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ح�رض بورقيبة يف باري�ص 
وغاب عن �سوارع تون�ص..!

   

جمل�س التعاون ي�ستنكر حماوالت 
زرع خاليا جت�س�س واإرهاب يف دوله 

•• الريا�ض-وام:

جمل�س  ع��ام  �أم���ن  �ل��زي��اين  ر����ش��د  ب��ن  عبد�للطيف  �ل��دك��ت��ور  ��شتنكر 
�ل���ت���ع���اون ل�����دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة �مل����ح����اوالت �مل���ت���ك���ررة ل�����زرع خاليا 
�لتج�ش�س و�الإرهاب يف دول جمل�س �لتعاون و�ل�شعي �إىل �مل�شا�س باأمنها 
و��شتقر�رها .. وو�شفها باأنها حماوالت �إجر�مية �إرهابية يائ�شة تك�شف 
عن نو�يا عدو�نية للجهات �لتي تقف ور�ءها. و�أ�شار �الأمن �لعام ملجل�س 
�لتعاون �إىل ما �أعلنته وز�رة �لد�خلية يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية عن 
باأمن  �مل�شا�س  ت�شتهدف  �ل��دول  باإحدى  �شبكة جت�ش�س على �شلة  ك�شف 
باجلهود  �لتنموية..م�شيد�  مكت�شباتها  من  و�لنيل  و��شتقر�رها  �ململكة 
�حلثيثة و�ال�شتباقية �لتي تبذلها �الأجهزة �الأمنية حلماية �أمن �ململكة 
�لزياين  و�أك��د  فيها.  و�ملقيمن  مو�طنيها  �شالمة  و�شمان  و��شتقر�رها 
دعم دول جمل�س �لتعاون وم�شاندتها للمملكة �لعربية �ل�شعودية يف كل 

ما تتخذه من �إجر�ء�ت يف هذ� �ل�شاأن. 

�سبط �سيارة مفخخة يف �سنعاء
•• �صنعاء-وام:

�لعا�شمة  جنوب  مفخخة  �شيارة  �م�س  �ليمنية  �الأم��ن  �أجهزة  �شبطت 
نقاط  �إح���دى  يف  �شبطها  مت  �ل�شيارة  �أن  �أم��ن��ي  م�شدر  وق��ال  �شنعاء. 
حن  �ليمني  �حل���و�ر  م��وؤمت��ر  حلماية  �لعا�شمة  يف  �ملنت�شرة  �لتفتي�س 
بعدها  ليتم  ح����ادث..  ب��وق��وع  وت�شببت  �أم��ام��ه��ا  �ل��ط��ري��ق  ناقلة  قطعت 
ز�لت  ما  �لتحقيقات  �أن  و�أك��د  �شائقها.  مع  و�شبطها  �ل�شيارة  تفتي�س 
ت�شتهدفه..  كانت  وم��ا  �ل�شيارة  خلف  تقف  �لتي  �جلهة  ملعرفة  جارية 
خلف  �لقاعدة  تنظيم  وق��وف  ترجح  �الأول��ي��ة  �ملعلومات  �أن  �إىل  م�شري� 

�لعملية.

�الهايل يخرجون من �أحد �ملنازل �لتي ق�شفها �لنظام يف مدينة حلب  )رويرتز(

حممد بن ر��شد و�شعود �لقا�شمي و�شلطان بن ز�يد وحممد بن ز�يد ي�شهدون �لعر�س �جلماعي يف �أبوظبي  )و�م(

�ن�سقاقات باالئتالف �ملعار�ض ومو�جهات يف ريف دم�سق و��ستهد�ف �أ�سخم مطار ع�سكري

الناتو يتحدث عن احتمال تكرار �سيناريو ليبيا يف �سوريا

حتت رعاية رئي�ض �لدولة 

حممد بن را�سد و�سعود القا�سمي ي�سهدان العر�س اجلماعي يف اأبوظبي

الفجر........    05:05            
الظهر.......    12:31  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:36  
الع�صاء......   08:06

�ول رئي�س وزر�ء للمعار�شة.
�شهري  �ل�شخ�شيات  تلك  بن  وم��ن 
لرئي�س  �ل���ث���اين  �ل��ن��ائ��ب  �الت��ا���ش��ي 
�ملتحدث  �ل��ب��ن��ي  �الئ���ت���الف وول��ي��د 

با�شم �الئتالف.
وياتي قر�ر تلك �ل�شخ�شيات و�شط 
غ�شان  �نتخاب  ب�شاأن  مرير  خالف 

هيتو رئي�شا حلكومة �ملعار�شة.
وم����ن ب���ن �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �الخ����رى 
يف  ع�شويتها  جتميد  �علنت  �ل��ت��ي 
ومرو�ن  �للبو�ين  كمال  �الئ��ت��الف 

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل .. �شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �ل��وزر�ء حاكم دبي و�شاحب  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة و�شمو 

�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  و�لفريق 
ونو�ب  �لعهود  �أول��ي��اء  م��ن  وع��دد  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�حلكام �الحتفال �ل�شعبي �لذي �أقيم �م�س مبنا�شبة زفاف كل من �ل�شيخ 
�آل نهيان على كرمية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن  ذي��اب بن حممد بن ز�ي��د 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية و�ل�شيخ ز�يد بن �شعيد  ز�يد 

بن ز�يد �آل نهيان على كرمية �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار 
�الأمن �لوطني مب�شاركة 100 عري�س من خمتلف �مار�ت �لدولة.

�مل�شرف  �الح��ت��ف��االت مبنطقة  ب��اأر���س  �أق��ي��م  �ل���ذي   � �حل��ف��ل  فقد ح�شر 
باأبوظبي � �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 

و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية.
)�لتفا�شيل �س2(

�ل�شو�ريخ.
يف �لوقت نف�شه ذكرت �شبكة �شام �أن 
نافعة  قرية  ق�شفت  �لنظام  ق��و�ت 
و�ل��ق��رى �مل��ج��اورة يف ري��ف درع��ا، يف 
�لقو�ت حلي  �أدى ق�شف هذه  حن 
�لهاون  ب��ق��ذ�ئ��ف  حم�س  يف  �ل��وع��ر 

�إىل �شقوط جرحى.
بارزة  �شخ�شية   12 �علنت  �شيا�شيا 
�ل�شوري  على �الق��ل من �الئ��ت��الف 
ع�شويتها  تعليق  �الربعاء  �ملعار�س 
يف �الئ��ت��الف بعد ي��وم م��ن �نتخاب 

حاج رفاعي ويحيى �لكردي و�حمد 
توقعت  ف��ي��م��ا  �جل����رب����ا،  �ل��ع��ا���ش��ي 
م�������ش���ادر �ن�������ش���ق���اق ع�����دد �خ�����ر من 

�ع�شاء �الئتالف.
�لقائد  ك�����ش��ف  ج���دي���د  ت���ط���ور  ويف 
�الأطل�شي  �حل��ل��ف  ل��ق��و�ت  �الأع���ل���ى 
جيم�س  �الأم������ريك������ي  �الأم������������ري�ل 
ع���زم بع�س دول  ���ش��ت��اف��ري��د���س ع��ن 
�حل��ل��ف �ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل ع�����ش��ك��ري يف 
�إن  ق��ال  لكنه  منفرد،  ب�شكل  �شوريا 
�أي حترك للحلف �شيتبع ما ح�شل 

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�����ش��ب��ك��ة �ل�����ش��وري��ة حلقوق  ق��ال��ت 
�م�س  قتلو�  �لع�شر�ت  �إن  �الإن�����ش��ان 
يف �شوريا معظمهم يف ريف دم�شق. 
�أن  �أف���اد نا�شطون  �أخ���رى  م��ن جهة 
مو�جهات د�رت بن �جلي�شن �حلر 
دم�شق.  بريف  د�ري���ا  يف  و�لنظامي 
ك��م��ا ت��ع��ر���ش��ت ب���ل���د�ت و�أح����ي����اء يف 
حم�س �إىل ق�شف جوي ومدفعي. 

ل�����و�ء �الإ�����ش����الم مطار  و����ش��ت��ه��دف 
�ل�شنع  ب�����ش��اروخ حم��ل��ي  �ل�����ش��م��ري 

ي�شل مد�ه �إىل �شتن كيلومرت�.
وق���ال���ت م�������ش���ادر م���ن د�خ�����ل ل���و�ء 
�الإ�شالم �إن �ل�شاروخ �أ�شاب مبا�شرة 
�أ�شخم  يعد  �ل��ذي  �ل�شمري  مطار 
�ملطار�ت �لع�شكرية يف �شوريا. وقد 
�للو�ء مبزيد من  هدد ناطق با�شم 
من  �ل��ن��وع  ب��ه��ذ�  �لق�شف  عمليات 

�ل�شو�ريخ.
�إن  نا�شطون  ق��ال  ذل��ك،  غ�شون  يف 
�لثو�ر دمرو� دبابتن لقو�ت �لنظام 

من طر�ز تي 72 يف حي جوبر.
�إنها  ق��ال��و�  ���ش��ور�  �لنا�شطون  وب��ث 
ل��ت��دم��ري �إح����دى ت��ل��ك �ل��دب��اب��ات يف 
منطقة تبعد عن �شاحة �لعبا�شين 
م�����ش��اف��ة م��ائ��ت��ي م��رت ف��ق��ط. وذكر 
�أن ق���و�ت �ل��ن��ظ��ام ردت  �ل��ن��ا���ش��ط��ون 
�ملجاورة  زملكا  بلدة  على  بالق�شف 
ب���امل���دف���ع���ي���ة �ل���ث���ق���ي���ل���ة ور�ج�����م�����ات 

يف ليبيا.
جلنة  ل��رئ��ي�����س  �����ش����وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
�لقو�ت �مل�شلحة يف جمل�س �ل�شيوخ 
�الأمريكي، �أجاب �شتافريد�س ب� نعم 
�إذ� كانت  مل��ع��رف��ة م��ا  �ل�����ش��وؤ�ل  ع��ل��ى 
يحددها  مل  �ل���ت���ي  �ل������دول  ب��ع�����س 
�إمكانية  ع����ن  ت���ت���ح���دث  ب���اال����ش���م 
�مل�������ش���اد�ت �جلوية  ع��ل��ى  �ل��ق�����ش��اء 

�ل�شورية.
)ناتو(  �الأطل�شي  حلف  �أن  و�أو�شح 
�ملثال  �شيتبع  ب���اأن���ه  �ل���ق���ر�ر  �ت��خ��ذ 
�لعام  يف  ل��ل��ي��ب��ي��ا  �ع���ت���م���ده  �ل������ذي 
على  �حللف  تدخل  حيث   2011
�أ����ش���ا����س ق����ر�ر م���ن جم��ل�����س �الأم����ن 
�ملنطقة  يف  دول  ودع������م  �ل�������دويل 
ومو�فقة �لدول �ل�28 �الأع�شاء يف 
�حللف. كما قال نحن م�شتعدون يف 
به  �لقيام مبا قمنا  ح��ال طلب منا 

يف ليبيا.
�لو�شع  �أن  ���ش��ت��اف��ري��د���س  و�ع���ت���ر 
�أ�شو�أ  �إىل  �شيئ  من  ينتقل  ب�شوريا 
�أل��ف قتيل   70 �إىل �شقوط  م�شري� 
وت�شريد مليون الجئ ��شطرو� �إىل 
�ل��ف��ر�ر م��ن �ل��ب��الد وح����و�يل 2.5 
و�أ�شاف  �لبالد.  د�خ��ل  ن��ازح  مليون 
ال ت����وج����د ن���ه���اي���ة ل����ه����ذه �حل�����رب 

�الأهلية �لوح�شية.
�ملعار�شن  م�شاعدة  �أن  �عتر  كما 
�خلروج  على  �شت�شاعد  �ل�شورين 
ب�شار  لنظام  حد  وو�شع  �مل���اأزق  من 
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•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

�الأربعاء  �م�س  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س  ج��دد 
بالده  �ل��ت��ز�م  �إ�شر�ئيل-  �إىل  له  ر�شمية  زي��ارة  �أول  -يف 
بالوقوف �إىل جانب تل �أبيب، ولكن هذه �لزيارة �أثارت 
�لغربية  بال�شفة  �لفل�شطيني  �ل�شارع  يف  �حتجاجات 

وقطاع غزة.
نظمها  م�شرية  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �الح��ت��الل  ق���و�ت  وقمعت 
و�شط  �نطلقت  و�إ�شر�ئيليون  فل�شطينيون  نا�شطون 

�لبلدة �لقدمية يف �خلليل تنديد� بزيارة �أوباما.
�أوباما -�أمام �لرئي�س �الإ�شر�ئيلي �شمعون برييز  وقال 
ورئ��ي�����س �ل������وزر�ء ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ن��ي��اه��و، و�مل���ئ���ات �لذين 
�أحتفل  غ��وري��ون-  ب��ن  م��ط��ار  يف  ال�شتقباله  ��شطفو� 
معكم مبرور 65 عاما على قيام دولة �إ�شر�ئيل، معربا 
�أقوى  �ملتحدة  �ل��والي��ات  تكون  ب��اأن  �لفخر  م�شاعر  عن 

حليف لكم.

اوباما يلتقي قادة ا�سرائيل ويوؤكد التزام امريكا باأمنها
�الأوىل  �ملحطة  لتكون  �إ�شر�ئيل  �ختيار  �أن  �أوباما  و�أكد 
الأول زيارة خارجية له يف واليته �لثانية �أمر له مغزى. 
�أننا  هو  �جلانبن  بن  �لعالقات  متانة  �شبب  �إن  وق��ال 
نت�شارك قيم �حلرية و�لدميقر�طية، م�شيفا �أن بالده 
م�شاحلنا  من  و�ح��دة  الأنها  �إ�شر�ئيل  جانب  �إىل  تقف 

�لوطنية.
لدفاعه  �الأمريكي  �لرئي�س  نتنياهو  �شكر  �ملقابل،  ويف 
�شكر�  وق��ال  �لدفاع عن وج��وده��ا،  �إ�شر�ئيل يف  عن حق 
لك للدفاع عن حق �إ�شر�ئيل يف �لدفاع ب�شكل جلي عن 

حقها يف �لوجود.
وكان �أوباما قد و�شل بعد ظهر �م�س مطار بن غورين 
�أي��ام، يزور فيها �إىل  يف زيارة للمنطقة ت�شتغرق ثالثة 

جانب �إ�شر�ئيل �ل�شفة �لغربية �ملحتلة و�الأردن.
�ل��ذي ق�شفت فيه ق��و�ت �الحتالل  جاء هذ� يف �لوقت 
حمافظة  �شرق  �لفل�شطينين  وممتلكات  منازل  �م�س 

خان يون�س جنوب قطاع غزة دون وقوع �إ�شابات.

حمكمة م�سرية تلغي قر�ر� بالتحفظ على �أمو�ل 23 رجل �أعمال
وزير العدل يطلب اإعفاءه من من�سبه 

•• القاهرة-وكاالت:

بالتحفظ  �لعام  �لنائب  من  ق��ر�ر�  �الرب��ع��اء  �م�س  م�شرية  حمكمة  �ألغت 
على �أمو�ل 23 رجل �أعمال يف �طار حتقيقات يف ق�شية تالعب بالبور�شة 
تعود لعام 2007. وقال �مل�شت�شار عا�شم عبد �حلميد ن�شر قررت حمكمة 
رجال  من   23 �أم��و�ل  على  �لتحفظ  �و�م��ر  جميع  �لغاء  �لقاهرة  جنايات 

�العمال و�ل�شادر من �لنائب �لعام. 
�ىل ذلك طلب وزير �لعدل �مل�شري �مل�شت�شار �أحمد مكِّي، �م�س �إعفاءه من 

من�شبه، لكن جمل�س �لوزر�ء طلب منه �ال�شتمر�ر يف موقعه.
وجاء يف بيان �أ�شدره جمل�س �لوزر�ء �مل�شري، �م�س �إن مكي طلب �إعفاءه 
�لق�شاء،  �أحكام  ما يجري من مظاهر�ت �شد  على  �حتجاجاً  من من�شبه 
وح�شار �ملحاكم و�لنيابات، ومن حتري�س الأجهزة �الإعالم. و�أ�شاف �لبيان 

�إن جمل�س �لوزر�ء طالب وزير �لعدل باال�شتمر�ر يف موقعه.

ال���ن���ات���و ي��ن�����س��ح��ب م��ن 
باأفغان�ستان م��ه��م  اإق��ل��ي��م 

•• كابول-رويرتز:

قالت قو�ت �لتحالف يف �أفغان�شتان 
�إن �لرئي�س �الأفغاين حامد كرز�ي 
تو�شل �إىل �تفاق مع �لقو�ت بقيادة 
حلف �شمال �الأطل�شي على �ن�شحاب 
مهم  �إقليم  من  �الجنبية  �ل��ق��و�ت 
قرب  �ال�شرت�تيجية  �لناحية  من 
يت�شح  مل  ل��ك��ن  ك��اب��ول  �لعا�شمة 
�المريكية  �ل���ق���و�ت  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا 
ناطق  وق��ال  �شتن�شحب.  �خلا�شة 
�إن  �الفغانية  �ل��دف��اع  وز�رة  با�شم 
�لقوة �الأمريكية �خلا�شة �شترتك 
�إقليم وردك يف غ�شون �أيام قليلة.
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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان الرئي�س 
التون�سي بعيد ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�لدولة حفظه �هلل برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�س �لدكتور 
حممد �ملن�شف �ملرزوقي رئي�س �جلمهورية �لتون�شية �ل�شقيقة 
مبنا�شبة ذكرى عيد ��شتقالل بالده. كما بعث �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل برقية تهنئة مماثلة �إىل 

�لرئي�س �لتون�شي.

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال االإن�سانية توزع م�ساعداتها لالأيتام يف اأفغان�ستان
•• كابول-وام:

وزعت موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �الإن�شانية بح�شور �شعادة يو�شف �شيف �شباع �آل علي �شفري �لدولة 
�أفغان�شتان �الإ�شالمية م�شاعد�ت عينية لالأيتام يف مركز تهيه لالأيتام يف كابول �شمن برناجمها  لدى جمهورية 
�خلريي ور�شالتها �الإن�شانية مبد يد �لعون للفئات �لفقرية و�مل�شتحقة يف �أفغان�شتان. ووزعت �ملوؤ�ش�شة �مل�شاعد�ت 
بالتن�شيق مع �شفارة �لدولة يف �أفغان�شتان وباإ�شر�ف �للجنة �لد�ئمة للم�شاعد�ت �الإن�شانية و�الإمنائية يف �أفغان�شتان 
بح�شور �ل�شيد عبد�هلل �لها�شمي �لرئي�س �لعام ملر�كز �الأيتام يف �أفغان�شتان. وثمن �شعادة �ل�شفري دور موؤ�ش�شة خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �الإن�شانية على �ل�شاحة �الأفغانية يف تقدمي �مل�شاعد�ت ومد يد �لعون للفئات �مل�شتحقة 
للم�شاعد�ت. و�أكد �شعادته �أن �لعطاء �الإن�شاين �لذي درجت �ملوؤ�ش�شة على تقدميه �شنويا لالأ�شر �ملحتاجة يف مر�كز 
�الأيتام يلقى كل تقدير و�شكر من �ل�شعب �الأفغاين. من جانبه قدم �لرئي�س �لعام ملر�كز �الأيتام يف �فغان�شتان �شكره 
وتقديره لدولة �الإمار�ت على ما تقدمه من م�شاعد�ت لل�شعب �الأفغاين يف ظل �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل.

هيئة اآل مكتوم اخلريية توزع م�ساعدات ملركز اإيواء الن�ساء يف كابول 
•• كابول-وام:

وزعت هيئة �آل مكتوم �خلريية بح�شور �شعادة يو�شف �شيف �شباع �آل علي �شفري �لدولة لدى جمهورية �أفغان�شتان 
�الإ�شالمية م�شاعد�تها ملركز �إيو�ء �لن�شاء يف كابول �شمن برناجمها �خلريي ور�شالتها �الإن�شانية مبد يد �لعون 
للفئات �مل�شتحقة يف �أفغان�شتان. ووزعت �ملوؤ�ش�شة �مل�شاعد�ت بالتن�شيق مع �شفارة �لدولة يف �أفغان�شتان وباإ�شر�ف 
مكتوم  �آل  هيئة  دور  �ل��دول��ة  �شفري  وثمن  �أفغان�شتان.  يف  و�الإمنائية  �الإن�شانية  للم�شاعد�ت  �لد�ئمة  �للجنة 
�أن  موؤكد�  للم�شاعد�ت  �مل�شتحقة  للفئات  �لعون  يد  ومد  �مل�شاعد�ت  تقدمي  �الأفغانية يف  �ل�شاحة  على  �خلريية 
�لعطاء �الإن�شاين �لذي تقدمه �لهيئة يلقي كل تقدير و�شكر من �ل�شعب �الأفغاين. كما قدم �لقائمون على مركز 
�إيو�ء �لن�شاء يف كابول �شكرهم وتقديرهم لدولة �الإمار�ت على ما تقدمه من م�شاعد�ت لل�شعب �الأفغاين يف ظل 

�لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل. 

�سيف بن زايد يلتقي م�ساعد رئي�س جمهورية بيالرو�سيا ل�سوؤون االأمن القومي
نائب  �شمو  ملكتب  �ل��ع��ام  �الأم���ن  �لنعيمي  خلريباين 
و�لعميد علي  �لد�خلية  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س 
ل�شرطة  �لقيادة  �شوؤون  ع��ام  مدير  �لظاهري  خلفان 
�إد�رة  �ل�����ش��اع��دي م���دي���ر  ���ش��ع��ود  �أب���وظ���ب���ي و�ل��ع��ق��ي��د 
من  ح�شره  فيما  �ل���وزي���ر..  �شمو  مكتب  �شكرتارية 
مدير  زيلينكيفيت�س  �شريجي  �لبيالرو�شي  �جلانب 
ل�شوؤون  بيالرو�شيا  جمهورية  رئي�س  م�شاعد  مكتب 
م�شاعد  م�شت�شار  ب��وغ��و���س  و�أول���ي���غ  �ل��ق��وم��ي  �الأم����ن 

رئي�س جمهورية بيالرو�شيا ل�شوؤون �الأمن �لقومي. 

•• ابوظبي-وام: 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �لتقى 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية يف مكتبه 
جمهورية  رئي�س  م�شاعد  لوكا�شينكو  فيكتور  �م�س 
�ملر�فق  و�ل��وف��د  �لقومي  �الأم���ن  ل�����ش��وؤون  بيالرو�شيا 
له. ومت خالل �للقاء بحث عدد من �ملو�شوعات ذ�ت 
�لعالقات  وتطوير  تعزيز  و�شبل  �مل�شرتك  �الهتمام 
نا�شر  �للو�ء  �للقاء  ح�شر  �ل�شديقن.  �لبلدين  بن 

�الحتجاز �أو �لتهجري �لق�شري �أو �العتد�ء وكاأن هوؤالء 
يف  و�مل�شقة  �لبوؤ�س  يف  �لعي�س  عليهم  حمتوم  �الأطفال 
�أن ت�شل هذه  �أو متى متكنت  �لدولية  �الإغاثة  �نتظار 
�لتي  �لق�شديرية  �الأح��ي��اء  �أو  �ملخيمات  �إىل  �الإغ��اث��ة 

ي�شكنون فيها.
 و�أكد �شعادته �أنه يف �شوء �الأرقام و�الإح�شائيات �لو�ردة 
يدعو  �ل��و���ش��ع  ف���اإن  �أع���اله  �مل��ذك��وري��ن  �لتقريرين  يف 
�لتد�بري  ك��اف��ة  و�ت��خ��اذ  �ل�شرعة  وج��ه  على  للتحرك 
�لعاجلة الأن �الأطفال �لفل�شطينين ال ي�شتحقون مثل 

هذ� �مل�شري. 
و�أو�شح �شعادته باأن كافة �لتقارير �ل�شادرة عن جلنة 
وغريها  و�ليون�شكو  �الإن�����ش��ان  حلقوق  �ملتحدة  �الأمم 
�أن  �إىل  ت�شري  �حلكومية  غ��ري  �لدولية  �ملنظمات  م��ن 
و�الأطفال  عامة  ب�شفة  ��شر�ئيل  يف  �ل��ع��رب  �الأط��ف��ال 
يرثى  ظ��روف  يف  يعي�شون  خا�شة  ب�شفة  فل�شطن  يف 
لها تعود �أ�شا�شا �إىل وجود قو�ت �الحتالل وما تخلفه 
���ش��ي��ا���ش��ات �ال���ش��ت��ي��ط��ان م���ن دم����ار ع��ل��ى ك��اف��ة �شر�ئح 
�ملجتمع �لفل�شطيني دون متييز بن �الأطفال و�لن�شاء 
و�ل�شيوخ. ودعا �شعادة �ل�شفري �لزعابي �ملجتمع �لدويل 
�الأطفال  م�شتقبل  ب��اأن  مفادها  حقيقة  ي��درك  �أن  �إىل 
�لفل�شطينين ومنوهم �لطبيعي كغريهم من �الأطفال 
ال ميكن �أن يتحقق �إال عن طريق متتع هوؤالء �الأطفال 
بكافة حقوقهم يف ظل دولة فل�شطينية حرة وم�شتقلة 

وعا�شمتها �لقد�س �ل�شرقية.

•• جنيف-وام:

�لثانية  �ل���دورة  �ط��ار  يف  �الإن�شان  حقوق  جمل�س  نظر 
و�ل��ع�����ش��ري��ن �مل��ن��ع��ق��دة يف ج��ن��ي��ف يف �ل���ف���رتة م���ن 25 
�ل�شابع  �ل��ب��ن��د  يف  �حل����ايل  م���ار����س   22 �إىل  ف���ر�ي���ر 
يف  �الإن�����ش��ان  حقوق  بحالة  �ملتعلق  �أعماله  ج��دول  م��ن 
�لزعابي  �شامل  عبيد  �ل�شفري  �شعادة  و�ألقى  فل�شطن. 
�ملندوب �لد�ئم لدولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة لدى 
�مل��ت��ح��دة يف جنيف و�ملنظمات  ل���الأمم  �الأوروب����ي  �مل��ق��ر 
�الإمار�ت  كلمة  �شوي�شر�  يف  �ملعتمدة  �الأخ��رى  �لدولية 
وتقديره  ���ش��ك��ره  م�����ش��ت��ه��ل��ه��ا  وج����ه يف  �مل��ج��ل�����س  �أم������ام 
للمفو�شة �ل�شامية حلقوق �الإن�شان �ل�شيدة نايف بيلي 
�لهامن  تقريرهما  على  �ل��دول��ي��ة  �لبعثة  والأع�����ش��اء 
يف  ���ش��ع��ادت��ه  ورك����ز  �لفل�شطينية.  للق�شية  بالن�شبة 
كلمته على جانب هام من ماآ�شي �ل�شعب �لفل�شطيني 
�لطفل  �الأنظار وبالتحديد و�شع  كثري� ما يغيب عن 
وبالرجوع  �ملحتلة..  �لعربية  �الأر��شي  يف  �لفل�شطيني 
حلقوق  �ل�شامية  �ملفو�شة  �ل�شيدة  من  كل  تقرير  �إىل 
�حلقائق  لتق�شي  �مل�شتقلة  �لدولية  و�لبعثة  �الإن�شان 
�لذي متت مناق�شتهما يف جمل�س حقوق �الإن�شان �أبرز 
�أكرث  وردت  �لفل�شطينين  �الأطفال  عبارة  �أن  �شعادته 
من 40 مرة يف 20 فقرة ويف كل مرة تتم فيها �الإ�شارة 
�إىل �الأطفال �لفل�شطينين �إال وتعلق �الأمر بالقتل �أو 
�أو  �العتقال  �أو  �لتغذية  �شوء  �أو  �لتعذيب  �أو  �ل�شجن 

االمارات ت�سارك يف جل�سة جمل�س حقوق االن�سان حول حالة حقوق االإن�سان يف فل�سطني

حتت رعاية رئي�ض �لدولة 

حممد بن را�سد و�سعود القا�سمي ي�سهدان العر�س اجلماعي يف اأبوظبي

�سرطة اأبوظبي تناق�س اآلياتها للحفز الوظيفي 
•• اأبوظبي-وام:

نظمت �إد�رة تقييم �أد�ء �لعاملن يف �الإد�رة �لعامة للمو�رد �لب�شرية ب�شرطة 
�رتباط  ل�شباط  �جتماعا  �ل�شرطة  �شباط  ن��ادي  يف  �الول  �أم�س  �أبوظبي 
�أبوظبي  �شرطة  �آليات  �الجتماع  ناق�س  �لوظيفي.  و�مل�شار  �حلفز  منهجية 
منهجيتي  �شمن  �الرتباط  �شباط  جميع  من  �ملطلوبة  و�لو�جبات  و�ملهام 
�حلفز �لوظيفي و�مل�شار �لوظيفي لن�شر ثقافة �أنظمة �جلو�ئز �ملعمول بها 
يف �شرطة �أبوظبي وذلك بح�شور 25 �شابطا من �شباط �الرتباط مبختلف 
�الإد�ر�ت �لتابعة ل�شرطة �أبوظبي. وقال �لر�ئد حممد ح�شن �لبلو�شي رئي�س 
�إىل  تهدف  �لور�شة  �أن  �لعاملن  �أد�ء  تقييم  �إد�رة  �لوظيفي يف  ق�شم �حلفز 
من  �نطالقا  بال�شرطة  �لعاملن  بن  �لتحفيز  �أنظمة  ثقافة  وتعزيز  ن�شر 
�أهمية �إملام �ملوظفن باأنظمة �حلو�فز �ملعمول بها يف �ل�شرطة. و�أكد حر�س 
�لتميز  على  �ملتميزين وحتفيزهم  �ملوظفن  تكرمي  على  �ل�شرطية  �لقيادة 
من خالل �آليات عدة منها جائزة �ملوظف �ملثايل وتكرمي �ملتميزين و�إ�شد�ر 
�شهاد�ت �لثناء و�لتقدير ف�شال عن �لر�مج و�الأنظمة �لتحفيزية �ملختلفة 
�ل�شرطة.  ملنت�شبي  منحها  يتم  �لتي  و�مليد�ليات  �الأو�شمة  بينها  من  و�لتي 
ومن جانبه قال �لنقيب حممد خلفان �لزعابي مدير فرع �شوؤون �ل�شبط 
�لوظيفي  �مل�شار  منهجية  �إن  �أبوظبي  �شرطة  يف  �لوظيفي  �مل�شار  ق�شم  يف 
تنق�شم �إىل ثالث عمليات هي: خطة �شباط �مل�شار �لوظيفي خلريجي كلية 
�ل�شرطة وبرنامج �مل�شار �لوظيفي �لتدريبي و�الإطار �لعام للم�شار �لوظيفي 
لل�شباط  �ل��وظ��ي��ف��ي  �مل�����ش��ار  ب��ط��اق��ة  ع��ن  �ل��ق��ي��ادي��ة ف�شال  �مل��ن��ا���ش��ب  ل�شغل 
�لوظيفية  باملعلومات  تخت�س  و�لتي  و�ملدنين  و�الأف���ر�د  �ل�شف  و�شباط 
�لتي تخدم م�شار�تهم �لوظيفية �مل�شتقبلية . و�أو�شح دور �شباط �الرتباط 
لن�شر مفاهيم وثقافة �مل�شار �لوظيفي بن جميع �ملوظفن يف �الإد�ر�ت �لتي 
تاأتي �شمن خطط  �لتعريفية  �لور�شة  �أن هذه  بالذكر  بها. جدير  يعملون 
�لعاملن  تقييم  �إد�رة  ب��ن  و�لتن�شيق  �لتو��شل  ق��ن��و�ت  لتعزيز  مو�شوعة 

و�شباط �رتباط �ملنهجيات.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل .. �شهد �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
و�شمو  �خليمة  ر�أ���س  �الأعلى حاكم 
نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
رئي�س  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  مم���ث���ل 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  و�لفريق  �لدولة 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�أولياء  من  وع��دد  �مل�شلحة  للقو�ت 
ون����و�ب �حل��ك��ام �الحتفال  �ل��ع��ه��ود 
�ل�شعبي �لذي �أقيم �م�س مبنا�شبة 
زف�����اف ك���ل م���ن �ل�����ش��ي��خ ذي�����اب بن 
ن��ه��ي��ان على  �آل  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 
كرمية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�لغربية و�ل�شيخ ز�يد بن �شعيد بن 
�شمو  ك��رمي��ة  على  نهيان  �آل  ز�ي���د 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  ه����ز�ع  �ل�����ش��ي��خ 
مب�شاركة  �لوطني  �الأمن  م�شت�شار 
�مار�ت  100 عري�س من خمتلف 

�لدولة.
�أقيم  �ل����ذي   � ف��ق��د ح�����ش��ر �حل��ف��ل 
مبنطقة  �الح�����ت�����ف�����االت  ب�����اأر������س 
�ل�شيخ  �شمو   � ب��اأب��وظ��ب��ي  �مل�����ش��رف 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن 
�مل���ال���ي���ة و�شمو  دب����ي وزي�����ر  ح���اك���م 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
و�شمو  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د بن 
�شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 
حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ عمار 
عهد  ويل  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب����ن 
بن  حممد  �ل�شيخ  و�شمو  عجمان 
حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد 

بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
�ل�شيخ  و�شمو  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف 
و�شمو  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  �شيف 
نهيان  �آل  �شرور بن حممد  �ل�شيخ 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ه����ز�ع ب��ن ز�ي����د �آل 
�لوطني  �الأم����ن  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  و�شمو 
�أبوظبي و�شمو  نهيان ممثل حاكم 

�خلريية  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  �آل 
و�الإن�شانية و�شمو �ل�شيخ خالد بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�إد�رة طري�ن �الحتاد و�شمو �ل�شيخ 
�ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة �آل 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان 
رئي�س �لدولة و�شمو �ل�شيخ حممد 
بن خليفة �آل نهيان ع�شو �ملجل�س 
بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو  �لتنفيذي 

بن  ر����ش��د  �ل�شيخ  و�شمو  �لفجرية 
�أم  �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد 
بن  حممد  �ل�شيخ  و�شمو  �لقيوين 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد 
ر�أ�س �خليمة و�شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
حممد  وم��ع��ايل  �لغربية  �ملنطقة 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �ملر  �أحمد 
طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �الحت����ادي 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
�خلريية و�الإن�شانية و�لفريق �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
م�شت�شار  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�الأمن �لوطني رئي�س هيئة طري�ن 

دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  �شعيد 
للطري�ن �لرئي�س �الأعلى ملجموعة 
ط���ري�ن �الإم�����ار�ت وم��ع��ايل �ل�شيخ 
نهيان  �آل  ح����م����د�ن  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 
�لدولة و�ل�شيخ �لدكتور �شعيد بن 
�ل�شيخ  وم��ع��ايل  نهيان  �آل  حممد 
حممد بن بطي �آل حامد ومعايل 
�آل نهيان  �ل�شيخ نهيان بن مبارك 

�لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د  �ل�شيخ 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����و�ن  رئ��ي�����س 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ذي����اب ب��ن ز�ي����د �آل 
ز�يد  �ل�شيخ عمر بن  نهيان و�شمو 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 

و�ل�����ش��ب��اب وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 
�مل�شعود  ع��ب��د�هلل  و�شعادة  �ملجتمع 
رئي�س �ملجل�س �ال�شت�شاري �لوطني 
وع��دد من �ل�شيوخ و�ل��وزر�ء وكبار 
و�ل�شرطة  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط 
و�أع�شاء  ب���ال���دول���ة  و�مل�������ش���وؤول���ن 
�ملعتمدين  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي  �ل�����ش��ل��ك 
و�ل�شيوف  �مل��دع��وي��ن  م��ن  وج��م��ع 

وذوي �لعر�شان و�قاربهم.
�ل�شيوخ  �ل�����ش��م��و  �����ش���ح���اب  وه���ن���اأ 
ولذويهم  لهم  مباركن  �لعر�شان 
�أ�شرية  حياة  لهم  متمنن  �لعر�س 

هانئة.
وو������ش�����ط �الأه�������ازي�������ج و�ل����ل����وح����ات 
يف  نظمت  �لتي  �لرت�ثية  �لوطنية 
���ش��ارك �شاحب  ���ش��اح��ة �الح��ت��ف��ال 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  و�لفريق  مكتوم 
و�شمو  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
�ل�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د �آل 
�أد�ء  يف  �ل�شيوخ  م��ن  وع���دد  نهيان 
ل��وح��ات �حل��رب��ي��ة و�ل��ع��ي��ال��ة �لتي 
�ل�شعبية  �ل��ف��ن��ون  ف����رق  ق��دم��ت��ه��ا 

�بتهاجا بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة.
�لفر�شان  م��ن  جمموعة  ق��دم  كما 
��شتعر��شية وهم يحملون  لوحات 

�عالم �لدولة.
م���ن ج��ان��ب��ه��م ع���ر �ل��ع��ر���ش��ان عن 
بت�شريف  و�متنانهم  �شكرهم  بالغ 
�الحتفال  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب 
مثمنن   .. �ف���ر�ح���ه���م  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�حلكيمة  �ل���ق���ي���ادة  ودع����م  ح��ر���س 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
الب���ن���اء  �هلل(  )ح���ف���ظ���ه  �ل�����دول�����ة 
�لرفاهية  وتوفري  بناء  يف  �لوطن 
الأب��ن��اء �ل��وط��ن م��ن خ��الل رعايته 
هذه �العر��س �جلماعية وحر�شها 
على �لتخفيف من �عباء وتكاليف 
�العر��س ومبا ي�شهم يف بناء �أ�شرة 

�إمار�تية �شعيدة ومتما�شكة.
ومت يف ختام �حلفل �لتقاط �ل�شور 
�أ�شحاب  جمعت  �ل��ت��ي  �ل��ت��ذك��اري��ة 
�ل�شمو �ل�شيوخ و�أبناءهم �لعر�شان. 
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هناأ رئي�ض �لدولة مبنا�سبة �إطالق �سم�ض 1 للطاقة �ل�سم�سية

حاكم ام القيوين: االمارات بقيادة خليفة تخطو بثبات نحو تر�سيخ مكانتها فى �سدارة االأمم
•• ام القيوين-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �الأعلى 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �الم���ار�ت  دول��ة  �أن  �لقيوين  �أم  حاكم 
�شاحب  و�أخيه  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل تخطو بثبات نحو تر�شيخ مكانتها 
�لدول  �ف�شل  بن  من  تكون  بان  روؤيتها  وحتقيق  �الأمم  �شد�رة  فى 

�لطاقة على  �أم��ن  �الم��ار�ت ل�شمان حتقيق  دول��ة  �شعى  ��شا�شية فى 
فى  ب��ارزة  وعالمة  جديد�  تاريخا  خالله  من  ت�شطر  �لبعيد  �مل��دى 
فى  جديد�  دوليا  ر�شيد�  لت�شيف  و�لعاملى  �القليمى  �لطاقة  جمال 
جمال و�عد حافل بالفر�س و�الفاق �لرحبة. وعر �شموه عن فخره 
ع�شر  �ملنطقة  ه��ذة  ف��ى  �لطاقة  بقطاع  يدخل  �ل��ذى  �الجن���از  بهذ� 
�حدث  وي�شخر  و�مل��ت��ج��ددة  �لتقليدية  �لطاقة  م�شادر  ب��ن  �لتنويع 
�ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  م��ن  لال�شتفادة  �لعلمية  و�ل��ن��ظ��ري��ات  �لتقنيات 
توفري  �ىل جانب  بالدولة  �ملنازل  �الف  وتغذية  �لكهرباء  توليد  فى 

تد�شن  مبنا�شبة  ت�شريح  ف��ى  �شموه  وق���ال  �ل��ع��امل.  م�شتوى  على 
للطاقة   1 �شم�س  م�شروع  �هلل  �لدولة حفظة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�شرق  منطقة  ف��ى  نوعة  م��ن  و�الأول  �ل��ع��امل  ف��ى  �الأك���ر  �ل�شم�شية 
تاريخية  دخلت مرحلة  �الم��ار�ت  دول��ة  �إن  �فريقيا  و�شمال  �الو�شط 
تد�شن  خالل  من  �ل�شاملة  ونه�شتها  تطورها  مر�حل  من  جديدة 
�شم�س 1 �لذى ميثل �جناز� بارز� �شمن روؤية �المار�ت �لر�مية �ىل 

تنويع �قت�شادها ومو�ردها من �لطاقة. 
خطوة  ميثل   1 �شم�س  �ن  �لقيوين  �م  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  و�أك���د 

�لعديد من فر�س �لعمل للمو�طنن. وتقدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �أم �لقيوين فى ختام 
ت�شريحة باأ�شمى �يات �لتهانى �ىل �خيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�شمو  �أول  �لفريق  �لدولة حفظه �هلل و�ىل  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  بن 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة على �فتتاح هذ� �مل�شروع �لذى يعر عن ��شرت�تيجية 
متب�شرة فى �ال�شتفادة من كافة طاقات �لدولة وثرو�تها وتطويعها 

من �جل رفعة �لدولة. 

م�ساركة �أكرث من 100ممثل من خمتلف �جلهات و�ملوؤ�س�سات 

جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين ينظم جل�سة ت�ساورية عن خطة الغربية 2030 مبدينة املرفاأ

م�ست�سفى اأبوظبي لل�سقور يرت�سح جلائزة ال�سياحة امل�سوؤولة يف ال�سرق االأو�سط

•• املنطقة الغربية-الفجر: 

للتخطيط  �أبوظبي  جمل�س  نظم 
�ل��ع��م��ر�ين، ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س 
وبلدية  �ل��غ��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  تنمية 
ت�شاورية  جل�شة  �لغربية،  �ملنطقة 
�ملرفاأ يف  لل�شركاء يف مدينة  ثانية 
�أكرث  مب�����ش��ارك��ة  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة 
�جلهات  ملختلف  ممثل   100 م��ن 
�لعرو�س  حل�����ش��ور  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�لت�شاورية  و�جلل�شات  �لتقدميية 

�لتي �أد�رها �ملجل�س. 
�لت�شاورية  �جلل�شة  ه��ذه  وت��ن��درج 
تخللتها  �ل�����ت�����ي  و�ل����ن����ق����ا�����ش����ات 
�أبوظبي  جم��ل�����س  ج���ه���ود  ���ش��م��ن 
�لر�مية  �ل���ع���م���ر�ين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�لرئي�شين  ���ش��رك��ائ��ه  �إط����الع  �إىل 
�ملخطط  على  �لغربية  �ملنطقة  يف 
 2030 �لغربية  خلطة  �لرئي�شي 
م����ن خ�����الل �حل�������و�ر �مل���ب���ا����ش���ر مع 
لكافة  �ل��ف��ر���ش��ة  و�إت���اح���ة  �ملعنين 
وطرح  �ملقرتحات  الإب��د�ء  �ل�شركاء 
و�أكد  ب��اخل��ط��ة.   �ملتعلقة  �الأ�شئلة 

م�شتقرة ومزدهرة وم�شتد�مة. 
ه��ذه �جلل�شات هدفت  �إن  و�أ���ش��اف 
�إىل �إطالع �ل�شركاء و�ملعنين على 
و�مل�شاريع  �ل��ت��ط��ور�ت  م��ن  �لعديد 
�ملنطقة  يف  تنفيذها  ي��ج��ري  �ل��ت��ي 
�ل��غ��رب��ي��ة م��ث��ل م�������ش���روع �الحت����اد 
للطاقة  بر�كة  وحمطة  للقطار�ت 
و�لغاز  �لنفط  وم�شاريع  �ل��ن��ووي��ة 
وكذلك �مل�شاريع �خلدمية �لهادفة 
�إىل تلبية �حتياجات �شكان �ملنطقة.  
وخالل هذه �جلل�شات،�أكد جمل�س 
�أبوظبي للتخطيط �لعمر�ين على 
�ملبادئ  باعتبارها  �خلم�شة  �ملحاور 
عمل  الإط����ار  و�أ���ش��ا���ش��اً  �لتوجيهية 
�لتنمية،  ع��م��ل��ي��ة  �إد�رة  �خل���ط���ة: 
وتعزيز  �ل��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 
للمجتمع،  �ل�����ش��ح��ي��ة  �جل����و�ن����ب 
ومو�كبة  �لثقافية  �لهوية  وتعزيز 
و�لتي  �ل�شكاين،  �لنمو  متطلبات 
�ل���دور متعدد  ب��دوره��ا على  ت��وؤك��د 
�لتخطيط  ل�����ش��ي��ا���ش��ات  �الأب�����ع�����اد 
لعملية  د�ع��م��ة  ك����اأدو�ت  �حل�شري 
و�لثقافية  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �لتنمية 

�مل��ه��ن��د���س ع��ام��ر �حل���م���ادي، �ملدير 
و�لبنية  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�أبوظبي  جم��ل�����س  ل���دى  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
ل���ل���ت���خ���ط���ي���ط �ل�����ع�����م�����ر�ين خ����الل 
حديثه للم�شاركن باأن خطة �إطار 
 2030 �لغربية  �لهيكلي-  �لعمل 
حثيثاُ  وت��ن�����ش��ي��ق��اً  ت��ع��اون��اً  ت��ت��ط��ل��ب 
وع��ل��ى خم��ت��ل��ف �الأ���ش��ع��دة م��ا بن 
�لتحديثات  ب��اأن  للتكفل  �ل�شركاء 
�لتي يجري �دخالها تلبي توقعات 
�إن  �إىل  وت��ط��ل��ع��ات �جل��م��ي��ع، الف��ت��اً 
ب�شكل  ت��ت��ع��ل��ق  �ل��ت��ح��دي��ث��ات  ه����ذه 
�الجتماعية  ب��امل�����ش��اري��ع  رئ��ي�����ش��ي 
بع�س  و�إج����������ر�ء  و�الق���ت�������ش���ادي���ة 
و�أكد  �لقائمة.  للمدن  �لتحديثات 
تتناغم   2030 �لغربية  خطة  �إن 
�أبوظبي  خ���ط���ة  م����ع  ت�����ام  ب�����ش��ك��ل 
روؤية  على  �ل�شوء  وتلقي   2030
ح���ك���وم���ة �أب���وظ���ب���ي �ل���ر����ش���ي���دة يف 
وتعزيز  �أب���وظ���ب���ي  �إم������ارة  ت��ط��وي��ر 
بالتز�من  ثقافياً  �ملتنوع  �ملجتمع 
�لتنمية  ع���م���ل���ي���ة  حت���ق���ي���ق  م������ع 
بيئة  �شمن  �القت�شادي  و�لتنويع 

جميعاً  ت�شهم  �لتي  و�القت�شادية 
يف ت��ع��زي��ز �ل��ت��ط��وي��ر �مل�����ش��ت��د�م يف 
�جلل�شات  و����ش���ه���دت  �ل���غ���رب���ي���ة.  
تقدميية  ع���رو����ش���اً  �ل�����ش��ب��اح��ي��ة 
�مل�شاركة  و�ملوؤ�ش�شات  �جل��ه��ات  م��ن 
حيث   2030 �ل��غ��رب��ي��ة  خ��ط��ة  يف 
�ملجاالت  �ل��ع��رو���س  ه��ذه  ت�شمنت 
و�لثقافية  و�لبيئية  �القت�شادية 
�ل�شحية  و�ل����رع����اي����ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�ل��ن��ق��ل و�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة حيث 
�ل�شورة  ع��ل��ى  �مل�����ش��ارك��ون  ت��ع��رف 
�ملنطقة  ح���اج���ة  وم�����دى  �حل��ال��ي��ة 
�لقطاعات.   ه��ذه  يف  م�شاريع  �إىل 
�جلل�شات  مت���ح���ورت  �مل��ق��اب��ل،  ويف 
�لظهر على حتديد  بعد  �لنقا�شية 
�ملبا�شرة  و�ل��ت��ح��دي��ات  �مل��ت��ط��ل��ب��ات 
�ل��غ��رب��ي��ة. وق����د حدد  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
جمموعة  �جلل�شات  يف  �مل�شاركون 
خا�شة  �لعاجلة  �الحتياجات  م��ن 
�لتنمية  بتعزيز  تتعلق  �لتي  تلك 
وت��ع��ري��ف �ل���دور �الق��ت�����ش��ادي لكل 
من �لتجمعات �ل�شكنية يف �لغربية 
�لبيئية  �مل�����و�رد  وح��م��اي��ة  و����ش���ون 

اأ�سرة جائزة ال�سيخة لطيفة بنت 
حممد تختتم احتفاالتها بيوم 
البيئة الوطني ال�ساد�س ع�سر

•• دبي-وام:

�ختتمت �أ�شرة جائزة �ل�شيخة لطيفة 
�لطفولة  الإب�����د�ع�����ات  حم��م��د  ب��ن��ت 
�ح��ت��ف��االت��ه��ا كرنفاالت  �م�����س  ب��دب��ي 
�لثقافة �لبيئية و�لتي تقام مبنا�شبة 
�لبيئة  ب����ي����وم  �ل����ب����الد  �ح����ت����ف����االت 
�الإحتفاالت  و����ش��ت��م��رت  �ل���وط���ن���ي. 
�لعديد  فيها  و���ش��ارك  ك��ام��ال  �شهر� 
�لدولة  وم��وؤ���ش�����ش��ات  م���د�ر����س  م���ن 
لتحقيق  و�ل����رتب����وي����ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
دون  �لبيئة  على  �ملحافظة  وتر�شيخ 
ه����در وغ���ر����س �ل��ث��ق��اف��ة �ل��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
نفو�س ط��الب وط��ال��ب��ات �مل��د�ر���س . 
�ل�شويدي  �ل��دب��و���س  �أمينة  و�أ���ش��ارت 
�أنه  �ىل  للجائزة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�لبالد  �ح���ت���ف���االت  م����ع  �ن�����ش��ج��ام��ا 
باليوم �لوطني �ل�شاد�س ع�شر للبيئة 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �جل��ائ��زة  �حتفلت   ..
�أه���د�ف   3 لتحقيق  وذل���ك  �لبيئية 
جماالت  يف  ��شرت�يتجية  و  رئي�شة 
�ل��ب��ي��ئ��ي��ة يف نفو�س  �ل��ث��ق��اف��ة  غ��ر���س 
�الأطفال و�لنا�شئة و�لفتيات و�ل�شباب 
وكذلك تعزيز �لتالحم �لوطني من 
�مل�شاركة  خ��الل  �آمنه من  بيئة  �أج��ل 
�مل��د�ر���س �ىل  ب��اأروق��ة  يف �الحتفاالت 
�جلائزة  دور  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د  ج��ان��ب 
ومن خالل تخ�شي�س حمور للبيئة 
يف دعم �لر�مج �ملعززة كافة حلماية 
�لبيئة. و�أ�شافت �ل�شويدي �ن فعالية 
�الحتفال بيوم �لبيئة �لوطني حتت 
ت��ن��ب�����س باحلياة  �ل�����ش��ح��ر�ء  ���ش��ع��ار  
�نطلقت مبد�ر�س دبي حيث ��شتملت 
�ملعار�س  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
�لنفايات  ت��دوي��ر  جم���ال  يف  �ل��ف��ن��ي��ة 
بيئية  ث��ق��اف��ي��ة  م��ل��ت��ق��ي��ات  وك���ذل���ك 
قدمت فيها �لعديد من �أور�ق �لعمل 
ع���ن م���و�ق���ع ب��ي��ئ��ي��ة ه���ام���ة ح��ي��ث مت 
قام  بيئية  طالبية  ملتقيات   3 عقد 
عمل  �أور�ق  بتقدمي  �ل��ط��الب  فيها 

خمتلفة.

•• اأبوظبي-وام:

لل�شقور  �أبوظبي  م�شت�شفى  تر�شح 
�مل�شوؤولة  �ل�شياحة  ب��ج��ائ��زة  للفوز 
�ل���������ش����رق �الأو�������ش������ط.. يف م��ن��ط��ق��ة 

���ش��م��ن ج���و�ئ���ز �ل�����ش��ف��ر �ل��ع��امل��ي��ة يف 
�شنويا  تقام  �لتي  �لع�شرين  دورت��ه��ا 
ع��ل��ى ه��ام�����س م��ع��ر���س ���ش��وق �ل�شفر 
�لتي تر�شح  �لعاملي. ومتنح �جلائزة 
للفوز  لل�شقور  �أبوظبي  م�شت�شفى 
تقدير�  �أو�مل��ن��ظ��م��ات  ل���الأف���ر�د  ب��ه��ا 
�لبيئة  ح���م���اي���ة  يف  مل�����ش��اه��م��ات��ه��م 
و�لتنوع �لبيولوجي وتر�ث وثقافات 
الأجيال  عليها  و�حل��ف��اظ  �ل�شعوب 
ك��م��ا مت��ن��ح لالعرت�ف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل.. 
و�الح��ت��ف��اء ب��االم��ت��ي��از و�الإج�����ادة يف 
على  بناء  و�ل�شياحة  �ل�شفر  �شناعة 

�لعاملي.  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �جل����ائ����زة 
لل�شقور  �أبوظبي  م�شت�شفى  ويعتر 
�لذي �أن�شاأته هيئة �لبيئة - �أبوظبي 
خالل عام 1999..�أكر م�شت�شفى 
��شتقبل  وفيما  �ل��ع��امل  يف  لل�شقور 
�ألف   55 م���ن  �أك�����رث  �إن�����ش��ائ��ه  م��ن��ذ 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  م���ن  ���ش��ق��ر 
يعالج  بينما  �لعربية  �خلليج  ل��دول 
�أكرث من �شبعة �آالف �شقر �شنويا..

فيما فتح �مل�شت�شفى قبل �شت �شنو�ت 
�ل�شياح  من  �الآالف  لع�شر�ت  �أبو�به 
م���ن خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل���ع���امل. وب���د�أ 
�مل�شت�شفى برناجمه �ل�شياحي خالل 
�شعيه لتنويع  �إط��ار  2007 يف  ع��ام 
خدماته �لرئي�شية ومنذ ذلك �حلن 
لل�شقور  �أب��وظ��ب��ي  م�شت�شفى  �شهد 
زيادة �شنوية يف عدد �لزو�ر ت�شل �ىل 

�مل�شت�شفى  ز�رو�  �ل��ذي��ن  �مل�شافرين 
�ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي. وم���ع �ف��ت��ت��اح مركز 
���ش��اه��ن ل��ل��م��وؤمت��ر�ت ع���ام 2009 
�كتملت خدمات �مل�شت�شفى �ل�شياحة 
�ل��رتف��ي��ه��ي��ة ح��ي��ث ي�����ش��ت��ق��ب��ل مركز 
و�الجتماعات  �مل����وؤمت����ر�ت  ���ش��اه��ن 
�خلا�شة  و�ملنا�شبات  �لعمل  وحلقات 
�ل��ت��ي ت��وف��ر �أع��ل��ى �مل��ع��اي��ري يف بيئة 
�خلدمات  �أق�شام  وت�شمل  منوذجية. 
�مل�شت�شفى  يقدمها  �لتي  �لعالجية 
�ل�شقور  ع����الج  ق�����ش��م  ل��ل�����ش��ق��ور.. 
جمهز�  بيطريا  وخمتر�  و�لطيور 
باأحدث �ملعد�ت و�الأجهزة �لذي يعد 
�لطيور  �إن��ف��ل��ون��ز�  لفح�س  �مل��رج��ع 
ماأوى  �أق�����ش��ام  �الإم���ارة..ب���ج���ان���ب  يف 
�حل��ي��و�ن��ات �الأل��ي��ف��ة �ل���ذي يتم فيه 
�إج������ر�ء ع��م��ل��ي��ات �الإخ�������ش���اء �شمن 

ت�����ش��وي��ت �خل�����ر�ء �ل�����ش��ي��اح��ن من 
�لعالقة  ذ�ت  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 
�إىل عامة  �إ�شافة  �ل�شياحة  ب�شناعة 
�جلمهور. وياأتي �لرت�شيح بعد �شت 
�شنو�ت من بدء برناجمه �ل�شياحي 
�لذي يتيح �لفر�شة للزو�ر للتعرف 
ع��ل��ى ع����امل �ل�����ش��ق��ور و�ل�����ش��ق��ارة..

�شمن  �مل�شت�شفى  �خ��ت��ي��ار  مت  ح��ي��ث 
فئة  عن  �لنهائية  �ملر�شحن  قائمة 
ثالثة  ب��ن  م��ن  �مل�شوؤولة  �ل�شياحة 
باجلائزة.. للفوز  مر�شحة  كيانات 

�لت�شويت  ل��ل��ج��م��ه��ور  مي��ك��ن  ف��ي��م��ا 
من  �ل��ر�ب��ع  ي���وم  ح��ت��ى  للم�شت�شفى 
�شهر �أبريل 2013 ..ويف حال جنح 
�جلائزة  ب��ه��ذه  ب��ال��ف��وز  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�لقائمة  ع��ل��ى  ���ش��ي��ك��ون  �الإق��ل��ي��م��ي��ة 
بنف�س  بالفوز  للمر�شحن  �لنهائية 

لندن و معر�س �ل�شياحة �لعاملي يف 
برلن بجانب �شوق �ل�شفر�لعربي يف 
دب��ي و معر�س ت��وب ري��ز� يف باري�س 
�ل�����ش��ن��و�ت �الأخ������رية فاز  . وخ�����الل 
م�شت�شفى �أبوظبي لل�شقور بالعديد 
و�لواليات  �أوروب���ا  من �جل��و�ئ��ز من 
�مل��ت��ح��دة �الأم��ريك��ي��ة ت��ق��دي��ر� لدور 
وجودة  �ملتميز  �ل�شياحي  برناجمه 
�جلو�ئز  ه����ذه  خ��دم��ات��ه..وت�����ش��م��ل 
لل�شياحة   34 �ل���  �لعاملية  �جل��ائ��زة 
جائزة  �لغذ�ئي  و�الإم��د�د  و�لفندقة 
��شبانيا  م����ن  �جل����دي����دة  �الأل���ف���ي���ة 
و  و2010   2009 ع��ام��ي  خ���الل 
�لتي  �الأع��م��ال  لقطاع  متيز  �شهادة 
 2012 ع���ام  �مل�شت�شفى  ف��ي��ه��ا  ف���از 
�لعامل  �أكر �شركة يف  �لتي متنحها 
تقييم  خ��الل  وذل��ك من  لل�شفريات 

�جلوالت  تنظم  �ملائة..ويتم  يف   20
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة م���رت���ن يف �الأ����ش���ب���وع 
عدة  يتحدثون  مر�شدين  ب�شحبة 
و�لعربية  �الإجنليزية  ت�شمل  لغات 
عام  وخ��الل  و�الأمل��ان��ي��ة.  و�لفرن�شية 
�أبوظبي  م�شت�شفى  �أط��ل��ق   2012
�اللكرتوين  �حلجز  نظام  لل�شقور 
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة ع���ر موقعه  ل��ل��ج��والت 
�مل�شت�شفى  ي��ق��وم  ك��م��ا  �الل���ك���رتوين 
�ل�شياحية  �ل�����ش��رك��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
و�لفنادق بتن�شيق �جلوالت �ل�شياحية 
لزو�ره من د�خل �لدولة وخارجها. 
لل�شقور  �أبوظبي  م�شت�شفى  وي��روج 
�مل�شتوى  على  �ل�شياحي  لرناجمه 
�أبوظبي  هيئة  مع  بالتعاون  �لعاملي 
لل�شياحة و�لثقافة من خالل �إقامة 
يف  �لعاملي  �ل�شفر  �شوق  يف  �ملعار�س 

ب���رن���ام���ج �ال����ش���ط���ي���اد و�الإخ�������ش���اء 
رعاية �حليو�نات  و�الإطالق ومركز 
خدماته  ي����ق����دم  �ل�������ذي  �الأل����ي����ف����ة 
�لعمليات  مثل  �الأليفة  للحيو�نات 
ع��ن��اب��ر متميزة  ب��ج��ان��ب  �جل��ر�ح��ي��ة 
الإقامة �لكالب و�لقطط �إ�شافة �إىل 
�الأليفة  ت��زي��ن �حل��ي��و�ن��ات  م��ر�ف��ق 
تنفيذ  �ل��ك��الب..ب��ج��ان��ب  وت���دري���ب 
�ل�شقور  الإكثار  برناجما  �مل�شت�شفى 
�حلر  �ل�شقر  ب��اإك��ث��ار  خ��ا���س  و�آخ����ر 
و�إعادة �إطالقه يف �لطبيعة. ويدعو 
م�شت�شفى �أبوظبي لل�شقور �ملجتمع 
بهذه  ل��ل��ف��وز  ل��ه  للت�شويت  �مل��ح��ل��ي 
�جل��ائ��زة م��ن خ��الل زي���ارة موقعه..

لالإدالء  موعد  �آخ��ر  �أن  �إىل  م�شري� 
�شهر  �لر�بع من  يوم  هو  باالأ�شو�ت 

�أبريل �ملقبل.

ختام  ويف  �ملنطقة.  يف  و�لثقافية 
و�جلل�شات،  �لتقدميية  �ل��ع��رو���س 
م����ن ممثلي  �حل����ا�����ش����رون  ت��ع��ه��د 
�لتن�شيق  على  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات 
�لغربية  خطة  لتطوير  �ملتو��شل 
�شيجري حتديثها  و�لتي   ،2030
�ل��ق��ادم��ة وعر�س  خ���الل �الأ���ش��ه��ر 
�لت�شاورية  �جلل�شات  خالل  ن�شخة 
�لتي يجري تنظيمها مع �جلمهور 
م�����ش��ت��ق��ب��اًل ل��ت��م��ك��ن �ل�����ش��ك��ان من 
حول  ومقرتحاتهم  �آر�ئ��ه��م  �إب���د�ء 

م�شودة �خلطة. 
ع��ام��ر �حلمادي  �مل��ه��ن��د���س  و�أ����ش���اد 
�جلل�شات  يف  �حل�������ش���ور  ب��ت��ف��اع��ل 

مدينة  يف  �أقيمت  �لتي  �لت�شاورية 
عرو�س  م��ن  ت�شمنته  وم���ا  �مل��رف��اأ 
ت��ق��دمي��ي��ة ���ش��ل��ط��ت �ل�������ش���وء على 
ن���ت���ائ���ج �ل�����در�������ش�����ات و�الأب�����ح�����اث 
�خل���ا����ش���ة ب��امل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة يف 
�ل���وق���ت �ل�����ذي ���ش��ه��دت ف��ي��ه هذه 
�جل��ل�����ش��ات �إط����روح����ات ق��ي��م��ة من 
جانب �مل�شاركن ملا يتعلق بالفر�س 
و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي مت��ي��ز خمتلف 
�ملجل�س  �إن  و�أك����د  �ل��غ��رب��ي��ة.  م���دن 
�ل�����ش��رك��اء ب�شدد  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 
�جلل�شات  م����ن  �ل���ع���دي���د  �إق�����ام�����ة 
�جتماعات  ث���م  وم���ن  �ل��ت�����ش��اوري��ة 
تف�شيلية للح�شول على معلومات 

�أو�شع عن �ملنطقة �لغربية و�لعمل 
على تلبية �حتياجات كل �ملناطق. 

و�ختتم بالقول �إن جمل�س �أبوظبي 
يحر�س  �ل���ع���م���ر�ين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
متاماً على �ال�شتماع لر�أي �ل�شكان 
يف �ملنطقة وت�شمن ما يتف�شلون 
ب�����ه م�����ن م����ق����رتح����ات و�أف������ك������ار يف 
�خلطط و�مل�شاريع و�ملبادر�ت �لتي 
لتحقيق  وذل��ك  �ملجل�س  بها  يقوم 
خالل  من   2030 �أبوظبي  روؤي��ة 
و�لتنمية  �ل��ت��ط��ور  عملية  ت��ع��زي��ز 
مع  �لغربية  �ملنطقة  يف  �مل�شتد�مة 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى م���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه من 

�أ�شول تر�ثية وبيئية فريدة. 

�جلمعية  حل�شور  �مل�شاهمن  �ل�ش�ادة  بدعوة  )���س.م.ع(  لالألبان  �ملتحدة  كايبار�  �شركة  �إد�رة  جمل�س  يت�شرف 
�لعمومية �لعادية �ل�شنوية وذلك فى متام �ل�شاعة  �حلادية ع�شر �شباحا من يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/14 فى 
مقر �ل�شركة �لكائن فى �شارع �ل�شيخ ز�يد مقابل حديقة �ل�شفا مبنطقة �لقوز وذلك ملناق�شة جدول �الأعمال 

�لتاىل :
1- �شماع تقرير جمل�س �الد�رة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية فى 2012/12/31 و�مل�شادقة عليه.

2- �شماع تقرير �ل�شادة مدققى �حل�شابات عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية فى 2012/12/31 و�مل�شادقة عليه.
3- مناق�شات �لبيانات �ملالية ) �مليز�نية وح�شاب �الرباح و�خل�شائر( عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية فى 2012/12/31 

و�مل�شادقة عليه. 
4- مناق�شة �قرت�ح جمل�س �الإد�رة بعدم توزيع �أرباح عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية فى 2012/12/31.
5- تعين مدققى ح�شابات �ل�شركة لل�شنة �ملالية �لتى تنتهى فى 2013/12/31 وحتديد �تعابهم.

6- �إبر�ء ذمة �ع�شاء جمل�س �الإد�رة ومدققى �حل�شابات عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية فى 2012/12/31.
7- �نتخاب ع�شو مكمل ملجل�س �د�رة �ل�شركة .

عبيـد �ســعيد حممد �سعيد �ملـــال
رئي�ض جمل�ض �الإد�رة        

مالحظات :
• يجوز ملن له �حلق فى ح�شور �جلمعية �لعمومية �ن ينيب عنه من يختاره من غري �ع�شاء جمل�س �الإد�رة 
مبقت�شى توكيل خا�س ثابت بالكتابة ويجب �ال يكون �لوكيل حائز� بهذه �ل�شفة على �كرث من )5%( من ر�أ�س 

مال �ل�شركة. وميثل ناق�س �الأهلية وفاقدها �لنائبون عنهم قانونا.
• يكون مالكو �الأ�شهم �مل�شجلن بتاريخ  2013/4/11 هم ��شحاب �حلق فى �لت�شويت على بنود جدول �أعمال 

�جلمعية �لعمومية �لعادية.
• ميكن للم�شاهمن �الطالع على �لبيانات �ملالية لل�شركة من خالل �ملوقع �اللكرتونى لل�شركة و�شوق دبى 

�ملاىل.
�لثانى يوم �الحد  �شيتم عقد �الجتماع  فاأنه  �لقانونى فى �الجتماع �الول  �لن�شاب  �كتمال  فى حالة عدم   •

�ملو�فق  2013/4/21 فى نف�س �ملكان و�لزمان.

دعوة حل�سور �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية 
�ل�سنوية ل�سركة كايبار� �ملتحدة لالألبان ) �ض.م.ع(
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جمعية متطوعي االمارات ت�سارك يف موؤمتر بلبنان
�جلهات  �ن  للموؤمتر  �جلمعية  وف��د  رئي�س  �الم���ار�ت  متطوعي 
زيارة  يت�شمن  �مل��وؤمت��ر  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ب��رن��اجم��ا  �ع���دت  �ملنظمة 
�الأي��ت��ام و�مل�شنن وعقد ور���س عمل  ل��د�ر  �مل�شاركة  �ل��دول  وف��ود 
للجمعيات  معر�س  و�قامة  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة  بن�شر  تعنى 
�لتطوعية. و�أكدت �لعوبد حر�س �جلمعية على �مل�شاركة يف هذ� 
يف  �لتطوعي  �لعمل  وجمعيات  مر�كز  ي�شت�شيف  كونه  �مل��وؤمت��ر 
�لوطن �لعربي �الع�شاء باالحتاد �لذي ت�شاهم جهوده و�أن�شطته 
يف ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي وت�����ش��ت��وج��ب د�ئ��م��ا �لتفاعل 
�لعمل  �ل�شامية يف جمال  �لر�شالة  �أج��ل حتقيق هذه  معها من 
�لتي  و�لفعاليات  �مل��وؤمت��ر�ت  ح�شور  �ن  و�أو���ش��ح��ت  �لتطوعي. 

ينظمها �الحتاد ياأتي يف �طار مبد�أ خدمة �ملجتمع �لذي ت�شعى 
من �أجله خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لتطوعية بالدولة وخارجها ولن�شر 
�لوعي لدى خمتلف �شر�ئح �ملجتمع باأهمية �لعمل �الجتماعي 
و�مل�شاركة فيه وتاأثريه على �لنف�س �لب�شرية. و�أكدت �لعوبد على 
�أف��ر�د �ملجتمع من  دور جمعية متطوعي �الم��ار�ت يف �حت�شان 
�ملهتمن بالعمل �لتطوعي و�إ�شر�كهم يف خمتلف �الأن�شطة �لتي 
�نت�شابهم  �لهدف من  �أجل حتقيق  ت�شارك فيها من  �أو  تنظمها 
كافة  خ��الل  م��ن  �جلمعية  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  �ىل  ودع���ت  للجمعية 
�لو�شائل �لتي و�شعتها لتحقيق �لتو��شل �الأمثل من �أجل ن�شر 

�لثقافة �لتطوعية وتفعيلها يف �ملجتمع. 

•• ال�صارقة-وام:

لن�شر  �ل��ر�ب��ع  �مل��وؤمت��ر  يف  �الم�����ار�ت  متطوعي  جمعية  ت�����ش��ارك 
ث��ق��اف��ة �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي و�ل����ذي ي��ق��ام حت��ت ���ش��ع��ار �ل��ت��ط��وع يف 
خدمة �القت�شاد وت�شت�شيفه �لعا�شمة �للبنانية برعاية فخامة 
للعمل  لبنان  مركز  وبنظمه  �شليمان  مي�شيل  �للبناين  �لرئي�س 
�لتطوعي خالل �لفرتة من 22 �إىل 25 مار�س �جلاري �شمن 
ي�شم  �ل��ذي  �لتطوعي  للعمل  �لعربي  �الحت��اد  و�أن�شطة  بر�مج 
حتت مظلته 18 دولة عربية. وقالت �شحر �لعوبد نائب رئي�س 
جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لتطوعي  للعمل  �لعربي  �الحت��اد 

ا�سالحية �سرطة راأ�س اخليمة تكرم املوظفني املتميزين
•• راأ�ض اخليمة- الفجر: 

حتت رعاية �للو�ء �ل�شيخ طالب بن 
�شرطة  ع��ام  قائد  �لقا�شمي،  �شقر 
ر�أ�س �خليمة، �شهد �لعميد حممد 
�ل���ن���وب���ي حم��م��د ن���ائ���ب ق���ائ���د عام 
�ملوظفن  ت��ك��رمي  �ل�����ش��رط��ة ح��ف��ل 
�ملتميزين �لذين �شاهمو� يف �إجناح 
�خلليجي  �لنزيل  �أ�شبوع  فعاليات 
�لتعاون  جم��ل�����س  ل�����دول  �مل���وح���د 
�ملقام  �ل���ع���رب���ي���ة  �خل���ل���ي���ج  ل�������دول 
�ملن�شرم  �ل���ع���ام  م���ن  دي�����ش��م��ر  يف 
�أ�شرتي   (( ���ش��ع��ار  حت��ت  2012م 
بن �أيديكم (( وذلك يف مقر �إد�رة 
و�الإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة 

ب�شرطة ر�أ�س �خليمة .
�ل��ذي �شهده ع��دد من  ب��د�أ �حلفل 
�الأق�شام  وروؤ���ش��اء  �الإد�ر�ت  م���در�ء 
ر�أ�����س �خليمة،  ب�����ش��رط��ة  و�الأف������رع 

الك��ت�����ش��اب �الأخ������الق، م�����ش��ري�ً �إىل 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���س 
ر�أ�س �خليمة على �إقامة مثل هذه 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات الإظ���ه���ار ���ش��رط��ة ر�أ�س 
�خليمة بال�شورة �مل�شرفة، و�أو�شح 
ب����اأن ت��وج��ي��ه��ات ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
ر�أ�س �خليمة و�هتمام ودعم �شعادة 

ب���ع���زف �ل�������ش���الم �ل���وط���ن���ي، تاله 
�آي����ات ع��ط��رة م��ن �ل��ذك��ر �حلكيم، 
�أح����م����د �شامل  �أل����ق����ى �ل��ع��ق��ي��د  ث����م 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  مدير  �ل�شلومي 
�أهمية  ف��ي��ه��ا  �ك���د  و�الإ����ش���الح���ي���ة، 
�الأ�شرة باعتبارها �أ�شا�س �الإ�شتقر�ر 
وم�شدر  �الإج��ت��م��اع��ي��ة  �حل��ي��اة  يف 

�شاهمو� يف �إجناح فعاليات وبر�مج 
�أ�شبوع �لنزيل، كما مت تكرمي عدد�ً 
من �ملوظفن �ملتميزين يف عملهم 
باالإد�رة من حيث �إلتز�مهم بنظام 
و�الإن�شر�ف  �حل�شور  يف  �لب�شمة 
ل��ه �الث��ر �لفعال و�ملثمر  مم��ا ك��ان 
�الأم��ن��ي وتطوره  �ل��ع��م��ل  يف جن���اح 
�لعامة  �ل����ق����ي����ادة  خ���ط���ط  ���ش��م��ن 
�الإ�شرت�تيجية �لر�مية �إىل تقدير 
�جلميع  وحتفيز  �ملبذولة  �جلهود 
ل��ب��ذل �مل��زي��د م��ن �جل��ه��د و�ملثابرة 
و�ملقيم  و�مل��و�ط��ن  �ل��وط��ن  خلدمة 
ع��ل��ى �أر�����س ه���ذه �ل���دول���ة .  ومن 
جانبه توجه �لنوبي، يف كلمة �ألقاها 
بالتهنئة  �ل��ت��ك��رمي،  ح��ف��ل  خ���الل 
�ملتميزين،  �مل����وظ����ف����ن  جل���م���ي���ع 
على  وحر�شهم  بجهودهم  م�شيد�ً 
تقدمي �شورة م�شرفة عن �لقيادة، 
وتفانيهم  م��ث��اب��رت��ه��م  خ���الل  م���ن 

عام  مدير  �ل�شام�شي  عديل  حمد 
و�الإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات 
بوز�رة �لد�خلية عمال على �إجناح 
ف��ع��ال��ي��ات �أ����ش���ب���وع �ل���ن���زي���ل �ل���ذي 
�ل�����ش��م��و و�ملعايل  �أ���ش��ح��اب  �أو����ش���ى 
ب�  ت�شميته  ع��ل��ى  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزر�ء 
)�أ���ش��رت��ي ب��ن �أي��دي��ك��م( مل��ا ل��ه من 
مبيناً  و�جتماعية،  �إن�شانية  دالل��ة 
�ملجتمع  �أف����ر�د  توعية  يف  �هميته 
�ل����ن����ل����ز�ء و�إب����������ر�ز دور  الإح�����ت�����و�ء 
�ملوؤ�ش�شة يف �إ�شالح وتاأهيل �لنزالء 
والأ�شرهم  ل��ه��م  �ل���ع���ون  ي���د  وم����د 
�حلفل،  وتخلل   . �ل�شو�ء  حد  على 
ع��ر���س ل��ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي ع���ن �أب���رز 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل���ت���ي �أق���ي���م���ت خالل 
�أ���ش��ب��وع �ل��ن��زي��ل، ت��ال ذل���ك تكرمي 
بن  طالب  ب��ن  علي  �ل�شيخ  �مل���الزم 
تخرج  مبنا�شبة  �ل��ق��ا���ش��م��ي  �شقر 
�شموه، ثم تكرمي �ملوظفن �لذين 

�لفريق  ب���روح  م��ه��ام��ه��م  يف �جن���از 
�لو�حد، وباأ�شلوب ح�شاري يعك�س 
�مل��ك��ان��ة �ل��ري��ادي��ة �ل��ت��ي حتظى بها  
���ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة . وق����ال �إن 
�مل�شي  على  عازمة  �لعامة  �لقيادة 

تطوير  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  يف  ق���دم���ا 
و�ملنتجات،  �خل���دم���ات  وحت�����ش��ن 
�الأد�ء  وحت��ل��ي��ل  ق��ي��ا���س  وم��ت��اب��ع��ة 
وك���اف���ة �مل���ت���غ���ري�ت ع���ن ك��ث��ب على 
�حلفاظ  ي�شمن  ما  م�شتمر،  نحو 

على معدالت �الأد�ء �ملطلوبة �شمن 
�الأهد�ف و�ملعايري �ملحددة، وب�شكل 
�حل�شارية  �ل�����ش��ورة  م��ع  ين�شجم 
�ل�شركاء  �أم�����ام  ل��ل��ق��ي��ادة  �ل��ر�ق��ي��ة 

و�لعمالء.

حاكم راأ�س اخليمة ي�سدر قانونا بتعديل 
قانون منح االأرا�سي ل�سنة 1981

 
•• راأ�ض اخليمة-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم ر�أ�س 
�خليمة قانونا ب�شاأن تعديل قانون منح �الأر��شي ل�شنة 1981 . ت�شمن �لقانون رقم 3 
ل�شنة 2013 ..بيانا تف�شيليا باملنحة و�أنو�عها و�ل�شروط �لو�جب تو�فرها يف �مل�شتفيد 
و�لبيانات و�لوثائق �لتي ينبغي تقدميها و�لتبعات �ملرتتبة على �الإخالل باأحكام �ملنحة. 
ون�س �لتعديل على �خت�شا�س جلنة �لف�شل يف �ملنازعات �لعقارية و�الإيجارية يف نظر 

جميع �ملخالفات لقانون منح �الأر��شي و�ملنازعات �اليجارية ذ�ت �ل�شلة. 

بحث تطبيق الية العمل بني �سرطتي راأ�س اخليمة ودبي 

نائب رئي�س جامعة عجمان يعقد اجتماعا تعارفيا مع امل�سوؤولني يف اجلامعة

•• راأ�ض اخليمة - الفجر  

�إبر�هيم  حممد  �لعقيد  ��شتقبل 
�ل�شوؤون  �إد�رة  م���دي���ر  �جل�����ريي 
�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  ب��ال��ق��ي��ادة  �مل��ال��ي��ة 
�لقيادة  م���ن  وف����د  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س 
برئا�شة  دب�����ي  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام���ة 
رئي�س  �الأم����ريي  ع��ب��د�هلل  �لنقيب 
ق�شم �الإد�ر�ت �خلا�شة باملخالفات 

�ل����دول����ة خلدمة  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
�الأمني �شمن خطط وز�رة  �لعمل 
�ل��د�خ��ل��ي��ة �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، كما 
مت خ���الل �ل��ل��ق��اء �ل��ت��ب��اح��ث حول 
�إ�شرت�تيجية  ت��ط��ب��ي��ق  �����ش����رورة 
خمتلف  يف  �ل��������وز�رة  م����ب����ادر�ت  و 
ي�شهم  مب��ا  �لقطاعات  و  �الإد�ر�ت 
وحت�شن  ت��ط��وي��ر  يف  ف��ع��ال  ب�شكل 
�أد�ء �لعمل �ل�شرطي و �الأمني على 

�شري  �آلية  حول  للتباحث  �ملرورية 
�ل��ع��م��ل و�آخ����ر �مل�����ش��ت��ج��د�ت يف هذ� 
�لنقيب  بح�شور  وذل���ك  �جل��ان��ب، 
�شلطان �شيف �لزعابي رئي�س ق�شم 
�شوؤون �ملالية ب�شرطة ر�أ�س �خليمة 

وعدد من �ل�شباط .
حيث رحب بهم �جلريي يف بد�ية 
�الإجتماع مثمناً مبادر�ت �لتو��شل 
�مل�شتمرة بن كافة �الأجهزة �الأمنية 

حد �شو�ء.
يف  �لعمل  �شري  ��شتعر��س  مت  كما 
فرع �الإر�د�ت ب�شرطة ر�أ�س �خليمة 
و �الإجر�ء�ت �ملتبع فيه، و�خلدمات 
�مل���ق���دم���ة و�الأن����ظ����م����ة و�ل����ر�م����ج 
�أ�شهمت يف �شرعة  �مل�شتحدثة �لتي 

�إجناز �ملعامالت .
وق���د �أع�����رب �الأم�����ريي ع���ن �شكره 
و ت��ق��دي��ره ل��ل��ج��ه��ود �مل��ب��ذول��ة من 

ر�أ�س  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  قبل 
�للو�ء �شمو  ر�أ�شهم  �خليمة و على 
�لقا�شمي  �شقر  بن  طالب  �ل�شيخ 
�لقائد �لعام، وحر�شه على تطبيق 
يف  �لد�خلية  وز�رة  نهج  و  �شيا�شة 
جمال �لتطوير و�لتح�شن �مل�شتمر 
�الأد�ء  مب�شتوى  �الرت���ق���اء  ب��ه��دف 
�خلدمات  مب�����ش��ت��وى  و  �ل�����ش��رط��ي 

�ملختلفة �ملقدمة للجمهور.

•• عجمان ـ الفجر 

عقد �الأ�شتاذ �أ�شامة �شعيد �شلمان، 
عجمان  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
�جتماعا  و�لتكنولوجيا،  للعلوم 
كليات  على  �لقائمن  مع  تعارفيا 
�جل��ام��ع��ة �ل��ت�����ش��ع��ة، وذل����ك مبقر 
�جتماع  �أول  ه��ذ�  ويعد  �جلامعة. 
رئي�س  ن����ائ����ب  ي����ع����ق����ده  م����و�����ش����ع 
مهامه  ت�����ش��ل��م��ه  م���ن���ذ  �جل���ام���ع���ة 
�جلديدة، حيث �رتاأى عقده خارج 
�لدو�م �لر�شمي، من �أجل �لوقوف 
حدة  على  كلية  ك��ل  و�شعية  على 

و�الإطالع عليها عن كثب.
�نتهز �الأ�شتاذ �أ�شامة هذه �ملنا�شبة 
�الإ�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  ل��ت��ق��دمي 
�لتي  �لقادمة  �خلم�شة  لل�شنو�ت 
�لعلمي  �لبحث  تعزيز  �إىل  تهدف 
يف كليات �جلامعة عر �إن�شاء فرق 
�الأكادميية  لالأق�شام  تابعة  بحث 
يف �ملجاالت �لكفيلة برفع م�شتوى 
و�ال�شتجابة  �جل��ام��ع��ة  خ��ري��ج��ي 
�مل�شتقبلية  و�ملتطلبات  للتطلعات 
وتفعيال  �ل������دول������ة.  مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات 

م���ن ك��ل��ي��ة ط���ب �الأ����ش���ن���ان، وكلية 
�ل�شيدلة و�لعلوم و�ل�شحية، وكلية 
�الأعمال،  �إد�رة  وكلية  �لهند�شة، 
وكلية �ملعلومات و�الإعالم و�لعلوم 
تكنولوجيا  وك��ل��ي��ة  �الإن�������ش���ان���ي���ة، 
وكلية  �لقانون،  وكلية  �ملعلومات، 
�لرتبية و�لعلوم �الأ�شا�شية، وكلية 
�مل��ت��ط��ل��ب��ات �جل��ام��ع��ي��ة و�الإر����ش���اد 
خمت�شرة  ع��رو���ش��ا  �الأك����ادمي����ي، 
كلياتهم،  تاريخ  عن  فيها  حتدثو� 
و�أع�شاء  �الأق�������ش���ام  روؤ����ش���اء  وع���ن 

ع�شو  �لنعيمي،  ر����ش��د  ب��ن  حميد 
�الأع���ل���ى ح��اك��م عجمان  �مل��ج��ل�����س 
�أم����ن����اء جامعة  ورئ���ي�������س جم��ل�����س 
رئي�س  ن�����ائ�����ب  ح������ث  ع�����ج�����م�����ان، 
�جل��ام��ع��ة ع���م���د�ء �ل��ك��ل��ي��ات على 
�شو�ء  ج��دي��دة  تخ�ش�شات  ط���رح 
على م�شتوى �لدر��شات �جلامعية 
ين�شجم  مبا  �لعليا،  �لدر��شات  �أو 
و  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �ل���دول���ة  �شيا�شة  م��ع 

متطلبات �شوق �لعمل. 
وخ��الل �الجتماع قدم عمد�ء كل 

و�الإد�ري�����ة  �لتدري�شية  �لهيئتن 
�لر�مج  وع����ن  ف��ي��ه��ا،  �ل��ع��ام��ل��ن 
�إقبال  م����دى  وع���ل���ى  �مل���ط���روح���ة، 
برنامج،  ك��ل  على  �جل��دد  �لطلبة 
و�لتحديات �لتي تو�جهها �لكلية، 
�إىل جانب �لر�مج �ملزمع طرحها 
تعمل  �لتي  �مل�شتقبلية  و�مل�شاريع 

�لكليات على تنفيذها. 
وقد مثل �الجتماع فر�شة لنائب 
�مل�شئولن  م��ع  للتفاعل  �لرئي�س 
و�ال���ش��ت��ف�����ش��ار م��ن��ه��م ع���ن �أح����و�ل 

�الأكادميية  و�ل����ر�م����ج  �ل��ك��ل��ي��ات 
خمتلف  ح�����ول  و����ش��ت��ي�����ش��اح��ه��م 
و�لت�شغيلية  �الإد�ري������ة  �جل���و�ن���ب 
�الأ�شتاذ  وج��ه  كما  و�الأك��ادمي��ي��ة. 
للحا�شرين  �ل�شكر  �شلمان  �أ�شامة 
�جلامعة  ���ش��ه��دت  ل��ق��د  ق����ائ����ال:  
�لطلبة  �أع���د�د  يف  منتظمة  زي���ادة 
 ،2007 ���ش��ن��ة  م��ن��ذ  �مل��ن��ت�����ش��ب��ن 
وهنا �أود �أن �أتقدم بال�شكر جلميع 
�ل��ذي��ن ���ش��اه��م��و� يف حت��ق��ي��ق هذه 
�لفر�شة  ه���ذه  و�أن��ت��ه��ز  �ل����زي����ادة. 
الأح����ث ن��ف�����ش��ي و�إي���اك���م ع��ل��ى بذل 
�مل��زي��د و�الج��ت��ه��اد �أك���رث م��ن �أجل 
�لنمو وتر�شيخ  �حلفاظ على هذ� 
ع��ج��م��ان كو�حدة  م��ك��ان��ة ج��ام��ع��ة 
�لعايل  �لتعليم  وجهات  �أب��رز  من 

يف �ملنطقة. 
�ملرحلة  يف  �جل���ام���ع���ة  و���ش��ت��ع��م��ل 
طرح  على  �لرتكيز  على  �لقادمة 
تخ�ش�شات جديدة، ودعم �لبحث 
�لعلمي، وتطوير بر�مج �لتدريب 
باالإ�شافة  �مل�����ش��ت��م��ر،  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�ملجتمعية  �خل���دم���ة  ت��ع��زي��ز  �إىل 
م������ن خ�������الل ت�����ق�����دمي �خل�������ر�ت 

و�ال�شت�شار�ت.

�سرطة عجمان تنظم حملة للتربع بالدم ل�سالح �سحايا احلوادث املرورية

بلدية راأ�س اخليمة متنع موظيفها من اأن�سطة خارج الدوام

طالبة مواطنة تن�سم لربنامج وزارة ال�سحة   25
التحويلي للتمري�س بجامعة راأ�س اخليمة للطب

•• عجمان ـ الفجر 

ب�شرطة عجمان  �لعامة  و�لعالقات  �الإع��الم  نظم ق�شم 
وبالتعاون مع �إد�رة خدمات نقل �لدم و�الأبحاث بوز�رة 
�شحايا  ل�شالح  بالدم  للترع  حملة  بال�شارقة  �ل�شحة 
�حلو�دث �ملرورية حتت �شعار قطرة من دمك قد تنقذ 
م�شاب �شارك فيها عدد�ً من �ل�شباط و�شف �ل�شباط 

و�الأفر�د و�لعاملن ب�شرطة عجمان.
وتاأتي هذه �ملبادرة �نطالقا من حر�س �لقيادة �لعامة 
ب�شرطة عجمان على تقدمي �لدعم �الإن�شاين حلمالت 
�لترع بالدم على م�شتوى �لدولة و�لتي ت�شاهم يف �إنقاذ 
حياة �ملر�شي �ملحتاجن للدم و مكوناته ب�شكل م�شتمر 

يف كافة �مل�شت�شفيات �حلكومية بالدولة خا�شة حو�دث 
ب�شكل  دم  لها  ينقل  �لتي  �ملر�شية  �حل��اج��ات  و  �ل��ط��رق 
�لعمليات �جلر�حية  و  �لثال�شيميا،  د�ئم مثل )مر�شى 

و غريها من �الأمر��س �الأخرى(.
�لنعيمي  علو�ن  بن  �هلل  عبد  علي  �لعميد  �شعادة  و�أك��د 
قائد عام �شرطة عجمان حر�س �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
و�مل�شاعدة  �ملجتمع  خ��دم��ة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان 
بالدم هو  �لترع  �أن  �إىل  ، م�شري�ً  �مل��رك��زي  �ل��دم  لبنك 
�حلنيف  �الإ���ش��الم��ي  ديننا  عليه  يحث  �إن�����ش��اين  و�ج���ب 
�لقيام به وتعبري �شادق عن  ق��ادر�ً على  م��اد�م �الإن�شان 
�لتالحم �حلقيقي بن �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان 

و�ملجتمع.

•• راأ�ض اخليمة - الفجر

�أ���ش��در م��ب��ارك �ل�����ش��ام�����ش��ي، رئ��ي�����س د�ئ����رة ب��ل��دي��ة ر�أ�س 
�خل���ي���م���ة، ق������ر�ر� �أم�������س ب��ت��ح��دي��د م���و�ع���ي���د �ل������دور�ت 
�إىل  �لد�ئرة،  موظفو  فيها  ي�شارك  �لتي  و�الجتماعات، 
ما بعد �ل�شاعة �لو�حدة ظهر�، من �لدو�م �لر�شمي، �أو 
�ل��دو�م �لر�شمي.و�أكد رئي�س  �نتهاء �شاعات  �إىل ما بعد 
بلدية ر�أ�س �خليمة �أن �لقر�ر يهدف �إىل �شمان تو�جد 
�لد�ئرة  يف  �أعمالهم  ر�أ����س  على  و�مل�شوؤولن  �ملوظفن 
خ���الل ���ش��اع��ات �ل�����دو�م �ل��ر���ش��م��ي، وت��ق��دمي �خلدمات 
ومنتظمة  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ب�������ش���ورة  و�مل���ر�ج���ع���ن  ل����الأه����ايل 
�أف�شل  بتقدمي  �ل��د�ئ��رة  �هتمام  يعك�س  فيما  و�شريعة، 
معاملة  ح�شن  م��ب��د�أ  وتر�شيخ  للمر�جعن،  �خل��دم��ات 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تعليمات  مع  متا�شيا  �ملر�جعن، 
�الأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي، ع�شو  �شقر  بن  �شعود 

ر�أ�س �خليمة، بتقدمي �أف�شل �خلدمات للمتعاملن، مع 
و�ملوظفن  �الأق�شام  وروؤ�شاء  �مل�شوؤولن  تو�جد  �شرورة 
م�شالح  تتاأثر  ال  لكي  �أعمالهم،  وم��و�ق��ع  مكاتبهم  يف 
�أن  �ل�شام�شي  و�أك��د  �لد�ئرة.  مع  و�ملتعاملن  �ملر�جعن 
�لتدريبية وور�س �لعمل، وتفتح  �لد�ئرة تنفذ �لدور�ت 
�ملجال ملوظفيها للم�شاركة يف �لدور�ت �ملختلفة خارجها، 
بغية تطوير �لكو�در �لوظيفية وتعزيز خر�تهم، �شو�ء 
و�شوال  موظفن،  �أو  �أق�شام  روؤ�شاء  �أو  م�شوؤولن  كانو� 
�ل��د�ئ��رة ورف��ع م�شتوى جودتها  �إىل �الرت��ق��اء بخدمات 
و�مل�شاهمة يف م�شرية �لتنمية �ل�شاملة يف �الإمارة. ووفقا 
مل�شادر، تلقت �لد�ئرة خالل �ملرحلة �ملا�شية مالحظات 
و����ش���ك���اوى ع����دد م���ن �مل���ر�ج���ع���ن، ت��ف��ي��د ب��غ��ي��اب بع�س 
�لر�شمي،  �ل��دو�م  �شاعات  �ملوظفن عن مكاتبهم خالل 
وهو ما يعطل م�شاحلهم ويعيق تقدمي �خلدمات لهم، 

�الأمر، �لذي دفع �إىل �إ�شد�ر �لبلدية للقر�ر.

•• راأ�ض اخليمة-وام:

�خليمة  ر�أ����س  جامعة  قيام  على  �ل�شحة  وز�رة  و�ف��ق��ت 
لتاأهيل  �ل��ت��ح��وي��ل��ي  �الأك����ادمي����ي  �ل���رن���ام���ج  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
�ملو�طنات خريجات �لق�شم �الأدبي �لر�غبات يف �اللتحاق 
وز�رة  و�أطلقت  �لتمري�س.  علوم  بكالوريو�س  برنامج 
�ملو�طنات  ال�شتقطاب  طموحة  خطة  م��وؤخ��ر�  �ل�شحة 
خ��ري��ج��ات �الأدب������ي ع��ل��ى وج����ه �خل�����ش��و���س لاللتحاق 
برنامج در��شة جامعية تخ�ش�شية يف جمال �لتمري�س 
بغية �ال�شتفادة منهن يف جهود توطن مهنة �لتمري�س 
ب��ال��دول��ة ع��ر ط��رح��ه��ا حل��و�ف��ز ج��اذب��ة ت�شمل تقدمي 
برنامج  �اللتحاق  �لر�غبات  للمو�طنات  در��شية  منح 
علوم �لتمري�س تتكفل �لوز�رة مبوجبها بكل ما حتتاج 
و�ملو��شالت  و�ل�شكن  �لدر��شية  �لر�شوم  من  �لد�ر�شة 
4�الف و500 درهم.  باال�شافة �ىل دفع ر�تب �شهري 
ر�أ�س  جامعة  يف  �لطالب  �شئوون  �أول  م�شرف  ورحبت 
�خليمة للطب و�لعلوم �ل�شحية �شفية �ل�شحي باختيار 
ل��ل��ط��ب لتكون  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة  �ل�����ش��ح��ة جل��ام��ع��ة  وز�رة 
�لر�غبات  �ملو�طنات  تاأهيل  برنامج  يف  رئي�شيا  عن�شر� 

تعزز  �لثقة  تلك  �ن  قائلة  �لتمري�س  مبهنة  �لعمل  يف 
من جهود �جلامعة �الأكادميية �لطبية و�ل�شحية وعلى 
�خليمة  ر�أ���س  جامعة  �ن  و��شافت   . �ملجتمعي  �مل�شتوى 
للطب و�لعلوم �ل�شحية فخورة جد� للعب دور يف هذه 
�جلاهزية  متتلك  وه��ي  �الن�شانية  �لوطنية  �مل�شوؤولية 
ميكنها  ما  و�لتدريبية  و�لعملية  �لنظرية  �الأكادميية 
�مل�شاركة بفاعلية يف تنمية وتطوير �لكو�در �ملو�طنة ودعم 
جهود �لتوطن . و�و�شحت �نه بدء� من مار�س �جلاري 
�لتحقت 25 مو�طنة بالرنامج �لتحويلي �لذي �شمم 
خ�شي�شا من قبل �جلامعة لتاأهيل طالبات �الأدبي حيث 
يركز ب�شورة رئي�شية على �ملو�د �لعلمية و�للغوية مثل 
برنامج  وي�شمل   ./ �الجنليزية  �للغة  �الحياء  �لكيمياء 
وز�رة �ل�شحة لدر��شة علوم �لتمري�س �أي�شا �ملو�طنات 
�شروط  جلميع  �مل�����ش��ت��وف��ي��ات  �لعلمي  �لق�شم  ط��ال��ب��ات 
�الأكادميي  �الع��رت�ف  لهيئة  �لقبول/وفقا  ومتطلبات 
بوز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي حيث مبقدورهن 
غري  من  مبا�شرة  �لتمري�س  علوم  برنامج  �اللتحاق 
�حلاجة لاللتحاق بالرنامج �لتحويلي �لذي هو �أ�شال 

خم�ش�س لطالبات �الأدبي. 
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م���ن �الم������ار�ت م���ن يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/6142140

فقدان جواز �سفرت
مناجه  �مل����دع����وة/  ف���ق���دت 
�ثيوبيا   - �ب�����رى   حم��م��د 
�شفرها   ج��و�ز    - �جلن�شية 
  )0629996( رق�������م     
�شادر من �ثيوبيا من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/7915665

فقدان جواز �سفرت
كيبيبو�س  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د 
�شيال�شي هونبيكو   - �ثيوبيا 
�جلن�شية -  جو�ز �شفره   رقم     
يجده  م��ن   )0698623(
�قرب  �ىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ب���رج���اء 
�ل�شفارة  �و  ���ش��رط��ة  م���رك���ز 

�أثيوبيا م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
كاليكري�شنا  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
فيتكاتا    ����ش���ورى  م��ان��ي��ك��ان��ت��ا 
�جل����ن���������ش����ي����ة  ه��������ن��������دي   -
رق�����م      ������ش�����ف�����ره   ج�����������و�ز    -
)4734526(  من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 056/2395589

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د �مل���������دع���������و/ �����ش����ه����اب 
كونديل  حم���م���ود  حم���م���ود 
�جلن�شية  هندي   - بيور�يل 
رق�����م      ������ش�����ف�����ره   ج�����������و�ز    -
)6677574(  من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 056/7132779

فقدان جواز �سفرت
ج�شيم  حممد  �ملدعو/  فقد 
عبد�خلالق   حم��م��د  �ل��دي��ن 
�جلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س   -
رق�����م      ������ش�����ف�����ره   ج�����������و�ز    -
)0433045(  من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/5614407



اأخبـار الإمـارات

05

اخلميس -    21   مارس    2013 م    -    العـدد   10746
Thursday   21    March    2013  -  Issue No   10746

حاكم ال�سارقة يعقد اجتماعا مع هيئة ال�سارقة ال�سحية ملتابعة تنفيذ توجيهات �سموه ب�ساأن امل�ساواة يف نظام التاأمني ال�سحي
بن  �لفئات  نظام  و�إل��غ��اء  �الإم���ارة  �ل�شحي بن مو�طني 
وقدم  �ل�شارقة.  يف  �ملحلية  �ل��دو�ئ��ر  وموظفات  موظفي 
�شعادة عبد�هلل علي �ملحيان رئي�س هيئة �ل�شارقة �ل�شحية 
عر�شا ل�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة عن �لنظام �ملعمول 
به يف �لتاأمن �ل�شحي �لذي ي�شمل �ملوظفن و�ملوظفات 
يف �الإمارة و�لفئات �مل�شتفيدة من �لنظام. وي�شمل �لتاأمن 
تاأمن  لهم  يتوفر  مل  ما  و�أبناءهن  �ملو�طنات  �ملوظفات 
�ملحلية  �أو  �الحتادية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �ل��زوج  عمل  جهة  من 
�أي�شا فئة �الأر�م��ل و�أر�مل  �أو غري �حلكومية كما ي�شمل 
مامل  �لقيد  خال�شة  يف  �مل�شجلن  و�أبناءهن  �ملتقاعدين 

•• ال�صارقة -وام:

حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  عقد 
�ل�شيخ  �شمو  وبح�شور  �حلاكم  �شمو  �م�س مبكتب  �شباح 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي ويل �لعهد 
ن��ائ��ب ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة �ج��ت��م��اع��ا م���ع رئ��ي�����س وموظفي 
�شاحب  ذلك حر�شا من  �ل�شحية.يجيء  �ل�شارقة  هيئة 
بن  �مل�����ش��او�ة  منهج  تطبيق  على  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو 
تنفيذ  ومتابعة  و�لو�جبات  �حلقوق  يف  �ملو�طنن  جميع 
ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه �ل�����ش��ام��ي��ة مب�����ش��او�ة خ��دم��ات �لتاأمن 

ي�شتقل �البناء بخال�شة قيد �أخرى �أو ��شتفاد من تاأمن 
�مل�شتخدمن  �لعمالة  فئة  �شي�شم  �لتاأمن  �أن  كما  �آخ��ر 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  �أن  �مل��ح��ي��ان  و�أو���ش��ح   .
�ل�شارقة  حكومة  موظفي  جميع  �أن  لنا  �أك��دت  �ل�شارقة 
�ملوظفات  و�أن  �لطيبة  و�خلدمات  �ملميز�ت  يف  مت�شاوون 
يتوفر  م��امل  �ل��ت��اأم��ن  �شي�شملهن  و�أب��ن��اءه��ن  �مل��و�ط��ن��ات 
ل��ه��ن ت��اأم��ن �شحي م��ن ج��ه��ة ع��م��ل �ل�����زوج.. م��وؤك��د� �أن 
هيئة �ل�شارقة �ل�شحية �شتبد�أ بعمل در��شة وح�شر �أعد�د 
�مل�شتفيدين من نظام �لتاأمن �ل�شحي و�شيتم �لتنفيذ يف 

�لقريب �لعاجل. 

نيابة دبي توقع مذكرة تفاهم مع معهد دبي الق�سائي
•• دبي-وام:

وقعت �لنيابة �لعامة بدبي مذكرة تفاهم مع معهد دبي �لق�شائي �م�س تق�شي بتعزيز عالقات �ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية 
�لقائمة بن �لطرفن وتوطيدها ب�شكل فعال يف جمال تاأهيل وتطوير �ملو�رد �لب�شرية �لعاملة لديهما و�إتباع �ل�شبل 
�لتي ت�شمن رفع م�شتوى �الأد�ء �لقانوين و�ملوؤ�ش�شي للطرفن. ومت توقيع �ملذكرة يف مبنى �لنيابة �لعامة بح�شور 
�مل�شت�شار  دبي  نيابة  عن  ووقعها  �ملعهد  �د�رة  جمل�س  رئي�س  بدبي  �لعام  �لنائب  �حلميد�ن  عي�شى  ع�شام  �مل�شت�شار 
يو�شف ح�شن �ملطوع �ملحامي �لعام �الأول وعن معهد دبي �لق�شائي �لقا�شي �لدكتور جمال ح�شن �ل�شميطي مدير 
و�ل�شر�كات يف  �لعالقات  توظيف  �ملوؤ�ش�شي من خالل  بالعمل  �الرتقاء  على  و�أك��د �حلميد�ن �حلر�س  �ملعهد.  عام 
�لنيابة ومعهد  �لعالقات بن كل من  �لعمل �حلكومي يف �ملح�شلة.. منوها بعمق  �شبيل ذلك وحت�شن خمرجات 
دبي �لق�شائي وم�شدد� يف �لوقت نف�شه على �أن تعزيز �ل�شالت بن �ملوؤ�ش�شات �حلكومية �لعاملة ي�شكل �أحد مفرد�ت 

ثقافة �لتميز �لتي ت�شبط �إيقاع �لعمل �حلكومي يف كافة موؤ�ش�شات و�أجهزة حكومة دبي. 

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل جاك النق رئي�س معهد العامل العربي
•• ال�صارقة-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �ل���ت���ق���ى 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
ب��ح�����ش��ور �شمو  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د بن 
�شلطان �لقا�شمي ويل �لعهد نائب 
عبد  �ل�شيخ  و�شمو  �ل�شارقة  حاكم 
�هلل بن �شامل �لقا�شمي نائب حاكم 
مبكتب  �م�����س  ظهر  قبل  �ل�شارقة 
���ش��م��و �حل���اك���م �ل�����ش��ي��د ج���اك النق 
�الأ�شبق  �لفرن�شي  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي���ر 
�لعربي  �ل����ع����امل  م���ع���ه���د  رئ���ي�������س 

معهد  رئي�س  �أ���ش��اد  كما  �لثقافية. 
بالدور  باري�س  يف  �لعربي  �ل��ع��امل 
�لذي يقوم به �شاحب �ل�شمو حاكم 
و�أدبية  فكرية  جهود  من  �ل�شارقة 
و�شعي �شموه �لد�ئم و�لدوؤوب من 
�أجل حتقيق �لتقارب بن �لثقافات 
يقوم  مرتجما ذلك من خالل ما 
�لتي  للكتب  ����ش��د�ر  من  �شموه  به 
�لعالقات  ت���اري���خ  ب�����ش��وؤون  ت��ت��ع��ل��ق 
بن �ملنطقة �لعربية ودول �لعامل. 
�الأحاديث  �للقاء تبادل  ومت خالل 
�لتبادل  ت��ط��وي��ر  م��رت��ك��ز�ت  ح���ول 
�لثقايف و�شبل تفعيلها و�لعمل على 
�الهتمام بالن�شر و�لفنون و�لتعليم 

�ل�شيخ  �ل�شمو  و�أق��ام �شاحب  دب��ي. 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�شرف  على  غ��د�ء  ماأدبة  �لقا�شمي 
�ملر�فق  و�ل���وف���د  �ل�����ش��ارق��ة  ���ش��ي��ف 
ل��ه ح�����ش��ره��ا ���ش��ع��ادة ع��ب��د �هلل بن 
حم���م���د �ل���ع���وي�������س رئ���ي�������س د�ئ�����رة 
�لثقافة و�الإعالم و�شعادة �لدكتور 
رئي�س  �ل�شويجي  �شالح  �هلل  عبد 
و�شعادة  للتعليم  �ل�شارقة  جمل�س 
�لهاجري  ���ش��ي��ف  ع��ب��ي��د  �ل���دك���ت���ور 
للمنظمة  �الإقليمي  �ملكتب  مدير 
و�لعلوم  ل���ل���رتب���ي���ة  �الإ����ش���الم���ي���ة 
�الي�شي�شكو  ب��ال�����ش��ارق��ة  و�ل��ث��ق��اف��ة 
�حلميد  ع��ب��د  ع���م���رو  و�ل���دك���ت���ور 

باري�س  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 
�ل�شيد  و�أع��رب  له.  �ملر�فق  و�لوفد 
بالغ �شعادته بهذه  ج��اك الن��ق عن 
�شاحب  م����ن  �ل���ك���رمي���ة  �ل����دع����وة 
عر  كما  �ل�شارقة..  حاكم  �ل�شمو 
ل�����ش��م��وه ع��ن �إع��ج��اب��ه �ل��ك��ب��ري مبا 
زيارته  خالل  �م�س  �شباح  �شاهده 
ل��ف��ع��ال��ي��ات ب���ي���ن���ايل �ل�������ش���ارق���ة يف 
�حلديث  �لفكر  مثمنا   11 دورت��ه 
ل��ل��ب��ي��ن��ايل و�ل������دور �ل��ك��ب��ري �ل���ذي 
 .. �لثقافات  �لتقارب بن  يلعبه يف 
م�شيد� بتنوع �الأعمال وبامل�شاركات 
�ل�شارقة..  �لتي جتتمع يف  �لعاملية 
وقال �ل�شارقة تقع يف قلب �ملنطقة 

�شينتج  مما  �و�شع  �نت�شار  لتحقيق 
ع���ن���ه ح������و�ر م���ت���ب���ادل م��ب��ن��ي على 
�لثقافات.  كافة  بن  �شليمة  �أ�ش�س 
ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء �ل�����ش��ي��خ ع�����ش��ام بن 
�شقر �لقا�شمي رئي�س مكتب �شمو 
�شقر  ب��ن  حممد  و�ل�شيخ  �حل��اك��م 
�ل�شوؤون  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
بال�شارقة...  و�الأوقاف  �الإ�شالمية 
�لرحمن  عبد  �شعادة  ح�شره  كما 
�مل�شت�شار  �جل�����������رو�ن  ع���ل���ي  ب�����ن 
ر��شد  و�شعادة  �الأم��ريي  بالديو�ن 
�لديو�ن  رئي�س  �ل�شيخ  ب��ن  �أح��م��د 
�الأم�����ريي و�ل�����ش��ي��د �ي��ري��ك جريو 
يف  �ل��ع��ام  �لفرن�شي  �لقن�شل  تيلم 

م�����ش��ت�����ش��ار ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و حاكم 
�لعايل  �لتعليم  ل�����ش��وؤون  �ل�شارقة 

و�ل��دك��ت��ور ���ش��ام��ي حم��م��ود مدير 
جامعة �ل�شارقة و�لدكتور توما�س 

�جلامعة  م����دي����ر  ه��وك�����ش��ت��ي��ت��ل��ر 
�الأمريكية يف �ل�شارقة باالإنابة.

الوطني للوثائق والبحوث ي�ست�سيف التجربة الكندية يف اإدارة االأر�سيفات

موا�سالت ال�سارقة تطمئن على �سحة موظفيها بالتعاون مع املنطقة الطبية

املجموعة العربية لدى االأمم املتحدة تطالب ب�سطب فقرات من معاهدة جتارة االأ�سلحة

مدير عام الهوية يتفقد �سري العمل يف مركزي عجمان واأم القيوين للت�سجيل

�إىل  �أدى  وذلك  �لدولية،  و�لعالقات  و�ل�شياحة  �لدر��شة  تطوير  يف  �لبالغ 
�إقناع �لكندين باأهمية �لتاريخ و�لرت�ث. 

وتوقف �ملحا�شر مع منوذج مثايل ملر�كز حفظ �لتوثيق يف كند�، تتو�فر فيه 
�ملحا�شرة  و�شملت حماور  �ملتطورة،  و�الأ�شاليب  و�لو�شائل  �ملنا�شبة،  �لبيئة 
�أي�شاً: �أ�شاليب �إد�رة �ملعلومات و�لت�شريعات �لكندية �لتي �شدرت بخ�شو�س 
�لتوثيق و�الأر�شفة، و�الأزمة �لتي مرت بها �ل�شجالت �لكندية عام 2003م، 
وكيف تكثفت �مل�شاعي حلل تلك �ملع�شلة، كما توقف مع �ملكتبة و�الأر�شيفات 
و�جهتهم يف جمال  �لتي  و�لتحديات  فيها،  �ملعا�شرة  و�الجتاهات  �لكندية 
وتناقلها،  �ملعلومة  �إن��ت��اج  �أج��ل  م��ن  و�مل�شاركة  و�ل��ت��ع��اون  �لعامة،  �خل��دم��ة 
ثم  حجمها،  وزي����ادة  وتقنياتها،  �مل��ع��ل��وم��ات  تدعيم  يف  �ملتبعة  و�ل�شيا�شة 
تطرقت �ملحا�شرة �إىل �أهمية �لتبادل �لثقايف وتقنياته مع �شمان �حلفاظ 
باملو�طنن  ت��ام  �رتباط  ذ�ت  باعتبارها  و�لبيانات  �ملعلومات  �شجالت  على 
�لتي  بالتحديات  �ملحا�شرة  و�ختتمت  م�شاربهم،  �ختالف  على  �لكندين 

تو�جه �لعاملن يف جمال �الأر�شفة وهم �لذين ميتلكون �ملعلومة.    
�أن  وبعد  �الأر�شيفي،  بالو�شع  �ملركز  �هتمام  �شياق  يف  �ملحا�شرة  هذه  تاأتي 
على  و�ملحلية  �الحتادية  %75 من �جلهات �حلكومية  �أكرث من  �شّخ�س 
�شوء �لقانون �الحتادي �لذي �أ�شدره �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
–حفظه �هلل- ب�شاأن �ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث، وتقليده  �آل نهيان 
مهام �الأر�شيف �لوطني يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وقد �أ�شفر ذلك 
عن توعية �لقائمن على �إد�رة �الأر�شيفات باأهمية �لوثيقة وحفظها، وعن 
تطور نوعي يف حفظ �ل�شجالت �الأر�شيفية، وتنظيم �الأر�شيفات يف �لدولة.

�إي����ان وي��ل�����ش��ون م��ع��روف دول���ي���اً مبوؤهالته  �جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �ل��دك��ت��ور 
�إد�رة �ملجل�س �لدويل لالأر�شيف،  �ملتميزة و�إجناز�ته �الأكادميية و�ملهنية يف 
و�الأر�شيف �لوطني �لكندي، و�ملكتبة �لوطنية �لكندية. وهو �الآن و�حد من 
كبار �لباحثن يف جامعة و�ترلو �لكندية، وقد تابع �ملحا�شرة جميع �إد�ريي 

�ملركز وموظفيه.

•• ابوظبي-الفجر:

ذ�ت  �لناجحة  �لعاملية  �لتجارب  على  و�الط���الع  �خل���ر�ت،  تبادل  �إط��ار  يف 
�أبوظبي  و�لبحوث مبقره يف  للوثائق  �لوطني  �ملركز  �ل�شلة مبهامه نظم 
قدم  �الأر���ش��ي��ف��ات(  �إد�رة  يف  �لكندية  ب��ع��ن��و�ن:)�ل��ت��ج��رب��ة  حم��ا���ش��رة  �م�����س 
لالأر�شيف،  �لدويل  للمجل�س  �ل�شابق  �لرئي�س  ويل�شون  �إيان  �لدكتور  فيها 
و�لرئي�س �ل�شابق لالأر�شيف �لوطني �لكندي جو�نب من جتربة �الأر�شيف 

�لكندي يف تنظيم �الأر�شيفات.
بد�أت �ملحا�شرة باإ�شادة �ل�شيد ويل�شون بالقيادة �حلكيمة يف دولة �الإمار�ت 
�الأر�شيفات،  يف  �ملوثقة  للمعلومة  دع��م  م��ن  تقدمه  وم��ا  �ملتحدة  �لعربية 
تاريخية  ف��ج��وة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  لكيال  ل��الأج��ي��ال  �مل��رك��ز  بها  و�ل��ت��ي يحتفظ 
و�لتاريخ  �لرت�ث  �أن �حلفاظ على  و�أكد ويل�شون على  و�ليوم،  �الأم�س  بن 
ممتلكات  هي  و�ملعلومات  �ل�شجالت  الأن  مبتكرة،  حلول  �إي��ج��اد  ي�شتدعي 
و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز  بابتكار�ت  �أ�شاد  �ل�شدد  وبهذ�  وطنية، 
و�إجناز�ته �لتي ت�شاهي باأد�ئها وتقنياتها �ملر�كز �لكرى �ملماثلة يف �لعامل، 
خدماتنا  تقدمي  من  متكننا  �حلديثة  و�لتقنيات  �لو�شائل  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  �أهمية  يف  ومركز�ً  �أق��ل،  وبكلفة  �أف�شل  ب�شكل 
�أجل  من  د�ئماً  ي�شعون  كند�  يف  �أنهم  �ملحا�شر  وب��ّن  ��شتثمارها،  و�شرورة 
�الأر�شيف  تاريخ  ��شتعر�س  �الأر�شفة و�لتوثيق، ثم  حلول مبتكرة يف جمال 
على  للحفاظ  وتطلعاته  �لوطنية،  �ملكتبة  �إىل  و�شّمه  �لكندي،  �لوطني 
�شجالت وم�شتند�ت ووثائق كند�، وقد تطلب ذلك كفاء�ت ومهار�ت متعددة 
لدى �أمناء �الأر�شيف، وقد ��شتطاع �الأر�شيف �لكندي �أن يحتفظ مبالين 
�لكتب و�جلر�ئد، و�مليكروفيلم و�ل�شور، و�لر�شومات �ملعمارية و�خلر�ئط، 
و�الأعمال �لفنية، و�لبحوث �الأكادميية، و�ل�شجالت �لر�شمية، و�ملجموعات 
�ل�شجالت  م��ن  �لكيلومرت�ت  ومب��ئ��ات  و�لت�شجيالت،  و�الأف���الم  �خلا�شة، 
�أثره  له  وكان  �لكندين  �هتمام  ��شرتعى  ما  �لكندية؛  باحلكومة  �خلا�شة 

من  و�ل��ع��الج  �ل��وق��اي��ة  كيفية  ع��ن  طبية  و�إر����ش���اد�ت  ن�شائح  م��ن  �لطبي 
�أمر��س عدة، وحتويل �حلاالت �لتي لديها معدالت قيا�س عالية لالأطباء 
�ملخت�شن، م�شري�ً �إىل �أن �حلملة �شملت فحو�شات ملر�س �ل�شكر ، و�شغط 
�لدم، ون�شبة �لكولي�شرتول يف �لدم ، باالإ�شافة �إىل �الإطمئنان على �شحة 
�لقلب من خالل قيا�س �شرعة دقات �لقلب ، كما �شملت �أي�شا قيا�س ن�شبة 

�لنيكوتن يف �لدم للمدخنن.
منطقة  يف  �ل�شحي  و�لتعزيز  �لتثقيف  �إد�رة  مدير  �أك���دت  جانبها،  م��ن 
�لنوع من �حلمالت  �أهمية هذ�  �أمينة ها�شم،  �لدكتورة  �لطبية  �ل�شارقة 
�لتوعية  ب��رن��ام��ج  �شمن  �حل��ك��وم��ي��ة،  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل���دو�ئ���ر  يف  �مل�شتمرة 
حاالت  عن  ك�شفت  �حلملة  �أن  �إىل  الفتًة  �الإد�رة،  تنفذه  �ل��ذي  �ل�شحية 
جديدة لالإ�شابة وتعزيز طرق �لوقاية، لتجنب م�شاعفات هذه �الأمر��س، 
ور�فق �حلملة �لدكتور جابر رئي�س �إد�رة �لتثقيف و�لتعزيز �ل�شحي �لتابع 
ملنطقة �ل�شارقة �لطبية، و�ملحا�شرة هدى �لرو��س ومي�شون �لعلمي فني 

متري�س وب�شمة عي�شى وحمم د��شماعيل من �إد�رة �لتثقيف �ل�شحي .

•• ال�صارقة-الفجر:

م��ع منطقة  ب��ال��ت��ع��اون  �أم�����س،  �ل�����ش��ارق��ة،  �مل��و����ش��الت يف  موؤ�ش�شة  نظمت 
�ل�����ش��ارق��ة �ل��ط��ب��ي��ة ح��م��ل��ة الإج�����ر�ء �ل��ف��ح��و���س �ل��ط��ب��ي��ة جم��ان��اً للمدر�ء 
و�ملوظفن و�لعاملن يف �ملوؤ�ش�شة، بغر�س �لتعرف �إىل �أو�شاعهم �ل�شحية 
و�الطمئنان عليها، وذلك يف مقر مبنى �الإد�رة �لعامة ملو��شالت �ل�شارقة 

.
وقال �شعيد عبد �هلل مدير �الت�شال �ملوؤ�ش�شي يف مو��شالت �ل�شارقة: �إن 
�ملوؤ�ش�شة،  يف  للعاملن  �شحي  دع��م  توفري  يف  مهمة  �حلمالت  ه��ذه  مثل 
عن طريق ن�شر �لوعي ومفاهيم �لوقاية ومعرفة �لطرق �ل�شليمة لتبني 
�أمناط �شحية �شليمة، لل�شعي لرفع �مل�شتوى �ل�شحي بينهم عر �لتثقيف 

�ل�شحي.
ك��ادر طبي  باإ�شر�ف  �نطلقت  �أن �حلملة   ، �ملوؤ�ش�شي  �الت�شال  و�أك��د مدير 
وفني متخ�ش�س، �إ�شافًة �إىل ما قدمه �الأطباء �مل�شاركون خالل �لرنامج 

خالل �لفرتة من 18 حتى 28 مار�س �جلاري تتعلقان باأهد�ف �ملعاهدة 
و�شرورة عدم �إغفال ت�شمينها نزع �ل�شالح �لنووي وحق �ل�شعوب يف تقرير 
�الذن  عند  و�الأم��ن  �ل�شالم  وحماية  �الأجنبي  �لتدخل  ورف�س  م�شريها 
بت�شدير �الأ�شلحة. و�أ�شار �إىل �أن �ملد�خلة �الأوىل تناولت ديباجة �ملعاهدة 
�الإ�شارة  �إغفال  عدم  �شرورة  على  م�شدد�   .. و�أهد�فها  ومبادئها  �ملن�شودة 
لالأولوية �لعليا �ملتمثلة يف نزع �ل�شالح �لنووي وهي �الأولوية �لتي �أقرت 
بتو�فق �الآر�ء يف �لدورة �ال�شتثنائية �الأوىل للجمعية �لعامة �ملكر�شة لنزع 
�ل�شامل.  �لدمار  �أ�شلحة  بقية  وكذلك   1978 عام  يف  و�ملعقودة  �ل�شالح 
و�أكد �أهمية �أن ت�شري �ملعاهدة �ملن�شودة �إىل حق جميع �ل�شعوب غري �لقابل 
��شتقاللها  �الإقليمية  �ل�شالمة  يف  وحقها  م�شريها  تقرير  يف  للت�شرف 
�ل�شيا�شي ورف�س �لتدخل �الأجنبي. وتطرق �لعجمي يف مد�خلته �لثانية 
�إىل م�شاألة معايري �ملعاهدة �ملن�شودة حيث �أكد فيما يت�شل بعمليات �لنقل 
ب��اأي عملية نقل  �ل��دول �الأط��ر�ف يف �ملعاهدة  ت��اأذن  �أال  �ملحظورة �شرورة 
�أ�شلحة تقليدية تقع �شمن نطاق هذه �ملعاهدة �إذ� كان من �شاأن ذلك �لنقل 
�الإن�شانية  �شد  وج��ر�ئ��م  �جلماعية  �الإب���ادة  جرمية  �رت��ك��اب  يف  ي�شهم  �أن 
وجر�ئم حرب كما حددها �لقانون �لدويل مبا يف ذلك �لقانون �الإن�شاين 

�لدويل.

•• نيويورك-وام:

طالبت جمموعة �لدول �لعربية لدى �الأمم �ملتحدة ب�شرورة �شطب بع�س 
�نتقائي  ب�شكل  ت�شتغلها  قد  �لتي  �الأ�شلحة  جت��ارة  معاهدة  من  �لفقر�ت 
بينها فقرة تن�س على  �مل�شدرة و�مل�شنعة لالأ�شلحة من  �الأط��ر�ف  بع�س 
�أن تقوم �لدولة �لطرف و�مل�شدرة لالأ�شلحة عند �لنظر يف �الإذن �أو عدم 
باجر�ء  �ملعاهدة  ه��ذه  نطاق  �شمن  تقع  تقليدية  �أ�شلحة  بت�شدير  �الإذن 
تقييم وفقا لنظامها �لوطني ملر�قبة �لت�شدير وما �إذ� كانت تلك �الأ�شلحة 
�شت�شاهم يف توطيد �ل�شالم و�الأمن �أو تقوي�شهما . ونقلت وكالة �الأنباء 
�لكويتية كونا .. عن عبد�لعزيز عما�س �لعجمي �ل�شكرتري �لثاين يف وفد 
دولة �لكويت �لد�ئم لدى �الأمم �ملتحدة ب�شفتها �لرئي�س �حلايل ملجموعة 
�لدول �لعربية..�أنه �قرتح فقرة بديلة تن�س على �أن تاأذن �لدولة �لطرف 
يحدد  تقييم  باجر�ء  للمر�قبة  �لوطني  لنظامها  وفقا  �لت�شدير  بعملية 
�ملادة  تتعار�س مع  ت�شديرها ال  �ملقرتح  �لتقليدية  �الأ�شلحة  كانت  �إذ�  ما 
وقدم   . �ملحظورة   �لنقل  بعمليات  و�ملتعلقة  �ملحتملة  للمعاهدة  �لثالثة 
�لعجمي مد�خلتن يف �ملناق�شات �لر�شمية ملوؤمتر �الأمم �ملتحدة �خلتامي 
نيويورك  يف  �ملنعقد   2013 لعام  �الأ�شلحة  جتارة  معاهدة  باإبر�م  �ملعني 

�لهيئة و�شورتها �ملرموقة. و�لتقى �لدكتور �خلوري خالل �جلولة عدد� من 
�ملر�جعن و��شتمع �إىل �آر�ئهم ومالحظاتهم على جودة وم�شتوى �خلدمات 
يوفرها  �لتي  �ملعلومات  من  ��شتفادتهم  وم��دى  لهم  �لهيئة  تقدمها  �لتي 
موظفو خدمة �ملتعاملن ومقد�ر �لدعم �لذي يقدمونه لت�شهيل �إجر�ء�ت 
�ملعلومات  تقدمي  على  �لعمل  ���ش��رورة  �خل��وري  �لدكتور  و�أك��د  �لت�شجيل. 
�لدقيقة و�لو��شحة للمتعاملن �شمن جهود �لهيئة �ملبذولة بهدف تطوير 
�إطار  �أهد�فها �ال�شرت�تيجية وذلك يف  م�شتوى خدماتها �ملقدمة لتحقيق 
�أف�شل  وتر�شيخ  عاملية  ذ�ت معايري  موؤ�ش�شة خدمات  حر�شها على تطوير 
�نطباع عن �لهيئة يف �أذهان �ملتعاملن نحو �لو�شول �إىل موؤ�ش�شة خدمات 
�ملتميزة.  �حلكومية  للخدمة  �الإم���ار�ت  لرنامج  وفقا  جن��وم   7 بت�شنيف 
وتعتر هذه �لزيارة ��شتمر�ر� للزيار�ت �مليد�نية �لتي يقوم بها مدير عام 
�لهيئة �إىل مو�قع �لعمل �ملختلفة ب�شكل عام ومر�كز �لت�شجيل ب�شكل خا�س 
بهدف �لتو��شل �لفعال مع مديري وم�شريف وموظفي �ملر�كز وحر�شا على 
�آخر  جانب  ومن  و�ملر�جعن.  �ملتعاملن  مع  �ملبا�شرة  �للقاء�ت  ��شتمر�رية 
�أحمد بن ر��شد  تز�منت جولة �ملدير عام �لهيئة مع زي��ارة طالب مدر�شة 
�لتعرف  بهدف  للت�شجيل  �لقيوين  �أم  �إىل مركز  للبنن  �الأ�شا�شي  للتعليم 
�ملتبعة حيث رحب �شعادته بهم.. معربا عن  �لت�شجيل  �أنظمة و�آليات  على 
باأهمية  �لنا�شئ  �جليل  توعية  يف  ت�شهم  �لتي  �ل��زي��ار�ت  ه��ذه  ملثل  تقديره 

بطاقة �لهوية ودور �لهيئة يف حتقيق �الأمن �لوطني و�لفردي.

•• اأبوظبي-وام:

�الإم���ار�ت  هيئة  ع��ام  مدير  �خل���وري  حممد  علي  �ملهند�س  �ل��دك��ت��ور  تفقد 
و�أم �لقيوين للت�شجيل بهدف �الإط��الع على �شري  للهوية مركزي عجمان 
�أرقى �خلدمات للمتعاملن. ودعا �لدكتور �خلوري  �لعمل و�شمان توفري 
�ملر�جعن  معاملة  �إىل  �لت�شجيل  مر�كز  موظفي  �لتفقدية  زيارته  خالل 
باأحد  �لتز�ما  �الهتمام  درج���ات  �أق�شى  منحهم  ع��ر  �ل�شيف  يعامل  كما 
 2013-  2010 للهيئة  �ال�شرت�تيجية  �خلطة  عن  �ملنبثقة  �لقيم  �أب��رز 
�لر�شيدة  �لقيادة  لتوجيهات  وتنفيذ�  �ملتعاملن  على  بالرتكيز  و�ملتمثلة 
تنفذها  �لتي  و�مل�شاريع  �الإن�شان حمور �خلدمات و�خلطط  بجعل  للدولة 
�أرقى  تقدمي  ���ش��رورة  على  �خل��وري  �لدكتور  و�أك��د  �حلكومية.  �ملوؤ�ش�شات 
م�شتويات �خلدمة للمتعاملن من خالل �إنهاء معامالتهم يف غ�شون 10 
يو�جهونها  �لتي  �مل�شكالت  جميع  تذليل  على  و�لعمل  �أق�شى  كحد  دقائق 
مر�كز  ب��اأد�ء  �الرتقاء  �أهمية  �إىل  م�شري�  �ملتاحة..  �ل�شبل  كافة  با�شتخد�م 
ومكاتب �لت�شجيل �لتابعة للهيئة على م�شتوى �لدولة باعتبارها �لو�جهة 
�لرئي�شية للهيئة مع جمهور �ملتعاملن. وجدد تاأكيده على �شرورة تعامل 
نف�شها  بالدرجة  �ملتعاملن  فئات  خمتلف  م��ع  �لت�شجيل  م��ر�ك��ز  موظفي 
لل�شعور  جت�شيد�  �عتبار�ت  �أي��ة  عن  �لنظر  ب�شرف  و�الهتمام  �لرقي  من 
�شمعة  على  يحافظ  ومب��ا  �ملهني  �ل��و�ج��ب  وممار�شة  �لوطنية  بامل�شوؤولية 

تاأهيل خم�سة �سباط ب�سرطة 
اأبوظبي ل�سيانة حمركات الطائرات 

�أبوظبي-و�م:
�شارك خم�شة �شباط مهند�شن من 
�لعامة  بالقيادة  �جل��و  ج��ن��اح  �إد�رة 
�شيانة  دورة  يف  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
حمركات طائرة �يه دبليو 139 يف 
�لعا�شمة  يف  �شيفتي  فاليت  �شركة 
�لدورة  و�شملت  باري�س.  �لفرن�شية 
�لتي ��شتمرت �أ�شبوعن حما�شر�ت 
وح�شل  عملية  وتطبيقات  نظرية 
�مل�����ش��ارك��ون �ل��ذي��ن �ج��ت��ازو� �لدورة 
بنجاح على �شهادة توؤهلهم ل�شيانة 
ه����ذ� �ل���ن���وع م���ن �ل���ط���ائ���ر�ت د�خل 
�ملتحدة.  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت  دول���ة 
�لر�ئد  �مل�����ش��ارك��ون ه��م  و�ل�����ش��ب��اط 
�ل���ظ���اه���ري و�ل����ر�ئ����د وليد  �أح���م���د 
�لرئي�شي و�لنقيب عبد�هلل �حلمادي 
�جلحو�شي  ع����م����ار  �أول  وم��������الزم 

ومالزم �أول عبد�هلل �ملرزوقي. 

ت�ن��وي��ه
متديد م�سروع �سراء رخ�س لربامج متنوعة رقم 2013/9

�أ���ش��ع��ار م�شروع  ع��رو���س  ت��ق��دمي  م��وع��د  �شيتم مت��دي��د 
�شر�ء رخ�س لر�مج متنوعة رقم 2013/9 ملدة: ��شبوع 
�ل�شاعة  �لعرو�س  لتقدمي  موعد  �آخ��ر  يكون  �ن  على   ،
�لثانية من يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/31 وموعد فتح 
�ملظاريف �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا من يوم �الثنن �ملو�فق 

2013/4/1 ودون تغيري يف باقي �لبيانات �الآخرى.
مدير عام بلدية مدينة العني 

فقدان جواز �سفرت
كوياماد�ث  �ملدعوة/  فقدت 
�جلن�شية     -هندية  خديجه 
رق����م      �����ش����ف����ره����ا   -  ج���������و�ز 
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بهدف �الطالع على �أف�سل �ملمار�سات 

وزارة الثقافة ت�ستقبل وفدا من القيادة العامة ل�سرطة الفجرية 

البيئة وهيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�س توقعان مذكرة تفاهم ب�ساأن املنتجات الع�سوية

•• اأبوظبي – الفجر:

و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  ��شتقبلت 
�لقيادة  �ملجتمع وف��د�ً من  وتنمية 
�ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة �ل��ف��ج��رية �لذي 
ق��ام ب��زي��ارة دي���و�ن ع��ام �ل����وز�رة يف 
�أف�شل  ع��ل��ى  ل���الط���الع  �ب��وظ��ب��ي 
نظم  تطوير  يف  �ملتبعة  �ملمار�شات 
بالوز�رة  �حلكومي  �الت�شال  �إد�رة 
من  ع��دد�ً  �لطرفان  ناق�س  ، حيث 
�لز�ئر  �لوفد  تعرف  كما  �مل��ح��اور، 
�إىل نظام �الد�رة و�إجر�ء�ت �لعمل، 
�جلمهور  م���ع  �ل���ت���و�����ش���ل  و���ش��ب��ل 
�ملمار�شات  و�أف�������ش���ل  �مل�����ش��ت��ه��دف 

هذه  �أن  �إىل  م�������ش���ري�ً   ، �جل��م��ي��ع 
للهدف  حت��ق��ي��ق��ا  ت���اأت���ي  �ل����زي����ارة 
�هد�ف  من  �لر�بع  �ال�شرت�تيجي 
وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �لثقافة  وز�رة 
يف   )2013-2011( �مل��ج��ت��م��ع 
ت��ع��زي��ز �ل��ت��ك��ام��ل و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
وبناء  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعن 

�شر�كات فعالة .
�لزيارة  ه��ذه  �إن  �لنعيمي  و��شاف 
تاأتي ��شتمر�ر�ً للجهود �لتي تبذلها 
�ل��وز�رة يف بناء وتفعيل �ل�شر�كات 
�ال�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة م�����ع �جل����ه����ات 
�حلكومية، وغري �حلكومية �شعياً 
تهدف  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  تنفيذ  ور�ء 

و��شتطالع  �ملمار�شات  �ف�شل  على 
�مل�شتهدف  و�جلمهور  �ملعنن  �ر�ء 
و�الب��������ح��������اث �مل���ت���ع���ل���ق���ة مب���ج���ال 
وتقارير  �حل���ك���وم���ي  �الت���������ش����ال 
خليفة  �ل�شيخ  ل��رن��ام��ج  �لتقييم 
�لثانية  بالدورة  �حلكومي  للتميز 
موؤ�شر�ت  �إىل  �ل��وف��د  ��شتمع  كما 
�الد�ء و�هم �لق�شايا �لتي تو�جهه 
�الإجناز�ت  و�أه��م  �إعالميا  �ل��وز�رة 

و�مل�شاهمات �خلا�شة باالإد�رة .
�أع�شاء  �أ����ش���اد  �ل���زي���ارة  خ��ت��ام  ويف 
�ل��وف��د ب���االإجن���از�ت �ل��ت��ي متكنت 
خ����الل  حت���ق���ي���ق���ه���ا  م�����ن  �الد�رة 
�ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية، م�شريين 

�ملتبعة.
ويف م�شتهل �لزيارة رحب عبد�هلل 
�إد�رة  م����دي����ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي  حم���م���د 
�الت�شال �حلكومي بوز�رة �لثقافة 
بالوفد  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
�ل����ز�ئ����ر ب��رئ��ا���ش��ة �ل����ر�ئ����د حممد 
ق�شم  رئ���ي�������س  �ل���ي���ع���اق���ي���ب  ع��ب��ي��د 
�الد�ء  وت��ط��وي��ر  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
بالقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية، 
�للقاء�ت  ه�����ذه  �أه���م���ي���ة  م�����وؤك�����د�ً 
�آل����ي����ات  ت���ط���وي���ر  و�ل�������زي�������ار�ت يف 
�ل��ت��و����ش��ل وت���ب���ادل �خل����ر�ت بن 
�لوز�رة وجميع �جلهات �حلكومية 
بالنفع على  ي��ع��ود  �ل��دول��ة مب��ا  يف 

�لتي  �خل��دم��ات  م�شتوى  رف��ع  �إىل 
للمتعاملن،  �ل��������وز�رة  ت��ق��دم��ه��ا 
هذه  متثل  �أن  يف  �أمله  عن  معرباً 
�لزيارة منوذجاً متميز�ً من مناذج 
�لعمل �مل�شرتك بن وز�رة �لثقافة 
و�لقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية 
لال�شتفادة  فر�شة  �إي��اه��ا  معتر�ً 
م���ن خ�����ر�ت �جل��ه��ت��ن يف جمال 
�الت�شال، وللعمل يف �إطار تكاملي 

مبا يخدم �ل�شالح �لعام. 
قدم بعد ذلك مدير �د�رة �الت�شال 
�لهيكل  ح���ول  ع��ر���ش��اً  �حل��ك��وم��ي 
�الد�رة  و��شرت�تيجية  �لتنظيمي 
�لوفد  �أط���ل���ع  ث���م   2013 ل���ع���ام 

•• دبي-وام:

وهيئة  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة  وقعت 
و�ملقايي�س  للمو��شفات  �الإم����ار�ت 
�م�����س يف دي���و�ن �ل����وز�رة يف دب��ي..
على  �لرقابة  ب�شاأن  تفاهم  مذكرة 
�لع�شوية  و�مل��ن��ت��ج��ات  �مل���دخ���الت 
�ل������دول������ة. وت����اأت����ي  �مل�����ت�����د�ول�����ة يف 
�مل���ذك���رة يف �إط�����ار خ��ط��ط �ل�����وز�رة 
�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف ت��ع��زي��ز �الأم���ن 
نحو  و�شعيها  �لغذ�ئية  و�ل�شالمة 
ت��ك��ام��ل �جل��ه��ود وت��ب��ادل �خلر�ت 
وتقدمي خدمات متميزة بالتعاون 
مع �جلهات �ملعنية يف �لدولة. وقع 

من  وع��دد  بالوكالة  �لبيئة  �شوؤون 
و�شرح  و�لهيئة.  �ل���وز�رة  موظفي 
لل�شوؤون  �مل�����ش��اع��د  �ل��وك��ي��ل  ���ش��ع��ادة 
�ملذكرة  �أن  و�حل��ي��و�ن��ي��ة  �ل��زر�ع��ي��ة 
ومتطورة  د�ئ��م��ة  لعالقة  توؤ�ش�س 
وتعزز  �مل���ت���ب���ادل���ة  ب��امل��ن��ف��ع��ة  ت���ع���ود 
�الأعمال  وتطوير  �ل�شر�كة  فر�س 
�لق�شوى  �ال���ش��ت��ف��ادة  ت��ت��ي��ح  ف��ي��م��ا 
و�الإمكانات  �لفنية  �خل���ر�ت  م��ن 
�ل��ب�����ش��ري��ة و�مل����ادي����ة �مل��ت��اح��ة لدى 
خدمة  يف  ي�شهم  �ل��ط��رف��ن..مب��ا 
ويرتقي  �ال�شرت�تيجية  �خل��ط��ط 
�ل���رق���اب���ة على  ب�������االأد�ء يف جم����ال 
�لع�شوية  و�مل��ن��ت��ج��ات  �مل���دخ���الت 

ب��ذل��ت جهود�  و�ل�������وز�رة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
كبرية يف جمال �لزر�عة �لع�شوية 
�لتي  �خل��ط��و�ت  �أوىل  ك��ان��ت  حيث 
ت�شجيعها  �ملجال  ه��ذ�  يف  �تخذتها 
للمز�رعن على ��شتخد�م �الأ�شمدة 
�أنها  م�شيفا  �لع�شوية  و�مل��ب��ي��د�ت 
قامت كذلك بالتو��شل باملنظمات 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�مل�����ر�ك�����ز 
وت�شويق  �إن���ت���اج  لتنظيم  �ل��ع��ام��ل��ة 
�ل��ع�����ش��وي��ة. م��ن جانبه  �مل��ن��ت��ج��ات 
�أ�شار �ملهند�س حممد �شالح بدري 
�لتفاهم  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  �أن  �إىل 
�الخت�شا�شات  �إط�������ار  يف  ي����اأت����ي 
لهيئة  �مل���خ���ول���ة  و�ل�������ش���الح���ي���ات 

�شعادة  �ل���وز�رة  �مل��ذك��رة من جانب 
�ملهند�س �شيف �ل�شرع وكيل �لوز�رة 
�لزر�عية  �ل�شوؤون  لقطاع  �مل�شاعد 
وقعها  فيما  بالوكالة  و�حليو�نية 
�ملهند�س  �شعادة  �لهيئة  جانب  من 
حم��م��د ���ش��ال��ح ب����دري م��دي��ر عام 
للمو��شفات  �الإم������������ار�ت  ه���ي���ئ���ة 
بالوكالة..بح�شور  و�مل��ق��اي��ي�����س 
وكيل  ع�����ل�����و�ن  ����ش���ل���ط���ان  �����ش����ع����ادة 
�لوز�رة �مل�شاعد للتدقيق �خلارجي 
�حلمادي  ع��ب��د�ل��رح��ي��م  و����ش���ع���ادة 
للخدمات  �مل�شاعد  �ل����وز�رة  وك��ي��ل 
�لزعابي  حممد  و�شعادة  �مل�شاندة 
لقطاع  �مل�����ش��اع��د  �ل��������وز�رة  وك���ي���ل 

�ملتد�ولة يف �لدولة. و�أ�شاف �شعادته 
�أن �ملذكرة تهدف �إىل و�شع وتطبيق 
�ملنتجات  على  للرقابة  فاعل  نظام 
يف  �ملتد�ولة  �لع�شوية  و�مل��دخ��الت 
�أ���ش��و�ق �ل��دول��ة و�ل��رتوي��ج لل�شعار 
�لع�شوي �الإمار�تي ودعم �ملنتجات 
�ل���ع�������ش���وي���ة �الم�����ار�ت�����ي�����ة. و�أك������د 
�لتفاهم  مذكرة  توقيع  �أن  �ل�شرع 
وخطط  �أه���د�ف  حتقيق  يف  ي�شهم 
وروؤيتها  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����وز�رة 
للحياة  م�شتد�مة  بيئة  �شمان  يف 
و�لتكامل مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
�ملجتمع  وم��وؤ���ش�����ش��ات  و�خل���ا����ش���ة 
لتعزيز �جلهود  �ل��دول��ة  �مل��دين يف 

باعتبارها  �ل����زي����ارة  �أه��م��ي��ة  �إىل 
فر�شة للتعرف �إىل جتربة جديدة 
يتيح  مبا  �حلكومي؛  �الت�شال  يف 
�ملمار�شات  �أف�شل  م��ن  �ال���ش��ت��ف��ادة 

و�ال�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ات و�خل�������ر�ت 
�ملتاحة لدى �لوز�رة. 

�شكلت  �ل���زي���ارة  �أّن  �ل���وف���د  و�أك�����د 
حمطة مميزة على �شعيد �الطالع 

وز�رة  توفره  �لتي  �الإمكانات  على 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
للعمل على تطوير قطاع �لثقافة 

وخدمة �ملجتمع بالدولة.

و�ملقايي�س.. للمو��شفات  �الإمار�ت 
و�حلماية  �ل�شالمة  توفري  بهدف 
و�لبيئية  و�الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�شحية 
من خالل �لتاأكد من �أن �خلدمات 
و�ل�������ش���ل���ع �ال����ش���ت���ه���الك���ي���ة و�مل������و�د 
ومطابقة  ج������ودة  ذ�ت  �الأخ��������رى 

�ملعتمدة.  �لقيا�شية  للمو��شفات 
ت�شهم  �مل��ذك��رة  �أن  ب���دري  و�أو����ش���ح 
يف دعم �القت�شاد �لوطني وخطط 
خالل  م��ن  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية 
�شمان �جلودة بامل�شتويات �ملنا�شبة 
لتمكينها  �ل��وط��ن��ي��ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 

�ملناف�شة  ميادين  يف  �ل��دخ��ول  م��ن 
وجم��االت��ه��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة..م��وؤك��د� �أن 
�لتطور  مو�كبة  �إىل  ت�شعى  �لهيئة 
�أن�شطة  جميع جماالت  يف  �لعلمي 
ل��ل��ج��ودة ون�شر  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 

�لوعي بها.

مفتي �لديار �مل�سرية �ل�سابق:

جامع ال�سيخ زايد الكبري خطوة بارزة على طريق ا�ستعادة الدور احل�ساري للم�سجد
•• ابوظبي-وام:

جمعة  علي  �لدكتور  ف�شيلة  �أ���ش��اد 
�ل�شابق  �مل�����ش��ري��ة  �ل����دي����ار  م��ف��ت��ى 
مل���رك���ز جامع  ب����ال����دور �حل�������ش���اري 
وبر�شالته  �ل��ك��ب��ري  ز�ي�����د  �ل�����ش��ي��خ 
و�لثقافة  �ملعرفة  ن�شر  �إىل  �لهادفة 
�مل���ع���ا����ش���رة و�اله����ت����م����ام ب����امل����وروث 
�ل��ع��رب��ي و�الإ���ش��الم��ي و�الإ���ش��ه��ام يف 
�إحيائه. وقال �أن �إن�شاء هذ� �ل�شرح 
�ل��ك��ب��ري ي��ع��ت��ر خ��ط��وة ب�����ارزة على 
�ل���دور �حل�شاري  ����ش��ت��ع��ادة  ط��ري��ق 
�لع�شور  يف  ك�����ان  ك���م���ا  ل��ل��م�����ش��ج��د 
�الإ����ش���الم���ي���ة �ل����ز�ه����رة. ج����اء ذلك 
خالل زيارة ف�شيلته جلامع �ل�شيخ 
ز�ي�����د �ل��ك��ب��ري �م�������س ح��ي��ث ك����ان يف 
مدير  �لعبيديل  يو�شف  ��شتقباله 
ب��ه و��شطحبه  �ل���ذي رح��ب  �مل��رك��ز 
يف ج��ول��ة ب��اجل��ام��ع ت��ع��رف خاللها 
على مكوناته �ملعمارية و�لزخرفية 
�لبديعة. وز�ر ف�شيلة �لدكتور علي 

جمعة �شريح �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان  ط��ي��ب �هلل 
ز�يد  �ل�شيخ  جل��ام��ع  �مل��ج��اور  ث���ر�ه 
ودعا  للفقيد  �لفاحتة  وقر�أ  �لكبري 
م�شتذكر�  و�مل��غ��ف��رة  ب��ال��رح��م��ه  ل���ه 
م��ا ق��دم��ه �ل��ر�ح��ل �ل��ك��ب��ري الأمتيه 
�شتى  يف  و�الإ����ش���الم���ي���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ملجاالت. وعقب ذلك قام ف�شيلته 
�مل��رك��ز وت��ع��رف على  ب��زي��ارة مكتبة 
�أق�شامها �ملختلفة و�أثنى على دورها 

ومو�شوعات  كتب  م��ن  ت�شمه  وم��ا 
مركز�  �أ�شبحت  �أنها  م��وؤك��د�  ن��ادرة 
و�لت�شامح  للحو�ر  مرموقا  علميا 
و�ل���ت���ف���اع���ل ب����ن �حل���������ش����ار�ت من 
خالل توفري �الإمكانيات للباحثن 
ل�����ه عالقة  م�����ا  ب���ك���ل  و�مل���ه���ت���م���ن 
�الإ�شالمية.  و�ل���ع���م���ارة  ب��ال��ف��ن��ون 
ف�شيلة  ع���ر  �جل���ول���ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
عن  �ل�شابق  �مل�شرية  �لديار  مفتي 
�لديني  �ملعلم  ه��ذ�  ب��زي��ارة  �شعادته 

و�لثقايف �لكبري .. وو�شف ف�شيلته 
ب���اأن���ه حت��ف��ة ف��ن��ي��ة ر�ئعة  �جل���ام���ع 
�ملعمارية  �لكنوز  �أب���رز  م��ن  وو�ح���د 
بل  �مل��ع��ا���ش��ر  �الإم���ار�ت���ي  للمجتمع 
�لعامل.  �ملباين يف  �أجمل  و�حد من 
�ل�شيخ  ج���ام���ع  م���رك���ز  �أن  ي���ذك���ر 
�شوؤون  ل���وز�رة  �لتابع  �لكبري  ز�ي��د 
ومتابعة  برعاية  يحظى  �لرئا�شة 
ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  م��ن 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لرئا�شة..  ����ش���وؤون  وزي����ر  �ل������وزر�ء 
وتاأ�ش�س �ملركز ليكون نو�ة للحركة 
تتمحور  �لتي  و�لفكرية  �لثقافية 
�لقيمة  من  �نطالقا  �جلامع  حول 
عن  تعر  �لتي  و�لوطنية  �لثقافية 
�ملفاهيم و�لقيم �لتي ر�شخها �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان  
طيب �هلل ثر�ه تلك �لقيم �ملتجذرة 
و�ل��وع��ي و�لتي ت�شكل  �ل��وج��د�ن  يف 
�متد�د� للهوية �لوطنية �مل�شتلهمة 

من تعاليم ديننا �حلنيف.

بلدية مدينة اأبوظبي ودائرة االأرا�سي واالأمالك براأ�س اخليمة يبحثان �سبل تعزيز عالقات التعاون امل�سرتك
••  اأبوظبي-الفجر: 

بحثت بلدية مدينة �أبوظبي ووفد 
م���ن د�ئ�����رة �الأر������ش����ي و�الأم�����الك 
بر�أ�س �خليمة �شبل تعزيز �لتعاون 
�خل��ر�ت خا�شة  وتبادل  �مل�شرتك 
تخ�شي�س  ب���اآل���ي���ات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
�الأر�������ش�����ي �ل�����ش��ك��ن��ي��ة و�الأم������الك 
وتطبيقات  �ل���ب���ل���دي���ة  وخ����دم����ات 
�ملوجهة  �الإل���ك���رتون���ي���ة  �الأن��ظ��م��ة 
�ملعلومات  ونظم  �لعمالء  خلدمة 

�جلغر�فية.
�شعادة  ��شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�ل�شر�ج  ع��و���س  ���ش��الح  �مل��ه��ن��د���س 
تخطيط  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
�ملدن باالإنابة ل�شعادة �شلطان علي 
�أبو ليلة مدير عام د�ئرة �الأر��شي 
و�لوفد  �خليمة  بر�أ�س  و�الأم��الك 
�مل��ر�ف��ق ل��ه يف زي����ارة ت��اأت��ي �شمن 
�إط����ار ت��ب��ادل �خل����ر�ت و�الط���الع 
جمال  يف  �ملتقدمة  �مل�شاريع  على 
�خلدمات �ملختلفة يف بلدية مدينة 

قطاعات �خلدمات �لعامة وتقدمي 
م��ن �خلدمات  ح�����ش��اري  �إمن�����وذج 

للجمهور.
قد  �لبلدية  �أن  �إىل  �ل�شر�ج  و�أ�شار 
�الأر�شفة  كبري� من  ق�شما  �أجن��زت 
�خلا�شة  للمعامالت  �الإلكرتونية 
و�لعقار�ت  �الأر�����ش���ي  بتخ�شي�س 
وفقا ملعايري متقدمة �الأمر �لذي 
�ملطلوب  و�لتطوير  �الرتقاء  حقق 
يف �خلدمات �ملقدمة �إىل �ملو�طنن 

على هذ� �ل�شعيد .
على �ل�شعيد ذ�ته تناول �الجتماع 
�لتي  �لر�ئدة  �لتجارب  ��شتعر��س 
يف  �أبوظبي  مدينة  بلدية  �أر�شتها 
ت��ط��وي��ر �خل��دم��ات �لعامة  جم���ال 
وخدمة �لعمالء ال �شيما يف جمال 
تطوير �خلدمات �خلا�شة بتنفيذ 
م��ر����ش��ي��م ت��خ�����ش��ي�����س �الأر������ش����ي 
و�شرعت  ���ش��ه��ل��ت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
الأعلى  وفقا  �ملعامالت  �إجن��از  من 
و�ل�شرعة  و�لدقة  �جل��ودة  معايري 
تقدمي  يف  �مل��ت��ب��ع��ة  و�الإج����������ر�ء�ت 

مدينة  ب��ل��دي��ة  يف  �الإل���ك���رتون���ي���ة 
مهما  دور�  تلعب  و�ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي 
وتقدم  �ل��ق��ر�ر  �شانع  م�شاندة  يف 
�لدقيقة  �مل��ع��ل��وم��ات  م��ن  خم��زون��اً 
و�مل���وث���ق���ة ح����ول و�ق�����ع �الأر������ش����ي 
و�����ش���ت���خ���د�م���ات���ه���ا و�ل����ت����ط����ور�ت 

�مل�شتجدة عليها .
�الأر��������ش������ي  �إد�رة  ق����دم����ت  ك���م���ا 
و�لعقار�ت بالبلدية عر�شا �شامال 
عمليات  وم���ع���اي���ري  �آل����ي����ات  ح����ول 
�ل�شادر  �الأر��������ش������ي  ت��خ�����ش��ي�����س 
مب��وج��ب��ه��ا م��ر����ش��ي��م م��ن �جلهات 
�أنو�عها  �خ��ت��الف  ع��ل��ى  �ملخت�شة 
و�لتجارية  و�ل�شناعية  �ل�شكنية 
م�����ش��ت��ع��ر���ش��ة �أه�����م �الإجن��������از�ت يف 
يتعلق  �مل��ج��ال وخ��ا���ش��ة فيما  ه��ذ� 
ملفات  ت��ن��ظ��ي��م  �إع�������ادة  مب�������ش���روع 
مر��شيم  على  �حلا�شلن  �لعمالء 
باالإ�شافة  �الأر������ش����ي  تخ�شي�س 
مبلفات  �خل���ا����س  �ل��ت��ح��دي��ث  �إىل 

�الأر��شي و�لعقار�ت. 
عقب ذلك ��شطحب مبارك �شيف 

�أبوظبي. 
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د �مل��ه��ن��د���س �شالح 
�ل�شر�ج خالل �الجتماع �أن �لبلدية 
�لروؤية  مع  يتو�فق  م�شار�  تنتهج 
�الأد�ء  ل��ت��ط��وي��ر  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�إم���ارة  �أطلقتها  و�ل��ت��ي  �حل��ك��وم��ي 
�لفريق  ل��روؤي��ة  جت�شيد�  �أب��وظ��ب��ي 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
�بوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
تر�شيخ  �إىل  �أ����ش���ا����ش���ا  و�ل���ه���ادف���ة 
وتعميم معايري �حلكومة �ملتطورة 
يف دو�ئ��ر �الإم���ارة.. م�شري� �إىل �أن 
وما  كانت  �أبوظبي  مدينة  بلدية 
تز�ل �شباقة يف حتقيق ن�شبة كبرية 
م��ن خ��ط��ة �ل��ت��ط��وي��ر ع��ل��ى طريق 
�لتحول تطوير خدماتها وتذليل 
�لتقليدية  و�ل�شعوبات  �لعقبات 
و�الإج����ر�ء�ت  �مل��ع��ام��الت  تنفيذ  يف 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة خ��ا���ش��ة �مل���ت���ز�م���ن���ة مع 
�ل�شاملة يف  �لنه�شة  �رتفاع وترية 
�الإمارة و�ل�شعي �حلثيث لتحديث 

�خلدمات �لعامة.
عر�شاً  �الج���ت���م���اع  ت�����ش��م��ن  ك���م���ا 
�ملكانية  �ل��ب��ي��ان��ات  �إد�رة  ق��دم��ت��ه 
�أب��وظ��ب��ي حول  يف ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
�لتكنولوجية  �ال����ش���ت���خ���د�م���ات 
�ملتطورة �لتي ت�شخرها �لبلدية يف 
مو�قعها  وتنظيم  �الأر��شي  جمال 
بها  �ملتعلقة  و�ملعلومات  وحدودها 
هذ�  يف  �مل�شاريع  �أه��م  م�شتعر�شة 
�الأ�شا�س  خ��ارط��ة  وم��ن��ه��ا  �الإط�����ار 
و�شبكات  �مل�����ش��اح��ي��ة  و�مل���ح���ط���ات 
�ل����ن����ق����اط �مل�������ش���اح���ي���ة وخ����ر�ئ����ط 
�ل���ب���ي���ان���ات �ل���ع���ق���اري���ة و�أح����و������س 
وتق�شيماتها  �أبوظبي  يف  �الأر��شي 
م�شروع  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لتطبيقات  و�أه����������م  �ل����ع����ن����ون����ة 
بيانات  حتديث  ونظام  �جلغر�فية 
�أر�شي  وخ���دم���ة  �الأر������ش����ي  ق��ط��ع 
معلومات  ون���ظ���ام  �الإل���ك���رتون���ي���ة 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة ل��ق��ط��ع �الأر�����س 
باالإ�شافة  �مل���ب���اين  �إد�رة  ون���ظ���ام 
�الأر�شقة  ح��ول  �شامل  عر�س  �إىل 

�الت�شال  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  �مل���زروع���ي 
�أب���وظ���ب���ي وفد  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  يف 
د�ئ��رة �الأر����ش��ي و�الأم���الك بر�أ�س 
�خل��ي��م��ة يف ج��ول��ة م��ي��د�ن��ي��ة على 
و�لعقار�ت  �الأر����ش��ي  �إد�رة  مكاتب 
من  �أطلعهم  �مل��رك��زي  و�الأر���ش��ي��ف 
�الإلكرتونية  �لنظم  على  خاللها 
�إد�رة  يف  �مل���ت���ب���ع���ة  و�الإج�������������ر�ء�ت 
�إىل  باالإ�شافة  و�مللفات  �الأر����ش��ي 
�لتي  �ملتطورة  �خلدمات  منظومة 
تقدمها �الإد�رة ..كما �طلع �لوفد 

�الإلكرتونية  �خل��دم��ة  جهاز  على 
يف  )�أر���ش��ي(  لالأر��شي  �ملخ�ش�س 
باالإ�شافة  �لعمالء  خدمة  مركز 
�إىل �الأجهزة �الإلكرتونية �خلا�شة 
و�أجهزة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل����و�د  ب�����ش��رف 

�خلدمات �لذ�تية �ملختلفة . 
�أبوليلة  �شلطان  ���ش��ع��ادة  �أع����رب  و 
رئ���ي�������س وف������د د�ئ���������رة �الأر�������ش�����ي 
و�الأم��������الك ب����ر�أ�����س �خل��ي��م��ة عن 
لالإمكانات  وت���ق���دي���ره  �إع���ج���اب���ه 
و�ال�شرت�تيجيات �ملتبعة يف جمال 

تقدمي �أرقى م�شتويات �خلدمات يف 
جمال �الأر��شي وت�شجيل �الأمالك 
وكافة �خلدمات �الأخرى.. م�شيد� 
يف  �بوظبي  مدينة  بلدية  ب��ري��ادة 

�لعديد من �ملجاالت .
هذه  �أن  �ل����ز�ئ����ر  �ل����وف����د  و�أ������ش�����ار 
�أ�شا�شيا  منطلقا  �شتكون  �ل��زي��ارة 
نحو تعزيز �ل�شر�كة و�لتعاون مع 
لال�شتفادة  �أبوظبي  مدينة  بلدية 
م��ن جت��ارب��ه��ا �ل���ر�ئ���دة ع��ل��ى كافة 

�ل�شعد.

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال االإن�سانية ت�سارك يف 
مهرجان م�سرف الهالل اخلام�س لل�سيارات

�لدولة  وخارج  د�خل  �الإن�شانية  وم�شاريعها  باإجناز�تها 
�لهيئات  �ل��ت��و����ش��ل و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع خم��ت��ل��ف  ب��ج��ان��ب 
�أن م�شروع دعم  �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �لتجارية. يذكر 
على  �مل�شاريع  �أه��م  م��ن  يعتر  �ملنتجة  �ملو�طنة  �الأ���ش��ر 
لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  �أج��ن��دة 
�الإن�شانية وي�شتفيد منه عدد كبري �ملو�طنات خا�شة يف 
م�شروع �إفطار �ل�شائم حيث �شاركت يف �لعام �ملا�شي يف 
�لدولة  �أنحاء  خمتلف  يف  �أ�شرة   600 ح��و�يل  رم�شان 
على  وتوزيعها  �لرم�شانية  �لوجبات  و�إع���د�د  بتجهيز 
�ل�شائمن. ودعمت �ملوؤ�ش�شة �الأ�شر �ملو�طنة للتو�جد يف 
�لقرية �لعاملية يف مهرجان دبي للت�شوق خالل �لعامن 
�ملوؤ�ش�شة  وتوؤكد  �ل�شارقة.  �إك�شبو  يف  وكذلك  �ملا�شين 
�أن م�شروع  دعم �الأ�شر �ملو�طنة بعد �الإجن��از�ت �لهامة 
و�لنجاحات �لتي �أحرزها خالل �الأعو�م �ل�شابقة..ي�شعى 
�إىل زيادة �مل�شاركة ومنافذ �لبيع لالأ�شر �ملو�طنة وذلك 
لتعميم �لفائدة..فيما ت�شعى �ملوؤ�ش�شة لتطوير �مل�شروع 
وتقدمي �ملزيد من �خلدمات �الجتماعية ودعم �لطبقات 
�الأك����رث �ح��ت��ي��اج��ا وم�����ش��اع��دة �ل��ف��ئ��ات �مل��ح��ت��اج��ة وذوي 
�لدخل �ملحدود بطريقة حتفظ كر�متهم �الن�شانية من 
خالل تعزيز روح �لعمل �لتطوعي و�لتكافل يف �ملجتمع 

�الإمار�تي. 

•• اأبوظبي-وام:

لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  �شاركت 
�لهالل  م�����ش��رف  م���ه���رج���ان  ف��ع��ال��ي��ات  �الإن�����ش��ان��ي��ة يف 
�أبوظبي.  كورني�س  على  �أقيم  �لذي  لل�شيار�ت  �خلام�س 
ودعمت �ملوؤ�ش�شة وبالتن�شيق مع �شندوق خليفة لتطوير 
�أ�شرة   24 �أب��وظ��ب��ي  �أع��م��ال  �شيد�ت  وجمل�س  �مل�شاريع 
مو�طنة للتو�جد وعر�س منتجاتها يف �ل�شوق �ل�شعبي 
هذ�  ��شتقطب  �ل��ذي  �ل�شنوي  �حل��دث  لهذ�  �مل�شاحب 
�لعام حو�يل 40 �ألف ز�ئر. و��شتملت �ملنتجات �ملعرو�شة 
�الن�شانية  لالأعمال  ز�ي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  جناح  يف 
و�لدخون  و�لعطور  �لرت�ثية  �ملالب�س  �ملو�طنة  لالأ�شر 
على  ور�شم  �أ�شرة  مفار�س  وتلبي�شات  �شدو  م�شغوالت  و 
�لدالل ومفار�شها و�إك�ش�شو�ر�ت وم�شتح�شر�ت �لتجميل 
خا�شة  ر�شومات  وطباعة  وت�شميم  �لتذكارية  و�لهد�يا 
و�ل�شيل  �لعبايات  لعر�س  وحم��الت  �الأطفال  مبالب�س 
و�جل��الب��ي��ات و�خل��و���س و�ل��ق��ه��وة و�ل��ب��ه��ار�ت مبختلف 
�ل�شعبية  ل���الأك���الت  رك���ن  تخ�شي�س  ب��ج��ان��ب  �أن��و�ع��ه��ا 
�ملوؤ�ش�شة  ت��ه��دف  وغ���ريه���ا.  ورق�����اق  ول��ق��ي��م��ات وج���ب���اب 
 .. �أي��ام  �أربعة  ��شتمر  �ل��ذي  �ملهرجان  م�شاركتها يف  من 
و�لتعريف  �ملحلية  �ل�شاحة  على  ح�شورها  تعزيز  �إىل 

عبداهلل بن زايد يبحث مع رئي�س زامبيا �سبل تعزيز العالقات الثنائية
�إىل  حتياته  �شموه  ز�مبيا  رئي�س  فخامة  حمل  جانبه  م��ن 
�ل�شمو رئي�س �لدولة ومتنياته له مبوفور �ل�شحة  �شاحب 
قيادته  ظل  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  ولدولة  و�لعافية 
�ل��ر���ش��ي��دة �مل��زي��د م��ن �ل��رق��ى و�ل��ت��ق��دم و�الزده�������ار. وثمن 
�ل�شيخ عبد�هلل بن  �شمو  زيارة  �شانا  �لرئي�س مايكل  فخامة 
ز�يد �آل نهيان لبالده موؤكد� �أهمية هذه �لزيارة و�أعرب عن 
�لتعاون  نتائج مثمرة يف تطوير عالقات  �أن حتقق  �أمله يف 
و�ل�شعبن  للبلدين  �مل�شرتكة  �مل�شلحة  يحقق  مبا  �لثنائي 

�ل�شديقن.
�لثنائية  �لتعاون  ع��الق��ات  ��شتعر��س  �للقاء  خ������الل  ومت 
�مل�شالح  يحقق  مبا  �ملج����االت  خمتلف  يف  تعزيزها  و�ش���بل 

•• لو�صاكا-وام: 

��شتقبل فخامة �لرئي�س مايكل �شاتا رئي�س جمهورية ز�مبيا 
�أم�س �الول �شمو �ل�شيخ عبد�هلل  بق�شر �لرئا�شة يف لو�شاكا 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية �لذي يقوم حاليا بجولة 
يف عدد من �لدول �الأفريقية بهدف تعزيز �لعالقات �لثنائية 
بن دولة �المار�ت وهذه �لدول. ونقل �شمو وزير �خلارجية 
يف بد�ية �للقاء حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�لز�مبي  �لرئي�س  �إىل  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
�ل��ع��الق��ات ب��ن دول��ة �الإم���ار�ت  وح��ر���س �شموه على متتن 

وز�مبيا يف خمتلف �ملجاالت ب�شورة خا�شة.

�مل�����ش��رتك��ة ب���ن �ل��ب��ل��������������دي��ن ك��م��ا مت ت���ب���ادل وج���ه���ات �لنظر 
�الهتمام  ذ�ت  و�لدولية  �الإقليمية  �لق�شايا  من  عدد  حول 

�مل�شرتك.
ن��ه��ي��ان كال  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ت��ق��ى  ك��م��ا 
�لتجارة و�ل�شناعة  �شيند� وزير  �إميانويل  على حده معايل 
ومعايل يامفو� موكاجنا وزير �ملناجم و�لطاقة وتنمية �ملياه 

ومعايل �لدكتور �فرون ت�شاكوبا لوجنو وزير �خلارجية.
ومت خالل �للقاء�ت بحث �لعالقات �لثنائية و�شبل تطويرها 
وتعزيز  و�ال�شتثمارية  و�لتجارية  �القت�شادية  �ملجاالت  يف 
�ل��ت��ع��اون يف �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ج��االت ذ�ت �اله��ت��م��ام �مل�شرتك 

و�ملنفعة �ملتبادلة بن �لبلدين.

عمومية �سندوق الفرج تعتمد 
الهيكل التنظيمي اجلديد 

•• اأبوظبي-وام:

�لعمومية  �جل���م���ع���ي���ة  �ع���ت���م���دت 
ل�����ش��ن��دوق �ل���ف���رج �ل��ت��اب��ع ل�����وز�رة 
يف  �ل��ر�ب��ع  �جتماعها  يف  �لد�خلية 
�أبوظبي  يف  �ل�شرطة  �شباط  ن��ادي 
م�شروع �لهيكل �لتنظيمي �جلديد 
لل�شندوق �لذي يت�شمن ��شتحد�ث 
ت�شهيل  �إىل  ت��ه��دف  جل��ان ج��دي��دة 
�عتمدت  ك��م��ا   . �ل��ع��م��ل  وت��ط��وي��ر 
�خلتامية  �حل���������ش����اب����ات  ت���ق���ري���ر 
وو�فقت   2012 للعام  لل�شندوق 
ر��شد  حممد  �لعميد  تر�شيح  على 
جمل�س  لرئي�س  ن��ائ��ب��ا  �ل�شام�شي 
�الإد�رة وناق�س �ملجتمعون جمموعة 
م��ن �مل��ق��رتح��ات �خل��ا���ش��ة بتطوير 
�الجتماع  ح�شر   . �ل�شندوق  عمل 
�ل�شندوق  �إد�رة  جم��ل�����س  �أع�����ش��اء 
�ل�شويدي  �حلكيم  عبد  �لعقيد   :
و�لعقيد  �لزعابي  حممد  و�لعقيد 
و�أع�شاء  �ليماحي  �شامل  �لدكتور 

�جلمعية �لعمومية . 

خريية ال�سارقة جتري 18 عملية ق�سطرة قلب ناجحة �سمن حملة القلوب ال�سغرية يف ال�سودان
•• ال�صارقة-وام:

�ختتمت جمعية �ل�شارقة �خلريية حملتها يف �ل�شود�ن باإجر�ء 18عملية ق�شطرة قلب ناجحة لالأطفال 
وتر�أ�س وفد  �الآن.  دولة حتى  �أكرث من  نفذتها �جلمعية يف  �لتي  �ل�شغرية  �لقلوب  �شمن حملة عالج 
جمعية �ل�شارقة �خلريية �لذي �شارك يف �حلملة �لدكتور �أحمد حممد �لكمايل رئي�س �لفريق �لطبي 
�الإمار�تي ��شت�شاري �أمر��س �لقلب ورئي�س ق�شم �الأطفال مب�شت�شفى دبي �حلكومي ير�فقه عبد�لرحمن 
و�أك��د عمر  �مل�شاريع.  ق�شم  �شكرتري  �أحمد  باجلمعية وخالد  �الإل��ك��رتوين  �الإع��الم  حممد علي م�شئول 
عبد�هلل �ملرزوقي رئي�س ق�شم �مل�شاريع �ن �جلمعية تتحمل كافة تكاليف هذه �لعمليات �لتي يتم تنفيذها 
مدين  �لدكتور  مركز  مع  وبالتن�شيق  �خل��رط��وم  �ل�شود�نية  �لعا�شمة  يف  �ل��دول��ة  �شفارة  مع  بالتعاون 
لالأمر��س وجر�حة �لقلب يف �ل�شود�ن. وقال �ن هذه �لعمليات جمانية وجتري بتمويل من �جلمعية 
حيث مت قبل �إجر�ء هذه �لعمليات عمل �لفحو�شات �لالزمة لعدد كبري من �الأطفال �مل�شابن و�لتي 

ت�شل �أعمارهم �ىل 15 �شنة ..منوها باجر�ء عمليات لعدد 18 طفال تكللت جميعها بالنجاح.
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•• دبى-وام:

تر��س �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم 
�لعامة  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��ال��ي��ة-  وزي���ر  دب��ي 
�لثانى  �الج��ت��م��اع  �الإج��ت��م��اع��ي��ة  و�ل��ت��اأم��ي��ن��ات  للمعا�شات 
ملجل�س �د�رة �لهيئة للعام �حلاىل 2013 �لذى عقد �م�س 
يف مقر ديو�ن �شمو �حلاكم بدبي بد�أ �الإجتماع برتحيب 
متمنيا  �ملجل�س  �أع�شاء  و�ل�شادة  �ملعايل  باأ�شحاب  �شموه 
�ملجل�س  و�عتمد  عملهم  يف  و�لنجاح  �لتوفيق  دو�م  لهم 
 2012 لعام  للهيئة  �خلتامية  �ملالية  �لبيانات  م�شودة 
عليهم  �ملوؤمن  عدد  �أن  �لهيئة  يف  .وتفيد م�شادر مطلعة 
حتى  بلغ  �الإحت����ادي  �ملعا�شات  بقانون  �مل�شمولن  لديها 
�لفا   64 منهم  و57  �لفا   77-  2012 دي�شمر  نهاية 
بالقطاع  و629  �لفا  و12  �حلكومي  بالقطاع  و428 
من  �ملدنين  �ملتقاعدين  �ج��م��ايل  ع��دد  بلغ  كما  �خل��ا���س 

باالإ�شافة  و91 متقاعد�  �لفا   15 �لفرتة  لنف�س  �لهيئة 
من  معا�شاتهم  ت�شرف  متقاعد�  و288  �ل��ف��ا   13 �إىل 
وز�رة �ملالية منهم 7 �الف و15 متقاعد� مدنيا و6 �الف 
�أن  �إىل  �مل�شادر  و�أ�شافت هذه  ع�شكريا.  و273 متقاعد� 
�لنفقات �لتاأمينية للهيئة من معا�شات ومكافاآت قد بلغت 
وثمانية  وم��ائ��ة  مليارين   2012 دي�شمر  نهاية  حتى 
و�شبعن مليونا ومائة وت�شعن �ألف درهم مقارنة ب� مليار 
وثمامنائة وخم�شة مالين وخم�شة وع�شرين �ألف درهم 
67 ر20 يف �ملئة عن نف�س �لفرتة من  �أي زي��ادة بن�شبة 
وقر�ر�ت  حم�شر  على  �ملجل�س  �شادق  كما   .2011 ع��ام 
�مل��ت��خ��ذة من  �الإج�����ر�ء�ت  و�إط��ل��ع على  �ل�شابق  �إج��ت��م��اع��ه 
و�لتو�شيات  �ل��ق��ر�ر�ت  تنفيذ  ب�شاأن  �لهيئة  �إد�رة  جانب 
و�لتو�شيات  �ل���ق���ر�ر�ت  �ملجل�س  و�إع��ت��م��د  ع��ن��ه.  �ل�����ش��ادرة 
�ملو�شوعات  ناق�س  �ملنبثقة عنه كما  �للجان  �ل�شادرة عن 

�الأخرى �ملدرجة على جدول �أعماله.

•• دبي-وام:

مر�كز  �أح��د   � �جلينية  للدر��شات  �لعربي  �ملركز  �أ���ش��در 
جائزة �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم للعلوم �لطبية 
�لعربية  �ل���دول  يف  د�ون  متالزمة  مر�س  ع��ن  تقرير�   �
ي�����ش��ت��ن��د ع��ل��ى �مل��ع��ل��وم��ات �مل�����ش��ت��ق��اة م���ن ق���اع���دة بيانات 
�ال�شطر�بات �لور�ثية �ل�شادرة عن �ملركز و�لتي يجرى 
�لبحوث  �أح����دث  لنتائج  وف��ق��ا  دوري����ة  ب�شفة  حتديثها 
�لعلمية يف هذ� �ملجال. وياأتي هذ� �لتقرير يف �إطار دعم 
جائزة �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم للعلوم �لطبية 
لفعاليات �ليوم �لعاملي ملتالزمة د�ون �ملو�فق 21 مار�س 
م��ن ك��ل ع���ام . و����ش��ت��ع��ر���س �ل��ت��ق��ري��ر م��ر���س متالزمة 
�نت�شار�  �ل��ور�ث��ي��ة  �الأم��ر����س  �أك��رث  �أح��د  باعتباره  د�ون 
و�حد�  ي�شيب  �أن��ه  �إىل  �لعاملية  �لتقدير�ت  ت�شري  حيث 
من بن كل 800 مولود وت��زد�د هذه �لن�شبة مع تقدم 
عمر �الأم �حلامل .. يف حن �أن �أكرث من 95 باملائة من 
�إجمايل �حلاالت �مل�شابة يكون �شبب �الإ�شابة هو وجود 
�لعدد  �ملري�س عن  ز�ئد يف خاليا   21 كرومو�شوم رقم 
�لطبيعي فتحتوي خلية �ملري�س على 47 كرومو�شوما 
ب���دال م��ن 46 ك��روم��و���ش��وم��ا.. فيما ي��ح��دث �خل��ل��ل يف 
توزيع �لكرومو�شومات بن �خلاليا �ملنق�شمة �أثناء �إنتاج 

�مللقحة.  �لبوي�شة  �نق�شام  ل��دى  �أو  و�لنطفة  �لبوي�شة 
متالزمة  ذوي  متييز  مي��ك��ن  �ن���ه  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����ش���ار 
و�لتي  ب�شبب مالحمهم �جل�شدية  ن�شبيا  ب�شهولة  د�ون 
تكونان  �لعينن حيث  �أكرثها و�شوحا يف مالمح  تكون 
�إىل  �لطبيعي  م��ن  �أك���ر  ب�شكل  بع�شهما  ع��ن  بعيدتن 
وج�شر  للعيون  �لد�خلية  �لزو�يا  جانب وجود طيات يف 
�الأن������ف ي���ك���ون م�����ش��ط��ح��ا ك��م��ا ت�����ش��اح��ب ت��ل��ك �ملالمح 
و�لتي  �لفكرية  �الإعاقة  للمري�س حاالت من  �جل�شدية 
�لتاأخر  �إىل جانب  �شدتها من �شخ�س الآخ��ر  تتفاوت يف 
�الأع�شاء  �كتمال منو  وع��دم  �ملفا�شل  و�رتخاء  �لنمو  يف 
�ل�شحية  �مل�شاكل  من  بالعديد  �الإ�شابة  �حتماالت  مع 
�لدم  و�بي�شا�س  �خللقية  �لقلب  عيوب  مثل  �الأخ���رى 
�حلاد وتردي �ملناعة �خللوية. ووفقا للبيانات �لو�ردة يف 
قاعدة بيانات �ال�شطر�بات �لور�ثية �ل�شادرة عن �ملركز 
�لعربي للدر��شات �جلينية فاإن معدالت �الإ�شابة مبر�س 
متالزمة د�ون يف بع�س �لدول �لعربية تعتر �أعلى من 
نظري�تها على �مل�شتوى �لعاملي.. فعلى �شبيل �ملثال يبلغ 
معدل �الإ�شابة مبتالزمة د�ون يف دولة �الإم��ار�ت و�حد 
وعلى  دب���ي.  يف  �ملقيمن  �الإم���ار�ت���ي���ن  ب��ن   319 ل��ك��ل 
فاإنها تقارب  ن�شبيا  �لن�شبة مرتفعة  �أن هذه  �لرغم من 
�شلطنة  �لعربية ففي  �لبلد�ن  �مل�شجلة يف بع�س  �لن�شب 

وقطر    500 لكل  و�ح��د  �إىل  �لن�شبة  تلك  ت�شل  عمان 
و�حد لكل 546 و�ل�شعودية  و�حد لكل 554 و�لكويت  
و�حد لكل 581 . ويعزى �لتقرير �رتفاع ن�شبة �الإ�شابة 
�إىل ع��دة عو�مل  �ل��دول  مبر�س متالزمة د�ون يف ه��ذه 
ن�شبة  و�شلت  حيث  �الأق���ارب  زو�ج  ظاهرة  �نت�شار  منها 
زو�ج �الأق��ارب يف �شلطنة عمان خالل �لعقد �ملا�شي �إىل 
 42.1 بن  �لن�شبة  ه��ذه  تر�وحت  بينما  باملائة   56.3
�إىل  باملائة  �ل�شعودية و22  باملائة يف   66.7 �إىل  باملائة 
54 ب��امل��ائ��ة يف ق��ط��ر. ووف��ق��ا ل��در����ش��ة �أج��ري��ت يف دولة 
�لكويت فاإن خطر �حلمل باأجنة م�شابة مبتالزمة د�ون 
لو�لدين تربطهم �شلة قر�بة تفوق باأربع مر�ت �حتمال 
�حلمل باأجنة م�شابة من �أب و�أم ال تربطهم �شلة قر�بة. 
ومن بن �الأ�شباب �لتي ذكرها �لتقرير و�لتي توؤدي �إىل 
�رتفاع ن�شبة �الإ�شابة مبتالزمة د�ون هي حدوث �حلمل 
لدى �الأم يف �شن متقدمة حيث �أ�شارت �لدر��شات �إىل �أن 
يف  �أم  م��ن  د�ون  مبتالزمة  م�شاب  طفل  والدة  �حتمال 
ترتفع  بينما  �أل��ف  لكل  و�ح��د  �لثالثن من عمرها هي 
�حلامل  �الأم  ل��دى   400 لكل  و�ح���د  �إىل  �لن�شبة  تلك 
�الأبناء  �أع���د�د  �رت��ف��اع  ذل��ك  �إىل  ي�شاف  عاما   35 بعمر 
�لكلي الختبار�ت  �أو  و�لغياب �جلزئي  �لعربية  �الأ�شر  يف 
�ل��ك�����ش��ف ع���ن �مل���ر����س ل���دى �جل��ن��ن وه���و يف ب��ط��ن �أمه 

�ملوجات  مثل  �حلديثة  �لتقنيات  ��شتخد�م  طريق  ع��ن 
�ل�شلوي  �ل�شائل  وفح�س  �ل��دم  وفح�س  �ل�شوتية  ف��وق 
�أنه  �إىل  �لتقرير  �أ�شار  كما  �مل�شيمية.  �لزغابات  وفح�س 
ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ل��ع��بء �مل����ادي �ل��ك��ب��ري �ل���ذي يلقي به 
�ملر�س على �ملجتمع �أفر�د� وموؤ�ش�شات فاإن هناك تفاوت 
يف �شدة �الإعاقة �لعقلية لدى �مل�شابن مبتالزمة د�ون 
مبا يجعل �لعديد من �ملر�شى قادرين على �الندماج يف 
�ملجتمع �شو�ء يف موؤ�ش�شاته �لتعليمية �أو يف �شوق �لعمل 
بالبحث  لالهتمام  وحتمية  �آنية  حاجة  هناك  ف��اإن  ل��ذ� 
�لعلمي يف ذلك �ملجال �لهام للو�شول �إىل �أف�شل �ل�شبل 
بذلك  ل��الإ���ش��اب��ة  �مل�شاحبة  �مل��ع��ان��اة  بتخفيف  �لكفيلة 
�ملر�س. يذكر �أن جائزة حمد�ن �لطبية هي �أحد �لرعاة 
جمعية  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل��ت��وع��ي��ة  ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل��ذه��ب��ي��ن 
�الإم��ار�ت ملتالزمة د�ون حتت رعاية �شمو �ل�شيخ ماجد 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للثقافة 
و�لفنون حيث من �ملقرر �أن تقام �لفعاليات �ل�شبت �ملقبل 
يف �لقرية �لرت�ثية من �لعا�شرة �شباحا وحتى �ل�شابعة 
م�شاء ويف دبي مول من �خلام�شة وحتى �ل�شابعة م�شاء 
�لتعريفية  �ل��ن�����ش��ر�ت  ت���وزي���ع  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  و�شتت�شمن 
�لفنية  و�لعرو�س  �مل�شري�ت  تنظيم  جانب  �إىل  باملر�س 

و�لرتفيهية.

•• اأبوظبي-وام:

�لعاملي  باليوم  �أبوظبي  ووتروورلد  يا�س  حديقة  �حتفلت 
للمياه من خالل توعية طالب مدر�شة �للوؤلوؤة �البتد�ئية 
�لتابعة الأكادمييات �لد�ر باأهمية �ملحافظة على �ملياه. جاء 
ذلك يف جولة تعريفية نظمت لالأطفال �مل�شاركن بحملة 
خز�ين  ل�شر�ء  �ل��ل��وؤل��وؤة  مدر�شة  نظمتها  �لترعات  جمع 
هذه  وتهدف  باأثيوبيا..  ميكيلي  منطقة  يف  ملدر�شة  مياه 
�جلولة �ىل تعريف �لطالب باالأنظمة �لذكية �مل�شتخدمة 
�جلولة  ه��ذه  وت��ع��د  �مل��ي��اه.  على  للمحافظة  �حل��دي��ق��ة  يف 
�إىل  �لر�مية  �ل��د�ر  �أكادمييات  �لتثقيفية جزء� من مهمة 

تعزيز �مل�شاركة و�لتوعية بالتحديات �لبيئية ودعم �جلهود 
للتوعية  �أبوظبي  ووت��روورل��د  يا�س  حديقة  تبذلها  �لتي 
ب��اأه��م��ي��ة �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �مل��ي��اه وت��ع��زي��ز ك��ف��اءة ��شتهالك 
�لطاقة... وتتيح �ل�شو�بط و�الأنظمة �لتي يتم تطبيقها 
باحلديقة ��شتهالك مياه �أقل بن�شبة 30 يف �ملائة مقارنة 
باحلد�ئق �ملائية �الأخرى من نف�س �حلجم. وقال تيم ماو 
�أبوظبي �نه حينما يتعلق  مدير حديقة يا�س ووتروورلد 
�الأمر بت�شغيل حديقة �ألعاب مائية يف هذه �ملنطقة يجب 
�أن نكون على ثقة من �أن �مل�شروع ي�شتهلك �ملياه و�لطاقة 
�حلديقة  ت�شميم  مت  �ن��ه  مو�شحا  ممكنة  ك��ف��اءة  ب��اأك��ر 
�لذي  ����ش��ت��د�م��ة  ب��رن��ام��ج  يت�شمنها  �ل��ت��ي  �مل��ع��اي��ري  ح�شب 

ي�شكل جزء �أ�شا�شيا من خطة �أبوظبي 2030 . وتعد يا�س 
�الأو�شط  �ل�شرق  مائية يف  �ألعاب  �أول حديقة  ووت��روورل��د 
حت�شل على درجة �للوؤلوؤة �لو�حدة لنظام �لتقييم بدرجات 
�أنظمة  �حلديقة  وت�شتخدم  باإ�شتد�مة...  �خلا�س  �للوؤلوؤ 
على  للمحافظة  للتكرير  فعالة  و�أنظمة  ذكية  ميكانيكية 
�ملياه من �أجل منع هدرها وتقليل معدالت �لتبخر. ويتم 
��شتخد�م وحد�ت �لتحكم �الآيل يف م�شتوى �ملياه و�ملدجمة 
ومنع  نقية  مياه  لتوفري  ميكانيكية  و�شمامات  بعو�مات 
�ملياه  ��شتخد�م  يف  مهما  عامال  �لتبخر  ويعتر  ت�شربها. 
ب��ه��ذه �حل��دي��ق��ة ح��ي��ث ق��ام��ت ي��ا���س ووت���روورل���د �أبوظبي 
برتكيب مظالت و�أعمال �شخرية �شخمة لتقليل تعر�س 

�لذي  �الأم���ر  �ملبا�شرة  �ل�شم�س  الأ���ش��ع��ة  �ل��ب��ح��ري�ت  �شطح 
ي�شاعد على تقليل معدالت �لتبخر بدرجة كبرية. ويعتمد 
تقليل ��شتخد�م �ملياه ب�شورة رئي�شية على ��شتخد�م �أنظمة 
جتديد وتكرير �ملياه عو�شا عن �ملر�شحات �لرملية حيث 
�ملائة  يف   90 بن�شبة  �أق��ل  مياه  ت�شتخدم  �لتقنية  ه��ذه  �أن 
م�شخات  كافة  تركيب  ومت  �لتقليدية.  باالأنظمة  مقارنة 
�أنحاء حديقة  ��شرت�تيجي يف جميع  ب�شكل  �ملياه  و�أنابيب 
�لطويلة  �الأنابيب  من  �لتخل�س  بهدف  ووتروورلد  يا�س 
وتعزيز �لكفاءة �لهيدروليكية.ومت كذلك جتهيز �حلديقة 
��شتخد�م  مثل  وذل��ك  �لطاقة  ��شتهالك  لتقليل  باأنظمة 
�مل�شممة  و�مل�����ش��خ��ات  �ل��د�ئ��م��ة  �ملغناطي�شية  �مل��ح��رك��ات 

للمحافظة على �لطاقة و�الإ�شاءة مب�شابيح من نوع �ل �إي 
�ن هدفنا  و�أ�شاف ماو  �لتقليدية.  �مل�شابيح  دي بدال من 
ناحية  باأق�شى كفاءة ممكنة من  تعمل  �أنظمتنا  هو جعل 
مقارنة  بالفعل  ذل��ك  م��ن  متكنا  حيث  �مل��ي��اه  ه��در  تقليل 
�ىل  م�شري�  �حلجم  نف�س  من  �الأخ���رى  �ملائية  باحلد�ئق 
�همية تعزيز �لوعي لدى �لطالب باأهمية �ملحافظة على 
يا�س ووتروورلد حر�شها على  وتوؤكد  �ل�شغر.  �ملياه منذ 
�لبيئة �أي�شا من خالل ت�شامنها مع �لهدف �لعاملي �لنبيل 
�الأ�شو�ء  �إطفاء  �لطاقة وذلك من خالل  باملحافظة على 
و�الأجهزة �لكهربائية غري �ل�شرورية باحلديقة يوم 23 

. مار�س �حتفاال بفعالية �شاعة �الأر�س 2013 

ح���ديق����ة ي����ا�س ووت���روورل����د اأبوظب���ي حتتف����ل بالي����وم العامل����ي للمي������اه

حمدان بن را�سد يرتاأ�س اجتماع جمل�س ادارة الهيئة العامة للتامينات واملعا�سات

جائزة حمدان الطبية ت�سدر تقريرا عن متالزمة داون يف الدول العربية 

•• اأبوظبي-وام:

�الإمار�ت  �أم  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أن  �ل�شاعة  �أخبار  ن�شرة  �أك��دت 
رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�س �الأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية رئي�شة 
�ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة �أ�شبحت رمز� للعطاء و�الإر�دة وبات ينظر 
�لتي تقوم بدور  �لعامل  �لن�شائية يف  �لقياد�ت  �أهم  باعتبارها و�حدة من  �إليها 
متميز ور�ئد يف جمال متكن �ملر�أة و�لنهو�س بها و�لدفاع عن ق�شاياها لي�س 
�أي�شا. وحت��ت عنو�ن دور  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  و�إمن��ا يف دول  �الإم���ار�ت وح�شب  يف 
ي�شتحق �لتقدير و�الإ�شادة قالت �إن �لدور �لذي تقوم به �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�ملميزة  �شموها  الإ�شهامات  �مل�شتمرة  و�الإ���ش��ادة  بالتقدير  يحظى  مبارك  بنت 
و�إمنا  وح�شب  �الإم���ار�ت  يف  لي�س  ومتكينها  ب��امل��ر�أة  �لنهو�س  دع��م  يف  و�لكبرية 
على �ل�شعيدين �لعربي و�الإقليمي �أي�شا. و�أ�شارت �إىل �أن �أحدث هذه �الإ�شاد�ت 
جاءت من جانب وفد جامعة كولومبيا برئا�شة �لدكتورة �ألي�س ميد�ليا خالل 
�لوفد  �أثنى  �أم�س فقد  �أول من  �أبوظبي  �لعام يف  �لن�شائي  زي��ارة مقر �الحت��اد 
على جهود �شمو �ل�شيخة فاطمة ودعمها �ملر�أة يف جمال �لتعليم وتوفري فر�س 
�لعمل يف ميادين �حلياة كافة كما �أ�شاد بجهود �الحتاد �لن�شائي و�هتمامه بكل 
�شوؤون �ملر�أة و�مل�شاعدة يف و�شع �لقو�نن �لتي تدعمها �شحيا وثقافيا وتعزيز 
م�شاركتها يف �حلياة �ل�شيا�شية. و�أو�شحت �لن�شرة �لتي ي�شدرها مركز �الإمار�ت 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ..�أن  �الإ�شرت�تيجية   و�لبحوث  للدر��شات 
�لعمل على متكن  �أخ��ذت على عاتقها  ت�شتحق كل تكرمي وتقدير لي�س الأنها 
�ملر�أة وتوفري �لبيئة �لتي ت�شاعدها على �لقيام باأدو�رها يف خدمة �ملجتمع فقط 
�الأثر يف �الرتقاء  �أكر  �لتي تبنتها ورعتها وكان لها  �لر�ئدة  و�إمنا للمبادر�ت 
�أن مبادر�تها يف جمال  �إىل  و�أ�شارت  �أي�شا.  �الإمار�تي  �مل��ر�أة يف �ملجتمع  مبكانة 
�لتعليم خري مثال على ذلك ف� مكتب توظيف �خلريجات �لذي مت �إن�شاوؤه قبل 
تاأهيل �خلريجات  بات يقوم بدور مهم يف  �شموها  �شنو�ت مببادرة كرمية من 
من خالل �لدور�ت �لتدريبية �لتي يوفرها للمتقدمات و�لتي تنمي مهار�تهن 
بال�شكل �لذي ي�شمح لهن باملناف�شة بقوة يف �شوق �لعمل يف �لدولة. و�أ�شافت �أن 
�الحتاد �لن�شائي �لعام �أطلق خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية عدد� من �مل�شروعات �ملهمة 
�لع�شرية  �لعلوم  و�إك�شابها  �مل��ر�أة  ق��در�ت  تطوير  على  رك��زت يف جمملها  �لتي 
�حلديثة كم�شروع �ملر�أة و�لتكنولوجيا �لذي يهدف �إىل متكن �ملر�أة يف جمال 
�لذي  �الجتماعي  �لنوع  الإدم��اج  �لوطنية  �مل��ب��ادر�ت  وم�شروع  �ملعلومات  تقنية 
�حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  بن  �ل�شر�كة  تعزيز  �إىل  يهدف 
وقالت  �لتنموية.  �لعملية  يف  �مل���ر�أة  ق�شايا  �إدم���اج  جم��ال  يف  �حلكومية  وغ��ري 
�أخبار �ل�شاعة يف ختام �إفتتاحيتها �إن �جلهد �لذي بذلته �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�إن�شاء �الحت��اد �لن�شائي �لعام  �مل��ر�أة �الإمار�تية منذ  بنت مبارك يف جمال دعم 
�أ�شبحت  �لتي  �ملرموقة  �ملكانة  و��شحا يف  يبدو   1975 عام  �أغ�شط�س من  يف 
حتتلها �ملر�أة على �ل�شاحة �الإمار�تية على �مل�شتويات كافة فهي وزيرة ونائبة يف 
�ملجل�س �لوطني �الحتادي وقا�شية ودبلوما�شية ولها ح�شورها �لبارز و�ملوؤثر 
يف �شنع �لتنمية �ل�شاملة يف �لبالد عر �مل�شاركة �لكاملة �إىل جانب �لرجل يف 
�أنها  �أم �الإم��ار�ت  خمتلف مو�قع �لعمل و�الإنتاج �إ�شافة �إىل ما �شبق يح�شب ل� 
�ملهمة  مبادر�تها  خالل  من  �لعام  �لن�شائي  �لعمل  على  �إن�شانية  �أبعاد�  �أ�شافت 
�لتي ت�شتهدف حماية �ملر�أة وتوفري �أوجه �لرعاية �ل�شاملة لها وتو�شيع نطاق 

�حلماية لها و�شون كر�متها �الإن�شانية يف خمتلف مناطق �لعامل. 

•• ال�صارقة-وام:

�إن�شاء ثالثة ج�شور م�شاة  �ل�شارقة م�شروع  �لعامة يف  �الأ�شغال  د�ئرة  �عتمدت 
�مل�����ش��روع يف  وي��اأت��ي  دره���م.  مليون   11 بتكلفة  �مل��دي��ن��ة  م��و�ق��ع متفرقة يف  يف 
و�شرح  �ملدينة.  يف  �آمنة  حتتية  بنى  عنا�شر  توفري  على  �لد�ئرة  حر�س  �إط��ار 
�ملهند�س حم�شن بلو�ن مدير �إد�رة هند�شة �ملرور يف د�ئرة �الأ�شغال �لعامة..�إن 
تنفيذ ج�شور �مل�شاة ياأتي بناء على عدة در��شات مرورية و�إح�شائيات �عتمدت 
فيها  ترتكز  �لتي  �ملناطق  ويف  �لطريق  جانبي  بن  �ل�شكان  حركة  كثافة  على 
�حلو�دث.  من  كبرية  ن�شبة  فيها  ت�شجل  �لتي  �ملو�قع  ويف  و�ملوؤ�ش�شات  �الأ�شو�ق 
و�أ�شاف بلو�ن �أنه �شيتم �إن�شاء �جل�شور �لثالثة على �شارع �الحتاد بن منطقتي 
�لنهدة و�ملمزر مقابل مركز �أن�شار وج�شر �آخر على �شارع �مللك عبد�لعزيز بن 
منطقتي بود�نق و�أبو �شغارة بالقرب من حمطة �لوقود ويتم �أي�شا �إن�شاء ج�شر 
�لبنك  ق��رب  �شغارة  و�أب��و  �ملجاز1  منطقتي  بن  في�شل  �مللك  �شارع  على  ثالث 
�هتماما كبري�  �لد�ئرة تويل  �أن  �مل��رور  �إد�رة هند�شة  و�أك��د مدير  �لريطاين. 
�مل��ب��ادر�ت لتح�شن  �مل��روري��ة على كل �لطرق حيث نفذت ع��دد� من  بال�شالمة 
عبور  ملنع  �شياج  و�إن�شاء  �لتوعية  حمالت  �شملت  �ملرورية  �ل�شالمة  م�شتويات 
�إىل  �إ�شافة  م�شاة  معابر  وتوفري  �لطرق  �شبكة  من  �خلطرة  �ملو�قع  يف  �مل�شاة 
توفري و�شائل �لتهدئة يف مناطق متفرقة..م�شري� �إىل �أن جهود د�ئرة �الأ�شغال 
�لعامة بالتعاون مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة �أ�شهمت يف تعزيز �ل�شالمة 
�ملرورية على طرق �الإمارة. ودعت د�ئرة �الأ�شغال �لعامة يف �ل�شارقة �مل�شاة �إىل 
��شتخد�م �جل�شور و�الأنفاق �ملخ�ش�شة لعبور �لطريق..منا�شدة �شائقي �ملركبات 
على  حر�شا  �مل�شاة  ع��ب��ور  �أم��اك��ن  عند  وتخفيفها  �مل��ح��ددة  بال�شرعة  �الل��ت��ز�م 

�شالمتهم و�شالمة م�شتخدمي �لطرق. 

اأخبار ال�ساعة: ال�سيخة فاطمة 
رمز العطاء واالإرادة

اأ�سغال ال�سارقة تعتمد م�سروع اإن�ساء ثالثة 
ج�سور للم�ساة بتكلفة 11 مليون درهم

اخلارجية تبحث العالقات 
الثنائية مع تايلند وجيبوتي

•• ابوظبي-وام:

بوز�رة  �مل�شرتكة  �للجان  �إد�رة  �لنقبي مدير  �شعيد حمد�ن  �شعادة  ��شتقبل 
�خلارجية يف مكتبه بديو�ن عام �لوز�رة �م�س كال على حده �شعادة و�رو�ده 
در�ر  مو�شى  عثمان  و�شعادة  �لدولة  لدى  تايالند  مملكة  �شفري  �شويرو�س 
�للقاءين  خ���الل  ج���رى  �ل���دول���ة.  ل���دى  ج��م��ه��وري��ة جيبوتي  �شفري  ���ش��روع 
�أهم �ملو��شيع ذ�ت �الإهتمام �مل�شرتك و�شبل تعزيز �لتعاون بن  ��شتعر��س 

�المار�ت وكل من تايالند وجيبوتي يف كافة �ملجاالت. 

•• دبى-وام:

��شتقبل �لفريق �لركن عبيد حممد عبد�هلل �لكعبي وكيل 
بافايل  ب��اف��ول  ���ش��ع��ادة  �م�����س  �شباح  مبكتبه  �ل��دف��اع  وز�رة 
�لوكيل �الأول بوز�رة �القت�شاد يف �جلمهورية �ل�شلوفاكية 
�لدفاع  وز�رة  وكيل  �شعادة  رح��ب  وق��د  ل��ه.  �ملر�فق  و�لوفد 
�الأحاديث  ت��ب��ادل  �مل��ق��اب��ل��ة  خ���الل  .ومت  �ل�����ش��ي��ف  ب��ال��وف��د 
�لتعاون  �أطر  وتعزيز  �مل�شرتك  �الهتمام  ذ�ت  و�ملو�شوعات 

�لفريق  من  كل  �ملقابلة  وح�شر   . �جلانبن  بن  �مل�شرتك 
�ل��ع��ل��ي وك��ي��ل وز�رة �لدفاع  �ل��رح��ي��م حم��م��د  حم��م��د ع��ب��د 
�مل�شاعد و�للو�ء �لركن خليفة حممد حمد �ملزروعي و�للو�ء 
�لركن حممد علي عبد�هلل �لعي�شى مدير مديرية �ل�شوؤون 
�ل�شهول  �حمد  حممد  �شلطان  �ل��رك��ن  و�لعميد  �ملعنوية 
�شعيد  �ل��رك��ن  و�لعميد  و�الم����د�د  �الد�رة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر 
ويف   . �ل��دف��اع  وز�رة  وكيل  مكتب  مدير  �مل�شغوين  م��ب��ارك 

نهاية �ملقابلة مت تبادل �لهد�يا �لتذكارية بن �جلانبن. 

•• اأبوظبي-وام:

�لتنفيذي  للمجل�س  �لتابعة  �لتنفيذية  �للجنة  �عتمدت 
الإمارة �أبوظبي يف �جتماعها �لذي عقدته �م�س برئا�شة 
�لتنفيذي  �ملجل�س  �لبو�ردي ع�شو  �أحمد  معايل حممد 
�إن�شاء مركز متخ�ش�س للزر�عات �ملحمية وذلك يف �إطار 
�جلهود �حلكومية �لر�مية �إىل تطوير �لقطاع �لزر�عي 
وحتويله �إىل قطاع �قت�شادي بجانب وحتفيز �ال�شتثمار 
يف �لقطاع. و�شيعمل �ملركز على نقل �لتكنولوجيا �لعاملية 
وتدريب �ملنتجن �ملحلين وبناء قدر�ت �لكو�در �ملو�طنة 
و�ملحلية على ��شتخد�م �لتقنيات �حلديثة للو�شول �إىل 
�أعلى معدالت �الإنتاج عالوة على تر�شيد ��شتهالك �ملياه 
�أب��وظ��ب��ي. وي��ه��دف �مل��رك��ز �إىل �إدخ����ال مفهوم  يف �إم����ارة 
�لزر�عة �ملحمية كثيفة �الإنتاج وعالية �لكفاءة �إىل نظام 
�لزر�عة �لتقليدي �حلايل �الأمر �لذي �شي�شهم يف حتقيق 
�الكتفاء �لذ�تي من خالل زيادة �النتاج من �خل�شار مبا 
و�لت�شدير  �لر�هن  �لوقت  �ملحلي يف  �ال�شتهالك  يو�زي 
م�شتقبال. ويعد م�شروع �إن�شاء �ملركز �أحد �أف�شل �لبد�ئل 
لرت�شيد ��شتهالك �ملياه يف ظل �رتفاع معدل �لفاقد منها 

عالوة على �إمكانية �لو�شول من خالل �مل�شروع �إىل �إنتاج 
زر�عي عايل �لكفاءة مبعدل ي�شل �إىل ع�شرة �أ�شعاف ما 
يتم �إنتاجه با�شتخد�م �لطرق �لتقليدية. ومن �ملقرر �أن 
بحيث  رئي�شية  مر�حل  ث��الث  على  �مل�شروع  تنفيذ  يتم 
يتم بناء �ملركز وعدد من �ل�شوبات �لزجاجية يف �ملرحلة 
�الأوىل ومن ثم �لبدء بتدريب �لكو�در �ملو�طنة و�ملحلية 
باإجر�ء  و�لبدء  و�لزر�عة  �لفعلي  �لت�شغيل  يبد�أ  يف حن 
�الأبحاث و�لتدريب يف �ملرحلة �لثالثة. ويف مو�شوع �آخر 
�لكبار من  تعليم  �لتنفيذية خطة نقل  �للجنة  �عتمدت 
مر�كز �لتنمية �الأ�شرية �إىل جمل�س �أبوظبي للتعليم وقد 
قام �ملجل�س بدر��شات م�شتفي�شة لتعليم �لكبار يف �إمارة 
�أبوظبي ترتكز على عدة حماور رئي�شية منها رفع جودة 
�إىل بر�مج  �لكبار  �لتعليم وزيادة فر�س دخول �لطالب 
�الجتماع  خالل  مت  كما   . �حتياجاتهم  تنا�شب  تعليمية 
�ملرفوعة  و�مل��ذك��ر�ت  �ملو��شيع  م��ن  �لعديد  ��شتعر��س 
من قبل �جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي و�ملرتبطة 
بتنفيذ �ملخططات و�مل�شاريع وتطوير �خلدمات �ملدرجة 
على جدول �أعمال �للجنة و�لتي �تخذت ب�شاأنها �لقر�ر�ت 

�ملنا�شبة.

وكيل وزارة الدفاع ي�ستقبل الوكيل االأول بوزارة 
االقت�ساد يف اجلمهورية ال�سلوفاكية

اللجنة التنفيذية تعتمد اإن�ساء مركز متخ�س�س 
للزراعات املحمية يف اأبوظبي

•• دبي-وام:

و�شوؤون  ل��الإق��ام��ة  �لعامة  و�الإد�رة  دب��ي  حم��اك��م  د�شنت 
�الأج���ان���ب ب��دب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��رط��ة دب���ي وب��ن��ك دبي 
�ل��دويل م�شروع   دب��ي  �لوطني يف مبنى مطار  �الإم���ار�ت 
�ملالية  �مل��ط��ال��ب��ات  �مل��ن��اف��ذ وذل���ك لتح�شيل  �ل��دف��ع ع��ر 
�ملتعلقة بالق�شايا �ملدنية من خالل �ملنافذ. ياأتي تنفيذ 
�لق�شائي  بالنظام  �لثقة  تعزيز  �إط���ار  يف  �مل�����ش��روع  ه��ذ� 
و�لقر�ر�ت  �الحكام  تنفيذ  كفاءة  وتعزيز  ودوليا  حمليا 
�ل�شادرة من �ملحاكم و�للجان �لق�شائية وذلك بح�شور 
�للو�ء حممد �أحمد �ملري مدير �الإد�رة �لعامة لالإقامة 
و����ش���وؤون �الأج���ان���ب و���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور �أح��م��د �شعيد بن 
هزمي مدير عام حماكم دبي وعدد من مدري �الإد�ر�ت 
و�الأق�شام يف �لد�ئرتن. ويعتمد �مل�شروع على �آلية فعالة 
تهدف �ىل حت�شيل �ملطالبات �ملالية من �ملحكوم عليهم 
�لذين �أ�شدرت بحقهم قر�ر�ت و�أو�مر ق�شائية مبنعهم 
من �ل�شفر عر �ملنافذ �حلدودية عند مغادرتهم �لبالد 
�أحمد  �لدكتور  و�أك��د  �إلكرتوين.  نظام مايل  عن طريق 

�ملبادرة  �أن هذه  �شعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي 
وتوجيهات  روؤي���ة  دع��م  على  �ملحاكم  ح��ر���س  على  دل��ي��ل 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
يف تفعيل �ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية بن �لدو�ئر �حلكومية 
�أحد  �الأج��ان��ب بدبي ه��ي  و���ش��وؤون  �الإق��ام��ة  �إد�رة  .. و�ن 
�ل�شركاء �ال�شرت�تيجين �لرئي�شين للمحاكم . و�أ�شاف 
�أن تد�شن هذ� �مل�شروع �ليوم هو من �شمن ��شرت�تيجية 
�لعدل و�الأم���ن من خ��الل تعزيز  دب��ي يف قطاع  حكومة 
�ملحاكم  من  �ل�شادرة  و�ل��ق��ر�ر�ت  �الأح��ك��ام  تنفيذ  كفاءة 
و�للجان �لق�شائية. و�أ�شار بن هزمي �ىل �أن من �أهد�ف 
على  �ملحافظة  هي  �ملنافذ  عر  �لدفع  م�شروع  تد�شن 
وتي�شري  �لق�شائية  �ل��ع��و�ئ��ق  و�إز�ل����ة  �ملتقا�شن  ح��ق��وق 
و�لقر�ر�ت  �الح��ك��ام  تنفيذ  و�شرعة  �ملنافذ  ع��ر  �ل�شفر 
بن  �لتكامل  تعزيز  �إىل  باالإ�شافة  �لق�شائية  و�الأو�م���ر 
�جلهات �حلكومية يف خدمة �لعمالء . و�و�شح �أن و�شائل 
�لدفع عر �ملنافذ �شتكون من خالل �إما �لدفع نقد� �أو 

من خالل بطاقة �الئتمان �أو �شيك م�شريف م�شدق. 

حماكم دبي واالإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون االأجانب تد�سنان م�سروع الدفع عرب املنافذ 
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العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيدلية جي جي

رخ�شة رقم:CN 1031074 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �شادق ح�شن �ملعروف خالد من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �شادق ح�شن �ملعروف خالد من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�لعزيز حممد �حمد �لزرعوين )%51(

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد خمي�س عبيد �لرميثي
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 3.17*0.70 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/�شيدلية جي جي
GIGI PHARMACY

�ىل/�شيدلية جي جي ذ.م.م
GIGI PHARMACY LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فورت ويت لت�شليح �ملكيفات 

�ملركزية رخ�شة رقم:CN 1196327 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نوفل جيفري بديامليكل �شيد من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/نوفل جيفري بديامليكل �شيد من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شامل ��شماعيل ح�شن �ملرزوقي )%51(

تعديل وكيل خدمات/حذف �حمد علي يو�شف علي �لنعيمي
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 0.60*0.40 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/فورث ويت لت�شليح �ملكيفات �ملركزية
FORTH WITH CENTRAL AIR CONDITIONER

�ىل/فورث ويت لت�شليح �ملكيفات �ملركزية ذ.م.م
FORTH WITH CENTRAL AIR CONDITIONER LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
للمقاوالت  �جلارح  �ل�ش�����ادة/�لطائر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1195479 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ح�شن عبيد �شعيد �لزعابي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خمي�س حمد عتيق �ملزروعي

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 40*60 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/�لطائر �جلارح للمقاوالت �لعامة

AL JAREH BIRD GENERAL CONTRACTING
�ىل/�لطائر �جلارح لل�شيانة �لعامة

AL JAREH BIRD GENERAL MAINTENANCE
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
و�لت�شوير  للكتابة  �لرفاعي  �ل�ش�����ادة/عماد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1027991 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد �بو جرجى )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �يهاب حممد غالب عبد�لقادر حممد دروي�س )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مو�شى �شبيل عبد�لكرمي علي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عماد علي - �لرفاعي
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 0.10*2.53 �ىل 2.40*0.10

تعديل ��شم جتاري:من/عماد �لرفاعي للكتابة و�لت�شوير ذ.م.م
IMAD AL RIFAI TYPING & PHOTOCOPYING LLC

�ىل/كوندور للطباعة و�لت�شوير ذ.م.م
CONDOR TYPING & PHOTOCOPYING LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�بتكار للعقار�ت ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1080871 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شالح حممد �شعيد �لعامري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �حمد حممد �شعيد �لعامري 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف طارق �حمد حممد �شعيد �لعامري

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

تعديل ��شم جتاري:من/�بتكار للعقار�ت ذ.م.م
EBTKAR REAL ESTATE LLC

�ىل/�بتكار للعقار�ت
EBTKAR ESTATE

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�الحقاف للرخام

رخ�شة رقم:CN 1472503 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بركات �حمد بركات �لعالمه )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد علي مبارك �ل�شبيبي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد علي مبارك �ل�شبيبي من 100% �ىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�الحقاف للرخام

AL AHQAF MARBLE
�ىل/�الحقاف للرخام ذ.م.م

AL AHQAF MARBLE LLC
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لفارة لتجارة م�شتلزمات  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان 

�حلا�شب �اليل رخ�شة رقم:CN 1134297  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*3.12

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لفارة لتجارة م�شتلزمات �حلا�شب �اليل   
AL FARA COMPUTERS SUPPLIERS TRADING EST

�ىل/�لفارة للقرطا�شية 
AL FARA STATIONERY

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �دو�ت �لقرطا�شية - بالتجزئة )4761003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع م�شتلزمات �حلا�شب �اليل ومعاجلة �لبيانات - بالتجزئة )4741006(

تعديل ن�شاط/حذف تعبئة �حبار �لطباعة )2022008(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
و�لهدم  للنقليات  �ل�ش�����ادة/جرنن  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ملقاوالت �لعامة رخ�شة رقم:CN 1021769 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 4*2 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/جرنن للنقليات و�لهدم و�ملقاوالت �لعامة   
AL JARNAIN GENERAL TRANSPORT DEMOLITION & GENERAL CONTRACTING

�ىل/جرنن للنقليات و�لهدم و�ل�شيانة �لعامة 
ALJARNAIN TRANSPORT DEMOLITION & GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �شالمة للهد�يا 

رخ�شة رقم:CN 1048468 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/حمل �شالمة للهد�يا   
SALAMA GIFT SHOP

�ىل/حمل �شالمة لالك�ش�شو�ر�ت
SALAMA ACCESSORIES SHOP

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لهد�يا - بالتجزئة )4773402(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
فيوجن  �ل�ش�����ادة/جلف  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1200428:ل�شبكات �النابيب ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
 بول �لك�شندر �شميول نيلي من 16% �ىل %33

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد جهاجنري �شيد �حمد

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لقاهرة لال�شت�شار�ت 

�لهند�شية رخ�شة رقم:CN 1272949 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة منى عبد�هلل عبد�لقادر �شالح �لريكي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مياده عدنان د�وود �ملحمد �ملردود
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�بوظبي �ب�شكو 

CN 1040764:خلدمات �لتنظيف ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حنان حممد جنيب زوجة خالد عبد�لرحمن �جل�شمي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد دروي�س مبارك حممد

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�خلط  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�الحمر خلدمات �النرتنت
 رخ�شة رقم:CN 1172231 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/فن  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1029166:الظهار رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيوتي جنتل يف 

�ي بي لتجارة م�شتلزمات �لتجميل
رخ�شة رقم:CN 1162082 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة هز�ع فهيد علي مفتاح �ل�شام�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شهيل عبيد حمد �ملطوع �لظاهري

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
غيار  لقطع  �ل�ش�����ادة/ردمي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1080064 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/ردمي لقطع غيار �ل�شيار�ت
�ىل/ردمي لالملنيوم و�لزجاج

RADEEM ALUMINIUM & GLASS

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تركيبات �الملنيوم )4330013(
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تركيبات �اللو�ح �لزجاجية )4330014(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع �لغيار �جلديدة لل�شيار�ت )4530001(

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
للمقاوالت  �ملا�س  �ل�ش�����ادة/�شعيد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1180970 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شعيد �ملا�س للمقاوالت �لعامة
SAEED ALMAS GENERAL CONTRACTING

�ىل/�شعيد �ملا�س ل�شيانة �لعامة
SAEED ALMAS GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية �ملنطقة �لغربية مدينة ز�يد �ل�شناعية 
�ملالك بلدية �ملنطقة �لغربية حمل رقم )23( �ر�س رقم )234( �ىل �ملنطقة 

10b لغربية ليو� جفن ق 2 م�
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 
 CN 1193455:حلركة �لتجارية - فرع رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10746 بتاريخ 2013/3/21   

ابوظبي حللول املخاطر واملال ذ.م.م 
بناء على قر�ر �شركاء �شركة �بوظبي حللول �ملخاطر و�ملال 
ذ.م.م �مل�شدق لدى �لكاتب �لعدل بتاريخ 2012/3/8 حتت 
�لرقم )1202003953( . نعلن نحن �مل�شفي/��شعد عبا�س 
و�شركاه عن بدء �عمال �لت�شفية ل�شركة �بوظبي حللول 
�ن  مطالبات  �ي  له  من  كل  وعلى   . ذ.م.م  و�ملال  �ملخاطر 
من  يوم   )45( خالل  وذلك  �لثبوتية  مب�شتند�ته  يتقدم 

تاريخه وذلك على �لعنو�ن �لتايل:
�بوظبي ، تقاطع �شارع حمد�ن مع �شارع �ملرور ، مبنى وز�رة 
�القت�شاد ، مدخل ب ، �لدور �لثالث ، مكتب 301 تليفون: 

026282650 ، فاك�س: 026282655.
�مل�سفي/ ��سعد عبا�ض و�سركاه 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2012/11/11 م �ملودعة حتت رقم: 181826 
با�ش��م:كيور للتجهيز�ت �لطبية

وعنو�نه:�بوظبي ، �شارع �مليناء ، �س.ب: 34702 ، هاتف: 0505040400
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك لتمكن عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند 
�حلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ��شتري�د.

�لو�ق�عة بالفئة:35 
 R �لد�ئري حرف  �لد�ئره يف نف�س �خلط  و��شفل  باللون �الحمر  د�ئ��رة  �لعالمة:�لعالمة عبارة عن  و�شف 

ملت�شق بالد�ئرة ود�خل �ل�شكل CURE باللون �الزرق.  
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746
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�أ�شدر قا�شي �لتحقيق �لع�شكري يف لبنان، عماد �لزين، �م�س مذكرة 
بتهمة   ، �لقاعدة  تنظيم  من  �ثنن  لبنانين  بحق  وجاهية  توقيف 

�شنع متفجر�ت.
وجاهية  مذكرة  �أ�شدر  �لزين،  �لقا�شي  �إن  ق�شائية  م�شادر  وقالت 
ل�شنع  م��و�د�ً  �لبالد،  �شمال  لنقلهما يف  �الإثنن  �للبنانين  بتوقيف 

�ملتفجر�ت ومو�د كيميائية.
و�أ�شارت �ىل �أن �ل�شخ�شن ينتميان �ىل تنظيم �لقاعدة .

�أنه مت توقيفهما مبوجب مو�د قانونية ت�شل عقوبتها �ىل  وذك��رت 
حد �الإعد�م.

 

تر�جع �لدميوقر�طيون يف �عالن عن حظر ت�شنيع وبيع �ال�شلحة 
�لهجومية يف �لواليات �ملتحدة �ملثري للجدل.

ريد  ه��اري  �ل�شيوخ  �لدميوقر�طية يف جمل�س  �الغلبية  زعيم  وق��ال 
يتم متريره،  لكي  �ل��الزم  بالدعم  �لن�س ال يحظى  �ن  لل�شحافين 
�لتي  �مل��ق��رتح��ات  ب��اق��ي  ع��ن  بالتايل  �ل��ق��ان��ون  �ق���رت�ح  و�شيتم ف�شل 

�شي�شوت عليها جمل�س �ل�شيوخ خالل �ال�شابيع �ملقبلة.
وقال ريد �ن �الجر�ء �ملدعوم من �لبيت �البي�س يحظى بتاأييد 40 
 100 �ل�60 �شوتا من ��شل  �شوتا على �القل لكنه بعيد جد� عن 
�لدميوقر�طين  �ن  �ىل  ي�شار  �لن�س.  على  للمو�فقة  �ل�شرورية 

ي�شغلون 55 مقعد� يف جمل�س �ل�شيوخ.
حتى  خيبتها  ع��ن  �لن�س  ق��دم��ت  �ل��ت��ي  فاين�شتاين  د�ي���ان  و�ع��رب��ت 
�لنارية  �ال�شلحة  وبيع  �الم��ر مفاجاأة الن منع ت�شنيع  ولو مل يكن 
ع��دد من  وم��ن  قوية من �جلمهورين  �لبد�ية معار�شة  الق��ى منذ 

�لدميوقر�طين �لذين ميثلون واليات ريفية.
بنادق  وب��ي��ع  و����ش��ت��ري�د  ت�شنيع  منع  على  �ل��ق��ان��ون  م�����ش��روع  وين�س 
كانون   14 يف  وقعت  �لتي  �ملجزرة  ��شتعملت يف  �لتي  لتلك  م�شابهة 
�الول دي�شمر يف مدر�شة �شاندي هوك يف نيوتاون بوالية كونيتيكوت 

�شمال �شرق .
ومتنع حاليا �شبع واليات فقط و�لعا�شمة �لفدر�لية و��شنطن هذه 
�ل��ذي كان م�شلحا ببندقية ن�شف  �دم الن��ز�  �ن  �ال�شلحة وي�شار �ىل 
�لية من طر�ز بو�شما�شرت �ك�س �م15 تت�شع لثالثن ر�شا�شة، قتل 
�ل�شرطة. �نتحر مب�شد�س قبل و�شول  ثم  بالغن  و�شتة  20 طفال 

بثته  فيديو  �شريط  ح��ول  حتقيق  بفتح  �الإ�شبانية  �ل�شلطات  �أم��رت 
بعنف  يركلون  �إ�شبانا  ع�شكرين  وُيظهر  بايي�س  �أل  �شحيفة  �الأح��د 
و�شيا�شية  حقوقية  جهات  مطالبة  بعد  وذل��ك   ، عر�قيننْ معتقلننْ 

بفتح هذ� �لتحقيق. 
و�أ�شارت �ل�شحيفة �الإ�شبانية �لذ�ئعة �ل�شيت �إىل �أن �لفيديو �شور يف 

عام 2004 مبركز �عتقال يف قاعدة �لديو�نية جنوبي �لعر�ق.
وذكرت وز�رة �لدفاع �الإ�شبانية �أن �شالح �لر نقل �إىل قا�شي مدريد 
و�شيلة  موؤخر�  ن�شرته  فيديو  �شريط  حول  لتقرير  �الأولية  �لنتائج 
�إ�شبان  جنود  نفذها  معاملة  ل�شوء  مفرت�شة  حالة  ح��ول  �إعالمية 

بحق معتقلن عر�قين .
قد  �حل���ادث  �أن مكان  �إىل  ت�شري  �أول��ي��ة  نتائج  �أن  �ل����وز�رة  و�أ���ش��اف��ت 
يتطابق فعليا مع من�شاآت للمعتقلن يف قاعدة �لديو�نية �الإ�شبانية 

)يف �لعر�ق( .
و�ل�شريط �لذي ن�شر قبل ب�شعة �أيام من �لذكرى �لعا�شرة لبدء غزو 
�لعر�ق ُيظهر ثالثة جنود وقد غطو� وجوههم يدخلون �إىل زنز�نة 
يتمدد فيها معتقل حتت غطاء، ثم يو�شعونه �شربا وركال، وجنديننْ 

�آخرين ي�شربان معتقال عر�قيا �آخر.
بدالتهم  �ملعتدون على  �لتي حملها  �لب�شمات  فاإن  �ل��وز�رة،  وح�شب 
�إليها،  ينتمون  ك��ان��و�  �لتي  �ل��وح��دة  بتحديد  ت�شمح  ق��د  �لع�شكرية 
و�شيكون من �ملمكن �لتعرف على �الأقل على �ثنن من �ملعتدين مل 
يخفيا وجهيهما. وقال �لبيان �أي�شا �إن �شالح �لر يرف�س ب�شدة هذ� 
على  �ل�شوء  الإل��ق��اء  �لق�شاء  مع  و�شيتعاون  �لت�شرفات،  من  �لنوع 

�لوقائع وحتديد �مل�شوؤوليات .

عوا�صم

بريوت

مدريد

وا�سنطن

بان يحذر  من خطر العن�سرية على العامل
•• بريوت-يو بي اأي:

ح��ذر �الأم���ن �ل��ع��ام ل���الأمم �مل��ت��ح��دة، ب��ان ك��ي م���ون، م��ن �ن �لعن�شرية ما 
ز�لت خطر�ً يهدد �الأفر�د و�جلماعات �لعرقية بالعامل، ودعا �ىل �لتكاتف 

للق�شاء عليها.
وقال بان يف ر�شالة وزعها مكتب �الأمم �ملتحدة يف ب��ريوت، �م�س مبنا�شبة 
�إنه  �ليوم �خلمي�س،  �لعن�شرية، �لذي ي�شادف  �ليوم �لدويل للق�شاء على 
يتهدد  خطر�  �لعن�شرية  تف�شي  ز�ل  م��ا  �أح���رز،  �ل��ذي  �لتقدم  �أهمية  رغ��م 

�الأفر�د و�جلماعات �لعرقية و�لدينية يف �لعامل .
حلقوق  ج�شيم  و�نتهاك  �ال�شتقر�ر  على  خطر  بانها  �لعن�شرية  وو���ش��ف 
�لعن�شرية،  على  �لق�شاء  �أج���ل  م��ن  نتكاتف  �أن  علينا  و����ش��اف  �الإن�����ش��ان 
�لهدف..  ه��ذ�  بلوغ  على  تعن  �أن  ميكن  �لتي  �ل�شبل  �أح��د  هي  و�لريا�شة 
�لتمييز  ع��ل��ى  بالق�شاء  �ل��ت��ز�م��ن��ا  �ل����دويل  �ل��ي��وم  ه���ذ�  مبنا�شبة  فلنجدد 
و�مل�شاو�ة  بالعد�لة  كافة  �لنا�س  متتع  �إىل  طموحنا  وبتحقيق  �لعن�شري 
ق��وة �لريا�شة يف �لق�شاء  ب��ان �ىل ت�شخري  . ودع��ا  وحت��رره��م من �خل��وف 
على �آفة �لعن�شرية، وقال �نها فر�شة لت�شليط �ل�شوء على �لتناق�س �حلاد 
بن �لقيم �الإيجابية �لتي تنطوي عليها �لريا�شة وبن حو�دث �لعن�شرية 

�ملقيتة �لتي تطال بو�شمتها حتى بع�س �ملناف�شات �لريا�شية �ملحرتفة .
ولفت �ىل �ن ذك��رى ه��ذ� �لعام ككل ع��ام ت�شادف ذك��رى جم��زرة �شاربفيل 
1960. �إذ لي�س بو�شعنا �أبد� �أن نن�شى مقتل 69 من �ملتظاهرين  يف عام 
�ل�شلمين �ملجهولن على �أيدي �شرطة جنوب �أفريقيا يف �حتجاجاتهم �شد 

جور قو�نن �لف�شل �لعن�شري �لقائمة يف ذلك �لبلد.
وُقِطعت  �حل��ن  ذل��ك  منذ  �لعن�شري  �لف�شل  نظام  ُف��ّك��ك  لقد  ب��ان  وق��ال 
�إبر�م معاهد�ت و�إ�شد�ر  �أ�شو�ط مهمة �أخرى مبكافحة �لعن�شرية، ت�شمل 
�لدول  �لعديد من  وقيام  �لعن�شرية،  ملكافحة  دويل  �إط��ار  وو�شع  �إعالنات 

باإر�شاء نظم وطنية حلماية �الأ�شخا�س من هذه �الآفة.

دعوة لت�سليح �ملعار�سة �ل�سورية باأ�سلحة ثقيلة 

ا�ستخدام الكيماوي يف �سوريا يثري اهتمام العامل

حمللون يعتربون ق�سية فل�سطني ثانوية يف زيارته للمنطقة

اأوباما بني حذر الفل�سطينيني وتوج�س االإ�سرائيليني 
•• عوا�صم-وكاالت:

ر�شدت �شحيفة نيويورك تاميز �الأمريكية، يف تقريرين 
�الإ�شر�ئيلي  �ل�������ش���ارع  ن��ب�����س  م���ن  ب��ع�����ش��ا  م��ن��ف�����ش��ل��ن، 
و�لفل�شطيني على زيارة �لرئي�س بار�ك �أوباما للمنطقة 
�لتي بد�أت �م�س بو�شوله �إىل �إ�شر�ئيل، قائلة �إن �حلذر 
وجتلى  �لفل�شطينين،  بع�س  ل��دى  �لغالبة  �ل�شمة  هو 
�لغربية  بال�شفة  �هلل  ر�م  مدينة  ���ش��و�رع  خلو  يف  ذل��ك 
ت��رح��ب بالرئي�س  ���ش��ع��ار�ت  �أو  �أم��ريك��ي��ة  �أع���الم  �أي  م��ن 

�المريكي.
بخيبة  �أُ�شيبو�  �لفل�شطينين  من  كثري�ً  �أن  و�أ�شافت 
�أمل الأن �أوباما ناأى بنف�شه عن عملية �ل�شالم �ملجمدة 
بعد �أن تفاءلو� من قبل بكلماته �لتي �ألقاها يف �لقاهرة 
و�إ�شطنبول، ومطالبته �إ�شر�ئيل عام 2009 بوقف بناء 

�مل�شتوطنات يف �ل�شفة �لغربية.
وتقول �ل�شحيفة �إن �أ�شحاب �ملقاهي و�لن�شطاء على حد 
�شو�ء يف ر�م �هلل ي�شفون �أوباما باأنه �أد�ة بيد �إ�شر�ئيل، 
و�أ�شري ما ي�شمونه باللوبي �ليهودي يف �لواليات �ملتحدة 

.
�أم�����ا �إ����ش���ر�ئ���ي���ل، ف��ال��و���ش��ع ف��ي��ه��ا ي���ب���دو خم��ت��ل��ف��ا و�إن 
نظر�ئهم  م��ع  �حل���ذر  م�شاعر  يف  �ال���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ون  �ت��ف��ق 
�الإد�رة  م�����ش��وؤول��و  �أو���ش��ح  �أن  بعد  حتى  �لفل�شطينين 
يعمل  �أن  �ل��زي��ارة  مو�شوعات  ر�أ���س  على  �أن  �الأمريكية 

�أوباما على ك�شب قلوب �الإ�شر�ئيلين.
ومع ذلك فاإن حاخاماً ُيدعى ليفي و�ميان كيلمان �لذي 
�إن  ير�أ�س جماعة �الإ�شالح ذ�ت �لنزعة �لي�شارية يقول 

�أور�ق  لرتتيب  ت��اأت��ي  و�إمن���ا  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  �لفل�شطيني 
�ملنطقة وحتقيق تفوق �إ�شر�ئيل يف �لقوة و�لنفوذ.

�أما �ملحلل �ل�شيا�شي و�ملحا�شر بجامعة بريزيت �لدكتور 
�أح��م��د ع���زم ف��ت��ح��دث ع��ن ح��ال��ة م��ن �الإه���م���ال �لكبري 
للق�شية  ذك��ر  ال  �أن��ه  م�شيفا   ، �لفل�شطيني  للمو�شوع 
�لر�شمية  و�ل��ت�����ش��ري��ح��ات  �الأخ����ب����ار  يف  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�الأمريكية ف�شحيفة نيويورك تاميز ن�شرت تقرير� عن 

�لزيارة مل يرد على ذكر �لفل�شطينين نهائيا .
�لوطنية م�شطفى  �مل��ب��ادرة  ع��ام  �أم���ن  ي��رى  ب���دوره ال 
�لرغوثي �شيئا مهما يف زيارة �أوباما، لكنه مل ي�شتبعد 
�أن يحاول �ل�شغط على �جلانب �لفل�شطيني للعودة �إىل 

طاولة �ملفاو�شات �لعقيمة �لتي مل تثمر �شيئا .

�إىل  �أوباما حباً م�شري�  باإ�شر�ئيل مل يجنو� من  �لنا�س 
�لروؤ�شاء �الأمريكين �ل�شابقن بو�س وكلينتون وكارتر 
لهذ�  م�شبوبة  دينية  عاطفة  يكنون  كانو�  جميعا  كلهم 

�ملكان لكن �أوباما ال ينقل تلك �مل�شاعر .
خمتلف  م��ن  و�أم��ريك��ي��ن  �إ�شر�ئيلين  زع��م��اء  �أن  وم��ع 
�ألو�ن �لطيف �ل�شيا�شي يوؤكدون �أن �لتعاون بن بلديهما 
�الأمنية و�القت�شادية و�ال�شتخبارية مل يكن  باملجاالت 
�أوثق مما هو عليه �ليوم، فاإن �لعالقة  �أقوى وال  يوماً 
�ل�شخ�شي وما تنطوي عليه من م�شاعر  �مل�شتوى  على 
�ل�شنو�ت  ط���و�ل  بعيد  ح��د  �إىل  ج��وف��اء  ظلت  عاطفية 

�الأربع �الأخرية.
وتقول �ل�شحيفة �إن �للقاء�ت �لتي �أجرتها مع �لع�شر�ت 
من �ملو�طنن �الإ�شر�ئيلين خالل هذ� �الأ�شبوع توحي 
يحل  عندما  باأوباما  بحذر  ترحب  �شوف  �إ�شر�ئيل  ب��اأن 

�شيفا عليها.
�لق�شية  �أن  ع��ل��ى  �مل��ح��ل��ل��ن  م���ن  ع����دد  �ت���ف���ق  ب��ي��ن��م��ا، 
يحظيان  ال  �ل�شيا�شية  �لت�شوية  وم��ل��ف  �لفل�شطينية 

باأولوية يف زيارة �لرئي�س �الأمريكي .
ت��اأت��ي لو�شع  �ل��زي��ارة  �أن  ه���وؤالء يف ت�شريحات  و�ع��ت��ر 
�للم�شات �الأخرية على �مل�شهد �لكبري يف �ملنطقة وخا�شة 
�أف�شلية  وذ�ت  قوية  �إ�شر�ئيل  �إبقاء  مع  و�شوريا،  �إي��ر�ن 
والعبا �أ�شا�شيا يف �ملنطقة، حمذرين من ثورة �شاملة �إذ� 

��شتمر �إهمال �لق�شية �لفل�شطينية.
�لقد�س  بجامعة  و�مل��ح��ا���ش��ر  �ل�شيا�شي  �مل��ح��ل��ل  وي���رى 
ت�شكل  �أوباما لن  زيارة  �أن  �أحمد رفيق عو�س،  �لدكتور 
�ل�شر�ع  ت�شوية  يخ�س  فيما  ل��الأم��ام  خ��ط��وة  �إط��الق��ا 

�لفل�شطينين  �أوباما ثني  �أن يحاول  �لرغوثي  وتوقع 
عن �ال�شتمر�ر يف معركة �الأمم �ملتحدة وهذ� ما ال يجب 
�ل�شغط  يريد  ال  �أوب��ام��ا  �أن  مو�شحا   ، له  ي�شتجاب  �أن 
حل  �أن  ي��رى  �أن��ه  مع  �ال�شتيطان  لوقف  �إ�شر�ئيل  على 
�الأكرث  �الإ�شر�ئيلية  �حلكومة  يد  على  ُيذبح  �لدولتن 

تطرفا وعن�شرية يف تاريخ �إ�شر�ئيل .
و�أ�شار �إىل �أن �ملوقف �لفل�شطيني هو �أنه ال يجوز �لعودة 
للمفاو�شات دون وقف �شامل لال�شتيطان د�خل �لقد�س 
�ل��ك��ت��ل �ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة، وم��رج��ع��ي��ة و����ش��ح��ة تقبل  ويف 
�إ�شر�ئيل مبوجبها بدولة فل�شطينية م�شتقلة يف حدود 
67، موؤكد� �أنه دون حتقيق هذين �الأمرين فاإن �لعودة 

للمفاو�شات تعتر �نتحار� �شيا�شيا .

كامريون ي�سف النظام ال�سوري بالبغي�س 
عطلة نهاية �الأ�شبوع �حلايل . و��شاف �أن �ل�شبب ور�ء هذ� �لتحرك يهدف 
توجيه ر�شالة خا�شة من جانبن، �الأول �أن �حلظر �ملفرو�س على �الأ�شلحة 
�إىل �شوريا ما ز�ل ُيطبق وبالت�شاوي على هذ� �لنظام �لبغي�س وعلى �ملعار�شة 
هو  و�لثاين  �ل�شوري،  لل�شعب  و�لوحيد  �ل�شرعي  كاملمثل  بها  �عرتفنا  �لتي 
عدم فر�س �لقيود م�شبقاً لعدم �ت�شاح �شورة ما ميكن �أن يحدث يف �شوريا 
��شتخد�م  ع��ن  للقلق  �مل��ث��رية  �لتقارير  بعد  وخا�شة  �ملقبلة،  �الأ�شهر  خ��الل 
�أ�شلحة كيماوية . وفيما �أقّر كامريون بوجود قلق و��شع �ز�ء �نت�شار جماعات 
�ملقرتح  �لدعم  �أن  على  �شدد  �شوريا،  يف  �لقاعدة  بتنظيم  مرتبطة  متطرفة 
�إن �ل�شيا�شة  �شيقت�شر على �لعنا�شر �ملعتدلة من �ملعار�شة �ل�شورية . وقال 
�ملتبعة حالياً حيال �شوريا ال تعمل ل�شالح �ل�شعب �ل�شوري، و�شقط منه 70 

�ألف �شخ�س حتى �الآن، وال يز�ل هذ� �لنظام �لبغي�س على ر�أ�س �ل�شلطة .

•• لندن-يو بي اأي:

و�شف رئي�س �لوزر�ء �لريطاين، ديفيد كامريون، �لنظام �ل�شوري بالبغي�س، 
و�أكد �أنه يعمل مع �لرئي�س �لفرن�شي فر�ن�شو� هوالند على تخفيف �حلظر 

�لذي يفر�شه �الحتاد �الأوروبي على �الأ�شلحة �إىل �شوريا.
على  رده  �م�س يف معر�س  �الأ�شبوعية،  �لرملانية  كامريون يف جل�شته  وقال 
بريطانيا  �إن  �شوريا،  �إد ميليباند، حول  �ملعار�س،  �لعمال  زعيم حزب  �أ�شئلة 
ق��ب��ل �الحتاد  �مل��ف��رو���س م��ن  ت��ع��دي��ل �حل��ظ��ر  حققت �جن����از�ت ع��ل��ى �شعيد 
�الأوروبي لل�شماح بتقدمي م�شاعد�ت تقنية للمعار�شة �ل�شورية، و�أنه ناق�س 
مع �لرئي�س �لفرن�شي يف �الجتماع �الأخري لالحتاد �الأوروبي �دخال تغيري�ت 
�الع�شاء مبناق�شتها يف  �ل��دول  وزر�ء خارجية  و�شيقوم  على �حلظر  �أخ��رى 

جهود عراقية ال�ستيعاب الالجئني ال�سوريني 

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شالح  �����ش���ت���خ���د�م  �����ش���ت���ق���ط���ب 
�ل�شوري  �ل����ن����ز�ع  يف  �ل��ك��ي��م��ي��اوي 
�هتماما دوليا متز�يد� حيث قالت 
�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �إن��ه��ا ت��دق��ق يف 
حتذير  و�شط  تاأكيده،  قبل  �الأم��ر 
�ل�شالح،  ه��ذ�  ��شتخد�م  م��ن  دويل 
�ملعار�شة  �إي�����ر�ن  �ت��ه��م��ت  ح��ن  يف 

با�شتخد�مه.
وجاء �الكتفاء �الأمريكي باالإ�شارة 
�إىل ��شتخد�م �ل�شالحي �لكيمياوي 
يف ق�شف مبنطقة حلب �أم�س �الأول 
يف  و�ملعار�شة  �لنظام  تبادل  و�شط 
ب�����ش��اأن �إطالق  ���ش��وري��ا �الت��ه��ام��ات 
قرية  ��شتهدف  كيميائي  ���ش��اروخ 
مقتل  �إىل  �أدى  مم��ا  ح��ل��ب  ب��ري��ف 

و�إ�شابة �لع�شر�ت.
وقال �ملتحدث با�شم �لبيت �البي�س 
�ل�شوري  �ل��ن��ظ��ام  �إن  ك���ارين  ج���اي 
�الأ�شلحة  حفظ  ع��ن  �مل�����ش��وؤول  ه��و 
و�إن  و����ش��ت��خ��د�م��ه��ا،  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
�أمريكا ال متلك دليال على تورط 
تلك  با�شتخد�م  �ل�شورية  �ملعار�شة 

�الأ�شلحة.
م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال رئ���ي�������س جلنة 
�ل�شيوخ  جمل�س  يف  �ال�شتخبار�ت 
�الأمريكي مايك روجرز ل�شبكة �شي 
�حتماال  ثمة  �إن  �الأمريكية  �إن  �إن 
باأن  �الع��ت��ق��اد  �إىل  يدفعني  ك��ب��ري� 
يف  ����ش��ت��خ��دم��ت  كيميائية  �أ���ش��ل��ح��ة 

�شوريا .
ل��ك��ن��ه �أ�����ش����اف: ال ب���د م���ن �إج����ر�ء 

�إىل ��شتخد�م �ل�شالح �لكيميائي.
رغم  �أن����ه  �إىل  �ل�شحيفة  وت�����ش��ري 
�ل�شعوبة �لتي يو�جهها �مل�شوؤولون 
لتحديد  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  يف  �الأم���ن���ي���ون 
تقدير�تهم  ف��اإن  �ل�شاروخ،  مطلق 
توؤكد �أنه ال يوجد بحوزة �ملعار�شة 
�أنه  �الآن مو�د كيميائية، كما  حتى 
��شتولو�  �ل��ث��و�ر  �أن  معروفا  لي�س 
قذ�ئف  �أو  ���ش��و�ري��خ  خم���زن  ع��ل��ى 

حتمل �أ�شلحة كيميائية.
وذكرت �أحرونوت �أن �ل�شاروخ كان 
نوع  م��ن  كيميائيا  �شالحا  يحمل 
���ش��اري��ن، وه���و ع��ب��ارة ع��ن مادتن 

�أن���ه  �إال  ب����االأم����ر،  ن��ه��ائ��ي  ت��دق��ي��ق 
ن��ظ��ر�ً ل��ك��ل م��ا ن��ع��رف��ه ع��ن �ل�شنة 
ميكنني  �مل��ا���ش��ي��ة،  �شنة  و�ل��ن�����ش��ف 
مفادها  خ��ال���ش��ة  �إىل  �أت��و���ش��ل  �أن 
يف  و����ش���ع���ت  �الأ����ش���ل���ح���ة  ه������ذه  �أن 
��شتعد�د  وثمة  لت�شتخدم،  مو�قع 
و��شتخدمت  �شبق  �أو  ال�شتخد�مها 

يف �لو�قع.
�شحيفة  ق����ال����ت  ذل������ك  مب����������و�ز�ة 
�الإ�شر�ئيلية  �أح���رون���وت  ي��دي��ع��وت 
�ل��ت��ق��دي��ر�ت �ال���ش��ت��خ��ب��اري��ة يف  �إن 
نظام  �أن  �إىل  ت�����ش��ري  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل 
�لرئي�س �ل�شوري ب�شار �الأ�شد �نتقل 

�إىل  مزجهما  يحتاج  كيميائيتن 
�أخ�شائين يخدمون يف �جلي�س.

ب���دوره ج��دد �الأم���ن �ل��ع��ام لالأمم 
�لتحذير  م����ون  ك���ي  ب����ان  �مل��ت��ح��دة 
�الأ�شلحة  ����ش��ت��خ��د�م  ع��و�ق��ب  م��ن 
�أي طرف  ق��ب��ل  م���ن  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
��شتخد�م  �أي  �إن  وق���ال  ���ش��وري��ا،  يف 
�شوريا  يف  �لكيميائية  ل��الأ���ش��ل��ح��ة 

جرمية نكر�ء.
�ملتحدث  ن��زي��رك��ي  م���ارت���ن  وق�����ال 
با�شم �الأمن �لعام �إن بان كي مون 
�ل�شحفية  ب��ال��ت��ق��اري��ر  ع��ل��م  ع��ل��ى 
�ل����ت����ي حت����دث����ت ع�����ن �����ش���ت���خ���د�م 

�شوريا،  يف  �لكيميائية  لالأ�شلحة 
لكن �الأمم �ملتحدة لي�شت يف و�شع 
ُيذكر  �شحتها.  تاأكيد  من  ميكنها 
مقدمتها  يف  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل����دول  �أن 
حذرت  قد  كانت  �ملتحدة  �لواليات 
��شتخد�م  م��ن  �ل�شورية  �حلكومة 
�أعربت  ك��م��ا  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي،  �ل�����ش��الح 
جهات غربية عن قلقها من ت�شرب 
�لرت�شانة  م��ن  كيميائية  �أ���ش��ل��ح��ة 
�لتي ميلكها �جلي�س �لنظامي �إىل 

�أيدي م�شلحي �ملعار�شة.
�التهام  �أ�شابع  �إي��ر�ن فوجهت  �أم��ا 
و�عترت  �مل��ع��ار���ش��ة،  مقاتلي  �إىل 
�جلماعات  با�شتخد�م  و�شفته  م��ا 
معادية  خ��ط��وة  لل�شالح  �مل�شلحة 

للب�شرية.
�خلارجية  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  ودع����ا 
�الإي���ر�ن���ي���ة ر�م����ن م��ه��م��ان بر�شت 
ومنظمات  موؤ�ش�شات  جميع  �م�س 
�إد�ن������ة هذه  �إىل  �الن�������ش���ان  ح��ق��وق 
م�شوؤولياتها  وحت���م���ل  �جل���رمي���ة 

�خلطرية، وفق تعبريه.
م��ن ج��ه��ة �خ����رى، ت�����ش��اءل��ت جملة 
كانت  �إذ�  ف��ي��م��ا  �الأم���ريك���ي���ة  ت���امي 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �شتقود  فرن�شا 
�ل�شورية  ل�����الأزم�����ة  ح����د  ل���و����ش���ع 
�لفرن�شين  �إن  وق��ال��ت  �ملتفاقمة، 
الإر�شال  ي�شتعدون  و�لريطانين 
�ملعار�شة  دع���م  �أج����ل  م��ن  �أ���ش��ل��ح��ة 
�ل�شورية، د�عية �إىل تزويد �ملعار�شة 
�ل�شورية باالأ�شلحة �لثقيلة �مل�شادة 

للطائر�ت وللدبابات.
وق��ال��ت �إن �حل��ظ��ر �الأوروب����ي على 

جاء  ���ش��وري��ا  �إىل  �الأ���ش��ل��ح��ة  �شحن 
�لواليات  د�ع��ي��ة  عك�شية،  ب��ن��ت��ائ��ج 
حتمل  �������ش������رورة  �إىل  �مل����ت����ح����دة 
م�شوؤولياتها، وم�شيفة �أن �لواليات 
�ملتحدة �شتدخل يف نقا�شات عميقة 
�الأوروبي  �الحت��اد  يف  �شركائها  مع 
يف �الأي�����ام �ل��ق��ادم��ة ب�����ش��اأن �الأزم���ة 

�ل�شورية.
لي�س جميع  �أن���ه  ت���امي  و�أو���ش��ح��ت 
�لدول �الأوروبية ترغب يف �أن ترفع 
ت�شدير  ع��ل��ى  �مل���ف���رو����س  �حل��ظ��ر 
�ل�شالح �إىل �شوريا، فاأملانيا �أعربت 

عن بع�س �لتحفظات.
و�أ�شافت تامي �أن ثمة جدال يحتدم 
�الأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  �إد�رة  د�خ����ل 
�إذ� كان  م���ا  ب�����ش��اأن  �أوب���ام���ا  ب�����ار�ك 
�ملتحدة  �ل����والي����ات  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب 
وبريطانيا  مو�كبة موقفي فرن�شا 
�لرئي�س  نهاية  يف حماولة تعجيل 

�ل�شوري ب�شار �الأ�شد.
ون�شبت �ملجلة �إىل وزير �خلارجية 
قوله  ك������ريي  ج������ون  �الأم������ريك������ي 
�ل���والي���ات  �إن  �مل���ا����ش���ي  �ل���ث���الث���اء 
�لبلد�ن  �ملتحدة ال تقف يف طريق 
�الأخرى �لتي �تخذت قر�ر تقدمي 
�أو  فرن�شا  ك��ان��ت  ���ش��و�ء  �الأ���ش��ل��ح��ة، 

بريطانيا �أو غريها .

بوتني يدعو نتنياهو لزيارة مو�سكو 
•• القد�ض املحتلة-رويرتز:

�ال�شر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�س  دعا  بوتن  �لرو�شي فالدميري  �لرئي�س  �ن  �م�س  ��شر�ئيلي  م�شوؤول  قال 
بوتن وجه  �ن  �لك�شف عن هويته  �ل��ذي طلب عدم  �مل�شوؤول  وق��ال  رو�شيا.  لزيارة  نتنياهو  بنيامن 
�لدعوة لنتنياهو يف خطاب لكن مل يتحدد موعد للزيارة. و�أ�شاف تلقى رئي�س �لوزر�ء نتنياهو خطابا 
من �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتن يهنئه فيه على ت�شكيل �حلكومة �جلديدة يف ��شر�ئيل ويدعوه 

لزيارة مو�شكو.
وتاأتي �لدعوة قبل ب�شع �شاعات من و�شول �لرئي�س �المريكي بار�ك �أوباما �ىل ��شر�ئيل يف �ول زيارة 
ر�شمية يقوم بها كرئي�س للواليات �ملتحدة وياأمل �أن تعيد ت�شكيل عالقاته �مل�شحونة عادة مع كل من 

�ال�شر�ئيلين و�لفل�شطينين.
��شتئناف  ي��اأم��ل  �ن��ه  ق��ال  حيث  �ملا�شي  �ال�شبوع  مو�شكو  عبا�س  حممود  �لفل�شطيني  �لرئي�س  وز�ر 

�ملحادثات مع ��شر�ئيل هذ� �لعام لكنه �أ�شاف �أن فر�س حدوث ذلك تبدو �شعيفة.

•• بغداد-وكاالت:

لالجئن  دوميز  خميم  �شربت  �لتي  �لعا�شفة،  ك�شفت 
�ل�شورين يف �لعر�ق يوم �ل�شبت �ملا�شي و�أدت �إىل مقتل 
طفل و�إ�شابة �أكرث من 18 الجئا �آخرين بجروح، عن 
تز�يد عددهم  ت��زد�د مع  �لتي  �لالجئن  ه��وؤالء  معاناة 

يوما بعد �آخر.
�شمال  كلم   70 بعد  على  �ل��و�ق��ع  �ملخيم  م��دي��ر  وق���ال 
غربي دهوك خالد ح�شن �إن �لرياح �لقوية ت�شببت يف 
خيمة،  �أل��ف  ع�شرين  �إجمايل  من  خيمة   113 �قتالع 
وذكر �أن �جلهات �ملعنية ت�شعى حالياً الإقامة خميم �آخر 
وبح�شب  �ل��ع��ر�ق،  �شمال  �أرب��ي��ل  حمافظة  يف  لالجئن 
�إد�رة خميم دوميز ، فاإن عدد �لالجئن �ل�شورين فيه 

بلغ �أكرث من خم�شن �ألف �شخ�س.
ده��وك حممد  �لهجرة يف حمافظة  د�ئ���رة  و�أك���د مدير 
�الإقليم  �ل�شورين يف  �أن عدد �لالجئن  عبد �هلل حمو 
�لالجئن  ع��دد  �إن  وق���ال  �شخ�س،  �أل���ف  ثمانن  ق���ارب 

يزد�د مبعدل خم�شمائة �إىل �شتمائة �شخ�س يومياً.
و�أ�شاف �أن خميم فايدة )40 كلم جنوب مركز دهوك( 
ي�شم �أكرث من 14 �ألف الجئ، وهناك �أكرث من 1080 
�أ���ش��رة �شورية لها ع��الق��ات ق��ر�ب��ة م��ع ع��و�ئ��ل ك��ردي��ة يف 
يتطلب  �الأع���د�د  وتز�يد  معهم.  للعي�س  �نتقلت  �أرب��ي��ل، 
�أن خ�ش�شت  ب��ع��د  خ��ي��م��ة،  ث��الث��م��ائ��ة  م��ن  �أك���رث  ن�شب 

للمخيم �أر�س مب�شاحة �أكرث من 110 دومنات .
و�أو�شح �أن �أعد�د �الأ�شر �لو�فدة يف تز�يد ملحوظ، معربا 
عن خ�شيته من �أن يكون عدد �لالجئن خارج �لطاقات 
خطة  �أع��دت  د�ئ��رت��ه  �أن  م�شيفا  للمخيم،  �ال�شتيعابية 
�لالجئن  ال�شتيعاب  م��ر�ح��ل  �أرب��ع��ة  م��ن  مكونة  عمل 

وتقدمي �خلدمات لهم.
و�أ�شار حمو �إىل �أن رئا�شة �الإقليم �أ�شدرت �أو�مر لتحويل 
مئات �الأطنان من �لقمح و�لوقود �إىل �جلانب �ل�شوري، 
يف  �أطلقت  �لتي  و�مل�شاعد�ت  �لترعات  حملة  �إط���ار  يف 
�لتابعة  �ل��الج��ئ��ن  ���ش��وؤون  مفو�شية  ب��رع��اي��ة  �الإق��ل��ي��م 

لالأمم �ملتحدة.
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يف �أغنية يت�سّمنها �ألبومها �جلديد

كارال �ساركوزي تهجو البطريق فرن�سوا هولندا..!
•• الفجر – عبد املجيد بن عمر: 

 رميوند  وزوجته ال يخفيان عدم 
�حرت�مها للبطريق .  رميوند هو 
�ال�شم �مل�شتعار للرئي�س �لفرن�شي 
�ل�شابق نيكوال �شاركوزي يف و�حدة 
م���ن �الأغ������اين �جل���دي���دة �ل�����و�ردة 
ب��روين �شاركوزي،  ك��ارال  �لبوم  يف 
�شيتم توزيعه �شهر �أفريل �لقادم. 
�لبطريق هو عنو�ن �أغنية �أخرى 
�شورة  ت��ر���ش��م  �الأل���ب���وم،  نف�س  يف 
���ش��ل��ب��ّي��ة ل��ل��رئ��ي�����س �ال����ش���رت�ك���ي 
وكيف  ه��والن��د،  فر�ن�شو�  �حل��ايل 
�لر�شمية  �ل�����ش��ورة  ت�شتح�شر  ال 
�الأغنية  تتحدث  عندما  للرئي�س 
عن  �لبطريق مبفرده يف حديقته 

؟
�وبزرفاتور  نوفيل  ملجّلة  يف حو�ر 
�شيدة  �أو�����ش����ح����ت  �ل���ف���رن�������ش���ي���ة، 
هذه  �أّن  �ل�شابقة  �الأوىل  فرن�شا 
�الأغنية تتعّلق بالنا�س �لغليظن، 
و�مل�����زع�����ج�����ن وث���ق���ي���ل���ي �ل����ظ����ل، 
و�أنا  ف�شيلة،  و�لكيا�شة  �ملجاملة 
�أج���د �الأع�����ذ�ر الأول��ئ��ك �لذين  ال 
ت�شر  مل  �أّن���ه���ا  �إاّل   . ميلكونها  ال 
علم  رغ��م   ، هوالند  فر�ن�شو�  �إىل 
�جلميع باأن كارال بروين �شدمت 
ت���ع���ام���ل بها  �ل����ت����ي  ب���ال���ط���ري���ق���ة 
فرن�شو� هولند� ورفيقته فالريي 
، معهما خالل عملّية  تريرو�يلر 
 15 �الليزيه  يف  �ل�شلطة  �نتقال 

ماي 2012.
م��ت��ع��ّه��دة �أع���م���ال ك�����ارال ب����روين، 
�أّن  ت�����رى  ر�م������ب������ازو،  ف���ريون���ي���ك 
، وق���ال���ت  �لغريب  �ل��ت��اأوي��ل ح���ّر 
لل�شاأن  �ملتابعن  �ل�شحفين  �أن 
�إ�شارة  �ل�شيا�شي يرون يف �الأغنية 

هولند،  ف��رن�����ش��و�  و�ال����ش���رت�ك���ي 
�شاركوزي  لنيكوال  ميكن  وق��ال��ت 
�أن يقي فرن�شا من هذ� �ل�شيناريو 
�ملفزع.. ولكن من جهتي ال �رغب 

يف عودته من جديد .
ورغ��م ك��ل ه��ذ�، ف��ان �أغنية كارال 
معاك�شا،  �نطباعا  تعطي  ب��روين 
وقد ت�شاءل مقرب من �شاركوزي 
�شتدور  متى  عري�شة،  بابت�شامة 
م����ب����ار�ة �ل����ع����ودة ب���ن رمي���ون���د و 
، م�شيفا وم��اذ� لو عاد  �لبطريق 
عبارة  �إىل  �إ����ش���ارة  يف   ، رمي��ون��د؟ 
ه��والن��د يف  ل��ف��ر�ن�����ش��و�  خمت�شرة 
�لزر�عة، رد� على �لطفل  �شالون 
نيكوال  ي������رى  �أن  ي����ري����د  �ل�������ذي 
�����ش����ارك����وزي: �أن�����ت ل���ن ت����ره م���ّرة 

�أخرى. 

�أف�شل �لبقاء يف ميد�ن �ل�شيا�شة، 
جميل  �الأغ��ن��ي��ة  �إي���ق���اع  م�شيفا: 

ومكتوبة ب�شكل جيد .
�إّن �أغنية كارال بروين يبدو وكاأّنها 
تتنّزل يف خانة فنون �نتقام �مر�أة 
. وعلى عك�س ما تقول، فان كارال 
وهي  بال�شيا�شة،  مغرمة  ت��ز�ل  ال 
�شروطها  ع��ن  ت��دري��ج��ي��ا  ت��ت��خ��ّل��ى 

للعودة �إىل �شاحتها. 
ف��ف��ي �أك���ت���وب���ر، ����ش��ت��ب��ع��دت ع���ودة 
زوج���ه���ا ل��ل��ح��ي��اة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، بل 
��شتحالة ذلك. يف فيفري،  �أّك��دت 
ن��ق��ل ع��ن��ه��ا �مل���وق���ع �الل���ك���رتوين 
جتمع  �ن  ت���وّق���ع���ه���ا  �أت���الن���ت���ي���ك���و 
رئا�شّية  م����ن  �ل���ث���ان���ي���ة  �جل����ول����ة 
2017 بن مارين لوبان زعيمة 
�ملتطرف  �ل���ف���رن�������ش���ي  �ل���ي���م���ن 

حن  يف  �شيا�شية،  �شخ�شية  �إىل 
�أّن غريهم من �ملهن �الأخ��رى قد 
يفكرون يف �شخ�س �آخر . ويف ذ�ت 
�أّن  �إىل  ب�شخرية  �أ���ش��ارت  �ل�شياق، 
�إحدى  يف  وردت  �شوفيتيل  كلمة 
�الأغ��ن��ي��ات: وق��د ي��رى �شحفيون 
�ال�شرت�كي  �إىل  �إ����ش���ارة  ذل���ك  يف 
به  تعلقت  �ل��ذي  ك��ان)  �شرت�و�س 
بع�س �لف�شائح �جلن�شية( يف حن 

�أّن �الأغنية �شّجلت قبل عام .
ك���ارال  �أن  ف���ريون���ي���ك،  و�أق�����ش��م��ت 
بروين و�لد�ر �ملنتجة لال�شطو�نة 
�الأ�شكال  من  �شكل  ب��اأي  ت�شعى  ال 
�إ�شاعة  ع���ر  ل��الأل��ب��وم  ل��ل��رتوي��ج 
ح�شابات  ب��ت�����ش��ف��ي��������������ة  ت����ق����ول 

�شيا�شّية.
�الأغلبية �ال�شرت�كية �حلاكمة يف 

على  �لفعل  بعد  ت��رد  مل  فرن�شا، 
�ل�شابقة.  �الأوىل  �ل�شيدة  �أغنية 
جان  �ال�شرت�كي  �لنائب  و�كتفى 
رّده  يف  ك��م��ب��ادل��ي�����س  ك��ري�����ش��ت��وف 
لوفيغارو،  ل�شحيفة  ���ش��وؤ�ل  على 
بالقول: مل �أرى، مل ��شمع، وغري 

مهتّم ... 
كري�شتيان  �ع���ت���ر  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
جاكوب، رئي�س كتلة نو�ب �الحتاد 
�لرملان  يف  �جلمهورية  �ج��ل  من 
�أغنية  �أن  �جل��م��ع��ة،  �ل��ف��رن�����ش��ي، 
ك����ارال ب����روين �ل��ت��ي ت�����ش��ري فيها 
�إىل �أّن فر�ن�شو� هوالند كان غري 
م��ه��ذب  �خ���ت���ز�ل م��ت�����ش��ّرع  ميكن 
�أخ��رى على  �ط��رح مالحظات  �أن 
�أن  �أعتقد  ولكن  فر�ن�شو� هوالند 
م��ا مت ه��و �خ��ت��ز�ل م��ت�����ش��ّرع.. �أنا 

�ساركوزي يدعو الليبيني للوحدة 

•• القاهرة-وكاالت:

ق��رر �ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام �مل�����ش��ري حب�س �أح��م��د ق���ذ�ف �لدم 
من�شق �لعالقات �مل�شرية �لليبية يف عهد معمر �لقذ�يف 

�لتحقيق،  ذم����ة  ع��ل��ى  ي��وم��ا  ث��الث��ن 
عقب ت�شليم نف�شه لل�شرطة �مل�شرية 
و�ل�����ش��رط��ة �ل��دول��ي��ة �إن���رتب���ول �أم�س 
كما  م���ن���زل���ه،  ح�������ش���ار  ب���ع���د  �الأول، 
م�شوؤولن  �أي�����ش��ا  �ل�����ش��رط��ة  �عتقلت 
��شتجابة  ���ش��اب��ق��ن  �ث���ن���ن  ل��ي��ب��ي��ن 
ل��ط��ل��ب �حل���ك���وم���ة �ل��ل��ي��ب��ي��ة. وق����ال 
مكتب  رئي�س  جرج�س  �شمري  ك��ام��ل 
�لنائب  مب��ك��ت��ب  �ل�������دويل  �ل���ت���ع���اون 
ق��رر حجز  �إن مكتبه  �مل�����ش��ري  �ل��ع��ام 
ال�شتيفاء  يوما  ثالثن  �ل��دم  ق��ذ�ف 
يف  و�أ���ش��اف  لليبيا.  ت�شليمه  ���ش��روط 
وقت الحق �أن مكتبه قرر �أي�شا حجز 
لليبيا  �شابق  �شفري  وه��و  ماريا،  علي 

كان  �ل��ذي  من�شور  و�أحم��م��د  مب�شر، 
مقربا من �لقذ�يف، ثالثن يوما لكل منهما.

فيها  �مل��ط��ل��وب��ون  �لتهم  جرج�س  ق��ال  �شابق  وق��ت  ويف 
باتفاقيات  ليبيا  تو�فينا  �أن  وطلبنا  م��ايل،  ف�شاد  كلها 
�لتبادل �ملوقعة بينها وبن م�شر، و�أن تر�شل �أدلة تثبت 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ق���ال���ت ���ش��ح��ي��ف��ة ن���ي���وي���ورك ت���امي���ز �الأم���ريك���ي���ة �م�س 
للمقاومة  �رت��ك��از  كنقطة  ب���رزت  �الأن��ب��ار  حمافظة  �إن 
و�شد   ، �مل��رك��زي��ة  �حلكومة  �شد  �ل��ع��ر�ق  يف  �ملت�شاعدة 
�إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت  �الأ�شد.  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س 
�ملالية و�أرف��ع �شيا�شي  �لعي�شاوي، وزي��ر  �أن ه��روب ر�ف��ع 
�شني يف حكومة رئي�س �لوزر�ء نوري �ملالكي، موؤخر� ُيعد 
�أحدث دليل على �أن �لتوتر�ت �لطائفية �مل�شتمرة تبدد 
و�لوحدة  �ل�شيا�شي  �ال�شتقر�ر  على  معقودة  �آم���ال  �أي 

�لوطنية يف �لبالد.
ونقلت عن دبلوما�شي �أمريكي رف�س �لك�شف عن ��شمه 
مر�عاة الأ�شول �لروتوكول �لقول من �خلطورة مبكان 
�أن تكون هناك �أقلية تعي�شة من �ل�شكان على �حلدود مع 
�شوريا، ويف هذه �حلالة �شيكون هناك �حتمال الأن ينتقل 

�التهامات لنتخذ �أو ال نتخذ قر�ر �لت�شليم. 
من جهته قال مدير �الأمن �لعام �مل�شري �للو�ء �أحمد 
حلمي �إن قذ�ف �لدم �شلم نف�شه لل�شرطة بعد حما�شرة 
منزله وتبادل �إطالق �لنار معه ��شتمر �شاعات طويلة. 
�لقب�س  �أل��ق��ت  �ل�����ش��رط��ة  �أن  و�أ����ش���اف 
و�أحممد  م���اري���ا  ع��ل��ي  ع��ل��ى  �أي�������ش���ا 
�لثالثة  �ح���ت���ج���از  و�أن  م���ن�������ش���ور، 
�ل�شرطة  م���ن  ل��ط��ل��ب  ����ش��ت��ج��اب��ة  مت 
�ل�شلطات  �لتي طلبت منها  �لدولية 
عليهم  �ل���ق���ب�������س  �إل�����ق�����اء  �ل��ل��ي��ب��ي��ة 
ليبيا.  ق�شايا يف  للتحقيق معهم يف 
قذ�ف  ق��ال  منزله  م��غ��ادرت��ه  وقبيل 
�إن  تلفزيونية  ت�شريحات  يف  �ل���دم 
م�شلحن هاجمو� منزله ليل �الثنن 
بن  ج��رت  ��شتباكات  و�إن  �ل��ث��الث��اء 
م�شيفا  �خلا�س،  وحر�شه  �مل�شلحن 
و�أعتقد  �شفوفنا  يف  �إ���ش��اب��ات  هناك 
�أخ��رى يف �لطرف  �إ�شابات  �أن هناك 
�الآخ��ر. وقلل ق��ذ�ف �ل��دم من �أهمية 
�مل�شري  �لعام  للنائب  �إنه �شيقدم بالغا  توقيفه، وقال 
مع  هاتفي  �ت�شال  يف  م�شيفا  �لليبية،  �ل�شلطات  �شد 
�أنا يف طريقي �الآن للنائب  وكالة �ل�شحافة �لفرن�شية 

�لعام ب�شحبة حمامن .

ما يحدث يف �شوريا �إىل حمافظات �لعر�ق �لغربية .
وو�شفت نيويورك تاميز �لعي�شاوي باأنه �شوت �عتد�ل 
�لتح�شن يف  �إىل  �الإح�شا�س باحلاجة  ي��زد�د فيه  بلد  يف 
�ل�شحيفة من  �إن �خل��وف بح�شب  ثم   . وج��ه �حلكومة 
�إىل  ظهر  �شعور  �ل�شنة  تهمي�س  �إىل  يعمد  �ملالكي  �أن 
�لعر�ق  �الأمريكية من  �لقو�ت  �أثناء رحيل  �لعلن حتى 
بنهاية 2011. ومل يكن �لعي�شاوي وال طارق �لها�شمي 
نائب �لرئي�س �لذي فّر �إىل تركيا بعد �أن �تهمه �ملالكي 
باالإعد�م  عليه  وُح��ِك��م  �غتياالت  فرقة  على  باالإ�شر�ف 
�شنيون  زع��م��اء  فهناك  �ل��ه��ارب��ان،  وحدهما  بعد-  فيما 

�آخرون �آثرو� �الختباء �أي�شا.
�لق�شية  �ع��ُت��رت  �لتي  ه��ي  �لعي�شاوي  م�شاكل  �أن  بيد 
�مل���ح���وري���ة ل����دى �ل�����ش��ن��ة ع��ل��ى م���ا ي��ب��دو وق����د ��شتجار 
�لعي�شاوي بال�شيخ �أحمد �أبو ري�شة، وهو زعيم قبلي قاد 

حركة �ل�شحوة �شد تنظيم �لقاعدة يف �لعر�ق.

باأّنه  ي���زه���َو  �أن  ك���ان  الأّي  مي��ك��ن 
�لتاريخ  �لبديل،  �لتاريخ  �شيخلق 
يوجد  ال  وبب�شاطة  الأّن���ه  �مل�����ش��اّد، 
�ملّت�شمننْ  والوع��ي��ه  وع��ي��ه  يف  �إاّل 
باحلقد و�لرغبة يف �لثاأر و�جلهل 
وبكّل  الأّن���ه  ومفا�شله،  ب��ال��ت��اري��خ 
�شدق ال ميكن �أبد� �أن ُيكتب هكذ� 

تاريخ ! فما هكذ� ُيورد �لتاريخ!.
و�ع��ت��ر �أن ع��ي��د �ال���ش��ت��ق��الل هو 
عيد �نعتاق بلد هو تون�س وذكرى 
كّل �ل�شعب �لتون�شي �لذي �شّحى 
م���ن �أج���ل���ه���ا ف��ه��ل م���ن �حل�����ّق �أن 
�لذكرى  بهذه  �الحتفال  نغمطه 

�لعزيزة عليه؟.
ه��ذ� وق��د ق��ال رئي�س حركة ند�ء 
�ل�شب�شي  ق��اي��د  �ل��ب��اج��ي  ت��ون�����س 
من  �أن  �أم�����س  �إذ�ع����ي  ت�شريح  يف 
�لوطني  �ل��ك��ف��اح  يف  ي�����ش��اه��م  مل 
بذكرى  يهتم  ال  �ال�شتعمار  �شد 
غياب  يف�شر  ما  وهذ�  �ال�شتقالل 

�ملظاهر �الحتفالية يف �لبالد.
�لرئي�س  ن��ح��ي  �ل�����ش��ب�����ش��ي  وق�����ال 
�مل���رزوق���ي ع��ل��ى �ح��ت��ف��ال��ه بذكرى 

�لعي�س  و�إر�دة  �لوطنية  �ل��وح��دة 
�مل�شرتك.

يف ح��ن �ع��ت��رت ح��رك��ة �لنه�شة 
�أهد�ف  حتقيق  "�إن  لها،  بيان  يف 
�ل�����ث�����ورة يف �حل����ري����ة و�ل���ك���ر�م���ة 
و�ل��ع��د�ل��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة يف �إط���ار 
�الإ�شالمية  �لعربية  �شعبنا  هوية 
هو �مل�شمون �حلقيقي لال�شتقالل 
يف  حت��ق��ي��ق��ه  �إىل  ن����دع����و  �ل�������ذي 
ت�شافر جلهود كل �أبناء �لوطن يف 

�ل�شلطة وخارجها.
م��ن ج��ه��ت��ه، �أك���د �ل��ط��اه��ر هميلة 
�لوطني  �مل���ج���ل�������س  يف  �ل����ن����ائ����ب 
�لتون�شي  �ل�شعب  �أّن  �لتاأ�شي�شي 
الأّن  �ال�شتقالل  بعيد  يحتفل  مل 
ب��ه، م�شيفا  �ل��رتوي��ك��ا ال تعرتف 
: لو كانت �لرتويكا تعرتف بهذه 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ع��ّم��ت �ل��ف��رح��ة �لبالد 
ول��ك��ن ي��غ��ل��ب �ل���ي���وم ع��ل��ى �لبالد 
�حل����زن وال ي��وج��د ب��ه��ا ول���و علم 

و�حد.
تون�س  الأّن  ح��زي��ن  �أن����ا  و�أ����ش���اف 

حزينة �ليوم ..
بعيد  حت��ت��ف��ي  ت��ون�����س  �أن  ي���ذك���ر 
����ش��ت��ق��الل��ه��ا �ل������ذي ي����و�ف����ق 20 
�لتوقيع  ي��وم   ،1956 ع��ام  م��ار���س 
ع��ل��ى وث��ي��ق��ة �ال����ش���ت���ق���الل �ل���ذي 
يعّد �حلبيب بورقيبة باين دولته 

�حلديثة.

خطابه  ون����ث����ّم����ن  �ال�����ش����ت����ق����الل 
م�شيفا  �ل��ذك��رى،  ه��ذه  مبنا�شبة 
بذكرى  �الحتفال  مظاهر  غياب 
تتحمل  �مل�������دن  يف  �ال����ش���ت���ق���الل 

م�شوؤوليته �حلكومة".
�ملن�شف  �مل���وؤق���ت  �ل��رئ��ي�����س  وك����ان 
�أم�س يف خطاب  �أكد  �ملرزوقي قد 
باملنا�شبة، �أّن �لتون�شين يرهنون 
يف هذ� �ليوم على وفائهم للما�شي 
ول��ت�����ش��ح��ي��ات �الآب������اء و�الأج�������د�د، 
�أوفياء  �أي�شا  �إياهم ليكونو�  د�عيا 
و�أحفادهم،  الأطفالهم  للم�شتقبل 
�أجمل تعريف  �أن  متذكرين دوما 
للوطن هو �لذي يقول �إنه �الأر�س 
�لتي ورثناها من �آبائنا و�أجد�دنا 
وعلينا  �أحفادنا  من  و��شتعرناها 

�إرجاعها لهم يف �أح�شن حال. 
�لدولة  ب��ن��اء  �إىل  �مل��رزوق��ي  ودع���ا 
و�مل��ج��ت��م��ع �حلّر  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�أ�شناف  ك��ل  ع��ن  بعيد�  �ل��ت��ع��ّددي 
�أن  ميكن  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شي  �لعنف 
�شكل  يف  وع��ق��ود�  �شنينا  يتو��شل 
�أو �آخ����ر م��ه��دد� �أه����م م��ا من��ل��ك : 

•• الفجر – تون�ض - خا�ض

�لفرن�شية  �لعا�شمة  د�شنت بلدية 
ب��اري�����س ���ش��ب��اح �أم�������س �الأرب����ع����اء، 
�لتمثال �لن�شفي للزعيم �لتون�شي 
�لر�حل �حلبيب بورقيبة بالد�ئرة 
�ل�������ش���اب���ع���ة، مب��ن��ا���ش��ب��ة �ل���ذك���رى 
لذكرى  و�خل���م�������ش���ن  �ل�����ش��اب��ع��ة 
�ال�شتعمار  م��ن  تون�س  ��شتقالل 

�لفرن�شي..!
�حتفال  با�شتثناء   ، ت��ون�����س  ل��ك��ن 
بقرطاج،  �لرئا�شة  بق�شر  ر�شمي 
غابت عن معظم مدنها وجهاتها، 
وع���ن ���ش��و�رع��ه��ا و�أن��ه��ج��ه��ا معامل 

�لزينة و�الحتفال بهذ� �ليوم.
�لتون�شين  مئات من  وقد جتّمع 
ب�����������ش�����ارع �حل�����ب�����ي�����ب ب����ورق����ي����ب����ة 
ب��ال��ع��ا���ش��م��ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة وق�����ررو� 
�ل�شابعة  ب���ال���ذك���رى  �الح���ت���ف���ال 
بالدهم  ال���ش��ت��ق��الل  و�خل��م�����ش��ن 
يف غياب تام الأي �شكل من �أ�شكال 
�الحتفاالت �لر�شمية حيث �شّجل 
غ���ي���اب ت����ام ل����الأع����الم و�ل����ر�ي����ات 
�ل��وط��ن��ي��ة و�ل���الف���ت���ات �ل��ت��ي من 
�لدولة  باحتفال  توحي  �أن  �شاأنها 

بهذه �لذكرى … 
وقد �شهد �ل�شارع غ�شب �ملو�طنن 
و��شتياءهم  لعدم �يالء �حلكومة 
�أهمية لعيد  �ل�شيا�شية  و�الأح��ز�ب 
�ال���ش��ت��ق��الل �ل�����ذي ن��ا���ش��ل��ت من 
�أجله �الأجد�د على حّد تعبريهم، 
و����ش��ت��غ��رب��و� م��ن ع��دم رف��ع �لعلم 
�ملنا�شبة،  ه��ذه  مثل  يف  �لتون�شي 
�لرتويكا  �أّن  �إىل  بع�شهم  و�أ���ش��ار 

�حلاكمة ق�شمت �لبالد.
و�أع������رب ب��ع�����س �ل��ت��ون�����ش��ي��ن عن 
هذه  �إح���ي���اء  ع���دم  م��ن  ��شتيائهم 
ما  رغ���م  ر���ش��م��ي  ب�شكل  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
�ل��ذك��رى م��ن مكانة  حتمله ه��ذه 
يف ق���ل���وب �ل��ت��ون�����ش��ي��ن ع��ل��ى حد 
تعبريهم، موؤكدين �أّن �ال�شتقالل 
ه����و ث����م����رة ن�������ش���ال �أج�����ي�����ال من 
�خلطاأ  م���ن  و�ن�����ه  �ل��ت��ون�����ش��ي��ن، 
بورقيبة  ب��ال��زع��ي��م  ف��ق��ط  رب��ط��ه 
�الأخ�������ري  ه�������ذ�  ك�������ان  و�ن  ح����ت����ى 
�أه������ّم رم������وزه �ل��ت��اري��خ��ي��ة وب���اين 
�حلديثة،  �ال���ش��������������������ت��ق��الل  دول�����ة 
م��الح��ظ��ن �ن �خل��ل��ط ب��ن هذه 
من  و�مل��وق��������ف  �لوطنية  �ل��ذك��رى 

تون�س  لتاريخ  �إ�شاءة  هو  بورقيبة 
وتنّكر له.

ع��دد من �حل�شور هذ�  ف�شر  كما 
"�لفتور �حلكومي" �إز�ء �ملنا�شبات 
�لوطنية بوجود نوع من �لقطيعة 
ب����ن �حل���ك���وم���ة �حل���ال���ي���ة وب���ن 
ت��اري��خ �ل���ب���الد، م��وؤك��دي��ن يف ذ�ت 
�لوقت وجود تناق�س بن موقف 
�حل����ك����وم����ة �مل���ع���ل���ن جت������اه رم����وز 
�لوطنية،  �مل��ن��ا���ش��ب��ات  و  �ل���وط���ن 
وب�����ن مم���ار����ش���ات���ه���ا ع���ل���ى �أر������س 
�إىل"�أن  بع�شهم  و�أ���ش��ار  �ل��و�ق��ع، 
�حلكام �جلدد لتون�س ال يعرتفون 

برمزية 20 مار�س".
تون�شية  �إع��الم  و�شائل  نقلت  وقد 
�ملوؤرخن  بع�س  فعل  ردود  �أم�����س 
ب����خ���������ش����و�����س غ������ي������اب م���ظ���اه���ر 
�ال�ش���تقالل  ب��ذك��رى  �الح��ت��ف��ال 
و�قت�شارها  وج���ه���وي���ا  ���ش��ع��ب��ي��ا 
ر�ش���مية  �ح���ت���ف���������������������������االت  ع���ل���ى 

بروتوكولية..
ويف ه����ذ� �ل�����ش��ي��اق �ع���ت���ر �مل�����وؤرخ 
�أّن  بوقرة،  �جلليل  عبد  �لتون�شي 

�لهامة،  �لوطنية  �ل��ذك��رى  ه��ذه 
�كتوبر   15 ف��ل��ن��ت��ذك��ر   ": وق����ال 
و9  جانفي  و20  جويلية  و25 
ون�شاء  رج��ال  خ��رج  �فريل عندما 
بهذه  لالحتفال  و�شيوخ  و�أطفال 
ر�شمي  �شمت  ظ��ل  يف  �مل��ن��ا���ش��ب��ات 

وكان �الأمر ال يهم �حلكومة". 
لهذه  �لدولة  تثمن  و�عتر عدم 
"تنكر  �ملهّمة  �لوطنية  �ملنا�شبات 

لتاريخ �لبالد �لتون�شية ". 
هو  ح������دث  م����ا  �أن  �إىل  و�أ�������ش������ار 
وعدمية،  �شلبية  ق����ر�ءة  نتيجة 
�أن  �أ�شحابها  ي��رى  ق��ول��ه،  ح�شب 
دول���ة �ال���ش��ت��ق��الل �خ��ت��ارت نهجا 
تغريبّيا، و�ن �الحتفال مبثل هذه 
بها  �ملرتبطة  �لوطنية  �ملنا�شبات 
مبثابة �لدعوة ملو��شلة ذ�ت �لّنهج 
�أ�شحاب  ي��ع��م��ل  �ل��ت��ي  �ل��ت��غ��ري��ب��ي 
مثل هذه �لقر�ء�ت جاهدين على 
�إل��غ��ائ��ه م��رت��ك��زي��ن يف ذل���ك على 
�أدى  بع�س مو�طن �الإخفاق، مما 
للمكا�شب  �لتنكر  ي�شبه  م��ا  �إىل 
�ل��ت��ي حتققت م��ن��ذ �ال���ش��ت��ق��الل ، 

�لذكرى  بهذه  �الحتفال  جتاهل 
ع���ل���ى �مل�������ش���ت���وى �ل���ر����ش���م���ي، هو 
�شوى  تف�شريه  مي��ك��ن  ال  جت��اه��ل 
�ال�شتقالل  مب��ع��ن��ى  ب��اال���ش��ت��ه��ت��ار 
��شتقالل  �عتباره  على  ورمزيته 
��شتقالال  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة  ل���������الإر�دة 
جميع  على  �ل�شيادية  ل��ل��ق��ر�ر�ت 
�مل�شتويات ولي�س جمرد ��شتقالل 

لالإد�رة.
�أن يكون هذ�  وتخوف بوقرة من 
�أو ت��ر�ج��ع��ا عن  �ل��ت��ج��اه��ل ت��ن��ك��ر� 
�ل��ت��ي حققها  �مل��ك��ا���ش��ب �حل��دي��ث��ة 
�أّن  خ���ا����ش���ة  �ال����ش���ت���ق���الل  ج���ي���ل 
�الأو�شاط �ل�شيا�شية عّرت �أخري� 
يهدد  �أن  ميكن  مما  تخوفها  عن 
و�حلديثة  �ل��ع��م��وم��ي��ة  �مل���در����ش���ة 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ة م����ن ت��غ��ي��ري ج����ذري 
كمدر�شة  وخ�شو�شيتها  لوجهتها 
عمومية  حديثة  تون�شية  وطنية 

وجمانية وخمتلطة. 
من جهته الحظ �الأ�شتاذ م�شطفى 
�الأوىل  �مل��رة  لي�شت  باأنه  �لتليلي، 
�لتي تتجاهل فيها �حلكومة مثل 

وما يف�ّشر جتاهل حّكام �ليوم ملثل 
هذه �ملنا�شبات . 

�أد�ن �مل��وؤرخ و�جلامعي  من جهته، 
�ل�شيا�شي  �ل��ت��اري��خ  يف  �مل��خ��ت�����س 
�مل��ع��ا���ش��ر خ��ال��د ع��ب��ي��د، يف مقال 
�لتون�شية  �ل�����ش��ح��ف  ب���اإح���دى  ل��ه 
�لعيد وهي  فيه  ب��ات  �لتي  �حل��ال 
على  ب��احِل��د�د  "�أ�شبه  ي��ق��ول  كما 
رم��زي��ت��ه ودالل���ت���ه، ح���ال ب���ات من 
�شبه �ملوؤّكد �أّنه ثّمة من يدفع كي 
ت��ت��و�رى ه��ذه �ل��رم��زي��ة يف ظالل 
�لو�شع �حلايل  مت�شابكة، ت�شابك 
و�أ�����ش����اف،  وتعّقده"  ت��ون�����س  يف 
"فكاأّن �أعيادنا باتت ماآمت يف ماآدب 
ورهينٌة  �لبالد،  بهذه  �ملرتّب�شن 
�أ���ش��ب��ح قَدر  �أّن���ه  ل��ك��ّل م��ن يعتقد 
هذه �لبالد ولكّل من يفرك يديه 
لكن...  فيها،  ُمّكن  �أّن��ه  منه  ظّنا 

�إىل حن !".
ميكن  "ال  �ن��ه  على  عبيد  و���ش��ّدد 
�لتاريخ  ي����ح����ّرف  �أن  ك�����ان  الأّي 
ن�شال  ت����اري����خ  م���و�����ش���ع���ه،  ع����ن 
ال  �ال���ش��ت��ع��م��ار،  ���ش��ّد  �لتون�شين 

من مكر �لتاريخ يف ذكرى ��ستقالل تون�ض

ح�سر بورقيبة يف باري�س.. وغاب عن �سوارع تون�س..!

ا�ستقالة وزير فرن�سي بف�سيحة احتيال �سريبي 
•• باري�ض-وكاالت:

�لتهرب  ملف  يتوىل  �ل��ذي  ك���اوز�ك،  ج��ريوم  خز�نتها  وزي��ر  ��شتقالة  �لفرن�شية  �لرئا�شة  �أعلنت 
�ل�شريبي، من من�شبه عقب �شاعات من فتح حتقيق يف ق�شية �حتيال �شريبي عرفت با�شم ف�شيحة 
كاوز�ك. وقالت �لرئا�شة يف بيان �إن �لرئي�س فر�ن�شو� هوالند �أنهى عمل كاوز�ك بناء على طلبه يف 
�أعقاب �إعالن �ملدعن يف فرن�شا فتح باب �لتحقيق مع �لوزير ب�شاأن تقارير حتدثت عن �حتفاظه 
�لفرن�شي قد طلب قبل  �ل�شر�ئب. وكان �الدع��اء  للتهرب من  �شوي�شر�  بح�شاب م�شريف �شري يف 
ذلك بثالث �شاعات فتح حتقيق ر�شمي يف �لق�شية �لتي باتت تعرف با�شم ف�شيحة كاوز�ك �لذي 
يقود �حلملة �شد �لتهرب �ل�شريبي يف �لبالد. وقال مكتب �الدعاء يف باري�س �إنه طلب فتح حتقيق 
�شامل يف �لق�شية بعد �أن �أظهر حتقيق �أويل �أن �لرجل كان يتحدث عن ح�شاب �شري يف �شوي�شر� يف 
ت�شجيالت تعود �إىل عام 2000. و�أ�شار �الدعاء �إىل �أن ثمة ثالثة �شهود �أقرو� باأن �ل�شوت �ملوجود 

يف �لت�شجيالت هو �شوت �لوزير، بعد �أن قام ممثلو �الدعاء بت�شغيل �لت�شجيالت �أمامهم.

حب�س قذاف الدم متهيدًا لت�سليمه اإىل ليبيا 

التوترات الطائفية تهدد العراقيني 

�ملوكب فى باري�ض

كارال بروين �شاركوزى�ل�شورة �لر�شمية للبطريق

•• طرابل�ض-وكاالت:

�شاركوزي  نيكوال  �ل�شابق  �لفرن�شي  �لرئي�س  دع��ا 
�لليبين �إىل �حلر�س على وحدة بالدهم وحتقيق 
�لثورة  ب��ع��د  ف�شلهم  �أن  م��ن  حم����ذر�   ، �مل�����ش��احل��ة 

�شيجلب تد�عيات على كثري من دول �لعامل.
وج����اء ذل���ك خ���الل زي����ارة ق���ام ب��ه��ا ���ش��ارك��وزي �إىل 
بنغازي  وم���دي���ن���ة  �ل��ل��ي��ب��ي��ة ط��ر�ب��ل�����س  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
ل��ب��دء �لعمليات  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل���ذك���رى  ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع 
�الأطل�شي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف  ب��ه��ا  ق���ام  �ل��ت��ي  �لع�شكرية 

�لناتو �شد قو�ت �لعقيد �لر�حل معمر �لقذ�يف.

وزير  برفقة  �الأول  �أم�س  �ل�شابق  �لرئي�س  وو�شل 
�خلارجية �ل�شابق �أالن جوبيه ووزير �شابق �آخر �إىل 
مطار معيتيقة �لع�شكري على منت طائرة خا�شة 
��شتاأجرتها طر�بل�س، بناء على دعوة �ملجل�س �ملحلي 

يف �لعا�شمة، وفق رئي�شه �شاد�ت �لبدري.
�ملحلي  �ملجل�س  �ألقاها يف  كلمة  �شاركوزي يف  وق��ال 
�شوف ينظر �إليكم �أطفالكم باإعجاب الأنكم قدمتهم 
ليبيا،  ��شهرو� على وحدة  و�أ�شاف   ، �لدميقر�طية 

�إنها �أهم �شيء لديكم .
دم��ج جميع  �إىل  �لليبية  �ل��ق��ي��ادة  ���ش��ارك��وزي  ودع���ا 
�لقذ�يف،  �لذين عملو� يف ظل نظام  �لليبين حتى 

�أما �لذين تلطخت �أيديهم بالدماء فهذ� �شيء �آخر 
و�أ�شار   . �لليبين  لكل  بحاجة  ليبيا  �أن  و�أ���ش��اف   ،
�إىل �تخاذ موقف  �أن من �الأ�شباب �لتي دفعته  �إىل 
عدد  قبل  من  حتذيره  رغ��م  �لليبية  للثورة  موؤيد 
�ملجل�س  �أع�شاء  �شجاعة  مل�س  �أن��ه  م�شت�شاريه  م��ن 
�النتقايل �ل�شابق �لذي كان يرت�أ�شه م�شطفى عبد 
رئي�س  ب�شحبة  �شاركوزي قد توجه  وكان  �جلليل. 
�حلكومة علي زيد�ن �إىل بنغازي معقل �لثورة، �لتي 
�حتفلت بالذكرى �لثانية ملا ت�شفه بت�شدي �ملدينة 
للرتل �لع�شكري �لذي �أر�شله �لقذ�يف لقمع �لثورة 

يف �لتا�شع ع�شر من مار�س �آذ�ر عام 2011.
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�لنجيفي يندد بتاأجيل �النتخابات يف نينوى و�الأنبار 

قاعدة العراق تتبنى تفجريات الثالثاء الدامية
ال�سني تعر�س الو�ساطة بني الكوريتني 

•• بكني-وكاالت:

�ل�شمالية،  كوريا  �لتو�شل بن حليفتها  �مل�شاعدة يف  �م�س  �ل�شن  عر�شت 
وجارتها �جلنوبية �لتي �أعلنت �أنها حتقق يف �نقطاع �النرتنت عن حمطات 
م�شدرها  يكون  �أن  �لبع�س  رج��ح  ت�شلل  عملية  ب�شبب  وب��ن��وك،  تلفزيون 

هجوما حمتمال من بيونغ يانغ. لكن مل يثبت ذلك ر�شميا.
ويف بكن �أعلنت وز�رة �خلارجية �ل�شينية �أن �لرئي�س �جلديد �شي جينبينغ 
�أبلغ نظريته �لكورية �جلنوبية بارك يف مكاملة هاتفية �أن �ل�شن م�شتعدة 
�جلنوب  ب��ن  و�ل��ت��ع��اون  �مل�شاحلة  لتعزيز  �ل�����ش��روري��ة  �مل�����ش��اع��دة  لتقدمي 
و�ل�شمال يف �شبه �جلزيرة �لكورية م�شيفا �أن �جلنوب و�ل�شمال �شعب و�حد 

و�لعالقات بن �جلنوب و�ل�شمال مهمة للو�شع يف �شبه �جلزيرة .
وت��اب��ع �شي �ل�شن ت��ري��د ب��ذل ج��ه��ود ل��دى �الأط����ر�ف �الآخ��ري��ن م��ن �أجل 
�لتو�شل معا �إىل �النفر�ج و�النتقال �إىل مرحلة جديدة يف �لعالقات بن 
عالقات  �ل�شمالية  لكوريا  �لتقليدي  �حلليف  �ل�شن  وتقيم   . �لكوريتن 
وقد  �جلنوب،  مع  عاما  ع�شرين  منذ  مهمة  جتارية  وتبادالت  دبلوما�شية 

�أعرب �شي عن رغبته لبارك يف تطويرها.
�ل�شمالية،  �ل��ك��وري��ة  �ل��ن��ووي��ة  �لتجربة  �ل�شن  �نتقدت  �مل��ا���ش��ي،  و�ل�شهر 
و�شوتت يف جمل�س �الأمن �لدويل ل�شالح ت�شديد �لعقوبات على نظام بيونغ 
يانغ. وبالتز�من مع �لعر�س �ل�شيني، بد�أت �شرطة كوريا �جلنوبية �ليوم 
وبنك  رئي�شية  تلفزيون  حمطات  عن  �الإنرتنت  خدمة  بانقطاع  �لتحقيق 
تعر�س  نظامها  �إن  �الإن��رتن��ت  خدمة  لتقدمي  ك��رى  �شركة  وقالت  كبري، 
�لتلفزيون  �شبكات  يف  �خل��و�دم  �أن  و�حلكومة  �ل�شرطة  و�أو�شحت  لت�شلل. 
و  �شينهان  ب��ن��ك��ي  ع��ن  ف�����ش��ال  ت�����ش��ررت  كيهبيا�س  و  �أم��ب��ي�����ش��ي  و  و�ي��ت��ي��ان 
نوجنهيوب وبنكن �آخرين.  وقال متحدث با�شم �شركة �إل جي يوبال�س �إن 
�ل�شركة تعتقد �أن �شبكتها تعر�شت لعملية ت�شلل مع �لعلم �أن �ل�شركة تقدم 
�ل�شرطة  تعلق  مل  �الأثناء  هذه  يف  �لتلفزيون.  ل�شبكات  �الإنرتنت  خدمات 
و�ل�شلطات �لكورية على �الأ�شباب �ملحتملة لالنقطاع مع �لعلم �أن �لتكهنات 
�ل�شمالية  كوريا  جانب  من  حمتمل  �إلكرتوين  هجوم  ترتكزعلى  �الأولية 

�لتي �شنت هجمات �إلكرتونية على موؤ�ش�شات يف كوريا �جلنوبية من قبل.

•• نيويورك-يو بي اأي:

 2096 تبنى جمل�س �الأمن �لدويل باالإجماع �لقر�ر رقم 
�شنة  ملدة  �أفغان�شتان  �ملتحدة يف  �الأمم  بعثة  والي��ة  لتمديد 
و�حدة تنتهي يف 19 �آذ�ر-مار�س 2014. و�عتمد �ملجل�س 
باالإجماع �لقر�ر 2096 �لذي يق�شي بتمديد والية بعثة 
�الأمم �ملتحدة يف �أفغان�شتان ملدة �شنة و�حدة، و�لذي يدعو 
�ملنظمة �لدولية، مدعومة من �ملجتمع �لدويل، �إىل �لقيام 
�أفغان�شتان  �الأولوية حلكومة  ذ�ت  �لوطنية  �لر�مج  بدعم 
يف  �ملجل�س  و�أق���ر  �ملتبادلة.  لاللتز�مات  �لكامل  و�لتنفيذ 
قر�ره باأن �لوالية �ملجددة للبعثة تر�عي �لعملية �النتقالية 
ب�شكل تام وتدعم تويل �أفغان�شتان لدور �لقيادة و�متالكها 
و�لتنمية.  و�حل��وك��م��ة  �الأم�����ن  �الأم�����ور يف جم����االت  زم����ام 
�الإ�شر�ف  �شتو��شل  �لبعثة  �ن  على  �ل��دويل  �ل��ق��ر�ر  ون�س 
على  �لرتكيز  مع  وتن�شيقها  �لدولية  �ملدنية  �جلهود  على 

وخا�شة  �ملقبلة  �الن��ت��خ��اب��ات  تنظيم  دع���م  منها  �أول���وي���ات 
 ،2014 لعام  �ل��والي��ات  وجمال�س  �لرئا�شية  �النتخابات 
عملية  ل��دع��م  �حلميدة  �مل�شاعي  وب���ذل  بالتوعية  و�ل��ق��ي��ام 
�ل�شالم و�مل�شاحلة �إذ� طلبت �حلكومة �الأفغانية ذلك. ومن 
�الأولويات �لتي تطرق �إليها �لقر�ر دعم �لتعاون �الإقليمي، 
�الأمنية.  للم�شاعدة  �لدولية  �لقوة  مع  �لتعاون  ومو��شلة 
�الأفغانية  �الأط�����ر�ف  ب��ك��اف��ة  �الأم����ن  جمل�س  ق���ر�ر  و�أه�����اب 
و�لدولية �لتن�شيق مع �لبعثة يف تنفيذ واليتها ويف �جلهود 
و�الأفر�د  �ملتحدة  �الأمم  موظفي  �أم��ن  تعزيز  �إىل  �لر�مية 
من  �أفغان�شتان.  �أن��ح��اء  يف  تنقلهم  وح��ري��ة  بها  �ملرتبطن 
جهة �أخرى، قال �ل�شفري �الأفغاين لدى �الأمم �ملتحدة ز�هر 
تانن �إن �نتهاء �لفرتة �النتقالية �شيكون موؤ�شر�ً على بد�ية 
ف�شل جديد الأفغان�شتان، و�أكد �لتز�م حكومة بالده باإجر�ء 
�نتخابات دميقر�طية و�شفافة، م�شدد�ً يف �لوقت عينه على 

�أهمية مو��شلة �لدعم �لدويل لبالده.

بريطانيا تعني رئي�سًا جديدًا لالأركان
•• لندن-يو بي اأي:

�أن �جلرن�ل  �م�س  �لريطانية،  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت 
نيكوال�س هاوتون، �شيخلف �جلرن�ل ديفيد ريت�شارد 
متوز- من  �عتبار�ً  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أرك���ان  كرئي�س 

يوليو �ملقبل.
وقالت �لوز�رة �إنها �ختارت �جلرن�ل هاوتون، �لبالغ 
من �لعمر 58 عاماً، ليحل حمل �جلرن�ل ريت�شاردز 

�لذي ي�شغل �ملن�شب منذ عام 2010.
على  �شادقت  �لثانية  �ليز�بيث  �مللكة  �أن  و����ش��اف��ت 
تعين �جلرن�ل هاوتون رئي�شاً جديد�ً الأركان �لدفاع 

�عتبار�ً من �شيف �لعام �حلايل. وقال وزير �لدفاع 
مع  للعمل  يتطلع  �إن��ه  هاموند،  فيليب  �لريطاين، 
�دخال  يف  �لعمل  ملو��شلة  �جل��دي��د  �الأرك����ان  رئي�س 
ع�شكرية  قوة  وبناء  �ل��وز�رة  على  ��شالحات جذرية 

جديدة .
و��شاد هاموند باجلهود �لتي بذلها �جلرن�ل ريت�شاردز 
يف جميع �نحاء �لعامل، مبا يف ذلك �فغان�شتان وليبيا 
�لتي  �لتخفي�شات  هاجم  ريت�شاردز  �جل��رن�ل  وك��ان 
وحّذر  �ل��دف��اع،  ميز�نية  على  ب��الده  حكومة  �قرتها 
غري  �لريطانية  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شتجعل  �أنها  من 

قادرة على تنفيذ كافة �ملهام �ملوكلة �إليها.

•• تون�ض – الفجر - خا�ض:

ع���ّر �خل��ب��ري �الق��ت�����ش��ادي �شوقي 
ع���ب���ي���د �مل�������ش���ت�������ش���ار �الق���ت�������ش���ادي 
�ملوؤقت  �لتون�شي  للرئي�س  �ل�شابق 
ن�شره  مقال  يف  �مل��رزوق��ي،  من�شف 
ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ت��ه �خل���ا����ش���ة مبوقع 
�لفاي�شبوك ، عن خماوفه مما قد 
�القت�شادية  �الأو���ش��اع  �إل��ي��ه  ت���وؤول 

و�الجتماعية يف تون�س.
وح����م����ّل ع��ب��ي��د م�������ش���وؤول���ي���ة تدين 
رئي�س  من  لكل  �حلالية  �الأو���ش��اع 
ر��شد  �الإ�شالمية  �لنه�شة  حركة 
�لغنو�شي ورئي�س �حلكومة �ل�شابق 
حمادي �جلبايل و �لرئي�س �ملوؤقت 
�لعري�س  وعلي  �مل��رزوق��ي  �ملن�شف 
�ل�����ش��اب��ق ورئي�س  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي����ر 
بن  وم�شطفى  �حل���ايل  �حل��ك��وم��ة 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ج��ع��ف��ر 
قادة  لبع�س  وك��ذل��ك  �لتاأ�شي�شي 
ب�����اأّن خم�شن  م���ّذك���ر�  �مل��ع��ار���ش��ة، 
باملائة من �لناخبن مل ي�شاركو� يف 

�نتخابات 23 �أكتوبر 2011.
وت�������ش���اءل ع��ب��ي��د مل������اذ� ن��ع��ج��ز عن 
�ل�شرورية  ب��االإ���ش��الح��ات  �ل��ق��ي��ام 
يف حن تتجه تون�س نحو و�شعية 
�الأغلبية  كارثية، م�شتغربا �هتمام 
�حلاكمة و�ملعار�شة باال�شتحقاقات 

�النتخابية وحدها.
و�عتر �خلبري �شوقي عبيد �أن ما 
يحدث مع حكومة �لنه�شة �لثانية 
�ملجهول  يف  �ل���ق���ف���زة  مب��ث��اب��ة  ه���و 
���ش��و�ء كان  ب��اخل��ري  تب�شر  �ل��ت��ي ال 
�أو  �القت�شادية  �لناحية  من  ذل��ك 

وجود  �إىل  م�����ش��ري�  �الج��ت��م��اع��ي��ة، 
ت�����ش��اوؤم��ا- يدعون  �أق����ل   - خ����ر�ء 
وي���ر�ه���ن���ون  �ل���ت���خ���وف  ع�����دم  �إىل 
�أن  ميكن  �شريعة  �ن��ت�����ش��ار�ت  على 
�جلديد  �حلكومة  رئي�س  يحققها 
علي لعري�س، و�أن هناك يف �ملقابل 
خر�ء يتوج�شون خيفة من حتول 
�الأزم����ة �الق��ت�����ش��ادي��ة و�مل��ال��ي��ة �إىل 
تر�جيديا �جتماعية و�أمنية خا�شة 
ت��و����ش��ل ظ��اه��رة �لت�شخم  يف ظ��ّل 
وتنامي  �لبطالة  و��شتفحال  �ملايل 
�ملناطق  يف  ب��ال��غ�����ش��ب  �الإح�����ش��ا���س 
�ل�شعبية  �الأح����ي����اء  ويف  �مل��ه��ّم�����ش��ة 

�ملتاخمة للمدن �لكرى.
من  �حلكومة  عبيد  �شوقي  وح��ّذر 

�حلكومة  �أن  ع��ل��م��ا  ت���ون�������س.  م���ن 
�جل���دي���دة و���ش��ع��ت م��ق��اوم��ة هذه 

�لعو�مل يف �شد�رة �أولوياتها.
�ملا�شي  �الأ�شبوع  خ��الل  �شّجل  كما 
ع����ودة ، وت���ع���ّدد ح����االت حم���اوالت 
�الن��ت��ح��ار ح��رق��ا ح��ي��ث �أق����دم عون 
�لنار يف  �إ�شر�م  �أمن على حماولة 
�أمام  للبنزين  �شكبه  بعد  ج�شده 
وذل��ك خالل  �لد�خلية  وز�رة  مقّر 
�أع����و�ن  نظمها  �ح��ت��ج��اج��ي��ة  وق��ف��ة 
�أم����ن، ك��م��ا ت��ز�م��ن��ت ه���ذه �حلادثة 
مع �إقد�م �مر�أة على �شكب �لبنزين 
من  بنف�شها  و�إل��ق��اء  ج�شدها  على 
ل��ت��ل��ق��ى حتفها  �ل���ع���م���ار�ت  �إح�����دى 
�شاب  �إىل حم��اول��ة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

�الجتماعي  �حليف  يف  �الإمعان  �أّن 
ميكن �أن يقود �ملو�طنن �ليائ�شن 
�شعود  يف  ويت�شّبب  �لتطرف  نحو 
تيار�ت �أق�شى �ليمن و�لي�شار مبا 
�جتماعي  ح���ر�ك  �إىل  يف�شي  ق��د 

و�ىل �أعمال �شغب مدمرة.
موجة  ت�����ش��ه��د  ت��ون�����س  �أّن  ي���ذك���ر 
و�لت�شخم  �الأ����ش���ع���ار  �رت���ف���اع  م���ن 
وغ�شبهم،  �ملو�طنن  ��شتياء  تثري 
ويرى فيها �خلر�ء تهديد� جدّيا 
فقد�ن  ،وب��و�ب��ة  �لو�شطى  للطبقة 
تون�س لتو�زنها �ملجتمعي وبالتايل 
�الجتماعي،  ال�شتقر�رها  تهديد� 
تدهور  نتائج  م��ن  �أن  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�مل�شتثمرين  نفور  �الأم��ن��ي  �لو�شع 

�ل��ن��ار يف ج�شده قبل  �إ���ش��ر�م  �آخ���ر 
�أن يتدخل �حلا�شرون يف حماولة 

الإنقاذه.
و قد ف�ّشر �ملخت�شون يف �الأمر��س 
�النتحار  عمليات  ت��ك��ر�ر  �لنف�شية 
ر�شالة  ب����اأن����ه  ق�������ش���رية  ف�����رتة  يف 
�إىل  �إي�������ش���ال���ه���ا  �مل���ن���ت���ح���رون  �أر�د 
حالة  على  وت���دل  �ل�شيا�شة  رج���ال 
�ل��ت��ي يعي�شها  �ل��ي��اأ���س و �الإح��ب��اط 
تفاقم  ب�شبب  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل�����ش��ب��اب 
ظاهرة �لبطالة و�ن��ع��د�م �الأم��ن و 

�ال�شتقر�ر بالبالد.
�نتحار  بعمليات  �لقيام  �أّن  و�أك��دو� 
�أّن عملّيات  �لعموم تدل على  �أم��ام 
باأ�شباب  مرتبطة  ه���ذه  �الن��ت��ح��ار 

�قت�شادية و لي�س �شخ�شية.
�لعلوم  يف  �الأخ�����ش��ائ��ي��ون  وي���وؤك���د 
�أن  و�الج���ت���م���اع���ي���ة  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
و�لتهمي�س  �حل���رم���ان  ����ش��ت��م��ر�ر 
�شتدفع  و�لبطالة  �مل��دق��ع  و�لفقر 
بانتفا�شة  �لقيام  �إىل  بالتون�شين 

�شعبية .
رئي�س  �ل��ع��ري�����س  ع��ل��ي  �أّن  وي��ذك��ر 
�حل���ك���وم���ة �جل�����دي�����د، ت��ع��ه��د بان 
ع���ل���ى حتقيق  ����ش���رتك���ز  ح��ك��وم��ت��ه 
�أول��وي��ات هي تو�شيح �لروؤية  �أرب��ع 
�ل�شيا�شية وتهيئة �لظروف الإجر�ء 
�لظروف  �أف�����ش��ل  يف  �الن��ت��خ��اب��ات 
و�أ�����ش����رع �الأوق�������ات وب�����ش��ط �الأم����ن 
و�النحر�ف  �جل���رمي���ة  وم��ق��اوم��ة 
ولونه،  ن��وع��ه  ك���ان  مهما  و�ل��ع��ن��ف 
باالقت�شاد  �ل��ن��ه��و���س  وم��و����ش��ل��ة 
مقاومة  وم���و�����ش���ل���ة  و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل 

�رتفاع �الأ�شعار .

•• الفجر – تون�ض - خا�ض

دع�����ا رئ���ي�������س �ل���ت���ون�������ش���ي �مل���وؤق���ت 
�الأربعاء  �أم�س  �مل��رزوق��ي  �ملن�شف 
حل  �إىل  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة  �حل���ك���وم���ة 
�لثورة قانونيا يف  ر�بطات حماية 
�أنها ميلي�شيات  �لتاأكد من  �شورة 
خم��ف��ي��ة.  وط��ل��ب �مل����رزوق����ي من 
رو�ب��ط حماية  �ملنخرطن يف  كل 
�لثورة حتويلها كليا �إىل جمعيات 
مدنية تلتزم قوال وفعال باالإن�شاء 
و�ل�شيا�شي  �مل��������ادي  و�الأع������م������ار 
و�لثقايف. وقال �أطلب من �لدولة 
ر�بطات حماية  �لتز�مات  مر�قبة 
وحّلها  �ملوؤ�ش�شة  بقو�نينها  �لثورة 
ميلي�شيات  �أنها  تاأكد  �إذ�  قانونيا 
�لتون�شي  �لرئي�س  و�أك��د  خمفية. 
�ل��ي��وم جي�شها  ل��ل��ث��ورة  �أن  �مل��وؤق��ت 
�جلمهوري  و�أم����ن����ه����ا  �ل���وط���ن���ي 

ولي�شت  �ل�����ش��رع��ي��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا 
بحاجة ملنظمات قد تنطوي على 
ميلي�شيات  �إىل  �لتحول  خماطر 
حرب  �شو�رعنا  يف  ف��رنى  حزبية، 
�أكرث  يف  ح��دث  مثلما  ميلي�شيات 
حركة  رئي�س  نفي  وق��د  بلد.  م��ن 
�أن يكون  �لنه�شة ر��شد �لغنو�شي 
كالم �ملن�شف �ملرزوقي هذ� دعوة 

�إىل حّل ر�بطات حماي��ة �لثورة.
دعاها  �مل��رزوق��ي  �لغنو�شي  وق���ال 
موؤ�ش�شات  ���ش��م�����ن  ل��الن�����ش��م��ام 

�ملجتمع �ملدين يف �إطار �لقانون.
�لقيادي يف  �أم�س  من جهته جدد 
جنيب  �أحمد  �جلمهوري  �حل��زب 
حل  ���ش��رورة  �إىل  دعوته  �ل�شابي، 
مل��ا مُتثله  �ل��ث��ورة  ر�ب��ط��ات حماية 
و��شتقر�ر  �أم����ن  ع��ل��ى  خ��ط��ر  م��ن 
�ل��ب��الد ع��ل��ى ح��د ت��ع��ب��ريه. وقال 
�أن  �إذ�ع�������ي،  �ل�����ش��اب��ي يف ب��رن��ام��ج 

بها  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  �لتق�شي  �أع��م��ال 
�ل��ل��ج��ن��ة ك�����ش��ف��ت ع���ن �الأط������ر�ف 
�لعنف  �أع���م���ال  ور�ء  ت��ق��ف  �ل��ت��ي 
�ملنظمة  م��ق��ر  �أم�����ام  �ل��ت��ي ج����دت 
�ل�����ش��غ��ي��ل��ة، ب�����ش��اح��ة حم��م��د علي، 
يوم  �لنقابين  ��شتهدفت  و�ل��ت��ي 
�لزعيم  �الحتفال بذكرى �غتيال 
يف  وق��ال  ح�شاد.  فرحات  �لنقابي 
�إفريقيا  تون�س  ل��وك��ال��ة  ت�شريح 
�الأول���ي���ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أن  ل���الأن���ب���اء، 
للتحقيقات �أثبتت تورط ر�بطات 
حماية �لثورة يف �العتد�ء �مل�شجل 
يوم 4 دي�شمر 2012 ، بح�شب 
�أن  �أو�شح �جلندوبي  تاأكيده. كما 
�أطر�ف  تورط  �أثبتت  �لتحقيقات 
هويتها،  ع��ن  يف�شح  مل  �أخ����رى، 
�الأط�����ر�ف  ه����ذه  �أن  �أك����د  �أن����ه  �إال 
�شيتم �الإعالن عنها بعد ��شتكمال 

�شياغة �لتقرير �لنهائي للجنة.

جميع �الأحد�ث تدل على �أن هذه 
مدنية  جمعية  لي�شت  �ل��ر�ب��ط��ات 
متخ�ش�شة  جم���م���وع���ة  ه����ي  ب����ل 
�خل�������ش���وم  ع����ل����ى  �الع�������ت�������د�ء  يف 
�ل�شيا�شين وهذ� حمرما قانونا.

و�قرتح �أحمد جنيب �ل�شابي على 
�أع�شاء ر�بطات حماية �لثورة غري 
�ملورطن يف �أي جرمية �الن�شمام 

�إىل �أحز�ب �أو جمعيات �أخرى.
ي�شار �إىل �أّن �أحز�ب �ملعار�شة تتهم 
�ملوؤمتر  وح����زب  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة 
برعاية هذه �لر�بطات، وتعترها 
وم�شوؤولة  خدمتها  يف  ملي�شيات 

عن ظاهرة �لعنف �ل�شيا�شي.
ويف هذ� �ل�شياق، �أفاد �الأمن �لعام 
�لتون�شي  �لعام  باالحتاد  �مل�شاعد 
�مل�شرتكة  �للجنة  وع�شو  لل�شغل، 
دي�شمر   4 �أح���د�ث  يف  للتحقيق 
�مل��ا���ش��ي، �مل��ول��دي �جل��ن��دوب��ي، �أن 

�و  وحده من يقرر ممار�شة حقه 
عدم ممار�شته .

ووج�����ه �ل��ن��ج��ي��ف��ي �ن���ت���ق���اد� ح���اده 
�ل��ت��ي ي��ر����ش��ه��ا نوري  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
�ملالكي �لتي مار�شت قمعا �شديد� 
ل��ل��ر�أي �الخ���ر و�ق�����ش��اء وتهمي�شا 
فرديا  و��شئثار�  ل�شعبنا،  و�ن��ك��ار� 

وحزبيا بال�شلطة بعيد� عن مبد�أ 
مبوجبه  �لذي  �لوطنية  �ل�شر�كة 
ت�����ش��ك��ل��ت �حل����ك����وم����ة ووف����ق����ا له 
يت�شنم  �ن  �ل��وزر�ء  لرئي�س  قي�س 

من�شبه.
�الأمني  �لو�شع  �ن �شعف  و�عتر 
�حلكومة  ع��ل��ي��ه  ت���ع���ك���زت  �ل������ذي 

قيادي  وه�����و  �ل��ن��ج��ي��ف��ي  ور�أى 
�لتي يتزعمها  �لعر�قية  بالقائمة 
�ي����اد ع����الوي ب���ان �الن��ت��خ��اب حق 
بامكان  ول��ي�����س  �ل��د���ش��ت��ور  ك��ف��ل��ه 
�ي��ة حكومة �شلب ه��ذ� �حل��ق من 
�ل�شعب  وه���و  �ل�����ش��ل��ط��ات  م�����ش��در 
و�ل�شعب  ك�����ان،  ظ����رف  �ي  حت���ت 

•• بغداد-وكاالت:

�أع�����ل�����ن ت���ن���ظ���ي���م دول��������ة �ل����ع����ر�ق 
�الإ�شالمية م�شوؤوليته عن موجة 
و�لهجمات  �ل����ت����ف����ج����ري�ت  م�����ن 
�النتحارية يف مدن عر�قية �م�س 
�الأول �أ�شفرت عن مقتل نحو 60 
�شخ�شا يف �لذكرى �لعا�شرة لغزو 

�لعر�ق.
�ل��ت��ن��ظ��ي��م وه����و ذر�ع  وي�����ش��ت��ع��ي��د 
قوته  �ل��ع��ر�ق  يف  �لقاعدة  تنظيم 
�لكبرية  �لهجمات  ع�شر�ت  و�شن 

منذ مطلع �لعام.
�ال�شالمية  �لعر�ق  دول���ة  وقالت 
للجهادين  م��وق��ع  بث���ه  ب��ي��ان  يف 
و�شلكم  م��ا  و�أن  �النرتن���ت  على 
�لغيث  �أول  ه����و  �ل���ث���الث���اء  ي�����وم 
ما  �هلل  ب��������اإذن  لها  �أوىل  وم��رح��ل��ة 
بعده����تا ثاأر� ملن �أعدمتموهم من 

�ملوحدين.
وك������ان������ت ت�����ف�����ج�����ري�ت �����ش����ي����ار�ت 
�نتحارية قد  ملغومة وتفجري�ت 
�أغلبية  تقطنها  �أحياء  ��شتهدفت 
���ش��ي��ع��ي��ة يف ب���غ���د�د وم����دن �أخ���رى 

�أم�س �الأول.
�النتحاريون  �ملهاجمون  وي�شن   
�ل���ه���ج���م���ات مب����ع����دل م����رت����ن يف 

�ال�شبوع تقريبا منذ يناير كانون 
وت���رية مل ي�شهدها  �ل��ث��اين وه��ي 

�لعر�ق منذ عدة �شنو�ت.
وب���ع���د ع�����ش��ر ����ش���ن���و�ت ع��ل��ى غزو 
�أم��ري��ك��ي��ة وغ��رب��ي��ة �لعر�ق  ق���و�ت 
ل���الط���اح���ة ب���ال���رئ���ي�������س �ل���ر�ح���ل 
�ملنتج  �لبلد  ز�ل  �شد�م ح�شن ما 
�لطائفي  �ل��ت��وت��ر  ي��ك��اف��ح  للنفط 
يف  �ل�شيا�شي  �ال�شتقر�ر  و�ن��ع��د�م 
�ل�شيعة  بن  ه�شة  لوحدة  �ختبار 

و�ل�شنة و�الكر�د.
رئي�س  ن�����دد  �خ�������رى،  ج���ه���ة  م����ن 
�أ�شامة  �لعر�قي،  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
بالده  ح��ك��وم��ة  ب��ق��ر�ر  �لنجيفي، 
جمال�س  �ن����ت����خ����اب����ات  ت����اأج����ي����ل 
�الأنبار  حمافظتي  يف  �ملحافظات 
باأنه  وو�شفه  ��شهر،   6 ونينوى، 
بجر�فة  �ل�شعب  الر�دة  جت��ري��ف 
ديكتاتورية وق�شد مبيت الرتكاب 
جمزرة بحق �حلقوق �لد�شتورية 

ال حتمد عقباها.
وقال �لنجيفي يف بيان، �م�س، �إن 
تاأجيل  �لعر�قية  �حلكومة  ق��ر�ر 
مبحافظتي  �ملحلية  �الإن��ت��خ��اب��ات 
نينوى و�الأنبار، �شيئ يف مقا�شده 
�عالنه  يف  وم��ب��ي��ت  ت��وق��ي��ت��ه،  ويف 

وتنفيذه.

جمل�س االأمن ميدد للبعثة االأممية يف اأفغان�ستان

االحتالل يعتقل طالب مدار�س يف ال�سفة
•• القد�ض املحتلة-يو ي اآي:

�لطالب  ع�شر�ت  �م�س،  �شباح  �الإ�شر�ئيلي،  �جلي�س  ق��و�ت  �عتقلت 
�لفل�شطينن بعد مد�همة 3 مد�ر�س مبدينة �خلليل جنوب �ل�شفة 

�لغربية.
�إن ق�����ّو�ت ك���ب���رية م���ن �جلي�س  وق�����ال م�����ش��در ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حم��ل��ي 
�الأ�شا�شية،  و�خلليل  زي��اد،  بن  طارق  مد�ر�س،  �قتحمت  �الإ�شر�ئيلي 
وب��د�أت عمليات  �ملنطقة �جلنوبية ملدينة �خلليل،  و�الإبر�هيمية، يف 

�عتقال لع�شر�ت �لطالب .
وقدر �مل�شدر عدد �لطالب مبا يزيد عن 30 طالباً فل�شطينياً جرى 

نقلهم �ىل مركز �شرطة كريات �أربع .

ويف �شياق منف�شل، �عتقل �جلي�س �الإ�شر�ئيلي، فجر�، �لفل�شطيني، 
عدي �خلطيب، بعد مد�همة منزله يف منطقة �لهجرة مبدينة دور� 
جنوب حمافظة �خلليل، فيما جرى مد�همة حميط جامعة �خلليل 
باملدينة. وي�شن �جلي�س �الإ�شر�ئيلي منذ فرتة حمالت �عتقال �شد 
�الإ�شر�ئيلي  �جلي�س  ر�شق  بذريعة  �الأط��ف��ال  طالت  �لفل�شطينين 
باحلجارة. �ىل ذلك، ن�شبت قو�ت �جلي�س �الإ�شر�ئيلي، �شباح �م�س 

حاجزين طيارين مبدينة �لقد�س.
وقال م�شدر مقد�شي �إن �جلي�س �الإ�شر�ئيلي ن�شب حاجزين يف �شارع 
�لعاملة  باإيقاف �حلافالت  1 و �شاحية �لريد باملدينة، وقام  رقم 
�لفل�شطينين  بطاقات  يف  و�لتفتي�س  �هلل،  �ل��ق��د���س-ر�م  خ��ط  على 

�ل�شخ�شية.

حتذير من تراجيديا اجتماعية واأمنية يف تون�س

رابطات حماية الثورة يف تون�س.. حتّل اأم ال حتّل.. تلك هي امل�سكلة..!

��شتمر�ر �الحتجاجات يف تون

ل��ي�����س ع�����ذر� حلجب  ق����ر�ره����ا  يف 
ح���ق �الن���ت���خ���اب �ل��د���ش��ت��وري عن 
�مل���و�ط���ن���ن �من�����ا ه����و �د�ن�������ة من 
عن  وبل�شانها  لنف�شها  �حلكومة 
ه��ز�ل �د�ئ��ه��ا �ل��ذي ال يرتقي �ىل 
�لتحديات  م���و�ج���ه���ة  م�����ش��ت��وى 
�ل����د�خ����ل����ي����ة و�خل�����ارج�����ي�����ة، مما 
�شمان  ع��ل��ى  ق����ادرة  غ��ري  يجعلها 

�ل�شلم و�المن �الهلين .
�لتاأجيل  ق��ر�ر  �أن  �لنجيفي  وق��ال 
�لذي �أعلنت عنه �حلكومة �أم�س، 
�ر�دة  ملحق  مبيتة  نية  ع��ن  يعر 
���ش��ع��ب��ن��ا يف حم���اف���ظ���ت���ي �الن���ب���ار 
ملحا�شرة  وحم����اول����ة  ون���ي���ن���وى، 
رم��وزه��م��ا �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ت��ي �كدت 
كله  لل�شعب  و�خ��ال���ش��ه��ا  ثباتها 
ول��ن��اخ��ب��ي��ه��ا خ��ا���ش��ة وك����ان زعيم 
�ل�شدر  مقتدى  �ل�شدري  �لتيار 
�النتخابات  تاأجيل  بيان  �نتقد يف 
نينوى  مب���ح���اف���ظ���ت���ي  �مل���ح���ل���ي���ة 

و�الأنبار. 

م�ساورات يف اإيطاليا لت�سكيل حكومة جديدة 
•• روما-يو بي اأي:

بد�أ �لرئي�س �الإيطايل، جورجيو نابوليتانو، �م�س م�شاور�ت لت�شكيل حكومة 
�أو تكتل من �حل�شول على غالبية  �أي حزب  �أن ف�شل  جديدة لبالده، بعد 

باالنتخابات �لت�شريعية �الأخرية لتك�شيل �حلكومة.
وذكرت و�شائل �إعالم �إيطالية �أن نابوليتانو بد�أ م�شاور�ت لت�شكيل حكومة 
غر��شو،  بيرتو  �ل�شيوخ،  جمل�س  رئي�س  �أواًل  �شيلتقي  �أنه  و�أ�شافت  جديدة 
خم�س  حركة  وفد  يلتقي  كما  بولدريني.  الور�  �لنو�ب،  جمل�س  رئي�س  ثم 
جنوم بقيادة بيبي غريللو، قبل �أن يجتمع مع وفد الإئتالف مين �لو�شط 
ي�شم زعيم حزب �شعب �حلرية ، رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق، �شيلفيو برل�شكوين، 
و�أمن عام حزب ر�بطة �ل�شمال، روبرتو ماروين، على �أن يختتم نابوليتانو 
لقاء�ته �لت�شاورية باجتماع مع وفد �حلزب �لدميقر�طي بقيادة بريلويجي 
24 و25  �أجريت يف  �لتي  �لت�شريعية  �النتخابات  �أن  �إىل  ي�شار  بري�شاين. 
كافية  �أ���ش��و�ت  كتلة  �أو  ح��زب  �أي  فيها  يجمع  مل  �ملا�شي  �شباط-فر�ير 

للح�شول على غالبية لتك�شيل حكومة جديدة.
ت�شكيل �حلكومة،  �أواًل  عليه  ُيعر�س  �أن  �ملنتظر  �لذي من  وكان بري�شاين، 
�أعلن �أنه �شيعر�س برناجماً من 8 نقاط على �لرئي�س �الإيطايل، غري �أنه 
لن ي�شتطيع �أن ينال ثقة �لرملان �الإيطايل من دون �إجر�ء حتالف مع كتل 

�أخرى.
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العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/89 مدين جزئي                                    
ذ.م.م وميثلها/حيات ح�شن  �لعامة-  للتجارة  �شركة ممتاز مري   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
حممد خان جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /مارلن نبيه �ل�شحاف وميثله: خالد 
كلندر عبد�هلل ح�شن  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
�للون  �م دبليو �ك�س 5- موديل 2006  �ملركبة من نوع )بي  �ج��ر�ء�ت نقل ملكية  باتخاذ 
رمادي وحتمل لوحة رقم )E2615( دبي لدى �ملرور بدبي- وتزويد �ملدعية ب�شهادة 
للجهات �ملخت�شة للح�شول على �شهادة حيازة للمركبة �ملذكورة 65000 درهم و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/31 �ل�شاعة 
8.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي 

�القل، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/800 جتاري جزئي                                    
�القامة  حم��ل  جمهول  �لي�شنا   ج��رك��و�ن  �شينتي�س  �ينو   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /بنك �م �لقيوين �لوطني- �س م ع وميثله: خالد كلندر عبد�هلل 
ح�����ش��ن      ق��د �ق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�شوعها �ملطالبة ب��ال��ز�م �مل��دع��ي عليه 
مببلغ وقدره )30070.33 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
وحتى   2012/1/4 يف  �حلا�شل  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %2.49 بو�قع  �التفاقية 
�ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/7 �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل، 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/135 عقاري كلي                                      
/�شركة متويل  �ملدعي  �ن  �القامة مبا  ووجو�نلو  جمهول حمل   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
)�س.م.ع( �شركة م�شاهمة عامة وميثله: عبد�للطيف حممد �بوبكر �حمد �حلمادي    قد 
عليه  �ملدعى  و�ل��ز�م  �لبيع  ونفاذ عقد  ب�شحة  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك 
بان يدفع مبلغ وقدره )656.683دره��م( و�شطب �لعبارة �لو�ردة يف �شهادة ملكية �لعقار 
�مل���وؤرخ 2008/7/27  �ل�����ش��ادرة ع��ن د�ئ���رة �الر����ش��ي و�الم���الك ب�شحة ون��ف��اذ عقد �لبيع 
�حلكم  و�شمول  �ملحاماة  �ت��ع��اب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم   عليه  �مل��دع��ى  وت�شمن 
بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.  عمال باحكام �لفقرة 7 من �ملادة 229 �جر�ء�ت مدنية.  وحددت 
ch1.A.1 لذ�  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة  لها جل�شة يوم �الثنن �ملو�فق 2013/3/25 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل، 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/136 عقاري كلي                                      
�ن �ملدعي /�شركة متويل  �ىل �ملدعى عليه /1- وو جو�نلو  جمهول حمل �القامة مبا 
)�س.م.ع( �شركة م�شاهمة عامة وميثله: عبد�للطيف حممد �بوبكر �حمد �حلمادي    قد 
 2008/7/27 �مل��وؤرخ  �لبيع  عقد  ونفاذ  ب�شحة  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
و�شطب �لعبارة �لو�ردة يف �شهادة ملكية �لعقار �ل�شادر عن د�ئرة �الر��شي و�المالك �لتي 
جاء  حرفيا و�ل��ز�م �ملدعى عليه بان يدفع مبلغ �النهاء �لبالغ وقدره )858677 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكمب �لنفاذ �ملعجل بالكافلة. وحددت 
ch1.A.1 لذ�  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة  لها جل�شة يوم �الثنن �ملو�فق 2013/3/25 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل، 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/762 مدين كلي                                      

�ىل �خل�شم �ملدخل   /1- �شركة نا�شيونال �جننريينج �شوليو�شن ذ.م.م  جمهول 
�لوطنية  �ل�شركة  ن��وري جابر ممثال عن  /ع��ادل  �ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا  حمل 
وميثله:  ق��ي��ادة  لتعليم  �اله��ل��ي  وم��رك��ز  �����س.ذ.م.م  �ال�شمنتية  �الل���و�ح  لتقنيات 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �حل��م��ادي  حممد  �بر�هيم  علي 
بطرد �ملدعى عليه �الول من قطعة �الر�س و�لز�م �ملدعى عليهما مببلغ وقدره 
)2000000 درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/4/11 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.D.18 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/731 جتاري جزئي                                    
�ىل �ملدعى عليه /1- بيجو فر�نكلن   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /

بنك �م �لقيوين �لوطني- �س م ع وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�شن قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )21518.38 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة   2.49% �شهريا من تاريخ 
�ال�شتحقاق �حلا�شل يف 2012/1/4 وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  ل��ذ�   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/4/7 �الح��د�مل��و�ف��ق 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1010 عمايل جزئي                                    
�ل�شيار�ت   جمهول حمل  �لبيد�ء خلدمات ت�شجيل  ن�شر  �ملدعى عليه /1-  �ىل 
�قام  �القامة مبا �ن �ملدعي /ر�ف��ت حممد رجب عبد�للطيف حممد ح�شن قد 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )28000 درهم( 
وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة 9% من �ملطالبة 
�لق�شائية لل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة . رقم �ل�شكوى 
)2013/134718(.  .    وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/4/3 �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  ���س   8.30
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل، 
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/316 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- طيب حممود عبد�هلل حممود �جل�شمي   جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �مل�شرق )�س.م.ع( وميثله: 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  لوتاه  عبد�لرحمن  علي  ح�شن 
وق��دره )459857.02(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة 
�ملحكمة  ف��ان  عليه   . �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م 
�شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/586  عقاري  كلي                               
�ىل �ملدعى عليه/1- �شركة رويف روز جاردن ليمتد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
وميثله:  �شريكت  �نونيم  �ن�����ش��اء�ت  موهند�شلي  ومت��ال  زمي��ن  زميطا�س  ج��ي  يل  /م��ي 
حممد �شيف عبيد علي �حلفيتي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
و�لر�شوم  دره��م(   1.193.800.00( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما  �ملدعى 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام 
�ل�شد�د و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 
�و من  ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س   2013/4/3
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �القل،ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/779  عقاري  كلي                               
�القامة  حمل  جمهول  ليمتد   هولدينج  �كزكتيف  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
ن��وري وميثله: �حمد �حل��اج خ��ادم  بطي  مبا �ن �ملدعي /ت��ر�ن��ة  خو�جه 
�مليدور �ملهريي     قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري 
و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  حما�شبي متخ�ش�س 
�ملحاماة وحددت لها جل�شة يوم �الثنن �ملو�فق 2013/4/15 �ل�شاعة 11.00 
�س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �القل، 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
          اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2348 /2012    جت  كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  �س.ذ.م.م  �لعقاري  للتطوير  بيتي  مدعي/�شركة 
مو�شوع  �المار�ت     �جلن�شية:  و�خرون  �خلا�شة  �لعقارية  �خل�شر�ء  �المار�ت  �شركة 
�لدعوى: مطالبة بتعوي�س وقدره 3000000 درهم وعدم �ن�شر�ف �ثر  �لت�شرفات �ىل 
�ملدعى  �ملطلوب �عالنه/هاين زمري �شما �جلن�شية: فرن�شا  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن 
�ملو�فق 2013/4/9  �لثالثاء  �ملحكمة يوم  �ملذكورة �عاله وحددت  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
�لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�شور  �لدعوى،  موعد� لنظر 
نهيان   �آل  �لتجارية مبع�شكر  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لر�بعة 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 

2013/3/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

عنو�نها:   517616 �لرخ�شة  رقم  )�ــض.ذ.م.م(-  �لعاملية  �سغوفا   �ل�شركة:  ��شم 
�ل��ق��ان��وين: ذ�ت  �ل�شكل  �ل�����ش��ب��خ��ة   مكتب رق���م 104 م��ل��ك م��رك��ز ق��رق��ا���س- دي����رة- 
د�ئرة  �لتجاري: 54326 مبوجب هذ� تعلن  بال�شجل  �لقيد  م�شئولية حمدودة رقم 
�لتنمية �القت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل 
�لعمومية  م��ن �جلمعية  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر  وذل��ك مبوجب  �ع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة 
بتاريخ    )2013/1/38601( رقم  حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�ملوثق  لل�شركاء 
�ملعن  �مل�شفي  �ىل  �لتقدم  �و مطالبة  �عرت��س  �ي  لديه  وعلى من   )2013/3/03(
يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطن حمل 7 ملك برج �خلور هاتف: )2226266-
04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذ�لك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطن - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعين �مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية 
�سغوفا  �لعاملية )�ض.ذ.م.م( وعنو�نها:مكتب رقم 104 ملك مركز قرقا�س- ديرة- 
�ل�شبخة وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء و�ملوثق لدى 
�ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/38601(. بتاريخ )2013/3/3( وعلى من 
لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه �لكائن يف ديرة- 
رقة �لبطن حمل 7 ملك برج �خلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)04-2223773( 
م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2010/270  جتاري جزئي    
بان  نعلنكم  �القامة  حمل  جمهويل  حامت  �حمد  حممد  عي�شى  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2010/7/14 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
ل�شالح/ بنك �مل�شرق )�س.م.ع( بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعيه مبلغ 75855.38 
درهم )خم�شة و�شبعون �لف وثمامنائة وخم�شة وخم�شون درهم وثمانية وثالثون فل�شا( 
و�لفائدة �لتاخريية بو�قع 12.99 �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2010/3/22 
درهم  خم�شمائة  ومبلغ  وم�شروفاتها  �لدعوى  بر�شوم  و�لزمته  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى 
مقابل �بعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/877 تنفيذ عقاري

مو�شوع �لق�شية: تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/138 جتاري كلي بالز�م 
�ملنفذ  �ل��ز�م    ) �ملنفذ به وق��دره )179966.67 دره��م  �ملبلغ  �ملنفذ �شدها �الوىل ب�شد�د 
للر�شوم  �شامال   ) درهم   466550.53( مبلغ  ب�شد�د  بالت�شامن  و�لثاين  �الوىل  �شدها 
�س.ذ.م.م  للمقاوالت-  رو�شن  �شركة   -1/ �شدهما  �ملنفذ  �عالنه  �ملطلوب  و�مل�شاريف. 
2- غ��الم حيدر  جمهويل حمل �الق��ام��ة- مو�شوع �الع��الن: نعلنكم بانه مت �حلجز 
 206 وح��دة  �ل�شارع   2 مبني   957 رق��م  �لعقار  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  �خلا�شة  �مو�لكم  على 
وذلك وفاء للمبلغ �ملطالب به، وتقرر حتويل �حلجز �لتحفظي رقم )2011/53حجز 
حتفظي جتاري( �ىل حجز تنفيذي يف ملف �لتنفيذ رقم )2012/877 تنفيذ جتاري( 
وذلك للعلم مبا جاء به ولنفاذ مفعوله قانونا بناء على قر�ر �لقا�شي �ل�شادر بتاريخ 

   .)2013/1/20
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/1148  عقاري كلي                  

�ىل �ملدعى عليه/1- نيو وورلد �نفي�شتمينت ليمتد �س.م.ح ) جافز�(  
يزدي   زن��د  كور�س  كياو�س   / �ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
وميثله: �حمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهريي   نعلنكم بان �ملحكمة 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/3/17 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
�لدعوى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله. 
�ل�شاعة 9.30  �مل��و�ف��ق 2013/4/28  �الح��د  ي��وم  وق��د حت��ددت جل�شة 

�شباحا بالقاعة ch1A.1 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 45 /2013    جت جز- م ت-ب- اأظ

عليه: جهاد حمزة  باك�شتان مدعي  ز�ده �جلن�شية:  كرمات خان خان  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �ل�شود�ن  �جلن�شية:  �لكرمي  عو�س 
مطالبة مالية 5000 درهم �و ت�شليم �لكرفانات  �ملطلوب �عالنه/جهاد حمزة 
عو�س �لكرمي �جلن�شية: �ل�شود�ن عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/4/04 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل 

2013/3/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 277 /2013    جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك �خلليج �الول �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: توقري �شرو�ر �و�ن 
بن حممد �شرو�ر �جلن�شية: باك�شتان  مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق 60.022.78 
درهم �شحة �حلجز �لتحفظي فائدة قانونية 12% �ملطلوب �عالنه/توقري �شرو�ر 
�و�ن بن حممد �شرو�ر �جلن�شية: باك�شتان  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/2 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
�لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 133 /2013    جت كل- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ �شركة عبد�هلل �مل�شعود و�والده للمعد�ت �ل�شناعية ذ.م.م �المار�تية لل�شيار�ت 
�المرييكية و�الوروبية �شابقا �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة �شبة �جلزيرة 
مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعجوز  �شاكر  عبد�هلل  يا�شر  �ملعد�ت  وجتارة  لتاجري 
�لدعوى: ندب خبري- تعوي�س بقيمة 10000000 درهم �ملطلوب �عالنه/موؤ�ش�شة �شبة 
�جلزيرة لتاجري وجتارة �ملعد�ت يا�شر عبد�هلل �شاكر �لعجوز �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنن �ملو�فق 
2013/3/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية  �شخ�شيا �و  �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية -  �لد�ئرة 
عليها  �مل�شتند�تك موقعا  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بو��شطة 

قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
        اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3070 /2012    عم جز-   م ع-ب- اأظ

مدعي/ �نور ح�شن زين �لعابدين �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: هارون   
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  و�لتريد  �لتكييف  العمال  �شمد 
و�لتريد  �لتكييف  �عالنه/هارون �شمد العمال  �ملطلوب  م�شتحقات عمالية   
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/27 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/12
قلم املحكمة العمالية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1352 /2010    ت ك- اأ ظ ب

عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  و�خلدمات  لل�شفر  �شيف  موؤ�ش�شة  مدعي/   
غري  �جلن�شية:  �حمد  ��شرف  زوجة  �حمد  ��شرف  زوجة  �المن  حممد  هنادي 
حمدد مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية �ملطلوب �عالنه/هنادي حممد �المن 
زوجة ��شرف �حمد زوجة ��شرف �حمد �جلن�شية: غري حمدد  عنو�نه: بالن�شر 
�الثنن  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/3/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل  مبع�شكر  �لتجارية 
لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 49 /2013 مد كل- م ر-ب - اأظ

 مدعي/ ماثيو ويليام هولي�س �جلن�شية: بريطانيا   مدعي عليه: �نور قيوم �شري 
و�خرون �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 125.000 
باك�شتان 2- عابد علي  �نور قيوم �شري �جلن�شية:  �ملطلوب �عالنهما/1-  درهم 
ح�شن علي رحماين �جلن�شية: بريطانيا  حمدد  عنو�نه: بالن�شر)جتديد من 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �ل�شطب( 
لذ� فانت مكلف باحل�شور  �لدعوى،  �ملو�فق 2013/4/2 موعد� لنظر  �لثالثاء 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
د�ئرة �لق�شاء  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام 

على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/14
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1420/ 2012 -عمايل - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : عالء جمال حممد �شيد �جلن�شية: م�شر �مل�شتاأنف عليه:�حمد فار�س 
للديكور �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �ال�شتئناف : تعديل �حلكم يف �مل�شتحقات 
�لعمالية   �ملطلوب �عالنه/�حمد فار�س للديكور �جلن�شية: �المار�ت  �لعنو�ن: 
بالن�شر) �عالن بتوجيه �ليمن للمدعو �حمد عبد�لنا�شر عبد�ملح�شن(   مبا 
�ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/1492 عم جز- م 
ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/26 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي 
�لكائنة- �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  295/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : �شركة �لقارية للمعد�ت �مليكانيكية �جلن�شية: �المار�ت �مل�شتاأنف عليه:�شالح 
مبارك ح�شن هادي �ملن�شوري و�خرون �جلن�شية: �المار�ت    مو�شوع �ال�شتئناف : �لغاء 
وتعديل حكم متكن �ملدعي من �النتفاع باالر�س �ملوؤجرة �و رد مبلغ  �جرة  37000 درهم  
وتعوي�س درهم 1.000.000     �ملطلوب �عالنه/�شالح مبارك ح�شن هادي �ملن�شوري 
�ل�شادر  ��شتاأنف �حلكم  قد  �مل�شتاأنف  �ن  بالن�شر مبا  �لعنو�ن:  �المار�ت     �جلن�شية: 
يف �لدعوى رقم 2012/1854 جت كل- م ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنن 
�ملو�فق 2013/3/25 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل 
حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة 

�ملحددة.
                                                                              قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     

بتاريخ   عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب 
2013/2/26 متت �ملو�فقة على حل وت�شفية �ل�شركة وتعين 
�ل�شيد م�شفيا  قانونيا لها.  �ل�شيد عبد�لفتاح علي  �ل�شيد/ 
�ل�شركة  مع  �ملتعاملن  كافة  من  �لقانوين  �مل�شفي  يرجى 
وذلك  يف خالل  �و  غري م�شددة  ديون  �ية  ب�شاأن  خماطبتة 

خم�شة و�ربعون يوما من تاريخ ن�شر �العالن.

ال�سيد عبدالفتاح ال�سيد
 امل�سفي القانوين

 اعالن بحل وت�سفية
�سركة ت�سي�س للت�سميم الداخلي ذ.م.م
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•• دبي- وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�ل��ع��امل��ي يف جمل�س مدينة  �مل���ايل  ح��اك��م دب��ي رئي�س م��رك��ز دب��ي 
جمري� �شباح �م�س..�ل�شيد جلرت فان ها�شل رئي�س جمموعة  
مركز  م��ن  تتخذ  �لتي  �ال�شتثمارية  �لهولندية  ج��ي    . ن   . �آي 
�لت�شغيلية  لعملياتها  رئي�شيا  �إقليميا  مركز�  �لعاملي  �مل��ايل  دبي 
�شمو  وب��ح��ث  و�إف��ري��ق��ي��ا.  �لعربيية  �ملنطقة  يف  و�ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �ل مكتوم ورئي�س �ملجموعة 
�ملنطقة  يف  و�الق��ت�����ش��ادي��ة  �مل��ال��ي��ة  �الأو����ش���اع  جممل  �لهولندية 

�لعاملية.  و�ملوؤ�ش�شات  لل�شركات  �ملتاحة  �ال�شتثمارية  و�لفر�س 
�لنمو �القت�شادي يف  باأن عجلة  �ل�شيد ها�شل عن ثقته  و�أع��رب 
�الإمار�ت ت�شري يف �الجتاه �ل�شحيح نحو معدالت عالية ما يهيء 
فر�شا ��شتثمارية جديدة لل�شركات �لعاملية خا�شة �ملتو�جدة يف 
�ملنطقة من خالل مر�كزها ومكاتبها �الإقليمية يف �ملركز �ملايل 
�خلليج  منطقة  يف  تعمل  جمموعته  �أن  �إىل  م�شري�   .. دب��ي  يف 
�لت�شغيلية يف  �إفريقيا تدير عملياتها  �الأو�شط و�شمال  و�ل�شرق 
هذه �ملناطق من مكتبها يف دبي �لذي يعمل فيه �أكرث من ع�شرين 
�لتي  �ملحفزة  �حلكومية  بالت�شهيالت  ون���وه  وم��وظ��ف��ا.  خ��ب��ري� 
توفرها دبي خا�شة ودولة �الإمار�ت عموما ال�شتقطاب �ل�شركات 

�لكرى و�مل�شتثمرين �لذين يجدون يف مدينة دبي كل �لرعاية 
�لتحتية  �لبنية  عن  ناهيك  و�الأمنية  و�الجتماعية  �لقانونية 
�لتي توفر كل و�شائل �حلياة �لع�شرية �لرغيدة وموقع �الإمار�ت 
�جلغر�يف. ح�شر �للقاء..معايل حممد �بر�هيم �ل�شيباين مدير 
عام ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم دبي و�شعادة عبد�هلل �ل�شيباين 
�لقا�شم  و�شعادة ه�شام  دبي  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  عام  �أمن 
فرح  �ل�شيدة  �إىل جانب  �لعقارية  دبي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير 
ف�شتق �لرئي�شة �لتنفيذية للمجموعة يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط 
�ملوؤ�ش�شية  �الأعمال  تطوير  مدير  حد�د  فادي  و�ل�شيد  و�أفريقيا 

للمجموعة يف �ل�شرق �الأو�شط و�أفريقيا. 

مكتوم بن حممد ي�ستقبل رئي�س جمموعة اآي . ن . جي الهولندية اال�ستثمارية
املال والأعمال

•• دبي -وام:

�أع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب����ي ع���ن �نتهاء 
�خلام�شة  �ل��دورة  النعقاد  �لالزمة  �لتح�شري�ت 
و�لطاقة  �مل��ي��اه  تكنولوجيا  م��ع��ر���س  م��ن  ع�����ش��رة 
تنمية  ���ش��ع��ار  حت���ت   2013 وي��ت��ك�����س  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
�ل��ه��ي��ئ��ة على  ت�����ش��رف  �ل����ذي  للجميع  م�����ش��ت��د�م��ة 
يف  للطاقه  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  مظلة  حتت  تنظيمه 
�ملقبل  �بريل   17 �ىل  دبي خالل �لفرتة من 15 
و�ملعار�س.  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت  �ل����دويل  دب���ي  م��رك��ز  يف 
�ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي  جاء هذ� �الع��الن خالل 
ب��ف��ن��دق ج��ر�ن��د ح��ي��اة دبي  ع��ق��دت��ه �لهيئة �م�����س 
وحتدث خالله �شعادة �شعيد حممد �لطاير نائب 
وع�شو  دب���ي  يف  للطاقه  �الع��ل��ى  �ملجل�س  رئ��ي�����س 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �مل��ن��ت��دب  �الد�رة  جم��ل�����س 
عن  ممثلن  بح�شور  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
بع�س �لدو�ئر �حلكومية و�ع�شاء �ملجل�س �العلى 
و�لفرعية  �لرئي�شية  �لر�عية  و�جل��ه��ات  للطاقة 
�أع���رب �حل�����ش��ور ع��ن ر���ش��اه��م عن  للحدث حيث 
م�شرية تطور �ملعر�س �لذي ز�دت م�شاحة �لعر�س 
 40 �ل�  لتتجاوز  باملائه  فيه بن�شبة قاربت �ل� 22 
�أل�����ف م���رت م���رب���ع. وق�����ال ���ش��ع��ادة ���ش��ع��ي��د حممد 
�خلا�شة  �لتح�شري�ت  كافة  �جنزنا  �ننا  �لطاير 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  وف��ق  �ملعر�س  بانعقاد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ورعاية 
نائب حاكم دبي وزير �ملالية رئي�س �لهيئة وذلك 
قبل �شتة وع�شرين يوما من �نعقاد �حلدث �لذي 
ي��ق��ام ه���ذ� �ل��ع��ام ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع ف��ع��ال��ي��ات �ل���دورة 
و�ذ   2013 للطاقه  �لعاملي  دب��ي  ملنتدى  �لثانية 
�إىل �شيء فانه ي��دل على �شيء �ن  دل ه��ذ� �الم��ر 
دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة ب�شكل عام و�مارة 
دب����ي ب�����ش��ف��ة خ��ا���ش��ة ت�����ش��ع��ان م��و���ش��وع �لطاقة 
بعيدة  روؤي��ة  �أولوياتهما �شمن  �شلم  على  و�لبيئة 
للتنمية  �الم����ار�ت  ��شرت�تيجية  لتحقيق  �الأم���د 
��شتقطب  �ملعر�س  �أن  و�أ�شاف �شعادته  �خل�شر�ء. 
�قليمية  م�شاركات  ع�شرة  �خلام�شة  دورت��ه  خالل 
متخ�ش�شة  وموؤ�ش�شات  ل�شركات  ودولية  وعربية 
من 32 دولة لعر�س �أحدث �لتقنيات يف جماالت 
و�لغاز  و�لنفط  و�لبيئة  و�لطاقة  و�لكهرباء  �ملياه 
و�الأبنية �خل�شر�ء وغريها. و�أ�شار �لطاير �ىل �ن 
معر�س ويتك�س �أ�شبح �حلدث �الأبرز على �أجندة 
�لعاملة  و�القليمية  �لعاملية  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات 
يف جم���االت �ل��ك��ه��رب��اء و�مل��ي��اه و�ل��ط��اق��ة و�لنفط 
و�لغاز و�لبيئة ..منوها �ن تز�من �نعقاد �ملعر�س 
للطاقة  �لعاملي  دب��ي  ملنتدى  �لثانية  �ل���دورة  م��ع 
2013 هو نقطة قوه للحدثن. وقال �ن منت�شف 
�شهر �بريل وحتى �ل�شابع ع�شر منه �شيكون حدثا 
�ملتخ�ش�شة مبجاالت  و�ملوؤ�ش�شات  لل�شركات  مهما 

و�لغاز  و�لنفط  و�لبيئة  و�ملياه  و�لكهرباء  �لطاقة 
..�إ�شافة �ىل �ملوؤ�ش�شات �حلكومية �ملوفرة للطاقة 
�فريقيا  و���ش��م��ال  �الو����ش���ط  �ل�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ح��ي��ث ���ش��ت��ت��ن��اف�����س ه����ذه �ل�����ش��رك��ات ع��ل��ى عر�س 
�ف�����ش��ل م��ا ت��و���ش��ل��ت �ل��ي��ه �ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة يف 
يف  تو�جدها  فر�شة  و�شت�شتغل  �لطاقة  جم��االت 
�ملعر�س ل�شياغة �ل�شر�كات �ال�شرت�تيجية وعقد 
�عمالها  وتطوير  بعمالئها  و�اللتقاء  �ل�شفقات 
وذلك على مدى ثالثة �يام. ولفت �لطاير �إىل �ن 
هيئة كهرباء ومياه دبي حتر�س على توفري بيئة 
مثالية لل�شركات �لعار�شة لتعزيز ��شتفادتها من 
�أ�شا�شيا  حدثا  �أ�شحى  �ل��ذي  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة 
يف قطاع �لكهرباء و�ملياه و�لطاقة و�لنفط و�لغاز 
على خريطة �ملعار�س �ملتخ�ش�شة يف �لعامل حيث 
�مل��ع��ر���س يف دورت����ه �خل��ام�����ش��ة ع�شرة  ي�����ش��ارك يف 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل���دو�ئ���ر  �ل�����وز�ر�ت  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�����ش��رك��ات  و�ل��ب��ل��دي��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ملعنية  �لعام  �لنفع  وجمعيات  و�لعاملية  �لوطنية 
كما  �لبيئة  وحماية  و�لطاقة  �ملياه  مبو�شوعات 
و����ش��ع��ة و�شلت  دول��ي��ة  م�����ش��ارك��ة  �مل��ع��ر���س  ي�شهد 
و��شيا  و�جلنوبية  �ل�شمالية  �مريكا  �ىل  رقعتها 
و�ف��ري��ق��ي��ا و����ش��رت�ل��ي��ا و�ل��ت��ي ت�����ش��ارك م��ن خالل 
كال  �مل�شاركات  ه��ذه  ت�شمل  حيث  ر�شمية  �جنحة 
�ل�شعودية و�لبحرين وعمان  �لعربية  �ململكة  من 
و�لواليات  ولبنان  �لها�شمية  �الردن��ي��ة  و�ململكة 

�مل��ت��ح��ده وك���ن���د� و�ل����ر�زي����ل وج���زي���رة �جنويال 
و��شبانيا  و�ملانيا  وهولند�  وفرن�شا  و�الوروغ���و�ي 
وبلجيكا  و�لنم�شا  وفنلند�  و�ل��ي��ون��ان  و�ي��ط��ال��ي��ا 
وجزيرة مالطا و�ململكة �ملتحدة ورو�شيا وماليزيا 
وتركيا و�ل�شن وتايو�ن وكوريا �جلنوبية و�لهند 
�لطاير  و�أو���ش��ح  و�ي����ر�ن.  و�ل��ي��اب��ان  و�ندوني�شيا 
�خر  �ي��ام  م��دى ثالثة  �شيناق�س على  �ملعر�س  �ن 
قطاعات  ت�شهدها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ل��ت��ط��ور�ت 
�لكهرباء و�ملياه و�لبيئة و�لنفط و�لغاز باال�شافة 
�ىل �لبحث عن �ف�شل �حللول و�ملمار�شات ملو�جهة 

�ح���دث حلول  وك��ذل��ك مناق�شة  �ل��ت��ح��دي��ات  ه��ذه 
�البنية �خل�شر�ء �نطالقا من م�شوؤولية �ملعر�س 
نحو تعميم هذه �لتقنيات يف �ملنطقة لرت�شيدها 
��شتهالك �لطاقة وميزتها باملحافظة على �ملو�رد 
�لطبيعية كما لن يغفل �ملعر�س ق�شايا ومو��شيع 
ب��ي��ئ��ي��ة ال ت����ز�ل م����د�ر ب��ح��ث ع��امل��ي م��ث��ل ظاهرة 
وذلك  �حل���ر�ري  و�الح��ت��ب��ا���س  �ملناخية  �ل��ت��غ��ري�ت 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �ملعار�س  كاحد  موقعه  م��ن  �نطالقا 
�لعامل يف جمال �لكهرباء و�ملياه و�لطاقة و�لبيئة 
و�لنفط و�لغاز. و�أكد �لطاير �ن �لدورة �خلام�شة 

على  �ملحافظة  م�شاألة  ت�شع  ويتك�س  م��ن  ع�شرة 
لتحقيق  �هتماماتها  �شلب  يف  �لطبيعية  �مل���و�رد 
تبني  دون  ت��ت��اأت��ى  ل��ن  و�ل��ت��ي  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
ك��اف��ة ���ش��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع مل���ب���ادئ ت��ر���ش��ي��د �لطاقة 
�الأك����ر من  �مل�شتفيد  �ل��ق��ادم��ة  �الأج���ي���ال  ل��ت��ك��ون 
بجناح  ت�شارك  �لهيئة  �إن  وق��ال  �ملمار�شات.  ه��ذه 
�مل��ع��ر���س ب��ق��اع��ة زع��ب��ي��ل �ال���ش��اف��ة �ىل  �شخم يف 
مع  و�ملتو�فق  لها  �لتابع  �خل�شر�ء  �ملباين  جناح 
لتعزيز  متعددة  فعاليات  �شي�شهد  و�ل��ذي  �لبيئة 
�لطبيعية  �مل���و�رد  على  �ملحافظة  باأهمية  �ل��وع��ي 
من  �لثالثة  �ل����دورة  تنظيم  �لهيئة  ت��و����ش��ل  كما 
�لدورتان  حققته  �لذي  للنجاح  ��شتناد�  �شمارتك 
�مللتقى  ���ش��م��ارت��ك   ي��ع��د   �الوىل و�ل��ث��ان��ي��ة ح��ي��ث 
تعزيز  �ىل  وي��ه��دف  �ملنطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  �الول 
و�مل�شتهلكن  �العمال  �لتو��شل بن قطاع  فر�س 
�لتي  و�لتكنولوجيا  �لتقنيات  عر�س  خ��الل  م��ن 
ت�شاهم يف توفري �لطاقة �لد�عمة ملفهوم �ملنتجات 
�ل��ب��ي��ئ��ة. ور����ش���خ معر�س   و�خل����دم����ات ���ش��دي��ق��ة 
ويتك�س  موقعه بكونه �ملن�شة �ملثالية �لتي تتطلع 
وعقد  �جلديدة  تقنياتها  لعر�س  �ل�شركات  �ليها 
�ل�شركات  تعمل  حيث  �ال�شرت�تيجية  �ل�شفقات 
�لعاملية على �ال�شتفادة من م�شاركتها يف �ملعر�س 
ل��ت��ع��زي��ز ت��و����ش��ل��ه��ا م��ع ه��ي��ئ��ات �ل��ك��ه��رب��اء و�ملياه 
حلولها  لعر�س  و�القليمية  و�لعربية  �خلليجية 

عليها وتطوير �عمالها يف هذ� �ملجال.

انطالق الدورة اخلام�سة ع�سرة من ويتك�س 2013 منت�سف ابريل املقبل

•• اأبوظبي-وام:

�نخف�شت ن�شبة �ملقرت�شن من �الأ�شر �ملو�طنة على م�شتوى �مارة �بوظبي 
خالل عام 2012 بن�شبة 4 يف �ملئة لت�شل �ىل 59 يف �ملئة بعد �أن بلغت 
يف �لعام 2011 ن�شبة 63 يف �ملئة. وبلغت ن�شبة تلك �لقرو�س يف �ملتو�شط 
نحو 24 يف �ملئة من �إنفاق �الأ�شرة �ل�شهري خالل عام 2012 يف �لوقت 
�ل�شهرية  �رتفاع نفقاتهم  �ملئة من �الأ�شر  �لذي يتوقع فيه نحو56.4 يف 
�لن�شبة  �أن  �إىل  �لنتائج  ت�شري  فيما   2013 ع��ام  من  �الأول  �لربع  خ��الل 
�الأكر من �لقرو�س تنفق على متويل �ل�شيار�ت وبن�شبة بلغت نحو 56 يف 
�ملئة خالل عام 2012. ووفقا لنتائج عام 2012 فاإن نحو 56 يف �ملئة من 
�مل�شتجيبن �أو�شحو� �أن �ل�شبب �لرئي�شي يف ح�شولهم على قر�س بهدف 
باأن ح�شولهم  �ملبحوثن  �ملئة من  25 يف  �ل�شيار�ت فيما عر نحو  �شر�ء 
على �لقرو�س من �أجل �شر�ء منزل لالأ�شرة فيما عرت ن�شبة 11 يف �ملئة 
�ل���زو�ج. جاء  �أخ��رى متثلت يف توفري نفقات  �أه��د�ف  �مل�شتجيبن عن  من 
��شدرته  �ل��ذي  �ملو�طنة  �ال�شرة  �ح��و�ل  مر�شد  موؤ�شر  نتائج  �شمن  ذل��ك 
�إد�رة �لدر��شات بد�ئرة �لتنمية �القت�شادية �أبوظبي للعام 2012 و�لذي 
�أبوظبي.  �إم��ارة  �ال�شر على م�شتوى  �ر�ء عينة من  ��شتطالع  ��شتمل على 
�أبوظبي  �إمارة  �ملو�طنة يف  �الأ�شرة  �إنفاق  �إن متو�شط  �ملوؤ�شر  نتائج  وذكرت 
�ألفا و129 درهما فيما   42 2012 يف حدود  �لعام  �لتعليم بلغ يف  على 
بلغ متو�شط �إنفاقها على �لهو�تف �ملحمولة 3905 در�هم وعلى �لهو�تف 
بتبديل  �ملبحوثن  م��ن  �ملئة  يف   39 يقوم  كما  دره��م   1309.5 �لثابتة 
هو�تفهم �ملحمولة ب�شكل م�شتمر و 56 يف �ملئة منهم ي�شرتون �شيار�تهم 
�ملو�طنن  ن�شبة  ن�شبي يف  ��شتقر�ر  �لبنكي فيما ظهر  �لتمويل  من خالل 
�حلا�شلن على قرو�س �شخ�شية حتى نهاية �لربع �لر�بع من عام 2012. 
و�أو�شح مر�شد �أحو�ل �ال�شرة �ملو�طنة للعام 2012 باأن هناك �إنخفا�شا 
يف �ملوؤ�شر �لعام لالأ�شعار خالل عام 2012 مقارنة مع عام 2011 بنحو 
 2011 78 نقطة خالل عام  �أن كان  74 نقطة بعد  م�شجال  نقاط   4
�لغذ�ئية  �ل�شلع  �أ�شعار معظم  �رتفاع  �ملو�طنون حر�شهم من  �أب��دى  حيث 
ب��اأن��و�ع��ه��ا و�الأل��ب��ان وم�شتقاتها م��ق��ارن��ة ب�شلع  �ل��ل��ح��وم  �ل�����ش��روري��ة وه��ي 
غذ�ئية �أخرى. وحول �شوؤ�ل �الأ�شر �ملو�طنة عن �شلوكهم �ال�شتهالكي حال 
�رتفاع �أ�شعار �ل�شلع �لغذ�ئية جاءت �لنتائج باأنه لي�س هناك تغري طر�أ يف 
منط �ال�شتهالك حيث �أن معظم �الأ�شر قامت با�شتهالك نف�س �لكمية �أو 
كميات �أكرث من نف�س �ل�شلعة �لتي ز�دت �أ�شعارها �إذ �أعربت �لن�شبة �لكرى 
على  �لغذ�ئية  �ل�شلع  ��شتهالكهم من  �رتفاع  �لعينة عن  د�خل  �الأ�شر  من 
�للحوم  باالإمارة خا�شة فيما يتعلق مبنتجات  �أ�شعارها  �رتفاع  �لرغم من 
�ل�شعرية  �ملرونة  �نخفا�س  �إىل  ي�شري  مما  وم�شتقاتها  �الألبان  و  باأنو�عها 
�ملو�طنة  �الأ�شر  من  كبرية  ن�شبة  و�أظهرت  باالإمارة.  �ملو�طنة  �الأ�شر  لدى 
حيث  خا�س  ب�شكل  و�لزينة  �لعطور  �شلع  �إز�ء  �ال�شتهالكي  وعيها  �رتفاع 

56.5 يف �ملئة من �مل�شتجيبن �لذين �شاحبهم �ل�شعور  عرت ما ن�شبته 
يف  منها  ��شتهالكهم  بتخفي�س  قيامهم  ع��ن  �ل�شلع  تلك  �أ�شعار  بارتفاع 
حن عر نحو 24 يف �ملئة منهم با�شتمر�رهم يف ��شتهالك �ل�شلعة بنف�س 
18.4 يف  نحو  �أف��اد  كما  �أ�شا�شية.  �شلعة  الأنها من وجهة نظرهم  �لكمية 
فيما  �أق��ل  و�شعر  بجودة  لكن  �لكمية  نف�س  ��شتهالك  يف  باال�شتمر�ر  �ملئة 
�أخرى  ب�شلع  �ل�شلع  تلك  ��شتبد�ل  عن  �ملئة  يف   0.7 �شئيلة  ن�شبة  ع��رت 
باعتبارها �شلعا غري �شرورية من وجهة نظرهم و�أخري� �أفاد نحو 0.4يف 
�ملئة بقيامهم بتخفي�س ��شتهالكهم من �شلع وخدمات �أخرى. و�فاد �ملوؤ�شر 
�الأ�شري ب�شكل كبري  �أخرى لالأ�شر حتقق �ال�شتقر�ر  بوجود م�شادر دخل 
حيث ميثل �لعبء �ملايل م�شدر قلق لكثري من �الأ�شر يف �ملنطقة �لغربية 
ووفقا للنتائج فاإن �لن�شبة �ملحققة الأفر�د �ال�شر �لذين لهم دخل بخالف 
�لعمل تعد جيدة وتعك�س �عتماد �شريحة كبرية من �أرباب �الأ�شر �ملو�طنة 
يف دخولها �الأخرى من غري �لعمل على �الير�د �ملتح�شل عليها نظري بيع 
�ملحا�شيل �لزر�عية و�ملنتجات �حليو�نية باملز�رع �خلا�شة باالأ�شر �ملو�طنة 
�لعقار�ت  م��ن  �ملتح�شلة  و�الإي���ج���ار�ت  �ل��ت��ق��اع��دي  �مل��ع��ا���س  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�أبوظبي  �إم���ارة  �ملو�طنة يف  �الأ���ش��ر  �أح���و�ل  لهم. وج��اء يف مر�شد  �ململوكة 
للعام 2012 �إن هناك �شعور� لالأ�شرة �ملو�طنة بانخفا�س يف �أ�شعار �ل�شلع 
�لغذ�ئية و�ل�شلع �ملعمرة و�مللبو�شات ب�شفة عامة خالل عام 2012 مقارنة 
�ملو�طنة  �الأ�شر  �الرتفاعات من وجهة نظر  �أكرث  باأن  2011. وبن  بعام 
وم�شتقاتها  �الألبان  �شلع  يليها  ثم  باأنو�عها  �للحوم  �شلع  �أ�شعار  يف  متثلت 
�أدرك  �شلع �حلبوب و�ل�شكر و�لزيوت و�لدهون حيث  �أقلها يف  بينما كانت 
�ملو�طنون باأن �لتغري�ت يف �أ�شعار �ل�شلع �لغذ�ئية ت�شري يف نف�س �الجتاه مع 
�مل�شتهلك يف �الأد�ء �القت�شادي ومع �الرتفاع يف �الأرقام  نتائج موؤ�شر ثقة 
�لقيا�شية الأ�شعار �مل�شتهلكن �ل�شادر من مركز �إح�شاء �إمارة �أبوظبي ومع 
�أ�شعار �لغذ�ء �لعاملية �ل�شادر من �لفاو خالل �شهر دي�شمر 2012. كما 
نوه �ملر�شد بانخفا�س �ملوؤ�شر �لعام الأ�شعار �ل�شلع �ملعمرة يف �إمارة �أبوظبي 
�ملر�شد  وح�شب   .2011 ع��ام  مع  مقارنه  نقاط   5 بنحو   2012 للعام 
�ملتو�شط �شخ�شن  �ملو�طنة يبلغ يف  �الأ�شرة  �أف��ر�د  �لعاملن من  فاإن عدد 
تقريبا وعدد �الأف��ر�د يف �الأ�شرة �لو�حدة و�لذي لهم دخل بخالف �لعمل 
تعتر  فيما  �لكلي  �ملجموع  �ملئة من  27 يف  تقريبا وميثل  و�ح��د  �شخ�س 
�ملز�رع و�ملعا�س �لتقاعدي من �أهم م�شادر �لدخل �الأخرى بالن�شبة لالأ�شرة 
�ملو�طنة يف �أبوظبي حيث يعتمد ثلث �لعينة �ملبحوثة من �الأ�شر �ملو�طنة 
على مز�رعهم كم�شدر دخل ثانوي. ي�شار �إىل �إن موؤ�شر �الأ�شعار هو موؤ�شر 
جتميعي مت تكوينه با�شتخد�م تقييم �ملو�طنن للتغري يف �أ�شعار �ل�شلع مع 
ترجيح �الأ�شعار بعدد �الأ�شر �لتي ت�شتهلك كل �شلعة وترت�وح قيمة �ملوؤ�شر 
بن �شفر و100 نقطة وكلما �قرتبت �لقيمة من �ل�شفر �أ�شار ذلك �إىل 
زيادة  �إىل  ذلك  �أ�شار   100 من  �لقيمة  �قرتبت  وكلما  �الأ�شعار  �نخفا�س 

�الأ�شعار بينما ت�شري �لقيمة 50 �إىل ثبات �الأ�شعار.

القرو�س ت�سكل 24 يف املئة من اإنفاق اال�سرة املواطنة �سهريا

قمة املوانىء تكرم املتميزين يف موانىء العامل
•• ابوظبي-الفجر:

فازت �ل�شركة �لكويتية كي جي �إل �لدولية للمو�نئ و�لتخزين و�لنقل بجائزة 
�لتميز يف فئة �لكفاءة �شمن جو�ئز �لقمة �لعاملية للمو�نىء و�لتجارة لعام 
19 مار�س( خالل حفل �لع�شاء  )�لثالثاء  م�شاء  توزيعها  مت  �لتي   2013

�لذي �أقيم يف فندق �شانت ريجي�س �ل�شعديات يف �أبوظبي.
وح�شر حفل �لتوزيع معايل �لدكتور ر��شد �أحمد بن فهد، وزير �لبيئة بدولة 
300 �شخ�شية من قادة وم�شوؤويل  �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة،  و�أك��رث من 

قطاع �ملو�نىء و�أع�شاء �الحتاد �لدويل للمو�نىء و�ملر�فىء.
كل  للفائزين  و�لتجارة  للمو�نىء  �لعاملية  �لقمة  جو�ئز  تقدمي  يف  و�شارك 
�شركة  �د�رة  رئي�س جمل�س  دولة  وزير  �شلطان �جلابر،  �لدكتور  من معايل 
�لعام  و�مل��دي��ر  �لتنفيذي  �لرئي�س  غيلفيالن،  ج��ر�ن��ت  للمو�نىء،  �أبوظبي 
للمو�نىء  �ل���دويل  ل��الحت��اد  �أول  رئي�س  ون��ائ��ب  �شيدين  م��و�ن��ىء  ملوؤ�ش�شة 
و�ملر�فىء، و�شعادة حممد ثاين مر�شد �لرميثي، رئي�س جمل�س �د�رة �حتاد 

غرف �لتجارة و�ل�شناعة يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وجاء فوز �ل�شركة �لكويتية بجائزة �لكفاءة نظري متيزها يف حتقيق معدالت 
مرتفعة لتح�شن �لكفاءة يف عمليات ت�شغيل �ملو�نىء و�أد�ئها خالل �الأثني 

ع�شر �شهر� �ملا�شية من خالل �ال�شتثمار يف نظم وتقنيات ت�شغيل متقدمة 
وحتديث �ملعد�ت ملختلف �ملو�نىء �لتي تديرها مبا فيها �ل�شويخ و�ل�شعيبة.

ويف فئات �جلو�ئز �الأخرى، خطف ميناء بر�شلونة جائزة �لتميز يف �البتكار 
نظري متيزه يف تعزيز �خلدمات �ملقدمة للزبائن، يف حن فازت بي �شي �يه 

�نرتنا�شونال �ملحدودة بجائزة �الأمن و�ل�شالمة .
وفاز ميناء �نتويرب �لبلجيكي بجائزة �لتميز يف جمال �لبيئة متفوقا على 

مو�نىء �شيدين وجوثنبريغ وروترد�م ولو�س �أجنلو�س.
�لعاملية  �لقمة  ب��ج��ائ��زة  �ل��ف��ائ��ز  ع��ن  �ل��ت��ق��دمي  نهاية حفل  �الع���الن يف  ومت 
ر�دكري�شنان،  �إل  �ل�شيد  بها  فاز  حيث  �لعام  ل�شخ�شية  و�لتجارة  للمو�نىء 
م�شاهماته  نظري  ن��ه��رو  الل  ج��و�ه��ر  ميناء  موؤ�ش�شة  �د�رة  جمل�س  رئي�س 
�ملتميزة يف تعزيز �لقطاع �ملو�نىء �لبحري. وتعليقا على جو�ئز هذ� �لعام، 
قال كري�س هاميان، رئي�س جمل�س �د�رة �شيرتيد: �شهدت جو�ئز هذ� �لعام 
تر�شيحات ل�14 جهة عاملية بارزة من م�شغلي �ملو�نىء من خمتلف �الأ�شو�ق 
�لنامية و�لنا�شئة حيث �شكلت هذه �لرت�شيحات �لقائمة �ملخت�شرة لها. وهنا 
�أود �أن �توجه بال�شكر �إىل جلنة �ملحكمن �لتي بذلت جهد� كبري� يف تقييم 
�جلهات �ملر�شحة لهذه �جلو�ئز �لتي تكرم �لتميز يف �ملمار�شات و�الأد�ء بهدف 

تعزيز قطاع �ملو�نىء و�لتجارة.
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بتاريخ   عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب 
2013/2/26 متت �ملو�فقة على حل وت�شفية �ل�شركة وتعين 
�ل�شيد م�شفيا  قانونيا لها.  �ل�شيد عبد�لفتاح علي  �ل�شيد/ 
�ل�شركة  مع  �ملتعاملن  كافة  من  �لقانوين  �مل�شفي  يرجى 
وذلك  يف خالل  �و  غري م�شددة  ديون  �ية  ب�شاأن  خماطبتة 

خم�شة و�ربعون يوما من تاريخ ن�شر �العالن.

ال�سيد عبدالفتاح ال�سيد
 امل�سفي القانوين

 اعالن بحل وت�سفية
�سركة ت�سي�س للت�سميم الداخلي ذ.م.م

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
يف الدعوى رقم 2013/109 جتاري كلي

 �ملدعى عليه : روالند هيل  �ملدعي : بنك �خلليج
مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة �بوظبي �البتد�ئية حتت رقم 2013/109 
جتاري كلي وحيث �نه مت ندبنا خبري� يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام 
قانون �الإثبات ل�شنة 1992 بخ�شو�س �عمال �خلرة �مام �ملحاكم، ندعوكم حل�شور 
�جتماع خرة �و من ميثلكم قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�شح 
�دناه وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/26 يف متام �ل�شاعة 6.30 م�شاًء ويرجى منكم 
�مارة  لالجتماع.  ح�شوركم  عند  لدفاعكم  و�ملثبتة  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  كافة  �ح�شار 
�بوظبي- منطقة �خلالدية- �شارع ز�يد �الول- بناية بنك دبي �لتجاري - مكتب رقم 

1101- �لدور 11 هاتف: 2698870-04 فاك�س : 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف
 حممد �سعيد ال�سريف   

اعالن اجتماع اخلربة

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 57320
با�ش��م:�شركة عليا حممد �لتجارية ذ.م.م

وعنو�نه:دبي �لر�أ�س ، مكتب مالك ر��شد �آل ر��شد ،
�س.ب:2477 ، هاتف: 2256333-04 ، فاك�س: 04-2250023 . 

و�مل�شجلة حتت رقم:)46767( بتاريخ:2004/5/12
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف 2013/11/30 وحتى تاريخ:2023/11/30
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/مكتب د.�بر�هيم ح�شن �ملال للمحاماه - رقم :65
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2012/2/19 م �ملودعة حتت رقم: 169455 
با�ش��م:�شركة �لبا�شا لالأغذية �خلفيفة ذ.م.م

وعنو�نه:�الردن - عمان.
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

1- خدمات �لتموين بالطعام و�ل�شر�ب 2- خدمات �ملقاهي 3- خدمات �لكفترييا .
�لو�ق�عة بالفئة:43 

و�شف �لعالمة:عبارة عن فنجان قهوة باللون �البي�س مو�شوع على قاعدته باللون �لذهبي �لفاحت ومكتوب 
كلمة Cerutti باللغة �لالتينية ب�شكل مميز باللون �لعنابي ويعلو �لفنجان ر�شم حبة قهوة باللون �لذهبي 

�لفاحت و��شفلها عبارة Cerutti il caffe باللون �لعنابي وب�شكل مميز.  
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746



•• اأبوظبي-وام:

وف��د م��ن جمهورية  م��ع  �أب��وظ��ب��ي جل�شة حم��ادث��ات مو�شعة  ع��ق��دت غ��رف��ة 
���ش��ل��وف��اك��ي��ا يف م��ق��ره��ا ب��رئ��ا���ش��ة ب��ي��رت وزي����ر �ل���دول���ة �ل�����ش��ل��وف��اك��ي لل�شوؤون 
�الأوروبية. و�أكد نا�شر �ل�شام�شي ع�شو جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة 
و�ال�شتثماري  �القت�شادي  �لتعاون  ع��الق��ات  تطوير  �أهمية  على  �أبوظبي 
�ل�شام�شي  و��شار  و�شلوفاكيا.  �أبوظبي  �لعاملة يف  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  بن 
�ل�شلوفاكية  �الأ�شو�ق  يف  باال�شتثمار  �الإمار�تية  �ل�شركات  �هتمام  زي��ادة  �إىل 
و�ال���ش��ت��ف��ادة من  و�ال���ش��ت��ث��م��اري  �الق��ت�����ش��ادي  ت��و�ج��ده��ا  تعزيز  ورغبتها يف 
�ملدير  �لنعيمي  حممد  �ملباحثات  جل�شة  وح�شر  ه��ن��اك.  �ملتاحة  �لفر�س 
�شركة   30 وم��در�ء  وروؤ�شاء  بالغرفة  و�الأعمال  �الإت�شال  لقطاع  �لتنفيذي 

�لغرفة يف  . ونقلت  �ل�شلوفاكي  �لوفد  و�أع�شاء  �الإم��ارة  وموؤ�ش�شة عاملة يف 
�إن دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة  �ل�شام�شي قوله  �ليوم عن  بيان �شحفي 
ترتبط بعالقات �شد�قة وتعاون مع جمهورية �شلوفاكيا �إال �أن هذ� �مل�شتوى 
مل ينعك�س على حجم �ملبادالت �لتجارية و�لتعاون �القت�شادي و�ال�شتثماري 
�جلانبن  بن  �ملبادالت  �إجمايل  يتجاوز  مل  حيث  �ل�شديقن  �لبلدين  بن 
�أه��م��ي��ة بذل  2011.. م��وؤك��د� ع��ل��ى  دره���م يف ن��ه��اي��ة �ل��ع��ام  م��ل��ي��ون   567
يف  للم�شاهمة  �أكر  �لبلدين جهود�  �خلا�س يف  �لقطاع  وموؤ�ش�شات  �شركات 
تعزيز �لتعاون وتن�شيط حجم �ملبادالت �لتجارية وزيادتها من خالل �إقامة 
�مل�شاريع �ال�شتثمارية وزيادة عدد �لوفود �ملتبادلة و�مل�شاركة يف �ملعار�س �لتي 
تقام يف �أبوظبي و�شلوفاكيا. و�أ�شاف �ل�شام�شي �أن �لغرفة تتطلع �إىل تعريف 
رجال �الأعمال و�ل�شركات يف �الإمارة على �ملناخ �ال�شتثماري و�لفر�س �ملتاحة 

باال�شتثمار  �ملتعلقة  و�لت�شهيالت  �ل�شديقة  �شلوفاكيا  يف  تف�شيلية  ب�شورة 
�إىل  �ل��دخ��ول  على  �ملحلية  و�ل�����ش��رك��ات  �الإم��ار�ت��ي��ن  �مل�شتثمرين  لت�شجيع 
�أ�شو�قها لال�شتثمار و�إقامة �مل�شروعات. ودعا �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات �ل�شناعية 
يف �شلوفاكيا لال�شتثمار يف �أبوظبي بالقطاعات و�ملجاالت �لتي تركز عليها 
�القت�شادية  �لتنمية  عملية  دع���م  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة   2030 �أب��وظ��ب��ي  روؤي����ة 
بن  �مل�شرتكة  �ال�شتثمارية  �مل�شاريع  باإقامة  ومرحبا  ب��االإم��ارة  �مل�شتد�مة 
�لغرفة  ��شتعد�د  �ل�شام�شي  و�أب���دى  �لبلدين..  ب��ن  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 
�لتام لدعم �ل�شركات �ل�شناعية �لت�شيكية �لر�غبة يف �لعمل و�ال�شتثمار يف 
�أ�ش�س  �الإمارة �لتي ت�شعى من خالل روؤيتها �إىل تاأ�شي�س �قت�شاد قائم على 
معرفية متنوعة وم�شتد�مة وتعزيز دور �لقطاع �خلا�س يف عملية �لتنمية 
�القت�شادية  �أبوظبي  روؤية  �ل�شام�شي عن  �أبوظبي. وحتدث  �الإقت�شادية يف 

�لتي من  �حليوية  و�ملجاالت  �لقطاعات  عدد من  تطوير  على  تركز  و�لتي 
مثل قطاع  و�الأع��م��ال  للتجارة  �إقليمي  كمركز  �الإم��ارة  مكانة  تعزيز  �شاأنها 
و�ل�شياحة  �حليوية  و�لتكنولوجيا  و�لدفاع  �لف�شاء  وتكنولوجيا  �لطري�ن 
و�لرعاية �ل�شحية و�لنقل و�لتعليم و�الإعالم و�خلدمات �ملالية و�الإت�شاالت.. 
موؤكد� �أن هذه �لروؤية توفر فر�شا ال حدود لها لتعزيز �لتعاون مع �ل�شركات 
�ل�شركات ورجال �الأعمال  �ل�شلوفاكي  �مل�شوؤول  �ل�شلوفاكية. من جانبه دعا 
�لفر�س  م��ن  و�ال���ش��ت��ف��ادة  ب���الده  يف  لال�شتثمار  �أب��وظ��ب��ي  يف  و�مل�شتثمرين 
وعر�س   . و�ل��ه��ام��ة  �حليوية  �لقطاعات  م��ن  ع��دد  يف  �ملتاحة  �ال�شتثمارية 
تقدمها  �لتي  و�حلو�فز  و�خلدمات  �لت�شهيالت  �لغرفة  يف  �مل�شوؤولن  على 
�حلكومة �ل�شلوفاكية لل�شركات و�مل�شتثمرين �الأجانب وخا�شة فيما يتعلق 

باالإعفاء�ت �ل�شريبية .

غرفة اأبوظبي تبحث تعزيز اال�ستثمارات امل�سرتكة مع ال�سركات ال�سناعية ال�سلوفاكية

�التفاق على زيارة وفد �قت�سادي �ىل �ليابان خالل �لعام �جلاري

وزير االقت�ساد يبحث تعزيز العالقات االقت�سادية مع اليابان
املن�صوري: اليابان هي ال�رشيك القت�صادي الأكرب لدولة الإمارات

•• دبي-الفجر: 

�ملن�شوري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  �مل��ه��ن��د���س  م��ع��ايل  ��شتقبل 
وزي���ر �الق��ت�����ش��اد يف مكتبه ب��دي��و�ن �ل����وز�رة ب��دب��ي �شباح 
�لدولة،  ل��دى  �ل��ي��اب��اين  �ل�شفري  ك��ام��و  يو�شيهيكو  �م�����س 
�لثنائي بن  �لتعاون  حيث جرى �لتباحث يف �شبل تعزيز 

�لبلدين يف جماالت �قت�شادية متعددة. 
�لتي  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  متانة  �مل��ن�����ش��وري  م��ع��ايل  و�أك���د 
�ل��ي��اب��ان �ل�شريك  جت��م��ع �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����ش��دي��ق��ن م��ع��ت��ر�ً 
�إىل  ��شتناد�ً  �لعامل،  يف  �الإم���ار�ت  لدولة  �الأك��ر  �لتجاري 
�لربع  يف  بلغ  �ل��ذي  �لبلدين  بن  �لتجاري  �لتبادل  حجم 
بلغ  فيما  دره���م،  مليار   51،2  ،2012 ع��ام  م��ن  �الأول 
ح��ج��م �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت �ل��ي��اب��ان��ي��ة يف �ل��دول��ة ح���و�يل 338 
مليون دوالر ) 1،24 مليار درهم ( يف عام 2010 م�شري�ً 
معاليه �إىل �أن حجم �لتجارة �لبينية بن �لدولتن يقدر 

بنحو 35 مليار دوالر. 
�لزيار�ت  �همية  �لياباين  �ل�شفري  مع  معاليه  بحث  كما 
و�مل�شتثمرين  �الع��م��ال  ورج���ال  �مل�����ش��وؤول��ن  ب��ن  �ملتبادلة 
ل���ت���ع���زي���ز ع����الق����ات �ل����ت����ع����اون �ل����ت����ج����اري و�الق���ت�������ش���ادي 

و�ال�شتثماري.
 و�أكد معايل �لوزير �ملن�شوري بهذ� �خل�شو�س �نه �شيتم 
�لتح�شري لزيارة وفد �قت�شادي من �لدولة �ىل �ليابان يف 

�لن�شف �لثاين من �لعام �جلاري ي�شم عدد�ً من �مل�شوؤولن 
يف �لقطاعن �حلكومي و�خلا�س. 

و�شدد معايل �ملن�شوري على �أهمية و�شرورة تكثيف تبادل 
�لقائمن  وخا�شة  �جلانبن  يف  �مل�شوؤولن  بن  �ل��زي��ار�ت 
و�لتجارية  و�ال�شتثمارية  �القت�شادية  �لقطاعات  على 
و�ل�شناعية، موجهاً دعوة مفتوحة للقطاع �خلا�س للعب 
دور حموري  يف قيادة مرحلة جديدة من تطور �لعالقات 

بن �جلانبن. 
�لتعاون  يرتكز  �أن  باأهمية  �الجتماع  خالل  معاليه  ون��وه 
�ل�شناعة  جم������االت  ح�����ول  �ل���دول���ت���ن  ب����ن  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  و�مل�شاريع  و�البتكار  و�لتكنولوجيا 
و�ملن�شوجات و�لغذ�ء و�لزر�عة و�شناعات �الأ�شماك يف ظل 
م�شيد�ً  �ليابان،  بها  تتمتع  �لتي  �لهائلة  �ل�شمكية  �ل��رثوة 
و�الأ�شعدة  �ملجاالت  �شتى  يف  �لر�ئدة  �ليابانية  بالتجارب 
وموؤكد�ً على �أهمية �ال�شتفادة من تلك �لتجارب مبا يخدم 

�لتطور �القت�شادي �لذي تطمح �إليه دولة �الإمار�ت. 
ك��م��ا دع���ا م��ع��ال��ي��ه �إىل ����ش���رورة �ال���ش��ت��ف��ادة م��ن �خلر�ت 
�ليابان  تعتر  حيث  �لعلمي،  �لبحث  جم��ال  يف  �ليابانية 
�لدولة �لر�ئدة �الأوىل عاملياً يف جماالت �لبحوث �لعلمية 

�الأ�شا�شية، وبحوث �لطري�ن و�لتقنيات �ملتقدمة. 
�ملناخ  �إىل  �للقاء  خالل  �ملن�شوري  �لوزير  معايل  وتطرق 
�ال�شتثماري �جلاذب يف �لدولة و ببيئة �الأعمال �حليوية 

يف �الإم������ار�ت وم���ا ت��وف��ره م��ن ف��ر���س ����ش��ت��ث��م��اري��ة و�عدة 
�ملحفز�ت  ظل  يف  �الأع��م��ال  ورج��ال  للم�شتثمرين  ومغرية 
�ال���ش��ت��ث��م��اري��ة و�ل��ت�����ش��ه��ي��الت �الإد�ري������ة و�الإج���ر�ئ���ي���ة غري 
�ملحدودة ووجود بنية حتتية حديثة ومتطورة، �إ�شافة �إىل 
ما تتمتع به �لدولة من بيئة ت�شريعية حتمي �مل�شتثمرين 

وت�شاهم يف منو �أعمالهم و��شتثمار�تهم. 
م���ن ج��ان��ب��ه ع���ر �ل�����ش��ف��ري �ل���ي���اب���اين ع���ن رغ���ب���ة ب���الده 
�حلقيقية يف �الرتقاء بالعالقات �القت�شادية �لثنائية بن 
�ل�شعبن  �آفاق جديدة تو�كب طموح  �إىل  �لبلدين ونقلها 
تبادل  يف  �ل�شادقة  ب��الده  رغبة  عن  و�أع���رب  �ل�شديقن، 
�مل��ع��رف��ة و�خل����ر�ت م��ع �جل��ان��ب �الإم���ار�ت���ي وت��ع��زي��ز �أطر 

�لتعاون لت�شمل جماالت وقطاعات �قت�شادية جديدة. 
يذكر �أن دولة �الإمار�ت ت�شدر لليابان نحو 23 باملائة من 
�الإمار�ت  �شادر�ت  من  باملائة  و60  �لنفطية  �حتياجاتها 
دولة  وت��اأت��ي  �ل��ي��اب��ان،  �ىل  �شحنه  يتم  �خل���ام  �لنفط  م��ن 
�الإمار�ت �شمن �أكر خم�س دول م�شدرة للنفط لليابان، 
�ليابان  مع  �شر�كتها  يف  �لثامنة  �ملرتبة  �الإم���ار�ت  وحتتل 
و�شابع �أكر �شوق ملعد�ت �لنقل �ليابانية، وحتتل �الإمار�ت 
�ملرتبة �الأوىل يف ت�شدير �لغاز �لطبيعي �مل�شال و�لثانية يف 
ت�شدير �لنفط �خلام. ويف �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية تنوعت 
�شادر�ت �لدولة �إىل �ليابان حيث �شملت �الأملنيوم و�لنحا�س 
وبلغ حجم و�رد�ت �الإمار�ت من �ليابان 7،3 مليار دوالر يف 

عام 2010 حيث ت�شتورد �الإمار�ت من �ليابان �ل�شيار�ت 
و�الآالت و�ملعد�ت �ل�شناعية و�اللكرتونية. 

�تفاقية  و�ليابان  �أبوظبي  �إم���ارة  وقعت   2011 ع��ام  ويف 
الإن�شاء جمل�س �أبوظبي �لياباين �القت�شادي بهدف تعزيز 

�لتجاري يف قطاع  �لتبادل  وتنمية  �القت�شادية  �لعالقات 
�جلانبن  ب��ن  �ال�شتثمار�ت  وتطوير  و�خل��دم��ات  �ل�شلع 
تعزيز  و��شتمر�ر  �القت�شادي  �ل��ت��ع��اون  وتر�شيخ  الإر���ش��اء 

�لعالقات �القت�شادية �مل�شرتكة بن �جلانبن. 

•• اأبوظبي – فوؤاد علي

ت�شغيل  يف  �ملتخ�ش�شة  �لفرن�شية  �آك��ور  جمموعة  �علنت   
�لفنادق على م�شتوى �لعامل عن �فتتاح فندق �يبي�س بو�بة 
�أبوظبي جاء ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقد �أم�س 
مبقر �لفندقن يف �أبوظبي و هذ� �الإفتتاح ثمرة �ل�شر�كة 
�ل�شيخ  �ل��ّدك��ت��ور  ب��ن  جمعت  �لتي  �مل��دى  وطويلة  �لقوية 
�أحمد بن �شيف �آل نهيان رئي�س طري�ن �الإحتاد وجمموعة 

�آكور من خالل دول �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا .
وقال �لَدكتور �ل�شيخ �أحمد بن �شيف �آل نهيان �أنه باإن�شمام 
عاملية  �شبكة  �إىل  �أبوظبي  بو�بة  ونوفوتيل  �يبي�س  فندق 
ت�شم �أكرث من1500 فرع ل�ايبي�س و400 فرع ل�نوفوتيل 
م�شرور جد�ً بالعالقة �لقوية �لتي جتمعنا مبجموعة �آكور 

و�لتي تزيدها م�شاحلنا �مل�شرتكة متانة.
و�ملدير  �آك��ور  رئي�س جمموعة  كايري  يان  قال  ومن جهته 
�لتنفيذي  �إن �شر�كتنا مع �لَدكتور �ل�شيخ �أحمد بن �شيف 
�آل نهيان من خالل دول �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �فريقيا  
تعتر �متياز� هاّما خا�شًة �أن �أبوظبي كان لها �لدور �الأكر 

يف �إمتد�د وتو�شيع م�شاريعنا.
و�أ���ش��اف ُت��ع��د �أب��وظ��ب��ي م��ن �ال���ش��و�ق �ل��ه��ام��ة �ل��ت��ي ت�شعى 
جمموعة �آكور لتعزيز تو�جدها فيها من  خالل بناء �ُ�ش�س 

قوية ومتما�شكة  لها يف �لعا�شمة �المار�تية عرعالماتها 
�لتجارية �لتي تزود كافة متطلبات �مل�شافرين �شو�ء رجال 
�عمال �و م�شافري �ل�شياحة و�لرتفيه. ومن هنا  جند �ن 
�أبوظبي باختيار ما  �لعا�شمة  �لفر�شة لرو�د  �تاحت  �آكور 
مريكور  و  مثل�شوفيتيل  �لفخمة  �ل��ف��ن��ادق  م��ن  يالئمهم 
و�ل��ف��ن��ادق �مل��ت��و���ش��ط��ة م��ث��ل ن��وف��وت��ي��ل و�الق��ت�����ش��ادي��ة مثل 

�يبي�س.
و�أو�شح �أن �إفتتاح �أول فندق �إقت�شادي  مبو��شفات عاملية يف 
�لعا�شمة  كان حدث مهم ل� �يبي�س نف�شها  فكونها �لر�ئدة 
يف جمال �لفنادق �الإقت�شادية  �أعطاها هذ� �حلدث �شمعة 
�إىل  بالن�شبة  خدماتها  بعظمة  �الإ����ش���ادة  مت  وق��د  ع��امل��ي��ة  
�أبوظبي  بو�بة  نوفوتيل  فندق  م�شيفاً  �ملدرو�شة  �أ�شعارها 
تكملة  �لو�قع  يف  هو  �ملتو�شطة  �لفنادق  �إىل  ينتمي  �ل��ذي 
يتعلق  فيما  متفاوتة  خ�شائ�س  مع  ولكن  �إيبي�س  لفندق 
�لو��شعة خدمات  �ل��غ��رف  �مل��م��ت��ازة   ب��اأم��اك��ن �الج��ت��م��اع��ات 
�الإن���رتن���ت �مل��ج��ان��ي��ة  م��الع��ب �الأط���ف���ال ون����و�دي �ل�شحة 

و�للياقة �لبدنية . 
�آكور يف  و�أب��ان كري�شتوف النديه  �ملدير �الد�ري ملجموعة 
برنامج   ج��زء مهم من  �أب��و ظبي هي  �أن  �الأو���ش��ط  �ل�َشرق 
قدومهم   �ملتوقع  �ل�شياح  عدد  �إىل  بالّنظر  �لكبري  تو�ّشعنا 
�شائح  مليون   7.5 يبلغ  �أن  �مل��ق��ّدر  و  �ملقبلة  �ل�شنو�ت  يف 

فاإّننا على �أكمل �الإ�شتعد�د الإ�شتيعاب بع�س من هذ� �لعدد 
�ملوقع  �ط��الق  �شيتم  �أن��ه  مو�شحاً  منه  و�الإ�شتفادة  �لكبري 
�لعربية قريباً خالل هذه  باللغة  �الإلكرتوين للمجموعة 
�ل�شنة .  و�أكد �أن �فتتاح �لفندقن من �شاأنه تعزيز وجود 

�آكور د�خل �لعا�شمة حيث جند �أن �يبي�س ونوفوتيل بو�بة 
280 غرفة   �أبوظبي �ن�شمو� �ىل فندق �شوفيتيل ذ�ت �ل� 
يف مطنقة كورني�س �أبوظبيو فندق مريكور ذ�ت �ل� 208 

غرفة يف و�شط �لعا�شمة �شارع حمد�ن .
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املال والأعمال

حديد االإمارات و�سركة �سويدية توقعان 
عقدا لتوريد مواد خام مبوا�سفات قيا�سية

•• اأبوظبي-وام:

وقعت �شركة حديد �الإمار�ت و�شركة �إل . كي . �إي . بي �ل�شويدية �أم�س �الول 
عقد� تزود �ل�شركة �ل�شويدية مبوجبه حديد �الإمار�ت جزء� من �حتياجاتها 
ذ�ت  وتكون  �ل�شركة  ملنتجات  �خل��ام  �مل��ادة  ت�شكل  �لتي  �حلديد  مكور�ت  من 
�لعقد ع��ن حديد  �ل��ع��ام �حل���ايل. وق��ع  ب��دء� م��ن  مو��شفات قيا�شية وذل��ك 
لل�شركة.. �لتنفيذي  �لرئي�س  �لرميثي  غمر�ن  �شعيد  �الإمار�ت..�ملهند�س 
فيما وقعه عن �شركة  �إل . كي . �إي . بي �ل�شويدية الر�س �يرك �رو �لرئي�س 
�لتنفيذي..وذلك بح�شور �شعادة ح�شن جا�شم �لنوي�س رئي�س جمل�س �إد�رة 
من  �مل�شوؤولن  وك��ب��ار  �الإد�رة  جمل�س  �أع�����ش��اء  م��ن  وع��دد  �شناعات  �شركة  
بالكامل  �ململوكة  �ل�شركات  �إح��دى  �الإم��ار�ت هي  و�شركة حديد  �لطرفن. 
يف  للحديد  �ملتكامل  �لوحيد  و�مل�شنع  �شناعات  �لعامة   �لقاب�شة  لل�شركة 
دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�أحد �أكر منتجي ق�شبان حديد �لت�شليح 
 . �الأو�شط  �ل�شرق  �لثقيلة يف منطقة  �الإن�شائية  و�ملقاطع  و�أ�شالك �حلديد 
�ل�شركة  �إط��ار �شعي  ياأتي يف  �لعقد  �أن  �لنوي�س  و�شرح �شعادة ح�شن جا�شم 
��شتخد�م  خ��الل  من  و�ل�شلب  �حلديد  من  منتجاتها  مب�شتوى  لالرتقاء 
مو�د خام ذ�ت جودة عالية ومو��شفات عاملية..م�شيد� مب�شتوى �أد�ء �ل�شركة 
ير�أ�س  �ل��ذي  �لنوي�س  و�أك���د  �حل��دي��د.  م��ك��ور�ت  م��ن  ومنتجاتها  �ل�شويدية 
حديد �الإمار�ت �أن �ل�شركة �شتو��شل �مل�شي يف خططها �ال�شتثمارية �لر�مية 
�ملحلية  �الأ�شو�ق  �ملتنامي على منتجات �حلديد و�ل�شلب يف  �لطلب  لتلبية 
و�الإقليمية .. م�شري� �إىل �أن �ل�شركة �شتتمكن من تعزيز مز�ياها �لتناف�شية 
مبو��شفاتها..معتر�  و�الرت��ق��اء  �ملنتجات  ج��ودة  على  �لرتكيز  خ��الل  من 
هذه  لتحقيق  مثاليا  �شريكا  تعد  �ل�شويدية  بي   . �إي   . كي   . �إل  �شركة   �أن 
�لغاية. و�أ�شاف �أن �لعقد يلبي طموحات �ل�شركتن من حيث تعزيز عالقات 
�لتعاون بينهما .. م�شلطا �ل�شوء على ما تتمتع به �شركة  �إل . كي. �إي . بي  
من �إمكانات كمورد معتمد خلام وكريات �حلديد عالية �جلودة وعملياتها 
كانت قد  �الإم��ار�ت  �أن حديد  �إىل  �لنوي�س  و�أ�شار  �لنطاق.  وو��شعة  �ملتميزة 
�أبرمت خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية عدة �تفاقيات مع كريات �ل�شركات 
و�ل�شركات  و�ل�شحن  �خل��ام  �مل��و�د  توريد  مثل  خمتلفة  جم��االت  يف  �لعاملية 
�ملتخ�ش�شة يف جمال تطوير تكنولوجيا �الإنتاج وغريها من �لقطاعات يف 
وتبو�أ  و�الإقليمية  �ملحلية  �الأ�شو�ق  لزيادة ح�شتها يف  �لر�مية  �إطار خطتها 
مركز �لريادة يف جمال �شناعة �حلديد و�ل�شلب. من جهته قال �ملهند�س 
�شركة  بن  �إ�شرت�تيجية  لعالقة  يوؤ�ش�س  �لعقد  �إن  �لرميثي  غمر�ن  �شعيد 
م�شنع  ت��زوي��د  خاللها  م��ن  يتم  �الإم��ار�ت��ي��ة  و�ل�شركة  �ل�شويدية  �لتنقيب 
�جل��ودة على مدى  �لعالية  ملكور�ت �حلديد  �حتياجاته  بكمية من  �حلديد 
�الإم���ار�ت  ح��دي��د  �حتياجات  �لرميثي  �ملهند�س  وق���در  �ل��ق��ادم��ة.  �ل�شنو�ت 
4 ر8 مليون طن وهو ما تقوم �ل�شركة  خلام �حلديد هذه �ل�شنة بحو�يل 
�ل�شركة  �شركات عاملية كرى من �شمنها  با�شتري�ده من خالل  �الإمار�تية 
�ل�شويدية. و�أو�شح �أن �لعقد �جلديد يعزز و�رد�ت �ل�شركة من خام �حلديد 
�لتو�شعية..  م�شروعاتها  بتنفيذ  قدما  �مل�شي  يف  م�شتقبال  �لثقة  ومينحها 
م�شري� �إىل �أن �ل�شركة �لتي تاأ�ش�شت يف �لعام 1998 وبد�أت مرحلة �الإنتاج يف 
�لعام 2001 قد �نطلقت منذ �لعام 2006 بتنفيذ برنامج �شامل لتو�شعة 
جممعها �ل�شناعي على مر�حل مما رفع �لطاقة �الإنتاجية للم�شانع �إىل 5 
ر3 مليون طن مرتي �شنويا بكلفة �إجمالية بلغت قيمتها 10 مليار�ت درهم 
�أو ما يعادل 72 ر2  مليار دوالر �أمريكي..متوقعا �رتفاع �إنتاج �ل�شركة من 
منتجات �حلديد �لنهائية عند �إجناز كل مر�حل �لتو�شعة �إىل حو�يل 5 ر5 
ور�ء م�شادر  �ل�شعي  �أن  �لرميثي  �ملهند�س  و�أك��د  �شنويا.  مليون طن مرتي 
�مل���دى �لطويل ه��و دل��ي��ل على  ب��امل��و�د �خل���ام على  �ل�شركة  ج��دي��دة الإم���د�د 
تفاوؤلها مب�شتقبل م�شرق �شت�شهده منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا 
يف جمال �شناعة �حلديد .. موؤكد� ثقته باأنه �لعقد طويل �الأجل �شي�شاعد 
�ملو�د �الأولية لالإنتاج..منوها  �إحتياجاتها من  حديد �الإم��ار�ت على �شمان 
باأن مكور�ت �حلديد تعتر �ملو�د �خلام �الأ�شا�شية �لتي تنتج حديد �الإمار�ت 

من خاللها نوعيات عالية �جلودة من �حلديد �ملختزل �ملبا�شر.

•• دبي-وام:

مبنطقة  ك�����ش��ارة  �م�����س  و�مل���ي���اه  �ل��ب��ي��ئ��ة  وز�رة  �أغ��ل��ق��ت 
�ملنيعي باإمارة ر�أ�س �خليمة ومت �إيقاف جميع �لعمليات 
�أحكام  ملخالفتها  �أ�شهر  ثالثة  مل��دة  للك�شارة  �لت�شغيلية 
2008م يف �شاأن  20  ل�شنة  قر�ر جمل�س �ل��وزر�ء رقم 
تنظيم عمل �لك�شار�ت و�ملحاجر ونقل منتجاتها و�لقر�ر 
2010 يف �شاأن �خلطوط  110  ل�شنة  �ل���وز�ري رق��م  
وتنفيذ  وت�شغيل  بتخطيط  �خلا�شة  �ملنظمة  �الإر�شادية 

و�ملقالع  �ل��ك�����ش��ار�ت  جم��ال  يف  �لعاملة  �مل��ن�����ش��اآت  �أع��م��ال 
و�ل��ت��ع��اون مع  بالتن�شيق  �الإغ���الق  ق��ر�ر  تنفيذ  وق��د مت 
بن  �شلطان  �شعادة  و�شرح  ب��االإم��ارة.  �ملخت�شة  �جلهات 
ع��ل��و�ن وك��ي��ل �ل�����وز�رة �مل�����ش��اع��د للتدقيق �خل���ارج���ي يف 
�أثناء  �لك�شارة �ملخالفة  باأنه مت �شبط  �ليوم  ت�شريح له 
�ل����وز�رة  �ل��ت��دق��ي��ق �خل���ارج���ي يف  ق��ي��ام خمت�شي ق��ط��اع 
�لرقابة  بر�مج  �شمن  وذل��ك  للمنطقة  مفاجئة  بزيارة 
�لدورية �لتي تتم على �أعمال �لك�شار�ت و�ملقالع بالدولة 
�ملنظمة  �الإر���ش��ادي��ة  �خل��ط��وط  تنفيذ  دق��ة  م��ن  للتاأكد 

�لبيئي  �الأم���ن  تعزيز  ب��ه��دف  �ل�شناعات  ه��ذه  الأع��م��ال 
�ملن�شاآت  لعمل  �ملنظمة  �لت�شريعات  تطبيق  كفاءة  ورف��ع 
منتجاتها.  ونقل  و�ملقالع  �لك�شار�ت  جم��ال  يف  �لعاملة 
�نبعاثات كثيفة  باأنه قد لوحظ وج��ود  و�أف��اد بن علو�ن 
ووحد�ت  �لرئي�شية  �لتغذية  وح��دة  عمليات  من  للغبار 
�ل��غ��رب��ل��ة وت��ف��ري��غ �الأح���زم���ة �ل��ن��اق��ل��ة خل��ط �الإن���ت���اج �إىل 
جانب مالحظة عدم ر�س �لطرق �لد�خلية و�لت�شغيلية 
ولكن  مغطاه  �لرئي�شية  �لتغذية  وح��دة  �أن  كما  باملياه 
ر�س  لنظام  �لك�شارة  و��شتخد�م  مطاطية  �شتائر  ب��دون 

�ملياه �ليدوي يف وحدة �لتغذية �لرئي�شية. و�أكد �لوكيل 
للك�شارة  ي�شمح  ل��ن  ب��اأن��ه  �خل��ارج��ي  للتدقيق  �مل�شاعد 
فرتة  �نق�شاء  بعد  عملياتها  مبعاودة  �إغالقها  مت  �لتي 
�الإغالق �إال بعد توفيق �أو�شاعها ومو�فقة �لوز�رة على 
�ملنظمة.  �لت�شريعات  يف  �ل���و�ردة  لل�شروط  وفقا  عملها 
يف  دوري  ب�شكل  تعمل  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة  ب���اأن  ي��ذك��ر 
�لدولة  يف  �لعاملة  �ل�شناعية  �مل��ن�����ش��اآت  على  �لتدقيق 
و�لتاأكد من تطبيقها للقو�نن و�لقر�ر�ت �لبيئية وذلك 
بالتعاون مع �جلهات �ملعنية ذ�ت �لعالقة للحفاظ على 

البيئة واملياه تغلق ك�سارة باملنيعي ملخالفتها تنظيم عمل الك�سارات واملحاجر 
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•• دبي-الفجر: 

�أط��ل��ق �ل��ب��ن��ك �ل��ع��رب��ي �مل��ت��ح��د �أحد 
�أ���ش��رع بنوك �ل��دول��ة من��و�ً، يف �شياق 
�خلدمات  ن��ط��اق  يف  �لتو�شع  خطط 
متويل  خ����دم����ة  ي����ق����دم����ه����ا،  �ل����ت����ي 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��روع��ات 
ت�شتقطب  �أن  �مل��ت��وق��ع  م���ن  و�ل���ت���ي 

�لكثري من �لعمالء. 
ج�����اء ذل�����ك ع���ل���ى ه���ام�������س �مل����وؤمت����ر 
�ل�����ش��ح��ف��ي �ل�����ذي ع���ق���ده �ل��ب��ن��ك يف 
�لكثرية  �خل�����دم�����ات  ف���ب���ع���د  دب�������ي، 
�لبنك  لطاملا حر�س  �لتي  و�ملتنوعة 
�ل�شنو�ت  م���د�ر  على  تقدميها  على 
طلباً  �ل���ب���ن���ك  الح������ظ  �ل�������ش���اب���ق���ة، 
م��ت��ز�ي��د�ً م��ن ق��ب��ل �ل��ع��م��الء خالل 
�ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي ع��ل��ى خ��دم��ة متويل 
و�ملتو�شطة،  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��روع��ات 
ب���ادر  �أن  �إال  �ل��ب��ن��ك  م���ن  ك����ان  ف��م��ا 
بتقدمي هذه �حللول �ملتكاملة و�لتي 
�ملحلي.  �ل�����ش��وق  متطلبات  ت��ن��ا���ش��ب 
�مل�شروعات  مت��وي��ل  خ��دم��ات  تتميز 
باأنها  بالبنك  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
ر�ئدة ومبتكرة وتلتزم دوماً بتقدمي 

�الأف�شل. 
وعدد  �ل��ب��ن��ك،  �أع��م��ال  �أن  �إىل  ي�شار 
�ل�����ع�����م�����الء، و�ل����ط����ل����ب����ات �مل���ق���دم���ة 
متويل  خ����دم����ة  م�����ن  ل���ال����ش���ت���ف���ادة 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��روع��ات 
�ل�شتة  خالل  مر�ت  �أربعة  ت�شاعفت 

�شهور �ملا�شية. 
وخالل عام 2013، يتوقع �لبنك:

�ل����ع����م����الء  ع���������دد  م���������ش����اع����ف����ة   •
خ���دم���ة متويل  م����ن  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
و�ملتو�شطة،  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��روع��ات 

خالل �ل�شتة �شهور �لقادمة.
• م�شاعفة عدد موظفيه �ملنوط بهم 

تقدمي و�إجناز خدمات �لتمويل. 
خ���دم���ة �ل���ت���م���وي���ل عر  • ت���ق���دمي 
�لبنك  يخطط  �لتي  �ل�10،  �لفروع 

الفتتاحهم خالل �لعام �جلاري.
�خلدمات  تقدمي  يف  �ال�شتمر�ر   •
ع��ال��ي��ة �جل������ودة ب��ع�����ش��ر ل���غ���ات على 
ر�أ�����ش����ه����ا �ل����ع����رب����ي����ة، و�ل���ف���ار����ش���ي���ة، 
و�ل��رو���ش��ي��ة، و�ل��ه��ن��دي��ة وع����دد �آخر 
�لقارة  ب�شبه  �مل��ع��روف��ة  �ل��ل��غ��ات  م��ن 

�لهندية.    
ميتلك �لبنك روؤية و��شحة و�لتز�م 
وت�شجيع  ت����ع����زي����ز  ن����ح����و  �����ش����ري����ح 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��روع��ات 

ل����دى حكومة  �ل���ع���ام  وه����و �الجت�����اه 
�لدولة، وبالتايل فاإن �لبنك حري�س 
�ملرتبطة  �إجناز كافة �خلدمات  على 

بتمويل �مل�شروعات 
ب�شكل �شريع، ودقيق و�لتي قد تتمثل 
يف فتح ح�شاب �أو تخلي�س �ملعامالت. 
والإ�شافة مزيد من �لت�شهيالت، فاإن 
�ملعامالت  ه��ذه  باإجناز  يقوم  �لبنك 
�مل�شروع  مب��ق��ر  �الأوق������ات  م��ع��ظ��م  يف 
على  تي�شري�ً  وذل���ك  �إن�����ش��اءه  �مل��زم��ع 

�ملتعاملن. 
ويف ت�شريح ل� بول تروبريدج �لرئي�س 
�لتنفيذي للبنك �لعربي �ملتحد قال 
بال�شوق  كافية  در�ي��ة  �إننا على  فيه: 
�ملحلية، و�إننا يف موقع قوي لتقدمي 
مثل هذه �خلدمات ب�شكل �أمثل حيث 
مد�ر  ع��ل  �مل�شرفية  خدماتنا  نقدم 
�ملا�شية.   �ل�شبعة و�لثالثن  �الأع��و�م 

�أحد  �ملدفع،  جنالء  �الآن�شة  �أن  ومبا 
�لعربي  �لبنك  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء 
�مل��ت��ح��د، ت��ع��م��ل ب��ك��ف��اءة مم���ي���زة مع 
�مل�شاريع  لتطوير  خليفة  ���ش��ن��دوق 
�شنوفر  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ف��اإن��ن��ا  �ل�����ش��غ��رية 
كبري  وبقدر  �جل��ودة  عالية  خدمات 

من �اللتز�م و�ل�شرعة لعمالئنا .
ومن ناحية �أخرى فاإن بر�ين وي�شت 
ورئي�س  �لتنفيذي  �لتمويل  م�شوؤول 
�لبنك  ل������دى  �ل���ت���خ���ط���ي���ط،  ق�������ش���م 
����ش��اف��ي��اً ع���ن �خلدمة  ق���دم ���ش��رح��اً 
�جل���دي���دة ق���ائ���اًل:  ب��ك��ل ت��اأك��ي��د فاإن 
�ل�شغرية  �مل�شروعات  متويل  خدمة 
للعمالء،  نقدمها  �لتي  و�ملتو�شطة 
منهم  �ملزيد  ��شتقطاب  يف  �شت�شاهم 
�شعيد  على  �لبنك  ق��اع��دة  و�شتعزز 
عدد �ملتعاملن ونوع �خلدمات �لتي 
�أن هذه  �إىل  ه��ن��ا  و�أ����ش���ري  ن��ق��دم��ه��ا. 

�خل��دم��ة ���ش��رتف��ع م��ن �أرب����اح �لبنك 
�لكلية ب�شكل ملحوظ . 

باأننا  �ل��ق��ول  �أود  ق���ائ���اًل:   و�أ����ش���اف 
على  قائم  متويل  لرنامج  نوؤ�ش�س 
�ملحلي  و�ل�شوق  �لعمالء  متطلبات 
يتعلق  فيما  �الأف�����ش��ل  حتقيق  ن��ح��و 
و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  بامل�شروعات 
مع توفري طاقم عمل كفء ومدرب 
ه����ذه �خلدمات  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  ق�����ادر 
باالأ�شلوب �الأمثل، وحتديد �ملخاطر 
و�أ�شاليب  الح���ق���اً  ت��ظ��ه��ر  ق���د  �ل���ت���ي 

�لت�شغيل .
وذكر �شرير�م �شوبر�مانيام، م�شوؤول 
�ل�شغرية  �مل�����ش��اري��ع  مت���وي���ل  ق�����ش��م 
�لتي  �مل����ز�ي����ا  ب��ال��ب��ن��ك  و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
يتمتع بها �ملنتج �جلديد قائاًل: �إننا 
لعمالء  مب�شطة  مالية  حلوال  نقدم 
�ل��ر�غ��ب��ن يف �ال���ش��ت��ف��ادة من  �لبنك 

�ل�شغرية  �مل�شروعات  متويل  خدمة 
و�مل���ت���و����ش���ط���ة، ف���ه���ن���اك �ل���ك���ث���ري من 
�لعمالء  ت��ن��ت��ظ��ر  �ل���ت���ي  �خل����دم����ات 
�ملرتقبة  م�شاريعهم  ملتطلبات  وفقاً 
�شغرية  �مل�شاريع  ه��ذه  كانت  ف�شو�ء 
�لقرو�س  نوفر  فاإننا  متو�شطة،  �أو 
�ملطلوب  �مل��������ال  ر�أ����������س  �خل����ا�����ش����ة، 
و�خلدمات �لتجارية �لالزمة لها.   

ن�شعر  ق����ائ����اًل:  ت���روب���ري���دح  وخ���ت���م 
�لدولة  ب��ن��وك  �أ���ش��رع  الأن��ن��ا  بالفخر 
جيدة  مالية  �أرب��اح��ا  وحققنا  من���و�ً، 
ل�410  2012، و�شلت  ع��ام  خ��الل 
تاريخ  �الأعلى يف  دره��م وه��ي  مليون 
�لبنك، ومن �ملتوقع �أن يحقق �لبنك 
ن��ت��ائ��ج ق��وي��ة خ���الل �ل���ع���ام �جل���اري 
�مل�شروعات  �أعمال متويل  بدعم من 
نطلقها  �لتي  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 

�ليوم. 

البنك العربي املتحد يطلق خدمة متويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة   
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•• اأبوظبي-وام:

�لتطبيقية  �لعلمية  �ل��ب��ح��وث  م�����ش��روع  يف  �ل��ف��ائ��زة  �ل��ب��ح��وث  تو�شلت 

�جلهود  ت�شافر  ���ش��رورة  �ل�����ش��ارق��ة..�إىل  �إم����ارة  يف  �لب�شرية  ل��ل��م��و�رد 
�إىل  �إ�شافة  و�لوطنية  و�الإن�شانية  و�لت�شريعية  و�لقانونية  �لتعليمية 
�جلهود �ملهنية و�الأمنية و�الإقت�شادية و�الإجتماعية خللق �آليات د�خل 
�لقطاع  بهذ�  للعمل  �الإمار�تية  �لعمل  ت�شتوعب قوى  �لقطاع �خلا�س 
�حليوي و�شمان خلق بيئات عمل د�خلية جاذبة و�آمنة وم�شتقرة. وقال 
�لدكتور ح�شام �شلطان �لعلماء مدير�لهيئة �لوطنية للبحث �لعلمي يف 
وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي يف ت�شريح لوكالة �أنباء �الإمار�ت  

و�م ..�إن �لهيئة قررت منح مكافاأة مالية رمزية لطالبات كليات �لتقنية 
�ملذكور..  �مل�شروع  موؤخر� يف  بحوثهن  فازت  �لالتي  �ل�شارقة  �لعليا يف 
�أي�شا  �شي�شاركن  طالبة   12 عددهن  �لبالغ  �لفائز�ت  �أن  �إىل  م�شري� 
�لب�شرية  �مل��و�رد  د�ئ��رة  يف  تطويرها  يتم  �لتي  �ملو�هب  �إد�رة  �أعمال  يف 
هذه  من  ن�شخة  �أول  ت�شلم  �لعلماء  �لدكتور  وك��ان  �ل�شارقة.  بحكومة 
جا�شم  من�شور  �لدكتور  �شعادة  مع  �جتماعه  خ��الل  �لفائزة  �لبحوث 
�ل�شام�شي م�شت�شار د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية بحكومة �ل�شارقة بعد �أن مت 
�إجناز �مل�شروع يف جمال �ملو�رد �لب�شرية بالتعاون بن �لد�ئرة وكليات 
�لفائزة  �لبحوث  �أن  و�أ���ش��اف  �ل�شارقة.  يف  للطالبات  �لعليا  �لتقنية 
علمية  �أدو�ت  خ��الل  م��ن  وناق�شتها  �ل��ت�����ش��اوؤالت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت��ن��اول��ت 
معتمدة و�أ�شئلة مثارة مثل كيفية ظروف توظيف �ملو�طنن يف �لقطاع 

�الإمار�تية  �لعمل  ق��وى  جل��ذب  �لتوظيف  ظ���روف  وحت�شن  �خل��ا���س 
�لقطاع  موؤ�ش�شات  بع�س  جن��اح  و�شبب  �ل��ق��ط��اع  ب��ه��ذ�  للعمل  �ل�شابة 
�خلا�س يف جذب مو�طنن للعمل بها يف حن ف�شلت �أخرى. كما تناولت 
�إنطباع قوى �لعمل �الإمار�تية �ل�شابة حول �لعمل يف �لقطاع �خلا�س 
يف  �لقطاع  جهود  و  �الإمار�تية  �لعمل  ق��وى  عن  �لقطاع  ه��ذ�  و�إنطباع 
تعليم وتدريب وتاأهيل و�إعد�د �ملو�طنن ل�شوق �لعمل و�شبب تف�شيل 
�أن  �لهيئة  و�أك��د مدير  �حلكومي.  �لقطاع  �لعمل يف  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة 
�مل�شروع يهدف �إىل تعزيز مهار�ت �لبحث �لعلمي و�لقدر�ت �لتحليلية 
�ملتعلقة بالتحديات �لتي تو�جه  من خالل �لقيام بعمل هذه �لبحوث 
�لتحاق �ملو�طنن بالعمل يف موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س حتديد� وبع�س 
�أن هذه �الأبحاث  �إىل  و�أ�شار  �ملختارة من �لقطاع �حلكومي.  �ملوؤ�ش�شات 

تتعلق  �الإم���ار�ت���ي  �لعمل  ���ش��وق  يف  حيوية  وق�شايا  مو��شيع  ت��ت��ن��اول 
بق�شايا �لتعليم و�لتاأهيل و�لتدريب و�الإعد�د ل�شوق �لعمل و�لتوظيف. 
باعتبارها  ياأتي  �لهيئة  �ىل  �لفائزة  �لبحوث  ن�شخة  ت�شليم  �أن  و�أ�شاف 
لالإتفاق  وترجمة  �إخت�شا�س  وجهة  �مل�شروع  يف  �إ�شرت�تيجيا  �شريكا 
�ملو�رد  ود�ئ���رة  �لعلمي  للبحث  �لوطنية  �لهيئة  ب��ن  �مل���رم  �ل�شمني 
�لبحثي  �لتعاون  جم��االت  تعزيز  ب�شاأن  �ل�شارقة  حكومة  يف  �لب�شرية 
�مل�شاريع  تنفيذ  نوعيا يف  تطور�  يعد  �مل�شروع  �إن  وق��ال  �لطرفن.  بن 
�لتنموية على م�شتوى �لدولة حيث يربط بن �لد�ئرة كموؤ�ش�شة مهنية 
بتمويل  تقوم  �إحتادية  كموؤ�ش�شة  و�لهيئة  �أكادميية  كموؤ�ش�شة  و�لكليات 
ودعم �لبحث �لعلمي و�لتطوير و�البتكار يف �لدولة..وذلك �شمن �إطار 
حتالف ثالثي تنموي �إ�شرت�تيجي علمي حكومي يركز يف �ملقام �الأول 

بحوث تطبيقية: �سرورة اإيجاد اآليات يف القطاع اخلا�س ت�ستوعب قوى العمل االإماراتية
املال والأعمال

•• دبي-وام:

مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  ق��رع 
لطري�ن  �لتنفيذي  �لرئي�س  �الأعلى  �لرئي�س 
�لتد�ول يف  �م�س جر�س  و�ملجموعة  �الإم��ار�ت 
ب��اإدر�ج �شكوك �شادرة  �إيذ�نا  �مل��ايل  �شوق دبي 
ع���ن ط����ري�ن �الإم��������ار�ت ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ار دوالر 
�أمريكي يف بور�شة نا�شد�ك دبي. ويعزز �إدر�ج 
�إطالق  بعد  �مل��ب��ذول��ة  �جل��ه��ود  �ل�شكوك  ه��ذه 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل م��ب��ادرة حتويل 
�الإ�شالمية  لل�شكوك  ع��امل��ي  م��رك��ز  �إىل  دب���ي 
ومتا�شيا مع روؤية �شموه يف جعل دبي عا�شمة 
وقالت  �ل����ع����امل.  يف  �الإ����ش���الم���ي  ل��الق��ت�����ش��اد 
�شدر  �شحايف  بيان  يف  دب��ي  ن��ا���ش��د�ك  بور�شة 
لل�شكوك  �الإ���ش��م��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة  �أن  �م�����س  ع��ن��ه��ا 
�ملدرجة يف �شوق ر�أ�س �ملال باإمارة دبي �رتفعت 
عقب هذه �خلطوة �إىل 10 مليار�ت و 625 
مليون دوالر لتحتل �ملرتبة �لثالثة عامليا بن 
�إ�شد�ر  �أن  و�أ���ش��اف��ت  �ل�شكوك.  �إدر�ج  م��ر�ك��ز 
�أ���ش��رع �لناقالت   � ���ش��ك��وك ط���ري�ن �الإم�����ار�ت 

�إقباال  � القت  �لعامل  �لدولية منو� يف  �جلوية 
من �مل�شتثمرين �الإقليمين و�لعاملين من كل 
�أفريقيا  و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  من 
و�أوروبا و�آ�شيا و�لواليات �ملتحدة. و�أو�شح �شمو 
ت�شريح  يف  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ 
�الإمار�ت  �إدر�ج �شكوك طري�ن  �أن  له  �شحايف 
يف نا�شد�ك دبي مينح �حل�شور �لعاملي �ملرغوب 
�شو�ء من جانب طري�ن �الإمار�ت �أم من جانب 
�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف ت��ل��ك �ل�����ش��ك��وك م���ن خالل 
و�شدد  �ل��دول��ي��ة.  �ملعايري  وف��ق  تعمل  بور�شة 
على �أن نا�شد�ك دبي وفرت لطري�ن �الإمار�ت 
�لفر�شة لالإدر�ج يف �شوق �لدولة �ملحلية حيث 
تتمركز �ل�شركة و�أن ما تت�شم به �لبور�شة من 
�شال�شة وفعالية يجعلها �خليار �الأمثل الإدر�ج 
�هلل  وذك��ر معايل حممد عبد  �ملالية.  �الأور�ق 
ل�شاحب  �لتنفيذي  �ملكتب  رئي�س  �ل��ق��رق��اوي 
�آل مكتوم  ب��ن ر����ش��د  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �ل�����ش��م��و 
ورئي�س �للجنة �لعليا لتطوير قطاع �القت�شاد 
دفع  ق��وة  يكت�شب  �لقطاع  ه��ذ�  �أن  �الإ���ش��الم��ي 
متز�يدة يوما تلو �الآخر وتقدم �شكوك طري�ن 
�الإمار�ت دليال جديد� على متيز دبي كمركز 
�ملالية  �الأور�ق  وت��د�ول  و�إدر�ج  الإ���ش��د�ر  عاملي 

�ملتو�فقة مع �ل�شريعة �الإ�شالمية بعد �الإدر�ج 
�ل��ن��اج��ح ل�����ش��ك��وك ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
�شتم�شي  دبي  �أن  و�أك��د  �ملا�شي.  �الأ�شبوع  ديو� 
قدما يف تر�شيخ مكانة دولة �الم��ار�ت يف هذ� 
�ملجال بح�شد كافة �جلهود وتطوير جمموعة 
مبا  �الإ�شالمية  �ملالية  �ملنتجات  من  متنوعة 
ي��ل��ب��ي �ح��ت��ي��اج��ات �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن م���ن �الأف�����ر�د 

و�ملوؤ�ش�شات على حد �شو�ء. وبن عي�شى كاظم 
�لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي ل�شوق دبي 
لتطوير  �لعليا  للجنة  �ل��ع��ام  و�الأم����ن  �مل���ايل 
يف  �ملال  �أ�شو�ق  �أن  �الإ�شالمي  �القت�شاد  قطاع 
ونوعا  كما  مت�شارعا  من��و�  ت�شجل  دب��ي  �إم���ارة 
دور�  �الإ�شالمي  �الإقت�شاد  قطاع  ي��وؤدي  حيث 

كبري� يف هذ� �لنمو. 

اإدراج �سكوك طريان االإمارات بقيمة مليار دوالر يف نا�سداك دبي 
معززا موقع دبي كعا�سمة لالقت�ساد االإ�سالمي 

 ق�سر االإمارات ي�سارك يف معر�س اخلليج 
ل�سياحة االأعمال واحلوافز

•• اأبوظبي-وام: 

ي�����ش��ارك  ف��ن��دق ق�شر �الإم�����ار�ت يف 
ل�شياحة  �خلليج  معر�س  فعاليات 
�الأع����م����ال و�حل����و�ف����ز و�مل����وؤمت����ر�ت 
�أبوظبي  ت�شت�شيفها  �لتي   2013
ثالثة  وت�شتمر  �ملقبل  �الإثنن  ي��وم 
�لوطني  �أب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  يف  �أي������ام 
ل���ل���م���ع���ار����س. وي���ع���ر����س �ل��ق�����ش��ر..
يقدمها  �ل���ت���ي  �خل����دم����ات  �أح������دث 
و�ملوؤمتر�ت  �الأعمال  �شياحة  لقطاع 
و�حلو�فز و�لتي تعد �الأكرث تطور� 
�لفاخرة  �ل���ف���ن���ادق  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ع��������دد� من  وي�����ط�����رح  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 
�ل�شياحية  و�مل��ن��ت��ج��ات  �خل����دم����ات 
�لتي يقدمها لنزالئه و�شيوفه من 
خمتلف �لدول..فيما يقدم عرو�شا 
ترويجية للعطالت ملو�شمي �لربيع 
و�ل�����ش��ي��ف جل���ذب �مل��زي��د م��ن �شياح 
و�أكد  �أب��وظ��ب��ي.  �إم����ارة  �إىل  �لنخبة 
بوجر� بريبريغلو مدير عام فندق 
م�شاركة  �أه��م��ي��ة  �الإم��������ار�ت  ق�����ش��ر 
ك��ون��ه فر�شة  �مل��ع��ر���س  �ل��ق�����ش��ر يف 

ل��الل��ت��ق��اء م���ع �ل�������ش���رك���اء ووك����الء 
م����ن خمتلف  و�ل�������ش���ف���ر  �ل�����ش��ي��اح��ة 
قالت  جانبها  م��ن   . �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 
�لتنفيذية  �مل���دي���رة  ك���رمي���ر  �ن��ي��ت��ا 
ق�شر  فندق  يف  و�ملبيعات  للت�شويق 
من  ي��ح��ر���س  �لق�شر  �إن  �الإم�����ار�ت 
�لتو��شل  م�شاركته يف �ملعر�س على 
ومنظمي  �ل�������ش���ف���ر  �����ش����رك����ات  م�����ع 
مزيد  جل���ذب  �ل�شياحية  �جل����والت 
وتوقعت  �ل��ق�����ش��ر.  �إىل  �ل����زو�ر  م��ن 
�رت���ف���اع م��ع��دالت �الإ���ش��غ��ال للغرف 
�أبوظبي يف ظل ت�شارع  �لفندقية يف 
وترية �لنمو و�النتعا�س �القت�شادي 

يف �الإمارة . و�أ�شافت �أن فريق ق�شر 
�الإمار�ت �شيلتقي مع وكاالت �ل�شفر 
وو����ش���ائ���ل �الإع������الم �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
خالل  و�ل�شيافة  و�ل�شفر  �ل�شياحة 
ف���رتة �مل��ع��ر���س ل�����ش��رح �مل���ز�ي���ا �لتي 
من  �لنخبة  ل�شياح  �لق�شر  يقدمها 
جهتها  م���ن  �ل���ع���امل.  دول  خم��ت��ل��ف 
قالت لوي�س هول مديرة �ملعر�س �إن 
  300 ح��و�يل  فيه  ي�شارك  �ملعر�س 
عار�س من 36  دولة و�شط توقعات 
با�شتقطاب �حلدث حلو�يل �ألفن و 
من �ملتخ�ش�شن يف  م�شارك   800

�لقطاع.

اخلميس -    21   مارس    2013 م    -    العـدد   10746
Thursday   21    March    2013  -  Issue No   10746

�سركة موانئ اأبوظبي تنفذ م�سروعا 
للربط االلكرتوين بني املوانئ يف االمارة

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن حممد �ل�شام�شي نائب رئي�س وحدة �ملو�نئ يف �شركة  مو�نئ �أبوظبي  �أن 
�ل�شركة بد�أت تنفيذ م�شروع ��شرت�تيجي لربط �ملو�نئ يف �أبوظبي �لكرتونيا. 
وقال �إن �الد�رة �ملركزية للربط بن �ملو�نئ �شتكون يف ميناء خليفة و�شتبد�أ 
قناة  رب��ط  م�شتقبال  و�شيتبعها  وز�ي���د  خليفة  مينائي  ب��ن  �ل��رب��ط  عملية 
�أبوظبي وت�شجل يف  م�شفح وميناء م�شفح وهي �ملو�نئ �لرئي�شية يف �مارة 
جمموعها 120 حركة مرورية يوميا. و�أكد �ل�شام�شي يف ت�شريحات على 
�أبوظبي  �أعمالها يف  �لتي �ختتمت  للمو�نئ و�لتجارة  �لعاملية  �لقمة  هام�س 
مق�شد�  لي�شبح  ز�ي���د  ميناء  تطوير  على  حاليا  تعمل  �ل�شركة  �أن  �م�����س 
هاما الأكر�ل�شفن �ل�شياحة �لعاملية �ىل جانب تو�شيع طاقتها �ال�شتيعابية 
للب�شائع �ىل جانب ميناء خليفة �لذي �نتقلت �ليه عمليات نقل �حلاويات 
ال�شتقبال  �لكافية  �ملرونة  �لتجار  العطاء  م�شفح  وقناة  ميناء  تطوير  مع 
�ملالية  �لكلفة  تخفي�س  يف  ي�شهم  ومب��ا  يريدون  �ل��ذي  �مليناء  يف  ب�شائعهم 
و�لوقت ال�شتالم ب�شائعهم. ولفت �ىل �أن تطوير �ملحطة �ل�شياحية يف ميناء 
ز�يد �شيتم على مر�حل حتى نهاية �لعام �حلايل ومبا ي�شمح بدخول و�شائط 
�لنقل �ملختلفة لنقل �ل�شياح من �مليناء �ىل �ملو�قع �ل�شياحية يف �لدولة. و�أكد 
�أنه �شيتم بناء مبنى جديد لل�شياح يف ميناء ز�يد يف �ملو��شم �لقادمة ال�شتيعاب 
�أكر �ل�شفن حجما يف �لعامل و�لتي تت�شع لنحو 6500 �شائح. وقال �أن قر�ر 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق 
وزير �لد�خلية ب�شاأن ��شد�ر تاأ�شري�ت �شياحية ملدة ثالثة �شهور ولعدة مر�ت  
�ل�شياحة يف  �يجابية كبرية على منو حركة  نتائج  �شتكون له عند تطبيقه 
�لدولة . و�أكد �أن عملية �لتطوير يف ميناء خليفة ت�شري ب�شكل كبري للو�شول 
مبحطة مناولة �حلاويات يف مرحلتها �الأوىل �لتي مت �فتتاحها يف دي�شمر 
وقال  حاوية..  مليون   2.5 با�شتقبالها  �ملعلن  �لهدف  حتقيق  �ىل  �ملا�شي 
�لثاين من  ��شتقبال �جلزء  �لعام  �لثاين من هذ�  �لن�شف  �شيتم خالل  �إنه 
�لر�فعات وي�شم ثالث ر�فعات ج�شرية لريتفع عدد هذ� �لنوع من �لر�فعات 
يف  تكدي�س  ر�فعة   12 ��شتقبال  �ي�شا  �شيتم  �أن��ه  و��شاف  ر�فعات.  �شت  �ىل 
منت�شف �لعام �حلايل و10 ر�فعات م�شتقبال �ىل جانب �لر�فعات �ملوجودة 
�مليناء  يف  �لتكدي�س  ر�فعات  عدد  �جمايل  لي�شل  ر�فعة   30 وعددها  حاليا 

�ىل 52 ر�فعة. 

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
7th SEVENTH DIESEL:بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

بتاريخ:2012/4/19 م �ملودعة حتت رقم: 172237 
با�ش��م:حممد �ورنكزيب مري حممد

، �لريد  ، فاك�س: 04/2212859   04/2212328 : ، هاتف  ، ���س.ب:  �ملتحدة  �لعربية  ، �الم��ار�ت  وعنو�نه:دبي 
diamondw@eim.ae : اللكرتوين�
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�ملركبات و�جهزة �لنقل �لري و�جلوي و�ملائي.
�لو�ق�عة بالفئة:12 

لقطعة  ر�شم  و�شف �لعالمة:عبارة عن �لعدد 7th وحتته عبارة )SEVENTH DIESEL( وحتتها 
غيار �شيار�ت متثل فوهة خرطوم باللونن �البي�س و�ال�شود .  

�ال�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 169930  بتاريخ:2012/2/27 م
با�ش��م:�مل�شنع �لوطني لعبو�ت �لبولي�شرتين ذ.م.م

وعنو�نه:دبي ، جبل علي ، �ملنطقة �ل�شناعية رقم )3( ،
 �س.ب:79970 ، هاتف: 8802005 -04 ، فاك�س: 04-8802006

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�لعزل �حلر�ري لالر�شيات  �لو�ح  �لكثافات  �ملنبثق وعلى جميع  �و  �ملمدد  �لرمادي  �لبولي�شرتين  �مل�شنعة من مادة  �ملنتجات 
و�ال�شقف و�جلدر�ن �مل�شنعة من �لبولي�شرتين )�لفلن( مكعبات و��شكال هند�شية لتخفيف �الوز�ن ومتعددة �ال�شتخد�مات 
يف �لبناء و�جل�شور و�لطرق �مل�شنعة من �لبولي�شرتين جميع �ال�شكال �لهند�شية �اللو�ح �لعزل �حلر�ري و�لبلوك �مل�شتخدمة 
يف �لديكور �لد�خلي و�خلارجي و�حلد�ئق و�مل�شنعة من �لبولي�شرتين )�لفلن( ��شطو�نات �لعزل �حلر�ري النابيب �لباردة 
�ال�شتال  وحماية  النبات  �مل�شتخدمة  )�لفلن(  �لبولي�شرتين  من  عبو�ت  �لبولي�شرتين  من  مئوية  درج��ة   80 دون  و�حل��ارة 
�لزر�عية وب�شتنه �ملز�رع و�حلد�ئق و�لطرق �شناديق حلفظ وعزل �حلر�رة للخ�شار و�لفو�كه و�ملو�د �ملجمدة م�شنوعة من 
�لبولي�شرتين )�لفلن( عبو�ت حلماية �الجهزة �اللكرتونية و�لكهربائية و�ملو�د �الخرى �مل�شنعة من �لبولي�شرتين )�لفلن( 

�اللو�ح �لعازلة لل�شوت )�ل�شمعي( �مل�شنعة من �لبولي�شرتين )�لفلن(
�لو�ق�عة بالفئة:17 

�الخ�شر  باللون   Green �الوىل  �لكلمة  �الجنليزية  باللغة  ومكتوبتان  بع�شها  عن  منف�شلتان  �لعالمة:كلمتان  و�شف 
و�حلرف �الول G مكتوب بخط كبري ويوجد فوق نهاية �لكلمة �الوىل Green لوؤلوؤة خ�شر�ء وفوقها غ�شن �خ�شر يحوي 

ثالث �ور�ق خ�شر�ء منقطة بقطر�ت ماء و�لكلمة �لثانية Pearl باللون �الزرق و�حلرف �الول P مكتوب بخط كبري .  
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 169931    بتاريخ:2012/2/27 م
با�ش��م:�مل�شنع �لوطني لعبو�ت �لبولي�شرتين ذ.م.م

وعنو�نه:دبي ، جبل علي ، �ملنطقة �ل�شناعية رقم )3( ،
 �س.ب:79970 ، هاتف: 8802005 -04 ، فاك�س: 04-8802006

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
جميع �ملنتجات �مل�شنعة من �لبولي�شرتين �ملمدد وعلى جميع �لكثافات �لو�ح �لعزل �حلر�ري لالر�شيات و�ال�شقف و�جلدر�ن 
�لبناء و�جل�شور  �لبولي�شرتين )�لفلن( مكعبات و��شكال هند�شية لتخفيف �الوز�ن ومتعددة �ال�شتخد�مات يف  �مل�شنعة من 
و�لطرق �مل�شنعة من �لبولي�شرتين جميع �ال�شكال �لهند�شية اللو�ح �لعزل �حلر�ري و�لبلوك �مل�شتخدمة يف �لديكور �لد�خلي 
و�خلارجي و�حلد�ئق و�مل�شنعة من �لبولي�شرتين )�لفلن( ��شطو�نات �لعزل �حلر�ري النابيب �لباردة و�حلارة دون 80 درجة 
�ملز�رع  وب�شتنه  �لزر�عية  �ال�شتال  وحماية  النبات  �مل�شتخدمة  )�لفلن(  �لبولي�شرتين  من  عبو�ت  �لبولي�شرتين  من  مئوية 
و�حلد�ئق و�لطرق �شناديق حلفظ وعزل �حلر�رة للخ�شار و�لفو�كه و�ملو�د �ملجمدة م�شنوعة من �لبولي�شرتين )�لفلن( 
عبو�ت حلماية �الجهزة �اللكرتونية و�لكهربائية و�ملو�د �الخرى �مل�شنعة من �لبولي�شرتين )�لفلن( �اللو�ح �لعازلة لل�شوت 

)�ل�شمعي( �مل�شنعة من �لبولي�شرتين )�لفلن(
�لو�ق�عة بالفئة:17 

و�شف �لعالمة:ثالث كلمات مت�شلة مع بع�شهما �لبع�س �لكلمة �الوىل )Zero( باللون �الخ�شر و�حلرف �الول من هذه 
�لكلمة )Z( مكتوب بخط كبري ويوجد فوق �لركن �المين �العلى للحرف )Z( غ�شن �خ�شر يحوي ثالث �ور�ق خ�شر�ء 
منقطة بقطر�ت ماء و�لكلمتان )OzoneDP( باللون �الزرق و�حلرف �الول )O( من كلمة )Ozone( مكتوب بخط 

كبري وكذلك )DP( مكتوبن بخط كبري .  
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
KINGPOR بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:كنج بور

بتاريخ:2012/2/27 م �ملودعة حتت رقم: 169932 
با�ش��م:�مل�شنع �لوطني لعبو�ت �لبولي�شرتين ذ.م.م

وعنو�نه: هاتف: 8802005 -04 ، فاك�س: 04-8802006 ، 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة ،دبي ، جبل علي ، �ملنطقة �ل�شناعية رقم 3

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�لو�ح �لعزل �حلر�ري لالر�شيات و�ال�شقف و�جلدر�ن �مل�شنعة من �لبولي�شرتين )�لفلن( مكعبات و��شكال هند�شية لتخفيف 
�الوز�ن ومتعددة �ال�شتخد�مات يف �لبناء و�جل�شور و�لطرق �مل�شنعة من �لبولي�شرتين جميع �ال�شكال �لهند�شية �اللو�ح �لعزل 
�حلر�ري و�لبلوك �مل�شتخدمة يف �لديكور �لد�خلي و�خلارجي و�حلد�ئق و�مل�شنعة من �لبولي�شرتين �اللو�ح �لعازلة لل�شوت 
)�ل�شمعي( �مل�شنعة من �لبولي�شرتين )�لفلن( �ملنتجات �مل�شنعة من مادة �لبولي�شرتين �لرمادي �ملمدد �و �ملنبثق وعلى جميع 
�لكثافات ��شطو�نات �لعزل �حلر�ري النابيب �لباردة و�حلارة دون 80 درجة مئوية من �لبولي�شرتين عبو�ت من �لبولي�شرتين 
�حلر�رة  وع��زل  حلفظ  �شناديق  و�لطرق  و�حلد�ئق  �مل��ز�رع  وب�شتنه  �لزر�عية  �ال�شتال  وحماية  النبات  �مل�شتخدمة  )�لفلن( 
و�لكهربائية  �اللكرتونية  �الجهزة  )�لفلن( عبو�ت حلماية  �لبولي�شرتين  �ملجمدة م�شنوعة من  و�مل��و�د  و�لفو�كه  للخ�شار 

و�ملو�د �الخرى �مل�شنعة من �لبولي�شرتين )�لفلن( 
�لو�ق�عة بالفئة:17 

و�شف �لعالمة:كلمتان مت�شلتان ومكتوبتان بخط كبري باللغة �الجنليزية �لكلمة �الوىل )KING( ولونها ��شود و�لكلمة 
�لثانية )POR( باللون �الخ�شر .  

�ال�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746
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العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
    اعالن   رقم   2013/9 

�ملدعى : زيد جليل جا�شم �ملطلوب �عالنه: موؤ�ش�شة �لو�دي و�لدلتا العمال 
�لبال�شرت و�لبالط/ ميثلها �شامل �شليم عبد�حلميد �شيد �لعنو�ن: بالن�شر 
مب��ا �ن �مل��دع��ي رف��ع �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع��اله وح��دد ي��وم �الث��ن��ن �ملو�فق 
2013/4/1 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 �لظهر 
�مام جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية �لكائنة يف �لعن �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بالرد و�شور� منها بعدد �خل�شوم لدى 

ق�شم �لتح�شري وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ن�شر �العالن.

   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
    اعالن  يف الدعوى  رقم   2013/202  بالن�سر

�بر�هيم  �ملحامي  بوكالة  �لظاهري  بر�شيد  �حمد  حممد   : �ملدعى 
�لريموك وميثلها خمي�س علي  �عالنه: منجرة  �ملطلوب  خ���وري    
�لدعوى  �ملدعي رفع  �ن  بالن�شر مبا  �لعنو�ن:  �ل�شاعدي      م�شعود 
�ملذكورة �عاله وحدد يوم �الثنن �ملو�فق 2013/4/22 موعد� لنظرها 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 12 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات 

�اليجارية �لكائنة يف �لعن �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد .
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

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

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/211  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/

حممد قائد مر�د �جلن�شية: �الم��ار�ت  وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف  حمرر 
يت�شمن : تنازل يف �ال�شم �لتجاري )�جمل لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ( و�ملرخ�شة 
من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )57274( و�مل�شجل لدى 
�جلالف  حمد  �شالح  ع��ب��د�هلل  علي   / �ىل   بعجمان  و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  غ��رف��ة 
بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  �الم��ار�ت  �جلن�شية:  �ملهريي 
��شبوعن من  �نق�شاء  �ملذكور بعد  �ل�شاأن يف �ملحرر  بالت�شديق على ذوي  �شيقوم 

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

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/212  
�لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/حممد  �لكاتب  باد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا   تقدم �يل 
�من �ال�شالم حممد �شر�ج �جلن�شية: �المار�ت  وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف  حمرر 
يت�شمن : تنازل يف �ال�شم �لتجاري )ليان للتجارة �لعامة-ذ.م.م ( و�ملرخ�شة من د�ئرة 
�لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )58455( �مللف  رقم  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية 
و�ل�شناعة بعجمان �ىل  / طريق �ال�شالم �شر�ج �ال�شالم �جلن�شية: بنغالدي�س مبو�فقة: 
فايز عبد�لعزيز حممد �لعجماين �جلن�شية: �المار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعن 

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

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/102  عمايل كلي      
�ىل �ملحكوم عليه/1- �شركة كونرت�ك لالعمال �لكهروميكانيكية ذ.م.م 
�ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
مكرم  �مي��ن  ل�شالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2013/3/14 بتاريخ 
حكما  �لن�شر.    بطريق  باحلكم  �شدها  �ملحكوم  بتعلن  دم��ي��ان  عجبان 
من  �عتبار�  يوما  ثالثن  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 4 /2013    مد جز-   ي ح -ب-  ع ن

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  عبد�لقادر  عبد�لكرمي  مدعي/حممد   
مالية  �لدعوى:مطالبة  مو�شوع  بنغالدي�س   �جلن�شية:  �لعلم  نور  �شعيب 
بنغالدي�س   �جلن�شية:  �لعلم  نور  �شعيب  �عالنه/  �ملطلوب  درهم      15000
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/26 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
�مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �ليحر  مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�البتد�ئية - �لكائنة مبنطقة �ليحر �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اليحر البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 298 /2013    جت جز-   م ر -ب-  ع ن

�المار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لرجالية  للملبو�شات  �لر�هي  مدعي/�لبيت   
مدعي عليه: بوتيا فيتيل رفيق بوتيا فيتيل حممد �جلن�شية: �لهند مو�شوع 
فيتيل  بوتيا  �عالنه/   �ملطلوب  درهم   40159 مالية مببلغ  �لدعوى:مطالبة 
�ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �لهند عنو�نه:  فيتيل حممد �جلن�شية:  بوتيا  رفيق 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/27 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعن �البتد�ئية - �لكائنة   �ملركز �الد�ري    �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
�القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/3/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف التظلم رقم 282-2012 تظلم 2012/4409 اأ عري�سة- م ر -ب -اأ ظ 

فريدة  عليه:  مدعي  فل�شطن  �جلن�شية:  حممود  �بر�هيم  مدعي/وفاء   
عبد�حل�شن غالم مرزوق و�خرون �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى:تظلم 
حجز حتفظي �ملطلوب �عالنه/ فريدة عبد�حل�شن غالم مرزوق �جلن�شية: 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت   
وحددت �ملحكمة يوم �الثنن �ملو�فق 2013/3/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
�لكائنة بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/3/13
المور امل�ستعجلة                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
             اإعالن للم�ستاأنف �سدها

 ا�ستئناف رقم 51, 33 ل�سنة 2003 )عمايل(
بتاريخ  �ل�شادر  �البتد�ئية  �الحتادية  �بوظبي  حمكمة  حكم  ��شتئناف 
2003/1/29م يف �لق�شية رقم 304 ل�شنة  2000 )عمايل -كلي( �ىل / 
�الن�شاري  �شعيد  حممد   -2 عزيز  �كرم  حممد   -1 �شدها:  �مل�شتاأنف 
وعنو�نهم: ن�شر� �علم �أن �ال�شتئناف يف �لدعوى �عاله �شتنظره �ملحكمة 
�لثالثاء  يوم  من  �شباحا   9.30 �ل�شاعة  �لثالثة  �لتجارية  �لد�ئرة  يف 
وكيلك  بو��شطة  �و  ب�شخ�شك  حت�شر  مل  فاذ�  2013/3/26م  �ملو�فق 
�ملعتمد فان �ال�شتئناف �شي�شمع ويف�شل فيه غيبتك - �شدر بتوقيعي 

يف تاريخ 2013/3/19م.
قلم ال�ستئناف

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي الحتادية ال�ستئنافية

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/164 ت   جتر- م ر- ت  - ع ن(
�جلن�شية:  �مل�شلحة  و�لنجارة  للحد�دة  �المين  �لو�دي  �شركة  �لتنفيذ/  طالب 
�المار�ت    �ملنفذ �شده : موؤ�ش�شة هانوفر للمقاوالت و�عمال �لطرق و�لنقليات 
�لعامة �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه:موؤ�ش�شة هانوفر للمقاوالت و�عمال 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  و�لنقليات  �لطرق 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1352 
جت جز- م ر-ب-ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنن �ملو�فق 2013/4/29 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ-
�لعن �لكائنة باملقر �لرئي�شي   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند 

�عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/879 ت   جتر- م ر- ت  - ع ن(
�ل�شحية  و�الدو�ت  �لبناء  مو�د  لتجارة  �لذهبي  �ملحيط  �شركة  �لتنفيذ/  طالب 
�لدين  حمي  حممد   : �شده  �ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:  �لكهربائية  و�لتمديد�ت 
كمال  �لدين  حمي  حممد  �عالنه:  �ملطلوب  بنغالدي�س    �جلن�شية:  كمال 
�جلن�شية: بنغالدي�س  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
وحدد  ن  ر-ب-ع  م  جز-  جت   2012/968 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند 
�لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/4/29 �ملو�فق  �الثنن  يوم  جل�شة  لنظره 
باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعن  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف 
�لرئي�شي   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا التخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21   
   اعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر
الق�سية رقم 2013/30 احوال ال�سخ�سية 

 �ىل �ملدعى عليه: حممود حامد يو�شف �شالمة حيث �ن �ملدعية: �شحر 
بالنفقة،  للمطالبة  �ع��اله  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام��ت  ق��د  م�شيلحي  �حمد 
وع��ل��ي��ه يقت�شى ح�����ش��ورك �ىل حم��ك��م��ة ر������س �خل��ي��م��ة د�ئ����رة �الح����و�ل 
�ل�شخ�شية �لثانية �شباح يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/4/3 �ل�شاعة �لتا�شعة 
�شباحا لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودف��وع ويف 
فان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنك  وكيل  �ر���ش��ال  �و  �حل�شور  عن  تخلفك  حالة 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا بحقك.حرر بتاريخ 2013/3/14
�مني �سر د�ئرة �الحو�ل �ل�سخ�سية �لثانية
�سليمان عبد�هلل �ل�سكيت      

حكومة را�س اخليمة
  دائرة املحاكم

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/44 مدين  كلي           
قانونا  وميثلها  ذ.م.م-  �س  �لبرتولية  �مل��و�رد  لنقل  �مل��رمي  �شركة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
ب�شري بوفاتينجال حممد بوفاتينجال   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة 
�الم��ار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة قد 
للمدعى مببلغ  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعى  بالز�م  �لدعوى ومو�شوعها �حلكم  �قام عليك 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  )318.343.76دره���م(  وقدره 
بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 2013/3/26 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و 
قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . )و�م��رت بتق�شري �مل�شافه لتكون ثالثة �يام من 

تاريخ �لن�شر(
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/9 مدين  جزئي           

�ن  �القامة مبا  �شامل جمهول حمل  �شعيد  �ملدعى عليه/1- حممد �شالح  �ىل 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )11834.50درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  8:30 �س  �ل�شاعة   2013/3/31 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/13 مدين  جزئي           

�ىل �ملدعى عليه/1- عبد�هلل حممد �شليمان علي   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )24150.16 درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  8:30 �س  �ل�شاعة   2013/3/31 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/17 مدين  جزئي           

�ن  �القامة مبا  �لعامري   جمهول حمل  ه��الل  عبد�هلل  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )3159.86 درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  8:30 �س  �ل�شاعة   2013/3/31 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21    
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/24 مدين  جزئي           
�ىل �ملدعى عليه/1- علي �حمد حممد علي �ملرزوقي جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �شركة �الم��ار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة)�س.م.ع(    وميثله: حممود 
حجاج عزب �بوجريدة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مببلغ وقدره ) 3836 درهم ( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �ل�شد�د.  متام  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
 ch1.A.1 بالقاعة  8:30 �س  �ل�شاعة   2013/3/31 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21    

 اعالن مدعى عليه بالن�سر
يف الدعوى رقم 2013/201 جتاري جزئي  

�ملدعية:  �ن  حيث  �جلن�شية  هندي  �حلق-  مين  �شيد  �حلق  عليه:��شفاق  �ملدعى  �ىل 
�ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت  ع(  م  )�س  �ملتكاملة  لالت�شاالت  �المار�ت  �شركة 
ع�شر  ثالثة  درهم(   13590.28( وقده  مببلغ  فيها  تطالبك  �عاله،  �ملذكورة  �لدعوى 
�لفا وخم�شمائة وت�شعون درهما وثمانية وع�شرون فل�شا (و�لفائدة 12% من تاريخ رفع 
وعليه  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  للر�شوم  باال�شافة  �ل�شد�د،  �لدعوى وحتى متام 
�ل�شاعة  متام  يف  �لثانية(  �جلزئية  �لد�ئرة   ( �ملحكمة  هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شى 
وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك   2013/3/26 يوم  �شباح  من  و�لن�شف  �لثامنة 
مالديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/3/11
  قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21    
 اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/203 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليه:مور�يل فالفاث �شاندر�ن- هندي �جلن�شية حيث �ن �ملدعية: �شركة 
�لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت  ع(  م  )�س  �ملتكاملة  لالت�شاالت  �المار�ت 
�ملذكورة �عاله، تطالبك فيها مببلغ وقده )18186.13 درهم( ثمانية ع�شر �لفا ومائة 
و�شتة وثمانون درهما وثالثة ع�شر فل�شا(  و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
متام �ل�شد�د، باال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وعليه يقت�شى ح�شورك 
�لثامنة و�لن�شف من  �ل�شاعة  �لثانية( يف متام  �لد�ئرة �جلزئية  �مام هذه �ملحكمة ) 
�شباح يوم 2013/3/26 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ويف 
�ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  وكيل عنك يف  �ر�شال  �و عدم  تخلفك عن �حل�شور  حالة 

�شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/3/11
قلم الكتاب
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العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21    
 اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/205 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليه:عبد�هلل ز�مل عبد�هلل �ل�شهر�ين - �شعودي �جلن�شية حيث �ن �ملدعية: 
�شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة )�س م ع( �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى 
�ملذكورة �عاله، تطالبك فيها مببلغ وقده )12502.82 درهم( �ثنا ع�شر �لفا وخم�شمائة 
متام  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  فل�شا(    وثمانون  �ثنان  درهمان 
�ل�شد�د، باال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وعليه يقت�شى ح�شورك �مام 
هذه �ملحكمة ) �لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من �شباح 
يوم 2013/3/26 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ويف حالة 
تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر 

نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/3/11
قلم الكتاب
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العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21    
 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر       

يف الدعوى رقم 2013/268 جزئي   جتاري  
�شركة  �ملدعية:  �ن  حيث  �لنمر   �حمد  قطب  �شعد  عليه:حممد  �ملدعى  �ىل 
�لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت  �ملتكاملة  لالت�شاالت  �المار�ت 
�ملذكورة �عاله، وتعلنك فيها: باأد�ء مبلغ وقدره )14.044.82 درهم ( باال�شافة 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  للر�شوم  باال�شافة   %12 بو�قع  للفائدة 
لذلك يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف 
من يوم 2013/3/26 ميالدي وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك 
من بينات. ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب
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العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21    
 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر       

يف الدعوى رقم 2013/202 جتاري جزئي  
�شركة  �ملدعية:  �ن  حيث  دروي�س  عبد�هلل  �هلل  مال  عليه:عبد�هلل  �ملدعى  �ىل 
�لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت  �ملتكاملة  لالت�شاالت  �المار�ت 
�ملذكورة �عاله، وتعلنك فيها: باأد�ء مبلغ وقدره )3.521.70 درهم ( باال�شافة 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  للر�شوم  باال�شافة   %12 بو�قع  للفائدة 
لذلك يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف 
من يوم 2013/3/31 ميالدي وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك 
من بينات. ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب
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العدد  10746 بتاريخ 2013/3/21    
 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر       

يف الدعوى رقم 2013/463 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليه:�شريريا مادهافان �ماتيام   حيث �ن �ملدعية: �شركة �المار�ت 
لالت�شاالت �ملتكاملة �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله، 
وتعلنك فيها: باأد�ء مبلغ وقدره )9.041.67 درهم ( باال�شافة للفائدة بو�قع 
يقت�شى  لذلك  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  للر�شوم  باال�شافة   %12
يوم  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�شورك 
من  لديك  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك  ميالدي   2013/3/26
�لوقت  يف  عنك  وكيل  �ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفك  حالة  ويف  بينات. 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب
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 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر       

يف الدعوى رقم 2013/204   جزئي جتاري  
�ىل �ملدعى عليه:حممد يو�شف خالد بن حممد نعيم حيث �ن �ملدعية: �شركة 
�لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت  �ملتكاملة  لالت�شاالت  �المار�ت 
�ملذكورة �عاله، وتعلنك فيها: باأد�ء مبلغ وقدره )13.455.15 درهم ( باال�شافة 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  للر�شوم  باال�شافة   %12 بو�قع  للفائدة 
لذلك يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف 
من يوم 2013/3/31 ميالدي وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك 
من بينات. ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب
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حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية



الفجر الريا�صي

1717

اخلميس -    21   مارس    2013 م    -    العـدد   10746
Thursday   21    March    2013  -  Issue No   10746

�أك�����د �ل���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن ���ش��ل��ي��م يف 
ب��ي��ان خ��ا���س �أ���ش��دره �ل��ي��وم مبنا�شبة 
نهيان  �ل�شيخ  ملعايل  �جلديد  �لتعين 
للثقافة  وزي���ر�  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
تويل  �أن  �ملجتمع،  وتنمية  و�ل�شباب 
بال  �شي�شاهم  �ملن�شب  ل��ه��ذ�  معاليه 
�الإمار�تين  �ل�����ش��ب��اب  �إل���ه���ام  يف  ���ش��ك 
خمتلف  يف  �ل���ت���م���ي���ز  ع���ل���ى  وح���ث���ه���م 

�لفعاليات �لريا�شة. 
و�أو�������ش������ح رئ���ي�������س ن�������ادي �الإم����������ار�ت 
لل�شيار�ت، �أن �ملن�شب �جلديد ملعاليه، 
ت��ب��ادل يف �حلقائب  بعد  و�ل���ذي ج��اء 
�ل�شدفة،  ي��اأت مبح�س  �ل��وز�ري��ة، مل 
بذلها معاليه  �لتي  �لكبرية  فاجلهود 
�شو�ء من خالل من�شبه �ل�شابق كوزير 
�أو  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  للتعليم 
لي�شت بخفية وهي  �الأخرى  منا�شبه 

دليل و��شح على �شعي معاليه �لد�ئم 
�ل���دول���ة وتوفري  ب�����ش��ب��اب  ل���الرت���ق���اء 
و�لتفوق  للتميز  لهم  �ملالئمة  �لبيئة 

يف خمتلف �ملجاالت.   
و�إىل جانب من�شبه �لوز�ري �جلديد، 
�آل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ  ت�شلم 
ن��ه��ي��ان، و�ل�����ذي ���ش��غ��ل م��ن�����ش��ب وزير 
�لعلمي  و�ل���ب���ح���ث  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
بدولة �الإم��ار�ت الأكرث من 20 �شنة، 
لرعاية  �لعامة  �لهيئة  رئا�شة  م��ه��ام 

�ل�شباب و�لريا�شة.
�ل�شيخ  ك���ان  ل��ط��امل��ا  �شليم:  ب��ن  وق���ال 
نهيان م�شدر �إلهام لل�شباب �الإمار�تي 
للعمل �جلاد و�لتفوق، لقد فعل �لكثري 
�ملن�شب  ه��ذ�  يف  معاليه  وتعين  لهم، 
�شيجعله �أقرب لل�شباب و�شيمكنه من 
�ل��ت��ق��رب �أك���رث ل��ه��م و�ل��ت��اأث��ري عليهم 

وت�شهيل �شبل �لتميز لهم يف خمتلف 
�ملجاالت وباالأخ�س �لريا�شية .

كبري  بجهد  معاليه  ع��م��ل  و�أ����ش���اف: 
لبناء وتطوير هيكلية �لتعليم �لعايل 
ذ�ت����ه خللق  �ل���وق���ت  �ل����دول����ة، ويف  يف 
�ملزيد من �لفر�س ل�شبابنا لال�شتمتاع 
مب��م��ار���ش��ة �ل���ري���ا����ش���ة، و�ل���ت���ف���وق يف 

خمتلف جماالتها .
�أنا و�ثق من �أن �شبابنا يف �أيد  وتابع: 
�لعمل  �شيو��شل  معاليه  و�أن  �أمينة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �مل���زي���د م���ن �الجن��������از�ت يف 
�لعقبات  �ل��ق��ادم��ة وت��ذل��ي��ل  �ل�����ش��ن��و�ت 
�لريا�شة  ب����ن  ع���ائ���ق���ا  ت���ق���ف  �ل���ت���ي 
و�لتعليم للعمل معا ل�شالح م�شتقبل 

�أبنائنا و�أجيالنا �لقادمة .
و�أ�شار بن �شليم، و�لذي ي�شغل من�شب 
نائب رئي�س �الحتاد �لدويل لل�شيار�ت 

ف��ي��ا ، �جل��ه��ة �ل��ع��امل��ي��ة �مل�����ش��رف��ة على 
ريا�شة �ل�شيار�ت، �إىل �أن �ل�شيخ نهيان 
�إط����الق  ل���ه دور ك��ب��ري وه�����ام يف  ك����ان 
برنامج درجة �لباكالوريو�س �جلديد 
�إيجاد  وبالتايل  �لريا�شية،  �الإد�رة  يف 
ف���ر����س ف���ري���دة ل��ل�����ش��ب��اب �الإم����ار�ت����ي 
ال�شتالم  و�ل���ت���ح�������ش���ري  ل����ل����در������ش����ة 
�لدولة  م�شتقبل  يف  ه��ام��ة  منا�شب 
عاملية  وج��ه��ة  ن�شبح  الأن  �ل��ط��احم��ة 

للريا�شة. 
وقال بن �شليم: مل يكن لهذ� �مل�شروع 
معاليه  دع����م  ل����وال  �ل���ن���ور  ي����رى  �أن 
�لدعم  منحه  لقد  �ل��ث��اق��ب��ة.  وروؤي��ت��ه 
كرى  �أهمية  فيه  ر�أى  الإن���ه  �لكامل 
ولتطوير  ودول��ت��ن��ا،  �شبابنا  مل�شتقبل 
�شورة �الإم��ار�ت كدولة �شابة طاحمة 

لتحقيق �ملزيد من �الجناز�ت .

�لبكالوريو�س  درج����ة  �ط����الق  وج����اء 
�لريا�شية نتيجة  �الإد�رة  �جلديدة يف 
�لتقنية  ك��ل��ي��ات  ب��ن  م��ث��م��رة  ���ش��ر�ك��ة 
�لعايل  للتعليم  موؤ�ش�شة  �أكر  �لعليا، 
�أل�شرت،  وج��ام��ع��ة  �الإم�������ار�ت،  ب��دول��ة 
يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  �أب���رز  �إح���دى 

�ململكة �ملتحدة. 
�جلديد،  �ل��رن��ام��ج  ت��دري�����س  و�شيتم 
يف  علمية  درج����ة  �أول  ي��ع��ت��ر  و�ل����ذي 
�الإد�رة �لريا�شية يف �ملنطقة، يف كليات 
حما�شرين  قبل  ومن  �لعليا  �لتقنية 
�إىل  �أل�شرت،  جامعة  من  متخ�ش�شن 
�لتقنية  كليات  من  �أكادميين  جانب 
�لدفعة  ط����الب  و���ش��ي��خ�����ش��ع  �ل��ع��ل��ي��ا. 
�أرب����ع  م���ن  در�����ش���ي  ل��رن��ام��ج  �الأوىل 

�شنو�ت ينطلق يف �شبتمر 2013.
دولة  �شهدت  �الأخ���رية،  �ل�شنو�ت  ويف 

قطاعات  يف  ك���ب���ري�  من����و�  �الإم��������ار�ت 
�ل����ري����ا�����ش����ة وت���ن���ظ���ي���م �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
تتطلع  �ل��ذي  �لوقت  ويف  و�ل�شياحة. 
ف���ي���ه �ل����دول����ة ق���دم���ا مل���و�����ش���ل���ة هذ� 
�لقادمة،  �ل�شنو�ت  يف  و�لنمو  �لتطور 
لل�شباب  ه����ام����ة  ف����ر�����س  ����ش���ت���ت���وف���ر 

ريادية  منا�شب  ال�شتالم  �الإم��ار�ت��ي 
يف �إد�رة �لفعاليات عموما و�لفعاليات 

�لريا�شية على وجه �خل�شو�س. 
�لبكالوريو�س  درج���ة  �إط����الق  وي��اأت��ي 
�لتز�م  م���ن  ك���ج���زء  �ل���ي���وم  �جل���دي���دة 
بتلبية  �الإم�������ار�ت�������ي�������ة  �حل�����ك�����وم�����ة 

�الحتياجات �ملتز�يدة لفر�س �لتعليم 
و�لتي  �ل��دول��ة،  يف  �ملتخ�ش�س  �لعايل 
�الإم����ار�ت����ي تطوير  ل��ل�����ش��ب��اب  ت�����ش��م��ح 
�ملعارف و�ملهار�ت �لالزمة لدفع عجلة 
تنظيم  �لريا�شة،  �لتقدم يف قطاعات 

�لفعاليات و�ل�شياحة يف �مل�شتقبل. 

�ل��ه��ي��ئ��ة �لعامة  �أم���ن���اء  ع��ق��د جم��ل�����س 
ل��رع��اي��ة �ل�����ش��ب��اب و�ل��ري��ا���ش��ة جلائزة 
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ت��م��ي��ز 
عام  �أم���ن  حممد  عبد�مللك  �إب��ر�ه��ي��م 
�لهيئة  مبقر  �الأول  �جتماعه  �لهيئة 

بدبي.
رحب �شعادة �أمن عام �لهيئة يف بد�ية 
للجائزة  متمنياً  باالأع�شاء،  �الجتماع 
و�لقيادة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ط��ل��ع��ات  حت��ق��ي��ق 
�لعمل  منظومة  تطوير  يف  �لر�شيدة 
�لريا�شي يف �لدولة، و�أكد على �أهمية 
حتقيق �أهد�ف �جلائزة يف ن�شر �لوعي 
�لقطاع  وحت��ف��ي��ز  �ل��ت��م��ي��ز،  مب���ب���ادئ 
�لريا�شي لتحقيق �الجناز�ت، وتعزيز 
�مل�شتوى  �لتميز و�لتقدير على  ثقافة 
باالإ�شافة  �لريا�شة،  جمال  يف  �ملحلي 

�ملتميزين  تطور  ومتابعة  تقييم  �إىل 
ومنظمة  دقيقة  منهجية  خ��الل  م��ن 
�لتميز  �إث��ر�ء جتربة  وم�شتقلة بهدف 

يف �لقطاع �لريا�شي.
ب����اأن ج���ائ���زة �لهيئة  و�أك�����د ع��ب��د�مل��ل��ك 
للتميز �لريا�شي تاأتي �شمن مبادر�ت 
�ال�شرت�تيجية  خ��ط��ت��ه��ا  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة 
وت��ع��ت��ر ت��ك��م��ل��ة مل�����ش��رية ن�����ش��ر ثقافة 
�جلهات  خمتلف  يف  و�الإب����د�ع  �لتميز 
�ل�����ش��ب��اب��ي��ة و�ل���ري���ا����ش���ي���ة ، وق�����د مت 
����ش��ت��ح��د�ث��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل���ع���دي���د من 
ل����روؤى وتطلعات  �ل��د�ع��م��ة  �الأه�����د�ف 
�ل�شاحة �ل�شبابية و�لريا�شية وحتفيز 
وتنمية  �لريا�شي  �ملجال  يف  �لعاملن 
ل���دف���ع عجلة  و�ل������ق������در�ت  �مل�����ه�����ار�ت 

�لتميز.

يف  ت���ع���ت���م���د  �جل������ائ������زة  �أن  و�أ�������ش������اف 
مفرد�تها على معايري �لتميز �لعاملية 
�إننا  حيث  �ملتطورة،  �ملوؤ�ش�شات  �أد�ء  يف 
ن��ع��ت��ر �جل����ائ����زة و���ش��ي��ل��ة م���ن خالل 
تطبيق م��ع��اي��ري �جل����ودة و�ل��ت��م��ي��ز يف 
�أنو�عها  ب�شتى  �لريا�شية  موؤ�ش�شاتنا 
و�ال�شرت�تيجية  �ل���ق���ي���ادة  ل��ق��ي��ا���س 
و�ملو�رد �لب�شرية و�ل�شر�كة و�لعمليات 
�لرئي�شية  �الأد�ء  نتائج  �إىل  باالإ�شافة 
وغريها، و�أكد �أن هذه �جلائزة مت�شي 
�الأخرى  �لتميز  جو�ئز  مع  بالتو�زي 
�إىل  جمعيها  ت�شعى  و�لتي  �ل��دول��ة  يف 

حتقيق �الإبد�ع.
و�طلع عبد�مللك خالل �الجتماع على 
�جلائزة  �أم��ن��اء  جمل�س  ت�شكيل  ق���ر�ر 
باالإ�شافة  للجائزة،  �ملقرتح  و�لهيكل 

جمل�س  �أع�شاء  على  �ملهام  توزيع  �إىل 
�الأمناء، ومناق�شة �ملو�زنة �ملقرتحة.

�جتماعه  خ�����الل  �مل��ج��ل�����س  و�ع���ت���م���د 
جلائزة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي  �ل��ه��ي��ك��ل  ت�شمية 
جاء  �ل��ذي  �لريا�شي،  للتميز  �لهيئة 
حممد  عبد�مللك  �إبر�هيم  رئا�شته  يف 
�لدو�شري  ع��ب��د�مل��ح�����ش��ن  و����ش���ع���ادة   ،
ور��شد  �الأم��ن��اء،  جمل�س  رئي�س  نائب 
�أم���ن ع���ام �جلائزة،  �ب��ر�ه��ي��م �مل��ط��وع 
وخالد عبد�هلل �آل ح�شن �ملن�شق �لعام 
رئا�شة  �ل��ه��ي��ك��ل  ي�شم  ك��م��ا  ل��ل��ج��ائ��زة، 
حممد �لكمايل �للجنة �لفنية، ورئا�شة 
جلنة  �ل��دو���ش��ري  عبد�ملح�شن  �شعادة 
�لتحكيم، ورئا�شة عبد�هلل �إبر�هيم بن 
ح�شن جلنة �الت�شال و�لت�شويق، كما 
مت تكليف روؤ�شاء �للجان باإعد�د ت�شور 

و�حتياجاتها،  جلنة  ك��ل  عمل  وم��ه��ام 
و�قرت�ح �ملو�زنة �ملالية لها.

�ملطوع  �إبر�هيم  ر��شد  �أك��د  من جانبه 
�لهيئة  ب��اأن جائزة  ع��ام �جلائزة  �أم��ن 
�شتعمل  �ل��ري��ا���ش��ي  ل��ل��ت��م��ي��ز  �ل��ع��ام��ة 
بدون �أدنى �شك على حتفيز �ملوؤ�ش�شات 
�لعاملن  ك���ف���اءة  ورف�����ع  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لعمل  يف  نوعية  نقلة  و�إح����د�ث  فيها 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي، م��ن��وه��اً ب���اأن �ل��رغ��ب��ة نحو 
تعتر  و�الب����د�ع  و�لتجديد  �لتطوير 
�أن  نتوقع  ل��ذ�   ، للنجاح  رئي�شي  �شبب 
�مل�شكلة  �للجان  �لنحل يف  تبد�أ خاليا 
و�عد�د  حتليل  نحو  �ل���دوؤوب  بالعمل 
�لفنية  باجلو�نب  �خلا�شة  �لت�شور�ت 
و�لتنظيمية  و�الإد�ري�����ة  و�لتحكيمية 
لتحقيق طموحات قيادتنا �ل�شيا�شية. 

ب����اأن �لتوجه  �ل��وق��ت ذ�ت����ه  م���وؤك���د� يف 
�جلائزة  �إط��الق  نحو  لدينا  �لرئي�شي 
�الأخرى  �جلو�ئز  عن  مغايرة  ب�شورة 
�لناجحة  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  و�ال���ش��ت��ف��ادة 

�مل��ج��ال وت��اليف �شلبيات بع�س  يف ه��ذ� 
وحتقق  قوية  بد�يتنا  لتكون  �جلو�ئز 
�أن  و�أ���ش��اف  وغاياتها،  �أه��د�ف��ه��ا  كافة 
�جلائزة ت�شم كفاء�ت وخر�ت مقدرة 

ومتميزة �شاهمت �أ�شال يف �لكثري من 
ناحية  م��ن  بالتميز  �خلا�شة  �للجان 
و���ش��اه��م��ت يف ت��اأ���ش��ي�����س �ل���ع���دي���د من 

�جلو�ئز.

يف  �شحفيا  م��وؤمت��ر�  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جمل�س  يعقد 
�ل�شاعة �لعا�شرة �شباح �ليوم �خلمي�س )21 مار�س( 
الإطالق مبادرة �أ�شبوع �جلودة باأندية دبي �لريا�شية 
�ن��ط��الق��ا م��ن �خل��ط��ة �ال�شرت�تيجية  ت��اأت��ي  �ل��ت��ي   ،
للمجل�س 2011-2015 �لتي ي�شعى من خاللها 
�لريا�شية  �الأن��دي��ة  يف  �لعاملن  وتطوير  دع��م  �إىل 

و�الرتقاء مب�شتويات و�آليات �لعمل.
تعريفية  ج���ول���ة  �ل���ري���ا����ش���ي  دب����ي  و�أق�������ام جم��ل�����س 
للمبادرة يف �الأندية �لريا�شية على مد�ر �ال�شبوعن 
�ملا�شين، و�شم وفد �ملجل�س: د.�شريين �أبو �لهيجاء، 
فوزية فريدون، �آمنة �لبلو�شي، �أحمد �إبر�هيم، عمر 
�لكندي و�أحمد �شامل، حيث مت �شرح �أهد�ف �ملبادرة 

من  كبري  تفاعل  و�شط  تطبيقها  و�آل��ي��ات  وغاياتها 
�الأندية �لريا�شية �لتي �أكدت حر�شها على �مل�شاركة 
�ل��ذي بات  وتبادل �خل��ر�ت يف ه��ذ� �ملجال �حليوي 
�شهده  �ل���ذي  �ل��ت��ط��ور  م��ع  وم��ه��م��ا  رئي�شيا  عن�شر� 
�لعمل �الإد�ري يف قطاع �لريا�شة على مد�ر �ل�شنو�ت 

�ملا�شية.

�ل��ري��ا���ش��ي خ���الل �جلولة  و�أك����د وف���د جمل�س دب���ي 
�ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة ع��ل��ى �أن ه����ذه �مل����ب����ادرة ت���اأت���ي يف �إط����ار 
�حلركة  تطوير  وهي  للمجل�س  �الأ�شا�شية  �الأه��د�ف 
�إم��ارة دبي وخلق بيئة ريا�شية �شاملة  �لريا�شية يف 
�لفر�س  �إتاحة  وبهدف  �ملجتمع  ملتطلبات  ت�شتجيب 
�لريا�شية  م��و�ه��ب��ه  ل�����ش��ق��ل  �ل�����ش��ب��اب  ج��ي��ل  �أم�����ام 

ملمو�شة  نتائج  حتقيق  نحو  وتوجيهها  و�لثقافية 
�الأف�شل،  و�الإقليمية  �ملحلية  �ملناف�شات  �شعيد  على 
�لكفيلة  و�لر�مج  �خلطط  و�شع  خالل  من  وذل��ك 
�لريا�شية  للموؤ�ش�شات  �الح����رت�يف  �الأد�ء  بتعزيز 
وت��ط��وي��ر ك��ف��اءة ك��و�دره��ا �الإد�ري�����ة و�لفنية مب��ا يف 
�لنوعية  �لنقلة  الإح���د�ث  و�مل��درب��ن  �لالعبن  ذل��ك 

للريا�شة لتكون �إحدى �لوجهات �حل�شارية لدبي.
�البتكاري  �الإب��د�ع��ي  �لعمل  على  �ملجل�س  يركز  كما 
م���ت���ع���دد �الجت�����اه�����ات ل���ت���ق���وم �ل���ري���ا����ش���ة ب���دوره���ا 
و�شحياً  وثقافياً  و�جتماعيا  �قت�شاديا  �ملجتمعي 
و�شيا�شياً ، م�شتعينة يف ذلك باأحدث �أ�شاليب �الإد�رة 

�ال�شرت�تيجية وم�شتهدفة �جلودة يف �الأد�ء.

مر�شى  ح��ل��ب��ة  ت�شت�شيف  م��ا  ع����ادة 
حلبات  �أب�������رز  �أب����وظ����ب����ي،  يف  ي���ا����س 
�ل�شرق  يف  �ل�������ش���ي���ار�ت  ����ش���ب���اق���ات 
�الأو�شط، بطوالت دولية على غر�ر 
ل�شباق  و�ح����د  �ل���ف���ورم���وال  ب��ط��ول��ة 
ي��ت��ن��اف�����س فيها  �ل���ت���ي  �ل�������ش���ي���ار�ت، 
يف  �ل�شباق  �شيار�ت  �شائقي  �أف�شل 
مليار  من  �أك��رث  وي�شاهدها  �لعامل 
يف  �لتلفزيون  �شا�شات  عر  متفرج 

�شتى �أنحاء �لعامل.
�الأ�شطورية  �حل��ل��ب��ة  ه���ذه  �أن  �إال 
�شوف ت�شت�شيف خالل عطلة نهاية 
�الأهمية  متز�يدة  بطولة  �الأ�شبوع 
حجم  من  �أ�شغر  بحجم  كانت  و�إن 
�لفورموال  ب����ري  ج���ر�ن���د  ب��ط��ول��ة 

و�حد. 
ويعتر �شباق حتدي روتاك�س ماك�س 

�الإمار�ت ل�شيار�ت �لكارتينج، و�لذي 
ل�شيار�ت  �لعن  نادي  حلبة  �أ�ش�شته 
�لكارتينج عام 2006 و�لذي يقام 
يومي 22 و23 مار�س من كل عام، 
�لبطولة �لوطنية ل�شباقات �شيار�ت 
�لكارتينج يف �الإمار�ت وي�شارك فيه 
80 ���ش��ائ��ق��اً م��ن جميع  م��ا ي��ق��ارب 

�الأعمار يف �شبع فئات م�شتقلة.
�الأبطال  ي��ت��اأه��ل  م��و���ش��م،  ك���ل  ويف 
للنهائيات  فئة  ك��ل  م��ن  �مل��و�ط��ن��ون 
�لعن  ��شت�شافتها  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة، 
و�لتي  و2011،   2007 ع��ام��ي 
�أورليانز  نيو  مدينة  يف  تقام  �شوف 

�الأمريكية �أو�خر عام 2013.
وغالبا ما تعتر �شباقات �لكارتينج 
نقطة �النطالق �لرئي�شية الأبطال 
�لفوروموال و�حد، حيث بد�أ �أبطال 

فيتيل  �شيبا�شتيان  �أم��ث��ال  عامليون 
ولوي�س هاملتون وفرناندو �ألون�شو 
�شباقات  جم������ال  يف  م�������ش���ريت���ه���م 
�ل�شيار�ت يف �شن مبكرة على حلبات 

�شباقات �لكارتينج.
 2013-2012 م��و���ش��م  وي��ت��األ��ف 
�الإمار�ت  ماك�س  روتاك�س  لتحدي 
ل���������ش����ي����ار�ت �ل���ك���ارت���ي���ن���ج م�����ن 13 
م���ن حلبات  ع����دد  ت���ق���ام يف  ج���ول���ة، 
حلبة  �أم��ث��ال  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شباقات 
�أوتودروم دبي وحلبة نادي �لفر�شان 
�لعن  ن������ادي  وح���ل���ب���ة  �ل���ري���ا����ش���ي 
ل�شباقات �لكارتينج ، و�أ�شيفت �إليها 

�الآن حلبة مر�شى يا�س.
ه����ذه  ع����ل����ى  ت���ع���ل���ي���ق���ه  �����ش����ي����اق  ويف 
كيكاتي،  �أنطونيو  ق��ال  �ل��ت��ط��ور�ت، 
�مل����دي����ر �ل���ت���ن���ف���ي���ذي حل��ل��ب��ة ن����ادي 

نحن  �ل��ك��ارت��ي��ن��ج:  ل�شباقات  �ل��ع��ن 
�شركة  الن�شمام  للغاية  م�شرورون 
�ل�شيار�ت  ري��ا���ش��ة  الإد�رة  �أب��وظ��ب��ي 
�إىل بطولتنا مع حلبة مر�شى يا�س 

�لر�ئعة ل�شباقات �ل�شيار�ت. 
و�أو������ش�����ح ب���ق���ول���ه: ل���ق���د ���ش��ب��ق لنا 
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  م��ع  �ل��ع��م��ل م����ر�ر�ً 
يف  مب���ا  �ل�����ش��ي��ار�ت  ري��ا���ش��ة  الإد�رة 
�لرئي�شي  �ل��ر�ع��ي  كانت  حن  ذل��ك 
ماك�س  روت��اك�����س  بطولة  لنهائيات 
م�شرورون  ون��ح��ن   ،2011 ل��ع��ام 
ب�شباقات  ���ش��غ��ف��ن��ا  مل�������ش���اط���رت���ه���ا 

�لكارتينج. 
��شتقطاب  نتوقع  ق��ائ��اًل:  و�أ���ش��اف 
�أبرز و�أقوى جمموعة على �الإطالق 
�لبطولة،  ه��ذه  �إىل  �ملناف�شن  م��ن 
حيث �شي�شارك يف جميع فئاتها ما 

يقارب 80 �شائقاً متميز�ً. و�أ�شعفنا 
�الأخرية  �جل���والت  يف  �أي�شاً  �حل��ظ 
من  قوية  ف��رق  مب�شاركة  للبطولة 
�لبحرين،  ومملكة  ع��م��ان  �شلطنة 
ون��اأم��ل �أن ت�����ش��ارك ه���ذه �ل��ف��رق يف 

�جلوالت �لقادمة �أي�شاً. 
ل�شباقات  �ل����ع����ن  ن�������ادي  وي���ن���ظ���م 
�ل��ك��ارت��ي��ن��ج، ���ش��ب��اق ب��ط��ول��ة حتدي 
ل�شيار�ت  �الإم��ار�ت  ماك�س  روتاك�س 
�الإمار�ت  نادي  با�شر�ف  �لكارتينج، 
�لدولية  �للجنة  )ممثل  لل�شيار�ت 
ل��ل��ك��ارت��ي��ن��ج �مل��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن �الحت����اد 
�ل������دويل ل��ل�����ش��ي��ار�ت يف �الم������ار�ت 
و�شيح�شر  �مل����ت����ح����دة(  �ل���ع���رب���ي���ة 
�شليم  ب��ن  حممد  �ل��دك��ت��ور  �ل�شباق 
قال  جانبه  م��ن  �لبطولة.  مل�شاندة 
رئي�س  �شليم،  ب��ن  حممد  �ل��دك��ت��ور 

ن���ادي �الإم�����ار�ت ل��ل�����ش��ي��ار�ت: تعتر 
�شيار�ت �لكارتينج �لقاعدة �ل�شعبية 
�أكر  وت��وف��ر  �ل�����ش��ي��ار�ت،  ل�شباقات 
ق�����در م����ن �مل���ت���ع���ة ب����اأق����ل ق�����در من 
حمظوظون  ون���ح���ن  �ل���ت���ك���ال���ي���ف، 
للغاية لوجود حلبات �شباقات ر�ئعة 
مبا  ب��الدن��ا،  يف  �لكارتينج  ل�شيار�ت 

ت�����ش��ت��وف��ي��ان معايري  ف��ي��ه��ا ح��ل��ب��ت��ان 
�للجنة �لدولية للكارتينج. 

وي�شم �جلزء �لذي ت�شت�شيفه حلبة 
�لبطولة جولتن  يا�س من  مر�شى 
م��ت��ع��اق��ب��ت��ن ي���وم���ي �جل��م��ع��ة 22 
23 مار�س �جل��اري، ومن  و�ل�شبت 
م�شممة  حلبة  يف  ي��ق��ام  �أن  �مل��ق��رر 

تقع  �لكارتينج  ل�شباقات  خ�شي�شاً 
ِقباَلة  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  �حل���ل���ب���ة  ح�����ول 
لتعليم  ي����ا�����س  م���ر����ش���ى  م����در�����ش����ة 
�لر�غبن  وُي�شمح جلميع  �ل�شياقة، 
وُترحب  جم��ان��اً  �ل�شباق  مب�شاهدة 
وحمبي  وع�شاق  �مل�شجعن  بجميع 

هذه �لريا�شة.

ز�ر وفد من جمل�س دبي �لريا�شي نادي �لو�شل م�شاء �لثالثاء 
رئي�س جمل�س  ح��ارب  �إىل عبد�هلل  �لتهنئة  وق��دم  م��ار���س(   19(
له  منحها  �لتي  بالثقة  جد�رته  موؤكد�  للنادي،  �جلديد  �الإد�رة 
�شمو �ل�شيخ �أحمد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س �لنادي، وتفوي�شه 
الختيار �أع�شاء جمل�س �إد�رة �لنادي و�شركة كرة �لقدم، �نطالقا 
من خرته �لطويلة يف �لقطاع �لريا�شي، و�إملامه �لو��شع بالقلعة 
�ل�شفر�ء خ�شو�شا �إنه من رو�د �أ�شرة �لبيت �لو�شالوي �لعريق. 
�لعام  �الأم���ن  �ل�شريف  د.�أح��م��د  �شم  �ل��ذي  �ملجل�س  وف��د  وعقد 
باملجل�س مع  �لتنفيذي  �ملكتب  �لكمايل ع�شو  للمجل�س وحممد 
عبد�هلل حارب رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي، ح�شره �حلاج خمي�س 
�شامل �أحد �أبرز رو�د نادي �لو�شل، حممد �لعامري ع�شو جمل�س 

�الإد�رة م�شرف عام �الألعاب �لفردية، جا�شم علي رجب �ملدير �ملايل، 
عبيد �شلطان �ل�شام�شي م�شرف �الألعاب �جلماعية، عبد�ل�شالم 
�لتجارية  �الإد�رة  مدير  �مل��ط��وع  خالد  �ل��ن��ادي،  ع��ام  مدير  ربيع 
�لريا�شية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �إد�رة  م��ن  �ل���زه���روين  وت��وف��ي��ق  ب��ال��ن��ادي 
�الإد�رة  �لتوفيق ملجل�س  �لريا�شي  دبي  باملجل�س. ومتنى جمل�س 
�جلديد لنادي �لو�شل، و�أكد ت�شخري كافة �إمكانيته لدعم �لنادي 
يف م�شريته على كافة �الأ�شعدة خ�شو�شا �إنه يعد �شرح ريا�شي 
و�جتماعي وثقايف �شامخ، قدم �لكثري خلدمة �لقطاع �لريا�شي 
و�ملجتمع �الإمار�تي خالل م�شريته �حلافلة مبختلف �الإجناز�ت 
يف جميع �الألعاب �لريا�شية �لفردية و�جلماعية. كما �أكد جمل�س 
دبي �لريا�شي ثقته بقدرة جمل�س �الإد�رة �جلديد بقيادة عبد�هلل 

حارب على �إعادة �لو�شل للمكانة �لتي ي�شتحقها يف ريادة �الأندية 
بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، من خالل �لعمل بروح �لفريق 
و��شرت�تيجية  خطة  وف��ق  �ملن�شودة  �الأه����د�ف  لتحقيق  �ل��و�ح��د 
�لزيارة  ه��ذه  ح���ارب  ع��ب��د�هلل  ثمن  م��ن جانبه  �مل��ع��امل.  و��شحة 
�مل�شتقبلية �لتي �شيتم  �مل�شاريع و�ملبادر�ت  �لتي مت خاللها طرح 
توحيد  �إط��ار  ويف  �لريا�شي،  دبي  جمل�س  مع  بالتعاون  تنفيذها 
�لنتائج  وحت��ق��ي��ق  و�ل��ف��ن��ي  �الإد�ري  بالعمل  ل��الرت��ق��اء  �جل��ه��ود 
�لريا�شية �ملرجوة. ويف ختام �للقاء مت �لتاأكيد على �أهمية هذه 
�إد�ر�ت  وجمال�س  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  بن  �ل��دوري��ة  �للقاء�ت 
للقطاع  �ملن�شود  �لتطور  لتحقيق  �الإم��ارة  يف  �لريا�شية  �الأندية 

�لريا�شي بدبي ودولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

جمل�����س دب����ي الري���ا�س���ي ي����زور ن���ادي الو�س�������ل

بن �سليم: لطاملا كان �ل�سيخ نهيان ملهمًا لل�سباب وهو �الآن �أ�سبح �أقرب لهم

رئي�س نادي االإمارات لل�سيارات موؤكدًا: التعيني اجلديد �سي�ساهم يف تعزيز دور الوزارة وتاأثريها على ال�سباب

جمل��س اأمن�اء جائ�زة الهيئ�ة للتمي�ز الريا�س�ي يعق�د اجتماع�ه االأول

جمل�ض دبي �لريا�سي يكمل �ال�ستعد�د�ت الإطالق �أ�سبوع �جلودة باالأندية 

خت���ام اجلول����ة التعريفي����ة وموؤمت���ر �سحف���ي لالإع���الن ع���ن تفا�سي���ل املب���ادرة الي������وم 

حلبة مر�سى يا�ض تن�سم للعدد �ملتز�يد من �حللبات �الإمار�تية �مل�ست�سيفة للبطولة �لوطنية ل�سباق �سيار�ت �لكارتينج

حتدي روتاك�س ماك�س االإمارات ل�سيارات الكارتينج ي�ستعد لالنطالق الأول مرة يف اأبوظبي
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�أ���ش��اد �أح��م��د ن��ا���ش��ر �ل���ف���رد�ن �الأم����ن �ل��ع��ام ملجل�س 
مبقر  �ليوم  �شباح  لقائه  خالل  �لريا�شي  �ل�شارقة 
�لعليا  �ملنظمة  باللجنة  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س 
وما  ب��ج��ه��وده��م  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة  �الن��دي��ة  ل�شباق 
و�لفنون  للثقافة  �الأن��دي��ة  �شباق  �إن�شاء  منذ  بذلوه 
�أن جمل�س  �إىل  2012م الفتا  عام  �ل�شارقة من  يف 
�أن  �ل�شباق موؤكد�  ي�شعد برعاية  �لريا�شي  �ل�شارقة 
�ل�شباق يعد ترجمة حقيقية من قبل نادي �ل�شارقة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل��روؤي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ث��ق��ايف 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
ورعاه  �هلل  حفظه  �ل�شارقة  حاكم  ل��الحت��اد  �الع��ل��ى 
الإع�����د�د الع���ب مثقف وم���وه���وب م��ن خ���الل تنمية 

�لالعب يف �لعديد من �ملجاالت �لثقافية و�لفنية .
ح�شر �للقاء من �أع�شاء �للجنة �لعليا ل�شباق �الندية 
للثقافة و�لفنون كال من �ل�شيخ عبد�لرحمن �ملعال 
وع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل��ن��وم��ان وحم��م��د ح��م��د�ن ب��ن جر�س 
و�شلطان �ل�شحي وحممد علي ماجد وعبد�لرحمن 

�لتفاق  ح�شن  و�ملهند�س  �ل��دوخ��ي  ويا�شر  يا�س  بني 
�ملحا�شي  ع��ب��د�ل��ع��ظ��ي��م وج��ا���ش��ر  و�ل��دك��ت��ور حم��م��د 
وفي�شل �لكعبي . ونقل �الأمن �لعام ملجل�س �ل�شارقة 
�لريا�شي حتياته لرئي�س جمل�س �إد�رة نادي �ل�شارقة 
�لعاملة  وللكو�در  �الد�رة  وملجل�س  �لريا�شي  �لثقايف 
يف  �ل�شباق  تنظيم  مو��شلة  و�للجنة  �ل��ن��ادي  مهناأ 
مل��ا ت��زخ��ر به  �إ���ش��اف��ة ور�ف���د�  �ل��ث��اين لتمثل  ن�شخته 
�لنو�حي  بكافة  كبري  �ه��ت��م��ام  م��ن  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة 
�الندية  ت��ق��وم  و�أن  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�لفنية  �لثقافية 
بدور هام ووثيق �ل�شلة بعطائها �لريا�شي ليتو��شل 

بامل�شاركة يف جو�نب �ل�شباق عر خمتلف فئاتها .
بدوره نقل عبد�لعزيز �لنومان ع�شو �للجنة �لعليا 
�ل�شارقة  ل��ن��ادي  �ل��ع��ام  �ل�شر  �أم���ن  �الن��دي��ة  ل�شباق 
�ل�شارقة  نادي  �إد�رة  جمل�س  و�أع�شاء  رئي�س  حتيات 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  ج���ه���ود  ع��ل��ى  �ل��ك��ب��ري  وث��ن��ائ��ه��م 
مع  وخا�شة  �الن��دي��ة  م��ع  �لوطيد  ودوره  �لريا�شي 
���ش��ب��اق �الن��دي��ة يف رع��اي��ت��ه وت��ق��دمي و���ش��ائ��ل �لدعم 

�ملادية و�لفنية الإجناحه وعموم فائدته على �الندية 
و�ملر�كز �ل�شبابية يف �إمارة �ل�شارقة .

�للجنة  ع�شو  �ملعال  عبد�لرحمن  �ل�شيخ  ق��دم  كما 
و�لفنون  للثقافة  �الن��دي��ة  ل�شباق  �لعليا  �ملنظمة 
حت��ي��ات��ه و�أع�������ش���اء �ل��ل��ج��ن��ة ل���الأم���ن �ل���ع���ام ملجل�س 
وجهد  �ل�شخ�شية  جهوده  على  �لريا�شي  �ل�شارقة 
�ل��ري��ا���ش��ي يف م��و����ش��ل��ة �لدعم  �ل�����ش��ارق��ة  جم��ل�����س 
يف  �ل�شباق  فعاليات  حققته  �ل��ذي  �لنجاح  ليتو��شل 
�لعام �ملا�شي بعد �القبال �لكبري للم�شاركة يف فئاته 
�لثقافية  و�ملعلومات  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  ت�شمل  و�لتي 
و�مل�شرح و �الأفالم �لت�شويرية و�لت�شوير �لفوتغر�يف 
�لت�شكيلي  و�ل��ر���ش��م  �ل�شعر  وكتابة  �لق�شة  وكتابة 
بن  ح��م��د�ن  حممد  و�أ���ش��ار  كما  �مل�شرحي  و�لتمثيل 
معطيات  كافة  �أن  �إىل  �لعليا  �للجنة  ع�شو  جر�س 
تكوينها  يف  متثل  و��شرت�تيجيته  و�أه��د�ف��ه  �ل�شباق 
يف  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  ل��روؤي��ة  ترجمة 
�لن�شاط  رو�ف��د  ر�ف��د� جديد� من  �الندية  �أن تكون 

�البد�عي و�لتكامل بن �لريا�شة و�لثقافة .
وجرى طرح عدد من �الفكار و�ل��روؤى �لر�مية �إىل 
تطوير فعاليات �ل�شباق وبحث �الع�شاء مع �المن 
�ل�شبل  خمتلف  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة  ملجل�س  �ل��ع��ام 
�لذي  �لكبري  �لنجاح  بعد  �ل�شباق  لتطوير  �ملمكنة 
حتقق و�آليات تعزيز م�شاركة �لريا�شين يف خمتلف 
�أندية �إمارة �ل�شارقة من مو�طنن ومقيمن يف فئات 
�شو�ء  روؤية جمتمعية متكاملة  و�لتي متثل  �ل�شباق 

على �ل�شعيد �لريا�شي �أو �لرتبوي �أو �لثقايف .
وتناول �ملجتمعون �لروؤى �ملختلفة لرعاية �ملوهوبن 
�لريا�شي  �ل�����ش��ارق��ة  جمل�س  ق��ي��ام  ظ��ل  يف  وتبنيهم 
ب����دور ف��اع��ل يف ه���ذ� �مل��ج��ال و�آل���ي���ات �إ����ش���ر�ك كافة 
خالل  من  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 
باملوهوبن  لالرتقاء  و��شحة  وخطة  حم��ددة  روؤى 
تنمية  متابعتهم ومتكينهم من  و  �الولية  ومنحهم 
مهار�تهم حلن و�شولهم �ملرحلة �جلامعية وخالل 

�نتظامهم يف �جلامعات.

بحثو� �آليات �لعناية باملوهوبني وتبني �إبد�عاتهم

اأحمد نا�سر الفردان يلتقى اأع�ساء اللجنة العليا املنظمة ل�سباق االأندية للثقافة والفنون وي�سيد بجهود اللجنة يف اإثراء العمل باالأندية الريا�سية 

�أ�شادت �لنابودة لل�شيار�ت، �لوكيل �حل�شري لعالمة فولك�س 
و�جن يف دبي �الإمار�ت �ل�شمالية، باملجهود �جلماعي و�ملهاري 
ل��ف��ري��ق ك���رة �ل��ق��دم �مل��ح��ل��ي م��ه��ور دب���ي ، و�ل����ذي مت��ك��ن من 
و�جن  فولك�س  بطولة  يف  �لف�شية  �مليد�لية  على  �حل�شول 
موؤخر�  �لعالمة  عقدتها  و�لتي  �ل�شغار،  �لقدم  كرة  ملحرتيف 

يف دبي. 
ومتكن �ملهور، و�لفريق �لو�شيف، كلية دبي، من �مل�شي قدما 
�أبريل   20 يف  دب��ي  يف  �شتقام  و�ل��ت��ي  �الإق��ل��ي��م��ي��ة،  للنهائيات 
�أنحاء  �ل��ف��رق م��ن  ي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا ع���دد م��ن  2013، و�ل��ت��ي 
�ملنطقة للفوز ببطولة فولك�س و�جن �ل�شرق �الأو�شط ملحرتيف 

كرة �لقدم �ل�شغار. 
على  �ل��ر�ب��ع  للعام  ت��ق��ام  و�ل��ت��ي  �ل�شنوية،  �لبطولة  وحت��ظ��ى 

فولك�س  مع  بال�شر�كة  لل�شيار�ت،  �لنابودة  برعاية  �ل��ت��و�يل، 
و�ج����ن �ل�����ش��رق �الأو����ش���ط و دوب���الي���ز ، �ل�����ش��رك��ة �ل��ت��ي تعمل 
ع��ل��ى �جل��م��ع ب��ن �الأ���ش��خ��ا���س �مل��ح��ب��ن ل��ل��ري��ا���ش��ة وممار�شة 

�لن�شاطات.
�ل�شهر �جل��اري، ويف فعالية عقدت يف مركز جبل  بد�ية  ويف 
ع��دد� من  دب��ي  كلية  و  دب��ي  فريقا مهور  و�ج��ه  للتميز،  علي 
�لفرق �ملحلية مبن فيهم فريق �أكادميية �أمرو يف جبل علي، 
فريق  �لقدم،  لكرة  �لنجوم  فريق  �لقدم،  لكرة  �الأمانة  فريق 
مدر�شة �الإمار�ت �لدولية – �جلمري�، وفريق حماة �ل�شحر�ء 

ودي �آي �أ�س �ل�شارقة. 
ويف هذ� �ل�شياق، �شرح تريي �شي�س، �ملدير �لعام لفولك�س و�جن 
�لنابودة لل�شيار�ت، قائال: بطولة فولك�س و�جن ملحرتيف  يف 

كرة �لقدم �ل�شغار هي من �لفعاليات �ملثرية و�حلما�شية �لتي 
جتمع فرق �ل�شغار لال�شتمتاع مبناف�شات ودية .

و�أ�شاف: نو��شل دعم هذه �لفعالية الأنها حتث �الأطفال على 
حياة  عي�س  وب��ال��ت��ايل  �لريا�شة  ومم��ار���ش��ة  �جلماعي  �لعمل 
�شحية. من �لر�ئع �أن ن�شهد فريقا من دبي يرفع �لكاأ�س يف 
�لنهائيات �لتي �شتقام �ل�شهر �لقادم و�شنقوم بت�شجيع فريقي 

مهور دبي و كلية دبي يف �مل�شابقات �لنهائية . 
هذ� وعقدت �لبطولة �ل�شرق �أو�شطية الأول مرة عام 2010 
ودب��ي. ومنذ ذلك  �أبوظبي  16 فريقا من كل من  مب�شاركة 
�ملد�ر�س  �أكر من  عدد�  لي�شم  �لبطولة  نطاق  �ت�شع  �حلن، 
و�لفرق من خمتلف �أنحاء �ملنطقة، ومب�شاركة �أكرث من 50 

فريقا يف بطولة �لعام �ملا�شي. 

النابودة لل�سيارات يحتفل بفوز فريق مهور دبي يف بطولة فولك�س واجن ملحرتيف كرة القدم ال�سغار 

لل�شباب  للمبارزة  �لوطني  �الإم���ار�ت  منتخب  ي�شارك 
و�لنا�شئن يف مناف�شات �لبطولة �لعربية �ل� 20 �لتي 
ت�شت�شيفها مملكة �لبحرين. وغادرت �م�س �إىل �ملنامة 
للم�شاركة  �لوطني  منتخبنا  بعثة  من  �الأوىل  �لدفعة 
يوم  ح��ت��ى  وت�شتمر  �ل��ي��وم  تنطلق  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
27 م��ن �شهر م��ار���س �جل���اري. وي�����ش��ارك يف �لبطولة 
�ل�شالة  يف  للمبارزة  �لبحريني  �الحت��اد  ينظمها  �لتي 
�ملنامة..�أكرث  يف  �لريا�شية  خليفة  ملدينة  �لريا�شية 
دولة   14 منتخبات  ميثلون  والعبة  العبا   340 من 
عربية. وير�أ�س بعثة منتخبنا حممد غامن �ملن�شوري 
رئي�س  للمبارزة  �الإم����ار�ت  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
�للجنة �ملالية فيما ت�شم �لبعثة..�شيف �جلابري مدير 
منتخب  م��دي��رة  ع��ب��د�هلل  وب��دري��ة  �لوطنية  �ملنتخبات 
�ل��ف��ت��ي��ات وحم��م��د �ل��رب��ع��ي م����درب �مل��ن��ت��خ��ب �لوطني 
�خلويل  ونيفن  للمدرب  م�شاعد  �لفتوح  �أب��و  وفتحي 
العبن  ت�شعة  �ىل  للفتيات..�إ�شافة  �مل���درب  م�شاعدة 
و�أربع العبات هم .. نهيان �لعزعزي وخليفة �لزرعونى 
وخالد �ملرزوقي وماجد �شلطان �ملن�شوري وعلي نا�شر 
�خلياري  وعبد�لرحيم  �حلمادي  وعبد�هلل  �ملن�شوري 
وع��ل��ي �حل��م��ادي وحم��م��د �ل��ه��ا���ش��م��ي..و�ل��الع��ب��ات هن 
ع��ل��ي��اء م���ال �هلل و م���ري� �أح��م��د و����ش���ارة �أه��ل��ى وهدى 
����ش��ت��ع��د�د�ت��ه��م �خلا�شة  �ل�������ش���اد�ت. و�أك���م���ل الع��ب��ون��ا 
يف  يومية  ت��دري��ب��ات  خ��الل  م��ن  بالبطولة  للم�شاركة 
نادي بني يا�س �لريا�شي حتت �إ�شر�ف حممد �لربعي 

�لفتوح م�شاعد  �أبو  �لوطنية وفتحي  �ملنتخبات  مدرب 
�لوطني من  �ملنتخب  ع��ودة بعثة  �مل��درب..وذل��ك عقب 
�مل�شاركة يف �لبطولة �الآ�شيوية �لتي �أقيمت يف بانكوك 
منذ �أ�شبوع �شبقها م�شاركة العبينا يف بطولتي فرن�شا 
�لبطولة.. �ف��ت��ت��اح  حفل  وي�شهد  �ل��دول��ي��ت��ن.  و�مل��ج��ر 

رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل  �ل�شيخ  �ملهند�س 
�لتنظيمية  �للجنة  رئي�س  للمبارزة  �الإم����ار�ت  �حت���اد 
للمبارزة وعبد �لرحيم �ل�شعيد رئي�س �الحتاد �لعربي 
و�ل��ك��وي��ت��ي ل��ل��م��ب��ارزة �إ���ش��اف��ة �ىل روؤ����ش���اء �الحت����اد�ت 
�لعربية �مل�شاركة يف �لبطولة و�لعديد من �ل�شخ�شيات 
غامن  حممد  و�أك���د  و�لعربية.  �لبحرينية  �لريا�شية 
�لوطني  �أن م�شاركة منتخبنا  �لبعثة  �ملن�شوري رئي�س 
�لدولية  �مل�شاركات  برنامج  �إط��ار  يف  تاأتي  �لبطولة  يف 
�لذي �عتمده جمل�س �إد�رة �الحتاد للعام �جلاري و�لتي 
دولة  يف  �لكرى  �جل��ائ��زة  ببطولة  �مل�شاركة  مع  ب��د�أت 
فرن�شا  يف  دوليتن  بطولتن  يف  �مل�شاركة  تبعها  قطر 
لل�شباب  �الآ���ش��ي��وي��ة  �لبطولة  يف  م�شاركته  ث��م  و�مل��ج��ر 
وحول  موؤخر�.  تايالند  ��شت�شافتها  �لتي  و�لنا�شئن 
�أن  �إىل  �لبعثة  رئي�س  �أ���ش��ار  �لفتيات  منتخب  م�شاركة 
م�شاركة منتخب �لفتيات يف �لبطولة تعد من �ملكا�شب 
�لتي حققها �الحتاد خا�شة �أنها �أوىل م�شاركات فتيات 
�لعربية �خل��ارج��ي��ة حيث مل  �ل��ب��ط��والت  �الإم����ار�ت يف 
�لتي  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  �إال  م�شاركتهن  ي�شبقها 

��شت�شافتها �لدولة نهاية 2011.

االإمارات ت�سارك يف البطولة العربية لل�سباب 
والنا�سئني للمبارزة التي ت�ست�سيفها البحرين

�أ�شفرت قرعة دور �لربع نهائي لبطولة �لعن 
عن  �لقدم  كرة  ل�شباعيات  �ل�شكنية  لالأحياء 
مو�جهات مثرية ومرتقبة بن �لفرق �ملتاأهلة 
لهذ� �لدور من �لبطولة �لتي حققت جناحات 
�شريحة  م��ن  800 الع��ب��ا  الف��ت��ة مب�����ش��ارك��ة 
�لقطاعات  م��ن  فريقا   42 ميثلون  �ل�شباب 
�كر  م��ن  و�ح���دة  ،يف  �ل��ع��ن  ملدينة  �ل�شكنية 

�ملناف�شات �لريا�شية �الجتماعية.
وياأتي تنظيم �لبطولة �شمن خطط جمل�س 
لدعم  و�ل�شاعية  �لهادفة  �لريا�شي  �بوظبي 

�لتو��شل  وت���ع���زي���ز  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل���ب���ط���والت 
بالقطاعات  �ل�����ش��ب��اب��ي��ة  ل��ل��ف��رق  �ل���ري���ا����ش���ي 
و�لثقايف،  �لريا�شي  �لوعي  ،وتنمية  �ل�شكنية 
ب���ج���ان���ب �حل����ر�����س ع���ل���ى ت���وط���ي���د �الأو������ش����ر 
يف  و�إ�شر�كهم  �ل�شباب  �شريحة  يف  و�ل��رو�ب��ط 
�لتوعوية  و�ل���ر�م���ج  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات 
�ل���ه���ادف���ة ، و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �إب���ع���اده���م ع���ن كل 
��شتثمار  خ�����الل  م����ن  �خل���اط���ئ���ة  �جل����و�ن����ب 
�الأوق�������ات ب��امل�����ش��ارك��ة �ل��ف��اع��ل��ة يف �مل����ب����ادر�ت 
مر��شم  و���ش��ه��دت   . �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

، ح�شور  �لعن  بلدية  ج��رت يف  �لتي  �لقرعة 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ومم��ث��ل��ي �لفرق 
�مل�����ش��ارك��ة ، ح��ي��ث ج����اءت مب��و�ج��ه��ات مثرية 
وكبرية �شتجمع �لفرق �لتي جنحت من عبور 
�لدور �لثاين ، �ذ �أوقعت فريق �ملقام مع ��شود 
�ليحر ، وقلعة �جلاهلي مع فريق فلج هز�ع، 
و�لظاهر مع �شعاب �ال�شخر ، يف حن يالعب 
�ملو�جهة  يف  �ل��ي��ح��ر  ردي���ف  �خلبي�شي  ف��ري��ق 
�الأخ��رية ومن �ملوؤمل �ن تنطلق مباريات دور 
�ل�شكنية  ل��الأح��ي��اء  �ل��ع��ن  لبطولة  �لثمانية 

�بوظبي  جمل�س  وتنظيم  باإ�شر�ف  تقام  �لتي 
ونادي  �لعن  بلدية  م��ع  بالتعاون  �لريا�شي 
�لعن �لريا�شي ، يوم �الأحد �ملقبل على ملعب 
يلتقي  ، حيث  �لعن  �ل��و�دي مبدينة  حديقة 
��شود �ليحر يف �ل�شاعة  �ملقام مع  يف �ملو�جهة 
ب�����ش��اع��ة ون�شف  ، وت��ع��ق��ب��ه��ا  �ل�����ش��اب��ع��ة م�����ش��اء 
�ملبار�ة �لثانية �لتي يلتقي فيها قلعة �جلاهلي 
وفلج هز�ع ، وت�شتكمل �ملباريات �الأخرى يوم 
�شعاب  م��ع  �ل��ظ��اه��ر  بلقائي  �مل��ق��ب��ل  �الأرب���ع���اء 

�ال�شخر و�خلبي�شي مع رديف �ليحر .

مواجهات قوية يف دور الثمانية لبطولة العني لالأحياء ال�سكنية 

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/2924 

�ملحكوم عليه: تايو البيل �بوبكر علي كوثر �لعنو�ن: بالن�شر نعلمكم �نه 
يف تاريخ 2013/2/24 قد حكمت عليكم جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية/ 
ل�شالح  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �حل�����ش��وري يف  �ب��وظ��ب��ي حكما مبثابة 
�لعقار�ت  و�د�رة  �لعامة  لل�شيانة  �شكندر  عبد�ملنان  �شركة   : له  �ملحكوم 
�لدعوى  وم�شرفو�ت  ر�شوم  درهم وحتميله   65.000 عليه  �ملدعى   بالز�م 
ورف�س ما عد� ذلك من �حلالة. حكما قابال لال�شتئناف خالل )15 يوم( 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �للجنة.

 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/2326 

�ملحكوم عليه: حمد�ن �حمد �شعيد علي �ل�شحي  �لعنو�ن: بالن�شر نعلمكم �نه يف 
�بوظبي  �اليجارية/  �ملنازعات  ف�س  عليكم جلنة  قد حكمت   2013/1/14 تاريخ 
حكما مبثابة �حل�شوري يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح �ملحكوم له : خليفة 
�مل��وؤرخ بتايخ 2011/6/27 �ملرم بن  �لنعيمي  -بف�شخ �لعقد  �شامل �شبيح �شامل 
�ملدعي  و�ملدعى عليه، ودفع �الجرة �مل�شتحقة من تاريخ  2012/9/1 حتى متام 
عليها  �ملتفق  �ل�شنوية  �الج��رة  بو�قع  �لدعوى  مو�شوع  للعقار  �لفعلي  �لت�شليم 
بالعقد 750.000 درهم وحتميله ر�شوم وم�شروفات �لدعوى، ورف�س ما عد� ذلك 
من طلبات.   حكما قابال لال�شتئناف خالل )15 يوم( �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لن�شر هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �للجنة.

 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
    اعالن بالن�سر 

�يجار�ت   )  2012/3282( رق����م   �ل���دع���وى  يف  خم��اط��ب��ت��ك��م  ت��ق��رر 
�للجنة  �بوظبي(  �ملنازعات �اليجارية )  �مام جلنة ق�س  �ملنظورة 
�لثانية و�ملرفوعة من �ملدعي/ �شركة �خلليج �الول �لعقارية، وذلك 
العالن �ملدعى عليها/ توب تامي الد�رة �لعقار�ت، ن�شر� وقد حتدد 
�ل�شاعة   �ملو�فق 2013/4/9 يف  �لثالثاء  �لدعوى جل�شة يوم  لنظر 

6.00 م�شاًء يف مقر �للجنة وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10746 بتاريخ   2013/3/21     
 اعالن ق�سائي بالن�سر

دائرة الق�ساء ال�سرعي ) ابوظبي( حمكمة النق�س
�ىل / �ولري�س زميان 

ليكن معلوما لديك �ن حكم �ال�شتئناف رقم 2012/596 �شخ�شية - م ر- 
�س- �أظ �ل�شادر عن حمكمة ��شتئناف �بوظبي �ملقام �شدك من قبل/ 
�ليانور فلن. قد طعن عليه �مام �لنق�س بالطعن �الحو�ل �ل�شخ�شية 
على  بالرد  مذكرة  ت��ودع  �ن  عليك  يتعن  فانه  لذلك   2012/354 رق��م 
�العالن.  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  يوما  ع�شر  خم�شة  خ��الل  �لطعن  �شحيفة 

وذلك لدى قلم كتاب حمكمة �لنق�س �بوظبي.
كبري كتاب حمكمة النق�س

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

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 57321
با�ش��م:�شركة عليا حممد �لتجارية ذ.م.م

وعنو�نه:دبي �لر�أ�س ، مكتب مالك ر��شد �آل ر��شد ،
�س.ب:24770 ، هاتف: 2256333-04 ، فاك�س: 04-2250023 . 

و�مل�شجلة حتت رقم:)46766( بتاريخ:2004/5/12
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف 2013/11/30 وحتى تاريخ:2023/11/30
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2013/1/6 م �ملودعة حتت رقم: 184767 
با�ش��م:�لغربية لال�شت�شار�ت و�لتدريب

وعنو�نه:�بوظبي ، مدينة ز�يد ، �س.ب: 2854 ، هاتف: 0508660072
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�لتدريب على �العمال �الد�رية تنمية �ملهار�ت و�لكفاء�ت .
�لو�ق�عة بالفئة:41 

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة �لغربية بخط مميز وكبري وحتتها �لغربية لال�شت�شار�ت و�لتدريب 
ويدنوها al gharbeya for consulting and training وحتتها �نتماء لالم�س وميينها والء 

لليوم ميينها بناء للغد.  
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2012/7/26 م �ملودعة حتت رقم: 177095 
با�ش��م:فندق ر�ماد� دبي فرع م�شاريع �ملال �س.ذ.م.م

وعنو�نه:دبي ، بردبي ، �ملنخول ، �س.ب:7979 ، ه�� :3519999 04 ، فاك�س:3512220 04
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

خدمات توفري �الطعمة و�مل�شروبات.
�لو�ق�عة بالفئة:43 

خلفية  على  �البي�س  وباللون  �لفرن�شية  باللغة  عري�س  بخط  مكتوبة   LUCIEN �لعالمة:كلمة  و�شف 
زرقاء فاحته.  

�ال�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
ح�شن خمتار و�خو�نه

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 51534
با�ش��م:ح�شن خمتار و�خو�نه

وعنو�نه:�لر�شا �الوىل بناء بيناكل �لطابق �ل�شاد�س . 
و�مل�شجلة حتت رقم:)34835( بتاريخ:2005/2/6

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف : / /200 وحتى تاريخ: / /200

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  مار�س 2013 العدد 10746
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تبد�أ �ليوم يف �مليناء �ل�شياحي �إجر�ء�ت 
�لكري  دب�����ي  ج����ائ����زة  يف  �مل�������ش���ارك���ة 
�جلولة  ك��ات  �ك�س  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق 
 2013 �ل��ع��امل  بطولة  م��ن  �لثالثة 
�ل���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ن������ادي دب�����ي �ل�����دويل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة �ع���ت���ب���ار� من 
�ليوم وحتى يوم �ل�شبت �ملقبل �شمن 
�لريا�شي  �ملو�شم  وفعاليات  �أن�شطة 

�لبحري 2013-2012.
و�أكمل جمل�س �إد�رة نادي دبي �لدويل 
للريا�شات �لبحرية و�للجنة �ملنظمة 
�لتح�شريية  �الأم�����ور  ك��اف��ة  ل��ل��ح��دث 
ينتظره  و�ل��������ذي  �ل���ك���ب���ري  ل���ل���ح���دث 
وحمبي  �لبحرية  �ل��ري��ا���ش��ات  ع�شاق 
وجه  علي  �ل�شريعة  �ل���زو�رق  ريا�شة 
من  �لنخبة  يجمع  الأن���ه  �خل�شو�س 
�أروع  �شطرو�  و�للذين  �لعامل  �أبطال 

�ملالحم يف �ل�شباقات �ملختلفة.
و���ش��ت��ك��ون �ل���ب���د�ي���ة ظ��ه��ر �ل���ي���وم من 

�لت�شجيل  �إج����ر�ء�ت  ��شتكمال  خ��الل 
�مل�شاركة  و�ل�����زو�رق  �ل��ف��رق  ق��ب��ل  م��ن 
�لفني  �لفح�س  و�إج���ر�ء  �لبطولة  يف 
�لتحول  قبل  �مل�شاركة  �ل����زو�رق  علي 
حل�شور  �ل�شباقات  تو�شيح  قاعة  �إىل 
�ل�شاعة  مت��ام  يف  �لتنويري  �الجتماع 
م�شار  ل�شرح  وذل��ك  م�شاء�  �خلام�شة 
�ل�����ش��ب��اق و�ل�����ذي �ع���ت���اد ع��ل��ي��ه جميع 
�مل�������ش���ارك���ن ن���ظ���ر� ل��ت��ن��ظ��ي��م �حل���دث 
�مل��ك��ان و�شيعلو  ن��ف�����س  ع���دة يف  م����ر�ت 
�لبطولة  �مل�شاركة يف  �ملحركات  هدير 
�عتبار من يوم غد �جلمعة من خالل 
�لثالثة  للجولة  �لر�شمية  �ل��ت��ج��ارب 
من بطولة �لعامل علي م�شار �ل�شباق 
وذلك عند �ل�شاعة �لتا�شعة و�لن�شف 
�شباحا وحتى �ل�شاعة �حلادية ع�شرة 
قيام  �شاعة  بن�شف  ذل��ك  ي�شبق  حيث 
�مل��ت�����ش��اب��ق��ن �مل�����ش��ارك��ن ب��ج��ول��ة حرة 
�أهم  للتعرف على  �ل�شباق  علي م�شار 

نقاط �اللتفاف و�لدور�ن.
يف  �مل�����ش��ارك��ون  �الأب���ط���ال  و�شيتناف�س 
�جلولة �لثالثة من �لبطولة علي لقب 
�ل�شرعة وهو �أول �ملناف�شات �ملطروحة 
يف �جلولة �لثالثة و�لتي ت�شتمل علي 
�ليوم  �ل�����ش��رع��ة  �الأول  �أل���ق���اب  ث���الث 
�ل�شباق  و�لثالث  �أف�شل زمن  و�لثاين 
�لرئي�شي و�لتي �شيتحدد فار�شها يوم 

بعد غد �ل�شبت.
ك��ب��ري� عند  �هتماما  �جل��ول��ة  وت��اأخ��ذ 
�ل��ري��ا���ش��ة ع��ل��ي �مل�شتوي  جن���وم ه���ذه 
مت�شدر  ����ش���ي�������ش���ارك  ح���ي���ث  �ل���ع���امل���ي 
زورق   800 بر�شيد  �ل��ع��ام  �لرتتيب 
عارف  �لعاملي  �لثنائي  بقيادة   3 فز�ع 
���ش��ي��ف �ل���زف���ن وحم��م��د ���ش��ي��ف �ملري 
معو�س  �ل�شوي�شري  �ل��زورق  وكذلك 
50 بقيادة عمر د�نيال وغاري بالوغ 
وزورق قطر 94 بقيادة حممد �لن�شر 
وعلي �لنعمة وزورق �ك�شرتمي مارين 

11 بقيادة �لثنائي �لعايل ر��شد �ملري 
و�شامل فا�شل �لهاملي.

للحدث  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ووج���ه���ت 
ملتابعة  �لكرمي  �جلمهور  �إىل  �لدعوة 
تنطلق  و�ل���ت���ي  �ل��ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
�عتبار� من يوم غد �جلمعة يف �مليناء 
�ل�شبت  ي��وم  حتى  وت�شتمر  �ل�شياحي 
ح��ي��ث ي��ق��ام ���ش��ب��اق �ل�����ش��رع��ة يف متام 
�ل�شاعة �لثالثة و�لن�شف يوم �جلمعة 
يف  �لرئي�شي  �ل�شباق  �شينطلق  بينما 
يوم  و�لن�شف  �لثالثة  �ل�شاعة  مت��ام 

�إد�رة  بعد غد �ل�شبت. ورحب جمل�س 
نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
ميثلون  و�أبطال  فرق  من  بامل�شاركن 
عدة دول من خمتلف قار�ت �لعامل يف 
مقدمتها بريطانيا و�لواليات �ملتحدة 
وقطر  و�ل�شويد  و�يطاليا  �الأمريكية 
�إىل  �إ�شافة  موناكو  و�إم���ارة  و�لكويت 

�أبطال �لدولة جنوم �لعامل.
ن��ادي دبي  �آخ��ر �شهد مقر  من جانب 
�شباح  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل 
�لتي  �لعمل  ور���ش��ة  �فتتاح  �أم�����س  ي��وم 

فعاليات  هام�س  علي  �لنادي  ينظمها 
�جل��ول��ة �ل��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ط��ول��ة �لعامل 
للزو�رق �ل�شريعة �ك�س كات و�خلا�شة 
�ل�شباقات  يف  و�ل�������ش���الم���ة  ب����االأم����ن 
�ل��ب��ح��ري��ة و�ل���ت���ي ت���ق���ام حت���ت مظلة 
يو  �ل�شريعة  للزو�رق  �لدويل  �الحتاد 
�لدولية  �مل��ح��رتف��ن  وجمعية  �أم  �أي 
دبليو بي بي �أيه وت�شتهدف �مل�شاركن 

يف تنظيم �لفعاليات .
غليطة  ب�����ن  ج���م���ع���ة  ع����ل����ي  ورح��������ب 
�لدويل  دب��ي  بنادي  �لتنفيذي  �ملدير 

بامل�شاركن  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
يف �ل���ور����ش���ة و�مل��ح��ا���ش��ري��ن م���ن قبل 
�أم و�خلر�ء  �أي  ي��و  �ل���دويل  �الحت���اد 

بوب و�تنيغر وباول هيكي�س و�للذين 
ق���دم���و� �خل�����ر�ت �مل��رت�ك��م��ة ل��ه��م يف 

�ل�شباقات خالل �أعمال �لور�شة.

حتت رعاية �ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط �آل نهيان 
رئي�س �الحتاد �الآ�شيوي لل�شطرجن..تنطلق مناف�شات بطولة 
�ملقبل  �أب���ري���ل   15 ي���وم  لل�شطرجن  ع��م��ان  �شلطنة  م���د�ر����س 
يف  ت�شارك  والع��ب��ة.  العبا   120 مب�شاركة  يومن  وت�شتمر 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  م��ع  بالتعاون  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لبطولة 
عمانية.  حمافظة   12 من  مدر�شة   60 عمان..  �شلطنة  يف 
�أم���ن ع��ام �الحت���اد �الآ�شيوي  �ل��ط��اه��ر  ���ش��ع��ادة ه�شام  و���ش��رح 
وتر�شل  �ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ت��اب��ع  �ل��ع��ام��ة  �الأم���ان���ة  �أن  لل�شطرجن 
�لتجهيز�ت �لالزمة ل�شمان �إجناح �لبطولة وحتقيق �أهد�فها 
يف ن�شر �للعبة يف خمتلف مد�ر�س �شلطنة عمان .. م�شري� �إىل 
و�لتنظيمي  و�للوج�شتي  �لفني  �ل��دع��م  �شيقدم  �الحت���اد  �أن 
�لطاهر  ه�شام  و�أو���ش��ح  ���ش��ورة.  �أف�شل  يف  �لبطولة  الإخ���ر�ج 

�شلطان  �ل�شيخ  لتوجيهات  تنفيذ�  ياأتي  �لبطولة  تنظيم  �أن 
بالغة..منوها  ع��ن��اي��ة  �مل��ل��ف  ه���ذ�  ي���ويل  �ل���ذي  �شخبوط  ب��ن 
�لدورة  �لعا�شمة م�شقط  �ملا�شي يف  �لعام  �أقيمت خالل  باأنه 
و�ملعلمات  �ملعلمن  من   50 مب�شاركة  لل�شطرجن  �لتدريبية 
فو�ئد  وت��ن��اول��ت  �ل�شلطنة  م��د�ر���س  خمتلف  يف  و�مل�����ش��رف��ن 
دولة   30 وجعلت  �أجريت  �لتي  �لدر��شات  �شوء  على  �للعبة 
�إدخ��ال �للعبة ر�شميا �شمن �ملنهج  على م�شتوى �لعامل تقرر 
�لدر��شي يف مد�ر�س �لتعليم �الأ�شا�شي بعدما تاأكدت �لفو�ئد 
�لذهنية و�لدر��شية للعبة. و�أ�شاف �أن �لدورة ت�شمنت تعليم 
مباديء �للعبة للمعلمن و�مل�شرفن من خمتلف حمافظات 
يف  و�لطالبات  للطلبة  تدري�شها  من  ليتمكنو�  عمان  �شلطنة 
مد�ر�س �لتعليم �الأ�شا�شي. وقال �إنه بعد جناح جتربة �إدخال 

بتعليم  و�ملعلمات  �ملعلمن  �ل�شلطنة وقيام  �للعبة يف مد�ر�س 
�أول  تنظيم  و�لطالبات..تقرر  �لطلبة  لعدد كبري من  �للعبة 
�ل�شهر  �ل�شلطنة  م��د�ر���س  م�شتوى  على  لل�شطرجن  بطولة 
�ملقبل. و�أو�شح �لطاهر �أن �ل�شطرجن ف�شال عن كونه ريا�شة 
�لعديد من  �أي�شا و�شيلة تعليمية حتقق  ذهنية للرتويح هو 
مرحلة  يف  و�لطالبات  للطلبة  و�لدر��شية  �لذهنية  �لفو�ئد 
�لتعليم �الأ�شا�شي..�إ�شافة �إىل �جلو�نب �الأخالقية و�لرتبوية 
�لتي تنعك�س على �شلوك �الأفر�د وطريقة تفكريهم باإيجابية 
مما ي�شهم يف تن�شئة �أجيال و�عدة للم�شتقبل حيث ثبت وفق 
مثل  �الإدر�ك  ق���در�ت  ينمي  �ل�شطرجن  �أن  موثقة  در����ش��ات 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �ملنطقي  �حل�شابي  و�لتفكري  و�ل��رتك��ي��ز  �ل��ذك��اء 

تنمية �لقدر�ت �الأ�شا�شية لتطوير �الأ�شخا�س. 

بطولة �سطرجن مدار�س عمان تنطلق يوم 15 اأبريل برعاية االحتاد االآ�سيوي

•• العني - الفجر:

�آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  من  كرمية  برعاية 
�نطلقت  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان 
�لدويل  �ل��ع��ن  ملتقى  مناف�شات  �أم�����س  �ول  ع�شر 
�لذي   2013 للمعاقن  �ل��ق��وى  الأل���ع���اب  �ل�����ش��اب��ع 
ز�يد  ملوؤ�ش�شة  �لتابع  للمعاقن  �لعن  ن��ادي  ينظمه 
�لعليا للرعاية �الن�شانية ، وت�شتكمل �م�س �ملناف�شات 
خ���الل �ل���ف���رتة �مل�����ش��ائ��ي��ة يف �مل��رح��ل��ة �الأخ�����رية من 
�إن  حيث  �الأب��ط��ال،  هوية  لتحديد  �ل�شباقات،  ه��ذه 
�لتي  �لعامل  بطولة  �إىل  توؤهل  �لبطولة  هذه  نتائج 

ت�شت�شيفها مدينة ليون �لفرن�شية �ل�شيف �ملقبل.
66 م�����ش��اب��ق��ة م���وزع���ة بن  �ل��ت��ن��اف�����س يف  وي���ج���ري 
مع  �لريا�شية  �لت�شفيات  ملختلف  و�مليد�ن  �مل�شمار 
�عتماد نظام دمج �لفئات، و�حت�شاب �لنتائج بالنقاط 
�ملعتمدة دولياً.ووفقاً للرنامج �لذي �أعدته �للجنة 
�شباق  كل  نهاية  يف  �الأبطال  تتويج  يجري  �ملنظمة، 
بتقليدهم �مليد�ليات �لذهبية و�لف�شية و�لرونزية، 

كما يتم منحهم مكافاآت مالية.
�لذين  و�لنجوم  �الأب��ط��ال  �أب���رز  �مللتقى  يف  وي�شارك 
ق���دم���و� م���ن 21 دول�����ة م���ن خم��ت��ل��ف �ل���ع���امل هي 
– �أملانيا  – بريطانيا  – فنلند�  – بلغاريا  �جلز�ئر 
– �ل��ي��اب��ان – �ل�����ش��ع��ودي��ة – �ل��ك��وي��ت – ل��ي��ب��ي��ا – 
ماليزيا – �لرنويج – فل�شطن – قطر – �شوي�شر� 
– تون�س – فنزويال –�ليونان - �أثيوبيا - �ل�شويد 
�لعربية  �الإم��ار�ت  دول��ة  �إىل  باالإ�شافة  �ملك�شيك،   –
و�أبوظبي  �لعن ودبي  �أندية معاقي  �ملتحدة متثلها 

و�لثقة بال�شارقة وخورفكان.
و�قامت م�شاء �الأثنن �للجنة �ملنظمة حفال بفندق 
ه��ي��ل��ت��ون �ل��ع��ن ق���ام خ��الل��ه حم��م��د حم��م��د فا�شل 
�لعام  �الأم��ن  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �لهاملي 
ملوؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �الإن�شانية رئي�س �حتاد 
�ل�شيخ  �شعادة  بح�شور  �ملعاقن  لريا�شة  �الم���ار�ت 
كلنا  جمعية  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل��ع��ام��ري  ح��م  ب��ن  م�شلم 
�لرئي�شي للملتقى بتكرمي �شركاء  �لر�عي  �المار�ت 
وت�شليمهم  �لر�عية  و�ل�شركات  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�ش�شة 
�ل����دروع �ل��ت��ذك��اري��ة و���ش��ه��اد�ت �لتقدير، و���ش��ارك يف 
�شلطان  �هلل  عبد  �لذهبي  �لبطل  �لتكرمي  ت�شليم 
�ل��رم��اي��ة يف دورة لندن  �ل��ع��ري��اين ���ش��اح��ب ذه��ب��ي��ة 
ذيبان  �ملعتزل  �ل��دويل  و�لبطل  �الخ��رية،  �لبارملبية 

�ملهريمين �بطال نادي �لعن للمعاقن.
نائب  �لهاملي  فا�شل  حممد  حممد  �شعادة  و�أل��ق��ى 
ز�يد  ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �الأم���ن  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س 
بالنيابة  �أعرب فيها  �الإن�شانية كلمة  للرعاية  �لعليا 
عن جميع منت�شبي �ملوؤ�ش�شة عن �عتز�زها وتقديرها 
�لتي تربطها مع �جلهات  لل�شر�كات �ال�شرت�تيجية 

�إننا  �مل�����ش��ارك��ة يف �حل����دث �ل�����دويل �ل��ك��ب��ري، وق����ال 
كافة  �إىل  بال�شكر  نتوجه  �لعليا  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  يف 
للملتقى  و�لر�عية  �لد�عمة  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات 
على تعاونهم معنا الإجناح �حلدث يف �إطار �ل�شر�كات 

�ملجتمعية �لتي تربطها مع �ملوؤ�ش�شة.
و�أ����ش���اد ب��ال��دع��م و�مل�����ش��ان��دة �ل��ك��ب��ريي��ن �ل��ت��ي تلقاها 
�شاحب  يف  ممثلة  �ل��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  م��ن  �ملوؤ�ش�شة 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�لفريق  و�ملتابعة �حلثيثة من  و�لدعم   ، �هلل  حفظه 
�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة لكافة 
بالغ  ع��ن  �أع���رب  كما   . �ملوؤ�ش�شة  وم��ب��ادر�ت  م�شاريع 
�ل�شيخ  �شمو  من  �لكرمية  للرعاية  وتقديره  �شكره 
�بوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان 
�لريا�شي ملو��شلة م�شريته �لر�ئدة يف دعم �الإحد�ث 
�لريا�شية و�لبطوالت �لهادفة �لتي ت�شهم يف تطوير 
�لذي  �الأمر  �بوظبي،  �لريا�شية يف  �لتنمية  وتعزيز 
يظهر بجالء مدى �الهتمام و�لرعاية �لذي حتظى 
ب��ه ف��ئ��ات ذوي �الع��اق��ة م��ن ق��ي��اد�ت �ل��دول��ة، وتلك 
�لذي  �مللتقى  لهذ�  و�ال�شتمر�رية  �لنجاح  موؤ�شر�ت 
ك��ب��ري م���ن �لريا�شين  ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى ع���دد  ي��ع��ود 

�مل�شاركن من جميع �أنحاء �لعامل.
ومنذ  �لعليا  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �ن  �ل��ع��ام  �الأم���ن  وق���ال 
�ن�شائها عام 2004 ت�شعى ويف �جتاهات عديدة �إىل 
بناء ج�شور �لتعاون و�لتو��شل مع جميع �ملوؤ�ش�شات 
�لفرتة  تلك  وخ��الل   ، و�خل��ا���ش��ة  �لعامة  و�لهيئات 
ل�شالح  ع��دي��دة  ب��اإجن��از�ت  �ملوؤ�ش�شة  حظت  �ملا�شية 
�لنجاح هو  فئاتها وم��ن ترعاهم، وك��ان حم��ور ه��ذ� 
و�خلا�شة  �حلكومية  �جلهات  من  �ملوؤ�ش�شة  �شركاء 
�ل��ذي��ن ل���وال �ه��ت��م��ام��ه��م وح��ر���ش��ه��م وت��ع��اون��ه��م مع 
�مل�شرتكة  و�مل����ب����ادر�ت  �ل���ر�م���ج  �مل��وؤ���ش�����ش��ة الإجن�����اح 
ليتحقق،  �لنجاح  هذ�  كان  ملا  �ملوؤ�ش�شة  نفذتها  �لتي 
�ل�شركاء  م���ع  �ل���ت���ع���اون  ه����ذ�  ل����وال  �ن����ه  م��و���ش��ح��اً 
ك���ذل���ك مل���ا حت��ق��ق��ت ه����ذه �حل�����ش��ي��ل��ة �جل���ي���دة من 
�ملوؤ�ش�شة  تقدمها  �لتي  �ملتكاملة  �خلدمات  منظومة 
ملتقى  مناف�شات  �أن  و�أك���د  برعايتها.  للم�شمولن 
�لعن �لدويل �ل�شابع الألعاب �لقوى 2013 تعتر 
على  بالفائدة  يعود  هامة  �إن�شانية  ريا�شية  حمطة 
ع���دد ك��ب��ري م��ن �ل��ري��ا���ش��ي��ن �مل�����ش��ارك��ن م��ن جميع 
�أنحاء �لعامل، ملتقى مييزه �إبر�ز �لقدر�ت �لريا�شية 
و�لتناف�س  �لريا�شة  بروح  �لعاملية  �خل��ر�ت  وتبادل 

�ل�شريف.
�إذ  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  وق��ال : نحن يف دول��ة 
�مللتقى  ه��ذ�  يف  و�مل�شاركن  �لريا�شين  بكل  نرحب 
�لذي �أ�شحى عالمة مميزة يف ريا�شة �ملعاقن على 
�مل�شتوى �لدويل فاإننا نوؤمن وب�شكل خا�س بقدر�ت 

�الإن�شان على �لعطاء و�لتقدم و�لتطور �إذ� توفرت له 
�الإمكانيات و�لفر�س الإثبات ذلك، ولقد كانت مل�شرية 
�الهتمام و�لرعاية باالإن�شان �الإمار�تي �أثرها �لبناء 
يف تقدمه وتطوره وبلوغه �أف�شل �مل�شتويات حمققاً 

�لكثري من �الإجناز�ت وعلى جميع �الأ�شعدة.
�مللتقى  يف  �مل�شاركة  �ل��وف��ود  روؤ���ش��اء  �لتكرمي  ح�شر 
د�ر  ع��ام  �لكعبي مدير  �شامل  �ل��الع��ب��ن،  م��ن  وع��دد 
�لقبي�شي  ���ش��ي��ف  م���رمي   ، �ال���ش��ري��ة  ل��ل��رع��اي��ة  ز�ي����د 
باملوؤ�ش�شة،  �خلا�شة  �الحتياجات  ذوي  قطاع  رئي�س 
ملوؤ�ش�شة  �لعامة  �الم��ان��ة  �مل�شت�شار  فا�شل  �هلل  عبد 
ز�يد، �إ�شماعيل �ملر�زيق مدير نادي �لعن للمعاقن 

وكو�در �لنادي و�الأجهزة �لفنية للفرق �لريا�شية .
�ل�شكر  �مللتقى  لفعاليات  �ملنظمة  �للجنة  ووج��ه��ت 
فعاليات  �شمن  تكرميهم  مت  �لذين  �ل�شركاء  لكافة 
�حلفل وهم جمل�س �أبوظبي �لريا�شي �لهيئة �لعامة 
�المار�تية  �لبار�ملبية  �للجنة  و�ل�شباب  للريا�شة 
وجهت  كما   IPC �ل��دول��ي��ة  �لبار�ملبية  و�للجنة   ،
للملتقى  و�ل��د�ع��م��ن  �ل���رع���اة  �إىل  �ل�����ش��ك��ر  �ل��ل��ج��ن��ة 
و�لرعاية  �لدعم  وتقدميهم  �ل�شريعة  ال�شتجابتهم 
ت�شليمهم  مت  حيث  �ل��دويل  �لريا�شي  �حل��دث  لهذ� 
وهم  و�لتقدير  �ل�شكر  و�شهاد�ت  �لتذكارية  �ل��دروع 
و�ل�شركاء  �لرئي�شي،  �لر�عي  �الم��ار�ت  كلنا  جمعية 
لرعاية  �لعامة  �لهيئة  �لريا�شي،  �أبوظبي  جمل�س 
�الإمار�تية،  �لبارملبية  �للجنة  و�لريا�شة،  �ل�شباب 
و�ل�شريك   ،IPC �ل���دول���ي���ة  �ل��ب��ارمل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
و�لر�عي �العالمي �شبكة قنو�ت �أبوظبي �لريا�شية 
�ملتقدمة  �الم����ار�ت  ملجموعة  �لذهبية  و�ل��رع��اي��ة   ،
�شركة  من  لكاًل  �لف�شية  و�لرعاية  لال�شتثمار�ت، 
�خل��ل��ي��ج ل��ل�����ش��ن��اع��ات �ل��دو�ئ��ي��ة – ج��ل��ف��ار، جمل�س 
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  �ل���ع���م���ر�ين،  للتخطيط  �أب��وظ��ب��ي 
�أدك������و، مو��شالت  �ل���ري���ة  �ل��ب��رتول��ي��ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
�لتابع  و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز  �الم��ار�ت، 
�ل��رئ��ا���ش��ة، جامعة �الم����ار�ت، مر�كز  ���ش��وؤون  ل���وز�رة 
�لنقل  ود�ئ��رة  �لو�حة،  وم�شت�شفى  �لد�خلية،  وز�رة 
لل�شرف  �أبوظبي  ل�شركة  �لفرعية  �لرعاية  بينما 

�ل�شحي وفندق هيلتون �لعن.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ر����ش��د �ل��ه��اج��ري رئ��ي�����س �للجنة 
�الإعالمية �إن �للجنة وبالتن�شيق و�لتعاون مع �للجنة 
�لعليا �ملنظمة وجلنة �لعالقات �لعامة، �أعدت مركز�ً 
و�ل�شخ�شيات  �ل��وف��ود  �أق��ام��ه  فندق  مبقر  �إع��الم��ي��اً 
باأجهزة  ت����زوي����ده  مت  �مل��ل��ت��ق��ى  ���ش��ي��وف  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
�مل��ج��ان��ي��ة لت�شهيل  �حل��ا���ش��وب وخ��ط��وط �الإن���رتن���ت 
عمل و�شائل �الإع��الم كافة، وكذلك خدمة �ملدربن 
عر  للتو��شل  للوفود،  و�الإد�ري���ة  �لفنية  و�الأجهزة 
�ملركز  �أن  كما  �أ�شرهم،  مع  و�ملا�شنجر  ب��وك  �لفي�س 
به �لتجهيز�ت �لتي تتو�فق مع ذوي �الإعاقة وي�شهل 

�لو�شول �إليه يف �أقرب منطقة للجميع.

�لرعاية ي�سيدون بامللتقى
من جانبه ثمن �شعادة �ل�شيخ م�شلم بن حم �لعامري 
موؤ�ش�شة  جهود  �الم���ار�ت  كلنا  جمعية  رئي�س  نائب 
�الحتياجات  وذوي  �الن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د 
و�ب���ر�ز  �ل����دويل  �مللتقى  ه���ذ�  تنظيم  ع��ل��ى  �خل��ا���ش��ة 
�لريا�شي،  �ملجال  يف  �الع��اق��ة  ذوي  وق���در�ت  طاقات 
وقال �أنه �شمن ��شرت�تيجية �جلمعية �حلر�س على 
فان  �الن�شانية  �شيما  وال  �ملجتمعية  �ل��ر�م��ج  دع��م 
تفاعلنا ورعايتنا كر�عي رئي�شي مللتقى �لعن �لدويل 
�ل�شابع نظر�ً الإمياننا �لكامل باأهمية تلك �ل�شريحة 

من فئات �ملجتمع.
�أن��ه من  �لتكرمي  و�ك��د يف ت�شريح �شحايف له عقب 
منطلق �لتعاون مع موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا فان �مللتقى 
يعد فر�شة للتو��شل مع �شر�ئح وفئات ذوي �العاقة 
وقال : تو�جدنا يف �مللتقى يوؤكد �أهميته لكونه حدثاً 
دولياً مميز�ً بتنظيم موؤ�ش�شة ز�يد �لتي نفتخر بها ، 
و�حلدث يعد فخر�ً لنا ونعتز بان تقام هذ� �الحد�ث 
م�شاركن  نكون  و�ن  �الم���ار�ت  �ر���س  على  �لدولية 

فيها .
ومن جانبه ��شاد �شعيد فا�شل �لهاملي �ملدير �لعام 
للنقل باحلافالت بد�ئرة �لنقل �أحد �لرعاة للملتقى 
�الن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  �لعليا  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  ب��ج��ه��ود 
وبر�شالة �ملوؤ�ش�شة �الن�شانية وتنظميها للعام �ل�شابع 
على �لتو�يل ملناف�شات �مللتقى �الأمر �لذي �لذي يدل 
�مل�شتوى  على  و�هميته  و��شتمر�ريته  جناحه  على 

�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  : من منطلق  ق��ال  و  �ل��دويل، 
�لتي توؤكد على تو�جد �لد�ئرة يف مثل هذه �مللتقيات 
�لتي تدعم �لتو��شل �الجتماعي وتدعم ريا�شة ذوي 
�العاقة فان من �شيا�شة �لد�ئرة و�شمن م�شوؤولياتها 
�شر�ئح  م��ن  علينا  ع��زي��زة  �شريحة  جت��اة  �ملجتمعية 
�ملجتمع نقوم بدعم �لفعاليات و�الحد�ث �لتي تكون 
�الم����ار�ت  دول���ة  يف  �قليمي  �و  ع��امل��ي  م�شتوى  ع��ل��ى 
وذلك ت�شجيعاً لل�شياحة و�لوجه �حل�شاري وللعمل 

�الن�شاين يف �لدولة .
و�عرب عن �شعادة �لد�ئرة بان باأن تتو�جد وت�شارك 
ملوؤ�ش�شة  �ل�����ش��ك��ر  م��وج��ه��اً  �مل��ل��ت��ق��ى  دع���م ورع���اي���ة  يف 
�لفر�شة  الإت��اح��ة  �الن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  �لعليا  ز�ي���د 
ذوي  ريا�شة  دع��م  يف  و�ل�شاهمة  للم�شاركة  للد�ئرة 
�العاقة، ودعا جميع �ملوؤ�ش�شات و�لهئيات و�ل�شركات 
�حلكومية و�خلا�شة يف �لدولة �ىل دعم ورعاية مثل 
�ن�شانية  �ن�شطة  الأن��ه��ا  و�لفعاليات  �الح���د�ث  ه��ذه 
وو�جب وطني وجمتمعي لهذه �ل�شريحة �ملهمة من 

�ملجتمع .
يتاألف برنامج �ليوم ) �الأربعاء ( من �ملناف�شات �لذي 
�لعا�شرة  وحتى  جهة  من  ع�شر�ً  �لر�بعة  يف  ينطلق 
يف  �مل�����ش��ارك��ون  ويتناف�س  �مل��ل��ت��ق��ى،  مناف�شات  م�����ش��اء 
 -  800  -  200 �مل��ت��ح��رك��ة  �ل��ك��ر����ش��ي  م�����ش��اب��ق��ات 
�لت�شنيفات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  ل��ف��ئ��ات  م����رت�ً   5000
للذكور   IPC �لدولية  �الوملبية  باللجنة  �ملعتمدة 
نادي  �ل�شباقات على ملعب  وتقام كل هذه  و�الإن��اث 
�لعن،  فلج هز�ع مبدينة  للمعاقن مبنطقة  �لعن 
�أما مناف�شات �مليد�ن فت�شم �جللة - قر�س - رمح – 

�ل�شوجلان )ذكور - �إناث( جلميع فئات �الإعاقة. 
وي��ق��ام خ���الل �ل��ي��وم ) �الرب���ع���اء ( و���ش��م��ن برنامج 
5000 على  مل�����ش��اف��ة  ����ش��ت��ع��ر����ش��ي  ���ش��ب��اق  �مل��ل��ت��ق��ى 
�لتي  �لريا�شة  بهذه  للتعريف  �ليدوية  �ل��در�ج��ات 
�أندية �لدولة  ينفرد نادي �لعن للمعاقن من بن 

مبمار�شتها �إىل حد �الآن حمليا ودوليا .

�جتماع �للجنة �لفنية للملتقى 
من ناحيته �خرى عقد م�شاء �م�س �الول مبقر �إقامة 
�لوفود بفندق هيلتون �لعن �الجتماع �لفني للفرق 
�لفني  �مل��ر�ق��ب  �ل�شويعي  ط���ارق  وق���ام  و�ل��الع��ب��ن 
باإد�رة  �ل��دول��ي��ة  �لبار�ملبية  �للجنة  قبل  م��ن  �ملعن 
�الإجتماع، وقدم �لتعليمات �لفنية و�الإد�رية �خلا�شة 
ب��امل�����ش��اب��ق��ات، و�ك����د �ع��ت��م��اد وت��ط��ب��ي��ق ك��اف��ة قو�نن 
�للجنة �لدولية يف مناف�شات �مللتقى.، و�عتماد نتائج 
�مللتقى للتاأهيل للم�شاركة يف مناف�شات بطولة �لعامل 

�ملقررة مبدينة ليوم �لفرن�شية �ل�شيف �ملقبل.
وج��رى خ��الل �الج��ت��م��اع ت��وزي��ع �أرق���ام �ل�شدر على 
�لوفود  روؤ�شاء  �قرت�حات  �إىل  و�ال�شتماع  �لالعبن 
�خلا�شة  �لبيانات  ت�شحيح  �إىل  �إ�شافة  و�مل��درب��ن، 
�لتنظيمية  �جل��و�ن��ب  على  و�ط��الع��ه��م  بالالعبن 
للملتقى وخا�شة ما يتعلق باخلدمات �ملقدمة لهم. 
و�أك����د �ل�����ش��وي��ع��ي خ���الل �الج��ت��م��اع ����ش���رورة �لتز�م 
�ملن�شطات  لفح�س  �ل��الع��ب��ن  بخ�شوع  �ل��الع��ب��ن 
و�لطبية  �لفنية  �للجنتن  بن  و�لتن�شيق  باإ�شر�ف 
يتم  �ن  على  �ملن�شطات  لفح�س  �لوطنية  و�للجنة 

�الختيار بطريقة �شرية.

�نطالق مناف�سات ملتقى �لعني �لدويل �ل�سابع الألعاب �لقوى للمعاقني 2013 

اللجنة املنظمة ترحب بامل�ساركني وتكَرم ال�سركاء اال�سرتاتيجيني والرعاة

)دبي �لبحري( يكمل �لتجهيز�ت

)تنويري( ثالثة جوالت مونديال اإك�س كات اليوم
�فتتاح ور�سة عمل �الأمن و�ل�سالمة يف �ل�سباقات �لبحرية

�حتفظ نادي دبي لل�شطرجن و�لثقافة ب�شد�رة م�شابقة �لدوري �لعام للرجال �لتي ينظمها �حتاد �المار�ت لل�شطرجن مب�شاركة 
�أندية �لدولة. وجاءت �شد�رة دبي عقب ختام مناف�شات �جلولة �الأوىل من �لدور �لثاين �لتي �أقيمت م�شاء يوم �ل�شبت �ملا�شي يف 
1.5 لريفع ر�شيده يف �ل�شد�رة �إىل خم�س  �أبوظبي وذلك بعد فوزه على فريق نادي �أبوظبي لل�شطرجن و�لثقافة بنتيجة 2.5 
نقاط يليه باملركز �لثاين فريق نادي �ل�شارقة �لثقايف لل�شطرجن بر�شيد نقطتن وحل ثالثا فريق نادي �أبوظبي لل�شطرجن 
و�لثقافة بر�شيد نقطة و�حدة. وتبقى يف دوري �لرجال مبار�تان فقط لتحديد �لبطل حيث �شت�شهد �ملبار�ة �الأوىل �ملناف�شة 
�لقوية بن فريقي �ل�شارقة و�أبوظبي و�لثانية وهي �لقمة بن دبي و�ل�شارقة و�لتي �شتحدد على �ثرها من هو بطل �المار�ت 
للدوري �لعام للرجال للمو�شم 2013 . وحقق �لفوز لدبي يف لقائه مع �أبوظبي �أ�شتاذ� �الحتاد �لدويل نبيل �شالح وجنيب 
�شالح على كل من �بر�هيم �خلوري وز�يد �آل حامد بينما تعادل �لنجمان ��شتاذ �الحتاد �لدويل عثمان مو�شى مع جا�شم �حلو�ر 
�لعو�شي  �ل��دويل �شهيل  �لفوز على  �ل��دويل في�شل ك�شو�ين  ��شتاذ �الحت��اد  �أبوظبي  ��شتطاع العب  على �لطاولة �الوىل فيما 
1.5 . وتقام �لبطولة وفقا لنظام �لدوري �لكامل من دورين ذهابا و�إيابا وتقام �ملناف�شات على  من دبي لينتهي �للقاء 2.5 
�أربع رقعات من �لالعبن �ملو�طنن باال�شافة �ىل العبن �ثنن �حتياط لكل فريق... وينال �شرف �لتمثيل �خلارجي للدولة 

�لفائزون يف �مل�شابقات �لفرقية على م�شتوى �الندية و�ملدن للفائزين باملركز �الأول و�لثاين يف دوري �لرجال.

دبي يت�سدر دوري الرجال لل�سطرجن



رحيل هرني بروميل عن 66 عامًا 
عن  بروميل  ه��رني  �ل�شهري،   Homeland �لوطن  م�شل�شل  منتج  ت��ويف 
عمر يناهز 66 عاماً. وذكرت و�ئل �إعالم �أمريكية �أن �ملنتج و�لكاتب، هرني 
بروميل، عانى �أزمة قلبية يف منزله، نقل على �أثرها �إىل �إحدى م�شت�شفيات 
�إنتاج م�شل�شل  �أن بروميل �شارك يف  �إىل  �أجنل�س حيث تويف. و�أ�شارت  لو�س 
�لوطن �لذي فاز بجائزة �إميي عن فئة �أف�شل م�شل�شل در�مي �لعام �ملن�شرم. 
وقالت �شبكة �شوتاميز يف بيان ن�شعر بحزن عميق لرحيل �شديقنا �لعزيز، 

هرني بروميل، �لذي كان فرد�ً من �أ�شرة �شوتامي الأكرث من عقد .
و�أ�شافت �أن هرني كان موهوباً وكاتباً، وخمرجاً، ومنتجاً ر�ئعاً ، الفتة �إىل 

�أن عمله يف م�شل�شلي �أخّوة ، و �لوطن كان مذهاًل .
مقدّمة   ، وكرمه  لديه،  �لفكاهة  وح�س  �شغفه،  �إىل  �شنفتقد  �أننا  وتابعت 
�أفالم  ع��دة  على  عمله  يف  بروميل  و��شتهر  وزوج��ت��ه.  عائلته  �إىل  تعازيها 

وم�شل�شالت، من بينها كتابته و�إخر�جه لفيلمي �لذعر ، وال�شت كول .

رئي�س بالكبريي ينتقد واجهة اآيفون 
�إن  هاينز،  ثور�شنت  �لكندية،  بالكبريي  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ق��ال 
�شل�شلة  بتحديث  يتعلق  فيما  �إب��د�ع��اً  �أق��ل  �أ�شبحت  �الأمريكية  �أب��ل  �شركة 
�آيفون وحتديد�ً و�جهة �مل�شتخدم، م�شيد� يف �لوقت ذ�ته بو�جهة  هو�تفها 
�مل�شتخدم يف هاتف بالكبريي �لتي ر�أى �أنها تفوقت عليها كثري�. و�أ�شاف 
من  بالرغم  �أن��ه  �الأ�شرت�لية  رفيو  فاينن�شال  �شحيفة  مع  ح��و�ر  يف  هاينز 
تعمل  �لتي  �لذكية  �الأج��ه��زة  باإدخالها  �أب��ل  به  قامت  �ل��ذي  �ل��ر�ئ��ع  �لعمل 
�خلا�شة  �مل�شتخدم  وو�جهة  �آيفون  هاتف  وت�شميم  �الأ�شو�ق،  �إىل  باللم�س 
و�البتكار،  �الإب���د�ع  �إىل  فيها �حلاجة  تتز�يد  �شوق مت�شارعة  ه��ذه  ف��اإن  ب��ه، 
�أن  �آيفون ال ز�لت كما هي منذ خم�س �شنو�ت. و�أك��د  وو�جهة �مل�شتخدم يف 
10 و�جهة م�شتخدم  �لت�شغيل �جلديد بالكبريي  �شركته قدمت يف نظام 
�مل�شتخدم يف  وق��د تفوقت على و�جهة  �أب��ل،  �أك��ر مما فعلته  ب�شكل  عملية 
�آيفون يف عدة نقاط �أبرزها ت�شغيل �أكرث من تطبيق يف �لوقت نف�شه. وقال 
�إنه منذ طرح نظام بالكبريي 10 دخلت �ل�شركة يف مناف�شة قوية مع بقية 
�ل�شركات، وهي ت�شعى �إىل �لفوز بها لذ� لن نقف عند ما طورناه يف نظامنا 
�الأخري . وكانت بالكبريي ك�شفت ر�شمياً يف يناير كانون �لثاين �ملا�شي عن 
نظامها بالكبريي 10 و�أوىل �لهو�تف �لعاملة به، وهما بالكبريي زد 10 
�أخ��رى ك�شف  . من ناحية   10 �الأ���ش��و�ق وبالكبريي كيو  �ملتو�فر حاليا يف 
�أنه ال نية ل�شركته للدخول حاليا يف �شوق �حلو��شيب �للوحية  هاينز عن 
بف�شل حا�شوب �ل�شركة �للوحي �حلايل بالي بوك  بجهاز جديد، معرتفاً 

�لذي قال �إنهم ت�شرعو� حن طرحوه دون �لعديد من �ملميز�ت.
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اأو�س���بورن
 تن�سم  اإىل اإك�س فاكتور

�لريطانية،  �ل��ن��ج��م��ة  �خ���ت���ريت 
�إىل  لتن�شم  �أو����ش���ب���ورن،  ����ش���ارون 
جل���ن���ة حت���ك���ي���م ب����رن����ام����ج �إك�������س 

فاكتور.
و�أف������������������ادت �����ش����ح����ي����ف����ة �ل�������ش���ن 
كاول،  �شاميون  �ن  �لريطانية، 
���ش��خ�����س غري  �أي  ي��ري��د  ي��ك��ن  مل 
تولي�شا،  م��ك��ان،  لتحل  �أو���ش��ب��ورن 
�إك�س  ب��رن��ام��ج  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  يف 
فاكتور. و�أ�شوحت �نه بعدما بات 
لدى �ملغنية �لريطانية، ميالين 
ب�����ي، �ل����ت����ز�م����ات ع������دة، و�آخ����ره����ا 
موهبة  متتلك  �أ�شرت�ليا  برنامج 
 60 �أو�شبورن  �ختيار  ك��اول  قرر   ،
�إك�س  حتكيم  كر�شي  لتمالأ  �شنة 

فاكتور بعد �لتخلي عن تولي�شا.
�شاميون  �ن  مطلع  م�شدر  وق��ال 
م����ن �أك�������ر �مل���ع���ج���ب���ن ب�������ش���ارون 
تعود  �أو�����ش����ب����ورن  �ن  م�����ش��ي��ف��اً   ،
�ل���رن���ام���ج  حت���ك���ي���م  جل���ن���ة  �إىل 
ب���دو�م ك��ام��ل بعد 6 ���ش��ن��و�ت على 

مغادرته.

�سادر والدها هاتفها فانتحرت
�ل��ع��م��ر على  �ل�14 م��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ة يف  �أق���دم���ت م��ر�ه��ق��ة 

�الإنتحار �شنقاً بعدما �شادر و�لدها هاتفها �خللوي.
و�أفادت �شحيفة د�يلي مايل �لريطانية، �ن �لتحقيقات 
نف�شها،  �شرتينغر،  جايد  �لتلميذة،  �شنقت  بعدما  ب��د�أت 
الأنها كانت م�شتاءة من م�شادرة و�لدها هاتفها �خللوي.

و�و�شحت �ن �لفتاة، وهي من منطقة مان�ش�شرت �لكرى، 
�متع�شت ب�شدة بعدما �أجرت على ت�شليم هاتفها �خللوي 
�إىل و�لدها، يف ظل خماوف من تلقيها ر�شائل م�شيئة لها 

من �شبي �تهمته ب�شربها.
و�أ�شافت �ن �لو�لد عر�س �إعادة �لهاتف �إىل �بنته �شرط 
�ل�شماح له بقر�ءة ر�شائلها لكنها حجزت نف�شها يف غرفة 
نومها وبعد ن�شف �شاعة عرث عليها وقد �شنقت نف�شها. 
ونقلت �لفتاة �إىل �مل�شت�شفى يف و�شع �شحي خطري لكنها 

توفيت.

فرا�س للنوم ب�175 األف دوالر
�ألف   175 بقيمة  ملكياً  فر��شاً  بريطانية  �شركة  تعر�س 
دوالر، بحجة �أنه م�شنوع من �حلرير و�لكا�شمري، و�عدة 

باأنه ��شتثمار ناجح يف ليلة نوم هنيئة.
�لتي  �شافو�ر،  فر�س  �شركة  مدير  هوغز،  �ألي�شتار  وق��ال 
بد�أت تبيع �لفر��س �لثمينة بق�شر كين�شيغتون يف لندن، 
دوالر  �أل��ف   175 بقيمة  تعر�شه  �ل��ذي  �لفر��س  ه��ذ�  �إن 
ي�شتحق هذ� �لثمن �ملرتفع، �إذ يّومن �حل�شول على ليلة 
نوم ر�ئعة . و�عتر �أنه ��شتثمار يعود على �لزبون باملنفعة 

يف كل �شباح من بقية حياته .
وك�شف �أن �شنع �لفر��س يتطلب 700 �شاعة من �لعمل، 
وه���و م��وؤل��ف م��ن �ل��ك��ا���ش��م��ري، و�حل���ري���ر. ول��ف��ت �إىل �أن 
�ل�شركة تتعامل مع مدر�شة �لتطريز �لريطانية ل�شنع 
فر��س ح�شب �لطلب، مرفق ب�شعار �أو �أحرف �أوىل لالأ�شرة 
�لتي �شت�شرتيه. و�أو�شح �أن �لرفاه يف هذ� �لفر��س هو �أنه 
م�شنوع ب�شكل ح�شري للزبون . و�أّكد �أنه �شيتم �شنع 60 

فر��شاً فقط، و�شي�شتغرق ت�شليمها 16 �أ�شبوعاً.

اإناء مقابل 2.2 مليون دوالر 
�مل�شتعملة  �ملنزلية  لالغر��س  معر�س  م��ن  �شر�ئه  بعد 
بيع  �أعيد  �المريكية  نيويورك  بوالية  دوالر�ت  بب�شعة 
�ناء من �خلزف �ل�شيني عمره �ألف عام جمدد� يف مز�د 

ولكن مقابل �أكرث من 2ر2 مليون دوالر.
وقالت �شالة �شوذبي للمز�د�ت �ن عائلة مل تذكر ��شمها 
يف نيويورك كانت قد ��شرتت �الناء �لذي يرجع تاريخه 
دوالر�ت  بثالثة  �ل�شن  يف  �ل�شمالية  �شونغ  �أ���ش��رة  �ىل 
فقط يف عام 2007 وو�شعته على �ملدفاأة يف منزلها دون 
��شت�شارة خر�ء عر�س  وبعد  تدرك قيمته �حلقيقة.  �أن 
�ملالك �الناء يف �ملز�د. وقدرت �شوذبي �شعره بن 200 �ألف 
و300 �ألف دوالر. ودفع تاجر من لندن يدعى جو�شيبي 
�لذي  �الن���اء  ل�شر�ء  دوالر   2225000 مبلغ  ��شكينازي 

يبلغ قطره �ىل 7ر12 �شنتيمرت يف مز�د بنيويورك.

االإجهاد اأكرب م�سبب لالإكتئاب 
�لريطانين  �ملوظفن  الكتئاب  م�شبب  �أك��ر  �الآن  هي  �لعمل  �شغوط  �أن  �الأرب��ع��اء،  �م�س  جديدة،  در��شة  ك�شفت 
�مل�شروبات �لروحية وتعاطي �ملخدر�ت. ووجدت �لدر��شة، �لتي ن�شرتها �شحيفة ديلي  ودفعهم لالإكثار من تناول 
 % % من �لريطانين يعترون �شغوط �لعمل �جلزء �الأكرث �جهاد�ً من حياتهم، فيما �عرتف 57  ميل ، �أن 30 
% من �لريطانين �لبالغن   7 �إن  % خالل فرت�ت �لنهار. وقالت  باالإكثار من �شرب �لكحول بعد �لعمل، و14 
�أقرو� باأنهم فكرو� باالإنتحار ب�شبب �الإجهاد �ملرتبط بالعمل، فيما �عرتف �آخرون باأنه �أكرث وطاأة من �لقلق �لناجم 
عن �ملال و�ل�شحة. و��شافت �لدر��شة �أن 6 من كل 10 بريطانين يقدمون على �ل�شرب بكرثة بعد �لعمل وو�حد 
% منهم من  % منهم للتفكري باالنتحار وكان 10  من كل 10 خالل �لنهار جر�ء �شغوط �لعمل، و�لتي دفعت 7 
% من  �لفئة �لعمرية 18 �إىل 24 عاماً. و��شارت �إىل �أن �شغوط �لعمل �أّثرت �أي�شاً على �ل�شركات، كونها �أجرت 19 
موظفيها على �حل�شول على �جاز�ت مر�شية طويلة لعدم قدرتهم على �لتكيف مع متطلبات وظائفهم، ودفعت 9 
% من �لريطانين حّملو� �لعمل  % للتفكري على نحو جدي برتك وظائفهم. وقالت �إن 34  % لال�شتقالة، و25 
% �ملخاوف �ل�شحية، ودفعهم ال�شتخد�م �أقر��س  % �مل�شاكل �ملالية، و17  م�شوؤولية �الإجهاد �لذي يعانون منه، و30 

�لنوم �أو م�شاد�ت �الكتئاب �أو �القد�م على �لتدخن.
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كامي���را م�ن ال�س��وكوالت��ه
كامري�  من  �الأ�شل  طبق  ن�شخة  بعمل  ت�شانغ  هانز  �لفنان  قام 

)Canon DSLR( با�شتخد�م �ل�شوكوالتة.
وذكر موق �أك�شنها �أن ت�شانغ قام بعمل �لكامري� بكل تفا�شيلها 
�ملتمثلة يف �لعد�شات و�الأزر�ر على هيئة �شيكوال ميكن تناولها 

وتعر�س مقابل 500 دوالر.

ط��الء قاب���ل لالأك����ل
دجاجة ذهبية ، وردة ف�شية و حلم �أزرق كل هذ� �أ�شبح باالإمكان 
�الآن و�ل�شبب �أن هناك �شركة �أملانية قامت ب�شنع بخاخ لطالء 
بال�شحة  ���ش��ار  وغ��ري  ل��الأك��ل  �شالح  ب��األ��و�ن خمتلفة  �ل��ط��ع��ام 
��شتوحته من �الأفالم �لكرتونية و�الأ�شطورية. تعر�س �ل�شركة 
�ل��ذه��ب��ي و�لف�شي و�الأحمر  �أل����و�ن وه��ي  ب��اأرب��ع��ة  �ل��ط��الء  ه��ذ� 
دوالر   32 وقيمته  �الإن��رتن��ت  �شبكة  خ��الل  يباع  وه��و  و�الأزرق 

�أمريكي. 

اأ�سغ���ر كلب طول��ه 12 �س���م
مي�شي �لبالغ طوله 12 �شنتيمرت�ً تقريباً، ووزنه 250 غر�ماً ال 

غري، يعد �أ�شغر كلب يف �لعلم.
وُيتوقع �أن يزد�د حجم مي�شي يف �لفرتة �ملقبلة، فقد ولد بوزن 

45 غر�ماً، وبعد ذلك �زد�د وزنه ولكن ب�شكل حمدود.
وتقول مالكة �لكلب بالرغم من حجه �ل�شغري، �إال �أنه ال يتوقف 
عن �للعب و�لرك�س طو�ل �ليوم، كما ميتلك طاقة و�شجاعة ال 
�لغرباء وميتاز  �آخر فهو ال يخ�شى  �أليف  �أي حيو�ن  تتو�فر يف 

بالرك�س �ل�شريع .

الوظائف حمدودة الوقت تهدد الن�ساء
�أن  �أمل��ان��ي��ا،  �لعاملة يف  �ل�����ش��وؤون  ل���وز�رة  ك�شفت در����ش��ة ج��دي��دة 
�أغلبية �لن�شاء �للو�تي يعملن بوظائف حمدودة �لوقت، يقعن 

�شحايا لهذ� �لو�شع �ملهني مدى �حلياة.
وت�شري �لدر��شة، �لتي ن�شرت يف �شحيفة �شوديوت�شه ت�شايتوجن 
�ملحلية، �إىل �أن ��شتمر�ر �متهان �إحدى هذه �لوظائف �لتي يبلغ 
�حلد �الأق�شى الأجورها 450 يورو �شهريا، يجعل من �ل�شعب 

�حل�شول على عمل لفرتة كاملة.
% فقط من �لن�شاء �للو�تي كن يقمن  وك�شف �لتقرير �أن 14 
بوظائف حمدودة �لوقت، لديهن �الآن �أعمال لفرت�ت كاملة، يف 
�مل��ح��دودة، بينما  % يف هذه �لوظائف   24 ت��ز�ل تعمل  حن ما 
�متهان هذه  بعد  �لر�هن  �لوقت  يف  �لعمل  توقفن عن   %  50

�الأعمال.
�ل��وق��ت ال تعد ج�شر�  �أن �لوظائف حم���دودة  �ل��در����ش��ة  وذك���رت 

للعبور نحو عمل م�شتد�م لفرت�ت كاملة.
�لتابع  فيرمان  كار�شنت  �لدكتور  بو��شطة  �لدر��شة  و�أجريت 
ملعهد دلتا للدر��شات �الجتماعية و�لبيئية على �ألفي �شيدة وفقا 
ال�شتطالعات ر�أي متت مع �شيد�ت ن�شفهن يعملن يف �لوظائف 
هذه  يف  بعمل  يتمتعن  ك��ن  �الآخ���ر  و�لن�شف  �ل��وق��ت  حم���دودة 

�لوظائف غري �مل�شتقرة.

�شياح يركبون عربة �شغرية تدفع باليد يف طوكيو و�شط طريق تظلله �أزهار �لكرز �لتي يحتفل �ليابانيون مبو�شمها حاليا. )� ف ب(

اإليزابيت بانك�س 
ل�����م تع����د �س�����قراء 

قررت �ملمثلة �الأمريكية، �إليز�بيت 
�إىل  �شعرها  ل��ون  تغيري  بانك�س، 
ل�شنو�ت  مت��ّي��زت  �أن  ب��ع��د  �ل��ب��ن��ي، 

بلون �شعرها �الأ�شقر.
�الأمريكي  )بيبول(  موقع  وذك��ر 
لو�س  يف  ����ش���وه���دت  ب��ان��ك�����س  �أن 
�أحد  �إىل  ت��ت��وج��ه  وه����ي  �أجن��ل�����س 
منه  لتخرج  �حل��الق��ة،  �شالونات 
�أن غرّيت لون �شعرها  الحقاً بعد 

�إىل �لبني.
��شتهرت  ب��ان��ك�����س  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
م�������ش���ل�������ش���ل  يف  ب������اإط������الل������ت������ه������ا 
 What to و�أف�������الم   ، ���ش��ك��ر�ب��ز 
 Expect When you are
يف  و���ش��ت�����ش��ارك   ،)accepting

فيلم ..
�أل���ع���اب �جل����وع ، �أل�����ش��ن��ة �ل��ل��ه��ب ، 
�لذي  �ل�شل�شة،  �لثاين من  �جلزء 
�شاالت  يعر�س يف  �أن  �مل��ق��رر  م��ن 
�لثاين  ت�����ش��ري��ن   22 يف  �ل�شينما 

نوفمر 2013.

ليموزين اأوباما تتعطل 
ق���ب���ل ن�����ش��ف ����ش���اع���ة م����ن هبوط 
بار�ك  �الأمريكي  �لرئي�س  طائرة 
ل��ب��دء زيارة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �أوب���ام���ا يف 
�أيام،تعطلت   3 ت�شتغرق  ر�شمية 
���ش��ي��ارت��ه م���ن ن����وع ل��ي��م��وزي��ن يف 
مطار بن غوريون، و�لتي كان من 
للو�شول  ي�شتقلها  �أن  �ملفرت�س 

للقد�س �ملحتلة.
وذكرت م�شادر �إعالمية �أن �شائق 
بال�شوالر  بتزويدها  ق��ام  �ل�شيارة 
ب����داًل م���ن �ل��ب��ن��زي��ن،ح��ي��ث حاول 
و��شر�ئيليون  �مريكيون  خ���ر�ء 
�شفط �ل�شوالر من خز�ن �لوقود، 

و�إ�شالح �خللل دون جدوى.
وح�����������اول �ل�����ط�����اق�����م �ل����رئ����ا�����ش����ي 
�ملوقف  ه����ذ�  ت�����د�رك  �الأم���ري���ك���ي 
طائرة  �إر����ش���ال  مت  �مل��ح��رج،ح��ي��ث 
جاالك�شي  ن�����وع  م����ن  �م���ري���ك���ي���ة 

لتحميل �شيارة بديلة.

ي�شكل �الأرق م�شكلة عند معظم �الأ�شخا�س وعادة ما يتم 
�إىل �حلبوب �ملنومة كحل مبا�شر و�شريع، لكن  �للجوء 
من  �لعديد  وهنالك  �شحية  �أ���ش��ر�ر  لها  �حلبوب  ه��ذه 

�لطرق �الأخرى �لتي ميكن �تباعها لتجنب �الأرق. 
�شريع  ن��وم  على  للح�شول  �لن�شائح  بع�س  يلي  ما  ويف 

وهادئ.
-حاول �البتعاد عن �ل�شوء �الأزرق يف غرف �لنوم:

�أو  �لكمبيوتر  �أو  �لتلفاز  من  �ملنبعث  �الأزرق  �ل�شوء  �إن 
�لهاتف �خللوي ميكن �أن يوؤدي �إىل �الأرق حتى لو كان 
خفيفاً ولذلك ين�شح باإطفاء هذه �الأجهزة عند �خللود 
�لتي  �الأج��ه��زة  ه��ذه  بتغطية  تقوم  �أن  ميكنك  �أو  للنوم 

ي�شعب �إغالقها ملنع تاأثريها على نوعية �لنوم.
-جتنب �لقيلولة: 

�إن كنت تعاين من م�شاكل �لدخول يف �لنوم فاإن �لقيلولة 
خالل �لنهار ميكن �أن تزيد �الأمور �شوء�ً ولكن �إن كان 
تتجاوز مدة  ال  �أن  قيلولة فحاول  �أخ��ذ  �ل�شروري  من 
�ليوم  خالل  مبكر�ً  وقتها  و�جعل  دقيقة   20 �لقيلولة 
عند  ين�شح  �لنهار  ف��رتة  خ��الل  �لنوم  جتنب  وملحاولة 

�ل�شعور بالنعا�س �لذهاب للم�شي لفرتة ق�شرية، �شرب 
كوب من �ملاء �ملثلج �أو مكاملة �شديق.

-قم باإبعاد �ل�شاعة عن م�شتوى نظرك خالل �لنوم:
�إذ� كانت �ل�شاعة على م�شتوى �لنظر وعلى م��ر�أى من 
�لنائم فاإن مر�قبة �لوقت خالل �شاعات �لليل قد ي�شعر 
�ل�شخ�س بالتوتر و�لقلق حيال �ل�شاعات �ملتبقية لديه 
للنوم ولذلك ين�شح بو�شع �ملنبه د�خل �خلز�نة �أو �أ�شفل 
�ل�شرير الإبقائه بعيد�ً عن �لنظر وذلك للنوم بطريقة 

بعيدة عن �لتوتر.
�إذ� كنت تعاين من �آالم  قم بو�شع و�شادة بن �لقدمن 
بالظهر. �إن وجود �آالم �أ�شفل �لظهر قد ال توقظك من 
�لنوم بل قد توؤدي �إىل �زعاج خالل �شاعات �لنوم وجتعل 
�أن و�شع و�شادة بن �لقدمن  �أقل ر�حة. ولذلك  �لنوم 
من  وت��ق��ل��ل  �أف�����ش��ل  �حل��و���س  و�شعية  ج��ع��ل  يف  ت�شاعد 
�ل�شغط على �أ�شفل �لظهر. و�إن كنت من �لذين ينامون 
على ظهورهم قم بو�شع و�شادة �أ�شفل �لركبتن لتقليل 
هذه  تعميم  يجب  ال  )و  �لليل  خ��الل  �لظهر  �آالم  م��ن 

�لو�شعية بل قم با�شت�شارة طبيبك م�شبقاً(.

ن�سائح للتخل�س من االأرق

انف�سال بريي وماير من جديد 
يبدو �ن �الأمور مل ت�شر على ما ير�م بن �لنجمن �الأمريكين، كايتي بريي، وجون ماير، فقد 

�نف�شال مرة جديدة بعد عودتهما �إىل بع�شهما �ل�شهر �ملا�شي.
ونقل موقع يو �إ�س ماغازين �الأمريكي عن م�شادر عدة مقربة من �لنجمن تاأكيدها �نف�شال 
بريي وماير مرة ثانية. وقال �أحد �الأ�شدقاء �ن �الأمر حمزن، لكنه �أ�شار �إىل �ن هذ� قد ال يكون 

�نف�شااًل د�ئماً، فيما ذكر م�شدر �آخر �ن بريي تبقي �لباب مفتوحاً وكالهما كان مركز�ً 
�جنل�س،  لو�س  يف  �لثالث  �ألبومها  بت�شجل  من�شغلة  ب��ريي  �ن  �إىل  ي�شار  �لعمل.  على 

جولة  يف  لالنطالق  �حلنجرة،  يف  ج��ر�ح��ة  م��ن  يتعافى  �ل��ذي  م��اي��ر،  ي�شتعد  فيما 
مو�شيقية.

يذكر �ن عالقة بريي وماير بد�أت يف �شيف �لعام 2012، لكنهما �نف�شال يف �آب 
من  تطلقت  بريي  وكانت  �ملا�شي.  �ل�شهر  بع�شهما  �إىل  وع��اد�  �ملا�شي  �أغ�شط�س 
�لنجم �لريطاين ر��شل بر�ند يف �شباط فر�ير 2012، وبقيت تن�شر تغريد�ت 

عر موقع تويرت عن �شعادتها مع ماير حتى 2 �آذ�ر مار�س �حلايل.


