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دينـــامـــو زغـــرب الكـــرواتـــي ينتــــزع 
لقـــب دوليــــة ال�شبــــاب من العـــــــني 

عربي ودويل

وفد الهالل يتفقد املخيم الإماراتي الأردين 
اجلديد ل�شتقبال الالجئني ال�شوريني

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

بريطانيا تاأ�شف ل�شتقالة فيا�ص  و ال�شلطة 
الفل�شطينية ت�شدد على رف�ص التدخل الأمريكي 

•• اأبوظبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال  االأداء  وم��راج��ع��ة  العمل  تقييم  دب����ي..اأن  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ق��اع��دة يطبقها اجلميع  ه��و  ب��ل  ف��ق��ط  وال��ه��ي��ئ��ات  ال�����وزارات  ع��ل��ى  يقت�شر 
..م�شريا �شموه اإىل اأن جمل�س الوزراء واملجل�س الوزاري للخدمات يقومان 
مبراجعة دورية لتقييم اأدائهما وذلك ملراجعة ما مت اإجنازه وت�شحيح اأي 

خلل اإن وجد وت�شريع االأداء وحت�شني الكفاءة ب�شكل م�شتمر. 
التي عقدت �شباح  ال���وزراء  ت��روؤ���س �شموه جل�شة جمل�س  ج��اء ذل��ك خ��ال 
ام�س يف ق�شر الرئا�شة والتي مت تخ�شي�س جانب رئي�شي منها ال�شتعرا�س 
التقييم ال�شنوي الأداء جمل�س الوزراء واملجل�س الوزاري للخدمات عن عام 
2012 .. وذلك بح�شور الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  و�شمو  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 

نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.
 وح�شب تقرير اأداء املجل�شني..بلغ اإجمايل القرارات التي مت اتخاذها خال 
كالتنمية  رئي�شيا  قطاعا   13 �شملت  ق��رار   500 م��ن  اأك��ر   2012 ع��ام 
االقت�شادية والبنية التحتية والعمرانية والتطوير احلكومي وال�شيا�شات 
واالإع���ام  واالأم����ن  وال��ع��دل  وال��ط��اق��ة  والبيئة  واالت��ف��اق��ي��ات  والت�شريعات 

وال�شيا�شات اخلارجية وغريها. 
)التفا�شيل �س2(

   

حممد بن را�شد وويل عهد الفجرية 
وال�شيوخ يح�شرون اأفراح اآل مكتوم

•• دبي-وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شمو ال�شيخ حممد بن حمد 
اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شمو  الفجرية  ال�شرقي ويل عهد  بن حممد 
مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان االإمارات 
اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية  ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
املجتمع .. حفل الغداء الذي اأقيم يف فندق جراند حياة يف دبي ظهر ام�س 
ملنا�شبة زفاف ال�شيخ حمد بن ح�شر بن حمد بن جمعة اآل مكتوم اإىل كرمية 

املرحوم ال�شيخ اأحمد بن جمعة اآل مكتوم.        )التفا�شيل �س2(

جمارك دبي ت�شبط 3200 قطعة �شالح 
اأبي�ض عرب مطار دبي الدويل خالل 15 �شهرًا

 •• دبي-الفجر:
اأبي�س وقلم ليزر  3200 قطعة �شاح  �شبطت جمارك دبي اأكر من 
ال���دويل، مببانيه  دب��ي  ال��دول��ة ع��ر مطار  اإىل  ق��ادم��ني  م��ع م�شافرين 
الثاثة، خال عام 2012، والربع االأول من عام 2013، اأي خال 

�شهراً.  15 حممد بن را�شد خال تروؤ�شه اجتماع جمل�س الوزراء  )وام(

جمل�س الوزراء: اأكرث من 500 قرار خالل 2012 �سملت 13 قطاعا رئي�سيا يف الدولة

حممد بن را�شد: نقيم اأنف�شنا..ويقيم النا�ض اأداءنا..وغايتنا توفري احلياة الكرمية للمواطنني

وداعا لال�ستثناءات وارتياح بامليدان وانفراد لـ ) الفجر(

احت�شاب عمر الطالب اجلدد بدءا 
من اأول دي�شمرب بدال من بداية اأكتوبر

•• دبي – حم�شن را�شد

اأن   ، والتعليم  الرتبية  ب���وزارة  قيادية  م�شادر  اأعلنت 
احت�شاب  بتعديل  قريبا  ق���رارا  اإ���ش��دار  ب�شدد  ال���وزارة 
لتكون  العام،  التعليم  مبدار�س  امل�شتجد  الطالب  عمر 
االأول من دي�شمر من عام القبول ، بدال مما هو متبع 
القبول  ، من احت�شاب  املا�شية  ال�شنوات  حاليا وخال 
�شتقرره  م��ا  اأك��ت��وب��ر، ومب��وج��ب  م��ن  االأول  م��ن  ب���دءا 
الوزارة �شيتم  متديد احت�شاب القبول ل�شهرين كاملني 
اإدارات  قبل  م��ن  ال  م�شتقبلية  ا�شتثناءات  اأي��ة  ومنع   ،

املناطق التعليمية  وال من قبل قيادات الوزارة .
ومينح هذا القرار يف حال تنفيذه والعمل به بدء من 
العام الدرا�شي املقبل ، العديد من اأولياء اأمور الطاب 
 ، احلكومية  ب��امل��دار���س  اأبنائهم  لقبول  ك��ب��رية  فر�شة 

ممن كانت ت�شيع عليهم �شنة درا�شية ، لرف�س طلبات 
يف  لنق�س  احلكومية  ب��امل��دار���س  وت�شجيلهم  قبولهم 
اأو مي��ت��د ل�شهر واأك����ر ، مما  ي��ك��ون الأي����ام  ال��ع��م��ر ق��د 
يتم  اآلية  بو�شع  م�شبقا  والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  دفع 
مبقت�شاها منح اإدارات املناطق با�شتثناء حتى حد معني 
، وما زاد عن ذلك تكون اال�شتثناءات من قبل الوزارة .

واأكدت ذات امل�شادر اأنه وباإ�شدار هذا القرار ، �شيق�شي 
ل�شهرين  التمديد  هذا  بعد  ا�شتثناءات  اأي��ة  على  متاما 
قيادات  قبل  م��ن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  اإىل  الف��ت��ا   ، كاملني 
الوزارة ، قوبلت بارتياح كبري من قبل م�شوؤويل اإدارات 
مركزية بالوزارة ، ومديري مناطق تعليمية بعدما مت 
طرحه ومناق�شته يف اجتماع خا�س تراأ�شته قيادات عليا 

بالوزارة .
)التفا�شيل �س3(

الفجر........    04:37            
الظهر.......    12:23  
الع�رص........   03:56   
املغرب.....   06:48  
الع�صاء......   08:18

طفلة تهرع مع �شقيقها من موقع االنفجار مبقدي�شو  )رويرتز(

رو�سيا تتعهد مبنع قرار اأممي ب�ساأن �سوريا 

هجوم دام على قريتني كرديتني وق�شف كيماوي على حلب

•• مقدي�شو-رويرتز:

على  �شخ�شا   19 ان  ���ش��ه��ود  ق���ال 
�شيارتني  انفجار  اث��ر  قتلوا  االق��ل 
للمحاكم  جممع  ام��ام  ملغومتني 
مقدي�شو  ال�شومالية  العا�شمة  يف 
ام�س  املبنى  م�شلحون  اقتحم  كما 
باال�شلحة  م��ع��رك��ة  ان������دالع  ق��ب��ل 
ال���ن���اري���ة م���ع ق�����وات االم�����ن التي 

حا�شرت املبنى.
كبريا  ان��ف��ج��ارا  ان  مقيمون  وق���ال 
وق�������ع يف م���ن���ط���ق���ة ق�������رب م���ط���ار 

مقدي�شو بعد ذلك �شاعات.
ال���ذي يعمل يف  ���ش��اب��دو  ادن  وق���ال 
املا�شق  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��ب 
�شبعة  ن����ح����و  دخ�������ل  ل���ل���م���ح���ك���م���ة 
بزي  بال�شاح  مدججني  اأ�شخا�س 
انفجار  مب��ج��رد  املحكمة  حكومي 
البوابة. ظننا  �شيارة ملغومة عند 

اأنهم جنود حكوميون.

واأ�شاف هناك الكثري من م�شوؤويل 
احلكومة داخل املحكمة التي كانت 

من�شغلة هذه االيام.
يف  يعمل  ال���ذي  علي  ح�شني  وق���ال 
م�شلحون  دخ����ل  امل���ح���اك���م  جم��م��ع 
انفجار.  دوي  �شمعنا  ث��م  املحكمة 

بعد ذلك بداأوا يف فتح النريان. ال 
نعلم عدد ال�شحايا.

ال�شومالية  ال�����ق�����وات  وو����ش���ل���ت 
وح��ا���ش��رت جم��م��ع امل��ح��اك��م ووقع 
اأ�شداء  ظ��ل��ت  بينما  اخ���ر  ان��ف��ج��ار 

االعرية النارية ترتدد يف املكان.

•• عوا�شم-وكاالت:

���ش��ّن ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري، ام�����س، غ����ارة ع��ل��ى ق��ري��ت��ني كرديتني 
�شامر  ال�����ش��وري  النا�شط  وبح�شب  احل�شكة.  يف  م��ت��ج��اورت��ني 
اأ�شفر الهجوم على قرية  العبداهلل، من �شبكة �شام االإخبارية، 
تل حداد الكردية عن �شقوط 17 قتيًا و20 جريحاً، وق�شى 

يف القرية الثانية 9 قتلى، ف�شًا عن اإ�شابة اآخرين.
ويف تطّور ميداين اآخر، اأعلن اجلي�س ال�شوري احلر يف منطقة 
اهلل  حل��زب  تابعة  م��واق��ع  ا�شتهدافه  حم�س  ري��ف  يف  الق�شري 
داخل االأرا�شي ال�شورية، ال�شيما قرى زيتة والعقربية وحاويق 
والفا�شلية ومواقع له خارج �شوريا من جهة احلدود اللبنانية، 
وذلك عقب ا�شتباكات بني مقاتلي املعار�شة وعنا�شر من قوات 
النظام وحزب اهلل و�شفها النا�شطون باالأعنف منذ بدء الثورة 

ال�شورية.
واأفادت االأنباء الواردة من دم�شق، �شباح االأحد، مبعاودة قوات 
اأحياء  على  خا�شة  والع�شوائي،  املركز  العنيف  ق�شفها  النظام 
االأ�شود،  واحلجر  وال��ق��دم  وجوبر  ال��ريم��وك  وخميم  القابون 
ال�شواريخ و�شط  الثقيلة وراجمات  املدفعية  النظام  وا�شتخدم 

ا�شتباكات عنيفة بني جي�س النظام واجلي�س احلر.
ويف ري���ف دم�����ش��ق، اأف����اد اإع����ام ال���ث���ورة ع��ن ا���ش��ت��م��رار و�شول 

التعزيزات الع�شكرية اىل مدخل داريا. 
و�شهدت حلب تطورات متاحقة، فقد اأفادت م�شادر املعار�شة، 
نقًا عن �شهود عيان، اأن غارة جوية نفذتها القوات احلكومية 
اأن  ال�شهود  وذك��ر  كيماوية.  اأ�شلحة  فيها  ا�شتخدمت  حلب  يف 
ال�شيخ  ح��ي  على  كيماويتني  عبوتني  األ��ق��ت  مقاتلة  مروحية 

مق�شود الذي ي�شيطر عليه اجلي�س احلر.
واأكد اأطباء يف بلدة عفرين، حيث ُنقل اجلرحى، اأن امل�شابني 

كانوا يهلو�شون ويتقيوؤون وي�شكون من حرقة يف العينني.
واملعار�شة  ال��ث��ورة  لقوى  الوطني  االئ��ت��اف  اعتر  ذل��ك  اىل 
القاعدة  لتنظيم  الن�شرة  جبهة  مبايعة  ان  ام�����س  ال�شورية 
اىل  داعيا اجلبهة  اال�شد،  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  نظام  تخدم 

البقاء "يف ال�شف الوطني ال�شوري.
وقال االئتاف يف بيان ا�شدره يف االئتاف الوطني ال�شوري 
ال�شوري  ال�شعب  خ��ي��ارات  م��ع  يتناق�س  �شلوك  اأي  اأن  نعتقد 
االأ�شد،  نظام  �شوى  يخدم  لن  والعدالة،  والكرامة  احلرية  يف 
وم�شاحلهم،  وبحقوقهم  ال�شوريني  بثورة  ال�شرر  و�شيلحق 

وعليه فاإنه �شيعتر �شلوكا مرفو�شا باملطلق، من قبل االئتاف 
الوطني ال�شوري ومن قبل ال�شعب ال�شوري على ال�شواء.

ب�شاأن  اأمميا جديدا  توؤيد قرارا  لن  اأنها  رو�شيا  اأكدت  �شيا�شيا 
العربي  املبعوث  فيه  ي�شتعد  وقت  يف  �شده،  و�شت�شوت  �شوريا 
اإىل  تقرير  لتقدمي  االإبراهيمي  ر  االأخ�س  امل�شرتك  االأمم��ي 
اأع�����ش��اء جم��ل�����س االأم����ن ال����دويل ي���وم اجل��م��ع��ة ال���ق���ادم ب�شاأن 

تطورات الو�شع يف �شوريا. 
وقالت وزارة اخلارجية الرو�شية اإن مو�شكو قلقة من احتمال 
زيادة التوتر واملواجهات يف االأزمة ال�شورية، م�شيفة اأن عددا 
من الدول اأعدت م�شروع قرار للجمعية العامة لاأمم املتحدة 

حول �شوريا وتخطط لتقدميه من اأجل الت�شويت.
وذك����رت ق��ن��اة رو���ش��ي��ا ال��ي��وم اأن اخل��ارج��ي��ة اأو���ش��ح��ت يف بيان 
للجمعية  ال�شابقني  بالقرارين  �شبيه  القرار  اأن م�شروع  اأم�س 
العامة ومنحاز جلهة واحدة ومليء بالتناق�شات، حيث يحمل 
احلكومة ال�شورية كامل امل�شوؤولية عن االأحداث املاأ�شاوية التي 
تقع يف �شوريا خافا للحقائق الوا�شحة، من بينها املوؤكدة من 
القانونية  غري  الت�شرفات  �شمتها  ملا  الدولية  املنظمات  قبل 

واالإرهابية للمعار�شة امل�شلحة. 

ع�شرات القتلى بتفجري اأمام جممع املحاكم يف مقدي�شو

عراقينينْ  مر�شحنينْ  اغتيال 
الن��ت��خ��اب��ات امل��ح��اف��ظ��ات 

•• بغداد-وكاالت:

اغ�����ت�����ال م�������ش���ل���ح���ون جم���ه���ول���ون 
م���ر����ش���ح���ني اث����ن����ني الن���ت���خ���اب���ات 
هجومني  يف  املحافظات  جمال�س 
دي��������اىل و����ش���اح  م��ن��ف�����ش��ل��ني يف 
اإىل قائمة  اأحدهما ينتمي  الدين، 
العراقي  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
���ش��ال��ح امل��ط��ل��ك، وي��ن��ت��م��ي االآخ����ر 
بذلك  ليبلغ  االإن�شاف،  جبهة  اإىل 
حتى  قتلوا  الذين  املر�شحني  عدد 
وقدانفجرت  م��ر���ش��ح��اً.   14 االآن 
عبوة نا�شفة ام�س برئي�س القائمة 
حمافظة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��راق��ي��ة 

دياىل وقتل على الفور.

املحكمة العليا ت�شتمع اليوم خلم�ض 
ق�شايا تتهم م�شرف باخليانة العظمى

•• ا�شالم اباد- وكاالت:

تبداأ هيئة ق�شائية مكونة من ع�شوين باملحكمة العليا االحتادية يف ا�شام 
اباد باال�شتماع اليوم اىل خم�س ق�شايا مرفوعة �شد برويز م�شرف الرئي�س 
ام�س  من  �شابق  وقت  ويف  العظمى.  باخليانة  وتتهمه  ال�شابق  الباك�شتاين 
هيئة  ت�شكيل  اىل  داعيا  م�شرف  به  تقدم  ال��ذي  االلتما�س  املحكمة  رف�شت 
بكامل الع�شوية على ان ال ت�شمل رئي�س املحكمة افتخار حممد ت�شودري 
حماميه  اىل  االلتما�س  واع���ادت  اخلم�س  الق�شايا  اىل  اال�شتماع  لتتوىل 
احمد ر�شا ق�شوري مع التنبيه ب�شرورة اعداد طلب منف�شل لكل دعوى 
قنوات  ونقلت  كاملة.  يريد م�شرف هيئة ق�شائية  مل��اذا  ذلك  وع��اوة على 
ف�شائية اخبارية عن حمامي الدفاع قوله ان املحكمة العليا لي�شت خمت�شة 
مبوجب الد�شتور توجيه احلكومة االحتادية العداد االجراءات �شد م�شرف 

يف ق�شية اخليانة.
من جهة اخرى اأحبطت ال�شرطة الباك�شتانية ام�س حماولة تفجري �شخمة 
يف مدينة كرات�شي، بعد عثورها على �شيارة مفخخة بكمية كبرية جداً من 

املتفجرات خال ا�شتباك مع عنا�شر من طالبان.
�شرطة  يف  اجلنائي  التحقيق  ق�شم  اأن  باك�شتانية  اإع���ام  و�شائل  وذك���رت 
للمدينة  التابعة  �شورجاين  بلدة  حميط  يف  مداهمة  بعملية  قام  كرات�شي 

بعد ح�شوله على معلومات بوجود مطلوبني من طالبان.

كريي يعد بالدفاع عن اليابان 
ال�شمالية  كوريا  مواجهة  يف 

•• طوكيو-ا.ف.ب:

وع��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االمريكي 
طوكيو  يف  االح�����د  ك����ريي  ج����ون 
املتحدة عن  ال��والي��ات  ب��ان تدافع 
النووي  باللهيب  املهددة  اليابان 
بعدما  وذل���ك  ال�شمايل،  ال��ك��وري 
بكني  دع��م  على  احل�شول  �شمن 

للت�شاور بهدف احتواء االزمة.
�شحايف  موؤمتر  يف  ك��ريي  و�شرح 
اخل����ارج����ي����ة  وزي��������ر  ج����ان����ب  اىل 
ال��ي��اب��اين ف��وم��ي��و ك��ي�����ش��ي��دا عقب 
ال�����والي�����ات  ان  م���ع���ه  حم�����ادث�����ات 
امل���ت���ح���دة م�����ش��م��م��ة مت���ام���ا على 

الدفاع عن اليابان.
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االحتالل يعتقل ثالثة من قادة حما�س واردوغان يزور غزة ال�سهر املقبل

ا�شرائيل متدد قانون منع مل �شمل االأ�شر الفل�شطينة
•• عوا�شم-وكاالت:

اعتقلت قوات االحتال االإ�شرائيلي فجر ام�س ثاثة 
ق��ري��ة جلقمو�س  ق���ادة وك����وادر ح��رك��ة حما�س يف  م��ن 
قوات  اإن  وقالت  الغربية.  ال�شفة  �شمال  جنني  ق��رب 
االحتال داهمت قرية جلقمو�س فجر ام�س واعتقلت 
وعبد  احل���اج  ورب��ي��ع  احل���اج  البا�شط  عبد  ال�شقيقني 
الرحيم �شامي احلاج بعد اأن اقتحمت منازلهم وعبثت 
الرتكي  ال���وزراء  رئي�س  اعلن  ذل��ك  اىل  مبحتوياتها. 
رجب طيب اردوغ��ان االح��د انه �شيزور قطاع غزة يف 
التي  لوا�شنطن  حمتملة  زي��ارة  بعد  مايو  اي��ار  نهاية 
وا�شرائيل  تركيا  بني  العاقات  حت�شني  يف  تو�شطت 

ال�شهر املا�شي.

وقال اردوغ��ان يف مكاملة عر دائرة تلفزيونية مغلقة 
مع مركز امل�شاعدات الرتكي يف غزة باذن اهلل �شنزور 
غزة يف نهاية ايار مايو. و�شنعانق بع�شنا بع�شا هناك، 

بح�شب ما نقلت و�شائل االعام.
ال�����ذي ���ش��ّدق��ت ف��ي��ه احلكومة  ال���وق���ت  ج����اء ه����ذا يف 
مينع  قانون  �شريان  متديد  على  ام�س،  االإ�شرائيلية، 
مل �شمل عاالئات التي اأحد الزوجني فيها فل�شطيني 

من ال�شفة الغربية اأو قطاع غزة، ملدة عام اآخر.
اأن احلكومة �شدقت  اإ�شرائيلية  اإعام  وذكرت و�شائل 
باالإجماع على القرار بتمديد �شريان قانون مل �شمل 
العائات التي فيها اأحد الزوجني فل�شطيني وي�شكل، 
عملياً، مانعاً اأمام زواج مواطنني عرب يف اإ�شرائيل من 

فل�شطينيني من ال�شفة اأو القطاع.
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رئي�ض الدولة ونائبه 
يهنئان ملكة الدامنارك

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
امللكة  اإىل �شاحبة اجلالة  تهنئة  برقية  الدولة حفظه اهلل 
مارجريت الثانية ملكة الدامنارك..مبنا�شبة عيد ميادها. 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي برقية 

تهنئة مماثلة اإىل جالة ملكة الدامنارك.

الهوية تدعو اأي متعامل تتاأخر بطاقته اأكرث من 14 يوما ملراجعة مراكزها

جمل�س الوزراء: اأكرث من 500 قرار خالل 2012 �سملت 13 قطاعا رئي�سا يف الدولة

حممد بن را�شد: نقيم اأنف�شنا..ويقيم النا�ض اأداءنا..وغايتنا توفري احلياة الكرمية للمواطنني

االجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  على  و�شفحاتها  االإل��ك��رتوين  موقعها  ع��ر 
في�شبوك وتوتري اإىل جانب مركز االت�شال. واأو�شحت الهيئة اأن قراراها هذا 
جاء يف �شوء التطوير املتوا�شل للبنية التحتية اخلا�شة بعملياتها الت�شغيلية 
اإطار حر�شها على تقدمي خدمات مبتكرة للمتعاملني معها وجهودها  ويف 
البطاقات  اإ�شدار  عملية  وت�شريع  واإجراءاتها  خدماتها  لتب�شيط  املتوا�شلة 
تعطل  ع��دم  و�شمان  الهوية  بطاقة  اإىل  املتزايدة  املتعاملني  حاجة  لتلبية 
الدولة  املعامات يف  اأ�شا�شيا الإجناز غالبية  باتت �شرطا  اأن  م�شاحلهم بعد 
البطاقة  ا�شتخراج  عملية  اأن  الهيئة  واأك��دت  واخلا�س.  العام  القطاعني  يف 
اأق�شى للمواطنني  اأي��ام كحد  اأك��ر من10  ت�شتغرق  العادية ال  االأح��وال  يف 
اإىل  الفتة  �شحيح  ب�شكل  ومنجزة  مكتملة  املعاملة  كانت  حال  يف  واملقيمني 
اأن ال�شبب الرئي�س وراء تاأخر بطاقات بع�س املتعاملني يرجع اإىل اخلطاأ يف 

اإدخال البيانات عند تعبئة اال�شتمارة االإلكرتونية يف مكاتب الطباعة.

للمقيمني باإجراءات ا�شتخراج االإقامة. وجاء االإعان عن ذلك خال موؤمتر 
اجلديدة  اال�شرتاتيجية  خطتها  عن  للك�شف  ام�س  الهيئة  عقدته  �شحفي 
2016-2014 وا�شت�شافته كليات التقنية العليا باأبوظبي وح�شره �شعادة 
للهوية.  االإم���ارات  هيئة  ع��ام  مدير  اخل��وري  حممد  علي  املهند�س  الدكتور 
ونا�شدت الهيئة املتعاملني اإىل مراجعة املراكز التالية كمرحلة اأوىل يف حال 
تاأخر بطاقاتهم ملدة تزيد على 14 يوما كحد اأق�شى وهي مركز الوحدة و 
م�شفح -1 يف اأبوظبي ومركز مدينة زايد يف املنطقة الغربية ومركز العني 
ال�شارقة و عجمان  الكرامة يف دبي ومراكز  الرا�شدية و  ومراكز الر�شاء و 
اأنها توا�شل جهودها  اإىل  اأم القيوين و الفجرية و راأ���س اخليمة .. الفتة  و 
الفرتة  خ��ال  اإ�شافية  م��راك��ز   5 يف  الامركزية  الطباعة  خدمة  لتوفري 
القريبة املقبلة. كما نا�شدت الهيئة املتعاملني يف حال تاأخر بطاقاتهم الأكر 
من 14 يوما اإىل التوا�شل معها عن طريق 12 قناة تفاعلية تتيحها لهم 

•• اأبوظبي -وام:

دعت هيئة االإم��ارات للهوية اأي متعامل من مواطني الدولة تتاأخر بطاقة 
الهوية اخلا�شة به اأو باأحد اأفراد عائلته الأكر من اأ�شبوع اإىل مراجعة اأحد 
مراكزها الرئي�شية على م�شتوى الدولة لي�شار اإىل طباعة البطاقة يف املركز 
مبا�شرة من خال اأجهزة الطباعة الامركزية وت�شليمها له يف غ�شون 48 
�شاعة ودون اأية ر�شوم اإ�شافية. كما دعت الهيئة اأي متعامل من املقيمني يف 
الأك��ر من  اأ�شرته  اأف��راد  باأحد  اأو  به  اخلا�شة  الهوية  بطاقة  تتاأخر  الدولة 
اأ�شبوعني من تاريخ اإجناز الطلب اإىل مراجعة اأحد مراكزها الرئي�شية على 
م�شتوى الدولة لي�شار اإىل طباعة البطاقة يف املركز مبا�شرة وت�شليمها له 
يف غ�شون 48 �شاعة دون اأية ر�شوم اإ�شافية .. مو�شحة اأن اإ�شدار بطاقات 
الهوية  بطاقة  اإ�شدار  عملية  الرتباط  نظرا  اأط��ول  وقتا  ي�شتغرق  املقيمني 

حممد بن را�شد وويل عهد الفجرية وال�شيوخ يح�شرون اأفراح اآل مكتوم

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
العمل  ت��ق��ي��ي��م  دب����������ي..اأن  ح���اك���م 
على  يقت�شر  ال  االأداء  وم��راج��ع��ة 
هو  ب��ل  فقط  والهيئات  ال����وزارات 
..م�شريا  اجلميع  يطبقها  قاعدة 
ال�����وزراء  جم��ل�����س  اأن  اإىل  ���ش��م��وه 
للخدمات  ال���������وزاري  وامل���ج���ل�������س 
لتقييم  دوري��ة  مبراجعة  يقومان 
اأدائ���ه���م���ا وذل�����ك مل���راج���ع���ة م���ا مت 
اإن  خ��ل��ل  اأي  وت�����ش��ح��ي��ح  اإجن������ازه 
وحت�شني  االأداء  وت�����ش��ري��ع  وج����د 
ال���ك���ف���اءة ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر. جاء 
ت��روؤ���س �شموه جل�شة  ذل��ك خ��ال 
جمل�س الوزراء التي عقدت �شباح 
والتي مت  الرئا�شة  ق�شر  ام�س يف 
منها  رئ��ي�����ش��ي  ج��ان��ب  تخ�شي�س 
ال�شتعرا�س التقييم ال�شنوي الأداء 
جمل�س الوزراء واملجل�س الوزاري 
 ..  2012 ع����ام  ع���ن  ل��ل��خ��دم��ات 
�شمو  ال���ف���ري���ق  ب��ح�����ش��ور  وذل������ك 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة.  ����ش���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء 
املجل�شني.. اأداء  ت��ق��ري��ر  وح�����ش��ب 
ب��ل��غ اإج���م���ايل ال����ق����رارات ال��ت��ي مت 
اأكر   2012 اتخاذها خال عام 

من 500 قرار �شملت 13 قطاعا 
االقت�شادية  ك��ال��ت��ن��م��ي��ة  رئ��ي�����ش��ي��ا 
والعمرانية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
وال�شيا�شات  احلكومي  والتطوير 
والبيئة  واالتفاقيات  والت�شريعات 
والطاقة والعدل واالأمن واالإعام 
وغريها..  اخلارجية  وال�شيا�شات 
ف��ي��م��ا ب��ل��غ م��ت��و���ش��ط ال���ق���رارات يف 
18 ق��رارا. وا�شتعر�س  كل جل�شة 
جل�شته  خ����ال  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
جانبا من اأه��م ال��ق��رارات التي مت 
واأهم   2012 ع���ام  يف  اإ���ش��داره��ا 
ال���ت���ي ترفع  اجل���ه���ات االحت����ادي����ة 
وكيفية  ل��ل��م��ج��ل�����س  ت�����ش��ري��ع��ات��ه��ا 
املرفوعة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  ت��ط��وي��ر 
اإ�شافة الأهم ال�شيا�شات احلكومية 
والقرارات  املجل�س  اأق��ره��ا  ال��ت��ي 
املجل�س  ب��ه��ا..ون��اق�����س  امل��رت��ب��ط��ة 
التحليلية  النتائج  من  جمموعة 
يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا  االأداء  ل���ت���ق���ري���ر 
االأداء يف عام  تطوير ورف��ع كفاءة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأث��ن��ى   .2013
ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن را������ش�����د اآل 
الوزاري  املجل�س  اأداء  على  مكتوم 
ال�شيخ  �شمو  ب��رئ��ا���ش��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
من�شور بن زايداآل نهيان عن عام 
2012 موؤكدا �شموه اأن الوزاري 
ال���ي���وم دعامة  اأ���ش��ب��ح  ل��ل��خ��دم��ات 
اأ�شا�شية التخاذ القرار يف الدولة و 
ال�شيا�شات  جهازا رئي�شيا لتطوير 
اال�شرتاتيجية واخلدمية واملالية 
معربا   .. االحت����ادي����ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 

ال��ر���ش��م��ي ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����ش��غ��ي��ل يف 
ن��ه��اي��ة ���ش��ه��ر اأك���ت���وب���ر م���ن نف�س 
االتفاقيات  �شعيد  وع��ل��ى  ال��ع��ام. 
ال���وزراء  جمل�س  ال��دول��ي��ة..واف��ق 
لت�شجيع  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ع��ل��ى 
رو�شيا  جمهورية  م��ع  اال�شتثمار 
االحتادية والتي تهدف اإىل تنمية 
املائم  املناخ  وخلق  اال�شتثمارات 
ال�شتثمارات الدولة يف القطاعني 
جمهورية  يف  واخل����ا�����س  ال����ع����ام 
رو������ش�����ي�����ا االحت�������ادي�������ة وح���م���اي���ة 
االأ�شهم  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ا���ش��ت��ث��م��ارات 
وال�شندات..اإ�شافة اإىل القطاعات 
تلتزم  حيث  املختلفة  االقت�شادية 
ب��ت��وف��ري احلماية  ال��دول��ت��ني  ك��ا 
امل�شتثمرين  ال�شتثمارات  الكاملة 
يف  املحلية  للقوانني  وف��ق��ا  وذل���ك 
واف��ق جمل�س  كما  الدولتني.  كا 
ات���ف���اق���ي���ة جتنب  ال����������وزراء ع���ل���ى 
التهرب  ومنع  ال�شريبي  االإزدواج 
بال�شريبة  ي��خ��ت�����س  مب���ا  امل�����ايل 
املتحدة  الواليات  الدخل مع  على 
املك�شيكية..حيث تهدف االتفاقية 
االقت�شادي  ال��ت��وازن  حتقيق  اإىل 
انتقال  وت�����ش��ج��ي��ع  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
روؤو�س االأموال والتكنولوجيا من 
اال�شتثمارات  جميع  اإعفاء  خ��ال 
ال�شيادية  وال�شناديق  احلكومية 
وم��وؤ���ش�����ش��ات ال��ن��ق��ل اجل�����وي من 
اإ�شافة  ال�����ش��رائ��ب  اأن�����واع  ج��م��ي��ع 
على  ال�������ش���رائ���ب  ت��خ��ف��ي�����س  اإىل 

ا�شتثمارات القطاع اخلا�س.

••دبي-وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شمو ال�شيخ حممد بن حمد  رئي�س جمل�س 
اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شمو  الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  بن 
مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان االإمارات 
الثقافة وال�شباب وتنمية  اآل نهيان وزير  ال�شيخ نهيان بن مبارك  ومعايل 

املجتمع .. 
ملنا�شبة  ام�س  دبي ظهر  اأقيم يف فندق جراند حياة يف  ال��ذي  الغداء  حفل 
زفاف ال�شيخ حمد بن ح�شر بن حمد بن جمعة اآل مكتوم اإىل كرمية املرحوم 
ال�شيخ اأحمد بن جمعة اآل مكتوم. ح�شر احلفل ال�شيخ ح�شر بن مكتوم بن 
جمعة اآل مكتوم مدير دائرة اإعام دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
واأعيان  ال�شيوخ  بجانب عدد من  دبي  وال�شيافة يف  الت�شريفات  دائ��رة  عام 

الباد والوزراء واأ�شدقاء العري�س.

املجل�س  الأداء  ارتياحه  عن  �شموه 
الذين  باأع�شائه  الثقة  وجم���ددا 
يف  اجل��ه��ود  م�شاعفة  على  حثهم 
الكامل  واالل����ت����زام   2013 ع���ام 
لرئي�س  ال���وط���ن���ي  ب���ال���رن���ام���ج 
اأولوية  امل���واط���ن  وو���ش��ع  ال���دول���ة 
دائ��م��ة يف ات��خ��اذ ال��ق��رارات ور�شم 
ال�������ش���ي���ا����ش���ات. م����ن ج����ان����ب اآخ����ر 
اعتمد جمل�س ال��وزراء يف جل�شته 
م�شروع  اليوم  �شباح  عقدت  التي 

هذا  يف  الدولية  املعايري  ومراعاة 
امل��ج��ال. وو���ش��ع م�����ش��روع القانون 
الإقامة  و���ش��واب��ط  ����ش���روط  ع���دة 
الفعاليات الريا�شية مثل �شرورة 
امل�شبقة  امل��واف��ق��ة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
ريا�شية  فعالية  اأي���ة  اإق��ام��ة  عند 
بو�شع  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وت��وج��ي��ه 
الريا�شية  املن�شاآت  لتاأمني  خطط 
واإلزام املن�شاآت الريا�شية بالتعاقد 
مع �شركات االأمن اخلا�س..اإ�شافة 

�شراكة مع م�شغل عاملي للقطارات 
وت�شغيل  ���ش��ي��ان��ة  اأع���م���ال  ل��ت��ويل 
هذه  ومتثل  الدولة  يف  القطارات 
لتاأهيل  مثالية  فر�شة  ال�شراكة 
امل�����واط�����ن�����ة يف جم����ال  ال�������ك�������وادر 
م�شتويات  باأعلى  املحلية  ال�شكك 
املتوقع  وال���ك���ف���اءة..وم���ن  امل��ه��ن��ي��ة 
اأن تبداأ �شركة االحت��اد للقطارات 
للقطارات  ال��ت��ج��ري��ب��ي  الت�شغيل 
واالإط��������اق   2013 ي���ول���ي���و  يف 

قانون احتادي ب�شاأن اأمن املن�شاآت 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة ..ال����ذي 
تاأمني  عملية  تنظيم  اإىل  يهدف 
االأل����ع����اب ال��ري��ا���ش��ي��ة م���ن خال 
ع����دة ����ش���واب���ط وال����ت����زام����ات تقع 
الريا�شية  واملن�شاآت  االأندية  على 
القانون  ي��وف��ر  ال���دول���ة..ك���م���ا  يف 
بالتاأمني  اخل����ا�����ش����ة  االأح������ك������ام 
ي�شمن  مبا  ال�شخ�شيات  وحماية 
ح�شن تنظيم الفعاليات الريا�شية 

اإىل ت�شكيل جمل�س تن�شيقي الأمن 
الريا�شية.  والفعاليات  املن�شاآت 
وواف������ق جم��ل�����س ال��������وزراء خال 
�شركة  تاأ�شي�س  اليوم على  جل�شته 
جديدة لت�شغيل و�شيانة القطارات 
وال�شكك احلديدية �شمن م�شروع 
ال��ذي ت�شرف عليه  قطار االحت��اد 
�شركة االحتاد للقطارات اململوكة 
و�شيتم  االحت�����ادي�����ة.  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
وفق  اجل��دي��دة  ال�����ش��رك��ة  تاأ�شي�س 

�شيف بن زايد ي�شتقبل وزير 
الداخلية االيراين 

اآليات  بحث  ج��ان��ب  اإىل  تطويرها  و�شبل  ال��ط��رف��ني 
العمل والتعاون على ال�شعيد االأمني بني الوزارتني. 
وامل�شت�شارين  املعاونني  من  ع��ددا  ال��زائ��ر  الوفد  �شم 
باجلمهورية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف  امل�����ش��وؤول��ني  وك��ب��ار 

االإ�شامية االإيرانية.
�شيف  الفريق  �شموه  اإىل جانب  ا�شتقبالهم  وك��ان يف   
عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية وعدد من كبار 

�شباط ال�شرطة. 

•• ابوظبي-وام:

ا�شتقبل الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
نظريه  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
االإي��راين م�شطفى حممد النجار والوفد املرافق له 

لدى و�شولهم اىل اأر�س الدولة ع�شر ام�س. 
ت�شتغرق  ال��ت��ي  ال���زي���ارة  خ���ال  اجل��ان��ب��ان  و�شيبحث 
تهم  التي  امل�شرتكة  املو�شوعات  من  جملة  اأي��ام  ع��دة 

�شخ�شا ي�شتفيدون من 166 نقطة توعية مرورية باأبوظبي   19152
•• اأبوظبي- وام:

و152  ال��ف��ا   19 ن��ح��و  ا���ش��ت��ف��اد 
توعية  نقطة   166 من  �شخ�شا 
م���روري���ة م��ي��دان��ي��ة ع��ل��ى الطرق 
ال�شاحنات  وط���ري���ق  اخل���ارج���ي���ة 
مبجمعات  ت��وع��ي��ة  وحم��ا���ش��رات 
االأول  الربع  خال  العمال  �شكن 
من العام اجل��اري وذل��ك يف اإطار 
خطة التوعية املرورية للمديرية 
ال�شائقني  توعية  ت�شتهدف  التي 
ميدانيا من خال تنظيم نقاط 
امل���روري���ة ع��ل��ى الطرق  ل��ل��ت��وع��ي��ة 

اخلارجية باإمارة اأبوظبي.
نا�شر  ح����م����د  ال���ع���ق���ي���د  وق���������ال 
املناطق  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ل��و���ش��ي 
اخل���ارج���ي���ة يف م���دي���ري���ة امل�����رور 
اإن  اأبوظبي  ب�شرطة  وال��دوري��ات 
هدفت  امل��روري��ة  التوعية  ن��ق��اط 
امليدانية  ال��ت��وع��ي��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
م��ن خ��ال ت��وف��ر ال��دوري��ات على 
الطرقات لزيادة االلتزام بقانون 
ال�شرعات  ال�شري واملرور وخف�س 
التي  ال����ف����رتات  خ�����ال  خ���ا����ش���ة 

ت�شهد تغري االأحوال اجلوية.
ال��رتك��ي��ز م��ن خال  اإىل  واأ����ش���ار 
ن���ق���اط ال��ت��وع��ي��ة امل��ي��دان��ي��ة على 
املرورية  اأ���ش��ب��اب احل����وادث  اأك���ر 

جممعات العمال ت�شب يف مبادرة 
مروريا  االأف�شل  العمال  جممع 
وت�شمل  املديرية  اأطلقتها  والتي 
العديد من الفعاليات واالأن�شطة 
اأب��رزه��ا ل��ق��اء العمال يف  ال��ه��ادف��ة 
مدى  على  للوقوف  جممعاتهم 
وعقد  امل��روري��ة  بالثقافة  وعيهم 
وتنظيم  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ح��ا���ش��رات 
للمجمعات  امل��ي��دان��ي��ة  ال���زي���ارات 
عن  ف�شا  لتقييمها  ال��ع��م��ال��ي��ة 
االأن�����ش��ط��ة االأخ����رى ال��ت��ي تهدف 

اإىل تعزيز ال�شامة املرورية.
واأو�شح البلو�شي اأن اختيار جممع 
العمال االأف�شل مروريا يت�شمن 
بنقل  اخلا�شة  ال�شامة  معايري 
العمال ومعايري ال�شامة بالبيئة 
امل��ع�����ش��ك��ر وعدد  امل����روري����ة داخ�����ل 
املقدمة  املرورية  التوعية  �شاعات 
للعمال حما�شرات ومدى توافر 
للتوعية  وم��ل�����ش��ق��ات  اإر������ش�����ادات 
املرورية وم�شتوى الوعي املروري 
لدى العمال والذي �شيتم قيا�شه 
اأعدتها  اخ����ت����ب����ارات  خ�����ال  م����ن 
املديرية وم�شتوى الوعي املروري 
ل���دى امل�����ش��رف��ني وع���دم وق���وع اأي 
ح�����ادث م������روري حل���اف���ات نقل 
اأي  اأو  لل�شركة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��م��ال 

حوادث ده�س الأي عامل.

ع���ل���ى ال�����ط�����رق اخل����ارج����ي����ة من 
املا�شي  ال����ع����ام  خ�����ال  اأب�����رزه�����ا 
االإهمال وعدم االنتباه والتي اأدت 
املائة من  35 يف  وق��وع نحو  اإىل 
احل����وادث امل���روري���ة ع��ل��ى الطرق 
اخلارجية يليها االنحراف وعدم 
يف   27 وق����وع  اإىل  اأدت  االن��ت��ب��اه 
املائة من احلوادث املرورية وعدم 
يف   10 نحو  كافية  م�شافة  ت��رك 
املائة كما بلغت احلوادث النفجار 

االإطارات نحو 4.7 يف املائة.
واأكد اأن التوعية من خال النقاط 

مطبوعات  ت��وزي��ع  على  ا�شتملت 
باأكر  ال�شائقني  وتثقيف  توعية 
الطرق  ع��ل��ى  امل��خ��ال��ف��ات خ��ط��را 
�شكلت خمالفات  اخلارجية حيث 
عدم ترك م�شافة كافية نحو 50 
يف امل��ائ��ة م��ن امل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ي مت 
الطرق اخلارجية  حتريرها على 
الزائدة  ال�شرعة  خمالفات  يليها 
يليها  املائة  يف   43 نحو  و�شكلت 
خمالفات عدم ربط حزام االأمان 

والتي �شكلت نحو 10 يف املائة.
امليدانية  ال���ت���وع���ي���ة  اأن  وذك�������ر 

ت��ت�����ش��م��ن ت��ن��ظ��ي��م حم���ا����ش���رات 
اجلهود  �شمن  العمال  بتجمعات 
ال����و�����ش����ول  اإىل  ت�����ه�����دف  ال�����ت�����ي 
ال�شرائح  م���ك���ون���ات  ج��م��ي��ع  اإىل 
واملعامل  امل�����ش��ان��ع  يف  املجتمعية 
لرفع  ال���ع���م���ال���ي���ة  وال���ت���ج���م���ع���ات 
م�����ش��ت��وى ال��ث��ق��اف��ة امل���روري���ة بني 
العمال باعتبارهم جزءا اليتجزاأ 
من الن�شيج االجتماعي ومعاجلة 
التي  امل��روري��ة  االإ���ش��ك��االت  جميع 

تواجههم.
التوعية يف  برامج  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

الوزاري للخدمات برئا�شة من�شور بن زايد اأ�شبح ميثل دعامة اأ�شا�شية التخاذ القرار يف الدولة
املوافقة على اإن�شاء �شركة لت�شغيل و�شيانة القطارات يف الدولة واعتماد م�شروع قانون حلماية اأمن املن�شاآت والفعاليات الريا�شية
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النائب العام الإمارة دبي يقرر حفظ التحقيقات يف 
ق�شية االعتداء على احلكم حممد اجلالف للتنازل

•• دبي -وام:
قرر �شعادة امل�شت�شار ع�شام عي�شى احلميدان النائب العام الإمارة دبي حفظ التحقيق يف ق�شية االعتداء على احلكم 

حممد اجلاف.
واأ�شار النائب العام ان نيابة اال�شرة واالحداث با�شرت التحقيقات فور القب�س على املتهم وعر�شه عليها حيث مت 
�شوؤاله من قبل وكيل النيابة ميثاء علي وباإ�شراف من قبل رئي�س نيابة اال�شرة واالح��داث امل�شت�شار حممد ر�شتم 

وا�شناد تهمة االعتداء على �شامة ج�شم الغري.
وثبت يف االوراق وملف الدعوى تنازل �شادر من املجني عليه حممد اجلاف جتاه املتهم احلدث بعد التحقيق معه 

االمر الذي ترتب عليه انق�شاء الدعوى اجلزائية ازاء املتهم احلدث بالتنازل من قبل املجني عليه . 

العمل يف امل�شاركة بتفعيل هذه املبادرة لدعم هذه الفكرة 
بتخ�شي�س  االأعباء متمثلة  اجلميلة واحلد من كل هذه 
على  للمقبلني  خم�ش�شة  ت��ك��ون  ب��ال��ن��ادي  ك��ب��رية  خيمة 
االأع��را���س و�شيتم جتهيزها بكل ما  والراغبني يف  ال��زواج 
يف  اجلميع  ن��دع��و  هنا  ون��ح��ن  منا  م�شاهمة  وذل���ك  ي��ل��زم 
التي�شري على املقبلني على الزواج ودعهم متمنني ل�شباب 
والرقي.،  التقدم  وملجتمعنا  �شعيدة  اأ�شرية  حياة  الوطن 
ال�شالة �شتكون جمهزة بكل ما يلزم االأعرا�س  اأن  موؤكداً 

خال الفرتة املقبلة .

وفد الهالل يتفقد املخيم االإماراتي االأردين اجلديد ال�شتقبال الالجئني ال�شوريني
خطوط 

�ساخنة 
لأرقام 

امل�ست�سفيات 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 الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
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�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

 

�شي�شتفيد منها اآالف ال�شباب املقبلون على الزواج والذين 
كانوا يتكلفون الكثري جراء الوالئم التي كانوا يعدونها يف 
افراحهم . واأ�شاف كان العر�س اجلماعي الذي �شم ال�شيخ 
ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان وال�شيخ زايد بن �شعيد 
بن زايد اآل نهيان ويف معيتهم مئة عري�س من املواطنني 
منوذجاً عملياً ملا يجب اأن تكون عليه االأعرا�س بعيداً عن 

البذخ واالإ�شراف وهدر املال.
وبناء عليه وانطاقاً من م�شوؤوليتنا االجتماعية ودورنا 
كمجل�س اإدارة نادي الرم�س الريا�شي الثقايف فقد قررنا 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

خيمة  تخ�شي�س  الثقايف  الريا�شي  الرم�س  ن��ادي  اأع��ل��ن 
كبرية مبقر النادي لاأعرا�س وذلك ا�شتجابة ملبادرة �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
لتخفيف  ج���اءت  وال��ت��ي  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 

اأعباء تكاليف الزواج من على كاهل ال�شباب.
وقال �شليمان اأحمد الطنيجي رئي�س جمل�س اإدارة النادي 
التي  امل��ب��ادرة  تلك  يف  امل�شاهمة  ���ش��رورة  راأى  ال��ن��ادي  اإن 

•• اأبوظبي-وام:

االأحمر  الهال  هيئة  وفد  تفقد 
املخيم االإماراتي االأردين اجلديد 
الها�شمية  االأردن����ي����ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
ال�شوريني  الاجئني  ال�شتقبال 
����ش���ري عملية  ع���ل���ى  اط���ل���ع  ح���ي���ث 
وت�شكينهم  ال��اج��ئ��ني  ا�شتقبال 
مطالبهم  اإىل  واال������ش�����ت�����م�����اع 
الوفد  و����ش���م  واح���ت���ي���اج���ات���ه���م. 
ال�شيدة نعيمة عيد املهريي نائب 
االإغاثة  ل�����ش��وؤون  ال���ع���ام  االأم�����ني 
وال�شيد  ب���ال���وك���ال���ة  وامل�������ش���اري���ع 
نائب  ال��ف��ه��ي��م  ي���و����ش���ف  حم���م���د 
امل�شاندة  للخدمات  العام  االأم��ني 
وال���������ش����ي����دة ف���ت���ح���ي���ة ال���ن���ظ���اري 
هيئة  يف  االأي����ت����ام  اإدارة  م���دي���رة 
ال��ه��ال االأح��م��ر. وت��اأت��ي الزيارة 
القائم  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن 
الأحوال  واملتابعة  االإ���ش��راف  على 
وحياتهم  ال�����ش��وري��ني  ال��اج��ئ��ني 

اأف�شل  ه��و  م��ا  ك��ل  لتقدمي  �شعيا 
م����ن خ����دم����ات وم�������ش���اع���دة لهم 
واملعنوي  النف�شي  باجلانب  ب��دءا 
وانتهاء بتقدمي كل �شبل الراحة 
حتقيقه  اإىل  ي�����ش��ع��ى  م����ا  وه�����و 

االأرا�شي  دخ��ل��وا  ���ش��وري  الج���يء 
املا�شية  ال�شاعات  خال  االأردنية 
الفرز  منطقة  م��ن  نقلهم  مت  و 
االأردن��ي��ة من  املفرق  يف حمافظة 
خ���ال ف��ري��ق م��ت��ط��وع��ي الهال 

الناطق  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ���ش��ل��ي��م��ان 
الر�شمي با�شم املخيم االإماراتي..

متطوعي  م��ن  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  اأن 
ال��ه��ال االأح��م��ر االإم���ارات���ي قام 
ال�شتقبال  واالإع������داد  بالتجهيز 

واملخيم  ال��ه��ال  على  ال��ق��ائ��م��ون 
الواقع.  اأر������س  ع��ل��ى  ل��ت��ج�����ش��ي��ده 
وا����ش���ت���ق���ب���ل امل���خ���ي���م االم�����ارات�����ي 
م�����دار  ع���ل���ى  اجل�����دي�����د  االردين 
 300 ح��وايل  املا�شيني  اليومني 

االأحمر االإماراتي وبالتن�شيق مع 
التي  للهجرة  ال��دول��ي��ة  املنظمة 
تقوم بدورها بنقل الاجئني اىل 
االأردنية.  االأرا���ش��ي  يف  املخيمات 
بن  �شلطان  م��اج��د  ال�شيد  واأك����د 

ايل  ونقلهم  ال�شورين  الاجئني 
 165 ا�شتقبال  مت  حيث  املخيم 
متاأخرة  �شاعة  يف  ���ش��وري��ا  الج��ئ��ا 
تزويدهم  مت  كما  اأم�س  ليلة  من 

بجميع امل�شتلزمات اال�شا�شية.

وداعا لال�ستثناءات وارتياح بامليدان وانفراد لـ )الفجر(

احت�شاب عمر الطالب اجلدد بدءا من اأول دي�شمرب بدال من بداية اأكتوبر

حكومة االإمارات اأول حكومة يف العامل تطلق موا�شفة قيا�شية وطنية ملعايري خدماتها 

�سكل حديثو الوالدة ن�سبة 35 باملئة

مدينة ال�شيخ خليفة الطبية اأجرت 1500 عملية جراحة قلب لالأطفال 

•• دبي – حم�شن را�شد

اأع���ل���ن���ت م�������ش���ادر ق���ي���ادي���ة ب�����وزارة 
ال�����وزارة  اأن   ، وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
بتعديل  قريبا  قرار  اإ�شدار  ب�شدد 
امل�شتجد  ال��ط��ال��ب  ع��م��ر  اح��ت�����ش��اب 
ال���ع���ام، لتكون  ال��ت��ع��ل��ي��م  مب���دار����س 
االأول من دي�شمر من عام القبول 
، بدال مما هو متبع حاليا وخال 
احت�شاب  م��ن   ، املا�شية  ال�����ش��ن��وات 
القبول بدءا من االأول من اأكتوبر، 
ومبوجب ما �شتقرره الوزارة �شيتم 
ل�شهرين  القبول  احت�شاب  متديد 
ا�شتثناءات  اأي  وم���ن���ع   ، ك��ام��ل��ني 
اإدارات  ق��ب��ل  م���ن  ال  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

وما زاد عن ذلك تكون اال�شتثناءات 
من قبل الوزارة .

وباإ�شدار  اأن��ه  امل�شادر  ذات  واأك��دت 
على  متاما  �شيق�شي   ، القرار  هذا 
التمديد  ه��ذا  بعد  ا�شتثناءات  اأي��ة 
ل�شهرين كاملني ، الفتا اإىل اأن هذه 
امل���ب���ادرة م��ن ق��ب��ل ق��ي��ادات ال����وزارة 
، ق��وب��ل��ت ب��ارت��ي��اح ك��ب��ري م���ن قبل 
م�شوؤويل اإدارات مركزية بالوزارة ، 
ومديري مناطق تعليمية بعدما مت 
طرحه ومناق�شته يف اجتماع خا�س 

تراأ�شته قيادات عليا بالوزارة .
عن  م�����دار������س  اإدارات  واأع�����رب�����ت 
مثل  ل�شدور  وارتياحها  �شعادتها 
هذا القرار ، والذي �شي�شاوي فيما 

قبل  م��ن  وال  التعليمية  امل��ن��اط��ق 
قيادات الوزارة .

ومينح هذا القرار يف حال تنفيذه 
والعمل به بدء من العام الدرا�شي 
اأمور  اأول��ي��اء  م��ن  ال��ع��دي��د   ، املقبل 
لقبول  ك���ب���رية  ف��ر���ش��ة  ال���ط���اب 
اأبنائهم باملدار�س احلكومية ، ممن 
 ، درا�شية  �شنة  عليهم  ت�شيع  كانت 
لرف�س طلبات قبولهم وت�شجيلهم 
ب���امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة ل��ن��ق�����س يف 
اأو ميتد  ي��ك��ون الأي�����ام  ق���د  ال��ع��م��ر 
ل�����ش��ه��ر واأك�����ر ، مم���ا دف���ع ب����وزارة 
بو�شع  م�شبقا  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
اإدارات  منح  مبقت�شاها  يتم  اآل��ي��ة 
املناطق با�شتثناء حتى حد معني ، 

بني جميع اأولياء االأمور، ويق�شي 
على الكيل مبكيالني واال�شتثناءات 
ال��ت��ي ك��ان��ت تتم يف اأروق����ة ال���وزارة 
وتفر�س فر�شا على اإدارات املناطق 
كانت  اأنهم  اإىل  ، الفتني  واملدار�س 
حظي  ت�شجيل  طلبات  اإليهم  ت��رد 
العمر  يف  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء   ، اأ���ش��ح��اب��ه��ا 
���ش��ه��ر ون�����ش��ف ال�شهر  الأك����ر م���ن 
تتعدى  مل  اأخ����رى  ط��ل��ب��ات  فيما   ،
ال�شهر ترف�س طلباتهم ، وي�شطر 
اأول��ي��اء االأم���ور اأم���ام ه��ذا الرف�س 
كامل  لعام  باملنازل  اأبنائهم  اإب��ق��اء 

و�شياع �شنة درا�شية عليهم .
كما اأثنى العديد من اأولياء االأمور 
ال�����ذي تدر�شه  ال���ق���رار  ه����ذا  ع��ل��ى 

•• ابوظبي - الفجر

خليفة  ال�������ش���ي���خ  م���دي���ن���ة  اأع���ل���ن���ت 
العملية  اإج����������راء  ع�����ن  ال���ط���ب���ي���ة 
اخلم�شمائة  الناجحة  اجل��راح��ي��ة 
َبْعَد االألف يف اإطار برنامج جراحة 
اأطلقته  ال����ذي  ل��اأط��ف��ال  ال��ق��ل��ب 
اإذ جنح  اأع������وام  ق��ب��ل ق���راب���ة ���ش��ت��ة 
ال���رن���ام���ج ال���ف���ري���ُد م���ن ن��وع��ه يف 
دولة االإمارات والرائُد باملنطقة يف 
300-330 حالة  ب��ني  م��ا  ع��اج 
�شنوياً منذ اإطاقه يف �شهر اأبريل 
اأمل  ب��ارق��ة  معطياً   ،2007 ع���ام 
لاأطفال  طبيعية  بحياة  حقيقية 
عيوب  اأو  ه��ات  ب��ت�����ش��وُّ امل���ول���ودي���ن 

ِخْلِقيَّة.
املجيد  ع���ب���د  ال����دك����ت����ور  ق������ال  و 

اأجنز  القلب لاأطفال قد  جراحة 
اجلراحية  العملية  الفائت  ال�شهر 
لتقومي  االأل����ف  ب��ع��د  اخلم�شمائة 

عيوب وت�شوهات قلب خْلقية . 
لل�شغار  القلب  عمليات  وت�شتلزم 
ب�����راع�����ة ا����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���ة  ت����ف����وق ما 
وهذا  للكبار   مثياتها  ت�شتلزمه 
م���ا ي��ظ��ه��ر ج��ل��ي��اً ع��ن��د ال��ن��ظ��ر يف 
اأعمار واحلاالت املر�شية لاأطفال 
الذين اأُجريت لهم عمليات تقومي 
هات القلب اخلْلقية يف مدينة  ت�شوُّ
ال�شيخ خليفة الطبية حتت اإ�شراف 
وزميله  ك����ريايل  الزل����و  ال���دك���ت���ور 
�شكل  اإذ  ت��ام��ا���س  ���ش��اب��ا  ال���دك���ت���ور 
حديثو الوالدة ن�شبة 35 باملئة من 
اأجريتهم له  الذين  االأطفال  كافة 
اجلراحة القلبية كما اأن 70 باملئة 

عمليات جراحية ملراهقني وبالغني 
َبْيَد  ِخْلِقيَّة  قلب  هات  بت�شوُّ ُول��دوا 
اأو الآخ��ر مل يخ�شعوا  ل�شبب  اأنهم 
يف  تقوميها  ُبغية  جراحية  لعملية 
طفولتهم اأو �شباهم حيث اأُجريت 
اإطار  يف  اجلراحية  العمليات  تلك 
ه��ات القلب  ب��رن��ام��ج ج��راح��ة ت�����ش��وُّ
اأطلقته  ال����ذي  ل��ل��ك��ب��ار  ���ة  اخِل���ْل���ِق���يَّ
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية وُيَعدُّ 
الوحيد من نوعه بالدولة ويعالج 
الُعْمرية  الفئة  امل��ذك��ور  الرنامج 
ُي�شنفون  ال  َم�����ْن  اأي  ال���رم���ادي���ة 
ي�شتلزم  وه��و  كبالغني  اأو  كاأطفال 
من  التخ�ش�شات  د  م��ت��ع��دِّ ط��اق��م��اً 
امل���خ���ت�������ش���ني ب�����اأم�����را������س ال���ك���ب���ار 

غار على ال�شواء.       وال�شِّ
الرنامج  اأه��م��ي��ة  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  و 

الزبيدي ا�شت�شاري اأمرا�س القلب 
اخلدمات  اإدارة  ورئي�س  التداخلية 
خليفة  ال�شيخ  مدينة  يف  الطبية 
الطبية اأن اجلراحة الناجحة التي 
اأُج���ري���ت ل��ه��وؤالء االأط���ف���ال ارتقت 
وجعلتهم  االأف�شل  نحو  بحياتهم 
بعد  اأقرانهم  مثل  متاماً  يعي�شون 
هات  اأن عانوا االأمرين بفعل الت�شوُّ
القلبية اخِلْلِقيَّة وي�شتحق االإجناز 
الذي حققته مدينة ال�شيخ خليفة 

الطبية يف هذا املجال كلَّ اإ�شادة .
و اأ�شاف الدكتور الزبيدي ي�شرفنا 
جراحة  ب��رن��ام��ج  نعلن  اأن  ال��ي��وم  
ال�شيخ  مبدينة  ل��اأط��ف��ال  القلب 
خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة وحت����ت اإ����ش���راف 
وق�����ي�����ادة ط���ب���ي���ب ال���ق���ل���ب ال����ب����ارع 
الدكتور الزلو كريايل رئي�س ق�شم 

مييز االإجناز الذي حتقق مبدينة 
ال�������ش���ي���خ خ��ل��ي��ف��ة ال���ط���ب���ي���ة درج����ة 
للحاالت  املتو�شطة  ف��وق  التعقيد 
القلب  اأُج��ري��ت لها ج��راح��ة  ال��ت��ي 
من  ال��اف��ت��ة  الن�شبة  ع��ن  ف�����ش��ًا 
ال��ذي��ن خ�شعوا  ال�����والدة  ح��دي��ث��ي 
واجه  احل���ال  وبطبيعة  للجراحة 
ي���ات ال  ط���اق���م االأط����ب����اء ه��ن��ا حت���دِّ
ُي�شتهان بها غري اأنهم تغلبوا عليها 
 1500 ي���ج���روا  اأن  وا���ش��ت��ط��اع��وا 
عملية قلب ناجحة الأطفال منهم 
ح��دي��ث��و ال�����والدة وه����ذا اإجن�����از فذ 

ي�شتحق االإ�شادة .
عمليات  اإج�����راء  اإىل  وب��االإ���ش��اف��ة 
جراحية الأطفال مولودين بعيوب 
اأجرى  ��ة  ِخ��ْل��ِق��يَّ ق��ل��ب  ه��ات  ت�����ش��وُّ اأو 
ال�����دك�����ت�����وران ك�������ريايل وت���ام���ا����س 

منهم دون �شنِّ �شتة اأ�شهر مو�شحاً 
دولياً يعتمد مقيا�س لتقدير تعقيد 
اخِلْلِقيَّة  القلب  هات  ت�شوُّ ح���االت 
واجل��راح��ة ال��ازم��ة لها ي��ب��داأ من 
3 درج����ات وي�����ش��ل يف اأق�����ش��اه اإىل 
تعقيد  متو�شط  وب��ل��غ  درج���ة   15
العمليات التي اأجراها طاقم اأطباء 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية 9.1 
درج����ة م��ق��ارن��ة مب��ت��و���ش��ط تعقيد 
قواعد  يف  ��ل��ة  م�����ش��جَّ درج�����ة   7.3
البيانات الدولية جلراحات تقومي 
عن  املنبثقة  ��ة  اخِل��ْل��ِق��يَّ هات  الت�شوُّ
اجلمعية االأوروبية جلراحة القلب 

. )EACTS( وال�شدر
ز  بتميُّ ال���زب���ي���دي  ال���دك���ت���ور  ون�����ِوه 
ال�شيخ  مدينة  اأطباء  طاقم  اإجن��از 
ما  اأك����ر  اأن  اإىل  ال��ط��ب��ي��ة  خليفة 

•• دبي-وام:

جمل�س  رئ����ا�����ش����ة  م���ك���ت���ب  اأط����ل����ق 
ب������وزارة ����ش���وؤون جمل�س  ال�������وزراء 
هيئة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  ال�����������وزراء 
واملقايي�س  للموا�شفات  االإم���ارات 
االإماراتية  القيا�شية  امل��وا���ش��ف��ة 
املتميزة  احل���ك���وم���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ة 
لاإرتقاء  تهدف  خطوة  يف  وذل��ك 
وتطويرها  احلكومية  باخلدمات 
وتوحيد  املتعاملني  ر�شا  وتعزيز 
اجلهات  يف  االإج������������راءات  ج������ودة 
املوا�شفة  وت�����ش��ت��م��ل  احل��ك��وم��ي��ة. 
احلكومية � التي تعتر االأوىل من 
على   � العامل  م�شتوى  على  نوعها 
جمموعة من املعايري واالإر�شادات 
عملية  درا���ش��ات  اإىل  ت�شتند  ال��ت��ي 
الأف�شل  م���ع���ي���اري���ة  وم����ق����ارن����ات 
املمار�شات العاملية يف جمال تطوير 
احلكومية  اخل����دم����ات  وت����ق����دمي 
ع��ر م��راك��ز اخل��دم��ة يف خمتلف 

يف القمة احلكومية وبذلك تكون 
وب�شدور  االإم����ارات  دول��ة  حكومة 
االإماراتية  القيا�شية  امل��وا���ش��ف��ة 
احلكومية  اخل����دم����ة  ل���رن���ام���ج 
امل��ت��م��ي��زة ق��د مت��ك��ن��ت م��ن حتقيق 
الدور الريادي كاأول حكومة تقوم 
وطنية  قيا�شية  موا�شفة  بو�شع 
اإىل  فيها  ترقى  خدماتها  ملعايري 
م�������ش���ت���وي���ات غ����ري م�����ش��ب��وق��ة من 

اجلودة والتميز.
تت�شمن  املوا�شفة  اأن  واأو���ش��ح��ت 
�شل�شلة من االأجزاء تتمحور حول 
تقدمي اخلدمة احلكومية املتميزة 
يف القطاع احلكومي ويركز اجلزء 
االأول منها على موا�شفات خدمة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وي��ت�����ش��م��ن اإر�����ش����ادات 
ت��ل��زم موظفي  وم��ع��اي��ري م��وح��دة 
اجلهات  يف  امل���ت���ع���ام���ل���ني  خ���دم���ة 

احلكومية بتطبيقها.
ف��ه��و ميثاق  ال���ث���اين  اأم�����ا اجل�����زء 
�شيغة  يت�شمن  وال��ذي  املتعاملني 

املتعاملني  الح��ت��ي��اج��ات  واق��ع��ي��ة 
وم���ت���ط���ل���ب���ات���ه���م م�����ن اخل����دم����ات 
ن��ف��ذه��ا برنامج  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة 
احلكومية  ل��ل��خ��دم��ة  االإم���������ارات 
درا�شات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��ت��م��ي��زة 
امل��ت�����ش��وق ال�����ش��ري وق��ي��ا���س ر�شى 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وب��ع��د االإط������اع على 
اأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات ال���ع���امل���ي���ة يف 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
ما يجعل منها مرجعية يعتد بها 
لارتقاء باخلدمات وا�شتمراريتها 
تطويرها  على  والعمل  وجودتها 
نحو االأف�شل مع اإمكانية تطبيقها 
مراكز  م�شتوى  على  فقط  لي�س 
االحتادية  احل��ك��وم��ة  يف  اخل��دم��ة 
اأي�شا  منها  اال���ش��ت��ف��ادة  ميكن  ب��ل 
م��راك��ز اخل��دم��ة يف احلكومات  يف 
ال���ق���ط���اع اخل���ا����س.  امل��ح��ل��ي��ة ويف 
م��ن ج��ان��ب��ه اع��ت��ر ���ش��ع��ادة حممد 
ب���دري م��دي��ر ع��ام هيئة االإم���ارات 
اإطاق  اأن  واملقايي�س  للموا�شفات 

اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة االحت���ادي���ة. 
واأكدت �شعادة عهود الرومي مدير 
الوزراء  عام مكتب رئا�شة جمل�س 
اأن اإطاق هذا امل�شروع يهدف اإىل 
تكري�س جودة االأداء اخلدماتي يف 
اجلهات احلكومية و�شمان تقدمي 
املتعاملني  تطلعات  تفوق  خدمات 
ل��ت��ك��ون مم��ار���ش��ات ح��ك��وم��ة دولة 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة هي 
لتطوير  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة  امل���م���ار����ش���ات 
واالرتقاء  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
بجودتها مبا يتما�شى مع اجلهود 
لتحقيق  احل��ك��وم��ة  تبذلها  ال��ت��ي 

روؤية االإمارات 2021.
واأ�شارت اإىل اأن املوا�شفة القيا�شية 
قد �شممت من اأجل خدمة املواطن 
اأوال وثانيا وثالثا مبا ين�شجم مع 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال��وزراء حاكم دبي كما عر عنها 

ذاته بدور هيئة  الوقت  منوهة يف 
واملقايي�س  للموا�شفات  االإم���ارات 
وت��ع��اون��ه��ا خ���ال م��راح��ل العمل 

على اإجناز هذا امل�شروع الوطني.
القيا�شية  امل���وا����ش���ف���ة  وت���ع���ت���ر 
االإم����ارات����ي����ة مب���ث���اب���ة ت��ع��ه��د من 
ح���ك���وم���ة دول�������ة االإم�����������ارات نحو 
متعامليها باأنهم حمور اهتمامها 
دائ���م���ا حت�شني  واأن����ه����ا ح��ري�����ش��ة 
اأف�شل  وتقدمي  املتعاملني  جتربة 
واآليات  ب��و���ش��ائ��ل  ل��ه��م  اخل���دم���ات 
ت���وف���ر ع��ل��ي��ه��م اجل���ه���د وال���وق���ت 
وتعزيز الثقة املتبادلة بني مقدمي 
واإ�شعارهم  واملتعاملني  اخلدمات 
بالتميز واالأهمية خال تواجدهم 

يف مراكز اخلدمة.
وم������ن اأه��������م م�����ي�����زات امل���وا����ش���ف���ة 
للتطوير  ق��اب��ل��ة  اأن��ه��ا  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
وفقا  دائ������م  ب�����ش��ك��ل  وال��ت��ح�����ش��ني 
اإذ مت  املتعاملني  لتطور متطلبات 
تطويرها اأ�شا�شا بناء على درا�شات 

موحدة لو�شع ميثاق للمتعاملني 
م���ع اجل���ه���ات االحت����ادي����ة وال����ذي 
يحدد التزامات الهيئات واجلهات 
احلكومية جتاه متعامليها ويو�شح 
واجبات املتعاملني جتاهها ل�شمان 
الوجه  ع��ل��ى  متطلباتهم  تنفيذ 
االأمثل كما يحدد و�شائل االت�شال 
ومعايري  ب��ي��ن��ه��م��ا  وال����ت����وا�����ش����ل 
للمتعاملني  ميكن  التي  اخل��دم��ة 
ميثاق  خ��ال  م��ن  وذل���ك  توقعها 
اأما  املتعاملني.  خل��دم��ة  متكامل 
اجلزء الثالث في�شلط ال�شوء على 
املتعاملني  خدمة  مراكز  ت�شنيف 
والذي ي�شم جمموعة من املعايري 
املحددة لت�شنيف مراكز اخلدمات 
النجوم  ن��ظ��ام  ح�شب  احل��ك��وم��ي��ة 
املتبع يف الفنادق من جنمتني اإىل 

7 جنوم.
اأهمية  ع���ل���ى  ال�����روم�����ي  واأك���������دت 
ال���ت���ع���اون وت�����ش��اف��ر اجل���ه���ود بني 
الوطنية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ه��ي��ئ��ات 

االإماراتية  القيا�شية  امل��وا���ش��ف��ة 
املتميزة  احل���ك���وم���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ة 
خطوة يف االجتاه ال�شحيح ت�شهم 
ب��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة االإم������ارات كدولة 
رائ��دة يف جمال تطوير اخلدمات 
اإقليميا  امل���ت���م���ي���زة  احل���ك���وم���ي���ة 
املوا�شفة  اأن  واأو�����ش����ح  ودول����ي����ا. 
للخدمة  االإم���ارات���ي���ة  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
املتميزة”حددت  احل����ك����وم����ي����ة 
لاإرتقاء  وامل���ع���اي���ري  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
ت���ق���دم مبراكز  ال���ت���ي  ب���اخل���دم���ات 
الدولة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ة 
ح�شارية  م���راك���ز  اإىل  وحت��ول��ه��ا 
م��وج��ه��ة ب��ك��اف��ة م���وارده���ا لتجعل 
من املتعامل ي�شعر باأنه هو حمور 
العاملني  كافة  قبل  من  االهتمام 
يف ت��ل��ك امل��راك��ز م��ن خ���ال تلبية 
طلباته باأب�شط ال�شبل وباأقل جهد 
اأو معاناة ويجعل من جتربته مع 
م���راك���ز اخل���دم���ة جت���رب���ة ممتعة 

لي�س فيها معاناة اأو عقبات. 

القلب  ج�����راح�����ة  اأن  يف  ت���ك���م���ن  
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل��ل��ك��ب��ار ت��ق��ت�����ش��ر على 
الناجمة  ال��ق��ل��ب  اأم����را�����س  ع����اج 
املرتتبة على  اأو  ن  ال�شِّ م  التقدُّ عن 
ز  اأمناط احلياة غري ال�شحية وتركِّ
ال�شرايني  ا�شتبدال  على  العادة  يف 
التاجية بعد ان�شدادها اأو �شمامات 
القلب التالفة، وهذا يختلف متاماً 
هات وعيوب القلب  عن تقومي ت�شوُّ

اخِلْلِقيَّة.

اأملهم عن  ع��ن  ، معربني  ال���وزارة 
���ش��رع��ة اإ������ش�����داره وت��ف��ع��ي��ل��ه الأن���ه 

للعديد  اأمل  ب��ادرة  �شيكون  بالفعل 
و�شيق�شي   ، االأم������ور  اأول���ي���اء  م���ن 

اخللفية  االأب����������واب  ع���ل���ى  مت����ام����ا 
لا�شتثناءات .

�سورة الآلية الت�سجيل يف ال�سابق واآمال معلقة الإقرار التعديل

ا�ستجابة ملبادرة حممد بن زايد

نادي الرم�ض يخ�ش�ض خيمة جمهزة لالأعرا�ض
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ويل عهد راأ�ض اخليمة 
يح�شر ماأدبة غداء 

•• راأ�س اخليمة-وام:
ح�شر �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل 
اأقامها  ال��ت��ي  ال��غ��داء  م��اأدب��ة  ام�����س  راأ����س اخليمة ظهر  عهد 
النقبي مبنزله يف منطقة دفتا  املواطن حممد را�شد حميد 

التابعة المارة راأ�س اخليمة على �شرف �شموه.
اهلل  عبد  ب��ن  حميد  ب��ن  اهلل  عبد  ال�شيخ  امل��اأدب��ة  ح�شر  كما 
اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  مكتب  رئي�س  القا�شمي 

وعدد من امل�شوؤولني واالهايل واملدعوين . 

دورة الرتبية االأمنية لطالبات م�شروع الرب بالتعاون مع �شرطة دبي
االأمنية  الرتبية  دورة  الر  دار  جلمعية  التابع  االإن��اث  �شعبة  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  الر  م�شروع  اإدارة  نظمت 
مع  بالتعاون  الكرمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ  املمزر  مركز  حما�شرات  بقاعة  وذل��ك  االأم��ان��ة  بعنوان  ال�شغار  للطالبات 
اال�شت�شارية  ال��دورة  حما�شرات  وقدمت  املمزر.  مركز  طالبات  من  طالبة   41 ب��ال��دورة  �شارك  وق��د  دب��ي،  �شرطة 
الرتبوية زهرة حم�شن علي، وقامت بالتعريف بالرامج االأمنية والتوعوية وال��دورات التي تنظمها �شرطة دبي 
لطاب املدار�س باختاف فئاتهم العمرية، ثم حتدثت عن املحور االأ�شا�شي للدورة مبتدئة بتق�شيم الطالبات اإىل 
االأمانة  اأن  اإىل  واأنواعها وهي �شد اخليانة، وم�شرية  االأمانة  جمموعات وت�شمية كل جمموعة ومو�شحة مفهوم 
كلمة وا�شعة املفهوم ويدخل فيها اأنواع كثرية، و�شردت ق�شة عن جزاء االأمانة، و�شربت مثًا بر�شولنا االأمني �شيدنا 
حممد �شلى اهلل عليه و�شلم كمثل اأعلى يقتدى به، كما نظمت م�شابقات بثت بها روح الفريق بني الطالبات الإي�شال 
معنى االأمانة بطرق متعددة، اإ�شافة اإىل م�شابقة حفظ االأحاديث واالآيات القراآنية التي ت�شمل معنى االأمانة ومنها 
قوله تعاىل يف و�شفه للموؤمنني: والذين هم الأماناتهم وعهدهم راعون ، وقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: اأدي االأمانة 
اإىل من ائتمنك، وال تخن من خانك ، وقامت املحا�شرة مبناق�شة الطالبات واأخذ بع�س االقرتاحات واال�شتف�شارات 

واالإجابة على اأ�شئلتهن، ويف اخلتام مت توزيع هدايا وجوائز عينية على جمموعات الطالبات الفائزات.

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2012/373 طعن مدين   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
الطاعن/ �شركة دبي الوطنية للتامني واعادة التاأمني )�شركة م�شاهمة 
املطعون  ب��اع��ان  ال�شام�شي  �شعيد  �شيف  �شعيد  ط��ارق  وميثله:  ع��ام��ة( 

�شده/1- ما�شتا مري حبيب اهلل جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاه ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

اإعالن جتديد 
يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم املحامي/ 

عبا�س احلواي 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية:  

املودعة بالرق�م: 54315
با�ش������م: ال�شيد/ جاأل مريزا ابواحل�شن �شعادت

وعنوان����ه :  �س. ب: 3428ت- 2260240   ف -2257630-  دبي-االأمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت رقم:      )44431(     بتاريخ:  2004/1/4    

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف 12  /2013/7
املن�شو�س  لاأو�شاع وال�شروط  �شنوات وفقاً  اأخرى متتالية كل منها ع�شر  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد 

عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف �شاأن العامات التجارية.

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 1
با�ش��م:املحات الكرى

وعنوانه:�س.ب:425 ابوظبي ، االمارات العربية املتحدة . 
وامل�شجلة حتت رقم:)11( بتاريخ:1994/1/22

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف 2013/2/6 وحتى تاريخ:2023/2/6

اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 52493
با�ش��م:جمعية ابوظبي التعاونية .

وعنوانه:ابوظبي - البطني - بناية جمعية ابوظبي التعاونية . 
وامل�شجلة حتت رقم:)42117( بتاريخ:2003/9/2

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف 2013/4/5 وحتى تاريخ:2023/4/5

اإدارة العالمات التجارية

اإقامة عجمان توؤكد حر�شها على تبني املقرتحات البناءة وتفعيلها من قبل موظفيها منعا الأ�سرار بيئية و�سحية  

خمبزا يف راأ�ض اخليمة متتنع عن ا�شتخدام اخل�شب  15

بدء عمل جلان االجتماع ال� 32 الحتاد الكيمائيني العرب بالدولة

•• راأ�س اخليمة -الفجر

اأ����ش���ح���اب  15 خم���ب���زاً يف راأ������س اخل��ي��م��ة بعدم  ت��ع��ه��د 
ا�شتخدام اخل�شب خال اجتماع �شم البلدية واأ�شحاب 
خمابز التمي�س اأم�س بعد تزايد ال�شكاوى من خمالفات 
ك�شفت  التي  التفتي�شية  واحل��م��ات  املخابز  تلك  على 
خمالفات م�شرتكة تتمثل يف عدم االإلتزام بزي موحد 

وعدم نظافة املخابز .
ووفقا ملا ذكرت البلدية راأ�س اخليمة فان الفرتة املقبلة 
جمال  يف  العاملة  املخابز  من  تبقي  ما  التزام  �شت�شهد 
�شناعة هذا من اخلبز بتطبيق االإجراءات التي حددتها 
الج����راءات  ت��ع��ر���ش��وا  واال  اأن�شطتها  لتنظيم  ال��ب��ل��دي��ة 
عقابية تت�شمن  قا�شية الغرامات واالإغاق عند تكرار 

املخالفات.
واأو�شح رئي�س بلدية راأ�س اخليمة مبارك على ال�شام�شي 
اإن البلدية �شتلزم تلك املخابز بجميع قوانني النظافة 
ا�شم  عليها   مكتوب  للعمال  خا�شة  ماب�س  وا�شتخدام 
االأخ�شاب  ا���ش��ت��خ��دام  ب��ع��دم  اإل��زام��ه��ا  ج��ان��ب  اإىل  املخبز 

م��ن خماطر  ي��ن��ط��وى  عليه  مل��ا  ه���ذا اخل��ب��ز  ت�شوية  يف 
عديدة.

بقرارات  امللتزمة  املخابز غري  اإغ��اق  �شيتم  واأ���ش��اف:   
ب��ع��د تزايد  ال��غ��رام��ات عليها خ��ا���ش��ة  ال��ب��ل��دي��ة وف��ر���س 
ال�شكاوى حول تلك املخابز التي ال يلتزم العاملون فيها 

باال�شرتاطات ال�شابقة.
وقال مدير اإدارة ال�شحة العامة بالبلدية خليفة حممد 
مع  اجتماعات  ع��دة  �شتعقبه  االجتماع  ه��ذا  اإن  املكتوم 
نف�شها  بال�شروط  الإلزامهم  االأخ���رى  املخابز  اأ�شحاب 
التي اإىل جانب التاأكيد عليهم با�شتخدام املياه النظيفة 
اأي و���ش��ائ��ل احرتاق  اإدخ�����ال  ال��ع��ج��ني وك��ذل��ك ع���دم  يف 
اإىل اأن  خارجية غري الغاز يف ت�شوية ذلك اخلبز، الفتاً 
ا�شتخدام  متنع  بالبلدية  والبيئية  ال�شحية  القوانني 
االأخ�شاب يف جتهيز االأطعمة واملخبوزات منعا لت�شاعد  
التي  املناطق  ال��ك��رب��ون يف  اأك�شيد  ث��اين  وغ��از  االأدخ��ن��ة 
ال�شكان  على  التاأثري  ث��م  وم��ن  املخابز  تلك  بها  توجد 
الرماد  ب��ذرات  اخلبز  تلوث  جانب  اإىل  منها  القريبني 

املتطايرة اثناء عملية احلرق.

العلمية  للن�شاطات  ودع��م��ا  ت��ع��زي��زا 
الوطن  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وال��ث��ق��اف��ي��ه 
اجتماع  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  و  ال���ع���رب���ي 
احتاد الكيميائيني العرب ت�شت�شيف 
االماراتية  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
وج����ائ����زة راأ��������س اخل���ي���م���ة ل����اإب����داع 
جمعية   17 ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  وال���ت���م���ي���ز 
الوطن  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
خليجية  دول������ة   15 م����ن  ال���ع���رب���ي 
االجتماع  حل�شور  �شقيقة  وعربية 
العرب  الكيميائيني  الحت����اد  ال��ع��ام 
االحت���اد  ادارة  جم��ل�����س  وان��ت��خ��اب��ات 
و231   20 ي��وم��ي  �شيعقد  وال����ذي 
حتت  اخليمة  برا�س  اجل��اري  ابريل 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن 

االعلى حاكم را�س اخليمة .
واث��ن��ت اال���ش��ت��اذة م���وزة �شيف مطر 
اجلمعية  ادارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
بالرعاية  االم���ارات���ي���ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
الذي  الاحمدود  والدعم  الكرمية 
را�س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  يقدمه 
اخليمة وت�شرفه بقبول رعاية احلدث 
الكيميائيني  ع��م��وم  تقدير  م��وؤك��دة 
التي  ال�شامية  الرعاية  لهذه  العرب 
مت��ث��ل دع���م���ا ق���وي���ا مل�����ش��رية االحت����اد 
بالوطن  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  واجل��م��ع��ي��ات 
ال��ع��رب��ي وه���ذا ه��و اأول اج��ت��م��اع عام 
واحد  اآن  يف  وان���ت���خ���اب���ات  ل���احت���اد 
العربية  االم�������ارات  دول����ة  يف  ت��ع��ق��د 
املتحدة . وا�شافت : ان جلان العمل 
املخت�شة لاجتماع بداأت يف اأعمالها 
تاأ�شريات  ا�شتخراج  من  انتهت  وق��د 
االدارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال�����دخ�����ول 
العامة للجن�شية واالقامة انه �شيتم 
لاجتماع  االع����داد  جلنة  ا�شتقبال 

والنتخابات املجل�س االعلى لاحتاد 
ان  اجل���اري على  اب��ري��ل   17 بتاريخ 
بتاريخ  ال��وف��ود  بقية  ا�شتقبال  يتم 

19 ال�شهر 
وك�����ان جم��ل�����س ام���ن���اء ج���ائ���زة راأ�����س 
التعليمي  والتميز  ل��اإب��داع  اخليمة 
ال�شيخ  برئا�شة  االأخ��ري  اجتماعه  يف 
رئي�س  ال��ق��ا���ش��م��ي  �شقر  ب��ن  في�شل 
جم��ل�����س ام��ن��اء اجل���ائ���زة ق��د اعتمد 
اخليمة  راأ���س  ودع��م جائزة  م�شاركة 
لهذه  التعليمي  وال��ت��م��ي��ز  ل���اإب���داع 
اال�شت�شافة الدولية العلمية الهامة 
ق��د ح�شلت  ان��ه  بالذكر  . واجل��دي��ر 
االإماراتية  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
وموافقة  ر�شمي  وق��رار  اعتماد  على 
اأكادميية من اجلمعية العامة لاأمم 
ر�شمية  كجميعة  باعتمادها  املتحدة 
اعتباراً من العام امليادي يف 2011 
�شنة  املتحدة  االأمم  اعتمدته  ال��ذي 
دولية للكيمياء حتت �شعار الكيمياء 
اأن  م��و���ش��ح��ة   . وم�شتقبلنا  ح��ي��ات��ن��ا 
االرتقاء  اإىل  تهدف  اجلمعية  روؤي��ة 
العاملية،  اإىل  االإم���ارات  يف  بالكيمياء 
اإىل ت��رج��م��ة ر���ش��ال��ت��ه��ا يف  وت��ط��م��ح 

تطوير العمل الكيميائي يف االإمارات 
االأبحاث  وتعزيز  تقدمي  خ��ال  من 
والدرا�شات الكيميائية، واإبراز جهود 
وحتقيق  ال���دول���ة  يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني 

ال�شراكة املجتمعية الفاعلة. 
اإنها  قالت  اجلمعية  اأه���داف  وح��ول 
باالإ�شهام  رئ��ي�����ش��ي  ب�����ش��ك��ل  ت��ت��م��ث��ل 
الكيمياء  تعليم  ب��رام��ج  ت��ط��وي��ر  يف 
املختلفة،  التعليمية  ل��ل��م�����ش��ت��وي��ات 
والنهو�س مب�شتوى الطاب العلمي 
اال�شت�شارات  وت����ق����دمي  وال���ع���م���ل���ي 
باملنظمات  واالت���������ش����ال  ال���ف���ن���ي���ة، 
الكيميائية  واجلمعيات  واملوؤ�ش�شات 
اأهداف  خل��دم��ة  وال��دول��ي��ة  العربية 
اجلمعية  اأن  اإىل  ي�����ش��ار  اجل��م��ع��ي��ة. 
من  اأ�شهرت  االإم��ارات��ي��ة  الكيميائية 
يف  االجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزارة  قبل 
ال��ث��اين م��ن ف��راي��ر ع���ام 2010 . 
ويف بيان الحتاد الكيميائيني العرب 
والثاثني  ال��ث��اين  اج��ت��م��اع��ه  ح���ول 
ق����ال اال����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور اأح���م���د بن 
ح����ام����د ال����غ����ام����دي االأم��������ني ال���ع���ام 
�شيتم   : العرب  الكيميائيني  الحت��اد 
اجتماع  ع��ق��د  ت��ع��ايل  اهلل  مب�����ش��ي��ئ��ة 
دورته  يف  العرب  الكيميائيني  احت��اد 
الثانية والثاثني وذلك يوم ال�شبت 
اب��ري��ل اجلاري   20 امل��واف��ق  ال��ق��ادم 
وبا�شت�شافة  اخليمة  راأ���س  اإم���ارة  يف 
كرمية من قبل اجلمعية الكيميائية 

االإماراتية.

جامعة عجمان واإجناز االإمارات تنظمان زيارات ميدانية للطلبة

االإمارات لتعليم القيادة ترحب بتوظيف خريجي مراكز الداخلية للمعاقني

•• عجمان ـ حممد بدير 

اأكد �شعادة العميد حممد عبد اهلل 
و�شوؤون  االإقامة  عام  مدير  علوان 
تبني  ع���ل���ى  ب���ع���ج���م���ان  االج�����ان�����ب 
البناءة  امل��ق��رتح��ات  ك��اف��ة  االدارة 
بالتوا�شل  يتعلق  ف��ي��م��ا  وخ��ا���ش��ة 
االجراءات  وت�شهيل  اجلمهور  مع 
على  وم�شددا   ، اخلدمات  وتقدمي 
الدور الكبري من قبل املوظفني اأداء 
العمل  لتطوير  االأ�شا�شي  دوره���م 
االإبداعية  م��رئ��ي��ات��ه��م  خ���ال  م��ن 
اليومية  تعاماتهم  م��ن  الناجتة 
والتحديات التي تعرت�س طرقهم، 
الف��ت��ا اأن���ه مت ال��ق��ي��ام خ���ال العام 
بت�شكيل فريق عمل لتلقي  املا�شي 
ومتابعتها  امل��وظ��ف��ني  م��ق��رتح��ات 
بناًء  وذل����ك  تطبيقها،  ي��ت��م  ح��ت��ى 
واالإبداع  املقرتحات  منهجية  على 
اأ���ش��درت��ه��ا وزارة  ال��ت��ي  واالب��ت��ك��ار 
تطوير  لطريق  خارطًة  الداخلية 
الفكر  خ��ال  من  ال�شرطي  العمل 

••عجمان ـ الفجر 

املجتمعية  اخلدمة  اإدارة  نظمت 
للعلوم  ع����ج����م����ان  ج����ام����ع����ة  يف 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ب���ال���ت���ع���اون مع 
موؤ�ش�شة اإجناز- االإمارات ، �شل�شلة 
من الزيارات امليدانية والتدريبية 
60 طالبا وطالبة من  ملا يقارب 
والكليات،  التخ�ش�شات  خمتلف 
وال�����ت�����ي ا����ش���ت���م���رت ع���ل���ى م�����دار 
وت�شمنت  ال��ف��ائ��ت.  م��ار���س  �شهر 
املوؤ�ش�شات  م��ن  العديد  ال��زي��ارات 
الفاعلة على م�شتوى الدولة، من 
اأبرزها �شركة �شامتك وجمموعة 

�شركات عي�شى �شالح القرق.
العديد  على  ال��ت��دري��ب  وا�شتمل 
تهم  التي  االأ�شا�شية  املهارات  من 
ل�شوق  ولوجهم  بداية  الطلبة يف 
العمل مثل: التدريب على كتابة 

•• العني-الفجر:

اأك��دت �شركة االإم��ارات لتعليم قيادة 
ا�شتعدادها  اب��وظ��ب��ي  يف  ال�����ش��ي��ارات 
اإدارة  خ��ري��ج��ي  وت��وظ��ي��ف  ل��ت��دري��ب 
لتاأهيل  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  م���راك���ز 
وت�����ش��غ��ي��ل امل���ع���اق���ني، ان���ط���اق���ا من 
مبداأ التكافل االجتماعي الذي جبل 
عليه جمتمع دولة االإمارات العربية 
املتحدة ، وحتمل ال�شركة مل�شوؤوليتها 
ال�شريحة  ه���ذه  جت���اه  االج��ت��م��اع��ي��ة 
وتوفري  املجتمع  الهامة ودجمها يف 
فر�س تدريب وتوظيف تتنا�شب مع 

قدراتهم وموؤهاتهم .
رئي�س  العرميي  �شامل  حممد  وق��ال 
�شركة  يف  ال���ع���م���اء  خ���دم���ة  م���رك���ز 
اأن  ال�شيارات  لتعليم قيادة  االإم��ارات 
جمموعة  وظ��ف��ت  اأن  �شبق  ال�شركة 
وزارة  م���راك���ز  اإدارة  خ��ري��ج��ي  م���ن 
الداخلية لتاأهيل وت�شغيل املعاقني ، 
اثبتوا كفاءة عالية وج��دارة يف  وقد 

ون�شر  ال���ع���ام���ة  االإدارة  خ���دم���ات 
اأن�شطتها ب�شكل يتواءم مع الوترية 
ال�����ش��ري��ع��ة ل��ت��دف��ق امل���ع���ل���وم���ات يف 
االإع����ام اجل��دي��د، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
زمن  ت��ق��ل��ي��ل  يف  اأ����ش���ه���م  م����ق����رتح 
 ،50% بن�شبة  اخل���دم���ة  ت��ق��دمي 
زيادة  البالغ يف  االأث��ر  له  ك��ان  مما 
االإدارة  عن  املتعاملني  ر�شا  ن�شبة 
العامة وتقليل اجلهد على مقدمي 

اخلدمة من املوظفني.
وخال االجتماع اطلع املدير العام 
االإدارة  يف  املعنيني  امل�شئولني  من 
ع���ل���ى جم���م���وع���ة م�����ن االأه���������داف 
خال  حتقيقها  امل���راد  الت�شغيلية 
عام 2013 من اأجل حتقيق اأ�ش�س 
ال��ت��وا���ش��ل واالت�������ش���ال وذل����ك من 
االإدارة  ال��رتوي��ج خل��دم��ات  خ��ال 
وو�شع اآلية لتقييم وتطبيق قنوات 
ومراجعتها،  باملتعاملني  االت�شال 
ال�شركات  دليل  تفعيل  اإىل  اإ�شافة 
ت��ط��وي��ر املوقع  واإط�����اق م�����ش��روع 

االإلكرتوين لاإدارة العامة.

ال�شركة،  يف  واالإدارات  االأق�����ش��ام 
للواقع  وم��ع��اي�����ش��ت��ه��م  واأدائ����ه����م 
ال���وظ���ي���ف���ي، مم���ا ي�����ش��اع��ده��م يف 
حتديد اأهم نقاط القوة وال�شعف 
ل����دي����ه����م، و�����ش����ق����ل م���ه���ارات���ه���م 

وقدراتهم واكت�شافها.
زي��ارات��ه��م عدد  وراف���ق الطلبة يف 
من  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  م��ن 
الهند�شة يف اجلامعة مثل:  كلية 
املالك،  ع��ب��د  زب���ي���دة  امل��ه��ن��د���ش��ة 
احل�شا�شنة،  ه�����اين  وامل���ه���ن���د����س 
واملهند�س زياد ال�شعيدي، اإ�شافة 
موؤ�ش�شة  مم��ث��ل��ي  م���ن  ع����دد  اإىل 
اإجناز- االإمارات ، وقد مت ت�شليم 
الذين  للطلبة،  م�شاركة  �شهادات 
�شعادتهم  ع���م���ي���ق  ع�����ن  ع�������روا 
تفعل  التي  الفعاليات  هذه  مبثل 
م�شريتهم  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ج���ان���ب 

التعليمية.

ال��ط��ب��اع��ة وال��ن�����ش��خ يف ك��ل م��ن مقر 
ال�شركة الرئي�شي يف مدينة ابوظبي 
العني  مدينة  يف  ال�شركة  ف��رع  ويف   ،
وت�شغيلها  اإدارت��ه��ا  على  يقوم  والتي 
جمموعة من خريجي مراكز وزارة 
من  واإداري  ف��ن��ي  ب��دع��م  ال��داخ��ل��ي��ة 
تعميم  �شجع على  املراكز، مما  اإدارة 
ال��ت��ج��رب��ة يف م��وؤ���ش�����ش��ات اأخ�����رى يف 
رئي�س مركز خدمة  واأك���د   . ال��دول��ة 
لتعليم  االإم���ارات  �شركة  يف  العماء 
�شتدعم  ال�شركة  اأن  ال�شيارات  قيادة 
التابعة  وال��ن�����ش��خ  ال��ط��ب��اع��ة  م��ك��ات��ب 
كبري  ب�شكل  الداخلية  وزارة  مل��راك��ز 
املزمع  ، وذل����ك يف م��ق��ره��ا اجل��دي��د 
اف��ت��ت��اح��ه يف ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة ، حيث 
�شتخ�ش�س لها م�شاحة اكر وموقع 
و�شيتم  مكاتبها  ع��دد  لزيادة  متميز 
 ، ب��اأج��ه��زة كمبيوتر ح��دي��ث��ة  دع��م��ه��ا 
الازمة  الت�شهيات  كافة  وتقدمي 
ل��ه��ا ل��زي��ادة ع��ائ��دات��ه��ا امل��ادي��ة واأداء 

دورها على الوجه االأف�شل .

واإج�������������ازات وغ�����ريه�����ا ،وه��������م حمل 
العاملني يف  وتقدير جميع  اح��رتام 
تعاون  ك��ل  منهم  وي��ج��دون  ال�شركة 
وزارة  م��راك��ز  اإدارة  ب���دور  م�شيدا   ،
الداخلية يف تدريبهم وتاأهيلهم على 
مبختلف  وتزويدهم  م�شتوى  اأعلى 

متطلبات �شوق العمل .
االإم���ارات  �شركة  اأن  العرميي  وق��ال 
لتعليم قيادة ال�شيارات كان لها �شبق 
مراكز  اإدارة  مع  التعاون  يف  الريادة 
وت�شغيل  ل��ت��اأه��ي��ل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
املعاقني يف تنفيذ برنامج م�شروعات 
اإرادة والذي يحظى باهتمام الفريق 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
اىلتوفري  ي��ه��دف  وال���ذي  الداخلية 
فر�س العمل لذوي االإعاقة بالتعاون 
مع املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة .

اأول  ك��ان��ت  ال�����ش��رك��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
الرنامج  ه�����ذا  ن����ف����ذت  م���وؤ����ش�������ش���ة 
ب��اإن�����ش��اء م��ك��ات��ب خلدمات  ال���ري���ادي 

 ، ال�شركة  يف  العمل  مواقع  خمتلف 
م�شريا اإىل اأن املواطنة اإميان عي�شة 
ال��دف��ع��ة االأوىل  ال��ك��ث��ريي خ��ري��ج��ة 
من مراكز الداخلية والتي التحقت 
بالعمل يف ال�شركة منذ عام 2004 
وعنوانا  ي��ح��ت��ذى،  من��وذج��ا  تعتر   ،
ال���داخ���ل���ي���ة حيث  مل����راك����ز  م�������ش���رف���ا 
تدرجت يف خمتلف مواقع العمل يف 
وظيفة  اإىل  و�شلت  اأن  اإىل  ال�شركة 

مراقبة ملركز االت�شال واأثبتت كفاءة 
من  تكرميها  ومت   ، العمل  يف  عالية 
ال�شركة حل�شولها على  اإدارة  جانب 

جائزة املوظف املثايل .
ال�شركة  موظفي  اأن  العرميي  واأك��د 
بنف�س  يتمتعون  االإع��اق��ة  ذوي  م��ن 
وبكافة   ، وال�����واج�����ب�����ات  احل�����ق�����وق 
الأقرانهم  امل��خ�����ش�����ش��ة  االم���ت���ي���ازات 
االأ�����ش����وي����اء م����ن روات�������ب وع������اوات 

االإبداعي ملوظفيها.
االإجتماع  تراأ�شه  ذل��ك خ��ال  ج��اء 
اأهداف  ملناق�شة  للقيادة  ال�شهري 
 ، اجل�����اري  ل��ل��ع��ام  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
االإدارات  م������دراء  ك���اف���ة  ب��ح�����ش��ور 

االأق�����ش��ام. واف���اد �شعادته  وروؤ����ش���اء 
ادراج  ع���ن  ت��ت��وان��ى  ال  االدارة  اأن 
التنفيذ  حيز  الفعالة  امل��ق��رتح��ات 
اأن  اأن��ه يتم تكرميها، واأف��اد  منوها 
م��ن اأه��م ه��ذه امل��ق��رتح��ات، مقرتح 

اإن�����ش��اء ح�شاب ل����اإدارة ال��ع��ام��ة يف 
موقع تويرت للتوا�شل االجتماعي 
 )GDRFAAJMAN@(
توا�شل  قناة  فتح  اأ�شهم يف  وال��ذي 
لت�شويق  اجل��م��ه��ور  م���ع  م��ب��ا���ش��رة 

اإ�شافة  الذاتية،  ال�شرية  واإع���داد 
اإىل املهارات واملعايري التي عليهم 

باإجراء  يتعلق  ف��ي��م��ا  ب��ه��ا  االإمل�����ام 
اجل�شد،  كلغة  ال�شخ�شية  املقابلة 

واأعقب  بالعينني،  التوا�شل  ولغة 
ذلك توزيع الطلبة على خمتلف 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
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رئي�ض االأركان يلتقي نظريه الربيطاين انتحار مواطنة ب�شبب م�شكالت اأ�شرية

امل��دع��و/ ن�شر ح�شني  ف��ق��د  
دج��������م��������ه   - اجل���ن�������ش���ي���ة: 
�شفره  ج�����واز    - ج��ي��ب��وت��ي  
رق����م     )49861( �شادر 
م����ن االم����������ارات ف���ع���ل���ى من 
يجده ت�شليمه الأقرب مركز 
�شرطة او االت�شال على رقم 

050/9339918

ت
ف���ق���د  امل����دع����و/ حم��م��د بال 
اجل����ن���������ش����ي����ة:   - اهلل  ن�����ب�����ى 
�شفره  ج����واز    - ب��ن��غ��ادي�����س  
رقم     )0567983( �شادر 
م����ن ب���ن���غ���ادي�������س ف���ع���ل���ى من 
مركز  الأق���رب  ت�شليمه  ي��ج��ده 
رقم  على  االت�����ش��ال  او  �شرطة 

050/9999284

ت

 )F1657562( انا اآن�شي واأحمل جواز �شفر هندي رقم
بريرا  يف  واأق��ي��م   21/2/2005 يف  اب��وظ��ب��ي  م��ن  ���ش��ادر 
كولوين �شارع كي .بي.ناجر كويل �س .ب كانيال كوماري 
دي.تي تاميلنادو واأقيم بالعني االمارات العربية املتحدة 
اآن�شي اىل  م��ن  ا�شمي  1016 وارغ���ب يف تغيري   : ���س ب 

الربت �سيمب�سون.

ف��ق��د  امل���دع���و/ ���ش��ال��ح جمعه 
اح��م��د ج���زاي���ري احل���م���ادى - 
اجلن�شية: االم���ارات  -  جواز 
 )A2203813(     شفره رقم�
فعلى من  ابوظبي  م��ن  ���ش��ادر 
مركز  الأق���رب  ت�شليمه  ي��ج��ده 
رقم  على  االت�����ش��ال  او  �شرطة 

0504446437

ت

امل�شوؤولية  وحت����م����ل  واالأخ����������اق 
بالعهود  وااللتزام  العمل  كاملة يف 
عن  الناجمة  والنتائج  واالتفاقات 
روح  وتنمية  دعم  بجانب  قراراتها 
كوادرها  ق����درات  ل��ت��ع��زي��ز  امل���ب���ادرة 
على توفري وتطوير حلول جديدة 
ومتنوعة ومبتكرة لتحقيق التميز 
اأق�شى  اإىل  االل���ت���زام  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
عالية  خ����دم����ات  ب���ت���ق���دمي  درج������ة 
وت�شمنت  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني.  اجل�����ودة 
لهيئة  الت�شغيلية اجلديدة  اخلطة 
م���ب���ادرة   17 ل��ل��ه��وي��ة  االإم����������ارات 
لتحقيق  رئ��ي�����ش��ي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
مقدمتها  ويف  املر�شومة  االأه���داف 
اإجناح  ب�شكل حم��وري يف  االإ���ش��ه��ام 
م�شتوى  على  االإلكرتوين  التحول 
اإجنازا  االإم����ارات مب��ا يحقق  دول���ة 
عامليا جديدا للدولة بعد اأ�شبقيتها 
يف تقنني تعريف الهوية ال�شخ�شية 
لكافة �شكانها وامتاك اأكر قاعدة 
احليوية  املدنية  لل�شجات  بيانات 
االإلكرتونية املدجمة على م�شتوى 
الدولية  لاأكادميية  وفقا  العامل 
و�شملت  ال���ق���ي���ا����ش���ي���ة.  ل������اأرق������ام 
امل���ب���ادرات اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة حت�شني 
وتطوير اإجراءات الت�شجيل واإدارة 
املدنية  ال��واق��ع��ات  حت��دي��ث  عملية 
اأحدث  وتبني  ال�شكاين  ال�شجل  يف 
التقنيات يف ت�شغيل اأنظمة ال�شجل 
وحماية  ال��ه��وي��ة  واإدارة  ال�����ش��ك��اين 
اإطار  ال��ب��ي��ان��ات وت��ط��وي��ر م�����ش��روع 
اأنظمة  القانوين ال�شتخدام  العمل 
يف  الرقمي  والتوقيع  الهوية  اإدارة 
البنية  ال��دول��ة وحت��دي��ث وحت�شني 
متعدد  التحقق  واآل���ي���ات  التحتية 
العوامل با�شتخدام بطاقة الهوية. 

هيئة االإمارات للهوية تطلق ا�شتمارتها االإلكرتونية اجلديدة ر�شميا

�شبط 231 من الباعة املتجولني 
واملت�شولني يف دبي مار�ض املا�شي

•• دبي-وام: 

�شبطت بلدية دبي بالتعاون مع القيادة العامة ب�شرطة دبي واالإدارة العامة 
لاإقامة و�شوؤون االأجانب 231 خمالفا من الباعة املتجولني واملت�شولني 
والق�شابني  ال��ع��ام��ة  واالأم���اك���ن  ال�����ش��وارع  ال�����ش��ي��ارات يف  ومم��ار���ش��ي غ�شيل 
تفتي�شية  ح��م��ات  خ��ال  م��ن  وذل���ك  املرخ�شني  غ��ري  االأ���ش��م��اك  ومنظفي 
خال مار�س املا�شي وم�شادرة كميات كبرية من الب�شائع املعرو�شة للبيع. 
واأو�شح رئي�س ق�شم اإدارة االأ�شواق يف بلدية دبي عبيد اإبراهيم املرزوقي اأنه 
مت �شبط 141 بائعا متجوال و48 مت�شوال و14 من الق�شابني ومنظفي 
االأ�شماك غري املرخ�شني و28 �شخ�شا من خمالفي القرار الوزاري لوزارة 
العامة.  ال�شوارع  يف  ال�شيارات  غ�شيل  ب�شاأن  االجتماعية  وال�شوؤون  العمل 
جاهزة  ماب�س  ت�شمل  متنوعة  ب�شاعة   214 م�شادرة  متت  اأن��ه  واأ���ش��اف 
وهواتف وعطورا واأحذية واإك�ش�شوارات وغريها من الب�شائع املقلدة واأنه 
متت م�شادرة 165 من االأفام املن�شوخة على اأقرا�س �شي دي ..و200 
النخيل  من  و19  لا�شتهاك  �شاحلة  غري  الغذائية  امل��واد  �شناديق  من 
الذي يعر�س للبيع على الطرقات و�شقر معرو�س للبيع. واأ�شار املرزوقي 
دبي  ب�شرطة  التحريات  اإدارة  مع  ال��دائ��رة  تنظمها  احلمات  ه��ذه  اأن  اإىل 
واالإدارة العامة لاإقامة و�شوؤون االأجانب وتاأتي �شمن اجلهود التي تقوم 
بها الدائرة ب�شفة يومية للحفاظ على املظهر اجلمايل واحل�شاري لاإمارة 
ويف اإطار احلفاظ على االأ�شواق وامل�شتهلكني من الب�شائع منخف�شة اجلودة 
باإدارة  اأن املراقبني االجتماعيني يف �شعبة االأمن والرقابة  واملقلدة موؤكدا 
ل�شبط  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��وارع  يوميا مب��راق��ب��ة  ي��ق��وم��ون  ال��دائ��رة  املمتلكات يف 

خمالفي القرارات ال�شادرة يف هذا ال�شاأن. 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

اأقدمت مواطنة تدعى )اإ.اأ.ع( وتبلغ من العمر ) 22 عاماً ( على االنتحار 
راأ�س  باإمارة  املناطق  باإحدى  الكائن  اأم�س االول داخل منزلها  م�شاء  �شنقاً 
اخليمة وذلك بلف عنقها بقطعة قما�س ربطتها على مروحة الغرفة حتى 

فارقت احلياة .
�شرطة  مركز  رئي�س  ال��زع��اب��ي،  يو�شف  �شامل  العقيد  ق��ال  التفا�شيل  ويف 
املعمورة ال�شامل انه يف �شوء ورود باغ لغرفة العمليات يفيد بوجود حالة 
اإنتحار انتقلت على الفور اجلهات املعنية يف �شرطة راأ�س اخليمة اىل موقع 
احلادث برفقة خمت�س من قبل الطب ال�شرعي وخراء م�شرح اجلرمية 
والنيابة العامة و�شباط البحث اجلنائي م�شرياً اإىل اأن التحقيقات االأولية 

اأظهرت اأن ظروفاً اأ�شرية كانت وراء اإقدامها على االنتحار .
وتابع الزعابي : ان ما جاء به تقرير الطبيب املناوب بامل�شت�شفى يثبت عدم 
ب�شبب  كانت  املواطنة  وف��اة  واأن  الوفاة  �شبب  وراء  �شبهة جنائية  اأي  وج��ود 
للجهات  الق�شية  ملف  اإحالة  فقد مت  وعليه  �شنقا  االنتحار  على  اقدامها 

املخت�شة ال�شتكمال باقي االإجراءات القانونية الازمة. 
وا�شتنكر الزعابي اللجوء اإىل مثل هذه االأفعال التي تتنافى مع معتقداتنا 
الدينية اال�شامية ومع عادات وتقاليد جمتمع االإمارات املحافظ موؤكدا 
اأن جميع امل�شكات والعقبات التي يواجهها االإن�شان يف حياته مهما كانت 
ميكن حلها والتغلب عليها دومنا اللجوء اإىل االنتحار يف حماولة للهرب 
من تلك امل�شكات، داعيا اجلميع اإىل حل م�شكاتهم بكل حكمة وعقانية 

مع التم�شك بتعاليم ديننا احلنيف .

يف اإطار جهودها حلماية املجتمع من خطر ا�ستخدامها 

جمارك دبي ت�شبط 3200 قطعة �شالح اأبي�ض عرب مطار دبي الدويل خالل 15 �شهرًا

هيئة االمارات للهوية تك�شف عن خطتها اال�شرتاتيجية 2014 - 2016 

•• ابوظبي-وام:

للهوية  االإم��������ارات  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
االإلكرتونية  ا�شتمارتها  اإط����اق 
موقعها  ع���ر  ر���ش��م��ي��ا  اجل����دي����دة 
ب��ع��د جن����اح مرحلة  االإل����ك����رتوين 
�شهدت  التي  التجريبي  الت�شغيل 
طلب  األ����ف  من40  اأك����ر  ت��ع��ب��ئ��ة 
خال 40 يوما. واأكدت الهيئة اأن 
اجلديدة  االإلكرتونية  ا�شتمارتها 
طلبات  تعبئة  للمتعاملني  تتيح 
اإ�شدار بطاقة الهوية بكل �شهولة 
ب�شيطة  خ��ط��وات   10 ع��ر  وي�شر 
اإىل  دق��ائ��ق   10 ب��ني  م��ا  ت�شتغرق 
15 دقيقة. وقالت الهيئة اإن تعبئة 
موقعها  ط���ري���ق  ع���ن  اال����ش���ت���م���ارة 
االإلكرتوين تغني عن زيارة مكاتب 
ال��ط��ب��اع��ة وب���ال���ت���ايل ت���وف���ر على 
البالغة  الطباعة  ر���ش��وم  املتعامل 
30 درهما يف حني توقعت الهيئة 
اأن توفر ا�شتمارتها اجلديدة اأكر 
�شنويا  دره����م  م��ل��ي��ون   120 م���ن 
ع��ل��ى ال�����ش��رك��ات واالأف�������راد. وجاء 
اال�شتمارة  اإط����اق  ع��ن  االإع�����ان 
موؤمتر  ه���ام�������س  ع���ل���ى  اجل����دي����دة 
اليوم  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ق���دت���ه  ���ش��ح��ف��ي 
للك�شف عن خطتها اال�شرتاتيجية 

•• دبي-الفجر:

���ش��ب��ط��ت ج���م���ارك دب����ي اأك����ر من 
اأبي�س  �����ش����اح  ق���ط���ع���ة   3200
قادمني  م�شافرين  مع  ليزر  وقلم 
دب���ي  م����ط����ار  ع�����ر  ال������دول������ة  اإىل 
ال��ث��اث��ة، خال  ال���دويل، مببانيه 
من  االأول  وال���رب���ع   ،2012 ع���ام 
 15 خ������ال  اأي   ،2013 ع������ام 
جهودها  اإط�����ار  يف  وذل����ك  ����ش���ه���راً، 
ال���رام���ي���ة حل���م���اي���ة امل��ج��ت��م��ع من 
املمنوعة  امل�������واد  وت���ه���ري���ب  ن���ف���اذ 
وقال  وع��امل��ي��ا.  حمليا  وامل��ح��ظ��ورة 
عمليات  اإدارة  مدير  املقهوي  على 
اإن هذه  ب��ج��م��ارك دب���ي،  امل���ط���ارات 
الليزر  واأق���ام  البي�شاء  االأ�شلحة 
ك���ان���ت ب�����ش��ح��ب��ة م�����ش��اف��ري��ن من 
ينتمون جلن�شيات  اأعمار خمتلفة، 
حقائب  يف  و����ش���ع���وه���ا  م���ت���ع���ددة 
لكن  ال�شخ�شية،  واأمتعتهم  ال�شفر 

• • اأبوظبي-وام:

للهوية عن  االإم��ارات  ك�شفت هيئة 
خطتها اال�شرتاتيجية للفرتة من 
وتتمحور   2016 ح��ت��ى   2014
تعزيز  يف  امل�شاهمة  ح��ول  ر�شالتها 
ومكانتها  االإم���������ارات  دول�����ة  اأم�����ن 
دعم  خ��ال  م��ن  عامليا  التناف�شية 
وتي�شري االرتقاء بالعمل احلكومي 
واالقت�شادي وعر توفري منظومة 
الهوية  الإدارة  ومتقدمة  متكاملة 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة يف ال����دول����ة. واأك�����دت 
الهيئة عزمها على امل�شاهمة ب�شكل 
ف���اع���ل وحم�������وري خ�����ال دورت���ه���ا 
اإجناز  ال��ث��ال��ث��ة يف  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اخلدمات  يف  االإل��ك��رتوين  التحول 
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة 
لاأفراد  متقدمة  خدمات  لتوفري 
النا�س  ح��ي��اة  ت�����ش��ه��ل  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
وفقا خلطة احلكومة االإلكرتونية 
روؤية  االحت��ادي��ة ومب��ا ين�شجم م��ع 
�شعادة  ورف���ع   .  2021 االإم�����ارات 
ال���دك���ت���ور امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي حممد 

نائب  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر  ال���������وزراء 
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة االإمارات 
اخلوري  الدكتور  واأ�شاف  للهوية. 
التي  للهيئة  اجل��دي��دة  اخل��ط��ة  اأن 
�شفينة  ���ش��ك��ل  ع��ل��ى  ت�شميمها  مت 
لدولة  البحري  ال��رتاث  وح��ي  من 
االإم��������ارات ت�����ش��م��ن��ت ال���ع���دي���د من 
عليها  ا���ش��ت��م��ل��ت  ال���ت���ي  ال��ع��ن��ا���ش��ر 
-2013 للهيئة  ال�شابقة  اخلطة 

الرتكيز على  واملتمثلة يف   2010
ال�شكاين  ال�شجل  يف  البيانات  دق��ة 
ال��ق��رار يف احلكومة  ���ش��ن��اع  ودع���م 
من خال توفري معلومات دقيقة 
و ذك��ي��ة ح���ول دمي��وغ��راف��ي��ة �شكان 
الداعم  الهيئة  تكون  واأن  ال��دول��ة 
متكاملة  حكومية  خلدمات  االأول 
املتعامل.  حم���وره���ا  وم���رتاب���ط���ة 
اخلطة  ع��ن��ا���ش��ر  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
ت��ت�����ش��م��ن م��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل جلعل 
ب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة ال��وث��ي��ق��ة االأك����ر 
وموؤ�ش�شات  لاأفراد  واأهمية  قيمة 
واخلا�س  احل���ك���وم���ي  ال��ق��ط��اع��ني 
اال�شتدامة  حت��ق��ي��ق  اإىل  وال�����ش��ع��ي 

متطلبات  وفهم  للهوية  االإم����ارات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني و ���ش��م��ان ت���ق���دمي كل 
اخل���دم���ات االإداري������ة وف���ق معايري 
اأما   . وال�شفافية  والكفاءة  اجل��ودة 
قال  املوؤ�ش�شية  القيم  م�شتوى  على 
�شت  اع��ت��م��دت  الهيئة  اإن  اخل���وري 
قيم موؤ�ش�شية بدال من خم�س وهي 
والعمل  املتعاملني  على  ال��رتك��ي��ز 
والنزاهة  وال��ث��ق��ة  ال��ف��ري��ق  ب����روح 
واالإبداع  املبادرة  وروح  وامل�شوؤولية 
اإ�شافة اإىل االلتزام باجلودة . واأكد 
حر�س الهيئة يف خطتها اجلديدة 
املتعاملني  ر�����ش����ا  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى 
ال�����ش��ف��اف��ي��ة يف تقدمي  م���ن خ����ال 
اخل��دم��ات واحل�����ش��ول على ثقتهم 
خدماتها  لتطوير  اآرائهم  وتقدير 
و���ش��ت��وا���ش��ل ال��ع��م��ل ل��رت���ش��ي��خ روح 
ال��ف��ري��ق م��ن خ��ال ت��ب��ادل املعرفة 
وتبني  ال��ه��ي��ئ��ة  اأه������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
توفري  على  تركز  موؤ�ش�شية  ثقافة 
الثقة  ع���ل���ى  ق���ائ���م���ة  ع���م���ل  ب���ي���ئ���ة 
الهيئة  اأن  واأ������ش�����اف  امل���ت���ب���ادل���ة. 
باالأمانة  االل��ت��زام  على  �شتحر�س 

االإمارات  اخل��وري مدير عام هيئة 
�شحفي  م���وؤمت���ر  خ����ال  ل��ل��ه��وي��ة 
ا�شت�شافته كليات التقنية العليا يف 
اآيات ال�شكر  اأ�شمى  اأبوظبي ام�س.. 
�شاحب  الر�شيدة  للقيادة  وال��والء 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
للهيئة  ال���احم���دود  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى 
ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا م���ن حت��ق��ي��ق االأه�����داف 
ال���ت���ي اأن�����ش��ئ��ت الأج���ل���ه���ا. وق�����ال اإن 
اجلديدة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ���ش��ت�����ش��ك��ل امل���ن���ه���ج ال����ذي 
ال�شنوات  خ���ال  ال��ه��ي��ئ��ة  �شتتبعه 
الثاث املقبلة لتحقيق روؤيتها باأن 
ال��رئ��ي�����ش��ي لتعريف  امل��رج��ع  ت��ك��ون 
ال�شخ�شية  الهوية  واإثبات  وتاأكيد 
يف دول��ة االإم���ارات العربية املتحدة 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ت���وج���ي���ه���ات  ظ����ل  يف 
م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع 
االأمن الوطني رئي�س جمل�س اإدارة 
ومتابعة  ل��ل��ه��وي��ة  االإم������ارات  هيئة 
ال���ف���ري���ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

واملجتمع  ال��ب��ي��ئ��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ب��ج��ان��ب اإن�����ش��اء ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ترتكز 
امل�شتمر  وال��ت��ط��وي��ر  االإب�����داع  ع��ل��ى 
الداخليني  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خل���دم���ات 
الفاعلية  وزي��������ادة  واخل����ارج����ي����ني 
على  الرتكيز  خ��ال  من  والكفاءة 
اأرقى  حتقيق  اإىل  و���ش��وال  النتائج 
واأعلى  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ت��م��ي��ز  درج����ات 
املتعاملني.  ر����ش���ا  يف  امل�����ش��ت��وي��ات 
اال�شرتاتيجية  اخلطة  اأن  واأو�شح 
خم�شة  ت�شمنت  للهيئة  اجل��دي��دة 
اأه����داف ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ه��ي �شمان 
ت��ط��ب��ي��ق اأع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات اجل���ودة 
ال�شخ�شية  للبيانات  واخل�شو�شية 
اإدارة  يف  ال��دول��ي��ة  للمعايري  وف��ق��ا 
منظومة الهوية و تعزيز دور هيئة 
باعتبارها اجلهة  للهوية  االإم��ارات 
الهوية  وتاأكيد  لتعريف  الرئي�شية 
القرار  ���ش��ن��اع  دع����م  و  ال���دول���ة  يف 
وال���ت���خ���ط���ي���ط اال����ش���رتات���ي���ج���ي يف 
ذات  البيانات  يخ�س  فيما  ال��دول��ة 
اإ�شافة  ال�شكاين  بال�شجل  العاقة 
اإىل االرت���ق���اء مب��ك��ان��ة وا���ش��م هيئة 

مكاتب  ع����ل����ى  اأوىل  ك���م���رح���ل���ة 
ت�����ش��ه��ي��ل وع��ل��ى ع����دد م���ن مكاتب 
الطباعة التي توفر ن�شبة توطني 
ويف  ال�شمالية  االإم���ارات  يف  عالية 
اإط���ار ���ش��روط واأح��ك��ام حم���ددة يف 
اخلدمة  ج��ودة  م�شتوى  مقدمتها 
اال�شتمارة  ت��ع��م��ي��م  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال�����دول�����ة خ���ال 
الن�شف الثاين من العام اجلاري. 
ا�شتمارتها  اأن  اإىل  الهيئة  ونوهت 
موقعها  ع����ل����ى  االإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 
لاأفراد  خم�ش�شة  االإل���ك���رتوين 
.. حم���ذرة م��ك��ات��ب ال��ط��ب��اع��ة من 
اللجوء اإىل تعبئتها دون احل�شول 
الهيئة  م��ن  ر���ش��م��ي  ت�شريح  ع��ل��ى 
جتبنا الإلغاء اال�شتمارة وامل�شاءلة. 
ولفتت الهيئة اإىل اأنها تعمل حاليا 
على حتديد �شروط واآليات اإتاحة 
لل�شركات  االإلكرتونية  اال�شتمارة 
مبا يغنيها عن اللجوء اإىل مكاتب 
يكون  اأن  مقدمتها  ويف  الطباعة 
مواطني  م���ن  ال��ب��ي��ان��ات  م��دخ��ل��و 
ال����دول����ة. واأو����ش���ح���ت ال��ه��ي��ئ��ة اأن 
اال�شتمارة  تعبئة  ر���ش��وم  حت�شيل 
االإل��ك��رتون��ي��ة ع��ن ط��ري��ق موقعها 
ا�شتخدام  ع��ر  ي��ت��م  االإل���ك���رتوين 
ب���ط���اق���ات ال����دف����ع االإل���ك���رتون���ي���ة 

كريديت كارد بعد اأن يقوم املتعامل 
بخطوات  اإل��ك��رتوين  ح�شاب  بفتح 
على  مب��ق��ت�����ش��اه  يح�شل  ب�شيطة 
ا�����ش����م م�������ش���ت���خ���دم ورق�������م ����ش���ري. 
ونوهت الهيئة اإىل تلقيها العديد 
م���ن امل���اح���ظ���ات االإي���ج���اب���ي���ة من 
ا�شتمارتها  ب�������ش���اأن  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
اجل���دي���دة واأخ�����ذت ال��ع��دي��د منها 
ب��ع��ني االع��ت��ب��ار وا���ش��ت��ع��ان��ت ب��ه��ا يف 
امل�شتطاع  ق��در  اال�شتمارة  تطوير 
ماحظات  با�شتقبال  مرحبة   ..
املتعاملني التي ت�شهم يف التح�شني 
ي�شمن  مب��ا  ل��ا���ش��ت��م��ارة  امل�شتمر 
االأمثل  ال�����ش��ك��ل  ع��ل��ى  ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا 
املتعاملني  م�شلحة  ي��خ��دم  ومب���ا 
ودعت  ر���ش��اه��م.  ك�شب  يف  وي�شهم 
اال�شتفادة  اإىل  املتعاملني  الهيئة 
التفاعلية  ال��ت��وا���ش��ل  ق��ن��وات  م��ن 
ال����ت����ي ت���وف���ره���ا ل���ه���م �����ش����واء عن 
طريق �شفحاتها االجتماعية على 
طريق  ع��ن  اأو  ت��وت��ري  و  في�شبوك 
م��وق��ع��ه��ا االإل���ك���رتوين م��ن خال 
خدمتي )اأنت ت�شاأل ونحن جنيب( 
اأو )ت��وا���ش��ل م��ع امل��دي��ر ال��ع��ام( اأو 
اأو من خال  عر مركز االت�شال 
زيارة اأحد مراكز الت�شجيل التابعة 

لها على م�شتوى الدولة.

للمجتمع،  اأول  ح���م���اي���ة  ك���خ���ط 
م�����ع ح���ر����ش���ه���ا على  ب�����ال�����ت�����وازي 
والب�شائع  االأف��راد  ان�شيابية مرور 
مب�شطة،  اإج���راءات  عر  واالأمتعة 
الظن  ح�شن  ع��ن��د  دائ��م��ا  و�شتظل 
جتاه  مل�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  متحملة  ب��ه��ا، 
جمارك  اأن  م�����ش��ي��ف��ا  امل���ج���ت���م���ع، 
طاقاتها  يف  دائ���م���ا  ت�شتثمر  دب���ي 
ك���ادر  ال��ب�����ش��ري��ة، ويف م��ق��دم��ت��ه��م 
ال��ت��ف��ت��ي�����س اجل��م��رك��ي، م���ن خال 
قدراتهم  و�شقل  اختيارهم  ح�شن 
بدورات  م�شتمر  ب�شكل  باإحلاقهم 
اإج����راءات  يف  تخ�ش�شية  تدريبية 
ال���ت���ف���ت���ي�������س، وال���ت���ع���ري���ف ب����امل����واد 
امل��م��ن��وع��ة وامل��ح��ظ��ورة، واإج�����راءات 
امل�شافرين،  مع  والتعامل  ال�شبط 
املنافذ  ك��اف��ة  ت��زوي��د  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اجلمركية باأجهزة فح�س وتفتي�س 
ذات تقنية حديثة، ت�شاعدهم على 

اأداء مهامهم على خري وجه.

وا�شت�شافته   2014-2016
باأبوظبي  ال��ع��ل��ي��ا  التقنية  ك��ل��ي��ات 
اال�شتمارة  جت���رب���ة  ج����رى  ح��ي��ث 
االإعام  و���ش��ائ��ل  ممثلي  بح�شور 
امل��ح��ل��ي��ة. واأك������دت ال��ه��ي��ئ��ة خال 
ح�شره  ال���ذي  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر 
����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور امل��ه��ن��د���س علي 
حممد اخل���وري م��دي��ر ع��ام هيئة 
ا�شتمارتها  اأن  للهوية  االإم�����ارات 

تتميز  اجل����دي����دة  االإل���ك���رتون���ي���ة 
وبديناميكية  مبتكرة  مبوا�شفات 
عالية وت�شكل منوذجا يحتذى به 
وامل�شمون  ال�شكل  حيث  من  �شواء 
والو�شوح  الب�شاطة  ناحيتي  ومن 
حر�شت  اأن�����ه�����ا  اإىل  الف�����ت�����ة   ..
ي�شمح  ب�����ش��ك��ل  ت���ط���وي���ره���ا  ع���ل���ى 
خمتلف  جانب  م��ن  با�شتخدامها 
�شرائح املجتمع بكل �شهولة وي�شر. 

اأنه ميكن تعبئة  واأو�شحت الهيئة 
باللغتني  اجل���دي���دة  ا���ش��ت��م��ارت��ه��ا 
تتيح  حيث  واالإجنليزية  العربية 
لاأفراد خدمة الت�شجيل الأول مرة 
جتديد  وخدمة  الهوية  بطاقة  يف 
ال�شاحية  م��ن��ت��ه��ي��ة  ال��ب��ط��اق��ات 
وخدمة اإ�شدار بدل فاقد اأو تالف. 
�شرعت  اأن��ه��ا  اإىل  الهيئة  واأ���ش��ارت 
االإلكرتونية  اال���ش��ت��م��ارة  بتعميم 

حالت  اجل���م���ارك،  مفت�شي  يقظة 
ومنع  ال���دول���ة،  اإىل  ن��ف��اذه��ا  دون 
تنجم  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي  االأخ����ط����ار 
بوا�شطة  خا�شة  ا�شتخدامها  ع��ن 
واالأ�شخا�س  ال�����ش��غ��ار،  ال�����ش��ب��اب 
غري العابئني ب�شامتهم و�شامة 
غ��ريه��م م���ن اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، وال 
ب��ال��ق��وان��ني ال���رادع���ة حل��ي��ازت��ه��ا اأو 

املقهوي  علي  وك�شف  ا�شتخدامها. 
اأن���واع���ا  ���ش��م��ل��ت  ال�����ش��ب��ط��ي��ات  اأن 
عديدة من اأقام الليزر، واالأ�شلحة 
و�شكاكني  �شيوف  منها،  البي�شاء 
وخناجر حادة، وقب�شات حديدية، 
حديدية،  وع�����ش��ا  ق���ان���ون،  وع�����ش��ا 
مو�شحا اأن عدد االأ�شلحة البي�شاء 
امل�شافرين  م��ع  �شبطها  مت  ال��ت��ي 

عر مطار دبي الدويل خال عام 
جمارك  مفت�شي  مبعرفة   2012
دبي، بلغت 2526 قطعة، مبعدل 
�شاح  و638  ل��ي��زر،  قلم   1888
اأبي�س، فيما بلغت هذه ال�شبطيات 
العام  م����ن  االأول  ال����رب����ع  خ�����ال 
515 قلم  682 مبعدل  احل��ايل  
ليزر من خمتلف االأنواع واالألوان، 

و167 �شاح اأبي�س.
جمارك  اأن  امل��ق��ه��وي  ع��ل��ي  واأك�����د 
تبذل ج��ه��ودا كبرية يف احلد  دب��ي 
م��ن وق����وع اجل���رائ���م ال��ن��اجت��ة عن 
البي�شاء  االأ�شلحة  ه��ذه  ا�شتخدام 
يف  تهريبها  مل���ح���اوالت  ب��ال��ت�����ش��دي 
انطاقا  اجلمركية،  املنافذ  كافة 
الرئي�شية  وم��ه��م��ت��ه��ا  دوره�����ا  م���ن 

فقدان جواز �سفر اعــــالن تغيري ا�سم فقدان جواز �سفرفقدان جواز �سفر

•• ابوظبي-وام:

الرميثي  ث��اين  حممد  حمد  الركن  الفريق  �شعادة  ا�شتقبل 
رئي�س اأركان القوات امل�شلحة يف مكتبه بالقيادة العامة للقوات 
امل�شلحة ام�س الفريق اأول �شري ديفيد ريت�شارد رئي�س اأركان 
الباد حاليا. ورح��ب �شعادة  ي��زور  ال��ذي  الدفاع الريطاين 
االأرك��ان خال االجتماع الذي ح�شره عدد من كبار  رئي�س 
م�شيدا   .. املرافق  والوفد  بال�شيف  امل�شلحة  القوات  �شباط 
وا�شتعر�س  ال�شديقني.  البلدين  ب��ني  القائمة  بالعاقات 
اجل��ان��ب��ان ع��اق��ات ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م��ة ب��ني دول����ة االإم�����ارات 
الع�شكرية  بال�شوؤون  ال�شلة  ذات  وبريطانيا  املتحدة  العربية 
والدفاعية وجوانب تفعيلها وتطويرها مبا يخدم امل�شلحة 
امل�شرتكة اىل جانب بحث عدد من املو�شوعات ذات االهتمام 

امل�شرتك .

 اأخبارال�شاعة : �شهادة تقدير عربية لالإمارات
•• اأبوظبي-وام: 

التنمية يف  اإن �شيا�شات وخطط وا�شرتاتيجيات  ال�شاعة  اأخبار  قالت ن�شرة 
دولة االإمارات العربية املتحدة حتت قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
بحيث  املواطن  تتمحور حول   .. اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
يف  االأ�شا�شي  هدفها  معي�شته  م�شتوى  ورف��ع  وتقدمه  رفاهيته  من  جتعل 
م�شاركة  تعظيم  �شاأنه  من  ما  كل  تهيئة  على  تقوم  التي  التمكني  مرحلة 
املواطنني يف كل اإمارات الدولة دون ا�شتثناء يف عملية التنمية وا�شتفادتهم 
بالطماأنينة على  ي�شعر  االإم��ارات  املواطن يف  اأن  اإىل  من ثمارها.. م�شرية 
نف�شه  ما يعر عن  القيادة وهو  اهتمام  ب��وؤرة  ويقع يف  حا�شره وم�شتقبله 
تعزيز احلياة  تنقطع يف جم��ال  ال��ت��ي ال  وامل���ب���ادرات  اخل��ط��ط  ب��و���ش��وح يف 
وحاجاتهم  طموحاتهم  م��ع  االإي��ج��اب��ي  وال��ت��ف��اع��ل  للمواطنني  الع�شرية 
تتبناها  ال��ت��ي  ال�شاملة  التنموية  ال���روؤي���ة  اأول���وي���ات  م��ق��دم��ة  يف  وجعلهم 
لاإمارات  عربية  تقدير  �شهادة  عنوان  . وحتت  الر�شيدة  وقيادتها  الدولة 
اأكدت الن�شرة يف مقالها االفتتاحي اليوم اأن اهتمام القيادة الر�شيدة برفع 
يقت�شر  لنوعية حياتهم ال  امل�شتمر  والتح�شني  املواطنني  م�شتوى معي�شة 
والبنية  والعمل  والتعليم  وال�شحة  باالإ�شكان  املتعلق  امل��ادي  اجلانب  على 
تتعلق  التي  االأخ���رى  اجل��وان��ب  اإىل  ف��ق��ط..واإمن��ا ميتد  وغ��ريه��ا  التحتية 
باحرتام حقوق االإن�شان واالنفتاح الثقايف واحل�شاري وتعزيز قيم الت�شامح 
والعدل وقبول االآخر وغريها من القيم التي يكتمل بها اإح�شا�س املواطن 
بال�شعادة والر�شا ويتعزز من خالها اإنتماوؤه لوطنه ووالوؤه املطلق لقيادته 
احلكيمة وحما�شته للعمل من اأجل رفعة دولة االإم��ارات يف املجاالت كافة 
االإقليمي  امل�شتويني  على  االأمم  ب��ني  ت�شتحقه  ال��ذي  مكانها  يف  وو�شعها 
و  للدرا�شات  االإم���ارات  مركز  ي�شدرها  التي  الن�شرة  واأ�شافت   . وال���دويل 
بالفخر  ي�شعر  االإم��ارات��ي  امل��واط��ن  ك��ان  اإذا  اأن���ه..  اال�شرتاتيجية  البحوث 
دولة  اإىل  انتماءه  والأن  واهتماماتها  اأولوياتها  قمة  يف  جتعله  قيادته  الأن 
اأينما ذهب يف باد  والتقدير  االح��رتام  يك�شبه  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
تنمية  ومعدالت  متقدم  معي�شة  مب�شتوى  يتمتع  والأن��ه  الغرب  اأو  ال�شرق 
ب�شرية مبعايري عاملية..فاإن االإمارات اأ�شبحت كذلك منوذجا جاذبا للعي�س 
والعمل ترنو اإليها �شعوب العامل كله وخا�شة ال�شباب ملا تتمتع به من تنمية 
القيادة  ب��ني  واإي��ج��اب��ي  م��ن تفاعل خ��اق  ب��ه  تتميز  وا�شتقرار وم��ا  وت��ق��دم 
وال�شعب ..منوهة مبا ك�شفه ا�شتطاع اأ�شداء بري�شون مار�شتيلر ال�شنوي 
اخلام�س لراأي ال�شباب العربي لعام 2013 الذي احتلت فيه دولة االإمارات 
للمرة الثانية على التوايل املرتبة االأوىل كبلد االإقامة املف�شل بالن�شبة اإىل 
15 دولة عربية . واأكدت  اآرائهم من  ال�شباب العربي الذين مت ا�شتطاع 
ال  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأن  االفتتاحي  مقالها  ختام  يف  الن�شرة 
وتنميته  االإن�شان  م�شلحة  يف  ت�شب  التي  االإجن���ازات  حتقيق  عن  تتوقف 
ومعايري  م��وؤ���ش��رات  يف  املتقدمة  امل��رات��ب  ت�شدر  ع��ن  تتوقف  وال  وتقدمه 
التنمية االإن�شانية والب�شرية لي�س على امل�شتوى االإقليمي فقط..واإمنا على 
امل�شتوى العاملي اأي�شا .. م�شرية اإىل اأن هذا يوؤكد بجاء جناحها يف حتقيق 
الهدف الذي و�شعته قيادتها الر�شيدة اأمامها منذ اإن�شاء دولة االحتاد وهو 
تنمية االإن�شان واال�شتثمار فيه باعتباره اأهم عنا�شر التنمية واأغاها واأنها 
ت�شري بثقة لتحقيق هدفها باأن تكون واحدة من اأف�شل دول العامل يف عام 
2021 وهو التاريخ الذي يوافق الذكرى اخلم�شني لتاأ�شي�شها وذلك وفق 

. روؤية االإمارات 2021 

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15   
اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2011/252 مدين كلي 
�شيف  عبداهلل  �شيف  عليهم/1-  املدعى  -اىل  �شوجان   �شاكو  اليل  كاروكابر  بونو�شا  ديبا  املدعى: 
را�س  العنوان:   - النعيمي  حممد  علي  عمر   -2 باالر�شاد-   - اخليمة  را���س  العنوان:   - الطنيجي 
اخليمة - باالر�شاد ت: 0509733793 3- عادل علي احمد الغي�س العنوان: را�س اخليمة - املعريي�س 
ت: 072276622 - 0506226667 يرجى االحاطة بان املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2012/12/31م 
حكمت املحكمة: بالزام �شركة التاأمني املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )120000 درهم( مائة 
بالر�شوم وامل�شاريف ومائة  املادية واالدبية والزامها  ا�شرارها  الف درهم( تعوي�شا عن  وع�شرين 
درهم مقابل اتعاب املحاماة، وقبول االدخال يف الدعوى �شكا ويف اال�شل بالزام اخل�شمني املدخلني 
الثاين )عمر علي حممد النعيمي( والثالث) عادل علي احمد الغي�س( بان يوؤديا منا�شفة للمدعى 
بالر�شوم  والزامها  الدعوى  يف  عليها  به  املحكوم  التعوي�س  من  توؤدية  ما  التاأمني  �شركة  عليها 
وامل�شاريف  ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات االدخال. حكما قابا 
لا�شتئناف خال ثاثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لاعان به، وبانق�شاء هذا امليعاد دون 

الطعن عل احلكم امل�شار اليه فان املحكمة �شوف تتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه.
رئي�س ق�سم الت�سجيل        

    حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم



اأخبـار الإمـارات

06

االثنني -  15   أبريل    2013 م    -    العـدد   10767
Monday   15    April     2013  -  Issue No   10767

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    
  يف الدوىر قم 2012/399 مدين كلي

اىل املدعى عليه الثالث: عبد الودود احمد- مبوجب احلكم ال�شادر من حمكمة دبي 
االبتدائية بندبنا خبري ح�شابي يف الدعوى املذكورة اعاه وقد مت البدء يف اعمال 
اخلرة احل�شابية- وعليه يتوجب عليكم احل�شور اىل مكتنبا) اخل�شر وم�شاركوه 
حما�شبون قانونيون( وبرفقتكم كافة امل�شتندات اخلا�شة مبو�شوع الدعوى املقامة 
)الق�شي�س  مبنطقة  الكائن  مكتبنا  مبقر  وذل��ك  مط�شر  حامت  ماجد  ال�شيد/  من 
يف املربع الغربي من تقاطع �شارع بغداد مع �شارع دم�شق خلف املطعم اليومي على 
رقم  هاتف   )B(  )306( رق��م  مكتب  الثالث-  ال���دور  ال�شعايل  ع��م��ارة  دم�شق  ���ش��ارع 
ال�شاعة  2013/4/21 يف متام  بتاريخ  وذلك   04-2578854 رقم  فاك�س   04-2578853

11.00 �شباحاً. 
�سامل را�سد �سامل اخل�سر ال�سام�سي
اخلبري املحا�سبي املنتدب يف الدعوى

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: �سي ان كيه قايد لتدقيق احل�سابات 
 العنوان: مكتب رقم 304 ملك ال بخيت للعقارات- ديرة- اخلبي�شي  هاتف: 
2659550 04 فاك�س/2659250 04    مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاه لت�شفية  جنيفا انرتنا�سيونال 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  )�ــس.ذ.م.م(  العامة   للتجارة 
2013/3/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/3/26  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعان.
دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: جنيفا انرتنا�سيونال للتجارة العامة   )�س.ذ.م.م(.
ال�شكل  ام ه��ري��ر  ب��ر دب��ي  ال��ف��ردان-  ب��ن علي  ف���ردان-  ال��ع��ن��وان: مكتب )802( ملك 
بال�شجل  القيد  رق��م    643812 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1064254 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/3/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/3/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �سي ان 
كيه قايد لتدقيق احل�سابات  العنوان: مكتب رقم 304 ملك ال بخيت للعقارات- 
كافة  معه  م�شطحباً   04 ف��اك�����س/2659250   04  2659550 هاتف:  اخلبي�شي   دي��رة- 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعان.
دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/46  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- علي عبدالرحمن ن�شر اهلل العارف جمهول حمل االقامة 
)������س.م.ع(  وميثله:  املتكاملة  ل��ات�����ش��االت  االم����ارات  �شركة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )3495.47درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/4/24 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على االقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حتت رعاية ال�سيخة اليازية بنت �سيف 

اأكادمييات الدار تنظم موؤمترا حول اللغة العربية
•• اأبوظبي-وام: 

اليازية  ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
نهيان  اآل  ب���ن حم��م��د  ���ش��ي��ف  ب��ن��ت 
حرم �شمو ال�شيخ عبد اهلل بن زايد 
نظمت  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
بالتعاون  ام�����س  ال���دار  اأك��ادمي��ي��ات 
م����ع ك�����ام�����ردج ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وم����وت 
مب�شاركة  امل����ح����دودة  م���ك���دون���ال���د 
موؤمترا  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س 
ح���ول ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة حت��ت �شعار 
اإتاحة  بهدف  وذل��ك  هويتي  لغتي 
اأكادمييات  يف  للمعلمني  الفر�شة 
الدار لالتقاء بنخبة من اخلراء 
الرتبويني وتبادل اأف�شل املمار�شات 
وتقييم االأ�شاليب املبتكرة يف تعليم 

وتعلم اللغة العربية.
بنت  اليازية  ال�شيخة  �شمو  واأثنت 
التي  االفتتاحية  كلمتها  يف  �شيف 
ال�شيخة  ع��ن��ه��ا  ب��ال��ن��ي��اب��ة  األ��ق��ت��ه��ا 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  بنت  فاطمة 
نهيان على مبادرة اأكادمييات الدار 
.. وقالت نحن نويل اأهمية كبرية 
لا�شتثمار يف التعليم املبكر وغني 
عن القول اأن تعليم اللغة العربية 

والرغبة يف تعزيز املهارات اللغوية 
الذي  الكبري  التقدم  اأن  �شك  وال 
���ش��ه��ده ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
اأب���وظ���ب���ي ق����د و����ش���ع االإم���������ارة يف 
ال�شدارة يف هذا املجال �شواء على 

امل�شتوى االإقليمي اأو العاملي.
املبارك  خليفة  حممد  اأك��د  ب���دوره 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
الدار العقارية رئي�س جمل�س اإدارة 
اأكادمييات  التزام  الدار  اأكادمييات 
متميز  ت���ع���ل���ي���م  ب���ت���ق���دمي  ال���������دار 
واالإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
يكون خري معني الأحبائنا ال�شغار 
واإدراك����ا  امل�شتقبلية  م�شريتهم  يف 
م��ن��ا ل��ل��دور امل��ح��وري ال���ذي يلعبه 
املعلم يف حتقيق هذه الغاية النبيلة 
فاإننا نحر�س على اإتاحة الفر�شة 
مل��ع��ل��م��ي��ن��ا ل���اح���ت���ك���اك ب���اخل���راء 
من  والنهل  املرموقني  الرتبويني 
معارفهم لارتقاء مب�شتوى تعليم 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ه���ي عنوان 
هويتنا وم�شدر فخرنا واعتزازنا .

كبرية  ال��دوي��ك  حكمت  وحت��دث��ت 
ا����ش���ت�������ش���اري���ي ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة يف 
ع���ن حتديات  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ك���ام���ردج 

ال��ق��ي��ادة يف جم���ال تعليم  وف��ر���س 
اللغة العربية وتطرقت اإىل و�شائل 
التفكري والتعلم يف مدار�س  �شحذ 

االألفية الثالثة.
ب�شفة  االع���ت���ن���اء  اأه��م��ي��ة  واأك������دت 
وتطبيق  التدري�س  بجودة  خا�شة 
اللغة  ل��ت��دري�����س  ع��ال��ي��ة  م��ع��اي��ري 
االإ�شامية  وال��درا���ش��ات  ال��ع��رب��ي��ة 
االجتماعية  والدرا�شات  والعربية 
اخلا�شة بدولة االإمارات .. معربة 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��ا ب��امل�����ش��ارك��ة يف هذا 
اأف�شل  ت��ب��ادل  ال��ذي يتيح  امل��وؤمت��ر 
االرتقاء  يف  وامل�شاهمة  املمار�شات 

بجودة التعليم يف اأبوظبي.
ال���دار  اأك���ادمي���ي���ات  اأن  واأو����ش���ح���ت 
مثالية  بيئة  توفري  على  حتر�س 
اأف�شل  ب����ني  م����ا  جت���م���ع  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
والفنية  االأك�����ادمي�����ي�����ة  امل�����راف�����ق 
معايري  واأع������ل������ى  وال����ري����ا�����ش����ي����ة 
التدري�س واأن منهاجنا الريطاين 
امل�شمم خ�شي�شا ليائم احتياجات 
وظ���روف دول���ة االإم����ارات العربية 
تدري�شه  ي��ت��وىل  وال�����ذي  امل��ت��ح��دة 
ذوي  م��ن  املتخ�ش�شني  م��ن  نخبة 
الكفاءات امل�شهود لها عامليا ي�شمن 

ح�����ش��ول ط��اب��ن��ا ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م ذي 
م�شتوى عاملي مع اال�شتمتاع ببيئة 
حم��ف��زة م��ت��ع��دد ال��ث��ق��اف��ات تراعي 
والعقلية  الفكرية  املهارات  تطوير 
للجوانب  اإغ���ف���ال  دون  ل��ل��ط��اب 
تنمية  واأه����م����ي����ة  االج���ت���م���اع���ي���ة 

�شخ�شياتهم.
و���ش��ه��دت اأك���ادمي���ي���ات ال�����دار منوا 
ت�شم  وح��ي��دة  مدر�شة  م��ن  �شريعا 
اللوؤلوؤة   2007 عام  طالبا   247
مرموقة  موؤ�ش�شة  اإىل  االبتدائية 
خم�س  يف  ط��ال��ب   3700 ت��خ��دم 
مدار�س يف اأبوظبي املنى والبطني 

واليا�شمينة  وامل�����ش��رف  ال��ث��ان��وي��ة 
واللوؤلوؤة ومدر�شة واحدة يف العني 

العني الدولية .
الثانوية  البطني  وت�شنف مدر�شة 
للفوز  مر�شحة  مدر�شة  باعتبارها 
برنامج دبلوم البكالوريا الدولية 
الرنامج  ه���ذا  ل��ت��ق��دمي  وت��ط��م��ح 
ع�شر  الثاين  الدرا�شيني  لل�شفني 
والثالث ع�شر ويعك�س هذا التو�شع 
الفريد مدى ثقة االآباء والطاب 
يف  التعليم  عن  امل�شوؤولة  واجلهات 
تقدمه  ال��ذي  النموذج  يف  اأبوظبي 

اأكادمييات الدار. 

ج��زء ال ي��ت��ج��زاأ م��ن ه��ذه العملية 
لتن�شئة جيل  ن�شعى  ونحن  خا�شة 
االإماراتيني  املواطنني  من  جديد 
وت��ق��ال��ي��ده وم�شلح  ب��رتاث��ه  م��ع��ت��ز 
باملعرفة لقيادة دولة االإمارات عر 
املرحلة التالية من م�شرية منوها 

ونه�شتها .
واأك������دت ال���دك���ت���ورة ك���رمي���ة مطر 
املناهج  اإدارة  م���دي���رة  امل����زروع����ي 

مب��ج��ل�����س اأب����وظ����ب����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
االأفكار  تبادل  اأهمية  على  كلمتها 
الرا�شدة  وامل���م���ار����ش���ات  اجل���دي���دة 
جمل�س  روؤي�����ة  ان  اإىل  م�����ش��رية   ..
ت����ق����وم على  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اأب����وظ����ب����ي 
من  ينهلوا  لكي  ال��ط��اب  ت�شجيع 
واأن  حياتهم  مراحل  ط��وال  العلم 
دون  االأم  بلغتهم  فخورين  يظلوا 
املهارات  اكت�شاب  ل�شرورة  اإغ��ف��ال 

الازمة يف املواد واللغات االأخرى 
ملا لذلك من دور يف تنمية م�شتوى 
واإك�شابهم  الذكاء و�شحذ قدراتهم 

الف�شاحة والقدرة على البيان.
االأبحاث  اأن  اإىل  امل��زروع��ي  ولفتت 
التي  التعليمية  اأن الرامج  اأثبتت 
امل�شاركة  ع��ل��ى  االأط����ف����ال  ت�����ش��ج��ع 
اأف�شل من  االإيجابية حتقق نتائج 
املكت�شبة  امل��ه��ارات  م�شتوى  ناحية 

بدء االأعمال التح�شريية الجتماع فريق العمل امل�شرتك للمنظومة اخلليجية للموؤهالت

بدء فعاليات اأ�شبوع التوحد ال�شاد�ض 
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شبوع  فعاليات  ام�س  �شباح  ب��داأت 
التوحد ال�شاد�س الذي ينظمه مركز 
االإم�������ارات ل��ل��ت��وح��د ب��ال��ت��ع��اون مع 
غرفة جتار و�شناعة اأبوظبي وعدد 
واخلا�شة  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  من 
نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  رع��اي��ة  حت��ت 
الثقافة  نهيان وزير  اآل  بن مبارك 
وت�شتمر  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
حتى م�شاء يوم ال�شبت املقبل . ومت 
اأ�شبوع  فعاليات  ب��دء  ع��ن  االإع���ان 
التوحد ال�شاد�س الذي يقام �شمن 
برنامج �شهر التوحد العاملي خال 
موؤمتر ال�شحفي عقد �شباح اأم�س 
و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  م���ق���ر  يف 
اأبوظبي . واكد �شعادة حممد هال 
امل��ه��ريي م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جتارة 
اأب��وظ��ب��ي خ���ال املوؤمتر  و���ش��ن��اع��ة 
اأبوظبي  غ��رف��ة  ح��ر���س  ال�شحفي 
على التفاعل مع االأن�شطة املحلية 
االجتماعية  قطاعاتها  مبختلف 
وذلك  وال��ث��ق��اف��ي��ة  واالق��ت�����ش��ادي��ة 

االأن�شطة  م���ن  ال���ع���دي���د  وك���ذل���ك 
ال���غ���رف���ة بهدف  ب���ه���ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
تر�شيخ ثقافة العطاء يف املوؤ�ش�شات 
وتبني  اب���ت���ك���ار  ع��ل��ى  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ا 
االجتماعية.  امل�شوؤولية  م��ب��ادرات 
واأكد املهريي االأهمية التي توليها 
الفعاليات  ل��دع��م  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة 
التي  املجتمعية  واالأن�شطة  املحلية 
اىل  الفتا  �شيا�شيتها..  مع  تن�شجم 
تعد  االإج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  اأن 
جزءا اأ�شيا من العمل فا �شبيل 
االهتمام  ب���دون  وال��ت��ق��دم  للنجاح 
موؤ�ش�شة  الأي  االجتماعي  باملحيط 
دوره����ا حيث  ك���ان  ���ش��رك��ة مهما  اأو 
ب��ات��ت امل�����ش��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
على  العمل  اإ�شرتاتيجيات  �شلب 
املهريي  واأع���رب  ال��ع��امل��ي.  ال�شعيد 
ملعايل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  ب��ال��غ  ع��ن 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ 
الأ�شبوع  ال���ك���رمي���ة  رع���اي���ت���ه  ع��ل��ى 
التوحد اخلام�س ورعايته الدائمة 
ذات  والفعاليات  االأن�شطة  ملختلف 

العاقة بفئات املجتمع.

•• ابوظبي-وام:

التح�شريية  االأعمال  ام�س  بداأت 
العمل  لفريق  ال�شاد�س  لاجتماع 
اخلليجية  للمنظومة  امل�����ش��رتك 
التعاون  للموؤهات بدول جمل�س 
الوطنية  الهيئة  مبقر  اخلليجي 
ل��ل��م��وؤه��ات وال������ذي ت���ت���وىل فيه 
جتربتها  ا����ش���ت���ع���را����س  ال���ه���ي���ئ���ة 
الوطنية  امل���ن���ظ���وم���ة  ت��ف��ع��ي��ل  يف 
للموؤهات وا�شرتاتيجية التن�شيق 
املنفذه مع اجلهات املخت�شة بادارة 
اأنظمة االعتماد والتقييم و�شمان 
التعليمية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  اجل����ودة 

مرحلة االتفاق على خطة العمل 
للروؤى  ال��ت��ن��ف��ي��ذ حت��ق��ي��ق��ا  واآل���ي���ة 
امل�شرتكة  امل�شتقبلية  والتوجهات 
ب��ني ال����دول االأع�����ش��اء ن��ح��و بناء 
م�شرتكة  م�����وؤه�����ات  م���ن���ظ���وم���ة 
ب����دول جمل�س  وم��ع��اي��ري م��ه��ن��ي��ة 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����ش��ه��ي��ل االع�����رتاف 
يحملها  التي  ب��امل��وؤه��ات  املتبادل 
اأبناء دول املجل�س وكذلك املوؤهات 
القوى  متتلكها  ال��ت��ي  االأج��ن��ب��ي��ة 
العمل اخلليجي  �شوق  العاملة يف 
ال������ذي مي���ك���ن م����ن ر�شد  االأم�������ر 
املطلوبة  واملهارات  املهن  وحتديد 

العمل  ���ش��وق  يف  التوظيف  ج��ه��ات 
ت�شاهم  التوظيف  جهات  اأن  حيث 
املهنية  امل���ه���ارات  م��ع��ي��ار  ك��ت��اب��ة  يف 
الوطنية. كما مت ا�شتعرا�س الدور 
الوطنية  للهيئة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي 
قطاع  ت���ط���وي���ر  يف  ل���ل���م���وؤه���ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب واآل���ي���ة ربط 
احتياجات  مع  التعليم  خمرجات 
دورالهيئة  وتو�شيح  العمل  �شوق 
اال�شرتاتيجية  ال��روؤى  حتقيق  يف 
كوادر  اإع��داد  اإىل  الرامية  للدولة 
وطنية موؤهلة قادرة على مواكبة 
امل�شطردة.  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���غ���ريات 
التدريبي  ال��رن��ام��ج  وي�����ش��ت��ك��م��ل 

ال���دول���ة. ورحب  وال��ت��دري��ب��ي��ة يف 
�شعادة الدكتور ثاين املهريي املدير 
للموؤهات  الوطنية  للهيئة  العام 
واأثنى  امل�شاركة  ال��وف��ود  باأع�شاء 
تبديه  ال����ذي  ال��ت��ع��اون  روح  ع��ل��ى 
على  ال���ت���واف���ق  يف  امل��ج��ل�����س  دول 
خليجية  منظومة  تطوير  اأهمية 
ممار�شة  تعتر  والتي  للموؤهات 
دول����ي����ة م����ن ح���ي���ث ت���واف���ق���ه���ا مع 
للموؤهات  االأورب����ي����ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
للموؤهات  اآ�شيا  غرب  ومنظومة 
لفريق  ال������دورال������رائ������د  م���ث���م���ن���ا 
املفهوم  حتديد  يف  املتمثل  العمل 
ال���ع���ام ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة و����ش���وال اإىل 

ال���ع���رب���ي. ومت  ب���ني دول اخل��ل��ي��ج 
جتربة  ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ��ال 
االم���ارات يف تطوير منوذج  دول��ة 
الوطنية  املهنية  امل���ه���ارات  م��ع��ي��ار 
يف  ال��ف��اع��ل��ة  االآداة  يعتر  وال����ذي 
ربط خمرجات التعليم والتدريب 
واإ�شفاء  العمل  �شوق  باحتياجات 
على  واالحرتافية  املهنية  ال�شفة 
املعيار  وف�����ق  امل��ب��ن��ي��ة  ال���وظ���ائ���ف 
ومي��ك��ن ال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة من 
�شوق  يف  عالية  تناف�شية  حتقيق 
ال���ع���م���ل ن����ظ����را ل����ك����ون امل�����ه�����ارات 
والتدريب  التعليم  اأثناء  املكت�شبة 
واق��ع��ي��ة من  ب���اأدل���ة  مثبتة  ت��ك��ون 

امل�شاركة  روح  ن�شر  ب��اأه��م��ي��ة  منها 
املوؤ�ش�شات  وت�����ش��ج��ي��ع  امل��ج��ت��م��ع  يف 
قدراتها  ت�����ش��خ��ري  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي��ة 
للم�شاهمة  املختلفة  واإمكانياتها 
يف خدمة املجتمع. وق��ال ان غرفة 
اأب���وظ���ب���ي تفخر  ���ش��ن��اع��ة وجت�����ارة 
ب��ك��ون��ه��ا م����ن امل���وؤ����ش�������ش���ات االأك�����ر 
الذي  االجتماعي  ب��ال��دور  التزاما 
امل�شاركات  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ب���ه  ت��ق��وم 

كجزء من التزامها بدعم الفعاليات 
املجتمع.  ع��ل��ى  بالنفع  ت��ع��ود  ال��ت��ي 
اأن دعم الغرفة  اإىل  واأ�شار املهريي 
الأ�شبوع التوحد ال�شاد�س يهدف اإىل 
متكني االأ�شخا�س امل�شابني بطيف 
باملجتمع  االن���دم���اج  م���ن  ال��ت��وح��د 
م��ن خ���ال االإ���ش��ه��ام وامل�����ش��ارك��ة يف 
 .. بهم  اخلا�شة  الفعاليات  اإجن���اح 
اإميانا  الغرفة  م�شاركة  ت��اأت��ي  كما 

االج���ت���م���اع���ي���ة وقد  وامل�������ش���اه���م���ات 
عملت خال ال�شنوات املا�شية على 
تر�شخ  التي  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد 
االجتماعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م��ف��ه��وم 
وم��ن اأب��رز ه��ذه امل��ب��ادرات ال�شراكة 
هيئة  م��ع  للغرفة  اال�شرتاتيحية 
اأب����وظ����ب����ي الإط������اق  ال�������ش���ح���ة يف 
التوطني يف قطاع  جائزة لت�شجيع 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  ال�شحية  الرعاية 

اعماله مب�شاركة عدد من اجلهات 
االحتادية  والتدريبية  التعليمية 
الدولة  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  وامل��ح��ل��ي��ة 

ح��ي��ث م��ن امل��ق��رر م�����ش��ارك��ة وزارة 
العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم 
وهيئة  للتعليم  اأبوظبي  وجمل�س 

املعرفة والتنمية الب�شرية بدبي و 
اأبوظبي للتعليم والتدريب  مركز 

التقني واملهني وجامعة اأبوظبي.

اخلارجية تبحث التعاون مع العراق

بحث تعزيز التعاون بني الداخلية والهيئة االحتادية للجمارك

•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتقبل �شعادة عبداهلل بن حممد بن بطي اآل 
حامد وكيل وزارة اخلارجية يف مكتبه يف ديوان 
القائم  علي  ال�شيد حيدر حممد  ال��وزارة  عام 
العراق  باالإنابة يف �شفارة جمهورية  باالأعمال 
لدى الدولة. جرى خال اللقاء مناق�شة اأهم 
�شبل  وبحث  امل�شرتك  االهتمام  ذات  الق�شايا 
تعزيز التعاون وتطوير العاقات الثنائية مبا 

ي�شهم يف حتقيق امل�شالح امل�شرتكة للبلدين. 

•• ابوظبي-وام:

بحثت وزارة الداخلية تعزيز التعاون والتن�شيق امل�شرتك 
مع الهيئة االحتادية للجمارك يف خمتلف املجاالت ذات 
امل�شرتكة  العليا  اللجنة  اجتماع  يف  بينهما  االخت�شا�س 
الوزارة  مبقر  االحت���اد  قاعة  يف  ام�س  �شباح  عقد  ال��ذي 

ال�����ش��ع��ف��ار وك��ي��ل وزارة  ال��ف��ري��ق �شيف ع��ب��داهلل  ب��رئ��ا���ش��ة 
الداخلية . 

الهيئة  عام  مدير  الب�شتاين  علي  خالد  االجتماع  ح�شر 
م�شتوى  على  املحلية  اجلمارك  اإدارات  ومديرو  باالإنابة 
الدولة والعميد را�شد �شلطان اخل�شر مدير عام ديوان 

وكيل الوزارة باالإنابة وعدد من �شباط وزارة الداخلية.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
حكومة  دبي 

 دائرة التنمية القت�سادية
حكومة  دبي 

 دائرة التنمية القت�سادية
اعالن اجتماع خربة

•• ابوظبي - الفجر

الت�شجيل  ب��اب  فتح  عن  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  اأعلن 
الثاين  ال�شف  املتفوقني من خريجي  املوطنني  للطلبة 
برامج  لالتحاق  الراغبني  اجلامعات  وط��اب  ع�شر 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م للعام  امل��ن��ح ال��درا���ش��ي��ة يف جم��ل�����س 
-04-14 م��ن  ال��ف��رتة  يف   2014-2013 ال��درا���ش��ي 
2013 وحتى 09-05-2013 وذلك بتقدمي طلبات 
االلتحاق عر نظام املنح الدرا�شية يف املوقع االلكرتوين 

. www.adec.ac.ae للمجل�س
االإر�شاد  اإدارة  مدير  املطرو�شي  عي�شى  ال��دك��ت��ور  وق��ال 

باب  فتح  مت  اإن��ه  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  يف  والبعثات 
الت�شجيل يف برامج املنح الدرا�شية يف اإطار توفري اأف�شل 
الفر�س التعليمية �شواء داخل الدولة وخارجها للطلبة 
موؤهلة   وطنية  ك���وادر  اإع����داد  يف  ي�شاهم  مب��ا  امل��واط��ن��ني 
املجل�س  ق��ام  حيث  امل�شتقبلية  االإم����ارة  ح��اج��ات  لتلبية 
واآلية  امل��ن��ح  ب�����ش��روط  امل���دار����س  طلبة  بتعريف  م��وؤخ��را 
اإىل  باالإ�شافة  املطلوبة  العلمية  والتخ�ش�شات  التقدمي 
املكافاآت واالمتيازات التي يح�شل عليها الطالب خال 

فرتة الدار�شة. 
-04-14 من  االلتحاق  طلبات  تقدمي  فرتة  وت�شتمر 
تقدمي  خالها  يتم   2013-05-09 وحتى   2013

ال��ط��ل��ب��ات وم���ن ث���م اأج������راء امل��ق��اب��ل��ة ال�����ش��خ�����ش��ي��ة التي 
املنح  برنامج  لالتحاق  النهائية  املوافقة  عليها  تبنى 
امل��ت��ق��دم م��ن مواطني  ي��ك��ون  اأن  ي�����ش��رتط  اإذ  ال��درا���ش��ي��ة 
ال���دول���ة وت���ك���ون ن�����ش��ب��ت��ه امل��ئ��وي��ة %85 وم����ا ف����وق يف 
عن  يقل  ال  وع��م��ره  يعادلها  م��ا  اأو  ع�شر  ال��ث��اين  ال�شف 
 24 يزيد عن  واأال  العامة  الثانوية  �شنة خلريجي   18
�شمن  املنحة  تكون  اأن  وعلى  اجلامعيني  للطلبة  �شنة 
امل��ج��ل�����س وه���ي الهند�شة  ي��ح��دده��ا  ال��ت��ي  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
الكرتونية، كهربائية(  بفروعها )كيميائية، ميكانيكية، 
، الطب، العلوم ال�شحية، ال�شيدلة ، املخترات الطبية  
،االأ�شعة الطبية، طب و�شحة اال�شنان ، املالية، املحا�شبة، 

االقت�شاد، باال�شافة اىل تخ�ش�شات اخرى تندرج حتت 
منح متاحف املنطقة الثقافية يف جزيرة ال�شعديات مثل 
  ، االأع��ام واالت�شال  الفن والت�شميم،   درا�شات دولية،  
ال�شحافة واالإعام ،  ال�شياحة والرتاث، درا�شة املتاحف 

و تاريخ الفن . 
الطلب  االلتحاق  تقدمي  الراغبني يف  الطلبة  وباإمكان 
الكرتونيا عر النظام االلكرتوين الإدارة املنح الدرا�شية 
ومتابعته  الطلبة  مع  التوا�شل  تعزيز  على  يعمل  الذي 
ال�شخ�شي  احل�����ش��ور  اإىل  احل���اج���ة  دون  ال��ن��ظ��ام  ع���ر 

للطالب مبا يوفر املزيد من الوقت واجلهد.  
يقوموا  اأن  الت�شجيل  يف  الراغبني  الطلبة  على  ويتعني 

وتوفري  االلكرتوين  املوقع  املوجود على  الطلب  بتعبئة 
وجواز  ال��ق��ي��د  خ��ا���ش��ة  م��ن  و����ش���ورة  �شخ�شية  ���ش��ورة 
ال�شفر، و�شورة من بطاقة الهوية و�شورة م�شدقة من 
و�شهادة  ع�شر  وال��ث��اين  ع�شر  واحل���ادي  العا�شر  ال�شف 
امل��ح��ددة من  التخ�ش�شات  اأح��د  )اإن وج��دت( يف  القبول 
اأحدى اجلامعات املعتمدة لدى جمل�س اأبوظبي للتعليم 
اجلامعيني  للطلبة  ال��درا���ش��ي  ال�شجل  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
الراغبني يف االلتحاق بالرنامج على اأن يكون معدلهم 
بالن�شبة  ف���وق  ف��م��ا   )  3:00( ع��ن  ي��ق��ل  ال  ال��رتاك��م��ي 
 ( ع��ن  مااليقل  اأجن��ز  ق��د  يكون  وان  اجلامعات  لطاب 

30( �شاعة معتمدة يف الرنامج الدرا�شي.

جمل�ض اأبوظبي للتعليم يفتح باب الت�شجيل للمنح للعام الدرا�شي 2014-2013
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•• تغطية رم�شان عطا:

نهيان  ال�شيخ  معايل  ورعاية  بح�شور 
الثقافة  ن��ه��ي��ان، وزي���ر  اآل  ب��ن م��ب��ارك 
�شباح  مت  املجتمع،  وتنمية  وال�شباب 
مل��رك��ز هيلث  الر�شمي  االف��ت��ت��اح  ام�����س 
ال�شماء، وهو  والغدد  لل�شكري  با�س 
بال�شكري  متخ�ش�س  ���ش��ام��ل  م��رك��ز 
واأمرا�س الغدد ال�شماء ويقدم رعاية 
ن��ه��ج فريق  ال���ع���امل���ي يف  ال����ط����راز  م���ن 

متعدد التخ�ش�شات،
معاليه  ج��ان��ب  اإىل  االف��ت��ت��اح  و���ش��ه��د 
�شويف،  ف��ون  نيكوالي  ال�شيد  �شعادة 
و�شعادة  ال����دول����ة  يف  اأمل���ان���ي���ا  ���ش��ف��ري 
الدكتورة مها تي�شري بركات مدير عام 
والدكتور  اأبوظبي،   – ال�شحة  هيئة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب��ي��ت��زر،  م��اي��ك��ل 
ل�����ش��رك��ة ����ش���م���ان، وع�����دد م���ن م����دراء 
ال�شحة-اأبوظبي،  هيئة  يف  االأق�����ش��ام 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف  وم���ن 

و�شركات التاأمني ال�شحي.
ال�شيد علي  ا�شتقبال معاليه  وك��ان يف 
ال�شرفا احلمادي، رئي�س جمل�س اإدارة 
وال�شيد  املتحدة  ال�شرقية  جمموعة 
حممد علي ال�شرفا احلمادي، الرئي�س 
لل�شرقية  املنتدب  والع�شو  التنفيذي 

املتحدة للخدمات الطبية. 
ال�شيخ  ق����ام م��ع��ايل  وب��ع��د االف���ت���ت���اح، 
ن��ه��ي��ان بجولة  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان 
مبا  والتخ�ش�شات  االإدارات  مبختلف 
يف ذلك ق�شم ال�شكري، واأمرا�س الغدد 
واأمرا�س  الباطني،  والطب  ال�شماء، 

النف�س،  وعلم  العيون،  وط��ب  القلب، 
وع����اج االأق�������دام، وال��ت��غ��ذي��ة ك��م��ا زار 
معاليه اأكادميية ال�شكري، واملخترات 
الطبية للمركز وال�شيدلية املجهزين 

باأحدث واأجود التقنيات.
ال�شيخ  اأ���ش��اد معايل  وخ��ال اجل��ول��ة، 
مب�شتوى  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
املركز  يف  امل��ق��دم��ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
تو�شلت  ما  ظل  يف  املختلفة  باأق�شامه 
اإليه التكنولوجيا وب�شمولية اخلدمات 

املقدمة للمر�شى.

املعايري الدولية
ال�شرفا  ع��ل��ي  حم��م��د  ال�����ش��ي��د  وق�����ال 
مل����رك����ز طبي  اإن���������ش����اوؤن����ا  احل������م������ادي، 

متخ�ش�س مثل هذا املركز ميثل خطوة 
للخدمات  امل��ت��ح��دة  لل�شرقية  اأخ����رى 
الطبية يف حتقيق روؤية قادة االإمارات 
اأف�شل  ل���ت���وف���ري  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�شحية  وال��رع��اي��ة  الطبية  امل��راف��ق 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  ���ش��ك��ان  اإىل 
كما  الدولية.  املعايري  ح�شب  املتحدة 
هيئة  ا�شرتاتيجيات  مع  تتما�شى  اأنها 
ال�شحة – اأبوظبي للتطوير وحت�شني 
ال�شراكات  خال  من  الطبية  النتائج 
املختلفة مع موؤ�ش�شات �شحية عاملية. 
اإن ج��ذب موؤ�ش�شة  وع��اوة على ذل��ك، 
مر�س  ع���اج  يف  متخ�ش�شة  اأمل��ان��ي��ة 
يف  ال�شماء  الغدد  واأم��را���س  ال�شكري 
مريجينثامي  م�شت�شفى  مثل  اأبوظبي 

رعاية  حت�شني  اإىل  �شيقود  لل�شكري 
مر�شى ال�شكري يف املنطقة على املدى 

الطويل. 
اأ�شهر  ���ش��ت��ة  م���ن���ذ  وق���ع���ت  ق����د  ك���ان���ت 
ال���������ش����رق����ي����ة امل�����ت�����ح�����دة ل���ل���خ���دم���ات 
ال��ط��ب��ي��ة ال�����ش��رك��ة ال���رائ���دة يف جمال 
القطاع  يف  والتطويرات  اال�شتثمارات 
اأبوظبي و�شبكتها املتميزة  ال�شحي يف 
با�س  هيلث  اخلارجية  العيادات  من 
ات��ف��اق��ي��ة ����ش���راك���ة ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
لل�شكري  م��ريج��ي��ن��ث��امي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
ال�شحية  الرعاية  لتطوير  اأملانيا  من 
اإمارة  يف  ال�شكري  ملر�شى  والعاجات 
اأبوظبي من خال مركز هيلث با�س 

لل�شكري والغدد ال�شماء.

االفتتاح  ح���ف���ل  ال����ي����وم  ح�����ش��ر  وق�����د 
مريجنثيامي  م�شت�شفى  من  الر�شمي 
لل�شكري يف اأملانيا كل من ال�شيدة هيلغا 
بريغ�س، امل�شاهمة الرئي�شية للموؤ�ش�شة 
ونيكوال  بيجي�س  دومينيك  والدكتور 
توما�س  وال�شيد  ج��ورغ��ان،  بريجي�س 
من  وغريهم  التتفيذي،  املدير  بوير 

اأع�شاء فريق االإدارة العليا.
مريجينثامي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ي���ع���ت���ر 
خدمات  م��ق��دم��ي  اأب����رز  م��ن  لل�شكري 
الرعاية ال�شحية ملر�س ال�شكري، وهو 
اإدارة مركز هيلث با�س  امل�شوؤول عن 
يف  اجلديد  ال�شماء  وال��غ��دد  لل�شكري 
املتحدة.  العربية  االإم�����ارات  عا�شمة 
م�شت�شفى  م���ن  م��ب��ا���ش��رة  ان�����ش��م  ك��م��ا 
مركز  اإىل  اأمل���ان���ي���ا  يف  م��ريج��ي��ن��ث��امي 
الطبي  امل��دي��ر  اجل��دي��د  ب��ا���س  هيلث 
موؤهات  ذوو  االأط���ب���اء  م���ن  وف���ري���ق 
عالية، وجلبوا معهم اخلرات الطبية 
ل�شمان  املطلوبة  االداري����ة  وامل��ه��ارات 

اأف�شل معايري الرعاية العاملية.
ال�شرفا  علي  حممد  ال�شيد  واأ���ش��اف 
امل��رك��ز اجلديد  اإن  ق���ائ���ًا،  احل���م���ادي 
هيلث  جم��م��وع��ة  اإىل  رح��ب��ة  اإ���ش��اف��ة 
العيادات  مراكز  من  املتنامية  با�س 
ذلك  يف  مب��ا  املتخ�ش�شة  اخل��ارج��ي��ة 
االإخ�شاب  مركز  امل���راأة،  �شحة  مركز 
اأننا  ك��م��ا  االأ������ش�����رة.  وم����راك����ز ���ش��ح��ة 
ن��ت��وق��ع ا���ش��ت��ق��ب��ال اأك����ر م���ن 4000 
مع  اجلديد  املركز  يف  �شنوياً  مري�س 
مري�س.  زي���ارة   20000 ي��ق��ارب  م��ا 
املركز �شمن عدد قليل جداً  و�شيكون 

من املراكز املتخ�ش�شة لعاج ال�شكري 
وافتتاحه  اأبوظبي  ال�شماء يف  والغدد 
االنتظار  تقليل فرتات  �شي�شاعد على 
و�شيوفر بدائل جديدة الختيار املن�شاأة 
والغدد  ال�����ش��ك��ري  مل���ر����س  ال�����ش��ح��ي��ة 

ال�شماء. 
االتفاقية  وتوقيع  املركز  افتتاح  ميثل 
م���ع امل�����ش��ت�����ش��ف��ى يف اأمل���ان���ي���ا اأه��م��ي��ة يف 
املتحدة  ال�������ش���رق���ي���ة  اإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
للخدمات الطبية للحفاظ على واحدة 
من اأف�شل اأنظمة الرعاية ال�شحية يف 

القطاع اخلا�س يف االإمارة. 

ا�سراتيجية هيئة �سحة
الرئي�س  زنط،  اأبو  ال�شيد جمد  وعلق 
اإم����ارة  اإن  ب��ا���س،  لهيلث  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لت�شبح  ب�����ش��رع��ة  ت���ت���ط���ور  اأب���وظ���ب���ي 
املرموقة  الوجهات  اأف�شل  واحدة من 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  لتلقي  وامل��ع��روف��ة 
اليوم  و�شراكتنا  االأو���ش��ط،  ال�شرق  يف 
لعاج  م��ريج��ي��ن��ث��امي  م�شت�شفى  م���ع 
امل�شتمر  ت��وف��رين��ا  ت�����ش��م��ن  ال�����ش��ك��ري 
عالية  ج����ودة  ذات  ���ش��ح��ي��ة  خل���دم���ات 
متا�شياً  وت��اأت��ي  اأب��وظ��ب��ي،  يف  لل�شكان 
�شحة-اأبوظبي  هيئة  ا�شراتيجية  مع 
وتقدمي  لتح�شني  ال��رام��ي��ة  واجل��ه��ود 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  م�شتويات  اأف�����ش��ل 
مر�س  انت�شار  ومكافحة  العا�شمة  يف 
ال�����ش��ك��ري م���ن خ���ال ال��ك�����ش��ف املبكر 
الطبي  والتعليم  ال�شحي  والتثقيف 

والتدريب.
اإننا نهدف من خال مركزنا اجلديد 
لي�س فقط اإىل حتقيق اأف�شل النتائج 
اإىل  اأي�شاً  ولكن  والعاجية  الطبية 
امل�شاعفات  ظهور  تاأخري  اأو  مكافحة 
تعد  والتي  ال�شكري  املرتبطة مبر�س 
اأمرا�س  م��ث��ل  وت��ك��ل��ف��ة  خ���ط���راً  اأك����ر 
القلب، االأمرا�س الدماغية الوعائية، 
ال�����ش��ك��ري، االعتال  ال��ك��ل��ي��ة  اع��ت��ال 

الع�شبي واعتال ال�شبكية وغريها. 

اأف�سل النتائج
اخلطيب  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  و����ش���رح 
م�شت�شفى  م��������ن  ق����������دم  وال���������������ذي 
تعيينه  ومت  لل�شكري،  مريجينثامي 
وا�شت�شاري  الطبي  امل��دي��ر  من�شب  يف 
هيلث  ملركز  ال�شماء  والغدد  ال�شكري 
ال�شماء،  وال����غ����دد  ل��ل�����ش��ك��ري  ب���ا����س 
من  كاملة  جمموعة  بتقدمي  �شنقوم 
اخل����دم����ات مل��ر���ش��ى ال�����ش��ك��ري مب���ا يف 
الن�شائح  ال��وق��اي��ة،  ال��ع��اج��ات،  ذل��ك 
باالإ�شافة  املر�شى،  الغذائية، وتثقيف 
الأخ�شائيي  امل���ه���ن���ي  ال���ت���دري���ب  اإىل 
دولة  يف  االآخ��ري��ن  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
املتحدة عن طريق  العربية  االإم���ارات 
ف��ري��ق متعدد  اأك��ادم��ي��ت��ن��ا. وع��ل��ى نهج 
التخ�ش�شات نهدف اإىل توفري اأف�شل 
يف  ه��ذا  وك��ل  املمكنة  الطبية  النتائج 

موقع واحد لتعزيز راحة املر�شى. 

اأطباء متميزين
وق����ال ال�����ش��ي��د ت��وم��ا���س ب��وي��ر وال���ذي 
االفتتاح  حل�����ش��ور  اأمل���ان���ي���ا  م���ن  اأت�����ى 
ن��ح��ن ب��ال��ف��ع��ل ف��خ��وري��ن ب����اأن نكون 
افتتاح مركز هيلث با�س  ج��زءاً من 
لل�شكري والغدد ال�شماء يف اأبوظبي، 
ال�شرقية  م��ع  ���ش��راك��ة  يف  وال���دخ���ول 
امل��ت��ح��دة ل��ل��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة وجلب 
ال�شكري  مر�شى  رع��اي��ة  يف  خراتنا 
ال�شرق االأو�شط وحتديداً  يف منطقة 
دومينيك  الدكتور  وق��ال  اأبوظبي  يف 
حول  يتمحور  نهجنا  اإن  بريجي�س، 
ت���ق���دمي خ���دم���ات ط��ب��ي��ة ع��ل��ى ط���راز 
اأط���ب���اء متميزين  اأي����دي  ع��ل��ى  ع��امل��ي 
والتدريب  ع��ال��ي��اً  ت��اأه��ي��ًا  وم��وؤه��ل��ني 
ال�شكري  م��ر���س  جم���ال  يف  امل�شتمر 
ب��ا���ش��ت��خ��دام اأح�����دث م���ا و���ش��ل��ت اإليه 
التقنيات واملعدات مع اإجراء االأبحاث 
العلمية با�شتمرار يف اأ�شباب االإ�شابة 
الغدد  واأم����را�����س  ال�����ش��ك��ري  مب��ر���س 
ال�شماء والوقاية منهم. ونحن ن�شعى 
التكنولوجيا  وت��ق��ي��ي��م  ت��ط��وي��ر  اإىل 
العاج يف رعاية  اجل��دي��دة وخ��ي��ارات 
اليوم  �شراكتنا  ال�شكري. ويف  مر�شى 
يحظى  اأن  ن��ه��دف  ب��ا���س  هيلث  م��ع 
والغدد  لل�شكري  با�س  هيلث  مركز 
يف  مرموقة  مكانة  اجلديد  ال�شماء 
دولة االإمارات العربية املتحدة. واإننا 
املنفعة  م��ت��ب��ادل��ة  ���ش��راك��ة  اإىل  ن�شعى 

وطويلة االأمد مع هيلث با�س. 

•• تغطية رم�شان عطا:

للدرا�شات  االإم��������ارات  م��رك��ز  اأ����ش���در 
ت�شنيفاً  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وال��ب��ح��وث 
ل��ق��ائ��م��ة م���ن مراكز  ت��رات��ب��ي��اً  ع��ل��م��ي��اً 
اال�شرتاتيجية  وال���ف���ك���ر  ال���ب���ح���وث 
املنطقة  يف   )Think Tanks(
���ش��وء تطبيق  وال���ع���امل، يف  ال��ع��رب��ي��ة 
دقيقة  ع��ل��م��ي��ة  و������ش�����روط  م���ع���اي���ري 
منهجية  م�����ع  ت����ت����واف����ق  وحم�����������ددة، 
والتطورات  وال�����ش��ف��اف��ي��ة  احل���ي���ادي���ة 
وذلك  امل��ع��ا���ش��رة،  وال��ف��ك��ري��ة  العلمية 
درا�����ش����ات  م����رك����َز   219 ن���ح���و  ع���ل���ى 
ا�شرتاتيجية، يف 30 دولة لديها اأكر 

عدد من املراكز البحثية.

بهدف �سبط املعايري
و���ش��رح ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال �شند 
املركز حيث قال  ال�شويدي مدير عام 
ال��ذي حققناه  نعر�س عليكم االجن��از 
اخرياً بجهود ا�شتغرقت �شهوراً طويلة 
وال����دوؤوب  العلمي اجل���اد  ال��ع��م��ل  م��ن 
ومو�شوعية  علمية  م��ع��اي��ري  ل��ب��ل��ورة 
جديدة ال ي�شوبها اأي �شك يف حياديتها 
ت�شنيف  يف  �شفافيتها  او  نزاهتها  اأو 

مراكز البحث والفكر
)Think Tanks(وترتيب 
والعامل،  العربية  املنطقة  مواقعها يف 
هذه املعايري العلمية، وهي ترز الأول 
املراكز  ه���ذه  ت��رت��ي��ب  ت��ق��ي��ي��م  م���رة يف 
و�شروط  م��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق  اع��ت��م��دت 
تتوافق  وحم���������ددة،  دق���ي���ق���ة  ع��ل��م��ي��ة 
وال�شفافية  احل��ي��ادي��ة  منهجية  م���ع 
والفكرية  ال���ع���ل���م���ي���ة  وال�����ت�����ط�����ورات 
امل��ع��ا���ش��رة. وا���ش��اف ال�����ش��وي��دي، البد 
م��ن االإ����ش���ارة، ب���ادئ ذي ب���دء، اإىل ان 
للقيام  حفزنا  الذي  الرئي�شي  الدافع 
ال��ط��ل��ب��ات املتعددة  امل���ب���ادرة ه��و  ب��ه��ذه 
املنطقة  البحث والفكر يف  من مراكز 
العربية والعامل لو�شع ت�شنيف علمي 
والفكر  البحث  مراكز  ترتيب  ي�شنف 

ع��ل��م��ي حم���دد ب�شوابط  م��ن��ه��ج  وف���ق 
ع��ل��م��ي��ة ����ش���ارم���ة، وال���ش��ي��م��ا ب��ع��د ان 
اإ�شتكى عدد من هذه املراكز من ق�شور 
املنهج وال�شوابط العلمية ال�شائعة يف 
وبهدف  العلمية  املراكز  هذه  ت�شنيف 
���ش��ب��ط امل��ع��اي��ري ال��ت��ي ت��ت��ب��ع��ه��ا بع�س 
اجل��ه��ات ال��ع��رب��ي��ة واالأج��ن��ب��ي��ة يف هذا 
ال�شاأن، حيث تتقاطع يف بع�س االأحيان 
واالأه���داف  وال�شفافية  احل��ي��ادي��ة  م��ع 
التي تعمل من اأجلها مراكز البحوث 
دفعنا  ال��ذي  االأم��ر  والعاملية،  العربية 
ل�شر اأغوار نحو 219 مركَز درا�شات 
ا�شرتاتيجية، يف 30 دولة لديها اأكر 
وتطبيق  البحثية،  امل��راك��ز  م��ن  ع���دد 
احلديث  ال�����ش��رف  ال��ع��ل��م��ي  منهجنا 
خا�شة  اأمامكم  اليوم  لن�شع  عليها، 
كبرية،  ج��ه��ود  ب��ع��د  اإل��ي��ه  تو�شلنا  م��ا 
كما اأ�شرنا، وليكون هذا املنهج العلمي 
�شاما  ال��ت��ق��ي��ي��م  م��ع��اي��ري  يف حت��دي��د 
وواف��ي��ا ب����اإذن اهلل ل��ك��ل م��ن ي��ري��د من 
مراكز البحث والفكر اكت�شاف املرتبة 
عليها،  يقف  التي  والعاملية  االإقليمية 
ل���ه لتطوير  داف���ع���اً  ت���ك���ون  وب���ال���ت���ايل 
قدراته البحثية والفكرية مبا يتماهى 
العلمية  العوملة والتحديات  مع ع�شر 
امل��ع��ا���ش��رة.  وج���اء يف م��ق��دم��ة تقرير 
والبحوث  للدرا�شات  االإم���ارات  مركز 
اأن�����ه يف ظ���ل عامل  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة، 
مندمج يف اإطار العوملة، وبهدف �شبط 
اجلهات  بع�س  تتبعها  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري 
ال�شاأن،  ه���ذا  يف  واالأج��ن��ب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
االأحيان  بع�س  يف  يتقاطع  نحو  على 
واالأه���داف  وال�شفافية  احل��ي��ادي��ة  م��ع 
التي تعمل من اأجلها مراكز البحوث 
املركز  اأ���ش��در  فقد  والعاملية،  العربية 
اأ�شفرت  وق��د  العلمي.  الت�شنيف  ه��ذا 
ن���ت���ائ���ج ت��ط��ب��ي��ق ه������ذه امل���ع���اي���ري عن 
قائمتني تت�شمن االأوىل ع�شرة مراكز 
والثانية  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  يف  بحثية 
دولياً،  بحثياً  ع�شرين مركزاً  تت�شمن 
ي��ت��م ت�شمني  اأن�����ه مل  م���ع م��اح��ظ��ة 

والبحوث  للدرا�شات  االإم���ارات  مركز 
مراعاًة  ال��ت��ق��ي��ي��م  يف  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل��ل��ح��ي��ادي��ة وال���ن���زاه���ة، ك��م��ا اأن����ه لي�س 
للح�شول  ي�شعى  وال  ربحية،  موؤ�ش�شة 
بقائمة  يتعلق  وفيما  اأي متويل.  على 
العامل  يف  البحثية  امل���راك���ز  ت�شنيف 
العربي، فقد كانت النتائج على النحو 
االآتي: مركز كارنيجي ال�شرق االأو�شط 
املرتبة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  اجل��م��ه��وري��ة   –
 – ال��دوح��ة  بروكنجز  م��رك��ز  االأوىل. 
دول����ة ق��ط��ر، امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة. مركز 
اال�شرتاتيجية  ل��ل��درا���ش��ات  البحرين 
والدولية والطاقة – مملكة البحرين 
الدرا�شات  م���رك���ز  ال��ث��ال��ث��ة.  امل��رت��ب��ة 
دولة  وامل�شتقبلية–  اال�شرتاتيجية 
ال����راب����ع����ة. مركز  امل���رت���ب���ة  ال���ك���وي���ت، 
– اململكة  ال�����ش��رق االأو����ش���ط  درا����ش���ات 
االأردنية الها�شمية، املرتبة اخلام�شة. 
ال�شيا�شية  للدرا�شات  االأه����رام  مركز 
– ج���م���ه���وري���ة  واال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 
ال�شاد�شة.  امل��رت��ب��ة  ال��ع��رب��ي��ة،  م�����ش��ر 
م��رك��ز درا����ش���ات ال���وح���دة ال��ع��رب��ي��ة – 
اجلمهورية اللبنانية، املرتبة ال�شابعة، 
دولة   - احلكومية  ل���اإدارة  دب��ي  كلية 
املرتبة  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 
للبحوث  في�شل  امللك  مركز  الثامنة. 
– اململكة  االإ���ش��ام��ي��ة  وال���درا����ش���ات 
التا�شعة.  املرتبة  ال�شعودية،  العربية 
التخ�ش�شات  م��ت��ع��دد  امل��غ��رب��ي  امل��رك��ز 
للدرا�شات اال�شرتاتيجية والدولية – 

اململكة املغربية يف املرتبة العا�شرة.

الدولية،  امل��راك��ز  قائمة  �شمن  وم��ن 
اأعلى ع�شرة مراكز منها على  ح�شلت 
بروكنجز-  معهد  االآت����ي:  الت�شنيف 
املرتبة  االأمريكية،  املتحدة  ال��والي��ات 
االأوىل. املعهد امللكي لل�شوؤون الدولية 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ه���او����س(-  )ت�����ش��ات��ام 
مركز  ال��ث��ان��ي��ة.  امل��رت��ب��ة  الريطانية، 
والدولية-  اال�شرتاتيجية  الدرا�شات 
املرتبة  االأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  ال��والي��ات 
لل�شام  ك��ارن��ي��ج��ي  م��ن��ح��ة  ال��ث��ال��ث��ة. 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  العاملي- 
العاقات  جم��ل�����س  ال��راب��ع��ة.  امل��رت��ب��ة 
امل���ت���ح���دة  ال������والي������ات   - اخل����ارج����ي����ة 
املعهد  اخلام�شة.  املرتبة  االأمريكية، 
 - اال�شرتاتيجية  ل��ل��درا���ش��ات  ال���دويل 
املرتبة   ، الريطانية  املتحدة  اململكة 
الأبحاث  ا�شتوكهومل  معهد  ال�شاد�شة. 
ال�شويد،  – مم��ل��ك��ة  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ام 
املرتبة ال�شابعة. املعهد االأملاين لل�شوؤون 
اأملانيا  – جمهورية  واالأمنية  الدولية 
موؤ�ش�شة  الثامنة.  املرتبة  االحت��ادي��ة، 
االأمريكية،  املتحدة  ال��والي��ات   - ران��د 
املرتبة التا�شعة. معهد جيجو لل�شام 
جمهورية كوريا اجلنوبية، املرتبة   –
املوجبة  االأ����ش���ب���اب  وع����ن  ال���ع���ا����ش���رة. 
للدرا�شات  االإم���ارات  مركز  دعت  التي 
والبحوث اال�شرتاتيجية العتماد هذا 
فقد  العلميني،  والتقييم  الت�شنيف 
اأكد تقرير املركز اأنه نتيجة للتحديات 
ي�شهدها  التي  والتهديدات  واملخاطر 
الداخلي  امل�����ش��ت��وي��ني  ع���ل���ى  ال����ع����امل 
واخلارجي املت�شمة بالتعقيد ال�شديد، 
وال��ت��داخ��ل ب��ني م��ا ه��و حملي وم��ا هو 
دويل، وتعدد م�شتويات التعامل معها، 
معظم  ف��اإن  وراأ���ش��ي��اً،  اأفقياً  وتداخلها 
الفكر  على  تعتمد  ب��ات��ت  ال��ع��امل  دول 
ناجعة  حلول  لطرح  واملعرفة  والعلم 
تواجهها؛  ال��ت��ي  املختلفة  للتحديات 
اأو  خطر  اإىل  حتّولها  دون  للحيلولة 
تهديد؛ ولذا، زاد االهتمام بدور مراكز 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف دعم  ال���درا����ش���ات 

اتخاذ القرار، و�شنع اال�شرتاتيجيات، 
واق������رتاح ال�����ش��ي��ا���ش��ات، وال��ع��م��ل على 
تقرير  واأ����ش���ار  ال��ع��ام.  ال����راأي  تثقيف 
املعايري  من  ع��دداً  ثمة  اأن  اإىل  املركز 
امل�شتخدمة يف الوقت الراهن؛ لتقييم 
اال�شرتاتيجية  ال����درا�����ش����ات  م���راك���ز 
 )Think Tanks( ومراكز الفكر
ب�����ش��ف��ة ع���ام���ة، م���ا ت�����زال ت��ف��ت��ق��ر اإىل 
كثري  واإىل  املنهجية  التقييم  عمليات 
م���ن ال���دق���ة واحل���ي���ادي���ة، ف�����ش��ًا عن 
�شعف الدور الذي تقوم به املوؤ�ش�شات 
ال���ب���ح���ث���ي���ة اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة وع�����دم 
ت��واف��ق��ه��ا م���ع واق����ع ال���ت���ط���ورات التي 
افتقاد  اأب��رزه��ا:  لعل  العامل،  ي�شهدها 
بني  الوا�شح  للربط  التقييم  عمليات 
الثاث  واجل��ه��ات  البحثية  املوؤ�ش�شة 
اأهدافها؛  لتحقيق  ت�شتهدفها  ال��ت��ي 
واجلهات  ال�شيا�شات،  �شانعو  وه���ي: 
وافتقاد  املجتمع،  االأكادميية، وخدمة 
معايري ترتبط بال�شمولية، �شواء من 
والتخ�ش�شات  امل���ج���االت  ت��ع��دد  ح��ي��ث 
اأو  البحثية،  املوؤ�ش�شة  تغطيها  ال��ت��ي 
اأطر  ال��ع��م��ل يف  اأو  ال��ن�����ش��اط��ات،  ت��ع��دد 
وافتقاد  ودول���ي���ة،  واإق��ل��ي��م��ي��ة  حم��ل��ي��ة 
اإي�شال  على  بالقدرة  ترتبط  معايري 
االأف�����ك�����ار واالن����ت���������ش����ار وال����ت����اأث����ري يف 
اجل��م��ه��ور ال���ع���ام، م��ن خ���ال تقنيات 
االجتماعي.  وال���ت���وا����ش���ل  االت�������ش���ال 
وهي التي توفرها التقنيات احلديثة، 
با�شتغال  ت��رت��ب��ط  م��ع��اي��ري  واف��ت��ق��اد 
التعاون  اتفاقات  العوملة مثل:  ميزات 
م����ع امل���وؤ����ش�������ش���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة االأخ������رى 
واملرونة  وع��امل��ي��اً،  واإق��ل��ي��م��ي��اً،  حم��ل��ي��اً، 
يف حت��ق��ي��ق االأه��������داف ب���االت���ف���اق مع 
الدائمني  الباحثني  خ��راء من خ��ارج 
تقرير  واأع����اد  البحثية.  امل��وؤ���ش�����ش��ة  يف 
والبحوث  للدرا�شات  االإم���ارات  مركز 
معايري  يف  ال��ن��ظ��ر  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
تقييم مراكز الدرا�شات اال�شرتاتيجية 
ويف تنظيمها وذلك ب�شبب اأهمية طرح 
الأهم  وواق��ع��ي  وعملي  علمي  ترتيب 

 Think( ال��ع��امل ال��ف��ك��ر يف  م��راك��ز 
العربي  امل�شتويني  على   ،)Tanks
اأك��ر ق��در من  وال���دويل �شمن توافر 
مع  وال�شدقية،  وال�شفافية  احليادية 
مراعاة اأخذ نقاط ال�شعف ال�شابقة يف 
احل�شبان؛ ومن اأهم معايري القيا�س؛ 
وفقاً لتقرير املركز، تتمثل على النحو 

االآتي:
عمل  بطبيعة  ترتبط  معايري  اأواًل: 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ب��ح��ث��ي��ة ذات����ه����ا، ودوره�����ا 

ومهماتها، وت�شمل:
يف  البحثية  املوؤ�ش�شة  جن��اح  1-مدى 
حت��ق��ي��ق االأه������داف ال��ت��ي اأن�����ش��ئ��ت من 

اأجلها.
التي  البحثية  ال��ن�����ش��اط��ات  2-حجم 
ب��ه��ا امل��وؤ���ش�����ش��ة، وم����دى تنوعها  ت��ق��وم 
ون����دوات وموؤمترات  م��ن حم��ا���ش��رات 

وحلقات نقا�س.
3-قدرة املوؤ�ش�شة البحثية، على جذب 
ال��ن��خ��ب��ة ع��امل��ي��اً واإق��ل��ي��م��ي��اً م��ن �شناع 
واأكادمييني  وباحثني  ومفكرين  قرار 
ن�شاطاتها  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  وخ������راء؛ 

املختلفة.
البحثية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ان��ف��ت��اح  4-مدى 
ع��ل��ى امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ب��ح��ث��ي��ة االأخ�����رى، 
عملها  طبيعة  على  ذل��ك  وانعكا�شات 

واإنتاجها ون�شاطاتها.
على  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل���وؤ����ش�������ش���ة  5-قدرة 
اال����ش���ت���ج���اب���ة ال����ف����وري����ة ل�����اأح�����داث 
املحلية  وامل����ت����غ����ريات  وال�����ت�����ط�����ورات 
تقارير  باإ�شدار  والعاملية،  واالإقليمية 

معلوماتية واأوراق �شيا�شة ودرا�شات.
على  ب��ال��ق��درة  ترتبط  معايري  ث��ان��ي��اً: 
ال�شيا�شات  و�شناع  القرار  اتخاذ  دع��م 

وهي:

املوؤ�ش�شة  ب���ني  ال���ت���وا����ش���ل  1-درجة 
البحثية و�شّناع القرار وال�شيا�شات يف 

الدولة املعنية.
2-دور املوؤ�ش�شة البحثية يف دعم القرار 
اال�شرتاتيجيات  وت��ط��وي��ر  ال��وط��ن��ي 

وال�شيا�شات داخلياً وخارجياً.
3-عدد التقارير والدرا�شات املرفوعة 
اإىل �شّناع القرار، �شواء بطلب منهم اأو 

مببادرة من املوؤ�ش�شة البحثية ذاتها.
4-عدد م�شاركات املوؤ�ش�شة البحثية يف 
عمليات التقييم امل�شبقة لاقرتاحات 
ال�شيا�شات؛  �شانعي  على  امل��ط��روح��ة 
القوانني،  م�����ش��روع��ات  تقييم  م��ث��ل: 

والقرارات التنفيذية.
طرح  على  البحثية  املوؤ�ش�شة  5-قدرة 
حلول عملية وواقعية للتحديات التي 
الفجوة  وجت�شري  املجتمع،  يواجهها 
وال�شيا�شات  ال��ن��ظ��ري��ة  ال������روؤى  ب���ني 

التنفيذية.
على  بالقدرة  ترتبط  معايري  ثالثاً: 

االإ�شهام االأكادميي الفّعال، وهي:
اأو  دورية  البحثية  املوؤ�ش�شة  1-اإ�شدار 
حتكيم  يتم  ��م��ة،  حم��كَّ علمية  دوري����ات 
ب��ح��وث��ه��ا م���ن خ����ال خ�����راء حتكيم 

علمي، ذوي مكانة.
تعدها  ال����ت����ي  ال����ب����ح����وث  2-حجم 
البحوث  هذه  اأهمية  وم��دى  املوؤ�ش�شة 
اخلا�شة  ب�����االأه�����داف  وارت���ب���اط���ات���ه���ا 

باملوؤ�ش�شة. 
3-مدى اإقبال الباحثني على الن�شر يف 
مة  الدورية اأو الدوريات العلمية املحكَّ

التي ت�شدرها املوؤ�ش�شة البحثية.
البحثية  املوؤ�ش�شة  اإ���ش��دارات  4-عدد 
و�شائل  اه���ت���م���ام  وم������دى  امل���ن�������ش���ورة، 
االإع����������ام امل���خ���ت���ل���ف���ة ب��ت��غ��ط��ي��ة ه���ذه 

االإ�شدارات.
5-توفري املوؤ�ش�شة البحثية للخدمات 
مثل:  والعملية؛  العلمية  االأكادميية 
عقد املوؤمترات االأكادميية، والندوات، 
لتقدمي  للباحثني  ال��ف��ر���س  واإت���اح���ة 

اأبحاثهم العلمية.
يف  ال���ب���ح���ث���ي���ة  امل���وؤ����ش�������ش���ة  6-جهود 
التطوير االأكادميي للكوادر الب�شرية، 
م�����ن خ������ال ال����ت����دري����ب وال���ت���اأه���ي���ل 
الداخلي واخلارجي، واإ�شراك باحثيها 
التي  املختلفة  العلمية  امل��ن��ت��دي��ات  يف 

تعقدها جهات اأخرى.
راب���ع���اً: م��ع��اي��ري ت��رت��ب��ط ب��ال��ك��ف��اءة يف 

التوا�شل مع املجتمع، وهي:
البحثية  املوؤ�ش�شة  م�شاركة  1-حجم 
االإعام  و�شائل  يف  اإعامياً  وباحثيها 
والقنوات  ك��ال�����ش��ح��ف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة؛ 

التلفزيونية.
2-اهتمام املوؤ�ش�شة البحثية بالتوا�شل 
مع اجلمهور العام، من خال و�شائل 
تويرت  م��ث��ل:  االج��ت��م��اع��ي؛  التوا�شل 
واإقبال  اإل���خ،  وي��وت��ي��وب...  وفي�شبوك 
املوؤ�ش�شة  م��ع  التفاعل  على  اجلمهور 

البحثية، من خال هذه الو�شائل.
دوريات  البحثية  املوؤ�ش�شة  3-توفري 
اجلمهور  تخاطب  املجتمع،  خل��دم��ة 

غري املتخ�ش�س.
املوؤ�ش�شة  ب���ه  ت��ق��وم  ال����ذي  4-الدور 
ال���ت���ع���ل���ي���م وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ب���ح���ث���ي���ة يف 
ونوعيته(؛  )ب���راجم���ه  وال���ت���دري���ب: 

خلدمة البحث العلمي. 
وال�شدقية  ال�����ش��ف��اف��ي��ة  5-توافر 
ت���ن���اول  وال���ع���ل���م���ي���ة يف  واحل�����ي�����ادي�����ة 
املرتبطة  وال���ق�������ش���اي���ا  امل���و����ش���وع���ات 

باملجتمع.

بح�سور ورعاية نهيان بن مبارك اآل نهيان

مركز هيلث بال�ض لل�شكري والغدد ال�شماء يفتح اأبوابه يف اأبوظبي
حممد احلمادي: نتوقع ا�ستقبال اأكرث من 4000 مري�س �سنويًا يف املركز اجلديد
جمد اأبو زنط: نهدف من املركز مكافحة ظهور امل�ساعفات املرتبطة مبر�س ال�سكري
حممد اخلطيب: نهدف اإىل توفري اأف�سل النتائج الطبية املمكنة
توما�س بوير: ن�سعى لتطوير التكنولوجيا اجلديدة وخيارات العالج يف رعاية مر�سى ال�سكري

بالبحث يف 219 مركز درا�سات ا�سرتاتيجية لـ 30 دولة

مركز االإمارات للدرا�شات ي�شدر قائمة مبراتب مراكز البحوث العربية والعاملية
جمال ال�سويدي: تقييم املراكز اعتمد على تطبيق معايري و�سروط علمية دقيقة وحمددة

من�شور بن زايد يعزي اآل 
القتبي يف �شلطنة عمان 

•• م�شقط-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
بن  ال�شيخ عبداهلل  اإىل  العزاء  الرئا�شة واجب  �شوؤون  ال��وزراء وزير 
علي القتبي يف وفاة املغفور له ب��اإذن اهلل تعاىل وال��ده وذلك خال 
الزيارة التي قام بها �شموه ام�س اإىل منزل اأ�شرة الفقيد يف منطقة 
�شعادة  العزاء اىل  �شموه  ال�شقيقة. كما قدم  ب�شلطنة عمان  املعمور 
حممد بن عبداهلل بن علي القتبي �شفري �شلطنة عمان لدى الدولة 
واإىل عموم اآل القتبي راجيا من اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�شع 

رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اآله وذويه ال�شر وال�شلوان.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شوار القلعة الدارة العقارات 

وال�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1039118 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ثريا احمد معو�س احمد من 24% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ماهر حممد �شمري ق�شاب بنق�شلي
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 2*1

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع ال�شيخ را�شد بن �شعيد ال مكتوم 
�شارع  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  اىل  املرر  حممد  جمرن  علي  ورثة  املالك 
املطار بناية رقم 109 حو�س غ 14/02 قطعة رقم ت/16 مكتب رقم 1 املالك/

خليفة �شعيد عو�شه املريخي
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10767 بتاريخ 2013/4/15   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ق�شر اليمامة للديكور ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1041886 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عمر �شامل علي �شميدع من �شريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عمر �شامل علي �شميدع من 51% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/موهان �شينغ بن ناند �شينغ من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ موهان �شينغ بن ناند �شينغ من 49% اىل %100
تعديل را�س املال/من 150000 اىل 0

تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/ق�شر اليمامة للديكور ذ.م.م
اىل/ق�شر اليمامة للديكور 

AL YAMAMA PALACE DECOR
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الطبية  للخدمات  اليف  ال�ش�����ادة/ادفان�س  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1253073 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ح�شام �شالح عبداحلميد عك�شه )%25(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نوره ح�شني احمد الها�شمي )%26(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نيكوال�س فا�شيليز )%49(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد جودت حمدان نزال

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف رايه �شعيد خمي�س حمد العي�شائي
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ادفان�س اليف للخدمات الطبية ذ.م.م
ADVANCE LIFE MEDICAL SERVICES LLC

اىل/فيا ميديكا انرتنا�شيونال للرعاية الطبية ذ.م.م 
VIA MEDICA INTERNATIONAL HEALTH CARE LLC

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
اال�شتثمارية  للم�شاريع  ال�ش�����ادة/نيويورك  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1239938 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حامد الركي )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف هو�شنك ح�شني - فر�شوده
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف هو�شنك �شا هعلي ح�شني بو

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بوريا علي ا�شغر ثايبي
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/نيويورك للم�شاريع اال�شتثمارية ذ.م.م
NEW YORK ENTERPRISES INVESTMENT LLC

اىل/فورتر�س انف�شتمنت�س ذ.م.م 
FORTRESS INVESTMENTS LLC

االمارات  �شركة  املالك  حمدان  �شارع  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
ال�شيخ  املالك  ال�شام  �شارع  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  اىل  العقاري  لا�شتثمار 

من�شور حممد بن بطي بن حامد ال حامد ميزان رقم املكتب 3
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�شناعات  يف  لا�شتثمار  ال�ش�����ادة/االمارات  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التحويلية )�شناعات( ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1274270 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ا�شتان لتمثيل ال�شركات ذ.م.م

ASTAN FOR COMPANIES REPEESENTATION LLC 

 ADVANCE INDUSTRIES تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شركة ال�شناعات املتطورة ذ.م.م
LLC من 34% اىل %99

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف املوقع لتمثيل ال�شركات والوكاالت التجارية ذ.م.م 
THE SITE REPRESENTATION OF COMPANIES TRADING AGENCIES LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف تكاتف لا�شتثمار ال�شناعي ذ.م.م
TAKATUF INDUSTRIAL INVESTMENT LLC 

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

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

الوطنية لاعمال الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1007241 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
national projects LLC ا�شافة دار امل�شاريع الوطنية ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
FINANCE HOUSE PSC حذف دار التمويل �س م ع

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

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

العدد 10767 بتاريخ 2013/4/15   

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

CN 1053942:للت�شييد ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
national projects LLC ا�شافة دار امل�شاريع الوطنية ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
FINANCE HOUSE PSC حذف دار التمويل �س م ع

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

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

املن�شاآت العامة رخ�شة رقم:CN 1078003 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/افانني لتعهدات جتهيز املن�شاآت العامة
AFANEEN TURNKEY PROJECTS CONTRACTING

اىل/افانني للديكور 
AFANEEN DECOR

ال�شيخة  بناية  زايد  بن  هزاع  �شارع  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
م 40 قطعة 6  ال�شناعية  ابوظبي م�شفح م�شفح  �شامل بن حم اىل  مرمي 

حكومة ابوظبي
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات ادارة املن�شاآت غري متخ�ش�شه)8211010(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خال  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10767 بتاريخ 2013/4/15   

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

CN 1141268:الرجالية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/اراك للحاقة الرجالية

اىل/اراك للحاقة الرجالية 
ARAK GENTS SALON

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شبوة لتجارة اخل�شروات 

والفواكه ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1020224 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شبوة لتجارة اخل�شروات والفواكه ذ.م.م
SHABWA VEGETABLES & FRUITS TRADING LLC

اىل/بقالة �شبوة ذ.م.م 
SHABWA BAQALA LLC

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10767 بتاريخ 2013/4/15   

تنويه
باال�شارة اىل االعان ال�شادر بجريدة الوحدة يف العدد رقم 
10751 بتاريخ 2013/3/27 بخ�شو�س الرخ�شة التجارية رقم 
CN 1087381  باال�شم التجاري �شوكت علي لل�شحن ذ.م.م 
تعديل  يف  �شهوا  �شقط  بانه  االقت�شادية  التنمية  دائرة  تنوه 

ا�شم ال�شركاء:
تعديل اال�شم التجاري اىل/ �شوكت موبايل للتجارة ذ.م.م

وال�شحيح هو تعديل اال�شم التجاري اىل/ ملتي �شاي كافية
باال�شافة اىل التعديات الواردة يف االعان ال�شابق

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

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

العدد 10767 بتاريخ 2013/4/15   

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

CN 1299326:غالريي رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10767 بتاريخ 2013/4/15   

اإعــــــــــالن
العني   فرع   - ذ.م.م  والعبايا  لل�شيلة  ليدي  ال�ش�����ادة/بلو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1122701 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خليفة �شاهني جمعه)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حذف حم�شن اقا حامت االن�شاري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيما حممد طاهر غام خلوتي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مهدي حممد علي نوبهار
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مهران حممد �شريف ع�شكري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ايوب حممد نور �شاحبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شهرام حممد علي نوبهار
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بهرام حممد علي نوبهار

تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/بلو ليدي لل�شيلة والعبايا ذ.م.م - فرع العني
BLUE LADY SHAILA & ABAYA LLC

اىل/موؤ�ش�شة بنت النهرين لتجارة املاب�س الن�شائية 
MEMOPOTAMIA GIRLS LADIES DRESS TRADING

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شترياد)4610008(
االقت�شادية خال  التنمية  دائرة  االعان مراجعة  االعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

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

العدد 10767 بتاريخ 2013/4/15   

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

رقم 75 لبيع اخل�شار والفواكه
رخ�شة رقم:CN 1133134 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10767 بتاريخ 2013/4/15   

اإعــــــــــالن
املاب�س  خلياطة  الزهور  ال�ش�����ادة/حديقة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الن�شائية  رخ�شة رقم:CN 1048077 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة منري اال�شام نور حممد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
عبد البا�شط ب�شري حممد علي ح�شني من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/عبد البا�شط ب�شري حممد علي ح�شني من 100% اىل %0
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 2*5

تعديل ا�شم جتاري:من/حديقة الزهور خلياطة املاب�س الن�شائية
FLOWER GARDEN LADIES TAILORING

اىل/حديقة الزهور خلياطة املاب�س الن�شائية 
FLOWER GARDEN LADIES TAILORING

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

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

العدد 10767 بتاريخ 2013/4/15   

اإعــــــــــالن
ما�س  ال�ش�����ادة/باك  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1176309  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

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

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

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ:2012/4/18 م املودعة حتت رقم: 172155 
با�ش��م:كار با�س .

وعنوانه:مدينة حممد بن زايد / مزيد مول - �س.ب:72224 - هاتف:026666319 - فاك�س:026666876 . 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند 
احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( .

الواق�عة بالفئة:35 
و�شف العامة:العامة عبارة عن م�شتقبل ا�شفر داخله �شقر وحتته كلمة car plus وحرف اال ممدود 

طرفه حتت الكلمة باللون اال�شود  .  
اال�ش��رتاطات:  . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ:2012/4/18 م املودعة حتت رقم: 172156 
با�ش��م:اجنازات �شرفي�ش�س .

وعنوانه:اخلالدية - زايد االول - �س.ب:61314 - هاتف:026666319 - فاك�س:026655876 
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

خدمات متابعة املعامات ، خدمات الطباعة و ت�شوير امل�شتندات .
الواق�عة بالفئة:35 

و�شف العامة:العامة عبارة عن ورقتني يف طرفهما اجنازات اللون االخ�شر وا�شفله)�شريفي�ش�س(باللون 
على  باال�شود   )SERVICE( وا�شفله  االخ�شر  باللون   )enjazat(طرفهما ورقتان  وا�شفله  اال�شود 

ار�شية بي�شاء   .  
اال�ش��رتاطات:  . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 10767 بتاريخ 2013/4/15   الثنني  15  اأبريل 2013 العدد 10767

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة قرية الغربية للمقاوالت العامة  

رخ�شة رقم:CN 1150095 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة قرية الغربية للمقاوالت العامة
VESTERN VILLAGE GEN CONTRACTING EST

اىل/بدر الغربية لل�شيانة العامة 
BADER AL GHARBIA GENERAL MAINTENANCE

ار�س  جفن  ليوا  الغربية  املنطقة  اىل  يثي  ليوا  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
B-6 رقم6 مكتب رقم

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين)4329901(
تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة)4923011(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها)4100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10767 بتاريخ 2013/4/15   

اإعــــــــــالن
لاملنيوم  ون  ال�ش�����ادة/ذا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1305058  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
عبد الروؤوف اوتاما لبى من 24% اىل %49 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ناجوران فيل موروجان

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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ف�شيحة  تبعات  ازم��ة  يف  تتخبط  التي  الفرن�شية  احلكومة  تك�شف 
وزير امليزانية ال�شابق جريوم كاهوزاك، االثنني ممتلكات الوزراء يف 
عملية �شفافية تعد ثورة يف العقليات بفرن�شا لكنها تثري انزعاجا بني 
 38 املجموع ممتلكات  و�شتن�شر يف  �شواء.  واليمني على حد  الي�شار 
ال��وزراء جان مارك ايرولت بكل تفا�شيلها  وزي��را مبن فيهم رئي�س 
الذين تعودوا  امل�شتغربني  الفرن�شيني  امام  وقد بدا بع�شهم يك�شف 
اك��ر م��ن ك�شفها علنا يف بلد م��ا زالت  اك��ر على اخ��ف��اء م��وارده��م 
جانني  االجتماع  عاملة  وق��ال��ت  امل��ح��رم��ات.  م��ن  تعتر  فيه  الق�شية 
املال  ع��ن  اك���ر  ب�شعوبة  ي��ت��ح��دث��ون  الفرن�شيني  ان  م��و���ش��وز-الف��و 
�شحتها  من  التحقق  ميكن  ال  ممتلكات  ك�شف  عمليات  اوىل  وتثري 
وال تخ�شع لعقوبات اذا كانت خاطئة، الف�شول واال�شتغراب والتندر 
وخ�شو�شا معار�شة �شديدة من الرملانيني �شواء كانوا من اليمني او 
الي�شار النهم مدعوون اي�شا اىل ك�شف ممتلكاتهم كما ورد يف م�شروع 
القانون الذي �شيطرح عليهم يف 24 ني�شان-ابريل. و�شدد جان مارك 
ايرولت، راف�شا االنتقادات، �شنم�شي قدما يف ذلك حتى النهاية الن 
هناك حاجة اىل ال�شفافية وا�شاف ان بلدان اخرى فعلت ذلك قبلنا 
ومل تت�شرر ، وافاد ا�شتطاع ان الفرن�شيني يوؤيدون بن�شبة 63% 
ك�شف املمتلكات. غري ان بع�س الدبلوما�شيني االجانب الذين عا�شوا 
ال�شفافية  مطلب  ان  احدهم  وق��ال  حتفظا.  يبدون  م�شابهة  عملية 
نظام  بالتاكيد يف  ���ش��روري  ام��ر  ع��ن  نهاية متحدثا  ب��ا  ي��ك��ون  ق��د 

دميقراطي لكن اخل�شوع اليه لي�س �شحيا جدا .

اجلديد  التحقيق  اأن  ام�س  �شندي  اأون  �شكوتلند  �شحيفة  ك�شفت   
يف  ف�شل  لوكربي،  تفجري  اال�شكلتندية حول  ال�شرطة  الذي جتريه 
الو�شول اإىل امل�شتبه بهم الرئي�شيني يف ليبيا. وقالت ال�شحيفة اإن 
فريق التحقيق، الذي ي�شم اأي�شاً موظفني من جهاز االدعاء العام 
اال�شكتلندي، اأُر�شل اإىل ليبيا يف �شباط فراير املا�شي مبرافقة �شباط 
من مكتب التحقيقات الفدرايل االمريكي اإف بي اآي ملقابلة ال�شهود 
للحكومة  القانوين  امل�شوؤول  وجهها  دولية  ر�شالة  بعد  الرئي�شيني، 
الليبية.  الق�شائية  لل�شلطات  م��ول��ه��والن��د،  ف��ران��ك  اال�شكتلندية، 
وا�شافت اأن فريق التحقيق اال�شكلتندي ي�شعى لتحديد امكانية رفع 
مبوؤامرة  تورطهم  يف  امل�شتبه  الليبيني  �شد  جديدة  ق�شائية  دعوى 
تفجري طائرة الركاب االمريكية فوق بلدة لوكربي اال�شكتلندية عام 
1988، والذي اأدى اإىل مقتل 270 �شخ�شاً. ونقلت ال�شحيفة عن 
مبوجب  عنها  االف��راج  بعد  اال�شكتلندي  العام  االدع��اء  جهاز  وثائق 
على  للح�شول  ي�شعى  التحقيق  فريق  اأن  املعلومات  حرية  ق��ان��ون 
معلومات يف ما يتعلق بتورط م�شتبهني اآخرين يف تفجري لوكربي، 
هذه  خ��ال  مفيدين  اأف����راد  اأي  اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن  يتمكن  مل  لكنه 
الزيارة . وا�شارت اإىل اأن فريق التحقيق التقى بداًل منهم م�شوؤولني 
اأمنية م�شددة يف طرابل�س،  ووزراء ليبيني يف مباين تخ�شع لرقابة 
مما اثار ال�شك يف اأن احلكومة الليبية اجلديدة ال تريد اأن مي�شي 

التحقيق اجلديد قدماً .
 

باك�شتان  �شمال غرب  الطريق يف  زرع��ت على جانب  قنبلة  انفجرت 
انتخابي  لتجمع  توجهه  اث��ن��اء  �شيا�شي  م�شوؤول  مقتل  اىل  ادى  م��ا 
ام�س، قبل �شهر من االنتخابات العامة التاريخية يف الباد. وياتي 
ال��ذي حكمته حركة طالبان  ���ش��وات،  ال��ذي وق��ع يف وادي  االن��ف��ج��ار 
بعد   ،2009-2007 م��ن  ال��ف��رتة  يف  مت��رده��ا  خ��ال  الباك�شتانية 
يوم من تفجري م�شلحني مكتب مر�شح م�شتقل يف منطقة القبائل 
يف �شمال وزير�شتان. وتزيد هذه الهجمات من املخاوف من ان ي�شوب 
ايار-مايو   11 التي �شتجري يف  العامة واملحلية  العنف االنتخابات 
والتي �شت�شهد اول انتقال دميوقراطي لل�شلطة يف الباد بعد اكمال 
الكاملة. وقتل يف تفجري االحد زعيم  حكومة مدنية فرتة حكمها 
بختونخوا  والي��ة خير  ال��ذي حكم  القومي  ع��وام��ي  حملي حل��زب 
2008 وح��ت��ى ح��ل امل��ج��ال�����س ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي حت�شريا  م��ن��ذ ع���ام 

لانتخابات.

عوا�شم

باري�ص

بي�شاور

لندن

نتنياهو: اإ�شرائيل تواجه 
تهديدات اأكرب من املا�شي 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

يف  تواجه  اإ�شرائيل  اإن  نتنياهو  بنيامني  االإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  اعتر 
الفرتة الراهنة تهديدات اأكر من تلك التي واجهتها يف املا�شي واأن اجلي�س 
افتتاح  ل��دى  نتنياهو  وق��ال  اأي�شا.  املا�شي  يف  ك��ان  مم��ا  اأق���وى  االإ�شرائيلي 
اجتماع حكومته االأ�شبوعي ام�س وملنا�شبة حلول ما ي�شمى بيوم اإحياء ذكرى 
اجلنود االإ�شرائيليني القتلى الذي ي�شادف اليوم ، اإن حجم التهديدات على 
اإ�شرائيل اليوم اأكر من املا�شي، لكن اجلي�س االإ�شرائيلي واأذرع االأمن اأقوى 
بيد عليا وتوجه  اأي وقت م�شى، و�شن�شتمر يف �شمان م�شتقبل دولتنا  من 
التوق  الدولة مل نتوقف عن  اأن��ه منذ قيام  . وزع��م نتنياهو  اآم��ن ومراقب 
اإبادتنا على حد قوله، ونحن  اأعداوؤنا عن الرغبة يف  لل�شام ، ومل يتوقف 
اأجل  للن�شال من  الذين جتندوا  االإ�شرائيليني  املقاتلني  نعي�س هنا بف�شل 
وجودنا، وبف�شل اأولئك الذين �شمدوا يف حروب اإ�شرائيل، وبف�شل اأولئك 
الذين �شقطوا فيها، ولن نن�شى للحظة اأننا هنا بف�شل الذين قتلوا . وتبداأ 
مرا�شم اإحياء ذكرى اجلنود االإ�شرائيليني القتلى بعد ظهر ام�س ومتتد حتى 
م�شاء اليوم، وعندها تبداأ احتفاالت اإ�شرائيل بيوم قيامها على اأنقا�س بيوت 
العري.  التقومي  مبوجب  اليوم  ي�شادف  ال��ذي  املهجرين  الفل�شطينيني 
االإ�شرائيليني  اجلنود  ع��دد  ف��اإن  االإ�شرائيلية  الر�شمية  للمعطيات  ووفقا 
القتلى بلغ حتى االآن 23085 جنديا، لكن هذا العدد ي�شمل اجلنود الذين 
قتلوا يف حوادث �شري ونتيجة مر�س اأو االنتحار اأو الأ�شباب اأخرى ولي�س يف 
حروب اأو عمليات ع�شكرية. ونقلت و�شائل اإعام اإ�شرائيلية عن وزير احلر 
مو�شيه يعلون قوله يف ر�شالة وجهها اإىل عائات القتلى اإنه ال يوجد دواء 
لاأ�شى الذي يرافقكم كل يوم، ومواجهتكم له لي�شت هينة، ولكنكم ت�شكلون 

ببطوالتكم رمزا لقدرة املجتمع االإ�شرائيلي على ال�شمود.

بريطانيا تاأ�سف ال�ستقالة فيا�س 

ال�شلطة الفل�شطينية ت�شدد على رف�ض التدخل االأمريكي 

م�شر ت�شبط اأ�شلحة وتدمر نفقًا على حدود غزة
•• القاهرة-يو بي اأي:

متكن عنا�شر من االأمن امل�شري 
ام���������س م�����ن ����ش���ب���ط ك���م���ي���ة من 
ال�شواريخ والذخائر كانت بحوزة 
اأحد اخلارجني عن القانون خارج 
ب�شحراء  مطروح  مر�شى  مدينة 

م�شر الغربية.
اأم��ن��ي��ة م�شرية  واأب��ل��غ��ت م�����ش��ادر 
وو�شائل  ال�������ش���ح���اف���ة  م���ن���دوب���ي 
االأم������ن  ع���ن���ا����ش���ر  اأن  االإع�����������ام 
اأم����ن م��ر���ش��ى مطروح  مب��دي��ري��ة 
�شاروخاً   15 �شبط  م��ن  متكنت 
�شاروخني  وراأ���ش��ي  للمدن  ع��اب��راً 
و39 مقذوفة م�شادة للطائرات، 
ك���ان���ت م���ع���ب���اأة داخ������ل 3 اأج���ول���ة 
رباعي  دف��ع  �شيارة  على  وحمملة 
الدروب  داخ��ل  ه��ارب��اً  قائدها  ف��ر 

ال�شحراوية .
واأو�شحت امل�شادر اأن قوات االأمن 
يف مدينة مر�شى مطروح طاردت 
قائدها  ح��اول  رباعي  دف��ع  �شيارة 
ال�شحراوية  ال��ط��رق  اإىل  ال��ف��رار 
ا���ش��ت�����ش��ع��اره متابعة  ب��ع��د  ال���وع���رة 
ال�����ق�����وة االأم�����ن�����ي�����ة ل�������ه، واأل�����ق�����ى 
ب��االأج��ول��ة ال��ث��اث��ة ال��ت��ي وجدت 
امل�شادر  واأ�شافت  امل�شبوطات  بها 
اأنه مت التحفظ على امل�شبوطات 
حت����ت ت�������ش���رف ال���ن���ي���اب���ة، ج����اري 

العر�س على النيابة الع�شكرية .

وب���ع���م���ق ثاثة  ون�������ش���ف  اأم�����ت�����ار 
اإعداداه  ا�شتكمال  يتم  كان  اأمتار، 
خر�شانية،  ب�����ش��ب��ات  وجت���ه���ي���زه 
اأعمال  يف  الإ����ش���ت���خ���دام���ه  وذل�����ك 
مو�شحاً  وال��ت�����ش��ل��ل،  ال��ت��ه��ري��ب 
اجلهود  ظ���ل  يف  ي���اأت���ي  ذل����ك  اأن 
حر�س  ق��وات  تبذلها  التى  املكثفة 
الدولة  ح����دود  ل��ت��اأم��ني  احل�����دود 
اأهم  كاأحد  االإجت��اه��ات  كافة  على 
الإجها�س  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  م��ه��ام��ه��ا 
ج��م��ي��ع امل��خ��ط��ط��ات وامل����ح����اوالت 
التي تهدف اإىل تقوي�س اإ�شتقرار 
واالإ�شرار  امل�شري  املجتمع  اأم��ن 

باالأمن القومي .
وتقوم عنا�شر من حر�س احلدود 
ووحدات يف اجلي�س امل�شري، منذ 
حادث مقتل 16 �شابطاً وجندياً 
احلدودية  رف���ح  م��ن��ط��ق��ة  ج��ن��وب 
 ،2012 اآب-اأغ�������ش���ط�������س  اأوائ������ل 
بعمليات هدم الأنفاق غري �شرعية 
اأ�شفل  م��ت��ب��اي��ن��ة  ب���اأع���م���اق  مت��ت��د 
املناطق احلدودية بني مدينة رفح 
ال�شمالية  م�شر  ح���دود  )اأق�����ش��ى 

ال�شرقية( وبني قطاع غزة.
وُت�شتخدم هذه االأنفاق يف عمليات 
مدعومة  وب�شائع  �شلع  تهريب 
جانب  اإىل  القطاع  اإىل  م�شر  يف 
اأ���ش��ل��ح��ة وم�����واد خمدرة  ت��ه��ري��ب 
تقارير  اأف���ادت  ح�شبما  م�شر  اإىل 

اإعامية.

اخلارجية الفل�شطينية 
ت�شتدعي ممثلة كندا 

•• رام اهلل-ا ف ب:

اخلارجية  ال�������ش���وؤون  وزارة  اع��ل��ن��ت 
ا�شتدعت  ان��ه��ا  ام�����س  الفل�شطينية 
مم����ث����ل����ة ك������ن������دا ل���������دى ال�������ش���ل���ط���ة 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ل��ل��ت��ع��ب��ري ل���ه���ا عن 
اللقاء  اث������ر  ال�������ش���دي���د  اال����ش���ت���ي���اء 
ل���وزي���ر خ���ارج���ي���ة كندا  امل�����ش��ت��ه��ج��ن 
بالقد�س ال�شرقية املحتلة مع وزيرة 
ليفني.  ت�شيفي  اال�شرائيلية  العدل 
وجاء يف بيان اخلارجية الفل�شطينية 
ا�شتدعت  بر�س  فران�س  وكالة  و�شل 
رئي�شة  اخل��ارج��ي��ة  ال�������ش���وؤون  وزارة 
م���ك���ت���ب مت���ث���ي���ل ك����ن����دا ل������دى دول����ة 
فل�شطني كاثرين فري�شي، ال�شتيائها 
اخلارجية  وزي���ر  ل��ق��اء  م��ن  ال�شديد 
ال��ك��ن��دي ج���ون ب���ريد وزي�����رة العدل 
بالقد�س  مكتبها  يف  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
اخلارجية  واع����ت����رت   . ال�����ش��رق��ي��ة 
بريد  ال��وزي��ر  ت�شرف  الفل�شطينية 
والقوانني  االع����راف  ع��ن  ب��اخل��روج 
املتحدة  االمم  وق������رارات  ال��دول��ي��ة، 
جزءا  ال�شرقية  القد�س  تعتر  التي 
الفل�شطينية  ال يتجزاأ من االرا�شي 
ادارة  رئ����ي���������س  واأك������������د  امل����ح����ت����ل����ة  
ال�شفري  اخلارجية  يف  االمريكيتني 
ح�شني عبد الواحد خال اجتماعه 
القيادة  رف�������س  ال��ك��ن��دي��ة  ب��امل��م��ث��ل��ة 
الفل�شطيني  وال�شعب  الفل�شطينية 

ملثل هذا الت�شرف . 

موقع  ع��ل��ى  �شفحته  ع��ر  ع��ل��ي، 
)في�شبوك(  االجتماعي  التوا�شل 
اإن عنا�شر حر�س احلدود بنطاق 
متّكنت  امل��ي��داين  ال��ث��اين  اجلي�س 
الهند�شية  الهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اإكت�شاف  م���ن  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
�شمال  ����ش���ي���ارات  ن���ف���ق  وت����دم����ري 

)نقطة الرازيل( .
ال��ن��ف��ق هو  اأن  ال��ن��اط��ق  واأو�����ش����ح 
اأم���ت���ار يف ثاثة  ب���اأب���ع���اد خ��م�����ش��ة 

��������ل م������ن������اط������ق ال�������������دروب  ومت��������ثِّ
م�شر  ب�����ش��ح��راء  ال�������ش���ح���راوي���ة 
التي  امل���ن���اط���ق  اإح������دى  ال��غ��رب��ي��ة 
ين�شط بها خارجون على القانون 
اأ�شلحة  بتهريب  ي��ق��وم��ون  ح��ي��ث 
ل�����ش��ال��ح عنا�شر  وم����واد خم����درة 
جمموعات  وت����ق����وم   ، اإره����اب����ي����ة 
م�����ن ال���������ش����رط����ة ووح�����������دات من 
ق���وات ح��ر���س احل���دود يف اجلي�س 
عمليات  على  ال�شيطرة  مبحاولة 

التهريب التي تزايدت بفعل حالة 
منذ  ال��ب��اد  تعانيه  اأم��ن��ي  فلتان 
غ�����ش��ون ذلك،  ع���ام���ني. يف  ن��ح��و 
رت عنا�شر من حر�س احلدود  دمَّ
نفقاً  ام�����س،  امل�����ش��ري،  اجلي�س  يف 
يربط بني مدينة رفح احلدودية 

وقطاع غزة.
باإ�شم  ال��ر���ش��م��ي  ال���ن���اط���ق  وق�����ال 
العقيد  امل�شرية  امل�شلحة  القوات 
اأح������م������د حممد  ح�������رب  اأرك�������������ان 

الواليات املتحدة متتدح عالقاتها مب�شر
العمل  فر�س  ل��زي��ادة  بالن�شبة  ج��دا  عالية  كانت  ال��ث��ورة  بعد 

وزيادة االأجور والرواتب. 
وق��ال��ت اإن م�����ش��ر ت��ع��ان��ى م��ن ارت���ف���اع درج����ة اال���ش��ت��ق��ط��اب يف 
الأن  مفاجئا،  لي�س  االأم���ر  ه��ذا  اأن  معترة  ال�شيا�شي،  امل�شهد 
الدميقراطية يف م�شر ال تزال يافعة وجديدة وعملية االنتقال 

�شعبة ، كما تاأخذ عملية احلوار الدميقراطي وقتاً طويا.
اأوب��ام��ا ومر�شي  الرئي�شني  لقاء بني  ع��دم عقد  اأ�شباب  وح��ول 
وجدول  ج���دا  م�����ش��غ��والن  �شخ�شان  اإن��ه��م��ا  ق��ال��ت  االآن،  ح��ت��ى 
اأعمالهما مزدحم اأي�شا، م�شرية اإىل اأن اجتماعا م�شتقبليا قد 
االآن، خ�شو�شاً مع  اأن يتحدد موعده حتى  يعقد بينهما دون 

اقرتاب موعد االنتخابات الرملانية املقبلة يف م�شر. 

اأن االإدارة االأمريكية عازمة على عدم تخفي�س  و�شددت على 
املعونة الع�شكرية مل�شر اأو تطبيق �شروط عليها، واأو�شحت اأن 
الكونغر�س حر�شوا على زيارة م�شر خال  اأع�شاء  عددا من 
يلعبه  ال��ذي  املهم  ال��دور  باأنف�شهم  ي��روا  لكي  املا�شية  الفرتة 

اجلي�س امل�شري هنا، مثل تطور الو�شع االأمني يف �شيناء. 
وعن القر�س الذي تطلبه القاهرة من �شندوق النقد الدويل، 
قالت اإنه كلما تدهورت احلالة االقت�شادية يف م�شر بات االأمر 
اأكر �شعوبة يف التو�شل اإىل اتفاق مع ال�شندوق، معرة عن 
من  م�شر  تتمكن  لكي  �شريع  ات��ف��اق  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  اأم��ل��ه��ا 
اأبواب التمويل من جهات  تاأ�شي�س بنية اقت�شادية قوية وفتح 

اأخرى مل�شاعدة الباد يف عملية النمو االقت�شادي.

•• وا�شنطن-د ب اأ:

امتدحت ال�شفرية االأمريكية يف القاهرة اآن باتر�شون العاقات 
بني بلدها وم�شر، وو�شفتها باأنها جدية، واأكدت اأن �شبب عدم 
واالأمريكي  مر�شي  حممد  امل�شري  الرئي�شني  بني  لقاء  عقد 

باراك اأوباما حتى االآن هو ان�شغالهما. 
املدى  ا�شرتاتيجية طويلة  اإن هناك م�شالح  باتر�شون  وقالت 
مع م�شر، وروابط جتارية متقاربة للغاية، كما اأن العاقة بني 

ال�شعب امل�شري واالأمريكي اأي�شا حتظى مبكانة جوهرية. 
وراأت اأن اأهم �شيء للحكومة امل�شرية االآن هو انطاق امل�شاريع 
التوقعات  الأن  الباد،  نهو�س  على  ت�شاعد  التي  االقت�شادية، 

جي�ض االأ�شد يدمر مئذنة امل�شجد العمري يف درعا

•• عوا�شم-وكاالت:

���������ش��������دد ك�������ب�������ري امل������ف������او�������ش������ني 
عريقات  ���ش��ائ��ب  الفل�شطينيني 
التدخل  رف�س  على  االأح��د  ام�س 
االأمريكي يف ال�شوؤون الفل�شطينية 
ا�شتقالة  ب��ع��د  وذل����ك  ال��داخ��ل��ي��ة 

رئي�س الوزراء �شام فيا�س.
وق�����������ال ع������ري������ق������ات، ل�������اإذاع�������ة 
فيا�س  ا�شتقالة  اإن  الفل�شطينية، 
ق�����ش��ي��ة ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ب���ام���ت���ي���از ، 
تدخل  اأي  رف�������س  ع��ل��ى  م����وؤك����دا 
اأمريكي فيها من قبل امل�شوؤولني 

االأمريكيني .
الرئي�س  اأن  ع����ري����ق����ات  وذك��������ر 
قريبا  �شيبا�شر  ع��ب��ا���س  حم��م��ود 
لت�شكيل  م�������ش���اورات  ب�����اإج�����راءات 
حكومة جديدة، متاأما اأن توافق 
تفاهمات  لتنفيذ  حما�س  ح��رك��ة 
امل�شاحلة، وت�شكيل حكومة توافق 
متهيدا  م�شتقلة  �شخ�شيات  م��ن 

الإجراء االنتخابات العامة .
وكان عبا�س وافق اأم�س االأول على 
بت�شيري  وكلفه  فيا�س  ا�شتقالة 
حكومة  ت�شكيل  حل��ني  االأع���م���ال 
ج���دي���دة، وذل����ك ب��ع��د ���ش��ه��ور من 
اجل���دل ب�����ش��اأن ذل���ك ع��ل��ى خلفية 
والنقابات  فتح  حلركة  ان��ت��ق��ادات 

�شد رئي�س الوزراء امل�شتقيل.
وبرز اخلاف بني عبا�س وفيا�س 
ب�شبب  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  منت�شف 
حكومته  يف  املالية  وزي��ر  ا�شتقالة 
فقط  اأم�شى  ال��ذي  ق�شي�س  نبيل 
10 اأ�شهر يف من�شبه، وذلك رغم 
اأث��ار غ�شب  مت�شك عبا�س به، ما 

واحتجاج الرئا�شة .

وانقطاع  واالق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ال��ي��ة 
الرواتب ولي�س جمرد تعيني قادة 

من احلركة .
واأكد اأن التوجه حاليا هو لت�شكيل 
ف�شائل  عدة  من  جديدة  حكومة 
ت�شكيل  ت��ع��ذر  ا���ش��ت��م��رار  ح���ال  يف 
حركة  م��ع  وطني  ت��واف��ق  حكومة 

حما�س .
وك���ان���ت ح��م��ا���س ����ش���ارع���ت، عقب 
ا�شتقالة  ع��ب��ا���س  ق���ب���ول  اإع������ان 
فيا�س، اإن هذا التطور ال عاقة 
بل  الفل�شطينية،  بامل�شاحلة  ل��ه 
ب���ني رئي�س  ع���ن خ���اف���ات  ن����اجت 

الوزراء امل�شتقيل وحركة فتح .
وف��ي��ا���س )61 ع��ام��ا( ه��و خبري 
وتراأ�س  ال���دويل  البنك  يف  �شابق 

من جهته اأعرب اأمني �شر املجل�س 
الثوري حلركة فتح اأمني مقبول، 
لتقدمي  احل���رك���ة  ط���ارت���ي���اح  ع���ن 
ف��ي��ا���س ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه وق��ب��ول��ه��ا من 

قبل الرئي�س عبا�س .
الر�شمية،  لاإذاعة  مقبول  وق��ال 
اإن العامني املا�شيني �شهدا اأزمات 
اقت�شادية ومالية وثبت اأن االإدارة 
للدكتور  واالق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ال��ي��ة 
كانت  بل  تكن حكيمة  فيا�س، مل 

مرتبكة .
تر�شح  اأن  م��ق��ب��ول  ي�شتبعد  ومل 
خلاقة  قادتها  اأح���د  فتح  ح��رك��ة 
التغيري  اإن  ق����ال  ل��ك��ن��ه  ف��ي��ا���س، 
ي�شتهدف  احل���ك���وم���ة  رئ���ا����ش���ة  يف 
االأزم�����ات  ح���ل  االأوىل  ب���ال���درج���ة 

حكومة ال�شلطة الفل�شطينية منذ 
منت�شف العام 2007 بعد اإقالة 
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  عبا�س 
�شيطرتها  اث��ر  حما�س  حركة  مع 

على قطاع غزة بالقوة.
من ناحيته اأبدى وزير اخلارجية 
ال���ري���ط���اين، ول���ي���ام ه��ي��غ، ام�س 
ال����وزراء  رئ��ي�����س  ال�شتقالة  اأ���ش��ف��ه 
فيا�س،  �����ش����ام  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
الفل�شطيني  اجل���ان���ب���ني  وح������ّث 
واالإ���ش��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى ال���ع���ودة اإىل 
امل����ف����او�����ش����ات ع���ل���ى اأ�����ش����ا�����س حل 

الدولتني.
وقال وزير اخلارجية الريطاين 
ب��ارزة يف  اإن فيا�س قّدم م�شاهمة 
كوزير  الفل�شطينية  الدولة  بناء 

ل��ل��م��ال��ي��ة ث���م ك��رئ��ي�����س ل����ل����وزراء، 
للحكومات  وث��ي��ق��اً  ���ش��ري��ك��اً  وك���ان 
واتخذت  املتعاقبة،  الريطانية 
بف�شل  الفل�شطينية،  ال�����ش��ل��ط��ة 
خط�وات  وط��اق��ت�����������������������ه،  تفاني�����ه 
ب���ن���اء  يف  االأم�������������ام  اإىل  ك�����ب�����رية 
دولة  لقيام  ال�شرورية  املوؤ�ش�شات 

فل�شطينية .
امل����وؤ�����ش���������ش����ات  اأن  واأ������ش�����������������������اف 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة اأق���������وى واأك������ر 
�شفافية االآن، واأكد البنك الدويل 
واالأمم  ال���دويل  النقد  و���ش��ن��دوق 
�شارت  اأنها  املا�شي  العام  املتحدة 
اأن تكون دولة  متلك القدرة على 
الهامة، على  فاعلة يف القطاعات 
االقت�شادية  ال��ق��ي��ود  م��ن  ال��رغ��م 

اخلطرية .
فيا�س  ا���ش��ت��ق��ال��ة  اأن  ه��ي��غ  وراأى 
للعودة  امل��ل��ح��ة  ب��احل��اج��ة  ت��ذك��ري 
اأ���ش��ا���س حل  امل��ف��او���ش��ات على  اإىل 
وا�شح  طريق  ول��روؤي��ة  الدولتني، 
يوؤدي اإىل اقامة دولة فل�شطينية 
فاعلة وم�شتقلة على اأ�شا�س حدود 
االأرا�شي  تبادل  مع   1967 ع��ام 
و�شام  باأمن  تعي�س  عليها  املتفق 
وا�شتمرار  ا���ش��رائ��ي��ل،  ج��ان��ب  اإىل 
الدولة  ل��ب��ن��اء  احل���ي���وي  ال��ع��م��ل 
الفل�شطينية واعتر 2013 عام 
ال�شام  لعملية  بالن�شبة  احل�شم 

يف ال�شرق االأو�شط .
وقال وزير اخلارجية الريطانية 
الرئي�س  م��ع  العمل  يف  �شن�شتمر 
عبا�س  حم����م����ود  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
اال�شرائيلي  ال���������وزراء  ورئ���ي�������س 
الواليات  وم��ع  نتنياهو  بنيامني 
امل���ت���ح���دة و���ش��رك��ائ��ن��ا يف االحت����اد 

التقدم  الإح����������داث  االأوروب��������������ي، 
املطلوب يف عملية ال�شام .

رئي�س  ن���ائ���ب  اع���ل���ن  ذل������ك،  اىل 
زياد  حما�س  حكومة  يف  ال����وزراء 
الوزراء  رئي�س  ان  ام�����س  الظاظا 
ال���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب ارودغ������ان 

�شيزو غزة ال�شهر القادم.
�شحايف  موؤمتر  يف  الظاظا  وق��ال 
�شتتم  ل��ل��ق��ط��اع  اردوغ�������ان  زي�����ارة 
االمل  ع��ن  معربا  ال��ق��ادم  ال�شهر 
اآف��اق جديدة  ال��زي��ارة  يف ان تفتح 
لرفع احل�شار اال�شرائيلي لقطاع 

غزة.
واو�شح الظاظا ان تكلفة احل�شار 
 7 املتوا�شل على قطاع غزة منذ 
دوالر  مليون   250 تبلغ  �شنوات، 

�شهريا .
وا�شاف االحتال ما زال يحا�شر 
اقت�شاديا  الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب 
املعابر لفرتات  اغاق  من خال 
طويلة، حيث جرى اغاق معر 
كرم اأبو �شامل التجاري املخ�ش�س 
الدخ�����ال ال��ب�����ش��ائ��ع ل��ل��ق��ط��اع 16 
يوما خال �شهر مار�س، و5 اأيام 

متتالية اال�شبوع املا�شي .
واو�شح ان ما يدخل للقطاع عر 
ح��ال فتحها  االح��ت��ال يف  معابر 
% من حاجة القطاع   50  35-
وغاز  غذائية،  مواد  ت�شمل  فقط، 

الطهي، ومواد البناء .

مقتل �شابط يف ال�شرطة بجنوب اليمن
•• عدن-ا ف ب:

يعتقد  م�شلحني  بر�شا�س  اليمنية  ال�شرطة  يف  �شف  �شابط  قتل 
ال�����ش��ح��ر مبحافظة  ب��ل��دة  وذل����ك يف  ال��ق��اع��دة،  م��ن تنظيم  ان��ه��م��ا 
امني  م�شدر  اع��ل��ن  بح�شبما  ال��ب��اد  ���ش��رق  ج��ن��وب  يف  ح�شرموت 
لوكالة فران�س بر�س ام�س . وقال امل�شدر ان م�شلحني كانا ي�شتقان 
دراجة نارية اطلق احدهما النار على م�شاعد مدير البحث اجلنائي 
يف �شرطة بلدة ال�شحر وهو برتبة م�شاعد اول ويدعى عبد القادر 
هزاع مما ادى اىل وفاته يف احلال . وا�شار امل�شدر اىل ان املهاجمني 
متكنا من الفرار اىل جهة غري معلومة ورجح ان يكونا منتميني 
اىل تنظيم القاعدة و�شبق ان نفذ التنظيم عددا كبريا من عمليات 

االغتيال بهذه الطريقة ا�شتهدفت م�شوؤويل االمن .

••بريوت-ا ف ب:

اتهمت املعار�شة ال�شورية ام�س نظام الرئي�س ب�شار اال�شد بتدمري مئذنة 
اجلامع العمري يف مدينة درعا يف جنوب الباد، والذي يتمتع بقيمة دينية 
واثرية، وخرجت منه قبل عامني اوىل التظاهرات املطالبة برحيل النظام. 
تظهر  م�شورة  ا�شرطة  االنرتنت  �شبكة  على  معار�شون  نا�شطون  وعر�س 
قبل   ، للق�شف  القدمية  املدينة  الواقع يف  االث��ري  اجلامع  تعر�س مئذنة 
ان تهوي وتتحطم وقال املجل�س الوطني ال�شوري، وهو احد ابرز مكونات 
االئتاف الوطني لقوى الثورة واملعار�شة، بالدبابات ق�شف نظام الهمجية 
املنفلتة مئذنة اجلامع العمري، لي�شيب مكانا حافا بالرموز احل�شارية 
والروحية واالإن�شانية . ا�شاف اإنه اجلامع الذي بناه اخلليفة العادل عمر 
بن اخلطاب، ومئذنته التي هدمها جنود الطاغية هي اأول مئذنة تبنى يف 
اأول مكان احت�شن الثورة ال�شورية وهي  باد ال�شام قاطبة وا�شار اىل انه 
يف مهدها، من ابوابه خرجت املوجة االأوىل من مظاهرات العزة والكرامة، 

 . اجل��رح��ى  اأول  عولج  ب�شاطه  وعلى  ال�شهداء،  اأول  �شقط  ج��دران��ه  وعلى 
واعتر املجل�س ان هذه اجلرمية النكراء تزيد لدى ال�شوريني العزم على 
اخلا�س من نظام ال ميت اإىل احل�شارة واالإن�شانية ب�شلة ، داعيا كل عربي 
بالغ�شب  مواجهتها  اىل  االإن�شانية  احل�شارة  اإىل  ينتمي  من  وكل  وم�شلم 
االحتجاجات  مهد  درع��ا  و�شكلت   . ال�شادقة  واالدان��ة  ال�شديد  واال�شتنكار 
املعار�شة للنظام ال�شوري التي اندلعت منت�شف اآذار مار�س 2011، وفيها 
امل�شاجد  من  تنطلق  ابرزها  كانت  التي  ال�شلمية  التظاهرات  اوىل  خرجت 
بعد �شاة اجلمعة وا�شتخدم النظام القمع يف مواجهتها. واعترت جلان 
لقائمة  جديدة  جرمية  ي�شيف  الهمجي  العمل  ه��ذا  ان  املحلية  التن�شيق 
جرائم اال�شد الذي مل يدمر احجارا فقط، امنا دمر تراثا دينيا وتاريخيا 
يعتز به ال�شعب ال�شوري . وا�شارت اىل ان امل�شجد قيمة دينية يف حد ذاته، 
وهو رمز �شيا�شي بالغ االهمية حلركة الثورة ال�شورية كلها، فعلى منره 
القى �شيخ الثوار احمد ال�شيا�شنة اول كلمات الثورة ومن رحابه انطلقت 

اول تظاهرات الكرامة والغ�شب .
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كرزاي يحمل الناتو وطالبان م�شوؤولية القتلى االأفغان
•• كابول-وكاالت:

���ش��م��ال االأطل�شي  ق���وات ح��ل��ف  ق��ال��ت 
اأفغان�شتان  يف  االأح��د  ام�س  )الناتو( 
اأنها ما زالت حتقق يف الغارة اجلوية 
وذلك  مدنيا،   17 بحياة  اأودت  التي 
بعد يوم من اتهام الرئي�س االأفغاين 
االأجنبية  ال����ق����وات  ك�������رزاي  ح���ام���د 
وتاأتي  امل��ف��رط��ة.  ال��ق��وة  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
خل�س  اأن  ع��ق��ب  ك������رزاي  ت��ع��ل��ي��ق��ات 
حتقيق اإىل اأن عد ال�شحايا املدنيني 
جراء الهجوم الذي وقع يف 6 ني�شان 
)اإبريل( اجلاري اأكر من11 مدنيا. 
طفا   12 بينهم  مدنيا   17 ول��ق��ي 
واأربعة ن�شاء ورجل حتفهم جميعا يف 
باإقليم كونار. وحمل  �شيغال  منطقة 
وقوع  م�شوؤولية  الناتو  ق��وات  ك��رزاي 
املدنيني  ا���ش��ت��خ��دام  دان  ك��م��ا  ق��ت��ل��ى، 
م�شلحي  قبل  م��ن  ك���دروع  ومنازلهم 
باأن  التحقيق  تقرير  واأف���اد  طالبان. 
م�شلحي طالبان ن�شبوا كمينا للقوات 
اأثناء بحثهم  الناتو  االأفغانية وقوات 
عن اأثنني من زعماء امل�شلحني. وقتل 
م�شت�شار اأمريكي وطلبت قوات الناتو 
اإن  الدعم اجل��وي .وج��اء يف التقرير 
طائرات الناتو ق�شفت منازل ل�شاعات 
. ونقل عن كرزاي القول: مثلما اأكد 
كانوا  طالبان  م�شلحي  فاأن  التقرير، 
ا�شتخدام  ن��دي��ن  ون��ح��ن  املنطقة،  يف 
قبل  م��ن  ك���دروع  ومنازلهم  املدنيني 

الت�شويت  % ن�شبة   60
اخلا�ض باقرتاع العراق 

•• بغداد-وكاالت:

امل�شتقلة  العليا  املفو�شية  اأعلنت 
انتهاء  ال����ع����راق  يف  ل��ان��ت��خ��اب��ات 
عملية االقرتاع اخلا�شة مبنت�شبي 
انتخابات  يف  االأم���ن���ي���ة  ال����ق����وات 
جمال�س املحافظات املقرر اإجراوؤها 
اجلاري،  اأب��ري��ل-ن��ي�����ش��ان   20 ي��وم 
بلغت  امل�شاركة  ن�شبة  اأن  مو�شحة 
60 %، بينما قال التيار ال�شدري 
اأثناء  ع��دي��دة  �شجل خ��روق��ات  اإن���ه 

عملية الت�شويت.
عملية  اإن  امل���ف���و����ش���ي���ة  وق�����ال�����ت 
االق��رتاع انتهت يف موعدها املقرر 
اأم�س  م�شاء  من  اخلام�شة  ال�شاعة 
العمليات  اأن  اإىل  م�����ش��رية  االأول، 
االنتخابية �شارت ب�شكل جيد جدا.
اأف�����راد  م���ن  االآالف  م���ئ���ات  وك�����ان 
قد  العراقيني  وال�شرطة  اجلي�س 
بدوؤوا �شباح اأم�س االأول الت�شويت 
انتخابات جمال�س  اإط��ار  يف  مبكرا 
اأمنية  اإج��راءات  و�شط  املحافظات، 

م�شددة.
وبلغ عدد من يحق لهم اال�شرتاك 
األف منت�شب،   650 ما يزيد على 
املفو�شية  يف  م�شادر  اأعلنت  بينما 
األف منت�شب   46 اإرج��اع اأكر من 
اأ���ش��م��ائ��ه��م يف قوائم  ل��ع��دم وج����ود 
املقرتعني، م�شرية اإىل اأنه �شيكون 
االقرتاع  يف  الت�شويت  باإمكانهم 

العام االأ�شبوع املقبل. 

امل�شدر.  اف���اد  ك��م��ا  قليل  ب��ع��د  امل��ط��ار 
امل��وظ��ف ال�شابق  ب��ورغ��ي  ب��ي��ار  وك���ان 
الفرن�شية  دويل  ت�شامن  منظمة  يف 
يف  معها  عمل  ال��ت��ي  احلكومية  غ��ري 
عاد  افغان�شتان،  يف   2012-2011
اىل كابول يف نوفمر املا�شي الجناز 
نهاية  ت�����ش��وي��ر وخ��ط��ف يف  م�����ش��روع 
تزال  ال  ظ��روف  واحتجز يف  نوفمر 
عنه  االف���راج  ع��ن  اعلن  جمهولة.ثم 

وعن رهينة فرن�شي اخر االثنني.

طالبان . واأ�شاف: نحن ال نقبل �شن 
غارات جوية على مناطق �شكنية حتت 
اأي م�شمى والي غر�س .وقالت قوات 
الواقعة.وقال  يف  حتقق  اأن��ه��ا  الناتو 
اليوم: نحن نحقق  م�شوؤول ع�شكري 
النتائج  نعر�س  و���ش��وف  احل����ادث،  يف 
ع��ل��ى و����ش���ائ���ل االإع�������ام . اىل ذل���ك، 
الفرن�شي  الرهينة  ب��ورغ��ي  بيار  ع��اد 
ال�شابق الذي افرج عنه بعد احتجازه 
اربعة ا�شهر يف افغان�شتان اىل فرن�شا 

���ش��ب��اح ام�����س ح��ي��ث ك��ان��ت ع��ائ��ل��ت��ه يف 
بباري�س  روا���ش��ي  مطار  يف  ا�شتقباله 
ع��ل��ى م���ا اف����اد م�����ش��در م���ن مديرية 
التي  الطائرة  وحطت  ال��ع��ام.  االم��ن 
كانت تقله اآتية من نيودلهي يف مطار 
روا����ش���ي ���ش��ارل دي��غ��ول ع��ل��ى م��ا افاد 
مرا�شل لفران�س بر�س. وكانت عائلة 
ا�شتقباله  يف  �شنة   29 ب��ورغ��ي  ب��ي��ار 
عن  ممثل  بح�شور  خا�شة  ق��اع��ة  يف 
تغادر  ان  ويفرت�س  اخلارجية  وزارة 

اإح�شان اأوغلى يحذر من ات�شاع دائرة العنف �شد امل�شلمني يف �شرق اآ�شيا 
•• جده -وام:

اأكمل الدين  التعاون االإ�شامي  العام ملنظمة  حذر االأمني 
يف  امل�شلمني  �شد  العنف  دائ���رة  ات�شاع  م��ن  اأوغ��ل��ى  اإح�شان 
اإىل  اإ���ش��ارة  لها يف  اأخ��رى متاخمة  لتطال مناطق  ميامنار 
ان����دالع اأع��م��ال ع��ن��ف ع��ل��ى اأي����دي متطرفني ب��وذي��ني �شد 
م�شلمي �شريانكا يف جنوب �شرق اآ�شيا. وقال اإح�شان اأوغلى 
املعني  االت�شال  الطارئ ملجموعة  االجتماع  اأمام  كلمته  يف 
والذي  اخلارجية  وزراء  م�شتوى  على  الروهينغيا  باأقلية 
�شد  امل��وج��ه  العنف  اإن  ام�����س  ب��ج��دة  املنظمة  مقر  يف  عقد 
م�شلمي ميامنار غري مقبول وينبغي اأال ي�شتمر وهو دليل 
التوترات  معاجلة  يف  للحكومة  ال�شلبي  النهج  على  وا�شح 

واأ�شار  املا�شي.  ال�شيف  اندلعت يف  التي  العرقية والدينية 
راأوا  البوذيني  املتطرفني  اأن  اإىل  للمنظمة  ال��ع��ام  االأم���ني 
فظاعات  م��ن  يرتكبونه  مل��ا  ر�شمية  مباركة  النهج  ه��ذا  يف 
اإىل  اأعمالهم  ن��ط��اق  وو���ش��ع��وا  ب��ل  جرائمهم  يف  فا�شتمروا 
والتدابري  االإج���راءات  من  بالعديد  منوها  اأخ��رى  مناطق 
التي قامت بها االأمانة العامة للمنظمة خال الفرتة من 
يونيو املا�شي وحتى اللحظة. وك�شف يف ال�شياق نف�شه عن 
ميامنار  احت��اد  ب�شفارة  االت�شال  م��رارا  املنظمة  حم��اوالت 
هاتفية  ومكاملات  بها  بعثت  ر�شائل  خ��ال  من  الريا�س  يف 
اأجرتها اإال اأنه اأكد اأن االأمانة العامة للتعاون االإ�شامي مل 
تتلق ردا. ودعا اإح�شان اأوغلى الدول االأع�شاء يف جمموعة 
املجتمع  م��ع  التوا�شل  خ��ال  م��ن  التحرك  اإىل  االت�����ش��ال 

واقرتح  االإ���ش��ام��ي��ة.  مكة  قمة  تو�شيات  لتنفيذ  ال���دويل 
كذلك اأن يطلب من الدول االأع�شاء باملنظمة يف جمموعة 
االت�شال التابع للمنظمة والتي لديها بعثات دبلوما�شية يف 
ميامنار ا�شتخدام م�شاعيها احلميدة للم�شي بهذه امل�شاألة 
قدما معربا عن ا�شتعداد املنظمة موا�شلة تن�شيق املواقف 
هناك  امل�شلمني  اأح����وال  لتح�شني  ال���ازم  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
االأمني  و�شدد  امل�شروعة.  حقوقهم  جميع  ي�شرتدوا  حتى 
العام للتعاون االإ�شامي يف نهاية كلمته على �شرورة اإبقاء 
امل�شاألة  ه��ذه  على  ال�شوء  ت�شليط  وموا�شلة  يقظا  العامل 
امل�شكلة يف طي  ت�شبح  باأن  اأو  املعاناة  با�شتمرار  ي�شمح  واأال 
الن�شيان . وت�شارك اإحدى ع�شرة دولة اأع�شاء يف جمموعة 

االت�شال .

•• بانغي-ا ف ب:

بني  ام�س يف مواجهات  االق��ل  على  واح��د  �شخ�س  قتل 
عنا�شر من حتالف �شيليكا التمرد ال�شابق احلاكم منذ 
24 اآذار-مار�س يف جمهورية افريقيا الو�شطى، و�شكان 

يف العا�شمة بانغي، بح�شب ما افاد �شهود.
غرب  يف  اندلعت  امل��واج��ه��ات  ان  نف�شه  امل�شدر  وا���ش��اف 
ب��ان��غ��ي ح��ني رف�����س م��وك��ب ج��ن��ائ��زي اف�����ش��اح الطريق 

مل�شلحني من �شيليكا.
النار  وقال �شائق �شيارة اجرة اطلق عن�شر من �شيليكا 
ع��ل��ى ���ش��اب ك���ان ي��دف��ع ع��رب��ة )حت���وي اجل��ث��م��ان( فقتل 

على الفور . وا�شاف ان ذلك اثار غ�شب عنا�شر املوكب 
مواجهات  وان��دل��ع��ت  ال�شيحات  وتعالت  احل��ي  و�شكان 
�شهود  بح�شب  اال�شخا�س  م��ن  العديد  وق��ت��ل  وا�شيب 
اآخرين. وا�شار احد هذه امل�شادر اىل �شتة قتلى. وتعذر 

التاكد من م�شدر م�شتقل او ر�شمي من هذه االنباء.
بانغي  على  �شيطرته  لفر�س  �شيليكا  حت��ال��ف  ويجهد 
منذ �شيطرته على العا�شمة يف 24 اآذار-مار�س وفرار 
النهب  عمليات  وتتوا�شل  ب��وزي��زي��ه.  فرن�شوا  الرئي�س 
لعنا�شر غري من�شبطة من �شيليكا او جمرمني يف اجواء 
�شيليكا  زعيم  دجوتوديا  مي�شال  وانتخب  التوتر.  من 

ال�شبت رئي�شا موؤقتا للمجل�س الوطني االنتقايل.

•• بكني-ا ف ب:

توجه وزير اخلارجية االمريكي جون كريي ام�س اىل 
اليابان خمتتما زيارته اىل بكني حيث تعهد م�شوؤولون 
فتيل  ل��ن��زع  �شويا  بالعمل  ك��ب��ار  وام��ريك��ي��ون  �شينيون 

التوترات يف �شبه اجلزيرة الكورية.
ال����ذي ط��ل��ب م���ن ال�����ش��ل��ط��ات ال�شينية  واع���ت���ر ك���ريي 
ان  ال�����ش��م��ايل،  ال���ك���وري  حليفها  م���ع  لهجتها  ت�����ش��دي��د 
امل��رح��ل��ة دق��ي��ق��ة، م��وؤك��دا ان بكني ووا���ش��ن��ط��ن يجب ان 
تتخذا خطوات م�شرتكة من اجل نزع اال�شلحة يف �شبه 

اجلزيرة الكورية .
وال�شني هي احلليف الوحيد الكبري لكوريا ال�شمالية. 
�شلوك  على  ت��اأث��ريا  االك��ر  بكني  يف  ال�شلطات  وتعتر 
يعمد  ان  اخل���راء  يتوقع  ال��ذي  يانغ  بيونغ  يف  النظام 
اىل اجراء جتربة �شاروخ نحو 15 ني�شان اأبريل الذي 
وزعيمها  ال�شمالية  كوريا  موؤ�ش�س  مولد  عيد  ي�شادف 

االول كيم ايل �شونغ.

�شي  ال�شيني  الرئي�س  لقائه  خ��ال  �شدد  ك��ريي  وك��ان 
جينبينغ على خطورة الو�شع، وقال املرحلة دقيقة جدا 
يف  امل�شاكل  بينها  مواجهتها  يجب  �شعبة  حتديات  مع 
ايران  تطرحه  ال��ذي  والتحدي  الكورية  اجلزيرة  �شبه 
االو���ش��ط وكذلك  وال�����ش��رق  و���ش��وري��ا  ال��ن��ووي  وت�شلحها 

احلاجة النها�س اقت�شادات يف العامل با�شره .
وت�����ش��ع��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة واي�شا 
بيونغ  من  اجلمعة  مبا�شرا  تهديدا  تلقت  التي  اليابان 
ي��ان��غ ب�����ش��رب��ة ن���ووي���ة، اىل ث��ن��ي ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة عن 
القيام بتجربة اطاق �شاروخ او �شواريخ عدة ق�شرية 

ومتو�شطة املدى.
وطوكيو هي املرحلة الثالثة واالخرية من جولة وزير 
اخل��ارج��ي��ة االم��ريك��ي يف اآ���ش��ي��ا، ب��ع��د ���ش��ي��ول ح��ي��ث اكد 
جمددا دعم وا�شنطن الكامل حلليفها الكوري اجلنوبي 
وبكني وقد اعرب كريي عن امله يف ان تتو�شل ال�شني 
واح��د القرتاح  املتحدة اىل موقف  وال��والي��ات  واليابان 

حلول .

كريي يف اليابان لبحث م�شاألة كوريا ال�شمالية 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ت������ن������اول������ت م����ع����ظ����م ال�������ش���ح���ف 
والتحليل  ب��ال��ن��ق��د  االأم���ريك���ي���ة 
�شوريا  يف  املتفاقمتني  االأزم��ت��ني 
وقالت  ال��ك��وري��ة،  اجل��زي��رة  و�شبه 
االإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  اإن  اإح������داه������ا 
للمخاطر  بالن�شبة  االأم��ريك��ي��ة 
املرعبة يف �شوريا تعتر م�شو�شة، 
يريده  ع���م���ا  اأخ�������رى  وت�������ش���اءل���ت 
الزعيم الكوري ال�شمايل من وراء 
تنذر  والتي  املتاحقه،  تهديدته 

بحرب نووية مدمرة؟
وا�شنطن  �شحيفة  حت��دث��ت  فقد 
بو�شت يف افتتاحيتها عن م�شوؤولني 
االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  يف  كبار 
اأوب��ام��ا ع��ر���ش��وا اخلمي�س  ب���اراك 
اأمام  ا�شتماع  جل�شات  يف  امل��ا���ش��ي 
الكونغر�س �شورة قامتة ومرعب��ة 
ال�شاحة  يف  االأو����ش���اع  ل��ت��ط��ورات 
الكبري  ال��ت��زاي��د  و�شط  ال�شورية، 
التي  ال���ب���اد  ال��ق��ت��ل��ى يف  ع���دد  يف 
تع�شف بها االأزم��ة الدموية منذ 

اأكر من �شنتني.
امل�شوؤولني  اإىل  ال�شحيفة  ون�شبت 
ال�شهر  اإن  ق��ول��ه��م  االأم���ريك���ي���ني 
مقتل  ����ش���ه���د  وح���������ده  امل����ا�����ش����ي 
�شوريا،  يف  اآالف  �شتة  م��ن  اأك���ر 
�شكان  رب���ع  ح���وايل  اأن  م�شيفني 
قد  مليونا   22 البالغني  �شوريا 
تعر�س للنزوح والت�شرد واللجوء، 
وا�شفني احلرب االأهلية يف �شوريا 
املدمرة يف  ال�شراعات  اأكر  باأنها 

القرن احلادي والع�شرين.
اإن  ب���و����ش���ت  وق�����ال�����ت وا����ش���ن���ط���ن 
التقارير االأمنية االأمريكية ت�شي 
ينتهي  �شوريا لن  ال�شراع يف  ب��اأن 

ال�����ش��م��ال��ي��ة ب��ع��دم اإج�����راء جتربة 
نووية، ولكن االأخرية فعلت عك�س 
الن�شيحة متاما، وقالت �شحيفة 
اإن  مونيتور  �شاين�س  كري�شتيان 
الكورية  اجلزيرة  �شبه  يف  التوتر 
على  ال�شغوط  م��ن  م��زي��دا  ي�شع 
كل من ال�شني والواليات املتحدة 

على حد �شواء.
�شرتيت  وول  ���ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
�شبه  يف  االأزم����������ة  اإن  ج�����ورن�����ال 
بظالها  تلقي  الكورية  اجلزيرة 
ع����ل����ى ال�����ع�����اق�����ات االأم����ريك����ي����ة 
عدم  ظ��ل  يف  وخ��ا���ش��ة  ال�شينية، 
وج���������ود ح���������وار ع����ل����ى امل�������ش���ت���وى 
وبكني،  وا�شنطن  ب��ني  الع�شكري 
اإذا  عما  ت��امي  ت�شاءلت جملة  كما 
ال�شيني  االأم��ريك��ي  ك��ان احل���وار 
ن��ح��و ك��وري��ا خ��ال��ي��ة م��ن النووي 

�شيجدي نفعا؟
املتحدة  ال���والي���ات  اأن  اإىل  ُب�����ش��ار 
وال�������ش���ني ات���ف���ق���ت���ا ع���ل���ى ات���خ���اذ 
نزع  اأج���ل  م��ن  خ��ط��وات م�شرتكة 
االأ�شلحة النووية يف �شبه اجلزيرة 
على  �شددت  بكني  ولكن  الكورية، 
عر  تتم  اأن  ينبغي  الت�شوية  اأن 

احلوار والت�شاور.
وج����اء ه���ذا االت���ف���اق ب�����اأول زي���ارة 
االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  م��ن 
ت�شلمه  م����ن����ذ  ل����ب����ك����ني  ك��������ريي 
ا�شتغرقت  ال�����وزاري�����ة،  احل��ق��ي��ب��ة 
يومني، اأجرى فيها حمادثات مع 
حماولة  يف  ال�شينيني  امل�شوؤولني 
ب���ال�������ش���غ���ط على  ب���ك���ني  الإق�����ن�����اع 
هددت  التي  يانغ  بيونغ  حليفتها 
ه��ج��وم نووي  ب�شن  اأ���ش��اب��ي��ع  ق��ب��ل 
وحلفائها  املتحدة  ال��والي��ات  على 

يف �شرق اآ�شيا.

الرئي�س  نظام  �شقوط  بعد  حتى 
ال�شوري ب�شار االأ�شد، مو�شحة اأن 
املتطرفني  بني  خفي  �شراع  ثمة 
املعار�شة  اأو���ش��اط  يف  واملعتدلني 

ال�شورية.
اأن جبهة الن�شرة  اأ�شارت اإىل  كما 
كبرية  اأج���زاء  على  ت�شيطر  التي 
االأ�شبوع  اأعلنت  �شوريا  �شمايل  يف 
املا�شي والءها خلليفة اأ�شامة بن 
القاعدة  تنظيم  زع��ام��ة  يف  الدن 
اأمي����ن ال���ظ���واه���ري، م�����ش��ي��ف��ة اأن 
م���ق���ات���ل���ني ق����ادم����ني م����ن اإي�������ران 

تهديداته  وراء  م��ن  ع��ام��ا(   30(
تنذر  وال��ت��ي  واملتاحقة،  املرعبة 
ب��ان��دالع ح��رب ن��ووي��ة م��دم��رة يف 
اأن هدد  ب��ع��د  امل��ن��ط��ق��ة؟ وخ��ا���ش��ة 
بق�شف اأهداف يف كوريا اجلنوبية 
املتحدة  ال���والي���ات  ويف  وال��ي��اب��ان 

نف�شها ويف مناطق اأخرى..
 وقالت اإنه يبدو اأن القائد الكوري 
اال�شتبدادي  النهج  ورث  ال�����ش��اب 

من اأبيه.
كيم  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ����ش���ارت 
جونغ اأون يبدو من خال اإعانه 

وال���ع���راق وم���ن ط���رف ح���زب اهلل 
اللبناين يقفون اإىل جانب النظام 
ال�����ش��وري يف ال�����ش��راع ال���دائ���ر يف 
���ش��وري��ا، و���ش��ط خم����اوف مرعبة 
ال��ن��ظ��ام لرت�شانة  ا���ش��ت��خ��دام  م��ن 
االأ�شلحة الكيميائية التي لديه اأو 

فقدانه ال�شيطرة عليها.
وب�شاأن الت�شعيد والتوتر واالأزمة 
����ش���ب���ه اجل����زي����رة  امل���ت���ف���اق���م���ة يف 
وا�شنطن  ت�������ش���اءل���ت  ال����ك����وري����ة، 
الزعيم  اإل��ي��ه  ي��ه��دف  عما  بو�شت 
اأون  جونغ  كيم  ال�شمايل  الكوري 

واملنطقة،  ل���ب���اده���م  ال���راه���ن���ة 
وذل�����ك م���ن اأج�����ل ال�����ش��غ��ط على 
ال�شمالية،  ال���ك���وري���ة  ح��ل��ي��ف��ت��ه��م 
بخف�س  تعهد  الزائر  الوزير  واأن 
االأم��ريك��ي يف  الع�شكري  ال��وج��ود 
اإذا  وذلك  الكورية،  اجلزيرة  �شبه 
تخلت بيونغ يانغ عن طموحاتها 

النووية.
ويف مقال ن�شرته وا�شنطن بو�شت 
وا�شرتك يف كتابته كل من املبعوث 
بحقوق  اخل�����ا������س  االأم�������ريك�������ي 
ال�شمالية جاي  االإن�شان يف كوريا 

كري�شتيان  ون���ائ���ب���ه  ل��ي��ف��ك��وي��ت��ز 
وي���ت���ون، اأ���ش��اف��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة اأن 
التهديدات  على  االأم��ريك��ي  ال��رد 
�شاذجا  ك���ان  ال�شمالية  ال��ك��وري��ة 
اأن من  ب�شورة خطرية، مو�شحة 
الفاتر  االأم���ريك���ي  امل���وق���ف  ����ش���اأن 
وا�شتفزازاته  كيم  تهديدات  جتاه 
اال���ش��ت��ق��رار يف  زع��زع��ة  املتاحقة 

�شول واملنطقة.
�شحيفة  اأ�����ش����ارت  ج��ان��ب��ه��ا  وم����ن 
ال�شني  اأن  اإىل  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك 
كوريا  حليفتها  ن�شحت  اأن  �شبق 

اجلنوبية  ك����وري����ا  ع���ل���ى  احل������رب 
املوؤ�ش�س  ج����ده  م���ن  ورث  وك���اأن���ه 
كيم اإيل �شونغ، والذي اأقحم �شبه 
مدمرة  بحرب  الكورية  اجلزيرة 
املا�شي  ال���ق���رن  خ��م�����ش��ي��ن��ي��ات  يف 
اأ�شفرت عن مقتل ح��وايل خم�شة 
 35 اإن�����ش��ان، م��ن بينهم  م��اي��ني 

ع�شكريا اأمريكيا.
اأ�����ش����ارت  م��ن��ف�����ش��ل،  ت���ق���ري���ر  ويف 
ال�شحيفة اإىل اأن وزير اخلارجية 
االأم�����ريك�����ي�����ة ج������ون ك������ريي حث 
زيارته  اأثناء  ال�شينني  امل�شوؤولني 

ب�سبب املخاطر الكيميائية والنووية

ال�شحافة االأمريكية ت�شف اأزمتا �شوريا وكوريا باملرعبتان

العراق يفت�ض طائرة اإيربا�ض �شورية 
•• بغداد-يو بي اأي:

�شورية من نوع )ايربا�س(  العراقية، عن تفتي�س طائرة  ال�شلطات  اأعلنت 
كانت يف طريقها من مو�شكو اىل دم�شق، م�شرية اىل اأن التفتي�س مت ب�شكل 
مفاجئ واأنها مل تعر على اأي اأ�شلحة اأو مواد حمظورة على متنها. وقال 
م�شدر بوزارة النقل العراقية، اإنه مت فجر ام�س تفتي�س طائرة مدنية �شورية 
نوع ايربار�س كانت يف طريقها من مو�شكو اىل دم�شق عر االأجواء العراقية 
، م�شرياً اىل اأنه مل يتم العثور داخلها على اأي مواد حمظورة با�شتثناء 42 
يذكر   . رحلتها  لها مبوا�شلة  ال�شماح  ومت  اخلا�شة،  اأمتعتهم  مع  م�شافراً 
املتجهة  للطائرات  ع�شوائي  بتفتي�س  موؤخراً  ب��داأت  العراقية  ال�شلطات  اأن 
باملطارات  الهبوط  على  اإجبارها  بعد  العراقية  االأج���واء  عر  �شوريا  اإىل 
العراقية، ال�شّيما بعد ال�شغوط التي مار�شتها وا�شنطن على بغداد يف هذا 

املجال بهدف منع و�شول االأ�شلحة اإىل احلكومة ال�شورية.

مواجهات بني مواطنني ومتمردين يف بانغي 

االئتالف ال�شوري يحذر من جبهة الن�شرة
•• القاهرة-يو بي اأي:

جبهة  اإىل  ُن�شب  ما  خطورة  من  املعار�س  ال�شوري  الوطني  االئتاف  نّبه 
الن�شرة حول مبايعتها لزعيم تنظيم القاعدة اأمين الظواهري ووحدتها 

مع التنظيم يف العراق، معرباً عن رف�شه وا�شتنكاره لذلك.
واأ�شدر االئتاف بياناً حول ما ن�شب اإىل كتائب جبهة الن�شرة وعاقتها 
بتنظيم القاعدة ن�شر على موقعه االإلكرتوين، اأعرب فيه عن رف�شه كل ما 
مي�ّس بتطلعات ال�شعب ال�شوري اأو يتجاوز اأهداف ثورته العظيمة ومبادئها 
اأو  واالعتقاد  وال��راأي  الفكر  اجت��اه يرف�س حرية  اأو  وا�شتنكر كل موقف   ،

ي�شادر حق ال�شوريني يف تقرير م�شتقبلهم .
التي  والبيانات  الر�شائل  اإىل  الريبة  مبنتهى  ينظر  اإن��ه  االئ��ت��اف  وق��ال 
�شدرت يف االآونة االأخرية حاملة ت�شورات واأفكاراً ال تتوافق مع احلقائق 
التاريخية واالجتماعية والفكرية ل�شعب ت�شرب ح�شارته جذوراً تعود اإىل 
اآالف ال�شنني . وانطاقاً من ذلك، قال االئتاف اإنه يرى من �شميم واجبه 
اأن يّنبه اإىل خطورة ما ت�شّمنته تلك الر�شائل والبيانات من  وم�شوؤوليته 
نقاط ، متمنياً من كتائب جبهة الن�شرة اأن حتافظ على مكانها يف ال�شف 
الوطني ال�شوري، واأن تتابع بذل جهودها يف حماربة النظام االأ�شدي، ودعم 

حرية ال�شعب ال�شوري بكل اأطيافه .
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••طرابل�س-وكاالت:

اعتقلت ال�شلطات الليبية ع�شرين �شخ�شا بعد هجوم على 
جممع ل�شيارات ال�شرطة يف بلدة �شبها التي تقع على بعد 
800 كلم اإىل اجلنوب من العا�شمة طرابل�س، واأ�شفر عن 

مقتل �شخ�س واإ�شابة اثنني اآخرين.
واأو�شح رئي�س اأركان القوات امل�شلحة الليبية اللواء يو�شف 
م�شلحني  وكانوا  �شيارة  يف  قدموا  املهاجمني  اأن  املنقو�س 
ببنادق وبدوؤوا اإطاق الر�شا�س و�شرقوا بع�س ال�شيارات 
وهربوا. وذكر اأن املعتقلني نقلوا اإىل طرابل�س، م�شريا اإىل 
اأنه ال ميكن الك�شف عن �شخ�شياتهم الأن التحقيق ال يزال 
م�شتمرا ، موؤكدا ا�شتعادة ال�شيارات امل�شروقة. ونقلت وكالة 
االأنباء الليبية عن املتحدث الر�شمي با�شم رئا�شة االأركان 
اجلمعة  ن��ف��ذه  الهجوم  اأن  ال�شيخي  علي  العقيد  العامة 

•• ال�شليمانية-ا ف ب:

م�شعود  ال��ع��راق  كرد�شتان  اقليم  رئي�س  ان�����ش��ار  ي��ري��د 
وال��دمي��ق��راط��ي��ة يف  اال���ش��ت��ق��رار  التعويل على  ب����ارزاين 
يف  خ�شومه  لكن  ثالثة،  ل��والي��ة  ل��ه  للتمديد  االقليم 
املعار�شة ابدوا غ�شبهم من هذا التم�شي خ�شية حدوث 

انحراف ا�شتبدادي .
ومن االن وحتى 8 ايلول-�شبتمر �شيكون على ال 2،5 
مليون ناخب يف كرد�شتان العراق الذي ي�شفه البع�س 
ب�شوي�شرا العراق خللوه من اعمال العنف الدامية التي 
الرئا�شة  اع�شاء جمال�س  انتخاب  العراق،  باقي  تدمي 
وال���رمل���ان وجم��ال�����س امل��ح��اف��ظ��ات مب���ن ف��ي��ه��م رئي�س 

االقليم.
ورغ��م ان ب��ارزاين )66 عاما( مل ي��دل حتى االن باي 
ان يرت�شح  ان�شاره يريدونه  ال�شان، فان  ت�شريح بهذا 
رف�شته  ال��ذي  االم��ر  من�شبه  يف  ويبقى  ثالثة  ل��والي��ة 

ب�شدة احزاب املعار�شة.
ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب  م�����ش��وؤول  وق���ال 
ال��ت��غ��ي��ري )اب����رز احزاب  يف ح��رك��ة 
نرف�س  حممد  يو�شف  املعار�شة( 
بارزاين  تر�شح  ونرف�س  التمديد 
نف�شه لوالية ثالثة، النه )بح�شب( 
يتوىل  ان  يجوز  ال  االقليم  قانون 
���ش��خ�����س رئ��ا���ش��ة اق��ل��ي��م اك���ر من 

دورتني .
وح�����ش��ب ق���ان���ون رئ��ا���ش��ة اق��ل��ي��م ال 
نف�شة  ي��ر���ش��ح  ان  ل�شخ�س  ي��ج��وز 
رئي�س  من�شب  ل��ت��وىل  ث��ال��ث��ة  مل���رة 

االق��ل��ي��م و���ش��غ��ل م�����ش��ع��ود ب����ارزاين 
من�شب الرئا�شة يف عام 2005 بتخويل من قبل برملان 
االقليم ولي�س باالقرتاع العام كما ا�شبح االمر الحقا.

التي  االنتخابات  يف  ثانية  لوالية  ب���ارزاين  انتخب  ثم 

32 املنحل التابع  اإىل ما كان ي�شمى اللواء  اأف��راد تابعون 
لكتائب العقيد معمر القذايف بهدف اال�شتياء على املقر 
وا�شتغاله للقيام بعمليات اأخرى. واأو�شح ال�شيخي اأن هذه 
املجموعة اجتهت اإىل مقر كتيبة احلق التابعة لقوات درع 
ليبيا يف اجلنوب التابعة لرئا�شة االأرك��ان العامة مبنطقة 
النخيل، وا�شتولت على اأ�شلحة خفيفة ومتو�شطة و�شيارات 
ث��م الذت ب��ال��ف��رار. واأع��ل��ن اأن احل��ال��ة االأم��ن��ي��ة يف منطقة 
اجلنوب عادت اإىل طبيعتها. وكان �شابطا جي�س قد قتا 
اعرت�شهم  عندما  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  ج��ن��ود  ث��اث��ة  واأ���ش��ي��ب 
م�شلحون جمهولون وهم يف الطريق اإىل مع�شكرهم قرب 
ليبيا  جنوب  يف  ال�شا�شعة  ال�شحراء  اأن  اإىل  ي�شار  �شبها. 
تو�شف باأنها ممر لتهريب االأ�شلحة التي ت�شل اإىل تنظيم 
خلفية  على  وذل��ك  ال��ك��رى،  ال�شحراء  عمق  يف  ال��ق��اع��دة 

حالة من الفو�شى االأمنية بعد �شقوط نظام القذايف.

جرت عام 2009. ويثور اجلدل االن حول ما اذا كانت 
الدورة االوىل تعتر دورة كاملة ال�شروط ما يعني انه 
ك��ان ح�شاب  اذا  او ما  الرئا�شة،  ت��ويل  مل يعد يجوز له 
الدورات يبدا مع دورة 2009 وبالتايل ميكنه الرت�شح 

جمددا كما يرغب ان�شاره.
وقال املتحدث با�شم احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين 
ود�شتوري  قانوين  ب�شدد بحث  انهم  بيان مقت�شب  يف 

لدرا�شة تر�شيح رئي�س بارزاين لوالية اخرى .
ثالثة،  لوالية  الرت�شح  يف  ب��ارزاين  رغبة  على  وتاكيدا 
قال م�شوؤول العاقات اخلارجية للحزب الدميقراطي 
يف ت�شريح �شحايف، انه بح�شب القوانني يف االقليم فان 

الرئي�س ينتخب ب�شورة مبا�شرة من قبل املواطنني .
دورة  انتخب  االن  حتى  ب����ارزاين  الرئي�س  ان  واو���ش��ح 
واح�����دة ب��ان��ت��خ��اب��ات م��ب��ا���ش��رة ول��ي�����س م��رت��ني م�شيفا 
مع  ونت�شاور  والد�شتورية  القانونية  ال��ط��رق  �شنتخذ 
كرد�شتان  يف  االخ������رى  االط�������راف 

ب�شدد هذا املو�شوع .
اعتر  امل���ح���اوالت  ه���ذه  ع��ل��ى  وردا 
حلركة  ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س 
ال��ت��غ��ي��ري ي��و���ش��ف حم��م��د ب��ان��ه ال 
قائا   ، ال�شرعية  للحيل  جم���ال 
ق��ان��وين ولي�س  م��و���ش��وع  ه���ذا  ان 
�شيا�شيا وال جمال للحيل ال�شرعية 

او لتف�شري او تاويل اخر .
ل���ب���ارزاين ان ي��ع��ول على  ومي��ك��ن 
ل�شاحله  هو  ال��ذي  القوى  ميزان 
فاحلزب  االق��ل��ي��م��ي.  ال���رمل���ان  يف 
ال�����دمي�����ق�����راط�����ي ال���ك���رد����ش���ت���اين 
االحتاد  وحليفه  ب���ارزاين  بزعامة 
جال  العراقي  الرئي�س  بزعامة  الكرد�شتاين  الوطني 
امل��ك��ون من  ال��رمل��ان  59 مقعدا يف  ط��ال��ب��اين، ميلكان 
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وزير االإعالم الكويتي: الدورة العا�شرة مللتقى االإعالمي العربي تناق�ض الق�شايا والتطلعات العربية

اعتقاالت بعد هجوم يف جنوب ليبيا 

بارزاين يتم�شك بال�شلطة و�شط غ�شب املعار�شة 

•• الكويت-وام: 

اأكد ال�شيخ �شلمان احلمود ال�شباح وزير االإعام وزير الدولة 
ل�شوؤون ال�شباب يف دولة الكويت..اأهمية ومتيز فعاليات امللتقى 
االإعامي العربي التي تقام خال الفرتة من 27  اإىل  30  
اإب��ري��ل اجل���اري يف ال��ك��وي��ت. ول��ف��ت احل��م��ود اإىل اأن  م��ن �شهر 
لل�شباب  الثالث  االإعامي  الكويت  ملتقى  تت�شمن  الفعاليات 
االأحمد  �شباح  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  يقام  ال��ذي 
28  من  27  و  ي��وم��ي   اأم���ري دول���ة الكويت  اجل��اب��ر ال�شباح 
العا�شرة من  الدورة  اأعمال  اإبريل اجلاري..كما تت�شمن  �شهر 
االإعام  �شعار  حت��ت  �شتقام  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي  االإع��ام��ي  امللتقى 
ال�شباح  احلمد  امل��ب��ارك  جابر  ال�شيخ  �شمو  وبرعاية  وال�شام 

ال�شعار  ج��اء  ول��ذل��ك  للمجتمع  ال��ع��ام  ال�شلم  على  واحل��ف��اظ 
املرحلة  طبيعة  مع  ومتوافقا  العربية  التطلعات  مع  متما�شيا 
والر�شالة االإعامية واملراد منها . واأ�شاف اأن ملتقى الكويت 
اختيار  على  اأعماله حافظ  ب��داأت  اأن  ومنذ  لل�شباب  االإعامي 
�شعار عام لكل دورة يقدم من خالها منوذجا اإيجابيا الإحدى 
والثقايف  ال�شحفي  للعمل  الكثري  ق��دم��ت  ال��ت��ي  ال�شخ�شيات 
الكاريكاتري  ر���ش��ام  امللتقى  اخ��ت��ار  ال���دورة  ه��ذه  ع��ام ويف  بوجه 
من  ليقدم  الثالثة  لدورته  �شعارا  ليكون  العلي  ناجي  الراحل 
ا�شتثمار  ح��ول  تتمحور  قيمة  ر�شالة  ال�شباب  ملتقى  خالها 
املواهب ال�شخ�شية واالإبداعية يف اإي�شال الر�شائل االجتماعية 
وال�شيا�شية واالقت�شادية يف املجتمع وتقدمي النقد البناء ونوه 
�شباح  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يوليه  ال��ذي  باالهتمام  احلمود 

رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ال��ك��وي��ت��ي وذل���ك ي��وم��ي  29  و  30  
ال�شبابية  للمبادرات  الكويت  اإىل جائزة  اإ�شافة  اإبريل اجلاري 
تقييم  ويتم من خالها  العام  امللتقى هذا  اأعمال  ترافق  التي 
واختيار اأف�شل املبادرات واالأفكار التي تفيد املجتمع وتدل على 
 . والتجديد  واالبتكار  االإب���داع  على  ق��ادر  الكويتي  ال�شباب  اأن 
خال  من  متميزا  طابعا  يحمل  العام  هذا  امللتقى  ان  واأو�شح 
طرحه للعديد من الق�شايا حتت �شعارين خمتلفني االأول �شعار 
ملتقى  �شعار  والثاين  وال�شام  االإع��ام  وهو  العا�شرة  ال��دورة 
اإىل  العلي م�شريا  ناجي  دورة  لل�شباب وهو  االإعامي  الكويت 
اأن هذه ال�شعارات يقدم امللتقى من خالها عددا من الق�شايا 
واملو�شوعات التي ميكن عن طريقها اأن يفهم اجلمور ويدرك 
ال�شام  لر�شالة  وت��ق��دمي��ه  احلقيقي  ودوره  االإع����ام  طبيعة 

املجتمع  يف  احل�شا�س  ودوره  لاإعام  ال�شباح  اجلابر  االأحمد 
اأن يلتزم االإعام بالنهج البناء الذي ي�شتطيع  موؤكدا �شرورة 
اأن يوحد وال يفرق واأن يبني وال يهدم الفتا اإىل اأن �شموه كثريا 
ما اأكد على اأمانة الكلمة وال�شورة االأمر الذي يجعل االإعام 
امليادين  �شتى  يف  االأم���ة  لنه�شة  اأ�شا�شيا  وداع��م��ا  ق��وي��ا  �شندا 
وا�شتطرد احلمود يف نف�س ال�شياق ..اأن �شمو اأمري الكويت اأكد 
ال�شباب وتو�شيع  اأمام  اأهمية اف�شاح املجال  مرارا وتكرارا على 
هذه  الأن  املجتمع  ���ش��وؤون  كل  يف  االإيجابية  م�شاركتهم  قاعدة 
املرحلة هي مرحلة ال�شباب با منازع وهذا ما ترتجمه وتوؤكد 
عليه رعاية �شموه مللتقى الكويت االإعامي لل�شباب من ناحية 
اأخ��رى لفت وزير االإع��ام الكويتي اإىل اأن ال��وزارة �شتقدم كل 

الدعم وامل�شاندة للملتقى االإعامي .

•• رانغون-ا ف ب:

يقول م�شلمو بورما انهم ي�شعرون 
م���ت���ع���ددة  ام��������ة  ب������االن������دم������اج يف 
القوميات لكنهم ا�شبحوا يعي�شون 
عنف  اع��م��ال  م��ن  يعانون  خائفني 
فداء  كب�س  انهم  ويعترون  دامية 
انتقالية  مرحلة  تخو�س  ب��اد  يف 

�شيا�شيا واجتماعيا.
وترعب اال�شطرابات التي اندلعت 
يف و���ش��ط ال���ب���اد ب��ع��د ت��ل��ك التي 
�شهدتها والية راخني غرب ال�شنة 
ا�شتقر  ال��ذي��ن  امل�شلمني  املا�شية، 

معظمهم منذ عقود يف بورما.
فران�س  وك���ال���ة  م���ع  ح���دي���ث  ويف 
ب��ر���س ق���ال ن��ي��ون��ت م��اي��ون��غ �شني 
رئي�س املجل�س اال�شامي لل�شوؤون 
بورما  م�����ش��ل��م��ي  ك���ل  ان  ال��دي��ن��ي��ة 
يف  نعي�س  ك��ي��ف  بالقلق  ي�����ش��ع��رون 

جمتمع بوذي؟ 
وت�شاءل ملاذا ا�شبحنا بهذا البوؤ�س 
ح���ت���ى ي���ق���ت���ل رج���ال���ن���ا ون�������ش���اوؤن���ا 
واطفالنا وطابنا بهذه الوح�شية 
هذه  ف���داء  كب�س  ه��م  امل�شلمون  ؟ 
النظام  ب��ع��د  االن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة 

الع�شكري الظامل.
�شخ�شا   180 ن���ح���و  ق���ت���ل  وق�����د 
بورما  غ����رب  امل��ا���ش��ي��ة يف  ال�����ش��ن��ة 
ب����وذي����ني من  ب����ني  يف م���واج���ه���ات 
ات��ن��ي��ة ال����راخ����ني وم�����ش��ل��م��ني من 
امل�شلمة  االق���ل���ي���ة  ال��روه��ي��ن��ج��ي��ا 
واملهم�شة  اجلن�شية  من  املحرومة 
البورميون  ا���ش��ب��ح  ل��ك��ن  ك���ث���ريا، 

اذار  يف  م�����ش��ت��ه��دف��ون  امل�����ش��ل��م��ون 
�شخ�شا   43 ق��ت��ل  ع��ن��دم��ا  م��ار���س 

خال ثاثة ايام.
وغ�����رق�����ت م����دي����ن����ة م���ي���ك���ت���ي���ا يف 
ال��ف��و���ش��ى اث����ر ���ش��ج��ار ب���ني بائع 
ب���وذي���ني فدمرت  م�����ش��ل��م وزب���ائ���ن 
اطلق  بينما  م�شاجد يف مدن عدة 
ره��ب��ان ب��وذي��ون خ��ط��اب��ات قومية 
اخلطاب  ه��ذا  وا���ش��ب��ح  متطرفة. 
ال��ذي ظل طيلة  املعادي لا�شام 
اكر  اح���د  ي�شكل  م��ك��ت��وم��ا،  ع��ق��ود 
حت���دي���ات ال��ن��ظ��ام اجل���دي���د الذي 
اجن����ز ع����دة ا����ش���اح���ات م��ن��ذ حل 

ان يتخذوا القرارات . وي�شري اخر 
الع�شكري  النظام  اج���راه  اح�شاء 
قبل ثاثني �شنة اىل ان امل�شلمني 
�شكان  من  املئة  يف  اربعة  ي�شكلون 
الباد بينما ينتظر اجراء اح�شاء 
 2015 يف  دق������ة  اك������ر  ج����دي����د 

مب�شاعدة االمم املتحدة.
لكن املنظمات اال�شامية تتحدث 
%10 ورمبا  عن ن�شبة اك��ر، اي 
اكر يف رانغون، العا�شمة ال�شابقة 
امل�شلمون االغلبية يف  حيث ي�شكل 

بع�س احيائها.
ويف ميكتيا حيث ي�شكل امل�شلمون 

�شنتني.  ق��ب��ل  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ن��ظ��ام 
ادارة  الع�شو يف  نيني  كيواو  وق��ال 
اال�شامية  ل���ل���م���دار����س  م��ن��ظ��م��ة 
ان��ن��ا ن��ع��اين م��ن اخل����وف واحل���زن 
م���وؤك���دا ح��ت��ى وان كانت  وال��ري��ب��ة 
احلكومة تريد مداواة هذا املر�س 

فان ذلك �شي�شتغرق عقودا .
وقال ان املرحلة االنتقالية تطرح 
ت�شاوؤالت جديدة يف ال�شابق مل يكن 
كانت  ع�شكرية  قيادة  �شوى  هناك 
ت��ت��ح��رك ب�����ش��رع��ة مب��ج��رد ان���دالع 
هناك  اليوم  لكن  االوىل  ال�شرارة 
مراحل عديدة يجب تخطيها قبل 

ال�شكان،  م����ن  امل���ئ���ة  يف  ث���اث���ني 
ا�شل  م��ن  جت���ار  خ�شو�شا  ف��ان��ه��م 
االخر  البع�س  ات��ى  بينما  �شيني 
تتحدر  واالغلبية  بنغاد�س  م��ن 
م���ن ال��ه��ن��د وق����د و����ش���ل���وا خال 
وي�شكلون  الريطاين،  اال�شتعمار 
تقوم  بينما  قليا  مهم�شة  جالية 
على  اال�شا�س  يف  الوطنية  الهوية 
ال���ب���وذي���ة. وق���ال���ت ال��ك�����ش��ن��درا دي 
للغات  الوطني  املعهد  مر�شان من 
مل  تاريخيا  ال�شرقية  والثقافات 
بورما  يف  اال�شام  كثريون  يعتنق 
يتحدرون  امل�شلمني  فان  وبالتايل 
م����ن ال���ه���ن���د او ب����ل����دان اخ������رى . 
وا�شافت ان هناك فكرة �شائدة بان 

اال�شام اجنبي .
وت��خ�����ش��ع ح��ك��وم��ة ث���ني ���ش��ني اىل 
انتقادات �شديدة حتى ان مراقبني 
ي��ت��ه��م��ون خ�����ش��و���ش��ا ق����وات االمن 

بالتهاون امام اال�شطرابات.
كفاءة  ع��دم  ام  ت��واط��وؤ  هناك  فهل 
االنتقايل؟  النظام  م��ن  ج��م��ود  او 
وع����ل����ى ك����ل ح������ال ف������ان اجل������رال 
بان  وذكر  بال�شرامة  ال�شابق وعد 

الباد ف�شيف�شاء من ال�شعوب .
ت�شهد  ال��ت��ي مل  ران���غ���ون  ل��ك��ن يف 
اعمال عنف حتى االن، قال ماونغ 
����ش���ن���ة رج���ل   30 م����اون����غ ه����ت����وي 
االع����م����ال امل�����ش��ل��م اخ�����ش��ى ان����دالع 
م�����ش��اك��ل ك���م���ا يف امل������دن االخ�����رى 
موؤكدا ان الرئي�س قال انه �شيتخذ 
اجراءات فعالة، اآمل ان يكون ذلك 

�شحيحا .

م�شلمو بورما يعتربون اأنف�شهم كب�ض فداء االإ�شالحات 

اإندبندنت: غوانتانامو عار اأوباما حتت االأ�شواء جمددًا 
•• لندن-وكاالت:

واجهة  اإىل  غ��وان��ت��ان��ام��و  �شجن  ع��اد  مق�شود،  غ��ري  اأو  متعمد  غ��ي��اب  بعد 
االإع����ام  يف  ال�شحفية  التغطية  م��ن  ح��ظ��اً  ل��ي��ج��د  ج��دي��د  م��ن  االأح�����داث 
النا�س  ُتن�شي  و�شوريا  ال�شمالية  كوريا  اأح���داث  ك��ادت  بعدما  الريطاين، 
معاناة املعتقلني الذين يقبع بع�شهم فيه بغري تهمة، والبع�س االآخر ُبرئت 

�شاحته لكن مل ياأته الفرج بعد.
�شحيفة ذي اإندبندنت وحتت عنوان خليج غوانتانامو م�شدر عار للرئي�س 
اإن  ام�س تقول  ، كتبت يف عددها  املن�شيون  اأمريكا  اأوب��ام��ا.. �شجناء غ��والغ 
اهتمامنا  ي�شتقطب  ب��داأ  افتتاحه  من  عاما   11 وبعد  غوانتانامو  �شجن 

جمددا بف�شل اأكر اإ�شراب للمعتقلني يف تاريخه ال�شيئ ال�شمعة .
االأمريكية  احل��رب  وانتهاء  القاعدة،  تنظيم  الق�شاء على  رغم  اإن��ه  وقالت 
اأفغان�شتان، ف��اإن ما �شمتها  ال��ع��راق، وق��رب انق�شاء احل��رب االأخ��رى يف  يف 

ف�شيحة غوانتانامو ما زالت ماثلة.
ويقبع يف ذلك ال�شجن اليوم 166 نزيا، اأُدين منهم ثاثة بينما �شيمثل 
ثاثون اآخرون للمحاكمة، وهناك خم�شون اأو نحو ذلك موجودون يف اأر�ٍس 
ال ميلكها اأحد باعتبارهم عنا�شر خطرة يف نظر ال�شلطات ال ينبغي االإفراج 

•• الريا�س-وام:

بداأ يف مقر االأمانة العامة ملجل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية يف 
الطارئ  االجتماع  ام�س  الريا�س 
ل���ل���م�������ش���وؤول���ني وامل���خ���ت�������ش���ني يف 
اللجان الوطنية للطوارئ يف دول 

املجل�س. 
واأكد معايل الدكتور عبداللطيف 
ب����ن را�����ش����د ال����زي����اين اأم������ني عام 
ل����دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
بداية  األقاها يف  كلمة  العربية يف 

االجتماع..

ئت �شاحتهم لكنهم يرزحون يف جحيم  ُبرِّ 86 نزيا غريهم  عنهم. وثمة 
املعتقل حيث ال مفر لهم.

منهم  نزيا   160 ي�شتبك  اأن  ال�شحيفة  بنظر  املفاجاأة  قبيل  من  ولي�س 
مع حرا�س ال�شجن، م�شرية اإىل اأن االإ�شراب جنح يف اإعادة غوانتانامو اإىل 

دائرة ال�شوء.
باإغاق  قطعها  وع��ود  من  لتن�شله  اأوباما  الرئي�س  على  بالائمة  واأنحت 
املعتقل، اأو بنقل معظم النزالء اإىل �شجن يف والية اإلينوي يخ�شع الإجراءات 

اأمنية �شارمة.
وتناولت �شحيفة �شنداي تلغراف املو�شوع نف�شه قائلة اإن حرا�س ال�شجن 
اأطلقوا نريان بنادقهم على النزالء، لكن طلقات الر�شا�س مل تكن فتاكة .

ونقلت عن وزارة الدفاع االأمريكية القول اإن ال�شجناء الذين بدوؤوا اإ�شراباً 
احتجازهم،  ظ��روف  على  احتجاجاً  املا�شي  فراير-�شباط  يف  الطعام  عن 
ا�شتخدموا اأ�شلحة بدائية ملقاومة حماولة نقلهم من ق�شم احتجاز م�شرتك 

بال�شجن.
وقال م�شوؤولون ع�شكريون اإن امل�شربني عن الطعام �شُينقلون اإىل زنازين 
ي�شتخدمها  ال��ت��ي  امل��راق��ب��ة  وك��ام��ريات  ال��ن��واف��ذ  حجبوا  بعدما  ان��ف��رادي��ة 

احلرا�س يف مراقبتهم.

اأعقاب  يف  ي���اأت���ي  االج��ت��م�����������اع  اأن 
تعر�شت  التي  االأر�شي����ة  اله��������زة 
امل��ا���ش��ي مدينة  االأ���ش��ب��وع  ل��ه��ا يف 
ب��و���ش��ه��ر االإي����ران����ي����ة ح���ي���ث يقع 
ال�����ن�����ووي وما  ب���و����ش���ه���ر  م���ف���اع���ل 
ي�������ش���ت���وج���ب���ه ه������ذا احل���������ادث من 
���ش��رورة ت��دار���س ت��داع��ي��ات الهزة 
البيئة الطبيعية  وتاأثرياتها على 
الكفيلة  وال�شبل  املجل�س  دول  يف 
لدول  ال��ازم��ة  احلماية  بتوفري 
اجلماعي  امل�شتوى  على  املجل�س 

امل�شرتك. 
اله���زة  اإن   ال��زي��ان��������������������ي  وق��������������������ال 

له�����ا  ت��ع��ر���ش��ت  ال��ت��ي  االأر����ش���ي���ة 
اأث����ارت  االإيرانية  بو�شهر  مدينة 
املجل�س  دول  يف  ب���ال���غ���ا  ق���ل���ق���ا 
احتمال  م���ن  ال�����دويل  وامل��ج��ت��م��ع 
االإيراين  النووي  املفاعل  تعر�س 
يف بو�شهر الأ�شرار قد تت�شبب يف 

ت�شرب اإ�شعاعي .
م�شيف�������ا اأن دول التع��������اون �ش����بق 
و�ش�����ع  خ��ط��������ورة  اإىل  نبه��ت  اأن 
يف  االإي�����راين  ال���ن���ووي  املفاع�������ل 
بو�ش�������هر وح����������ذرت م���ن احتمت���ال 
الت�شرب اال�ش���������عاعي وتاأثي���رات�����ه 
الطبيعية  البيئ���������ة  على  ال�شارة 

العربي.  اخللي�����ج  منطق�����ة  يف 
اإيران  املجل�������س  دول  دع�����ت  كم����ا 
باملعايري  ال��ت��زام��ه�����ا  ���ش��رورة  اإىل 
ال��دول��ي��ة ل���اأم���ن وال�����ش��ام��ة يف 
واالن�شمام  ال���ن���ووي���ة  م��ن�����ش��اآت��ه��ا 
النووي�����ة  ال�ش�����امة  اتفاقية  اإىل 
التامة  ال�شفافية  مبداأ  وانته������اج 
اأن  اإال  الن��������ووي  برناجمه��ا  يف 
ال�ش����ديد  االأ���ش�����������������ف  م��������ع  اإي�����ران 
اأي جت��������اوب يف ه����������ذا  تب�����د  ل������م 
تتفه��������م  ول��������������م  االجت��������������اه 
التتي  امل��خ��������������������������������اوف  ط��ب��ي��ع�����������������������ة 
من  ال���دويل  املجتم�������ع  تنت��������اب 

برناجمه������ا النووي . 
التعاون  عام جمل�س  اأم��ني  واأ�شار 
على  امل��ل��ق��اة  امل�����ش�����������وؤول��ي��ة  اأن  اىل 
عاتق اللجان الوطني����ة للطوارئ 
يف دول املجل�س يف ظل مثت�ل هذه 
ج�ش���يمة  م�����ش��وؤول��ي��ة  ال���ظ���روف 
االأم�������ر ال������ذي ي��ح��ت��م ع���ل���ى هذه 
ت����دار�����س  ال����ل����ج����ان اال�������ش������راع يف 
واإعداد  كافة  واحتماالته  الو�شع 
امل�شرتك  العمل اجلماعي  خطط 
ل���ك���ي���ف���ي���ة م����واج����ه����ة م����ث����ل ه����ذه 
�شامل  وتن�شيق  بتع�����اون  االأخطار 

ومتكامل. 
الكبرية  باجلهود  الزياين  واأ���ش��اد 
الوطنية  ال��ل��ج��ان  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
يف  امل���ج���ل�������س  دول  يف  ل����ل����ط����وارئ 
واالأمان  احلماي����ة  توفي�����ر  �شبيل 
والقاطنني  املجل�س  دول  ملواطني 

فيها. 

بدء االجتماع الطارئ مل�شوؤويل وخمت�شي اللجان الوطنية للطوارئ يف دول التعاون

زعيم املتمردين رئي�شًا 
الأفريقيا الو�شطى

•• عوا�شم-وكاالت:

اُن��ت��خ��ب م��ي�����ش��ال ج��وت��ودي��ا الذي 
�شيليكا  امل��ت��م��رد  حت��ال��ف��ه  ���ش��ي��ط��ر 
ج���م���ه���وري���ة  ال�������ش���ل���ط���ة يف  ع����ل����ى 
املا�شي،  ال�شهر  الو�شطى  اأفريقيا 
الوطني  للمجل�س  م��وؤق��ت��ا  رئي�شا 
االن��ت��ق��ايل. وك���ان ج��وت��ودي��ا الذي 
اأعلن نف�شه رئي�شا بعدما �شيطرت 
قواته على العا�شمة بانغي يوم 24 
مار�س اآذار املا�شي، املر�شح الوحيد 
ال�����ذي ج����رى خال  يف االق������رتاع 
للمجل�س  االأوىل  اجلل�شة  اف��ت��ت��اح 
فرتة  متتد  اأال  ويجب  االن��ت��ق��ايل. 
ح��ك��م ال��رئ��ي�����س امل���وؤق���ت اأك����ر من 
املجل�س  خالها  يعمل  �شهرا،   18
االنتقايل املوؤلف من 105 اأع�شاء 
املجل�س  كمجل�س د�شتوري. وي�شم 
�شيليكا  حت���ال���ف  م���ن  م�������ش���وؤول���ني 
واأع�شاء من االإدارة املقالة، اإ�شافة 

اإىل ممثلني من املجتمع املدين.
ال�شعي  ع��دم  وواف��ق جوتوديا على 
الفرتة  نهاية  يف  انتخابه  الإع����ادة 
املجل�س  الأع�شاء  وقال  االنتقالية، 
باالإجماع من  انتخابهم  الذين مت 
قبل االأحزاب ال�شيا�شية ومنظمات 
املجتمع املدين �شاأفعل ما تطلبون 

مني فعله ولي�س وفقا الأهوائي .
االأمني  ال��و���ش��ع  ت��ده��ور  اإن  وق���ال 
اأن���ح���اء  ���ش��ت��ى  ويف  ال���ع���ا����ش���م���ة  يف 
ما  اأه��م  �شيكون  الو�شطى  اأفريقيا 
االنتقالية.  ال��ف��رتة  خ��ال  ي�شغله 
-التي  ���ش��ي��ل��ي��ك��ا  واأط����اح����ت ح��رك��ة 
متمردة-  ح���رك���ات  خ��م�����س  ت�����ش��م 
بعدما  بوزيزي  فران�شوا  بالرئي�س 
ح��ك��م ال���ب���اد ع�����ش��ر ����ش���ن���وات. وال 
ُيعرف الكثري عن جوتوديا الزعيم 
باحتياطي  الغنية  للدولة  اجلديد 
ه��ائ��ل م���ن ال�����روة امل��ع��دن��ي��ة غري 
املكت�شفة والتي تعد من اأقل الدول 

منوا يف العامل.
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العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1081 عمايل جزئي                  
ان  االق��ام��ة مب��ا  اك�شريا جمهول حم��ل  امل��دع��ى عليه /1- مقهى ال  اىل 
املدعي / احمد علي �شرقاوي حممد قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )38628 درهم( والر�شوم وامل�شاريف. 
املوافق  االح��د  يوم  لها جل�شة  ) 2013/138835(  وح��ددت  ال�شكوى  رقم 
2013/4/21 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي   لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
فان  تخلفك  حالة  .ويف  االق��ل  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1137 عمايل جزئي                  

اىل املدعى عليه /1- دونهاو تريدينغ �س م ح جمهول حمل االقامة مبا 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  دي�شتا   ع��امل  �شاندرا   / املدعي  ان 
عوده  دره���م(وت���ذك���رة   13290( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع %9 
املوافق  يوم االحد  لها جل�شة  التام. وح��ددت  لل�شداد  املطالبة  تاريخ  من 
2013/4/21 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي   لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1008 عمايل جزئي                  
اىل املدعى عليه /1- بوليفارد للتجارة العامة  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  ا�شبينوزا  بولو  / جليندو  املدعي 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )53212 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم ( 
الر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من املطالبة الق�شائية لل�شداد 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل باكفالة .رقم ال�شكوى ) 2013/139564(.  
ال�شاعة 8:30 �س مبكتب  املوافق 2013/4/17  وح��ددت لها جل�شة يوم االربعاء 
القا�شي   لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/795 عمايل جزئي                  
جمهول  املركبات   ال�شاح  رئي�شي  عبداهلل  عبري  ك��راج   -1/ عليه  املدعى  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد واري�س حممد ا�شرف مالك قد اقام عليك 
دره��م(  13.934( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 

القانونية  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم   ) دره��م   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة 
بواقع 9% من املطالبة الق�شائية لل�شداد التام. رقم ال�شكوى )2013/139126(.   
8:30 �س مبكتب  ال�شاعة  امل��واف��ق 2013/4/28  االح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
القا�شي   لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1077 عمايل جزئي                  
اىل املدعى عليه /1- جولدن �شيتي لتنظيف املباين ومكافحة احل�شرات   
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �شاه عبدالكرمي ح�شني  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )27799 
درهم(والر�شوم وامل�شاريف . رقم ال�شكوى )2013/138582(.  وحددت لها 
جل�شة يوم االحد املوافق 2013/4/28 ال�شاعة 8:30 �س مبكتب القا�شي   
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1088 عمايل جزئي                  
حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م  ديفيد�س  م��اك  مطعم   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / رون��ال��د ب��اك��وي��ران فو�شتينو   ق��د اق���ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11952 درهم(
والر�شوم وامل�شاريف . رقم ال�شكوى )2013/134607(.  وحددت لها جل�شة 
لذا  القا�شي    ال�شاعة 8:30 �س مبكتب  املوافق 2013/4/28  يوم االحد 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/580 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- �شادو اف ام �س.ذ.م.م   جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ لينى القوى اومايل قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9856( درهم اىل 
التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�شافة اىل مبلغ  99 درهم ر�شوم  طالب 
ل�شالح  االبتدائية  الدعوى  ر�شوم  دره��م   1234 ومبلغ  املحكمة  خلزينة 
يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة. 
تاريخ ن�شر هذا  املذكور خال 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم االلتزام 

االعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/1074  عمايل كلي        

اىل املحكوم عليه/1- �شركة رفكمب ا�س . بي .  اي ال�شرق االو�شط يف املنطقة احلرة 
وميثلها/ جياين كانديو   جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ب��رت جو�شتاف  ل�����ش��ال��ح/  اع���اه  امل���ذك���ورة  ال��دع��وى  ب��ت��اري��خ 2013/3/25 يف  امل��ن��ع��ق��دة 
هان�شبل بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )66826 يورو( )�شتة و�شتون الفا 
وثمامنائة �شتة وع�شرون يورو( او ما يقابلها بالدرهم االماراتي وقدت تنفيذ احلكم 
وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية او قيمتها ما مل يلتحق بخدمة رب 
ن�شيبه  املدعي من  واعفت  امل�شروفات  باملنا�شب من  عليها  املدعى  والزمت  اآخ��ر  عمل 
فيها.    حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا االعان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1062 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد ن�شري نيليكونو حممود اجلن�شية: الهند مدعي عليه: بقالة 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  الهنائي  خليفة 
بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  الهنائي  خليفة  بقالة  اعانه/  املطلوب 
االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/4/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  حمكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/08
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 95 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ �شومون مياه نور نبي اجلن�شية: بنغادي�س  مدعي عليه: يونيفر�شال 
كون�شرت ك�شن دايناميك�س للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  مو�شوع 
ك�شن  كون�شرت  يونيفر�شال  اعانه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
دايناميك�س للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
ال�شاعة 8.30  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  2013/4/22 موعدا لنظر 
الكائنة حمكمة  ابوظبي االبتدائية -  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/3/27
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1011 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغادي�س  اجلن�شية:  يو�شف  حممد  ا�شكندر  حممد  مدعي/  
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  احلدادة  العمال  احل�شن  حمل 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه/حمل احل�شن العمال احلدادة اجلن�شية: 
االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/22 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة حمكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/07
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2661 /2012   جت كل- م ت- ب- اأظ

علي  احمد  الق�شائي  احلار�س  وميثلها  ذ.م.م  ال�شناعية  التنمية  �شركة  مدعي/ 
الكعبي  حمدان  حممد  حمدان  عبيد  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  احلو�شني 
بقيمة )22.500.000  مالية  الدعوى: مطالبة  االمارات مو�شوع  واخرون اجلن�شية: 
االمارات  اجلن�شية:  الكعبي    حمدان  حممد  حمدان  عبيد  اعانه/  املطلوب  درهم( 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
االثنني املوافق 2013/4/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
ايداع مذكرة  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  التجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/09
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1571 /2012   جت جز- م ت- ب- اأظ

االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  البناء  مواد  لتجارة  مارت  بيلد  �شركة  مدعي/ 
مدعي عليه: م�شنع االنفتاح لاخ�شاب والتجارة اجلن�شية: االمارات مو�شوع 
الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 27000 درهم + الفائدة 12% املطلوب اعانه: 
م�شنع االنفتاح لاخ�شاب والتجارة اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
ال�شاعة 8.30  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  2013/5/06 موعدا لنظر 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً 
ايداع  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  التجارية مبع�شكر 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�شورا 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 264 /2012   م�ستعجل - م ر-ب- اأظ

حمد  �شامل  حمد  ميثلها/  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  تو  وان  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
اجلهوري اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: موؤ�ش�شة جرين �شيتي للمقاوالت العامة 
ميثلها/ مزمل حق احمد اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: اثبات حاله املطلوب 
اعانه: موؤ�ش�شة جرين �شيتي للمقاوالت العامة ميثلها/ مزمل حق احمد اجلن�شية: 
ان  حيث  الدعوى(  وب�شحيفة  ال�شطب  من  بالن�شر)بالتجديد  عنوانه:  االمارات   
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/4/24 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
قبل اجلل�شة  عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك و�شورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/11
المور امل�ستعجلة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2361 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ احمد طال عبدالكرمي عدرة اجلن�شية: لبنان املنفذ �شده : 
مبارك را�شد �شامل الغفلي اجلن�شية: االمارات املطلوب اعانه:مبارك را�شد 
�شامل الغفلي اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1592 جتاري- م 
ت- �س- اأظ    وحدد لنظره جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/5/14 موعدا 
بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/197 ت   اإجر- م ر- ت  - اأظ(
االمارات     اجلن�شية:  الظاهري  هال  حممد  �شبيب  احمد  التنفيذ/  طالب 
االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  نيرتوجني  موؤ�ش�شة   : �شده  املنفذ 
العامة اجلن�شية: االمارات     للمقاوالت  املطلوب اعانه: موؤ�ش�شة نيرتوجني 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم وحدد لنظره جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/5/7 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

رقم  ـــس.ذ.م.م(-  �( العامة  للتجارة  انرتنا�سيونال  الغازي  ال�شركة:  ا���ش��م 
الرخ�شة 528901 عنوانها: مكتب رقم )106( ملك �شهيل �شعيد �شهيل- �س ال�شيخ 
زايد  ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 57382 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل 
ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  اع��اه،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحال  لديها  التجاري 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2013/1/59645(  بتاريخ )2013/4/01( 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 

واالوراق الثبوتية وذالك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاه للقيام بت�شفية   
رقم  مكتب  وعنوانها:   ــس.ذ.م.م(  �( العامة  للتجارة  انرتنا�سيونال  الغازي 
ال�شادر  القرار  وذل��ك مبوجب  زاي��د    ال�شيخ  �س  �شهيل-  �شعيد  �شهيل  )106( ملك 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2013/1/59645(. بتاريخ )2013/4/01( 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 

واالوراق الثبوتية وذالك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/208  جتاري كلي        
حمل  جمهول  .ذ.م.م   ���س  املتقدمة  الفنية  املجموعة  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2013/2/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة 
الكهربائية  للوحات  بوركون  م�شنع  �شركة  ل�شالح/  اع��اه  املذكورة  الدعوى 
عليها  للمدعى  بالن�شبة  املحكمة ح�شوريا  اال�شباب. حكمت  فلهذه  ���س.ذ.م.م. 
الثالثة ومبثابة احل�شوري للمدعى عليهما باالوىل والثانية. بانتهاء الدعوى 
والزمت املدعية بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.     حكما 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة 
التايل لن�شر هذا االعان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/12  جتاري كلي

اىل املدعى عليهما/ 1- �شركة اوزوال ميدل اي�شت ) �س.ذ.م.م( )مدين ا�شلي(2- اوزوال 
)�س.م.ح( جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/م�شرف االمارات ال�شناعي    قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/17 احلكم 
امل�شريف �شاحب  الدفع واملو�شوع بندب اخلبري  الف�شل يف  التايل:  وقبل   التمهيدي 
تكون  تاريخه  من  ا�شبوع  خ��ال  ت�شميته  على  الطرفان  يتفق  م��امل  ب��اجل��دول  ال��دور 
ان يقدمه اخل�شوم فيها  الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى  اوراق  مهمته االطاع على 
ايداعها  املدعى  املامورية وقدرت امانة قدرها ع�شرة االف درهم كلفت  وذلك لتنفيذ 
خزينة املحكمة.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/9 ال�شاعة 

ch2E.21 . 9.30 �شباحا يف القاعة رقم
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/938   

 املنذر/  ورثة نا�شر را�شد لوتاه 
  املنذر اليها : كافترييا ربيع املدينة

يخطر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد ما ا�شتحق من ايجار من تاريخ انتهاء العقد 
وت�شليمها  امل��وؤج��رة  العني  واخ��اء  الفعلي  االخ��اء  تاريخ  حتى   2012/12/31 بتاريخ 
خالية من ال�شواغل  مع �شداد فواتري الكهرباء واملاء مع تزويد املنذر باملخال�شة وذلك 
كاما  بحقه  املنذر  ويحتفظ  االن��ذار  هذا  ن�شر  تاريخ  ا�شبوع من  اق�شاها  خال مدة 
املنذر  �شي�شطر  واال  تاخري  اي  عند  وال�شرر  والعطل  بالتعوي�س  اليها  املنذر  بطلب 
كافة  اليها  املنذر  له حقوقه وحتميل  التي تخفظ  القانونية  االج��راءات  كافة  التخاذ 

الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/937   

 املنذر/  ورثة نا�شر را�شد لوتاه 
  املنذر اليها : �شركة الرياحني لل�شحن اجلوي وتخلي�س الب�شائع �س.ذ.م.م 

يخطر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد ما ا�شتحق من ايجار من تاريخ انتهاء العقد 
وت�شليمها  امل��وؤج��رة  العني  واخ��اء  الفعلي  االخ��اء  تاريخ  حتى   2012/12/31 بتاريخ 
خالية من ال�شواغل  مع �شداد فواتري الكهرباء واملاء مع تزويد املنذر باملخال�شة وذلك 
كاما  بحقه  املنذر  ويحتفظ  االن��ذار  هذا  ن�شر  تاريخ  ا�شبوع من  اق�شاها  خال مدة 
املنذر  �شي�شطر  واال  تاخري  اي  عند  وال�شرر  والعطل  بالتعوي�س  اليها  املنذر  بطلب 
كافة  اليها  املنذر  له حقوقه وحتميل  التي تخفظ  القانونية  االج��راءات  كافة  التخاذ 

الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2011/399 تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: بنك االمارات دبي الوطني حاليا- )بنك دبي الوطني- �شابقا( - عنوانه: امارة دبي- ديرة- 
امارة  واآخ���رون   عنوانه:  املنفذ �شده: علي ر�شا حممد �شريازي  العرات  يا�س- مقابل موقف  بني  �شارع 
دبي- البناية bd  oti ال�شقة رقم 1020 منطقة التاجر- منطقة البلدة القدمية يف حميط برج خليفة.  
انه يف يوم االربعاء املوافق 2013/4/24 ال�شاعة 6.00 م�شاء على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة 
مع اجلهة انيط بها  البيع )�شركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف 
املزايدة ولكل من لديه  التاريخ املحدد اعاه ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول 
اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا بريره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال 
ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات. �شقة �شكنية برج خليفة رقم االر�س 200 
رقم املبنى 2 ا�شم املبنى التاجر رقم  العقار 1020 رقم الطابق 1 املواقف 11، 4 امل�شاحة 122.08 قدم مربع 

القيمة 3000000 درهم   ماحظة: يدفع املبلغ فوراً.
رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2011/322 تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ: �شركة جتارة نيلكمال العاملية  عنوانه: امارة دبي- �شارع املكتوم- بناية برج امليدان 2- بجانب 
بناية ق�شر الرقة- الطابق الثاين مكتب 202   املنفذ �شده: �شركة دي . ا�س. اي. �شي كوربوري�شني �س م ح     
عنوانه: امارة دبي- �شارع ال�شيخ زايد- منطقة بحريات اجلمريا- برج �شابا- الطابق الثالث ع�شر مكتب رقم 
1302 انه يف يوم االربعاء املوافق 2013/4/24 ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف االيام الثاث الثالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة ا�شافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات على 
www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبى ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن  املوقع االلكرتوين 
20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا 
بريره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي 
بيان او�شاف العقار. دبي برج خليفة امل�شاحة : 4786.92 مرت مربع رقم االر�س : 228 القيمة : 46373400   

ماحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• وا�شنطن-وام:

اأكد جون فوجيك نائب رئي�س �شركة �شناعة 
اأهمية ال�شراكة  الطائرات االأمريكية  بوينج  
والتعاون مع االحتاد للطريان الناقل الوطني 
والتعاون  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة 
وو�شفها باأنها من اأ�شرع �شركات الطريان منوا 
يف العامل وقال يف ت�شريح خا�س لوكالة اأنباء 
االإمارات  وام  يف وا�شنطن اإن  بونيج  ملتزمة 

بتعاقداتها مع االحتاد للطريان و�شيتم ت�شليم 
الربع  م��ن  اعتبارا  عليها  املتعاقد  ال��ط��ائ��رات 
فوجيك  جون  واأ�شاد  القادم.  العام  من  االأول 
بقرار االحتاد للطريان �شراء  12  طائرة من 
مليار  ر10   3 اإجمالية   بقيمة  بوينج  �شركة 
درهم وت�شمل ال�شفقة  10 طائرات من طراز  
اإجمايل  لريتفع  درمياير   9-787 بوينج 
الطراز  ه��ذا  م��ن  ل��ل��ط��ريان  االحت���اد  طلبيات 
اإىل 41  طائرة تت�شلمها خال الفرتة ما بني 

لهذا  م�شغل  اأك��ر  لتكون  و2019   2014
النوع على م�شتوى العامل. وقال نائب رئي�س 
بوينغ االأمريكية ل�شووؤن الطائرات التجارية 
الطائرات  اأك��ف��اأ  م��ن  تعتر  درمي���اي���ر   اإن  
اأقل  وق��ودا  وت�شتهلك  البيئي  االأداء  من حيث 
من  مبثياتها  مقارنة  املائة  يف    20 بن�شبة  
ال��ط��ائ��رات م��ن ذات احل��ج��م ومت��ل��ك االحتاد 
للطريان خيارات وحقوق �شراء ل� 25 طائرة 
787 واأك��د اأهمية  اإ�شافية من ط��راز  بوينج 

اأبوظبي  مطاري  بني  اجلديد  اخل��ط  ت�شغيل 
ال����دويل وداال�����س ال����دويل يف وا���ش��ن��ط��ن حيث 
يعزز عاقة ال�شراكة اال�شرتاتيجية املتنامية 
االأمريكية.  املتحدة  وال��والي��ات  االإم���ارات  بني 
تعزيز  للطريان على  االحت��اد  واأ���ش��اد بحر�س 
�شالة  افتتاحها  عقب  وا�شنطن  يف  تواجدها 
انتظار فخمة تبلغ تكلفتها 8 ر6 مليون دوالر 
اأم��ريك��ي االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي يف امل��ب��ن��ى  اإي����ه  يف 

مطار داال�س الدويل. 

نائب رئي�ض بوينج يوؤكد اأهمية التعاون وال�شراكة مع االحتاد للطريان
املال والأعمال

حتت رعاية �شعادة عبد اهلل �شيف النعيمي مدير 
جمل�س  رئي�س  ابوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  ع��ام 
تران�شكو   والتحكم   للنقل  اأبوظبي  �شركة  اإدارة 
ع�شر  احل���ادي  م��ن  اب��ت��داءا  تران�شكو  ا�شت�شافت 
اب��ري��ل اجل���اري امللتقى  ال��راب��ع ع�شر م��ن  وح��ت��ى 
الطاقة  لنظم  العاملية  للمنظمة  االإ�شرتاتيجي 
الكهربائية »�شيجري « والتي تاأ�ش�شت عام 1921 
ب�شئون  وت��ه��ت��م  ب��اري�����س  الفرن�شية  العا�شمة  يف 
الطاقة من انتاج ونقل وتوزيع وهي منظمة غري 
وجتري  واملقايي�س  املوا�شفات  من  تطور  ربحية 
التحديات  ملناق�شة  وم��وؤمت��رات  ودرا���ش��ات  اأب��ح��اث 
ال��ف��ن��ي��ة واال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ت���ي ت���واج���ه قطاع 

الطاقة.
وقد اأ�شاد �شعادة عبداهلل �شيف النعيمي مدير عام 
هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي بامللتقى الذي ي�شهم 
يف تاأ�شي�س روؤية اأف�شل مل�شتقبل ال�شبكات واإدراك 
اأ�شمل للتحديات القادمة والتي يجب اال�شتعداد 
لها واال���ش��ت��ف��ادة م��ن جت���ارب ال���دول االأخ����رى يف 
�شتى املجاالت لتحقيق التنمية امل�شتدامة وتقدمي 

اأف�شل اخلدمات للم�شتهلكني.
واختتم امللتقى بجل�شة ختامية مب�شرح  تران�شكو  
�شامل  املهند�س  القاها  بكلمة  االأح��د  اأم�س  �شباح 
ال�����ش��ب��ك��ات يف  تران�شكو   ج��ري��ب احل���ارث���ي م��دي��ر 
هذه  مثل  اأهمية  على  وموؤكدا  باحل�شور  مرحبا 
اهداف   حتقيق  يف  الهامة  التخ�ش�شية  امللتقيات 
اأمن��اط ت�شاميم املحطات  �شيجري  متحدثا عن 
ت�شورات  ت���ق���دمي  يف  ���ش��ي��ج��ري  ودور  احل��دي��ث��ة 

ملحطات امل�شتقبل.
العاملية  املنظمة  ع��ن  مقدمة  ع��ر���س  ذل��ك  وت��ل��ى 
ل��ن��ظ��م ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة »���ش��ي��ج��ري « قدمه 
ال�����ش��ي��د ت���ريي ك��ري��ج رئ��ي�����س جل��ن��ة امل��ح��ط��ات يف 
�شيجري، واال�شت�شاري املعروف يف �شركة �شنكلري 
نايت م��ريز ، ا�شرتاليا ، ثم تا ذل��ك ورق��ة عمل 
القومية  ال�����ش��ب��ك��ة  م���ن  اأزب�������ورن  م�����ارك  ق��دم��ه��ا 
ال��ري��ط��ان��ي��ة ع���ن م��ف��اه��ي��م املحطات  ل��ل��ك��ه��رب��اء 
الفرعية واملحطات الفرعية امل�شتقبلية بالتقنيات 
امل�شرتكة واأمناط التاأري�س احلديثة وطرق دمج 

اأنظمة توزيع اجلهد العايل.

الفرعية  املحطات  بناء  نظام  امللتقى  ناق�س  فيما 
املحطات  واأم����ن  امل��ف��ت��اح  ت�شليم  ب��ن��ظ��ام  ال��ك��ام��ل��ة 
الفرعية ورفع القدرات وحتديث طرق الت�شميم 
ال�شيئة واهمية تعزيز  املناخية  املنا�شبة للظروف 
قدمها  والتي  الفرعية  املحطات  �شيانة  فعالية 

اأريكا اأوكادا ، هيتا�شي ليمتد ، اليابان.
ون��اق�����س امل��ل��ت��ق��ى ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ادارة 
العزل  ق�شايا  و  الفرعية  املحطات  تيار  ق��واط��ع 
بالغاز والتي قدم ورقتها بيرت جلوبيتز من �شركة 

�شيمنز االملانية .
جامعة  م��ن  �شميت  ي��وه��ان  ورق���ة  ن��اق�����ش��ت  فيما 
املحطات  اإدارة  الهولندية  للتكنولوجيا  ديلفت 
وتوىل  عليها  امل�شتقبل  �شبكات  واآث����ار  ال��ف��رع��ي��ة 
�شامل  املهند�س  من  كا  اخلتامية  اجلل�شة  ادارة 
احلارثي واملهند�س تريي كريج من �شنكلري نايت 

مريز ، اأ�شرتاليا.
لل�شيد  مبحا�شرتني  امللتقى  جل�شات  واختتمت 
ك��اج��ي ك��اواك��ي��ت��ا م��ن ال��ي��اب��ان وك��ل��ود ك��ون��ان من 
و  مياه  هيئة  مهند�شي  اأم��ام  ت�شتعر�شان  فرن�شا 
والروؤية  امللتقى  تو�شيات  اأه��م  اأبوظبي  كهرباء 
خراء   ي��راه��ا  كما  امل�شتقبل  ملحطات  امل�شتقبلية 

�شيجري. 
على  ال�شبكات  مهند�شي  من  نخبة  امللتقى  �شهد 

م�شتو دول جمل�س التعاون اخلليجي وكان �شعادته 
وكهرباء  مياه  ب��اأن هيئة  �شابق  وق��ت  اأعلن يف  قد 
م��وؤمت��ر ومعر�س  بتنظيم  ت��ق��وم  ���ش��وف  اب��وظ��ب��ي 
كهرباء اخلليج 2013 وذلك يف نوفمر 2013 
االإقليمية  ال��ل��ج��ن��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب���وظ���ب���ي  يف 
الأنظمة الطاقة الكهربائية لدول جمل�س التعاون 
اخل��ل��ي��ج��ي )���ش��ي��ج��ري اخل��ل��ي��ج( ح��ي��ث ي��ق��ام هذا 
املوؤمتر واملعر�س �شنويا بالتداول بني دول اخلليج 
وت�شارك فيه كل �شركات الكهرباء يف اخلليج وكبار 

خراء ال�شناعة والتكنولوجيا يف العامل.

نظم ال�سغط العايل
الطاقة  ل��ن��ظ��م  االإق���ل���ي���م���ي���ة  ال���ل���ج���ن���ة  وت���ع���ت���ر 
جمل�س  ب���دول  ال��ع��ايل  ال�شغط  ذات  الكهربائية 
التعاون لدول اخلليج العربية )�شيجري اخلليج( 
لنظم  العاملي  املوؤمتر  عن  منبثقة  اإقليمية  جلنة 
الطاقة الكهربائية ذات ال�شغط العايل )�شيجري( 
ما  كل  ن�شاطه  وي�شمل  فرن�شا  يف  باري�س  ومقره 

يتعلق بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية. 
وتتمتع �شيجري اخلليج بع�شوية املجل�س االإداري 
اأع�شائها  وينتمي ع�شرة من  العاملية   �شيجري  ل� 
ل�شيجري  ال��ت��اب��ع��ة  ال��درا���ش��ة  ع�����ش��وي��ة جل���ان  يف 
يف  بانتظام  اخلليج   �شيجري  وت�����ش��ارك   العاملية  

بالطاقة  املعنية  العاملية  املوؤمترات  ح�شور جميع 
الكهربائية. 

ح��ي��ث اأن »���ش��ي��ج��ري اخل��ل��ي��ج« اأن�����ش��ئ��ت ب��ن��اًء على 
واملاء  ال��ك��ه��رب��اء  وزراء  امل��ع��ايل  اأ���ش��ح��اب  تو�شية 
العربية يف  اخلليج  ل��دول  التعاون  ب��دول جمل�س 
اأبريل   22 الكويت يف  الثاين يف دولة  اجتماعهم 
االعتبارية  بال�شخ�شية  اللجنة  وتتمتع  1985م 
دولة  وت�شت�شيف  االأ���ش��ا���ش��ي.  نظامها  ويحكمها 

قطر املقر الرئي�شي للجنة مبدينة الدوحة.
تبادل  وت�����ش��ج��ي��ع  ت�����ش��ه��ي��ل  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  وت���ه���دف 
االأع�شاء  ال��دول  بني  والفنية  التقنية  املعلومات 
، كما  ال��ع��رب��ي��ة  ل���دول اخل��ل��ي��ج  ال��ت��ع��اون  مبجل�س 
التالية:  ب��امل��ج��االت  خا�شة  اأهمية  اللجنة  ت��ويل 
واإن�شاء  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  ال��ط��اق��ة  اإن���ت���اج  جم�����االت 
لها،  التابعة  واملعدات  التحويل  وت�شغيل حمطات 
العايل،  ال�شغط  خطوط  وت�شغيل  وعزل  واإن�شاء 
واإدخال نظم الربط الكهربي وت�شغيلها وحمايتها، 
وت�شعى اللجنة اإىل حتقيق هذه االأهداف بو�شائل 
متعددة منها اإقامة الندوات واملوؤمترات الدورية، 
الت�شغيل لنظم الطاقة  وت�شجيع مناق�شة عقبات 
عاقات  واإقامة  االأع�شاء،  ال��دول  يف  الكهربائية 
املعنيني  وكل  واالإدارات،  الهيئات،  مع  وم�شاركات 
الهيئات  والتعاون مع  الكهربائية  الطاقة  بقطاع 

العلمي  البحث  وت�شجيع  ال��ع��اق��ة  ذات  العاملية 
حملياً واإقليمياً وعاملياً.

منذ  اخلليج  �شيجري  وفعاليات  اأن�شطة  اأن  كما 
�شنوي  م��وؤمت��ر  اإق���ام���ة  يف  تتمثل  1989م  ع���ام 
الطاقة  جم��ال  يف  احليوية  املو�شوعات  ملناق�شة 
التحديات  ا���ش��ت��ع��را���س  ي��ت��م  ك��م��ا  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. 
والعوائق التي تواجه املهتمني والباحثني يف هذا 
واخلروج  احللول  و�شع  حماولة  ثم  ومن  املجال 
الكهرباء  قطاع  تقدم  يف  ت�شهم  التي  بالتو�شيات 

بدول اخلليج العربية.
ب������داأت  ���ش��ي��ج��ري اخل��ل��ي��ج  يف ت��ن��ظ��ي��م موؤمتر  و 
وم��ع��ر���س ع��امل��ي حت���ت ا���ش��م »م���وؤمت���ر ومعر�س 
االأول  املقام  يف  املوؤمتر  ويهدف  اخلليج«،  كهرباء 
خمتلف  ومناق�شة  امل�����ش��ارك��ة  ق��اع��دة  تو�شيع  اإىل 
الكهربائية  الطاقة  بنظم  ال�شلة  ذات  اجل��وان��ب 
وعر�س ومناق�شة خرات وجتارب ومنتجات من 
اأه��داف �شيجري  خمتلف دول العامل، مبا يحقق 
التقنية  واخل����رات  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  يف  اخلليج 

والفنية يف جمال الكهرباء. 
وت���ه���دف م���وؤمت���رات ون������دوات  ���ش��ي��ج��ري اخلليج  
ال�شابقة  ال��ت��ج��ارب  ح���ول  اخل�����رات  ت���ب���ادل  اإىل 
على  والتعرف  ق�شايا  من  ي�شتجد  ما  ومناق�شة 
الطاقة  جم��ال  يف  وال��ت��ط��ورات  امل�شتجدات  اآخ���ر 

الكهربائية وتبادل االآراء ووجهات النظر حيالها 
يف  والتناف�س  الكفاءة  درج��ة  رف��ع  اإىل  باالإ�شافة 
القطاعات  خمتلف  بني  الكهرباء  �شناعة  جم��ال 
ال��ع��ام��ل��ة وامل��ت��خ�����ش�����ش��ة ب����دول امل��ج��ل�����س وال����دول 
واالحتاد  التعاون  اأوا�شر  ودعم  امل�شاركة  العربية 
امل�شاركة  قاعدة  تو�شيع  على  والعمل  بينها  فيما 
يكون  اأن  ل���ه  ي��ت��وق��ع  وال������ذي  ال��ن�����ش��اط  ه����ذا  يف 
واحدة من اكر الفعاليات من نوعها يف املنطقة 
وملتقى لكبار اخلراء واملهند�شني و�شناع القرار 

والباحثني يف جمال الطاقة الكهربائية.
تقيم  1995م  ع��ام  وم��ن��ذ  اخلليج  �شيجري  اإن 
هام�س  على  الكهربائية  للمعدات  �شنويا  معر�شا 
امل�شنعني  لت�شجيع  وذل��ك  وموؤمتراتها  ندواتها 
على  منتجاتهم  ل��ع��ر���س  وال��ع��امل��ي��ني  اخل��ل��ي��ج��ني 
املجال  ل��ه��م  �شيفتح  مم���ا  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  ج��م��ه��ور 
ملقارنة تلك املنتجات مبا يتوفر لدى كل منظمة 
من معدات ومواكبة التطور التكنولوجي العاملي 

يف جماالت الطاقة الكهربائية.
الأف�شل  �شنوية  جائزة  اخلليج«  »�شيجري  وتقدم 
خال  ا�شتعرا�شها  يتم  تطبيقية  بحوث  ثاثة 
للم�شاهمة  وذل��ك وحتفيزاً  وامل��وؤمت��رات  ال��ن��دوات 
اخلليج   �شيجري  وموؤمترات  ن��دوات  يف  وامل�شاركة 
ب��ب��ح��وث م��ت��م��ي��زة ت��خ��دم ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء بدول 
، وقد فازت هيئة مياه وكهرباء ابوظبي  املنطقة 
اخلليج  �شيجري  ملوؤمتر  املا�شية  ال���دورة  بجائزة 

والذي اقيم يف العا�شمة العمانية  م�شقط .
ك��م��ا ت�����ش��در ���ش��ي��ج��ري اخل���ل���ي���ج  جم��ل��ة �شنوية 
اإح�شائية  ون�شرة  اخلليج«،  »كهرباء  جملة  با�شم 
اإنتاج وتوزيع وا�شتهاك الطاقة  تو�شح معدالت 
ت�شكيل  ومت  التعاون  جمل�س  دول  يف  الكهربائية 
واإجراء  بتنظيم  درا�شة خليجية تقوم  �شبع جلان 
واملعرفة  بالتقنية  لارتقاء  املطلوبة  الدرا�شات 
ل���ه���ا يف حتديد  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال���ن�������ش���اط  وي��ت��م��ث��ل 
بني  م�شرتكاً  تعاوناً  تتطلب  التي  الفنية  امل�شائل 
بهدف  املنطقة  ب��دول  الكهرباء  بقطاع  املهتمني 
احللول  واإيجاد  املجاالت  هذه  يف  املعارف  تطوير 
بتلك  املت�شلة  للتحديات  وفنياً  اقت�شادياً  املثلى 

النواحي.

تران�سكو ت�ست�سيف امللتقى اال�سرتاتيجي للمنظمة العاملية لنظم الطاقة الكهربائية �سيجري 

النعيمي : امللتقى ي�شهم يف تاأ�شي�ض روؤية اأف�شل مل�شتقبل ال�شبكات واإدراك اأ�شمل للتحديات القادمة

اأعلنت ات�شاالت خلدمات املعلومات عن توقيع 
مذكرة تفاهم مع �شركة غوغل لتقدمي خدمات 
 Google AdWrods ع��م��ل  م��ن�����ش��ة 

االإعانية للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة. 
�شوف  ال�شراكة اجل��دي��د  ب��رن��ام��ج  وم��ن خ��ال 
تقدم �شركة ات�شاالت خلدمات املعلومات حلواًل 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  متكاملة 
حلماتها االإعانية على االإنرتنت وت�شاعدها 
بهذا على الرتكيز على تنمية اأعمالها وحت�شني 
يف  حمتملون  عماء  يبحث  عندما  مبيعاتها 
ملا  م�شابهة  خ��دم��ات  اأو  منتجات  ع��ن  املنطقة 
تقدمه هذه املوؤ�ش�شات على موقع غوغل.  ومت 
االإعان عن برنامج �شريك املوؤ�ش�شات ال�شغرية 
واملتو�شطة خال حفل توقيع مذكرة التفاهم 
الذي اأقيم يف اأكادميية ات�شاالت يف دبي، ووقع 
الرئي�س  ال�شريد،  را�شد  االتفاقية علي حممد 
وعن  القاب�شة  للخدمات  التنفيذي الت�شاالت 
غ��وغ��ل حممد م���راد امل��دي��ر االإق��ل��ي��م��ي ملنطقة 

اخلليج. 
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال را����ش���د ال��ن��ق��ب��ي، املدير 

اأن  املعلومات  خلدمات  ات�شاالت  ل�شركة  العام 
اأحدى  متثل  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 
اأ����ش���رع ���ش��رائ��ح امل��وؤ���ش�����ش��ات االق��ت�����ش��ادي��ة منواً 
متنامية  ع��م��اء  ق��اع��دة  ل��ن��ا  بالن�شبة  ومت��ث��ل 
تلبيتها  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل  حم����ددة  اح��ت��ي��اج��ات  ذات 
ع����ن و�شائل  امل���وؤ����ش�������ش���ات  ه�����ذه  ت��ب��ح��ث  ح���ي���ث 
والزبائن وفهم  العماء  اإىل  للو�شول  مبتكرة 
�شوف  غوغل  مع  ال�شراكة  وتوؤمن  متطلباتهم 
امل�شورة  ت��ق��دمي  م��ن  متكننا  ع��م��ل  من�شة  ل��ن��ا 
من  واال���ش��ت��ف��ادة  ال��ق��ط��اع  ل��ه��ذا  التخ�ش�شية 
االإنرتنت  �شركات  اأك��ر  متتلكها  التي  اخل��رة 

على م�شتوى العامل.
االإقليمي  املدير  م��راد،  ق��ال حممد  من جانبه 
متحم�شون  ن��ح��ن  غ��وغ��ل:  يف  اخل��ل��ي��ج  ملنطقة 
�شراكتنا  من  اجل��دي��دة  املرحلة  ه��ذه  لدخولنا 
اال�شرتاتيجية مع ات�شاالت خلدمات املعلومات، 
لقد اأن�شاأنا برنامج �شريك املوؤ�ش�شات ال�شغرية 
وال�شركات  املوؤ�ش�شات  هذه  لن�شاعد  واملتو�شطة 
الكافية  امل�������وارد  اأو  ال���وق���ت  مت��ت��ل��ك  ال  ال���ت���ي 
االإنرتنت،  ع��ل��ى  االإع��ان��ي��ة  ح��م��ات��ه��ا  الإدارة 

وم��ن خ��ال ه��ذا الرنامج �شوف تكون �شركة 
ات�شاالت خلدمات املعلومات قادرة على تقدمي 
 AdWord امل�شورة واخلرة حول اإعانات
�شريحة  اإىل  بالو�شول  ترغب  التي  لل�شركات 
االإنرتنت.  الزبائن والعماء على  جديدة من 
ي�شار اإىل اأن ات�شاالت خلدمات املعلومات وهي 
القاب�شة  للخدمات  الت�����ش��االت  تابعة  �شركة 

وت��ع��ت��ر ال�����ش��رك��ة ال���رائ���دة يف جم���ال خدمات 
وت�شدر  امل��ن��ط��ق��ة  واال���ش��ت��ع��ام��ات يف  ال��دل��ي��ل 
ال�����ش��ف��راء �شنوياً  ال��ه��ات��ف وال�����ش��ف��ح��ات  دل��ي��ل 
وعلى  االإن��رتن��ت  على  ورقمية  مطبوعة  بن�شخ 
ن�شخ  اإىل  باالإ�شافة  الذكية  الهواتف  تطبيقات 
بقطاعات  ت��خ��ت�����س  ال��دل��ي��ل  م���ن  متخ�ش�شة 

حمددة مثل ال�شحة وغريها. 

تتيح ال�سراكة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اال�ستفادة املثلى من خدمات AdWord االإعالنية 

ال�شغرية  للموؤ�ش�شات   Google AdWords �ات�شاالت خلدمات املعلومات ال�شريك احل�شري ل

•• اأبوظبي-وام:

نظمت اإدارة تنمية رواد االأعمال بغرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي 
يف  الفران�شايز  التجاري  االمتياز  دور  تعزيز  ح��ول  ن��دوة  ام�س 
وموؤ�ش�شة  �شركة   150 ممثلي  بح�شور  واال�شتثمار  التنمية 
وعدد كبري من رواد االأعمال املواطنني. وت�شمن برنامج الندوة 
التي عقدت مببنى الغرفة يف اأبوظبي حما�شرات وعرو�شا حول 
دور الفران�شايز يف تنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة وعر�س 
مناذج تطوير االأعمال املعا�شرة ودور الغرفة يف دعم وم�شاندة 
ومرحلة  ال��ب��داي��ات  مرحلة  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  االأع��م��ال 
عام  املهريي مدير  �شعادة حممد هال  واأك��د  والتو�شع.  النمو 
غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي اأهمية هذه الندوة التي تناق�س 
وتوفري  االقت�شادية  التنمية  عملية  يف  الفران�شايز  دور  تعزيز 
واملجاالت  القطاعات  من  العديد  يف  لا�شتثمار  مميزة  فر�س 

اأهم نظم  اأحد  التجاري هو  االمتياز  اأو  الفران�شايز  اأن  وقال   .
ال��ن��اج��ح��ة يف التو�شع  ال��ع��امل��ي  ومم��ار���ش��ات واآل���ي���ات االق��ت�����ش��اد 
يف جم���االت اال���ش��ت��ث��م��ار واالأع���م���ال مل��ن��اط��ق اق��ت�����ش��ادي��ة جديدة 
وجماالت اقت�شادية متنوعة وذلك ملا يحققه من نقل للتقنيات 
االإدارة والت�شويق واخلرات  واملمار�شات واملعارف والقدرات يف 
الفران�شايز  نظام  اأهمية  اأن  اإىل  املهريي  واأ�شار   . العامل  حول 
لدعم  الهامة  الو�شائل  اأح��د  باعتباره  احل��ايل  وقتنا  يف  تتزايد 
قطاعات  وت��وف��ري  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�����ش��روع��ات  وت��ط��وي��ر 
االأعمال  ورواد  ال�����ش��ب��اب  اأم����ام  لا�شتثمار  ج��دي��دة  وجم����االت 
وم�شروعات  عمل  فر�س  اإي��ج��اد  على  النظام  ه��ذا  يعمل  حيث 
االإداري���ة  وامل��ه��ارات  الفنية  اخل���رات  وت��ق��دمي  ناجحة  �شغرية 
كافة  اآلية عمل متكاملة تغطي  النظام كذلك  املتطورة ويوفر 
الت�شغيل وال��ت��م��وي��ل واالأم����ور  ب����دءا م��ن  ال��ت��ج��اري��ة  اجل���وان���ب 
ت�شهم  ع��وام��ل  وكلها  وال��ت��دري��ب  الت�شويق  و  واملبيعات  املالية 

اأن  املهريي  واأك��د   . الفران�شايز  وا�شتمرار م�شروعات  اإجن��اح  يف 
االمتياز  حول  املتخ�ش�شة  الندوة  لهذه  اأبوظبي  غرفة  تنظيم 
النوع من  اإط��ار جهودها لتطوير ودع��م هذا  ياأتي يف  التجاري 
الازمة  واالأعمال  اال�شتثمار  بيئة  وتوفري  واالآليات  االأن�شطة 
وال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي حت��ق��ق ل��ه ال��ن��ج��اح وال��ت��وع��ي��ة ون�����ش��ر املعرفة 
امل�شتثمر  حقوق  وحفظ  االيجابيات  وتعزيز  به  يتعلق  ما  بكل 
وممار�شات  اأ�شاليب  اأي  م��ن  وحمايته  الفران�شايز  يف  املحلي 
غري �شليمة خا�شة واأن الندوة تغطي عدد من اجلوانب الهامة 
الفران�شايز الإعطاء  بالعقود واملنازعات يف نظام  جدا واملتعلقة 
ل�شمان  يحتاجه  وما  به  يهتم  اأن  ما يجب  فكرة عن  امل�شتثمر 
عاقات م�شتقرة وناجحة. كما حتدثت يف الندوة االآن�شة �شلمى 
عن  باالإنابة  االأعمال  رواد  تنمية  اإدارة  مدير  املن�شوري  مطر 
حيث  تفاعلية  ور�شة  واأن��ه��ا  املتوقعة  والنتائج  الور�شة  اأه���داف 
�شركات  تواجه  التي  امل�شاكل  وعر�س  للم�شاركة  اجلميع  دع��ت 

غرفة اأبوظبي تنظم ندوة حول دور الفران�شايز يف تنمية االقت�شاد الوطني 

اللجنة االإماراتية االأملانية امل�شرتكة تبحث تعزيز 
التعاون االقت�شادي وزيادة التبادل التجاري

•• اأبوظبي-وام:

تعقد يف العا�شمة االملانية برلني اأعمال االجتماع التا�شع للجنة االإماراتية االأملانية االقت�شادية امل�شرتكة يومي 
املهند�س �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير االقت�شاد ومعايل الدكتور  ابريل اجلاري برئا�شة معايل  18 و19 
االأملاين.  اجلانب  عن  االحتادية  اأملانيا  بجمهورية  والتكنولوجيا  لاقت�شاد  االحت��ادي  الوزير  رو�شلر  فيليب 
واالبتكار  التكنولوجيا  اأهمها  البلدين  بني  احليوية  املجاالت  خمتلف  يف  التعاون  اأطر  تعزيز  اللجنة  وتبحث 
احلديدة  وال�شكك  واملقايي�س  واملوا�شفات  وال�شحة  والبرتوكيماويات  املتجددة  والطاقة  املعرفة  واقت�شاد 
البلدين  بني  التجاري  التبادل  زي��ادة  �شبل  بحث  جانب  اىل  والتامني..  املايل  والقطاع  وال�شياحة  والقطارات 
االمارات  دول��ة  اأن  املن�شوري  �شعيد  �شلطان بن  املهند�س  وق��ال معايل   . وال���واردات  ال�شادرات  ت��وازن يف  وخلق 
العربية املتحدة وجمهورية املانيا االحتادية تربطهما عاقات ات�شمت دائما باالحرتام والتقدير املتبادل بف�شل 
التوجيهات احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وحر�س القيادة 
واحلكومة االملانية على تعزيز اوا�شر ال�شداقة وعاقات التعاون مع دولة االمارات ملا فيه م�شلحة ومنفعة 
البلدين وال�شعبني ال�شديقني. وقال معاليه اإن اأهم ما مييز العاقات بني البلدين ال�شديقني اأنها عاقات 
�شاملة ال تتوقف عند حد التن�شيق ال�شيا�شي والدبلوما�شي فقط واإمنا متتد اإىل املجاالت االقت�شادية والتجارية 
وغريها.. م�شريا اىل ان دولة االإمارات تعد الدولة الوحيدة يف املنطقة التي جتمعها �شراكة ا�شرتاتيجية مع 
ان  املن�شوري  واكد  اخلليج.  لها يف منطقة  االأول  التجاري  ال�شريك  تعد  اأنها  كما  االحتادية  اأملانيا  جمهورية 
اقتناع  واإمن��ا من  ف��راغ  ت��اأت من  املجاالت مل  العديد من  واأملانيا يف  االإم���ارات  املتطورة بني  ال�شراكة  عاقات 

م�شرتك باأهمية هذه العاقات و�شرورة تطويرها ودفعها اإىل االأمام با�شتمرار. 
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•• اأبوظبي-وام:

�شجل املوؤ�شر العام الأداء القطاع املايل يف اأبوظبي خال الربع االأول من عام 
الثاين من  اأعلى م�شتوى له منذ الربع  5- ر104 نقطة حمققا   2012
عام 2011فيما �شجل  4 ر99  نقطة خال الربع االأخري من عام 2011. 
واأظهرت نتائج موؤ�شر اأداء القطاع املايل الإمارة اأبوظبي الذي اأ�شدرته اإدارة 
الدرا�شات يف دائرة التنمية االقت�شادية اأبوظبي..اأنه خال الربع الثاين من 
املايل متاأثرا مبجموعة  العام للقطاع  املوؤ�شر  2012 تراجع  املا�شي  العام 
التي  3 ر99  نقطة مقرتبا بذلك من م�شتوياته  املتغريات م�شجا   من 
التدريجي  حت�شنه  ذل��ك  بعد  امل��وؤ���ش��ر  ليعاود   2011 ع��ام  نهاية  حققها 
اأن  وبينت   .2012 ع��ام  من  الثالث  الربع  خ��ال  نقطة  ر101   5 وي�شل 

هذا التح�شن الذي حققه املوؤ�شر خال عام 2012 ياأتي حم�شلة لتح�شن 
اأداء عدد من املوؤ�شرات الفرعية املكونة له من اأهمها تراجع كل من معدل 
الت�شخم ون�شبة القرو�س للودائع ون�شبة املعرو�س النقدي لاحتياطيات 
باالإ�شافة  االإجمايل  املحلي  للناجت  املحلي  االئتمان  ون�شبة حجم  االأجنبية 
املوؤ�شرات الفرعية ذات االأثر االإيجابي عليه  اآخر من  اأداء عدد  اإىل حت�شن 
املال  راأ���س  منو  ومعدل  البرتول  �شعر  مثل  ملمو�شا  اإرتفاعا  �شهدت  والتي 
واالحتياطيات وموؤ�شر �شوق اأبوظبي لاأوراق املالية وارتفاع ماءة راأ�س املال 
للم�شارف . واأكدت نتائج املوؤ�شر اإن القطاع املايل يف اإمارة اأبوظبي بداأ ينحو 
ال�شدمات  املالية على الرغم من  االأزم��ة  نحو اال�شتقرار الذي �شهده قبل 
خال  لاإمارة  االقت�شادي  االأداء  مع  بذلك  ليتما�شى  العاملية  والتحديات 
عام 2012 والذي جاء اإيجابيا مدعوما بالنمو املتوقع للناجت املحلي من 

االأن�شطة غري النفطية باالإ�شافة اإىل ارتفاع الناجت النفطي ب�شكل ملمو�س 
خال نف�س العام وذلك مع زيادة الكميات املنتجة من النفط وت�شاعد اأ�شعار 
النفط العاملية. وب�شكل عام عك�س اأداء املوؤ�شر العام للقطاع املايل خال عام 
العاملية  االقت�شادية  باالأو�شاع  املحلي  املايل  القطاع  تاأثر  مدى   2012
العاملي حيث  القطاع احليوي يف االقت�شاد  اندماج هذا  عاك�شا بذلك مدى 
ارتفع املوؤ�شر العام خال الربع االأول من عام 2012 وذلك يف الوقت الذي 
�شادت فيه االآمال باإمكانية تعايف االقت�شاد العاملي يف �شوء �شدور عدد من 
املوؤ�شرات االإيجابية لكرى االقت�شاديات العاملية والتي ا�شتجابت لها اأ�شواق 
املال العاملية وحققت مكا�شب كبرية . وتراجعت تلك املوؤ�شرات وحتولت معها 
حالة  اإىل  املا�شي  العام  من  االأول  الربع  خال  �شادت  التي  التفاوؤل  موجة 
من الت�شاوؤم ب�شاأن م�شتقبل االقت�شاد العاملي وذلك يف �شوء التحديات التي 

واجهتها كرى االقت�شاديات العاملية وخا�شة م�شكلة الديون ال�شيادية لعدد 
من اقت�شاديات منطقة اليورو وقيام العديد من كرى املوؤ�ش�شات الدولية 
بتخفي�س توقعاتهم ب�شاأن النمو االقت�شادي امل�شتقبلي لعدد من كرى تلك 
العاملية  االأ�شهم  اأ���ش��واق  ك��رى  من  ع��دد  اإثرها  على  وتراجع  االقت�شاديات 

لتعك�س بذلك الو�شع املرتدي لتلك االقت�شادات.
و�شهد القطاع املايل يف دولة االإمارات العربية املتحدة عددا من التطورات 
خال عام 2012 والتي كان لها اأثرا ملمو�شا على اأدائه خال تلك الفرتة 
من اأهمها منو عر�س النقود  ن2  ن�شبة  4 ر4  يف املائة خال عام 2012 
اإذ ارتفع بنحو 6 ر6  يف املائة خال الربع االأول من عام 2012 مقارنة 
وارتفاعه  دره��م  مليار  ر880   4 ليبلغ   2011 العام  االأخ��ري من  بالربع 

بن�شبة 5 ر5 يف املائة �شنويا وذلك مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2011.

موؤ�شر اأداء القطاع املايل الأبوظبي يحقق حت�شنًا ملحوظًا خالل الربع االأول من 2012

وفد من اإمارة عجمان ي�شارك يف فعاليات معر�ض الريا�ض الدويل اخلام�ض لل�شفر 

وزارة االقت�شاد و رواد تختتمان دبلوم ريادة االأعمال ال�شناعية االأول من نوعه بالدولة 

•• عجمان ـ الفجر :

واإ�شراف  برئا�شة  عجمان،  اإم��ارة  من  وفد  يبحث 
الرتويج  �شبل  بعجمان،  ال�شياحية  التنمية  دائرة 
م�شاركته  خال  لاإمارة  واال�شتثماري  ال�شياحي 
اخلام�س  ال���دويل  ال��ري��ا���س  معر�س  فعاليات  يف 
العربية  اململكة  اإقامته يف عا�شمة  املقرر  لل�شفر، 

ال�شعودية يف الفرتة من 23-26 اأبريل.
و�شناعة  جت��ارة  لغرفة  ممثلون  بالوفد  وي�شارك 
وموؤ�ش�شة  واالأم����اك  االأرا����ش���ي  ودائ����رة  عجمان 
عجمان  كمبين�شكي  وفندقي  العقاري  التنظيم 
وق�شر عجمان ومنتجعات الزوراء و�شركة مكاتب 

املخت�شة بخدمة رجال االأعمال.

وقال ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س 
معر�س  اإن  بعجمان  ال�شياحية  التنمية  دائ����رة 
ال�شتعرا�س  مهمة  فر�شة  يعد  لل�شفر  الريا�س 
املجاالت  يف  االإقليمية  واملمار�شات  التجارب  اأه��م 
املتعلقة بالتنمية ال�شياحية، ومناق�شة التحديات 
احللول  الإيجاد  وذل��ك  القطاع،  هذه  تواجه  التي 
وا����ش���ت���ح���داث اأ���ش��ال��ي��ب ج���دي���دة ل��ل��ت��ع��ام��ل معها 

بالتعاون مع اجلهات املعنية.
الآليات  والتطوير  التحديث  �شمان  اأن  واأ���ش��اف 
العمل والتنمية امل�شتدامة للقطاع ال�شياحي �شار 
امل�شتمر حلركة  اأهم االأولويات يف ظل النمو  من 
يتطلب  م��ا  وه��و  والعاملية،  االإقليمية  ال�شياحية 
والتن�شيق  التعاون  درج���ات  اأف�شل  اإىل  الو�شول 

بني الهيئات املعنية بال�شياحة �شواء داخل االإقليم 
الواحد اأو خارجه.

مدير  النعيمي  اأح��م��د  في�شل  اأو���ش��ح  جهته،  م��ن 
ورئي�س  بعجمان  ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  ع��ام 
تاأتي  امل�����ش��ارك��ة  ه���ذه  اإن  للمعر�س  االإم�����ارة  وف���د 
خمتلف  مع  �شهور  ع��دة  ا�شتمرت  جلهود  تتويجا 
يف  ال�شياحي  بالقطاع  املعنية  والدوائر  املوؤ�ش�شات 
اخلارجية  امل�شاركات  خطة  اأن  م�شيفا  االإم����ارة، 
املعتمدة لدائرة التنمية ال�شياحية بعجمان توؤكد 
اجلهات  م�شاهمة  ���ش��رورة  على  حم��اوره��ا  �شمن 
املعنية احلكومية واخلا�شة ل�شمان متثيل اأف�شل 

لاإمارة يف خمتلف املحافل االإقليمية والدولية.
خال  االإم��������ارة،  وف����د  اأن  اإىل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ول���ف���ت 

م�شاركته مبعر�س الريا�س لل�شفر، �شيطلق حملة 
ال�شائحني  ج��ذب  باالأ�شا�س  ت�شتهدف  ترويجية 
وامل�شتثمرين من اململكة العربية ال�شعودية ودول 
امل�شاركة  االأخ��رى  ال��دول  وتاليا  العربي،  اخلليج 
عجمان  يف  املتاحة  واملقومات  للفر�س  باملعر�س، 

واخلطط التنموية احلالية وامل�شتقبلية.
وبني اأن اجلناح �شي�شلط ال�شوء على اأهم امل�شاريع 
والرامج ال�شياحية واال�شتثمارية باالإمارة، واإبراز 
مع  اجل��ه��ود  بت�شافر  حتققت  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات 
الدوائر املعنية، معربا عن يقينه باأن هذا امللتقى 
لعر�س  ناجحة  تفاعلية  من�شة  مبثابة  �شيكون 
ال�شياحية،  واخلدمات  واملنتجات  اال�شتثمار  اآفاق 
واإب������راز امل��ق��وم��ات ال�����ش��ي��اح��ي��ة واال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 

زيارتها  االإم��ارة مبا ي�شجع على  خمتلف مناطق 
اأن معر�س الريا�س،  اإىل  واال�شتثمار فيها. ي�شار 
هيئات  ب���ه  ت�������ش���ارك   ،2013 ل��ل��ع��ام  دورت������ه  يف 
�شناعة  يف  متخ�ش�شة  وعاملية  اإقليمية  و�شركات 
و�شركات  ال�شياحية  والوجهات  وال�شياحة  ال�شفر 
ال�����ش��ف��ر وم��ن��ظ��م��و الرحات  ال���ط���ريان ووك�����اء 
ال�شياحية و�شركات الفنادق واملنتجعات ال�شياحية 
و�شركات تقنية املعلومات املتخ�ش�شة يف حجوزات 
قد  املعر�س  وك��ان  ال�شياحية.  والعرو�س  ال�شفر 
عار�س   300 م��ن  اأك��ر  املا�شي  ال��ع��ام  ا�شتقطب 
حول  �شياحية  وجهة   700 لنحو  ودويل  حملي 
املئة عن  15 يف  ب��زي��ادة  دول��ة،   36 العامل مثلوا 

امل�شاركة يف العام 2011.

•• دبي-الفجر: 

ا�شتقبلت دائرة التنمية االقت�شادية يف دبي 
وف����داً جت���اري���اً رف��ي��ع امل�����ش��ت��وى م��ن حكومة 
واأ�شبانيا(  ف��رن�����ش��ا  ب��ني  )ال��واق��ع��ة  اأن������دورا 
ي���رتاأ����ش���ه ���ش��ع��ادة ج��ي��ل��رت ���ش��ون��ي��ة، وزي���ر 
وزير  كامب،  وفران�شي�شك  اأن��دورا  خارجية 
بانتيري،  وم����ارك  االأن����دوري����ة؛  ال�����ش��ي��اح��ة 
اأن��دورا، اإىل جانب 10  رئي�س غرفة جت��ارة 
القطاع  م��ن  وا�شتثمارية  جت��اري��ة  ���ش��رك��ات 
اخلا�س وعدد من البنوك يف حكومة اأندورا 
املدير  نائب  القا�شم،  خالد  الوفد  وا�شتقبل 
التنمية  دائ��رة  يف  التنفيذية  لل�شوؤون  العام 
االق��ت�����ش��ادي��ة؛ وخ��ال��د ال���ب���وم، ن��ائ��ب املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ك��ت��ب اال���ش��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي يف 
اقت�شادية دبي؛ وحممد لوتاه، نائب املدير 
ال�شادرات،  لتنمية  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
وع����دد م���ن امل�����ش��وؤول��ني يف اق��ت�����ش��ادي��ة دبي 

وموؤ�ش�شاتها. 
وا�شتهدف اللقاء توثيق العاقات التجارية 
وتبادل  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال���ف���ر����س  وع���ر����س 
التعاون  اخل��رات والتباحث يف �شبل تعزيز 
اإم��ارة دبي واأن���دورا، اإىل جانب ت�شليط  بني 
اإمارة  تقدمها  التي  اخلدمات  على  ال�شوء 
دبي ودولة االإم��ارات ملجتمع رجال االأعمال 
الن�شاطات  م��زاول��ة  �شبيل  يف  وامل�شتثمرين 

االإج���راءات  �شهولة  وتو�شيح  االقت�شادية، 
امل�شاريع والتناف�س يف بيئة  اإن�شاء  املتبعة يف 
مثالية للنمو والتو�شع يف االأ�شواق املجاورة. 
تعد  القا�شم:  خالد  ق��ال  ذات���ه،  ال�شياق  ويف 
ال�شركاء احلديثني الإم��ارة دبي  اأن��دورا من 
والدولة ب�شكل عام، وميثل هذا اللقاء بلوغ 
على حر�س  وت��اأك��ي��داً  ت��ط��وراً  اأك���ر  مرحلة 
البلدين بتطوير العاقات الثنائية وتبادل 
الزيارات الر�شمية، ونحن نوؤمن اأن يف و�شع 
يف  وال�شياحية  املالية  ال�شركات  من  العديد 
اإم��ارة دبي،  اأن��دورا التو�شع مب�شاريعها عر 
االأو�شط  ال�شرق  بوابة  االإم��ارة  تعتر  حيث 
واالأعمال. وميكن  للتجارة  اأفريقيا  و�شمال 
لل�شركات االإماراتية التو�شع باأعمالها عامليا 
اأندورا  يف  ال�شرائب  ن�شب  النخفا�س  نظراً 
ال�شياحية  ال��ن�����ش��ط��ات  مم��ار���ش��ة  و���ش��ه��ول��ة 

واملالية والزراعية والتعليم لديها .
واأ����ش���اد ال��ق��ا���ش��م ب��اه��ت��م��ام وح���ر����س الوفد 
تنتهجها  ال��ت��ي  باال�شرتاتيجية  االأن����دوري 
اإم���ارة دب���ي، وال��ت��ع��رف على االآل��ي��ات املتبعة 
يف مزاولة االأعمال والتعرف على اخلدمات 
املقدمة للم�شتثمرين واملزايا التناف�شية لها 
مم��ا ي��وؤك��د رغ��ب��ة اأن����دورا يف اال���ش��ت��ف��ادة من 
اخل���رة وامل��ك��ان��ة االق��ت�����ش��ادي��ة ال��ت��ي تتمتع 
خدماتهم،  وت��ط��وي��ر  لتد�شني  االإم����ارة  بها 
وا���ش��ت��خ��دام االم���ت���ي���ازات امل��ت��وف��رة م��ن بنى 

لوج�شتية  وخ�����دم�����ات  م����ت����ط����ورة  حت���ت���ي���ة 
للتوغل  م���ث���ايل  ج���غ���رايف  وم���وق���ع  ح��دي��ث��ة 
ن��ط��اق مت�شل،  امل���ج���اورة.  ويف  يف االأ����ش���واق 
اليوم  لقائنا  ي��وؤك��د  �شونية:  جيلرت  ق��ال 
رغبتنا يف تعزيز العاقات الثنائية يف كافة 
املجاالت ال�شيا�شية واالقت�شادية والتجارية 
وال�شياحية واأن تكون دولة االإم��ارات ج�شراً 
اخلليج  منطقة  وب���ني  اأن������دورا  ب��ني  ي��رب��ط 
مدى  على  دبي  اقت�شادية  واأ�شكر  باأكملها. 

ال���ت���ع���اون يف ت���وف���ري ك���اف���ة امل���ع���ل���وم���ات عن 
ال�شريع  ال��ت��ط��ور  وم��راح��ل  العمل  �شياقات 
اال�شتمرار  م��ع  ق�شرية  زمنية  م��دة  خ��ال 
يف تقدمي اخلدمة املتميزة للعماء، وكوننا 
باإمكاننا  االأن��دوري��ة  احلكومة  م��ن  ممثلني 

تبادل اخلرات والتجربة ل�شاحلنا .
التو�شع  ال�شركات  باإمكان   : �شونية  واأ�شاف 
باعتبارها  لها  دبي مقراً  اتخاذ  اأو  التجاري 
اال�شتثمار،  ع��ل��ى  حم��ف��زة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 

ومت��ك��ي��ن��ه��ا م����ن ع���ق���د ����ش���راك���ات وم����زاول����ة 
وي�شر  �شهولة  بكل  االقت�شادية  ن�شاطاتها 
ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  دب����ي. مي��ت��ل��ك  اإم�����ارة  يف 
لل�شركات  جذابة  مقومات  لدينا  والتعليم 
وال�����ش��ي��اح االإم���ارات���ي���ني، وم���ن امل���ع���روف اأن 
 80% بن�شبة  ي�شاهم  ال�شياحي  ال��ق��ط��اع 
اأندورا  اقت�شاد  اأن  اأي  االإجمايل  الناجت  من 
حيث  ال�شياحة  على  اأ�شا�شاً  يعتمد  امل��زده��ر 

يق�شدها 13 مليون �شائح �شنوياً . 
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ملتقى اأبوظبي للجودة يدعم جهود 
اأبوظبي يف حتقيق روؤيتها للعام2030 

•• اأبوظبي-وام:

ينظم جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة الدورة االأوىل من ملتقى اأبوظبي 
االقت�شادية  اأبوظبي  روؤي��ة  حتقيق  يف  للم�شاهمة  �شعييه  اإط��ار  يف  للجودة 
الإطاق  القطاعات  خمتلف  من  ال�شركاء  اأب��رز  ا�شتقطاب  عر   2030
اإقليميا  متحدثا   40 ح���وايل  م�شاركة  ج��ان��ب  اىل  االإم����ارة  يف  اأع��م��ال��ه��م 
فعالياته  تقام  ال��ذي  امللتقى  و�شي�شلط   . حملية  وف��ود  جانب  اإىل  وعامليا 
باأبوظبي  اأبريل اجل��اري يف فندق ج��م��ريا-اأب��راج االحت��اد   29-28 يومي 
ال�شوء على املتطلبات االأ�شا�شية للجودة للم�شاهمة يف متكني بناء اقت�شاد 
م�شتدام ومتنوع تدعمه بنية حتتية �شناعية مرنة يف اأبوظبي االأمر الذي 
القدرة  تعزيز  وبالتايل  للتجارة  اجل��ودة  عالية  معايري  اإر�شاء  يف  �شي�شهم 
مبتكرا  منرا  امللتقى  ويعتر  العاملي.  امل�شتوى  على  ل��اإم��ارة  التناف�شية 
املعرفة  للتعاون وتبادل  االإقليمية والدولية  ال�شناعية  القطاعات  خلراء 
التي  احل��ل��ول  لتحديد  العاملية  وال��ت��وج��ه��ات  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  ومناق�شة 
املهند�س  وق��ال  امل�شتقبل.  يف  والتطور  ل��ازده��ار  االأ�ش�س  اإر���ش��اء  يف  ت�شاعد 
انه  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�س  ع��ام  اأم��ني  الكثريي  �شامل  ح�شني 
انطاقا من الروؤية احلكيمة لقيادتنا الر�شيدة وباالعتماد على التخطيط 
املتمثلة  االقت�شادية  والتوجهات  املعطيات  الأدق  وفقا  العلمي  امل�شتقبلي 
واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�س  تاأ�شي�س  مت   2030 اأبوظبي  روؤي��ة  يف 
ليمثل حجر االأ�شا�س لبناء اقت�شاد تقدمي م�شتدام ومن هنا تنبع اأهمية 
ملتقى اأبوظبي للجودة الذي يتيح املجال للتحاور بني نخبة خراء القطاع 
العامليني. وا�شاف ان مثل هذه املبادرة �شت�شاعد يف تر�شيخ مكانة اأبوظبي 
كما  منوا  واأ�شرعها  العامل  يف  تناف�شية  االقت�شاديات  اأكر  اأحد  باعتبارها 
ت�شهم يف حتقيق روؤية اأبوظبي االقت�شادية 2030 . وقال  يف اإطار جهودنا 
للو�شول اإىل هذه الغاية نحر�س على بناء حتالفات قوية بني القطاعني 
على  والتعاون  التكامل  وت�شهيل  احلكومية  واجلهات  وال�شناعي  اخلا�س 
عاملية  حتتية  بنية  بتاأ�شي�س  خا�شا  اهتماما  ن��ويل  كما  العاملي..  امل�شتوى 
امل�شتوى للجودة لكافة القطاعات اال�شرتاتيجية التي تدعم جهود االإمارة 
للو�شول اإىل اقت�شاد ديناميكي منفتح م�شتدام وقائم على املعرفة ليكون 
للجودة  اأبوظبي  ملتقى  و�شي�شت�شيف   . للجودة  عامليا  و�شريكا  مق�شدا 
تنظيمية وخ��راء ميثلون  ولقاءات مع جهات  وور���س عمل  نقا�س  جل�شات 
قطاعات خمتلفة و�شيجمع قادة من القطاعني احلكومي واخلا�س ملناق�شة 
اإمارة  االرتقاء مبعايري اجلودة يف  للتعاون بهدف  مناذج مبتكرة وجديدة 
عام  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�س  وتاأ�ش�س  املنطقة.  وعموم  اأبوظبي 
االإمارة واملنتجات املتداولة حمليا  يف  ال�شادرات  جودة  رفع  بغية   2009
االإمارات  دول��ة  يف  التناف�شي  االقت�شاد  ودع��م  امل�شتهلك  م�شلحة  وحماية 
العربية املتحدة يف الوقت ذاته من خال متكني املنظمني لو�شع وتنفيذ 
مبادئ �شامة املنتجات واملقايي�س القانونية وفقا ملخططات املطابقة. كما 
يحدد جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة اأي�شا املبادئ التوجيهية واملعايري 
االأ�شا�شية لتحديد والتحقق من اأن املنتجات امل�شنعة واملتداولة يف اأبوظبي 

مطابقة الأعلى معايري اجلودة. 

•• اأبوظبي-وام:

تعتزم االحتاد للطريان اإطاق رحات مبا�شرة اإىل �شنعاء يف االأول من �شهر �شبتمر املقبل. و�شتكون �شنعاء وجهة 
ال�شركة الثامنة يف منطقة �شبه اجلزيرة العربية لتن�شم اإىل البحرين والدوحة والكويت وم�شقط والريا�س وجدة 
والدمام يف اململكة العربية ال�شعودية و�شيتم ت�شيري اأربع رحات يف االأ�شبوع اإىل �شنعاء. وقال جيم�س هوجن رئي�س 
املجموعة والرئي�س التنفيذي لاحتاد للطريان ان اإطاق اخلدمات املبا�شرة اإىل �شنعاء يتما�شى مع ا�شرتاتيجية 
االأ�شواق  يف  منوا  ت�شهد  التي  املناطق  ا�شتهداف  عر  ال�شبكة  نطاق  وتو�شيع  العمق  من  مزيد  اإ�شافة  يف  ال�شركة 
النا�شئة. واأكد اأن من �شاأن تلك اخلدمة اجلديدة اأن ت�شاعد على ت�شهيل عملية التنمية االقت�شادية يف اليمن خال 
اإط��اق عدد من اخلدمات اجلديدة  اإط��اق وجهة �شنعاء االإع��ان  االأ�شهر وال�شنوات القادمة وتبع االإع��ان عن 
خال العام اجلاري من اأبوظبي اإىل مدن مثل وا�شنطن والذي مت يف اإبريل اجلاري واأم�شرتدام والتي من املقرر اأن 

تبا�شر يف 5 مايو و�شاو باولو يف 1 يونيو و هو�شي منه يف االأول من �شهر اأكتوبر. 

�شنعاء الوجهة االأحدث لالحتاد للطريان

اقت�شادية دبي تبحث �شبل توثيق العالقات التجارية والفر�ض اال�شتثمارية مع حكومة اأندورا 

•• ال�شارقة-وام:

امل�شاريع  لدعم  ال�شارقة  وموؤ�ش�شة  االقت�شاد  وزارة  اأختتمت 
الريادية  رواد  اجلانب النظري والزيارات امليدانية لدبلوم 
ريادة االأعمال ال�شناعية وهو الرنامج االأول من نوعه يف 
م�شروعات  الإمت���ام  متهيدا  وذل��ك  العربي  وال��ع��امل  ال��دول��ة 

التخرج من قبل امل�شاركي من رواد االأعمال.
وقال �شعادة حممد اأحمد بن عبدالعزيز ال�شحي وكيل وزارة 
االقت�شاد اإن  برنامج دبلوم ريادة االعمال ال�شناعية  املبتكر 
حر�س  يعك�س  املنطقة  م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن  وال��ف��ري��د 
االأعمال  ري��ادة  قطاع  وتطوير  تنمية  على  االقت�شاد  وزارة 
الهام واحليوي بالن�شبة لاقت�شاد الوطني خا�شة ومل�شرية 

التنمية ال�شاملة امل�شتدامة التي ت�شهدها الدولة عموما.
واأ�شاد ال�شحي بتوجيهات معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري 
معريف  اقت�شاد  يف   ال����وزارة  روؤي���ة  لتحقيق  االقت�شاد  وزي��ر 
تناف�شي متنوع بكفاءات وطنية  يقوم على تقوية قطاع ريادة 
وتعزيز  ومتكينهم  االأعمال  رواد  تهيئة  خال  من  االأعمال 

قدراتهم وخراتهم وتاأهيلهم.
ل��دب��ل��وم ري����ادة االعمال  ال��رن��ام��ج االك���ادمي���ي  اأن  واأو����ش���ح 
والعملية  النظرية  اجلوانب  معظم  على  ا�شتمل  ال�شناعية 
االعمال  رواد  وامكانيات  ق��درات  بتطوير  املتعلقة  امليدانية 

امل�شاركني.
واأك��د اأن االإم��ارات من ال��دول الريادية يف املنطقة يف تعزيز 
الدعم  قنوات  خ��ال  من  االأع��م��ال  ري��ادة  ومنهجية  فل�شفة 
احلكومي والتو�شع يف معارف االأفراد وزيادة م�شاحة القطاع 

اخلا�س يف ا�شرتاتيجيات التنمية االقت�شادية.
وكيل  ال�شام�شي  �شلطان  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
امل�شاعد ل�شئون ال�شناعة ان الرنامج �شكل فر�شة  ال��وزارة 
جتاربهم  لتبادل  املواطنني  االأع��م��ال  رواد  م��ن  للم�شاركني 
والقائمني  املحا�شرين  مع  االأفكار  ولتبادل  الغنية  املتنوعة 
على الرنامج حول منهجية وبرامج تعليم ريادة االأعمال يف 

جمال القطاع ال�شناعي.
وثمن ال�شام�شي التعاون الهادف مع موؤ�ش�شة رواد واجلهات 
ال�����ش��غ��رية واملتو�شطة  امل�����ش��اري��ع  ل��ق��ط��اع  ال��داع��م��ة  ال���رائ���دة 
االعمال  رواد  م��ن  متمكن  ج��ي��ل  اإن�����ش��اء  ع��ل��ى  واحل��ري�����ش��ة 
كي  واملمار�شات  املعايري  الف�شل  وفقا  واع��داده��م  املواطنني 
يكونو م�شاهمني فاعلني يف م�شرية التنمية يف الدولة معربا 
يف  �شاهموا  ال��ذي��ن  اخل��ا���س  القطاع  م��ن  للرعاة  �شكره  ع��ن 
تنفيذ هذه املبادرة وهم م�شرف ال�شارقة االإ�شامي و�شركة 

توب �شبيد .
املدفع رئي�س جمل�س  اأحمد حممد  اأع��رب �شعادة  من جهته 
االإقت�شاد  وزارة  ب��ه  ت��ط��ل��ع  ال����ذي  ل��ل��دور  ع��ن  رواد   اإدارة  

من  ال�شناعي  باملجال  االع��م��ال  ري���ادة  دع��م  يف  وم�شئوليها 
ق���ادرة على  ك���وادر �شناعية  خ��ال ت�شافر اجل��ه��ود الإع���داد 

االإبتكار واالإبداع.
واأو�شح اأن موؤ�ش�شة رواد بداأت مبادرة متعددة االأوجه لتنمية 
ال�شناعات الوطنية النا�شئة تبداأ برامج خم�ش�شة الإعداد 
حملية  خ��رات  تنفذها  ال�شناعي  املجال  يف  ريادية  عنا�شر 
ودولية رائد ف�شا عن امل�شاركة يف عدد من املعار�س الدولية 
مبا ميكن رواد االأعمال من االإطاع على املنتجات النهائية 

وتطوير قدراتهم التقنية والتفاو�شية.
االإقت�شاد  وزارة  مع  التعاون  ب�شدد  رواد  اأن   املدفع  واأعلن 
ليكون  ال�شناعي  الن�شاط  ذات  ال�شركات  من  ع��دد  لتطوير 
هذا التطوير منوذجا يتم االإ�شتعانة به وتطبيقه الحقا على 
ال�شركات التي تن�شم اإىل برنامج الدبلوم منوها اىل تكليف 
امل�شاركني يف الرنامج باإعداد تو�شيات ومقرتحات لتذليل 

العقبات التي تقف اأمام رواد االأعمال باملجال ال�شناعي.
ال�شناعية  االأعمال  دبلوم  جتربة  بتكرار  امل�شاركون  وطالب 
االأعمال  طبيعة  ح���ول  حمليا  ال�����ش��ائ��د  ال��غ��م��و���س  وت��ب��دي��د 
�شاحبة  امل��ن�����ش��وري  �شعيد  م���وزة  ط��ال��ب��ت  ح��ي��ث  ال�شناعية 
م�شروع خا�س بتكرار جتربة الدبلوم �شنويا موؤكدة اأن ذلك 
اأع��داد رواد االأعمال االإماراتيني يف القطاع  من �شاأنه زي��ادة 

ال�شناعي.

دعم  هيئات  من  وغريهما  رواد  و  االإقت�شاد  وزارة  ونا�شدت 
وتذليل  االأعمال  رواد  متابعة  �شمان  على  بالعمل  االأعمال 

العقابات التي تنال من تطوير م�شاريعهم.
وقال عبد العزيز حممد ال�شطاف من غرفة جتارة و�شناعة 
جوانب  على  للتعرف  فر�شة  ميثل  ال��رن��ام��ج  ان  ال�شارقة 

مع  التعامل  يف  وي�شاعد  تفا�شيله  بكافة  ال�شناعي  العمل 
املعنية  اجلهات  وطالب  الغرفة  مع  املتعاونني  ال�شناعيني 
بتخ�شي�س مبادرة يف �شناديق التمويل احلكومية تركز على 
االإمارتية  الكوادر  لت�شجيع  ذاتها  بحد  ال�شناعية  امل�شاريع 

للعمل يف املجال ال�شناعي وتذليل تعقيدات العمل فيه.
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 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 189 /2013   مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  ح�شني  يو�شف  حممد  الطاف  حممد  مدعي/ 
عليه: حممد ا�شام الدين حممد غام حممد اجلن�شية: باك�شتان  مو�شوع 
الدعوى: املطالبة مالية مببلغ وقدره 3.000 درهم املطلوب اعانه: حممد 
بالن�شر حيث  باك�شتان عنوانه:  الدين حممد غام حممد اجلن�شية:  ا�شام 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 
ال�شاعة 8.30  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  2013/4/18 موعدا لنظر 
بدائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/9
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 113 /2013   مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي/ عادل طالب حممد �شعيد اجلناحي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ال�شارجي  را�شد  عبدالعزيز 
ال�شارجي  را�شد  اعانه:عبدالعزيز  املطلوب  درهم   75.000 مببلغ  مالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية: 
اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/4/23 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/14
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 174 /2013   مد جز- م ر- ب- اأظ

وليد  عليه:  مدعي  فل�شطني  اجلن�شية:  عيده  ابو  �شحاده  علي  نائل  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  احمد  ال�شادق  حممد  العربي  ال�شيد 
مطالبة مالية 1.000 درهم املطلوب اعانه:وليد ال�شيد العربي حممد ال�شادق 
احمد اجلن�شية: م�شر  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/4/16 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/08
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية



•• اأبوظبي-وام:

ي�شارك جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين يف 
معر�س وموؤمتر �شيتي �شكيب اأبوظبي 2013 
وال����ذي ي��ب��داأ غ���دا يف م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي الوطني 
اأحدث  ايام ويعر�س  للمعار�س وي�شتمر ثاثة 
ال��ع��م��ران��ي��ة �شمن خطة  وامل���ب���ادرات  امل�����ش��اري��ع 
املجل�س  جناح  و�شيحت�شن   .2030 اأب��وظ��ب��ي 
امل�شارك يف املعر�س لل�شنة الرابعة على التوايل 
جم�شم العا�شمة 2030 والذي مت الك�شف عنه 
2010 حيث يتميز جم�شم هذا  اأول مرة عام 
التي  والتطورات  املعلومات  اأحدث  باإبراز  العام 
للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  بتنفيذها  ي��ق��وم 
ال���ع���م���راين وذل����ك ب�����ش��ك��ل ت��ف��اع��ل��ي م���ن خال 
وجود العديد من املن�شات التي تعر�س خمتلف 
امل�شاريع واملبادرات التي يقوم بها. وي�شم جناح 
اأبوظبي  روؤي��ة  العام مركز جتربة  املجل�س هذا 
الدور  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ي�شلط  وال����ذي   2030
اأب��وظ��ب��ي للتخطيط  ال����ذي ي��ق��وم ب��ه جم��ل�����س 
اال�شرتاتيجية  ال��ه��ي��ئ��ة  ب�����ش��ف��ت��ه  ال���ع���م���راين 
احل�شري  ال��ت��ط��وي��ر  عملية  يف  التخطيطية 
اإىل جانب اأحدث امل�شتجدات عن امل�شاريع التي 
يجري تنفيذها يف اإمارة اأبوظبي وذلك متا�شيا 
عملية  حتقيق  يف  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  م��ع 
التنمية بعيدة االأمد. وي�شور جم�شم العا�شمة 
املكونات  م��رتا   17 23 يف  اأب��ع��اده  تبلغ  ال���ذي 
املختلفة خلطة اإطار العمل الهيكلي العمراين  
خطة العا�شمة 2030  والتي تعد واحدة من 
اأبرز امل�شاريع العمرانية العاملية املتكاملة وذلك 
من خ��ال من��وذج واح��د متكامل. واأك��د �شعادة 
ف���اح االأح��ب��اب��ي م��دي��ر ع���ام جم��ل�����س اأبوظبي 
يهدف  املجل�س  جناح  اأن  العمراين  للتخطيط 
اأبوظبي  لقيادة  احلكيمة  ال��روؤي��ة  جت�شيد  اإىل 
الر�شيدة وعر�شها اأمام اجلمهور وزوار املعر�س 
من خمتلف اأنحاء املنطقة والعامل ف�شا عن 
اإنها تلقي ال�شوء على اأحدث م�شتجدات خطة 
العا�شمة 2030 التي اأزيح ال�شتار عنها يف عام 
العا�شمة  اأن جم�شم  �شعادته  واأ�شاف   .2007
2030 يجري حتديثه ب�شكل م�شتمر ليعك�س 
التي يجري  امل�شاريع  الذي يطراأ على  التطور 
توا�شل  اأداة  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  وليكون  تنفيذها 
وت����روي����ج ل���ل���دور ال�����ذي ي�����ش��ط��ل��ع ب���ه جمل�س 
وال�����ش��رك��اء يف  ال��ع��م��راين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي 
�شياغة وتنفيذ اخلطط احل�شرية والعمرانية 
اجلمهور  مي��ن��ح  امل��ج�����ش��م  ه����ذا  اإن  اإىل  الف���ت���ا 
ال��ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��ع��رف م���ن خ����ال من�����وذج فريد 
الكيفية  على  الواقع  ويحاكي  باحلياة  وناب�س 
العا�شمة  التي تعمل بها خملتف �شرائح روؤي��ة 
ب�شكل  البع�س  بع�شها  م��ع  وتتفاعل   2030
اإن�شيابي لتقدمي �شورة عن م�شتقبل العا�شمة 

ت��ط��وي��ره��ا. ويتميز  ي��ج��ري  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع 
امل�شارك   2030 ال��ع��ا���ش��م��ة  خ��ط��ة  جم�����ش��م 
بوجود  ال��ع��ام  ه���ذا  اأب��وظ��ب��ي  �شكيب  �شيتي  يف 
جمموعة من االأدوات التفاعلية الرقمية التي 
تتيح للزوار التعرف عن كثب على خطط اإطار 
العمل الهيكلي العمراين واالآلية التي يعمل بها 
املجل�س من خالها لتحقيق مفهوم املجتمعات 
امل�شتدامة املتكاملة والتخطيط لها ف�شا عن 
بتخطيط  يتعلق  فيما  املجل�س  مبادرات  اأحدث 
املجتمعات  اإح��ي��اء  واإع���ادة  اجل��دي��دة  املجتمعات 
االأجيال  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة  ب��ه��دف  ال��ق��ائ��م��ة 
اأبوظبي  حا�شرا وم�شتقبا. ويحر�س جمل�س 
زوار جناحه  اإط��اع  العمراين على  للتخطيط 
�شتبدو  التي  ال�شورة  على  املعر�س  يف  امل�شارك 
ب��ه��ا ه���ذه امل��ج��ت��م��ع��ات يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي وقد 
حتيط  متخ�ش�شة  من�شات  �شبع  ت�شميم  مت 
بتعريف  وت��ق��وم   2030 ال��ع��ا���ش��م��ة  مبج�شم 
ت��ف��اع��ل��ي ومم���ت���ع ع��ل��ى املبادئ  ب�����ش��ك��ل  ال������زوار 
املتكاملة  امل�����ش��ت��دام��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات  ل���  ال��ث��م��ان��ي��ة 
التنظيمية  ال��ل��وائ��ح  ع��ل��ى  اإط��اع��ه��م  وك��ذل��ك 
املجل�س  اأطلقها  التي  والتوجيهات  واالإر�شادات 
هذه  وتلقي  املجتمعات  ه��ذه  تخطيط  ب��ه��دف 
املرتكزات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  امل��ن�����ش��ات 
امل��م��ار���ش��ات يف تخطيط  الأف�����ش��ل  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
الرتويج ال�شرتايتجية  وتعمل على  املجتمعات 
بعيدة  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س 
املختلفة  املجتمع  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف  االأم���د 
تعريف  اإىل  امل��ج��ل�����س  ي��ه��دف  ك��م��ا  وامل��ت��ن��وع��ة. 
اجلمهور ب�شكل تف�شيلي عن مفهوم املجتمعات 
امل�شتدامة املتكاملة وقام بتطوير �شا�شة خا�شة 
بني  جتمع  الغر�س  لهذا  باملعر�س  جناحه  يف 
ممار�شات  واأف�����ش��ل  التقنية  ال���رام���ج  اأح����دث 
عملية التخطيط امل�شتدام لتتيح لزوار اجلناح 
الذهاب يف رحلة افرتا�شية وعر ا�شتخدام اأداة 
امل�شتدامة  املجتمعات  مكونات  يف  خا�شة  حتكم 
الكيفية  على  دقيق  ب�شكل  وليتعرفوا  املتكاملة 
ال��ت��ي ت��ت��ك��ام��ل ب��ه��ا ه���ذه االأج������زاء م��ع بع�شها 
اأطلقه  البع�س. وميثل برنامج ا�شتدامة الذي 
املجتمعات  م���ب���ادرة  حم����ور  امل��ج��ل�����س  وي���دي���ره 
على  الرنامج  هذا  ويقوم  املتكاملة  امل�شتدامة 
واالقت�شادية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  البيئية  امل��ح��اور 
والثقافية مبا يحقق عملية تخطيط م�شتدام 
متوازن ف�شا عن احل�شول على منافع بعيدة 
االأمد مع احلفاظ يف الوقت ذاته على املقدرات 
البيئية الطبيعية والرتاثية الفريدة التي متيز 
و�شوف  �شونها.  على  وال��ع��م��ل  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
تخ�ش�س من�شتان تفاعليتان لرنامج ا�شتدامة 
يف جناح املجل�س لتعريف الزوار باملبادرات التي 
بهدف  االإ���ش��ت��دام��ة  جم��ال  يف  املجل�س  اأطلقها 
يحتذى  مثاال  لتكون  اأبوظبي  باإمارة  االرتقاء 

عاملية  م�شتدامة ومبعايري  كعا�شمة عربية  به 
وبو�شع الزوار اأي�شا االإطاع على نظام التقييم 
ب��درج��ات ال��ل��وؤل��وؤ م��ن اإ���ش��ت��دام��ة خ��ا���ش��ة نظام 
اإىل  اإ�شافة  وامل�شاريع  بالفلل  اخلا�س  التقييم 
م�شاهدة عدة م�شاريع بارزة نالت تقييم درجات 
ال��ت��ع��رف ع��ن كثب على  ال��ل��وؤل��وؤ مب��ا يتيح لهم 
بناء  عند  عليها  احل�شول  ميكن  ال��ت��ي  املنافع 
فلل م�شتدامة واملعايري املعتمدة لتحقيق ذلك 
اال�شتدامة.  مفهوم  تعزيز  يف  دوره���م  وك��ذل��ك 
و�شتك�شف  اإ�شتدامة يف اليوم الثاين من املعر�س 
ال��ل��وؤل��وؤ اجلديد  ب��درج��ات  الت�شغيل  ن��ظ��ام  ع��ن 
اخل��ا���س ب��رن��ام��ج اإ���ش��ت��دام��ة وال����ذي ي��ع��د اأداة 
والتحكم  و�شيانة  مبراقبة  للتكفل  توجيهية 
باملباين واالأنظمة اخلا�شة بها وكذلك الطاقة 
ملتطلبات  وف��ق��ا  وال��ك��ف��اءة  واالأداء  الت�شغيلية 
هو  النهائي  الهدف  ان  اإ�شتدامة حيث  برنامج 
الت�شميم  من  ب��دءا  املباين  حياة  دورة  حت�شني 
والبناء و�شوال اإىل الت�شغيل . كما �شيقوم فريق 
اإح�شاءات  م��رك��ز  ب��اإط��اق  اإ���ش��ت��دام��ة  ب��رن��ام��ج 
اإ�شتدامة اجلديد جلمع البيانات واالح�شائيات 
اإىل حجم  الت�شنيفات  ع��دد  ب��دءا من  املختلفة 
امل�شاحات االأر�شية االإجمالية التي مت تقييمها 
ب��ن��ظ��ام درج����ات ال��ل��وؤل��وؤ ل��ل��وق��وف ع��ل��ى املنافع 
متو�شط  اال�شتثمار  ع��ائ��د  وم��ع��دل  االي��ج��اب��ي��ة 
االأمد لنظام التقييم بدرجات اللوؤلوؤ على هذه 
امل�شاريع. وتتيح املن�شات التفاعلية املوجودة يف 
الطابق االأر�شي والتي حتيط بكل زوايا جم�شم 
العا�شمة 2030 للزوار التعرف عن كثب على 
اأبوظبي  خلطة  الهيكلي  العمل  اإط���ار  خطط 
 2030 والعني   2030 العا�شمة   2030-
اأبوظبي  خطة  م��رة  والأول   2030 والغربية 
البحرية -2030 من خال اأحدث املعلومات 

وال�شور الفيديوية.
وتهدف خطة اأبوظبي البحرية 2030 والتي 
اإىل  الهادفة  االإطارية  واآخ��ر اخلطط  رابع  تعد 
وت�شتهدف هذه   2030 اأبوظبي  روؤي��ة  حتقيق 
لا�شتثمارات  امل�شتدام  التطوير  اإر�شاد  اخلطة 
واخل���ا����ش���ة يف مناطق  احل��ك��وم��ي��ة  وامل����ب����ادرات 
ذاته  الوقت  ويف  وال�شاحلية  البحرية  اأبوظبي 
املحميات  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  ك��ل  ت�شخري 
حيث  وال�شياحية  الرتفيهية  للن�شاطات  املائية 
تعطي هذه اخلطط انطباعا �شاما عن مبادرات 
 .2030 اأبوظبي  روؤي��ة  يف  العمراين  التطوير 
امليزانني  طابق  يف  املتواجدة  املن�شة  تقدم  كما 
اخلدمات  م�شاريع  ع��ن  املعلومات  اأح���دث  على 
احل�شرية ملنطقة العني العمرانية واإطار عمل 
اخلا�شة  املعلومات  عن  ف�شا  التحتية  البنية 
املتو�شط  ال��دخ��ل  ذوي  م�شاكن  با�شرتاتيجية 
التجارية  ب��ال��ع��ام��ات  اخل��ا���ش��ة  واالر�����ش����ادات 
وهما من �شيا�شات التخطيط االأ�شا�شية ملجل�س 

اأبوظبي للتخطيط العمراين . وتقدم ال�شا�شة 
املتكاملة  امل�����ش��ت��دام��ة  للمجتمعات  املخ�ش�شة 
ت�شميم  لدليل  اإلكرتونية  ت�شميم  اأداة  للزوار 
بالكيفية  لتعريفهم  وذل��ك  احل�شرية  ال�شوارع 
ال�شوارع  ت�����ش��م��ي��م  م���ن خ��ال��ه��ا  ي��ج��ري  ال��ت��ي 
االأداة  ه��ذه  حت��دي��ث  مت  وق��د  حاليا  احل�شرية 
ت�شميم  دليل  من  املعدلة  الن�شخة  مع  متا�شيا 
ال�شوارع احل�شرية الإبراز دور الدليل يف اإجراء 
�شوارع  تخطيط  يف  امل��ط��ل��وب��ة  التغيري  عملية 
اأبوظبي لتتيح للم�شتخدمني بالتايل قدرا اأعلى 
�شريا  التنقل  و�شهولة يف  وال��راح��ة  االأم���ان  من 
التنظيم  لوائح  من�شة  وتعر�س  االأق���دام.  على 
وم��راج��ع��ة امل�����ش��اري��ع ال��ت��ط��وي��ري��ة امل���وج���ودة يف 
طابق امليزانني يف جناح املجل�س عملية مراجعة 
امل�شاريع التطويرية اجلديدة التي اأزاح جمل�س 
عنها  ال�����ش��ت��ار  ال��ع��م��راين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي 
املن�شة-  ه��ذه  وت�شلط   .2013 اأب��ري��ل   10 يف 
املخ�ش�شة للتعريف باآلية تقدمي طلبات املوافقة 
عملية  على  ال�شوء  التطويرية-  امل�شاريع  على 
يف  التطويرية  للم�شاريع  اجل��دي��دة  امل��راج��ع��ات 
اإمارة اأبوظبي من خال نظام التطبيقات عر 
�شبكة االنرتنت. ومن جانب اآخر ي�شتطيع زوار 
العمراين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ج��ن��اح 
 2013 اأب���وظ���ب���ي  امل�������ش���ارك يف ���ش��ي��ت��ي ���ش��ك��ي��ب 
التعرف ب�شكل خمت�شر على املكونات الرئي�شية 
اأبوظبي  بالعا�شمة  اخل��ا���س  التطوير  لنظام 
اإط�����ار ال��ع��م��ل ال��ت�����ش��ري��ع��ي الإدارة  وال�����ذي ي��ع��د 
لتوجيهات  وفقا  والتطوير  االأرا�شي  ا�شتخدام 
جمل�س  وي���ع���ت���زم   2030 ال���ع���ا����ش���م���ة  خ���ط���ة 
اأبوظبي للتخطيط العمراين اإزاحة ال�شتار عن 
نظام التطوير خال االأ�شهر القادمة . ويقدم 
هذا النظام الذي يعمل على تنظيم جميع اأنواع 
اأبوظبي  ال��ت��ط��وي��ري��ة يف  امل�����ش��اري��ع  وارت��ف��اع��ات 
ملبادرات  ال��دع��م  وامل��ق��رتح��ة  القائمة  فيها  مب��ا 
اأبوظبي املختلفة يف جمال التخطيط واالرتقاء 

بنمط احل��ي��اة وك��ذل��ك ب��رن��ام��ج اإ���ش��ت��دام��ة من 
ت��ط��وي��ري��ة مرتابطة  اإق���ام���ة م�����ش��اري��ع  خ����ال 
يف  لت�شهم  ال��ب��ع�����س  بع�شها  م���ع  وث��ي��ق  ب�����ش��ك��ل 
ظل  ويف  متكاملة.  م�شتدامة  جمتمعات  اإر�شاء 
املعلومات  اأنظمة  به  الذي تقوم  الدور احليوي 
اجلغرافية بالن�شبة ملجل�س اأبوظبي للتخطيط 
م�شاهدة  م��ن  املخططني  متكني  يف  ال��ع��م��راين 
وخطط  الرئي�شية  املخططات  م��اءم��ة  م��دى 
�شمن  التطويرية  وامل�����ش��اري��ع  التحتية  البنية 
املن�شات  اح���دى  تعر�س  ال��ق��ائ��م  امل��دي��ن��ة  ن�شيج 
املوجودة يف طابق امليزانني دور اأنظمة املعلومات 
اجلغرافية ويف الواقع تتيح هذه االأنظمة اأدوات 
االأهمية  غ��اي��ة  ت��ع��ت��ر يف  ت��خ��ط��ي��ط ج��غ��راف��ي��ة 
فيما  اال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال���ق���رار  ات��خ��اذ  عملية  يف 
يتعلق باختيار مواقع امل�شاريع املزمع تنفيذها. 
االأحبابي مدير عام جمل�س  �شعادة فاح  واأك��د 
يف  امل�شاركة  اأن  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي 
للجمهور  تتيح  اأبوظبي  �شكيب  �شيتي  معر�س 
وم�شاريع  م��ب��ادرات  على  مو�شع  ب�شكل  التعرف 
املختلفة  ال��ت��وا���ش��ل  اأدوات  خ��ال  م��ن  املجل�س 
التي مت ت�شميها لهذا العر�س بدءا من الروؤية 
امل�شتقبلية الإمارة اأبوظبي و�شوال اإىل املبادرات 
العمرانية وامل�شاريع التطويرية التي يقوم بها 
بها.  املتعلقة  امل�شتجدات  اأح��دث  واإب��راز  املجل�س 
ويعد معر�س �شيتي �شكيب اأبوظبي حدثا مهما 
العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  ملجل�س  بالن�شبة 
للتاأكيد على دوره يف تخطيط البيئات العمرانية 
االقت�شادية  التنمية  م��واك��ب��ة  يف  ت�شهم  ال��ت��ي 
واالج��ت��م��اع��ي��ة امل��ن�����ش��ودة ل���اإم���ارة وال��ع��م��ل يف 
ال�شكان  بجودة حياة  االرتقاء  على  ذات��ه  الوقت 
اإر�شاء معايري جديدة من  ويتطلع املجل�س اإىل 
التميز من خال اإطاق الت�شريعات واملبادرات 
اإقامة  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  ال�����ش��ل��ة  ذات  واالأدوات 
االأ�شا�شية  ال��ن��واة  ت�شكل  م��رتاب��ط��ة  جمتمعات 
املقدرات  وحماية  اال�شتدامة  م��ب��ادئ  لتحقيق 

اأبوظبي. ومن  الطبيعية والبيئية التي متلكها 
اأجل تكامل املعلومات التي وفرها يف جناحه كان 
اأبوظبي للتخطيط العمراين من رواد  جمل�س 
مركز موؤمتر روؤية 2030 واملقام بالتوازي مع  
املجل�س ل�شركائه  الذي يتيحه  التجربة   مركز 
اجلمهور  م��ع  توا�شل  كمن�شة  اال�شرتاتيجني 
امل�شاريع  ع��ن  امل�����ش��ت��ج��دات  ب��اأح��دث  لتعريفهم 
واملبادرات التي يقومون بها والرتويج يف الوقت 
كمبادرات  امل�شتقبلية  اأب��وظ��ب��ي  مل�����ش��اري��ع  ذات���ه 
متكاملة. ومن خال من�شة التوا�شل امل�شرتكة 
هذه والتي تلقي ال�شوء على امل�شاريع احليوية 
اأب���وظ���ب���ي ودوره������ا يف حتقيق  ال���ت���ي حت��ت�����ش��ه��ا 
اأبوظبي  2030 يتطلع جمل�س  اأبوظبي  روؤي��ة 
اأبرز  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  اإىل  ال��ع��م��راين  للتخطيط 
العمرانية  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  وامل����ب����ادرات  امل�����ش��اري��ع 
التعاون  م���ن خ����ال  اأب���وظ���ب���ي وذل�����ك  الإم������ارة 
ال�شركاء  خم��ت��ل��ف  م����ع  احل���ث���ي���ث  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
م���ن امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة. وب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
التجربة  مركز  من�شة  توفرها  التي  املعلومات 
اأو�شع  م��ع��ل��وم��ات  اإىل  ال��و���ش��ول  ل���ل���زوار  مي��ك��ن 
 2030 روؤي��ة  من خال �شفحة مركز جتربة 
اأبوظبي  مل��ج��ل�����س  االإل�����ك�����رتوين  امل����وق����ع  ع���ل���ى 
فان  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر  ال��ع��م��راين.  للتخطيط 
تاأ�ش�س  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س 
2007 هو  ل�����ش��ن��ة   23 رق���م  ق���ان���ون  مب��وج��ب 
الهيئة امل�شوؤولة عن م�شتقبل البيئة العمرانية 
التي  املخت�شة  ال�شلطة  وه��و  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
2030 خ��ط��ة اإط���ار  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��ع��ت خ��ط��ة 
اأول  الفريق  ويرتاأ�شه  العمراين  الهيكل  عمل 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ورئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي . وي��ع��م��ل جمل�س 
حتديد  ع��ل��ى  ال��ع��م��راين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي 
عوامل  توفري  على  واحل��ر���س  االإم���ارة  مامح 
التنمية امل�شتدامة والبنية التحتية والتخطيط 
من  املتميزة  احل��ي��اة  وج���ودة  ونوعية  املجتمعي 
خ���ال االإ�����ش����راف ع��ل��ى م�����ش��اري��ع ال��ت��ط��وي��ر يف 
على  املجل�س  يعمل  كما  ككل.  واالإم���ارة  املدينة 
لكلتا  التخطيط  يف  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  �شمان 
جمل�س  ويهدف  والقائمة.  امل�شتقبلية  املناطق 
تنفيذ  اإىل  اأوال  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي 
اآل  روؤي��ة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال��ت��ي متتد  اهلل   ال��دول��ة  حفظه  رئي�س  نهيان 
له  املغفور  و�شعها  التي  العظيمة  ال��روؤي��ة  م��ن 
التطوير  يف  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
امل�شتمر الأبوظبي بحيث متتلك جميع مقومات 
ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ع��امل��ي��ة . ك��م��ا ي��ه��دف امل��ج��ل�����س من 
ويف  حمليا  العمرانية  املخططات  و�شع  خ��ال 
دول اخلليج ودول العامل اإىل اأن ي�شبح ال�شلطة 
الرائدة عامليا يف جمال التخطيط والت�شميم. 

اأبوظبي للتخطيط العمراين ي�شلط ال�شوء على اأحدث م�شاريع روؤية اأبوظبي 2030 يف �شيتي �شكيب اأبوظبي 2013
15

•• دبي-وام:

عقدت جلنة ال�شوؤون املالية واالقت�شادية وال�شناعية للمجل�س الوطني 
االحتادي اجتماعها الثالث والع�شرين من دور االنعقاد الثاين ام�س 
احتادي  قانون  م�شروع  خاله  ناق�شت  بدبي  العامة  االأمانة  مقر  يف 
يف ���ش��اأن اع��ت��م��اد احل�����ش��اب اخل��ت��ام��ي ل��احت��اد واحل�����ش��اب��ات اخلتامية 
دي�شمر   31 يف  املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  امللحقة  امل�شتقلة  للجهات 
الظاهري  را�شد  �شلطان  �شعادة  برئا�شة  اللجنة  وناق�شت   .2011
رئي�س اللجنة مع ممثلي وزارتي الداخلية والعمل املاحظات الواردة 
عقد  اللجنة  وق���ررت  القانون  م�شروع  يف  املحا�شبة  دي���وان  تقرير  يف 

اأبريل احلاىل لاطاع على تقرير اللجنة   21 اجتماعها القادم يف 
ق��ان��ون احل�����ش��اب اخل��ت��ام��ي ومناق�شة م�����ش��روع قانون  ح���ول م�����ش��روع 
احتادي ب�شاأن امل�شاريع واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة. ح�شر االجتماع 
�شعادة كل من مروان اأحمد بن غليطة مقرر اللجنة واأحمد عبداهلل 
الرقباين  �شعيد  وحم��م��د  ال��زع��اب��ي  ع��ب��داهلل  وعبدالعزيز  االأع��م��ا���س 
احلنكي  �شامل  �شعيد  العميد  الداخلية  وزارة  اللجنة..ومن  اأع�شاء 
عبدالرحمن  ع��ادل  والعقيد  امل�شاندة  واخل��دم��ات  املالية  ع��ام  مدير 
ال�شلحدي  حممد  علي  والنقيب  املالية  ال�شوؤون  ادارة  مدير  عبداهلل 
رئي�س ق�شم املوازنة والتخطيط املايل والعميد حممد علي املرزوقي 
مدير اإدارة امل�شاريع الهند�شية و�شيانة املباين. كما ح�شر ممثلون من 

وزارة العمل وهم �شعادة �شيف ال�شويدي وكيل الوزارة امل�شاعد لقطاع 
التدقيق  مكتب  مدير  ب��اوزي��ر  ابراهيم  وان�شراح  امل�شاندة  اخل��دم��ات 
املالية  املوارد  اإدارة  بنار مدير  اأحمد عبدالرحيم  وامل�شت�شار  الداخلي 
وامل�شت�شار حم�شن متويل من مكتب التدقيق الداخلي. وكان املجل�س 
الوطني االحت��ادي قد تلقى من احلكومة م�شروع قانون احت��ادي يف 
�شاأن اعتماد احل�شاب اخلتامي لاحتاد واحل�شابات اخلتامية للجهات 
 2011 دي�شمر   31 يف  املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  امللحقة  امل�شتقلة 
وذل���ك وف��ق��ا ل��ل��م��ادة  89 م��ن ال��د���ش��ت��ور وال��ت��ي تن�س على م��ع عدم 
االحتادية  القوانني  تعر�س م�شروعات   110 امل��ادة  باأحكام  االإخ��ال 
مبا يف ذلك م�شروعات القوانني املالية على املجل�س الوطني االحتادي 

قبل رفعها اإىل رئي�س االحتاد لعر�شها على املجل�س االأعلى للت�شديق 
اأن  وله  امل�شروعات  هذه  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  ..ويناق�س  عليها 
اأو يرف�شها . ووفقا للمذكرة االإي�شاحية مت  اأو يعدلها  يوافق عليها 
اإعداد م�شروع القانون من  8 مواد تت�شمن بيان تنفيذ ميزانية كل 
م�شمولة  امل�شافة  واالإي����رادات  املخ�شومة  امل�شروفات  احت��ادي��ة  جهة 
الفرق   لبيان  املعدلة  املعتمدة  بتقديراتها  مقارنة  املقرتح  بالت�شريع 
عن  املخ�شومة  امل�����ش��روف��ات  نق�س  ح��ال��ة  يف  م�شتخدم  غ��ري  اع��ت��م��اد 
اإما زيادة  تقديراتها املعتمدة املعدلة يف حالة االإي��رادات يكون الفرق 
االإيرادات امل�شافة عن تقديراتها املعتمدة اأو نق�س االإيرادات امل�شافة 

عن تقديراتها املعتمدة

مالية الوطني االحتادي ت�شتكمل مناق�شة احل�شاب اخلتامي لالحتاد 2011 
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العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
    اعالن بالن�سر 

ام��ام جلنة  املنظورة  ايجارية  ( منازعات  رق��م   )2012/915  الق�شية  يف  لقد 
احمد  من/خالد  وامل��رف��وع��ة  اخلام�شة(  االيجارية)اللجنة  امل��ن��ازع��ات  ف�س 
ال�شيد حممد الها�شمي- العان املدعى عليه/ عبداهلل ماجد �شعيد ابوعبلة 
الزعابي )التجديد من ال�شطب والتعقيب من التقرير( ن�شراً حل�شور جل�شة 
يوم االربعاء املوافق 2013/4/17 يف ال�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر اللجنة الكائن 
يف ابوظبي- �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج 

فيا رقم 2، وذلك على نفقة املدعي.

جلنة ف�س املنازعات اليجارية          
                                                     اللجنة اخلام�سة   

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

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
    اعالن بالن�سر 

املنظورة  اي��ج��ارات   )  2013/1062( رق��م  الق�شية  يف  ت��ق��رر  لقد 
الثانية  اللجنة  )ابوظبي(  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام 
العقارية، وذلك العان  : موؤ�ش�شة متكن  املدعية  واملرفوعة من 
موؤ�ش�شة   -2 ال�شويدي  �شلطان  احمد  في�شل   -1 عليهما:  املدعى 
يوم  جل�شة  ال��دع��وى  لنظر  حت��دد  وق��د  ن�شرا  العقارية  رمياك�س 
الثاثاء املوافق 2013/5/7 يف ال�شاعة 06.00 م�شاًء يف مقر اللجنة 

وذلك على نفقة �شاحب العاقة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
    اعالن بالن�سر 

املنظورة  اي��ج��ارات   )  2013/1060( رق��م  الق�شية  يف  ت��ق��رر  لقد 
امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية )ابوظبي( اللجنة ال�شاد�شة 
العقارية، وذلك العان  : موؤ�ش�شة متكن  املدعية  واملرفوعة من 
املدعى عليهما: 1- �شريف رجب خمتار رجب 2- موؤ�ش�شة رمياك�س 
االثنني  ي��وم  ال��دع��وى جل�شة  لنظر  وق��د حت��دد  ن�شرا  ال��ع��ق��اري��ة 
املوافق 2013/4/22 يف ال�شاعة 12.00 ظهراً يف مقر اللجنة وذلك 

على نفقة �شاحب العاقة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 189 /2013   مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  ح�شني  يو�شف  حممد  الطاف  حممد  مدعي/ 
عليه: حممد ا�شام الدين حممد غام حممد اجلن�شية: باك�شتان  مو�شوع 
الدعوى: املطالبة مالية مببلغ وقدره 3.000 درهم املطلوب اعانه: حممد 
بالن�شر حيث  باك�شتان عنوانه:  الدين حممد غام حممد اجلن�شية:  ا�شام 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 
ال�شاعة 8.30  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  2013/4/18 موعدا لنظر 
بدائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة  و�شورا 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/9
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 113 /2013   مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي/ عادل طالب حممد �شعيد اجلناحي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ال�شارجي  را�شد  عبدالعزيز 
ال�شارجي  را�شد  اعانه:عبدالعزيز  املطلوب  درهم   75.000 مببلغ  مالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية: 
اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/4/23 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/14
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 174 /2013   مد جز- م ر- ب- اأظ

وليد  عليه:  مدعي  فل�شطني  اجلن�شية:  عيده  ابو  �شحاده  علي  نائل  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  احمد  ال�شادق  حممد  العربي  ال�شيد 
مطالبة مالية 1.000 درهم املطلوب اعانه:وليد ال�شيد العربي حممد ال�شادق 
احمد اجلن�شية: م�شر  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/4/16 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/08
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1085 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ عاء الدين فتح اهلل مروك علي   العنوان بالن�شر نعلمك 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/4/1م  امل��واف��ق  ب��ت��اري��خ  ان��ه 
حكمت  بالتايل:  ح�شن  مهدي  حامد  كمال   / ل�شالح  اع��اه  بالرقم  امل��ذك��ورة 
مبلغا  املدعي  اىل  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  املحكمة  مبثابة احل�شوري: 
اتعاب  وقدره 8000 درهما والزمته بامل�شاريف منها مبلغ مائتي درهم مقابل 
املحكمة  بتوقيعي وختم  .���ش��در  م��ن ط��ل��ب��ات.    ذل��ك  م��اع��دا  املحاماة ورف�شت 
بتاريخ املوافق 2013/4/14 حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/ه�سام  توفيق عبدالغني    
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية  الوىل      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/613 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- امنيات بروبرتيز تويلف ليمتد  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ يوليا ياكوبوفا وميثله: حممد ح�شن حممد البحر نعلنكم باحلكم ال�شادر 
يف الدوى رقم 2011/364 ا�شتئناف عقاري يوم اخلمي�س بتاريخ 2012/9/13 باعتباره 
�شندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )7370080 درهم( وت�شليمه اىل 
طالب التنفيذ او خزينةاملحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعان. 2- بف�شخ 
والفائدة  اعاه  املذكور  باملبلغ  �شدها  املنفذ  وبالزام  الدعوى  مو�شوع  الوحدات  عقد 
القانونية بواقع 9 % �شنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2010/3/3 
وحتى متام ال�شداد.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/467 )عمايل جزئي ( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
العلياء  خلدمات تنظيف املباين جن�شيته/  اقام املدعي/ديراتا هالدير 
ت:  الب�شتان-  عجمان   عنوانه:  بنغادي�س  جن�شيته:  هالدير  �شاجنوى 
   - عجمان   ج��زئ��ي-  -ع��م��ايل   2013/467 ب��رق��م  ال��دع��وى    0555725956
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  دره��م   18340 مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها 
او بوا�شطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا 
وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق يوم 22 من �شهر ابريل ل�شنة 2013 وذلك 

للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/4/14
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/503و 2013/505 )عمايل جزئي (
 بوا�سطة الن�سر

املدعى عليها/ امون ملقاوالت  بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل 
اكر  علي  مون�شيك  ع��امل  امل��دع��ي/���ش��اه��ا  اق���ام  قانونيا  ميثلها  وم��ن  العامة  ال�شيانة 
الدعوى برقم 2013/503   0552763253 : امل�شفح- هاتف  ابوظبي-  مون�شيك عنوانه: 
-عمايل جزئي- عجمان  -   ومو�شوعها املطالبة مببلغ 17200 درهم والفائدة بواقع 
9% واق����ام امل��دع��ي/ حم��م��د ج���ال ال��دي��ن اب���و ط��اه��ر ع��ن��وان��ه: اب��وظ��ب��ي - امل�شفح ت: 
املطالبة  برقم 2013/505 )عمايل جزئي( عجمان ومو�شوعها  الدعوى   0556293120
االبتدائية  امام حمكمة عجمان االحتادية  باحل�شور  فانت مكلف  درهم   13200 مببلغ 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق يوم 22 من �شهر ابريل 

ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/4/11
       قلم الكتاب

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1372 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
طالب التنفيذ/ حمد علي حممد عبود الكعبي   اجلن�شية: االمارات  املنفذ �شده 
جمال  اعانه:  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  عو�س   احمد  عبدال�شام  جمال   :
عبدال�شام احمد عو�س اجلن�شية: م�شر عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/232 مد جز- م 
ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/2 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة 
تفاديا  اعاه،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1721 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
طالب التنفيذ/ خليفه عبيد خمي�س عبداهلل الظاهري   اجلن�شية: االمارات  
املنفذ �شده : حممد حامد �شعيد اجلن�شية:  غري حمدد  املطلوب اعانه:  
ان طالب  بالن�شر مبا  عنوانه:  اجلن�شية:  غري حمدد   �شعيد  حممد حامد 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/947 
 2013/5/8 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع  ر-ب-  م  جز-  مد 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني 

لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 341 /2012 مد كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/حممد �شيف العبد �شاملني النعيمي اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: 
�شامل عبداهلل �شيف عي�شى اجلن�شية: االمارت مو�شوع الدعوى: ندب خبري  
عنوانه:  االمارت  اجلن�شية:  عي�شى  �شيف  عبداهلل  اعانه/�شامل  املطلوب 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التمهيدي(   باحلكم  بالن�شر)اعان 
اعاه وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/6 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  املركز االداري �شخ�شيا  الكائنة  العني االبتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/7
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني   البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
             اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 63 /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

ايران  بور/  طاهر  مريدر   حممود  عنه  وكيا  الكعبي  �شعيد  احمد  مدعي/�شيف 
-اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: موؤ�ش�شة النهر اجلارى للمقاوالت العامة ميثلها/ 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات     اجلن�شية:  واخرون  م�شري  وعواد  يو�شف  من  كا 
ا�شتكمال االعمال 125000 درهم + التعوي�س عن التاخري مدة 80 يوم مببلغ 80000  
من  كا  ميثلها/  العامة  للمقاوالت  اجلارى  النهر  اعانه/موؤ�ش�شة  املطلوب  درهم 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  م�شري    وعواد  يو�شف 
الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/4/21 موعدا لنظر 
ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني   البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
             اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 65 /2013 جت كل- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/موؤ�ش�شة اطل�س خان حاجي لتجارة خردة و�شكراب مواد البناء وكيا عنها/ 
للمقاوالت  تيم  توب  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  حممد  عفاري  حممد  امري 
العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: ملف رقم 2013/58  حمال من الدائرة 
التجارية اجلزئية- �شداد قيمة االيجار وقيمة اجليكات بقيمة 110000 درهم   املطلوب 
ان  بالن�شر  حيث  االمارات  عنوانه:  العامة اجلن�شية:  للمقاوالت  تيم  اعانه/توب 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/4/23 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني   البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
    اعالن  يف الدعوى رقم 2013/27 بالن�سر

املدعى : حارب مغري �شامل حارب العميمي املطلوب اعانه: احلوت للخط 
والر�شوم وميثلها عي�شى حممد علي العنوان: بالن�شر مبا ان املدعي رفع 
املوافق 2013/4/15 موعدا  االثنني  ي��وم  وح��دد  اع��اه  امل��ذك��ورة  الدعوى 
ام���ام جلنة  ظ��ه��را   12.00 ال�����ش��اع��ة  ب��احل�����ش��ور  ف��ان��ت مكلف  ل���ذا  لنظرها 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العني  يف  الكائنة  االي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�س 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بالرد و�شورا منها بعدد اخل�شوم لدى ق�شم 

التح�شري وذلك خال خم�شة ايام من تاريخ ن�شر االعان.

   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/279 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

�شلطان عبدالعزيز حممد ح�شن املرزوقي اجلن�شية: االمارات  وطلب الت�شديق 
التجاري )اوميغا خلدمات  اال�شم  :تنازل يف  يت�شمن  التوقيع يف حمرر  على 
حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�شة  الب�سائع(  �سحن 
رقم امللف )56157( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل::فوزي 
عي�شه �شعيد علي الكربي اجلن�شية: االمارات  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 االعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/272  

عجمان:ال�شيد/ والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
على  الت�شديق  وطلب  االم��ارات   اجلن�شية:  اجل�شمي  عبداهلل  احمد  زكريا  عبدالعزيز 
 ) ذ.م.م  فورمز  يوين  )ليان  التجاري  اال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع 
واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )45000( وامل�شجل 
اجل�شمي  احمد  زكريا  عبدالعزيز  اىل::�شعود  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى 
اجلن�شية: االمارات مبوافقة: حممد نبيل حممد �شتا اجلن�شية: االردن  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 االعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 277 /2013   ح نف�س- م ر- ب- اأظ

علي  ابراهيل  خليل  عبداهلل  بوكالة/  احلمادي  علي  ابراهيم  خليل  مدعي/ 
املغرب    اجلن�شية:  حمر�س  هند  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  احلمادي 
هند  اعانه/  املطلوب  املنزل   اىل  والعوده  زوجية  طاعة  الدعوى:  مو�شوع 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  املغرب  اجلن�شية:  حمر�س 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/15 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/4/10
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 881و882و872 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيني/ 1- ديلوار مياه حبيب الرحمن 2-�شمام خان �شهد اهلل خان 3-زاكري 
�شري  فاك  عليه:  مدعي  اجلن�شية:بنغادي�س  عبداخلالق  ليت  ح�شني 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت 
اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  �شري  فاك  اعانه/  املطلوب  عمالية 
االمارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/4/21 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة حمكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة  ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/09
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3478 /2012   عم جز- م ع- ب- اأظ

بنغادي�س    اجلن�شية:  حواالدار  عبدالرب  بهار  اهلل  حبيب  حممد  مدعي/ 
االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  ال�شام  جنم  �شركة  عليه:  مدعي 
ال�شام  جنم  �شركة  اعانه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت 
الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/4/21 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
او  العمالية �شخ�شيا  الكائنة حمكمة  ابوظبي االبتدائية -  ب� حمكمة  الثالثة 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

2013/3/25
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 891 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

اكرتن�س  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  اكر  نور  اكر  �شهيل  مدعي/  
النظمة املوا�شات اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  املوا�شات  النظمة  اعانه/اكرتن�س  املطلوب 
اقام  املدعي  ان  حيث  ن�شراً(  الدعوى  بعري�شة  عليها  املدعى  بالن�شر)اعان 
 2013/4/22 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى 
امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
العمالية  حمكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/4/09
قلم املحكمة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1072 /2013   عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  تون�س  اجلن�شية:  مواي�شي  بلقا�شم  بنت  �شعيدة  مدعي/  
االمارات  اجلن�شية:  واملنا�شبات  الزفاف  حفات  تنظيم  لتعهدات  اخليايل 
لتعهدات  اخليايل  اعانه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
تنظيم حفات الزفاف واملنا�شبات اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث 
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
ال�شاعة 8.30  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  2013/4/22 موعدا لنظر 
الكائنة حمكمة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة  و�شورا 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ   2013/4/15     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1503/ 2012 -عمايل- م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف  االمارات  اجلن�شية:  اال�شامي  ابوظبي  م�شرف   : امل�شتاأنف 
عليه:�شاحله مروك �شعيد بن حيدره  اجلن�شية: االمارات مو�شوع اال�شتئناف 
اعانه/ املطلوب  15612.61درهم   مالية  مطالبة  امل�شتاأنف  احلكم  الغاء   :

�شاحله مروك �شعيد بن حيدره  اجلن�شية: االمارات العنوان: بالن�شر  مبا ان 
امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/610 عم جز- م ع- 
ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/4/16 لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي 
الكائنة-  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

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

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

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
حممد/   عبادى  قا�سم  الدين  /حمى  املواطن  اإلينا  تقدم 
الدين(  )حمى  من  ا�شمه  تغيري  بطلب  اجلن�شية  االماراتي 
عليه  كان  اذا  لاإفادة عما  وتقرر خماطبتكم  ) خليفه(  اىل 
مطلوب  او  ا�شمه،  تغيري  من  متنع  جزائية  قيود  او  �شوابق 
الأي جهة.  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور 

باملحكمة خال 15 يوما من تاريخ ن�شر االعان .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2973 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
املنفذ �شده  الكا�شم اجلن�شية: بنغادي�س   ابو  التنفيذ/ نذر اال�شام  طالب 
االمارات     اجلن�شية:  واليكرتوميكانيكال  الكهربائية  للمقاوالت  االندل�س   :
واليكرتوميكانيكال  الكهربائية  للمقاوالت  االندل�س  اعانه:  املطلوب 
اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
اأ ظ  م ع- ب-  الدعوى رقم 2012/1276 عم جز-  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند 
لنظر طلب  املوافق 2013/4/23 موعدا  الثاثاء  يوم  لنظره جل�شة  - وحدد 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-  الكائنة   
اعاه،  ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/124 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
�شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  زير حممود مريان جول  التنفيذ/  طالب 
اعانه:  املطلوب  االمارات   اجلن�شية:  للديكور  ات�س  اند  ات�س  اجلودة   :
اجلودة ات�س اند ات�س للديكور اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان 
الدعوى رقم  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  التنفيذ تقدم بطلب  طالب 
2012/792 عم جز- م ع- ب- اأ ظ - وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/5/2 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم العمايل                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10767 بتاريخ 2013/4/15    
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 2012/2023 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:  2012/9770 
�شدر  قد  بالن�شر   : عنوانه  االم���ارات   العامة-  للمقاوالت  /ارابيا  عليه  املحكوم  اىل 
�شدك حكم يف الق�شية رقم ) 2012/1676( ل�شالح املدعي)حممد منري غالم قادر- 
باك�ستان   ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، ودفع الر�شم 
املحدد لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالتي: مطالبة مالية 1- املبلغ املطلوب 
حت�شيله:10.515 درهم 2- ر�شم الت�شريح بالتنفيذ 3- املبلغ املطلوب حت�شيله املجموع 
امل��ح��ددة يف  ام��ام ه��ذه املحكمة للجل�شة  ل��ذا فانت مكلف باحل�شور   : 10.515 دره��م  
ال�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/4/23م. لتنفيذ ما ذكر اعاه ، ويف حاله تخلفك 
بتوقيعي  �شدر  املنا�شبة.  القانونية  االج���راءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فان  ذلك  عن 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/10.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/412 جتاري كلي                
اىل املدعى عليه /1- �شركة يوناتيد جرين �س م ح  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �شركة ميتاليومفورم جي ام بي ات�س وميثله: احمد ح�شن رم�شان اآل علي   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره )4200000 
والر�شوم   ) دره���م   400000( ووق����دره  مببلغ  بتعوي�س  عليها  امل��دع��ى  وال����زام  دره����م( 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة املرتتبة عليه بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
�شمول  جت��اري   2013/74 رق��م  التحفظي  احلجز  بثبوت  ب�شحة  واحلكم  التام  ال�شداد 
احلكم بالنفاذ املعجل باكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/18 
ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9:30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة ايام على االقل .
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/161 تنفيذ ايجارات
ان  االقامة مبا  �شامل جمهول حمل  كلثم عبداهلل  املنفذ �شده/1-  اىل 
من  ال�شادر  ال��ق��رار  مبوجب  �����س.ذ.م.م  للعقارات  م��ي  التنفيذ/  طالب 
اللجنة الق�شائية اخلا�شة بالف�شل بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين ببلدية 
دبي فانك مكلف باالآتي:- �شداد املبلغ املنفذ به وقدره )151474( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خال 15 يوم من تاريخ ن�شر 
هذا االعان.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا 

االعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/12  ا�ستئناف عقاري    

)��������س.ذ.م.م(   جم��ه��ول حمل  -���ش��رك��ة جولثي  ���ش��ده /1  امل�شتاأنف  اىل 
وميثله:  ليمتد  انف�شتمنتز  بيني  /���ش��رك��ة  امل�����ش��ت��اأن��ف  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
حبيب حممد �شريف عبداهلل املا  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
لها  بتاريخ 2013/1/10 وحددت  كلي  رقم 2010/324 عقاري  بالدعوى 
جل�شه يوم الثاثاء املوافق 2013/5/14 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
رقم  ch.1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10767 بتاريخ  2013/4/15      

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2013/24 طعن مدين   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
الطاعن/ �شركة تران�شجارد جروب �س ذ م م وميثله: عبدالرحمن حممد 
عي�شى جمعة   باعان املطعون �شده /1- ماك اير انرتنا�شونال - م م ح     

جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاه ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
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�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو  بن خليفة 
نادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
اأبوظبي الدويل للريا�شات البحرية..تنطلق 
يوم اجلمعة القادم مناف�شات �شباق االإمارات 
للدراجات املائية � جولة اأبوظبي. وت�شارك يف 
اجلولة �شبع فئات خمتلفة من فئات ال�شباق 
مع م�شاركة �شخمة من حوايل 80 مت�شابقا 
وم�شاركتهم  ح�����ش��وره��م  امل��ت��وق��ع  م��ن  ع��امل��ي��ا 

هي  امل��ائ��ي��ة  ال���دراج���ات  مناف�شات  و�شتكون   .
�شباقات  ليختتم  للنادي  املحلي  املو�شم  ختام 
امل���ح���رك���ات احل���دي���ث���ة ل���ه���ذا امل���و����ش���م . وق���ال 
النادي  ع���ام  م��دي��ر  م�شاعد  ال��رم��ي��ث��ي  ���ش��امل 
من  ي�شعى  للبطولة  التنظيمي  الطاقم  ان 
خال هذا ال�شباق االأخري الأن يكون يف اأبهى 
واأنه  �شيما  ال  تنظيمية  لوحة  واأجمل  �شورة 
تظل  ول��ك��ي  احل���ايل  املحلي  للمو�شم  اخل��ت��ام 
حا�شرة  احلديثة  البحرية  ال�شباقات  ذك��رى 

لدى اجلماهري التي �شتتابع ال�شباق . واأ�شار 
اجلماهري  ملن�شة  ال��دخ��ول  اأن  الرميثي  اإىل 
لكل  باملجان  �شيكون  ال�شباق  اأح���داث  ملتابعة 
من يرغب باحل�شور ومتابعة اأن�شطة النادي 
وبطوالته املختلفة.. الفتا اىل اأنها ال�شيا�شة 
بهدف  تاأ�شي�شه  منذ  ال��ن��ادي  ينتهجها  التي 
يح�شر  ملن  والتحدي  املتعة  اأج��واء من  خلق 
العطلة  ي���وم  االأم������واج يف  ك��ا���ش��ر  ال�����ش��ب��اق يف 
الرتفيهي  اجل�����دول  م���ن  ج�����زءا  ت���ك���ون  واأن 

اأجواء  اأن  واأ���ش��اف   . اليوم  ه��ذا  للجمهور يف 
الطق�س املعتدلة حاليا �شت�شاعد على ح�شور 
اجل��م��ه��ور وم��ت��اب��ع��ة ال�����ش��ب��اق ب��اال���ش��اف��ة اىل 
قبالة  اإع���داده���ا  مت  ال��ت��ي  ال�شخمة  امل��ن�����ش��ة 
احل�شور  بت�شاعف  امله  عن  معربا  ال�شباق 
االأح���داث  ال��ن��ادي يف جميع  ين�شده  م��ا  وه��و 
كا�شر  اإن  ال��رم��ي��ث��ي  وق����ال   . ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي 
ال�شياحية  ل��اأف��واج  ه��و قطب مهم  االأم���واج 
هواية  ملمار�شة  الكا�شر  ملنطقة  تتوافد  التي 

الت�شوير وبالتايل فاإن النادي اغتنم الفر�شة 
واختار هذا اليوم بالتحديد من ايام االأ�شبوع 
لتنظيم بطوالته املختلفة. واأكد الرميثي اأن 
ال��ن��ادي وف��ر ك��ل االإم��ك��ان��ات ال��ازم��ة الإجناح 
احل���دث اخل��ت��ام��ي ل��ه��ذا امل��و���ش��م ح��ي��ث �شيتم 
يوم  قبل  للمت�شابقني  املناف�شة  م�شار  اإع���داد 
ك���ام���ل ب���االإ����ش���اف���ة ل��ل��م��ع�����ش��ك��ر اخل���ا����س بهم 
ال�شباق  اإع��داد منطقة  النادي كما مت  بجوار 
لتائم اجلمهور احلا�شر من ناحية الدخول 

وامل��واق��ف وغ��ريه��ا م��ن االإع����دادات الازمة. 
وتبداأ مناف�شات الدراجات املائية يوم اجلمعة 
مع املرحلة الرئي�شية االأوىل والتي تنطلق يف 
الرئي�شية  املرحلة  ثم  �شباحا  التا�شعة  مت��ام 
الثانية والتي �شتنطلق يف متام الثالثة ظهرا 
ه��ي جال�س  ف��ئ��ات  �شبع  و���ش��ت��ك��ون مب�����ش��ارك��ة 
واقفني  وج��ال�����س  مبتدئني  وج��ال�����س  ���ش��ت��وك 
وجال�س  نا�شئني  وج��ال�����س  حم���دود  وج��ال�����س 

حمرتفني وفئة احلركات اال�شتعرا�شية .

ال�شارقة  ب���ن���ادي  االول  اأم�������س  م�����ش��اء  اخ��ت��ت��م��ت 
الرابعة  البطولة  مناف�شات  وال�شباق  للفرو�شية 
لقفز احلواجز التي اأقيمت �شمن �شل�شلة بطوالت 

القفز املحلية.
املغلقة  بال�شالة  اقيمت  ال��ت��ي  البطولة  و���ش��ه��دت 
االأ�شواط  القاب  على  �شاخنة  مناف�شات  النادي  يف 
ال�����ش��ب��ع��ة وال���ت���ي اق��ي��م��ت ب��رع��اي��ة ���ش��رك��ة لوجنني 

واحتاد االإمارات للفرو�شية.
ح�����ش��ر م��ن��اف�����ش��ات ال��ب��ط��ول��ة ال�����ش��ي��خ ع��ب��د اهلل بن 

ماجد القا�شمي رئي�س جمل�س اإدراة نادي ال�شارقة 
ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة وال�����ش��ب��اق و���ش��ل��ط��ان حم��م��د خليفة 
للفرو�شية  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  ع���ام  م��دي��ر  اليحيائي 
امل�شاعد  العام  ال�شر  اأمني  العلي  وفي�شل  وال�شباق 
املوؤ�ش�شات  ومم��ث��ل��و  للفرو�شية  االإم�����ارات  الحت���اد 

الراعية وع�شاق ريا�شة الفرو�شية.
جوائزها  قيمة  بلغت  ال��ت��ي  البطولة  يف  و���ش��ارك 
80 األ��ف دره��م كل من ن��ادي اأب��و ظبي للفرو�شية 
القوات الرية  االإم��ارات وا�شطبات  ون��ادي تراث 

ومركز دبي للفرو�شية ونادي احلمراء ونادي دبي 
للبولو ونادي جبل علي للفرو�شية ونادي احلليفي 
العني  ون���ادي  ال�شافنات  وا�شطبات  للفرو�شية 
وا�شطبات  للفرو�شية  عجمان  ون��ادي  للفرو�شية 

االأ�شايل وا�شطبات البهية.
بداأت  ق��د  للبطولة  ال��ث��اين  ال��ي��وم  مناف�شات  كانت 
ب��ال�����ش��وط ال���راب���ع وه���و م��ن ج��ول��ة واح����دة بزمن 
وه��و خا�س  �شم   95 اإرت��ف��اع��ه��ا  وب��ح��واج��ز  مفتوح 
حيث  دره��م  اآالف   6 قيمتها  وبجوائز  باملبتدئني 

24 فار�شا وفار�شة املناف�شات بجولة نظيفة  انهى 
وح�شل عمر عبد العزيز املرزوقي من ا�شتبطات 
البهية على املركز االأول و�شارة �شيف املرزوقي من 
ونيهيان  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ع��ل��ى  البهية  ا�شتبطات 
اأحمد البطايل من نادي تراث االإمارات على املركز 

الثالث.
وت�شمن ال�شوط اخلام�س جولة واحدة مع جولة 
�شم   120 اإىل  ارت��ف��اع��ه��ا  ي�����ش��ل  ب��ح��واج��ز  مت��اي��ز 
وبجوائز 8 اآالف درهم حيث تاأهل جلولة التمايز 

ثمانية فر�شان من اأ�شل 37 فار�شا وفاز مهند اأبو 
االأول  باملركز  للفرو�شية  ال�شارقة  ن��ادي  م��ن  دان 
اأب��و ظبي للفرو�شية  ن��ادي  وج��رج��وري فيدال من 
ب��امل��رك��ز ال���ث���اين وط�����ارق حم��م��د اأي�����وب م���ن نادي 

ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق باملركز الثالث.
وفاز باملركز االأول يف ال�شوط ال�شاد�س وهو جولة 
 130 ارتفاعها  وحواجز  متايز  جولة  مع  واح��دة 
�شم وبجوائز تبلغ 12 األف درهم �شادي غريب من 
اهلل حميد  عبد  للفرو�شية وح�شل  ال�شارقة  ن��ادي 

املهريي من نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق على 
املركز الثاين واأحمد نبيل فلك من مركز االإمارات 
للفرو�شية باملركز الثالث وا�شتمل ال�شوط ال�شابع 
وبحواجز  ج��ول��ت��ني  ع��ل��ى  ال��ب��ط��ول��ة  واالأخ������ري يف 
األف   14 اإىل  ت�شل  وبجوائز  �شم   140 اأرتفاعها 
االأول يف ج��ول��ة متايز  ب��امل��رك��ز  ف���از  ح��ي��ث  دره����م 
ال�شافنات  ا�شتبطات  من  العوي�س  اأحمد  حممد 
الزبيبي  فادي  حممد  والثالث  الثاين  وباملركزين 

من نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق

لل�شطرجن  ال����دويل  اأع��ل��ن االحت����اد 
ال�شام  م��ل��ت��ق��ى  روؤي������ة  ت��ب��ن��ي  ع���ن 
جمل�س  ينظمه  ال����ذي  وال��ري��ا���ش��ة 
دب������ي ال����ري����ا�����ش����ي ب����ال����ت����ع����اون مع 
منظمة ال�شام والريا�شة الدولية 
حت��ت ���ش��ع��ار م��ع��اً ب��ال��ري��ا���ش��ة نبني 
23و  ي����وم����ي  امل�������ش���ت���دام  ال�������ش���ام 
اأب���ري���ل اجل�����اري، ح��ي��ث ك�شف   24
عر  موقعه  على  ال���دويل  االحت���اد 
عنوان   حت��ت  الرئي�شية  ال�شفحة 
�شيكون  وال����ذي  ال�����ش��ام  ���ش��ط��رجن 
����ش���ع���ارا ل���ب���ط���والت االحت������اد خال 
اأج�����ل تعزيز  امل��ق��ب��ل��ة م���ن  امل��رح��ل��ة 
ريا�شة  خ��ال  م��ن  ال�شام  مفهوم 
الدويل  االحت��اد  وو�شع  ال�شطرجن، 
�شدر  يف  وال��ري��ا���ش��ة  ال�شام  �شعار 

�شفحته الرئي�شية.
ال��ي��م��ج��ن��وف رئي�س  ك��ري�����ش��ان  ك���ان 
االحت�������اد ال�������دويل ل��ل�����ش��ط��رجن قد 
و�شهد  م��وؤخ��را،  ال��دول��ة  اإىل  ح�شر 
ح��ف��ل اف��ت��ت��اح امل��ق��ر اجل��دي��د لنادي 
لل�شطرجن  ال����ث����ق����ايف  ال���������ش����ارق����ة 
ب����ورج املدير  ك��م��ا ح�����ش��ر ج��ي��ف��ري 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل������احت������اد ال��������دويل 
دبي  بطولة  مناف�شات  لل�شطرجن 
ن�شختها  يف  ل��ل�����ش��ط��رجن  امل��ف��ت��وح��ة 
اأقيمت حتت  والتي  ع�شر  اخلام�شة 
والريا�شة  ال�����ش��ام  ملتقى  مظلة 
وال�����ذي ���ش��ه��د اأ�����ش����داء ع��ال��ي��ة من 
ج����م����ي����ع ال�����اع�����ب�����ني امل���������ش����ارك����ني 
ع������دد من  ب���ج���ان���ب  ال���ب���ط���ول���ة  يف 

التي  ال���ري���ا����ش���ي���ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
تواجدت يف احلدث.

رئي�س  النعمي  عبداهلل  خالد  واأك��د 
رئي�س  لل�شطرجن  الليبي  االحت���اد 
العربي  ب���االحت���اد  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
اأفريقيا للعبة  ورئي�س احتاد �شمال 
ت�شت�شيف  اأن  اع��ت��ادت  االإم���ارات  اأن 
كريات االأحداث �شواء على امل�شتوى 
االأخ�����رى  امل����ج����االت  اأو  ال��ري��ا���ش��ي 
الذي يقام  وا�شت�شافة هذا احلدث 
الأول مرة يف ال�شرق االأو�شط يف بلد 
ر�شالة  ه��و  واالأم�����ان  ب��االأم��ن  تنعم 

الريا�شة  ع���ر  ال���ع���امل  اإىل  ���ش��ام 
االإماراتية، خا�شة الر�شالة �شتكون 
ال��دول التي تعاين  اإىل كل  موجهة 
م����ن وي������ات احل�������روب واالأزم��������ات 
الزالت  ظروفها  ورغ���م  ال�شيا�شية 
لها  الوحيد  املتنف�س  هي  الريا�شة 

للخروج من اأزمتها.
حتمل  ال�شطرجن  لعبة  اأن  واأ���ش��اف 
�شعار ال�شام رغم اأن اأدواتها حتمل 
امللك  م��ث��ل  احل����روب  اأدوات  اأ���ش��م��اء 
وال���وزي���ر وال��ف��ي��ل واجل���ن���ود ولكن 
رقعة  على  الاعبان  يلتقي  عندما 

ب��روح ريا�شية  امل��ب��اراة  ت��دور  اللعبة 
الاعبني  ب����ني  ب���ال�������ش���ام  وت����ب����داأ 
اأنه  اإىل  وتنتهي بال�شام باالإ�شافة 
الاعب  على  مناف�س  لفظ  يطلق 
تاأكيد  وه��و  خ�شما،  ولي�س  االآخ���ر 
ريا�شة  خ����ال  م���ن  ال�����ش��ام  ع��ل��ى 
جميع  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ال�����ش��ط��رجن. 
الاعبني الذين �شاركوا يف بطولة 
وواجهوا  لل�شطرجن  املفتوحة  دب��ي 
�شعوبة كبرية يف الو�شول للبطولة 
ر�شالة  يحملون  امل�شاركة  اأج��ل  من 
اأن  ب�������ش���رورة  ال����ع����امل  اإىل  ����ش���ام 

ي��ح��دث، ومن  ك��ل م��ا  يتوقفوا ع��ن 
ملتقى  اإىل  ن��ن�����ش��م  امل��ن��ط��ل��ق  ه����ذا 
ال�شام والريا�شة يف االإم��ارات من 
اأج���ل ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ر���ش��ال��ت��ن��ا التي 
حتملها ريا�شة ال�شطرجن. وطالب 
عام  اأم����ني  ث���اين  اآل  خليفة  اح��م��د 
يحمل  اأن  للعبة  ال��ع��رب��ي  االحت����اد 
�شام  ر�شالة  �شطرجني  الع��ب  ك��ل 
دبي  ب��ط��ول��ة  ت��ك��ون  واأن  ب���اده  اإىل 
واملقامة حتت مظلة ملتقى ال�شام 
وال��ري��ا���ش��ة ه���ي ر���ش��ال��ة يف ي���د كل 
تعاين  التي  البلدان  خا�شة  الع��ب 

الريا�شة،  على  وتوؤثر  م�شاكل  من 
امل�شاكل  م�����ن  ال����ع����دي����د  وه�����ن�����اك 
ال�شيا�شية املعقدة بني دول متجاورة 
وناأمل  الريا�شة  خ��ال  من  انتهت 
ال�شامية،  ر�شالته  امللتقى  يحقق  اأن 

وت�شل اإىل كل اأرجاء العامل.
وق����ال امل�����ش��ري��ة م��ن��ى خ��ال��د بطلة 
اأفريقيا والعرب يف اللعبة اإن ريا�شة 
ال�شطرجن هي ريا�شة حتمل ر�شالة 
�شام وعندما ن�شارك يف اأية بطولة 
ين�شهر  اللعبة  ق��اع��ة  اإىل  ون��دخ��ل 
وي�شبحوا  ل��غ��ات��ه��م  ب��ك��ل  اجل��م��ي��ع 

اللغات  واح��دا رغم اختاف  فريقا 
واالأديان واالنتماءات ولكن كل هذه 
اإىل  ال���دخ���ول  م��ع  تختفي  االأم�����ور 
قاعة اللعب وهو ما يجعل اجلميع 

يلعب حتت �شعار ال�شام.
لهذا  دب��ي  ا�شت�شافة  اأن  واأ���ش��اف��ت 
احل������دث ال���ك���ب���ري م����ن امل����وؤك����د اأن����ه 
اأجمع  ال��ع��امل  اإىل  ر���ش��ال��ة  �شيوجه 
ل��ي�����س ف��ق��ط يف ال�������ش���رق االأو����ش���ط 
امل��ل��يء ب���االأزم���ات ول��ك��ن اأي�����ش��ا لكل 
�شخ�شيات  اأن  ط��امل��ا  ال���ع���امل  ب���اد 

عاملية �شوف ت�شارك فيه.

اأنها  اإىل  ال��اع��ب��ة  وال����دة  واأ����ش���ارت 
ط��اف��ت م��ع��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن ال����دول 
خمتلفة  ب���ط���والت  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�شاركت  ال���ت���ي  ال���ب���ط���والت  وك���ان���ت 
ال�شام  ر�شائل  الكثري  حتمل  فيها 
واحلب واملودة بني ال�شعوب وقالت: 
ن���اأم���ل اأن ت��ك��ون ر���ش��ال��ة االإم������ارات 
وال��ري��ا���ش��ة هي  ال�����ش��ام  يف ملتقى 
ال���ر����ش���ال���ة االأق���������وى م����ن ب����ني كل 
امللتقيات التي اأقيمت من قبل الأنها 
ال�شرق  فيه  يحتاج  توقيت  يف  تاأتي 
االأو�شط اإىل ال�شام من اأجل عودة 

اال�شتقرار اإىل ال�شعوب.
االإماراتي  ال���دويل  احل��ك��م  واأع����رب 
�شعادته  ع���ن  ع��ب��دال��رح��ي��م  م��ه��دي 
امللتقى  ل���ه���ذا  دب�����ي  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
ال��ر���ش��ال��ة �شمن  اأن  ال��ع��امل��ي م��وؤك��دا 
�شعوب  اإىل  امل��ل��ت��ق��ى  ه�����ذا  خ�����ال 
نظرا  بكثري  اأق���وى  �شتكون  ال��ع��امل 
الأنها �شتكون من بلد ينعم باالأمن 
ل��دي��ه م�شاكل  واال���ش��ت��ق��رار ول��ي�����س 
يف  الرغبة  الر�شيدة  قيادتنا  ولدى 
ال�شام  ن�شر  على  العامل  م�شاعدة 
وبالطبع  ال���ري���ا����ش���ة  خ�����ال  م����ن 
ن��ت��ط��ل��ع اأن ت��ن��ت��ه��ي ك���ل امل�����ش��اك��ل يف 
الدول خا�شة البلدان العربية فقد 
تاأثرت م�شاركة الاعبني العرب يف 
البطوالت بجانب توقف البطوالت 
ال��ع��رب��ي��ة ورغ���م ذل���ك م��ث��ل بطولة 
لكل  متنف�شا  ت��ك��ون  امل��ف��ت��وح��ة  دب���ي 

الاعبني العرب.

37 عاما  بلقب فئة حت��ت  دب��ي  �شرطة  ف��ري��ق  ت��وج 
ع��ه��د دبي  ف��ري��ق مكتب �شمو ويل  ع��ل��ى  ف���وزه  ب��ع��د 
ل��ق��ب فئة  ب��ل��دي��ة  ف��ري��ق  ن���ال  رد، فيما  ب��ه��دف دون 
38 عاما بعد تغلبه على فريق هيئة ال�شحة  فوق 
بدبي بهدفني دون رد، جاء ذلك يف امل�شهد اخلتامي 
الذي اأقيمة ليلة ال�شبت )13 اأبريل( بنادي �شباط 
�شرطة دبي، يف ختام مناف�شات دوري �شفن اآب لكرة 
التي نظمها جمل�س   ، ملوؤ�ش�شات حكومة دبي  القدم 
دب���ي ال��ري��ا���ش��ي و���ش��رك��ة دب���ي ل��ل��م��رط��ب��ات، وكانت 
 41 مب�شاركة  املا�شي  فراير   27 يف  انطلقت  قد 
والدوائر  والهيئات  املوؤ�ش�شات  فريقا متثل خمتلف 

احلكومية و�شبه احلكومية بدبي.
اأمني عام  ال�شريف  اليوم اخلتامي د.اأحمد  وح�شر 
املري  �شعيد  حممد  ال��ل��واء  الريا�شي،  دب��ي  جمل�س 
نائب مدير االإدارة العامة خلدمة املجتمع ب�شرطة 
دب����ي، ي��و���ش��ف ع��ب��داهلل اأم����ني ع���ام احت����اد االإم�����ارات 
اإدارة  اآل رح��م��ة م��دي��ر  اأم����ان  ل��ك��رة ال���ق���دم، ن��ا���ش��ر 
الريا�شي،  دبي  مبجل�س  اخلا�س  والقطاع  املجتمع 
�شركة  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ائ��ب  ال��ع��وي�����س  ع��ل��ي 
دب���ي ل��ل��م��رط��ب��ات، حم��م��د ال��ع��وي�����س ع�����ش��و جمل�س 

التنفيذي  املدير  امل��ا  مانع  للمرطبات،  دب��ي  اإدارة 
لدبي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�شقا  ط��ارق  للمرطبات  لدبي 

للمرطبات.
وج����اء احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي اأن��ي��ق��ا وح��اف��ا ���ش��واء من 
االألعاب  جانب  اإىل  الوا�شع،  اجلماهريي  احل�شور 
ال��ن��اري��ة واأل���ع���اب ال��ل��ي��زر ال��ت��ي اأ����ش���اءت ���ش��م��اء دانة 

الدنيا يف م�شهد اأعاد لاأذهان االنطاقة اخلابة 
ل��ل��م��ن��اف�����ش��ات ال��ت��ي مت��ي��زت ب��ال��ت��ف��اع��ل ال��ك��ب��ري من 
موعدا  �شربت  اإن��ه��ا  كما  املجتمع،  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 
ال�شفري  م��ارادون��ا  النجم  م�شاركة  بعد  العاملية  مع 
ال�شريف للريا�شة يف دبي ب�شفوف فريق جمل�س دبي 
الريا�شي، وما رافق هذا احلدث النادر من تغطية 

واالإقليمي  املحلي  ال�شعيد  على  وا�شعة  اإع��ام��ي��ة 
ك��ب��ار احل�شور  ق��ام  املناف�شات  خ��ت��ام  ويف  وال����دويل. 
بتتويج الفرق احلا�شلة على املراكز االأوىل وتكريك 
اأف�شل امل�شاركني، حيث نال يف فئة فوق 38 عاما: 
نبيل ف��ك��ري م��ن ب��ل��دي��ة دب���ي ج��ائ��زة اأف�����ش��ل العب 
بلدية  م��ن  الفتاح  عبد  ع��ب��داهلل  البطولة،  وه���داف 
دبي اأف�شل حار�س مرمى، �شيف حاجي من موؤ�ش�شة 
مطارات دبي اأف�شل اإداري، االإدارة العامة لاإقامة 

و�شوؤون االأجانب الفريق املثايل.
اأح��م��د من  37 ع��ام��ا، فنال وليد  اأم��ا يف فئة حت��ت 
اأف�شل العب، وليد �شامبيه من  �شرطة دبي جائزة 
حار�س  اأف�����ش��ل  ج��ائ��زة  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  مكتب 
مرمى، اأحمد خلفان من �شرطة دبي جائزة هداف 
البطولة، حممد اإبراهيم حمدون من �شرطة دبي، 
املثايل  الفريق  جائزة  دب��ي  �شرطة  فريق  ن��ال  فيما 
لعدم نيل العبيه اأي بطاقة �شفراء اأو حمراء طوال 

املناف�شات.
اإق���ام���ة ���ش��ح��ب ع��ل��ى �شيارة  و���ش��ه��د ح��ف��ل اخل���ت���ام 
قيمة،  ج��وائ��ز  على  ال�شحب  جانب  اإىل  �شفروليه، 
وه���ي: ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة امل��ق��دم��ة م��ن ���ش��رك��ة دبي 

بو�س  �شركة  م��ن  ب��ازم��ا  وتلفزيونات  للمرطبات 
، واي��ل��د وادي، فندق  ب��ن ح���ارب  جم��م��وع��ة حم��م��د 
دبي،  ثاين  دو�شيت  فندق  اأتانتي�س،  فندق  روتانا، 
فندق ميدان، رامادا بازا، مطعم وحلويات احلاب 

ومطعم دار القمر.
وكانت مباراتي حتديد املركز الثالث اللتان اأقيمتا 
خال اال�شبوع اجلاري قد �شهدتا تفوق فريق االإدارة 
العامة للدفاع املدين على فريق ال�شوق احلرة بدبي 
 ، تفوقه  بعد  عاما   37 فئة حتت  3-1 يف  بنتيجة 
فيما نال فريق موؤ�ش�شة مطارات دبي املركز الثالث 
يف فئة فوق 38 عاما بعد تغلبه على فريق االإقامة 

العامة و�شوؤون االأجانب بنتيجة 2-3.

وت��اأت��ي ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ل��ت��ق��دم من��وذج��ا يف التعاون 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  بني  اال�شرتاتيجية  وال�شراكة 
الت�شجيع  اإىل  ت��ه��دف  وه���ي  اخل��ا���ش��ة،  وال�����ش��رك��ات 
على ممار�شة الن�شاط الريا�شي والبدين للعاملني 
ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات وال��ه��ي��ئ��ات وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة من 
خمتلف اجلن�شيات مبا ي�شهم برفع م�شتوى لياقتهم 
البدنية واملحافظة على �شحتهم، اإىل جانب بث روح 
التناف�س ال�شريف بينهم واإر�شاء �شراكة فاعلة بني 
التوا�شل  فر�س  توفري  خ��ال  من  املوؤ�ش�شات  ه��ذه 
اإ�شراك املوظفني  بينهم، وك�شر الروتني من خال 
الريا�شي  وال��رتف��ي��ه  ب��امل��ن��اف�����ش��ة  مليئة  اأج�����واء  يف 

وتقوية الروابط االجتماعية واأوا�شر املودة.

اختتام �شباق االإمارات للدراجات املائية اجلمعة القادم على كا�شر االأمواج يف اأبوظبي

اختتام فعاليات البطولة الرابعة لقفز احلواجز بنادي ال�شارقة للفرو�شية

االحت��اد ال��دول���ي لل�شط���رن����ج يتبن����ى روؤي����ة ملتق����ى ال�ش�����الم والريا�ش�������ة

جمل�س دبي الريا�سي يختتم مناف�سات دوري �سفن اآب للموؤ�س�سات احلكومية بكرة القدم بحفل اأنيق

ال�شرطة والبلدية يتوجان بلقبي حتت 37 عامًا وفوق 38 عامًا
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�شلطان  ال�����ش��ي��خ  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  اآل  �شخبوط  بن  خليفة  بن 
رئي�س االحتاد االأ�شيوي لل�شطرجن 
االأمني  ال��ط��اه��ر  علي  ه�شام  ق��ام   ،
العام لاحتاد االأ�شيوي لل�شطرجن 
القطرية  ال��ع��ا���ش��م��ة  اإىل  ب���زي���ارة 
االحتاد  ج��اه��زي��ة  ملتابعة  ال��دوح��ة 
لتنظيم  ل���ل�������ش���ط���رجن  ال����ق����ط����ري 
غرب  منطقة  بطولة  وا�شت�شافة 
للرجال  لل�شطرجن  الفردية  اأ�شيا 
املوؤهلة  البطولة  وه��ي  وال�شيدات 

لكاأ�س العامل لل�شطرجن يف الرويج 
خال �شهر اأغ�شط�س-اآب املقبل .

وق���د ع��ق��د ال��ط��اه��ر اإج��ت��م��اع��ا فور 
القطرية  ال��ع��ا���ش��م��ة  اإىل  و���ش��ول��ه 
م����ع حم���م���د امل�����ش��ي��ح��ك��ي االأم�����ني 
العام لاحتاد القطري لل�شطرجن 
ميخائيل  ال�����دك�����ت�����ور  ب���ح�������ش���ور 
لاحتاد  الفني  امل��دي��ر  ���ش��ادرف��ي��ان 
ال��ق��ط��ري ، وذل����ك مب��ق��ر االحت����اد 
اللجنة  م��ب��ن��ى  داخ������ل  ال���ق���ط���ري 
واإ�شتمع   ، ال���ق���ط���ري���ة  االأومل����ب����ي����ة 

تف�شيليا  ت���ق���ري���را  اإىل  ال���ط���اه���ر 
القطرية  اال�شتعدادات  اآخ��ر  ح��ول 
تقرر  وق��د   ، البطولة  الإ�شت�شافة 
اإ���ش��ت�����ش��اف��ة ال����وف����ود امل�������ش���ارك���ة يف 
فندق املرقاب مبنطقة �شوق واقف 

بالدوحة .
بجاهزية  ال���ط���اه���ر  اأ������ش�����اد  وق�����د 
لل�شطرجن  ال����ق����ط����ري  االحت���������اد 
البطولة  واإ���ش��ت�����ش��اف��ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
اإخ��راج البطولة يف  موؤكدا ثقته يف 
وكانت    . تنظيمية  ���ش��ورة  اأف�شل 

البطولة ال�شابقة لعام 2012 قد 
اأقيمت يف مدينة ال�شارقة و�شهدت 
االإماراتي  ال��ذه��ب��ي  ال��ف��ت��ي  ت��ت��وي��ج 
البطولة  بلقب  �شامل عبدالرحمن 
لعام  ال��دوح��ة  ن�شخة  ي�����ش��ارك يف   .
 11 2013 العبون والعبات من 
اأ�شيا  غ��رب  مبنطقة  اأ�شيوية  دول��ة 
واليمن  واالأردن  االإم������ارات  وه���ي 
والبحرين وقطر والعراق و�شوريا 
وفل�شطني ولبنان والكويت واإيران 
م�شابقتني  اإقامة  احل��دث  يت�شمن 

اإحداها   ، الفردي  التناف�س  بنظام 
ويتم  لل�شيدات  واالأخ���رى  للرجال 
ال��ت��ب��اري ب��ني الع��ب��ي والع��ب��ات كل 
باللقب  ال���ف���وز  ����ش���رف  ل��ن��ي��ل  ف��ئ��ة 
والتاأهل لتمثيل منطقة غرب اأ�شيا 
يف مونديال كاأ�س العامل لل�شطرجن 
وذلك  الرويجية  ترم�شو  مبدينة 
اإ�شت�شافة  ق��ب��ل  اأخ����رية  ب��روف��ة  يف 
العامل  اأومل��ب��ي��اد  لبطولة  ال��روي��ج 
املقبل  ال���ع���ام  يف  ل��ل�����ش��ط��رن��������������������������������ج 

. 2014

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��اج��د ب���ن حممد 
للثقافة  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  رئي�س  والفنون، 
من  االأوىل  ال���دورة  فعاليات  و�شمن  البحرية، 
)مهرجان دبي البحري الرتاثي( الذي تنظمه 
للثقافة(  )دب���ي  وال��ف��ن��ون  للثقافة  دب���ي  هيئة 
ال����دويل للريا�شات  ن���ادي دب���ي  وب��ال��ت��ع��اون م��ع 
الرابعة  ال�����ش��اع��ة  مت���ام  يف  ينطلق   ، ال��ب��ح��ري��ة 
والن�شف ع�شرا �شباق القوارب ال�شراعية املحلية 
22 قدما )اجلولة الرابعة وقبل اخلتامية من 

بطولة دبي 2013-2012(.
يوم   20 حتى  ي�شتمر  ال��ذي  املهرجان  ويهدف 
الرتاث  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  املقبل  ال�شبت 
�شباقات  م��ن  �شل�شلة  للدولة  العريق  البحري 
املحلية،  التجديف  وق��وارب  ال�شراعية  القوارب 
وتراثية  ثقافية  فعالية  ع�شرين  م��ن  واأك����ر 

�شقيم  اأم  الرتاثية مبنطقة  القرية  يف  متنوعة 
العا�شرة  ال�شاعة اخلام�شة وحتى  من  2 يومياً 

م�شاًء.
���ش��اب��ا وبحارا   350 ال��ي��وم  ���ش��ب��اق  وي�����ش��ارك يف 

علي منت 69 قاربا اأكدت م�شاركتها يف احلدث 
والذي ياأخذ اأهمية كبرية بني النواخذة ال�شباب 
اأ�شا�شيا  مرتكزا  تعتر  الفئة  ه��ذه  وان  خا�شة 
ال�شراعي  االإب��ح��ار  والنا�شئني  ال�شباب  لتعليم 
الرتاثي من خال التعرف على مهارات توجيه 
وحالة  الرياح  �شرعات  من  واال�شتفادة  القارب 

البحر يف الو�شول اأوال اإىل خط النهاية.
على  امل�شاركة  ال��ق��وارب  ب��ني  التناف�س  ويحتدم 
ان���ت���زاع ل��ق��ب اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة ال��ي��وم م��ن اجل 
ح�����ش��د امل��زي��د م��ن ن��ق��اط ال��ت��ف��وق وال��ت��ق��دم يف 
الئحة الرتتيب العام قبل م�شك ختام مناف�شات 
بطولة دبي 2012-2013 والذي �شيقام يوم 
العام  الرتتيب  يت�شدر  حيث  االأرب��ع��اء  غد  بعد 
للبطولة حامل اللقب يف املو�شم املا�شي القارب 
�شليماين 1 بقيادة النوخذة �شلطان �شعيد حارب 
27 نقطة وبفارق نقطة واح��دة فقط  بر�شيد 

بقيادة   8 الزعيم  ال��ق��ارب  اق��رب ماحقيه  عن 
يف  ي��اأت��ي  بينما  الرميثي  االأح��ب��اب  جمعة  عبيد 
املت�شدر  ع��ن  نقطتني  وب��ف��ارق  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
اللية  القارب  الثاين  املركز  ونقطة عن �شاحب 
7 بقيادة النوخذة احمد عبيد �شيف ال�شويدي.

الدويل  دبي  بنادي  التنظيمية  اللجان  واأكملت 
ال��ب��ح��ري��ة جت��ه��ي��زات��ه��ا النطاقة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
االلتزام  النواخذة  جميع  ودع��ت  اليوم  ال�شباق 

بامل�شاركة  اخل��ا���ش��ة  وال�������ش���روط  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
وال��ت��ق��ي��د ك��ذل��ك ب���اإج���راءات اال���ش��ط��ف��اف عند 
ال�شروط  كافة  وا�شتيفاء  البداية  خط  عوامات 
اخلا�شة بال�شامة يف ال�شباقات البحرية حتى 
يتوا�شل النجاح الكبري الذي حتقق من خال 
االنطاقة اجلميلة والرائعة يف اأوىل ال�شباقات 
االأوىل  ال��دورة  الكبري  احل��دث  �شمن  البحرية 

من )مهرجان دبي البحري الرتاثي(.

اأبوظبي  ملوؤمتر  املنظمة  العليا  اللجنة  اأعلنت 
امل��راأة عن قائمة رعاة  الدويل الثاين لريا�شة 
احلدث العاملي الكبري الذي �شيقام حتت رعاية 
بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة  �شمو  كرمية من 
العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  االإم���ارات(  )اأم 
الرئي�س االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�س 
املجل�س االأعلى لاأمومة والطفولة، ومبتابعة 
بن  ه��زاع  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  واهتمام 
اكادميية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
حتت  الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
�شعار ريا�شة ن�شائية .. باجنازات عاملية خال 
الفرتة 21-22 ابريل اجلاري يف فندق ق�شر 

االإمارات باأبوظبي .
ج����اء ذل����ك خ����ال امل����وؤمت����ر ال�����ش��ح��ف��ي ال���ذي 
ع��ق��دت��ه اأم�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��وؤمت��ر يف 
للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  اكادميية  مقر 
الن�شائية يف اأبوظبي، بح�شور هدى املطرو�شي 
 ، املنظمة  اللجنة  يف  ال��ت�����ش��وي��ق  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
وعبد الرحيم الها�شمي ممثل اللجنة املنظمة 
البرتول  �شركة  ممثل  البادي  و�شعيد   ، العليا 
ممثلة  خمي�س  وف�شيلة   ) ادن���وك   ( الوطنية 
، وحم��م��د احلمادي  ال��وط��ن��ي  اب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك 
ممثل دائرة النقل وندى الها�شمي ممثل جلنة 

كرة القدم لل�شيدات . 
واأكدت هدى املطرو�شي رئي�س جلنة الت�شويق 
املوؤمتر  ان  للحدث  املنظمة  العليا  اللجنة  يف 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  برعاية  حمظوظ 
مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام الرئي�س 
االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�س املجل�س 
االأعلى لاأمومة والطفولة )اأم االمارات( له، 
ومبتابعة ال�شيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد األ 
الريا�شة  اأكادميية  اإدارة  رئي�س جمل�س  نهيان 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة، وه���و االأم�����ر ال����ذي ���ش��ج��ع الكثري 
يف  ك�شركاء  للدخول  التقدم  على  ال��رع��اة  من 

اإجناحه.
با�شم  األقتها  التي  الق�شرية  كلمتها  وقالت يف 

تتوجه  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
بال�شكر والتقدير لكل رعاة املوؤمتر والداعمني 
وع��ل��ى راأ���ش��ه��م جم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ، 
�شركات ادنوك، ودائرة النقل ، و�شركة اأبوظبي 
ل��ل��م��ط��ارات، وجل��ن��ة ال��ك��رة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة وباقي 
الفرعية  ال��ل��ج��ان  ول��ك��ل  ال���داع���م���ني،  ال���رع���اة 
للحدث  املنظمة  العليا  اللجنة  ع��ن  املنبثقة 
باأف�شل  احل��دث  اإخ���راج  يف  الكبرية  جلهودها 

�شورة.
اللجنة  ممثل  الها�شمي  عبدالرحيم  وحت��دث 
العليا املنظمة ملوؤمتر اأبوظبي الدويل لريا�شة 
املراأة اأنه نيابة عن �شعادة نورة ال�شويدي رئي�س 
اللجنة العليا املنظمة للموؤمتر تتقدم اللجنة 
وامل�شاهمني  ال��رع��اة  ل��ك��ل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر 
الا  الدعم  اأن  اإىل  يف اجن��اح احل��دث، م�شريا 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ت��ول��ي��ه  ال���ذي  حم���دود 
املجاالت  ب�شكل عام يف كل  بنت مبارك للمراأة 
التحديد  وج����ه  ع��ل��ى  ال���ري���ا����ش���ة  جم����ال  ويف 
للقيام  الوطنية  املوؤ�ش�شات  كل  �شاهم يف جذب 
وفتيات  ���ش��ب��اب  خ���دم���ة  امل��ه��م��ة يف  ب�����اأدواره�����ا 
املراأة  واأن  اأهدافه،  ورفعة  االإم��ارات��ي،  املجتمع 
لها،  االم��ارات  اأم  بدعم  حمظوظة  االإماراتية 
زايد  بن  ه��زاع  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ومتابعة 
لكل اأن�شطتها، واأن االآمال والطموحات كبرية 
على  االجن����ازات  م��ن  الكثري  حتقيق  يف  عليها 

كافة املحافل يف امل�شتقبل القريب.
اأم���ا ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي راع احل���دث فقد 
اأن  على  واأك���دت  خمي�س  ف�شيلة  كلمته  األ��ق��ت 
ل�شمو  والتقدير  بال�شكر  تتوجه  البنك  اإدارة 
االمارات(،  اأم   ( مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
رئي�س  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  بنت  فاطمة  وال�شيخة 
الن�شائية،  الريا�شة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�س 
واللجنة العليا املنظمة ملوؤمتر ابوظبي الدويل 
له  الفر�شة  اإتاحة  على  امل��راأة  لريا�شة  الثاين 
كي يكون �شريكا يف هذا احلدث الكبري، واأنهم 
�شوء  على  يبداأ  ان  قبل  ثقة من جناحه  على 

ال��رع��اي��ة ال��ك��رمي��ة ال��ت��ي يحظى ب��ه��ا م��ن )اأم 
اأن  اإىل  خمي�س  ف�شيلة  واأ����ش���ارت  االم�����ارات(. 
املجاالت  كافة  يف  للمراأة  االم����ارات(  )اأم  دع��م 
اأ�شبح منهج عمل ثابت، وهو االأمر الذي يدفع 
الفتاة االإماراتية للتناف�س بقوة يف كل امليادين 
علم  ورف��ع  نف�شها،  اإثبات  اأج��ل  وال�شاحات من 
ال�شنوات  وان  امل��ح��اف��ل،  ك��ل  يف  خفاقا  ال��دول��ة 
القليلة االأخرية اأثبتت اأن بنت االمارات جديرة 
بالثقة الكبرية املو�شوعة بها، واأن اإدارة البنك 
ومن منطلق قناعتها باأهمية تفاعل املوؤ�ش�شات 
الوطنية لتقدمي اأف�شل خدمة للمجتمع كان 
اأن ي�شهم يف اجن��اح هذا  مبادرا وحري�شا على 
املراأة  اجن���ازات  م�شرية  لدعم  الكبري  احل��دث 

باعتبارها ن�شف املجتمع.
اأم���ا �شعيد ال��ب��ادي مم��ث��ل ���ش��رك��ة ادن����وك فقد 
بعد  الثانية  دورت���ه  يف  امل��وؤمت��ر  انعقاد  اأن  اأك��د 
يعك�س  االأوىل  ال�������دورة  يف  ال��ك��ب��ري  جن���اح���ه 
امل��راأة، ومتكينها  �شاأن  برفعة  الوطني  االلتزام 
�شمو  م��ن  الكرمية  ال��رع��اي��ة  واأن  املجتمع،  يف 
ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ل��ه��ذا احلدث 
الكبري لهو دليل على قناعة القيادة الر�شيدة 

وثقتها الكبرية يف بنت االمارات.
وق�����ال: ت��ن��ت��ه��ز ���ش��رك��ة ادن�����وك ال��وط��ن��ي��ة تلك 
املنا�شبة يف االإعان عن رعايتها للموؤمتر اأما 
لتاأييدها  وانعكا�شا  اإجن��اح��ه،  يف  امل�شاركة  يف 
املتابعة  طل  يف  للمراأة  التقدم  مل�شرية  ودعمها 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  م��ن  والفعالة  احلثيثة 
اأكادميية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  زاي��د  ب��ن  ه��زاع 

الريا�شة الن�شائية. 
املراأة  ب��ات��ت حتققها  ال��ت��ي  وت��اب��ع: االجن����ازات 
اأ�شبحت  الريا�شية  املحافل  كل  يف  االإماراتية 
املوؤ�ش�شات  لكل  وحافزا  بها،  باالهتمام  جديرة 
ال��وط��ن��ي��ة مل��د ي��د ال��ع��ون ل��ه��ا م��ن اأج���ل متثيل 
الدولة باأف�شل �شورة يف كل املحافل، واعتاء 
م��ن�����ش��ات ال��ت��ت��وي��ج ع��ل��ى ك��ل امل�����ش��ت��وي��ات، ومن 
دائما يف كل  ال�شركة حري�شة  ان  نوؤكد  جهتنا 

اأن يكون لها دورا يف حتفيز ال�شباب  املنا�شبات 
وال��ف��ت��ي��ات يف ك��اف��ة امل���ج���االت وب��ال��ت��ح��دي��د يف 
املجال الريا�شي، وال �شيما اأن االأيادي البي�شاء 
االم��ارات( تخطى  )اأم  الكرمية من  والرعاية 
ح���دود ال��وط��ن ل��ي��ق��دم ال��دع��م ال��ك��ب��ري للفتاة 
وهو  املنطقة  دول  كل  يف  والعربية  اخلليجية 

االأمر الذي ي�شهد به اجلميع.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ن����دى ال��ه��ا���ش��م��ي ممثلة 
نالت  االم���ارات  بنت  ان  الن�شائية  الكرة  جلنة 
وال��رع��اي��ة بف�شل  ال��دع��م  ك��ب��ريا م��ن  اهتماما 
منهج العمل امل�شتمر الذي توليه الدولة لدفع 
عجلة التقدم للمراأة، وان جلنة الكرة الن�شائية 
العلماء  ح��ف�����ش��ة  ال�����ش��ف��رية  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة 
ح��ري�����ش��ة ك���ل احل���ر����س ع��ل��ى ان ت��ك��ون داعم 
بعد  الثانية  ن�شخته  يف  للموؤمتر  ا�شرتاتيجي 
ان �شاهمت يف املوؤمتر االأول ب�شكل الفت، حيث 
كانت العلماء من �شمن املتحدثني يف املوؤمتر 
الكبري يف تطبيق  انعكا�شه  لذلك  وك��ان  االأول 
وملمو�س،  واق���ع���ي  ب�����ش��ك��ل  امل���وؤمت���ر  ت��و���ش��ي��ات 
االجن���ازات  م��ن  العديد  حتقيق  عنه  نتج  مم��ا 
املحلية واالإقليمية. واأو�شحت اأن اللجنة ترى 
وعليها  ب��ارزا يف  دورا  لها  يكون  ان  باأنها الب��د 
م�شوؤولية كبرية يف تطوير الريا�شة الن�شائية 

بالدولة، وكرة القدم ب�شكل خا�س.

ال�شكر  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  ال��ه��ا���ش��م��ي  وح���ر����ش���ت 
وال��ت��ق��دي��ر ل��ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت ه����زاع بن 
زاي���د ال��ت��ي ت��ق��ود ال��ع��م��ل يف اك��ادمي��ي��ة فاطمة 
علمي  ب�شكل  الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت 
اأ�شبحت  االأكادميية  اأن  اىل  م�شرية  مدرو�س، 
اإح�����دى اأه����م امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ي ت��رع��ى وتتابع 
يف  الن�شائية  ب��ال��ري��ا���ش��ة  للنهو�س  وت��خ��ط��ط 

كافة املجاالت.
بدوره اأكد حممد احلمادي ممثل دائرة النقل 
تخ�ش�س  �شوف  ال��دائ��رة  اأن  اأبوظبي  يف  العام 
20 حافلة للدعاية والرتويج للحدث الدويل 
الغربية،  واملنطقة  والعني  اأبوظبي  يف  الكبري 
م��ن خ���ال و���ش��ع اإع���ان���ات ال��رتوي��ج للحدث 
عليها، واأن الدائرة لديها قناعة كبرية باأهمية 
متكني املراأة يف املجتمع لتكون جنبا اإىل جنب 
مع الرجل يف �شناعة نه�شة الوطن، وامل�شاهمة 

يف بناء ح�شارته احلديثة.
واأو����ش���ح ان امل�����راأة االإم���ارات���ي���ة اأث��ب��ت��ت يف كل 
التحديات اأنها ت�شتحق الدعم والرعاية، واإنها 
جديرة بان تكون قدوة للمراأة يف العامل العربي 
الظهور  على  حر�شها  خ��ال  م��ن  ع��ام  ب�شكل 
واملناف�شة  امل��ن��ا���ش��ب��ات،  ك��ل  يف  م�����ش��رف  ب�شكل 
بقوة على حتقيق االجن��ازات الريا�شية بكافة 

الفعاليات.

بتوجيهات �سلطان بن �سخبوط 

ه�شام الطاهر يتابع جاهزية الدوحة لبطولة �شطرجن غرب اآ�شيا

فعاليات مهرجان )دبي البحري الرتاثي( تتوا�سل

350 �شابًا ي�شاركون يف �شباق ال�شراعية 22 قدمًا اليوم
69 قاربًا تتناف�س على لقب اجلولة الرابعة لبطولة دبي

اللجنة املنظمة تعلن عن رعاة موؤمتر اأبوظبي الدويل الثاين لريا�شة املراأة 

ميل���ووك���ي ي���واج����ه مي���ام����ي يف الب�����الي اأوف 

قام وفد من القيادة العامة ل�شرطة عجمان بزيارة نادي عجمان 
الثقايف الريا�شي برئا�شة العميد ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل 
النعيمي نائب قائد عام �شرطة عجمان واملقدم خالد النعيمي 
رئي�س مركز النعمية ال�شامل واملقدم �شعيب كاجور مدير اإدارة 
اأحمد الكعبي رئي�س ق�شم العمليات  املرور والدوريات واملقدم 
�شعادة خليفة  الوفد  ا�شتقبال  وكان يف  املتخ�ش�شة  واالأن�شطة 
ن��ادي عجمان وع��دد من  اإدارة  عي�شي اجلرمن رئي�س جمل�س 
اأع�شاء جمل�س االإدارة حيث تابع الوفد خال الزيارة تدريبات 

فريق كرة القدم الذي ي�شتعد خلو�س عدد من املباريات التي 
تعتر ذات اأهمية للفريق للبقاء يف دوري االأ�شواء واملحرتفني 
ب�شرورة  الاعبني  النعيمي  �شلطان  ال�شيخ  العميد  . وطالب 
الفريق  ب��داأه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��رو���س  وال��ع��ط��اء يف موا�شلة  ال��ب��ذل 
تواجد  يف  وال��ط��م��وح��ات  ال��ن��ج��اح��ات  لتحقيق  امل��و���ش��م  اأول  يف 
اأن  النعيمي  الكبار يف دوري املحرتفني . وقال  الرتقايل مع 
ال�شرطة تعمل مع كافة القطاعات املجتمعية يف االإمارة فيما 
العامة  القيادة  واأن  املجتمع  داخ��ل  امل�شرتكة  امل�شالح  يحقق 

الريا�شة يف حتقيق  اإميانها بدور  ل�شرطة عجمان من خال 
روؤيتها واأهدافها ال�شامية تتوا�شل مع هذا ال�شرح الريا�شي 
ال�شامخ . واثنى النعيمى يف ختام الزيارة التى تاأتي اأنطاقا 
من حر�س القيادة العامة ل�شرطة عجمان على دعم فريق كرة 
ريا�شيني  مو�شميني  مل��دة  الفريق  رعاية  خ��ال  من  الق���������دم 
على اجلهود التي يقوم بها جمل�����������س االإدارة ومدرب الفريق 
وذلك من خال متابعة وتوجيهات رئي�س النادي ال�شيخ را�شد 

بن حميد النعيمي. 

�شلط����ان ال���ن�عي��م���ي ي���دع���و العب����ي ف���ري���ق 
عجم����ان ل�ش�������رورة الب�����ذل والعط����اء 

يا�ض ووتروورلد اأبوظبي تك�شف عن مواهب 
جديدة يف ريا�شة التزلج على االأمواج

اأبوظبي  ووت��روورل��د  يا�س  االأم��واج يف  على  للتزلج  التدريبي  الرنامج  ي�شهد 
اإقباال كبريا من املرتادين واملحبني لركوب االمواج ومتكن ع�شاق هذه الريا�شة 
من اختبار قدرتهم على التوازن ومهاراتهم االأ�شا�شية من الوقوف على األواح 
التزلج واال�شتلقاء عليها اإىل ركوب االأمواج ومن �شقل مهاراتهم باإ�شراف بطل 
العامل يف هذه الريا�شة كايتون باركر وذلك �شمن برنامج تدريبي متخ�ش�س 
حافل باملرح لكل امل�شتويات ا�شتعدادا لبطولة العامل للتزلج على االأمواج التي 
اأحد  امل��رزوق��ي  علي  وق���ال   .2013 اأك��ت��وب��ر   26 يف  احل��دي��ق��ة  �شت�شت�شيفها 
امل�شرتكني يف هذا الرنامج يتميز الرنامج التدريبي باملرح اأكر بكثري مما 
االأمواج  ذات  راي��در  فلو  لعبة  الريا�شة على  ه��ذه  على  التدرب  وب��داأت  توقعت 
اإرتفاع  التي ي�شل فيها  بابلز بارل  التدريب على  اأما االآن فقد بداأت  اخلفيفة 
املوج اىل ثاث اأمتار ومن املثري بالفعل اأن جتد اأن مهاراتك تتطور يف كل مرة 
واأن التدرب على يد بطل العامل �شيجعلني اأتفوق يف هذه اللعبة . تقام دورات 
اأربعاء و�شبت وتت�شمن  اأبوظبي كل  يا�س ووت��روورل��د  االأم��واج يف  التزلج على 
3 �شاعات من التدريب املتخ�ش�س حيث يعتمد ذلك على م�شتويات  ال��دورات 
للذين  ���ش��واء  للمتدربني  بتقدمي خ��رات��ه��م  وامل���درب���ون  ب��ارك��ر  وي��ق��وم  امل��ه��ارة 
اأو للمبتدئني. وقال باركر اأظهر جميع امل�شرتكني يف  يجيدون هذه الريا�شة 
هذا الرنامج التدريبي حما�شا كبريا وت�شوقا للتعلم و�شقل مهاراتهم االأمر 
املا�شي وقد ظهرت  ال�شهر  اأواخ��ر  الرنامج منذ انطاقه  الذي يعك�س جناح 
مواهب جديدة من اأبناء جمتمع االإمارات يف هذه الريا�شة ونتوقع اإقبال املزيد 

من املهتمني لالتحاق بهذا الرنامج.

مورين���ي���و تل����ق����ى 
عر�ش�ًا من ت�شل���شي 

ذكرت �شحيفة ال باي�س ام�س ان الرتغايل جوزيه مورينيو، مدرب ريال 
مدريد �شاحب املركز الثاين يف ال��دوري اال�شباين لكرة القدم، تلقى على 
االرجح عر�شا لتدريب ت�شل�شي يف املو�شم املقبل لكنه مل يوقع �شيئا حتى 

االن الن النادي االنكليزي يرف�س تلبية جميع �شروطه.
ا�شافيا  مو�شما  اال�شتمرار  يف  ميانع  ال  مورينيو  ان  ال�شحيفة  واع��ت��رت 
رومان  الرو�شي  امللياردير  ت�شل�شي  ن��ادي  ا�شتمر مالك  اذ  ري��ال مدريد  مع 
ابراموفيت�س يف رف�س منح مورينيو كامل ال�شلطات يف �شم وبيع الاعبني 

.
تلقى عر�شا  ان االخري  اعمال مورينو  ال�شحيفة نقا عن وكيل  وك�شفت 
من ابراموفيت�س يف اآذار مار�س ال مينحه �شفة املدير العام وامنا من�شب 
مورينو  ف�شل  طلباته،  يلبي  ال  ال���ذي  ال��ع��ر���س  ه��ذا  وام���ام  فقط  امل���درب 
الرتيث ح�شب ال�شحيفة التي اعترت اذا ك�شب مورينو مزيدا من الوقت 
وقاد ريال مدريد اىل احراز اللقب يف دوري ابطال اوروبا فان ذلك يعطيه 

رافعة متكنه من احل�شول على ما يرف�شه حتى االن ابراموفيت�س .
واكدت ال�شحيفة انه يف حال خاف ذلك فان املدرب الرتغايل املرتبط مع 

ريال مدريد بعقد حتى 2016، قد يبقى مع النادي امللكي.

فقد ميلووكي باك�س االمل االخري يف االفات من مواجهة 
يف  ال��ل��ق��ب،  وح��ام��ل  التمهيدي  ال���دور  بطل  ه��ي��ت،  ميامي 
الباي اوف �شمن مناف�شات املنطقة الغربية بعد خ�شارته 
كرة  دوري  يف   95-85 بوبكات�س  ت�شارلوت  م�شيفه  ام��ام 

ال�شلة االمريكي للمحرتفني.
وي��ح��ت��ل م��ي��ل��ووك��ي امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف امل��ج��م��وع��ة الو�شطى 
ال�شرقية )37 فوزا و43 خ�شارة(، و�شمن املركز الثامن يف 
املنطقة ال�شرقية وهو االخري املوؤهل اىل االدوار النهائية، 

فيما خرج ت�شارلوت من املناف�شة كونه يحتل املركز االخري 
 )61 مقابل   19( ال�شرقي  اجلنوب  جمموعة  ترتيب  يف 

التي تاأهل عنها ميامي واتانتا هوك�س.
الربع  يف  بالنتيجة  والتحكم  ال�شيطرة  ميلووكي  وف��ق��د 
الثالث الذي انهاه متخلفا 15-27، فما انهى االول 23-

24 والثاين 21-25 واالخري 19-26.
 )16( ايللي�س  ومونتا  نقطة   19 دانليفي  مايك  و�شجل 
للخا�شر، وكيمبا ووكر )21( وجو�س ماكروبرت�س )18( 

الذي  التمهيدي  ال��دور  مباريات  وا�شبحت معظم  للفائز. 
 ، اوف  ال��ب��اي  م��ن��اف�����ش��ات  ت��ب��داأ  ان  ع��ل��ى  االرب���ع���اء  ينتهي 
املدربني  بع�شها حت�شني �شورة  الهدف من  وبات  هام�شية 
مل  ال��ت��ي  ال��ف��رق  اىل  بالن�شبة  خ�شو�شا  اك��ر  ال  وامل��واق��ع 

يحالفها احلظ يف التاأهل.
بني  ال�شابع  امل��رك��ز  �شمن  ال���ذي  �شلتيك�س  بو�شطن  وف���از 
اورالن���دو  م�شيفه  على  ال�شرقية  املنطقة  ع��ن  امل��ت��اأه��ل��ني 
مقابل  ف���وزا   41 اىل  ر���ش��ي��ده  راف��ع��ا   88-120 ماجيك 

39 هزمية. واعتمد بو�شطن كاملعتاد على االداء اجلماعي 
كيفن  ابرزهم  نقطة   12 اك��ر من  7 من العبيه  ف�شجل 
كورتني يل )20( وجف غرين )17( وج��وردان كروفورد 
)16(، ف��ي��م��ا ب���رز م���ن اخل��ا���ش��ر ت��وب��ي��ا���س ه��اري�����س )22 
جمموعة  مت�شدر  كليرز  اجنلي�س  لو�س  وتغلب  نقطة(. 
الهادي على م�شيفه ومناف�شه على املركز الثاين يف املنطقة 
الغربية ممفي�س غريزليز 91-87 و�شار كل منهما ميلك 

54 فوزا )مقابل 26 هزمية(.
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•• العني- الفجر :

ت���وج دي��ن��ام��و زغ����رب ال��ك��روات��ي ب��ط��ًا للن�شخة 
القدم  لكرة  الدولية  العني  ال�شاد�شة من بطولة 
لل�شباب 2013، يف اأجواء احتفالية رائعة، وذلك 
ب��رك��ات اجل���زاء الرتجيحية  امل��ث��ري  ب��ف��وزه  بعد 
�شهدها  التي  املاراثونية  املواجهة  يف  العني،  على 
ملعب خليفة بن زايد م�شاء اأم�س االأول ،يف نهائي 
اأقيمت برعاية �شمو  التي  الدولية  العني  بطولة 
االأول  ال��ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ 

لرئي�س النادي وهيئة ال�شرف .  
وكان الوقت االأ�شلي للقاء انتهى بالتعادل 2-2 
، ليتم االحتكام اإىل ركات اجلزاء، التي ابت�شمت 
للفريق الكرواتي الذي جنح يف اإحراز 4 ركات 
النهائية  النتيجة  لت�شبح  للعني،  ركلتني  مقابل 

6-4 ل�شالح زغرب.
واأحرز ثنائية العني اوت�س جولد من ركلة جزاء 
84 و�شعيد الرواحي 92 ، بينما �شجل لل�شيوف 

موؤمن نور�شي 72 وماركو الفيز 90 .
يف  الفنية  اللجنة  رئ��ي�����س  ع��ب��داهلل  ع�����ش��ام  وق���ام 
ال��ع��ي��ن��اوي �شعيد  ال���اع���ب  ب��ت�����ش��ل��ي��م  ال��ب��ط��ول��ة 

الرواحي جائزة اأف�شل العب يف املباراة.
وح�شد فريق ديامنو زغرب امليداليات الذهبية، 
وكاأ�س البطولة و�شط فرحة عارمة من الاعبني 
اأن�شودة  ت���ردي���د  ع��ل��ى  ال���ذي���ن ح��ر���ش��وا  ال�����ش��ب��اب 
ال��ن�����ش��ر اخل��ا���ش��ة ب��ن��ادي��ه��م ال���ك���روات���ي، ق��ب��ل اأن 
يحيوا جماهري العني التي حر�شت على ح�شور 
التحية،  مببادلتهم  وق��ام��ت  النهائية  امل��واج��ه��ة 
دولية  م��ن  ال�شاد�شة  الن�شخة  بطل  ح�شل  كما 
العني على 15 األف دوالر اأمريكي كجائزة مالية 
نال  للبطل،بينما  املنظمة  اللجنة  خم�ش�شة من 
فريق العني امليداليات الف�شية و 10 اآالف دوالر 

اال�شكتلندي  �شيلتيك  فريق  ن��ال  فيما  اأمريكي، 
الفريق  كاأ�س  ذهبت  بينما  الرونزية،  امليدالية 

املثايل اإىل كا�شيوا ري�شول الياباين.
وكان العب دينامو زغرب الكرواتي ماركو األفيز 
قبل  بالبطولة،  الع��ب  اأف�شل  ج��ائ��زة  ح�شد  ق��د 
بعد  البطولة،  ه��داف  جائزة  بالقرعة  يك�شب  اأن 
العبني  خم�شة  م��ع  م�����ش��رتك��اً  ه��دف��ني  �شجل  اأن 
اللجنة  لتلجاأ  اأي�شاً،  هدفني  اأح���رزوا  بالبطولة 
عامر  واأع�شائها  عبداهلل،  ع�شام  برئا�شة  الفنية 
عبدالوهاب ه�شام �شرور بعملية اقرتاع ح�شرها 

مدراء الفرق املتناف�شة على لقب الهداف.
وانتزع حار�س مرمى العني �شلطان حممد جائزة 
اأف�����ش��ل ح���ار����س ب��ال��ب��ط��ول��ة وق����ال م����درب فريق 
م��ب��اراة مثرية  ك��ان��ت  �شفيتانويف:  اي��غ��ور  زغ���رب، 
وقد كنا االأف�شل يف كل �شيء وال اأقول اأن العني 
مل ي�شنع فر�س ومل ي�شجل لكننا حتكمنا باملباراة 

بقوة وربحنا النهائي. 
الرحمن  ال��ع��ني عبد  م���درب  و���ش��ف  وم��ن جهته 
اأن��ه��ا من  م��وؤك��داً  بالهي�شتريية،  امل��ب��اراة  ال��رم��ال 
اأن  امل��واج��ه��ات ذات امل�����ش��ت��وى ال���ع���ايل، م��و���ش��ح��اً 
م�����ش��ت��وى ال��ب��ط��ول��ة رائ����ع، وق���د خ�����ش��رن��ا املباراة 

ب�شرف يف النهائي .

خليفة �سليمان : ملاذا يغيب اجلمهور 
بنادي  القدم  لكرة  الريا�شي  القطاع  مدير  قال 
العني ومدير البطولة الدولية لل�شباب ، خليفة 
املهمة  ال�شلبية  ك��ان  اجلمهور  غياب  اإن  �شليمان 
التي ا�شرتعت االهتمام على الرغم من احلوافز 
الرعاة  املنظمة ووجود  اللجنة  اأعلنت عنها  التي 
خمتلف  م���ن   13 اإىل  ع���دده���م  و����ش���ل  ال���ذي���ن 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات .
بالتعاون  ك��ان  البطولة  توقيت  اختيار  اأن  واأك��د 

مع احتاد الكرة ،ما اأدى اإىل م�شكات يف اختيار 
مع  تزامنها  ب�شبب  بالبطولة  امل�����ش��ارك��ة  ال��ف��رق 
ع��ي��د ال��ف�����ش��ح وه���و اأه����م م��ن ع��ي��د امل��ي��اد دينيا 
التوقيت  يتزامن  اأن  �شنحاول  ،لكن  واجتماعيا 
ل�شمان  ال��دار���ش��ي  ال��ع��ام  م��ع  املقبلة  الن�شخة  يف 
اأن يدرك من  احل�شور اجلماهريي الذي نرجو 
تلقاء نف�شه اأهمية ح�شوره لا�شتمتاع باملباريات 

ومواهب الاعبني من الفرق امل�شاركة .
لفريق  جيدة  فر�شة  كانت  البطولة  اأن  واأو���ش��ح 
اأجواء  يف  الدخول  قبل  جاهزيته  الختبار  العني 
املهمة  املواجهة  ،خ�شو�شا  املقبلة  اال�شتحقاقات 
،اإىل  النخبة  كاأ�س  نهائي  ال��وح��دة يف  ن��ادي  اأم��ام 
تاألق بع�س الاعبني الذين يعول عليهم  جانب 
،كما  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االأول  الفريق  �شفوف  ل��دع��م 
مدرب  بهم  ا�شتعان  ال��ذي��ن  الاعبني  م��ع  ح��دث 
،مثل يو�شف  اأوالري���و كوزمني  ،ال��روم��اين  العني 
اأحمد مو�شى ،اأحمد برمان ،�شعيد املنهايل وريان 

ي�شلم .
وحول اخل�شارة التي تعر�س لها العني يف املباراة 
النهائية من نادي دينمو زغرب الكرواتي قال : 
اأعتقد اأن العبي العني مل ي�شتفدوا من الفر�س 
،على  الكرواتي  املرمى  اأم��ام  عليها  ح�شلوا  التي 
،لكن  ال��ك��رة  اجل��ي��دة على  ال�شيطرة  م��ن  ال��رغ��م 
ال  اأن���ه  االإم���ارات���ي  ال��اع��ب  م�شكلة  اأن  احلقيقة 
ي��ج��ي��د االح���ت���ف���اظ ب��ال��ك��رة حت���ت ال�����ش��غ��ط ،ويف 
�شيا  م��ر  ك��ان  لاعبني  الفني  امل�شتوى  النهاية 
،ح��ي��ث مت��ك��ن ال��ف��ري��ق م���ن ال���ف���وز ع��ل��ى �شيلتك 
ونادي  باللقب  للفوز  االأب��رز  املر�شح  اال�شكتلندي 

اإنرت ميان االيطايل.
لي�س  بالنادي  القدم  اأن قطاع كرة  �شليمان  واأكد 
هو وحده فقط املعني بالبطولة الدولية ،فهناك 
ال�شلة  ذات  وال�شركات  االأخ���رى  االدارات  اأي�شا 

بنادي العني .
لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  من  التعاون  اأن  واأو�شح 
،على  املطلوب  بامل�شتوى  يكن  مل  النقل  ودائ���رة 
ال���رغ���م م���ن وج����ود ال���ف���رق االأوروب����ي����ة �شاحبة 
ال��ث��ق��اف��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ف��ال��ب��ط��ول��ة ك��ان��ت فر�شة 
هم  ،الأنهم  االإماراتية  بالثقافة  لتعريفهم  جيدة 
املعنيون بوجود هذه الثقافات املختلفة على اأر�س 

الدولة . 

الها�سمي : جيل رائع من الالعبني 
اأبوظبي  ع��ر ط���ال ال��ه��ا���ش��م��ي مم��ث��ل جم��ل�����س 

الريا�شي عن تقديره لنادي العني على التنظيم 
ن�شختها  يف  ال��دول��ي��ة  للبطولة  وامل�����ش��رف  اجليد 
واأكادميية  ال�شنية  باملراحل  واالهتمام  ال�شاد�شة 
ك��رة ال��ق��دم اأث��م��ر ع��ن جيل رائ���ع م��ن الاعبني 
النا�شئني  ق��ط��اع  ال��اف��ت يف  ال��ت��ط��ور  اإن  ،وق����ال 
وال�شباب يف اإمارة ابوظبي ثمرة طبيعية للتعاون 
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ب��رام��ج  ب��ني  اجل��ي��د 
واالأندية ،وحاولنا ت�شخري جميع االمكانات لدعم 

البطولة وم�شاركة املدار�س الكروية املختلفة .
واأكد اأن جمل�س اأبوظبي الريا�شي �شيتابع دعمه 
للبطولة حتى حتقق اأهدافها املرجوة مع رغبتنا 

يف الت�شاور مع نادي العني ب�شاأن تنظيم بطوالت 
التي  االيجابيات  ،ودعم  االأخ��رى  ال�شنية  للفئات 
واال�شتفادة  ال�شباب  بطولة  تنظيم  من  حتققت 

من ال�شلبيات .
واأكد اأن اهتمام الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
اآل نهيان رئي�س نادي العني وهيئة ال�شرف  زايد 
و�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان النائب االأول 
ال�شيخ  ،و���ش��م��و  ال�����ش��رف  وهيئة  ال��ن��ادي  لرئي�س 
اأبوظبي  اآل نهيان رئي�س جمل�س  زايد  نهيان بن 
الريا�شي ،يوؤدي يف جميع االأوقات واملنا�شبات اإىل 

حتقيق النتائج املرجوة . 

برعاية هزاع بن زايد 

دين���ام���و زغ���رب الك���روات���ي ينت����زع لق���ب دولي����ة ال�شب����اب من الع�������ني 

تعامل م�شئولو نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري االأملاين 
املهاجم  اأعمال  وكيل  ت�شريحات  مع  بهدوء  القدم  لكرة 
اأن موكله  اإىل  اأ���ش��ار فيها  ال��ذي  م��اري��و جوميز،  ال���دويل 
البافاري  النادي  لي�س �شعيدا بو�شعه على مقاعد بدالء 

يف الوقت الراهن. 
بايرن  اإدارة  رئي�س جمل�س  ك��ارل هاينز رومينيجه  وق��ال 
ل��ه م��اري��و، لننتظر  ال���ذي يخطط  م��ا  اأع���رف  ميونيخ ال 
اأعماله . ومل  ون��رى، ال ميكنني تقييم ت�شريحات وكيل 
االأ�شا�شي  الت�شكيل  يف  مبقعد  الظفر  جوميز  ي�شتطع 
لبايرن ميونيخ يف املو�شم احلايل بعد عودته من االإ�شابة، 
ولكنه �شجل هدفا خال فوز فريقه على �شيفه نورنرج 
الفني  املدير  ال�شبت، يف ظل قرار  اأه��داف نظيفة  باأربعة 

يوب هاينك�س باإراحة بع�س جنومه، وعلى راأ�شهم املهاجم 
بلقب  الفريق  ف��وز  بعد  ماندزوكيت�س  م��اري��و  ال��ك��روات��ي 

البوند�شليجا. 
واأحرز جوميز، الذي يرتبط بعقد حتى 2016 مع بايرن 
ميونيخ، هدفه الثامن يف املو�شم احلايل. ويتناف�س جوميز 
اأمام  املباراة  امل�شاركة يف  بيتزارو على  حاليا مع كاوديو 
النهائي لدوري  ال��دور قبل  ذه��اب  االأ�شباين يف  بر�شلونة 
اأبطال اأوروبا، يف ظل غياب ماندزوكيت�س لاإيقاف. وقال 
دور  اأن  بيلد  ل�شحيفة  جوميز  اأعمال  وكيل  فريبر  اويل 
اأن  27 عاما ال ميكن  بالن�شبة جلوميز  البديل  الاعب 
ي�شبح و�شع دائم، م�شريا اإىل اأن هناك اهتمام بالاعب 

من جانب اأندية اأخرى. 

احلايل  بالو�شع  �شعيدا  لي�س  م��اري��و  بالتاأكيد  واأ���ش��اف 
الذي يعي�شه . وقد يكون هناك خطوة حمتملة بالن�شبة 
ظل  يف  املقبلة،  ال�شيفية  االن��ت��ق��االت  ف��رتة  يف  جلوميز 
روبرت  البولندي  م��ع  التعاقد  يف  ميونيخ  ب��اي��رن  رغ��ب��ة 
من  ال���ذى  دورمت��ون��د  ب��ورو���ش��ي��ا  مهاجم  ليفاندوف�شكي 
وبعد  احل���ايل.  املو�شم  نهاية  يف  ن��ادي��ه  ي��غ��ادر  ان  املتوقع 
ح�شم لقب البوند�شليجا، يركز بايرن حاليا على م�شواره 
يف دوري اأبطال اأوروبا وكذلك مباراته يف املربع الذهبي 

لكاأ�س اأملانيا اأمام فرايبورج يوم الثاثاء املقبل.
ويلتقي بايرن مع بر�شلونة يف 23 اأبريل اجلاري ذهابا ويف 
االأول من مايو املقبل اإيابا. ويف املباراة اأمام نورنرج ف�شل 
هاينك�س اأن مينح راحة لت�شعة من العبيه االأ�شا�شيني بعد 

م�شاركتهم يف املباراة التي فاز فيها الفريق على يوفنتو�س 
اإياب دور الثمانية لدوري  االإيطايل بهدفني نظيفني يف 

اأبطال اأوروبا يوم االأربعاء املا�شي. 
 . وق��ت  اأي  يف  امل�شاركة  ميكنه  الع��ب  اأي  هاينك�س  وق���ال 
اإيجابية للغاية، فريق  املو�شم كنا جمموعة  واأ�شاف هذا 
حقيقي، الاعبون الذين مل ي�شاركوا مع الفريق كاأنهم 
الثاثاء،  االأم��ور كثريا يف مباراة  �شاأغري  �شاركوا متاما، 
لدينا برنامج هائل، لكل ما فات وكل ما هو قادم . ومن 
يظهر  ن��ورن��رج  على  الفوز  اأن  رومينيجه  او�شح  جانبه 

عمق فريق بايرن ميونيخ. 
الفريق كانوا عاقدى  اإىل  واأ�شار الاعبون الذين دخلوا 
العزم على اإظهار حقهم يف امل�شاركة يف الت�شكيل االأ�شا�شي، 

الاعبون  ك��ان  لقد  واأك���د   . بالتحديد  فعلوه  م��ا  وه���ذا 
اأ�شعر  ج��م��ي��ع��ا،  ب��ه��م  االإ����ش���ادة  ينبغي  ل��ل��غ��اي��ة،  حم��ف��زون 
الوقت  يف  نقدمه  ال���ذي  ب����االأداء  وا�شتمتع  ب��اال���ش��رتخ��اء 

احلايل، اإنه اأمر مده�س .
وح�شد بايرن ميونيخ 78 نقطة واأ�شبح على بعد ثاث 
النقاط  لعدد  القيا�شي  ال��رق��م  معادلة  م��ن  فقط  نقاط 
املحققة خال مو�شم واحد يف البوند�شليجا، وهو الرقم 
ال���ذي حققه دورمت���ون���د يف امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي، ع��ن��دم��ا فاز 
باللقب قبل خم�س مراحل من النهاية. وياأتي دورمتوند 
يف املركز الثاين بر�شيد 58 نقطة يليه باير ليفركوزن 
يف املركز الثالث بر�شيد 50 نقطة يليه �شالكه يف املركز 

الرابع بر�شيد 46 نقطة. 

تل��مي���ح��ات ب���اإمك���اني����ة رحي����ل جومي�����ز ع����ن ب����اي������رن

بلقب  للظفر  للن�شر  �شانحة  الفر�شة  �شتكون 
بطولة �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
عندما  لل�شباب  القدم  لكرة  الدولية  مكتوم  اآل 
املباراة  يف  اال�شباين  فالن�شيا  نظريه  ي�شت�شيف 
م�شاء  ال�شاد�شة  ال�شاعة  تنطلق  التي  النهائية 
ملعب حميد  على  اأب��ري��ل(   15( االثنني  اليوم 

امليدالية  خلطف  االأهلي  يتطلع  فيما  الطاير، 
ال���رون���زي���ة ع��ن��دم��ا ي���واج���ه م��ن��ت��خ��ب العبي 
الذي  اللقاء  ال��دوري االيطايل للمحرتفني يف 
ي�شبقه وينطلق ال�شاعة الرابعة ع�شرا على ذات 

امللعب.
وكان الن�شر قد بلغ املباراة النهائية بعدما تفوق 

على االأهلي بنتيجة 3-1 يف لقاء الدور ن�شف 
النهائي الذي اأقيم م�شاء اأول من اأم�س ال�شبت 
)13 اأبريل( على ملعب حميد الطاير، ورغم اأن 
االأهلي كان �شباقا بوا�شطة هدافه خليل ن�شيب، 
اإال اإن الن�شر رد بثاثية عر خليف علي ورا�شد 
ورا���ش��د حممد.  اللقاء  يف  اأف�شل الع��ب  ج��ال 

وعلى نف�س امللعب حقق فالن�شيا فوزا �شعبا على 
منتخب العبي الدوري االيطايل بنتيجة 1-3 
الرت جار�شيا هدفني  لفالن�شيا  اأي�شا، و�شجل 
وفريناندو كانو، فيما نال زميلهم نات�شو جيل 
جائزة اأف�شل العب يف اللقاء، فيما �شجل الرويا 

هدف املنتخب االيطايل الوحيد.

وت�����ش��ه��د ال��ب��ط��ول��ة احل��ال��ي��ة م�����ش��ارك��ة 3 فرق 
دولية، وهي: منتخب العبي الدوري االيطايل 
للمحرتفني، فالن�شيا اال�شباين وبوكا جونيورز 
االأرجنتيني اإىل جانب 5 اأندية من دبي، وهي: 
الن�شر والو�شل وال�شباب واالأهلي ودبي الثقايف 
ت��ق��ام برعاية:  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  ي��ذك��ر  ال��ري��ا���ش��ي. 

كيا  �شركة  القاب�شة،  باحل�شا  �شيف  جمموعة 
ل��ل�����ش��ي��ارات، ف��ن��دق روت��ان��ا ري��ح��ان ال��غ��ري��ر، وان 
 ، التنظيمي  ال�����ش��ري��ك  ماركيتينغ  اأن���د  دي����زان 
هيئة  الريا�شية،  دب��ي  ق��ن��اة  االإم�����ارات،  ط���ريان 
 B360 �شاعات  دب��ي م��ول  دب��ي،  كهرباء ومياه 

وفندق كونكورد االإمارات.

ت��ق��دم��ت ال���ف���رق امل�����ش��ارك��ة يف خ���ت���ام ب��ط��ول��ة كرة 
مهرجان  �شمن  اأقيمت  التي  ال�شاطئية  الطائرة 
اآيات  باأ�شمى  ال�شاطئية،  لاألعاب  الثالث  ابوظبي 
اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  ل�شمو  والعرفان  ال�شكر 
تثمينا   ، الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان 
لدعمه ورعايته ملختلف امل�شابقات واالألعاب ،ودوره 
القطاع  مب�شرية  واالرتقاء  التقدم  لتحقيق  البارز 
ال��ري��ا���ش��ي ب��اب��وظ��ب��ي، واه��ت��م��ام��ه ال��ك��ب��ري لتوفري 
على  وحر�شه  ال�شباب  لقطاع  الريا�شية  الرعاية 
ت�شخري كل االإمكانيات اأمام تطلعاتهم وطموحاتهم 

الريا�شية.
جاء ذلك يف اليوم اخلتامي ملناف�شات البطولة التي 
توج بلقبها فريق جا�شكو ،حيث امتدت ل�شبعة ايام 
الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  وتنظيم  ا���ش��راف  حتت 
ال�شراعية  للريا�شات  ابوظبي  نادي  مع  وبالتعاون 
وبلدية ابوظبي و�شرطة ابوظبي وبرعاية ت�شويقية 

من �شركة احلفر الوطنية .
وحفل ختام بطولة كرة الطائرة باالإثارة والندية 
وال��ت��ن��اف�����س ال�����ش��ري��ف ب���ني ال���ف���رق ال��ع�����ش��رة التي 
اأقيمت  ال��ت��ي  البطولة  مناف�شات  واأث����رت  ���ش��ارك��ت 

جا�شكو   (  : فرق  مب�شاركة  ابوظبي  كورني�س  على 
ال��وط��ن��ي��ة ) ب(  ، احل��ف��ر  اأ(  ال��وط��ن��ي��ة )  ، احل��ف��ر 
اأ( اجل��زي��رة ) ب( ، بني يا�س ، ليوا ،  ، اجل��زي��رة ) 

االمارات ، اخلالدية ، خليفة (.
�شهد اخلتام جابر اجلابري ممثل جمل�س ابوظبي 

الريا�شي والرائد عبد اهلل النعيمي واملازم جمال 
ال�شعدي من �شرطة ابوظبي و�شامل اأبوبكر النعمان 
رئي�س جلنة احلكام يف ابوظبي من احتاد الطائرة 
االألعاب  م���ن حم��ب��ي  غ���ف���رية  ب��ج��ان��ب ج��م��اه��ري   ،

ال�شاطئية وكرة الطائرة على وجه اخل�شو�س .

دور  يا�س يف  بني  الفوز على  وا�شتطاع جا�شكو من 
بجدارة  وتاأهل   ، ب�شوطني نظيفني  نهائي  الن�شف 
اىل املباراة النهائية ، التي التقى فيها فريق خليفة 
انت�شار مميز  ت�شجيل  االخ��ر من  ال��ذي متكن هو 
مقابل  دون  ب�شوطني  الذهبي  املربع  يف  ليوا  على 

العالية  ومهاراتهم  جا�شكو  العبي  براعة  ان  بيد   ،
النهائية  امل��واج��ه��ة  ح�شمت  امل��ي��دان��ي��ة  وخ��رت��ه��م 
رد  دون  ب�شوطني  امل�شتحق  فوزهم  اث��ر  مل�شلحتهم 
واعدا  اأداًء  الع��ب��وه  ق��دم  ال���ذي  خليفة  ف��ري��ق  على 
و�شورة م�شرفة للفريق الطامح بامل�شاركة الفاعلة 

واملناف�شة ال�شريفة .
وجنح بني يا�س هو االخر من ح�شم مواجهة حتديد 
امل��رك��زي��ن ال��ث��ال��ث وال��راب��ع ، اث��ر ف���وزه على فريق 
باأجواء  البطولة  لتختتم   ، نظيفني  ب�شوطني  ليوا 
كرنفالية كبرية �شيطرت على اليوم اخلتامي الذي 
البطولة  اجلها  م��ن  اأقيمت  التي  االأه���داف  كر�س 
ال�شاعية  الريا�شي  ابوظبي  ،�شمن خطط جمل�س 
التوا�شل  وت��ع��زي��ز  املجتمعية  ال��ري��ا���ش��ة  لتفعيل 
التفاعل  ب��ج��ان��ب حت��ق��ي��ق   ، ال�����ش��ب��اب��ي  ال��ري��ا���ش��ي 
االجتماعي يف املنا�شبات الريا�شية ، وتنمية اأوا�شر 
التعاون والرتابط بني جميع امل�شاركني حتت �شقف 
وتطلعاتهم  طموحاتهم  ترتجم  ريا�شية  بطولة 

امل�شتقبلية .
ويف خ��ت��ام ال��ب��ط��ول��ة ق���ام ج��اب��ر اجل��اب��ري والرائد 
و�شامل  ال�شعدي  جمال  وامل��ازم  النعيمي  اهلل  عبد 
فريق  بتتويج  الطائرة  احت��اد  من  النعمان  اأبوبكر 
جا�شكو بكاأ�س البطولة وتقدمي امليداليات الف�شية 
و�شط  يا�س  بني  لفريق  والرونزية  لفريق خليفة 
امل�شاركة بختام احلدث  بهجة العبي جميع الفرق 

االجتماعي املميز .

الن�شر وفالن�شيا يف امل�شهد اخلتامي لدولية حمدان بن حممد لكرة القدم لل�شباب اليوم

امل�ساركون يثمنون دعم نهيان بن زايد مل�سرية القطاع الريا�سي 

جا�شك���و يحل���ق بلق���ب ك���رة الطائ���رة ال�شاطئي����ة يف مهرج���ان اأبوظب�������ي 



تقييمات �شلبية لفي�شبوك هوم
مل يحظ تطبيق واجهة اال�شتخدام اجلديد الذي طرحته �شركة في�شبوك 
يف  للم�شتخدمني  ب��اي  غوغل  تطبيقات  متجر  على  م��وؤخ��را  االأم��ريك��ي��ة 
الواليات املتحدة، بر�شا امل�شتخدمني الذين منحه اأغلبهم تقييمات �شلبية. 
الذكية  للهواتف  بديلة  بداية  واجهة  مبثابة  هوم  في�شبوك  تطبيق  ويعد 
وتوا�شل  اط��اع  امل�شتخدم على  اإبقاء  اإىل  اأن��دروي��د، تهدف  بنظام  العاملة 
مع ما يحدث عر ح�شابه على موقع في�شبوك للتوا�شل االجتماعي الذي 
التطبيق حاجز  اأكر من مليار م�شتخدم. وتخطى عدد حتميات  ميلك 
الكبري مل  العدد  اأن هذا  اإال  بعد يومني فقط من طرحه،  األفا  اخلم�شني 
ي�شفع للتطبيق الذي مل يتجاوز تقييمه على متجر غوغل باي جنمتني 
تقييمات  م��ن  كثريا  ب��اأن  علما  جن��م��ات،  خم�س  اأ���ش��ل  م��ن  النجمة  ون�شف 
امل�شتخدمني منحت التطبيق جنمة واحدة ، ليكون اأقل تطبيقات في�شبوك 
وال  اأن��دروي��د.  بنظام  اخل��ا���س  التطبيقات  متجر  على  االآن  حتى  تقييما 
ي�شتطيع اأي م�شتخدم اإ�شافة تقييم لتطبيق ما على متجر غوغل باي اإال 
بعد تنزيله اأوال، مما يعني اأن التقييمات التي ح�شل عليها تطبيق في�شبوك 
هوم جاءت من م�شتخدمني جربوه فعليا. وا�شتكى كثري من امل�شتخدمني 
�شعوبة ا�شتخدام بقية خ�شائ�س هواتفهم بعد تثبيت واجهة في�شبوك هوم ، 
مثل اإجراء املكاملات اأو كتابة الر�شائل الن�شية الق�شرية، مما كان ي�شطرهم 

اإىل اإلغاء تثبيت التطبيق بعد فرتة ق�شرية من تركيبه على اأجهزتهم.  

 مايكرو�شوفت ت�شحب حتديث اأمان لويندوز 

الذي  االأخ���ري  االأم����ان  حت��دي��ث  االأم��ريك��ي��ة  مايكرو�شوفت  �شركة  �شحبت 
طرحته لنظام ت�شغيل ويندوز االأربعاء املا�شي بعدما تبني اأن تثبيته على 
بع�س االأجهزة املزودة بنظام ويندوز 7 يوؤدي اإىل عدم اإقاع االأجهزة ب�شورة 
�شليمة. وحتى يتم التغلب على هذه امل�شكلة، التي اأكد مطورو ال�شركة اأنهم 
يعكفون على حلها، تن�شح مايكرو�شوفت باإزالة التحديث الذي مت تثبيته 
التوجه  امل�شتخدم  على  التحديث  والإزال��ة  تلقائيا.  احلا�شوب  اأجهزة  على 
ينقر على  ثم   ، ويندوز  ثم يختار حتديثات  ويندوز  التحكم يف  لوحة  اإىل 
الئحة  له  تظهر  كي  ال�شا�شة،  ي�شار  اأ�شفل  يف  امل��وج��ودة  املثبتة  التحديثات 
بالتحديثات املثبتة على جهازه، ثم يبحث عن التحديث الذي يحمل رقم 
KB2823324 ، فيختاره بالنقر عليه مبوؤ�شر الفاأرة ثم ينقر على زر اإزالة 
يعاين من م�شكات  الذي  للم�شتخدم  وبالن�شبة   .  Uninstall الرنامج 
بجهاز احلا�شوب منذ تثبيت التحديث االأخري، فينبغي عليه اإعادة ت�شغيل 
اجلهاز من جديد، واأثناء عملية االإقاع ي�شغط على زر F8 ، ثم يختار بند 
التي  القائمة  يف   Repair your Computer احلا�شوب  جهاز  اإ�شاح 
التي كان عليها نظام  ي�شتعيد احلا�شوب احلالة  تظهر بعد ذلك، وعندئذ 

الت�شغيل قبل تثبيت حتديث االأمان.
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ايهاب توفيق يغني اليونانية
اإيهاب  امل�����ش��ري  ال��ف��ن��ان  ي��خ��و���س 
ت��وف��ي��ق جت���رب���ة ج���دي���دة يف عامل 
باملرة  الأول  �شيغني  حيث  ال��غ��ن��اء، 
برنامج  ت��رت  يف  اليونانية  باللغة 

كله يغني .
جتربة  ب�����اك�����ورة  ه����و  ال����رن����ام����ج 
ب��ك��ر يف جمال  امل��و���ش��ي��ق��ار ح��ل��م��ي 
�شارك يف  اأن  بعد  الرامج،  تقدمي 
العديد من برامج اكت�شاف املواهب 
جلنة  اأع�شاء  مع  ميكر  �شتار  مثل 
ح�شن  الراحل  املو�شيقار  التحكيم 
الدين  بهاء  وال�شاعر  ال�شعود  اأب��و 
حممد، وبرنامج �شوت احلياة مع 

�شمرية �شعيد وهاين �شاكر.
وي�����ش��ارك ال��ن��ج��م ت��وف��ي��ق يف غناء 
ال���ت���رت ك����ل م����ن امل�������ش���ري حممد 
نورا  االي��ط��ال��ي��ة  وامل��ط��رب��ة  مظهر 

كمبانيني.
يعر�س  ���ش��وف  يغني  ك��ل��ه  ب��رن��ام��ج 
والقناة  امل�����ش��ري  التلفزيون  على 
يرغب  حيث  امل�شرية،  الف�شائية 
لهذه  ال�����ري�����اده  ع������ودة  يف  ح��ل��م��ي 
وانت�شار  زح������ف  ب���ع���د  ال����ق����ن����وات 

القنوات الف�شائية.

راأ�ض طفلة يتحول اإىل بالون
من  �شهرا،   18 ع��ن  عمرها  يزيد  ال  طفلة  بيجام،  رون��ا 
الهند، تعاين من مر�س  �شرقي  ب�شمال  اأجارتاال  مدينة 
ببالون،  اأ�شبه  جعله  ب�شكل  راأ�شها  انتفاخ  اإىل  اأدى  ن��ادر 
ي�شاوي حجمه 3 اأ�شعاف حجم الراأ�س الطبيعية ملن هم 

يف نف�س عمرها.
ويقول االأطباء اأن هذا املر�س ي�شيب املري�س با�شطرابات 
يف الكام، وقد يوؤدي اإىل اإ�شابته با�شطرابات عقلية، اأو 
الوفاة. وتزداد املاأ�شاة حني نكت�شف وجود عاج ملثل هذه 
احل��االت، ولكنه بالطبع عاج مكلف يف اخل��ارج، فيما ال 
يتقا�شى والد الطفلة، ويدعى عبد الرحمن ، ما ي�شاوي 
اأقل من 3 دوالرات يف اليوم، وبالتايل ال يقوى باأي �شكل 
من االأ�شكال على حتمل تكاليف العاج. وعرت �شحيفة 
عن  اأعلنت  اأنها  حتى  الطفلة،  مع  تعاطفها  عن  �شن  ذا 

بحثها عن مترع لعاج هذه الطفلة امل�شكينة.

مدينة تبتلع ال�شيارات
مدينة �شمارا Samara تقع يف جنوب �شرق رو�شيا وهذه 
املدينة لها ق�شة غريبة مع �شكانها، حيث يعي�شون يف رعب 
التي فجاأة تظهر فيها  ال�شوارع  وخوف يومياً من جراء 
وخ�شائر،  ح��وادث  وت�شبب  ال�شيارات  تلتهم  كبرية  حفر 
اأ����ش���ب���وع واح����د ف��ق��ط ب��ل��ع��ت ال�������ش���وارع �شيارات  ف��خ��ال 

و�شاحنات ولقي اأ�شخا�س م�شرعهم نتيجة ذلك. 
ال�شبب يف ذل��ك ه��و ح���دوث ه��ب��وط يف م�شتوى  وي��رج��ع 
االأر����س يف  اأن  املنطقة، ويقول اخل��راء  االأر����س يف تلك 
مدينة �شمارا مبنية على اأر�س حتتها ثقوب من اجلليد 
واملجاري  واحلفر  الت�شققات  هذه  ت�شبب  ت��ذوب  وعندما 
الطبيعية للمياه منذ مئات ال�شنني ، واأي�شا ب�شبب مناجم 
التعدين، وعند هبوط االأمطار تت�شرب للرتبة وتتفاعل 

مع ال�شخور احلم�شية فت�شب تلك احلفر اخلطرية.

يقف على رافعة ل� 5 اأيام
اآلة رفع  ق�شى رجل فرن�شي مطلق يومه اخلام�س فوق 
طليقته  ق��ي��ام  على  احتجاجا  ن��ان��ت،  مدينة  يف  )ون�����س(، 
مبنعه من روؤي��ة طفله. و�شار �شريج ت�شرناي )42 عاما( 
حاما لراي��ة االآباء املنف�شلني عن زوجاتهم واملطالبني 
بق�شاء مزيد من الوقت مع اأطفالهم. كان فني الكمبيوتر 
2011 بعدما  زي��ارة طفله عام  العاطل قد فقد حقه يف 

ا�شطحب ابنه معه ملدة �شهرين دون اإذن والدت��ه.
وت�شلق ت�شرناي يوم اجلمعة املا�شي اآلة الرفع يف حو�س 
وكتب  لق�شيته.  االن��ت��ب��اه  جل��ذب  مهج��ور،  �شفن  ب��ن��اء 
الرجل على الفت��ة علقها على الرافعة م�شريا اإىل طفله: 

بن��واه، عامني بدون والد . 
ومنذ بداية احتجاجه، متده ال�شرطة باملاء، ولكنه حتى 
واحت�شد ع�شرات  اأي طعام.  يتلق  الرابع مل  اليوم  �شباح 
ت�شامنا  الرافعة  اأ�شفل  زوجاتهم  عن  املنف�شلني  االآب��اء 
الفرن�شي  الق�ش��اء  نظام  الكثريون  ويتهم  ت�شرن��اي،  مع 

بتجاهل حقوق االآب��اء.

الكر�شي احلي يرعب زبائن مقهى
اأرتكبوا خطاأً عندما  اأوبي�شبو بوالية كاليفورنيا االمريكية  �شان لوي�س  زبائن مقهى كريزبرغ يف مدينة  اأن  يبدو 
اختاروا زيارة هذا املقهى من اأجل اال�شرتخاء واال�شتمتاع بفنجان قهوة يف اأجواء مريحة هادئة، حيث كان هناك 

بانتظارهم كر�شي حي يفزعهم ويت�شبب يف �شدمة حقيقية لهم اأحيانا.
وكتبت �شحيفة نيويورك ديلي نيوز اأن ريت�س فريغ�شون الفنان االأمريكي امل�شهور املتخ�ش�س يف عر�س األعاب اخلفة 
ابتكر حيلة ليخدع زوار املقهى، اذ جعل من نف�شه كر�شيا بحيث تنكر ب�شورة مائمة اليحاء كل زائر باأنه كر�شي 

مريح مغطى بو�شائد وبطانية وثرية.
وكل مرة يجل�س فيها زائر على الكر�شي، كان الكر�شي احلي ينتف�س من مقعده ومي�شك بالزائر وي�شرخ من يجل�س 

علّي؟! ، مت�شببا يف حالة من الرعب والفزع للجال�س.
وكان معظم �شحايا اخلدعة يواجهون املوقف بروح فكاهية وي�شحكون مع الزبائن االآخرين عندما يدركون ان ما 
جرى لهم جمرد م�شهد م�شرحي فكاهي. وقد جذب الفيديو الذي يظهر هذه احليلة والذي مت ت�شجيله بوا�شطة 

كامريا خفية اأكر من 1.6 مليون م�شاهد خال اأ�شبوع من عر�شه على اليوتيوب.
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تعوي�ض �شرطية جرح اإبهامها
اال�شرتلينية  اجلنيهات  اآالف  على  بريطانية  �شرطية  ح�شلت 
كتعوي�س من قوة ال�شرطة التي تعمل بها بعد اإ�شابتها بجرح 
يف اإبهامها اأثناء اخلدمة. وقالت �شحيفة )�شندي مريور( اإن 
ملخّدر  م�شنع  ن��اف��ذة  فتح  ح��اول��ت  تيلور،  اآن  ك��ريي  ال�شرطية، 
اأن  بعد  نقي،  ه��واء  على  للح�شول  ال�شرطة  داهمته  احل�شي�س 
املخدر،  نبات  من  املت�شاعدة  االأبخرة  ج��ّراء  بالدوخان  �شعرت 
دعوى  ح��ّرك��ت  تيلور  اأن  واأ���ش��اف��ت  اإبهامها.  ج��رح  اإىل  اأّدى  م��ا 
ق�شائية �شد �شرطة مقاطعة هامب�شاير، حيث تعمل، ملطالبتها 
االإخ���ال  بتهمة  ا�شرتليني  جنيه   5000 م��ق��داره  بتعوي�س 
 4837 م��ق��داره  تعوي�س  بدفع  اأم��رت  املحكمة  لكن  بالواجب، 
جنيهاً ا�شرتلينياً لل�شرطية. واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن الق�شية 
جّراء  ا�شرتليني،  جنيه  األ���ف   145 هامب�شاير  �شرطة  كّلفت 
يف  لندن  يف  اال�شتئناف  حمكمة  اأم���ام  باحلكم  الطعن  ق��راره��ا 
حماولة الإلغاء احلكم. وقالت اإن اأندرو روي، حمامي ال�شرطية 
تيلور، حّث ق�شاة حمكمة اال�شتئناف على تثبيث احلكم ال�شابق 
داخل  خ��ط��رة  بيئة  يف  ب��ال��واج��ب  ت��ق��وم  ك��ان  موكلته  اأن  بحجة 
دون  م��ن  متوقعة  الإ���ش��اب��ة  ع��ر���ش��ة  جعلتها  امل���خ���درات  م�شنع 
با�شتثناء  �شرطتها  قيادة  قبل  لها من  املطلوبة  الوقاية  توفري 
�شد  ق�شائية  دع��وى  ح��ّرك  بريطاين  �شرطي  وك��ان  القفازات. 
مالك خمزن لوقوعه فيه واإ�شابته بتمّزق يف كاحله، وذلك بعد 
اأن ات�شل �شاحب املحل بالنجدة جّراء تعّر�س متجره لل�شرقة. 
�شد رجل طلب  ق�شائية  دع��وى  بريطانية  �شرطية  رفعت  كما 
النجدة اإثر تعّر�س حمطته للتزّود بالوقود اإىل حماولة �شرقة، 
ملطالبته باآالف اجلنيهات اال�شرتلينية كتعوي�س عن االأ�شرار 

التي حلقت بها جّراء وقوعها على ر�شيف حمطته.

ه���واء اأوروب��ا �ش���م قات��ل
اأودى  ال��ذي  التلوث  كم  نف�س  يعانون من  االوروب��ي��ون  يعد  مل 
الدخاين  ال�شباب  ح��ادث��ة  يف  ل��ن��دن  �شكان  م��ن  االالف  بحياة 
ال�شبخان الكبري عام 1952 غري اأن الهواء الذي ي�شتن�شقونه 
ال يزال يحمل اأخطارا غري مرئية ال تقل يف �شدتها اأو �شعوبة 
االهتمام  ين�شب  وبينما  احل��ادث��ة.  تلك  ع��ن  عليها  ال�شيطرة 
اأك�شيد الكربون امل�شببة لظاهرة  على احلد من انبعاثات ثاين 
اأكر  اأخ��رى لها �شرر مبا�شر  االحتبا�س احل��راري فثمة م��واد 
تقذفها   - النيرتوجني  اأكا�شيد  خا�شة   - االن�شان  �شحة  على 
حمركات الديزل وحمطات الكهرباء االوروبية العاملة بالفحم 
ي�شتغل فيه االمريكيون  ال��ذي  الوقت  �شعره يف  ال��ذي يرتاجع 
احتياطات غاز جديدة. ويقول الن�شطاء الداعون اىل التغيري 
ان نتيجة ذلك تظهر يف تراجع جودة الهواء التي ت�شبب ق�شر 
ال�شيارات  �شناعة  �شركات  بع�س  تعرت�س  ذل��ك  ورغ��م  العمر. 
ع��ل��ى اخل��ط��وة ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا امل��ف��و���ش��ي��ة االوروب���ي���ة لت�شديد 
تفتقر  ال��ذي  الوقت  ويف  ال��ع��وادم.  بانبعاثات  اخلا�شة  القواعد 
ل�شن  ال��ازم��ة  االم���وال  اىل  ب�شدة  واحل��ك��وم��ات  ال�شركات  فيه 
ت�شريعات جديدة اأو تبني تقنيات جديدة ميكن توقع معار�شة 
ت�شريع جديد وا�شع النطاق ب�شاأن جودة الهواء عندما تقرتحه 
الذراع التنفيذية لاحتاد االوروبي على الدول االع�شاء وقد 
اأظهرت  بيانات  املفو�شية  العام احل��ايل. ون�شرت  يكون ذلك يف 
�شخامة التكاليف الناجمة عن التلوث والتاأييد ال�شعبي الكبري 
واملتزايد الجراء عملية تنقية للهواء ميكن اأن تعود بالنفع على 

ال�شركات التي تقدم تقنيات نظيفة.
امراأة تلتقط �شورة لاأ�شجار املزهرة بالقرب من برج اإيفل يف باري�س. )ا ف ب(

 دميون ولو�شيانا
 يجددان عهود الزواج 

ج��دد النجم االأم��ريك��ي م��ات دميون 
وزوج������ت������ه م����ن����ذ ث����م����اين �����ش����ن����وات، 
جزيرة  على  ال���زواج  عهود  لو�شيانا، 
ال���ك���اري���ب���ي حيث  ل��و���ش��ي��ا يف  ���ش��ان��ت 
ا�شتاأجر منتجعاً فخماً بكلفة مليون 
دوالر. وذكر موقع بيبول االأمريكي 
�شنة وزوج��ت��ه، جددا   42 اأن دمي��ون 
بناتهما  ب��ح�����ش��ور  ال��������زواج  ع���ه���ود 
ال��ث��اث��ة واب���ن���ة ل��و���ش��ي��ان��ا م���ن زواج 
وجنيفر  اأفليك  بن  واملمثلني  �شابق، 
وكاثرين  دوغ��ا���س  ومايكل  غ��ارن��ر 
بيت�س  �شوغر  زيتا جونز، يف منتجع 
���ش��ان��ت لو�شيا يف  ال��ف��خ��م يف ج��زي��رة 
اإن دميون  امل��وق��ع  ال��ك��اري��ب��ي. وق���ال 
اأنفق حوايل مليون دوالر ال�شتئجار 
الثنائي  عائلة  ال�شت�شافة  املنتجع 
تزوجا  الثنائي  وك��ان  واأ�شدقائهما. 
يف  م������دين  ح���ف���ل  يف   ،2005 ع������ام 
بحفل  يحظيا  مل  ول��ك��ن  ن��ي��وي��ورك 
دميون  اأن  اإىل  ي�����ش��ار  ك��ب��ري.  زف����اف 
اأف�شل  اأو���ش��ك��ار  ج��ائ��زة  على  حا�شل 
 Good فيلم  ع��ن  لفيلم  �شيناريو 

. Will Hunting

فل�شطيني يعلم االأطفال 
املعاقني ب�شريا عزف املو�شيقى 
الوطني  �شعيد  ادوارد  معهد  و�شع 
برناجما  حل���م  ب��ب��ي��ت  ل��ل��م��و���ش��ي��ق��ى 
ذوي  ل��اط��ف��ال  ج��دي��دا  مو�شيقيا 
االحتياجات اخلا�شة ال�شيما الذين 
منهم.  ب�����ش��ري��ة  اع����اق����ات  ي���ع���ان���ون 
اأنحاء  من  طفا   15 املعهد  اختار 
من  ج��زءا  ليكونوا  الغربية  ال�شفة 
االطفال  لتعليم  مو�شيقية  م��ب��ادرة 
ك��ي��ف ي��غ��ن��ون وي��ع��زف��ون ع��ل��ى عدة 
اليا�س  االت مو�شيقية. وقال جليل 
الوطني  �شعيد  ادوارد  معهد  مدير 
للمو�شيقى ببيت حلم هذا الرنامج 
و������ش�����ع خ�������ش���و����ش���ي ل����اع����اق����ات 
الب�شرية. لطاب عندهم امكانيات 
�شقل  نحاول  متوا�شعة.  مو�شيقية 
م��وه��ب��ت��ه��م امل���و����ش���ي���ق���ىة ون���ح���اول 
االجتماعي.  و���ش��ع��ه��م  م���ن  ن��ه��دي 
بينهم  من  ن�شتخرج  الوقت  بنف�س 
املبدعني يف  الطاب  جمموعة من 

املو�شيقى م�شتقبا.

الفرعونية  احل�����ش��ارة  اأن  اإىل  م�شري  ج���راح  خل�س 
ب�شبب  اأخ��رى  ح�شارة  له  تتعر�س  مل  لظلم  تعر�شت 
يعرف  ال  ال��ذي��ن  اأبنائها  م��ن  وخ�شو�شا  بها،  اجلهل 
اأق��دم جراحات املخ يف التاريخ متت يف  اأن  كثري منهم 

بادهم قبل اأكر من اأربعة اآالف عام .
يف هذا ال�شياق، يقول اجلراح و�شيم ال�شي�شي يف كتاب 
�شاهد يف ق�شم  اإن��ه  العامل  يحمل عنوان م�شر عّلمت 
�شندوق  يف  جمجمة  الريطاين  باملتحف  امل�شريات 
زج���اج���ي م��ك��ت��وب ع��ل��ي��ه ع��م��ل��ي��ة ت��رب��ن��ة ج���راح���ة من 
جراحات املخ م�شر القدمية 2000 �شنة قبل املياد ، 
وكان اأمامه امراأتان فقالت اإحداهما لاأخرى انظري 
اأي��ن كانت اإجن��ل��رتا يف هذا  امل��ي��اد..  جراحة مخ قبل 
. وي��روي يف كتابه جتربة م�شاركته  الزمن ال�شحيق؟ 
يف موؤمتر بالقاهرة نظمه املركز القومي للبحوث يف 
الريطانية  مان�ش�شرت  جامعة  مع  باال�شرتاك  م�شر 
حتت عنوان ال�شيدلة يف م�شر القدمية ، واأنه طالب 
امل�شري  ا�شتخدمها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��اق��ري  ح���ول  بحثه  يف 
والذكورة،  البولية  امل�شالك  اأمرا�س  القدمي يف عاج 
بتغيري ا�شم مر�س البلهار�شيا اإىل ا�شم مر�س م�شري، 
االأملاين  الطبيب  قبل  املر�س  اكت�شفت هذا  الأن م�شر 
اأن  الكتاب  وي�شجل  ال�شنني.  ب���اآالف  بلهار�س  ت��ي��ودور 

 ، عاع  ا�شم  البلهار�شيا  مر�س  اأعطى  القدمي  امل�شري 
والدم  الكبد  التي توجد يف  املا�شة  ال��دودة  ع��رف  كما 
واأطلق عليها ا�شم حررت . كما تو�شل اإىل الدواء وهو 
بدال من احلقن،  �شرجية  لبو�شات  االأنتومني وجعله 
الفرتة. ويذهب  تلك  الأن م�شر مل تعرف احلقن يف 
علما  اأ�شبح  ال��ذي  الوحيد  التاريخ  اأن  اإىل  ال�شي�شي 
يدر�شه العامل كله هو علم امل�شريات وكتب منها الطب 
يف م�شر القدمية ، و نظرة طبية فاح�شة يف احلب و 
م�شر التي ال تعرفونها . وي�شتعر�س املوؤلف ما ي�شفه 
م���وؤرخ���ون ب��ال��روح امل�����ش��ري��ة ال��ت��ي ت��ت��وخ��ى الو�شطية 
العامل  عّلمت  م�شر  اإن  فيقول  الت�شدد،  ع��ن  وت��ن��اأى 
الو�شطية يف كل �شيء، فالكرم و�شط ما بني االإ�شراف 
لذا  والتهور،  اجل��ن  بني  و�شط  وال�شجاعة  والبخل، 
اإ�شام الدول االأخرى،  اإ�شام م�شر خمتلفا عن  كان 
م�شر  اإن  يقول  كما    . اأي�شا  م�شر  م�شيحية  وكذلك 
تهكم  م�شجا  عليها،  فر�س  واإن  تطرف  كل  قاومت 
امل�شريني يف القرن العا�شر امليادي على العزيز باهلل 
ال�شيعي -وهو حاكم ادعى علم الغيب- فرتكوا له يف 
امل�شجد بطاقة تقول بالظلم واجلور قد ر�شينا ولي�س 
بالكفر واحلماقة.. اإن كنت اأعطيت علم غيب فقل لنا 

من كاتب البطاقة؟ .

الفراعنة اأول من اأجروا جراحات املخ 

�شكارليت جوهان�شون تكون فرقة من العازبات 
قررت املمثلة االأمريكية ال�شابة �شكارليت جوهان�شون التى يلمع ا�شمها االآن على اإعانات 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.
القناه  ع��ل��ى  فرن�شى  تلفزيونى  ب��رن��ام��ج  خ���ال  نف�شها  ج��وه��ان�����ش��ون  �شكارليت  اخل���ر  ه���ذا  اأع��ل��ن��ت  وق���د 

على  �شجعها  قد  اأ�شلية  اأغنية  الأف�شل  اأو�شكار  جلائزة  تر�شحها  اأن  واأ�شافت  بلو�س  قنال  التليفزيونية 
اتخاذ هذه اخلطوة.

ويبدو اأن �شكارليت جوهان�شون املمثلة االأمريكية ال�شقراء على و�شك اتخاذ منحى جديدا فى حياتها 
اإىل  ت�شاف  ب��داأت مهنة جديدة  قد  بالتاأكيد  ال�شينما فهى  ابتعادها عن  تعلن  اإن مل  املهنية وحتى 
ر�شيدها الفنى كما اأعلنت اأي�شا عن عاقتها اجلديدة ب�شحفى فرن�شى منذ �شهر نوفمر املا�شى 

هو رومان دورياك.


