وال   -3 وا�شتثمارها.  العقاريه  الوحده  �شركة متخ�ش�شه لدارة  ت�شمية   -2 العقاريه. 
وحتميلك  وق��ت  اي  يف  و�شمانها  حقوقه  كافة  حلفظ  للق�شاء  اللجوء  املنذر  ا�شطر 
كامل امل�شوؤوليه حال �شياع اى حق من حقوقه او اتخاذ البنك لإي اجراء على الوحده 
املطالبة  يف  بحقه  الحتفاظ  مع  امل�شتحقه  املبالغ  كافة  ب�شداد  ومطالبتك  العقاريه 

بالتعوي�س والفوائد   والزامك بكافة الر�شوم وامل�شاريف والتعاب.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  385/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : بنك برودا اجلن�شية: المارات  امل�شتاأنف عليه:�شركة �شاجار كونرتاكتينج 
برايفت ليمتد- ابوظبي- وميثلها ال�شريك املدير/ باتيل برا�شانت كومار غن�شيامبهاي 
وقدرها   زيادة  اىل  احلكم  تعديل   : ال�شتئناف  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون 
126754 درهم  املطلوب اعالنه/ باتيل برا�شانت كومار غن�شيامبهاي   ب�شفته  كفيل 
ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  الهند  اجلن�شية:  الول   عليها  املدعى  لل�شركة  مت�شامن 
امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2074 جت كل-م ت-ب- اأظ   
وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/3/31 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- مع�شكر اآل نهيان 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  385/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : بنك برودا اجلن�شية: المارات  امل�شتاأنف عليه:�شركة �شاجار كونرتاكتينج 
برايفت ليمتد- ابوظبي- وميثلها ال�شريك املدير/ باتيل برا�شانت كومار غن�شيامبهاي 
وقدرها   زيادة  اىل  احلكم  تعديل   : ال�شتئناف  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون 
126754 درهم  املطلوب اعالنه/�شركة �شاجار كونرتاكتينج برايفت ليمتد- ابوظبي- 
المارات   اجلن�شية:  غن�شيامبهاي  كومار  برا�شانت  باتيل  املدير/  ال�شريك  وميثلها 
العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/2074 
جت كل-م ت-ب- اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/3/31 لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- 
مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

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

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

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 33 /2013  مد كل- م ر- ب- اأظ

جهونا  عليه:  مدعي  فل�شطني  اجلن�شية:  عي�شى  ا�شماعيل  ا�شامة  مدعي/ 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  الفلبني  اجلن�شية:  جانو  قيو  فينيزيول 
109.700 درهم املطلوب اعالنه/ جهونا فينيزيول قيو جانو اجلن�شية: الفلبني   
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الثنني املوافق 2013/4/1 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة  و�شورا 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/3/21
قلم املحكمة املدنية                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     

عن  ال�شادر  احلكم  على  بناًء  امل��رزوق��ي  علي  ح�شن  احل�شابي/  اخلبري  يعلن 
حمكمة ابوظبي البتدائية يف الدعوى رقم 2012/1765 جتاري كلي بتاريخ 
بحل   2013/3/18 بتاريخ  املحكمة  عدالة  عن  ال�شادر  والكتاب   2013/2/26
وت�شفية �شركة/ فانتازيا فري�شت لالحذية الن�شائية ذ.م.م- ابوظبي- وتعيينه 
م�شفي  ق�شائي للقيام باعمال الت�شفية ح�شب حكم املحكمة فعلى من لديه 
بامل�شتندات  التقدم  اع��اله  املذكورة  ال�شركة  على  مطالبات  او  عرتا�شات  اي 
الثبوتية خالل خم�شة واربعون يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن اىل مكتب 
امل�شفي على العنوان التايل امارة ابوظبي- اخلالدية- خلف �شويرتام- بناية 
هادي املن�شوري- امليزان- مكتب رقم 3 ا�شفل البناية بقالة املدينة الذهبية 

تليفون :  4445030-050 �س ب 10441

اعــــالن
بحل وت�سفية �سركة وتعيني م�سفي

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
   اعالن عن بيع منقولت  باملزاد العلني
يف النابة رقم 2011/118 را�س اخليمة

 بناء على النابة الواردة الينا من حمكمة ابوظبي البتدائية تعلن 
بيع منقولت  التنفيذ عن  دائرة  البتدائية-  را�س اخليمة  حمكمة 
اكوميد ال�شرق الو�شط �س.ذ.م.م باملزاد العلني والقيمة التقديرية 
للمنقولت )43500( درهم وذلك ل�شالح املحكوم له/ ابراهيم حمد 
حممد علي الدبدوب احلب�شي وذلك يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر 
ظهرا يوم الثالثاء املوافق 2013/4/2 علما بان التاأمني 10% تدفع 

نقدا )مع العلم بان املنقولت عبارة عن معدات طبية(. 
فعلى من يرغب بال�شراك يف املزاد اوالعرتا�س او الطالع عليه 
املزاد  جل�شة  وحتى  الر�شمي  ال���دوام  اثناء  التنفيذ  دائ��رة  مراجعة 

املذكورة.
رئي�س ق�ضم التنفيذ

عن/عي�ضى كرم الأمريي

حكومة را�س اخليمة
  دائرة املحاكم

العدد 10749 بتاريخ 2013/3/25   

) ال�سنية العقارية  ذ.م.م(
العقارية   ال�شنية  عادية  الغري  العمومية  قرار اجلمعية  على  بناء 

امل�شفى  يعلن   ، اأعاله  املذكورة  ال�شركة  بت�شفية  واخلا�س  ذ.م.م 

فكل من  اعالة  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  يو�شف عن  �شعد  اأمري   /

التقدم  علية  اعالة  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له 

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

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

تليفون    . باملطالبة  حقه  ي�شقط  بالإعالن  املحددة  املدة  خالل 

امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى �شارع زايد 

الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( مكتب الهاملى 

و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 10749 بتاريخ 2013/3/25   

) اجلزيرة املتحدة للتطوير ذ.م.م(
املتحدة  اجلزيرة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 

يعلن   ، اأعاله  املذكورة  ال�شركة  بت�شفية  واخلا�س  ذ.م.م  للتطوير 

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

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

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

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

خالل املدة املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .

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

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

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 113
با�ش��م:موؤ�ش�شة جمعه املاجد .

وعنوانه:دبي - �شارع �شالح الدين - �س.ب:156 المارات العربية املتحدة . 
وامل�شجلة حتت رقم:)147( بتاريخ:1994/5/9

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف 2013/3/27 وحتى تاريخ 2023/3/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

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

بتاريخ:2011/11/24 م املودعة حتت رقم: 165652 
با�ش��م:م�شنع انكور اليد ذ.م.م .

وعنوانه:املنطقة ال�شناعية 15 ، �س.ب:2115 ال�شارقة - دولة المارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

الكيماويات التي ت�شتخدم يف ال�شناعة والبحث العلمي والت�شوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة و الب�شتنة 
 ، ، ال�شمدة )طبيعية او �شناعية(  ، البال�شتيك غري املعالج  ، الراتنج ال�شناعي غري معالج  وزراع��ة الغابات 
مركبات اخماد النريان ، م�شتح�شرات �شقى وحلام املعادن ، مواد كيماوية حلفظ املواد الغذائية ، مواد الدباغة 

، مواد الل�شق امل�شتخدمة يف ال�شناعة  .
الواق�عة بالفئة:1 

و�شف العالمة:ACRYLIC CAULK مكتوبة باحرف لتينية باللون ال�شود بطريقة مميزة داخل 
�شكل خما�شي ال�شالع على خلفية بي�شاء و�شوداء ومن ال�شفل الرقم )47( مكتوب باللون البي�س داخل 

�شكل دائري على خلفية �شوداء  .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

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

بتاريخ:2011/11/14 م املودعة حتت رقم: 165055 
با�ش��م:م�شنع انكور اليد ذ.م.م .

وعنوانه:املنطقة ال�شناعية 15 ، �س.ب:2115 ال�شارقة - دولة المارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

املطاط والغوتا بر�شا وال�شمغ وال�شبي�شتو�س وامليكا واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات 
اخرى مواد بال�شتيكية مت�شكلة بالبثق لال�شتعمال يف الت�شنيع مواد التغليف واحل�شو و العزل ، انابيب مرنة 

غري معدنية ، مواد �شيليكونية مانعة للت�شرب  .
الواق�عة بالفئة:17 

و�شف العالمة:ACRYLIC CAULK مكتوبة باحرف لتينية باللون ال�شود بطريقة مميزة داخل 
�شكل خما�شي ال�شالع على خلفية بي�شاء و�شوداء ومن ال�شفل الرقم )47( مكتوب باللون البي�س داخل 

�شكل دائري على خلفية �شوداء  .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

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

بتاريخ:2011/11/24 م املودعة حتت رقم: 165653 
با�ش��م:م�شنع انكور اليد ذ.م.م .

وعنوانه:املنطقة ال�شناعية 15 ، �س.ب:2115 ال�شارقة - دولة المارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

الكيماويات التي ت�شتخدم يف ال�شناعة والبحث العلمي والت�شوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة و الب�شتنة 
 ، ، ال�شمدة )طبيعية او �شناعية(  ، البال�شتيك غري املعالج  ، الراتنج ال�شناعي غري معالج  وزراع��ة الغابات 
مركبات اخماد النريان ، م�شتح�شرات �شقى وحلام املعادن ، مواد كيماوية حلفظ املواد الغذائية ، مواد الدباغة 

، مواد الل�شق امل�شتخدمة يف ال�شناعة  .
الواق�عة بالفئة:1 

و�شف العالمة:الرقم )2500(مكتوب باحرف لتينية باللون ال�شود بطريقة مميزة على خلفية بي�شاء 
يعلوه كلمة )ASMACO( مكتوبة باحرف لتينية بطريقة مميزة داخل خم�شة دوائر خمتلفة الحجام 

و تتو�شط جمموعة جنوم �شوداء حتتها اربعة خطوط �شوداء من كل جانب .  
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

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

بتاريخ:2011/11/24 م املودعة حتت رقم: 165650 
با�ش��م:م�شنع انكور اليد ذ.م.م .

وعنوانه:املنطقة ال�شناعية 15 ، �س.ب:2115 ال�شارقة - دولة المارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

الكيماويات التي ت�شتخدم يف ال�شناعة والبحث العلمي والت�شوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة و الب�شتنة 
 ، ، ال�شمدة )طبيعية او �شناعية(  ، البال�شتيك غري املعالج  ، الراتنج ال�شناعي غري معالج  وزراع��ة الغابات 
مركبات اخماد النريان ، م�شتح�شرات �شقى وحلام املعادن ، مواد كيماوية حلفظ املواد الغذائية ، مواد الدباغة 

، مواد الل�شق امل�شتخدمة يف ال�شناعة  .
الواق�عة بالفئة:1 

مميزة  بطريقة  ال�شود  باللون  لتينية  باحرف  SILICONE RTV(مكتوبة  العالمة:)2000  و�شف 
على خلفية بي�شاء ومن ال�شفل منها الرقم ) 2000(.  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

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

بتاريخ:2011/11/24 م املودعة حتت رقم: 165051 
با�ش��م:م�شنع انكور اليد ذ.م.م .

وعنوانه:املنطقة ال�شناعية 15 ، �س.ب:2115 ال�شارقة - دولة المارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

الكيماويات التي ت�شتخدم يف ال�شناعة والبحث العلمي والت�شوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة و الب�شتنة 
 ، ، ال�شمدة )طبيعية او �شناعية(  ، البال�شتيك غري املعالج  ، الراتنج ال�شناعي غري معالج  وزراع��ة الغابات 
مركبات اخماد النريان ، م�شتح�شرات �شقى وحلام املعادن ، مواد كيماوية حلفظ املواد الغذائية ، مواد الدباغة 

، مواد الل�شق امل�شتخدمة يف ال�شناعة  .
الواق�عة بالفئة:1 

بطريقة  ال�شود  باللون  لتينية  باحرف  مكتوبة   WEATHER SEALANT:العالمة و�شف 
مميزة على خلفية بي�شاء ومن ال�شفل الرقم)2670( مكتوب باللون ال�شود .  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

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

بتاريخ:2011/11/14 م املودعة حتت رقم: 165054 
با�ش��م:م�شنع انكور اليد ذ.م.م .

وعنوانه:املنطقة ال�شناعية 15 ، �س.ب:2115 ال�شارقة - دولة المارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

املطاط والغوتا بر�شا وال�شمغ وال�شبي�شتو�س وامليكا واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات 
اخرى مواد بال�شتيكية مت�شكلة بالبثق لال�شتعمال يف الت�شنيع مواد التغليف واحل�شو و العزل ، انابيب مرنة 

غري معدنية ، مواد �شيليكونية مانعة للت�شرب  .
الواق�عة بالفئة:17 

بطريقة  ال�شود  باللون  لتينية  باحرف  مكتوبة   WEATHER SEALANT:العالمة و�شف 
مميزة على خلفية بي�شاء ومن ال�شفل الرقم)2670( مكتوب باللون ال�شود  .  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749
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يف  للبولو  واحل��ب��ت��ور  للبولو  زي����دان  ف��ري��ق��ا  يفتتح 
كاأ�س  بطولة  الأثنني  اليوم  والن�شف ع�شر  الرابعة 
 2013 لعام  للبولو  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
وتعقبها املباراة الثانية وجتمع فريقي بن دري واأبو 
ظبي يف ال�شاد�شة م�شاًء على ا�شتاد املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان وينظم البطولة بن�شختها 
والبولو  اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  ع�شر  الثالثة 
التي  مبارياتها  وتقام  النادي  مو�شم  خامتة  ومتثل 
على  املقبل  اب��ري��ل  �شهر  م��ن  اخلام�س  لغاية  متتد 
اأر�س ا�شتاد زايد للبولو وامللعب رقم واحد بالنادي 

للبولو  غنتوت  فريق  هي  للبولو  ف��رق   5 مب�شاركة 
احل��ائ��ز ع��ل��ى ب��ط��ول��ة ك��اأ���س دب���ي ال��ذه��ب��ي ال�شبوع 
املا�شي التي اأقيمت بنادي دبي للبولو وفريق زيدان 
ال�شعودي للبولو حامل اللقب وفريق اأبوظبي للبولو 
وفريق بن دري للبولو وفريق احلبتور للبولو علما 
 16 الفرق هو  لكل من هذه  الت�شنيف  اأن جمموع 
ه��ان��دي��ك��اب وي�����ش��م ك��ل ف��ري��ق لع��ب��ني م��ن النخبة 
امل��م��ي��زة م��ن اأب���ن���اء ال���دول���ة وال���ع���رب م��ن الإم�����ارات 
من  املحرتفني  اإىل  بالإ�شافة  وال�شعودية  والأردن 
الأرجنتني.  وحتظى هذه البطولة التي تعد الأكرب 

فالح  ال�شيخ  �شمو  من  كرمية  برعاية  منطقتنا  يف 
بن زايد اآل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�شباق اخليل 
وتتناف�س  اليوم  يف  مباراتني  مبعدل  وتقام  والبولو 
بالإ�شافة  باملو�شم  الأغ��ل��ى  ب��ال��ك��اأ���س  للفوز  ال��ف��رق 

للجوائز والهدايا القيمة.

رهبة البداية 
اأول ظهور لهما يف  املباراة يف  الإفتتاح  يدخل طرفا 
وح�شد  الأوىل  املحطة  جت��اوز  بطموحات  البطولة 
البداية وخ�شو�شياتها وتعترب  لتجاوز رهبة  نقاط 
اأوراق الفريقني مت�شابة لدرجة كبرية وخا�شة من 
حيث الالعبني املواطنني واملحرتفني الأرجنتينني 
حيث ميتلك فريق زيدان الذي يقوده رجل العمال 
اللقب  عن  الدفاع  رحلة  يف  زي��دان  عمرو  ال�شعودي 
املحرتفني  اب�����رز  وي�����ش��م  ج����ول   16 وه����و مي��ت��ل��ك 
جانب  اإىل  جول   9 برابوتي�شي  هيجو  الرجنتينني 
بينما  6 ج��ول وهيا�س ج��ول واح��د،  زميله اورجنيا 
�شفر  احلبتور  حبتور  ال�شاب  احلبتور  فريق  يقود 
جول والرجنتيني كوتينيو 6 جول وزميله مارتيز 
جول   6 كوتينيو  والرجنتيني  جول  �شفر  جول   7
وزم��ي��ل��ه م��ارت��ي��ز 7 ج���ول ىل ج��ان��ب ن��ي��ل��و 3 جول 
تقدمي  ت�شتهدف  متجان�شة  جم��م��وع��ة  وي�����ش��ك��ل��ون 
اأف�شل العرو�س بهذا احلدث الكبري يتوقع ان يقدم 

الفريقني مباراة كبرية و�شاخنة.

�ضعيد وفار�س وجهان لوجه
وتقام املباراة الثانية عند ال�شاد�شة م�شاًء على اأر�س 

دري  ب��ن  ف��ري��ق��ي  فيها  يلتقي  ل��ل��ب��ول��و  زاي���د  ا���ش��ت��اد 
بقيادة �شعيد بن دري وفريق ابو ظبي بقيادة فار�س 
املواطنني  الالعبني  اب��رز  من  ويعتربان  اليبهوين 
لوجه عدة  التقيا وجهاً  ان  و�شبق  الريا�شة  يف هذه 
لذلك  والث����ارة  الندية  مبارياتهم  و�شهدت  م���رات 
من املتوقع ان ميثل هذا اللقاء نهائي مبكر. وي�شم 
الالعبني  من  كل  �شعيد  جانب  اإىل  دري  بن  فريق 
7 جول  اأول���ي���ف���ريا  7 ج���ول وزم��ي��ل��ه  ب��رات�����ش��ي  ج ج 
اإىل  2 جول، بينما ي�شم فريق ابو ظبي  وجون�شيو 
جانب فار�س اليبهوين �شفر جول كل من الالعبني 
7 جول  5 جول وج��وان جون�شو  مانويل الربات�شي 
وت�����ش��ت��اأن��ف مباريات  ج����ول.   2 ف��ريج��و���س  وج�����وان 
الأوىل  مبباراتني  الأربعاء  غد  بعد  ع�شر  البطولة 
للبولو  زايد  ا�شتاد  امللعب  على  والن�شف  الرابعة  يف 
غنتوت  وفريق  ال�شعودي  زي��دان  فريق  بني  وجتمع 
امللعب رقم  اأر���س  ال�شاد�شة على  الثانية يف  وتعقبها 

واحد ويلتقي فيها بن دري مع احلبتور.

املن�ضوري : مفاجاأت �ضارة للجماهري وجوائز 
قيمة والدعوة مفتوحة

وجه �شعيد بن حوفان املن�شوري نائب رئي�س جمل�س 
اإدارة النادي ودعا كافة اجلماهري من هواة وع�شاق 
التي  البطولة  مناف�شات  حل�شور  ال��ب��ول��و  ري��ا���ش��ة 
امل�شتويات  لتكافوؤ  ن��ظ��راً  عنوانها  الإث����ارة  �شتكون 
واأعلن  بالبطولة  امل�شاركة  اخلم�شة  للفرق  الفنية 
الفنية  والفقرات  الفعاليات  من  العديد  وج��ود  عن 
واألعاب لالأطفال يف حديقة بنك اأبو ظبي بالإ�شافة 

خا�شة  للجماهري  ال�����ش��ارة  امل��ف��اج��اآت  م��ن  ل��ل��ع��دي��د 
التمتع  اإىل  بالإ�شافة  للبطولة  اخلتامية  باملباراة 
بالعديد من الأن�شطة الرتفيهية الأخرى من األعاب 
وتوفري  ال�شغرية  البوين  خيول  وعرو�س  الأطفال 
كاأ�س  باأن بطولة  واأ�شاف  احتياجات اجلمهور  كافة 
�شت�شهد  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
خامتة  �شتكون  اأنها  كما  الفرق  بني  �شديدا  تناف�شا 

مو�شم قوي جلميع الفرق .

اهتمام  اخلــتــامــيــة..  للمباراة  مبا�ضر  نقل 
اعالمي

العالم  و�شائل  من  كبري  باهتمام  البطولة  حتظى 
املتنوعة املحلية واخلارجية حيث تقوم كل من بولو 
لين وجملة بي كيو العاملية للبولو بتغطية احلدث 
ورعايته ملا متثله البطولة من اأهمية يف عامل البولو 

يف املنطقة وكذلك قناة �شكاي نيوز اربيا . 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي��ة ب��ن��ق��ل مبا�شر  و���ش��ت��ق��وم ق��ن��اة 
والتتويج  اخلتام  وحفل  اخلتامية  املباراة  لفعاليات 
ع�شاق  من  امل�شاهدين  ملاليني  الفر�شة  تتيح  والتي 
البطولة  وفعاليات  اأح���داث  ملتابعة  الريا�شة  ه��ذه 
الهم والأقوى يف ريا�شة البولو باملو�شم الريا�شي 

باملنطقة .

اكتمل عقد املتاأهلني اإىل دور الثمانية يف دوري �شفن 
اآب لكرة القدم ملوؤ�ش�شات حكومة دبي ، التي ينظمها 
دب���ي للمرطبات  و���ش��رك��ة  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جم��ل�����س 
املوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  مت��ث��ل  ف��ري��ق��ا   41 مب�����ش��ارك��ة 
على  وتتناف�س  بدبي  احلكومية  والدوائر  والهيئات 
مالعب نادي �شباط �شرطة دبي يف فئتي حتت 37 

عاما وفوق 38 عاما.
 37 حت��ت  لفئة  ال�16  دور  مباريات  نتائج  وج���اءت 

العامة  الإدارة  فريق  فوز  التايل:  النحو  على  عاما 
ل���الإق���ام���ة و�����ش����وؤون الأج����ان����ب ع��ل��ى م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
لالإعالم بنتيجة 2-1، ال�شوق احلرة على موؤ�ش�شة 
على  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة   ،2-3 دب��ي  م��ط��ارات 
بلدية دبي 3-2 بفارق ركالت الرتجيح بعد التعادل 
يف الوقت الأ�شلي 2-2، مكتب �شمو ويل عهد على 
7-6 ب���ف���ارق رك����الت ال��رتج��ي��ح بعد  حم��اك��م دب���ي 
ال��ق��ي��ادة العامة   ،1-1 ال��وق��ت الأ���ش��ل��ي  ال��ت��ع��ادل يف 

ل�شرطة دبي على طريان الإمارات 13-�شفر، هيئة 
 ،2-4 ال��ري��ا���ش��ي  دب��ي  جمل�س  على  ب��دب��ي  ال�شحة 
الطرق  هيئة  ع��ل��ى  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
واملوا�شالت 4-2 والنيابة العامة على جمارك دبي 
1-1 يف  التعادل  3-2 بفارق ركالت الرتجيح بعد 
 37 الأ�شلي. وتتوا�شل مناف�شات فئة حتت  الوقت 
يلتقي  حيث  مار�س(   30( املقبل  ال�شبت  ي��وم  عاما 
ويل  �شمو  مكتب  مع  العامة  النيابة  الثمانية:  دور 

هيئة  م��ع  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  دب��ي،  عهد 
ال�شوق  مع  بدبي  ال�شحة  هيئة  دب��ي،  ومياه  كهرباء 
احل����رة، ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي م��ع الإدارة 
ي�شبقها  فيما  الأج��ان��ب.  و���ش��وؤون  ل��الإق��ام��ة  العامة 
التي  عاما   38 ف��وق  لفئة  الثمانية  دور  مواجهات 
تقام يوم اخلمي�س املقبل )28 مار�س(، حيث يلتقي: 
جمل�س دبي الريا�شي مع بلدية دبي، الإدارة العامة 
احلاكم،  �شمو  دي��وان  الأجانب مع  و�شوؤون  لالإقامة 

هيئة ال�شحة بدبي مع القيادة العامة ل�شرطة دبي، 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ع  دب��ي  م��ط��ارات  موؤ�ش�شة 
ي�شهد  ا�شبوع  كل  ال�شبت من  ي��وم  اأن  يذكر  امل��دين. 
امل�شاحبة  الفعاليات  ظل  يف  خ�شو�شا  لفتا  اإق��ب��ال 
�شحوبات  اأب��رزه��ا  وم��ن  ا�شبوعيا  اإقامتها  يتم  التي 
ل��ل��ج��م��اه��ري وال���ف���رق احل��ا���ش��رة ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
ومنها:  ال��ع��دي��د  ت��وزي��ع  مت  حيث  القيمة،  اجل��وائ��ز 
للمرطبات  دب��ي  �شركة  من  املقدمة  ذكية  الهواتف 

وت��ل��ف��زي��ون��ات ب���الزم���ا م���ن ���ش��رك��ة ب��و���س جمموعة 
اإىل ج��ان��ب ع���دد م��ن اجلوائز   ، ب��ن ح����ارب  حم��م��د 
فندق  روت��ان��ا،  فندق  وادي،  وايلد  م��ن:  املقدمة من 
ميدان،  فندق  دب��ي،  ثاين  دو�شيت  فندق  اأتالنتي�س، 
رام��ادا ب��الزا، مطعم وحلويات احلالب ومطعم دار 
القمر، علما بانه قد مت تخ�شي�س منطقة لالأطفال 
لتنظيم الفعاليات والأن�شطة لل�شغار، و�شيتم اإقامة 

�شحب على �شيارة �شيفروليه يف اليوم اخلتامي.

الريا�شي  اأمني عام جمل�س دبي  ال�شريف  اأحمد  الدكتور  اأ�شاد 
عن�شرا  بو�شفها  الدولية  ف��زاع  ب��ط��ولت  تلعبه  ال��ذي  ب��ال��دور 
مهما �شاهم يف حتقيق التطور الذي ت�شهده حاليا ريا�شات ذوي 

الحتياجات اخلا�شة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
انطالقا من  ال��ب��ط��ولت  ه��ذه  دع��م  املجل�س على  واأك���د حر�س 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات 
ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي الذي اأمر بت�شخري 
املجتمع  ن�شيج  يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  الفئة  ل��ه��ذه  الإم��ك��ان��ي��ات  جميع 

افتتاح بطولة فزاع  ال�شريف خالل ح�شوره  الإم��ارات��ي. وعرب 
ب��ن��ادي �شباط  للمعاقني  ال��ق��وى  لأل��ع��اب  ال��دول��ي��ة اخل��ام�����ش��ة 
اإع��ج��اب��ه بحفل الف��ت��ت��اح الأن��ي��ق ال���ذي عك�س  �شرطة دب��ي ع��ن 
اجلهد الكبري الذي تقوم به اللجنة املنظمة التي ت�شم نخبة 
�شبيل  الكثري يف  الذين قدموا  الطويلة  اأ�شحاب اخلربات  من 

الرتقاء بريا�شات ذوي الحتياجات اخلا�شة.
واأبدى الأمني العام �شعادته بحجم امل�شاركة الكبري يف املناف�شات 
بتواجد اأكرث من 450 لعبا ولعبة من 31 دولة مبا يعك�س 

الدولية  ف���زاع  ب��ط��ولت  ب��ات��ت حتتلها  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة  امل��ك��ان��ة 
الدولية  اخل��ارط��ة  على  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  لريا�شات 
املناف�شات  يف  الإرادة  لفر�شان  التوفيق  ال�شريف  ومتنى  حاليا. 
التتويج  من�شات  اأعلى  اإىل  وال�شعود  املتقدمة  املراكز  وحتقيق 
لندن  يف  املا�شية  الباراملبية  الأل��ع��اب  دورة  يف  احل��ال  ك��ان  كما 
حينما ح�شد جنومنا امليداليات الذهبية يف اإجناز جديد لأبناء 
اأ�شحاب امل�شريات احلافلة يف �شتى املجالت والأحداث  الوطن 

الدولية. 

اأمني جمل�س دبي الريا�شي: بطوالت فزاع �شاهمت يف تطوير 
ريا�شات ذوي االحتياجات اخلا�شة

مواجهتان يف انطالق كاأ�س رئي�س الدولة للبولو 

زيدان البطل يواجه احلبتور وبن دري يقابل اأبوظبي يف االفتتاح اليوم

اكتمال عقد املتاأهلني اإىل دور الثمانية يف دوري �شفن اآب للموؤ�ش�شات احلكومية بكرة القدم 

اأعلنت حلبة مر�شى يا�س ام�س طرح 
تذاكر �شباق جائزة الحتاد للطريان 
2013 يف   1 ل��ل��ف��ورم��ول  ال��ك��ربى 
اأب��وظ��ب��ي وال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز ه���ذا العام 
على  حتتوي  ج��دي��دة  فئات  باإ�شافة 

املزيد من اخليارات الرتفيهية.
وجاء طرح التذاكر تر�شيخا للمكانة 
�شباق  ب���ه���ا  ي��ح��ظ��ى  ال���ت���ي  ال���ع���امل���ي���ة 
كاأحد  اأبوظبي  يف  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة 
الفورمول1  �شباقات  ج��ولت  اأك��رث 
العامل  م�شتوى  على  وترفيها  متعة 
وت���ت���ي���ح ف���ئ���ات ال����ت����ذاك����ر اجل���دي���دة 
حتديد  الفورمول1  �شباقات  ملحبي 
اخ��ت��ي��ارات��ه��م ال��رتف��ي��ه��ي��ة م���ن بني 

جم���م���وع���ة ك����ب����رية م�����ن ال����ربام����ج 
اأ�شعارها  وتبداأ  الرائعة  والفعاليات 

من 395 درهما لل�شخ�س الواحد.
وج���اء ط���رح ه���ذه ال��ف��ئ��ات اجلديدة 
نظرا للنمو املتزايد لأعداد الراغبني 
يف  الفورمول1  ���ش��ب��اق  ح�����ش��ور  يف 

حلبة مر�شى يا�س باأبوظبي.
وت��ت�����ش��م��ن ال���ت���ذاك���ر اجل���دي���دة فئة 
اأبوظبي  تلة  يف  املفتوحة  امل�شاحات 
ال���ت���ي ���ش��ت��ت��ي��ح ل��ل��م��زي��د م���ن حمبي 
هذا  ح�شور   1 ال��ف��ورم��ول  �شباقات 
احلدث العاملي. و�شيتمكن امل�شجعون 
من احل�شول على تخفي�س احلجز 
على  امل���ائ���ة  يف   20 ب��ق��ي��م��ة  امل��ب��ك��ر 

يتم  التي  التذاكر  فئات حمددة من 
حجزها حتى 31 مايو 2013.

الرئي�س  ك��ري��ج��ان  ري��ت�����ش��ارد  وق����ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي حل��ل��ب��ة م��ر���ش��ى ي��ا���س ان 
للطريان  الحت�������اد  ج����ائ����زة  ����ش���ب���اق 
اأبوظبي  يف   1 ل��ل��ف��ورم��ول  ال��ك��ربى 
الأبرز  الريا�شي  احل��دث  اأن��ه  اأث��ب��ت 
ترفيهية  خ�����ي�����ارات  ي����ق����دم  ال�������ذي 
تزال  ول  اجلميع  تنا�شب  م�شاحبة 
يقدمها  التي  الرتفيهية  اخل��ي��ارات 
اأبوظبي  يف  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة  �شباق 
الأكرث متيزا دون منازع م�شريا اىل 
الرتفيهية  اخل��ي��ارات  نطاق  تو�شيع 
ع��رب ط���رح امل��زي��د م��ن ف��ئ��ات تذاكر 
ع�شاق  كافة  لتنا�شب  ال�شباق  دخ��ول 
وحمبي الفورمول1 حمليا وعامليا.

نطاق  لتو�شيع  جهودنا  اإن  واأ���ش��اف 
براجمنا الرتفيهية امل�شاحبة ل�شباق 
ل��ل��ط��ريان الكربى  ج��ائ��زة الحت����اد 

2013 ما  اأب��وظ��ب��ي   1 ل��ل��ف��ورم��ول 
ال���ت���ع���اون مع  دون  ل��ت��ت��ح��ق��ق  ك���ان���ت 
�شركائنا يف �شركة الحتاد للطريان 
والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  وهيئة 
ل��ل��رتف��ي��ه وكذلك  ف���ال����س  و���ش��رك��ة 
ال���دع���م امل�����ش��ت��م��ر ال����ذي ن��ت��ل��ق��اه من 
اأب���وظ���ب���ي. وت�����ش��م��ل فئات  جم��ت��م��ع 
تذاكر  املطروحة  اجل��دي��دة  التذاكر 
الغداء  وت���ذاك���ر  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  ال��ب��اق��ات 
املبكر يوم اجلمعة وتذكرة امل�شاحات 
اإ���ش��اف��ة اإىل ال��ع��دي��د من  امل��ف��ت��وح��ة 
اخليارات احل�شرية وت�شمل ال�شرفة 
امل��ط��ل��ة ع��ل��ى احل��ل��ب��ة وب����رج مر�شى 
يا�س وكذلك تذكرة مرور يا�س التي 
ا�شتكمال متعة  �شتتيح لزوار احللبة 
ح�شور �شباق الفورمول1 والدخول 
يا�س  امل���ائ���ي���ة  الأل�����ع�����اب  ع�����امل  اإىل 
ووت���ر ورل���د وك��ذل��ك ع���امل فرياري 

اأبوظبي.

اإماراتي اأول راٍم عربي يحرز ميدالية عاملية بعد التعديالت التي اأجراها االحتاد الدويلبدء طرح تذاكر �شباق جائزة االحتاد للطريان الكربى للفورموال1 2013 يف اأبوظبي
فاز بطل الإم��ارات �شيف خليفة بن فطي�س باملركز 
الثالث يف بطولة كاأ�س العامل للرماية التي اأختتمت 
له  عاملية  ميدالية  اأول  ام�س..حمققا  املك�شيك  يف 
الربونزية  امليدالية  �شيف  ون��ال  ولآ���ش��ي��ا.  وللعرب 
يف ب��ط��ول��ة رم��اي��ة الأط���ب���اق م��ن الأب�����راج الإ�شكيت 
اجلديدة  ال���ت���ع���دي���الت  ب��ع��د  ل���ه  م�����ش��ارك��ة  اأول  يف 
وال��ربن��ام��ج ال��ذي اأع���ده الحت���اد ال���دويل للرماية. 
العامل  ذهبية  اب��ن فطي�س قريبا من حتقيق  وك��ان 
اأوف الذي  ال��ذي تخلى عنه يف ال�شوت  ل��ول احل��ظ 
�شبق اجلولة النهائية والخرية والذي يحدد طريف 
العاملي  الجن���از  الإم����ارات  بطل  واأه���دى   . النهائي 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س 
حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإىل 
الإم��ارات. كما اأهدى فوزه اإىل �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  واإىل  الريا�شي  دبي  جمل�س 
حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س اللجنة الأوليمبية 
الوطنية واإىل ال�شيخ �شعيد بن مكتوم بن را�شد اآل 
مكتوم الداعم الأول لفريق الأ�شكيت. واأعرب بطلنا 
العاملي �شيف بن فطي�س عن �شعادته البالغة بالفوز 
بربه  اإمي��ان��ه  لأن  تتزعزع حلظة  ثقته مل  اإن  وق��ال 
قويا وهو ي�شعر اأنه يقف اىل جانبه يف كل خطواته 
منوها باأنه كان ياأمل اأن يهدى الإمارات اأول ذهبية 
عاملية ورقم قيا�شي عاملي ح�شب النظام والربنامج 
لأول  البطولة  ه��ذه  ب��دا تطبيقه يف  ال��ذي  اجلديد 
ب��ن فطي�س  �شيف  ال��ربون��زي  بطلنا  وت��اأه��ل   . م��رة 
طبقا   119 حقق  اأن  بعد  النهائي  قبل  ال��دور  اىل 
م���ن اأ����ش���ل 125 ط��ب��ق��ا و���ش��ط م��ن��اف�����ش��ة ب���ني 41 
راميا ووفق النظام اجلديد فقد دخل اجلولة قبل 

اخلتامية ور�شيده واأقرانه اخلم�شة الآخرين �شفر 
16 ويحرز  م���ن  15 ط��ب��ق��ا  الأط���ب���اق جل��م��ع  م���ن 
هانكوك  ال�شابق  ال��ع��امل  وبطل  الأم��ريك��ي  ال��رام��ي 
ك��م��ا ج��م��ع الربيطاين  16 ط��ب��ق��ا.  اأ���ش��ل  16 م��ن 
ماكجفريث  ج���ون  والأم���ريك���ي  طبقا   15 م��اي��ك��ل 
14 طبقا وتازا  15 طبقا والإيطاليان لود لوجي 
12 طبقا وخرجا من ال�شباق على امليداليات فيما 
لعب �شيف ومايكل وجون �شوت اأوف لفك الرتباط 
هانكوك  الأمريكي  �شيلعب مع  لتحديد من  بينهم 
على الذهبية والف�شية ومن يلعب على الربونزية 
ماكجفريث  ج���ون  اأوف  ال�����ش��وت  ب��داي��ة  يف  وخ�����ش��ر 
مايكل  والربيطاين  لعبنا  بني  املناف�شة  لتنح�شر 
وبعد �شبع طلقات تنحاز الطلقة الذهبية اىل مايكل 
ليدخل �شيف بن فطي�س يف الرتتيب الثالث ليلعب 
مع الأمريكي ماكجفريث على امليدالية الربونزية 

ليفوز بها وبجدارة حمققا 15 طبقا من اأ�شل 16 
طبقا. وحر�س ال�شيخ �شعيد بن مكتوم بن را�شد اآل 
متابعة  على  الأ�شكيت  فريق  وداع���م  كابنت  مكتوم 
البطولة بجولتها اخلم�س التمهيدية وجولة قبل 
املهنئني  اأول  وك���ان  اخلتامية  اجل��ول��ة  ث��م  النهائي 
يف  طلقاته  اأن��ه��ى  حينما  فطي�س  ب��ن  �شيف  لبطلنا 
الثانية والن�شف فجرا. كما تلقى �شيف بن فطي�س 
الكمايل  امل�شت�شار حممد  ات�شال هاتفيا من �شعادة 
الوطنية ه��ن��اأه فيها  الأومل��ب��ي��ة  ال��ع��ام للجنة  الأم���ني 
الري�شي  نا�شر  اأحمد  اللواء  واأج��رى  الغايل  بالفوز 
رئي�س احتاد الرماية ات�شال هاتفيا بالرامي �شيف 
 . الإحت��اد  ادارة  جمل�س  واأع�شاء  وهناأه  فطي�س  بن 
املقبلة  العامل  ت�شت�شيف بطولة  الإم��ارات  اأن  يذكر 
اأبريل يف نادي العني للفرو�شية والرماية  منت�شف 

واجلولف.

اعـــالن تغيري ا�سما 
امل�شاعد  ع��ب��داهلل  م�شاعد  جنمه  ان���ا  
واحمل  اجلن�شية   ام��ارات��ي��ة  املنهايل 
جواز �شفر رقم )ع 2112123( وارغب 
يف تغيري ا�شم اأبنتي ندى عبدالرحمن 
اجل��ن�����ش��ي��ة وحتمل  ه���ن���دي���ة  ن���ه���دي 
�شفر رقم )H5876393( من  ج��واز 
ن���دى ع��ب��دال��رح��م��ن ن��ه��دي اىل ندى 
النهدى  عامر  علي  عبدالرحمن 

وهذا للعلم.

اعـــالن تغيري ا�سما 
انا  �شناء عبدالرحمن نهدى 
هندية اجلن�شية  واحمل جواز 
 )H5876567( رق��م  �شفر 
ا�شمي من  تغيري  وارغ���ب يف 
�شناء عبدالرحمن نهدي اىل 
علي  عبدالرحمن  �ضناء 
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العراقي  ن���ادي )الت�����ش��الت(  ف��از 
لبطولة  الوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  ب��ل��ق��ب 
ا�شيا  غ����رب  ان���دي���ة  اب���ط���ال  دوري 
م�شاء  اختتمت  وال��ت��ي  لل�شطرجن 
عمان  الردن��ي��ة  العا�شمة  يف  ام�س 
الردين  امل��ل��ك��ي  ال���ن���ادي  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
وب����دع����م ورع�����اي�����ة وا������ش�����راف من 
الحتاد ال�شيوي لل�شطرجن وتاهل 
بذلك نادي الت�شالت اىل نهائيات 
دوري ابطال اندية ا�شيا لل�شطرجن 
العراقي  الت�������ش���الت  ف����وز  وج����اء 
من  نقطة   17 على  ح�شوله  بعد 
8 مباريات وتعادل  خالل فوزه يف 
يف مباراة وحيدة امام نادي ال�شعلة 
ال��ي��م��ن��ي وب�����ش��ج��ل خ����ايل م���ن اية 
اللقب  اث���ره  على  ا�شتحق  خ�شائر 

بكل جدارة وا�شتحقاق.
وج���اءت م��را���ش��م ال��ت��وي��ج يف �شالة 
امل���ل���ك احل�����ش��ني ب���ن ط����الل مبقر 
لل�شطرجن  الردين  امللكي  الحت��اد 
و�شهد  الريا�شي  احل�شني  مبجمع 
حفل اخلتام وقام بتتويج الفائزين 
ع��ط��وف��ة ال��دك��ت��ور ���ش��ام��ي املجايل 
يف  لل�شباب  العلى  املجل�س  رئي�س 

ح�شور ه�شام علي الطاهر المني 
العام لالحتاد ال�شيوي لل�شطرجن 
الذي القى خطابا ا�شاد فيه بح�شن 
و�شكر كل  الفائزين  التظيم وهنئ 
من �شاهم يف اجناح البطولة و�شهد 
التتويج  و�شارك يف مرا�شم  احلفل 
ع�شو  اجلبوري  عبدالمري  ظافر 
الدويل  لالحتاد  التنفيذي  املكتب 

لل�شطرجن رئي�س الحتاد العراقي 
العذري رئي�س  للعبة وعبدالكرمي 
ا�شيا واح��م��د جرادات  احت��اد غ��رب 
نائب رئي�س الحتاد امللكي الردين 

لل�شطرجن.
م���ن ج��ه��ة اخ����رى ا���ش��ت��ط��اع ممثل 
العام  ال���������دوري  وب����ط����ل  ال�����دول�����ة 
ارب��ع��ة موا�شم  اخ���ر  الم���ارات���ي يف 

لل�شطرجن  الثقايف  ال�شارقة  ن��ادي 
الو�شافة  ل���ق���ب  ع���ل���ى  احل�������ش���ول 
امليداليات  ون����ال  ال���ث���اين  وامل���رك���ز 
نقطة   15 جمع  ان  بعد  الف�شية 
جراء فوزه يف 7 مباريات وخ�شارة 
وتعادل  البطل  ام��ام  كانت  وحيدة 
�شاحب  الردين  امل���ل���ك���ي  ام��������ام 
الر�����س واجل��م��ه��ور ال���ذي ج���اء يف 

الر�شيد  ب��ن��ف�����س  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز 
ويوؤكد  ال��ربون��زي��ة  امليدالية  ون��ال 
امل��راق��ب��ون ان���ه ك���ان ب��ام��ك��ان امللك 
من  ابعد  اىل  ال��ذه��اب  ال�شرقاوي 
لعبه  ب��ا���ش��راك  ق���ام  اذا  الف�شية 
ال�����دويل ع���ب���داهلل ح�شن  ال����ش���ت���اذ 
احلمادي يف جميع املباريات ال ان 
الخ���ري غ��اب ع��ن اك��رث م��ن ن�شف 

ارتباطه  ب�شبب  البطولة  مباريات 
اجازة  على  ح�شوله  وعدم  بالعمل 

تفرغ ريا�شي لتمثيل الدولة.
الطاولت  ميداليات  �شعيد  وعلى 
الن�شبة  بنظام  احت�شابها  مت  التي 
عدد  اىل  املحققة  للنتائج  املئوية 
املباريات امللعوبة كانت النتائج على 
ال��ن��ح��و ال��ت��ايل : ال��ط��اول��ة الوىل 

ا�شتطاع لعب ال�شارقة )المارات( 
بذهبية  الفوز  عبدالرحمن  �شامل 
حتقيقه  ب���ع���د  الوىل  ال����ط����اول����ة 
وبن�شبة  ج����ولت   9 م��ن  ن��ق��اط   8
%89 وجاء يف املركز الثاين وحاز 
املحرتف  الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة  على 
جاجن�شفيلي  م����رياب  اجل���ورج���ي 
)العراق(  الت�شالت  فريق  لعب 

وامليدالية  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز  ام�����ا 
بطل  ن�شيب  من  فكان  الربونزية 
اوكرانيا وامل�شنف الول بالبطولة 
النادي  لع����ب  ك����ورب����وف  ان����ات����ون 
امللكي )الردن( اما بقية الطاولت 
ف�����ج�����اءت ع���ل���ى ال���ن���ح���و ال����ت����ايل: 
ال��ط��اول��ة ال��ث��ان��ي��ة : ال��ذه��ب��ي��ة فاز 
كرفات�شيف  مارتن  الوك���راين  بها 
لعب ال�شارقة )المارات( الف�شية 
يحيى فرج لعب ال�شعلة )اليمن( 
�شر�شم  �شعد  ال��دك��ت��ور  ال��ربون��زي��ة 
لعب الت�شالت )العراق(الطاولة 
الثالثة : الذهبية فاز بها نوح علي 
ح�شني لعب الت�شالت )العراق( 
النادي  ال�شمهوري  احمد  الف�شية 
عمر  ال��ربون��زي��ة  )الردن(  امل��ل��ك��ي 
)المارات(  ال�شارقة  لعب  نعمان 
ال��ط��اول��ة ال��راب��ع��ة : ال��ذه��ب��ي��ة فاز 
الت�شالت  ج��واد  عزيز  احمد  بها 
)ال����ع����راق( ال��ف�����ش��ي��ة من���ر حممد 
ا���ش��م��اع��ي��ل ال���ك���ه���رب���اء )ال����ع����راق( 
�شامي  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ربون���زي���ة ح�����ش��ل 
امللكي  ال�����ن�����ادي  م�����ن  ����ش���ف���اري���ن���ي 

)الردن( .

يا�س حفال الربعاء  بني  نادي  يف لفتة طيبة ينظم 
املنغروف  ب��ف��ن��دق  اجل������اري  م���ار����س  اجل������اري   27
املبارزة  فريق  لتكرمي  وذل��ك   ، اأبوظبي  بالعا�شمة 
بالنادي احلا�شل على املركز الثالث يف بطولة احتاد 
غرب اأ�شيا لالأندية التي ا�شت�شافها نادي الريموك 
ال��ك��وي��ت��ي يف ال���ف���رتة م���ن ال��ث��ام��ن وال��ع�����ش��رون من 
نوفمرب وحتى الأول من دي�شمرب من العام املا�شي. 
اجنازات  قدمت  ن�شائية  عنا�شر  تكرمي  ايل  ا�شافة 
ال��الع��ب��ني واجلهازين  ب��ت��ك��رمي  و���ش��ي��ق��وم  ل��ل��ن��ادي. 
الري�شي  نا�شر  اأحمد  اللواء  �شعادة  والداري  الفني 
اإدارة النادي وبح�شور �شعادة مبارك  رئي�س جمل�س 
و�شعادة  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  حم���ريوم  ب��ن 
�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العامري  �شعيد  �شهيل 

الألعاب الريا�شية و اأع�شاء جمل�س اإدارة النادي.
وياأتي تكرمي اإدارة ال�شماوي لفريق املبارزة يف اإطار 
ابناء  م��ن  املتميزين  ت��ك��رمي  ع��ل��ى  ال��دائ��م  حر�شها 
بحتمية  منها  واإمي��ان��ا  اللعبات،  خمتلف  يف  ال��ن��ادي 
حتفيز املواهب ال�شابة دائما بهدف تقدمي الأف�شل 

لريا�شة الإمارات ب�شكل عام وللنادي ب�شكل خا�س.

ا�شيا للمبارزة واح��دة من  وتعد بطولة احتاد غرب 
اأهم البطولت القارية التي ت�شاهم دائما يف تطوير 
اللعبة على �شعيد القارة ال�شفراء، و�شارك بني يا�س 
فيها ببعثة ر�شمية �شمت ثمانية لعبني هم ماجد 
، عبد  امل��ن�����ش��وري  ن��ا���ش��ر  ع��ل��ي  امل��ن�����ش��وري،  �شلطان 
الرحيم حمد اخلياري ، علي عبدالرحمن احلمادي 
، عبد اهلل ح�شن احلمادي ، حممد ح�شن الها�شمي، 
نهيان حممد العزعزي ، خليفة عبد النور الزرعوين 
، وقاد �شماوي املبارزة فنياً املدرب فتحي اأبو الفتوح 
الوفد  ورئي�س   ، امل��رزوق��ي  ربيعه  حممد  والدارى 

حممد غامن املن�شوري .
11 ن��ادي��ا م��ن دول غرب  ك��م��ا ���ش��ارك يف ال��ب��ط��ول��ة 
الكويت  ال�شباب واجلهراء والريموك من  اأ�شيا هي 
امل��م��ل��ك��ة العربية  وال�������ش���واب وال���ه���دى وال���ن���ور م���ن 
العراق  واجلي�س من  والحت��اد من قطر  ال�شعودية 

A.I.M من اإيران واملحرق من مملكة البحرين.
يا�س  ب��ن��ي  ال���ذي ح�شل عليه  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  وي��ع��د 
بني  ال�شر�شة  املناف�شة  ظل  يف  املقايي�س  بكل  اإجن��ازا 
واأن  ل�شيما  احل���دث،  لقب  على  امل�����ش��ارك��ة  الأن��دي��ة 

للغاية  متميز  مب�شتوى  ظ��ه��روا  ال�����ش��م��اوي  لع��ب��ي 
اخلربة  �شاحبة  الأندية  من  العديد  على  وتفوقوا 
العامري  �شهيل  اأكد  اللعبة. من جانبه  الطويلة يف 
اأن  الريا�شية  الأل��ع��اب  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اإدارة ال�شماوي ت�شعى دائما لتحفيز لعبيها خا�شة 
املتميزين منهم بهدف دفعهم نحو تقدمي الأف�شل 
التي  ال��ن��ادي  لبعثة  ال�شكر  ال��ع��ام��ري  دائ��م��ا، ووج���ه 
�شاركت يف بطولة غرب اأ�شيا وقال: من دون �شك ان 
ح�شول الفريق على املركز الثالث يف البطولة يعد 
اإجنازا بحد ذاته يف ظل قوة الفرق امل�شاركة من 11 
اأ�شيا ومتنى اأن يكون ما حتقق  ناٍد مثلوا دول غرب 
والإزده���ار  التقدم  من  مزيد  نحو  بداية  اإل  هو  ما 
ل��الأل��ع��اب اجل��م��اع��ي��ة وال��ف��ردي��ة ب��ن��ادي ب��ن��ي ي��ا���س ، 
ودعم  م�شاندة  اأج���ل  م��ن  اجل��ه��د  مب�شاعفة  ووع���د 
معلنا  ال�شماوية،  للقلعة  تنتمي  التي  الفرق  جميع 
اأن امل�شتقبل القريب �شوف ي�شهد املزيد واملزيد من 
التطورات على ال�شعيدين الفني والإداري ، ل�شيما 
متطلبات  كافة  لتوفري  قوة  بكل  ت�شعى  الإدارة  واأن 
النجاح جلميع فرق النادي التي ت�شارك يف املناف�شات 

املحلية واخلارجية .
وخالل احلفل �شيتم تكرمي العن�شر الن�شائي �شواء 
يف لعبة املبارزة اأو لعبة كرة ال�شلة ، وذلك حل�شول 
الأول  امل��رك��ز  على  القبي�شي  ح��م��دة  امل��ب��ارزة  لع��ب��ة 
اأثناء  امل��ب��ارزة  �شيف  ���ش��الح  يف  الذهبية  وامل��ي��دال��ي��ة 
للمبارزة  املفتوحة  الحت���اد  بطولة  ف��ى  م�شاركتها 
الفرتة  خ��الل  اخليمة  راأ���س  مبدينة  اأقيمت  والتى 

من 08 – 2013-02-09 .
لل�شيدات  ال�����ش��ل��ة  ف���ري���ق  م���ن  3 لع���ب���ات  وت���ك���رمي 
لإخ���ت���ي���اره���م ���ش��م��ن ����ش���ف���وف م��ن��ت��خ��ب الم�������ارات 
لدول  امل��راأة  لريا�شة  الثالثة  ال��دورة  فى  للم�شاركة 
 03 من  الفرتة  خالل  البحرين  العربية-  اخلليج 

– 13-03-2013 وهن :
اأحمد  عبيد  اأمنة   -2 مظفر   عبدالرحمن  �شوق   -

املهريي
- حمامة جابر املن�شوري 

امل��ه��ريي وذلك  ���ش��امل  ت��ك��رمي الالعبة هند  واأي�����ش��اً 
املاج�شتري  درجة  على  الدرا�شي وح�شولها  لتميزها 

فى اجلرائم اللكرتونية . 

ال�ضارقة جاء ثانيًا وامللكي الردين فاز بالربونزية

نادي )االت�شاالت( العراقي يفوز بدوري اأبطال اأندية غرب اآ�شيا لل�شطرجن وتاأهل لنهائيات القارة

نظمت اإدارة الرتبية الريا�شية يف وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون 
مع منطقة عجمان التعليمية وق�شم الأن�شطة والبيئة املدر�شية يف 
القدم  كرة  الأول لرباعم  املهرجان  الثقايف  الريا�شي  نادي عجمان 
مدار�س  �شبع  300 طالب ميثلون  املهرجان  �شارك يف  يف عجمان. 
من احللقة الأوىل �شفوف الرابع واخلام�س فيما ياأتي املهرجان يف 
القدم  كرة  ون�شر  لتعزيز  الوطني  امل�شروع  �شل�شلة مهرجانات  اإط��ار 
يف م��دار���س ال��دول��ة ويف عامه ال��ث��اين على ال��ت��وايل..ك��م��ا ي��اأت��ي من 
منطلق ال�شراكة بني وزارة الرتبية والتعليم واحتاد الإمارات لكرة 
الن�شطة  رئي�س ق�شم  ال�شعايل  املهرجان علي خليفة  القدم. ح�شر 
املدربني  تطوير  مدير  ح�شن  اهلل  عبد  والكابنت  املدر�شية  والبيئة 

عمر  حممد  وال��ك��اب��نت  للم�شروع  الفني  وامل�شت�شار  ال��ك��رة  ب��احت��اد 
رئي�س جلنة التحكيم باحتاد كرة القدم وجمال املدفع رئي�س ق�شم 
الرتبية  وزارة  يف  الريا�شية  الرتبية  اإدارة  يف  الريا�شية  الأن�شطة 
يف  والتدريب  التخطيط  ق�شم  رئي�س  ال�شجواين  وطاهر  والتعليم 
اإدارة الرتبية الريا�شية والكابنت حممد عبيد مدير نادي عجمان 
والكابنت حازم مدرب كرة القدم بالنادي وفاطمة حممد طه موجهة 
الرتبية الريا�شية بعجمان امل�شرفة على املهرجان . وت�شمن برنامج 
امل�شاركة  املهرجان فعاليات متميزة ومباريات بني الفرق الطالبية 
امل�شابقات  خالل  واملناف�شة  الحتكاك  اأج��واء  على  تعويدهم  بهدف 
 . للعبة  ال�شا�شية  الفنية  امل��ه��ارات  عر�س  اإىل  بالإ�شافة  الكروية 

الريا�شية �شكره وتقديره  �شيد بكر موجه الرتبية  من جهته قدم 
التي  الكبرية  الت�شهيالت  التعليمية على  اإدارة منطقة عجمان  اىل 
قدمتها لإجناح املهرجان وتعاونها وجهودها التي عززت امل�شروع من 
خالل تطبيقه يف مدار�س عجمان كما �شكر كل امل�شرفني وامل�شرفات 
موؤكدا اأن التعاون الذي اأبدته وزارة الرتبية والتعليم ممثلة بادارة 
الرتبية الريا�شية يبعث على الأمل يف تطور كرة القدم الإماراتية 
املراحل  قطاع  �شرتفد  مواهب  من  امل�شروع  �شيفرزه  ما  خ��الل  من 
واأ�شاف �شيد بكر   . الدولة  باملواهب على م�شتوى  ال�شنية بالأندية 
القدم  ك��رة  مهرجان  انطالق  �شي�شهد  الثالث  الدرا�شي  الف�شل  اأن 

لطالب ال�شف الثالث على م�شتوى الدولة.

الرتبية تنظم مهرجان كرة قدم لطالب منطقة عجمان التعليمية

بهدف حتفيز املتميزين

بني يا�س يحتفي بتكرمي فريق املبارزة احلائز على كاأ�س املركز الثالث فى بطولة احتاد غرب اآ�شيا للمبارزة االأربعاء املقبل
�ضهيل العامري : التكرمي بداية النطالقة وانتظروا املزيد م�ضتقباًل

بولـــت يف�شــــل بالفــــوز يف 
�شبـــــاق 400 مـتـــــر

ف�شل العداء اجلامايكي او�شني بولت حامل 6 ذهبيات اوملبية يف �شباقات ال�شرعة 
يف الفوز يف �شباق مل�شافة 400 م اقيم يف بالده .

ق��ط��ع ب��ول��ت امل�����ش��اف��ة يف 44ر46 ث��ان��ي��ة، وح���ل ث��ان��ي��ا خ��ل��ف ن��ي��ول���س مايتالند 
)79ر45 ث(. وهو ال�شباق الثالث لبولت يف هذه امل�شافة هذا العام وقال بولت 
يف  املقبلة  امل�شاركة  اىل  واتطلع  ا�شابة،  دون  من  ال�شباق  انهيت  �شعيد لنني  انا 
الربازيل ، يف 31 اجلاري ميتاز بولت )26 عاما( بال�شرعة الهائلة على امل�شافات 
�شباقات  الوملبيتني يف  ولندن  بكني  العاب  ذهبيات يف  �شت  احرز  الق�شرية، وقد 

100و200 و4 مرات 100 م.

فقدان جواز �سفرت
انتونيتو  امل������دع������و/  ف���ق���د 
ك�����ادو������ش�����ايل ب����اك����ولن����اجن    
-الفلبني اجلن�شية    -  جواز 
�شفره   رقم     )305861( 
�شادر من الفلبني  من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/8365584

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ حممد اليا�س 
حممد �شالح     -باك�شتاين 
اجلن�شية    -  جواز �شفره   
  )17770( رق���������������م     
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      الت�������ش���ال 

 050/7730736

فقدان جواز �سفرت
زينبه  امل�����دع�����وة/  ف���ق���دت 
والياكام بارامبا   -هندي 
اجلن�شية    -  جواز �شفرها   
رق������م     )4175208(

�شادر من الهند  من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/4451555

فقدان جواز �سفرت
رام  بابو لل  املدعو/  فقد 
نيوا�س     -هندي اجلن�شية    
�����ش����ف����ره  رق����م      -  ج��������واز 
در  3420582(�شا (
من الهند  من يجده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      الت�������ش���ال 

 055/8729418

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ �شيدا مو�شى 
اجلن�شية-  اأثيوبية  �شيد- 
ج���������������واز �������ش������ف������ره رق������م   
)1158176(�شادر من 
اأث��ي��وب��ي��ا  م��ن ي��ج��ده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      الت�������ش���ال 

 050/5931033

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و/اجن���ى حممد 
ع���ب���دال���ظ���اه���ر حممد  ي���ك���ن 
اجلن�شية     -م�����ش��ر  ع��ي�����ش��ى  
-  ج��������واز ������ش�����ف�����ره    رق����م     
يجده  من   )5146528(
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 055/7890234

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و/ن��ه��ي��ل حممد 
اف�شل     -هندي اجلن�شية    
-  ج��������واز ������ش�����ف�����ره    رق����م     
�����ش����ادر   )1982068(
ي��ج��ده عليه  الهند م��ن  م��ن 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م     

 050/6712680

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/احمد ابراهيم 
ح�شني الزيني   -فل�شطني 
اجلن�شية    -  جواز �شفره    
رق������م     )3060275(   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      الت�������ش���ال 

 050/9309146

فقدان جواز �سفرت
ا�شيا  امل������دع������وة/  ف����ق����دت 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف حم��م��د ابو 
عي�شى -الردين اجلن�شية    
����ش���ف���ره���ا   رقم      -  ج�����واز 
)233153(   من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 050/7911654

فقدان جواز �سفرت
جان  املدعو/عبداهلل  فقد 
امري حممد   -افغان�شتان 
اجلن�شية    -  جواز �شفره    
   )247425( رق����������م     
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      الت�������ش���ال 

 050/9543666

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

بتاريخ:2013/5/24 م املودعة حتت رقم: 157584 
. I Media Integrated Media Solutions LLC با�ش��م:اي ميديا للحلول العالمية املتكاملة ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي Abu Dhabi البطني - �س.ب:112494 المارات العربية املتحدة . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

جتميع املعلومات يف قواعد بيانات حا�شوب - العالقات العامة - درا�شات الت�شوق .
الواق�عة بالفئة:35 

�شميك  بخط   ) )اي  حرف  عن  عبارة  اللف  حرف  العربية  باللغة  ميديا(  )اي  العالمة:كلمة  و�شف 
املتكاملة ذ.م.م( بخط �شغري يوازي كلمة اي ميديا  باللغة الجنليزية وحتتها كلمة )للحلول العالمية 
 Integrated Media(كلمة �شميك وحتتها  ال���� )I( بخط  باللغة الجنليزية حرف   )Imedia(كلمة

  . )Imedia( بخط �شغري يوازي كلمة )Solutions LLC
ال�ش��رتاطات:  . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

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

بتاريخ:2012/11/26 م املودعة حتت رقم: 182582 
با�ش��م:ال�شركة املتحدة انرتاكو للمقاولت .

وعنوانه:العني - عود التوبة - �س.ب:14792 - هاتف:037665699 - فاك�س:037655977 . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

 - املتخ�ش�شة  غري  املن�شاأت  ادارة  خدمات   - للمباين  العامة  ال�شيانة   - بانواعها  املباين  م�شاريع  م��ق��اولت 
املقاولت امليكانيكية - املقاولت الكهربائية - مقاولت تركيب وا�شالح نظم التربيد وتكييف الهواء - مقاولت 

الن�شاءات املعدنية  .
الواق�عة بالفئة:37 

ثم  الغامق  الحمر  من  وتبدا  اللون  متدرجة  عر�شي  ب�شكل  مائلة  حمراء  خطوط  العالمة:ثالث  و�شف 
الحمر الفاحت ثم الحمر الباهت وتتو�شطهم كلمة )ENTRACO( باللغة الجنليزية بحروف كبرية 

ولونها رمادي .  
ال�ش��رتاطات:دون �شرط  . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/592   

را�شد  علي  املحاميني/  بوكالة  اجلن�شية-  هندي  ���ش��ريوي��ا-  ب��خ��ت��اوار  ال�شيد/�شنجاي  امل��ن��ذر: 
الظاهري وعبدالرحمن حممد املازمي  املنذر اليهما: 1- �شتيفانو جا�شباريني-ايطايل اجلن�شية 

-2- �شركة بهاري انف�شتمنت )�س.ذ.م.م(  )جمهول حمل القامة( 
 عماًل باأحكام ن�س الفقرة الوىل من املادة )144( من قانون الجراءات املدنية الحتادي- ينبه 
املنذر على املنذر اليهما ويكلفهم متكافلني ومت�شامنني ب�شرعة وفاء و�شداد كامل قيمة ال�شيكات 
ارقام ) 572، 573، 576، 596، 597، 598، 626، 627( وامل�شحوبة على بنك دبي التجاري فرع املكتوم 
بقيمة 520.000  الف درهم وذلك يف موعد اق�شاه �شبعة ايام من تاريخ ن�شر هذا العالن. وال 
الدين  بقيمة  للمطالبة  اليهما  املنذر  قبل  القانونية  الج���راءات  كافة  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر 
ا�شتحقاق  تاريخ  من  التاخريية  والفوائد  والتعوي�شات  والت��ع��اب  وامل�شاريف  الر�شوم  وكافة 

ال�شيكات املو�شوفة ب�شدر هذا النذار وحتى ال�شداد التام.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
  اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 840 /2012    جت جز-   م ت-ب- اأظ

 مدعي/موؤ�ش�شة فا�شت لتاأجري ال�شيارات ل�شاحبها/�شعيد عمر يو�شف املهريي 
اجلن�شية: المارات مدعي عليه: موؤ�ش�شة املجموعة التجارية العامة اجلن�شية: 
املطلوب  درهم(   9.699( بقيمة  مالية  الدعوى:مطالبة  مو�شوع  المارات 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة  التجارية  املجموعة  اعالنه/موؤ�ش�شة 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الربعاء املوافق 2013/3/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/2/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اأم�������س يف جممع  اخ��ت��ت��م��ت م�����ش��اء 
ح�����م�����دان ب�����ن حم���م���د ب�����ن را����ش���د 
الثانية  اجل��ول��ة  ب��دب��ي  ال��ري��ا���ش��ي 
ل��ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل��غ��ط�����س ف��ي��ن��ا-

ميديا 2013 والتي �شهدت هيمنة 
�شينية على جمريات احلدث، حيث 
ال�شينيون  ال��غ��ط��ا���ش��ون  ا���ش��ت��ح��وذ 
وكان  البطولة،  ذه��ب  معظم  على 
ال�شيني هو  للفريق  م�شك اخلتام 
الفوز بذهبيتي نهائي الغط�س من 
من�شة ثابتة 10م رجال و�شيدات. 
ال���������ش����ي����دات وا����ش���ل���ت  ن���ه���ائ���ي  يف 
رول�������ني، بطلة  ت�����ش��ني  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
تاألقها  املزدوجة  والأوملبياد  العامل 
ب��ح�����ش��د ث�����اين ذه���ب���ي���ة ل���ه���ا يف يف 
مب�شابقة  ف���وزه���ا  اإث�����ر  ال��ب��ط��ول��ة 
10م  ث��اب��ت��ة  من�شة  م��ن  ال��غ��ط�����س 
الإجن��از عقب  ه��ذا  وياأتي  �شيدات، 
لذهبيتها  اخل��م��ي�����س  ان���ت���زاع���ه���ا 
الأوىل يف مناف�شة الغط�س الثنائي 
املتزامن 10م اإىل جانب مواطنتها 

ليو هويك�شي.
ج��اء تقدم رول��ني يف ه��ذه امل�شابقة 
متيزت  التي  الأوىل  الغط�شة  منذ 
ب�����اأداء ق���وي وث���اب���ت، ومت��ك��ن��ت من 
بر�شيد  حم��اولت��ه��ا  جميع  اإن��ه��اء 
نقطة،   403.85،21.95
ميغان  مناف�شتها  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ة 

بنفيتو بفارق وا�شح. 
بنفيتو  ال��ك��ن��دي��ة  ق��دم��ت  ب���دوره���ا 
عر�شاً جمياًل ومتنا�شقاً كما كانت 
تطمح وجنحت يف جمع 381.90 
ف�شية  ملنحها  كافية  ك��ان��ت  نقطة 
ف�شيتها  اإىل  ل��ت�����ش��اف  امل�����ش��اب��ق��ة، 
الأخرى التي فازت بها يف م�شابقة 
ب�شحبة   10 امل���ت���زام���ن  ال��غ��ط�����س 

اأبدت بنفيتو  روزلني فيليون، وقد 
���ش��ع��ادت��ه��ا ب���ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة حيث 
اأ���ش��ع��ر مب��زي��د م��ن الثقة،  ق��ال��ت: 
ح�شاباتي  اأع������دت  ال���ت���اأه���ل  ف��ب��ع��د 

الذي  الأخطاء  ورك��زت على تاليف 
هو  الآن  وه��ديف  مدربي،  اقرتحها 
واإذا  ن��ق��ط��ة،   400 اإىل  ال��و���ش��ول 
�شيكون  ف��ال��ف��وز  ذل���ك  م��ن  متكنت 

هنا  رائعة  اأوقاتاً  اأم�شيت  حليفي، 
ال�شباحة  وح��و���س  دب���ي،  واأح��ب��ب��ت 

كان يف غاية الروعة. 
اأم����ا امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ف��ق��د ك���ان من 

كولتونوفا  يوليا  الرو�شية  ن�شيب 
جنحت  التي  نقطة(   371.05(
اإبعاد  يف  ال���راب���ع���ة  حم��اول��ت��ه��ا  يف 
اإىل  ب��روب��ني  بريتاين  الأ�شرتالية 
نقطة(   369.80( الرابع  املركز 
الربونزية  مب��ي��دال��ي��ت��ه��ا  وال��ظ��ف��ر 
ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ف���وزه���ا ب�������الأوىل يف 
10م،  امل��ت��زام��ن  الغط�س  م�شابقة 
بانديليال  امل��ال��ي��زي��ة  ح��ل��ت  ب��ي��ن��م��ا 
امل��رك��ز اخلام�س  ري��ن��ون��غ يف  ب��ام��غ 
نقطة،   353.50 ب����ر�����ش����ي����د 
وال���ك���ن���دي���ة روزل��������ني ف���ي���ل���ي���ون يف 

ال�شاد�س 289.15.
من�شة  م���ن  ال��غ��ط�����س  ن��ه��ائ��ي  ويف 
ثابتة 10م رجال، �شهدت املناف�شة 
عرو�شاً عاملية رائعة اأمتعت جمهور 
جممع حمدان بن حممد بن را�شد 
الريا�شي، حيث جنح ال�شيني لني 
التي  ال��ق��وي��ة  املناف�شة  ورغ���م  ل��ي��و 
ت�شني  اآي���زن  مواطنه  م��ن  واجهها 
ت�شدر  يف   )571.50 )ف�����ش��ي��ة 
 586.90 ب��ر���ش��ي��د  امل���ج���م���وع���ة 
عقب  فرحاً  ليو  لني  وق��ال  نقطة، 
ال��ف��وز: اأن��ا را���س ع��ن نتائجي هنا 
اإمكانية  ه��ن��اك  ول��ك��ن  )ذهبيتني( 
لتحقيق املزيد من التح�شن لأنني 
اأري����د اأن اأك����ون اأف�����ش��ل، خ��ا���ش��ة يف 
بر�شلونا. )بطولة العامل لل�شباحة 

فينا 2013 يف �شهر يوليو(. 
من  فكانت  املناف�شة  برونزية  اأم��ا 
ن�شيب الرو�شي فيكتور مينيباييف 
 538.05 ع���ل���ى  ح�������ش���ل  ال�������ذي 
ن��ق��ط��ة، وق�����ال ع��ق��ب ذل�����ك: ل بد 
لكي  واأت��درب كثرياً  اأعمل بجد  اأن 
اأمتكن من التغلب على ال�شينيني، 
بوجودي  كثرياً  ا�شتمتعت  ولكنني 

يف دبي. 
وج������اء ت���رت���ي���ب ال����رو�����ش����ي اآرت���ي���م 
ال����راب����ع  امل����رك����ز  ت�������ش���ي���زاك���وف يف 
بر�شيد 495.25 نقطة تتوا�شل 

للغط�س  العامل  بطولة  مناف�شات 
ف��ي��ن��ا-م��ي��دي��ا يف م��دي��ن��ة اإدن�����ربه 
-19 من  الفرتة  يف  ال�شكتلندية 

بعد  ت��ن��ت��ق��ل  اأن  ع��ل��ى  اب���ري���ل،   21

وغوادالغارا،  مو�شكو،  اإىل  ذل��ك 
قبل اأن تختتم اجلولة الأخرية يف 
مك�شيكو �شيتي يف الفرتة من 24-

26 مايو.

•• املنامة-البحرين: 

�شائق  �شميد،  كليمن�س  النم�شاوي  اأح���رز 
حتّدي  بطولة  لل�شباقات،  ال��ن��اب��ودة  فريق 
كاأ�س بور�شه جي تي3 ال�شرق الأو�شط التي 
اختتمت على حلبة البحرين الدولية اأم�س 
)ال�شبت(، وذلك بعد احتالله املركز الثاين 

يف اجلولة ال�12 الأخرية من البطولة.
وان��ط��الق��اً م��ن امل��رك��ز ال��ث��اين خلف زميله 
 14 اأ�شل  الأزه���ري، من  ك��رمي  الفريق  يف 
�شائقاً على خط بداية ال�شباق، مل ي�شتطع 
�شميد جتاوز الأزهري للفوز باجلولة، غري 
فوزه  ل�شمان  كافياً  ك��ان  الثاين  املركز  اأّن 
التي حّققت  البطولة،  الأول له يف  باللقب 
جناحاً كبرياً يف مو�شمها الرابع، حيث جاء 
فريق  �شائق  اللقب  على  الوحيد  مناف�شه 
يف  الفي�شل  العزيز  عبد  ال�شعودية  �شقور 

املركز الثالث.
واأتى احتالل �شميد للمركز الثاين يف اأكرث 
لي�شمن  واإث���ارة  تناف�شاً  البطولة  �شباقات 
الفي�شل،  عن  نقطة   14 بفارق  اللقب  له 
بطل املو�شمني الأول والثالث من البطولة 
الذي بلغ ر�شيده 262 نقطة، بينما احتّل 
العام  الرتتيب  يف  الثالث  املركز  الأزه���ري 

بر�شيد 224 نقطة.
ثنائي  خو�س  توّقعوا  الكثريين  اأن  ورغ��ّم 
ف��ري��ق ال��ن��اب��ودة اجل��ول��ة اخل��ت��ام��ي��ة ب�شيء 
ال���و����ش���ول اإىل خط  ل�����ش��م��ان  م���ن احل�����ذر 
باأمان، دارت مناف�شة ملحمّية بني  نهايتها 
كبرياً  ت�شميماً  اأظ��ه��را  اللذين  ال�شائقني 

على الفوز ببطولة اجلولة.
واإثر اإح��رازه لقب حتّدي كاأ�س بور�شه جي 
تي3 ال�شرق الأو�شط، قال البطل اجلديد 
ال�شائقني  ببطولة  الثنائي  الفوز  �شميد: 
وال���ف���رق ه��و ل�����ش��ع��ور رائ����ع. ه���ذا ه��و لقبي 
الأول، وياأتي تتويجاً ملو�شم عظيم بالن�شبة 
يل. مل اأكمل جولة واحدة فقط هذا املو�شم، 
الأمور  ك��ل  لكّن  اأب��وظ��ب��ي،  يف  اأقيمت  وه��ي 
بالن�شبة يل.  ي��رام  ما  �شارت على  الأخ���رى 
اأف�شل  �شائقاً  العزيز  عبد  مّني  جعل  لقد 
عرب حتّديه يل طيلة املو�شم. اإّنه بطل بكل 

ما للكلمة من معنى. 
وكان التناف�س بني �شميد والفي�شل قد بداأ 
التاأّهل،  جولة  يف  عليهما  الأزه���ري  بتقّدم 
لينطلق من املركز الأول على احللبة البالغ 
مرتاً.  و411  كيلومرتات  خم�شة  طولها 

املناف�شة  خلو�س  الفي�شل  ا�شطر  ولذلك 
ع��ل��ى ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة ان��ط��الق��اً م��ن املركز 
ال�شّف  من  اأي  البداية،  خط  على  الثالث 

الثاين خلف الأزهري و�شميد.
ال�شباق  ان��ط��الق  الح��ت��م��الت قبل  وك��ان��ت 
يكفيه  ك��ان  النم�شاوي  فال�شائق  وا���ش��ح��ة، 
احتالل اأحد املراكز الثمانية الأوىل ل�شمان 
الأنفا�س  حتب�س  جولة  ويف  اللقب.  اإح���راز 
تغرّيت خاللها مراكز الطليعة مّرات عّدة 
بني ثنائي فريق النابودة، حافظ الأزهري 
قبل  ال�شباق  بداية  الأول عند  على مركزه 
اأن يخ�شره مل�شلحة �شميد يف اللّفة الثانية.

الفي�شل،  قّدمه  الذي  الرفيع  الأداء  ورغم 
ك���ان ح��ام��ل ل��ق��ب امل��وم�����س امل��ا���ش��ي ي�شارع 
�شائقي  ل��ت��ج��اوز  امل�شافة  يجد  فلم  وح���ده، 
يف  وخ�شو�شاً  امل��ق��ّدم��ة،  يف  ال��ن��اب��ودة  فريق 
ظّل التزاحم ال�شديد بينهما. ويف النهاية، 
لعبت خربة الأزهري دوراً يف ح�شم املواجهة 
املو�شم  لها هذا  فوز  اأّول  ليحرز  زميله  مع 
باأ�شلوب ملفت. وبعد حلوله ثالثاً يف نهاية 
حامل  الفي�شل،  العزيز  عبد  ق��ال  ال�شباق، 
اإىل  التهنئة  اأق����ّدم  امل��ا���ش��ي:  امل��و���ش��م  ل��ق��ب 
فقد  الرائع،  مو�شمه  على  �شميد  كليمن�س 
م�شتقباًل  اأّن  البطولة  ج��ولت  طيلة  اأثبت 
ي��ن��ت��ظ��ره يف ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة، وفوزه  رائ���ع���اً 
باللقب جاء عن ج��دارة. هديف كان ت�شّدر 
كان  ل��ك��ّن��ه  الأول،  امل��ن��ع��ط��ف  ع��ن��د  ال�����ش��ب��اق 

مزدحماً بثنائي فريق النابودة. لقد خا�شوا 
معركة حامية مع بع�شهما البع�س ول�شوء 
و�شوف  اأمت��ّك��ن من اخرتاقهما.  احل��ظ مل 

اأعود يف املو�شم املقبل ل�شتعادة لقبي. 
اأّما والرت ليخرن مدير حتّدي كاأ�س بور�شه 
بقوله:  ف�شّرح  الأو�شط،  ال�شرق  تي3  جي 
اأثبت  الذي  �شميد  كليمن�س  تهنئة  اأوًل  اأوّد 
مو�شمها  يف  البطولة  اإح����راز  على  ق��درت��ه 
ال���راب���ع. ون��ت��ائ��ج��ه ال��ب��اه��رة ت��ت��ح��ّدث عن 
التي  امل����ّرات  ع���ّدد  �شعيد  على  اإن  نف�شها، 
بعد حتقيقه  الأول  املركز  فيها من  انطلق 
اأو  التاأهيلية،  اجل���ولت  يف  الأوق����ات  اأ���ش��رع 
حّققها  التي  النت�شارات  عدد  �شعيد  على 
خ���الل امل��و���ش��م، وك���ّل ذل���ك حت��ّق��ق يف اأكرث 
الإط���الق.  على  تناف�شاً  البطولة  م��وا���ش��م 
ول���دي���ه طموحات  ����ش���اب  ���ش��ائ��ق  ك��ل��ي��م��ن�����س 
التجربة يف  ه��ذه  ت�شهم  اأن  واأرج���و  ك��ب��رية، 
من  املزيد  لتحقيقه  ومتّهد  م�شريته  دع��م 
لريا�شة  الدولية  ال�شاحة  على  النجاحات 
ال�شيارات مع تطّلعه للم�شاركة يف  �شباقات 

البطولت الأوروبية. 
واأ���ش��اف ليخرن: اأه��م��ّي��ة ه��ذا ال��ي��وم وهذه 
البطولة تتعّدى الكوؤو�س وتتويج الأبطال. 
فكل جانب من جوانب حتّدي كاأ�س بور�شه 
ت���ط���ّور هذا  الأو�����ش����ط  ال�������ش���رق  ج���ي تي3 
ال�شائقون  م�����ش��ت��وًى ج��دي��داً  وب��ل��غ  امل��و���ش��م 
اإ�شافة  واملناف�شة  ال��ت��ح��ّدي  وروح  وال��ف��رق 

اجلمهور  ق��ب��ل  م���ن  ال���ع���ام  اله���ت���م���ام  اإىل 
واأنا فخور مبا حتّقق،  الراعية.  وال�شركات 
ل  التو�شّ مع  للم�شتقبل  كذلك  ومتحّم�س 
اإىل ريا�شة �شيارات عاملية امل�شتوى �شتجعل 
بعد عام.  واأف�شل عاماً  اأك��رب  البطولة  من 
الفر�س  تتيح  اأخرى  فلي�شت هناك بطولة 
الأو�شط  ال�شرق  ال��واع��دة يف  امل��واه��ب  اأم��ام 
لكت�شاب اخلربة. ونحن بداأنا من اللحظة 
ال�شتعداد للمو�شم اخلام�س من البطولة. 
ه���ذا ومت��ّي��زت امل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى ال��ف��وز بلقب 
واملتعة،  باحلما�س  الف�شية  مي�شالن  فئة 
كما يف فئة ال�شائقني، حيث بداأ في�شل بن 
لدن �شائق فريق �شقور ال�شعودية ال�شباق 
اأمام  نف�شه  وجد  لكّنه  الفئة،  يت�شّدر  وهو 
���ش��ائ��ق ف��ري��ق البحرين  ���ش��غ��ط ك��ب��ري م��ن 
ال�شاب زيد  الكويتي  حممد مطر وال�شائق 

اأ�شكناين. 
ال���ث���ام���ن ع���ل���ى خ����ط بداية  امل����رك����ز  وم�����ن 
رائعة  ان��ط��الق��ة  ب��ن لدن  ال�����ش��ب��اق، ح��ّق��ق 
املركز  اإىل  ل��ي��ت��ق��ّدم  الأول  امل��ن��ع��ط��ف  ح��ت��ى 
النهاية  حتى  عليه  حافظ  الذي  اخلام�س، 
الف�شية  الفئة  بلقب  التتويج  له  �شمن  ما 
197 نقطة. واأنهى حممد  اإذ بلغ ر�شيده 
م��ط��ر امل��و���ش��م ب��اح��ت��الل��ه امل��رك��ز ال��ث��اين يف 
حني  يف  نقطة،   181 بر�شيد  الفئة  ه��ذه 
احتل املرتبة الثالثة اأحد جنوم املو�شم زيد 
اأ�شكناين )18 عاماً( بر�شيد 169، وذلك 

لدن  ب��ن  في�شل  وق���ال  الأول.  مو�شمه  يف 
لها  يا  الف�شية:  الفئة  بلقب  تتويجه  بعد 
بلغا  فالإثارة واحلما�س  رائعة.  من جتربة 
باإحرازي  �شعيد  واأن��ا  ت�شّدق.  ل  م�شتويات 
انتهى  املو�شم  اأن  املوؤ�شف  لكّن  الفئة،  لقب 
لقد كان حافاًل بالتناف�س واملواجهات، وكم 
دون  من  ال�شباقات  ت�شتمّر  اأن  اأمتّنى  كنت 
بالن�شبة  ه��ذا  من  اأجمل  �شيء  فال  توّقف. 
ل�شائقي ال�شباقات يف املنطقة، فهي البطولة 
ال��وح��ي��دة م��ن نوعها ه��ن��ا، وه��ي مت��ام��اً ما 
املنطقة،  من  ال�شائقني  اأف�شل  اإليه  ي�شعى 
هذه  لتطوير  الوحيدة  الطريقة  اأنها  كما 
روؤية  واأمتّنى  الأو�شط  ال�شرق  يف  الريا�شة 
املزيد من امل�شاركة يف املو�شم املقبل، واأتطّلع 

اإىل الفئة الذهبية بالتاأكيد. 
ع�����ش��رة، بات  الثانية  ان��ت��ه��اء اجل��ول��ة  وب��ع��د 
ت��رت��ي��ب ���ش��دارة حت���ّدي ك��اأ���س ب��ور���ش��ه جي 
التايل:  ال�شكل  على  الأو�شط  ال�شرق  تي3 
 .2 ن��ق��ط��ة(،   276( �شميد  كليمن�س   .1
 .3 نقطة،   )262( الفي�شل  العزيز  عبد 
كرمي الأزه��ري )224 نقطة(، 4. في�شل 
مطر  حممد   .5 نقطة(،   197( لدن  بن 
 169( اأ�شكناين  زي��د   .6 نقطة(،   181(
كالتايل:  فبات  ال��ف��رق  ترتيب  اأّم���ا  نقطة( 
1. فريق النابودة )500 نقطة(، 2. فريق 
�شقور ال�شعودية )459 نقطة(، 3. فريق 

البحرين )372 نقطة(.

لقب  ال��دول��ة  ممثل  لل�شطرجن  الثقايف  ال�شارقة  ن��ادي  فريق  حقق 
الو�شيف يف دوري اأبطال غرب اآ�شيا لالأندية الأوىل لل�شطرجن التي 
مب�شاركة  عمان  الأردن��ي��ة  العا�شمة  يف  الول  اأم�س  م�شاء  اختتمت 
اآ�شيا . وجاء هذا  10 فرق ميثلون الفرق الآ�شيوية مبنطقة غرب 
الإجناز بعد اأن فاز فريق ال�شارقة يف ثمان مباريات من اأ�شل ت�شع 
املتوج  العراقي  الت�شالت  فريق  مع  واح��دة  مباراة  اإل  يخ�شر  ومل 
ب��ال��ل��ق��ب اإ���ش��اف��ة ح�����ش��ول لع��ب��ي ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ث���الث ميداليات 
عبدالرحمن  ���ش��امل  الكبري  ال���دويل  الأ���ش��ت��اذ  ح�شد  ملونة..حيث 
اأ�شماء كبرية يف  امليدالية الذهبية على الطاولة الأوىل رغم وجود 
عامل ال�شطرجن وامل�شنف الثالث بالبطولة وح�شل اأجنبي ال�شارقة 
الأ�شتاذ الدويل الكبري مارتن جراف�شيف على امليدالية الذهبية على 

الطاولة الثانية اأي�شا بينما ح�شل الأ�شتاذ الدويل عمر نعمان على 
لريا�شة  كبري  اإجن��از  يف  الثالثة  الطاولة  على  الربونزية  امليدالية 
الإمارات . وكان فريق ال�شارقة قد فاز يف اجلولة الأخرية على فريق 
الأمانة الأردين بثالثة مقابل واحد وذلك من خالل فوز الأ�شتاذ 
واأي�شا فوز  الكبري �شامل عبدالرحمن على حممد فرحان  ال��دويل 
الالعب الأجنبي لفريق ال�شارقة الأوكراين مارتن جراف�شيف على 
حممد ال�شيد وتعادل الأ�شتاذ الدويل عمر نعمان مع با�شل ال�شوهة 
وت��ع��ادل الأ���ش��ت��اذ ال���دويل ع��ب��داهلل ح�شن احل��م��ادي م��ع م��وؤي��د عبيد 
واأه��دى �شلطان علي الطاهر رئي�س وفد نادي ال�شارقة امل�شارك يف 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  الإجن���از  ه��ذا  البطولة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واإىل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة الذي يدعم الريا�شة والريا�شيني يف الإم��ارة . كما تقدم 
بال�شكر اإىل جمل�س ال�شارقة الريا�شي على دعمه ومتابعته للنادي 
ب�شفة م�شتمرة منوها بالت�شال الهاتفي الذي اأجراه �شعادة اأحمد 
نا�شر الفردان الأمني العام ملجل�س ال�شارقة الريا�شي ونقل خالله 
النادي  اإدارة  جمل�س  اإىل  اأي�شا  و�شكره  الالعبني  جلميع  حتياته 
وعلى راأ�شه ال�شيخ �شعود بن عبدالعزيز املعال رئي�س جمل�س الإدارة 
 . النتائج  اأف�شل  لتحقيق  للفريق  املنا�شبة  الأج���واء  تهيئتهم  على 
اأدائهم  واأ�شاد الطاهر باجلهد الذي بذله الالعبون و�شكرهم على 
البطولة  ال�شارقة كان مناف�شا قويا يف  ان فريق  والتزامهم موؤكدا 

حتى اآخر جولة .

ال�شارقة لل�شطرجن يحقق لقب الو�شيف يف دوري اأندية غرب اآ�شيا 

ح�شاد وفري من الذهب لل�شني يف ختام بطولة العامل للغط�س فينا-ميديا 2013 دبي 

الأزهري اأوًل.. �ضميد ثانيًا والفي�ضل ثالثًا يف اجلولة اخلتامية على حلبة البحرين الدولية

النم�شاوي كليمن�س �شميد يفوز ببطولة حتّدي كاأ�س بور�شه جي تي3 ال�شرق االأو�شط

ان�شحب �شائق فرياري الإ�شباين، فرناندو األون�شو ام�س من �شباق اجلائزة الكربى 
الفئة الأوىل )فورمول1(  املاليزي ثاين جولت بطولة العامل ل�شباقات �شيارات 
يف  الأوىل  اللفة  اكمال  من  الثالث،  املركز  من  انطلق  ال��ذي  األون�شو،  يتمكن  ومل 
ل�شيارة  الأم��ام��ي  اجلناح  واأ�شيب  كوالملبور.  املاليزية  بالعا�شمة  �شيباجن  حلبة 
الأملاين �شبا�شتيان فيتل �شائق رد بول بعد  باأ�شرار عقب احتكاك ب�شيارة  األون�شو 
خروجه من املنعطف الأول. ورغم ذلك، حاول األون�شو اكمال ال�شباق، ال اأن الهواء 
الكربى  �شباق اجلائزة  دفعه لالن�شحاب من  ما  لل�شيارة،  الأمامي  باجلناح  اأط��اح 

رقم 200 الذي يخو�شه يف م�شريته الحرتافية.

األون�شــــو ين�شحــــب مـــن 
�شبــــاق ماليزيــــا 

جو  والفرن�شيان  برديت�س  توما�س  والت�شيكي  م��وراي  ان��دي  الربيطاين  تاأهل 
على  وثامنا  و�شاد�شا  ورابعا  ثانيا  امل�شنفون  غا�شكيه  وري�شار  ت�شونغا  ويلفريد 
لكرة  املختلطة  الدولية  دورة ميامي المريكية  الثالث من  الدور  التوايل اىل 

امل�شرب، ثاين دورات اللف نقطة والبالغة جوائزها 5ر8 مليون دولر.
يف املباراة الوىل، فاز موراي على ال�شرتايل برنارد توميت�س 6-3 و6-1، و�شرب 
موعدا يف الدور املقبل مع البلغاري غريغور دمييرتوف التا�شع والع�شرين الذي 
الثانية،  ويف  بالن�شحاب.  ثم  و1-1   4-6 بوليلي  �شيموين  الي��ط��ايل  اق�شى 
واجه برديت�س �شعوبة كبرية يف التغلب على ال�شباين دانيييل خيميمنو-ترافر 
ال�شربي فيكتور  ت�شونغا على  الثالثة، تغلب  5-7 و7-6 )7-3( و6-2. ويف 
تروي�شكي 7-6 )8-6( و6-3 دون ان يقدم عر�شا كبريا امام امل�شنف يف املركز 
44 عامليا وحجز ب�شعوبة لنف�شه مكانا يف الدور الثالث حيث �شيواجه الفنلندي 
 2-6 والع�شرين  ال�شابع  كليزان  مارتن  ال�شلوفاكي  على  الفائز  نيمين  ياركو 
قبل  اليمنى  قدمه  كاحل  يف  �شديد  بر�س  ا�شابته  ورغ��م  الرابعة،  ويف  و2-6. 
ا�شبوعني يف الدور الول من دورة انديان ويلز امام ال�شرتايل توميت�س، متكن 
غا�شكيه من ح�شم النتيجة ل�شاحله على البلجيكي اوليفييه رو�شو 7-5 و2-6 
يف �شاعة و27 دقيقة حيث �شيواجه يف الدور الثالث الرو�شي ميخائيل يوجني 
الثامن والع�شرين الفائز على التايواين لو ين-ه�شون 6-3 و1-6 و6-�شفر. 
على  ع�شر  ال�شاد�س  �شيبي  اندريا�س  الي��ط��ايل  تغلب  اي�شا،  الثاين  ال��دور  ويف 
ال�شابع  �شام كويري  7-5 و5-7 و7-5، والمريكي  بيديني  الياز  ال�شلوفيني 
دافيد  والبلجيكي  و3-6،  و3-6   6-4 كوبوت  لوكا�س  البولندي  على  ع�شر 
و6-4   )5-7(  6-7 ع�شر  اخلام�س  كول�شرايرب  فيليب  المل��اين  على  غوفان 
و6-2، والربازيلي توما�س بيلوت�شي على البولندي يريزي يانوفيت�س احلادي 
7-6 )7-5( و3-6 و6-3. كما تغلب ال�شباين نيكول�س املاغرو  والع�شرين 
العا�شر على الرجنتيني غيدو بيا 6-�شفر و6-3، والكرواتي مارين �شيليت�س 
6-2 و7-6 )8-6(، والمريكي  �شانتياغو خريالدو  الكولومبي  التا�شع على 
جون اي�شرن الع�شرون على الكرواتي ايفان دوديغ 4-6 و7-5 و6-7 )5-7(، 
 2-6 روف��ني  غييوم  الفرن�شي  على  ع�شر  ال��راب��ع  راونيت�س  ميلو�س  والكندي 
و6-4، والكولومبي اليخاندرو فال على ال�شباين فرناندو فردا�شكو اخلام�س 
ال�شيدات،  مناف�شات  من  الثالث  ال��دور  ويف   .)6-8( و6-7   3-6 والع�شرين 
وال�شينية  رادفان�شكا  انيي�شكا  والبولندية  وليام�س  �شريينا  المريكية  تاأهلت 
وفازت  النهائي.  ثمن  اىل  التوايل  على  وخام�شة  ورابعة  اوىل  امل�شنفات  يل  نا 
اليابانية  2002 و2003 و2004 و2007 و20088 على  �شريينا بطلة 
ايومي موريتا 6-3 و6-3، ورادفان�شكا على ال�شلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا 
7-6 )7-5( و2-6 و6-3، ونا يل على المريكية فرفارا ليبت�شنكو اخلام�شة 
الدور  من  ال�شابعة  كفيتوفا  برتا  الت�شكية  وخرجت  و4-6.   2-6 والع�شرين 
الثالثني �شفر-6 و4-6  البلجيكية كري�شنت فليبكنز  امام  الثالث بخ�شارتها 
بتكوفيت�س  اندريا  الملانية  على  تومليانوفيت�س  اآيال  الكرواتية  تغلبت  و6-1. 
الثالثة  ت�شيبولكوفا  دومنيكنا  وال�شلوفاكية   ،)1-7( و6-7  و4-6  �شفر-6 
ال�شبانية  وحققت  و4-6.   3-6 اوب��ران��دي  رومينا  ال�شوي�شرية  على  ع�شرة 
الدمناركية  باخراجها  الثقيل  العيار  من  مفاجاأة  موغوروزا  غاربيني  املغمورة 
كارولني فوزنياكي التا�شعة يف الدورة وامل�شنفة اوىل يف العامل �شابقا من الدور 
وليام�س  فينو�س  الم��ريك��ي��ة  وان�شحبت  و4-6.   2-6 عليها  بفوزها  الثالث 
�شتيفنز )20 عاما(  �شلون  ال�شابة  التا�شعة ع�شرة قبل مباراتها مع مواطنتها 
 32( فينو�س  وكانت  املنظمون  اعلن  ما  الظهر، ح�شب  ا�شفل  ا�شابة يف  ب�شبب 
اليابانية  الثاين بفوزها على  الدور  3 مرات، تخطت  املتوجة يف ميامي  عاما( 
ويف  و4-6.  و6-3   )3-7(6-7 عاما(   42( دات��ي-ك��روم  كيميكو  املخ�شرمة 
ال�شلوفاكية  على  ثامنة  امل�شنفة  اي��راين  �شارا  اليطالية  تغلبت  الثاين،  ال��دور 

دانييال هانتوت�شوفا 6-3 و1-6.

موراي وبرديت�س وت�شونغا وغا�شكيه 
يف الدور الثالث مبيامي



اأبل ت�شد ثغرة هددت اخل�شو�شية 
اأمنية ك��ان��ت ت�شمح لأي  ث��غ��رة  ���ش��دت  اأن��ه��ا  اأب���ل الأم��ريك��ي��ة  اأك���دت �شركة 
لعنوان  امتالكه  عند  خدماتها  م�شتخدمي  ح�شا�شات  ب�شرقة  �شخ�س 
اأبل  بريدهم الإلكرتوين وتاريخ ميالدهم، من ناحية اأخرى ا�شتحوذت 

على �شركة نا�شئة متخ�ش�شة بتطبيقات التتبع داخل الأماكن املغلقة.
وكانت اأبل اأطلقت قبل اأيام خا�شية جديدة تهدف لرفع م�شتوى الأمان 
بخطوتني،  ال��دخ��ول  م��ن  التحقق  ط��ري��ق  ع��ن  امل�شتخدمني  حل�شابات 
ذاتها  اأن تلك اخلا�شية  املفارقة  اآي فورغت لكن  وتدعى تلك اخلا�شية 

كانت و�شيلة �شهلة لخرتاق ح�شابات امل�شتخدمني بدل من حمايتها.
تعيني  اإع����ادة  للمخرتق  تتيح  خ��ط��رية  ث��غ��رة  الأداة  تلك  ت�شمنت  فقد 
كان  اإذا  بعد،  امليزة  تلك  يفعلوا  مل  الذين  للم�شتخدمني  امل��رور  كلمات 
ميلك عنوان الربيد الإلكرتوين اخلا�س بال�شحية وتاريخ ميالده. لكن 
اأن تعلن  الأداة موؤقتا قبل  الثغرة ب�شرعة وعطلت  ال�شركة تنبهت لهذه 

موؤخرا عن  اإ�شالحها.
ُيذكر اأن اأداة اآي فورغت ما تزال غري متوفرة بعد للم�شتخدمني خارج 
الوليات املتحدة بريطانيا واأ�شرتاليا واأيرلندا ونيوزيلندا، وبالتايل فاإن 
امل�شتخدمني من خارج تلك الدول ما يزالون عر�شة لال�شتغالل دون اأن 
بهم  امليالد اخلا�س  تاريخ  تغيري  �شوى  اإج��راء  اأي  باإمكانهم عمل  يكون 

ل�شمان اأمن ح�شاباتهم ب�شكل موؤقت.
من ناحية ثانية ا�شتحوذت اأبل على �شركة نا�شئة تدعى واي فاي �شالم 
املغلقة،  الأم��اك��ن  داخ��ل  النقالة  الهواتف  وتتبع  اإي��ج��اد  تطبيقات  تطور 
تكلفت  ال�شفقة  تلك  ف��اإن  تقرير ل�شحيفة وول �شرتيت جورنال  ووف��ق 

نحو ع�شرين مليون دولر.
ت�شريح  يف  م�شيفا  ال�شتحواذ،  عملية  اأب��ل  با�شم  ر�شمي  متحدث  واأك��د 
التقنية  ال�����ش��رك��ات  ب�شم  �شركته  �شيا�شة  �شمن  ت��اأت��ي  ب��اأن��ه��ا  مقت�شب 

ال�شغرية من وقت اإىل اآخر.
على  نحو عامني  قبل  ب��داأت عملها  �شالم  ف��اي  واي  �شركة  اأن  اإىل  ُي�شار 
غوغل،  ب�شركة  مهند�شا  �شابقا  عمل  ال��ذي  هوانغ  جوزيف  موؤ�ش�شها  يد 
�شبكات  اإ���ش��ارات  ا�شتغالل  على  �شركته  تطورها  التي  التقنية  وتعتمد 
الإنرتنت الال�شلكي واي فاي لتحديد موقع الهاتف النقال، كما تعمل 
ل  التي  املغلقة  لالأماكن  خرائط  لإن�شاء  تقنيات  تطوير  على  ال�شركة 

يغطيها نظام حتديد املواقع العاملي جي بي اأ�س.
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ال�شيد فيني يف )فتاة 
تتعرف على العامل(

ي��ع��ود امل��م��ث��ل وي��ل��ي��ام دان��ي��ال��ز، الذي 
ا�شتهر بدور ال�شيد فيني يف م�شل�شل 
يف  ليطّل  العامل  على  يتعرف  �شبي 
بعنوان  امل�شل�شل  م��ن  ال��ث��اين  اجل��زء 
ف��ت��اة ت��ت��ع��رف ع��ل��ى ال���ع���امل. وكانت 
اأعلنت عن تقدمي  دي��زين قد  �شركة 
جزء جديد من امل�شل�شل بعنوان فتاة 
 Girl Meets العامل  على  تتعرف 
كوري  اب��ن��ة  على  وي��رك��ز   ،  World
حيث  الأول،  اجل��زء  بطلّي  توبنغا  و 
�شيعود النجمان، بن �شافيج ودانيال 
الأ�شا�شيني.  دوري��ه��م��ا  اإىل  ف��ي�����ش��ر، 
دانيالز،  اأن  وذك��ر موقع تي يف لين 
الذي اأدى دور جار كوي واأ�شتاذه يف 
املدر�شة ثم اجلامعة، �شي�شارك اي�شاً 
من  الأوىل  التجريبية  احل��ل��ق��ة  يف 
يعرف  مل  ول��ك��ن  اجل��دي��د،  امل�شل�شل 

بعد الدور الذي �شيوؤديه.
يذكر اأن رايدر �شرتونغ، الذي ا�شتهر 
يف دور �شون ، �شديق كوري يف اجلزء 
الأول، اأعرب عن ا�شتعداده للم�شاركة 

ك�شيف يف بع�س احللقات.

يحاكم بتهمة قتل �شمكة 
زميلته  �شمكة  قتل  بتهمة  املحاكمة  اأمريكي  رج��ل  يواجه 
خو�شيه  اأن  بو�شت  نيويورك  �شحيفة  وذك��رت  ال�شكن.  يف 
اأمام  امل��ا���ش��ي،  اخلمي�س  ي���وم  م��ث��ل   ، ع��ام��اً   47 �شانتياغو 
اإىل  الإ���ش��اءة  تهم  اإليه  وجهت  حيث  نيويورك  يف  املحكمة 
احليوان والإع��ت��داء، وق��د مت الإف���راج عنه من دون كفالة 
مالية. وقالت بريندا األفاريز، اإنها قررت ترك ال�شقة التي 
عادت  ما  لأنها  طفولتها  �شديق  �شانتياغو،  مع  تت�شاركها 
قادرة على التفاهم معه. واأ�شارت اإىل اأنها فيما كانت تو�شب 
اأغرا�شها، حاول �شانتياغو منعها، ثّم توجيه اإىل �شمكتيها 
بوين وكاليد، فرمى الأوىل يف املرحا�س وو�شع الثانية يف 
كما  ال�شمكتني،  حتب  اإنها  األفاريز،  وقالت  لتختنق.  كي�س 
لو اأنهما طفلتاها ، وتريد اأن تتم معاقبة �شانتياغو. وزعم 

�شنتياغو اأن األفاريز هي من هاجمه اأوًل.

طلب االإعدام جلرذ 
اأوهايو بالإعدام لأك��رث ج��رذان الأر�س  طالب م��ّدع عام يف 
�شهرة يف الوليات املتحدة لعدم دّقته يف توقعه حلول الربيع 
املّدعي  اأن  اأمريكية  اإعالم  و�شائل  العام. وذكرت  هذا  باكراً 
العام مايكل غمو�شر اعترب اأن عدم دقة توقعات اجلرذ فيل 
ت�شتدعي حكماً بالإعدام. ومل يَر جرذ الأر�س فيل ظّله وهو 
يخرج من وكره، خالل احتفال تقليدي ينظم يف الوليات 
املتحدة يف الثاين من �شباط/فرباير من كل �شنة، ما يعني 
اأن ال�شتاء �شارف على نهايته. وقال غمو�شر فلنواجهه، اإن 
على  ال�شباح  هذا  ا�شتيقظت  لقد  بالإحباط..  اأ�شعرنا  فيل 
عا�شفة ثلجية، ودرجات حرارة منخف�شة، ورياح عا�شفة . 
وقد اأدى فيل دور البطولة يف الفيلم الكوميدي غراوندهوغ 
داي �شنة 1993 مع املمثل بيل موراي، فيما ورثت الوليات 
من  باملناخ  للتنبوؤ  الأر����س  ج���رذان  مراقبة  تقليد  املتحدة 
اأملان كانوا يراقبون �شلوك هذه القوار�س ملعرفة  مزارعني 

الوقت الأن�شب لزراعة احلقول.

كلب ال�شلوقي اأ�شرع من الفهد!
يف امل�����ش��اف��ة ال��ق�����ش��رية ي��ع��د ال��ف��ه��د ال�����ش��ي��اد الأ����ش���رع يف 
احليوانات جميعها التي ت�شري على الأر�س، ولكن الكلب 
ال�شلوقي ميلك َنَف�َشاً اأطول من الفهد، ويجري دون تعب، 
الطويلة  امل�شافات  على  الفهد  ي�شبق  ال�شلوقي  يجعل  ما 
ال�شيد  كلب  �شرعة  وت�شل  بينهما.  �شباق  هناك  ك��ان  لو 
قورنت  ول��و  ال�شاعة،  يف  كيلومرتاً   60 ح��وايل  ال�شلوقي 
�شتجد  كيلومرتات،   7 مل�شافة  )ال�شيتا(  ال�شياد  بالفهد 
ال�شلوقي  ج�شد  خلق  اهلل  لأن  ال��ف��ه��د،  ي�شبق  ال�شلوقي 
اأنه  بدون م�شامات لتخرج ال�شوائل منه، لذلك يالحظ 
يحتفظ بكمية ال�شوائل داخل ج�شمه، ما يجعله يجري 
لحتفاظه  عط�س  اأو  تعب  ب��دون  كيلومرتات   5 م�شافة 
كثرية،  م�شامات  ل��دي��ه  فتوجد  الفهد  اأم���ا  ب��ال�����ش��وائ��ل.  
تفقده ال�شوائل يف اأقل من 18 دقيقة، فهو يجري ب�شرعة 
حوايل 112 كيلومرتاً يف ال�شاعة، ومع احلرارة ال�شديدة 

ميكن اأن يتوقف عن املطاردة اأو ال�شيد اأو اجلري.

تبيع روحها لل�شيطان ب�شبب احلب
باعت معلمة رو�شية روحها اإىل ال�شيطان بهدف ك�شب ع�شق تلميذ �شاب كان على عالقة بفتاة اأخرى. وذكر وكالة 
الأنباء الرو�شية نوفو�شتي اأن ليودميال اأو�شيبوفا 41 عاماً من منطقة فولغوغارد، اأغرمت ب�شاب يف الع�شرينات من 
العمر فيما كانت تدر�س �شّف معلوماتية قبل عدة �شنوات، وقد حاولت اإعادة التوا�شل معه بعد ترك وظيفتها عام 
2009. وادعت ليودميال اأنها عار�شة اأزياء يف الع�شرينات لتك�شب وّد الرجل على النرتنت، غري اأنه رف�شها لأنه 

كان على عالقة بفتاة وبرغب بالزواج منها. 
وجلاأت ليودميال اإىل ال�شيطان لي�شاعدها على ك�شب قلب الرجل، ف�شربت الدم، ووقعت م�شتنداً بدمها، تقول فيه 
اإنها تبيع روحها لل�شيطان مقابل م�شاعدتها يف احل�شول على حّب ال�شاب بالإ�شافة اإىل مبلغ 32 األف دولر و�شيارة 
اأن ف�شل التفاق مع ال�شيطان، جلاأت املراأة اإىل جمرم  جاغوار، وفول�شفاغن ومروحية وحرا�س �شخ�شيني. وبعد 
كان يف الواقع �شرطياً متخفياً واأظهرت اأ�شرطة املراقبة اأنها طلبت منه اختطاف الفتاة وتعري�شها للمخدرات حتى 
ي�شبب لها الإدم��ان، واإظهار ال�شريط حلبيبها. كما طلبت املراأة من املجرم �شرب ال�شاب بقوة حتى يفقد ذاكرته 
وتتمكن هي من العناية به، حتى يحبها. وقد اعتقلت ال�شرطة املراأة وهي تواجه ال�شجن 15 �شنة، ولكنها قد تفلت 

من العقاب يف حال وجدتها املحكمة غري متزنة عقلياً.
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حار�س رو�شة يغت�شب
 طفلة ذات 3 �شنوات 

يف  متثلت  األيمة  ح��ادث��ة  خ��رب  تون�شية  اإع���الم  و�شائل  ت��داول��ت 
اغت�شاب فتاة يف �شّن الثالثة من عمرها باأحد ريا�س الأطفال 
التون�شية  للعا�شمة  ال�شمالية  ال�شواحي  من  املر�شى  مبدينة 

من طرف حار�س الرو�شة) حم�شنة لالأطفال(.
عادت  اأ���ش��ب��وع��ني حت��دي��دا حيث  اإىل  احل��ادث��ة  تفا�شيل  وت��ع��ود 
اإىل  الرو�شة  من  ت�شريحها  بعد  �شنوات  الثالث  ذات  الطفلة 
الوقوف  على  تقدر  ل  و  للغاية  �شيئة  �شحية  حالة  يف  منزلها 
ابنتها  اإىل معاينة و فح�س  �شارعت  ال�شحية  والدة  واحلركة. 
من  ب��ال��دم  ملطخ  التنا�شلي  ع�شوها  وج��دت  عندما  ف�شعقت 

الأمام و اخللف  لتكت�شف اأّن ابنتها تعر�شت لالغت�شاب.
الطفلة و ب�شوؤالها عن الفاعل قالت اأنه ان�س الكبري يف الرو�شة. 
وح�شب والدة الطفلة فان مغت�شب ابنتها هو حار�س الرو�شة 

حيث يقطن يف غرفة �شغرية لها باب يفتح داخل الرو�شة. 
اإن  وق��ال��ت  طفلتها.  ع��ن  نقلتها  م��روع��ة  تفا�شيل  الأم  وروت 
اأطفال  بت�شوير  يقوم  املجرم  ه��ذا  اأن  اأي�شا  اكت�شف  البولي�س 
الرو�شة عراة وهم يرق�شون. وترجح اأم الطفلة  تعر�س اأطفال 

اآخرين لالغت�شاب.
بارتكاب  الع���رتاف  رف�����س اجل���اين  القب�س عليه  اإل��ق��اء  وب��ع��د 
الراأي  اأم�س من  اجلرمية. ويف �شياق مت�شل، تعالت مطالبات 

العام التون�شي باإعدام هذا اجلاين.

كلب يقتحم امللعب ويخطف الكرة 
كلب يقتحم امللعب ويخطف الكرة من لعب �شعودي ويحاول 
البث  لنقطاع  اأدى  ال��ذي  ال�شبب  ك��ان  ه��ذا  التهامها..  يائ�شاً 
الإندوني�شي  ال�شعودي مع م�شيفه  املنتخب  التلفزيوين ملباراة 
التي اأقيمت ال�شبت املا�شي حل�شاب اجلولة الثانية من مباريات 
اآ�شيا  اأمم  كاأ�س  لنهائيات  املوؤهلة  للت�شفيات  الثالثة  املجموعة 

املقررة يف اأ�شرتاليا عام 2015.
ما �شبق كان خرب ال�شاعة الذي تداولته �شحف ومواقع اإخبارية 
التوا�شل  �شبكات  ع��رب  ال��ربق  ب�شرعة  وانت�شر  ب���ارزة  �شعودية 
الجتماعي، مدعوماً مبقطع فيديو ُيظهر تفا�شيل الرواية.. 
يرتدون  لع��ب��ون  وح��ول��ه  ال��ك��رة،  ويخطف  امللعب  ي��دخ��ل  كلباً 

قم�شاناً خ�شراء وحمراء.
لكن قلياًل من الرتكيز يبنّي بجالء اأن تلك الرواية ما هي اإل 
اإ�شاعة ل اأ�شا�س لها من ال�شحة، فال الكلب اقتحم امللعب، ول 
من ظهر يف املقطع لعبون �شعوديون واإندوني�شيون، بل املقطع 
يتعلق مبباراة قدمية يف الدوري الربازيلي، وللم�شادفة يرتدي 
ال�شعودي  املنتخبان  ارت��داه  ال��ذي  ال��زي  نف�س  الفريقني  لعبو 

والإندوني�شي.
ي�شجع  ال�شعوديني  اأح��د  ب��ث  ب�شبب  ك��ان  اخل��رب  انت�شار  ب��داي��ة 
نادي الن�شر - كما يظهر من �شورة ح�شابه يف موقع يوتيوب 
- على و�شع الفيديو يف املوقع ال�شهري وعنونته باأن ما يحدث 
ال�شعودية  مباراة  البث من  انقطاع  وراء  ال�شبب  هو  املقطع  يف 
املقطع  يت�شمنه  ما  ن�شر  اأع��اد  اأن��ه  الوا�شح  وم��ن  واإندوني�شيا، 

القدمي على اأنه جديد، ليخدع اآلف امل�شجعني.  
املمثلة جي�شيكا األبا لدى و�شولها اىل نيكلوديون مقر اختيار جوائز الأطفال يف مركز جالينو�س بلو�س اجنلي�س. )يو بي اآي(

ديني�س كويد يعود اإىل زوجته 
ديني�س  الأم�����ريك�����ي،  امل��م��ث��ل  ع����اد 
على  كيمربيل،  زوجته  اإىل  كويد، 
ال��رغ��م م��ن ت��ق��دم ال��ث��ن��ائ��ي بطلب 

الطالق.
كويد  اأن  زي  اأم  ت��ي  م��وق��ع  وذك����ر 
اأن��ه ب��ات من  ع��اد اإىل زوجته، غري 
الطالق  اإج�����راءات  وق���ف  ال�شعب 
اأ���ش��ب��ح��ت الآن  امل�����ش��ت��ن��دات  اأن  مب��ا 
على مكتب القا�شي الذي �شيجعل 

الإنف�شال نهائياً.
ر�شمياً  بالطالق  تقدم  كويد  وكان 
املا�شي،  دي�شمرب  الول  ك��ان��ون  يف 
فيما طلبت كيمربيل ذلك قانونياً 
املا�شي  اأك��ت��وب��ر  الأول  ت�شرين  يف 
اإثر  امل�����ش��احل��ة  يف  ف�����ش��ال  اأن  ب��ع��د 
اآذار  يف  الأوىل  للمرة  انف�شالهما 
اإنها  م�شادر  قالت  ان  بعد  م��ار���س 

�شئمت من خيانته لها.
تزوجا  وكيمربيل  كويد  اأن  يذكر 
الثالث  ال����زواج  وه���و   ،2004 ع���ام 
للممثل الذي كان تزوج يف ال�شابق 
م���ن امل��م��ث��ل��ة ب���ي ج���ي ���ش��ول��ز التي 
تطلق منها عام 1983، وميغ راين 

التي تطلق منها عام 2001.

حمل بعني واحدة 
وانف مغلق

ت��ف��اج��اأ م��رب��ي اأغ��ن��ام يف 
مبحافظة  �شخرة  بلدة 
اململكة  يف  ع����ج����ل����ون 
الأردن���ي���ة، ب���ولدة حمل 
و�شط  واح�����دة يف  ب��ع��ني 
راأ�شه، وانف مغلق بدون 
وا�شنان  تنف�س،  فتحات 
ح��������ادة، وف������ق مل����ا ذك����ره 

مقربون.
، اىل  واأ�شاروا يف ر�شالة 
ولده  ال���ذي  احل��م��ل  اأن 
ف��ارق احلياة بعد  نعجة 

ولدته ب�شاعتني.

قررت في�شبوك الأمريكية، �شاحبة اأكرب موقع للتوا�شل 
الكتابة  على  تفر�شها  التي  القيود  تخفيف  الجتماعي، 
على �شورة الغالف اخلا�شة ب�شفحات امل�شتخدمني. من 
على  جديدة  �شيا�شة  فر�س  ال�شركة  ب��داأت  اأخ��رى  ناحية 
موظفيها تتمثل باإجبارهم على ا�شتخدام هواتفهم الذكية 
احلوا�شيب  اأجهزة  ا�شتخدام  من  ب��دل  في�شبوك  لت�شفح 
يف  جديدة  �شيا�شة  عن  في�شبوك  ك�شفت  فقد  ال�شخ�شية. 
ت�شميم �شورة الغالف لل�شفحات اخلا�شة بامل�شتخدمني 
على املوقع اأو�شحتها يف �شفحة �شروط اإن�شاء ال�شفحات، 
على  وخ�شومات  اأ�شعار  اأو  الهواتف  اأرق��ام  و�شع  فاأ�شبح 
منتجات حمددة ل يعد خمالفة حُتذف من اأجلها �شورة 

الغالف مثلما كان يحدث بال�شابق.
وك��ان��ت في�شبوك مت��ن��ع ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى ���ش��ورة ال��غ��الف يف 
اأغرا�س اإعالنية مبا�شرة ولكن فقط يف اإطار الإعالن عن 

التحديث اجلديد  لكن مع  ال�شفحة،  اأو م�شمون  جديد 
الغالف  �شورة  باإمكان  اأ�شبح  ال�شفحات  اإن�شاء  ل�شروط 
للمنتجات  واأ�شعار  مبا�شرة  دعائية  جمل  على  حتتوي  اأن 
بو�شع عبارات  ال�شركة  �شمحت  الت�شال، كما  ومعلومات 

تدعو زوار ال�شفحة اإىل م�شاركتها اأو الإعجاب بها.
اأما ال�شرط الأ�شا�شي اجلديد الذي اعتربت في�شبوك اأن 
جتاوزه خمالفة فهو عدم تخطي حجم الكتابة على �شورة 

% من احلجم الإجمايل لل�شورة. الغالف ن�شبة 20 
ا�شتخدام  ت��ع��ار���س  بال�شابق  تخ�شى  ال�شركة  ك��ان��ت  وق��د 
من�شتها  م���ع  ال����رتوي����ج  اأو  ب����الإع����الن  ال���غ���الف  ����ش���ورة 
لكنها تخلت عن هذا اخلوف بهدف  الإعالنية اخلا�شة، 
تو�شيع اخليارات املتاحة اأمام اأ�شحاب ال�شفحات، خا�شة 
ال��ت��ج��اري��ة م��ن��ه��ا، يف حم��اول��ة جل���ذب م��زي��د م��ن املعلنني 

وبالتايل امل�شتثمرين.

في�شبوك تخفف �شروط الكتابة على �شورة الغالف 

�شكارليت جوهان�شون 
تكون فريقا غنائيا من الفتيات 

قررت املمثلة الأمريكية ال�شابة �شكارليت جوهان�شون التى يلمع ا�شمها الآن على اإعالنات 
فيلم هيت�شكوك تكوين فرقة غنائية من الفتيات فقط ولقبته با�شم عازبات فقط ؛ 

وذلك بعد عامني من اإ�شدار األبوميها تباعا عامى 2008 و2009.
وقد اأعلنت هذا اخلرب �شكارليت جوهان�شون نف�شها خالل برنامج تلفزيونى فرن�شى 
اأو�شكار لأف�شل  تر�شحها جلائزة  اأن  واأ�شافت  بلو�س  قنال  التليفزيونية  القناه  على 

اأغنية اأ�شلية قد �شجعها على اتخاذ هذه اخلطوة.
ويبدو اأن �شكارليت جوهان�شون املمثلة الأمريكية ال�شقراء على و�شك اتخاذ منحى 

جديدا فى حياتها املهنية وحتى اإن مل تعلن ابتعادها عن ال�شينما فهى بالتاأكيد 
قد بداأت مهنة جديدة ت�شاف اإىل ر�شيدها الفنى كما اأعلنت اأي�شا عن عالقتها 

اجلديدة ب�شحفى فرن�شى منذ �شهر نوفمرب املا�شى هو رومان دورياك.


