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حـــاكــــم عــجـمــــان يــ�ستقــبـــل 
وفــــد مـــركــــز �سبـــــاب الإمــــــــارة

عربي ودويل

الوزاري للخدمات يوافق على اإن�ساء 
البورد الإماراتي للتخ�س�سات ال�سحية 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

التج�ّس�ص الإلكرتوين ال�سيني 
ي�رضب وا�سنطن يف ال�ّسميم!

حممد بن زايد 
يح�ضر حفل زفاف 

•• اأبوظبي-وام:

بن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ح�شر 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س يف نادي �شباط 
اأقامه  الذي  باأبوظبي احلفل  امل�شلحة  القوات 
عبيد بن غنام املزروعي مبنا�شبة زفاف جنله 

غنام على كرمية حممد بن �شيف املزروعي.
تخلل احلفل الذي ح�شره عدد من امل�شئولني 
تقدمي  العرو�شني  واأه���ل  واأق����ارب  وامل��دع��وي��ن 
ع���رو����س م���ن ال��ف��ن��ون ال�����ش��ع��ب��ي��ة والأه����ازي����ج 

واللوحات الوطنية والرتاثية.

   

م�ؤ�ض�ضة خليفة الإن�ضانية تنجز 
م�ضجدا وم�ضت�ضفى يف كازاخ�ضتان 

•• اأبوظبي-وام:

الإن�شانية  ل���أع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  اأجن����زت 
مدن  اأك��ر  ث��اين  �شيمكنت  مدينة  يف  وم�شت�شفى  م�شجد  م�شروعي 
جمهورية كازاخ�شتان اأطلق عليهما ا�شم " ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان .. فيما يفتتح وفد من املوؤ�ش�شة امل�شجد غدا اجلمعة. و�شرح 
م�شدر م�شوؤول لوكالة اأنباء الإمارات )وام( اأن امل�شجد يعد من اأكر 
امل�شاجد يف قارة اآ�شيا ويت�شع لنحو �شتة اآلف م�شلي وبني على م�شاحة 
ثمانية اآلف مرت مربع وم�شلى للن�شاء مب�شاحة 270 مرتا مربعا 
وا�شتغرق بناوؤه حوايل ث�ث �شنوات. واأو�شح اأن الدور الأر�شي تبلغ 
األ��ف و855  الأول مب�شاحة  وال��دور  اآلف مرت مربع  �شتة  م�شاحته 
مرتا مربعا ومنزل الإمام مب�شاحة 122 مرتا مربعا.. منوها باأن 
ال�شاحة الرئي�شية تت�شع لث�ثة اآلف م�شلي وال�شاحة الثانية تت�شع 

لألف م�شلي من الرجال.                            )التفا�شيل �س3(

امل�ضروع الإماراتي مل�ضاعدة باك�ضتان ي�ضتعر�ض 
م�ضاريعه التعليمية يف اك�ضربي�ض للتعليم والت�ظيف

•• ا�سالم اآباد-وام:
الباك�شتانية  اللجنة  رئي�س  ل��غ��اري  ج��اوي��د  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  افتتح 
معر�س  فعاليات  ال�ش�مية  باك�شتان  بجمهورية  ال��ع��ايل  للتعليم 
اباد  ا���ش���م  يف  ام�����س   2013 ل��ع��ام  والتوظيف  للتعليم  اك�شري�س 
النعيمي  ال��ب��ا���ش��ه  ع��ب��داهلل  عي�شى  ال�شفري  ���ش��ع��ادة  بح�شور  وذل���ك 
امل�شروع  الغفلي مدير  �شفري الدولة لدى باك�شتان وعبداهلل خليفة 
الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان وعدد من كبار امل�شوؤولني بوزارة التعليم 
معر�س  فعاليات  وت�شتمر  الإم����ارات.  �شفارة  واأع�شاء  الباك�شتانية 
اك�شري�س للتعليم والتوظيف ملدة يومني برعاية امل�شروع الإماراتي 
اجلامعات  خمتلف  من  عار�س   100 ومب�شاركة  باك�شتان  مل�شاعدة 
والكليات واجلهات احلكومية.                               )التفا�شيل �س3(

حممد بن زايد خ�ل ح�شوره حفل زفاف جنل عبيد بن غنام املزروعي  )وام(

الزياين: الأمن البحري ه� مفتاح الأمن يف اخلليج العربي
•• املنامة -وام:

اأمني  ال��زي��اين  را���ش��د  ب��ن  عبداللطيف  الدكتور  اأك��د 
العربية..اأن  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  ع���ام 
الأم��ن البحري هو مفتاح الأم��ن يف اخلليج العربي 
دول  ل�شعوب  فقط  لي�س  ق�شوى  اأهمية  ي�شكل  واأن��ه 
وقال  اأج��م��ع.  ال��ع��امل  ل�شعوب  ب��ل  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
حوار  منتدى  اأع��م��ال  يف  م�شاركته  خ���ل  كلمته  يف 
الناتو � اخلليج الإ�شرتاتيجي التي بداأت يف العا�شمة 
الدرا�شات  م��ع��ه��د  وي��ن��ظ��م��ه��ا  امل���ن���ام���ة  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
اإمدادات  تدفق  حرية  اإن   .. الدولية  الإ�شرتاتيجية 
الطاقة عر املمرات املائية يف اخلليج العربي عامل 
وال�شناعي يف  القت�شادي  النهيار  لتفادي  جوهري 
اإمدادات  على  تعتمد  التي  ال��ع��امل  دول  م��ن  العديد 
الطاقة من دول اخلليج. و�شدد الزياين على اأهمية 
اخلليج  يف  املائية  للمرات  ال�شاملة  احلماية  توفري 

بالتعاون بني القوات البحرية لدول جمل�س التعاون 
اأن  ���ش��رورة  وال�����ش��دي��ق��ة..م��وؤك��دا  احلليفة  وال����دول 
هرمز  م�شيق  ب��اإغ���ق  الإي��ران��ي��ة  التهديدات  توؤخذ 
التعاون هي  دول جمل�س  اأن  واأو�شح  العتبار.  بعني 
جزء من الوطن العربي والعامل الإ�ش�مي وهي تقع 
وتدرك  ال�شطراب  دائمة  حيوية  منطقة  و�شط  يف 
التحديات املحيطة بها اإل اأنها يف و�شع قوي ميكنها 
الإقليمية  الق�شايا  يف  وامل�شورة  الن�شح  تقدمي  من 
والدولية وامل�شاعدة يف �شمان اأمن وا�شتقرار منطقة 
اأن  الزياين  واأك��د  الأو�شط.  وال�شرق  العربي  اخلليج 
يتجزاأ  ل  كل  اأمنها  ب��اأن  توؤمن  التعاون  جمل�س  دول 
اأي دول��ة من  ا�شتخدام للقوة �شد  اأو  اأي تهديد  واأن 
الدول الأع�شاء هو مبثابة عدوان على جميع الدول. 
وقال اإننا ن�شعر بالطمئنان لأن اأمن وا�شتقرار دول 
املجل�س م�شان ورا�شخ بف�شل قدراتنا الذاتية وتعاون 

الدول ال�شديقة واحلليفة. 

الفجر........    04:09            
الظهر.......    12:20  
الع�رص........   03:47   
املغرب.....   07:03  
الع�صاء......   08:37

بدء العمال لتحويل جمرى النيل الأزرق يف اثيوبيا  )ا ف ب(

عنا�شر من اجلي�س احلر تنت�شر يف �شواحي دم�شق  )رويرتز(

•• عوا�سم-وكاالت:

ت������دور ا����ش���ت���ب���اك���ات ب����ني ال���ق���وات 
واجلي�س  ال�����ش��وري��ة  ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
دم�شق  م��ط��ار  اأط������راف  احل���ر يف 
ال����دويل، و���ش��ط ا���ش��ت��م��رار ق�شف 
ق������وات ال���ن���ظ���ام ع���ل���ى ال����زب����داين 
اأخرى بريف دم�شق، يف  ومناطق 
اأنها  املعار�شة  ق��وات  اأعلنت  حني 
حزب  م��ن  عنا�شر  ثمانية  قتلت 
اهلل واأربعة من اجلي�س النظامي 
ال��ق�����ش��ري بريف  ب���ل���دة  مب��ح��ي��ط 
ح��م�����س، وحت���دث���ت ت���ق���اري���ر عن 
داريا  يف  احل��زب  لعنا�شر  انت�شار 

بالريف الدم�شقي.
واأفاد الناطق با�شم جمل�س قيادة 
الثورة يف ريف دم�شق عمر حمزة 
يف  اأ���ش��ده��ا  على  ال�شتباكات  ب���اأن 
حميط بلدة بيت �شحم يف الريف 
املطار  ط����ري����ق  ع���ل���ى  اجل���ن���وب���ي 
للمعار�شة  ق����وات  ت�����ش��ع��ى  ال����ذي 
الإم����داد  لقطع  عليه  لل�شيطرة 
ال�شياق  ويف  ال��ن��ظ��ام.  ق���وات  ع��ن 
ذاته اأفاد احتاد تن�شيقيات الثورة 
�شنه  كثيفا  مدفعيا  ق�شفا  ب���اأن 
بلدات  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام��ي  اجل��ي�����س 
ع��ق��رب��ا وال����زب����داين وب��ي��ت �شحم 
التي  وببي�  عطية  ودي��ر  و�شبعا 
اجلرحى،  م��ن  ع���دد  فيها  �شقط 
كما ق�شفت قوات النظام املنطقة 
ال���ق���اب���ون  ال�������ش���ن���اع���ي���ة يف ح�����ي 
بدم�شق. من جهته حتدث املركز 
الإع���م��ي يف داري��ا بريف دم�شق 
ع��ن ان��ت�����ش��ار ل��ع��ن��ا���ش��ر ح���زب اهلل 
الغربية  اجل��ه��ة  ع��ل��ى  ال��ل��ب��ن��اين 

م��ي�����ش��ال ���ش��ل��ي��م��ان ب������اإدارة ح���وار، 
ويكون  ياأتي كل ط��رف  اأن  �شرط 
جاهزا للتحاور دون اأحكام م�شبقة 

ويكون م�شتعدا لأي تنازل.
جمل�س  دان  ج���دي���د  ت���ط���ور  ويف 
املتحدة  المم  الن�شان يف  حقوق 
ام�س تدخل مقاتلني اجانب اىل 
ال�شوري  اجل��ي�����س  ق����وات  ج��ان��ب 
من  حتقيقا  وط��ل��ب  الق�شري  يف 
المم املتحدة حول اعمال العنف 

يف هذه املدينة.
وك����ان ق����رار ب��ه��دا امل��ع��ن��ى قدمته 
وتركيا  وقطر  املتحدة  ال��ولي��ات 
مت تبنيه من املجل�س ب� 36 �شوتا 
م��ق��اب��ل م��ع��ار���ش��ة ����ش���وت واح���د 
ثماين  وام��ت��ن��ع��ت  )ف����ن����زوي�����(. 
دول ع��ن ال��ت�����ش��وي��ت يف ح��ني مل 
اكد  باري�س  ويف  دول��ت��ان.  ت�شوت 
لوران  الفرن�شي  اخلارجية  وزي��ر 
ف��اب��ي��و���س الرب���ع���اء ان ح���زب اهلل 
ال��ل��ب��ن��اين ار����ش���ل م���ا ب���ني ث�ثة 
�شوريا  اىل  مقاتل  الف  وارب��ع��ة 
اجلي�س  ج����ان����ب  اىل  ل���ل���ق���ت���ال 

النظامي.
على �شعيد اخر ابلغت بريطانيا 
املتحدة  المم  امل��ا���ش��ي  ال���ش��ب��وع 
م�شبوهة  ج������دي������دة  ب������ح������الت 
كيميائية  ا���ش��ل��ح��ة  ل����ش���ت���خ���دام 
قال  ك���م���ا  ال���������ش����وري  ال�����ن�����زاع  يف 

دبلوما�شيون الربعاء.
لندن  ان  غربي  دبلوما�شي  وق��ال 
املتحدة  المم  اىل  ر�شالة  وجهت 
تفا�شيل  تت�شمن  ال�شدد  يف هذا 
حول ح��وادث جديدة وقعت منذ 

ني�شان ابريل.

جمل�س حقوق االن�سان يدين تدخل مقاتلي احلزب يف �سوريا

ا�ضتباكات ح�ل مطار دم�ضق وتعزيزات حلزب اهلل يف الق�ضري

•• القاهرة-اخلرطوم-وكاالت:

اخل����ارج����ي����ة  وزارة  ا�����ش����ت����دع����ت 
الإثيوبي  ال�شفري  ام�س  امل�شرية، 
ل����دي ال���ق���اه���رة حم���م���ود دردي�����ر، 
ب�ده  لتحركات  رف�شها  واأبلغته 

يف بناء �شد النه�شة.
عر  الأه�������رام،  �شحيفة  وق���ال���ت 
م��وق��ع��ه��ا الل����ك����رتوين ام�����س اإن 
امل�شري  وزي����ر اخل��ارج��ي��ة  ن��ائ��ب 
ال�شفري  الأف���ري���ق���ي���ة  ل���ل�������ش���وؤون 
ع��ل��ي احل��ف��ن��ي وم�������ش���وؤول���ون من 
وا له  ال��وزارة التقوا دردير، وعررَّ
ع��ن رف�����س م�شر ل��ه��ذا الإج���راء 
عملية  يف  �شي  املمُ على  والإ���ش��رار 
التو�شل  قبل  النه�شة  �شد  ب��ن��اء 
اخل�����ف����ات  ي���ن���ه���ي  ات�����ف�����اق  ايل 
ودولتي  اإث��ي��وب��ي��ا  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة 
ال���ن���ي���ل( م�شر  امل�����ش��ب )م�����ش��ب 

وال�شودان.
ع���ن م�شدر  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
قوله  مطلع  م�شري  دبلوما�شي 
ب�شكل  تتابع  اخلارجية  وزارة  اإن 
دق��ي��ق م���ا ت��ق��وم ب���ه اإث��ي��وب��ي��ا من 
املا�شية  ال��ف��رتة  حت��رك��ات خ���ل 
م�شددا  النه�شة،  �شد  ب��ن��اء  نحو 
ال��وزارة بانتظار التقرير  اأن  على 

الذي �شي�شدر عن اللجنة الفنية 
ال���ث����ث���ي���ة امل���ن���ع���ق���دة ح���ال���ي���اً يف 
اأبابا  اأدي�����س  الإثيوبية  العا�شمة 
لبحث الآثار الفنية لل�شد، والذي 
القليلة  ال�شاعات  خ�ل  �شي�شدر 

القادمة.
وزارة  اع���ل���ن���ت  اخل�����رط�����وم  ويف 
ان  الربعاء  ال�شودانية  اخلارجية 
باخلطوة  يت�شرر  ل��ن  ال�����ش��ودان 
الثيوبية الخرية بتغيري جمرى 
بناء  اط���ار  الزرق يف  ال��ن��ي��ل  ن��ه��ر 
�شد، موؤكدة �شرورة وجود تعاون 

بني ال�شودان وم�شر واثيوبيا.

يف  ال�شودانية  اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت 
بر�س  فران�س  وك��ال��ة  تلقت  ب��ي��ان 
ن�شخة منه ت�شري وزارة اخلارجية 
اىل ان هناك م�شاورات وتفاهمات 
ب��ني ال�����ش��ودان واث��ي��وب��ي��ا وم�شر 

حول امل�شروع.
بوزارة  الفنية  اكدت اجلهات  كما 
ال���ك���ه���رب���اء وامل���������وارد امل���ائ���ي���ة ان 
اخل��ط��وة الث��ي��وب��ي��ة الخ����رية ل 

ت�شبب لل�شودان اي �شرر.
وا�شاف البيان ان ال�شودان ملتزم 
اثيوبيا  م����ن  ك����ل  م����ع  ال���ت���ع���اون 

وم�شر يف جمال مياه النيل.

للمدينة، يف متدد لقوات احلزب 
قوات  ج��ان��ب  اإىل  ت�����ش��ارك  ال��ت��ي 
ببلدة  امل����واج����ه����ات  يف  ال���ن���ظ���ام 
الق�شري قرب احلدود مع لبنان.

يف الأثناء اأكد لواء التوحيد التابع 
للجي�س ال�شوري احلر ا�شتهدافه 
جت���م���ع���ات وم���ع���اق���ل حل�����زب اهلل 
اللبنانية  ال���ه���رم���ل  م��ن��ط��ق��ة  يف 

املحاذية للحدود ال�شورية.
اللبناين  اهلل  ح���زب  ار����ش���ل  وق���د 
وق���������وات احل�����ر������س اجل���م���ه���وري 
مدينة  اىل  ت���ع���زي���زات  ال�������ش���وري 
ال��ق�����ش��ري ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة و�شط 
�شوريا، يف حماولة لل�شيطرة على 
املعار�شني  املقاتلني  معاقل  اآخ��ر 

اف����اد املر�شد  ب��ح�����ش��ب م���ا  ف��ي��ه��ا، 
ال�����ش��وري حل��ق��وق الن�����ش��ان ام�س 

الربعاء.
التلفزيون  اف��اد  ذل��ك،  يف غ�شون 
الر�شمي ال�شوري بعد ظهر ام�س 
ان النظام ا�شتعاد مطارا ع�شكريا 
ي�����ش��ك��ل منفذا  ال��ق�����ش��ري  ���ش��م��ال 
ا�شا�شيا ملقاتلي املعار�شة، يف حني 
ال�����ش��وري ان املطار  امل��ر���ش��د  ق��ال 
ي�شهدان  فيها  يقع  التي  والقرية 

ا�شتباكات عنيفة.
حكومة  رئي�س  ح���ّذر  جانبه  م��ن 
اللبنانية  الأع�����م�����ال  ت�����ش��ري��ف 
اهتزاز  من  ام�س  ميقاتي  جنيب 
الأمن وال�شتقرار يف لبنان، داعياً 

اإىل حوار بني القيادات ال�شيا�شية 
يقوده رئي�س اجلمهورية مي�شال 
���ش��ل��ي��م��ان. وق�����ال م��ي��ق��ات��ي اأم����ام 
الإع�ميني يف ال�شراي احلكومي 
�شيا�شة  اعتمدنا  ام�س  ب��ريوت  يف 
نوعا  التي حققت  بالنف�س  الناأي 
م��ن ال���ش��ت��ق��رار ال�����ش��ي��ا���ش��ي رغم 
ال�شتقرار  واليوم  احلم�ت،  كل 
اإىل  تغلغل  ا�شتقرار  وال���  مهتز 
املعاجلة  اإىل   واملدخل  مناطقنا، 
هو احلوار على األ نرتهن اإىل اأي 
اإعادة  ط��رف خارجي، من خ���ل 
اإىل  واأ�شار  التوا�شل.  بناء ج�شور 
باأن  تق�شي  مب���ب���ادرة  ت��ق��دم  اأن����ه 
العماد  اجلمهورية  رئي�س  يقوم 

اخلرطوم: تغيري اثيوبيا جمرى النيل االأزرق لن ي�سر ال�سودان

القاهرة ت�ضتدعي ال�ضفري الأثي�بي لالحتجاج على �ضد النه�ضة 
االحتالل يعتقل 3 من قيادات حما�س يف نابل�س 

اعتداءات وا�ضعة للم�ضت�طنني 
يف ال�ضفـة الغربيــة والقـد�ض

 •• القد�س املحتلة-وكاالت:
حاول م�شتوطنون ا�شرائيليون ام�س احراق عدد من مركبات فل�شطينيني 
�شفيح  على  وكتبوا  اخ��رى  �شيارات  اط���ارات  وثقب  الغربية  ال�شفة  يف 
هياكل ال�شيارات وعلى جدران املناطق العربية عبارات النتقام وتدفيع 
الثمن لفيتار بروف�شكي امل�شتوطن يف م�شتوطنة يت�شار الذي قتل قبل 

�شهر طعنا ب�شكني فل�شطيني، كما ذكر فل�شطينيون وا�شرائيليون.
قالت الناطقة با�شم �شرطة الحت�ل ال�شرائيلية لوبا ال�شمري هناك 
ت�شاعد يف كمية الحداث التي جرت ام�س يف القد�س وال�شفة الغربية 

من قبل م�شتبهني يهود يف اجلرائم.
ان��ه ج��رت حم��اول��ة اح���راق ع�شر م��رك��ب��ات لفل�شطينيني يف  واو���ش��ح��ت 
ال�شفة الغربية احرقت واحدة منها بالكامل بينما ت�شررت ت�شع اآليات 
اخرى بدرجات متفاوتة، م�شرية اىل ان املهاجمني كتبوا يف كل منطقة 
يوما  و30  والنتقام  الثمن  تدفيع  ع��ب��ارات  اجل���دران  على  فيها  كانوا 
لفيتار اهلل �شينتقم له. وتابعت ان مركبة فل�شطينية احرقت بالكامل 
يف قرية الزبيدات �شمال مدينة اريحا كما جرت حماولت لحراق ث�ث 
مركبات اخرى حلقت بها ا�شرار بينها جرار زراعي. وتابعت ان عبارات 
اربع  اح���راق  ال��ق��ري��ة. وا���ش��ارت اىل حم��اول��ة  انتقام كتبت على ج���دران 

مركبات اخرى يف قرية مرج نعجة املجاورة ما ادى اىل ا�شرار مادية. 
وقاال ع�شو املجل�س القروي يف قرية الزبيدا ت املحامي هاين زبيدات 
الليل يف فرتة نوم  ا�شتغلوا ظ�م  امل�شتوطنني  ان  لوكالة فران�س بر�س 
املواطنني يف ييوتهم امنني للقيام بهذا العتداء املخالف لكل القوانني 
والعراف والقيم تاركني �شعارات عن�شرية وتهديدات �شريحة وعبارة 

قطع اليدي.
اىل ذلك اعتقلت قوات الحت�ل الإ�شرائيلي فجر ام�س ث�ثة من قادة 
اأحدهم بعد اقتحام عدد من الدوريات  اإىل جنل  اإ�شافة  حركة حما�س 

الإ�شرائيلية لعدة اأحياء مبدينة نابل�س �شمال ال�شفة الغربية املحتلة.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد
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افتتح م�سجد �سهداء القوات امل�سلحة
حمدان بن زايد يزور 
اأحد امل�اطنني بالغربية

•• املنطقة الغربية-وام:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  زار 
املواطن  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  مم��ث��ل احل���اك���م يف 
حممد خليفة عف�شان املزروعي وذلك مبنزله 
يف مدينة زايد باملنطقة الغربية. وتبادل �شموه 
مع املزروعي واحل�شور احلديث حول عدد من 
الق�شايا التى تهم الوطن واملواطنني.. موؤكدا 
متابعة  على  الر�شيدة  قيادتنا  ح��ر���س  �شموه 
اأح�����وال امل��واط��ن��ني وت���وف���ري م��ق��وم��ات احلياة 

الكرمية لهم.                  )التفا�شيل �س2(

اجلزائري  ـــ�زراء  ال رئي�ض 
زايد  بن  عبداهلل  مع  يبحث 
�ضبل تعزيز العالقات الثنائية 

•• اجلزائر-وام:

عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  التقى 
ن��ه��ي��ان وزي���ر  اآل  ب���ن زاي�����د 
العا�شمة  يف  اخل����ارج����ي����ة 
معايل  ام�������س  اجل���زائ���ري���ة 
رئي�س  ����ش����ل  ع���ب���دامل���ال���ك 
ال����وزراء اجل��زائ��ري . ونقل 
حتيات  اللقاء  خ�ل  �شموه 
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 

جمل�س الوزراء حاكم دبي.
 )التفا�شيل �س6(
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ال�زاري للخدمات ي�افق على اإن�ضاء الب�رد الإماراتي للتخ�ض�ضات ال�ضحية 

اأحمد بن نا�ضربن زايد اآل نهيان يفتتح فعاليات �ضالمتك هدفنا

•• ابوظبي-وام:

للخدمات  ال���وزاري  املجل�س  واف��ق 
ال���������ذي عقد  اج����ت����م����اع����ه  خ��������ل 
ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  ام�س  �شباح 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال����������وزراء وزي����ر 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
م�شروع  على  للخدمات،  ال���وزاري 
الإماراتي  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  اإن�����ش��اء 
البورد  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
ال�شحية  للتخ�ش�شات  الإم��ارات��ي 
والذي  ال�شحة  وزارة  م��ن  امل��ق��دم 
لإن�شاء  م��ت��ك��ام���  م�����ش��روع��ا  ي��ع��د 
اإماراتي  وط��ن��ي  م��رك��ز  وت��اأ���ش��ي�����س 
يقوم  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
ب��ت�����ش��م��ي��م امل����ن����اه����ج ال���درا����ش���ي���ة 
التدريب  ب��رام��ج  على  والإ����ش���راف 
الدولة  يف  التخ�ش�شي  ال�شريري 
عالية  ج���ودة  ذات  معايري  وو���ش��ع 

ال��دول��ه وذل��ك بعد  الإ�شابة به يف 
الط����ع على امل��ق��رتح امل��ق��دم من 
تلك  ت��ع��زي��ز  ح���ول  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
البحوث مبا ي�شاهم يف التقليل من 
انت�شاره و التدخل املبكر لكت�شافه 
ي�شمن  ومب���ا  الأوىل  م��راح��ل��ه  يف 
املنا�شبة  ال�شحية  الرعاية  تقدمي 
ال�شرطانية  ب�����الأورام  للم�شابني 
كما  مب�شبباته  املجتمع  توعية  و 
الوطنية  املنظومة  املجل�س  ناق�س 
اأداة  ت��ع��ت��ر  وال����ت����ي  ل���ل���م���وؤه����ت 
وت�شنيف  لتنظيم  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
املوؤه�ت الوطنية وفقا ملخرجاتها. 
ووفقا للمقرتح املقدم من املقدمة 
للموؤه�ت  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة  م��ن 
ف�����اإن امل��ن��ظ��وم��ة ت��ت��األ��ف م���ن عدة 
م�شتوى  كل  فيها  ميثل  م�شتويات 
على  يجب  والتي  التعلم  حم�شلة 
ليت�شنى  بنجاح  حتقيقها  املتعلم 
ل���ه احل�����ش��ول ع��ل��ى م���وؤه���ل معني 

برامج  تخطيط  عند  وال�شناعية 
والب�شرية،  الجتماعية  التنمية 
اإىل  امل���ن���ظ���وم���ة  �����ش����ت����وؤدي  وك����م����ا 
وطنية  ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة  ت���ط���وي���ر 
منحها  وجهات  للموؤه�ت  �شاملة 
واإ�������ش������داره������ا وح���ام���ل���ي���ه���ا ون�����وع 
التعلم  وخم��رج��ات  التخ�ش�شات 
والتعليمية  امل��ه��ن��ي��ة  وامل���������ش����ارات 
وال������ت������دري������ب������ي������ة. ك�����م�����ا ن����اق���������س 
املخزون  ت��ط��وي��ر  خ��ط��ة  امل��ج��ل�����س 
للدولة  ل��ل��م��ي��اه  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  م����ن  امل���ق���دم���ة 
والتي  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  لإدارة 
خمزون  واإدام����ة  اإن�����ش��اء  يف  تتمثل 
ع��ل��ى م�شتوى  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  م��ي��اه 
اإم��ارات ومدن الدولة بهدف  كافة 
الوطني  ال�شتعداد  م�شتوى  رف��ع 
مل��واج��ه��ة اأي اأم���ر ط���ارئ ق��د يوؤثر 
واأطلع  امل���ي���اه.  اإن���ت���اج  ع��ل��ى  ���ش��ل��ب��ا 
ال�شنوي  ال��ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 

التعليمية  امل�شت�شفيات  لع��ت��م��اد 
واملوؤ�ش�شات  ال��ط��ب��ي��ة  وامل�����راك�����ز 
العاملة يف جمال برامج التدريب 
ال�شريري  التخ�ش�شي  والتعليم 
التدريبية  ال��دورات  ل�شمان جودة 
وفقا  ال�����ش��ري��ري��ة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
�شيقوم  ك��م��ا  ال���دول���ي���ة  ل��ل��م��ع��اي��ري 
املركز باإ�شدار �شهادات الدبلومات 
اإجناز  و�شهادات  ال�شريرية  املهنية 
و�شهادات  الطبية  الإقامة  برنامج 
والزمالت  ال�شريري  التخ�ش�س 
ال�شريرية وفقا للمعايري الدولية 
وال��ذي ب��دوره �شيمكن الدولة من 
�شريري  وت���دري���ب  تعليم  ت��ق��دمي 
عالية ومعرتف  بجودة  تخ�ش�شي 
به دوليا ومنح �شهادات درا�شات عليا 
�شريرية وفقا للمعايري الدولية . 
البحوث  بتعزيز  املجل�س  كما وجه 
العلمية املتعلقة مبر�س ال�شرطان 
للوقوف على م�شبباته و معدلت 

معرتف به ويلبي متطلبات املهنة 
املنظومة  وتهدف  العمل.  �شوق  يف 
تطوير  اإىل  للموؤه�ت  الوطنية 
الوطنية  وال��ك��ف��اءات  العمل  �شوق 
وذلك  والتدريب  التعليم  وبرامج 
ل���ت���ح���ق���ي���ق الع�����������رتاف امل���ت���ب���ادل 
امل�شتوى  على  الوطنية  باملوؤه�ت 
املنظومة  ���ش��رتب��ط  ك��م��ا  ال�����دويل. 
ب������رام������ج ال���ت���ع���ل���ي���م وال�����ت�����دري�����ب 
باحتياجات �شوق العمل و�شت�شاعد 
املنظومة يف ظهور موؤه�ت وطنية 
مبنية على املعايري املهنية املطورة 
ال�شناعية،  ال��ق��ط��اع��ات  ق��ب��ل  م��ن 
العاملة  الأي��دي  انتقال  و�شت�شهل 
املحلي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  امل�����اه�����رة 
املنظومة  �شتمكن  كما  وال����دويل، 
وت�شنيف  ت���و����ش���ي���ف  ي���ج���اد  م����ن 
واحل����رف مبا  وال��وظ��ائ��ف  للمهن 
�شناع  اح���ت���ي���اج���ات  م����ع  ي���ت���واف���ق 
القت�شادية  وال��ق��ط��اع��ات  ال��ق��رار 

•• اأبوظبي -وام:

بن  نا�شر  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  اأ���ش��اد 
التقنية  ب��ك��ل��ي��ات  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
الطلبة  م���ن  ال��ع��ل��ي��ا وخم��رج��ات��ه��ا 
ل�شوق  متاما  املوؤهلني  والطالبات 
العمل املحلي يف خمتلف املجالت. 
الذي  الكادميي  امل�شتوى  ان  واكد 
و�شل اليه طلبة الكليات دليل على 
ت��ط��وره��م وت��ط��ور ال��دول��ة عموما 
ال��ت��ح��اق��ه��م مبختلف  خ�����ل  م���ن 
القطاعني  موؤ�ش�شات  يف  الوظائف 
ال��ع��ام واخل��ا���س. وا���ش��اف ان اكرث 
ما لفت نظره ونال اعجابه خ�ل 
من  عليه  اط��ل��ع  م��ا  ه��و  الفعاليات 
حققها  ال��ت��ي  التقنية  الجن�����ازات 
الطلبة يف وقت قيا�شي ..م�شريا اإىل 
الروتيني  املاألوف  اأنها خارجة عن 
ذلك  ج��اء  با�شتمرار.  يتكرر  ال��ذي 
ملندوب  �شوؤال  على  رده  معر�س  يف 
وكالة انباء الم��ارات بعد افتتاحه 
القيادة  ف���ع���ال���ي���ات  ام�������س  ����ش���ب���اح 
بعنوان  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
ت�شت�شيفها  التي  هدفنا  �ش�متك 
كلية ابوظبي التقنية للط�ب ملدة 

العلمية  بحياته  اخلا�شة  ال�شئلة 
جميعا  ع���ل���ي���ه���ا  ورد  واخل����ا�����ش����ة 
..موؤكدا انه تفاجاأ مبا احرزوه من 
يكن  مل  وان���ه  وتقني  علمي  ت��ق��دم 
ذلك.  ع��ل��ى  ق�����ادرون  ان��ه��م  يتخيل 
منهم  تنتظر  الم������ارات  ان  وق����ال 
ذل����ك لأن���ه���ا مل تق�شر  اك����رث م���ن 
معهم ابدا وان املطلوب رد اجلميل 
للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه ول�شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
الذين قدما كل الدعم للتعليم كي 
ي�شل ابناء الدولة اىل هذا امل�شتوى 
و�شواعدها.  ال��دول��ة  رج���ال  لن��ه��م 
ال����دول����ة حت���ت���اج اىل  ان  وا�����ش����اف 
التي  املتفتحة  اجل��دي��دة  العقليات 
املوؤ�ش�شات  يف  وت��ب��دع  وتنتج  تفكر 
وال����وزارات  والع�شكرية  ال�شرطية 
وال��ه��ي��ئ��ات الخ�����رى ..م��ع��رب��ا عن 
ان يلتحق ج��زء م��ن هذه  اأم��ل��ه يف 
رد  كما  ال�شرطي.  بالعمل  العقول 
باجلرائم  اخل��ا���ش��ة  ال�شئلة  على 
الت�شال  وم���واق���ع  الل���ك���رتون���ي���ة 
الج��ت��م��اع��ي ..م���وؤك���دا م��ا ب��ه��ا من 

الوطنية  لهويتهم  ال�شا�س  املكون 
..موؤكدا ان المارات ا�شبحت دولة 
املخرجات  ه���ذه  بف�شل  م��ت��ق��دم��ة 
التقدم  ت����واك����ب  ال����ت����ي  امل����وؤه����ل����ة 
ال��ت��ق��ن��ي ال������ذي ي�����ش��ه��ده ال���ع���امل. 
قد  نا�شر  ب��ن  اح��م��د  ال�شيخ  وك���ان 
ط�ب  م��ع  م��ف��ت��وح��ة  جل�شة  ع��ق��د 
الكلية وخاطبهم بانه اخوهم وانه 

ان  با�شتمرار  اأ�شمع  وق��ال  يومني. 
كليات التقنية العليا ت�شاهي كثريا 
م���ن اجل��ام��ع��ات يف اخل�����ارج ان مل 
ان  اىل  ..م�شريا  منها  اف�شل  تكن 
يتحدثون  ا�شبحوا  الكليات  طلبة 
ودعا  بط�قة.  الجنليزية  اللغة 
ال�����وق�����ت اىل  ن���ف�������س  ال�����ط������ب يف 
لأنها  ال��ع��رب��ي��ة  بلغتهم  اله��ت��م��ام 

�شراحة  بكل  ا�شئلتهم  على  �شريد 
انهم  ..م��وؤك��دا  وتوا�شع  و�شفافية 
يفتخر  ال��ذي��ن  زاي���د  اب��ن��اء  جميعا 
ا�شئلة  وت���ن���اول���ت  ال����وط����ن.  ب���ه���م 
املو�شوعات  م����ن  ع������ددا  ال��ط��ل��ب��ة 
والتقنية  وال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��درا���ش��ي��ة 
وال���رتب���ي���ة ال�����ش��ل��وك��ي��ة و����ش���روط 
اللتحاق بالعمل ال�شرطي وبع�س 

تقارير  على  املجل�س  اأط��ل��ع  كما   .
ب�����ش��اأن احل�شاب  امل��ح��ا���ش��ب��ة  دي����وان 
اخلتامي لكل من الهيئة الوطنية 
تن�شيق  وم���ك���ت���ب  ل���ل���م���وا����ش����ت 
و  للدول�ة  اخلارج��ية  امل�ش��اعدات 
م�شرف المارات العربية املتحدة 

لديوان  والع�شرين  ال�شابع  ال��ع��ام 
امل��ح��ا���ش��ب��ة وال�������ذي ت�����ش��م��ن اأه����م 
اجلوهرية  وامل���ح��ظ��ات  ال��ن��ت��ائ��ج 
ديوان  رق��اب��ة  عنها  اأ���ش��ف��رت  ال��ت��ي 
امل��ح��ا���ش��ب��ة ع���ل���ى اأم��������وال ال���دول���ة 
واأموال اجلهات اخلا�شعة للرقابة 

املالية  ال�ش�نة  ع��ن  وذل��ك  امل��رك��زي 
 .2011 دي�����ش��م��ر  يف  امل��ن��ت��ه��ي��ة 
وا���ش��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س ع�����ددا من 
على  املعرو�شة  الأخ��رى  املوا�شيع 
القرارات  وات��خ��ذ  اأع��م��ال��ه  ج���دول 

املنا�شبة ب�شاأنها.

ال�شرطية  ال��ع��ل��وم  يف  بكالوريو�س 
كلية  م����ن  اجل���ن���ائ���ي���ة  وال����ع����دال����ة 
�شهادة  وعلى  ابوظبي  يف  ال�شرطة 
لي�شرت  ج��ام��ع��ة  م���ن  امل��اج�����ش��ت��ري 
علوم  ت��خ�����ش�����س  يف  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
حاليا  ويح�شر  والم����ن  الره����اب 
املجال.  نف�س  يف  الدكتوراه  ر�شالة 
املنا�شبة اىل  ب��ه��ذه  ال��ط���ب  ودع���ا 
عدم التوجه جميعا يف تخ�ش�شات 
البحث  بل  اهميتها  رغم  حم��دودة 
العلمية  درا�شاتهم  يف  اجلديد  عن 

ون�شح  و�شلبية  اي��ج��اب��ي��ة  ج��وان��ب 
اجلوانب  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز  الطلبة 
اليجابية لهذه املواقع والنرتنت 
عموما. وقال ان الن�شان ي�شتطيع 
ان مييز بني ال�شحيح واخلطاأ وان 
ت��رب��وا على العمل  اب��ن��اء الم����ارات 
ال�����ش��ح��ي��ح ون�����ش��ح ال��ط��ل��ب��ة بقول 
التي  ف��ه��ي  دائ��م��ا  الطيبة  الكلمة 
الذين هم منهم.  زاي��د  ابناء  متيز 
العلمية  م���وؤه����ت���ه  ع���ن  وحت����دث 
على  ح���ا����ش���ل  ان������ه  اىل  م�������ش���ريا 

وعدم الكتفاء مبا لديهم وحماولة 
اك��ت�����ش��اف اف����اق ع��ل��م��ي��ة وجم���الت 
ج���دي���دة ل��ي��ف��ي��دوا ال���وط���ن ال���ذي 
يحتاج لكل تخ�ش�س. وعن قدوته 
ان  نا�شر  ب��ن  اح��م��د  ال�شيخ  اج���اب 
وال��ده ال�شيخ نا�شر كان قدوته يف 
جمال العمل ال�شرطي الذي احبه 
اما قدوته يف احلياة فان املغفور له 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
ث��راه ه��و ق��دوة اجلميع  طيب اهلل 

ولي�س قدوته وحده فقط.

حمدان بن زايد يفتتح م�ضجد �ضهداء الق�ات امل�ضلحة يف املنطقة الغربية 
•• املنطقة الغربية-وام:

املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  افتتح 
زايد  مبدينة  امل�شلحة  القوات  �شهداء  م�شجد  الول  اأم�س  م�شاء  الغربية 
باملنطقة الغربية. كما ح�شر الفتتاح �شعادة الفريق الركن حمد حممد 
ثاين الرميثي رئي�س اأركان القوات امل�شلحة و�شعادة الدكتور حمدان م�شلم 

الكرمي..  القراآن  مراكز حتفيظ  عددا من طلبة  التقى خ�ها  املختلفة 
كما اطلع �شموه على املحطة الأوىل ل�آذان املوحد بامل�شجد والتي تغطي 
واأبوالأبي�س  م��روح  وجزيرة  واملرفاأ  وبوح�شا  وليوا  زاي��د  مدينة  مناطق 
وطريف. كما اأدى �شموه واحل�شور �ش�ة املغرب يف امل�شجد والذي يت�شع 
ل� 2000 م�شل. وقدم �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ال�شكر اىل 
قيادتنا الر�شيدة على اهتمامها الكبري ببناء امل�شاجد ورعايتها وت�شجيع 

و�شعادة  والأوق����اف  الإ�ش�مية  لل�شئون  العامة  الهيئة  رئي�س  امل��زروع��ي 
حم��م��د ح��م��د ب��ن ع���زان امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان مم��ث��ل احل��اك��م باملنطقة 
�شمو  مكتب  مدير  الرميثي  خلفان  بن  �شلطان  و�شعادة  بالإنابة  الغربية 
بالدولة.  امل�شئولني  كبار  م��ن  وع��دد  الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
وقام �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان بعد اإزاحة ال�شتار عن اللوحة 
امل�شجد  اأق�شام  يف  تفقدية  بجولة  امل�شجد..  اإ�شم  حتمل  التي  التذكارية 

الف�شيلة  ن�شر  دور حم��وري يف  م��ن  للم�شاجد  مل��ا  ذل��ك  اأه��ل اخل��ري على 
اأطلقتها  التي  امل�شرتكة  باملبادرة  �شموه  اأ�شاد  كما   . املجتمع  يف  واملعرفة 
اأو  ببناء  والوق��اف  ال�ش�مية  لل�شئون  العامة  والهيئة  امل�شلحة  القوات 
اإ���ش��م �شهداء  ال��دول��ة يحمل  اإم���ارات  ام���ارة م��ن  ك��ل  تخ�شي�س م�شجد يف 
خدمة  يف  ال�شهداء  قدمه  ال��ذي  للدور  وتقديرا  تثمينا  امل�شلحة  القوات 

الوطن والذود عن مكت�شباته. 

حمدان بن زايد يزور اأحد 
امل�اطنني باملنطقة الغربية

•• املنطقة الغربية-وام:

زار �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية 
زايد  مدينة  يف  مبنزله  وذل���ك  امل��زروع��ي  عف�شان  خليفة  حممد  امل��واط��ن 
باملنطقة الغربية. وتبادل �شموه مع املزروعي واحل�شور احلديث حول عدد 
قيادتنا  حر�س  �شموه  موؤكدا  واملواطنني..  الوطن  تهم  التى  الق�شايا  من 
الر�شيدة على متابعة اأحوال املواطنني وتوفري مقومات احلياة الكرمية لهم. 
رافق �شموه خ�ل الزيارة �شعادة الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي 
رئي�س اأركان القوات امل�شلحة و�شعادة حممد حمد بن عزان املزروعي وكيل 
بن خلفان  �شلطان  و�شعادة  بالإنابة  الغربية  باملنطقة  دي��وان ممثل احلاكم 

الرميثي مدير مكتب �شمو ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية. 

خالل  زايد  بن  حممد 

الزفاف  حفل  ح�سوره 

عبيد  اق���ام���ه  ال����ذي 

ب���ن غ��ن��ام امل���زروع���ي 

جنله  زف��اف  مبنا�سبة 

غ���ن���ام ع��ل��ى ك��رمي��ة 

حم����م����د ب�����ن ���س��ي��ف 

املزروعي )وام(
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نقيب ال�ضحفيني امل�ضريني يلتقي اأحد امل�ق�فني امل�ضريني 
•• ابوظبي-وام:

التقى نقيب ال�شحفيني امل�شريني �شياء ر�شوان �شباح ام�س اأحمد جعفر 
ع�شو النقابة.. واملوقوف حاليا يف الإمارات �شمن جمموعة من امل�شريني 
ووجهت اإليهم ال�شلطات الق�شائية الإماراتية اتهامات تتعلق باأمن الدولة 
باملخالفة لقانون دولة الإمارات .. وقال ر�شوان يف ت�شريحات عقب اللقاء 
الذي مت مبقر نيابة اأمن الدولة يف اأبوظبي اإنه اطماأن بنف�شه على �شحة 
و�ش�مة اأحمد جعفر وتاأكد من ح�شن معاملته وظروف �شجنه هو وجميع 
يتلقى  اأن��ه  تاأكيده  جعفر  عن  ر�شوان  ونقل  الآخ��ري��ن.  امل�شريني  املتهمني 
معاملة جيدة جدا خ�شو�شا من امل�شوؤولني يف نيابة اأمن الدولة بالإمارات 
�شكا من  اأن  بعد  الفور  اأ�شنانه على  بع�ج  اأم��روا  اأنهم  اأو�شح جعفر  حيث 

اآلم ب�شيطة فيها كما اأجريت له فحو�شات طبية ل�طمئنان على عينيه. 
واأ�شاف �شياء ر�شوان اأنه نقل اإىل اأحمد جعفر خ�ل املقابلة التي ا�شتمرت 
له  ومتنياته  ال�شحفيني  نقابة  جمل�س  اأع�شاء  جميع  حتيات  دقيقة   45
الق�شية  ب�شرعة ح�شم موقفهم من  الآخرين  امل�شريني  املتهمني  وجلميع 
والعودة اإىل بلدهم �شاملني. واأبلغ ر�شوان جعفر اأن النقابة �شتتابع عن كثب 
اإجراءات الق�شية من جانبه اأكد جعفر لنقيب ال�شحفيني ثقته يف نزاهة 
وعدالة الق�شاء الإماراتي. ووجه نقيب ال�شحفيني امل�شريني حتية �شكر 
اإىل طلب  ا�شتجابتها  ل�شرعة  الإم���ارات  دول��ة  املعنية يف  لل�شلطات  وتقدير 
بال�شكر  “ر�شوان”  وخ�س  جعفر  باأحمد  النقيب  للقاء  ال�شحفيني  نقابة 
يف  احلميدة  جلهوده  الإماراتية  ال�شحفيني  جمعية  رئي�س  يو�شف  حممد 

امتام اللقاء. 

رئي�ض الدولة و نائبه يهنئان رئي�ض 
اأذربيجان بالعيد ال�طني لبالده

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
علييف  ال��ه��ام  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
لب�ده.  الوطني  العيد  اأذربيجان مبنا�شبة  رئي�س جمهورية 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 

برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة رئي�س جمهورية اأذربيجان.

م�ؤ�ض�ضة خليفة الإن�ضانية تنجز م�ضجدا وم�ضت�ضفى يف كازاخ�ضتان 

امل�ضروع الإماراتي مل�ضاعدة باك�ضتان ي�ضتعر�ض م�ضاريعه التعليمية يف اك�ضربي�ض للتعليم والت�ظيف

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  اأجن���زت 
الإن�شانية  ل���أع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
وم�شت�شفى  م�����ش��ج��د  م�����ش��روع��ي 
اأكر  ث���اين  �شيمكنت  م��دي��ن��ة  يف 
اأطلق  كازاخ�شتان  مدن جمهورية 
بن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ا���ش��م  عليهما 
زايد اآل نهيان .. فيما يفتتح وفد 
من املوؤ�ش�شة امل�شجد غدا اجلمعة. 
و�شرح م�شدر م�شوؤول لوكالة اأنباء 
امل�شجد يعد من  اأن  وام  الإم���ارات 
اأكر امل�شاجد يف قارة اآ�شيا ويت�شع 
وبني  م�����ش��ل��ي  اآلف  ���ش��ت��ة  ل��ن��ح��و 
مرت  اآلف  ثمانية  م�شاحة  ع��ل��ى 
مب�شاحة  للن�شاء  وم�شلى  م��رب��ع 
270 مرتا مربعا وا�شتغرق بناوؤه 
واأو�شح  ����ش���ن���وات.  ث�����ث  ح����وايل 
تبلغ م�شاحته  الأر���ش��ي  ال��دور  اأن 
وال�����دور  م���رب���ع  م���رت  اآلف  ���ش��ت��ة 
الأول مب�شاحة األف و 855 مرتا 
الإم�����ام مب�شاحة  وم���ن���زل  م��رب��ع��ا 
باأن  منوها  م��رب��ع��ا..  م��رتا   122
لث�ثة  تت�شع  الرئي�شية  ال�شاحة 
الثانية  وال�����ش��اح��ة  م�شلي  اآلف 
الرجال  م��ن  م�شلي  لأل���ف  تت�شع 
الإ�شافية  ال�شاحة  تت�شع  بينما   ..
وهي الطابق الثاين لألف م�شل..
الأوىل  الن�شاء  �شاحة  تت�شع  فيما 
وال�شاحة  م�شلية   400 ل��ن��ح��و 
م�شلية.   300 ل��ن��ح��و  ال��ث��ان��ي��ة 
امل�شجد  اأن  اإىل  امل�����ش��در  واأ�����ش����ار 
واأربع  كبري  م�شلى  على  ي�شتمل 
منها  الواحدة  ارتفاع  ي�شل  م��اآذن 
قبة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  م���رتا   31 اإىل 
بجانب  م��رتا   37 بارتفاع  كبرية 

•• ا�سالم اآباد-وام:

جاويد  ال����دك����ت����ور  ����ش���ع���ادة  اف���ت���ت���ح 
الباك�شتانية  اللجنة  رئي�س  ل��غ��اري 
للتعليم العايل بجمهورية باك�شتان 
معر�س  ف���ع���ال���ي���ات  ال�����ش�����م����ي����ة 
لعام  والتوظيف  للتعليم  اك�شري�س 
وذلك  اب��اد  ا�ش�م  يف  ام�س   2013
عي�شى  ال�����ش��ف��ري  ����ش���ع���ادة  ب��ح�����ش��ور 
ال��ن��ع��ي��م��ي �شفري  ال��ب��ا���ش��ه  ع���ب���داهلل 
وعبداهلل  ب��اك�����ش��ت��ان  ل����دى  ال���دول���ة 
امل�شروع  م���دي���ر  ال���غ���ف���ل���ي  خ��ل��ي��ف��ة 
وعدد  باك�شتان  مل�شاعدة  الإم��ارات��ي 
التعليم  ب��وزارة  امل�شوؤولني  كبار  من 
�شفارة  واأع���������ش����اء  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 

الإمارات.
وت�شتمر فعاليات معر�س اك�شري�س 
مل����دة يومني  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��وظ��ي��ف 
مل�شاعدة  الإم��ارات��ي  امل�شروع  برعاية 
عار�س   100 ومب�شاركة  باك�شتان 
والكليات  اجل��ام��ع��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
واجلهات احلكومية املخت�شة بقطاع 
يف  ال�شداقة  مبركز  وذل��ك  التعليم 

ا�ش�م اباد.
النعيمي  ال�����ش��ف��ري  ���ش��ع��ادة  واأل���ق���ى 
اأنه  اأكد  املعر�س  افتتاح  كلمة خ�ل 
الباك�شتانية  انط�قا من الع�قات 
للتوجيهات  وط���ب���ق���ا  الإم����ارات����ي����ة 
ال�����ش��ام��ي��ة ل��ل��م��غ��ف��ور ل���ه ب������اإذن اهلل 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
ث��راه ف��اإن دول��ة الإمارات  طيب اهلل 
م�شاريع  د���ش��ن��ت  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الدول  يف  مبادرات  واأطلقت  اإغاثية 
ال�������ش���دي���ق���ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
الب�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��ت��وى  ل��رف��ع 
ان  اىل  ..م�������ش���ريا  والق���ت�������ش���ادي���ة 
املجالت الثقافية والتعليمية اأخذت 
الع�قات حيث جرى  حيزا يف هذه 
املنح الط�بية حتى  تبادل م�شاريع 
اأ�شبح التعليم جزءا مهما يف امل�شروع 

الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان.
�شاحب  لتوجيهات  طبقا  ان��ه  وق��ال 

التي  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
يف  نوعية  نقلة  اح���داث  يف  �شاهمت 
حياة �شكان خيربختونخوا وجنوب 
وزير �شتان وباجور من خ�ل تبني 
امل�شاريع  تنفيذ  على  الرتكيز  خطة 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز 
خمتلف  يف  املحليني  ال�شكان  ق���درة 
الباك�شتانية  وال����ق����رى  الأق���ال���ي���م 
وم�������ش���اع���دت���ه���م ع���ل���ى ال���ت���ك���ي���ف مع 
والجتماعية  امل�����ادي�����ة  ال�����ظ�����روف 

والقت�شادية.
وي���وزع امل�����ش��روع الإم��ارات��ي مل�شاعدة 
باك�شتان خ�ل م�شاركته يف املعر�س 
ي��وم��ني - ع���ددا من  ال���ذي ي�شتمر   �
بامل�شروع  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  ال��ك��ت��ي��ب��ات 
كالتعليم  امل���خ���ت���ل���ف���ة  وجم�����الت�����ه 
واملياه  واجل�شور  والطرق  وال�شحة 

وامل�شاعدات الإن�شانية.
امل�شروع  ج���ن���اح  زوار  وي�����ش��ت��ط��ي��ع 
الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان التعرف 
على امل�شاريع التعليمية التي نفذها 
ال�شور  ع��ل��ى  م���ن خ�����ل الط������ع 
الذي  بامل�شروع  التعريفي  والكتيب 
امل�شاريع  خم��ت��ل��ف  اب�������راز  ف���ي���ه  مت 
وت�شليمها  منها  الإن��ت��ه��اء  مت  ال��ت��ي 
للحكومة املحلية حيث انه ويف اإطار 
الهتمام بتطوير جمال التعليم مت 
تعليميا  م�شروعا   48 من  الإنتهاء 
م��ن ا���ش��ل 53 م�����ش��روع��ا ح��دي��ث��ا يف 
ب��خ��ت��ون��خ��وا ومنطقة  اق��ل��ي��م خ��ي��ر 
ج����ن����وب وزي����ر�����ش����ت����ان ت�������ش���م���ل 43 
ومعاهد  علمية  كلية  و11  مدر�شة 
ف��ن��ي��ة وت��ق��ن��ي��ة وي�����ش��ت��ف��ي��د م���ن هذه 
طالب  األف   30 التعليمية  امل�شاريع 
الدرا�شية  امل��راح��ل  بجميع  وطالبة 
املعدات  بجميع  جتهيزها  مت  والتي 
التي  احلديثة  والأج��ه��زة  والأدوات 
وتوفري  الطلبة  ل�شتقبال  توؤهلها 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة احل��دي��ث��ة لهم 
ب��ت��ك��ل��ف��ة اج��م��ال��ي��ة ب��ل��غ��ت ن��ح��و 27 
بالإ�شافة  دولر  ال��ف  و63  مليونا 
للتدريب  م���رك���ز  اأول  اجن������از  اىل 
والفتيات  للن�شاء  املهني  والتاأهيل 
ب��اق��ل��ي��م خ��ي��رب��خ��ت��ون��خ��وا ح��ي��ث ان 
وتطوير  تدريب  ان�شائه  من  الغاية 
وجعلها  الباك�شتانية  امل��راأه  مهارات 
عن�شرا فعال يف املجتمع قادرة على 

م�شاعدة ا�شرتها وتطوير ذاتها.
جناح  م����ن  ق�����ش��م  ت��خ�����ش��ي�����س  ومت 
امل�شروع لعر�س مناذج من احلقائب 
املدر�شية والكرا�شات الدرا�شية التي 
حت��ت��وي ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ع���ن دولة 
 30 الإم���ارات وج��رى توزيعها على 
ال����ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة خ�����ل العام 

املا�شي.

البداعي  التفكري  م��ه��ارات  وتنمي 
وروح البتكار وتوظيف املعرفة.

امل�شروع  اأول�����وي�����ات  م���ن  اأن  واأك������د 
الإم����ارات����ي مل�����ش��اع��دة ب��اك�����ش��ت��ان هو 
والإدارات  املوؤ�ش�شات  امل�شاهمة ودعم 
النهو�س  اج������ل  م����ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
العلمي  ال��ت��ح�����ش��ي��ل��ي  ب���امل�������ش���ت���وى 
عن  وال��ط��ال��ب��ات  للطلبة  وال��ت��ق��ن��ي 
والتقنيات  الو�شائل  توظيف  طريق 
ال��ت��ي مت��ك��ن ال��ت���م��ي��ذ م���ن تنمية 
وت���و����ش���ي���ع م����دارك����ه����م وخ���رات���ه���م 
قادرة  اج��ي��ال  اع���داد  اىل  بال�شافة 
الع�شر  م��ت��ط��ل��ب��ات  ا���ش��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى 
والقياديني  امل��ب��دع��ني  ت��اأه��ي��ل  واإىل 
بناء  يف  بفاعلية  �شي�شهمون  الذين 
ب���وع���ي فكري  وال���ت���ع���ام���ل  وط��ن��ه��م 
احل�شارية  امل��ت��غ��ريات  م���ع  وع��ل��م��ي 

ومواكبة تكنولوجيا التقنيات.
واأو���ش��ح ان امل��دار���س وامل��ع��اه��د التي 
امل�شروع  خ�����ل  م���ن  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت 
مزودة  باك�شتان  مل�شاعدة  الإم��ارات��ي 
علمية جديدة  وجمهزة مبخترات 
ومب�عب  حديثة  تقنية  ومب��ع��دات 

ريا�شية.
واكد ان م�شاركة امل�شروع يف معر�س 
والتوظيف  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اك�����ش��ري�����س 
ي��زوره حوايل  ان  املتوقع  ال��ذي من 
تعريف  اىل  ت��ه��دف  زائ���ر  ال���ف   50
وامل�شوؤولني  وال��������زوار  امل�������ش���ارك���ني 
التعليم  جم�������ال  يف  وال����ع����ام����ل����ني 
والطلبة  الأ�شا�شي  والتعليم  العايل 
التنموية  ب���امل���ب���ادرات  وال��ط��ال��ب��ات 
والإن�شانية التي يتبناها امل�شروع يف 

جمهورية باك�شتان الإ�ش�مية.
و�شاهد �شعادة الدكتور جاويد لغاري 
للتعليم  الباك�شتانية  اللجنة  رئي�س 
الت�شامن  روح  لفيلم  العايل عر�شا 
ال�شمو  الذي يرز مبادرات �شاحب 
نهيان  ال  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 

اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
املتوا�شل  ال��دع��م  ت��د���ش��ني  مت  ف��ق��د 
وخير  �شوات  يف  الهامة  للقطاعات 
من  وزير�شتان  وج��ن��وب  بختونخوا 
امل�����ش��روع الإم���ارات���ي مل�شاعدة  خ���ل 
باك�شتان حيث قام امل�شروع يف املجال 
مدر�شة   53 ب����اجن����از  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
ومعهدا تعليميا مبا فيه 10 كليات 
مدر�شتان  ب��ي��ن��ه��ا  ت��ق��ن��ي��ة  وم��ع��اه��د 
من��وذج��ي��ت��ان خل��دم��ة اأج���ي���ال هذه 
نحو  منها  ي�شتفيد  ح��ي��ث  املنطقة 

30 األف طالب وطالبة.
بتقا�شم  ن��ف��ت��خ��ر  ال����ي����وم  واأ������ش�����اف 
وعر�س الإجنازات التي مت حتقيقها 
املنطقة للتنمية والقت�شاد  يف هذه 
الع�قات  متانة  على  ت��وؤك��د  وال��ت��ي 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��ق��ي��ق��ني يف ظل 
الإمارات  من  لكل  الر�شيدة  القيادة 
الأديان  كافة  ان  ..موؤكدا  وباك�شتان 
من  التعلم  على  حت��ث  والفل�شفات 

املهد اإىل اللحد.
املعا�شر  ال��ت��اري��خ  يف  ب��اأن��ه  واأو����ش���ح 
يلعبان  والتدري�س  العلوم  اأن  ن��رى 
الع�شرية  احل���ي���اة  يف  م��ه��م��ا  دورا 
الإن�شاين  ال���رتاث  ان  اىل  ..م�شريا 

الباك�شتانية  اللجنة  رئي�س  ل��غ��اري 
تفقدية  ب��ج��ول��ة  ال���ع���ايل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
داخل اأجنحة املعر�س يرافقه �شعادة 
البا�شه  ع���ب���داهلل  ع��ي�����ش��ى  ال�����ش��ف��ري 
النعيمي �شفري الدولة لدى باك�شتان 
امل�شروع  م��دي��ر  ال��غ��ف��ل��ي  وع���ب���داهلل 
حيث  باك�شتان  مل�شاعدة  الإم���ارات���ي 
توقفوا عند جناح امل�شروع وا�شتمعوا 
الغفلي  ع������ب������داهلل  م������ن  لي������ج������از 
مل�شاعدة  الإم����ارات����ي  امل�������ش���روع  ع���ن 
الإن�شانية  امل�شاريع  واه��م  باك�شتان 
خ�ل  اجن��ازه��ا  مت  التي  والتنموية 
املجال  يف  وبخا�شة  املا�شية  الفرتة 
 53 ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ح���ي���ث مت 
م�شروعا تعليميا ت�شمل 43 مدر�شة 
اىل  بالإ�شافة  كليات ومعاهد  و10 
املياه  وم�شاريع  ال�شحية  امل�شاريع 

وم�شاريع الطرق واجل�شور.
وي�����ش��م ج��ن��اح امل�����ش��روع الإم���ارات���ي 
مل�شاعدة باك�شتان عر�شا لنماذج من 
التي  النموذجية  التعليمية  املدار�س 
يتم ان�شاوؤها لأول مره يف جمهورية 

باك�شتان.
اإط����ار الدعم  واأك����د ال��غ��ف��ل��ي ان���ه يف 
امل���ت���وا����ش���ل ال������ذي ت��ن��ت��ه��ج��ه دول����ة 
الإم������������������ارات ال����ع����رب����ي����ة امل����ت����ح����دة 

خمت�شة  ل��ي�����ش��ت  امل��ع��رف��ة  ان  ي��ب��ني 
واإمن��ا ت�شتقطب  ب�شعب دون غريها 
لتقا�شم  واحل�شارات  ال�شعوب  كافة 
ه���ذه امل��ع��رف��ة ..وق�����ال ان���ه يف بادئ 
الإ�ش�مية  امل��ع��رف��ة  ك���ان���ت  الأم�����ر 
الفل�شفة  ق��ب��ل  م��ن  ا�شتقطبت  ق��د 
اليونانية ولحقا نقل امل�شلمون هذه 

املعرفة اإىل اأوروبا .
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ان  واأك�����د 
التعليم  ق�����ش��ي��ة  ات���خ���ذت  امل���ت���ح���دة 
كحجر الأ�شا�س يف خططها التنموية 
الكبار وحماربة  تعليم  ورك��زت على 
اإىل  التعليم  م�شتوى  ونقل  الأم��ي��ة 
اأعلى امل�شتويات فالد�شتور الإماراتي 
والإجباري  املجاين  بالتعليم  يتكفل 
املعاهد  اأرق����ام  اأن  ح��ني  يف  للجميع 
اإىل  لت�شل  م��ت�����ش��اع��دة  التعليمية 

1400 مدر�شة يف الدولة.
اأ�ش�شت  الإم�����ارات  دول���ة  ان  واأو���ش��ح 
التعليم  يف  ومتنوعا  متميزا  نظاما 
العايل يف فرتة وجيزة وو�شل عدد 
العايل  التعليم  ومعاهد  اجلامعات 
تعليميا  وم��ع��ه��دا  ج��ام��ع��ة   22 اإىل 
�شكل م�شدر جذب للط�ب يف  مما 
كافة دول املنطقة يف اآ�شيا واأفريقيا.

ال���دك���ت���ور جاويد  ق����ام  ذل����ك  ع��ق��ب 

الإ�ش�مية  ب��اك�����ش��ت��ان  جل��م��ه��وري��ة 
التعليمية  امل�������ش���اري���ع  ه����ذه  ن���ف���ذت 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  ترجمة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
يف  وذل��ك  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س 
اطار حر�س �شموه على دعم القطاع 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي م���ن اج���ل حت��ق��ي��ق غاية 
توفري  يف  تتمثل  �شامية  م�شتقبلية 
واملنا�شبة  امل�ئمة  التعليمية  البيئة 
وم�شاعدتهم  وال��ط��ال��ب��ات  للط�ب 
اأ�ش�س  على  والتعليم  الدرا�شة  على 
ومتطورة  حديثة  ع�شرية  ومعايري 
العملية  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  واي����ج����اد 
باك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال��رتب��وي��ة 

الإ�ش�مية.
الإماراتي  امل�����ش��روع  م��دي��ر  واأو����ش���ح 
مدار�س  ب��ن��اء  ان  باك�شتان  مل�شاعدة 
منوذجية يف باك�شتان جاء ا�شتجابة 
والتحديث  والتجديد  الع�شر  لروح 
لتوظيف تكنولوجيا وتقنيات التعلم 
ط�بية  �شخ�شية  بناء  ان  ..م��وك��دا 
ت�شتوعب  ان  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  م���ت���وازن���ة 
ع�شر  يف  وال��ت��ق��ن��ي  العلمي  ال��ت��ق��دم 
�شرعة املعلومات املعرفية هو الهدف 
للتدري�س  م���ت���ع���ددة  ط����رق  ل��ت��ب��ن��ي 
ت�شجع  م���ت���ط���ورة  ب���رام���ج  وادخ�������ال 

جمموعة من دورات املياه واأماكن 
ل�إمام  وم�شكن  للو�شوء  متعددة 
لل�شيارات  ومواقف  عامة  ومكتبة 
ت�شتوعب 120 �شيارة. واأ�شاف اأن 
مدينة  يف  امل�شلني  يخدم  امل�شجد 
�شكانها  ع��دد  يبلغ  التي  �شيمكنت 
مليون و 200 األف ن�شمة و�شمم 
الإ�ش�مي  املعماري  الطراز  على 
م��ك��ان لئق  ت��وف��ري  اإىل  وي���ه���دف 
للعبادة واإعداد مركز اإ�شعاع ثقايف 
امل�شت�شفى  اإن  وق��ال   . للم�شلمني 
يف  متخ�ش�شة  ب���ن���اوؤه���ا  مت  ال��ت��ي 
لتوفري خدمات  وت��ه��دف  ال���ولدة 
الرعاية ال�شحية للن�شاء الأمومة 
120 �شريرا  والولدة وي�شتوعب 
املركزة  للعناية  �شريرا   12 منها 
 . اجل��دد  للمواليد  اأ�شرة  وثمانية 
واأ�شار امل�شدر امل�شوؤول يف موؤ�ش�شة 
خليفة ل�أعمال الإن�شانية اإىل اأن 

امل�شروع الأخرى حيث �شارفت على 
امل�شت�شفى  اأن  واأ���ش��اف  الإن��ت��ه��اء. 
املر�شى  ع�����ي�����ادات  م�����ن  ي���ت���ك���ون 
الداخلي  وال����ع�����ج  اخل����ارج����ي����ة 
للحوامل  ال��ط��ب��ي��ع��ي  وال�����ع������ج 
واأربع  ال��ولدة  وجناح  واملخترات 
العناية  وغ���رف  للعمليات  غ���رف 
امل����رك����زة وال��ت��ع��ق��ي��م اإ����ش���اف���ة اإىل 
ومطعم  والأط��ب��اء  الإدارة  مكاتب 
اإن  وق�������ال   . ل���ل���م���ر����ش���ى  داخ����ل����ي 
الكبريين  امل�������ش���روع���ني  اإجن��������از 
اإط�����ار  ي����اأت����ي يف  ك���ازاخ�������ش���ت���ان  يف 
املوؤ�ش�شة  تقدمها  التي  امل�شاعدات 
من  ال���ع���دي���د  يف  امل��ح��ت��اج��ني  اإىل 
التي  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول 
60 بلدا حول  بلغ عددها حوايل 
العامل ويف خمتلف املجالت التي 
املحتاجني  والأف���راد  الأ���ش��ر  تفيد 
املوؤ�ش�شة  اأن تنفيذ  امل�شدر  واأك��د   .

التنموية .. م�شريا اإىل اأن الدولة 
املادي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  اإىل  �شباقة 
خ�ل  من  لكازاخ�شتان  واملعنوي 
امل�شاريع  م����ن  ال���ع���دي���د  اإق�����ام�����ة 
ونوه  هناك.  وال�شحية  التنموية 
باأن هناك م�شاريع تنموية واإغاثية 
املوؤ�ش�شة  وتنفذها  نفذتها  اأخ��رى 
يف ال���ع���دي���د م���ن ال������دول اأب���رزه���ا 
واليمن  واأف��غ��ان�����ش��ت��ان  ب��اك�����ش��ت��ان 
فل�شطني وغريها منها م�شروعات 
للطرق واجل�شور مولتها املوؤ�ش�شة 
للغذاء  وم�����ش��روع��ا  ب��اك�����ش��ت��ان  يف 
موؤ�ش�شة  ت��ن��ف��ذه  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 
ي�شتفيد  اأن  ويتوقع  العاملية  جني 
ن�شمة  م��ل��ي��ون   15 ح����وايل  م��ن��ه 
الب�د  �شكان  ي�شكلون نحو ن�شف 
امل�شروع الإن�شاين  وي�شتهدف هذا 
والن�شاء  الر�شع  الأطفال  الكبري 
احل������وام������ل ح���ي���ث ي���ت���م اإ����ش���اف���ة 

املوؤ�ش�شة تكفلت بتجهيز امل�شت�شفى 
باأحدث الأجهزة واملعدات الطبية 
حيث اأطلق عليه م�شت�شفى خليفة 
توفري  بهدف  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
خدمات الرعاية ال�شحية للن�شاء 
الأمومة والولدة فيما مت ت�شميم 
120 �شريرا.  امل�شروع لي�شتوعب 
يهدف  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأن  واأو�����ش����ح 
لع�ج  الطبي  امل�شتوى  رف��ع  اإىل 
الأم�����ه�����ات وال���ر����ش���ع والأط����ف����ال 
على  الع�جية  التكلفة  وخف�س 
الأ����ش���ر ال��ف��ق��رية وي��ح��ت��وى على 
اأق�������ش���ام داخ���ل���ي���ة وه�����ي اأم����را�����س 
الن�شاء والولدة والأطفال حديثي 

الولدة واجلراحة .. 
تركيب  مت  اأن��������ه  اإىل  م���������ش����ريا 
الأج���ه���زة وامل���ع���دات ال��ط��ب��ي��ة فيه 
والعمل م�شتمر يف اأعمال ال�شاحة 
وخدمات  ال�شور  مثل  اخل��ارج��ي��ة 

بن  خليفة  ال�شيخ  م�شجد  مل�شروع 
زايد اآل نهيان يف مدينة �شيمكنت 
الإن�شانية  القيم  يعزز  الكازاخية 
اإليها  ت�����ش��ع��ى  ال���ت���ي  وال����روح����ي����ة 
املوؤ�ش�شة واإيجاد روابط قوية بني 
الإمارات وكازاخ�شتان وكل الدول 
اإ�شافة  وال�����ش��دي��ق��ة  ال�����ش��ق��ي��ق��ة 
وامل�شاعدة  ال����ع����ون  ت���ق���دمي  اإىل 
ل���ل���م���ح���ت���اج���ني يف ك�����ل م����ك����ان يف 
العامل بغ�س النظر عن العرق اأو 
اجلن�س اأواللون. واأ�شاف اأن دولة 
�شواء  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
على  اأو  احل��ك��وم��ي  امل�شتوى  على 
موؤ�ش�شة  مثل  املوؤ�ش�شات  م�شتوى 
خليفة بن زايد اآل نهيان ل�أعمال 
الإن�����ش��ان��ي��ة حت��ر���س ع��ل��ى تقدمي 
والإن�شانية  التنموية  امل�شاعدات 
العامل  دول  م����ن  ال���ع���دي���د  اإىل 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  يف  مل�����ش��اع��دت��ه��ا 

وحليب  اخل��ب��ز  اإىل  الفيتامينات 
التغذية  �شوء  من  للحد  الأطفال 
ل���دى ه���ذه ال��ف��ئ��ة م���ن ال�����ش��ك��ان . 
اإن موؤ�ش�شة  امل�شوؤول  وقال امل�شدر 
تنفذ  الن�شانية  ل�أعمال  خليفة 
برناجما غذائيا يف اليمن تنفيذا 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  مل��ك��رم��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
بتخ�شي�س  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
املواد  ل�شراء  دره��م  مليون   500
اليمنية  ال�����ش��وق  م���ن  ال��غ��ذائ��ي��ة 
املحتاجة  الأ���ش��ر  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا 
ويتم من خ�ل الرنامج الغذائي 
امل���وؤ����ش�������ش���ة لهذا  ال������ذي و���ش��ع��ت��ه 
ال��غ��ر���س ت��وزي��ع ع�����ش��رات اللف 
من ال�ش�ل الغذائية على اللف 
يف  ال��ف��ق��رية  اليمنية  الأ����ش���ر  م��ن 
والقرى  وامل��دن  املحافظات  جميع 

اليمنية . 

رئي�ض الدولة ونائبه يبعثان برقيتي 
تهنئة اىل رئي�ض جمه�رية اثي�بيا

•• ابوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
رئي�س  جيورجي�س  ول��د  ج��ريام��ا  الرئي�س  فخامة  اىل  تهنئة  برقية  اهلل 
عيد  ذك��رى  مبنا�شبة  وذل��ك  الدميقراطية  الفدرالية  اثيوبيا  جمهورية 
ا�شتق�ل ب�ده. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة 

مماثلة اىل فخامة رئي�س جمهورية اثيوبيا الفدرالية الدميقراطية.

اعالن تغيري ا�سم �سخ�ص
والد خولة عثمان عبدالرحيم  العمودي  انا عثمان عبدالرحيم عمر 
العمودي احمل جواز �شفر رقم )K7901530( ال�شادر من ابوظبي 

بتاريخ 2012/9/10 املقيم دائما يف حيدر اباد عنوان املنزل
يف  ح��ال��ي��اً  وامل��ق��ي��م  ت���ادب���ان-  ن��غ��ر  ب�����ش��ارت   19-2-21/23/2  /F  /9  
ابوظبي مبوجب هذا مت تغيري ا�شم )بنتي( حتمل جواز �شفر هندي 
)G2687725( ال�شادر يف ابوظبي- بتاريخ 2008/5/11 وذلك من 
عمر  عبدالرحيم  عثمان  خولة  اىل  عبدالرحيم   عثمان  )خولة 

العمودي.

فقدان جواز �سفرت
عبداملكيد  امل����دع����و/  ف���ق���د  
بنج�دي�س  م���ي���اه-  ���ش��ون��ا 
اجل��ن�����ش��ي��ة   - ج����واز �شفره 
رقم  )1557298(  �شادر 
من  بنج�دي�س. من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

050/7935656

فقدان جواز �سفرت
انوبها  امل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
ب��اج��ب��اى ب��رام��ود ك��وم��ار   - 
ه���ن���دي اجل��ن�����ش��ي��ة - ج����واز 
�شفرها رقم  )9633514(  
�شادر من  الهند. من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

055/1890144

فقدان جواز �سفرت
رابحة  امل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
اح��م��د فا�شل ع�����ش��رى      - 
م�����ش��ر  اجل��ن�����ش��ي��ة - ج���واز 
  )965066( رق��م   �شفرها 
�شادر من  م�شر. من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

050/5725414
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جملة درع ال�طن تنظم ندوة ح�ل العالم الجتماعي وانعكا�ضاته يف املجال الع�ضكري
•• اأبوظبي-وام:

ام�س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ب��رع��اي��ة  ال��وط��ن  درع  نظمت جملة 
بنادي �شباط القوات امل�شلحة ندوة بعنوان الع�م الجتماعي وانعكا�شاته 
اأربع جل�شات مب�شاركة نخبة من املتخ�ش�شني  يف املجال الع�شكري ت�شمنت 

العرب والأجانب يف هذا املجال.
اركان  رئي�س  الرميثي  ث��اين  حممد  حمد  ال��رك��ن  الفريق  �شعادة  كلمة  ويف 
القوات امل�شلحة الفتتاحية للندوة والتي األقاها نيابة عنه �شعادة اللواء مطر 
هذه  مو�شوع  ان  قال  الب�شرية  والقوة  الدارة  هيئة  رئي�س  الظاهري  �شامل 
الندوة املتميزة يعد اأحد جتليات اهتمام قيادتنا الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد العلى للقوات 
امل�شلحة )حفظه اهلل( و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( واأ�شحاب ال�شمو 
اأع�شاء املجل�س العلى حكام الم��ارات والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
واأو�شح ان الندوة تناق�س مو�شوعا بالغ الهمية بالن�شبة ل�ع�م الع�شكري 
وع���ق��ت��ه ب��الع���م اجل��دي��د واأط���ر ه��ذه ال��ع���ق��ة وال��ع��وام��ل احل��اك��م��ة لها 
يواكب  لكي  الع�شكري  اع�منا  امام  العلمي  املجال  يفتح  فيها مبا  واملوؤثرة 
املو�شوع  هذا  جوانب  على  ال�شوء  ي�شلط  مبا  و  تقنياته  و  الع�شر  تطورات 

احليوي.
ال��دائ��ر خ�ل  النقا�س  ان  ثقته يف  كلمته  الظاهري يف ختام  ال��ل��واء  واأب���دى 
يف  �شي�شاهم  كما  الع�شكري  لع�منا  نوعيا  معرفيا  دعما  �شيمثل  ال��ن��دوة 

تطوره و تقدمه واثراء النقا�شات العلمية حول مو�شوع الندوة ب�شكل عام.
على  واحل��ا���ش��ل  ال�شعيبي  قا�شم  علي  ال��دك��ت��ور  حت��دث  الأوىل  اجلل�شة  ويف 
الوليات   - انديانا  بتلر  جامعة  من  والتلفزيون  الإذاع���ة  علوم  يف  دك��ت��وراه 
املتحدة رئي�س ق�شم الإع�م بجامعة الإمارات �شابقا ومدير عام مركز دبي 
الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  عن  �شابقا  دب��ي  تلفزيون   - الفنية  ل�عمال 
اأن  يجب  ..وق��ال  املوؤثرة  والأدوار  الإنت�شار  ومعدلت  واخل�شائ�س  ال�شمات 
التوا�شل  منتجات  من  الكثري  تطوير  يف  الع�شكري  الفكر  بف�شل  نعرتف 
والت�شال حتى وان كانت الفكرة يف اأ�شا�شها لأغرا�س ال�شتعمال الع�شكري 
ث���ورة حقيقية يف  اأح��دث��ت  امل���دين  ال���ش��ت��خ��دام  لأغ��را���س  وبتحولها  ولكنها 
م�يني  يف  لتوؤثر  دويل  نطاق  على  املعلومات  واإي�شال  ونقل  جمع  عمليات 
الب�شر وحتدث انق�با يف منظومة القيم والخ�ق وم�شتويات التعاطي مع 

الأحداث .
تلبية  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت��ع��د  الب�شيط مل  الأم����ي  ف��ك��رة اجل��ن��دي  ان  واأ����ش���ار اىل 
التعامل  على  ق��ادرا  يكون  اأن  احتياجات اجليو�س احلديثة فاجلندي يجب 
مع اأجهزة احلا�شوب والكمبيوتر اللوحي وحتليل ور�شد الإ�شارات واخرتاق 

�شبكات العدو ل�شرقة اأو تدمري املعلومات اأو اعرتا�شها.
واأو�شح ان فكرة التوجيه املعنوي التقليدية مل تعد فاعلة وموؤثرة يف عامل 
القوات  منت�شبي  على  ويبقى  هائلة  ب�شرعات  وتنت�شر  املعلومة  فيه  ت�شبح 
الأزم��ات قبل  واإدارة  املعلومات  �شيل  للتعامل مع  امل�شلحة تطوير مهاراتهم 
التي  ل��شاعات  والت�شدي  املعلومات  تقنيات  با�شتخدام  احل���روب  واأث��ن��اء 
مفتوحة  م�شاحات  يف  لها  الرتويج  يف  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  ت�شاهم 

على كل الحتمالت.
وت��ط��رق اىل م���م��ح ه���ذا ال��ت��ح��دي و���ش��ب��ل ال��ت��ع��ام��ل م��ع م��واق��ع التوا�شل 
الج��ت��م��اع��ي حل��م��اي��ة ال��ف��ك��ر الع�شكري وم��ن��ح��ه ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 
الطيف  لهذا  الوا�شع  ل��شتخدام  املت�شع  والأف��ق  الرقمية  الثورة  منتجات 
الإ�شاعات  امل�شلحة من  القوات  منت�شبي  لأه��داف حماية  و�شول  املعلوماتي 

والر�شائل املغر�شة التي رمبا تهدد روحهم املعنوية.
وحت����دث حم��م��د احل���م���ادي رئ��ي�����س حت��ري��ر �شحيفة الحت����اد ع��ن الإع�����م 
ال�شباق  اىل  م�شريا  والتاأثر  التاأثري  حدود  الإجتماعي  والإع���م  التقليدي 

ت��وؤث��ر على  ق��د  ال��ت��ي  النف�شية  اإىل ال���ش��ط��راب��ات  ب��الإ���ش��اف��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الع�قات الأ�شرية �شواء كانت بني الزوجني اأو بني اأفراد الأ�شرة ب�شكل عام 
اإعادة تاأهيل الأطفال واملراهقني ومعاجلة تلك ال�شطرابات  واأخريا طرق 
الر�شادية  القرتاحات  بع�س  وط��رح  النف�شية  امل�شاكل  من  الوقاية  وكيفية 
�شلوك  لتعديل  واملراهقني  الأطفال  مع  يتعامل  ومن  واملدر�شني  للوالدين 

الأبناء واإر�شادهم.
�شهادة  على  احلا�شلة  لوتاه  ح�شه  الدكتورة  الثالثة  اجلل�شة  يف  وحتدثت 
الدكتوراه يف الفل�شفة من جامعة اأوهايو حول م�شتقبل الدوريات الع�شكرية 
املتخ�ش�شة يف ظل اإنت�شار الإع�م الإجتماعي ..و قالت تزايدت يف ال�شنوات 
ل�شبكة النرتنت وكذلك  امل�شتخدمني  اأع��داد  الأخ��رية وب�شورة كبرية جدا 
وتويرت  الفي�شبوك  مثل  الإجتماعي  التوا�شل  ل�شبكات  امل�شتخدمني  اأع��داد 
دبي  كلية  ع��ن  ���ش��ادرة  درا���ش��ة  ت�شري  حيث  العربية  املجتمعات  يف  وغ��ريه��ا 
احلكومية اإىل اأن عدد امل�شتخدمني ل�شبكات التوا�شل الإجتماعي يف البلدان 
العربية ي�شل اإىل 53 مليون �شخ�س فيما ي�شل عدد امل�شتخدمني ل�نرتنت 
اأع��داد ل ي�شتهان بها  125 مليون وه��ذه  يف تلك البلدان اإىل ما يزيد عن 
الإجتماعية وحتليلها من  للظواهر  والدار�شني  املهتمني  اأو�شاط  خا�شة يف 
اأجل الو�شول اإىل مقاربات تف�شر اأ�شباب اإنت�شار مثل هذه الو�شائل ومعرفة 
مدى ونوعية تاأثريها خا�شة يف حميط النا�شئة وال�شباب حيث متثل هذه 
الفئات الأع��داد الأكر من امل�شتخدمني. ولفتت اىل العديد من الدرا�شات 
التي تنظر يف هذا النت�شار الوا�شع لهذه ال�شبكات وحماولة درا�شة تاأثريها 
يف حميط الأطر املجتمعية مبا متثله من منظومات قيمية و�شلوكية مثلما 
برزت كذلك درا�شات تنظر يف مدى تاأثري هذا الإنت�شار الوا�شع لهذه ال�شبكات 
والبيئية وغريها  والأمنية  الإقت�شادية  املحيطات  اأخرى مثل  يف حميطات 
الو�شائل  م��ن  النوعية  ه��ذه  ب��درا���ش��ة  الباحثني  م��ن  كبري  ع��دد  اه��ت��م  حيث 
العربية نظرا لطبيعة  البلدان  تاأثريها يف  البحث يف مدى وحجم  ملحاولة 
اإىل  التجاري  املوجودة فيها والتي متتد من و�شائل الرتويج  امل��واد  ونوعية 
خلق بيئة ع�قات اإن�شانية افرتا�شية اإىل طرح الق�شايا ال�شيا�شية والأمنية 
اإىل ن�شر املواد الإباحية وغريها من املواد التي تروج لأمناط �شلوكية ل تكون 
مقبولة يف املجتمعات العربية اأو غريها ممن متثل القيم الأخ�قية والدينية 
ركائز مهمة فيها. كما حتدث يف اجلل�شة الثالثة الرائد الركن يو�شف احلداد 
رئي�س حترير جملة درع الوطن عن الإع�م الإجتماعي والإع�م الع�شكري 
.. اأمناط الع�قة امل�شتقبلية حيث ناق�س حمورا بالغ التعقيد والأهمية يف اآن 
واحد هو اأمناط الع�قة امل�شتقبلية بني الإع�م اجلديد والإع�م الع�شكري 

املحموم بني الإع�م التقليدي والإع�م اجلديد الذي اأ�شبح املناف�س الأول 
ل�إع�م التقليدي من اأجل احلفاظ على اجلماهري اأو ك�شب فئات جديدة.

املكتوبة  ال�شحافة  التقليدي  الع���م  يواجهها  التي  التحديات  وا�شتعر�س 
الذاعة والتلفزيون - ومدى قدرة هذه الو�شائل على ال�شمود يف زمن ثورة 

التكنولوجيا.
مدى  وكذلك  الع�ميني  ل��دى  ال�شعف  ونقاط  القوة  نقاط  اإىل  وتطرق 

قدرة كليهما على التاأثري وتوجيه الراأي العام.
العربي على  اإقبال اجلمهور  التقليدي يف ظل  كما تناول م�شتقبل الع���م 
التقليدي  الع���م  بقاء  وفر�س  ال�شباب  جيل  وخ�شو�شا  اجلديد  الع���م 

وا�شتمراره. 
�شهادة  على  احلا�شل  ال�شويدي  خليفة  الدكتور  الثانية  اجلل�شة  يف  و�شارك 
عميد  اأجن��ل��و���س  لو�س  كاليفورنيا  جنوبي  بجامعة  الرتبية  يف  ال��دك��ت��وراه 
وحدة املتطلبات ووكيل كلية الرتبية بجامعة المارات وحتدث عن الإع�م 
ندوة  يف  �شاركت  1994م  عام  يف  انه  قائ�  الوطنية  والهويات  الإجتماعي 
دور  عنوان  حتت  الريا�س  يف  العربي  اخلليج  ل��دول  الرتبية  مكتب  عقدها 
الأجنبي  التلفزيوين  للبث  املتوقعة  ال�شلبية  الآث���ار  مواجهة  يف  الرتبية 
والقنوات  التعليمية  امل��ن��اه��ج  ع��ن��وان  حت��ت  بحثا  حينها  وق��دم��ت  امل��ب��ا���ش��ر 
اأكرث  2004م �شاركت يف  الزمان  الف�شائية الأجنبية وبعد ذلك بعقد من 
من ندوة وموؤمتر حول خطورة النرتنت واآثاره املتوقعة على جيل امل�شتقبل 
ومع مرور عقد اآخر جنتمع اليوم للتباحث حول قنوات التوا�شل الإجتماعي 
اأو ما يعرف بالإع�م اجلديد واأثر ذلك على الهوية الوطنية .. وقد رجعت 
تطابقا  لأج��د  الأجنبية  الف�شائية  للقنوات  متوقعة  اآث��ار  من  كتبت  ما  اإىل 
م�شابهة  �شتكون  اأنها  واأزع��م  النرتنت  من  توقعناها  التي  ل�آثار  ومتاث� 
اإىل حد كبري لآثار الإع�م الإجتماعي مع وجود بع�س الإ�شتثناءات ..مبديا 
�شعادته بو�شع هذه الورقة بني اأيدي املجتمعني اآم� يف التوفيق باحلفاظ 

على مكت�شبات الوطن عر ا�شتغ�ل هذه التقنية احلديثة يف املفيد.
وتطرق يف �شياق حديثه اىل التعريف بقنوات التوا�شل الجتماعي والآثار 

املتوقعة منها وطرق التعامل مع هذه التغريات للحفاظ على هويتنا.
على  احلا�شل  ع��زي  عبدالرحمن  الدكتور  الثانية  اجلل�شة  يف  حت��دث  كما 
الت�شريعية  الأط��ر  ح��ول  الإع����م  و�شو�شيولوجية  ال�شحافة  يف  ال��دك��ت��وراه 
الإع�م  ق��وان��ني  ..وت���ن���اول  وع��امل��ي��ا  الإج��ت��م��اع��ي حمليا  ل���إع���م  الناظمة 
بالرتكيز على قوانني الإع�م الرقمي وع�قتها بالإع�م الجتماعي مثل 

�شبكات الفي�شبوك والتويرت وغوعل بال�س بناء على التجربة الأمريكية.
وا�شتعر�س اأن��واع القوانني التي مت�س الإع���م والإع���م الرقمي اأو تخ�شه 
القانون  و  امل���دين  وال��ق��ان��ون  اجل��ن��ائ��ي  ال��ق��ان��ون  ج��ان��ب  اىل  مبا�شر  ب�شكل 
الد�شتوري و القانون الت�شريعي و القانون الإدراي و القانون العام و القانون 
والإع�م  الإع���م  مت�س  التي  القانونية  الق�شايا  اىل  ..م�شريا  ال�شتثنائي 
والقذف  الب��ت��زاز  و  التهديد  مثل  الإن��رتن��ت  ب��ج��رائ��م  ي�شمي  م��ا  ال��رق��م��ي 
النظرية  الأ�ش�س  وقدم   . الفكرية  امللكية  و  واجلن�س  والعنف  واخل�شو�شية 
من  احلديثة  العملية  الأمثلة  اإىل  بالإ�شافة  القانونية  املرجعية  واملفاهيم 

واقع التجربة الأمريكية املذكورة.
كما حتدثت يف نف�س اجلل�شة الدكتورة �شعاد املرزوقي احلا�شلة على �شهادة 
واملجتمعية  النف�شية  التاأثريات  حول  الكلينيكي  النف�س  علم  يف  الدكتوراة 
ا�شتخداما  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  اأكرث  وحددت  الإجتماعي  ل�إع�م 
من قبل الفئات العمرية املختلفة يف املجتمع ..م�شرية اىل الآث��ار النف�شية 
اأهم  تت�شمن  وال��ت��ي  ج�شدية   - النف�س  الآث����ار  مثل  الج��ت��م��اع��ي  ل���إع���م 
ال�شطرابات التي يعاين منها الأطفال واملراهقني كال�شداع واآلم املفا�شل 
اأفراد  ل��دى  النتاجية  على  ذل��ك  يوؤثر  وكيف  ال�شطرابات  من  ..وغ��ريه��ا 

الأ�شرة.
الأطفال  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  النف�شية  ال���ش��ط��راب��ات  حت��دي��د  اإىل  وتطرقت 
الرامج  ا�شتخدام  على  والإدم���ان  ال�شلوك  كا�شطراب  حتديدا  واملراهقني 

كونها حتاول فهم الع�قة بني متغريين اأحدهما وهو الإع�م اجلديد يف 
مرحلة تغري وحتول وتطور م�شتمرة ومل ت�شتقر معامله بعد على الأقل من 
الناحية التقنية مما يجعل من م�شاألة بناء ت�شورات م�شتقبلية ب�شاأنه م�شاألة 
حمفوفة باملجازفة البحثية واملنهجية ..وقال لكننا �شنحاول يف نهاية هذه 
القريب  امل�شتقبل  وتوقعات  الواقع  قائمة على معطيات  روؤية  بلورة  الورقة 
حتديدا . واأكد �شرورة ان يتما�شى الإع�م الع�شكري مع التطورات التقنية 
الهائلة احلا�شلة يف جمال الإع�م التقليدي ..م�شريا اىل اأهمية ان يكون 
الأخرى  الإع����م  بقية جم��الت  تفوق  اأول��وي��ة  ذا  الع�شكري  الإع����م  تطور 
بحكم اأهميته ال�شرتاتيجية ويف �شوء ح�شا�شية التحديات والتهديدات التي 

يفرزها التقدم التكنولوجي يف جمال الإع�م اجلديد.
واختتمت الندوة باجلل�شة الرابعة التي حتدث فيها الدكتور اأيهاب احلجاوي 
احلا�شل على الدكتوراه يف القانون اجلنائي من جامعة عني �شم�س بالقاهرة 
عن الإع�م الإجتماعي والقوانني والت�شريعات الع�شكرية م�شريا اىل ماهية 
جرائم الإع�م الإجتماعي كاأحد الأمناط امل�شتجدة من اجلرائم امل�شتحدثة 
وكفاية الن�شو�س الت�شريعية اجلزائية والع�شكرية املواجهة جلرائم الع�م 

الجتماعي التي متثل اعتداء على املوؤ�ش�شة الع�شكرية.
عن  امتناعه  عند  تن�شاأ  اخلدمة  مل��زود  اجلنائية  امل�شوؤولية  ان  اىل  وخل�س 
وم�شغل  ومل��ال��ك  القانونية  للجهات  الن��رتن��ت  م�شتخدمي  ب��ي��ان��ات  اإت��اح��ة 
املوقع الإلكرتوين عند امتناعه عن حجب املحتوى غري القانوين وللنا�شر 
ال�شب  يف  يتمثل  ق��ان��ون��ا  جم��رم  اإي��ج��اب��ي  ب�شلوك  قيامه  ح��ال  الإل���ك���رتوين 
باأمن  املا�شة  ال�شائعات واجلرائم  ون�شر  الأ�شرار  واإف�شاء  والت�شهري  والقذف 

الدولة.
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الإ����ش���اءة  جت���رمي  ع��ل��ى  للن�س  ت�شريعي  ب��ت��دخ��ل  واأو����ش���ى 

با�شتخدام اأي و�شيلة من و�شائل تقنيات املعلومات.
اأم��ي��ن��ة خ��م��ي�����س ال��ظ��اه��ري دك���ت���وراه يف الإت�شال  ك��م��ا حت��دث��ت ال���دك���ت���ورة 
اجل��م��اه��ريي ع��ن الإع�����م الإج��ت��م��اع��ي وان��ع��ك��ا���ش��ات��ه يف امل��ج��ال الع�شكري 
اإىل  واأ�شاليبه  اأدوات��ه  بكل  الت�شال  ينطلق  ..وقالت  والإيجابيات  ال�شلبيات 
التكنولوجيا  تلعب  حيث  جديد  يف  هو  ي��وم  كل  ال�منتهي  التغيري  طريق 
الدور الأكر يف هذا التغيري فهي القاطرة احلاملة لذلك ولكل زمان اأدواته 
اأن هذا  اإل  املجتمع  اأف��راد هذا  والتفاعل مع  التوا�شل  واأ�شاليبه وطرقه يف 
الخت�ف ل يفرز اأدوات واأ�شاليب جديدة فقط بل يحمل معه اأيدلوجيات 

واأفكار هي اأخرى متغرية .
واأ�شافت نحن اليوم يف زمن الت�شال التكنولوجي الذي يقدم لنا اجلديد 
يف جمال الت�شال م�شحوبا بتغريات يف العملية الت�شالية التي جعلت من 
املتلقي للر�شالة �شانعا لها يف نف�س الوقت ..م�شريا اىل ان هذا الدور الأكرث 
حمدودا  دوره  كان  طاملا  الذي  والعن�شر  الإع�مية  الر�شالة  ملتلقي  فاعلية 
اأ�شبح اليوم له دور اأ�شا�شي واأحدث ثورة نوعية يف املحتوى الإع�مي متعدد 
والدينية  والإجتماعية  ال�شيا�شية  الرقابة  اإط��ار  عن  خ��رج  ال��ذي  الو�شائط 
ل  ج��زءا  اأ�شبحت  احلديثة  التكنولوجيا  ان  واك��دت  امل��ج��الت.  وغريها من 
يتجزاأ من املجال الع�شكري مبختلف فروعه ووظفت ب�شكل كبري فيه وكلما 
زادت ن�شبة توظيف التقنيات املتقدمة يف ت�شغيل واإدارة وتخطيط اجلوانب 
الع�شكرية والأمنية كلما زاد هذا من فر�س اخرتاقها من قبل الآخر اإل اأن 
هذا الأمر ل يجعلنا ننكر اأهمية التقنيات احلديثة يف تقوية املجال الع�شكري 
ودور الإع����م���ي الإج��ت��م��اع��ي يف دع���م وت��ع��زي��ز دور ه���ذا امل��ج��ال م��ن خ�ل 
ت�شهم يف خلق ع�قة جيدة  وا�شحة  روؤي��ة  وتقدمي  اجلمهور  مع  التوا�شل 
بني الع�شكر واجلمهور. كما حتدث الدكتور عبا�س م�شطفي �شادق ح�شل 
بال�شودان عن  درم��ان  اأم  2002 من جامعة  ع��ام  الدكتوراه يف  درج��ة  على 
الإع�م الإجتماعي يف حياة الع�شكريني عر�س جتارب حملية ودولية ..وقال 
ان اهتمام اجليو�س بالع�م الجتماعي ياأتي تاأكيدا لدورها الدفاعي عن 
املعنوية للجنود وا�شعاف  الروح  للنا�س ورفع  الأوط��ان وتو�شيحا للحقائق 

الروح املعنوية ل�أعداء .

بحث تط�ير فعاليات قرية وزارة الداخلية
•• اأبوظبي-وام: 

حممود  ح�شني  العقيد  برئا�شة  عقد  ال��ذي  اجتماعه  خ�ل  الداخلية  وزارة  قرية  عمل  فريق  بحث 
وتطوير  حت�شني  فر�س  القرية  على  العام  امل�شرف  بالإنابة  العامة  الع�قات  اإدارة  مدير  العو�شي 
فعاليات القرية ومامت اإجنازه العام املا�شي. ومت خ�ل الجتماع الذي عقد يف مقر اإدارة الع�قات 
الفعاليات  تطوير  منها  الأعمال  على جدول  املدرجة  املو�شوعات  مناق�شة عدد من  بالوزارة  العامة 
القرية  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن  م���رة  لأول  للجمهور  تقدميها  ي��ت��م  امل���ب���ادرات  م��ن  جم��م��وع��ة  وا���ش��ت��ح��داث 
الثانية يف نهاية  وال�شتعدادات والتح�شريات اجلارية لتنظيم فعاليات قرية وزارة الداخلية للمرة 
اأقيمت حتت �شعار قرية  اإن قرية وزارة الداخلية التي  العام اجل��اري. وقال العقيد ح�شني العو�شي 
جمتمعية ... بروح �شرطية ..اإن املبادرة تعد الأوىل عامليا ظمتها الوزارة لتعزيز التوا�شل بني خمتلف 
القرية يف ع�شرة  تواجدت  املجتمعية حيث  ال�شرطة  ملفهوم  املجتمع حتقيقا  واأف��راد  ال�شرطة  اأجهزة 

مواقع خمتلفة يف اإمارات الدولة كافة.

طحن�ن بن حممد ي�ضتقبل 
�ضفري كازاخ�ضتاين

•• العني-وام:

املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
ا�شكار  ���ش��ع��ادة   .. ال��ع��ني  مدينة  يف  �شموه  ب��دي��وان  مكتبه  يف  ام�����س  ال�شرقية 
قدم  ال��ذي  الدولة  لدى  الإ�ش�مية  كازاخ�شتان  جمهورية  �شفري  مو�شينوف 
البلدين  اللقاء ع�قات  ال�شفري خ�ل  و  �شموه  بحث  و  �شموه.  على  لل�ش�م 
الإقت�شادية  امل���ج���الت  وت��ط��وي��ره��ا يف خم��ت��ل��ف  دع��م��ه��ا  و���ش��ب��ل  ال�����ش��دي��ق��ني 
وال�شيا�شية والثقافية. ح�شر املقابلة .. ال�شيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان وكيل 

ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية وعدد من امل�شوؤولني يف الديوان.

الأول مرة بديال عن جائزة املتفوقني يف املدار�س العامة

انطالق جائزة الفهيم للتكن�ل�جيا التطبيقية مبلي�ن درهم لع�ضرين من الأوائل
•• ابوظبي- الفجر 

جائزة  ف���ع���ال���ي���ات  اأم���������س  ان���ط���ل���ق���ت 
الفهيم  حم���م���د  ب����ن  اجل���ل���ي���ل  ع���ب���د 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة لول  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
درهم  مليون  ق��دره��ا  مبيزانية  م��رة 
األ�����ف دره���م   400 ي��خ�����ش�����س م��ن��ه��ا 
متنح للع�شرين الوائل من خريجي 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ث��ان��وي��ات 
بواقع ع�شرين الف درهم لكل طالب 

اأو طالبة .
امل��وؤمت��ر ال�شحفي  ج���اء ذل���ك خ����ل 
الفهيم  وق��ف  موؤ�ش�شة  نظمته  ال��ذي 
يف  التطبيقية  التكنولوجيا  ومعهد 
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانوية  مقر 
فرع الطالبات باأبوظبي جامعة زايد 
عبداجلليل  ب��ح�����ش��ورحم��م��د  ���ش��اب��ق��ا 
وقف  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ف��ه��ي��م 
موؤ�ش�شة الفهيم رئي�س جمل�س اأمناء 
ابراهيم  ح�شني  واملهند�س  اجل��ائ��زة، 
اأمناء معهد  احلمادي رئي�س جمل�س 

البالغ  اه��ت��م��ام��ه  ع��ل��ى  دب����ي  ح���اك���م 
لتطوير  الم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  بت�شخري 
م�شرية التعليم وتاأهيل ال�شباب، واىل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
التنفيذي ومتابعته احلثيثة  املجل�س 
بان�شاء  �شموه  م��ب��ادرة  اىل  اأدت  التي 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ع��ه��د 
املواطنني  الطلبة  وتخريج  لتاأهيل 
واجبهم  لأداء  لهم  الفر�س  وتوفري 
العلوم  جم������الت  يف  ال����وط����ن  جت�����اه 

التطبيقية املختلفة. 
اإدارة  جم���ل�������س  اأن  ال���ف���ه���ي���م  وق�������ال 
موؤخرا  ق��رر  الفهيم  وق��ف  موؤ�ش�شة 
حتويل جائزة عبداجلليل بن حممد 
الثاين  بال�شف  للمتفوقني  الفهيم 
والعلمي بجميع  الأدبي  ب�شقيه  ع�شر 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ن���اط���ق 
ال���دول���ة،وال���ت���ي ا���ش��ت��م��رت ن��ح��و 17 
اجلليل  عبد  ))جائزة  لت�شبح  عاماً، 
للتكنولوجيا  ال��ف��ه��ي��م  حم��م��د  ب���ن 

ل��ف��ه��ي��م ف���ق���ال ك���م���ا ت����اأت����ي اجل���ائ���زة 
ال��وال��د عبد اجلليل  ل��ذك��رى  اإح��ي��اًء 
الذي  اهلل  رح��م��ه  الفهيم  حممد  ب��ن 
للعلم  لعمل اخلري حمباً  �شباقاً  كان 
املعرفة  اإ�شاعة  على  وحري�شاً  واأهله 
و�شعاعاً  ���ش��ادق��اً  ون��را���ش��اً  ون�����ش��ره��ا 
واملتعلمني  العلم  دروب  ينري  م��ن��رياً 
،رفيق درب املغفور له باإذن اهلل القائد 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 
نهيان � طيب اهلل ثراه .  ومن جهته 
املهند�س ح�شني احلمادي بدور  اأ�شاد 
الذي  الفهيم  اجلليل  عبد  امل��رح��وم 
ثريا  ال�شبعينيات  منذ  جمل�شة  ك��ان 
العلوم  درا�شة  على  ال�شباب  بت�شجيع 
والهند�شة  ال��ط��ب  وم��ن��ه��ا  امل��ت��ط��ورة 
،وم���ن ث��م ح��م��ل اأجن���ال���ه ل���واء العلم 
عبداجلليل  جائزة  فكانت  بعده  من 
الفهيم لتكرمي املتفوقني يف املدار�س 
اجلائزة  تطوير  ايل  ،و�شول  العامة 
للتكنولوجيا  تخ�شي�شها  اىل  لت�شل 
بو�شوح  ي�����ش��ري  ،مم�����ا  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

التكنولوجيا التطبيقة والدكتور عبد 
املعهد  عام  مدير  ال�شام�شي  اللطيف 
جمل�س  ع�شو  الفهيم  وع��ب��دامل��ج��ي��د 
اجلانبان  وق���ع  ال��وق��ف،ح��ي��ث  ادارة 
من  بداية  اجل��ائ��زة  انط�ق  اتفاقية 

املو�شم الدرا�شي احلايل .
وخ�ل املوؤمتر ال�شحفي قال حممد 
ع��ب��د اجل��ل��ي��ل ال��ف��ه��ي��م ب��داي��ة اأتوجه 
�شاحب  مقام  اىل  والعرفان  بال�شكر 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
ال��دول��ة حفظه اهلل و  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الأعلى  القائد  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
اأبوظبي  عهد  ويل  امل�شلحة  للقوات 
ل�بناء  ال�����ش��ام��ل��ة  رع��اي��ت��ه��م��ا  ،ع��ل��ى 
احلياة  ����ش���وؤون  ال���وط���ن يف خم��ت��ل��ف 
ب��دول��ت��ن��ا ال��ف��ت��ي��ة وخ��ا���ش��ة م��ا يتعلق 
املجالت  م��ن  بالتعليم،وغرية  منها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واىل  الهامة 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 

اأوائل  بذلك  م�شتهدفا  التطبيقية(( 
التكنولوجيا  ب���ث���ان���وي���ات  ال��ط��ل��ب��ة 
ال�شوء  ت�شليط  ،ب��ه��دف  التطبيقية 
الوطن  اأب��ن��اء  م��ن  متميزة  فئة  على 
النخراط يف م�شار  لت�شجيعهم على 
مبا  التطبيقية  وال��ع��ل��وم  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ي�شاهم يف بناء كوادر اماراتية موؤهلة 
والتقنيات  ال��ه��ن��د���ش��ة  جم�����الت  يف 
على  ت�شجيعهم  خ���ل  من  احلديثة 
التقني  التعليم  مبوؤ�ش�شات  اللتحاق 
التناف�س  وخ���ل���ق  ب���ال���دول���ة  وامل��ه��ن��ي 
ال�شريف بينهم وال�شعي اىل حت�شيل 
الهند�شة  جم���الت  يف  املتميز  الداء 
والذي  التطبيقية،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ينعك�س على رفع همم املجتمع باأفراده 
وال�شناعية  احلكومية  وموؤ�ش�شاته 
ولدعم العملية التعليمية وامل�شاهمة 
ال�شاملة  التنمية  الوطنية يف حتقيق 
ل��ب��ن��اء جمتمع الق��ت�����ش��اد امل��ع��ريف يف 

دولة المارات العربية املتحدة. 
وقف  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  واأ����ش���اف 

ال��ك��ب��ري الذي  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال����دور  اىل 
الفهيم  وق�����ف  م���وؤ����ش�������ش���ة  ب����ه  ت���ق���وم 
تقوم  اأن  ي��ج��ب  ال����ذي  ال�����دور  ،وه����و 
ب���ه خم��ت��ل��ف امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
القطاع اخلا�س لرد اجلميل للوطن 
النمو  يخدم  مب��ا  الر�شيدة  وال��ق��ي��ادة 
الق��ت�����ش��ادي ب��ال��دول��ة. وق���ال رئي�س 
التكنولوجيا  م��ع��ه��د  اأم���ن���اء  جم��ل�����س 
يف  ت�����ش��اه��م  اجل���ائ���زة  اأن  التطبيقية 

اأف��راده وموؤ�ش�شاتة  بكل  املجتمع  دفع 
واملهني  الفني  التعليم  دورا  لتقدير 
واحرتام مكانته ودعم م�شريته نظرا 
ال�شاملة  التنمية  لأهميته يف حتقيق 

التي تتحقق على اأر�س الدولة.
ال�شام�شي  اللطيف  عبد  الدكتور  اأما 
اخلطوات  من  تعد  اجلائزة  اأن  فقال 
املعريف  الق��ت�����ش��اد  لتحقيق  ال��ه��ام��ة 
ال�شباب  ت�شجيع  خ���ل  من  بالدولة 

على درا�شة التخ�ش�شات التكنولوجية 
اجلائزة  اأن  اىل  لف��ت��ا  وال��ه��ن��د���ش��ي��ة 
ت�شتهدف النخبة من احلا�شلني على 
امل�شارات  يف  الوىل  اخلم�س  امل��راك��ز 
التكنولوجيا  بثانويات  التكنولوجية 
الهند�شية  :العلوم  وه��ي  التطبيقية 
،وتكنولوجيا  التطبيقية  ،والهند�شة 
الت���������ش����ال و امل���ع���ل���وم���ات ،وال���ع���ل���وم 

ال�شحية والتكنولوجية.
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حماوره تتناول اأ�سباب ترك العمل والغياب والتمار�س واأولويات التطوير 

الرتبية تتلم�ض هم�م م�ظفيها ومعلميها بـ»ا�ضتبيان« يقي�ض �ضغ�ط 
العمل وعالقتها بالر�ضا ال�ظيفي

•• دبي – حم�سن را�سد 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ع��م��م��ت 
موؤخرا، ا�شتبيانا مطول ي�شتهدف 
اإدارية  العاملني فيها من وظائف 
الوزارة  ب��دي��وان  �شواء  وتدري�شية 
اأو  التعليمية  امل��ن��اط��ق  اإدارات  اأو 
منطلق  م��ن  امل��در���ش��ي��ة،  الإدارات 
الوزارة  وقيادات  م�شئويل  حر�س 
للجودة  م���ع���اي���ري  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى 
وحر�شها   ، امل��وؤ���ش�����ش��ي  وال��ت��م��ي��ز 
اآرائهم  طبيعة  على  الوقوف  على 
العمل  ع�����ن  ر�����ش����ائ����ه����م  وم��������دى 
ال�شتبيان  وت�شمن   ، ومتطلباته 
20 حمورا ن�شيب كل حمور منها 
ما بني 3 – 14 �شوؤال ، بالإ�شافة 
بالبيانات  اخل���ا����س  اجل�����زء  اإىل 
اإىل  اإ�شافة   ، ال�شخ�شية للموظف 

م�حظاته ومقرتحاته .
واأ�شتعر�س ال�شتبيان يف �شفحتني 
�شواء  ال�شخ�شية  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن��ه 

اأرائهم  ع��ن  م�شتف�شرا   ، يخ�شه 
ع��ن��ه��ا ب�شكل  امل���اأخ���وذ  والن���ط���ب���اع 
اأدائ���ه���ا وجودة  ع���ام ، مب��ا يف ذل���ك 
اخلدمات املقدمة ، وم�شتوى ر�شا 

متعامليها .
روؤية  ال��ث��اين  امل��ح��ور  ت��ن��اول  فيما 
اأو  التعليمية  املنطقة  اأو  ال����وزارة 
املدر�شة وقياداتها ، ومدى كفاءتهم 
 ، وم�شداقيتهم  روؤاه����م  وو���ش��وح 
ث���م ي��ن��ت��ق��ل ل��ل��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي وما 
الفر�س  بتوفري  التزامهم  م��دى 
املتكافئة للتطور املهني ، ثم ينتقل 
اأو  ال����وزارة  اأي  بعد ذل��ك لأدائ��ه��م 
املدر�شة  اأو  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
وينتقل   ، عام  ب�شكل  وا�شتقرارهم 
التي  بعد ذلك للمزايا والع�وات 
تقدمها اجلهات الث�ث للعاملني 

بها .
ك��م��ا ي��ت��ن��اول ال���ش��ت��ب��ي��ان ظروف 
وهل   ، ال���ع���م���ل  واأج����������واء  وب���ي���ئ���ة 
اأو  التعليمية  املنطقة  اأو  ال����وزارة 

الر�شا عن اأيا منهم ، مثار اهتمام 
 ، امل�شتهدفة  ال��ف��ئ��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
واملناطق حاليا  ال��وزارة  ت�شهده  ملا 
على حد قولهم من دوران وظيفي 
ال�شتقرار  ع��دم  وراء  والأ���ش��ب��اب   ،
الوظيفي لبع�س العاملني بالوزارة 
املدر�شة  اأو  التعليمية  املنطقة  اأو 
، رغ��م زي��ادة ال��روات��ب والرتقيات 
امل��ت��وال��ي��ة ، ك��ذل��ك الأ���ش��ب��اب التي 
جتعل من وزارة الرتبية والتعليم 
خا�شة ، ودونا عن اأي وزارة اأخرى 
���ش��واء اأك���ان���ت ب���دي���وان ال�����وزارة اأو 
اأك��ر كم من   ، اأو املدار�س  املناطق 
وال�شتقالت  ال��ت��م��ار���س  اأج�����ازات 

وطلبات التقاعد.
ك��ذل��ك ت��ن��اول ال���ش��ت��ب��ي��ان جدوى 
امل�شتخدمة  والو�شائل  الأ�شاليب 
ال���������وزارة، كما  ال���ت���وا����ش���ل م���ع  يف 
ال�شكاوى  امل���ح���اور  اإح����دى  ت��ن��اول 
توجهها  واآل����ي����ات  والق�����رتاح�����ات 
معها،  التعامل  وكيفية  وقنواتها 

ك��م��ا ك���ان لأول���وي���ة ال��ت��ط��وي��ر من 
وج���ه���ة ن��ظ��ر ال��ع��ام��ل��ني ب���دي���وان 
املدار�س  اأو  امل��ن��اط��ق  اأو  ال������وزارة 
معرفته  ال����وزارة  يهم  اأي�����ش��ا  راأي 
عليهم  ط��ارح��ا   ، عليه  والط�����ع 
ب���ت���ط���وي���ر  ب�����������دءا  ط������رح������ا   13
وانتهاء   ، امل��در���ش��ي��ة  الم��ت��ح��ان��ات 
ب���ت���ط���وي���ر اإج������������راءات ال���ت���ع���ي���ني ، 
ومرورا بتطوير املعلمني ، واملناهج 
واملباين   ، الط�بية  والأن�شطة   ،
وامل����راف����ق ، والأج����ه����زة وامل���ع���دات 
املوؤ�ش�شي  وال��ت��ن��ظ��ي��م   ، امل��ك��ت��ب��ي��ة 
واللقاءات  وامل���وؤمت���رات   ، ل���ل���وزارة 
واللوائح   ، امل��در���ش��ي��ة  والإدارة   ،

والقوانني ، والكادر التعليمي.
واأخ����ت����ت����م ال����ش���ت���ب���ي���ان حم������اوره 
عن  للم�شتهدفني  �شريح  ب�شوؤال 
الرتبية  وزارة  عن  ر�شائهم  مدى 
والتعليم، وهل هم را�شون جدا ؟ 
اأم الر�شا حمدود ؟ اأم لي�س هناك 

ر�شا على الإط�ق ؟.

مواطنا اأو مقيما ، وت�شنيف للفئة 
اخلدمة  �شنوات  وع��دد   ، العمرية 
بالرتبية �شواء بالوزارة اأو املناطق 
بالأخرية  واأخ��ت�����س  امل���دار����س  اأو 
وم�شاعديهم  امل�����دار������س  م�������دراء 
الفنية  الوظائف  وكافة  واملعلمني 

باملدر�شة . 
وع���ر����س ال���ش��ت��ب��ي��ان م���ن خ�ل 
حم����اوره ال���� 20 ، جم��م��وع��ة من 
الوظائف  ب��ك��اف��ة  ت��خ��ت�����س  امل���ه���ام 
على   ، ال�شتبيان  اأ�شتهدفها  التي 
اأكان  ���ش��واء  امل�����ش��ت��ه��دف  ي��ح��دد  اأن 
الرتباط  درج���ة  معلما  اأو  اإداري����ا 
اإليها ، من خ�ل �شتة  التي مييل 
موافق   -1 م��ط��روح��ة  اخ��ت��ي��ارات 
اإىل  موافق   -3 موافق   -2 ب�شدة 
ح��د م��ا 4- غ��ري م��واف��ق 5- غري 
موافق ب�شدة 6- ل ينطبق ، ففي 
ال�شتبيان  ي��ت��ن��اول  الأول  امل��ح��ور 
املنطقة  اأو  ال��������������وزارة  ����ش���م���ع���ة 
فيما  ك��ل  امل��در���ش��ة  اأو  التعليمية 

بيئة  بها  للعاملني  هيئت  املدر�شة 
ت�����ش��ت��ق��ط��ب من   ، ع���م���ل ���ش��ح��ي��ة 
باتت  اأن��ه��ا  اأم   ، موظفيها  خ�لها 
، وه����ل هناك  ل��ه��م  ب��ي��ئ��ة ط������اردة 
ب��ي��ئ��ة ل���ب��ت��ك��ار والإب������داع واإب����داء 
العمل  واأ����ش���ل���وب   ، الق����رتاح����ات 
يتميز بروح التعاون ، اأو اأن عامل 
ال���ر����ش���ا ال��وظ��ي��ف��ي ل وج�����ود له 
الهتمام  ك��ذل��ك   ، مت��ام��ا  ومغيب 
بالعمل وحتدياته وتطبيق �شيا�شة 
العمل  وت��وزي��ع   ، والعقاب  ال��ث��واب 
بعدالة دون كيل باأكرث من مكيال 
، وتقييم الأداء مب�شداقية وتقدير 
تغليب  دون  امل����ب����ذول����ة  اجل����ه����ود 
اإحباط  دون  اأو   ، اأخ���رى  على  فئة 
جلهودهم  م����راع����اة  وع������دم  ف���ئ���ة 
مقابل رف��ع ���ش��اأن اأخ���رى م��ن باب 

املجام�ت واملحاباه .
ب��� النظرة  وك����ان امل��ح��ور اخل��ا���س 
املنطقة  اأو  ل������ل������وزارة  ال����ع����ام����ة 
وطبيعة   ، امل��در���ش��ة  اأو  التعليمية 

وزير العمل ي�ضدر قرارا بحظر تاأدية الأعمال حتت اأ�ضعة ال�ضم�ض
•• ابوظبي-وام:

تبداأ وزارة العمل اعتبارا من 15 يونيو املقبل حظر تاأدية العمال التي 
الثانية  ال�شاعة  منذ  املك�شوفة  الم��اك��ن  ويف  ال�شم�س  اأ�شعة  حتت  ت��وؤدى 
ع�شرة ون�شف ال�شاعة ظهرا وحتى ال�شاعة الثالثة من بعد الظهر وذلك 
اأ�شدره ام�س معايل  15 �شبتمر املقبل. جاء ذلك يف قرار وزاري  حتى 
خ���ل فرتة  العمل  ���ش��اع��ات  ���ش��اأن حت��دي��د  يف  العمل  وزي���ر  غبا�س  �شقر 
و  التوايل.  التا�شع على  للعام  ال��وزارة  الذي تطبقه  القرار  ال�شيف وهو 
يوفروا  ان  العمال  بت�شغيل  يقومون  الذين  العمل  ا�شحاب  القرار  ال��زم 
لهم مكانا مظل� للراحة خ�ل فرتة توقفهم عن العمل. وحدد القرار 
اليومية يف فرتتيها ال�شباحية وامل�شائية او يف اي منهما  �شاعات العمل 
بثماين �شاعات و يف حالة قيام العامل بالعمل لكرث من ال�شاعات الثماين 

تهدف اىل حمايتهم من الخطار وان ميتنعوا عن القيام باأي عمل من 
�شاأنه عرقلة التعليمات. و ا�شتثنى قرار معايل وزير العمل العمال التي 
دون توقف من فرتة احلظر  العمل  ا�شتمرار  فنية  فيها ل�شباب  يتحتم 
ال�شرب  م��اء  بتوفري  العمل  �شاحب  يلتزم  ان  �شريطة  عليها  املن�شو�س 
البارد مبا يتنا�شب و عدد العاملني و �شروط ال�ش�مة و ال�شحة العامة 
و و�شائل ومواد الرواء مثل الم�ح و الليمون و غريهما مما هو معتمد 
ال�شعافات  توفري  ا�شافة  الدولة  يف  املحلية  ال�شلطات  من  ل��شتعمال 
الولية يف موقع العمل. كما ي�شرتط على �شاحب العمل توفري و�شائل 
التريد ال�شناعية املنا�شبة و املظ�ت الواقية من اأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة. 
احكام  تخالف  من�شاأة  كل  معاقبة  على  العمل  وزي��ر  معايل  ق��رار  ن�س  و 
القرار بغرامة مالية مقدارها خم�شة ع�شر الف درهم وذلك يف كل حالة 
�شبط و يف حال خمالفة املن�شاأت لحكام هذا القرار يرفع قطاع التفتي�س 

ا�شافيا  تعد عم�  ال��زي��ادة  ف��ان  �شاعة  والع�شرين  الرب��ع  خ���ل  املحددة 
يتقا�شى العامل عنها اجرا ا�شافيا ح�شب اأحكام القانون الحتادي رقم 8 
ل�شنة 1980 ب�شاأن تنظيم ع�قات العمل. و الزم قرار معايل وزير العمل 
ا�شحاب العمل باأن يعلقوا يف مكان بارز من مكان العمل جدول ب�شاعات 
العمل اليومية طبقا لحكام هذا القرار على ان يكون باللغة العربية حتى 
ي�شهل على مفت�شي العمل م�حظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية و 
باللغة التي يفهمها العامل. كما الزم اأ�شحاب العمال بتوفري الو�شائل 
الوقائية املنا�شبة حلماية العمال من اخطار ال�شابات والأمرا�س املهنية 
ال��ت��ي ق��د حت��دث اأث��ن��اء ���ش��اع��ات العمل وك��ذل��ك اخ��ط��ار احل��ري��ق و�شائر 
العمل  اأدوات  اللت وغريها من  ا�شتعمال  تنجم عن  قد  التي  الأخطار 
واتباع جميع اأ�شاليب الوقاية الأخرى املقررة يف قانون العمل والقرارات 
الوزارية املنفذة له . و جاء يف القرار انه على العمال اإتباع للتعليمات التي 

العمال  ع��دد  و  باملخالفة  بيانا  تت�شمن  مذكرة  العمل  وزي��ر  معايل  اىل 
الذي مت ت�شغيلهم خ�ل فرتة الظهرية وذلك للنظر يف اع��ادة ت�شنيف 
املن�شاأة على �شوء مدى اخ�ل املخالفة مبعايري الت�شنيف املتبعة يف نظام 
ت�شنيف املن�شات امل�شجلة لدى وزارة العمل. ومبوجب القرار فان �شاحب 
احلظر  ف��رتة  خ���ل  العمال  ت�شغيل  خمالفة  عن  م�شوؤول  يكون  العمل 
با�شتخدامه  قانونا  له  م�شموحا  لي�س  عام�  ي�شتخدم  من  كل  كذلك  و 
ويقوم بت�شغيله باملخالفة لحكام قرار حتديد �شاعات العمل خ�ل فرتة 
املقرر ان ي�شدر عن �شعادة مبارك �شعيد الظاهري غدا  ال�شيف. و من 
قائمة بالعمال التي يتحتم فيها ل�شباب فنية ا�شتمرار العمل دون توقف 
خ�ل فرتة احلظر و ذلك تنفيذا لقرار احلظر. يذكر ان تطبيق القرار 
يف العام املا�شي �شهد التزاما مرتفعا من قبل ا�شحاب العمل بن�شبة بلغت 

اأكرث من 99 يف املائة.

زايد لالإ�ضكان يطلق مبادرة القافلة الإ�ضكانية يف منطقة م�ضايف بالفجرية اأب�ظبي للتعليم يدع� اإدارات املدار�ض اخلا�ضة حل�ض�ر الجتماع اخلتامي للعام الدرا�ضي 2013-2012
ت�شاميم  توزيع  كذلك  خ�لها  �شيتم  باأنه  ..منوها 
امل�شكن  بناء  اإر�شادية عن  ال�شكنية وكتيبات  الوحدات 
املتعاملني.  م��ن  وامل��ق��رتح��ات  امل���ح��ظ��ات  وا�شتقبال 
بروؤية  التعريف  اإىل  ت��ه��دف  القافلة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
واأه����داف ال��رن��ام��ج ..م��وؤك��دا اأن اأب���رز م��ا مييز هذه 
ال��ب��ع��ي��دة والتي  امل��ن��اط��ق  اإىل  ال��ق��اف��ل��ة ه��و و���ش��ول��ه��ا 
ب�شكل  الرنامج  م��ع  التوا�شل  �شكانها  على  ي�شعب 
ومتعامليه  الرنامج  بني  التوا�شل  وتعزيز  م�شتمر 
اأن  اإىل  ..لفتا  معهم  املبا�شر  للتوا�شل  قنوات  وفتح 
القافلة �شتنطلق يف حمطتها الثانية يف مركز الوزارة 
يف م�شايف التابع لإمارة الفجرية يوم اخلمي�س املقبل. 
ت�شتقبل  والتي  املتنقلة  املوؤ�ش�شة  بدور  القافلة  وتقوم 
مبنى  من  البعيدة  والإم����ارات  املناطق  يف  املتعاملني 
التنقل  ع��ن��اء  ل��ه��م  ت��وف��ر  ح��ي��ث  الرئي�شي  ال��رن��ام��ج 
واإجراءاتهم  معام�تهم  لإمت��ام  الرئي�شي  الفرع  اإىل 
ال�شكنية. وتوفر القافلة جميع اخلدمات التي يحتاج 
مناطق  يف  ت�شتقر  متنقلة  ق��اف��ل��ة  يف  العميل  اإل��ي��ه��ا 
هناك  للمتعاملني  مي��ك��ن  ح��ي��ث  ال��ب��ع��ي��دة  الإم������ارات 
ال�شتفادة من اخلدمات التي تقدمها القافلة والتي 
الدفعات  وت��ق��دمي  ال��ط��ل��ب��ات  ع��ن  ال���ش��ت��ع���م  ت�شمل 
ومتابعة امل�شاريع بالإ�شافة اإىل العديد من اخلدمات 
الأخرى املماثلة والتي ي�شتطيع املتعاملون احل�شول 

عليها من الفرع الرئي�شي. 

•• الفجرية-وام:

اأعلن برنامج ال�شيخ زايد ل�إ�شكان ام�س عن اإط�ق 
الثانية  حم��ط��ت��ه��ا  يف  الإ���ش��ك��ان��ي��ة  ال��ق��اف��ل��ة  م���ب���ادرة 
مبنطقة م�شايف باإمارة الفجرية بهدف الو�شول اإىل 
اأكر �شريحة من املتعاملني يف هذه املنطقة واملناطق 
املجاورة لها وتعريفهم بخدمات الرنامج وفتح قنوات 
ومقرتحاتهم  اآرائهم  على  والتعرف  معهم  للتوا�شل 
والتعريف بروؤية واأهداف الرنامج. واأكدت املهند�شة 
ب��الإن��اب��ة لرنامج  ال��ع��ام��ة  امل��دي��رة  ال��ف��ن��دي  جميلة 
ال�شيخ زايد ل�إ�شكان اأن هذه املبادرة تن�شجم مع روؤية 
احلكومة يف الو�شول اإىل �شرائح املتعاملني وال�شتماع 
الفعلية  احتياجاتهم  على  والتعرف  قرب  عن  اإليهم 
..م�شرية اإىل اأن القافلة ل تقت�شر على التوعية فقط 
بل تتعدى اإىل تقدمي خدمات الرنامج. واأثنت على 
دور وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع وتعاونها 
يف ت�شخري الإمكانيات من اأجل جناح الفعالية موؤكدة 
املتعاملني  �شالح  يف  ت�شب  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  ث��م��رات  اأن 
ذكر  الرنامج. من جانبه  وامل�شتفيدين من خدمات 
راأ�س  ال��رن��ام��ج يف  ف��رع  م��دي��ر  ال�شحي  ع��ب��دال��ك��رمي 
اأن ال��ق��اف��ل��ة ���ش��ت��ق��دم ك��اف��ة اخل���دم���ات التي  اخل��ي��م��ة 
طلبات  عن  ال�شتف�شار  مثل  الرنامج  اأف��رع  توفرها 
املنفذة  امل�شاريع  ومتابعة  الدفعات  وتقدمي  الإ�شكان 

•• ابوظبي- الفجر

عقد جمل�س اأبوظبي للتعليم باإمارة 
اأب��وظ��ب��ي الج��ت��م��اع اخل��ت��ام��ي للعام 
مع   2013-2012 ال����درا�����ش����ي 
مديري واأ�شحاب املدار�س اخلا�شة، 
اإل��ق��اء ال�شوء  وخ����ل الج��ت��م��اع مت 
على العديد من املو�شوعات الهامة 
وتعزيز  املدار�س  تقييم  تقارير  مثل 
اللوائح  وتطبيق  الوطنية  ال��ه��وي��ة 
اجلديدة ع�وة على نظام معلومات 

الطالب اللكرتوين.
واأكد املهند�س حمد الظاهري املدير 
اخلا�شة  امل��دار���س  لقطاع  التنفيذي 
ب��امل��ج��ل�����س على  و����ش���م���ان اجل��������ودة 
املدار�س  جميع  مع  التوا�شل  اأهمية 
اخل��ا���ش��ة ب���الإم���ارة م��ن اأج���ل تعزيز 
التعليم  بجودة  والرتقاء  ال�شفافية 
وامل�شاركة الفعالة لأولياء الأمور يف 
اأهمية  اإىل  م�شريا  اأب��ن��ائ��ه��م،  تعليم 
التوا�شل مع املدار�س اخلا�شة بكافة 
اأرجاء الإمارة وتعريف جميع �شركاء 
باأحدث  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني  امل��ج��ل�����س 
ال��ل��وائ��ح وال��ن��ظ��م وال����ق����رارات التي 
توفري  يف  للم�شاهمة  وذل���ك  ت�شدر 
تت�شم  وفعالة  �شحية  تعليمية  بيئة 
ب��ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��م��ي��ع مب��ا يحقق 
املعنية  الأط������راف  ج��م��ي��ع  م�شلحة 
من هيئات تعليمية واإداري��ة واأولياء 
اأ�شحاب  اإىل  بالإ�شافة  وطلبة  اأمور 

املدار�س.
بع�س  اأن  اإىل  ال��ظ��اه��ري  واأ����ش���اف 
قنوات الت�شال امل�شتخدمة للتوا�شل 
مع مديري واأ�شحاب املدار�س ت�شمل 
واحلم�ت  امل��ب��ا���ش��رة  الج��ت��م��اع��ات 
الإع�مية  واملطبوعات  والفعاليات 
والتوا�شل  ال����دوري����ة  وامل���ن�������ش���ورات 
املبا�شر عر الريد اللكرتوين مع 

املدير التنفيذي للقطاع. 
ويف هذا ال�شدد نوه الظاهري اإىل اأن 
قطاع املدار�س اخلا�شة حري�س على 
اإط�ع املدار�س اأوًل باأول على جميع 
بالفعاليات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل�����ش��ت��ج��دات 
القطاع مبا  يطلقها  التي  واملبادرات 
بني  الإ�شرتاتيجية  ال�شراكة  ي��ع��زز 
ال��ط��رف��ني ودع���ا ال��ظ��اه��ري مديري 
واأ����ش���ح���اب امل���دار����س ل��ل��ت��وا���ش��ل مع 
الأق�����ش��ام امل��ع��ن��ي��ة ب��امل��ج��ل�����س يف حال 

والتفاين  والل���ت���زام  ال�شفافية  م��ن 
املعنية  الأط����������راف  ك���اف���ة  خل���دم���ة 
وتقدمي معلومات مف�شلة عن عمل 

القطاع.
اأن اللوائح اجلديدة  وجدير بالذكر 
ت�شمل  اخل���ا����ش���ة  امل����دار�����س  ل��ق��ط��اع 
والقوانني  للوائح  �شامل  عمل  اإط��ار 
متا�شياً مع �شيا�شات جمل�س اأبوظبي 
املحلية  والقوانني  واللوائح  للتعليم 
املمار�شات  واأف�������ش���ل  والحت�����ادي�����ة 
ال�����دول�����ي�����ة م�����ع ت����وف����ري الأ�����ش����ا�����س 
القانوين لتنظيم العمليات الإدارية 
واخل���دم���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف الإم�����ارة 
التعليم  وم��ع��اي��ري  ن��وع��ي��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
وجذب وت�شجيع ال�شتثمار يف قطاع 
تنفيذ  خ���ل  م��ن  اخل��ا���س  التعليم 
و�شفافة  وع��ادل��ة  وا�شحة  توجيهات 
جميع  وم�شئوليات  حقوق  وحتديد 
اأولياء  الأط��راف املعنية مبا يف ذلك 
وامل�شتثمرين  وال���ط���ل���ب���ة  الأم��������ور 
واأ�شحاب ومدير باملدار�س والهيئات 

التعليمية. 
كما ت�شمل املجالت الرئي�شية للوائح 
جودة  اخلا�شة  للمدار�س  اجل��دي��دة 
التعليمة  الهيئات  وك��ف��اءة  التعليم 
واحلوكمة  ال���درا����ش���ي���ة  وال����ر�����ش����وم 
والقيم  املدار�س  وتقارير  و  والإدارة 
واملوا�ش�ت  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  التعليمية 
والهوية الوطنية واملناهج الدرا�شية 
وح�شول  والم��ت��ح��ان��ات  وال��ت��ق��ي��ي��م 
والعتماد  الرتخي�س  على  املدر�شة 
و�ش�مة  �شحة  وك��ذل��ك  ال���زم��ني 
الذاتي  والتفتي�س  التقييم  الطلبة 
واملن�شاآت  واملباين  املدر�شة  وتطوير 
مبتطلبات  والل������ت������زام  امل���در����ش���ي���ة 
اأولياء  وم�شاركة  احلكومية  الهيئات 
الأم�����ور. وق���د اط��ل��ع احل�����ش��ور على 
الطالب  م��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��ام  مم���ي���زات 
ال������ذي   E-SIS الل��������ك��������رتوين 
اأط��ل��ق��ه امل��ج��ل�����س خ����ل ���ش��ه��ر مايو 
وقد  اخل��ا���ش��ة  امل���دار����س  يف   2011
الطلبة  ت�شجيل  على  النظام  �شاعد 
املدار�س  ب��ني  ون��ق��ل��ه��م  واع��ت��م��اده��م 
ك��م��ا اأن ه����ذا ال��ن��ظ��ام ي��ق��وم ب�����اإدارة 
 200000 من  يقرب  ملا  املعلومات 
 50000 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة )م��ن��ه��م 
اأولياء  �شاعد  مم��ا  ج���دد(  م�شجلني 
ت�شجيل  يف  ك��ب��ري  ح���د  اإىل  الأم������ور 
يف  النظام  ه��ذا  �شاهم  كما  اأبنائهم، 
بالأبنية  ت��ت��ع��ل��ق  م��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ري 
واملن�شاآت املدر�شية والهيئات العاملة 
الدرا�شية  وال�������ش���ف���وف  ب���امل���دار����س 
و12000  م���در����ش���ة   185 ل���ع���دد 
والإداري����ة  التدري�شية  الهيئات  م��ن 
العاملة باملدار�س ، كما يتيح النظام 
الذي بداأ تطبيقه منذ العام املا�شي 
وتوفري  وال��غ��ي��اب  احل�����ش��ور  متابعة 
ال��ن�����ش��ي��ة على  ال���ر����ش���ائ���ل  خ����دم����ة 
م�����ش��ت��وى امل���دار����س مب��خ��ت��ل��ف اأن����واع 
امل��ن��اه��ج ال��درا���ش��ي��ة وال��ت��ي تبلغ 15 

منهجا درا�شيا.

مبا�شرة  اج��ت��م��اع��ات  بعقد  ال��رغ��ب��ة 
ملناق�شة الق�شايا املتعلقة مبدار�شهم 
معه  املبا�شر  للتوا�شل  دع��اه��م  كما 
ع���ر ال���ري���د الل����ك����رتوين يف حال 

ال�شرورة لذلك. 
اإتاحة  ب����اأن  ال��ظ��اه��ري  اأو����ش���ح  ك��م��ا 
امل���دار����س ل�إط�ع  اأم�����ام  ال��ف��ر���ش��ة 
على  ي�شاعد  التقييم  ت��ق��اري��ر  ع��ل��ى 
���ش��ام��ل ي�شتند  ت��ق��ي��ي��م  ن��ظ��ام  و���ش��ع 
و�شع  وكذلك  الدولية  املعايري  اإىل 
ال�شيا�شات والرامج التي ت�شتند اإىل 
الأدلة لتحقيق اأهداف روؤية اأبوظبي 
باأن  واأ���ش��اف   ،2030 القت�شادية 
هدف املجل�س الرئي�شي هو امل�شاعدة 
يف الرتقاء بجودة التعليم يف مدار�س 
وثيقة  ب�������ش���ورة  وال���ع���م���ل  الإم���������ارة 
املدر�شية  وال���ق���ي���ادات  الإدارات  م��ع 
وتطوير  امل����دار�����س  اأداء  ل��ت��ح�����ش��ني 

املعايري والقدرة التناف�شية.
مناق�شة  مت���ت  الج���ت���م���اع  وخ������ل 
ال�شادرة  امل���دار����س  ت��ق��ي��ي��م  ت��ق��اري��ر 
يهدف  ال��ذي  ارت��ق��اء  برنامج  �شمن 
اإىل و�شع نظام تقييم تعليمي �شامل 
املعايري  اأع��ل��ى  م��ع  يتما�شى  متميز 
ال����دول����ي����ة وي���ع���م���ل ع���ل���ى الرت����ق����اء 
والتعرف  امل���دار����س  اأداء  مب�����ش��ت��وى 
املدار�س  اأداء  ج����ودة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
م�شتويات  حتقيق  على  وم�شاعدتها 
اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  الأداء  يف  اأف�������ش���ل 
التعليمية  املمار�شات  اأف�شل  ت�شجيع 

وتبادل اخلرات. 

الج��ت��م��اع اخلتامي  خ����ل  ك��م��ا مت 
ن�شر  وف���وائ���د  م���زاي���ا  اإىل  ال��ت��ط��رق 
على  ت�شمل  وال��ت��ي  التقييم  تقارير 
اأهمية  احل�������ش���ر  ل  امل����ث����ال  ���ش��ب��ي��ل 
وتزويد  التعليمي  الأداء  يف  اجل��ودة 
ال�زمة  وامل��ه��ارات  باملعارف  الطلبة 
التي يحتاجونها لتحقيق النجاح يف 
امل�شتقبل واإكمال م�شريتهم العلمية 
اأمنة  تعليمية  بيئة  توفري  و�شمان 
اإتاحة  على  ع���وة  للطلبة  وحمفزة 
ف���ر����س ت��ع��ل��م ف���ع���ال م��ت�����ش��اوي��ة مما 
الطلبة  ج��م��ي��ع  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ش��اه��م 

مل�شتويات الجناز املطلوبة. 
كما مت التطرق خ�ل الجتماع اإىل 
-2013 الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 

اخلا�شة  امل���دار����س  ل��ق��ط��اع   2017
ال�شوء على  واإلقاء  اجل��ودة  و�شمان 
اأه��داف اخلطة التي ت�شمل توظيف 
امل����دار�����س  م��ع��ل��م��ني م����واط����ن����ني يف 
برنامج  واإط���ق  وت�شميم  اخلا�شة 
ه��وي��ت��ي وت��وف��ري ب��رام��ج ت��دري��ب يف 
املوطنني  للطلبة  اخلا�شة  امل��دار���س 
ال�����ذي�����ن ي�������ش���ت���ع���دون ل���ن���ي���ل درج�����ة 

البكالوريو�س يف الرتبية.
كما اأكد الجتماع على �شرورة تعزيز 
املدار�س  جميع  يف  الوطنية  الهوية 
اخلا�شة بالإمارة من خ�ل اللتزام 
بال�شيا�شات والتعليمات مثل تطبيق 
لوائح قطاع التعليم اخلا�س وو�شع 
الهوية  ل��ت��ع��زي��ز  م�����ش��ت��ق��ل��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة 
املحلية  الثقافة  تعزيز  و  الوطنية 

الدرا�شية  ال��رام��ج  �شمن  ودجم��ه��ا 
ذات  الأن�شطة  يف  امل�شاركة  و���ش��رورة 
ال�شلة مثل الحتفال باليوم الوطني 

لدولة الإمارات.
كما مت توجيه املعلمني لدمج اأن�شطة 
العملية  ���ش��م��ن  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 
التعليمية وذلك من خ�ل الأن�شطة 
الدولة  برتاث  ال�شلة  ذات  وامل�شادر 
ابالدولة.ي  ذل��ك  يف  مب��ا  وثقافتها 
واحل��������رف وامل���������ش����غ����ولت ال���ي���دوي���ة 
والق�ش�س  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  والأل������ع������اب 
والأ�����ش����ع����ار ال���رتاث���ي���ة وامل�����اأك�����ولت 

ال�شعبية.
اأم����ا ف��ي��م��ا يتعلق ب��ال��ط��ل��ب��ة ف��ق��د مت 
ت�شجيعهم على الإط���ع على تاريخ 
وث��ق��اف��ة وت����راث ال���دول���ة م��ن خ�ل 
واملواقع  للمتاحف  زي����ارات  تنظيم 
الأثرية والأماكن الرتاثية بالدولة 
اإىل اللوائح  .  كما تطرق الظاهري 
اأ�����ش����دره����ا قطاع  ال���ت���ي  اجل�����دي�����دة 
امل���دار����س اخل��ا���ش��ة و���ش��م��ان اجلودة 
اإىل  واأ����ش���ار  احل���ايل  ال��ع��ام  باملجل�س 
التنفيذ  اللوائح دخلت حيز  اأن هذه 
 2013 يف الثاين ع�شر من فراير 
اأج��ل امل�شاهمة يف حتقيق  وذل��ك من 
القت�شادية  اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  اأه���داف 
اأه��م��ي��ة تطوير  ت���رك���ز ع��ل��ى  وال���ت���ي 
بالإمارة  اخلا�س  التعليم  منظومة 
متميزة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ف���ر����س  وت���وف���ري 
منا�شبة  بر�شوم  الطلبة  جميع  اأم��ام 
املزيد  على  اللوائح  هذه  ت�شجع  كما 

�سفحة عن ا�ستبيان الر�سا الوظيفي

تنويه
بتعديل املناق�سة 2013/36

املناق�شة  البلدية - بلدية مدينة العني عن تعديل يف �شروط  ال�شوؤون  تعلن دائرة 
ت�شغيل وتطوير و�شيانة احلدائق  اعمال  رقم 2013/36 واخلا�شة مب�شروع تعهيد 
املنازل  يف  والفواكه  النخيل  اأ�شجار  اآف��ات  ومكافحة  العامة  التجميلية  وال��زراع��ات 
مبدينة العني واقليم املنطقة ال�شرقية ل�إمارة العقد رقم )7( لقطاع منطقة الهري 

و�شويحان وتوابعها/القطاع ال�شمايل وذلك كالتي:
دولة  يف  امل�شجلني  املقاولني  العني  مدينة  بلدية   - البلدية  ال�����ش��وؤون  دائ���رة  تدعو 
تخ�ش�س  ال��زراع��ي��ة(  الع��م��ال  )م�شاريع  جم��ال  وامل�شنفني  واملرخ�شني  الم����ارات 
مدينة  بلدية  ل��دى  واملوؤهلني  الثالثة  وحتى  الوىل  الفئة  من  الت�شجري  مقاولت 
العني يف جمال )م�شاريع العمال الزراعية( فئة )A( علما بان باب التاأهيل واعادة 
التاأهيل مفتوح لكافة ال�شركات على ان يتم ت�شليمنا مظاريف التاأهيل قبل موعد 

فتح املظاريف باأ�شبوعني كحد اأق�شى.
مدير عام بلدية مدينة العني 

اعالن تغيري ا�سم �سخ�ص
انا عثمان عبدالرحيم عمر العمودي والد حممد عثمان احمل جواز 
ال�شادر من ابوظبي بتاريخ 2012/9/10   )K7901530( شفر رقم�
املقيم دائما يف حيدر اباد عنوان املنزل  F /9/21/23/2-2-19 ب�شارت 
ا�شم  تغيري  مت  ه��ذا  مبوجب  ابوظبي  يف  حالياً  واملقيم  ت��ادب��ان-  نغر 
 )G8431213(  يحمل  ج��واز �شفر هندي رق��م )ول��دي القا�شر(
ال�شادر يف ابوظبي- بتاريخ 2009/5/21 وذلك من )حممد عثمان( اىل 

حممد  عثمان عبدالرحيم عمر العمودي 

اعالن تغيري ا�سم �سخ�ص
عبدالرحيم  عثمان  خلود  والد  العمودي  عمر  عبدالرحيم  عثمان  انا 
العمودي احمل جواز �شفر رقم )K7901530( ال�شادر من ابوظبي 

بتاريخ 2012/9/10 املقيم دائما يف حيدر اباد عنوان املنزل
 F /9/ 21/23/2-2-19 ب�شارت نغر تادبان- واملقيم حالياً يف ابوظبي 
رقم   هندي  �شفر  ج��واز  حتمل    ) )بنتي  ا�شم  تغيري  مت  ه��ذا  مبوجب 
)G1500606( ال�شادر يف ابوظبي- بتاريخ 2008/3/24 وذلك من 

)خلود ( اىل خلود  عثمان عبدالرحيم عمر العمودي.
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العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
          يف الدعوى رقم 2012/1000 عقاري كلي- دبي

اع�ن املدعى عليها الثانية: �شركة تي ا�س ايه انرتنا�شيونال
مبوجب احلكم ال�شادر من حمكمة دبي البتدائية فقد مت تعيينا خبريا يف 
الدعوى املذكورة اع�ه وقد مت البدء باأعمال اخلرة الهند�شية يف الدعوى 
ديرة-  مبنطقة  الكائن  اخلبري  مكتب  اىل  احل�شور  عليكم  يتوجب  لذا 
هاتف   )FL-05( رقم  مكتب  الول  الطابق  التجاري  هيل  ابو  مركز  دبي- 
2669246-04 فاك�س 2669245-04 خ�ل ث�ثة ايام من تاريخ الن�شر ل�شت�م 
م�شتندات الدعوى وتقدمي دفوعكم ودفاعكم فيما هو موجه اليكم وال �شوف 

يتم ا�شتكمال اعمال اخلرة حتى يف غيابكم.
  اخلبري املنتدب
املهند�ص/ زكريا حممود عبد العليم                                                     

اعالن اجتماع خربة

•• اأبوظبي-وام:

للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
الن�شانية وذوي الحتياجات اخلا�شة 
الداري  هيكلها  �شمن  املعرفة  اإدارة 
احل�شول  ت��دع��م  بيئة  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
بها  وامل�شاركة  وح�شرها  املعرفة  على 
وا�شتثمارها لتحقيق اأهداف املوؤ�ش�شة. 
جاء ذلك خ�ل الحتفال الذي نظمته 
القرم  فندق  يف  الول  اأم�س  املوؤ�ش�شة 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال�����ش��رق��ي 
نائب  الهاملي  فا�شل  حممد  حممد 
العام  الأم���ني  الدارة  جمل�س  رئي�س 
ادارتها  جمل�س  واأع�����ش��اء  للموؤ�ش�شة 
حممد  الرميثي  خليفة  �شعيد  �شعادة 
قيادات  من  ولفيف  احل��دادي  خمي�س 
امل��ع��رف��ة جهدا  اإدارة  وت��ع��د  امل��وؤ���ش�����ش��ة. 
لإيجاد  وم�شتداما  منظما  موؤ�ش�شيا 
ودع����م وحت�����ش��ني ب��ي��ئ��ة امل��ع��رف��ة داخل 

امل��وؤ���ش�����ش��ة ب��ح��ي��ث ت��ت��وف��ر ب��ي��ئ��ة تدعم 
�شبل احل�شول على املعرفة وح�شرها 
ل�شتثمارها  حتقيقا  ب��ه��ا  وامل�����ش��ارك��ة 
اأهداف  اإىل  للو�شول  المثل  بال�شكر 
فا�شل  حممد  �شعادة  وق��ال  املوؤ�ش�شة. 
املعرفة  ادارة  اط������ق  ان  ال��ه��ام��ل��ي 
مبوؤ�ش�شة زايد العليا حتقق عقب جهد 
التخطيط  ومثابرة من خ�ل مكتب 
باملوؤ�ش�شة  الداء  وادارة  ال�شرتاتيجي 
ال��ع��م��ل يف حتقيق  وا���ش��ه��ام��ات ف��ري��ق 
ال�شتفادة  ي��ت��م  ل��ك��ي  اخل���ط���وة  ه����ذه 
م���ن ت���ب���ادل امل���ع���رف���ة يف جم����ال عمل 
واداراتها  قطاعاتها  بكافة  املوؤ�ش�شة 
الفئات  ومراكزها خلدمة  واق�شامها 
ان  اإىل  ..م�شريا  برعايتها  امل�شمولة 
ت��ك��ون ح��ك��را على  ل��ن  امل��ع��رف��ة  ادارة 
مرتبط  �شخ�س  لأي  ميكن  بل  اأح��د 
غري  اأو  مبا�شرة  ب�����ش��ورة  باملوؤ�ش�شة 
مبا�شرة تبادل املعرفة مع اجلميع يف 

اإطار من التكامل. واأو�شح يف الكلمة 
ال��ت��ي األ��ق��اه��ا يف ب��داي��ة الح��ت��ف��ال ان 
املعرفة هي ح�شيلة امتزاج املعلومات 
واملهارات املوجودة يف عقول العاملني 
ح�شيلتهم  تراكمت  حيث  باملوؤ�ش�شة 
بها  م���روا  ال��ت��ي  وجت��ارب��ه��م  العلمية 
الوقت  واكت�شبت قيمة عالية مبرور 
كيفية  يف  امل���ع���رف���ة  اإدارة  وت��ت��م��ث��ل 
وا�شتثمارها  لها  المثال  ال�شتخدام 
اأه�����داف  وحت��ق��ي��ق  الداء  ل��ت��ح�����ش��ني 
املوؤ�ش�شة وبالتايل حتقيق ال�شتدامة 
ال��دائ��م��ة. واأ����ش���ار الأم����ني ال��ع��ام اإىل 
بوابة  ب��اإط���ق  الحتفال  تنظيم  اأن 
حت�شني  تعزيز  بهدف  ي��اأت��ي  املعرفة 
وكمبادرة  عام  ب�شكل  املوؤ�ش�شي  الأداء 
ل��ت��ع��زي��ز اأه���م���ي���ة امل���ع���رف���ة وادارت����ه����ا 
امل�شتويني  الب��داع على  روح  وحتفيز 
زايد  موؤ�ش�شة  يف  واملوؤ�ش�شي  الفردي 
اأن  واأك��د  الن�شانية.  للرعاية  العليا 

تعزيز دور ادارة املعرفة �شيتم خ�ل 
تخ�شي�س  وا���ش��ط��ة  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ف��رتة 
تكون  املعرفة  ب���اإدارة  وح��دة خمت�شة 
مهمتها ال�شا�شية ادارة عملية ح�شر 
الفائدة  ون�����ش��ره��ا وحت��ق��ي��ق  امل��ع��ارف 
م��ن��ه��ا وت��ع��زي��ز ���ش��ب��ل ال��ت��وا���ش��ل بني 
ال���وح���دات ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة من 
حيث امل�شاركة يف املعلومات من جهة 
ومعه اجلهات اخلارجية. وقدم جهاد 
البلدية  ال�شوؤون  دائ��رة  املغريبي من 
خ������ل الح���ت���ف���ال ورق������ة ع���م���ل عن 
اأهمية ادارة املعرفة واأثرها ا�شتعر�س 
فيها جتربة الدائرة يف ادارة املعرفة 
..م�شيدا بجهود موؤ�ش�شة زايد العليا 
ادارة  جم��ال  يف  الن�شانية  للرعاية 
ال�شحي  اآم���ن���ة  وع���ر����ش���ت  امل���ع���رف���ة. 
رئي�شة ق�شم التخطيط ال�شرتاتيجي 
باملوؤ�ش�شة بوابة وجتربة اإدارة املعرفة 
ال�شم  ف��ي��ه��ا  ع���رف���ت  امل���وؤ����ش�������ش���ة  يف 

وعر�شت  باملعرفة  الهتمام  واأ�شباب 
جناحها  وع�����وام�����ل  امل���ع���رف���ة  دورة 
الذي وقع عليه  ال�شعار  وك�شفت عن 
الختيار لإط�قة على بوابة املعرفة 
املعرفة  ���ش��ف��ري  وع���رف���ت  ودللت�������ه. 
وب��ي��ن��ت م���ن خ�����ل ال��ع��ر���س ال����دور 
ك��م��ا ع��ر���ش��ت مقتطفات  ب��ه  امل��ن��وط 
اإدارة املعرفة عر املوقع  من �شفحة 
للموؤ�ش�شة  ال��داخ��ل��ي  الإل���ي���ك���رتوين 
وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ك��ذل��ك اأه����م اجن����ازات 
خ�ل  ومت  باملوؤ�ش�شة.  املعرفة  ادارة 
من   19 وتقليد  ت�شمية  الح��ت��ف��ال 
كافة  م�شتوى  على  املوؤ�ش�شة  ك���وادر 
الرعاية  وم��راك��ز  وادارات  ق��ط��اع��ات 
�شفراء  و���ش��ام  لها  التابعة  والتاأهيل 
امل��ع��رف��ة. وق���ام ���ش��ع��ادة الأم���ني العام 
للموؤ�ش�شة يرافقه من اأع�شاء جمل�س 
الدارة �شعادة �شعيد خليفة الرميثي 
وحممد خمي�س احلدادي بت�شليمهم 

�شفراء  تقليد  و���ش��ارك يف  الأو���ش��م��ة. 
القبي�شي  �شعادة مرمي �شيف  املعرفة 
الحتياجات  ذوي  ق���ط���اع  رئ��ي�����ش��ة 

الحتفال  ح�شر  باملوؤ�ش�شة.  اخلا�شة 
ادارة  م��دي��ر  القبي�شي  �شيف  حممد 
وع��دد من  والداري���ة  املالية  ال�شوؤون 

والتاأهيل  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز  م��دي��ري 
الأق�شام  وروؤ���ش��اء  للموؤ�ش�شة  التابعة 

بالأمانة العامة.

وفد اإ�ضباين يطلع على جتربة املهام اخلا�ضة و »ق 7« ب�ضرطة اأب�ظبي

زايد العليا تطلق اإدارة املعرفة وتقلد 19 من ك�ادرها و�ضام �ضفراء املعرفة

•• اأبوظبي- وام:

اخلا�شة  امل��ه��ام  اإدارة  الإ�شبانية  الداخلية  وزارة  م��ن  امل�شتوى  رفيع  وف��د  زار 
املعلومات  وتبادل  وال�شت�شاري  التدريبي  التعاون  اإط��ار  يف  اأبوظبي  ب�شرطة 
عن  والتعرف  ومدريد  اأبوظبي  �شرطة  بني  امليدانية  والتدريبات  واخل��رات 

كثب على املمار�شات والتجارب التي تنا�شب احتياجات ك� البلدين.
الداخلية  ب����وزارة  ���ش��اب��ط الرت���ب���اط  ف��اري��ل��ن  ال��ف��ون�����ش��و  العقيد  ال��وف��د  ���ش��م 

واملقدم  ال��دويل  التعاون  اإدارة  مدير  �شانتانا  فرن�شي�شكو  والعقيد  الإ�شبانية 
مانيويل نافريت مدير معلومات مكافحة املخدرات واملقدم جوزيه �شانتياقو 
املعلومات  اأمن  اإدارة  اأنطونيو مدير  والرائد جي�ش�س  املنافذ  اأمن  اإدارة  مدير 

القانونية.
والتقى الوفد يف اإدارة املهام اخلا�شة عددا من ال�شباط واملنت�شبني حيث قدم 
املهام اخلا�شة  ب���اإدارة  التدريب  ف��رع  بن حماد مدير  اأول ح�شني علي  امل���زم 
الأق�����ش��ام يف  ه��ذه  م��ن  ق�شم  ك��ل  ودور  املختلفة  الأق�����ش��ام  ع��ن  تف�شيليا  عر�شا 

احلفاظ على مكت�شبات الأمن وال�شتقرار يف اإمارة اأبوظبي بدءا من مكافحة 
الكوارث  يف  وامل�����ش��ارك��ة  الر�شمية  امل��ه��ام  واأداء  ال�شخ�شيات  وح��م��اي��ة  ال�شغب 
ان  الريا�شية والفرو�شية ..لفتا اىل  الفعاليات والأن�شطة  والأزم��ات وتاأمني 
�شرطة  يف  املتخ�ش�شة  الإدارات  مع  امل�شتمر  بالتن�شيق  تتم  املهام  ه��ذه  جميع 
اأبوظبي ..كما اأ�شار اإىل اأن اإدارة املهام اخلا�شة تقوم اإ�شافة اإىل كل ذلك بو�شع 
تنفيذها  ومتابعة  ال��دورات  وتنظيم  املناهج  واإع��داد  امليداين  التدريب  خطط 
اخلا�شة  املهام  لإدارة  جولته  ختام  يف  الزائر  الوفد  و�شاهد  النتائج.  وتقييم 

عنا�شر  من  الإدارة  اإليه  و�شلت  الذي  املتطور  امل�شتوى  يعك�س  وثائقيا  فيلما 
مدربة واآليات حديثة جمهزة جتهيزا تاما لتاأمني الدعم اللوج�شتي املطلوب 
مل�شرح الأحداث. وا�شتقبل العقيد را�شد �شعيد ال�شام�شي نائب مدير اإدارة ق 7 
الوفد ال�شباين الزائر حيث ا�شتعر�س امل�شاعد اأول يو�شف الفار�شي من اإدارة 
فرع اجلودة الهيكل التنظيمي ل�إدارة والذي يتكون من فرع التدخل ال�شريع 
وفرع التحليل الأمني وفرع اجلودة وفرع التخطيط ال�شرتاتيجي والأق�شام 
وق�شم  امل�شاندة  املهام  وق�شم  القتالية  ال�شرايا  ق�شم  وهي  الأف��رع  عن  املنبثقة 
تدريبية  ل��دورة  وثائقيا  فيلما  الفار�شي  ا�شتعر�س  كما   .. امليداين  التدريب 
خ�ل  م��ن  الإدارة  اإل��ي��ه  و�شلت  ال��ذي  املتقدم  امل�شتوى  تو�شح   7 ق  ملنت�شبي 

ا�شتخدامها لأف�شل املمار�شات واملعدات.
وقدم العقيد را�شد ال�شام�شي نائب مدير الإدارة لأع�شاء الوفد نبذة عن مهام 
واخت�شا�شات اإدارة ق 7 وا�شرتاتيجيتها وجهودها يف و�شع اخلطط التدريبية 

اخلا�شة بالدورات التاأ�شي�شية واملتقدمة والتخ�ش�شية وغريها.
واأكد العقيد فراني�شيكو �شانتانا رئي�س الوفد اأن هناك اأوجه �شبه كبرية بني 

مهام الإدارات ال�شرطية يف اأبوظبي وخمتلف الإدارات ال�شرطية يف مدريد.
النقل  وو���ش��ائ��ل  احل��دي��ث��ة  وامل��ع��دات  الأ�شلحة  جولته  خ��ت��ام  يف  ال��وف��د  وتفقد 
واأجهزة الت�شال وغريها من املعدات التي ت�شتخدمها اإدارة ق 7 .. كما تقدم 
بال�شكر اإىل دولة و�شعب الإمارات العربية ممثلة يف �شرطة اأبوظبي على حفاوة 

ال�شتقبال وكرم ال�شيافة. 

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: 
BRIGHTON COLLEGE:بطلب الرتخي�س با�شتعمال الع�مة التجارية

املودعة بالرقم :116377     بتاريخ :2008/7/14
وامل�شجلة بتاريخ:2010/4/22

با�ش��م:�س.براينت كوليدج
وعنوانه:اي�شرتن رود ، براينت ، بي ان 2 2 ايه ال ، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:35 الدعاية والع�ن ادارة العمال ت�شيري �شوؤون العمال 
العمال املكتبية جتميع ت�شكيلة من ال�شلع مثل الزياء املدر�شية وما يت�شل بها من معدات وملحقات حل�شاب 
الغري مبا ميكن جمهور امل�شتهلكني من معاينة هذه ال�شلع ب�شكل م�ئم و�شرائها توفري املعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية .
بيانات التعديل:

ا�شم املرخ�س له:�س.مدر�شة حدائق بلووم ذ.م.م
عنوانه:ابوظبي �شارع ال�ش�م

تاريخ التاأ�شري:2012/11/14 تاريخ الرتخي�س:2008/7/14  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  30  مايو 2013 العدد 10806

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: 
BRIGHTON COLLEGE:بطلب الرتخي�س با�شتعمال الع�مة التجارية

املودعة بالرقم :116379     بتاريخ :2008/7/14
وامل�شجلة بتاريخ:2010/4/22

با�ش��م:�س.براينت كوليدج
وعنوانه:اي�شرتن رود ، براينت ، بي ان 2 2 ايه ال ، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:41 خدمات القامة املوؤقتة خدمات توفري الطعام وال�شراب 
خدمات التموين ترتيب اماكن تناول الطعام وال�شراب حلف�ت الزفاف توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة 

هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية .
بيانات التعديل:

ا�شم املرخ�س له:�س.مدر�شة حدائق بلووم ذ.م.م
عنوانه:ابوظبي �شارع ال�ش�م

تاريخ التاأ�شري:2012/11/14 تاريخ الرتخي�س:2008/7/14  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  30  مايو 2013 العدد 10806

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: 
BRIGHTON COLLEGE:بطلب الرتخي�س با�شتعمال الع�مة التجارية

املودعة بالرقم :116378     بتاريخ :2008/7/14
وامل�شجلة بتاريخ:2010/4/22

با�ش��م:�س.براينت كوليدج
وعنوانه:اي�شرتن رود ، براينت ، بي ان 2 2 ايه ال ، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:41 خدمات الرتبية والتعليم التدري�س توفري التعليم باملدار�س 
العدادية والثانوية خدمات املدار�س الداخلية خدمات املكتبات التوجية املهني ادارة الفعاليات خدمات التعليم 
الديني خدمات التعليم يف الهواء الطلق تكوين الفرق الريا�شية وتدريبها تدريب الرتفية لحتفالت الزفاف 
والفعاليات  الريا�شية  والفعاليات  التدريب  ودورات  البحث  وحلقات  العمل  وور���س  املوؤمترات  وادارة  تنظيم 
الثقافية واملع�شكرات توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة 

بهذه اخلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية .
بيانات التعديل:

ا�شم املرخ�س له:�س.مدر�شة حدائق بلووم ذ.م.م
عنوانه:ابوظبي �شارع ال�ش�م

تاريخ التاأ�شري:2012/11/14 تاريخ الرتخي�س:2008/7/14  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  30  مايو 2013 العدد 10806

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
نايف ابو�شكران لت�شجيل الع�مات التجاريه

بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية:
املودعة حتت رقم : 138906    بتاريخ :  07   /   02  /    10 20م

با�ش��م: ال�شيد/ ابراهيم على قنري 
وعنوانه: �س.ب  211614 دبي- المارات 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعايه والع�ن ، اداره توجيه العمال ، وتفعيل الن�شاط املكتبي ،

الواق�عة بالفئة: 35
و�شف الع�مة: مكتوبه باحرف عربيه مميزه 

ال�ش��رتاطات: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة 
القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  30  مايو 2013 العدد 10806

)740( - تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:م.الطامي للتجارة العامة
XPLORA:541( - بطلب لت�شجيل بيانات الع�مة التجارية(

بتاريخ :2012/2/26 )219( - املودعة بالرقم :169812 
بيانات الولوية:

)730( - با�ش��م:م.الطامي للتجارة العامة
وعنوانه:دبي ، بردبي ، الرقة ، �س.ب:15674 ، هاتف: 04/2288846 ، فاك�س/04/2288842

بقيا�س  اخلا�شة  العدد  ال�شاعات وغريها من  بالفئة:14  الواقعة  او اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذلك   -  )512(
الوقت املعادن النفي�شة و اي خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من تلك املعادن او املط�ه بها املعادن الثمينة 

)عدا ادوات القطع ال�شوك وامل�عق( الذهب املجوهرات الذهب املجوهرات والحجار الكرمية .
O يف  و�شف الع�مة:XPLORA ال�تينية ومب�شافات بني حروفها على نحو يوحي باحلركة احلرف 

�شكل دوائر .
ال�ش��رتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  30  مايو 2013 العدد 10806

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية:

بتاريخ :2012/4/17 املودعة حتت رقم :172117 
LEXUS GOLD FOR MEN:با�ش��م

وعنوانه:دبي ، �س.ب:15674 ، ت:04/2288846 ، فاك�س:04/2288842 ، المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املواد  الك�شط  الو���ش��اخ  ازال���ة  ال�شقل  التجميل  م�شتح�شرات  التجميل  م��واد  )الكوزمتيك(  التزيني  م��واد 
العطرية عطور دهن العود اقنعة جتميلية كرميات جتميلية ه�م لغرا�س التجميل كرميات للجلد املدبوغ 
م�شتح�شرات جتعيد ال�شعر كرميات تبي�س الب�شرة م�شتح�شرات جتميل للعناية بالب�شرة ملونات ل�شعر ا�شباغ 

لل�شعر غ�شولت )لو�شن( لل�شعر رذاذ )�شراي( لل�شعر �شامبو �شابون )غري الواردة �شمن فئات اخرى( .
الواق�عة بالفئة:3

ال�شود  باللون  ال�تينية  اح��رف   LEXUS GOLD FOR MEN العبارة  الع�مة:كتبت  و�شف 
ب�شورة مرتادفه على نحو متميز على خلفية باللون ال�شود وقد كتبت الكلمة LEXUS اول تليها الكلمة   

. ا�شفل  من   FOR MEN العبارة  ثم  حتتها   GOLD
ال�ش��رتاطات:ل يوجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  30  مايو 2013 العدد 10806

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية:

بتاريخ :2013/4/10 املودعة حتت رقم :189852 
با�ش��م:الفرا�شة الوردية للتجارة العامة ذ.م.م

وعنوانه:ال�شارقة ، ال�شناعية رقم 12 ، �س.ب: 34800 ، هاتف: 5254594 ، المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات تبيي�س القم�شة ومواد اخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي امل�ب�س م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط �شابون عطور وزيوت عطرية م�شتح�شرات جتميل غ�شول )لو�شن( لل�شعر منظفات ا�شنان(.

الواق�عة بالفئة:3
. f بالحرف ال�تينية ويوجد ر�شم فرا�شه على احلرف farasha و�شف الع�مة:كلمة

ال�ش��رتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  30  مايو 2013 العدد 10806

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد ا�شرف 
خان دين حممد- باك�شتاين 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم  
من   ���ش��ادر    )4106883(
ب��اك�����ش��ت��ان. م��ن ي��ج��ده عليه 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

050/5237978

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/ ا������ش�����د 
بنغ�دي�س   - ع��ب��دال��رووؤف  
�شفره  ج������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
�شادر    )571903( رق���م  
يجده  بنغ�دي�س. من  من  
عليه الت�شال بتليفون رقم 

055/8533892

�ضيف بن زايد: التميز والتحديث من الأهداف ال�طنية التي ل بديل عنها
•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  اأك���د 
التميز  ال����داخ����ل����ي����ة..اأن  ال��������وزراء وزي�����ر  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
باتا  العامة  اخلدمية  القطاعات  خمتلف  يف  والتحديث 
مطلبا وطنيا ل بديل عنه حاثا �شباب الوطن على مواكبة 
م�شتويات  اأعلى  لبلوغ  الب�د  قيادة  تبذلها  التي  اجلهود 
زي���ارة تفقدية قام  ذل��ك خ���ل  والإزده�����ار. ج��اء  النه�شة 
بها �شموه اأم�س الول ملركز تنمية القادة ورعاية املبدعني 
�شيف  الفريق  يرافقه  الوزير  �شمو  ملكتب  العامة  بالأمانة 
عبداهلل ال�شعفار وكيل الوزارة واللواء الركن الدكتور عبيد 
احلريي الكتبي نائب القائد العام ل�شرطة اأبوظبي واللواء 

�شملت  املركز  داخ��ل  الداخلية بجولة  وزي��ر  �شمو  قام  ذلك 
برنامج  ع��ن  م��وج��ز  ���ش��رح  اإىل  وا�شتمع  املختلفة  اأق�شامه 
القيادات  اإع��داد وتاأهيل  اإىل  امل�شتقبل الذي يهدف  قيادات 
ال�شابة يف الوزارة وفق منهجية تطوير متكاملة وبرنامج 
رعاية املبدعني الذي يهدف اإىل اكت�شاف ورعاية املبدعني 
يف الوزارة وتنمية قدراتهم يف جمال الإبداع والبتكار . كما 
اإن�شائه  اأبرز الإجن��ازات التي حققها املركز منذ  اطلع على 
واأن�شطته احلالية وخططه امل�شتقبلية . واأثنى �شمو نائب 
التي  اجلهود  على  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
يبذلها العاملون يف املركز لتطوير العمل مبا يتوافق مع 
متطلبات التميز املوؤ�ش�شي وفق روؤية وا�شرتاتيجية الوزارة 

املنبثقة عن ا�شرتاتيجية احلكومة الحتادية . 

الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل الوزارة امل�شاعد للموارد 
العامون يف وزارة  وامل��دي��رون  وال��ق��ادة  امل�شاندة  واخل��دم��ات 
مدير  ال��درع��ي  �شيف  املقدم  من  �شموه  واطلع  الداخلية. 
مركز تنمية القادة ورعاية املبدعني على �شري العمل باملركز 
لأف�شل  وفقا  تاأ�شي�شها  مت  التي  التقييم  خم��ت��رات  وزار 
املمار�شات العاملية يف هذا املجال . وا�شتمع اإىل �شرح موجز 
من الرائد الدكتور عمر اإبراهيم اآل علي رئي�س ق�شم تقييم 
تخدم  التي  واأهدافه  التقييم  اآلية  عن  املركز  يف  الكفاءات 
امل�شتخدمة  والأدوات  الداخلية  وزارة  وا�شرتاتيجية  روؤي��ة 
يف التقييم والتي مت تطويرها وفق املعايري الدولية ومبا 
ومرافقوه  �شموه  و�شاهد  الإم����ارات  جمتمع  م��ع  يتما�شى 
عملية تقييم حية كانت جتري باملركز اأثناء الزيارة . بعد 

رئي�ض ال�زراء اجلزائري يبحث مع عبداهلل بن زايد �ضبل تعزيز العالقات الثنائية 
•• اجلزائر-وام:

زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  التقى 
اآل نهيان وزير اخلارجية يف العا�شمة 
ام�����س م��ع��ايل عبداملالك  اجل��زائ��ري��ة 
���ش���ل رئ��ي�����س ال�����وزراء اجل���زائ���ري . 
ون��ق��ل ���ش��م��وه خ����ل ال��ل��ق��اء حتيات 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل وحتيات الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

قنوات  وتعميق  وتو�شيع  وتطويرها 
اجلانبني  ب����ني  ال���ث���ن���ائ���ي  ال���ت���ع���اون 
متمنيا �شموه للجزائر و�شعبها دوام 
اأ�شاد  جانبه  من  والإزده����ار.  التقدم 
بالع�قات  الوزراء اجلزائري  رئي�س 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وم���ا ���ش��ه��ده ال��ت��ع��اون من 
تقدم وتطور يف العديد من املجالت 
وتطويرها  بدعمها  الكفيلة  وال�شبل 
امل�شرتكة بني  امل�شالح  ملا فيه خدمة 
ال��ل��ق��اء بحث  ال��ب��ل��دي��ن. ومت خ����ل 
القائمة  وال�شداقة  التعاون  ع�قات 
بني دول��ة الإم���ارات واجلزائر و�شبل 

و  ال�����ش��غ��رية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  و  ال�شناعة 
املتو�شطة و ترقية الإ�شتثمار ومعايل 
عمارة بن يون�س وزير تهيئة الإقليم 
و البيئة واملدينة و�شعادة حممد علي 
نا�شر الوايل املزروعي �شفري الدولة 
ل���دى اجل���زائ���ر. وك����ان ���ش��م��و ال�شيخ 
اآل نهيان قد و�شل  عبداهلل بن زايد 
الدويل  بومدين  ه���واري  مطار  اىل 
معايل  ا�شتقباله  يف  كان  حيث  اليوم 
ع��ب��د امل���ال���ك ���ش���ل رئ��ي�����س ال�����وزراء 
امل�شئولني  اجلزائري وعدد من كبار 

اجلزائريني.

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
الوزراء  رئي�س  معايل  ..اىل  امل�شلحة 
اىل  ال��ذي حمله حتياته  اجل��زائ��ري 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�شمو  اأول  وللفريق  مكتوم  اآل  را�شد 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ومتنياته ل�مارات املزيد من التقدم 
والزدهار. واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان خ�ل اللقاء اأهمية 
دولة  بني  الثنائية  الع�قات  تعزيز 
قيادتي  وحر�س  واجلزائر  الإم��ارات 
الع�قات  هذه  تفعيل  على  البلدين 

وتنمية  تطوير  يف  جهودهما  تعزيز 
والتجارية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ع���ق��ات 
ال�شتثمارات  وت�����ش��ج��ي��ع  امل�����ش��رتك��ة 
املتقدمة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  وامل�������ش���اري���ع 
امل���ت���ج���ددة التي  وجم�����الت ال��ط��اق��ة 
حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ال��ب��ل��دي��ن. ك��م��ا مت 
اآخر  حول  النظر  وجهات  ا�شتعرا�س 
امل�شتجدات والتطورات الراهنة على 
امل�شتويني الإقليمي والدويل وب�شكل 
ال�شرق  يف  ال�������ش����م  ع��م��ل��ي��ة  خ���ا����س 
الأو���ش��ط والأزم����ة ال�����ش��وري��ة. ح�شر 
وزير  رحماين  �شريف  معايل  اللقاء 
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•• راأ�س اخليمة - الفجر

اإدارة امل��رور والدوريات  اأف��راد  متكن 
اأق���ل من  راأ�����س اخل��ي��م��ة يف  ب�شرطة 
10 دقائق من �شبط مواطن يدعى 
)ع.�س.ع( يبلغ من العمر 26 عاماً 
بعد ت�شببه يف وقوع حادث ا�شطدام 
م�����روري م���ع م��رك��ب��ة اأخ�����رى وجهاً 
ل��وج��ه ث��م ولذ ب��ال��ف��رار م��ن موقع 

احلادث .
 وع��ل��م��ت ال�����ش��رط��ة ب����احل����ادث اثر 
لغرفة  عهاجلة  ب�شورة  ب���غ  ورود 
�شخ�شان  بتعر�س  يفيد  العمليات 
ويبلغان  ال���ش��ي��وي��ة  اجل��ن�����ش��ي��ة  م��ن 
عاماً حلادث   24 و   20 العمر  من 
الطرق  باإحدى  لوجه  ت�شادم وجهاً 
ب����راأ�����س اخل���ي���م���ة )ذات  ال���داخ���ل���ي���ة 
اجت����اه����ني( واأ�����ش����ف����ر احل�������ادث عن 
بليغة  ب��ا���ش��اب��ات  اأح��ده��م��ا  اإ���ش��اب��ة 
 ، ا���ش��اب��ت��ه متو�شطة  ك��ان��ت  والآخ����ر 
بالفرار  املت�شبب  ال�شائق  لذ  بينما 

من موقع احلادث .

منخ�س  علي  عبداهلل  العقيد  وق��ال 
وال��دوري��ات على  امل���رور  ادارة  مدير 
ال�شرطة  ار���ش��ال دوري����ات  ال��ف��ور مت 
الإ�شعاف  و�شيارات  املباحث  واأف���راد 

اخليمة  راأ�������س  ب�����ش��رط��ة  والإن�����ق�����اذ 
امل�شابني  نقل  ج��رى  حيث  للموقع 
اجلهات  كثفت  بينما  امل�شت�شفى  اىل 
املت�شبب  عن  البحث  جهود  الأمنية 

ي�شم  ف���ري���ق  ف�����ش��ك��ل��ت  احل������ادث  يف 
، ويف  والتحري  البحث  عنا�شر من 
 10 ع��ن  تقل  زمنية  ف��رتة  غ�شون 
واإح�شاره  عليه  القب�س  مت  دق��ائ��ق 

ان���ه بعد  ال�����ش��رط��ة م�����ش��ريا اىل  اىل 
ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه مت حتويل  ان��ت��ه��اء 
ملف احلادثة اىل اجلهات املخت�شة 
القانونية  الإج�������راءات  لإ���ش��ت��ك��م��ال 

ال�زمة .
 ومن جانبه، يوؤكد مدير اإدارة املرور 
والدوريات ب�شرطة راأ�س اخليمة ، اأن 
الأجهزة ال�شرطية على كفاءة عالية 
وج���اه���زي���ة م��ت��ق��دم��ة ل��ل��ك�����ش��ف عن 
ونا�شد  للعدالة،  وتقدميهم  اجلناة 
القيادة  ب�����ش��رورة  ال�شائقني  جميع 
والتقيد   ، م��ن��خ��ف�����ش��ة  ب�������ش���رع���ات 
لوقوع  تفادياً   ، امل��روري��ة  بالأنظمة 

احلوادث املرورية .
راأ�س  �شرطة  حر�س  من  وانط�قاً 
املواطنني  ���ش���م��ة  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة 
اهلل  ع���ب���د  ال��ع��ق��ي��د  زار  وامل���ق���ي���م���ني 
م��ن��خ�����س وع����دد م���ن ���ش��ب��اط امل���رور 
امل�شابان  ال�����ش��خ�����ش��ني  والأف����������راد 
ل�إطمئنان  بامل�شت�شفى  ب��احل��ادث 
ع��ل��ى ���ش���م��ت��ه��م��ا و���ش��ح��ت��ه��م��ا بعد 

احلادث.

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

حول  املجتمعية  م��ب��ادرات��ه��ا  �شمن 
ت���ع���زي���ز ال���ث���ق���اف���ة امل�����روري�����ة لدى 
اجلميع، و�شمن حم�تها التوعوية 
اأطلقت  العام،  م��دار  على  امل�شتمرة 
ب�شرطة  وال����دوري����ات  امل����رور  اإدارة 
حتت  توعوية  حملة  اخليمة  راأ����س 
تبداأ   .. ال��ط��ري��ق  ���ش���م��ة   ( ���ش��ع��ار 
بك( وت�شتمر ملدة 3 اأ�شهر واملوجهة 
جلميع اأفراد املجتمع بالتعاون مع 
امل��دار���س وموظفي  ع��دد م��ن طلبة 
املوؤ�ش�شات واجلهات احلكومية منها 
عبداهلل  العقيد  واأك���د   . واخل��ا���ش��ة 
امل����رور  اإدارة  م��دي��ر  م��ن��خ�����س  ع��ل��ي 
اخليمة  راأ����س  ب�شرطة  وال���دوري���ات 
راأ�س  �شرطة  تلعبه  ال���ذي  ال���دور   ،
ا�شرتاتيجية  ت��ط��ب��ي��ق  يف  اخل��ي��م��ة 
خف�س  اأج���ل  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
حوادث الوفيات ، وذلك من خ�ل 
بتنظيم  املتمثلة  امل�شتمرة،  التوعية 
التوعوية  احل��م���ت  م��ن  ال��ع��دي��د 
واإقامة  وال����ن����دوات،  وامل��ح��ا���ش��رات 
املعار�س املختلفة مع جميع اجلهات 
واملدار�س بالإمارة، موؤكدين اأهمية 
ال�شركاء يف حتقيق اأهدافنا الرامية 

والإ�شابات  الوفيات  من  احلد  اإىل 
ب�شبب  احل����������وادث  ع����ن  ال����ن����اجت����ة 
تنفيذ  يف  وال����م���ب���الة  الإه����م����ال 
من  و�شعت  التي  املرورية  القواعد 

اأجل حماية اأرواحهم .
حم�تها  تكثف  الإدارة  اأن  واأ�شاف 
املادي،  للربح  ل  التوعية  اأج��ل  من 
اأكر  اإىل  ت��وج��ي��ه��ه��ا  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 

�شريحة ممكنة من اجلمهور، لفتاً 
اإىل اأن الهدف من هذه احلم�ت هو 
اأفراد  امل��روري وحث  ال�شارع  �شبط 
اجلمهور على اللتزام بال�شلوكيات 
م�شتخدمي  واح����رتام  ال�شحيحة 
الطريق والتقيد بالأنظمة املرورية 
التي و�شعت للحفاظ على �ش�مة 

اجلميع . 

ونا�شد منخ�س ال�شائقني، ب�شرورة 
جتاوزها،  وع��دم  بالأنظمة  التقيد 
للمحافظة على الأرواح واملمتلكات، 
خمتلف  ب���ني  ال���ت���ع���اون  اإىل  داع���ي���اً 
منظومة  اإىل  للو�شول  القطاعات 
هدف  حت��ق��ي��ق  يف  ت�شهم  م��ت��ك��ام��ل��ة 
من  وخ���ال  وم�شتقر  اآم���ن  جمتمع 

احلوادث املرورية . 

اأحمد  امل���ق���دم  اأ�����ش����ار  م���ن ج���ان���ب���ه، 
التوعية  ف�������رع  م�����دي�����ر  ال���������ش����م، 
والإع��������م امل������روري ب�������اإدارة امل����رور 
قامت  الإدارة  اأن  اإىل  وال���دوري���ات، 
توعوي  ب��رو���ش��ور   5000 ب���اإع���داد 
لهذه احلملة، والتي �شيتم توزيعها 
مب���خ���ت���ل���ف امل����ن����اط����ق وال�����������ش�����وارع 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  واجل����ه����ات 
تناولت  حيث  ب���الإم���ارة،  وامل��دار���س 
ال���ت���ع���ري���ف ب������احل������وادث امل����روري����ة 
جانب  اإىل  ل��ه��ا،  العامة  والأ���ش��ب��اب 
املرورية،  امل��خ��ال��ف��ات  اأ���ش��ب��اب  ���ش��رح 
ومنها ال�شرعة الزائدة والتجاوزات 
اخلاطئة وع��دم رب��ط ح��زام الأمان 
وق���ط���ع الإ������ش�����ارة احل����م����راء وع���دم 
ام���ت����ك رخ�����ش��ة ال���ق���ي���ادة وع���دم 
املخالفات،  من  وغريها  جتديدها، 
والإر�شادات  الن�شائح  م��ن  وبع�س 
ال�ش�مة  ل�شمان  اتباعها  الواجب 
املجتمع  ع��ل��ى  والإب����ق����اء  ل��ل��ج��م��ي��ع 

خالياً من احلوادث والوفيات .
واأبان النقبي ان مثل هذه احلم�ت 
�شائقي  ل���دى  التثقيف  روح  ت��ع��زز 
امل��رك��ب��ات وال�����ش��ب��اب ب��ال���ش��اف��ة اىل 
النتائج اليجابية التي تعقب هذه 

احلم�ت.

•• عجمان ـ حممد بدير 

على  احل��ا���ش���ت  الأع��م��ال  �شيدات  م��ن  ع��دد  مب�شاركة 
اأعمال عجمان،  رخ�شة بدايات والتابعة ملجل�س �شيدات 
ن��ظ��م م��رك��ز خ��دم��ة ال��ع��م���ء ب�����الإدارة ال��ع��ام��ة للدفاع 
افتتحه  وال��ذي  ال��واح��د  اليوم  بعجمان معر�س  امل��دين 
�شعادة العميد �شالح �شعيد املطرو�شي مدير عام الإدارة 
باملعر�س  �شارك  وق��د   ، بعجمان  امل��دين  للدفاع  العامة 
و�شباط  وعمال  اإطفائيني  من  املوظفني  فئات  جميع 
املتعاملني بالإدارة  و�شباط �شف واأفراد بالإ�شافة اىل 
للتعرف على منتجات الرخ�س امل�شاركة وتذوق منتجات 

الطعمة وامل�شروبات املقدمة منهم.
ويهدف تنظيم املعر�س اىل ت�شجيع ل�أ�شر املنتجة ، و 
تاأكيدا ً للتعاون املثمر والبناء بني الإدارة العامة للدفاع 

اأع���م���ال عجمان  ���ش��ي��دات  – ع��ج��م��ان و جمل�س  امل���دين 
وكذلك حتقيق الهدف ال�شنوي �شمن اخلطة الت�شغيلية 
ب�����الإدارة ب�شمان  2013 مل��رك��ز خ��دم��ة ال��ع��م���ء  ل��ع��ام 
الفئات  جميع  م��ع  اخل��ارج��ي  الت�����ش��ال  فاعلية  حتقيق 
املعنية بالإدارة والذي يحقق الهدف الإ�شرتاتيجي وهو 
املرجوة  الإ�شرتاتيجية  للخطة  وتنفيذا   ، الوعي  رف��ع 

ملجل�س �شيدات اأعمال عجمان. 
هذا ويعمل جمل�س �شيدات اأعمال عجمان على امل�شاركة 
م�شاريع  ت�شجيع  ب��ه��دف  تنظيمها  وك��ذل��ك  ب��امل��ع��ار���س 
�شيدات الأعمال وظهور منتجاتهم والتعريف بها لأكر 
عدد ممكن من الأفراد، واإتاحة املنتجات للجمهور حيث 
تزور معار�شهم عدة موؤ�ش�شات ودوائر، خا�شة وان اأغلب 
هذه الرخ�س منزلية ولي�س لديها حم�ت خا�شة مما 

يزيد من اأهمية هذه املعار�س وفعاليتها.

•• ال�سارقة -وام: 

ال�����ش��ارق��ة اخلريية  ب�����ادرت ج��م��ع��ي��ة 
لإغاثة  عاجلة  اإغاثة  حملة  بتنظيم 
املت�شررين يف جمهورية بنج�دي�س 
جراء الإع�شار الذي �شرب ال�شواحل 
ا�شم  عليه  ويطلق  للب�د  اجلنوبية 
اع�شار حما�شن. وكان وفد اجلمعية 

برئا�شة حممد حمدان الزري مدير 
توجه  ق��د  باجلمعية  امل�شاريع  اإدارة 
لتقدمي  بنغ�دي�س  جمهورية  اىل 
البنغايل  لل�شعب  وامل�شاعدة  ال��ع��ون 
جراء الأ�شرار واخل�شائر التي حلقت 
ب�شكان املناطق التي �شربها الإع�شار 
اإدارة  جم��ل�����س  اإن  ال������زري  وق�����ال   .
بن  ع�شام  ال�شيخ  برئا�شة  اجلمعية 

ب�شرعة  ق��رارا  اتخذ  القا�شمي  �شقر 
للمت�شررين  اإغ��اث��ة  حملة  ت��ق��دمي 
بغية  ب���ن���غ����دي�������س  ج���م���ه���وري���ة  يف 
التخفيف من الأ�شرار الواقعة على 
ك��ث��ري م��ن ال�����ش��ك��ان ال��ذي��ن ت�شرروا 
م���ن الإع�������ش���ار وال��ف��ي�����ش��ان��ات التي 
اج��ت��اح��ت ال��ق��رى وامل��ن��ازل مم��ا اأدى 
اإىل اإج�ء مئات الآلف من ال�شكان 
ع��ن م��ن��ازل��ه��م . واأو����ش���ح ال����زري اأن 
حملة الإغاثة �شملت منطقتني وبلغ 
اربعة  قرابة  منها  امل�شتفيدين  ع��دد 
منطقة  يف  مت  ح��ي��ث  �شخ�س  اآلف 
ب���رغ���ون���ا ت���وزي���ع زن����ك ���ش��ن��ك��و وبلغ 
اأ�شره   130 امل�شتفيدة  الأ���ش��ر  ع��دد 
يف ح��ني مت��ت اإغ��اث��ة 650 اأ���ش��رة يف 
طرود  وت���وزي���ع  ب���دواخ���ايل  منطقة 
غذائية . ويذكر اأن اإع�شار حما�شن 
جنوب  ���ش��واح��ل  ���ش��رب  ببنغ�دي�س 
الب�د ورافق الإع�شار اأمطار غزيرة 
ورياح قوية و�شلت �شرعتها اإىل مائة 
ك��ي��ل��وم��رت يف ال�����ش��اع��ة وت�����ش��ب��ب��ت يف 
اأمواج بلغ ارتفاعها اكرث من مرتين 
ويف ح�شيلة اأولية قالت ال�شلطات اإن 
يف  الإع�����ش��ار  ب�شبب  قت�  �شخ�شني 
بنغ�دي�س وذلك بعد اأن اأوقع �شبعة 

قتلى يف �شري�نكا.

•• اأبوظبي-وام:

����ش���ه���د م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ه�������ادف بن 
ام�س  العدل  وزي��ر  الظاهري  جوعان 
ال�شنوي  امل��ل��ت��ق��ي  ف��ع��ال��ي��ات  اف���ت���ت���اح 
والت�شريع  ال��ف��ت��وى  لإدارة  ال���ث���اين 
اأب����و ظ��ب��ي مب�شاركة  ع��ق��د يف  وال����ذي 
60 جهة حكومية واحتادية بح�شور 
الق�شاة  من  �شخ�س   100 من  اأك��رث 
وذلك  واملتخ�ش�شني  وامل�����ش��ت�����ش��اري��ن 
�شمن مبادرات وزارة العدل ل�لتقاء 
على  ل�ط�ع  واملتعاملني  بال�شركاء 

م�حظاتهم ومقرتحاتهم.
واأكد معاليه خ�ل لقائه مع امل�شاركني 

بامللتقى على اأهمية التوا�شل من قبل 
اإدارات وزارة العدل كافة باعتبار ذلك 
جلمهور  للو�شول  الطرق  اأف�شل  من 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وال�����ش��رك��اء ول��ت��ع��زي��ز دور 
الوزارة يف تقدمي اخلدمات القانونية 

يف ال�شورة املثلي.
ب�شرورة  العدل  وزي��ر  معايل  وطالب 
احلر�س على تكرار مثل هذه اللقاءات 
الوزارة  اإدارات  على  الفائدة  لتعميم 
واجلهات املجتمعية امل�شاركة ..موجها 
امل�شاركني  م����ن  ل��ل��ح�����ش��ور  ال�������ش���ك���ر 
واأراء  مب��ق��رتح��ات  امللتقى  لإث��رائ��ه��م 
ب���ن���اءة. ك��م��ا وج���ه ���ش��ع��ادة حم��م��د بن 
العدل  وزارة  وك���ي���ل  ال����ب����ادي  ح���م���د 

ب�شرورة قيام الإدارات املعنية بالوزارة 
املتعاملني  م��ع  ال���دائ���م  ال��ت��وا���ش��ل  يف 
وال�شركاء باعتبار ذلك جزءا من روؤية 
ال��وزارة كنموذج يحتذي به يف حتقيق 
القانونية  اخلدمات  وتقدمي  العدالة 
وذلك تعزيزا ل�أهداف الإ�شرتاتيجية 
اإطار التعاون الفاعل مع اجلهات  ويف 
التطورات  م���ع  ي��ت��واك��ب  مب���ا  امل��ع��ن��ي��ة 

وامل�شتجدات املحلية والدولية.
وتناول امللتقى خ�ل جل�شاته العديد 
من املحاور حيث ا�شتعر�س م�شت�شارو 
وال��ت�����ش��ري��ع ط��ب��ي��ع��ة ونظام  ال��ف��ت��وى 
الفتوى  اإدارة  خدمات  واآل��ي��ات  العمل 
و�شبل  املتعاملني  خلدمة  والت�شريع 

التعامل مع �شعوبات التطبيق الأمثل 
وامل�شتهدف  لجن����از  ���ش��رع��ة  ل�����ش��م��ان 
لرفع كفاءة العمل لآليات تقدمي تلك 

اخلدمات يف اإطار خدمة املتعاملني.
واك���������د ال����ق����ا�����ش����ي ����ش���ل���ط���ان را�����ش����د 
ل�شوؤون  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل  امل��ط��رو���ش��ي 
الدولة  وق�شايا  والت�شريع  ال��ف��ت��وى 
قطاعه  يف  ك��اف��ة  العاملني  و  حر�شه 
على بناء ع�قات تعاون وتن�شيق دائم 
مع املتعاملني من خمتلف القطاعات 
توجهات  دع������م  ب����ه����دف  احل���ك���وم���ي���ة 
اإىل  ال��رام��ي��ة  الإدارة  واإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
توثيق الع�قات مع املتعاملني وكذلك 

توجهات احلكومة الحتادية.

حر�شهم  املتعاملني  املطرو�شي  و�شكر 
ع��ل��ى ح�����ش��ور امل��ل��ت��ق��ى ال����ذي تعتره 
وزارة العدل من اأهم القنوات الفعالة 
وال�شتماع  املتعاملني  م��ع  للتوا�شل 
لروؤية  ..حت��ق��ي��ق��ا  م���ح��ظ��ات��ه��م  اإىل 
الوزارة يف اأن تكون منوذجا يحتذى به 
وتقدمي اخلدمات  العدالة  يف حتقيق 
الهدف  اإىل حتقيق  و�شول  القانونية 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي ل���ل���وزارة ال���رام���ي اإىل 
تطوير اأداء اجلهاز القانوين بالوزارة 
وامل�شتجدات  التطورات  يواكب  ب�شكل 
امللتقى  وي��ه��دف  وال���دول���ي���ة.  امل��ح��ل��ي��ة 
اإىل الط�ع على م�حظات اجلهات 
م�����ن تقدمي  ت���ت���م���ك���ن  ح���ت���ى  وذل��������ك 

على  الإدارة  يف  القانونية  اخل��دم��ات 
اأكمل وجه والقدرة على التوا�شل مع 
تراها  التي  بالطريقة  كافة  اجل��ه��ات 
اأن�شب واأ�شرع يف اإجناز اخلدمات التي 
تقدمها من مراجعة العقود و�شياغة 

القانوين.  الراأي  اإبداء  اأو  الت�شريعات 
وحث الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون الفتوى 
وال��ت�����ش��ري��ع وق�����ش��اي��ا ال���دول���ة خ�ل 
امللقتى املتعاملني كافة على التوا�شل 
الإدارة  يف  املعنية  اجلهات  مع  ال��دائ��م 

ال�شالح  يحقق  مبا  التعاون  لتوطيد 
العام يف جمال الرد على ال�شتف�شارات 
الت�شريعات  وم���راج���ع���ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وال��ق��وان��ني وال��ل��وائ��ح وال��ع��ق��ود التي 

حتتاجها اإداراتهم.

•• عجمان ـ الفجر 

جت����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س  ع���ق���د 
الثاين  و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان اج��ت��م��اع��ه 
عبداهلل  �شعادة  برئا�شة  لعام2013 
الدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  امل���وي���ج���ع���ي 

ل�ط�ع على م�شتجدات العمل.
واأك�����د امل��وي��ج��ع��ي خ����ل الج��ت��م��اع - 
الذي ح�شره حمد بن را�شد النعيمي، 
الإدارة  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 
ال��ن��ع��ي��م��ي النائب  اأح���م���د  ب���ن  و����ش���امل 
الإدارة  جم���ل�������س  ل���رئ���ي�������س  ال�����ث�����اين 
اهمية  على  الإدارة،  جمل�س  واأع�شاء 

اللقاءات الدورية ل�ط�ع على �شري 
العمل ومتابعته وتبادل وجهات النظر 
ومناق�شة ما ي�شتجد من اأعمال خا�شة 
املتوا�شل  ال���دع���م  م��ث��م��ن��ا  ب��ال��غ��رف��ة، 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د بن 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد 
حاكم عجمان الذي حتظى به الغرفة 
جتاه  وم�شوؤولياتها  اأعمالها  اأداء  يف 
المارة  يف  وال�شناعة  التجارة  قطاع 
جتاه  م��ه��ام��ه��ا  دع����م  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

املجتمع.
ك��م��ا اك���د ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل على 
ل�رتقاء  ���ش��م��وه  ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ 

التي  التميز  معايري  وفق  الأداء  بهذا 
بيئة  ا�شتمرارية حت�شني  تنعك�س على 
التي  ال�شرتاتيجية  وتطبيق  العمل 

مت و�شعها لهذا العام.
وخ�ل الجتماع اأ�شاد اأع�شاء جمل�س 
الإدارة بتنظيم الغرفة ملعر�س عجمان 
والذي   2013 وال��ت��دري��ب  للتعليم 
اأق��ي��م لأول م��رة ولق��ى ا���ش��ادة مميزة 
من جمتمع رجال الأعمال واملهتمني 
الإمارة  يف  والتدريب،  التعليم  بقطاع 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ع���ام  ب�شكل  وال���دول���ة 
ال�شفر  ���ش��وق  م��ع��ر���س  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
لإمارة  خا�س  بجناح   2013 العربي 

لأهداف  حتقيقاً  جاء  وال��ذي  عجمان 
بتنويع  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ال����غ����رف����ة 
ال���ش��ت��ث��م��ارات وم��ن��ه��ا ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

القطاع ال�شياحي.
الإدارة  جم��ل�����س  اأع�������ش���اء  اأث���ن���ى  ك��م��ا 
عجمان  مل��وؤمت��ر  ال��غ��رف��ة  تنظيم  ع��ل��ى 
والذي   ، ال�����ش��ادرات  لتنمية  ال����دويل 
ال��غ��رف��ة م���ن خ���ل��ه بتعريف  ���ش��ع��ت 
ال�شتثمار  ب���ف���ر����س  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
املتاحة يف الإمارة، معربني عن اأملهم 
يف  وامل�شاركة  التنظيم  يف  بال�شتمرار 
على  تعمل  التي  امل��وؤمت��رات  تلك  مثل 
وال�شناعة  التجارة  قطاعات  تن�شيط 

وال�شياحة يف اإمارة عجمان.
مناق�شة  الج����ت����م����اع  خ�������ل  ومت������ت 
واعتماد جدول الأعمال الذي ت�شمن 
ت�شديق حم�شر الجتماع ال�شابق كما 
تناول الجتماع عدداً من املو�شوعات 
اعتماد  ومت  ال��ع��م��ل  ب�����ش��ري  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
املالية  ل��ل�����ش��ن��ة  اخل���ت���ام���ي  احل�������ش���اب 

املن�شرمة 2012.
كما مت عر�س الت�شور املقرتح لرنامج 
ال�شغرية  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ش��اري��ع  دع����م 
واملتو�شطة، وذلك انط�قا من حر�س 
وتطوير  املواطنني  دع��م  على  الغرفة 

م�شروعاتهم ال�شغرية واملتو�شطة.

�شركة  تفعيل  مناق�شة  مت��ت  وبعدها 
ا���ش��ت��ث��م��اري��ة ت��اب��ع��ة ل��ل��غ��رف��ة، ك����ذراع 
ا���ش��ت��ث��م��اري خ��ا���س ب��ال��غ��رف��ة ك��م��ا مت 
ع��ر���س م��ذك��رة ح��ول خ��دم��ة التاأمني 

ال�شحي لأع�شاء الغرفة .
ويف ختام الجتماع قدم رئي�س جمل�س 
عجمان  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
جمل�س  اأع�شاء  من  للح�شور  ال�شكر 

اأفكارهم  وطرح  تفاعلهم  على  الإدارة 
ي�شاهم  مم��ا  يقدمونها  ال��ت��ي  ال��ب��ن��اءة 
نه�شة  ودع���م  ال��غ��رف��ة  عمل  تعزيز  يف 

احلركة القت�شادية بالإمارة.

وزير العدل يفتتح فعاليات امللتقي ال�ضن�ي الثاين لإدارة الفت�ى والت�ضريع

جمل�ض اإدارة غرفة عجمان يعقد اجتماعًا لالإطالع على م�ضتجدات العمل

•• ابوظبي-الفجر:

�شوؤون  ب����وزارة  وال��ب��ح��وث  للوثائق  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  اأه���دى 
مبوا�شيع  القيمة  الكتب  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  ال��رئ��ا���ش��ة 
العقابية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  ال���ع���ام���ة  الإدارة  اإىل  م��ت��ن��وع��ة 
والإ�ش�حية التابعة لوزارة الداخلية، وياأتي ذلك يف �شياق 
حر�س املركز على ال�شراكة املجتمعية، وم�شاندة موؤ�ش�شات 
الإر�شادي والإ�ش�حي لنزلء  الدعم  العام، وبهدف  النفع 
القائمني  مع  ورفدهم  والإ�ش�حية،  العقابية  املوؤ�ش�شات 
ال�شلة  ذات  الكتب  م��ن  مب��زي��د  املوؤ�ش�شات  تلك  اإدارة  على 
مب��ه��ام امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ���ش���ح��ي��ة- ال��ت��ي ترثي 

املكتبات املخ�ش�شة لهم والتابعة لتلك املوؤ�ش�شات.
عليه  القائمني  من  اإمي��ان��اً  املركز  ه��ذه اخلطوة من  وتاأتي 
العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  امل��ع��ريف يف  ت��ع��زي��ز احل��ق��ل  ب����دوره يف 
يف  لأوقاتهم  ال��ن��زلء  ا�شتثمار  يف  ي�شهم  مبا  والإ�ش�حية 
بع�س  ع��ل��ى  والط�����ع  امل��واه��ب  وتنمية  امل��ع��رف��ة  حت�شيل 
والإر�شادية  الإ�ش�حية  الكتب  املعارف عر جمموعة من 
والتثقيفية؛ ما ي�شهم يف تقومي �شلوكهم، كما اأنها تن�شجم 
مع حر�س وزارة الداخلية على توفري كافة اأوجه الرعاية، 
العقابية  امل��ن�����ش��اآت  ل��ن��زلء  التثقيفية  ال��رع��اي��ة  �شيما  ول 
والإ�ش�حية، واإعدادهم اإعداداً �شليماً لإدماجهم بني اأبناء 

املجتمع بعد الإفراج عنهم، 

ق�شم  رئي�س  احلمادي  اهلل  عبد  حممد  الدكتور  �شكر  وق��د 
مراجعة وتدقيق الأبحاث املركز الوطني للوثائق والبحوث 
على هذه املبادرة النبيلة، واأ�شاد بقيمتها، م�شرياً اإىل مكانة 
هذه املجموعة من الكتب يف اإثراء مكتبة الإدارة ببع�س ما 

حتتاج اإليه يف املجال الثقايف.
العامة  الإدارة  ت��ط��ل��ع��ات  ع��ل��ى  احل���م���ادي  ال��دك��ت��ور  واأك�����د 
التعاون  من  مزيد  اإىل  والإ�ش�حية  العقابية  للموؤ�ش�شات 

مع املركز الوطني للوثائق والبحوث.
قدم  والبحوث  للوثائق  الوطني  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير 
اأخرى  والإ�ش�حية جمموعة كبرية  العقابية  للموؤ�ش�شات 

من الكتب قبل ب�شعة اأ�شهر.

املركز ال�طني لل�ثائق والبح�ث يهدي الإدارة العامة للم�ؤ�ض�ضات العقابية والإ�ضالحية جمم�عة من الكتب

دفاع مدين عجمان ينظم معر�ض الي�م ال�احد لرخ�ض بدايات مبقر الدارة

خريية ال�ضارقة تبادر اىل اإغاثة املت�ضررين من اإع�ضار حما�ضن ببنجالدي�ض

ت�سبب يف ا�سابة �سخ�سني 

مرور راأ�ض اخليمة يقب�ض �ضائقا هرب من مكان احلادث خالل 10 دقائق

مرور راأ�ض اخليمة يطلق حملة )�ضالمة الطريق .. تبداأ بك( 
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          يف الدعوى رقم 2012/1000 عقاري كلي- دبي

اع�ن املدعى عليها الثانية: �شركة تي ا�س ايه انرتنا�شيونال
مبوجب احلكم ال�شادر من حمكمة دبي البتدائية فقد مت تعيينا خبريا يف 
الدعوى املذكورة اع�ه وقد مت البدء باأعمال اخلرة الهند�شية يف الدعوى 
ديرة-  مبنطقة  الكائن  اخلبري  مكتب  اىل  احل�شور  عليكم  يتوجب  لذا 
هاتف   )FL-05( رقم  مكتب  الول  الطابق  التجاري  هيل  ابو  مركز  دبي- 
2669246-04 فاك�س 2669245-04 خ�ل ث�ثة ايام من تاريخ الن�شر ل�شت�م 
م�شتندات الدعوى وتقدمي دفوعكم ودفاعكم فيما هو موجه اليكم وال �شوف 

يتم ا�شتكمال اعمال اخلرة حتى يف غيابكم.
  اخلبري املنتدب

املهند�ص/ زكريا حممود عبد العليم                                                     

اعالن اجتماع خربة
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بالون المارات للهدايا

 رخ�شة رقم:CN 1049687 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الع�ن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3.57

تعديل ا�شم جتاري:من/بالون المارات للهدايا
EMIRATES BALLOON GIFTS

اىل/بالون المارات للمنا�شبات 
EMIRATES BALLOON EVENTS

املزروعي اىل  بناية �شيف حممد �شيف  �شارع  ابوظبي  ابوظبي  تعديل عنوان/من 
ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع النجدة حمل رقم 14 بناية رقم 5072 �شرينة مطر 

را�شد املن�شوري زوجة معايل حممد �شالح عبداهلل الدرمكي
تعديل ن�شاط/ا�شافة تعهدات احلف�ت واملنا�شبات الرتفيهية )9000102(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خ�ل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بدر املدينة للنقليات العامة

 رخ�شة رقم:CN 1460030 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الع�ن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة بدر املدينة للنقليات العامة
BADER ALMADINA GENERAL TRANSPORTING EST

اىل/بدر املدينة لل�شيانة العامة 
BADER AL MADINA GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال التطيني للمباين )الب��شرت( )4330009(

او  الرخام  او  الباركية  او  بالب�ط  واجلدران  الر�شيات  تغطية  ن�شاط/ا�شافة  تعديل 
ال�شرياميك او املوزاييك )4330019(

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال الطابوق )4330001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال ب�ط الر�شفة املت�شابكة )البا�شكو والكارب�شتون( )4330008(

تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خ�ل 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإع����������الن
ل�دوات  يرثب  ال�ش�����ادة/حم�ت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املنزلية  رخ�شة رقم:CN 1133035 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الع�ن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/حم�ت يرثب ل�دوات املنزلية
YATHRIB HOUSE HOLD STORES

اىل/مطعم يرثب 
YATHRIB RESTAURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
تعديل ن�شاط/حذف بيع اللعاب ولعب الطفال - بالتجزئة )4764001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الدوات والواين املنزلية - بالتجزئة )4759007(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  الع�ن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خ�ل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإع����������الن
ال�شعبي  اجلوهرة  مطبخ  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتعهدات ولئم الفراح  رخ�شة رقم:CN 1130903 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الع�ن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة مطبخ اجلوهرة ال�شعبي لتعهدات ولئم الفراح
AL JOUHAR WEDDING FEAST CONTRACTING WORKS EST

اىل/موؤ�ش�شة مطبخ اجلوهرة ال�شعبي 
AL JOUHAR TRADITIOANAL KITCHEN EST

خلفان  حممد  خليفة  بناية  خليفة  �شارع  خليفة  �شارع  العني  عنوان/من  تعديل 
الدرمكي اىل العني ال�شوق ال�شوق بناية بدرية �شبيل مبارك ال�شام�شي

تعديل ن�شاط/حذف تعهدات تزويد بالوجبات اجلاهزة )اعداد وجبات( )5629002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خ�ل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بوليفارد للهواتف املتحركة  

رخ�شة رقم:CN 1033586  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الع�ن / اجمايل من م�شاحة 1*3.30 اىل 1*3.35

تعديل ا�شم جتاري:من/بوليفارد للهواتف املتحركة   
BOULEVARD PHNSE

اىل/كافترييا م�شرت كمر 
MISTER KAMPIR CAFETERIA

تعديل ن�شاط/ا�شافة كافترييا )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كابيتال للتنظيفات 

رخ�شة رقم:CN 1245059 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل �شعيد خلفان �شعيد القمزي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف �شعيد خلفان �شعيد القمزي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خ�ل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا الع�ن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإع����������الن
مون  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1467571:شتايل للتجميل رخ�شة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فهد علي ح�شني علي بحري املرزوقي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ط�ل معتوق احمد حاج حممد عبداهلل احلو�شني

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإع����������الن
الطور  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1051902:لت�شليح ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة امل را�شد مطر البادي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ر�شوان عبداهلل قا�شم حممد احلربي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطحنة حمي 

CN 1103520:الدين كوتي ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
منداكاتنجال حمي - الدين من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف كيز اكيفيتيل عبدالقادر

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الطازج وال�شريع 

CN 1250774:للفواكه واخل�شروات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ها�شل عبداهلل حممد املخمري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شفرية ثازهي �شريوفاث

تعديل وكيل خدمات/حذف علي �شامل خمي�س ال�شعدي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خ�ل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا الع�ن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

CN 1059730:التمني رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شندغة 

للمقاولت وال�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1049410 قد تقدموا الينا بطلب

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1020135 بال�شم التجاري موؤ�ش�شة المارات 
طلب  بالغاء  العامة  واخلدمات  والتجارة  للمقاولت 

تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
الع�ن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خ�ل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  الع�ن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم CN 1322167 بال�شم التجاري ال�شاهني ل�شكراب 
ال�شيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما 
كان عليه �شابقا. مع تعديل ال�شم التجاري من ال�شاهني 

ل�شكراب ال�شيارات اىل كارنافو لت�شليح ال�شيارات
الع�ن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خ�ل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حممد ا�شلم عارف للنجارة

 رخ�شة رقم:CN 1200657 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ابراهيم جا�شم عبداهلل جا�شم املريخي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

 ابراهيم جا�شم عبداهلل جا�شم املريخي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ا�شلم حممد عارف

تعديل لوحة الع�ن / اجمايل من م�شاحة 3.38*1 اىل 1*3
تعديل ا�شم جتاري:من/حممد ا�شلم عارف للنجارة

MUHAMMAD ASLAM ARIF CARPENTRY
اىل/ابراهيم جا�شم للنجارة

IBRAHIM JASIM CARPENTRY
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خ�ل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10806 بتاريخ 2013/5/30   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جالك�شي اك�شر�س كورير ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1177521 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جا�شم علي �شعيد جا�شم بوحليول ال علي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ جا�شم علي �شعيد جا�شم بوحليول ال علي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بارامي�شواران بي�ي جفاردهانان بي�ي

تعديل لوحة الع�ن / اجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 اىل 3*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/جالك�شي اك�شر�س كورير ذ.م.م
GALAXY EXPRESS COURIER LLC

اىل/جالك�شي اك�شر�س كورير
GALAXY EXPRESS COURIER

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

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

دار اخلري للح�قة - فرع
رخ�شة رقم:CN 1187935 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جانديل 

للمقاولت وال�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1099503 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10806 بتاريخ 2013/5/30   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

ابو عادل للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1172993 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10806 بتاريخ 2013/5/30   

 اإعالن بيع /اندماج
ليمتد  درلينج  ال�شادة/نابور�س  باأن  تعلن وزارة القت�شاد 
الجنبية  ال�شركات  �شجل  كندية( مقيدة يف  �شركة  )فرع 
لتعديل  بطلب  تقدمت   )345( رقم  حتت  الوزارة  لدى 
ال�شم التجاري لي�شبح ) نابور�س دريلينج انرتنا�شيونال 
ليمتد( وتعديل بياناتها يف �شجل ال�شركات الجنبية تبعا 
لذلك نظرا لنتقال ملكيتها اىل �شركة )نابور�س دريلينج 

انرتنا�شيونال ليمتد( بطريقة )البيع( . 
باعرتا�شهم  التقدم  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 
اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز ا�شبوعني من تاريخ ن�شر 
اإدارة  القت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الع�ن  هذا 

الت�شجيل التجاري �س.ب:901 ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
          يف الدعوى رقم 2011/277 مدين جزئي جتاري

حمكمة ابوظبي التجارية البتدائية  
املدعى : ال�شادة/ بنك اخلليج الول

 واملدعي عليه  : ال�شيد توقري �شروار اوان
اع�ه  املذكورة  الدعوى  يف  اخلرة  اجتماع  حل�شور  اخلبري  يدعوكم 
وذلك يف يوم الحد املوافق 2013/6/2  يف متام ال�شاعة الثانية ع�شرة 
والن�شف ظهرا الكائن يف دبي- ديرة منطقة بور �شعيد وذلك لتزويدنا 
هاتف  تليفون  اع�ه.  والدعوى  متعلقة  م�شتندات  من  لديكم  مبا 

6242630-050  �س ب: 21598 دبي- المارات العربية املتحدة.
  اخلبري  /جمال خليل يا�سني

اعالن اجتماع خربة
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•• ابوظبي- الفجر

اعتمدت معايل الدكتورة ميثاء �شامل 
ال�شام�شي وزيرة الدولة رئي�س جمل�س 
 430 اأ���ش��م��اء  ال����زواج  ���ش��ن��دوق  اإدارة 
للدفعة  ال����زواج  منحة  م��ن  م�شتفيداً 
 16 ب��اإج��م��ايل   2013 ال��ث��ال��ث��ة ل��ع��ام 
مليونا و140 األف درهم، مت حتويلها 
ع���ن طريق  ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ب��ال��ف��ع��ل 
من  واإخ��ط��اره��م  البنكية  ح�شاباتهم 

خ�ل الر�شائل الن�شية الق�شرية. 
ح��ي��ث ي��ق��دم ���ش��ن��دوق ال�����زواج املنحة 
امل���ال���ي���ة ل���ل���م���واط���ن���ني امل��ق��ب��ل��ني على 
األ��ف دره��م تعطى   70 ال���زواج بقيمة 
 40 الأوىل  ،ال���دف���ع���ة  دف��ع��ت��ني  ع��ل��ى 
والثانية  القران  األ��ف دره��م عند عقد 
الدخول  ب��ع��د  دره����م مت��ن��ح  األ����ف   30
امل�شاهمة  اأج�����ل  م���ن  م�����ادي  ك���دع���م   ،
متما�شكة  ام��ارات��ي��ة  اأ���ش��رة  ت��ك��وي��ن  يف 
و�شوابط  ���ش��روط  ���ش��م��ن  وم�����ش��ت��ق��رة 
زواج  ت�شجيع  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي  املنحة 
اأن  وي�شرتط  املواطنني من مواطنات 
يكون طالب املنحة من ذوي الإمكانات 

ل�����ه على  ق�������درة  امل������ح������دودة مم�����ن ل 
اأو ممن ي�شتفيدون من  نفقات الزواج 
يكون  اأن  وعلى  الجتماعية،  الإع��ان��ة 
دخله  ي��ت��ج��اوز  ل  واأن  بعمل  ملتحقا 
األ���ف درهم   20 ال�����ش��ه��ري الإج���م���ايل 
بعد ا�شتقطاع ح�شة التقاعد، واإن هذه 
املنح تاأتي وفقا للقانون الحتادي رقم 
وياأتي  وتعدي�ته   1992 ل�شنة   47
الإجتماعية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  م���ع  م��ك��م��ً� 
باإذن  ل��ه  املغفور  دعائمها  اأر���ش��ى  التي 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  اهلل 
دفعة  اأول  �شرف  مت  حيث  اهلل  رحمه 

واأو�شحت معاليها  يف مايو 1993.  
اأبناء  م�شلحة  يف  ت�شب  املنح  ه��ذه  اأن 
ال���وط���ن وت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى ب��ن��اء اأ�شر 
الأ�شري  ب��ال���ش��ت��ق��رار  ت��ن��ع��م  ج���دي���دة 
هذه  ،وت�شهم  الجتماعي  وال��رتاب��ط 
امل���ن���ح يف ت��خ��ف��ي�����س ت��ك��ال��ي��ف ال�����زواج 
الكثرية  امل��ادي��ة  الأع��ب��اء  م��ن  وتخفف 
ال���ت���ي ت���ره���ق ك���اه���ل الأ������ش�����ر، يف ظل 
الثقافة ال�شائدة يف املجتمع الأماراتي 
والتي ترتبط مبو�شوع تكاليف الزواج 
اأ�شبحت  التي  ومتطلباته،  الباهظة 
التفكري  ال�شباب وجتعل  م�شكلة توؤرق 

يف الزواج اأمراً مرهقا لهم ولذويهم .
ال�شندوق  ب�����اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  م��و���ش��ح��ة   
التثقيف  ق��اع��دة  ت��و���ش��ي��ع  اىل  ي�شعى 
والتوعية املجتمعية لي�شل مداها اىل 
الأمهات  وخا�شة  الأم���ور  اأول��ي��اء  فئة 
م���ن خ�����ل امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��ائ��ل��ي ،وذل����ك 
لتوعيتهم باجلوانب ال�شلبية لتكاليف 
م�شتوى  لرفع  برامج  و�شع  و  ال���زواج 
ال���وع���ي ل����دى اأول����ي����اء الأم�������ور حول 
تخفي�س تكاليف الزواج والبتعاد عن 
تنظيم  يف  والإ����ش���راف  ال��ب��ذخ  مظاهر 
تي�شري  ثقافة  ون�شر   ، ال��زواج  حف�ت 

والثقافات  العادات  ونبذ  ال��زواج  اأم��ور 
والوطن  ب��ال��دي��ن  ورب��ط��ه��ا  ال�����ش��ل��ب��ي��ة 
والعمل على ا�شتثمار الأموال يف امور 
ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ال���زوج���ني فعملت 
املوؤ�ش�شة من خ�ل امللتقى على تكثيف 
اجلهود للتوعية لن هناك الكثري من 
لهذه  الأب��ن��اء  بتكبد  ت�شاهم  الأم��ه��ات 
يف  فيها  وامل��ب��ال��غ  ال��ب��اه��ظ��ه  التكاليف 
ك��ث��ري م��ن الأح���ي���ان ال��ظ��اه��رة غريبة 
وهي  ق���ب���ل  م����ن  م���ع���ه���ودة  ت���ك���ن  ومل 
على  كمجتمع  ف��ر���ش��ن��اه��ا  مم��ار���ش��ات 
الإماراتي  ملجتمعنا  لمت��ت  و  اأنف�شنا 
العادات  ه��ذه  مبثل  والتم�شك  ب�شلة 
على  ج�شيمة  ب��اأ���ش��رار  يعود  الدخيلة 
امل��ج��ت��م��ع وي���ج���ب ال��ت�����ش��دي ل��ه��ا من 
تتعاون  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  روؤى  خ�����ل 
الر�شمية  الدولة  كافة موؤ�ش�شات  فيها 
، ومبا  ت��خ�����ش�����ش��ه  ك���ل يف  والأه���ل���ي���ة 
ي�شمح يف اإحداث تغيري نوعي يف القيم 
العتدال  قيم  حملها  لتحل  ال�شلبية 
الركة  ق��ي��م  وت��ر���ش��ي��خ  وال��ع��ق���ن��ي��ة 
تكاليف  يف  التبذير  وع���دم  القليل  يف 

الزواج.

•• دبي-وام: 

العوي�س  ع��ب��دال��رح��م��ن  م��ع��ايل  رح���ب 
اأمناء  جمل�س  رئ��ي�����س  ال�����ش��ح��ة  وزي���ر 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  ج��ائ��زة 
بالأ�شاتذة  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم  م��ك��ت��وم 
امل�شاركني يف دبلوم القت�شاد ال�شحي 
م���ن جامعة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات��ه  وت��ق��ي��ي��م 
فيه  وبامل�شاركني  الأمريكية  وا�شنطن 
م��ن ق���ادة ال����راأي و���ش��ان��ع��ي ال��ق��رار يف 
الإمارات  دولة  يف  ال�شحية  املوؤ�ش�شات 
والبحرين والكويت. جاء ذلك خ�ل 
فعاليات  الول  اأم�����س  م��ع��ال��ي��ه  تفقد 
روتانا  امل��روج  فندق  يف  املقام  الدبلوم 
ب��دب��ي ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه ج���ائ���زة حمدان 

الطبية بالتعاون مع جامعة وا�شنطن 
ال�شيخ  �شمو  ع��ل��ى ج��ه��ود  اأث��ن��ى  ح��ي��ث 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
ال�شحة  رئي�س هيئة  املالية  دبي وزير 
راع��ي اجل��ائ��زة ودع��م��ه للقطاع  بدبي 
ال�شحي ب�شفة عامة والدبلوم ب�شفة 
خ��ا���ش��ة ..م����وؤك����دا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ذلك 
ي�شارك  ال����ذي  ال��ت��دري��ب��ي  ال��رن��ام��ج 
ف��ي��ه ال��ع��دي��د م���ن ق����ادة ال������راأي ممن 
�شيكون لهم دور فاعل يف دعم الكثري 
م��ن الأف���ك���ار اجل���دي���دة وامل��ه��م��ة التي 
للدبلوم  العلمي  ال��رن��ام��ج  يطرحها 
ال�شحي يف  ال��واق��ع  درا���ش��ة  فيها  مب��ا 
املجتمع وتطويره من خ�ل التعرف 
البيانات  جلمع  العلمية  الطرق  على 

النتائج  ا���ش��ت��خ������س  ث���م  وحت��ل��ي��ل��ه��ا 
ال��ت��ي ت��دع��م ق��رارات��ه��ا. واأ���ش��ار معايل 
الدبلوم  اأن  اإىل  العوي�س  عبدالرحمن 
يتناول اخلدمات ال�شحية من منظور 
الذي  الإقت�شادي  املنظور  جديد وهو 
يعتر اإحدى العوامل املهمة ل�رتقاء 
روؤية  يخدم  مبا  ال�شحية  باملوؤ�ش�شات 
دبي  واإم������ارة  ع��ام��ة  ب�شفة  الإم������ارات 
عي�شى  املهند�س  وك��ان  خا�شة.  ب�شفة 
امليدور مدير عام هيئة ال�شحة بدبي 
اجلائزة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
اأم�س  ال��دب��ل��وم  فعاليات  بتد�شني  ق��ام 
لدبلوم  العلمي  بالرنامج  اأ�شاد  حيث 
مع  يتما�شى  الذي  ال�شحي  القت�شاد 
حلكومة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه�������داف 

دبي والتي تهدف اإىل تعزيز النهو�س 
باخلدمات ال�شحية. كما اأ�شار امليدور 
اإىل اأن جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد 
وبالتعاون  الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل 
م���ع اجل���ه���ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال����ب����ارزة على 
مو�شوعات  تنتقي  ال��ع��امل  م�����ش��ت��وى 
مع  يتما�شى  مب��ا  التدريبية  دورات��ه��ا 
باملنطقة  ال�شحي  القطاع  احتياجات 
اإع��داد حمتوى  ..موؤكدة قدرتها على 
تعليمي متميز قادر على اإثراء معارف 
العاملني بالقطاعات ال�شحية املحلية 
افتتاح  وخ�ل  والدولية.  والإقليمية 
الدكتور  األقى  اأم�س  الدبلوم  فعاليات 
جنيب اخل��اج��ة الأم���ني ال��ع��ام جلائزة 
اإن  فيها  ق���ال  كلمة  ال��ط��ب��ي��ة  ح��م��دان 

حمدان  ال�شيخ  ج��ائ��زة  وتنظيم  دع��م 
الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
كرى  من  املعتمدة  العلمية  للرامج 
املوؤ�ش�شات الأكادميية هو اأحد الأهداف 
الهامة للجائزة ..م�شريا اإىل اأن دبلوم 
اإيفاء  على  ي��وؤك��د  ال�شحي  القت�شاد 
ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا جت���اه املجتمع  اجل��ائ��زة 
ب�شفة عامة والرتقاء بكفاءة العاملني 
يف القطاعات ال�شحية وقدرتهم على 
اتخاذ القرارات ال�شليمة ب�شفة خا�شة 
باملوؤ�ش�شات  الرتقاء  على  ينعك�س  مبا 
الرعاية  م�شتويات  وحت�شني  الطبية 
للمواطنني.  تقدمها  التي  ال�شحية 
�شركة  م�����ش��ارك��ة  اأن  واأو����ش���ح اخل��اج��ة 
 - ل���أدوي��ة  �شكويب  م��اي��رز  بري�شتول 

دعم  يف   - واأفريقيا  الأو���ش��ط  ال�شرق 
ه��ذا ال��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي امل��ه��م تاأتي 
الإجتماعية  مل�شوؤوليتها  اآدائها  �شمن 

والتي تهدف من خ�لها اإىل م�شاعدة 
معاناتهم  على  التغلب  على  املر�شى 
بتحقيق  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى  ينعك�س  مب���ا 

القت�شادي  ل��ل��ن��م��و  اأع���ل���ى  م���ع���دلت 
وتوفري بيئة �شحية ل�أجيال احلالية 

وامل�شتقبلية.

وزير ال�ضحة يتفقد فعاليات دبل�م القت�ضاد ال�ضحي بدبي

•• دبي-وام:

تعر�س موؤ�ش�شة الإمارات العامة للبرتول امارات يف متحف ال�شارقة لل�شيارات 
الك��شيكية بع�س املعدات والأجهزة وم�شخات البرتول القدمية التي كانت 
عام  حتى   1981 العام  يف  تاأ�شي�شها  منذ  املختلفة  حمطاتها  يف  ت�شتخدمها 
1996. و�شرح ح�شني كاظم مدير الت�شالت اخلارجية يف امارات اأن املبادرة 
من�شاآتها  يف  املوؤ�ش�شة  بها  م��رت  التي  التطور  م��راح��ل  واإح��ي��اء  لإب���راز  تهدف 
 1981 ع��ام  ع��ق��ود منذ ولدت��ه��ا  ث���ث��ة  ح���وايل  ط���وال  ومعداتها ومرافقها 

مبوجب القانون الحتادي رقم 16 ل�شنة 1980 لت�شطلع بدورها الريادي 
الوطني الذي اأراده لها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان عندما اأمر 
بتاأ�شي�شها من خ�ل �شراء و�شم جميع املوجودات الراأ�شمالية اململوكة ل�شركات 
التوزيع الأجنبية التي كانت تعمل يف ذلك الوقت. واأ�شار اإىل اأن عام 1996 
�شهد بداية مرحلة من التغيري ال�شامل والتاريخي للموؤ�ش�شة عندما اأطلقت 
بعملية حتديث  القيام  اإىل  يهدف  وال��ذي  املوؤ�ش�شية اجلديدة  الهوية  برنامج 
الهوية وما يحمله  واأل��وان هذه  �شاملة ل�شبكة حمطاتها بحيث جت�شد �شعار 

ال�شم اجلديد امارات من مفهوم فريد يف جودة اخلدمة ور�شا العم�ء. 

•• ال�سارقة-وام:

افتتحت يف مدر�شة رقية للتعليم الثانوي يف ال�شارقة مدينة الأيتام هليلة 
طلبة  مب�شاركة  يتيم  اأمنية  حتقيق   - فابت�شم  حقيقة  حلمك  �شعار  حتت 
الن�شانية من فئة  ال�شارقة للخدمات  والبكم يف مدينة  ال�شم  من معهد 
الأيتام. واأو�شحت جن�ء النعيمي م�شرفة و�شاحبة م�شروع مدينة الهليلة 
ونادي  عبادة  ودار  مدر�شة  على  يحتوي  م�شغرا  منوذجا  متثل  املدينة  اأن 
وم�شجد ومركز لل�شرطة و�شوق وحديقة وعربة اطلق عليها عربة المنيات 
الفعالية  ان  اىل  م�شرية   .. ي��ري��ده  م��ا  ال��زائ��ر  الطفل  فيها  يتمنى  بحيث 
اهداف  النعيمي  وا�شتعر�شت  الحمر.  اله�ل  هيئة  مع  بالتعاون  نفذت 
نفو�س  ان�شانية يف  كقيمة  التطوعي  العمل  قيمة  اإب��راز  املتمثلة يف  املدنية 
الطالبات ودعمه وتعزيزه بالأن�شطة ال��شفية وتعميق الولء والنتماء 

للوطن يف نفو�س امل�شتهدفات من خ�ل املمار�شة الفعلية وتنفيذ �شاعات 
اىل  تهدف  كما   . ملحلي  واملجتمع  املدر�شي  املجتمع  داخ��ل  تطوعية  عمل 
تاأكيد مبداأ التكافل الجتماعي من خ�ل تنفيذ عدد كبري من امل�شروعات 
اخلريية والن�شانية وتدريب واإعداد الكوادر الط�بية وا�شتغ�ل قدراتهم 
 . الخ��ري��ن  بامل�شوؤولية جت��اه  الإح�����ش��ا���س  وتعميق  واأف��ك��اره��م  وم��واه��ب��ه��م 
وذكرت اأن جماعة اله�ل الط�بي امل�شاركة يف تنظيم احلدث هي اإحدى 
اجلماعات الفاعلة التي تن�شاأ يف حميط املدر�شة ووفقا ل�أنظمة يف وزارة 
وخططها  وفعالياتها  ان�شطتها  اجلماعة  تقدم  وبحيث  والتعليم  الرتبية 
الدور  على  وت��وؤك��د  الأح��م��ر  اله�ل  هيئة  وان�شطة  برامج  من  تنبع  التي 
باإعتبارهم عماد الأمة وحماتها مبا لديهم من رغبة قوية  الهام للطلبة 
وهمة عالية موؤكدة اأن اجلماعة تعمل بكل ما اأوتيت من وقت ودعم يف ن�شر 

مفهوم العمل التطوعي بني طلبة املدار�س واملجتمع اخلارجي .

م�ضخات امارات التي ا�ضتخدمت عام 1981 تعر�ض يف 
متحف ال�ضارقة لل�ضيارات الكال�ضيكية

افتتاح مدينة هليلة يف ال�ضارقة لدعم الطلبة الأيتام

•• دبي –الفجر:

اأب��رم��ت م��وا���ش���ت الإم����ارات وور�شة 
م�شرتكة  تفاهم  مذكرة  دب��ي  حكومة 
ب���ني ال��ط��رف��ني مت��ه��ي��داً ل��ل��ت��ع��اون يف 
الفنية  اخل�����دم�����ات  ت����ق����دمي  جم������ال 
الور�شة،  مت��ل��ك��ه��ا  ال���ت���ي  ل��ل��م��رك��ب��ات 
واخلدمات  والتاأجري  النقل  وخدمات 
وبيع  امل����راف����ق  واإدارة  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 

املركبات امل�شتعملة.
وق���ع امل���ذك���رة ك���ل م���ن ���ش��ع��ادة حممد 
ع����ام  م�����دي�����ر  اجل������رم������ن  اهلل  ع����ب����د 
م��وا���ش���ت الإم�����ارات و���ش��ع��ادة حميد 
التنفيذي  امل��دي��ر  املطيوعي  �شلطان 
ال�شيد  لور�شة حكومة دبي، وبح�شور 
ق�شم  رئي�س  اليا�شي  اهلل  عبد  ح�شن 
تخطيط الأعمال بور�شة حكومة دبي، 

املهند�س  الإم�����ارات  م��وا���ش���ت  وم���ن 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ك��ن��دي  اهلل  ع��ب��د 
واملهند�س  الأع���م���ال،  تطوير  ل��دائ��رة 
ع��ب��ي��د رب��ي��ع م��دي��ر م��رك��ز الإم������ارات 
املذكرة  وت��ه��دف  ال��ف��ن��ي��ة.  ل��ل��خ��دم��ات 
امل�شرتك  والتعاون  التن�شيق  لتطوير 
تطلعاتهما  يحقق  مبا  الطرفني  بني 
املن�شودة،  ال�شرتاتيجية  واأهدافهما 
يحقق  مبا  املتبادلة،  ال�شراكة  وتعزيز 
التكامل املاأمول بني املوؤ�ش�شات العاملة 
ال�شعيدين  القطاع احلكومي على  يف 
�شعادة  ورح�����ب  وامل���ح���ل���ي.  الحت������ادي 
املذكرة  توقيع  ل��دى  اجلرمن  حممد 
باملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ب��ن��ى  يف 
بدبي باهتمام وثقة ور�شة حكومة دبي 
التي  املتكاملة  اخل��دم��ات  مبنظومة 
تقدمها موا�ش�ت الإمارات يف قطاع 

الفنية  وال�����ش��ي��ان��ة  وال��ت��اأج��ري  ال��ن��ق��ل 
املرتبطة،  اخل����دم����ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
تطبيق  على  املوؤ�ش�شة  حر�س  م��وؤك��داً 
�شعيد  ع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  روؤى 
تكامل اخلدمات احلكومية والتن�شيق 
املوؤ�ش�شات  ب���ني  وال��ف��اع��ل  الإي���ج���اب���ي 
ال���ع���ام���ل���ة يف ال���ق���ط���اع���ني الحت������ادي 
الهتمام  ه����ذا  اإن  وق�����ال:  وامل���ح���ل���ي. 
ي�شهم يف �شمان اأعلى معايري اجلودة 
املوؤ�ش�شة،  خ��دم��ات  تقدمي  يف  وال��دق��ة 
واإخ�شاعها لرامج التقييم والتطوير 
والتحديث ب�شكل دوري، مبا يوؤدي اإىل 
تو�شيع قاعدة �شركاء وعم�ء املوؤ�ش�شة 
حتظى  التي  الثقة  م�شتوى  وتر�شيخ 

بها من هذه اجلهات.
وذكر اجلرمن اأن الإجنازات واجلوائز 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا امل�������ش���اري���ع ال��ف��ن��ي��ة يف 

اجل��ان��ب، ومن  ه���ذا  تعك�س  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
اجلاف  الغ�شيل  م�شروع  ح�شول  ذلك 
اأف�����ش��ل م�����ش��روع بيئي يف  على ج��ائ��زة 
ور�شة  واع��ت��م��اد  اأف��ك��ار عربية،  ج��ائ��زة 
اإ�ش�ح هياكل ال�شيارات التابعة ملركز 
كور�شة  الفنية،  للخدمات  الإم����ارات 
�شيانة من الفئة الأوىل من قبل �شركة 
اإط�ق  اإىل  اإ�شافة  للتاأمني،  اأوري��ن��ت 
الأخ���رى يف  الفنية  امل�شاريع  ع��دد من 
بالغاز  للعمل  املركبات  حتويل  جمال 
املعدات  وت�شنيع  و�شيانة  الطبيعي 
وال�شيانة  الإط��ارات  وتلبي�س  الثقيلة 
اأ�شاد  ال�شريعة للمركبات. من جانبه، 
بدور  املطيوعي  �شلطان  حميد  �شعادة 
موا�ش�ت الإمارات يف تعزيز القت�شاد 
الوطني ودعم ن�شاط النقل والتاأجري 
وتقدمي  الدولة،  يف  الفنية  وال�شيانة 

يف  متكاملة  خدماتية  حلول  خدمات 
هذا اجلانب، معرباً عن اهتمام ور�شة 
التعاون  بتوثيق ع�قات  دبي  حكومة 
املوؤ�ش�شات احلكومية يف  مع  والتكامل 
ي�شاعد  مب��ا  و  الفنية  ال�شيانة  قطاع 
يف ت���ب���ادل اخل�����رات امل���رتاك���م���ة لدى 
الفنية  امل���ج���الت  يف  الط�����راف  ك��اف��ة 
املرتبطة باإ�ش�ح و �شيانة كافة اأنواع 

املركبات. 
حكومة  ور���ش��ة  اأن  املطيوعي  واأو���ش��ح 
م���ن اخلدمات  ب���ع���دد  ت�����ش��ط��ل��ع  دب����ي 
والتاأمني  ال��ن��ق��ل  جم����ال  يف  امل��ه��م��ة 
وال�شيانة للمركبات والآلت واملعدات 
اململوكة من قبل حكومة دبي، ومتلك 
ور�شة حكومة دبي ر�شيد خرة عريقاً 
ي�شل اإىل 57 عاماً يف هذا املجال مما 
يوؤهلها للنهو�س بدور كبري يف جمال 

اإ�ش�ح و�شيانة كافة اأنواع املركبات.
ه��ي خطوة  التفاهم  م��ذك��رة  اأن  واأك���د 
اإي��ج��اب��ي��ة ون��وع��ي��ة مت��ه��د ن��ح��و تعزيز 
19 خ��دم��ة فنية  ال��ت��ع��اون يف ح���وايل 

اإدارة  خ��دم��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  خمتلفة، 
امل�شتعملة،  امل���رك���ب���ات  وب���ي���ع  امل���راف���ق 
وخدمات  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  واخل����دم����ات 
النقل والتاأجري، والنقل املتنوع اإ�شافة 

اإىل جمموعة من اخلدمات الإدارية، 
على  ت�شرف  ال��ور���ش��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
�شيانة حوايل 10 اآلف مركبة واآلية 

متنوعة.

تفاهم بني م�ا�ضالت الإمارات و ور�ضة حك�مة دبي يف جمال اخلدمات الفنية للمركبات

•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتقبل �شعادة �شعيد حمدان النقبي 
يف  امل�����ش��رتك��ة  ال��ل��ج��ان  اإدارة  م��دي��ر 
مكتبه يف دي��وان ع��ام ال���وزارة �شعادة 
جمهورية  �شفري  قربان  م��راد  اأوراز 
وجرى  ال��دول��ة.  ل��دى  تركمان�شتان 
خ�ل اللقاء ا�شتعرا�س اأهم املوا�شيع 
ذات الهتمام امل�شرتك و�شبل تعزيز 
التعاون بينهما يف كل املجالت والتي 
امل�شرتكة  امل�شلحة  حتقيق  يف  ت�شهم 
بجانب  ال�شديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ل���دى 
اللجنة  التح�شري لجتماع  مناق�شة 

امل�شرتكة القادم بني البلدين . 

•• اأبوظبي-وام:

التابعة  التنفيذية  اللجنة  اعتمدت 
اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س 
تر�شية  ام���������س  اج���ت���م���اع���ه���ا  خ�������ل 
جديدة  مدار�س  �شبع  اإن�شاء  م�شاريع 
يف مناطق متعددة من الإمارة وذلك 
���ش��م��ن ب���رن���ام���ج اأب���وظ���ب���ي مل���درا����س 
توفري  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي  امل�شتقبل 
ومتطلبات  ت��ت���ئ��م  م��در���ش��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
خ�ل  من  التعلمية  العملية  تطوير 
ت��وف��ري م��ب��ان م��در���ش��ي��ة ت��دع��م طرق 
واأكدت  التدري�س احلديثة.  واأ�شاليب 
برئا�شة  عقد  اجتماع  خ���ل  اللجنة 
البواردي ع�شو  اأحمد  معايل حممد 

اأن حر�س حكومة  املجل�س التنفيذي 
تعليمية  توفري مرافق  اأبوظبي على 
تتواءم وامل�شتوى التعليمي املتطور يف 
اإن�شجاما مع توجيهات  ياأتي  الإم��ارة 
ب�شكل  ت��وؤك��د  التي  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
املحفزة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  ع��ل��ى  دائ�����م 
للط�ب لإط�ق طاقاتهم وقدراتهم 
م����ع ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ال����ش���ت���ث���م���ار يف 
العن�شر  ك��ون��ه��م  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  اأج���ي���ال 
ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم يف  الأه���م ملوا�شلة 
امل�شاريع  و�شملت  امل��ج��الت.  خمتلف 
التي اعتمدت اللجنة تر�شيتها للبدء 
كل  يف  م��دار���س  �شبع  اإن�شاء  بعمليات 
ال�شويب  ال�����ش��وام��خ  ي���ا����س  ب��ن��ي  م���ن 
ون���ع���م���ة وال�������ش����م���ات وال����ق����ط����ارة - 

اجليمي واملويجعي واليحر يف مدينة 
العني. وتاأتي هذه املدار�س التي متثل 
اأبوظبي  الرابعة من برنامج  املرحلة 
النمو  مل���واك���ب���ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  مل����دار�����س 
الذي  ال��ع��م��راين  والتو�شع  ال�شكاين 
ت�����ش��ه��ده الإم������ارة م���ن خ����ل توفري 
يف  ال��زي��ادة  ت�شتوعب  مدر�شية  مبان 
اأع�����داد ال��ط��ل��ب��ة وت��ك��ون ب��ي��ئ��ة جاذبة 
التدري�شية  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  وحم���ف���زة  ل��ه��م 
تلبية  على  ع���وة  والإبتكار  ل�إبداع 
معايري الأبنية اخل�شراء ومتطلبات 
الإ�شتدامة. وعلى �شعيد اأخر اعتمدت 
اللجنة تر�شية خم�شة م�شاريع تتعلق 
باأعمال ال�شيانة واإعادة تاأهيل واإدارة 
ال��ط��رق الرئي�شية يف ك��ل من  اأ���ش��ول 
الغربية  وامل��ن��ط��ق��ة  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي 
اأ�شول  على  املحافظة  ب��ه��دف  وذل���ك 
كفاءتها  ورف����ع  وحت�����ش��ي��ن��ه��ا  ال���ط���رق 
العامة  ال�����ش���م��ة  م�����ش��ت��وى  وت��ع��زي��ز 
مت�شل  م���و����ش���وع  ويف  وامل������روري������ة. 
م�شروع  ت��ر���ش��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اع���ت���م���دت 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  اإن�������ش���اء  اع���م���ال 
اأبوظبي  ب���اإم���ارة  امل���روري���ة  ل��ل��ح��ل��ول 
والذي يت�شمن تطوير �شبكة الطرق 
وال�شكنية  التجارية  املجمعات  ح��ول 
والعمراين  ال�شكاين  النمو  مل��واك��ب��ة 
وحت�شني تقاطعات الطرق والإ�شارات 
ال�شوئية لزيادة الطاقة ال�شتيعابية 
واإن�شاء  امل���روري  الزدح����ام  وتخفيف 
وحت�شني  ال�شيارت  وم��واق��ف  الطرق 
و�شائل ال�ش�مة املرورية ع�وة على 
بالطرق  املتعلقة  الأم��ور  العديد من 

واحلركة املرورية.

•• اأبوظبي -وام:
نظمت هيئة البيئة اأبوظبي موؤخرا ور�شة عمل لتزويد املعلمني من خمتلف اأنحاء الإمارة باأدوات تكنولوجية مبتكرة جلمع 
وتنظيم البيانات البيئية. وقامت الهيئة خ�ل الور�شة بتزويد املعلمني بالرامج واملبادئ التوجيهية التي من �شاأنها اأن 
ت�شاهم يف دمج الق�شايا الرئي�شية للتنمية امل�شتدامة يف املواد وال�شاليب الدرا�شية لزيادة الوعي لدى الط�ب باجلهود 
املبذولة للمحافظة على البيئة الطبيعية يف الإمارة. وقد مت عقد الور�شة مت�شيا مع عقد الأمم املتحدة للتعليم من اأجل 
التنمية امل�شتدامة الذي اأطلقته منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة اليون�شكو . وخ�ل الور�شة - التي قادتها 
الهيئة بالتن�شيق مع معهد بحوث النظم البيئية مت تدريب معلمي املدار�س على الرامج التي �شت�شهم يف حت�شني عملية 
جمع وترتيب البيانات البيئية وجعلها اأكرث �شمولية عند ا�شتخدامهم من خ�ل الهواتف الذكية اأو اأجهزة الكمبيوتر 
لدرا�شة  ومبتكرة  م�شوقة  بطريقة  الط�ب  تزويد  من  �شيمكنهم  مما  امليدانية  البيئية  الرح�ت  يف  املحمولة  اللوحية 
التنوع البيولوجي يف اإمارة اأبوظبي. و�شي�شتخدم الطلبة هذه التقنية اأثناء قيامهم بجمع البيانات كجزء من م�شاركتهم 
يف م�شروع جرد التنوع البيولوجي الري الذي يهدف اإىل جمع املعلومات حول التنوع البيولوجي والنظم البيئية الرية 
لإمارة اأبوظبي على مدار ال�شنة ميكن للطلبة ا�شتخدام التقنية اجلديدة اأثناء تواجدهم يف امليدان جلمع البيانات حيث 
يتم اإدخالها اإىل قاعدة بيانات مركزية ليتم حتديثها تلقائيا. وقد مت تدريب املعلمني من ع�شر مدرا�س حكومية وخا�شة 
ب�شكل  املعلومات  ت�شجيل  لهم  يتيح  مما  البيانات  جلمع  مب�شطة  الكرتونية  من��اذج ل�شتمارات  ت�شميم  على  اأبوظبي  يف 
فوري على الهواتف الذكية اأو اأجهزة الكمبيوتر اللوحية املحمولة املزودة بتكنولوجيا حتديد املواقع اجلغرافية. وقالت 
اإدارة التوعية البيئية بقطاع املعلومات البيئية والعلوم والتوعية يف هيئة البيئة اأبوظبي  اإبراهيم املحمود مدير  فوزية 
يعد تبادل املعارف يف جمال التعليم والتثقيف البيئي اأحد اأهم الركائز التي تعزز م�شاعي هيئة البيئة - اأبوظبي لتحقيق 
هدفها باملحافظة على البيئة يف الإمارة. واكدت على اهتمام الهيئة بالتعليم العملي ل�شتخدام التكنولوجيا احلديثة مبا 
يتما�شى مع عقد الأمم املتحدة للتعليم من اأجل التنمية امل�شتدامة 2005-2014 حيث ي�شجع على التعليم من خ�ل 
الأ�شاليب التي تعزز م�شاركة الط�ب العملية كما ت�شهم يف ت�شجيع ومتكني الط�ب من تغيري �شلوكهم وا�شتيعاب الدور 
امل�شتدامة  التنمية  اأجل  املتحدة للتعليم من  اأن عقد الأمم  امل�شتدامة. يذكر  التنمية  الهام الذي �شيلعبونه ل�إ�شهام يف 
يركز على بناء القدرات واملهارات مثل التفكري النقدي وتخيل ال�شيناريوهات امل�شتقبلية واتخاذ القرارات عر التعاون 
وال�شراكة كما يهدف اىل تغيري وتطوير ال�شاليب التعليمية التي يتم ممار�شتها يف املدار�س على املدى البعيد. ومع مهارة 
الطالب احلديث يف ا�شتخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية املحمولة توفر هذه التكنولوجيا املطورة حديثا بوابة 

فعالة �شت�شاعد الط�ب على حت�شني فهمهم للبيئة بطريقة تفاعلية.

باإجمايل 16مليونًا و 140 األف درهماخلارجية تبحث العالقات الثنائية مع تركمان�ضتان

ميثاء ال�ضام�ضي تعتمد اأ�ضماء 430 م�ضتفيدًا من الدفعة الثالثة لعام 2013 ملنحة الزواج

اللجنة التنفيذية تعتمد تر�ضية م�ضاريع لإن�ضاء �ضبع 
مدار�ض جديدة يف خمتلف مناطق اإمارة اأب�ظبي

هيئة بيئة اب�ظبي تزود املعلمني باأحدث التقنيات جلمع وتنظيم املعل�مات البيئية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
          يف الدعوى رقم 2011/277 مدين جزئي جتاري

حمكمة ابوظبي التجارية البتدائية  
املدعى : ال�شادة/ بنك اخلليج الول

 واملدعي عليه  : ال�شيد توقري �شروار اوان
اع�ه  املذكورة  الدعوى  يف  اخلرة  اجتماع  حل�شور  اخلبري  يدعوكم 
وذلك يف يوم الحد املوافق 2013/6/2  يف متام ال�شاعة الثانية ع�شرة 
والن�شف ظهرا الكائن يف دبي- ديرة منطقة بور �شعيد وذلك لتزويدنا 
هاتف  تليفون  اع�ه.  والدعوى  متعلقة  م�شتندات  من  لديكم  مبا 

6242630-050  �س ب: 21598 دبي- المارات العربية املتحدة.
  اخلبري  /جمال خليل يا�سني

اعالن اجتماع خربة



النتائج ال�ضن�ية يف ال�ضرق الأو�ضط لعام 2012

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بنك ل�يدز تي.اإ�ض.بي
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اخلميس   -  30   مايو    2013 م    -    العـدد    10806
Thursday   30    May     2013  -  Issue No   10806

نتنياه� ياأمر وزراءه بال�ضمت اإزاء �ض�ريا 
•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

امر رئي�س الوزراء ال�شرائيلي بنيامني نتانياهو وزراءه بعدم التعليق حول �شوريا 
وامكان ان تقوم رو�شيا بت�شليمها �شواريخ، ح�شبما اوردت الذاعة الر�شمية ام�س 
وا�شافت الذاعة ان المر �شدر بعد �شل�شلة ت�شريحات لوزير اجلي�س مو�شيه 
يعالون اعترت مبثابة تهديد لرو�شيا. وكان يعالون �شرح الث�ثاء ان ا�شرائيل 
تعلم ما عليها القيام به ، يف حال �شلمت رو�شيا انظمة دفاع جوي اىل �شوريا. 
وتابع يعالون ان ت�شليم ال�شواريخ مل يتم وامل ال يتم. لكن اذا و�شلت ل��شف 

اىل �شوريا ف�شنعرف ما علينا القيام به .
 واعترت و�شائل الع�م ال�شرائيلية ان يعالون يلمح بذلك اىل �شن غارات جوية 
جديدة ميكن ان تنفذها ا�شرائيل كما ح�شل يف مطلع ال�شهر احلايل بالقرب 
من دم�شق. وا�شتهدفت تلك الغارات بح�شب م�شوؤولني ا�شرائيليني عمليات نقل 
ا�س- ت�شليم �شواريخ  الث�ثاء  وب��ررت مو�شكو  اللبناين.  اهلل  ا�شلحة اىل حزب 

300 اىل دم�شق، وهي انظمة دفاع جوي متطورة قادرة على اعرتا�س طائرات 
بعد،  عن  بها  التحكم  يتم  �شواريخ  او 
رادع��ا يف حال  �شتكون عام�  انها  على 
���ش��وري��ا. ون�شر مثل  ت��دخ��ل خ��ارج��ي يف 
هذه النظمة �شيعقد توجيه اي �شربة 
ا�شرائيلية جديدة ل�شوريا واي م�شروع 
من الوليات املتحدة او حلفائها لقامة 
م��ن��ط��ق��ة ح��ظ��ر ج����وي ف����وق ���ش��وري��ا او 
التدخل يف هذا البلد لتفكيك ال�شلحة 
حاول  مايو  اي��ار   14 ويف  الكيميائية. 
ال�����وزراء ال���ش��رائ��ي��ل��ي بنيامني  رئ��ي�����س 
ال��رئ��ي�����س ف�دميري  اق���ن���اع  ن��ت��ان��ي��اه��و 
بوتني خ�ل لقاء يف رو�شيا بعدم ت�شليم 

هذه ال�شلحة.

الرئي�س  ال�شخ�شية بني  الع�قات  اهمية  البي�س على  البيت  �شدد 
زيارة  ب��ع��د  وذل���ك  جين�شينغ  ���ش��ي  ال�شيني  ون��ظ��ريه  اوب��ام��ا  ب����اراك 
الرجلني  لقمة بني  للرئي�س المريكي اىل بكني ل�عداد  م�شت�شار 
مطلع حزيران-يونيو. وانهى م�شت�شار المن القومي توم دونيلون 
زي��ارة ملدة ث�ثة اي��ام اىل ال�شني اج��رى خ�لها حمادثات مع �شي 
ومع  والع�شكريني.  املدنيني  ال�شينيني  امل�شوؤولني  كبار  من  وع��ددا 
اقرتاب موعد القمة املقررة يف كاليفورنيا )غرب( بني اوباما و�شي 
ي��وم��ي ال�شابع وال��ث��ام��ن م��ن ح��زي��ران-ي��ون��ي��و، ���ش��دد دون��ي��ل��ون على 
معمقة  حم��ادث��ات  لج���راء  ف��ري��دة  منا�شبة  �شي�شكل  اللقاء  ه��ذا  ان 
امللفات  من  عدد  حول  وكذلك  ال�شينية  المريكية  الع�قات  حول 
كايتلن  ق��ال  ما  ح�شب   ، البلدان  يواجهها  التي  والعاملية  القليمية 
�شدد  امل�شت�شار  ان  امل�شدر  وا�شاف  دونيلون.  با�شم  املتحدث  هايدن 
على اهمية ان يبحث الزعيمان افاق وم�شالح واولويات تعزز مقاربة 
واو�شح  والعاملية  والقليمية  الثنائية  امللفات  من  منهما  واح��د  كل 
ان من بني امللفات التي بحثها دونيلون مع ال�شينيني هناك نقاط 
ال�شمالية  ك��وري��ا  ال��ك��ب��ريت��ني:  ال��ق��وت��ني  ب��ني  التقليدية  اخل���ف��ات 
وامن املعلوماتية والتغري املناخي وا�شتقرار ا�شيا . وتطرق امل�شت�شار 
احلوار  موا�شلة  اهمية  و  القت�شادية  امللفات  اىل  اي�شا  المريكي 

حول حقوق الن�شان ، ح�شب املتحدث.

تبداأ ال�شني الأ�شبوع املقبل اإجراء اأول مناورات ع�شكرية با�شتخدام 
التكنولوجيا الرقمية، يف وقت يتزايد فيه القلق يف وا�شنطن ب�شاأن 
هجمات قر�شنة معلومات م�شدرها ال�شني.  وجاء يف تقرير موجز 
التي �شتجرى يف  املناورات  اأن  الر�شمية  �شينخوا  اأنباء  ن�شرته وكالة 
منطقة منغوليا النائية ب�شمال الب�د �شتختر ت�شكي�ت جديدة من 
القوات املقاتلة مبا يف ذلك وحدات ت�شتخدم التكنولوجيا الرقمية يف 
ظل جهود للتكيف مع حرب املعلومات. و�شتكون هذه هي املرة الأوىل 
التي يركز فيها جي�س التحرير ال�شعبي على القوات املقاتلة مبا يف 
ذلك الوحدات الرقمية ووحدات العمليات اخلا�شة و�ش�ح الطريان 
وقوات مكافحة القر�شنة الإلكرتونية، كما اأ�شار التقرير. ومن املقرر 
ال�شيني �شي  اأوباما مع نظريه  باراك  الأمريكي  الرئي�س  اأن يبحث 
جني بينغ القر�شنة املعلوماتية خ�ل لقائهما يف ولية كاليفورنيا 
الأ�شبوع املقبل، يف وقت يزداد فيه القلق على نحو متزايد بوا�شنطن 
من القر�شنة ال�شينية داخل �شبكات اجلي�س الأمريكي. وكانت وزارة 
يف  الكونغر�س  اإىل  تقرير  يف  قلقها  ع��ن  ع��رت  الأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع 
وقت �شابق من هذا ال�شهر من تنامي عمليات القر�شنة املعلوماتية 
اأن  متهمة ال�شني بالتج�ش�س الإلكرتوين لتحديث جي�شها، وذكرت 
حكومة الوليات املتحدة ظلت هدفا للقر�شنة التي رجحت اأن يكون 

م�شدرها مبا�شرة احلكومة ال�شينية وجي�س التحرير ال�شعبي.

بريتوريا  من  دبلوما�شيني  ان  افريقيا  جنوب  خارجية  وزارة  اعلنت 
ت��وج��ه��وا ام�����س اىل اليمن يف حم��اول��ة الف����راج ع��ن زوج���ني جنوب 

افريقيني خطفا الثنني يف تعز جنوب غرب اليمن.
وكد الناطق با�شم الوزارة ك�ي�شون موني� لوكالة فران�س بر�س ان 
الرهينتني من جنوب افريقيا، مو�شحا ان دبلوما�شيينا يف ال�شعودية 
املجاورة متوجهون اىل اليمن يف حماولة التو�شل اىل الفراج عنهما  
ي�شاركان يف  كانا  بل  �شياحية  زي��ارة  يكونا يف  ال��زوج��ني مل  ان  وق��ال 

م�شروع بناء فندق يف املدينة حيث خطفهما م�شلحون.
خ�ف  عن  ناجم  الرهينتني  احتجاز  ان  اليمنية  ال�شلطات  واعلنت 

حول ملكية ار�س بني زعيم قبيلة وال�شلطات املحلية.
وعمليات خطف الجانب كثرية يف اليمن لكن تعز التي تعتر من 

اكر مدن الب�د مل ت�شهد مثل هذه العمليات من قبل.
وخطف املئات يف اليمن خ�ل ال�شنوات اخلم�شة ع�شر الخرية وقد 

افرج عن معظمهم �شاملني معافني مقابل فديات.
وافادت اذاعة اي.دبيو.ان اجلنوب افريقية ان الزوجني املخطوفني 

يف اليمن قد احتجزا قبل 13 �شنة خ�ل عطلة يف ماليزيا.

عوا�سم

وا�سنطن

بكني

بريطانيا حتذر جن�دها من 
ارتداء الزي الر�ضمي يف العلن

•• لندن-يو بي اأي:

ل�ش�حي  التابعة  احلربية  الكليات  وط���ب  الريطانيون  اجل��ن��ود  تلقى 
ب�شبب  ال�����ش��وارع،  الر�شمي يف  ال��زي  ارت���داء  بعدم  اأوام���ر  وامل�����ش��اة  البحرية 
لندن  ج��ن��دي يف  اأع��ق��اب مقتل  اره��اب��ي يف  لهجوم  تعر�شهم  م��ن  خم���اوف 
الأ�شبوع املا�شي. وقالت �شحيفة ديلي ميل ام�س اإن ط�ب الكليات احلربية 
اإىل  الأق���دام  على  �شرياً  توجههم  عند  الر�شمي  زيهم  تغطية  منهم  لب  طمُ
كلياتهم اأو تغيري الزي، يف خطوة جوبهت بالنتقاد من قبل جنود �شابقني 

يف القوات امل�شلحة الريطانية واعتروها اجراًء حمزناً.
واأ�شافت اأن قادة اجلي�س الريطاين ا�شدروا هذه الأوامر يف اعقاب مقتل 
اجلندي، يل ريغبي، بالقرب من ثكنته يف حي ووليت�س جنوب �شرق لندن 

الأ�شبوع املا�شي، على يد رجلني م�شتبهني بالرهاب.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن وزارة الدفاع الريطانية ا�شدرت اأي�شاً تعليمات 
الكليات  اب�غ جنود وط�ب  امل�شلحة تطلب منهم  القوات  قادة  اإىل  اأولية 
اأثناء  الر�شمي  زيهم  واإخ��ف��اء  العلن،  يف  ظهورهم  م��ن  بالتقليل  احلربية 
اإىل  منازلهم  من  منفردين  التنقل  عند  وخا�شة  ع��ام،  مكان  يف  تواجدهم 

قطعاتهم الع�شكرية.
وقالت اإن ط�ب الكليات الع�شكرية يف مدن ب�كبرين واأكرينغتون وبرينلي 

وبرادفورد وليدز، تلقوا اأوامر بعدم ارتداء الزي الع�شكري يف العلن.
اعقاب مقتل  �شدد يف  ك��ام��ريون،  ديفيد  الريطاين،  ال���وزراء  رئي�س  وك��ان 
يف  من�شي  اأن  هي  الإره���اب  لدحر  طريقة  اأف�شل  اأن  على  ريغبي  اجلندي 

حياتنا كاملعتاد .

حتليل اإخباري

ميم! التج�ّض�ض الإلكرتوين ال�ضيني ي�ضرب وا�ضنطن يف ال�ضّ

اإ�سرائيل تن�سئ مكبات للنفايات قرب جتمعات فل�سطينية

مقابر جماعية يف يافا ل�ضحايا النكبة وث�رة 1936 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

يافا  يف  الكزخانة  مقرة  نف�شت 
التاريخية  احل��ق��ائ��ق  ع��ن  ال��غ��ب��ار 
ال����ت����ي ط����امل����ا ����ش���ع���ت اإ����ش���رائ���ي���ل 
لإخ��ف��ائ��ه��ا وط��م�����ش��ه��ا ع��ل��ى مدار 
التي  باملجازر  وتتعلق  عاما،   65
ال�شهيونية  الع�شابات  ارتكبتها 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة خ�ل  ال��ن��ك��ب��ة  يف 

حرب 1948.
واكت�شفت موؤ�ش�شة الأق�شى للوقف 
اأع��م��ال الرتميم  اأث��ن��اء  وال����رتاث 
الكزخانة  مل����ق����رة  وال�������ش���ي���ان���ة 
ت�شم  جماعية  مقابر  �شت  وج��ود 
العظمية  والهياكل  الرفات  مئات 
لل�شهداء والثوار واملدنيني الذين 
ق�شوا نحبهم خ�ل النكبة وثورة 

عام 1936.
اجلماعية  امل���ق���اب���ر  ه�����ذه  واأت�������ت 
وتدعم  ب��ال��ي��ق��ني  ال�����ش��ك  لتقطع 

وا�شجارهم دون ان يكونوا قادرين 
ع��ل��ى ف��ع��ل ����ش���يء. وق����ام اجلي�س 
القرية  اه��ايل  بطرد  ال�شرائيلي 
بقنابل  تفريقهم  بعد  امل��ك��ان  م��ن 
���ش��ه��ر عندما  ن���ح���و  ق���ب���ل  ال����غ����از 
طالبوا  �شلمية  ت��ظ��اه��رة  ن��ظ��م��وا 
فوق  النفايات  ال��ق��اء  بوقف  فيها 
ارا�شيهم. ويقع املكب يف جتويف 
ك�شارة  م��ك��ان  ع��م��ي��ق يف  ���ش��خ��ري 
وترتفع  م���ه���ج���ورة  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
حوافه اكرث من مئة مرت وميتد 
دومن��ا. وميكن   20 على م�شاحة 
الف  ملئات  يت�شع  ان  امل��وق��ع  لهذا 

الطنان من النفايات املختلفة.
ول يبعد موقع املكب �شوى مئات 
الم��ت��ار ع��ن م��ن��ازل امل��واط��ن��ني يف 
القريتني واقل من مئة مرت عن 
بئرين ارتوازيتني تغذيان ع�شرات 
نابل�س  مدينة  �شكان  من  اللف 

وقراها الغربية مبياه ال�شرب.

اأع����م����ال����ه����ا ب���ال���ت���وث���ي���ق ب�����الأدل�����ة 
للرفات  ال��ت��اري��خ��ي��ة  وال���راه���ني 
وال���ه���ي���اك���ل ال��ع��ظ��م��ي��ة، واإر�����ش����ال 
ال���دويل  امل��ج��ت��م��ع  اإىل  ال��ت��ق��اري��ر 
وتركيا بكل ما يتعلق بهذه املقابر 

واإ�شنادها باحلقائق امليدانية.
القيام  �شيتم  اأن���ه  اغ��ب��اري��ة  واأك���د 
اأبرزها  اخل���ط���وات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 
ال���������ش����ع����ي لإج��������������راء الأب������ح������اث 
للرفات  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال��ف��ح��و���ش��ات 
ك�شف  ال��ت��ي  العظمية  وال��ه��ي��اك��ل 
اإىل خمتلف الأجيال  عنها وتعود 
فل�شطينية  ج����ه����ات  ب���وا����ش���ط���ة 
ظروف  ومعرفة  للتيقن  ودول��ي��ة 

جمعها  التي  ال�شفوية  ال��رواي��ات 
ال�شن  ك��ب��ار  م��ن  امل��وؤرخ��ني  بع�س 
وعا�شوا  ال��ن��ك��ب��ة  ع��اي�����ش��وا  ال��ذي��ن 
وثقت  ح���ي���ث  احل��������رب،  ف�������ش���ول 
يافا  يف  املجازر  م�شاهد  اإفاداتهم 
و�شواحيها، ومنهم من كان �شاهد 
ع���ي���ان ع��ل��ى اأك������وام اجل���ث���ث التي 
اأحياء  ج��م��ي��ع  م��ن��ت�����ش��رة يف  ك��ان��ت 
يافا، واأرغموا حتت الق�شف على 
دفنها يف مقرة الكزخانة باملقابر 

اجلماعية.
يف  املقد�شات  ملف  م�شوؤول  وق��ال 
املجيد  ع��ب��د  الأق�����ش��ى  م��وؤ���ش�����ش��ة 
توا�شل  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإن  اغ���ب���اري���ة 

اإع�مية  ر�شائل  واإي�شال  الوفاة، 
اإ�شرائيل  ب���اأن  اأج��م��ع  ال��ع��امل  اإىل 
ال�شعب  ج���م���اج���م  ع���ل���ى  ق����ام����ت 

الفل�شطيني.
بدوره ا�شتعر�س م�شوؤول احلركة 
ال�شيخ حممد  الإ�ش�مية يف يافا 
املقابر  الك�شف عن  جنم تفا�شيل 
�شدفة  ذل��ك  اجلماعية، حيث مت 
وال�شيانة  الرتميم  اأعمال  اأثناء 
وبتمويل  احلركة  بها  تقوم  التي 
تركي ملقرة الكزخانة التاريخية 
ال���ت���ي حت�����وي اأك������رث م����ن اأرب���ع���ة 
ال�شهداء  ق��ب��ور  ت�شم  ق��ر،  اآلف 
والعامل  فل�شطني  م���ن  وال���ث���وار 

العربي والإ�ش�مي، وهي عر�شة 
جانب  م��ن  والطم�س.  للتدني�س 
ا�شرائيلية  �شاحنات  تلقي  اآخ���ر، 
وخملفات  القمامة  من  حمولتها 
يف  ال�شرائيلية  وامل���زارع  امل�شانع 
ا�شتحداثه  مت  ل��ل��ن��ف��اي��ات  م��ك��ب 
قرب قريتني فل�شطينيتني �شمال 
غري  وتن�شرف  الغربية،  ال�شفة 
الفل�شطينيني  باحتجاجات  ابهة 

على هذا ال�شاأن.
�شرف  دير  قريتي  �شكان  ويراقب 
نابل�س  م��دي��ن��ة  غ����رب  وق��و���ش��ني 
تتكد�س على  التي  القمامة  اكوام 
ومزارعهم  منازلهم  م��ن  مقربة 

•• رام اهلل-ا ف ب:

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ق����ررت 
ال���ت���ح���ري���ر ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة خ����ل 
ت�شكيل  الأول  ام�����س  م�شاء  اج��ت��م��اع 
املقبلة يف  اخل��ي��ارات  ل��درا���ش��ة  جلنة 
ال�شرائيلية  احلكومة  وا�شلت  حال 

م�شروع  واق��رت  ال�شتيطان  �شيا�شة 
قانون النتخابات اخلا�س باملجل�س 
الوطني الفل�شطيني. وقالت اللجنة 
الجتماع  انتهاء  بعد  �شدر  بيان  يف 
يف مقر الرئا�شة الفل�شطينية يف رام 
الفل�شطيني  الرئي�س  برئا�شة  اهلل 
ت�شكيل  ق���ررت  ان��ه��ا  عبا�س  حم��م��ود 

املقبلة يف  اخل��ي��ارات  ل��درا���ش��ة  جلنة 
على  اإ�شرائيل  حكومة  ا���ش��رار  ح��ال 
موقفها ال�شتيطاين واملعطل لعملية 
الفل�شطينيون  وي��ط��ال��ب   . ال�����ش���م 
ب���وق���ف ال��ن�����ش��اط ال���ش��ت��ي��ط��اين يف 
ل�شتئناف  الفل�شطينية  الرا���ش��ي 
ا�شرائيل  م���ع  ال�����ش���م  م��ف��او���ش��ات 

ايلول-�شبتمر  م���ن���ذ  امل���ت���وق���ف���ة 
بثته  ال��ذي  البيان  وق��ال   .2010
وكالة النباء الفل�شطينية الر�شمية 
تقريرا  ن��اق�����ش��ت  ال��ل��ج��ن��ة  ان  )وف����ا( 
ع���ر����ش���ه ال���رئ���ي�������س ع���ب���ا����س ح���ول 
الت�������ش���الت ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة الخ����رية 
ال�شيا�شية،  العملية  م�شتقبل  ب�شاأن 
التم�شك  �����ش����رورة  اإىل  وت��و���ش��ل��ت 
الوا�شح  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ب���امل���وق���ف 
عملية  ا����ش���ت���ئ���ن���اف  جت�����اه  وامل���ع���ل���ن 

ال�ش�م واملفاو�شات .
و�����ش����ددت ال��ل��ج��ن��ة خ�����ش��و���ش��ا على 
جميع  يف  ل��شتيطان  التام  الوقف 
مبا  امل��ح��ت��ل��ة  الفل�شطينية  الأر������س 
ال��ق��د���س و����ش���رورة الع���رتاف  فيها 
حزيران-يونيو  من  ال��راب��ع  بحدود 
احلكومة  ق���ب���ل  م�����ن   )1967(
الإ�شرائيلية كخط فا�شل بني دولتي 
فل�شطني وا�شرائيل حتى ميكن لهذه 
العملية اأن تكت�شب احلد الأدنى من 
امل�شداقية واجلدية، ول تتحول اإىل 
جمرد عملية دوران يف الفراغ . من 
اللجنة  ان  البيان  اخ��رى، قال  جهة 
انتخابات  ق���ان���ون  م�������ش���روع  اق�����رت 
الفل�شطيني  ال���وط���ن���ي  امل���ج���ل�������س 

والتعدي�ت اخلا�شة به .

اإلغاء اإعفاء اليه�د املت�ضددين من اخلدمة الع�ضكرية املالكي يدع� الع�ضائر العراقية ل�ضد الفتنة
التعاون  اإىل  الع�شائر  ودع��ا     . العراقيني  بني  الأخ���وة 
الذي  ال��دور  اأهمية  على  م�شددا  الأمنية،  الأج��ه��زة  مع 
والت�شدي  العراق  الع�شائر باحلفاظ على وحدة  تلعبه 
الع�شائر  وف��د  ع��ن  البيان  ونقل  ب��ه.  ل�خطاراملحدقة 
وقوفه اإىل جانب احلكومة وتعاونه معها لتعزيزالأمن 

وال�شتقرار، وتعزيز هيبة الدولة والنظام.
ي�شار اىل ان عدة مدن عراقية يف مقدمتها بغداد �شهدت 
ب���الآون���ة الأخ����رية ت���ده���وراً اأم��ن��ي��اً ك��ب��رياً ع��ر ع�شرات 
�شيارات  غ��ال��ب��ي��ت��ه��ا  ا���ش��ت��خ��دم��ت يف  ال��ت��ي  ال��ت��ف��ج��ريات 
القتلى  م��ئ��ات  ���ش��ق��وط  ع��ن  ان��ف��ج��اره��ا  ا���ش��ف��ر  مفخخة 

واجلرحى.

•• بغداد-يو بي اأي:

اأبناء  املالكي، ام�س،  العراقي، نوري  ال��وزراء  دعا رئي�س 
و�شفهم  م��ن  ب��وج��ه  ال��وق��وف  اإىل  ال��ع��راق��ي��ة  الع�شائر 
ب��امل��ت��ط��رف��ني ودع�����اة ال��ف��ت��ن��ة، م���وؤك���دا ان ح��ك��وم��ت��ه لن 

تت�شاهل مع اأي مظهر خمل بالأمن.
وقال املالكي يف بيان �شدرعن مكتبه، على اثر ا�شتقباله 
عددا من �شيوخ ووجهاء ع�شرية البوعي�شى من خمتلف 
يجب  واملعتدلة  املتعقلة  الأ���ش��وات  اإن  ال��ع��راق،  اأن��ح��اء 
الفتنة  م�شاريع  واأ�شحاب  املتطرفني  بوجه  ترتفع  اأن 
و�شائج  وت��ق��وي��ة  الوطنية  لتعزيزاللحمة  والتق�شيم، 

منظمة التحرير تدر�ض اخليارات اأمام ال�ضتيطان

املتحدة من  ل��ل��ولي��ات  احل��ا���ش��وب 
اإىل  �شار  يمُ الإلكرتونية.  الهجمات 
قد  الأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  اأّن 
الكونغر�س  اإىل  تقرير  يف  ذك���رت 
يف وقت �شابق اإن ال�شني ت�شتخدم 
واأن  جي�شها  لتحديث  التج�ش�س 
م�شدر  بها  تقوم  التي  القر�شنة 
الإدارة  اأن  م�����ش��ي��ف��ة  ب���ال���غ،  ق��ل��ق 
للقر�شنة  هدفا  كانت  الأمريكية 
التي ميكن اأن تمُن�شب مبا�شرة اإىل 

احلكومة واجلي�س ال�شينيني 
ني ينكرون ر�شمّيا   اإّل اأّن قادة ال�شّ
عمليات  يف  ر����ش���م���ي  ت�������وّرط  اأّي 
وي�شريون  اللكرتوين،  التج�ش�س 
اإىل �شعوبة اقتفاء اثر القرا�شنة 
�����وؤال.. من  وامل��ت�����ش��ل��ل��ني.. وال�����������شّ

�شينخدع بهذا؟

ال����درا�����ش����ات  ال���ب���اح���ث يف م����رك����ز 
الإ�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة وال�����دول�����ي�����ة ، 
القر�شنة  ب��خ��ط��ر  ال����وع����ي  ف�����ان 
الل��ك��رتون��ي��ة ك���ان ���ش��دي��د البطء 
لت  يف الوليات املتحدة، حيث ف�شّ
التكنولوجية  ال�����ش��رك��ات  ك���رى 
حرّية  ط��وي��ل��ة  ل���ف���رتة  ال���ك���ب���رية 
ح�شاب  على  العنكبوتّية  ال�شبكة 
عامي  ب��ني  ف  املعلوماتي،  الأم���ن 
1999 و 2009، كانت الأبواب 
ال�شيني  التج�ش�س  اأم��ام  مفتوحة 
فران�س  وك��ال��ة  اإىل  ل��وي�����س  ق���ال   ،

بر�س.
البنتاغون  م�����ش��وؤول��و  يخفي  ول 
ا�شتخفاف �شركات  انزعاجهم من 
ل  ال��ذي��ن  الع�شكرية،  ال�شناعات 
اإّل  خططهم  نهب  اإىل  يتفّطنون 

•• الفجر - عبد املجيد بن عمر:

وعملّيات  الإلكرتونية  الهجمات 
هواج�س  م����ن  ب���ات���ت  ال��ق��ر���ش��ن��ة 
التحديات  وم����ن  ال������دول،  اغ���ل���ب 
وال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح لزوما 
الدول  لأم���ن  حماية  مواجهتها، 
اأ�شبحت  اأّن���ه���ا  ك��م��ا  واق��ت�����ش��اده��ا 
�شك� من اأ�شكال احلروب الفاعلة 
اإي��������ذاء اخل�������ش���وم واإج���ه���ا����س  يف 
براجمهم الت�شليحّية، اأو التج�ّش�س 
وال�ّشطو  دف��اع��ات��ه��م  اأ����ش���رار  ع��ل��ى 
على اأبحاثهم وابتكاراتهم يف �شتى 

املجالت.
ول�����ئ�����ن ت������ع������ّددت ج����ب����ه����ات ه����ذه 
فان احلرب  �شرقا وغربا،  احلرب 
ت����دور رحاها  ال��ت��ي  الل��ك��رتون��ّي��ة 
�شام  ال��ع��ام  و  الأح��م��ر  التّنني  ب��ني 
والأ�شّد  ����ش���راوة  الأك�����رث  ت��ب��دو   ،
اإي�ما  احل������روب  واأك������رث  اإث�������ارة، 
القت�شادية  لنعكا�شاتها  وذل���ك 
وال���ع�������ش���ك���ري���ة ع���ل���ى ال���ط���رف���ني، 
ا����ش���م من  وب���ال���ت���ايل يف حت���دي���د 
���ش��ي��رتّب��ع ع��ل��ى ع��ر���س ال���ع���امل يف 

ال�شنوات القادمة.
ويف ف�شل جديد من هذه احلرب 
غ��ري امل��ع��ل��ن��ة، ف����اإّن ح��رج��ا كبريا، 
اجلبهة  على  يخّيمان  اكر  وقلقا 
اأّيام  فقبل  الأم��ري��ك��ّي��ة.  ال�شينّية 
باراك  �شيجمع  ال���ذي  اللقاء  م��ن 
اأوباما والرئي�س ال�شيني اجلديد 
�شي جني بينغ يف ولية كاليفورنيا 
ال��ع���ق��ات بني  للنظر يف جم��م��ل 
وزارة  اأك������دت  وب���ك���ني،  وا���ش��ن��ط��ن 
ال���دف���اع الأم��ري��ك��ي��ة ال��ث���ث��اء اأّن 
جنحوا  ق��د  ال�شني  م��ن  قرا�شنة 
الكرتونية  اأن���ظ���م���ة  اخ������رتاق  يف 

قاموا  ق���د  الأم���ري���ك���ي���ني  اأّن  مب���ا 
الكرتونية �شد  بدورهم بهجمات 
لل�شينيني  ميكن  حقيقة  اإي���ران. 

تذكريهم بها.
ووفقا ل�شحيفة وا�شنطن بو�شت، 
ال�����ّش��ب��ق يف ن�شر  ل��ه��ا  ك����ان  ال���ت���ي 
الدفاع  علوم  ملجل�س  �شرّي  تقرير 
فان  الل���ك���رتوين،  التج�ش�س  ع��ن 
الو�شول،  من  متكنوا  القرا�شنة 
م�����ن ب�����ني م���ل���ف���ات اأخ����������رى، اإىل 
ن��ظ��ام ���ش��واري��خ ب��ات��ري��وت، ونظام 
واملقاتلة  امل��ت��ط��ّور  ايجي�س  رادار 
طراز  م��ن  والهليكوبرت   18 اف 
اأّن  ب�ك هوك. وقالت ال�شحيفة 
 ،35 اف  املقاتلة  تطوير  برنامج 
الأغ��ل��ى يف ت��اري��خ ال��ب��ن��ت��اغ��ون، مت 

اخرتاقه اأي�شا.
اإدارة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  اأك����د  وق����د 
ال���ب���ن���ت���اغ���ون ج��������ورج ل����ي����ت����ل،اأّن 
الأمريكان يحافظون على ثقتهم 
واأّن  اأ�شلحتهم،  اأنظمة  يف  الكاملة 
ال�شينيني  ال��ق��را���ش��ن��ة  اخ�����رتاق 
الع�شكرية  ال��ق��درات  م��ن  ينل  مل 
اأ������ش�����اف اأن  الأم����ري����ك����ي����ة. ل��ك��ن��ه 
حممل  على  ت��اأخ��ذ  ال��دف��اع  وزارة 
اجلرمية  ظ����اه����رة  خ���ط���ر  اجل�����د 

اللكرتونّية. 
املا�شي،  ج���ان���ف���ي  يف  ان�����ه  ي���ذك���ر 
اىل  ال��دف��اع  ع��ل��وم  جمل�س  خل�س 
تكن  مل  الأم��ري��ك��ي��ة  ال���ق���وات  اأن 
هجمات  وق��وع  لحتمال  م�شتعدة 
اأن  مبثل ه��ذا احلجم، وح��ذر من 
التج�ش�س اللكرتوين والتخريب 
اللكرتوين ميكن اأن يوؤثرا تاأثريا 

خطريا عمل القوات الأمريكية.
ال�����دف�����اع  يف  ل���ل���خ���ب���ري  ووف������ق������ا 
لوي�س،  ج��ي��م�����س  الل������ك������رتوين، 

تخطيط  ت��خ��زي��ن  مت  اأم���ري���ك���ي���ة 
اأك��رث من ث�ثني ن��وع جديد من 

الأ�شلحة احل�ّشا�شة فيها.
الدفاع  وزارة  يف  م�شوؤولون  وق��ال 
الخرتاقات  هذه  اأّن  وا�شنطن  يف 
اأو�شع  ح��م��ل��ة جت�����ّش�����س  ت��ت��ن��ّزل يف 
ت����ق����وم ب���ه���ا ال�������ش���ني م���ن���ذ ع�����ّدة 
�شنوات �شد ال�شناعات الع�شكرّية 
الأمريكية.  احلكومية  والوكالت 
واإذا مل يثبت بعد توّرط احلكومة 
اخلراء  ف��ان  مبا�شرة،  ال�شينية 
التج�ّش�س  ع��م��ل��ّي��ات  اأن  ي���وؤك���دون 
احل�شول  من  ال�شني  مّكنت  هذه 
متقدمة  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ات  ع���ل���ى 
الّزمن  ت��خ��ت��زل  اأن  ���ش��ان��ه��ا  م���ن 
الدفاعية  الأنظمة  تطّور  وتمُ�شّرع 
ال�شينية وحترم الوليات املتحدة 
الع�شكري  تفّوقها  من  الأمريكّية 

يف اأي �شراع حمتمل.
اللكرتونّية  ال�����ّش��رق��ة  ه��ذه  خ��ر 
�شيمُلقي بظ�له على اجتماع قادة 
ال��ق��وت��ني الع���ظ���م يف ال���ع���امل، يف 
ال���وق���ت ال����ذي اأع�����رب ف��ي��ه البيت 
الأبي�س عن اأمله يف ع�قة مثمرة 
اأوباما و�شى  باراك  وحميمّية بني 
التي  ال�شخ�شية  ه��ذه  بينغ،  جني 

تعتر اأكرث انفتاحا من �شلفها.
ب���ا����ش���م جمل�س  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
كاتلني  الأمريكي،  القومي  الأمن 
اللكرتوين  الأم�����ن  اأن  ه���اي���دن، 
�شتكونان  اللكرتونية  واجلرمية 
على جدول اأعمال الرئي�شني، من 
ح�شا�شة،  اأخ���رى  مو�شوعات  ب��ني 
وا�شتقرار  ال�شمالية،  كوريا  مثل 

اآ�شيا و تغرّي املناخ.
اأّن امل��وق��ف الأم��ري��ك��ي لن  وي��ب��دو 
ي���ك���ون م���ن ال�����ّش��ه��ل ال���دف���اع عنه 

ع��ن��دم��ا ي��ت��ّم اإ���ش��ع��اره��م م���ن قبل 
مكتب التحقيقات الفدرايل.

ويف ه��ذا ال�����ش��ي��اق، ق��ال م�����ش��وؤول ، 
ل�شحيفة نيويورك تاميز منزعجا 
مبليارات  اأ����ش���ب���ق���ّي���ة  مي���ث���ل  ه�����ذا 
لقد  ال�����ش��ني،  ل�شالح  ال�����دولرات 
البحث  م���ن  ع��ام��ا   25 اخ��ت��زل��وا 
والراأي  جنون!  وه��ذا  والتطوير، 
ال�شركات  اإج��ب��ار  هو  الآن  ال�ّشائد 
امل�����ش��ن��ع��ة الأم���ري���ك���ّي���ة ع��ل��ى جعل 
اأمن اأنظمتها اللكرتونّية اأولوية 
قر�شنة  ن���زي���ف  ل���وق���ف  م��ط��ل��ق��ة 

الأ�شرار وحقوق امللكية. 
اإىل  اإ����ش���ارة  ويف  الإط�����ار،  ذات  ويف 
الرئي�س  اق����رتح  الأول����وّي����ة،  ه���ذه 
الأمريكي باراك اوباما الرّتفيع يف 
�شة حلماية �شبكات  املوازنة املخ�شّ

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

تو�شلت ا�شرائيل اىل اتفاق ام�س للغاء العفاء التام لطلبة املدار�س 
الدينية اليهودية من اخلدمة الع�شكرية مما يعني انهاء ازمة �شببت 
العبء  تقا�شم  ق�شية  ومتثل  احلاكم  الئ��ت���ف  اأح���زاب  يف  انق�شاما 
القلية  بها  التي حتظى  املزايا  الدائر حول  اجل��دل  الوطني حمور 
من اليهود املت�شددين منذ ع�شرات ال�شنني ومل تتمكن جلنة �شكلتها 
���ش��اب��ق من  ق��ان��ون ج��دي��د للتجنيد يف وق���ت  احل��ك��وم��ة م��ن �شياغة 
ال�شبوع اجلاري. واعرت�س وزير احلرب مو�شي يعلون وهو ع�شو يف 
حزب ليكود اليميني الذي ينتمي له رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو 
على بند ميكن مبوجبه توجيه اتهامات جنائية ملن يحاول التهرب 

من اخلدمة الع�شكرية. وهدد حزب ي�س عتيد هناك م�شتقبل املنتمي 
الثنني  ي��وم  الئ��ت���ف  يف  لنتنياهو  ال���ش��ا���ش��ي  وال�����ش��ري��ك  للو�شط 
بال�شتقالة من احلكومة ما مل يتم حل هذه امل�شاألة. ويف حل و�شط 
ان  �شيا�شيون  م�شوؤولون  ق��ال  الت��ف��اق  اىل  للتو�شل  الطريق  مهد 
اللجنة وافقت على تطبيق عقوبات لكنها اأرجاأت فر�شها خ�ل فرتة 
مدتها اأربع �شنوات ي�شجع فيها اجلي�س طلبة املدار�س الدينية على 
الن�شمام اىل اجلي�س. ومبوجب القانون املقرتح الذي من املفرت�س 
املدار�س  ف��ان ع��دد طلبة  ال���وزراء وال��رمل��ان  ان ي�شدق عليه جمل�س 
الع�شكرية  اخل��دم��ة  م��ن  �شنويا  اع��ف��اوؤه��م  �شيجري  ال��ذي��ن  الدينية 
�شيقت�شر على 1800 مما يقدر بنحو ثمانية الف مطلوب منهم 

�شنويا ت�شجيل اأ�شمائهم لدخول اخلدمة الع�شكرية.

اجلميع ا�شرى ال�شبكة

جوهان�سربغ
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العدد 10806 بتاريخ 2013/5/30   

 اعــــــــــــالن
ال�شادة/مطاعم  بان  والثقافة  لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  تعلن 
اماراتي  الهاجري  مذكر  نا�شر  وال�شيد/هزاع  ذ.م.م  ميلينيوم 
ال�شياحية  الرخ�شة  عن  التنازل  يف  رغبتهم  ابدو  قد   ، اجلن�شية 
رقم TL12301 وامل�شتجلة حتت ال�شم التجاري/ مطعم اورنينا 
اماراتي  امل�شعود  ال�شيد/حميد عبداهلل حممد  ذ.م.م اىل كل من 

اجلن�شية 55% وال�شيد/ ماريو جميل �شماحة %45.
التقدم  الجراء  هذا  على  العرتا�س  يف  احلق  له  من  كل  وعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  مي�دي  ا�شبوع  خ�ل  الهيئة  ومراجعة 
الع�ن وال فان الهيئة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعاوي بعد 

انق�شاء هذه املده حيث �شت�شتكمل الجراءات املذكورة اع�ه.
 اإدارة املعايري ال�سياحية

يعلن ق�شم الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية:

املودعة حتت رقم :  189465     بتاريخ :2013/4/1
با�ش��م:مركز رابد للتدريب املهني

وعنوانه:ابوظبي ، امل�شفح م 17 ق 43 ، �س.ب:45119 ، تليفون :5553951-02 ، فاك�س: 02-5553953
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التدريب الفني واملهني .
الواق�عة بالفئة:41

و�شف الع�مة:الع�مة عبارة عن دائرة من العلى باللون ال�شفر ومن ال�شفل باللون الزرق ويف منت�شف 
ال�شكل ع�مة �شح باللون البي�س وال�شكل على خلفية بي�شاء.

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  30  مايو 2013 العدد 10806

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية:

املودعة حتت رقم :191826     بتاريخ :2013/5/19
با�ش��م:مركز المارات لل�شيا�شات

وعنوانه:ابوظبي ، اخلالدية ، وكالة بن حمودة ، �س.ب:107939 ، هاتف: 026666950 ، فاك�س: 026666951 
، الريد اللكرتوين.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات التدريب المني ، تنظيم املوؤمترات والندوات وادارتها .

الواق�عة بالفئة:41
و�شف الع�مة:الع�مة عبارة عن عد�شة دائرية باللون ال�شود وداخلها خريطة المارات على خلفية باللون 
 )EMIRATES POLICY CENTER( ا�شفلها )الزرق وعلى ميني ال�شكل )مركز المارات لل�شيا�شات

باللون ال�شود وال�شكل على خلفية باللون البي�س.
ال�ش��رتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام كلمة )المارات EMIRATES( مبعزل عن الع�مة 

لعتبارها ا�شم منطقة جغرافية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  30  مايو 2013 العدد 10806

يعلن ق�شم الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل الع�مة التجارية:

املودعة حتت رقم :  173556     بتاريخ :2012/5/14
با�ش��م:1- ال�شيد/يوجي�س �شوريندر موتياين -2- دهرمي�س فا�شديف ادناين

وعنوانه:�س.ب:25183 ، هاتف:04/2253660 ، فاك�س:04/2254127 ، ديرة دبي )ا ع م(
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

العطر البخاخ مزيل الرائحة .
الواق�عة بالفئة:3

و�شف الع�مة:جمموعة القمة
ال�ش��رتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام الكلمتني TOP و COLLECTION كل على 

حدا مبعزل عن الع�مة لعتبارها كلمتني �شائعتي ال�شتخدام بالفئة 3
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ص  30  مايو 2013 العدد 10806

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
          اعادة اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3309 ت  عمل -م ع- ت-اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد �شوبوج ليت عبداملتني  اجلن�شية: بنغ�دي�س املنفذ �شده 
فاني�شيا  اع�نه:   املطلوب  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  فاني�شيا   :
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت 
عم   2012/2196 رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
موعدا   2013/6/3 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز- 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-  
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة 

اع�ه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم العمايل                                                                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
            اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/159 ت  م  ع -م ع- ت-اأظ(
طالب التنفيذ/ عبداهلل حممد انور اجلن�شية: باك�شتان   املنفذ �شده : جليل 
جليل  اع�نه:   املطلوب  المارات  اجلن�شية:  ال�شحية  لعمال  حممد  ا�شرف 
ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  ال�شحية  لعمال  حممد  ا�شرف 
رقم     الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/9 موعدا لنظر طلب التنفيذ. 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الثالثة  الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اع�ه، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم العمايل                                                                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
            اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/188 ت  عمل -م ع- ت-اأظ(
طالب التنفيذ/ معراج بواتي هارون بواتي اجلن�شية: بنغ�دي�س املنفذ �شده : 
نور الر�س للمقاولت العامة اجلن�شية:المارات املطلوب اع�نه:  نور الر�س 
التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  اجلن�شية:المارات  العامة  للمقاولت 
عم   2012/2950 رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
جز-م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/10 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-  
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة 

اع�ه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم العمايل                                                                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
            اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/510 ت  عمل -م ع- ت-اأظ(
الهند     اجلن�شية:  ويدل  كاروبام  علي  ويدل  كاروبام  ر�شيد  التنفيذ/  طالب 
اجلن�شية:  ابوظبي   فرع  ذ.م.م  والفواكه  للخ�شار  اطل�س  �شركة   : �شده  املنفذ 
المارات    املطلوب اع�نه: �شركة اطل�س للخ�شار والفواكه ذ.م.م فرع ابوظبي  
تنفيذ  التنفيذ تقدم بطلب  ان طالب  بالن�شر مبا  اجلن�شية: المارات عنوانه: 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم  2013/325 عم جز-م ع- ب- اأظ  وحدد 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/11 املوافق  الث�ثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف 
العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اع�ه، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
            اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/197 ت  عمل -م ع- ت-اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد عبداهلل ليت طيب علي اجلن�شية: بنغ�دي�س   املنفذ 
�شده : القادري لعمال الرخام والب��شرت اجلن�شية: المارات املطلوب اع�نه:  
مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  والب��شرت  الرخام  القادري لعمال 
رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  جز-م  عم   2012/2185
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/12
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اع�ه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم العمايل                                                                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
            اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/207 ت  عمل -م ع- ت-اأظ(
 : �شده  املنفذ  م�شر   اجلن�شية:  مهران  توفيق  عثمان  �ش�ح  التنفيذ/  طالب 
اع�نه:   املطلوب  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  ال�شعيد  رمال 
رمال ال�شعيد للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا 
رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الث�ثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   ب-  ع-  جز-م  عم   2012/3078
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/11
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اع�ه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم العمايل                                                                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  296/ 2013 -عمايل  - م ع- �ص- اأظ

امل�شتاأنف : ملهم مروان قنوت اجلن�شية: �شوريا امل�شتاأنف عليه:يورب للمعدات 
الن�شائية اجلن�شية: المارات   مو�شوع ال�شتئناف : ا�شتئناف على كامل مبلغ 
احلكم املطلوب اع�نه/يورب للمعدات الن�شائية اجلن�شية: المارات   العنوان: 
بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 2013/296 عمايل - م ع- �س - اأظ   وحدد 
لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/3 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة  �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

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

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

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
          يف الدعوى رقم 2011/408 عقاري كلي   

انتدابي خبريا يف الدعوىر قم 2011/408  مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�شمن 
عليهم/ املدعى  �شد  كا�شاين  مولها�شان  م�شعود  املدعي/  من  املقامة  كلي  عقاري 
اتوجه بدعوتكم حل�شور  العقاري ذ.م.م فاأنني  �شركة تنميات ل��شتثمار والتطوير 
اجتماع ل�شماع طريف الدعوى وتقدمي كافة امل�شتندات وذلك وفقا للتفا�شيل املبينة 
 : املكان  ظهرا   4.00 ال�شاعة    2013/6/5 املوافق  الربعاء  والتاريخ:  اليوم   - ادناه.  
ال مكتوم-  �شارع  العنوان  وامل�شاحة(  العقارات  برولند ل�شت�شارات   ( مكتب اخلبري 

مقابل وكالة تويوتا وبجانب �شركة عبدالواحد الر�شتماين- املبني
 Golden Business Center الطابق 8 مكتب 809 رقم الهاتف 2501818-

04 على ان يقوم املدعى باع�ن املدعى عليها مبوعد الجتماع بالن�شر 
  املهند�ص/�سيما احمد اللنجاوي

خبري هند�سي بوزارة العدل  

اعالن اجتماع خربة

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1195 عمايل جزئي                        
الق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للتجارة  احمد  نذير  عليه:  املدعى  اىل 
ان املدعى / عبداهلل �شا�شي الرا�شدي وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�شني قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )68133 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  دره��م(وال��ر���ش��وم 
الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت     .)2013/138136( ال�شكوى  رقم  ب�كفالة. 
املوافق 2013/6/3 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1709 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- �شركة روبا�شت املقاولت دبي ذ.م.م  جمهول حمل 
احمد  را�شد  ليان وميثله:  نقول  وليد  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا 
اع�ه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �شبيب  ب��ن  را���ش��د 
طالب  اىل  دره���م   )2413001( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا الع�ن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/382 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ���ش��رك��ة رو���ش��ان ل��ل��م��ق��اولت ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة مان ليفت ميدل اي�شت �س.ذ.م.م 
وميثله: حممد ح�شن حممد البحر   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )391685.50( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/1077   عمايل جزئي                    
املباين ومكافحة احل�شرات  جمهول  اىل املحكوم عليه   /1- جولدن �شيتي لتنظيف 
يف   2013/5/12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة   حمل 
الدعوى املذكورة اع�ه ل�شالح  / �شاه عبدالكرمي ح�شني: مبثابة احل�شوري بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )14099( درهم ) اربعة ع�شر الفا وت�شعه 
او  ال��ف دره��م  ال�شياحية بقيمة  ال��درج��ة  وت�شعون دره��م��ا( وت��ذك��رة ع��ودة ملوطنه على 
مقابلها نقدا مامل يكن قد التحق بعمل اخر والزمت املدعي عليها املنا�شب امل�شاريف 
واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت باقي الطلبات. حكما مبثابة احل�شوري قاب� 
ل��شتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/803   عقاري كلي                      
اىل املحكوم عليه   /1- �شركة اجنحة ال�شقر لتجارة الكهربائيات ذ.م.م  جمهول حمل القامة  
اع�ه  املذكورة  الدعوى  يف   2013/2/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ل�شالح / ام�ك للتمويل )�س م ع( بحكمت املحكمة- مبثابة احل�شوري: بف�شخ اتفاقية الجارة 
ال�شجل  يف  ال���وارد  العقاري  القيد  و�شطب  ال��دع��وى  مو�شوع  وملحقاتها  ال��ذم��ة  يف  املو�شوفة 
ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  خ�شوع  على  ين�س  وال��ذي  التداعي  حمل  بالعني  اخلا�س  العقاري 
دائرة  ل��دى  امل��ودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي  الي��ج��ار  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية  الج���ارة 
بالت�شامن-  املدعى عليهما بدفع مبلغ 604.333.33 دره��م-  وال��زام  الرا�شي والم���ك بدبي، 
)�شتمائة واربعة الف وث�ثمائة وث�ثة وث�ثون درهما وث�ثة وث�ثون فل�شا( مع الزامهما 
بامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك    حكما مبثابة احل�شوري 
قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                    اىل املدعي عليه/طريان البحرين لل�شفريات جمهول حمل 
املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقامو عليكم  املدعيني قد  باأن  نعلنكم  القامة 
ال�شاعة  املوافق 2013/6/12  اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة يوم الربعاء 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بث�ث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل ب� كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
1648/2013/13
1649/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
م�شطفى كونيمويدوين امبالت 

فيتل جينيفر كا�شرتين�س �شالدوا     

مبلغ املطالبة
15699 درهم �شامل تذكرة العودة
31482 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم 2011/400 تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ: كمال يو�شف �شافا واآخرون عنوانه: امارة ابوظبي-النادي ال�شياحي- �شارع الكرتا- بناية 
النوي�س- ط 1 �شقة 102    املنفذ �شده: ارابيا جروب انف�شتمت ليمتد عنوانه: امارة دبي- �شارع ال�شيخ زايد- 
بناية بنك النور ال�ش�مي- قرب كو�شتا كافيه- الطابق الثالث- مكتب رقم 310    انه يف يوم الربعاء املوافق 
2013/5/29 ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف اليام الث�ث الثالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
www. ا�شافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات على املوقع اللكرتوين

emiratesauction.ae ( وعلى راغبى ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا بريره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خ�ل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات. برج 

خليفة امل�شاحة: 3033.28 مرت مربع ار�س ف�شاء القيمة: 29385000 درهم رقم الر�س 375 
 م�حظة: يدفع املبلغ فوراً.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
اعالن بيع  عقار بالن�سر         

فى الدعوى رقم 2012/280 تنفيذ جتاري
ال�شيخ  ام��ارة دبي-�شارع  ب��ورين   عنوانه:  ا�شد ح�شن  ال�شيد/  التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد وميثله  طالب 
زاي��د- برج بارك بلي�س- الطابق ال�شابع ع�شر   املنفذ �شده: ماجنيت �شينغ كانوار امريك �شينغ  عنوانه: 
امارة دبي- �شارع ال�شيخ زايد- املرابع العربية- ق�شم 1- منوذج 3- في�  رقم11    انه يف يوم الربعاء املوافق 
2013/6/19 ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف اليام الث�ث الثالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
www. ا�شافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات على املوقع اللكرتوين
emiratesauction.ae ( وعلى راغبى ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا بريره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 

ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خ�ل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات.
برج خليفة رقم الر�س: 155 امل�شاحة : 128.02 مرت مربع خليفة تاور زون 3 رقم العقار :  4705 القيمة:  
4900000 درهم - برج خليفة رقم الر�س 201 امل�شاحة: 155.98 مرت مربع �شاوث ريدج 2 رقم العقار : 1002 

القيمة 3300000 درهم :   م�حظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2012/49  ا�ستئناف عقاري

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ ن��ادي��ا خ��واج��ه حم��م��د ا���ش��د جم��ه��ول حمل 
اقام  ق��د  ع(    م  )���س  للتمويل  ام����ك  امل�شتانف:  ان  الق��ام��ة مب��ا 
املذكورة اع�ه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  الدعوى 
املحكمة  لها  وح��ددت  اخل��رة-  اىل  ال��دع��وى  باحالة   2013/5/22
القاعة   يف   10.00 ال�شاعة   2013/6/3 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�شة 

ch.1.A.4
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/203 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- علي جواد قدير مددي   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/  ام�ك 
للتمويل �س م ع وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي نعلنكم باحلكم ال�شادر يف 
الدعوى رقم 2012/646 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ 2013/1/17 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك 
: 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )1299252.18 درهم( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة خ�ل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا الع���ن. 2- ف�شخ عقد الج��ارة املو�شوف يف الذمة 
املرم بني املدعية واملدعى عليه وم�حقه. 3- الزام املدعى عليه بت�شليم العقار مو�شوع اتفاقية 
الجارة املنتهية بالتملك خاليا من ال�شواغل ورد احليازة اىل املدعية والغاء ا�شارة القيد العقاري 
الواردة يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعى عليه والتي جاء فيها )تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات 

الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة(.
 وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اعالن قطع عالقة  
تعلن املوؤ�ش�شة العلمية ملعاجلة البيئة 
املدعو  ع�قة  قطع  عن  اأبوظبى   –
اجلن�شية   ، دراب��ي��ز  ابا�شكو  ادواردو   /
 ( رق���م  �شفر  ج���واز  وي��ح��م��ل  الفلبني 
لدينا  وي��ع��م��ل   )  EB6727459
م���دي���ر م��ب��ي��ع��ات ح��ي��ث اأن�����ه مت قطع 

اأي �شفة  ل���ه  م���ع���ه  ول��ي�����س  ال��ع���ق��ة 
�شخ�شية بال�شركة املذكوره من كل  النواحي الإدارية واملالية والفنية 
يقع حتت  نهائيا حتى ل  ال�شركة  با�شم  التعامل  معه  كما نحذر من 

امل�شائلة  القانونية يعمل به من تاريخه  وهذا للعلم 
                               ن�سر على م�سئولية املعلن  

اعالن قطع عالقة  
ملعاجلة  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ت��ع��ل��ن 
ع��ن قطع ع�قة  – اأب��وظ��ب��ى  البيئة 
املدعو / رالف كالبازارون كا�شتيندا ، 
اجلن�شية الفلبني ويحمل جواز �شفر 
ويعمل   )  EB2512495  ( رق���م 
لدينا مدير مبيعات حيث اأنه مت قطع 

الع�قة معه  ولي�س له اأي �شفة �شخ�شية بال�شركة املذكوره من كل
 النواحي الإداري��ة واملالية والفنية كما نحذر من التعامل معه با�شم 
من  ب��ه  يعمل  القانونية  امل�شائلة  حت��ت  يقع  ل  حتى  نهائيا  ال�شركة 

تاريخه وهذا للعلم 
ن�سر على م�سئولية املعلن
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•• الريا�س-وام:

يعقد اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وزراء 
خارجية دول جمل�س التعاون لدول 
العربية يف مدينة جدة يوم  اخلليج 

الأحد املقبل..
الوزاري  للمجل�س   127 ال�  ال��دورة 
اخلارجية  وزراء  ال��ت��ع��اون  مل��ج��ل�����س 
ي��راأ���س الج��ت��م��اع��ات م��ع��ايل ال�شيخ 
خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة 
البحرين  مم��ل��ك��ة  خ���ارج���ي���ة  وزي�����ر 
للمجل�س  احل��ال��ي��ة  ال�����دورة  رئ��ي�����س 

الدكتور  م��ع��ايل  مب�شاركة  ال����وزاري 
اأم���ني ع���ام جمل�س  ع��ب��د اللطيف ب��ن را���ش��د ال��زي��اين 
الدورة  اإن  ال��زي��اين  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه  ال��ت��ع��اون..  
اأهمية  تكت�شب  ال���وزاري  للمجل�س   127 ال���  العادية 
خا�شة نظرا لأهمية املو�شوعات املدرجة على جدول 
اع��م��ال��ه��ا وك��ذل��ك مل��ا ت�����ش��ه��ده امل��ن��ط��ق��ة م��ن متغريات 

جلنة يف الكونغر�س تطلب وثائق ب�ساأن بنغازي

فرن�ضا تدع� لتحرك �ضد امل�ضلحني يف جن�ب ليبيا
وا�شنطن-باري�س-وكالت:

بعملية  ال��ق��ي��ام  اإىل  ف��رن�����ش��ا  دع���ت 
م�شرتكة من�شقة مع ليبيا والدول 
للتهديد  للت�شدي  ل��ه��ا  امل���ج���اورة 
اجلماعات  ب�  و�شفتها  ملن  املتنامي 
الإرهابية يف �شحراء جنوب ليبيا، 
النيجر  يف  تفجريين  ب��ع��د  وذل���ك 
ثكنة  ا�شتهدفا  امل��ا���ش��ي  اخلمي�س 
لليورانيوم  وم��ن��ج��م��ا  ع�����ش��ك��ري��ة 

ت�شتغله �شركة فرن�شية.
الفرن�شي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
ل��������وران ف���اب���ي���و����س خ�������ل زي������ارة 
م�شلحون  ه��اج��م  ح��ي��ث  ل��ل��ن��ي��ج��ر، 
�شركة  ت��دي��ره  لليورانيوم  منجما 
املا�شي،  الأ�شبوع  الفرن�شية  اأريفا 
جنوب  اأن  على  ع���م��ات  هناك  اإن 
اآمن  م���ذ  اإىل  يتحول  ب���داأ  ليبيا 
يف  املت�شددة  اجلماعات  �شماها  ملن 

منطقة ال�شحراء الكرى.
مع  اجتماع  بعد  فابيو�س  واأ���ش��اف 
اإي�شوفو  حم��م��د  ال��ن��ي��ج��ر  رئ��ي�����س 
نبذل  اأن  يبدو  فيما  علينا  يتعني 
ج��ه��دا خ��ا���ش��ا ب�����ش��اأن ج��ن��وب ليبيا 
وهو ما تريده ليبيا اأي�شا. حتدثنا 
للدول  ميكن  التي  املبادرات  ب�شاأن 
مع  بالتن�شيق  بها  القيام  امل��ج��اورة 

ليبيا .
�شمتهم  م���ن  اإن  ال��ن��ي��ج��ر  وت���ق���ول 
الإ���ش���م��ي��ني ال���ذي���ن ن���ف���ذوا يوم 
اللذين  ال���ه���ج���وم���ني  اخل���م���ي�������س 
�شخ�شا   25 م��ق��ت��ل  ع���ن  اأ����ش���ف���را 
اأن  ع��روا احل��دود من ليبيا، غري 
اأنها  خا�شة  ذل��ك،  تنفي  طرابل�س 

الوثائق. وقال متحدث با�شم وزارة 
�شتدر�س  ال�������وزارة  ان  اخل���ارج���ي���ة 

الطلب وتقرر كيف ترد عليه.
وت���������دور م���ع���رك���ة ����ش���ي���ا����ش���ي���ة بني 
والدميقراطيني  اجل���م���ه���وري���ني 
البعثة  ع����ل����ى  ال����ه����ج����وم  ب���������ش����اأن 
وك�����ان  ب����ن����غ����ازي  الم����ري����ك����ي����ة يف 
حكومة  ات���ه���م���وا  اجل���م���ه���وري���ون 
الرئي�س باراك اأوباما بالت�شرت على 
تفا�شيل الهجوم على البعثة خ�شية 
الدميقراطيني  مركز  ي�شعف  اأن 
اخلارجية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  جم�����ال  يف 
انتخابه.  اع��������ادة  ح���م���ل���ة  خ�������ل 
اتهامات  الدميقراطيون  ورف�����س 
حتركها  انها  قائلني  اجلمهوريني 
ا�شعاف  اأج��ل  م��ن  �شيا�شية  دواف���ع 
اأوباما ووزي��رة اخلارجية  الثقة يف 
التي  كلينتون  ه��ي���ري  ال�شابقة 
تعتر مناف�شا دميقراطيا بارزا يف 
انتخابات الرئا�شة يف عام 2016.
وي����ن����ب����ع ال����ك����ث����ري م�����ن ات����ه����ام����ات 
عنها  رفعت  م��ذك��رات  من  الت�شرت 
التي  النقا�س  نقاط  ب�شاأن  ال�شرية 
ال�شتخبارات  اأج���ه���زة  م��ن  وردت 
وا�شتخدمت يف اعداد �شوزان راي�س 
���ش��ف��رية ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة لدى 
برامج  يف  للظهور  امل��ت��ح��دة  المم 
16 من  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة يف  ح���واري���ة 

�شبتمر اأيلول.
وكانت راي�س قالت يف تلك املقاب�ت 
احتجاجات  ك��ان��ت  ال��ه��ج��م��ات  ان 
عفوية ب�شبب فيلم م�شئ ل��ش�م 

ولي�شت هجوما متعمدا.

ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ب�����ش��اأن ال��ه��ج��وم على 
البعثة المريكية يف بنغازي.

واأ�شدر داريل عي�شى رئي�س اللجنة 
كتاب ا�شتدعاء بحق 10 م�شوؤولني 
وزارة  يف  و�����ش����اب����ق����ني  ح����ال����ي����ني 
وثائق  بت�شليم  ياأمرهم  اخلارجية 
الذي  بالهجوم  تت�شل  ومرا�ش�ت 
11 من �شبتمر  وق��ع يف ليبيا يف 
اأربعة  ف��ي��ه  امل��ا���ش��ي وق��ت��ل  اأي���ل���ول 

اأمريكيني.
ومي���ه���ل اأم������ر ال����ش���ت���دع���اء وزي����ر 
ك�������ريي حتى  اخل�����ارج�����ي�����ة ج�������ون 
ال�شابع من يونيو حزيران لتقدمي 

ال��ل��ي��ب��ي منطقة  اأع��ل��ن��ت اجل���ن���وب 
دي�شمر-كانون  يف  ع�������ش���ك���ري���ة 

الأول.
وقال فابيو�س اإن اجلهود ال�زمة 
للت�شدي للم�شكلة يف جنوب ليبيا 
�شتحتاج اإىل دعم تون�س واجلزائر 
واأ�شاف  وم�����ش��ر.  وم����ايل  وت�����ش��اد 
ن��ظ��را لأن ج���زءا ك��ب��ريا م��ن ليبيا 
ي�شكل  اأن  دائما ميكن  يقال  مثلما 
م�ذا للجماعات الإرهابية، يتعني 
على كل هذه الدول اأن تعمل معا ، 
موؤكدا اأن فرن�شا �شت�شاعدها بكثري 

من العزم والت�شامن .

اأن  وي�������رى اخل��������راء الأم����ن����ي����ون 
وطريقا  م�����ش��درا  اأ���ش��ب��ح��ت  ليبيا 
القاعدة  ملقاتلي  الأ�شلحة  لتهريب 
الكرى  ال�������ش���ح���راء  م��ن��ط��ق��ة  يف 
الليبي معمر  الزعيم  �شقوط  منذ 

القذايف يف 2011.
الرئي�س  اأم����ر  اأخ������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
اجل����م����ه����وري ل���ل���ج���ن���ة ال������ش�����راف 
مبجل�س  واحل���ك���وم���ي  وال�����ش�����ح 
اخلارجية  وزارة  المريكي  النواب 
بالوثائق  ب���ت���زوي���ده  الم���ري���ك���ي���ة 
امل��ن��اق�����ش��ة التي  ب��ن��ق��اط  امل��ت�����ش��ل��ة 
مت اع�����داده�����ا م����ن اأج������ل ح������وارات 

الربيطاني�ن: كامريون يفتقد مهارات القيادة
•• لندن-يو بي اأي:

العظمى  الغالبية  اأن  ام�س  ل��ل��راأي،  جديد  ا�شتط�ع  اأظهر 
من الناخبني الريطانيني تعتقد اأن زعيم حزب املحافظني 
القيادة  مل��ه��ارات  ك���ام���ريون، يفتقد  دي��ف��ي��د  ال�����وزراء،  رئ��ي�����س 
ووجد  املقبلة.  العامة  بالنتخابات  الفوز  لتحقيق  املطلوبة 
ال���ش��ت��ط���ع، ال���ذي اج��رت��ه م��وؤ���ش�����ش��ة ك��وم��ري�����س ل�شحيفة 
يعتقدون  الريطانيني  الناخبني  معظم  اأن  ان��داب��ن��دان��ت، 
الأكر  انق�شامات هي  يعاين من  املحافظني  اأن حزب  اأي�شاً 
م��ن ن��وع��ه��ا م��ن��ذ ت���ويل ج���ون م��ي��ج��ور زع��ام��ت��ه ل��ل��ف��رتة من 

 .1997 اإىل   1990
ال�شتق�ل  ح��زب  �شعبية  ارت��ف��اع  اأي�شاً  ال�شتط�ع  واظ��ه��ر 

املناه�س لع�شوية بريطانيا يف الحتاد الأوروبي اإىل م�شتوى 
الذين  الريطانيني  الناخبني  من   5% اأكد  حيث  قيا�شي، 
الأخرية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  املحافظني  ح��زب  ل�شالح  ���ش��وت��وا 
باأنهم �شينقلون دعمهم اإىل هذا احلزب يف النتخابات العامة 
2015. ومنح ال�شتط�ع حزب العمال  املقبلة املقررة عام 
املعار�س %34 من اأ�شوات الناخبني الريطانيني، وحزب 
املحافظني %30، و�شريكه الأ�شغر يف احلكومة الئت�فية 
ال�شتق�ل  وح��زب   ،10% الأح���رار  الدميقراطيني  ح��زب 
عام  تاأ�شي�شه  منذ  عليه  يح�شل  ر�شيد  اأعلى  وهو   ،17%

 .1993
من  و49%  الريطانيني  الناخبني  م��ن   56% اإن  وق��ال 
ال�شتق�ل  ح��زب  ناخبي  م��ن  و72%  املحافظني  ناخبي 

الآن مما  انق�شاماً  اأك��رث  هو  املحافظني  ب��اأن حزب  يعتقدون 
الت�شعينات  عقد  يف  زعامته  ميجور  ت��ويل  خ���ل  عليه  ك��ان 
من القرن املا�شي، يف حني عار�س هذا الراأي %23 منهم. 
الريطانيني  الناخبني  من   61% اأن  ال�شتط�ع  وا�شاف 
حزب  وزع��ي��م  ب���ده��م  وزراء  رئ��ي�����س  ام��ت���ك  يف  ي�شككون 
للفوز  املطلوبة  القيادية  ال��ق��درات  ك��ام��ريون،  املحافظني، 
باملقارنة  املقبلة،  العامة  بالإنتخابات  املطلوبة  بالأغلبية 
وا�شار  املطلوبة.  امل��ه��ارات  ميتلك  اأن��ه  يعتقدون   23% مع 
%63 من ناخبي حزب املحافظني ما زال��وا يثقون  اأن  اإىل 
بقيادة كامريون وعلى النقي�س من %86 من ناخبي حزب 
 4 مبعدل  ع��دده��م  ت�شاعف  وال��ذي��ن  امل��ع��ار���س،  ال�شتق�ل 

مرات تقريباً منذ العام املا�شي.

•• �سيول-ا ف ب:

اعلنت كوريا ال�شمالية ام�س عزمها الحتفاط برت�شانتها النووية التي ل 
املحادثات  ا�شتئناف  ت�شرب حول رغبتها يف  ملا  نفيا  ي�شكل  بثمن مما  تقدر 
افتتاحية مطولة يف  ويف  ال��ن��ووي  �ش�حها  ن��زع  ح��ول  الط����راف  امل��ت��ع��ددة 
�شحيفة رودونغ �شينمون الناطقة با�شم احلزب احلاكم �شدد النظام على ان 

الردع النووي ي�شمن له الن�شر الخري �شد القوات المريالية.
الذي ل يقدر بثمن  النووي  الكنز  اننا نتم�شك اكرث بهذا  املقالة  وح��ذرت 

و�شن�شن حروبنا �شد المرياليني بعزم قوي .
ون�شرت املقالة بعد ايام على خر اوردته و�شائل الع�م ال�شينية الر�شمية 
مفاده ان الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ اون ابلغ الرئي�س ال�شيني �شي 
جينبينغ ان بيونغ يانغ ميكن ان تفكر يف العودة اىل املفاو�شات ال�شدا�شية 

حول نزع �ش�حها النووي.
واوردت وكالة �شينخوا ان الر�شالة �شلمها باليد اىل �شي مبعوث خا�س لكيم 

خ�ل زيارة قام بها اىل بكني ال�شبوع املا�شي.
واكد الع�م الر�شمي الكوري اجلنوبي ت�شليم الر�شالة لكن دون ال�شارة 

اىل اي عر�س للحوار.
تعليقات  �شل�شلة  �شمن  الخ��رية  ال�شحيفة  يف  الرب��ع��اء  افتتاحية  وتعتر 
ر�شمية ن�شرت يف اليام الخرية تعيد التاكيد بو�شوح على التزام ال�شمال 

امل�شي قدما يف برناجمه للت�شلح النووي.
ويف ا�شارة وا�شحة اىل العراق وليبيا، اوردت ال�شحيفة ان مثل هذه الدول 
النووية  براجمها  عن  التخلي  على  وافقت  او  ك��اف  رادع  اىل  تفتقر  التي 
اقرتاح  على  بت�شكيك  اجلنوبية  كوريا  وعلقت   . ل�عتداء  �شحية  انتهت 
بكني  لتهدئة  املراقبون حماولة  فيه  راى  اذ  �شينخوا،  اوردت��ه  كما  احل��وار 

اكرث مما هو ا�شارة اىل رغبة فعلية با�شتئناف احلوار. 

مواقف  تتطلب  مت�شارعة  واح��داث 
موحدة ..

واأ�شاف الدكتور الزياين ان املجل�س 
الوزاري ملجل�س التعاون �شي�شتعر�س 
املو�شوعات  الجتماع  ه����ذا  خ��������ل 
اخلليجي  العمل  مب�شرية  املتعلقة 
كاف�ة  امل�����ج�����الت  يف  امل�������ش�����������������������رتك 
اأم��ني ع��ام جمل�س التعاون  واأو���ش��ح 
ي�ش�������بقه  ال������وزاري  الج��ت��م��اع  اأن 
املالي����ة  وزراء  مع  م�شرتك  اجتماع 
م�شريا  املجل�س  دول  يف  والقت�شاد 
اىل اأن املجل�س الوزاري يناق�س عددا 
املرفوعة  والتقاري�����ر  امل��ذك��رات  م��ن 
باحل�������وارات  يتعلق  ما  خا�شة  الوزاريتة  اللجان  من 
التعاون  جمل�س  دول  بني  واملفاو�شات  ال�شرتاتيجية 
واملو�شوعات  الق��ت�����ش��ادي��ة  وال��ت��ك��ت���ت  وامل��ج��م��وع��ات 
والعربية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ب���الأو����ش���اع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الخ�����رى 

والدولية التي تهم دول جمل�س التعاون. 

وزراء خارجية دول التعاون يجتمع�ن الأحد املقبل يف جدةك�ريا ال�ضمالية تعتزم الحتفاظ برت�ضانتها الن�وية 

اأوباما يبحث مع را�سمو�سن ق�سية اأفغان�ستان 

الأفغاين بان�ضري  حاكم  مقر  على  هج�م  يف  قتلى   7

•• عوا�سم-وكاالت:

ال���������ش����وري احلر  ت���وع���د اجل���ي�������س 
اأن  م����وؤك����دا  اهلل،  ح�����زب  ب���ه���زمي���ة 
معركة  يف  ي��ن��ت�����ش��ر  ل����ن  الأخ�������ري 
ال���ق�������ش���ري، يف ح����ني هدد  م���دي���ن���ة 
باجلماعة  املرتبط  التوحيد  ل��واء 
الإ�ش�مية يف �شوريا بنقل املعركة 
اإىل لبنان، وذلك ردا على دعم حزب 
وت�شريحات  ال�شوري  للنظام  اهلل 
التي  اهلل  ن�����ش��ر  ح�����ش��ن  زع���ي���م���ه 
الدعم  ه��ذا  با�شتمرار  فيها  وع��د 

وبتحقيق الن�شر يف الق�شري.
العامة  وق��ال رئي�س هيئة الأرك��ان 
اإدري�س يف ت�شريحات  �شليم  اللواء 
يف  النهاية  حتى  �شنقاتل  �شحفية 
نخو�س  نحن  م�شيفا   ، الق�شري 
معارك �شر�شة يف الق�شري وعنا�شر 
وم�شلحون  م��ن��ظ��م��ون  اهلل  ح����زب 
مدعومون  وه�����م  ج����ي����د،  ب�����ش��ك��ل 
النظام..  ق�����وات  ق��ب��ل  م���ن  ج���وي���ا 
نحن ل منلك اإل اأ�شلحة خفيفة.. 
الق�شري  يف  جم��زرة  هناك  �شتكون 
�شخ�س  األ����ف   50 ي�شكنها  ال��ت��ي 

ال�������ذي مت���ث���ل���ه احل�������رب الأه���ل���ي���ة 
ال�شورية هو قدرتها على امت�شا�س 
بلدان اأخرى يف دوامتها، واأن تدخل 
)بالإ�شافة  واإي��ران  وتركيا  رو�شيا 
اإىل وك��ي��ل��ت��ه��ا ج��م��اع��ة ح���زب اهلل( 
واإ�شرائيل �شاعد على ت�شكيل مزيج 
اأن  اإىل  بالإ�شافة  للغاية،  خطري 
ال�����ش��راع ي��ث��ب��ت اأن����ه ن��ق��ط��ة جذب 
للجهاديني ، ومنهم اأكرث من مائة 
و�شيعودون  بريطانيا  من  و�شلوا 

الرئي�س الأ�شد وموؤيدوه العلويون 
حتت �شغط اأكر للتفاو�س بح�شن 
نية يف املحادثات املقررة يف جنيف 
رو�شية  رعاية  حتت  القادم  ال�شهر 
هذه  واأخ���ريا  م�شرتكة.  اأم��ريك��ي��ة 
امل��ف��او���ش��ات ت��ب��دو وك��اأن��ه��ا الأم���ل 
ل���وق���ف حمام  ال���وح���ي���د  اخل����اف����ت 
الدم، لأنه مهما كانت املررات فاإن 
ميكن  الأ�شلحة  من  املزيد  اإر���ش��ال 

فقط اأن يزيد طني بلة.

.  ورغم  حما�شرون داخ��ل املدينة 
يف  للحالة  املت�شائم  الو�شف  ه��ذا 
اأع���د ح�شن  اإدري�����س  اأك���د  الق�شري، 
ن�����ش��ر اهلل ب����اأن����ه ل����ن ي��ن��ت�����ش��ر يف 
للرئي�س  ال��ط��ل��ب  واأج����دد  ���ش��وري��ا، 
الأم����ريك����ي وال����رمل����ان الأوروب�������ي 
اأوروب����ا.. نحن بحاجة  وال��ق��ادة يف 

مل�شاعدتكم الآن .
اأن  نخ�شى  نحن  اإدري�����س  واأ���ش��اف 
اإذا  ���ش��ريت��ك��ب جم�����زرة  اهلل  ح����زب 
املجتمع  من  واأطلب  البلدة،  دخ��ل 
الت�شرف. نحن ل  �شرعة  ال��دويل 
ملواجهة  الكافية  الأ�شلحة  منلك 
ح��زب اهلل، ورغ��م ذل��ك نحن نقوم 
حتى  و�شنقاتل  ن�شتطيع  م��ا  ب��ك��ل 

النهاية .
اإدري�س  اأ����ش���اد  نف�شه  ال�����ش��ي��اق  ويف 
ب����زي����ارة ال�������ش���ي���ن���ات���ور الأم����ريك����ي 
زيارة  وق��ال  ل�شوريا،  ماكني  ج��ون 
ولقاوؤه  م��اك��ني  ج���ون  ال�����ش��ي��ن��ات��ور 
بقائد اجلي�س ال�شوري احلر كانت 
ماكني  اأن  واأو���ش��ح   ، للغاية  مهمة 
����ش���األ ع���ن ح���اج���ات اجل��ي�����س احلر 
ونظرتهم  امل��ت�����ش��ددة  اجل��م��اع��ات  و 

باأبطال  يف حمافظة حلب متمثلة 
ل����واء ال��ت��وح��ي��د ومب�����ش��ارك��ة ثوار 
با�شتهداف  وال��ق�����ش��ري  ال��ق��ل��م��ون 
اأينما  و�شبيحته  احل����زب  م��ق��رات 
اللبنانية  الأرا����ش���ي  ع��ل��ى  وج����دت 

وال�شورية .
اللبنانية  احل����ك����وم����ة  وط�����ال�����ب 
طوائفه  بكافة  اللبناين  وال�شعب 
بلجم ع�شابات هذا احلزب املجرم 
املعركة  حتويل  اإىل  �شن�شطر  واإّل 
و�شتطال  اللبنانية  الأرا���ش��ي  اإىل 
امل����ت����ط����ورة م����ا بعد  ����ش���واري���خ���ن���ا 

ال�شاحية اجلنوبية .
ووجه العكيدي الأوامر اإىل الثوار 
يف �شوريا ب�شرب ع�شابات و�شبيحة 
واأخ�س  القرى  كافة  يف  اهلل  ح��زب 
ب��ذل��ك ث���وار ح��ل��ب الأب���ط���ال بدّك 
والزهراء  ن��ّب��ل  ب��ل��دت��ي  يف  معاقله 
وذلك رداً على اعتداءاته الوح�شية 
. وقال  واأهلنا  �شعبنا  املتكررة على 
األ���ف م��ق��ات��ل ج�����اوؤوا م��ن حلب  اإن 
با�شتقدام  ووعد  الق�شري،  لن�شرة 
اإ�شايف وموا�شلة  10 اآلف مقاتل 

القتال.

�شقوط  ب��ع��د  امل�شتقبلية  ل�����ش��وري��ا 
الوليات  اإدري�����س  و�شكر  ال��ن��ظ��ام.  
مب�شاعدات  وط����ال����ب  امل����ت����ح����دة، 
ع�������ش���ك���ري���ة وذخ��������رية وم�������ش���ادات 
جانب  اإىل  وال���ط���ائ���رات  ل���ل���دروع 
اإيجاد مناطق حظر ج��وي، ووقف 
ودخول  للنظام  الرو�شي  الت�شليح 
والعراقيني  الإي��ران��ي��ني  املقاتلني 

ح�شب قوله اإىل �شوريا.
ويف الإطار ذاته هدد لواء التوحيد 
يف  الإ�ش�مية  باجلماعة  املرتبط 
اإىل لبنان ردا  املعركة  �شوريا بنقل 
على م�شاركة حزب اهلل يف معارك 
املقاتلني  م���ن  وط���ل���ب  ال��ق�����ش��ري، 
نّبل  ق���ري���ت���ي  م��ه��اج��م��ة  ح���ل���ب  يف 

والزهراء يف �شوريا.
وق��������ال ق����ائ����د امل���ج���ل�������س ال����ث����وري 
عبد  حلب  حمافظة  يف  الع�شكري 
اجل��ب��ار ال��ع��ك��ي��دي يف ف��ي��دي��و ن�شر 
على  رداً  اإن��ه  يوتيوب،  موقع  على 
بدماء  اللبناين  اهلل  ح��زب  ت���وّرط 
بالق�شري  امل���ح���ا����ش���ري���ن  اأه���ل���ن���ا 
واح���ت����ل اأرا���ش��ي��ن��ا ���ش��ن��ق��وم نحن 
الع�شكري  ال��ث��وري  املجل�س  ق���وات 

اإذا  اأوط��ان��ه��م  يف  م�شاكل  لي�شببوا 
ب��ق��وا ع��ل��ى ق��ي��د احل���ي���اة، ع��ل��ى حد 

قول ال�شحيفة.
وقالت تلغراف اإن خطوة اخلارجية 
الأ�شلحة  حظر  لرفع  الريطانية 
بها  تزويدهم  يعني  ل  ال��ث��وار  ع��ن 
فقط  تريد  ولكنها  قريب  وقت  يف 
مرونة اأكر يف ال�شتجابة للموقف 
وه���و ي��ت��ط��ور، وت���رج���و اأي�����ش��ا اأنه 
ب��رف��ع احل��ظ��ر الأوروب�����ي �شيو�شع 

ال�������ش���ح���ف  ح����ف����ل����ت  ذل����������ك،  اىل 
والآراء  بالفتتاحيات  الريطانية 
يف  الأح���داث  لتداعيات  التحليلية 
رف��ع حظر  ال�شورية عقب  احل��رب 
ال�����ش���ح ع���ن ال���ث���وار، ف��ق��د ذكرت 
اأن ت�شليح الثوار لن ينهي  اإحداها 
اإراق����ة ال���دم���اء، وق��ال��ت اأخ����رى اإن 
اأن ميتد  ال�����ش��وري ميكن  ال�����ش��راع 
اإىل مناطق اأخرى، وكتبت ثالثة اأن 
وقف اإط�ق النار ولي�س الت�شعيد 
ي���ك���ون ه����دف الحت����اد  اأن  ي��ن��ب��غ��ي 

الأوروبي يف �شوريا.
 وعقبت �شحيفة ديلي تلغراف يف 
الحتاد  موافقة  على  افتتاحيتها 
الأوروبي على رفع حظر الأ�شلحة 
عن ثوار �شوريا قائلة اإن ما جرى 
رف  عمُ م��ا  اأك��د  عنيدة  نقا�شات  م��ن 
قبل  البلقان  يف  ال�شراع  ب��دء  منذ 
�شيا�شة  ت��اأم��ني  ب��اأن  عاما  ع�شرين 
عليها  م��ت��ف��ق  اأوروب����ي����ة  خ��ارج��ي��ة 
اإىل  بالنظر  عقيمة  مم��ار���ش��ة  ه��و 
التي  املختلفة  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ش��ال��ح 

يجب اأن توؤخذ يف العتبار.
وترى ال�شحيفة اأن اخلطر الأعم 

ت�ساعد املخاوف من امتداد ال�سراع خلارج �سوريا

اجلي�ض احلر يت�عد حزب اهلل بالهزمية يف الق�ضري 

ت�غل اإ�ضرائيلي حمدود و�ضط قطاع غزة 
•• غزة-يو بي اأي:

ام�س  �شباح  حم���دودة،  ب�شورٍة  اإ�شرائيلية  ودب��اب��ات  ج��راف��ات  ع��دة  توغلت 
ترافق مع حتليق مكثف لطائرات  غ��زة،  و�شط قطاع  الريج  �شرق خميم 
ال�شتط�ع. وقال �شاهد عيان، اإن 7 جرافات ترافقها دبابتان اإ�شرائيليتان 
توغلت عند ال�شابعة �شباًحا، من جهة باب املدر�شة عند احلدود ال�شرقية 
باأعمال  وب��ا���ش��رت  م��رت،   300 ب��ح��وايل  تقدر  م�شافة  وتقدمت  للمدينة، 

حتريف ومت�شيط داخل اأرا�شي وممتلكات املواطنني الزراعية .
غري  ب�شكل  والتحرك  بالتم�شيط  الإ�شرائيلي  اجلي�س  دوري���ات  وبا�شرت 
اإعتيادي على ال�شريط احلدودي، فيما قام اجلنود الإ�شرائيليون باإط�ق 
ما يزيد عن 4 قنابل غاز على عدد من املزارعني مبنطقة الن�شر �شرق بلدة 

جحر الديك جنوب مدينة غزة من دون اأن توقع اإ�شابات.

•• وا�سنطن-كابول-وكاالت:

قال املتحدث با�شم البيت البي�س جاي كارين ان الرئي�س 
المريكي باراك اأوباما �شيجتمع مع المني العام حللف 
�شمال الطل�شي اندر�س فو را�شمو�شن يف البيت البي�س 
ق�شايا  جانب  اىل  الف��غ��اين  ال�شاأن  لبحث  اجلمعة  ي��وم 
احللف  ي�شتعد  فيما  الج��ت��م��اع  وي���اأت���ي  اأخ�����رى.  اأم��ن��ي��ة 
والوليات املتحدة ل�شحب معظم القوات من افغان�شتان 
لنهاء حرب بداأت بعد هجمات 11 �شبتمر ايلول على 
60 الف  نيويورك ووا�شنطن. ولي��زال هناك اكرث من 
يعلن  اأن  املنتظر  وم��ن  افغان�شتان.  يف  ام��ري��ك��ي  ج��ن��دي 
التي  املقاتلة  القوات  حجم  القادمة  ال�شابيع  يف  اأوباما 
�شترتكها الوليات املتحدة يف الب�د العام القادم وحجم 
الفغانية  ال��ق��وات  ودع��م  لتدريب  �شتبقى  التي  ال��ق��وات 
يتطلع  ب��ي��ان  يف  ك���ارين  وق���ال  العمليات.  بع�س  وتنفيذ 
والقليمية  العاملية  المنية  املخاوف  بحث  اىل  الرئي�س 
مع المني العام مبا يف ذلك انهاء احلرب يف افغان�شتان 

احلكومة  م��ع  ث��اب��ت��ة  ���ش��راك��ة  اق��ام��ة  نف�شه  ال��وق��ت  ويف 
الف��غ��ان��ي��ة. م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ق��ت��ل ���ش��ت��ة م���ن عنا�شر 
طالبان و�شرطي افغاين فجر ام�س يف هجوم على املقر 
ب�شمال كابول يف منطقة  بان�شري  العام حلاكم حمافظة 
بل�شان  املتحدث  اعمال عنف. وق��ال  مل ت�شهد حتى الن 
احلاكم عبد الكبري واثق ان �شتة متمردين يرتدون زي 
مكاتب  فجرا  الرابعة  ال�شاعة  قرابة  اقتحموا  ال�شرطة 
�شمال  كلم   90( ال��ولي��ة  عا�شمة  ب����ازاراك  يف  احل��اك��م 
�شاعة  ا�شتمر  ا�شتباك  اث��ر  منهم  خم�شة  فقتل  ك��اب��ول( 
مبقتل  مت�شببا  نف�شه  ال�شاد�س  فجر  فيما  ال�شرطة  مع 
�شرطي. واثار الهجوم خماوف من تزايد قدرة املتمردين 
على �شن هجمات يف وليات ل يتمتعون فيها بالنفوذ ول 
بتاييد �شعبي. وتابع املتحدث انه مت العثور يف املكان على 
�شيارة حم�شوة باملتفجرات قبل ان تنفجر. وعر�شت جثث 
الربعاء  الخ��ري��ن  الث��ن��ني  وا���ش���ء  الرب��ع��ة  املهاجمني 
ق�شم  النريان على  اتت  الذي  املبنى  امام  ال�شباح  خ�ل 

كبري منه، بح�شب م�شور لوكالة فران�س بر�س .

اغتيال ت�ضادي يف 
قن�ضلية ت�ضاد بليبيا 

•• جنامينا-ا ف ب:

الت�شادية  اخلارجية  وزارة  اعلنت 
مواطنا  قتلوا  جمهولني  ان  ام�س 
داخل  الث��ن��ني  الح��د  ليل  ت�شاديا 
مدينة  يف  ال��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة 

�شبها جنوب ليبيا.
واو����ش���ح���ت ال���������وزارة يف ب���ي���ان ان 
قن�شلية  ج���دار  ت�شلقوا  م�شلحني 
واغتالوا  ب��ل��ي��ب��ي��ا  ���ش��ب��ه��ا  يف  ت�����ش��اد 
برودة مواطنا ت�شاديا كان داخلها  
وا�شاف البيان ان ال�شحية وا�شمه 
ع��ي�����ش��ى ع��ب��د ال���ك���رمي ���ش��وك��و كان 
 15 منذ  بنغازي  بلدية  يف  يعمل 
���ش��ب��ه��ا وفاجاأه  ي����زور  وك����ان  ���ش��ن��ة، 

املهاجمون يف نومه .
ان��ه قبل ه��ذه اجلرمية  وا�شار اىل 
على  لت�شاد  معادية  كتابات  ر�شمت 

جدار القن�شلية .
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العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/857 ت  جتر -م ر- ت-اأظ(
املنفذ  المارات  اجلن�شية:  الر�شيات  لتك�شية  احل�شم  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
اع�نه:   املطلوب  المارات  اجلن�شية:  للمقاولت  �شبيد  فايف  �شركة   : �شده 
�شركة فايف �شبيد للمقاولت اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم  2012/1369 
 2013/6/13 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ت-ب-  م  جز-  جت 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اع�ه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم التجاري                                                                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/356 ت  جتر -م ر- ت-اأظ(
املنفذ  المارات   اجلن�شية:  الهاملي  احمد  حي  حممد  را�شد  التنفيذ/  طالب 
�شده : موؤ�ش�شة البوادي للنقليات اجلن�شية: المارات املطلوب اع�نه:  موؤ�ش�شة 
التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  للنقليات  البوادي 
جت   2011/2344 رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
كل - م ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/17 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-
ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اع�ه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم التجاري                                                                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1016 جتاري جزئي  

املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان  املحكوم عليه/ غادة طوين جرب�شاتي  اىل 
2013/5/13م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اع�ه ل�شالح 
/ بنك ام القيوين الوطني �س م ع  بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام 
املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )35.299.14 درهم( خم�شة وث�ثون الفا 
ومائتان وت�شعة وت�شعون درهما واربعمة ع�شر فل�شا( والفائدة التاخريية بن�شبة %15 
�شنويا على ا�شل الدين البالغ 19.349.95 درهم من تاريخ املطالبة الق�شائية الواقع 
عليها  املدعى  وحتميل  الدين  ا�شل  يجاوز  ل  مبا  التام  ال�شداد  حتى   2012/7/26 يف 
ماعدا  ورف�س  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م   )200( مائتي  ومبلغ  الدعوى  م�شروفات 
ذلك من طلبات.�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/5/28  حكما قاب� 

ل��شتئناف خ�ل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/306 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ �شركة كوريا ال�شني جيلني ملقاولت البناء )ذ.م.م(   العنوان 
بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/5/29م قد حكمت عليك هذه احلكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اع�ه ل�شالح / الميان لأعمال الب��شرت ملالكها 
ذبيح اهلل حممد نواز بالتايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى 
عليها بان للمدعية مبلغا وقدره 130.532 درهم ) مائة وث�ثون الفا وخم�شمائة 
واثنان وث�ثون درهما( والزمتها كذلك مب�شروفات الدعوى.  .�شدر بتوقيعي 
املوافق 2013/5/29  حكما قاب� ل��شتئناف خ�ل 30  بتاريخ  وختم املحكمة 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/�سلطان را�سد النيادي                      
رئي�ص الدائرةالتجارية الكلية الثالثة    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 5 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/�شركة الفتح للتجاة العاملية ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  الرا�شي  لتجميل  ال�شريع  موؤ�ش�شة 
املطلوب اع�نه/موؤ�ش�شة  قانونية %12   فائدة  مطالبة مالية 32.540 درهم 
ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الرا�شي  لتجميل  ال�شريع 
املوافق  اخلمي�س   يوم  املحكمة  وحددت  اع�ه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/6
�شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة    �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بث�ثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 36 /2013  جت جز - ب �ص- ب- اأظ

 املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ص التجاري 
العني  �شركة  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  باد�شاه  جول  خان  مراد  مدعي/ 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  واخرون  للتاأمني  الهلية 
المارات     اجلن�شية:  للتاأمني  الهلية  العني  �شركة  اع�نه/  املطلوب  درهم   15000
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التمهيدي(   باحلكم  بالن�شر)للعلم  عنوانه: 
لذا  الدعوى،  لنظر  2013/6/3 موعدا  املوافق  الثنني   يوم  املحكمة  اع�ه وحددت 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة بني يا�س 
البتدائية - الكائنة بني يا�س �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بث�ثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/26 

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

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1521 /2012  جت جز - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية   
مدعي/ بنك ام القيوين الوطني �س م ع اجلن�شية: المارات  مدعي عليه:   خليل 
القريوتى اجلن�شية: الردن  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها  ه�شام خليل 
35610+ الفائدة القانونية املطلوب اع�نه/ خليل ه�شام خليل القريوتى اجلن�شية: 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  بالن�شر)بورود  عنوانه:  الردن  
اع�ه وحددت املحكمة يوم الربعاء  املوافق 2013/6/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بث�ثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/29 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 840 /2013  ح نف�ص- م ر-ب- اأظ

جافورفا  ن�شيبه  عليه:  مدعي  �شوريا  اجلن�شية:  فاحت  بديع  عامر  مدعي/ 
اع�نه/   املطلوب  ح�شانة  اثبات  الدعوى:  مو�شوع  اوزبك�شتان    اجلن�شية: 
ن�شيبه جافورفا اجلن�شية: اوزبك�شتان   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اع�ه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/6/5 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
�شخ�شيا  الق�شاء    دائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�شة 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بث�ثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/28 
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 753 /2013  ح نف�ص- م ر-ب- اأظ

عزه  لعزا  حممد  عليه:  مدعي  املغرب  اجلن�شية:  ب�شري  فتيحة  مدعي/ 
واملتعة  العدة  نفقة   + ح�شانة  ط�ق+  الدعوى:  مو�شوع  املغرب   اجلن�شية: 
موؤخره املطلوب اع�نه/ حممد لعزا عزه اجلن�شية: املغرب عنوانه: بالن�شر 
الربعاء  يوم   املحكمة  اع�ه وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/6/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بث�ثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/29 
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1081 /2013   جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/ �شاهد خان غفور خان اجلن�شية: بنغ�دي�س مدعي عليه: موؤ�ش�شة كامتدندو 
بيت�س ك�ب بار ل�شاحبها/ حمد خلفان را�شد املزروعي اجلن�شية: المارات مو�شوع 
الدعوى: ندب خبري املطلوب اع�نه/موؤ�ش�شة كامتدندو بيت�س ك�ب بار ل�شاحبها/ 
املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات    اجلن�شية:  املزروعي  را�شد  خلفان  حمد 
اقام الدعوى املذكورة اع�ه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/6/3 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء امام الدائرة الوىل ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان   �شخ�شيا 
موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بث�ثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها 

 2013/5/27

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 116 /2013   مد كل- م ر-ب- اأظ

�شارة  بنتها:  على  و�شية  وب�شفتها  نف�شها  عن  با�شكو  مالبان  نورميندا  مدعي/ 
�شلطان  �شلطان عبداهلل  عليه:  الفلبني مدعي  �شلطان احلمادي اجلن�شية:  عبداهلل 
جمعة احلمادي واخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: ندب خبري   املطلوب 
اع�نهم/1- جناة عبداهلل �شلطان جمعة احلمادي 2-حممد عبداهلل �شلطان جمعه 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  احلمادي  جمعة  �شلطان  عبداهلل  3-�شيف   احلمادي 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اع�ه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
املوافق 2013/6/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
الق�شاء   دائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بث�ثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

 2013/5/28

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 313 /2013   مد جز- م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  القبي�شي  احمد  �شلطان  عو�س  مدعي/ 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  مبارك  �شامل  فاطمة 
مببلغ 46.600 درهم تعوي�س مببلغ 25.000 درهم املطلوب اع�نه/ فاطمة 
�شامل مبارك اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اع�ه وحددت املحكمة يوم الث�ثاء املوافق 2013/6/4 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الويل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بث�ثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

 2013/5/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 981 /2013   عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ جام�س جوم�س ليت انثوين جوم�س اجلن�شية:  بنغ�دي�س  مدعي 
الدعوى:  مو�شوع  اجلن�شية:المارات  العامة  للمقاولت  اجلنة  وادي  عليه: 
العامة  للمقاولت  اجلنة  وادي  اع�نه/  املطلوب  عمالية   م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  اجلن�شية:المارات 
اع�ه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/2 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بث�ثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

 2013/5/14

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 551 /2013   عم جز- م ع-ب- اأظ

ا�شرت  �شركة  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�شية:  راوو  في�جنيني  بريا  مدعي/ 
ا�شو�شيت تريموا مبيانتي ا�س بيه ايه اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: 
ا�شو�شيت تريموا مبيانتي  ا�شرت  �شركة  املطلوب اع�نه/  م�شتحقات عمالية 
من  الدعوى  بالن�شر)بتجديد  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ايه  بيه  ا�س 
املحكمة يوم  املذكورة اع�ه وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان  ال�شطب( حيث 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  املوافق 2013/6/2 موعدا لنظر  الحد 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بث�ثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/21 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 47 /2013   جت كل - م ت-ب- اأظ

اجلن�شية:  العلوي  نا�شر  جمعة  علي  ميثله:  اجلنيبي  علي  نا�شر  عي�شى  مدعي/ 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ل��شتثمار  القاب�شة  تعمري  عليه:  مدعي  المارات 
الفائدة   - درهم   4000000 تعوي�س  درهم   4246621 بقيمة  مطالبة  الدعوى: 
التاخريية املطلوب اع�نه/ تعمري القاب�شة ل��شتثمار اجلن�شية: المارات عنوانه: 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اع�ه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
املوافق 2013/6/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بث�ثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

 2013/5/26

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/420 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيدة/

فاطمة عبدالرحمن ماجد املهريي اجلن�شية: المارات   وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )مفتاح لتجارة املالب�س 
رقم  والتخطيط يف عجمان حتت  البلدية  دائ��رة  واملرخ�شة من   ) واالقم�سة 
اىل:علي  بعجمان  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ل��دى  وامل�شجل   )34505( امل��ل��ف 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  الم���ارات   اجلن�شية:  العبيديل  قا�شم  علي  عبداهلل 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

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

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/348 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
احمد حممد علي ح�شني اجل�شمي اجلن�شية: الم��ارات  وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )برج ال�سالم ملقاوالت 
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت  دائرة  واملرخ�شة من  العامة(  ال�سيانة 
رقم امللف )64254( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل:عائ�شة 
علي حممد ابراهيم احلمادي اجلن�شية: الم��ارات   ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

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

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/344 ك.ع.غ
عجمان:ال�شيد/ والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
يف  التوقيع  على  الت�شديق  وطلب  الهند  اجلن�شية:  رمي�س  في�شواناتان  موتاندا�شريي 
حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )فلويد باور للخدمات الفنية/ذ.م.م ( 
واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )54731( وامل�شجل 
لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل:مانويل زكريا �س زكريا�س اجلن�شية: الهند 
ال�شام�شي اجلن�شية: الم���ارات   ليكن معلوما  مبوافقة: حممد يو�شف خمي�س ح��ارب 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2012/192 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
وطلب  الم�����ارات    اجلن�شية:  ال�����ش��وي��دي  ع�شكور  ب��ن  حممد  اب��راه��ي��م  خليفه 
الت�شديق على حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )الربج النتاج االثاث  
( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )24254( 
ال�شيد:�شعود عبدالعزيز  وال�شناعة بعجمان اىل  التجارة  وامل�شجل لدى غرفة 
الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  الم��ارات   احمد اجل�شمي اجلن�شية:  زكريا 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.   
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                    

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/424 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
على  الت�شديق  وط��ل��ب  الم����ارات   امل��� اجلن�شية:  اح��م��د حممد  خ��ال��د حممد 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )الو�سام لتجارة معدات 
معاجلة املياه ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم 
اىل:عائ�شة  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )35474( امللف 
ابراهيم احمد الرياي�شة اجلن�شية: المارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

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

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/179 ك.ع.غ
والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/ العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم   

�شعد  ال�شيد: دلل حممد  الم��ارات  النعيمي اجلن�شية:  را�شد  ال�شيخ/�شلطان علي 
:ف�شخ  يت�شمن  حمرر  يف  التوقيع  على  الت�شديق  وطلب  لبنان   اجلن�شية:  الدين 
لل�سيانة  والغرب  ال�سرق  )�سركة  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف  وت�شفية  �شراكة  عقد 
حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����ش��ة   ) ال��ع��ام��ة/ذ.م.م 
رقم امللف )47062( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجما  ليكن معلوما 
املحرر  ال�شاأن يف  ذوي  بالت�شديق على  �شيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/421 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيدة/ 
فاطمة عبدالرحمن ماجد املهريي  اجلن�شية: المارات وطلب الت�شديق على 
)العدالة خلياطة  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  :ت��ن��ازل  يف  يت�شمن  التوقيع يف حم��رر 
البلدية والتخطيط يف عجمان  دائ��رة  واملرخ�شة من  العباءات الن�سائية  ( 
بعجمان  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )31312( امللف  رق��م  حت��ت 
معلوما  ليكن  الم�����ارات   اجلن�شية:  العبيديل  قا�شم  علي  ع��ب��داهلل  اىل:ع��ل��ي 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/528    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة /�شيندو بابو زوجة  جاجنادهاران بابو، هندية 
الدولفني  49% يف/  البالغة  كامل ح�شتها  والتنازل عن  البيع  ترغب يف  اجلن�شية 
ل�شناعة ال�شحوم وزيوت التزليق ذ.م.م ال�شيد/في�شال بيات، بريطاين اجلن�شية - 
تعدي�ت اخرى.  وعم� لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( 
وانه  للعلم  الع���ن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.   الكاتب  �شان  ل�شنة 1991م يف 
�شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا الع�ن 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور 

لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/527    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/حممد ح�شني علي النجار بني النجار- اماراتي اجلن�شية يرغب 
الرجاليه  امل�ب�س  امل�شوؤول خلياطة  التجاري  الرتخي�س  كامل ح�شته يف  والتنازل عن  البيع  يف 
ترخي�س جتاري 613090 درهم وذلك لل�شيد/ اجايا كومار �شيفا�شنكر ابي�ي- هندي اجلن�شية- 
حيث مت تنازل �شاحب الرخ�شه ومت تغيري  ال�شكل القانوين من : موؤ�ش�شة فردية اىل / موؤ�ش�شة 
فردية بوكيل خدمات ومت تغيري ال�شم التجاري والن�شاط: ال�شم من : امل�شوؤول خلياطة امل�ب�س 
الرجاليه اىل : امل�شوؤول لتجارة امل�ب�س اجلاهزة والن�شاط من : خياطة امل�ب�س الرجالية- اىل : 
جتارة امل�ب�س اجلاهزة    وعم� لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة 
الت�شديق  وان��ه �شوف يتم  اقت�شى ن�شر هذا الع���ن للعلم  العدل.  فقد  الكاتب  1991م يف �شان 
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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ا�ضتباك م�ضلح على احلدود الت�ن�ضية الليبية باري�ض تدع� مايل لتاأمني النتخابات 
•• تون�س-يو بي اأي:

ح�شل تبادل لإط�ق النار على احلدود التون�شية - الليبية عند النقطة احلدودية التون�شية اأم القر�شان 
الواقعة يف اأق�شى جنوب �شرق تون�س. ونقلت و�شائل اإع�م تون�شية حملية ام�س عن م�شدر اأمني مل تذكره 
�شّلحني ليبيني.  بال�شم، اأن املركز احلدودي التون�شي مع ليبيا اأم القر�شان تعّر�س لإط�ق نار كثيف من ممُ
اأق�شى اجلنوب  بنقردان من حمافظة يف  ببلدة  يقع  الذي  القر�شان  اأم  التون�شي  املركز احل��دودي  ويبعد 
التون�شي، نحو 3 كيلومرتات عن احلدود الليبية. وبح�شب امل�شدر، فاإن �شيارتني اقرتبتا من هذا املركز 
احلدودي، ثم عمد ركابها اإىل اإط�ق نار ب�شكل كثيف نحو املركز، ثم لذوا بالفرار باجتاه الرتاب الليبي .

اإ�شابات  اإط�ق النار، من دون ت�شجيل  اأف��راد احلر�س احل��دودي التون�شي باملركز ردوا على  اأن  اإىل  واأ�شار 
احلدودي  املركز  ا�شتهدفوا  الذين  امل�شلحني  يكون  اأن  الأمني  امل�شدر  ي�شتبعد  ومل  اجلانبني.  �شفوف  يف 
الأ�شهر  �شهدت خ�ل  الليبية   - التون�شية  اأن احل��دود  الليبيني، علما  املهّربني جتار اخلمر  التون�شي من 

املا�شية اأحداثاً مماثلة لها �شلة بن�شاط املهّربني من اجلانبني الليبي والتون�شي.

•• باري�س-رويرتز:

فابيو�س  لوران  الفرن�شي  اخلارجية  وزير  قال 
انه يجب على حكومة مايل توفري ما يكفي من 
المن يف �شمال الب�د حتى يتمكن املواطنون 
ان��ت��خ��اب��ات جت���رى يف يوليو  امل�����ش��ارك��ة يف  م��ن 
خ�ل  بالت�شريحات  ف��اب��ي��و���س  واأدىل  مت���وز. 
التي  الع�شكرية  احل��م��ل��ة  ورغ���م   . مل���ايل  زي����ارة 
مايل  �شمال  يف  املتمردين  �شد  فرن�شا  قادتها 
يف  متفرقة  هجمات  ي�شنون  املقاتلون  زال  م��ا 
ال�شمال وحتتل احلركة الوطنية لتحرير اأزواد 

ال��ث��اين ال��ع��ام املا�شي  مت��رده��ا يف يناير ك��ان��ون 
وحاربت يف اأول المر مقاتلني تربطهم �ش�ت 
بتنظيم القاعدة قبل اأن يهم�شها ال�ش�ميون 
اأف�����ش��ل. وق��ل�����ش��ت اجلماعة  ب�����ش��ك��ل  امل���درب���ون 
مطالبها بالنف�شال منذ العام املا�شي وتدعو 
الن اىل اجراء حمادثات مع احلكومة ملنحها 
قدرا من احلكم الذاتي. وقال فابيو�س ان من 
اأ�شباب وجوده يف باماكو عا�شمة مايل مناق�شة 
معاقل  يف  ل��ل��ن��ا���س  �شت�شمح  ال��ت��ي  الج������راءات 
مايل  ب�شمال  اأزواد  لتحرير  الوطنية  احلركة 

مثل كيدال بالت�شويت يف النتخابات املقبلة.

وهي جماعة منف�شلة عن الطوارق عدة بلدات 
من بينها كيدال. واأثار هذا المر �شكوكا حول 
اجراء النتخابات املقررة يوم 28 يوليو متوز 
واأ���ش��ر رئي�س  ال��ب���د.  اأن��ح��اء  ب�ش�م يف جميع 
م��ايل دي��ون��ك��ون��دا ت����راوري ي��وم ال��ث���ث��اء على 
اجراء النتخابات ب�شيطرة جي�شه على كيدال. 
انتخابات  م��ن  الوىل  اجل��ول��ة  �شتجرى  وق��ال 
 31 ي���وم  ق��ب��ل  �شابقا  اأع��ل��ن��ت  مثلما  ال��رئ��ا���ش��ة 
يوليو يف كل مكان مبا يف ذلك كيدال. و�شيكون 
علم مايل يف  و�شريتفع  كيدال  جي�س مايل يف 
اأزواد  لتحرير  الوطنية  وب��داأت احلركة  كيدال 

•• الفجر- تون�س - خا�س:

ق�شت الدائرة اجلنائّية باملحكمة 
ثبوت  ب��اإق��رار  بتون�س  البتدائّية 
الإدان��ة يف حّق املتهمني يف ق�شّية 
الوليات  ���ش��ف��ارة  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم 
يوم  بتون�س  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 

املا�شي. �شبتمر   14

•• اأنقرة-وكاالت:

املوؤقت  ال��ت��ون�����ش��ي  ال��رئ��ي�����س  ات���ف���ق 
من�شف املرزوقي مع الرئي�س الرتكي 
عبد اهلل غول، ورئي�س الوزراء رجب 
ط���ي���ب اأردوغ�����������ان ع���ل���ى ج���م���ل���ة من 
ال�شبان  تدفق  للحد من  الإج���راءات 
اإىل  للقتال  ���ش��وري��ا  اإىل  التون�شيني 
امل�شت�شار  وق����ال  امل��ع��ار���ش��ة.  ج��ان��ب 
بن  الهادي  التون�شي  للرئي�س  الأول 
ام�س  نقلتها  ت�شريحات  -يف  عبا�س 
الإذاع��������ات امل��ح��ل��ي��ة ال��ت��ون�����ش��ي��ة- اإن 
تركيا  ي��زور  ال��ذي  املرزوقي  الرئي�س 
ح��ال��ي��ا اأك�����د ل��ل��م�����ش��وؤول��ني الأت������راك 
اأم�س  ���ق���د م�����ش��اء  عمُ خ�����ل اج���ت���م���اع 
اأنقرة الأهمية التي توليها  الأول يف 
تون�س مللف ال�شبان التون�شيني الذين 

يتدفقون على �شوريا للجهاد.  
وامتنع بن عبا�س عن حتديد نوعية 
هذه الإجراءات، بالنظر اإىل �شبغتها 
اأن���ه���ا �شتكون  اأك����د  الأم���ن���ي���ة، ول��ك��ن��ه 
ل�شالح اأبناء تون�س املغرر بهم. وقال 
اإن تون�س ت�شعى للتن�شيق مع اجلانب 
ال�شبان  ظ��اه��رة  م��ن  للحد  ال��رتك��ي 
ال���ذي���ن ي�����ش��اف��رون ع���ر ت��رك��ي��ا اإىل 
املعار�شة  جانب  اإىل  للقتال  �شوريا 
ال�����ش��وري��ة امل�����ش��ل��ح��ة، واإع���ادت���ه���م اإىل 

تون�س يف ظروف اإن�شانية.
بداأ  امل��وؤق��ت  التون�شي  الرئي�س  وك��ان 
تركيا  اإىل  ر�شمية  زي��ارة  الأول  اأم�س 

الق�ات الربيطانية 
تعتقل 90 اأفغانيًا 

•• لندن-ا ف ب:

ت��ع��ت��ق��ل ال����ق����وات ال���ري���ط���ان���ي���ة يف 
ا���ش��ه��ر يف قاعدة  م��ن��ذ  اف��غ��ان�����ش��ت��ان 
افغانيا   90 نحو  با�شتيون  ك��ام��ب 
ي�شتبه بتاآمرهم مع طالبان بح�شب 
ام�������س هيئة  ك�����ش��ف��ت��ه��ا  م���ع���ل���وم���ات 
�شي(  بي  )ب��ي  الريطانية  الذاع���ة 
الريطانية.  الدفاع  وزارة  واكدتها 
وتك�شف وثائق اطلعت عليها القناة 
افغانيا   85 ح������واىل  ان  ال���ع���ام���ة 
يف  و�شعوا  متمردون  بانهم  ي�شتبه 
القاعدة  م��وق��ت يف  اع��ت��ق��ال  م��رك��ز 
ولية  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
�شي  بي  بي  وقالت  هلمند )جنوب( 
قد  العتقال  ه��ذا  ان  موقعها  على 
يكون غري م�شروع . واعلن حمامون 
ب��ري��ط��ان��ي��ون مي��ث��ل��ون ث��م��ان��ي��ة من 
الفغان املعتقلني من دون ان توجه 
اليهم تهمة يف كامب با�شتيون انهم 
قدموا طعنا امام املحكمة العليا يف 
و�شعهم.  ب�شاأن  ق��رارا  لتتخذ  لندن 
بابليك  امل����ح����ام����اة  م���ك���ت���ب  واك�������د 
م�شجونون  م��وك��ل��ي��ن��ا  ان  ان��رت���ش��ت 
منذ ثمانية اىل 14 �شهرا من دون 
توجيه تهمة اليهم ومن دون تعيني 
للقانون  ان��ت��ه��اك  دف���اع يف  حم��ام��ي 
املكتب  وراأى  وال���دويل  الريطاين 
ب�شجن  ت��ذك��رن��ا  ال��ق�����ش��ي��ة  ه���ذه  ان 

غوانتانامو الع�شكري المريكي.

حتطم طائرة اأمريكية 
بال طيار يف ال�ض�مال 

•• وا�سنطن-ا ف ب:

حت��ط��م��ت ط��ائ��رة ام��ريك��ي��ة بدون 
اكد  ما  ح�شب  ال�شومال،  يف  طيار 
اعلن  ان  ب��ع��د  ام���ريك���ي  م�������ش���وؤول 
متمردون من حركة ال�شباب انهم 
ع���رثوا ع��ل��ى اج����زاء م��ن حطامها 
وقال م�شوؤول يف الدفاع المريكي 
ال��ك�����ش��ف ع���ن هويته  ف�����ش��ل ع����دم 
ان طائرة بدون  اوؤك��د  ان  ا�شتطيع 
بعيدة  منطقة  يف  حتطمت  ط��ي��ار 
ع��ل��ى ال�����ش��اح��ل ال�����ش��وم��ايل جنوب 
مقدي�شو . وا�شاف لوكالة فران�س 

بر�س ان حتقيقا قد فتح .
امريكيون  م�������ش���وؤول���ون  ورف���������س 
وما  الطائرة  نوعية  التعليق حول 
اذا كانت حتمل ا�شلحة وم�ب�شات 
احلادث. وكان متمردون من حركة 
وق����ت متاخر  اع��ل��ن��وا يف  ال�����ش��ب��اب 
ام�س الأول انهم عرثوا على حطام 
طائرة قالوا انها طائرة ا�شتط�ع 

بدون طيار.

ب�شجن  يق�شي  حكما  واأ����ش���درت 
واحد  لكّل  عامني  م��ّدة  املّتهمني 
التنفيذ  ب��ت��اأج��ي��ل  اإ���ش��ع��اف��ه��م  م��ع 
اإىل  ا���ش��ت��م��ع��ت  اأن  ب���ع���د  وذل�������ك 
وال�شهود.  ال��دف��اع  ل�شان  مرافعة 
علما اأنه مت اإحالة 9 موقوفني يف 
الدائرة  اأنظار  الق�شية على  هذه 
اجلنائية كما اأحيل 11 اآخرين يف 

تورطهم يف اأحداث حرق ال�شفارة 
الأمريكية معرتفني مب�شاركتهم 
اأم�������ام مقر  ف���ق���ط  ال���ت���ظ���اه���ر  يف 

ال�شفارة.
الق�شية  ه���ذه  وق��ائ��ع  اأّن  وي�����ش��ار 
�شنة  من  �شبتمر  �شهر  اإىل  تعود 
مقتل  عن  اأ�شفرت  وقد   2012
جريحا   49 وخلفت  اأ�شخا�س   4
بعد  وذل��ك  ال�شلفي،  ال�شباب  من 
ف��ي��ل��م م�شيء  ����ش���ّد  اح��ت��ج��اج��ه��م 

للر�شول عليه ال�ش�ة وال�ش�م.
و ت��زام��ن ���ش��دور ه��ذا احل��ك��م مع 
زيارة وزير الدفاع التون�شي ر�شيد 
�شباغ للوليات املتحدة الأمريكية 
الأمريكي  ن��ظ��ريه  ال��ت��ق��ى  ح��ي��ث 
ت�����ش��اك هيغل م�����ش��اء ال��ث���ث��اء يف 
البنتاغون واأبدى الأخري ترحيبه 
البلدين  بني  الع�شكري  بالتعاون 
التعاون  اإىل  احلاجة  على  و�شدد 
امل�شالح  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا  م�شتقب� 
امل�����ش��رتك��ة وامل�����ش��اك��ل الأم��ن��ي��ة يف 
اأي�شا  ���ش��ب��اغ  وال���ت���ق���ى  امل��ن��ط��ق��ة 
امل�شوؤول الثاين يف البنتاغون ا�س 
ال�شابع  اإط����ار الج��ت��م��اع  ك��ات��ر يف 
الع�شكرية  ل��ل��ج��ن��ة  وال��ع�����ش��ري��ن 
اليوم  ي��خ��ت��ت��م  ال�����ذي  امل�����ش��رتك��ة 

اخلمي�س.

حالة �شراح.
وّجهت  ك��ان��ت  املحكمة  اأّن  ي��ذك��ر 
للمّتهمني تهما تتعّلق بالن�شمام 
على  ال�شتي�ء  بغاية  وف���اق  اإىل 
وتكوين جتّمع  واإف�شادها  عقارات 
والإ�شرار  م��ق��رات  وح��رق  م�شّلح 
باأم�ك الغري فيما اأنكر املّتهمون 
م��ا ن�����ش��ب اإل��ي��ه��م م��ن ت��ه��م ونفوا 

اأي��ام، يجري خ�لها  ت�شتغرق ث�ثة 
امل�شوؤولني  مع  وم�شاورات  مباحثات 
الأتراك حول ال�شبل الكفيلة بتعزيز 
البلدين  ب����ني  ال����ت����ع����اون  ع�����ق����ات 
امل��رزوق��ي ركز  اأن  واأو���ش��ح بن عبا�س 
الأمني  امللف  على  املحادثات  يف هذه 
التون�شيني  ع����دد  ب��ت��زاي��د  امل��رت��ب��ط 
ال���ذي���ن ي��ت��خ��ذون م���ن ت��رك��ي��ا نقطة 

عبور للذهاب اإىل �شوريا للقتال.
وق����ال امل���رزوق���ي اإن��ه��م ي���ري���دون من 
اأن  اأن يبقوا يف بلدهم ل  التون�شيني 
يكونوا كب�س فداء اأو �شحية لأ�شباب 
حد  على  تون�س،  م�شالح  عن  تخرج 
الداخلية  وزارة  ����ق����در  وتمُ ت���ع���ب���ريه. 
الذين  التون�شيني  ع���دد  التون�شية 
بنحو  ����ش���وري���ا  ح��ال��ي��ا يف  ي����وج����دون 
اإىل  حاليا  يقاتلون  �شخ�شاً   566

احل����ر، ويف �شفوف  اجل��ي�����س  ج��ان��ب 
منظمات  اأن  غ���ري  ال��ن�����ش��رة  ج��ب��ه��ة 
اإن  ت��ق��ول  تون�شية  واأه��ل��ي��ة  حقوقية 
يقاتلون  ال���ذي���ن  ال��ت��ون�����ش��ي��ني  ع����دد 
حاليا يف �شوريا �شمن �شفوف جبهة 
الن�شرة يمُقدر باأكرث من ث�ثة اآلف 
خ�ل  منهم   100 نحو  قتل  ���ش��اب، 
اإىل  تقارير  وتمُ�شري  املا�شية.  الأ�شهر 
اإىل �شوريا  ال�شبان و�شلوا  اأولئك  اأن 
عر تركيا، من خ�ل �شبكات جتنيد 
تن�شط يف تون�س وليبيا وتركيا. وكان 
وزير الداخلية يف احلكومة التون�شية 
اأع��ل��ن قبل  امل��وؤق��ت��ة لطفي ب��ن ج���دو 
اأ�شابيع اأن الأجهزة الأمنية يف ب�ده 
�شبكات  ع����دة  ت��ف��ك��ي��ك  م���ن  مت��ك��ن��ت 
التون�شيني  ال�شبان  بتجنيد  اخت�شت 

واإر�شالهم للقتال يف �شوريا.

عامان �ضجنًا للمتهمني يف اأحداث 
ال�ضفارة الأمريكية بت�ن�ض مع تاأجيل التنفيذ

ثالث نا�ضطات يف منظمة فيمن يتعّرين داخل حمكمة ت�ن�ض

اإجراءات للحد من �ضفر ال�ضباب الت�ن�ضي ل�ض�ريا 

�ضجن بريليت�ض رئي�ض كرواتيا الأ�ضبق 25 �ضنة

اأقدمت ث�ث نا�شطات يف منظمة فيمن على تعرية �شدورهن داخل املحكمة 
�شراح  باإط�ق  خ�لها  طالنب  حركة  يف  الأربعاء  اأم�س  بتون�س  البتدائية 
زميلتهن اأمينة التي مت اعتقالها يوم 18 ماي اجلاري مبدينة القريوان 
بعدما قامت بكتابة عبارة فيمن على على جدار �شور املقرة املحاذي جلامع 

عقبة بن نافع.

وقد �شادت حالة من الفو�شى باملحكمة ومّت اعتقال الفتيات الث�ث وهّن 
اأجنبيات حتملن اجلن�شية الفرن�شية و الأملانية.

و�شتمثل اأمينة فيمن اليوم اخلمي�س اأمام اأنظار املحكمة البتدائية بتون�س 
ملحاكمتها من اأجل تهمة حمل اآلة حارقة مت حجزها معها يف حقيبتها عند 

توجهها ملحافظة القريوان.

•• الهاي-يو بي اأي:

حكمت املحكمة الدولية التي تنظر يف جرائم احلرب يف 
يوغ�ش�فيا ال�شابقة، ام�س الأربعاء، على رئي�س كروات 
 25 بال�شجن  بريليت�س،  ي��ادران��ك��و  الأ���ش��ب��ق،  البو�شنة 
 20 اآخرين بال�شجن ما بني  5 م�شوؤولني  عاماً، وعلى 
و10 �شنوات بتهم ارتكاب عمليات تطهري عرقي بحق 

امل�شلمني يف البو�شنة يف ت�شعينات القرن املا�شي.
ومقرها  اأنتونيّتي،  القا�شي  برئا�شة  املحكمة  ووج��دت 
الدفاع  امل�شوؤولني يف ما يعرف مبجل�س  6 من  له��اي، 

ال���ك���روات���ي ، م��ذن��ب��ني ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
هدفها  م�شرتكة  ع�شكرية  موؤ�ش�شة 
التي  الأرا����ش���ي  م��ن  امل�شلمني  اإزال����ة 
البو�شنية  ال��ك��روات��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  اأرادت 

واإحكام ال�شيطرة الكرواتية عليها.
على  ع���ام���اً   25 ب��ال�����ش��ج��ن  وح��ك��م��ت 
ي��راأ���س جمل�س  ك��ان  ال��ذي  بريليت�س، 
ما  حكومة  ولحقاً  الكرواتي  الدفاع 
الكرواتية  باجلمهورية  حينها  عرف 
من  اأعلنت  التي  والهر�شك  للبو�شنة 
جانب واحد يف جنوب غرب البو�شنة 

والهر�شك.

�شتويت�س،  برونو  على  عاماً   20 بال�شجن  حكمت  كما 
وزي���ر ال��دف��اع يف اجل��م��ه��وري��ة ال��ك��روات��ي��ة ال��ت��ي اأعلنت 
ق��وات جمل�س  نائب  على  واح��د، و20 عاماً  من جانب 
على  بيتكوفت�س، و16 عاماً  الكرواتي ميليفوج  الدفاع 
اآخرين  وزير الدفاع فلنتني كوريت�س، وعلى م�شوؤولني 

بال�شجن 10 �شنوات لكل منهما.
الكرواتي  الدفاع  جمل�س  ه��دف  اأن  املحكمة  واأو�شحت 
الذي ن�شط بني كانون الثاين-يناير 1993، وني�شان-
اأبريل 1994، كان من املقرر الو�شول اإليه عر ارتكاب 
ق��وات��ه يف حملة تطهري ع��رق��ي �شد  ق��ب��ل  ج��رائ��م م��ن 

ال�شكان غري الكرواتيني.
وخل�شت اإىل اأن غالبية هذه اجلرائم 
مل ت��ن��ف��ذ ع�����ش��وائ��ي��اً م���ن ق��ب��ل جنود 
كانت  بالعك�س،  بل  من�شبطني،  غري 
اأع�شاء جمل�س  نتيجة خطة و�شعها 
ال��ك��روات��ي لإخ���راج امل�شلمني  ال��دف��اع 
و�شملت  وال��ه��ر���ش��ك  ال��ب��و���ش��ن��ة  م���ن 
اجلرائم القتل اجلماعي والإغت�شاب 
الق�شري  وال����رتح����ي����ل  وال���ت���ع���ذي���ب 
خا�شة خ�ل ح�شار مدينة مو�شتار 
وني�شان-اأبريل  حزيران-يونيو  بني 

.1994

•• الفجر - تون�س - خا�س:

م��ا ان ت��ه��دا زوب��ع��ة داخ���ل املجل�س 
تندلع  حتى  التون�شي  التاأ�شي�شي 
اإذ ل��وح��ت جم��م��وع��ة من  اأخ�����رى، 
النه�شة  كتلتي  عن  املجل�س  ن��واب 
اجلمهورية  اأج�����ل  م���ن  وامل����وؤمت����ر 
املجل�س  رئي�س  م��ن  الثقة  ب�شحب 
جعفر  ب��ن  م�شطفى  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
يرتاأ�شه،  ال����ذي  امل��ج��ل�����س  وم��ك��ت��ب 
ب�����ش��ب��ب م���ا و���ش��ف��ت��ه ب��ال��ت��اأخ��ري يف 
م�شروع  ل��ع��ر���س  م���وع���د  حت���دي���د 
املعروف  ال�شيا�شي  ال��ع��زل  ق��ان��ون 
بقانون حت�شني للثورة على جل�شة 

عامة.
النواب من  اأ�شوات هوؤلء  وتعالت 
املوؤمتر  كتلة  وم��ن  النه�شة  كتلة 
الإع���م مبا  اأم��ام و�شائل  للتنديد 
املجل�س  رئ��ي�����س  ب��ت��خ��اذل  و���ش��ف��وه 
م��ع م�شروع  ال��ت��ع��ام��ل  وم��ك��ت��ب��ه يف 
ال�شيا�شي للثورة  قانون التح�شني 
عليها  اأم�شى  التي  العري�شة  ومع 
للمطالبة  ن��ائ��ب��ا   88 الآن  ح��ت��ى 
ب��ع��ر���ش��ه ع��ل��ى اجل��ل�����ش��ة ال��ع��ام��ة و 
اأوردت��������ه وكالة  ب��ح�����ش��ب م���ا  ذل����ك 

تون�س اإفريقيا ل�أنباء . 
واأّك�������د جن��ي��ب م�����راد ال���ن���ائ���ب عن 

م��ن رف�����س مل�����ش��روع ق��ان��ون العزل 
ال�شيا�شي لي�س موقفا �شخ�شيا من 
م�شطفى بن جعفر بل هو نتيجة 
ت���واف���ق ���ش��ي��ا���ش��ي م���ع ح��ل��ف��ائ��ه يف 
�شيا�شية جديدة  الرتويكا وطبخة 

لدت بعد خما�س ع�شري. قد ومُ
وك������ان اأم������ني ع�����ام ح�����زب امل���وؤمت���ر 
يف  ال�شريك  اجلمهورية  اأج��ل  من 
الداميي،  عماد   ، تون�س  يف  احلكم 
الثورة  حت�شني  قانون  اأن  اأك��د  قد 
يف  الأغ��ل��ب��ي��ة  مب�����ش��ادق��ة  �شيحظى 
التاأ�شي�شي مبجرد عر�شه  املجل�س 
ال��ت�����ش��وي��ت، واأ����ش���اف لوكالة  ع��ل��ى 
املوؤمتر  ح��زب  اأن  الأملانية،  الأن��ب��اء 
متم�شك  اجل���م���ه���وري���ة  اأج�����ل  م���ن 
بقانون حت�شني الثورة، ويرى اأنه 

يجب اأن مير يف اأقرب الأوقات .
وك������ان ح�����زب امل����وؤمت����ر ق����د اق����رتح 
مت���ري���ر ق����ان����ون حت�����ش��ني ال���ث���ورة 
التاأ�شي�شي  ال���وط���ن���ي  ب��امل��ج��ل�����س 
عودة  اأم��ام  الطريق  قطع  بدعوى 

رموز النظام ال�شابق اإىل احلكم. 
ويهدف هذا القانون، الذي توؤيده 
تقود  ال����ت����ي  و  ال��ن��ه�����ش��ة  ح����رك����ة 
الئ���ت����ف احل���اك���م وح���رك���ة وفاء 
وح���زب احل��ري��ة وال��ك��رام��ة، وعدد 
منع  اإىل  امل�شتقلني،  ال���ن���واب  م��ن 

انتقادات  رموز الرتويكا احلاكمة، 
التح�شني  ق��ان��ون  مل�����ش��روع  لذع���ة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ل���ل���ث���ورة ال������ذي متت 
م��ن قبل  م���وؤخ���را  امل�����ش��ادق��ة عليه 

جلنة الت�شريع العام. 
ال�شابي  ال��ق��روي  الأزه����ر  واع��ت��ر 
والقيادي  ال�شابق  املحامني  عميد 
ب��امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي حل��رك��ة نداء 
يتناق�س  امل�����ش��روع  ه��ذا  اأّن  تون�س 
مع املعاهدات والتفاقيات الدولية 
ال���ع���امل���ي حلقوق  الإع����������ن  م���ث���ل 
الإن�شان والعهد اخلا�س باحلقوق 
املدنية وال�شيا�شية التي تن�ّس على 
�شمان احلقوق املدنية وال�شيا�شية 

ل�أفراد.

التجمع  ح��زب  يف  �شابقني  اأع�شاء 
الد�شتوري املنحل تر�شحوا عنه يف 
انتخابات ت�شريعية وبلدية و�شغلوا 
منا�شب مهمة اإبان النظام ال�شابق، 
من امل�شاركة يف النتخابات املقبلة 
وتقلد منا�شب عليا يف الدولة ملدة 

اأعوام.  10
القانون  ه��ذا  اأن  مراقبون،  وي��رى 
اأ���ش��ا���ش��ا ال��ب��اج��ي قائد  ي�����ش��ت��ه��دف 
ال�شب�شي زعيم حركة نداء تون�س، 
جميع  وح�����زب�����ه  ي���ت�������ش���در  ال�������ذي 

ا�شتط�عات الراأي الأخرية .
وق���د وّج���ه ق��ي��ادي��ون ب��ح��رك��ة نداء 
ال��ع��دي��د من  اإىل ج���ان���ب  ت��ون�����س، 
قيادات اأحزاب املعار�شة وحتى من 

حركة النه�شة، يف ت�شريح اإذاعي، 
املجل�س  داخ������ل  م�����وؤام�����رة  وج������ود 
مع  بالتن�شيق  وخارجه  التاأ�شي�شي 
هذا  مترير  لعدم  الأح���زاب  بع�س 

القانون.
اأّنه مّت التوقيع بهذا  كما اأ�شار اإىل 
ال�شاأن على عري�شة تت�شّمن توقيع 
التاأ�شي�شي  باملجل�س  ن��ائ��ب��ا   88
اأكرث  اإىل  ت�����ش��ل  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م��ن 
لهذه  للت�شّدي  توقيعا   130 من 

املوؤامرة ح�شب تعبريه.
عن  التاأ�شي�شي  املجل�س  نائب  اأّم���ا 
حزب املوؤمتر من اجل اجلمهورية 

ثم  املجل�س  ملكتب  التقارير  اإر�شال 
ملدة  املجل�س  موقع  يف  ن�شرها  يقع 
ّدد اجلل�شة العامة . اأيام ثم حتمُ  8
ه����ذا وق����د ق����رر ال���ث����ث���اء مكتب 
امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ع���دم مترير 
ق������رار ق����ان����ون حت�����ش��ني ال����ث����ورة. 
وع������ّرت ح���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة وح���زب 
امل���وؤمت���ر وح��رك��ة وف����اء وع����دد من 
ب���ي���ان لهم  امل�����ش��ت��ق��ل��ني يف  ال���ن���واب 
�شادر اأم�س الأول عن اإدانتهم لهذا 
املجل�س  رئا�شة  قبل  من  الت�شرف 
املخالف  و  العمل  لتقاليد  امل��ن��ايف 

لقواعد الّت�شيري الدميقراطي.

مل  اإن  ف����ق����ال  ال����ن����ف����زي،  ب�������ش���ري 
التح�شني  ق���ان���ون  م�����ش��روع  مي����ّر 
اجلل�شة  اإىل  ل���ل���ث���ورة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
�شحب  بعري�شة  ف�شنقوم  العامة، 
ثقة �شد رئي�س املجل�س التاأ�شي�شي 

م�شطفى بن جعفر .
املجل�س  م��ك��ت��ب  ع�����ش��وة  اأّن  غ���ري 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ون��ائ��ب��ة امل��ج��ل�����س عن 
�شمرية  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ال��ك��ت��ل��ة 
اإّن جلنة احل��ق��وق و  م��رع��ي ق��ال��ت 
احلريات مل تكمل تقريرها بعد يف 
م�شروع قانون التح�شني ال�شيا�شي 
ان����ه يجب  اإىل  واأ�����ش����ارت  ل���ل���ث���ورة، 

وحّملت هذه الكتل النيابية بح�شب 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ب��ي��ان 
يف  الكاملة  امل�شوؤولية  التاأ�شي�شي 

املماطلة يف عر�س هذا القانون .
وع��دد من  النيابية  الكتل  وع��ّرت 
اأحزاب  اإىل  املنتمني  غ��ري  ال��ن��واب 
ل�شتعمال  ال��ت��ام  ا�شتعدادهم  ع��ن 
ك����ل ال�������ش����ح���ي���ات امل���خ���ول���ة لهم 
قانونيا ملنع كل حماولة ل�لتفاف 
نف�س  بح�شب  ال�شعب  اإرادة  ع��ل��ى 

البيان. 
ويرى حمللون اأّن ما قام به مكتب 
التاأ�شي�شي  الوطني  املجل�س  رئي�س 

نواب لّوحوا ب�سحب الثقة منه 

قان�ن العزل ال�ضيا�ضي يهّز كر�ضي رئي�ض املجل�ض التاأ�ضي�ضي الت�ن�ضي!
م�شطفى بن جعفر

احداث ال�شفارة المريكية فى تون�س

احلرية لمينة

ال��ذي ي�شبح على ح�شاب م�شلحة الوطن غري مقبول واأنه  ال��راأي  يف 
على ال�شيا�شيني ورجال الإع�م التحلي باملو�شوعية وامل�شوؤولية. واأكد 
اإل بالعمل واملثابرة  اأنه ما من حل للنهو�س بالب�د  رئي�س احلكومة 
وا�شتغ�ل كل الفر�س املتاحة ولكن مع البتعاد عن الت�شيي�س املفرط 

للق�شايا والبتعاد عن الإ�شرابات الع�شوائية التي تق�شم ظهر الب�د.
ووا�شل العري�س اأن برنامج حكومته يرتكز بالأ�شا�س على ب�شط الأمن 
واإجراء انتخابات نزيهة و�شفافة ودفع العجلة القت�شادية وحّل اأكرث 
العدالة  ودف��ع  الف�شاد  ومقاومة  الجتماعية  الق�شايا  م��ن  ميكن  م��ا 

النتقالية.

•• الفجر - تون�س - خا�س:

الأربعاء  اأم�����س  افتتاحه  ل��دى  العري�س  احل��ك��وم��ة،ع��ل��ي  رئي�س  وّج���ه 
الر�شائل  من  بجملة  للف�حة  التون�شي  ل�حتاد  ال�شتثنائي  املوؤمتر 
اإياهم  حمّم�  الجتماعية،  والأط��راف  والإع�ميني  ال�شيا�شيني  اإىل 
وت�شيي�س  ل�إنتاجية  وتعطيل  اإ���ش��راب��ات  م��ن  ي��ح��دث  م��ا  م�شوؤولية 
للق�شايا ومطالبا اإياهم بالبتعاد عن النزلق يف الت�شويه واملغالطات 
التي ت�شعى اإىل �شرب ا�شتقرار الب�د واأمنها. وقال العري�س اإن هناك 
ت�شيي�شا مفرطا للق�شايا يف تون�س، م�شريا اإىل اأن التحّزب والخت�ف 

علي العري�ض يحّمل ال�ضيا�ضيني والإعالميني م�ض�ؤولية عدم ا�ضتقرار ت�ن�ض
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العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/130 ت  اإجر-م ر- ت-ع ن(
طالب التنفيذ/ �شري علي خان حممد مري اجلن�شية: باك�شتان  املنفذ �شده : 
�شركة ميدل لين ل�عمال الفنية اجلن�شية: المارات  املطلوب اع�نه:�شركة 
ميدل لين ل�عمال الفنية اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم  وحدد لنظره 
جل�شة يوم الث�ثاء املوافق 2013/7/2 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف 
الرئي�شي    باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اع�ه، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
    القلم التجاري                                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/274 ت  عام-م ر- ت-ع ن(
 : �شده  املنفذ  بنغ�دي�س  اجلن�شية:  مياه  كوتو  مياه  مانيك  التنفيذ/  طالب 
خلود �شالح �شالح عبداهلل النوي�س اجلن�شية: المارات   املطلوب اع�نه:خلود 
�شالح �شالح عبداهلل النوي�س اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1337 
مد جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الث�ثاء املوافق 2013/7/2 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-
العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند 

اع�ه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    قلم التنفيذ العام                                                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/555 ت  عام-م ر- ت-ع ن(
طالب التنفيذ/ ح�شني خمي�س مهدي هادي نامت البلو�شي اجلن�شية : المارات  
املطلوب  م�شر     اجلن�شية:  مروك  عبداملنعم  يحيى  حممود   : �شده  املنفذ 
بالن�شر  عنوانه:  م�شر    اجلن�شية:  مروك  عبداملنعم  يحيى  اع�نه:حممود 
الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2012/1523 مد جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/1
الوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�شند اع�ه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    قلم التنفيذ العام                                                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 473 /2013   مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاأجري ال�شيارات بوكالة ه�شام ح�شن عبداهلل العربي 
اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: �شرف الدين امام �شرف الدين اجلن�شية: 
هندي  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 8685 درهم    املطلوب اع�نه/ �شرف 
الدين امام �شرف الدين اجلن�شية: هندي   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اع�ه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/6/10 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بث�ثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

 2013/5/28

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 483 /2013   مد جز- م ر-ب- ع ن

ح�شن  عنه/ه�شام  وكي�  ال�شيارات  لتاجري  الط�ل  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
الواكي  لطوف  ابراهيم  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  العربي  عبداهلل 
اجلن�شية:�شوريا مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مبلغ 2160 درهم    املطلوب 
حيث  بالن�شر  عنوانه:  �شوريا   اجلن�شية:  الواكي  لطوف  ابراهيم  اع�نه/ 
املوافق  املذكورة اع�ه وحددت املحكمة يوم الثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/6/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بث�ثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/28 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 549 /2013   مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ موؤ�ش�شة موف كار لتاجري بوكالة ه�شام العربي اجلن�شية: المارات  
مدعي عليه: �شلطان بطي حمد بطي البلو�شي اجلن�شية: المارات مو�شوع 
حمد  بطي  اع�نه/�شلطان  املطلوب  درهم   53950 مببلغ  مطالبة  الدعوى: 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  البلو�شي  بطي 
 2013/6/18 املوافق  الث�ثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اع�ه  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بث�ثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

 2013/5/29

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
    اعالن  يف الدعوى  رقم 2013/115 بالن�سر

جنيب  /ع�شام  ال��ع��ق��ارات  لدارة  ال�شهباء  جنمة  موؤ�ش�شة   : امل��دع��ى 
العنوان:  دي�بينا   ج��ان  لت��و  ايفيلني  اع���ن��ه:  املطلوب  الف��ن��دي 
بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اع�ه وحدد يوم الثنني 
باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا  لنظرها  م��وع��دا   2013/6/17 امل��واف��ق 
يف  الكائنة  اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�شاعة 

العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
    اعالن رقم 2013/809 بالن�سر

املدعى : حياة حممد عبداهلل النعيمي  املطلوب اع�نه: حمد �شامل 
الدعوى  رف��ع  امل��دع��ي  ان  بالن�شر مب��ا  ال��ع��ن��وان:  م�شعود الح��ب��اب��ي  
املذكورة اع�ه وحدد يوم الثنني املوافق 2013/6/17 موعدا لنظرها 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 12 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات 
اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد،وعليك 
ايداع مذكرة بالرد و�شورا منها بعدد اخل�شوم لدى ق�شم التح�شري 

وذلك خ�ل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلم الع�ن. 

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

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30   
 اعالن حكم بالن�سر
2012/382 مدين كلي

ا�شم املدعى /را�شد �شيف علي زيد احلب�شي اجلن�شية: المارات العنوان: را�س اخليمة - 
الريرات- 3596555-050 اىل املدعى عليه/ �شعيد علي زيد �شعيدوه احلب�شي جمهول 
مكان القامة  - يرجى الحاطة بان املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2013/3/31 احلكم 
التايل: حكمت املحكمة: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )112.000 درهم( 
ورف�س  واملعنوية  املادية  ال�شرار  كافة  عن  له  تعوي�شا  دره��م،  الف  ع�شر  واثنتي  مائة 
الن�شبية وامل�شاريف ومبلغ  الر�شوم   املدعى عليه  زاد على ذلك و�شمنت  الدعوى فيما 
مائة درهم مقابل اتعاب حماماة. حكما قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثون يوما اعتبارا 
من اليوم التايل للن�شر، وبانق�شاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار اليه فان 

املحكمة �شوف تتخذ الجراءات القانونية لتنفيذه.
       رئي�ص ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30   
   مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

اعادة اعالن بالن�سر
�شعيد عبيد  البناء ذ.م.م ميثلها /علي عبيد  العربي ملقاولت  البيت  املدعى عليه/  اىل 
م��ل��غ��وث امل��ه��ريي- ح��ي��ث ان امل��دع��ى: حم��م��د ���ش��اه��زاه��ان ع��ل��ي حم��م��د ع��اط��ف الهاتف 
اخليمة  را����س  ع��م��ايل   2013/10 رق��م  العمالية  ال��دع��وى  عليكم  اق���ام  ق��د   072338505
يف  العمالية  ال��دائ��رة  اىل  ح�شوركم  يقت�شى  وعليه  العمالية  مب�شتحقاته  للمطالبة 
حمكمة را�س اخليمة البتدائية �شباح يوم الث�ثاء املوافق 2013/6/4 ال�شاعة التا�شعة 
�شباحا ل�جابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ودفوع- ويف حالة تخلفكم 
عن احل�شور او ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى 

غيابيا بحقكم لدى �شعادة امل�شت�شار/ ا�شامة احمد ربيع ال�شوهيني
 امني ال�سر الدائرة العمالية
�سامر احلماقي

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30   
   اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/14 عمايل جزئي 
اىل اخل�شم املدخل/ �ش�ح احمد توفيق عبدالرحمن 

حيث ان املدعي/ عزيز اي�بي�شا�س.
يقت�شى  جزئي  عمايل   2013/14 رق��م  احلقوقية  ال��دع��وى  املدعية  اقامت  قد   
ح�����ش��ورك اىل امل��ح��ك��م��ة امل��دن��ي��ة ب��را���س اخل��ي��م��ة ���ش��ب��اح ي���وم اخل��م��ي�����س املوافق 
2013/6/13م ال�شاعة التا�شعة والن�شف �شباحا، ول�جابة على الدعوى وتقدمي 
مالديك من بيانات ودفوع، ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 
عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك - حرر 

بتاريخ 2013/5/22.
  امني ال�سر

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30   
   اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/12 عمايل جزئي 
اىل اخل�شم املدخل/ �ش�ح احمد توفيق عبدالرحمن 

حيث ان املدعي/ معني ال�ش�م نور الدين  .
يقت�شى  جزئي  عمايل   2013/12 رق��م  احلقوقية  ال��دع��وى  املدعية  اقامت  قد   
ح�����ش��ورك اىل امل��ح��ك��م��ة امل��دن��ي��ة ب��را���س اخل��ي��م��ة ���ش��ب��اح ي���وم اخل��م��ي�����س املوافق 
2013/6/13م ال�شاعة التا�شعة والن�شف �شباحا، ول�جابة على الدعوى وتقدمي 
مالديك من بيانات ودفوع، ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 
عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك - حرر 

بتاريخ 2013/5/22.
  امني ال�سر

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30   
   اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/11 عمايل جزئي 
اىل اخل�شم املدخل/ �ش�ح احمد توفيق عبدالرحمن 
حيث ان املدعي/ حممد عبدالريك بهويان حممد    .

يقت�شى  جزئي  عمايل   2013/11 رق��م  احلقوقية  ال��دع��وى  املدعية  اقامت  قد   
ح�����ش��ورك اىل امل��ح��ك��م��ة امل��دن��ي��ة ب��را���س اخل��ي��م��ة ���ش��ب��اح ي���وم اخل��م��ي�����س املوافق 
2013/6/13م ال�شاعة التا�شعة والن�شف �شباحا، ول�جابة على الدعوى وتقدمي 
مالديك من بيانات ودفوع، ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 
عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك - حرر 

بتاريخ 2013/5/22.
  امني ال�سر

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30   
   مذكرة اعادة اعالن موعد جل�سة بالن�سر

رقم الدعوى 2012/240 كلي
اىل املدعى عليهم: ورثة املرحوم: احمد �شعيد دروي�س التميمي وهم: 1- �شريفة حاجي حممد 
التميمي  دروي�س  �شعيد  احمد  3- عبداهلل  التميمي  دروي�س  �شعيد  احمد  عبدالرحيم 2- حممد 
نوال   -6 التميمي  دروي�س  �شعيد  احمد  عبدالرحمن   -5 التميمي  دروي�س  �شعيد  احمد  وليد   -4
احمد �شعيد دروي�س التميمي 7- ري�شة احمد �شعيد دروي�س التميمي 8- ميثاء احمد �شعيد دروي�س 
التيميمي 9- فاطمة احمد �شعيد دروي�س التميمي 10- خولة احمد �شعيد دروي�س التميمي 11- 
اق��ام  عليك  .  قد  املدعي: عي�شى عبداهلل �شويري  ان  التميمي حيث  �شعيد دروي�س  خلود احمد 
يقت�شى  بندب خبري ح�شابي وعليه  للمطالبة   - كلي  الدعوى احلقوقية رقم 2012/240 مدين 
ح�شورك اىل املحكمة املدنية )الدائرة الكلية( يف القاعة رقم 2 برا�س اخليمة �شباح يوم الثنني 
املوافق 2013/6/10 ال�شاعة التا�شعة �شباحا ل�جابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر 

الدعوى غيابيا بحقك.
    امانة �سر الدائرة الكلية

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30   
   اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/13 عمايل جزئي 
اىل اخل�شم املدخل/ �ش�ح احمد توفيق عبدالرحمن 

حيث ان املدعي/ حممد عارف ح�شني غ�م 
يقت�شى  جزئي  عمايل   2013/13 رق��م  احلقوقية  ال��دع��وى  املدعية  اق��ام��ت  ق��د 
ح�����ش��ورك اىل امل��ح��ك��م��ة امل��دن��ي��ة ب��را���س اخل��ي��م��ة ���ش��ب��اح ي���وم اخل��م��ي�����س املوافق 
2013/6/13م ال�شاعة التا�شعة والن�شف �شباحا، ول�جابة على الدعوى وتقدمي 
مالديك من بيانات ودفوع، ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 
عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك - حرر 

بتاريخ 2013/5/22.
  امني ال�سر

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30   
 اخطار دفع بالن�سر

يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/425 
اىل املحكوم عليه: مظفر علي �شيد �شيد غ�شنفر  اجلن�شية: باك�شتان العنوان: ال�شارقة - املنطقة 
ال�شناعية رقم )6( �شارع الثاين ال�شناعي رقم )203( ويعلن لدى جهة عمله مبكتب /الزى لتجارة 

اللكرتونيات- موبايل: 050-6744854- 055-6989034
بتاريخ 2013/2/28 يف  ا�شدرت بحقك حكما  را���س اخليمة قد  بان حمكمة  ليكن معلوما لديك   
الر�شوم  �شام�  دره���م   24370 وق���دره  مبلغ  ب��دف��ع  ب��ال��زام��ك  ج��زئ��ي  م��دين   )2012/318( ق�شية 

وامل�شاريف. ن�س احلكم
ل�شالح : املحكوم له : الزاهر ملواد البناء وميثلها/تارواين لليتا ارجان دولومال اجلن�شية: �شكوى 

�شركات العنوان: را�س اخليمة- النخيل موبايل 050-5891274
 ومبا ان املحكوم له اع�ه قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اع�ه. فموجب هذا 
انت مكلف بتنفيذ ما جاء اع�ه خ�ل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل ويف حالة تخلفك عن 
ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم، وحت�شيل باقي ر�شوم 

التنفيذ التي �شترتب عليك.
 رئي�ص ق�سم التنفيذ

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/123  عقاري كلي             
اىل املدعى عليهما    /1- ارابيا جروب انف�شتمنت ليمتد 2- حبيبة للعقارات  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي / فائق بن ح�شن بن ر�شا الهبات  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 
الق�شائية  املطالبة  تاريخ  �شنويا من  القانونية وقدرها %9  الفائدة  463464 درهم مع 
وحتى ال�شداد التام مع الزام املدعى عليهما بامل�شروفات والر�شوم ومقابل اتعاب املحاماة 
علما انه مت ورود التقرير يف الدعوى املذكورة اع���ه.    وحددت لها جل�شة يوم الحد 
املوافق 2013/6/16 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بث�ثة ايام على القل .  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1123  عقاري كلي               
اىل املدعي عليه    /1- ال�شركة اخلليجية ل��شتثمارات العامة )�س م ع( جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / كمال حمزة املدين وميثله: ا�شامة ح�شن عثمان 
املدعي  بني  العقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  دبلوك 
عليها بان ترد للمدعي مبلغ  461.380.00 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة ) باقي الطلبات مو�شحة يف لئحة الدعوى(  وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  ال�شاعة 9:30 �س  املوافق 2013/6/17  الثنني 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة ايام على القل . علما بان الدعوى 

اعيدت لول درجة وجلدول اجلل�شات لتداولها.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1031  عقاري كلي               
اىل املدعي عليه /1- �شركة هلكون للعقارات ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / عادل الق�شاب وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن    قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم بالت�شامن مببلغ 
وقدره )531000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
يوم  لها جل�شة  ال��ت��ام.   وح��ددت  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 12% من 
فانت  لذا   ch1.B.8 بالقاعة  �س   11:00 ال�شاعة   2013/6/16 املوافق  الحد 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/552  جتاري كلي                   
اىل املدعي عليه /1- �شركة ال�شدف الف�شي للتجارة العامة ) ذات م�شئولية حمدودة(   
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة الرم�س التجارية ) ذات م�شئولية حمدودة( 
وميثله: حممد ي�س احمد عبداهلل علي عبيد   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها بالزام 
املدعى عليهما بالت�شامن والتكافل بدفع مبلغ )1.098.317 درهم( والزامهما بالر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.   
 ch1.C.15 وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/9 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/552  جتاري كلي                   
اىل املدعي عليه /1- ابراهيم عبداهلل ازور  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
ي�س  حممد  ومي��ث��ل��ه:  حم����دودة(  م�شئولية  ذات   ( ال��ت��ج��اري��ة  ال��رم�����س  �شركة   /
املدعى  بالزام  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  عبيد    علي  عبداهلل  احمد 
عليهما بالت�شامن والتكافل بدفع مبلغ )1.098.317 درهم( والزامهما بالر�شوم 
وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�شاريف 
ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/9 ال�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ 2013/5/30    
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/124  عقاري كلي             
تور�شيزي   عزيزي  ر�شا  حممد  لل�شيد/  اململوك  ان��ك  تو  ذاويند  عليه/1-  املدعى  اىل 
جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / مهند منذر ف��ائ��ق   ق��د اق��ام عليك الدعوى 
الفائدة  مع  دره��م   277730 مبلغ  للمدعيان  ت��رد  ب��ان  عليها  املدعى  ال��زام  ومو�شوعها 
القانونية 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام مع الزام املدعى 
بورود تقرير اخلرة وعليكم  نعلنكم  املحاماة. كما  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها 
احل�شور ل�شت�م ن�شختكم من التقرير والتعقيب عليه ان كان هناك تعقيب.   وحددت 
لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 ال�شاعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة  . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
    اعالن  يف الدعوى  رقم 2013/215 بالن�سر

اع�نه:  املطلوب  حممد   م�شطفى  �شيد  م�شطفى   : امل��دع��ى 
م��رع��ي رزق ط��ل��ب��ه ع��ب��داحل��ل��ي��م   ال���ع���ن���وان: ب��ال��ن�����ش��ر مب���ا ان 
املدعي رفع الدعوى املذكورة اع�ه وحدد يوم الثنني املوافق 
2013/6/17 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
12 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني 

�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
اىل  بطلب  الرا�سدي  علي  مبخوت  /ليله  املواطنة  تقدمت 
ا�شمها  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  البتدائية  ابوظبي  حمكمة 

من )ليله( اىل )رو�سه( 
باملحكمة  املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر الع�ن .
امل�ست�سار/ عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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مناف�شات  اجل��م��ع��ة  غ��د  ي���وم  تنطلق 
ال�شكنية  الأح��ي��اء  دورة  ال�شلة يف  ك��رة 
ينظمها  ال��ت��ي   6 ف���رج���ان  ال�����ش��اد���ش��ة 
مع  بالتعاون  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 
الإمارات  معهد  وبرعاية  دب��ي  بلدية 
اآمنة  ق���ي���ادة  ���ش��ع��ار  ل��ل�����ش��ي��اق��ة حت���ت 
ولعب نظيف ، وت�شم ث�ث م�شابقات 
ريا�شية تقام على امل�عب واحلدائق 

العامة يف خمتلف اأرجاء دبي. 
ومن املقرر اأن تتوا�شل مناف�شات كرة 
ال�شلة حتى 21 يونيو املقبل مب�شاركة 
16 فريقا ت�شم 192 لعباً من جميع 
الأعمار ال�شنية، وتقام بنظام الدوري 
التمهيدية  املرحلة  واح��د يف  دور  من 
على اأن ي�شعد الأول والثاين من كل 
لل�شوبر  ال��ذه��ب��ي  امل��رب��ع  اإىل  ب��ط��ول��ة 
املغلوب من  بنظام خ��روج  يقام  ال��ذي 

مرة واحدة.
مناف�شات  توا�شلت  اآخ��ر  �شعيد  على 
كرة القدم وكرة الطائرة، وقد متيزت 
امل�شتويات  بتقارب  القدم  كرة  بطولة 
و�شهدت  امل�شاركة  الفرق  بني  الفنية 
غلة وف��رية من الأه���داف، وق��د حقق 
ف���ري���ق اجل�������وارح ال���ف���وز ع��ل��ى فريق 

تعادل  ف��ي��م��ا   ،1-3 بنتيجة  م���رين���دا 
بث�ثة  وك��ي��وت��ي��م  ال���ف���ه���ود  ف��ري��ق��ي 
اأه�����داف ل��ك��ً� م��ن��ه��م��ا، وع��ل��ى ملعب 
�شاحة ال�شفا فاز فريق جنوم ال�شعبية 
على فريق البديع بنتيجة 4-3 ، وفاز 
بنتيجة  ال�شفري  على  عيماين  فريق 
اأقيمت  التي  املباريات  و�شهدت   ،1-4
اأكر  �شقيم  اأم  ح��دي��ق��ة  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
ت��ه��دي��ف ح��ي��ث ف���از ف��ري��ق دوت  ن�شبة 
موند على فريق ريال مدريد بنتيجة 
7-0، وفريق �شباب عيمان على جنوم 
مدينة  ويف   ،3-4 بنتيجة  ال��را���ش��دي��ة 
ح���ت���ا، ف����از ف���ري���ق ���ش��ب��اب ال���ف���ي على 
فريق احلوي�ت بنتيجة 5-1، وتعادل 
بهدفني  ال��ف��ت��ح  م��ع  ال�شنقل  ف��ري��ق��ي 
لكً� منهما، فيما فاز فريق م�شفوت 
على ال�شلي�شاو بنتيجة 2-1، والتوربو 

على الفي بنتيجة 2-3.
 64 ال��ق��دم  وي�����ش��ارك يف بطولة ك��رة 
لع�����ب مت   768 ب����اإج����م����ايل  ف����ري����ق 
تق�شميهم اإىل فئتني الأوىل من عمر 
21 �شنة، والثانية من عمر  18 اإىل 
البطولة  وت��ق��ام  ���ش��ن��ة،   17 اإىل   13
الأوىل  املرحلة  يف  املجموعات  بنظام 

على اأن ي�شعد الفريق الفائز باملركز 
الأول من كل منطقة لبطولة ال�شوبر 
على ملعبني مق�شمني على ديرة وبر 
ال�شوبر  بطولة  مباريات  وتقام  دب��ي، 
مباراة  م���ن  امل���غ���ل���وب  خ�����روج  ب��ن��ظ��ام 

واحدة فقط.
كما توا�شلت مناف�شات كرة الطائرة يف 
حققت  حيث  وبردبي،  ديرة  منطقتي 
فرق فلبينو والأهلي و�شقور العا�شفة 
ورا�شثا بويز الفوز على فرق الطوية 
والنهدة  اأ  وال��ط��وي��ة  وكومبيك�س  ب 
نظيفني،  ���ش��وط��ني  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ب�����ذات 
م�شاركة  ت�شهد  ال��ب��ط��ول��ة  ب���اأن  علما 
ال�شواحي  خمتلف  م��ن  ف��ري��ق��ا   16
وديرة،  بردبي  منطقتي  من  ال�شكنية 
جمموعتني  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  مت  وق���د 
بحيث يتاأهل �شاحبي املركزين الأول 
للم�شابقة  النهائية  ل���أدوار  والثاين 
العا�شر  يف  عليها  ال�شتار  ي�شدل  التي 
وت��ق��ام فعالياتها  امل��ق��ب��ل،  ي��ون��ي��و  م��ن 
اجلافلية  و�شاحة  الب�شتان  �شاحة  يف 

و�شاحة الطوار 3.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا وا����ش���ل���ت ه��ي��ئ��ة تنمية 
املميزة  ج���ه���وده���ا  دب����ي  يف  امل��ج��ت��م��ع 

من  ال����دورة  يف  ال���ب���ارزة  وم�شاهمتها 
توعوية  ت��ق��دمي حم��ا���ش��رات  خ����ل 
الدورة،  يف  امل�شاركني  ال�عبني  على 
اإق��ام��ة حم��ا���ش��رات بعنوان  ح��ي��ث مت 
القيادة والطموح، وقانون العمل فيما 
الوطنية،  وال��ه��وي��ة  ال�����ش��ب��اب،  يخ�س 
ال����ذات،  واإدارة  الت�����ش��ال،  وم���ه���ارات 

واإدارة الوقت.

الريا�شي  دب�����ي  جم��ل�����س  اأن  ي���ذك���ر 
بوا�شطة  �شنويا  ال����دورة  ه���ذه  ينظم 
وبالتعاون  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  امل��ن��اط��ق  اأب���ن���اء 
وخا�شة  ح��ك��وم��ي��ة  م���وؤ����ش�������ش���ات  م����ع 
بهدف رفع م�شتوى الوعي املجتمعي 
بدولة  واملقيمني  املواطنني  وت�شجيع 
الإم�����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة على 
لروؤية  ال��ري��ا���ش��ة حت��ق��ي��ق��اً  مم��ار���ش��ة 

ب���ن���اء جمتمع  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  امل��ج��ل�����س 
دعما  ال���دورة  وتلقى  متميز،  ريا�شي 
من اجلهات احلكومية ويف مقدمتها 
بلدية دب��ي و���ش��رط��ة دب��ي وق��ن��اة دبي 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي خلدمات 
تنمية  ه��ي��ئ��ة  ج��ان��ب  اإىل  الإ����ش���ع���اف، 
املجتمع يف دبي التي تقدم حما�شرات 

توعية لل�شباب امل�شاركني يف الدورة.

ث��م��ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن زاي����د ال نهيان 
رئي�س جمل�س ابوظبي الريا�شي الدعم ال�شخي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  الكرمية  وال��رع��اي��ة 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  اهلل و�شاحب 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق  اهلل،  رع��اه  دبي  حاكم 
ابوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
مل�شرية  امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
ركنا  ميثل  ال���ذي  وال�شبابي  الريا�شي  ال��ق��ط��اع 
منه  ينطلق  ال��ذي  والتقدم  النه�شة  يف  اأ�شا�شيا 
والإجنازات،  النت�شارات  �شوب  الإم��ارات  �شباب 

المارات  ل��دول��ة  ال��رائ��دة  التجربة  تر�شخ  التي 
 . ال��ق��ط��اع��ات  �شتى  يف  حققتها  ال��ت��ي  وال��ت��ن��م��ي��ة 
ل�شمو  والتريكات  التهاين  خال�س  �شموه  وقدم 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ 
الريا�شي  دب���ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دب���ي  ع��ه��د  ويل 
الفر�شان  ف��وز  مبنا�شبة  الأه��ل��ي  ال��ن��ادي  رئي�س 
يف  الثامنة  للمرة  ال��دول��ة  رئي�س  بكاأ�س  احلمر 
ملجل�س  بالتهنئة  متقدما   ، ال��ك��روي��ة  م�شريته 
الفريق  ولع��ب��ي  ال��ف��ن��ي  واجل��ه��از  ال��ن��ادي  اإدارة 
واىل كافة حمبيه وجماهريه على هذا الجناز 
املميز . واأ�شاد �شموه باأداء لعبي فريقي الأهلي 
وال�شباب يف املباراة النهائية لكاأ�س رئي�س الدولة 

، وما قدموه من م�شتويات فنية ومهارات عالية 
واإمكانيات كبرية اأكدت على التطور الكبري الذي 
قطعته كرة المارات بف�شل الدعم ال�حمدود 
الر�شيدة  القيادة  توليه  الذي  الكبري  والهتمام 
اأهدافهم  بلوغ  حتى  وال�شباب  الريا�شة  لقطاع 
واآم��ال��ه��م م��ن اج���ل رف���ع ع��ل��م الم�����ارات �شاخما 
ان  �شموه  واأك��د   . الدولية  الريا�شية  املحافل  يف 
املتوا�شل  الهتمام  ترتجم  الدولة  رئي�س  كاأ�س 
احلكيمة  القيادة  من  الكبري  والدعم  والرعاية 
وم�����دى الل���ت���ف���اف وال���ت����ح���م ال���وط���ن���ي ال���ذي 
املجتمعية  بكافة قطاعاته  الوطن  اأبناء  ي�شطره 
فر�شة  ت�����ش��ك��ل  ال��ب��ط��ول��ة  ان  ���ش��م��وه  ،م�������ش���ريا 

الن���ط����ق ���ش��وب الجن�����ازات ب��اع��ت��ب��اره��ا اأغلى 
غاليا  با�شما  لرت��ب��اط��ه��ا  وال��ب��ط��ولت  ال��ك��وؤو���س 
حمفورا بقلوب اأهل المارات . ودعا �شموه كافة 
الذي  الكبري  ال��دع��م  ا�شتثمار  اإىل  الريا�شيني 
يحظون به وترجمته اإىل اإجنازات نا�شعة حتقق 
على  الم���ارات  لريا�شة  املميزة  واملكانة  الرفعة 
اإمكانيات  اأن  �شموه  م��وؤك��دا   ، اخل��ارج��ي  امل�شتوى 
اأبوظبي الريا�شي كافة ومعها اإمكانيات  جمل�س 
القطاعات واملوؤ�ش�شات الريا�شية م�شخرة لل�شباب 
باعتبارهم قاطرة امل�شرية وم�شتقبل الوطن الذي 
يرفل يف ثوب الأمن والإجناز بف�شل قيادة حمبة 

ت�شهر على توفري كل ما فيها رخاء �شعبها.

و�شع عم�ق ال�شلع الريا�شية المريكي نايكي حدا ل�شراكته 
مع جمعية ليف�شرتونغ ملكافحة مر�س ال�شرطان التي اأ�ش�شها 
ف�شيحة  ب�شبب  نتائجه  امل�شطوبة  ارم�شرتونغ  لن�س  ال���دراج 

من�شطات مدوية.
وقالت ال�شركة انها �شتقل�س تدريجا حتى نهاية العام احلايل 
وم�ب�س  احذية  تت�شمن  التي  ليف�شرتونغ  ت�شكيلة  انتاج  من 

ولوازم.
واو�شحت ال�شركة يف بيان: �شن�شتمر يف دعم جمعية ليف�شرتونغ 
من خ�ل متويل مبا�شر لعمالها يف مكافحة ال�شرطان ، بدون 

ان حتدد حجم التمويل.
عن  الناجمة  ال�شلبية  الآث��ار  من  اجلمعية  قللت  جانبها،  من 

حول  با�شتنتاجات  اخل���ر  ه���ذا  ي�شبب  ق��د  ن��اي��ك��ي:  ان�����ش��ح��اب 
التغيريات،  ه��ذه  مثل  نتوقع  كنا  )ل��ك��ن(  اجلمعية.  م�شتقبل 

ونحن بالتايل يف و�شع جيد للتكيف ب�شرعة .
بارم�شرتونغ  تربطها  التي  اجل�شور  قطعت  قد  نايكي  وكانت 
ف�شائح  يف  �شلوعه  بعد   ،2012 الول-اك��ت��وب��ر  ت�شرين  منذ 

من�شطات.
وخ�ل مقابلة متلفزة مع مقدمة الرامج المريكية ال�شهرية 
كانت  التي  املجد  هالة  ال�شابق  ال���دراج  ن�شف  وينفري،  اأوب���را 
خ�ل  املن�شطات  تعاطى  ب��اأن��ه  الوىل  للمرة  واأق���ر  ب��ه،  حتيط 
التي  ال�شبع  الريا�شية، ل �شيما خ�ل دورات فرن�شا  م�شريته 

فاز بها، وباأنه لفق اأكذوبة كبرية طوال 10 �شنوات.

واأ�ش�س ارم�شتونغ جمعية ليف�شرتونغ عام 1997 بعد خ�شوعه 
لع�ج كيميائي اثر معاناته من �شرطان يف خ�شيتيه متدد اىل 

الدماغ وبع�س اجزاء ج�شمه.
جمل�س  م��ن  ث��م  الرئي�س  من�شب  م��ن  ارم�����ش��رتون��غ  وان�شحب 
الثاين- كانون  يف  موظفيه  ام��ام  واعتذر   2012 ع��ام  الدارة 

يناير املا�شي قبل احللقة ال�شهرية مع اوبرا.
وجنت اجلمعية اكرث من 550 مليون دولر امريكي و�شاعدت 
5ر2 مليوين مري�س منذ تاأ�شي�شها. و�شكرت اجلمعية نايكي 
الث�ثاء للوقت واملوارد امل�شتثمرة للم�شاعدة يف حت�شني حياة 
مر�شى ال�شرطان ، م�شددة ان ال�شانع �شاهم باكرث من 100 

مليون يورو يف 9 �شنوات من ال�شراكة ابتداء من 2004.

ان��ط��ل��ق��ت مب�����ش��ارك��ة وا���ش��ع��ة م��ن��اف�����ش��ات بطولة 
بتنظيم  ت��ق��ام  ال��ت��ي  لل�شيدات  الأوىل  البولينغ 
اكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية 
الريا�شي واحتاد  ابوظبي  بالتعاون مع جمل�س 

المارات للبولينغ.
زايد  مدينة  يف  للبولينغ  خليفة  �شالة  و�شهدت 
الريا�شية افتتاح البطولة بح�شور �شعادة حممد 
خليفة القبي�شي رئي�س احتاد المارات للبولينغ 
جلنة  رئي�شة  ال�����ش��وي��دي  خليفة  ن���ورة  و���ش��ع��ادة 
الحتاد  م��دي��رة  الن�شائية  للريا�شة  الم����ارات 
اكادميية  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال��ع��ام  الن�شائي 
فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية، و�شعادة 
م���رمي ال��رم��ي��ث��ي م��دي��ر ع���ام م��وؤ���ش�����ش��ة التنمية 
الأ�شرية والدكتورة موزة ال�شحي ع�شو جمل�س 
للريا�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  اك��ادمي��ي��ة  اإدارة 
جمل�س  ممثل  ال�شام�شي  علي  وفهد  الن�شائية 
ابوظبي الريا�شي بجانب ح�شد كبري من الفرق 

الن�شائية امل�شاركة .
الفعاليات  اأج���ن���دة  ���ش��وء  يف  ال��ب��ط��ول��ة  وت���ق���ام 
بنت  فاطمة  لأك��ادمي��ي��ة  الريا�شية  وامل�شابقات 
م���ب���ارك ل��ل��ري��ا���ش��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ودوره�����ا يف دعم 
وال�شعي   ، بقطاعها  والرت���ق���اء  امل����راة  ري��ا���ش��ة 
لتقدمي الرامج واملبادرات التي تنمي القدرات 
املوؤ�ش�شات  مبختلف  الن�شائية  ال��ك��وادر  وت�شاعد 
التوا�شل  ال��ري��ا���ش��ي��ة وحت��ق��ي��ق  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
وال�����ش��راك��ات يف جت��م��ع��ات ري��ا���ش��ي��ة ت��ه��دف اىل 
ت��و���ش��ي��ع ق���اع���دة امل���م���ار����ش���ات ل��ل��ري��ا���ش��ة، ودعم 

خمتلف الألعاب والريا�شات.
الدكتورة  ب��ك��ل��م��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ب������داأت 
الدعم  خ�لها  م��ن  ثمنت  ال��ت��ي  ال�شحي  م���وزة 
ال�شيخة  �شمو  توليه  ال���ذي  الكبري  واله��ت��م��ام 
ام الم��ارات رئي�شة الحتاد  فاطمة بنت مبارك 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  العلى  الرئي�س  العام  الن�شائي 
املراة  لريا�شة  املتوا�شلة  ،ورع��اي��ت��ه��ا  الأ���ش��ري��ة 
ال���ب���ارز وال���دع���م املبا�شر  ب���ال���دور  اأ����ش���ادت  ، ك��م��ا 

م���ن ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت ه����زاع ب���ن زاي����د اآل 
فاطمة  اك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
على  وحر�شها  الن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت 
كل  وت��وف��ري  الن�شائية  ال��ري��ا���ش��ة  �شريحة  دع��م 
ان  موؤكدة   ، القادمة  مل�شريتها  النجاح  مقومات 
مميز  ن�شائي  ري��ا���ش��ي  ملتقى  مت��ث��ل  ال��ب��ط��ول��ة 
والدوائر  للموؤ�ش�شات  الن�شائية  ال��ف��رق  يجمع 
والإمكانيات  امل���ه���ارات  ينمي  مب��ا   ، احل��ك��وم��ي��ة 
الن�شوي  الريا�شي  التفاعل  ويحقق  للم�شاركات 
يف املنا�شبات الجتماعية، بعد ذلك اأعلن �شعادة 
حممد خليفة القبي�شي ونورة ال�شويدي ومرمي 
والدكتورة  ال�شحي  م���وزة  وال��دك��ت��ور  الرميثي 

ال�شام�شي ولعبي  الهاجري وفهد علي  اأمنيات 
املنتخب نايف عقاب وخلود الظاهري عن افتتاح 

البطولة الأوىل لل�شيدات.
ميثلون  ف���ري���ق���ا   22 ال���ب���ط���ول���ة  يف  وي�������ش���ارك 
املوؤ�ش�شات احلكومية وموزعني على جمموعتني 
، حيث ت�شدر الأوىل يف اليوم الفتتاحي فريق 
ووق���ف يف   ، نقطة   1771 )اأ( مب��ع��دل  ادن���وك 
�شركة  ف��ري��ق  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ف���رق  طليعة 
مبعدل  ب(   ( الوطنية  ال��ب��رتول��ي��ة  الإن�����ش��اءات 

1151 نقطة .
ومتتد البطولة حتى اخلام�س من يونيو املقبل 
باملراكز  ال��ف��ائ��زة  ال��ف��رق  تتويج  �شي�شهد  ال���ذي 

والكوؤو�س  امل��ال��ي��ة  ب��اجل��وائ��ز  الأوىل  ال��ث���ث��ة 
األ���ف دره��م��ا للفريق   25 ب��واق��ع   ، وامل��ي��دال��ي��ات 
�شاحب املركز الول، و20 األف للفريق �شاحب 
املركز الثاين، و15 األف ل�شاحب املركز الثالث.

القبي�شي  خليفة  حممد  �شعادة  اأك��د  جهته  م��ن 
احتاد  حر�س  للبولينغ  الم���ارات  احت��اد  رئي�س 
وتعزيز  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال���ري���ا����ش���ة  ل���دع���م  ال��ل��ع��ب��ة 
الفرتة  خ���ل  واأن�شطتنا  خططنا  يف  ح�شورها 
القادمة، مثمنا الدعم ال�حمدود الذي توليه 
المارات  ام  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
العلى  الرئي�س  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة 
الريادي  ودوره����ا   ، الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة 

تعا�شرها  ال��ت��ي  الريا�شية  النه�شة  يف  الكبري 
باهتمام  م�����ش��ي��دا   ، الأل���ع���اب  امل�����راة يف خم��ت��ل��ف 
اآل  زايد  ال�شيخة فاطمة بنت هزاع بن  وحر�س 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة اكادميية فاطمة بنت 
الحتاد  ان  موؤكدا   ، الن�شائية  للريا�شة  مبارك 
ي�شعى اىل تو�شيع قاعدة املمار�شات للعبة ودعم 
البطولت الن�شائية ، ملا توفره من فر�س الك�شف 
عن مواهب واعدة وقدرات جديدة تعزز م�شرية 

اللعبة وتدعم خطوات النجاح يف م�شوارها.
بدوره توجه فهد علي ال�شام�شي ممثل جمل�س 
ل�شمو  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  ال��ري��ا���ش��ي  اب��وظ��ب��ي 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك )اأم المارات( على 

دعمها ال�حمدود للمراأة الماراتية، ولل�شيخة 
فاطمة بنت هزاع رئي�شة جمل�س اإدارة اأكادميية 
على  الن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
كافة  املتنوعة يف  الريا�شية  والأن�شطة  الرامج 
الألعاب التي اعتمدتها منهجا ناجحا للنهو�س 
ابوظبي  ان جم��ل�����س  م�����ش��ريا  امل������راأة،  ب��ري��ا���ش��ة 
وتوفري  البطولة  دع��م  على  حري�س  الريا�شي 
ك��ل ال���ق���درات لإجن��اح��ه��ا ان��ط���ق��ا م��ن خطته 
الريا�شة  ب��دع��م  ت��و���ش��ي  ال��ت��ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
والريا�شيني وتقدمي الدعم والرعاية وت�شخري 
ال��ن��ج��اح يف الإح����داث  الإم��ك��ان��ي��ات لتحقيق  ك��ل 

والبطولت الريا�شية التي حتت�شنها اأبوظبي.

ثمن دعم رئي�س الدولة للقطاع الريا�سي 

نهيان بن زايد يهنئ حمدان بن حممد بح�ض�ل الأهلي على كاأ�ض رئي�ض الدولة 

نـــايــكـــي تنهــــي �ضـــراكتـهـــا مــــع ليف�ضتـــــــــرونغ 

توا�سل فعاليات كرة القدم والطائرة يف خمتلف اأرجاء دبي

مناف�ضات كرة ال�ضلة يف دورة الأحياء ال�ضكنية فرجان ٦ تنطلق غدًا

تقام بتنظيم اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية 

انطـــالق بطــ�لــــة الب�لينــــغ الأولــــى لل�ضيـــــدات مب�ضـــــاركــــة 22 فريـقــــًا

بايل م�ضتعد لال�ضتماع 
اإىل عر�ض ريال مدريد 

اكد مدير اعمال جنم توتنهام النكليزي الدويل الويلزي غاريث بايل ان 
الخري م�شتعد ل��شتماع اىل اي عر�س مقدم من ريال مدريد ال�شباين.

وياأتي ت�شريح جوناثان بارنيت لحد التلفزيونات ال�شبانية بعد ان ف�شل 
ريال مدريد يف احل�شول على خدمات جنم �شانتو�س الرازيلي نيمار الذي 
ف�شل النتقال اىل الغرمي الزيل للنادي امللكي بر�شلونة يف �شفقة قدرت 
ب60 مليون يورو مع احلوافز، ما دفع فريق العا�شمة اىل حتويل اهتمامه 
نحو بايل الذي قدم مو�شما رائعا مع توتنهام بت�شجيله 21 هدفا يف الدوري 
املمتاز. وقد حتدث املدير الريا�شي لريال مدريد النجم الفرن�شي ال�شابق 
زين الدين زيدان علنا حول انتقال حمتمل للويلزي البالغ من العمر 23 
عاما اىل �شانتياغو برنابيو ، قائ�: هل هو جيد مبا فيه الكفاية للعب يف 

ريال مدريد؟ بالطبع. انه اكرث من جيد للعب مع ريال مدريد .
ورغم تاأكيده بانه ل توجد اي مفاو�شات مع ريال مدريد حول بايل، دعا 
بارنيت النادي امللكي الذي خرج من املو�شم خايل الوفا�س متاما ما دفعه 
ل�فرتاق عن مدربه الرتغايل جوزيه مورينيو، ان ترتافق الخبار التي 

تتحدث عن رغبته ب�شم النجم الويلزي مع عر�س ملمو�س.
احد  اذا جاء   : بتلفزيون ماركا  برنامج فوتبولريو�س اخلا�س  وا�شاف يف 
ذلك  ف�شيكون  ببايل  انه مهتم  وقال  فلورنتينو( برييز  ريال  )رئي�س  مثل 
�شرفا كبريا و�شن�شتمع اليه. نحن ل نتحدث حاليا مع احد.. بايل اف�شل 
من نيمار. اثبت نف�شه بانه اف�شل من نيمار. لقد فر�س نف�شه يف اف�شل 

دوري يف العامل .
وتابع امل من الندية الراغبة به ان تكون تريده هو ولي�س لنها مل تتمكن 
من �شم نيمار. اعتقد بانه يجب ان يكون اخليار الول لها.. ا�شمعوا، انه 

امر جنوين، لكن مهما كلف نيمار، غاريث بايل ي�شاوي اكرث من ذلك .

اأبيدال ي��ضح م�ضتقبله الي�م
بقائه  عن  �شحايف  موؤمتر  يف  اخلمي�س  اليوم  ال�شباين  بر�شلونة  مدافع  ابيدال  اريك  الفرن�شي  �شيعلن 
اذار   17 يف  ابيدال خ�شع  وك��ان  الكاتالوين  للنادي  �شفري  دور  بلعب  ال�شتمرار  او  ناديه من عدمه  مع 
مار�س 2011 جلراحة لزالة ورم �شرطاين مل حترمه من العودة اىل اعلى م�شتوياته يف وقت قيا�شي، 
و�شاهم بعدها يف قيادة فريقه اىل احراز اللقب املحلي ودوري ابطال اوروبا على ح�شاب مان�ش�شرت يونايتد 

النكليزي )3-1( قبل ان ينتك�س جمددا ما ا�شطره لجراء زرع جديد يف ني�شان ابريل 2012.
موندو  ال  �شحيفة  وبح�شب  ال���دوري،  بطل  بر�شلونة  مع  احل��ايل  املو�شم  نهاية  يف  ابيدال  عقد  وينتهي 
ديبورتيفو الكاتالونية اليومية فان النادي لن يجدد عقده بل �شيمنحه دورا يف بنيته الريا�شية يعود له 

اختياره بعد انتهاء م�شريته.
و�شكك اخت�شا�شيون يف زراعة الع�شاء �شابقا يف امكانية عودة ال�عب اىل م�شتوياته، نظرا اىل امكانية 
احلاق ال�شرر بالع�شو اجلديد يف ريا�شة تتطلب امكانات ج�شدية كبرية على غرار كرة القدم لكن ابيدال 

عر �شابقا عن رغبته باللعب ملو�شمني ا�شافيني اذا كان ب�شحة جيدة.
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بعث معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
الهيئة  رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
تهنئة  برقية  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة 
اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ح��اك��م دب���ي وال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري ل��ل��ن��ادي الأهلي، 
الأهلي  النادي  الذي حققه  بالإجناز  �شموه  مهنئاً 
اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئ��ي�����س  ك��اأ���س  ببطولة  ب��ف��وزه 
للدورة ال�شابعة والث�ثني م�شيداً بجهوده ودعمه 
وكذلك  بالدولة،  والريا�شة  لل�شباب  ال�حمدود 

دعمه مل�شرية النادي. 
ال�شيخ  �شمو  اإىل  تهنئة  برقية  معاليه  بعث  كما 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، رئي�س 
جمل�س دبي الريا�شي رئي�س النادي الأهلي، مهنئاً 

�شموه بهذا الإجناز، وعلى دعمه وت�شجيعه للنادي، 
اللقب  اأن  وذك���ر معاليه  اإجن����از،  م��ن  ومب���ا حت��ق��ق 
جاء ثمرة الدعم املتوا�شل والرعاية الكبرية التي 
توليها القيادة احلكيمة بقطاع ال�شباب والريا�شة 
اأب����رز ال��ن��ج��اح��ات والإجن�����ازات  ال����ذي ب���ات ي�شجل 
لريا�شة الإم����ارات، ب��اأن ه��ذا الإجن���از ال��ذي حتقق 
للنادي اإمنا جاء نتيجة طبيعية للتخطيط ال�شليم 
واجلهد  الكبري  الإخ������س  م��ع  ال��واع��ي��ة  والإدارة 
وال�عبني  والإداري����ة  الفنية  ل�أجهزة  املتوا�شل 
النتائج  لتحقيق  بالتوفيق  الأمنيات  مع  بالنادي، 

املرجوة.
عبدامللك  اإب��راه��ي��م  �شعادة  بعث  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ع���ام  الأم�����ني 
ال�شمو  ب��رق��ي��ات مم��اث��ل��ة لأ���ش��ح��اب  وال���ري���ا����ش���ة، 

مهنئاً  الأه���ل���ي،  ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ول��رئ��ي�����س 
فهد  عبداملح�شن  بعث  كما  الإجن���از،  ه��ذا  ومباركاً 
الدو�شري، الأمني العام امل�شاعد لل�شوؤون الريا�شية، 
وخالد عي�شى املدفع الأمني العام امل�شاعد بالهيئة، 
ولرئي�س  ال�شمو  اأ�شحاب  لتهنئة  مماثلة  برقيات 
جمل�س اإدارة النادي، مهنئني بهذا الإجناز الكبري.  
والذي  للنادي  البطويل  بالإجناز  واأ�شاد عبدامللك 
الكرة  لإجن����ازات  وا���ش��ت��م��رار  ج��دي��د  ر�شيد  يعتر 
النادي،  اإدارة  جل��ه��ود  تتويجا  وج���اء  الإم��ارات��ي��ة، 
الرائع  الإجن��از  بهذا  اأول  اأنف�شنا  نهنئ  اإننا  وق��ال 
كون البطولة حتمل ا�شم عزيز على قلوبنا جميعاً 
لقيادات  تهانيه  ع��ن  واأع���رب  ال��دول��ة،  رئي�س  وه��و 
الكبري،  الإجن���از  ه��ذا  مبنا�شبة  ال��ن��ادي  وجماهري 

متمنياً دوام النت�شارات وحتقيق البطولت.

اجلزائري  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  معايل  ا�شتقبل 
���ش���ل ي��وم ام�����س بق�شر  امل��ال��ك  ال��وزي��ر الأول عبد 
وامل�شاركني  الم��ارات  ك�شافة  جمعية  وفد  احلكومة 
املنعقد   27 للك�شافة  ال��ع��رب��ي  امل���وؤمت���ر  اع��م��ال  يف 
باجلزائر العا�شمة من 24 اإىل 29 مايو اجلاري .

اللقاء على  �ش�ل خ���ل  امل��ال��ك  واب���رز معايل عبد 
ال�شعوب  تنمية  ترقية  يف  لل�شباب  ال�شا�شي  ال��دور 
العربية م�شيدا بجهود احلركة الك�شفية العربية يف 

خدمة ال�شباب.
ال���وزراء اجلزائري  اأع��رب رئي�س  وم��ن جهة اخ��رى 
عن امله يف جناح ا�شغال املوؤمتر املنظم حتت �شعار 

الك�شافة و املواطنة الفعالة . 
ك��م��ا اك����د رئ��ي�����س ال�������وزراء اجل����زائ����ري اأي�����ش��ا على 
العربية  الك�شفية  للحركة  العربية  ال��ق��ي��ادات  دع��م 
ال�شبابي  للحراك  وفاعلة  داعمة  حركة  باعتبارها 
وال�شباب  الفتية  ق��درات  من  وتنمية  التطوير  نحو 

على جميع امل�شتويات.
واثنى �ش�ل على عمق الع�قات الخوية التاريخية 
الم����ارات واجل��زائ��ر مرحبا مب�شاركة  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
جمعية ك�����ش��اف��ة الم������ارات ون����ادي ت����راث الم����ارات 
وجائزة ال�شارقة للعمل التطوعي يف اعمال املوؤمتر 

.
وحيا معاليه جهود جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي 
وبرعاية �شاحب ال�شمو الدكتور ال�شيخ �شلطان بن 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س العلى حاكم ال�شارقة 
وت�شجيع  ع��رب��ي��ا  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  ن�شر  يف 

وحتفيز وتقدير البارزين يف العمل التطوعي .

وت�شلم �ش�ل من �شعادة القائد الك�شفي نا�شر عبيد 
ال�شام�شي رئي�س وفد المارات نائب رئي�س جمعية 
ك�شافة المارات درعا تذكاريا كما ت�شلم من ال�شيد 
عبدالرحمن نقي املن�شق الع�مي يف جائزة ال�شارقة 

للعمل التطوعي ال�شدار اجلديد للجائزة .
واع�����رب م���ن ج��ان��ب��ه ال�����ش��ام�����ش��ي وق���ي���ادات احلركة 
للرعاية  الكبري  تقديرهم  ع��ن  العربية  الك�شفية 
ال��رئ��ي�����س اجلزائري  ل��ف��خ��ام��ة  ال�����ش��ام��ي��ة  ال��ك��رمي��ة 
العربي  الك�شفي  ل��ل��م��وؤمت��ر  بوتفليقة  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

وكرم  ال���ش��ق��ب��ال  ح��ف��اوة  وع��ل��ى  والع�شرين  ال�شابع 
املوؤمتر  خ�ل  ال�شيوف  بها  حظيت  التي  ال�شيافة 
وال��ك�����ش��اف��ة اجلزائرية  اجل���زائ���ري���ة  احل��ك��وم��ة  م���ن 
م��ا اأك����د وع��ك�����س ح��ر���س واه��ت��م��ام ودع����م احلكومة 
اجلزائرية للحركة الك�شفية باعتبارها حركة داعمة 
جلهود تنمية ورعاية ال�شباب باعتبارهم عماد المة 

وقادة امل�شتقبل .
للك�شافة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  ب��ح�����ش��ور  ال��ل��ق��اء  وج����رى 
اجل���زائ���ري���ة ن���ورال���دي���ن ب���ن ب���راه���م ووف�����ود ال���دول 

ع�شر  �شتة  يف  ممثلة  امل��وؤمت��ر  يف  امل�����ش��ارك��ة  العربية 
الك�شفي الآ�شيوي  دولة و�شيوف �شرف من القليم 
والأوروب��������ي والف���ري���ق���ي والم���ري���ك���ي وم���ن املكتب 

الك�شفي العاملي والحتاد العاملي للك�شاف امل�شلم .

اللجنة اجلديدة
وم���ن ج��ه��ة اخ���رى ف��ق��د ا���ش��ف��رت ان��ت��خ��اب��ات اللجنة 
تاجر  حممد  احمد  القائد  ف��وز  العربية  الك�شفية 
بالرئا�شة  ب���ال�������ش���ودان  ال��ك�����ش��اف��ة  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س 

الزيني  امللك  عبد   : كالآتي  هم  الث�ثة  والع�شاء 
مب�شر  وامل��ر���ش��دات  للك�شافة  ال��ع��ام  الحت���اد  رئي�س 
والقائد خمي�س بن �شامل الرا�شبي مدير عام الك�شافة 
واملر�شدات ب�شلطنة عمان وعبد اهلل حممود املفو�س 

العام جلمعية الك�شافة واملر�شدات بقطر .

ور�س بالغابة
ومن جانب اخر عقد امل�شاركون يف املوؤمتر الك�شفي 
العربي ال� 27 اربع ور�س عمل �شمن فعاليات املوؤمتر 

يف غابة زمزري البحري يف بومردا�س ت�شمنت ور�شاً 
والتوا�شل  املوؤ�ش�شية  والتنمية  الك�شفية  التنمية  يف 

والت�شويق والتنمية التنظيمية .
و�شارك وفد اجلمعية يف هذه الور�س بالإ�شافة اىل 
امل�شتقبلية للعمل  ورقة العمل حول ال�شرتاتيجية 
الك�شفي  املوؤمتر  يف  وتقر  �شتعر�س  والتي  الك�شفي 
العام  �شلوفينيا  ت�شت�شيفه  ال���ذي   40 ال���  ال��ع��امل��ي 

القادم .
ترحيبية  كلمات  الور�س  عقد  بداية  يف  القيت  وقد 
العام  ال��ق��ائ��د  ال��ور���س لكل م��ن  واآل��ي��ة تنظيم ه��ذه 
براهم  ب��ن  ال��دي��ن  ن��ور  ال�شيد  اجل��زائ��ري��ة  للك�شافة 
ال�شيد  العاملية  الك�شفية  للمنظمة  ال��ع��ام  والأم���ني 
الك�شفية  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  ال���ع���ام  والأم������ني  ت���ري  ���ش��ك��وت 

العربية الدكتور عاطف عبد املجيد.
وك����ان امل���وؤمت���ر ال����ذي ي��خ��ت��ت��م اع��م��ال��ه ن��ه��اي��ة هذا 
ال�شبوع قد ناق�س العديد من اوراق العمل يف �شبل 
تفعيل  يف  وامل�شاركة  القرار  �شنع  يف  ال�شباب  ادم��اج 
مظاهر  وحماربة  والطفولة   ، الجتماعية  احلياة 

العنف .

حممد بورا�س
و���ش��ارك رئ��ي�����س وف���د الم�����ارات م��ع روؤ����ش���اء الوفود 
ب��اذن اهلل  املرحوم  زي��ارة قر  املوؤمتر يف  امل�شاركة يف 
ب���ورا����س م��وؤ���ش�����س ورائ����د احل��رك��ة الك�شفية  حم��م��د 
اجلزائرية يف مقرة ال�شهداء ابومو�شى يف العا�شمة 
ال�72  ال�����ش��ن��وي��ة  ال���ذك���رى  اجل���زائ���ري���ة مب��ن��ا���ش��ب��ة 

ل�شت�شهاده . 

نهيان بن مبارك يهنئ حممد بن را�ضد على الإجناز البط�يل لالأهلي

م�سيدًا بات�ساع رقعة الن�ساط الك�سفي والتطوعي العربي 

رئيـــ�ض الــــ�زراء اجلـــزائــــري ي�ضتقبـــل وفـــد ك�ضـــافــــة الإمــــــــــــــارات

ت��وج ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور اأح��م��د �شعيد ب��ن ه��زمي م��دي��ر عام 
ببطولة  الفائز  العدل  الكاتب  اإدارة  فريق  دب��ي،  حماكم 
الداخلية لأول مره منذ انط�قتها قبل 8 �شنوات، وذلك 
بعد مباراة مثرية جمعت بني الفريق البطل مع نظريه 
العدل برك�ت اجلزاء  الكاتب  التنفيذ. وفاز فريق  ادارة 
وقتها  يف  انتهت  م��ب��اراة  بعد   ، هدفني  مقابل  اأه���داف   3
الثالث  املركز  على  ح��از  فيما  ال�شلبي،  بالتعادل  الأ�شلي 

ادارة الق�شايا املدنية. 
ويف خ��ت��ام ال��ب��ط��ول��ة، �شلم م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب��ي كاأ�س 
احتفالية  اأج���واء  و�شط  ال��ع��دل  الكاتب  لفريق  البطولة 

علي  اآل  فاز عدنان  وكما   ، التكرمي  بعد  ما  اإىل  ا�شتمرت 
كما  و  املدنية،  الق�شايا  اإدارة  م��ن  لع��ب  اأف�شل  بجائزة 
لقب  ال�شخ�شية  الأح����وال  اإدارة  م��ن  جا�شم  حمد  اأح���رز 
املالية  ال�شوؤون  اإدارة  ، فيما ح�شل فريق  البطولة  هداف 
ونال  امل��ث��ايل،  الفريق  جائزة  على  البطولة  يف  والداري���ة 
عبداهلل احمد �شليمان جائزة الإداري املتميز، وحاز عامر 
عبدالكرمي من ادارة التنفيذ على جائزة اأف�شل حار�س و 
امل�شت�شار فتيحة  �شعادة  التكرمي تكرميا خا�شاً  كما �شمل 
البطولة و ح�شوره  �شنويا يف هذه  الفعالة  مل�شاركته  قرة 
املميز. وذكر ابراهيم احلو�شني رئي�س اللجنة التنفيذية 

لنادي حماكم دبي مدير اإدارة التنفيذ ، اأن هذه البطولة 
تقام  والتي  دبي  حماكم  لنادي  الرئي�شية  الفعاليات  من 
�شنوياً والتي ت�شاهم يف توطيد الع�قات الجتماعية بني 
الق�شاة واملوظفني بعيداً عن �شغوطات العمل، والتعامل 

الروتيني الر�شمي فيما بينهم.
اأحمد �شعيد بن هزمي  وتقدم بال�شكر والتقدير للدكتور 
م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي ل��دع��م��ه ال����حم���دود واملبا�شر 
جلميع  بال�شكر  تقدم  كما  دب��ي،  حماكم  ن��ادي  لفعاليات 
امل�����ش��ارك��ني ال���ذي���ن ل��ه��م ال������دور الب������رز يف اإجن������اح هذه 

البطولة.

اإدارة الكاتب العدل ينتزع لقب بط�لة حماكم دبي الداخلية الثامنة

ال�����دويل  دب�����ي  ن�������ادي  اإدارة  جم���ل�������س  اح���ت���ف���ل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة ب��وف��د ال��ف��ري��ق الأمل����اين 
الذي �شارك موؤخرا يف حدث �شباق القفال 23 
لل�شفن ال�شراعية املحلية 60 قدما والذي اأقيم 
برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 

اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية.
وحقق الفريق الأملاين املركز التا�شع والث�ثني 
خ�ل  اأجنبي  لفريق  ظهور  اأول  يف  ال�شباق  يف 
تاريخ ال�شباق الذي انط�ق عام 1991 حيث 
جاءت النتيجة رائعة قيا�شا بافتقارهم للتجربة 
عدم  ع��ن  ف�ش�  املحلية  وال��ق��وارب  املحامل  يف 
ال�شباق  قبيل  جت���ارب  اأي���ة  اإج�����راء  اأو  ت��درب��ه��م 

ال�شباق  قبل  البحر  وح��ال��ة  اجل��وي��ة  ل��ل��ظ��روف 
والتي مل ت�شمح باأي جتربة.

بن  حممد  احمد  ال��ل��واء  �شعادة  احلفل  وح�شر 
الدويل  دب���ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ث���اين 
للريا�شات البحرية وعلي نا�شر باحلبالة نائب 
غليطة  بن  جمعة  وعلي  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��ال��وك��ال��ة وع�����ش��وا جمل�س 
الإدارة حممد �شهيل العيايل م�شرف ال�شباقات 

الرتاثية و�شعيد حممد الطاير. 
اأع�����ش��اء الفريق  ت��ك��رمي  ومت خ����ل الح��ت��ف��ال 
الزائر ويف مقدمتهم اأمري بافاريا بولد ليويت 
)ن��وخ��ذة وق��ائ��د الفريق الأمل���اين وال���ذي ميثل 

نادي بايرن اي�ش�شري لليخوت( وابنيه الأمريان 
البحارة  ج��م��ي��ع  ج���ان���ب  اإىل  ول��وف��ي��ك  ه����ري 
امل�����ش��ارك��ني مب���ا ف��ي��ه��م ال��ب��ط��ل ال��ع��امل��ي ج���ورغ 

مو�شنان.
باحلبالة  يرافقه  ث��اين  ب��ن  احمد  ال��ل��واء  وق��ام 
واأع�شاء جمل�س الإدارة بتقليد جميع امل�شاركني 
م��ن ف��ري��ق )ن����ادي ب��اي��رن اي�����ش�����ش��ري لليخوت( 
ميداليات امل�شاركة ال�شرفية وقام رئي�س جمل�س 
درع  بافاريا  اأم��ري  ليويت  بولد  ب��اإه��داء  الإدارة 
باإهداء  ب��دوره  الأمل��اين  الفريق  ق��ام  النادي كما 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  اأ���ش��رة 
اأي�شا  علم النادي الأمل��اين العريق وال��ذي يهتم 
الطابع  ذات  واملحلية  التقليدية  ب��ال��ري��ا���ش��ات 

الأوروبي.
وح��ر���س ب��ول��د ل��ي��وي��ت اأم���ري ب��اف��اري��ا )نوخذة 
وقائد الفريق الأملاين( يف كلمة له على توجيه 
ال�شكر اجلزيل اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية على فريق 
نادي بايرن اي�ش�شري لليخوت يف ال�شباق واكت�شبا 
جتربة جديدة من خ�ل التعود على نوع جديد 

من و�شائل الإبحار التقليدي واملحلي املتميزة.
�شخ�شيا  هو  فيهم  مبا  الفريق  اأف���راد  اأن  واأك��د 
اأنهم  اإىل  منوها  ون���ادرة  ف��ري��دة  جتربة  عا�شوا 
الأمر  يتهيبوا  ذل��ك ومل  م��ن  ك��ث��ريا  ا���ش��ت��ف��ادوا 
يف البداية رغم اأن اخلوف �شاورهم حلظة رفع 
الأ�شرعة والتوجه اإىل خط النهاية عر املراحل 
51 مي�  اأكرث من  املختلفة والتي امتدت اإىل 

بحريا.
ال�شباق  اأكملنا  اإننا  م�شدقني  نكن  مل  واأ���ش��اف 
وحت���دي���دا يف امل��رك��ز ال��ت��ا���ش��ع وال��ث���ث��ني حيث 
اأن ننهي ال�شباق يف املركز اخلم�شني  كنا نتوقع 
ال��ع��ام خ��ا���ش��ة وان  ال��رتت��ي��ب  ن��ت��اأخ��ر يف  اأن مل 
ال�شباق جمع 100 حمم� ا�شطفت عند خط 
ي�شبق  بالطبع ومل  ع��دد كبري  وه��ذا  النط�ق 
لنا خو�س حتدي مثري اإىل هذه الدرجة يجمع 

كل هذه املحامل.
ووجه اأمري بافاريا ال�شكر اجلزيل اإىل جمل�س 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  اإدارة 
كل  بن ثاين واىل  احمد حممد  اللواء  برئا�شة 
املنظمة  واللجنة  ال��ن��ادي  اأم���ر  على  القائمني 
دور  لعب  ال��ذي  العيايل  �شهيل  وملحمد  لل�شباق 
اجلهود  واأي�شا  امل�شاركة  هذه  لإجن��اح  الو�شيط 
ف��رج بن  ال��رائ��ع��ة م��ن قبل  وامل���ب���ادرات  الطيبة 
بطي املحريبي رئي�س جمعية الإمارات للغو�س 
ال�شباق  ف��رتة  ط���وال  ال��وف��د  ا�شت�شاف  وال���ذي 
على منت يخته )كيفان العود( واأي�شا النوخذة 
خ�ش�س  ال��ذي  الطاير  �شعيد  بن  عبيد  امل�شرم 
الأملان  عليه  ليخو�س  جم��ه��زا  ت��راث��ي��ا  حمم� 

هذه التجربة. 
وم��ن جانبه ت��وج��ه ���ش��ع��ادة ال��ل��واء ط��ي��ار احمد 
نادي دبي  اإدارة  حممد بن ثاين رئي�س جمل�س 
الدويل للريا�شات البحرية بال�شكر اجلزيل اإىل 
اأع�شاء الفريق الأمل��اين الذي �شارك يف ال�شباق 
احلدث  اأعطي  ال�شباق  يف  تواجدهم  اأن  موؤكدا 

ال�شيخ  اأكدها �شمو  نكهة و�شبغة دولية وعاملية 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم راعي احلدث خ�ل 
الأملان  م�شاركة  اأن  قال  حيث  الفهيدي  جمل�س 
هي دليل وموؤ�شر اأن احلدث اكت�شب �شيت عامليا 

عري�شا.
وقال اأن توجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
القرارات  واتخاذ  امل�شتمر  بالتطوير  مكتوم  اآل 
ذلك  باحلدث مبا يف  الرت��ق��اء  �شانها  التى من 
والعربية  الأجنبية  بامل�شاركة  �شموه  ترحيب 
�شك  ب���  التنفيذ  مو�شع  �شتكون  واخلليجية 
وفق ما يراه �شموه خا�شة وانه دعا اإىل التقيد 
الكبري  امل����وروث  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  الآل����ة  ب�شكل 

املحمل  �شكل  يف  يتمثل  الأم����ر  وه���ذا  ل��دول��ت��ن��ا 
والآلة واللتزام بكل اللوائح وال�شروط املنظمة 

للحدث.

دعوة اأملانية ل�)دبي البحري(
تلقي جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�شات 
نادي  اإدارة  جمل�س  من  ر�شمية  دع��وة  البحرية 
بايرن اي�ش�شري الأملاين لليخوت حل�شور احتفال 
يف  البافاري  للنادي  ال�شنوي  التاأ�شي�س  ذك��ري 
م��ي��ون��ي��خ خ����ل ���ش��ه��ر اأغ�����ش��ط�����س امل��ق��ب��ل وذلك 
�شراكة  لعقد  والتن�شيق  التعاون  اأوج���ه  لبحث 

م�شتقبلية لتبادل اخلرات يف امل�شتقبل.

اأول فريق اأجنبي يظهر يف احلدث منذ تاأ�سي�سه

)دبـــي الــبــحــــري( يحتــفــــل بالألـمــــان نـــجــــ�م �ضبــــــاق )القــفــــــــــــال 23(
اأمري بافاريا: �سعدنا بلحظات نادرة وجميلة خالل احلدث
التنفيذ مو�سع  �ستكون  احلدث  راعي  توجيهات  ثاين:  بن 
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ك����ث����ف جم���ل�������س دب�������ي ال����ري����ا�����ش����ي 
ا�شتعداداته تاأهبا لنط�ق فعاليات 
لأكادمييات  الثاين  ال��دويل  امللتقى 
ك����رة ال���ق���دم ال�����ذي ي��ن��ظ��م��ه يومي 
ال�����ش��ب��ت والأح������د امل��ق��ب��ل��ني )1 و2 
ي��ون��ي��و( ب��ف��ن��دق ان��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال-
في�شتفال �شيتي حتت �شعار الطريق 
، برعاية كرمية  الأداء  نحو تطوير 
ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو  من 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الريا�شي،  دب�����ي  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
ودولية  واآ�شيوية  حملية  ومب�شاركة 

وا�شعة.
وعر علي عمر مدير اإدارة املوؤ�ش�شات 
الريا�شي  دب��ي  مبجل�س  الريا�شية 
للجهود  ت���ق���دي���ره  ع����ن  ب����الإن����اب����ة 
املنظم  ال��ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
تعك�س حر�شهم على  التي  للملتقى 
تقدمي حدث يليق مبكانة دبي التي 
اخلرات  فيها  تت�قى  حمطة  تعد 
املجالت  ك��اف��ة  يف  واملحلية  العاملية 
ال��ري��ا���ش��ي��ة، وق���ال  ويف م��ق��دم��ت��ه��ا 
عامني  كل  امللتقى  هذه  اإقامة  تاأتي 
املحلية  اخل��رات  ا�شتعرا�س  بهدف 

لتبادل  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  وال���دول���ي���ة 
من  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  وتوحيد  املعرفة 
املن�شود  ال��ت��ط��ور  حت��ق��ق  اأن  ���ش��اأن��ه��ا 
القدم، حيث  كرة  اأكادمييات  لقطاع 
القطاع  ه��ذا  اأهمية  املجل�س  ي��درك 
للمواهب  الأ���ش��ا���ش��ي  ال���راف���د  ك��ون��ه 
الفرق  ت�شمن جناح  التي  ال�شاعدة 

الريا�شية على املدى الطويل .
املحا�شرون  ي���ب���داأ  اأن  امل���ق���رر  وم���ن 
دان����ة  اإىل  ب���ال���و����ش���ول  امل�������ش���ارك���ون 
 30( اخلمي�س  اليوم  م�شاء  الدنيا 
اإقامة  امللتقى  ي�شهد  حيث  م��اي��و(، 
5 جل�شات رئي�شية اإىل جانب اإقامة 
القدم  ك��رة  لأكادمييات  عمل  ور�شة 
فعاليات  تنطلق  حيث  دب��ي،  باأندية 
�شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  يف  احل��دث 
يونيو(   1( ال�����ش��ب��ت  غ���د  ب��ع��د  ي����وم 
تقام  ال��ت��ي  الأوىل  اجلل�شة  وي�����ش��م 
النا�شئني  ت��ط��وي��ر  خ��ط��ط  ب��ع��ن��وان 
لدى الحتادات الريا�شية ويتحدث 
حول  فينيزيت  مي�شيل  ج��ون  فيها: 
برنامج الحتاد الدويل لكرة القدم 
ال��ف��ي��ف��ا ل��ت��ط��وي��ر ال��ن��ا���ش��ئ��ني، فيما 
يتحدث اإياون لوبي�شكو من الحتاد 

اليويفا  ال����ق����دم  ل���ك���رة  الأوروب����������ي 
لعب  �شالغادو  مي�شيل  وال���ش��ب��اين 
برنامج  ح���ول  �شابقا  م��دري��د  ري���ال 
القدم  ل���ك���رة  الأوروب�����������ي  الحت�������اد 

اجلل�شة  وي��دي��ر  النا�شئني  لتطوير 
����ش���ام���ي الإم��������ام م����ن جم��ل�����س دبي 

الريا�شي.
الثانية  اجلل�شة  ت��ق��ام  تنطلق  فيما 

���ش��ب��اح��ا حت��ت عنوان   11 ال�����ش��اع��ة 
الأداء  ل��ت��ط��وي��ر  م��ت��ع��ددة  ���ش��راك��ات 
ب��اأك��ادمي��ي��ات ك��رة ال��ق��دم ، ويتحدث 
ف����ي����ه����ا: ج���وه���ا����ش���ي���م م�������ش���رت من 

ج��ام��ع��ة ك���ول���ن الأمل����ان����ي����ة، اإي���ري���ك 
بيار  الريا�شي  املعهد  من  كابيلريو 
وفال�شون  الفرن�شي  ك��وب��رت��ان  دب��ي 
�����ش����ودال م����ن امل��ن��ظ��م��ة الأوروب�����ي�����ة 

للريا�شة واملواطنة، ويدير اجلل�شة 
دبي  جمل�س  من  اإ�شماعيل  د.ن��اج��ي 

الريا�شي.
الأول  ال��ي��وم  فعاليات  تختتم  فيما 
بور�شة عمل يف الفرتة امل�شائية حول 
خطط تطوير النا�شئني باأكادمييات 
ك���رة ال��ق��دم ب��اأن��دي��ة دب���ي، ويتحدث 
كل من: عبداهلل �شقر من ال�شباب، 
ب���رن���ارد ���ش��وم م���ن الأه����ل����ي، األ����رت 
بن  غ�����ش��ان  ال��و���ش��ل،  م��ن  بيناغي�س 
هيلجا  طاهر  الن�شر،  م��ن  �شليمان 
من نادي دبي وعلي حراث من نادي 
العمل عبداهلل  ور���ش��ة  وي��دي��ر  ح��ت��ا، 
ح�����ش��ن م���ن احت�����اد الإم��������ارات لكرة 

القدم.
الثاين  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ن��ط��ل��ق 
للملتقى بداية من ال�شاعة التا�شعة 
يونيو(   2( امل��ق��ب��ل  الأح������د  ���ش��ب��اح 
تنظيم  ع�����ن�����وان  حت����م����ل  ب���ج���ل�������ش���ة 
ال���ع���م���ل ال���ف���ن���ي ب����اأك����ادمي����ي����ات كرة 
تاكافومي  فيها:  ويتحدث   ، القدم 
ي��ام��اج��و���ش��ي ح���ول م��ق��وم��ات جناح 
النموذج الياباين لتطوير النا�شئني، 
ترخي�س  ن��ظ��ام  ح��ول  �شي  ومي�شال 

تطوير  وخطط  الإماراتية  الأندية 
النا�شئني، ويدير اجلل�شة علي عمر 
الريا�شية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اإدارة  م��دي��ر 

مبجل�س دبي الريا�شي بالإنابة.
ال�شاعة  الثانية  اجلل�شة  تقام  فيما 
عنوان  وحت��م��ل  ���ش��ب��اح��ا   11:15
ا����ش���ت���ع���را����س ال����رام����ج امل��ح��ل��ي��ة يف 
فيها:  وي��ت��ح��دث  النا�شئني  تطوير 
را�شد عامر من احتاد الإمارات لكرة 
القدم، ط�ل الها�شمي من جمل�س 
اأبوظبي الريا�شي، عبداهلل بوخاطر 
من جمل�س ال�شارقة الريا�شي وعلي 
الريا�شي،  دب���ي  جم��ل�����س  م���ن  ع��م��ر 
القحطاين  م�شعل  اجلل�شة  وي��دي��ر 

من قناة دبي الريا�شية.
بجل�شة  امللتقى  على  ال�شتار  وي�شدل 
ال�شاعة  ت��ن��ط��ل��ق  خ���ا����س  ن�����وع  م����ن 
فيها:  وي�������ش���ارك  ظ���ه���را   12:15
ال�شريف  ال�����ش��ف��ري  م���ارادون���ا  دي��ي��ج��و 
�شفني  وال�شويدي  دبي  يف  للريا�شة 
ل�شركة  الفني  امل�شت�شار  اأري��ك�����ش��ون 
اجلل�شة  ويدير  القدم،  لكرة  الن�شر 
ك����رمي ال���ط���ره���وين م���ن ق���ن���اة دبي 

الريا�شية.

ال�سيف-اللجنة  �ساحية   ••
االوملبية :

العلى  امل��ج��ل�����س  رئ���ي�������س  اح���ت���ف���ظ 
اللجنة  رئي�س  وال��ري��ا���ش��ة  لل�شباب 
ال�شيخ  �شمو  البحرينية  الومل��ب��ي��ة 
برئا�شة  خليفة  ال  حمد  ب��ن  نا�شر 
الثانية  ل���ل���دورة  الومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
قبل  م��ن  تزكيته  بعد  ال��ت��وايل  على 
ال��ع��م��وم��ي��ة و ذل����ك بعد  اجل��م��ع��ي��ة 
الرت�شح  ب���اب  ام�����س  ي���وم  اغ��ل��ق  ان 
الدارة  جمل�س  ع�شوية  و  للرئا�شة 
م��رت���ش��ح��ا من   18 ت���ق���دم  ب��ي��ن��م��ا 
الريا�شية  الحت�����������ادات  خم���ت���ل���ف 
الرئي�شية  الداري����ة  امل��ق��اع��د  ل�شغل 
ملجل�س ادارة اللجنة الوملبية للدورة 

الن��ت��خ��اب��ي��ة اجل���دي���دة ال��ت��ي متتد 
حتى عام2017. 

ملقاعد  م��رت���ش��ح��ا   14 ت��ق��دم  ف��ق��د 
انتخاب  �شيتم  الومل��ب��ي��ة  الحت����ادات 
���ش��ب��ع��ة م��ن��ه��م و امل��رت���ش��ح��ون ه���م : 
بن  حم��م��د  ب��ن  اح��م��د  ال�شيخ  �شمو 
�شلمان ال خليفة ) احتاد التن�س( - 
خليفة  ال  را�شد  بن  عبداهلل  ال�شيخ 
) الث���ق���ال و ال��رتب��ي��ة ال��ب��دن��ي��ة (- 
ال  عبدالعزيز  بنت  ح��ي��اة  ال�شيخة 
علي  – ال�شيخ   ) الطاولة   ( خليفة 
الطائرة   ( خ��ل��ي��ف��ة  ال  حم��م��د  ب���ن 
ال  �شلمان  ب��ن  اب��راه��ي��م  -ال�����ش��ي��خ   )
– ال�شيخ خالد   ) امل��ب��ارزة   ( خليفة 
ب���ن ح��م��د ال خ��ل��ي��ف��ة ) ال���دراج���ات 
بن  ع���ل���ي  – ال�������ش���ي���خ   ) ال���ه���وائ���ي���ة 

خليفة ال خليفة ) القدم ( - عادل 
– علي عي�شى  الع�شومي ) ال�شلة ( 
الرماية   ( امل��ان��ع  – داوود   ) اليد   (
( - الدكتورخالد العلوي ) اجلمباز 
( – في�شل �شوار ) ال�شباحة ( – و 
ه�شام اخلان ) الري�شة و ال�شكوا�س 
العاب   ( ال�����ش��ن��و  احل��ك��ي��م  ع��ب��د  و   )

القوى ( .
4 م���رت����ش���ح���ني عن  ت���ق���دم  ب��ي��ن��م��ا 
والذين  الومل��ب��ي��ة  الحت�����ادات غ��ري 
وهم  واح��د  على مقعد  �شيتناف�شون 
الريا�شة   ( ع��ب��دال��رح��ي��م  ع��ي�����ش��ى 
– ع��ب��داهلل ال��دو���ش��ري )  للجميع ( 
البولنج ( – حممد نامي ) املعاقني 

( و عادل القيا�س ) الغولف ( .
اجلدير بالذكر ان اللجنة الوملبية 

الث�ثاء  م�شاء  ح���ددت  البحرينية 
امل���واف���ق ل��ل��ح��ادي ع�����ش��ر م���ن يونيه 
اجلمعية  لن��ع��ق��اد  م���وع���دا  امل��ق��ب��ل 
برئا�شة  جلنة  �شكلت  و  العمومية 
امل�����ش��ت�����ش��ار ال��ق��ان��وين ل��ل��ج��ن��ة منري 
م��ت��اب��ع��ة هذا  مل���راق���ب���ة و  ال�����ش��غ��ري 
الج�����ت�����م�����اع و�����ش����م����ت ال���ل���ج���ن���ة يف 
الريا�شي  امل�����ش��ت�����ش��ار  ع�����ش��وي��ت��ه��ا 
املدير  و  ا�شد  عبداجلليل  باللجنة 
الريا�شية  ل��ل�����ش��ئ��ون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ن��ع��م��ان احل�����ش��ن ح��ي��ث ق��ام��ت هذه 
املرت�شحني  قائمة  باعتماد  اللجنة 
اع��م��ال اج��ت��م��اع اجلمعية  و ج���دول 
العمومية وكل ما يتعلق بالجتماع 
و النتخابات وفق النظام ال�شا�شي 

للجنة الوملبية البحرينية .

را�شد  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
عجمان  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ع�شو  النعيمي 
ادارة  ام�����س  �شباح  الم���ريي  ال��دي��وان  يف  مبكتبه 
�شباب  مل��رك��ز  املنت�شبني  والأع�����ش��اء  ع��م��ل  وف��ري��ق 
ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  للهيئة  ال��ت��اب��ع  ع��ج��م��ان 
وال��ري��ا���ش��ة وذل���ك ب��ع��د ح�����ش��ول امل��رك��ز ع��ل��ى عدة 
جوائز على م�شتوى الدولةبح�شور معاىل ال�شيخ 
ديوان  رئي�س  النعيمي  �شعيد  بن  ماجد  الدكتور 
حاكم عجمان وا�شاد �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
مركز  اأن  م��وؤك��دا  املركز  حققها  التى  ب��الجن��ازات 
�شباب عجمان اكت�شب املزيد من الثقة وامل�شداقية 

النجاح  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  وع��ززم��ك��ان��ت��ه  املجتمع  اأم����ام 
املحلية  م�شاركاته  معظم  يف  حققه  ال��ذي  الباهر 
منوها اىل ان هذا الجناز يعك�س امل�شتوى املتطور 
الذي و�شل اإليه على كافة امل�شتويات واكد �شموه ان 
هذا التطور ياتي بف�شل الروؤية الثاقبة واملتابعة 
احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 
حكام الإمارات وتوجه �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 

املنت�شبني  وبناته  وابنائه  املركز  ادارة  اىل  بال�شكر 
الذين حققوا تلك الجنازات م�شيفا اأن امل�شوؤولية 
اأكر على عاتق الفريق للمحافظة على  اأ�شبحت 
واملناف�شة  الإيجابية  النتائج  وحتقيق  الإجن���ازات 
من�شات  اإىل  وال�شعود  دائما  الأوىل  امل��راك��ز  على 
الفرق  �شموه  داعيا  امل�شتويات  كافة  على  التتويج 
امل��زي��د م��ن اجلهد  ب��ذل  ل���جن��ازات اىل  املحققة 
ن�شب  وا�شعني  الطريق  ه��ذا  نحو  قدما  وامل�شى 
اعينهم خدمة وطنهم و حتقيق رفعته. من جهته 
اهدي احمد الرئي�شي مدير مركز �شباب عجمان 
الجن��ازات التى حققها املركز اىل �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي واىل �شمو ال�شيخ 
عمار بن حميد النعيمي وىل عهد عجمان مو�شحا 
ان فرق املركز ح�شلت على عدة جوائز منها جائزة 
املركز املتميز لعام 2012 كما ح�شلت على املركز 
كرة  للعبة  املراكز  دوري  يف  ال�شباب  فئة  يف  الول 
القدم والتي اأقيمة على م�شتوى مراكز ال�شباب يف 
الدولة واملركز الأول للعبة كرة الطائرة للفتيات 
الفتيات  م���راك���ز  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  اأق���ي���م���ت  وال���ت���ي 
بن  را�شد  ال�شيخ  م�شاركة  ان  اىل  م�شريا  بالدولة 
عمار النعيمي بان�شمامه للفريق وقيادته ككابنت 
ك��ب��ريا لأع�شاء  داف��ع��ا  اأع��ط��ى  ال��ق��دم  ك��رة  لفريق 

املركز  ح�شد  وك��م��ا  بالبطولة  ب��ف��وزه��م  ال��ف��ري��ق 
الول يف م�شابقة كلنا خليفة والتي اأقيمت بنادي 
بال�شعر  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  الريا�شي  الثقايف  ال��ذي��د 
و  للفتيات.  اخلطابة  يف  ال��راب��ع  كز  وامل��ر  لل�شباب 
اأعرب الرئي�شي عن �شكر وامتنان املركز ومنت�شبيه 
ل�شاحب ال�شمو حاكم عجمان على ا�شتقباله لهم 
توجيهات  كافة  وتنفيذ  متابعة  على  العزم  عاقدا 
�شمو  �شكره وتقديره لدعم  اعرب عن  �شموه كما 
اإمارة  عهد  وىل  النعمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
النعيمي  حميد  بن  العزيز  عبد  وال�شيخ  عجمان 
وال�شيخ  بعجمان  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 

لل�شوؤون  احلاكم  ممثل  النعمي  حميد  بن  اأحمد 
املالية والدارية وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
دعمهم  على  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�س 
التي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ل�أن�شطة  ورع��اي��ت��ه��م  للمركز 
يقيمها املركز. وكما وجه جزيل ال�شكر والمتنان 
للدوائر الإحتادية واملحلية بالمارة والتي كان لها 
املجل�س  ومنها  الفعاليات  لإجن��اح  وا�شحة  ب�شمه 
باإمارة  امل��دين  ال��دف��اع  واإدارة  ل���إم��ارة  التنفيذي 
وبلدية  عجمان  ل�شرطة  العامة  والقيادة  عجمان 
عجمان كما وجه ال�شكر لطاقم املركز والذي كان 

يعمل ليرز الأن�شطة التي اأقامها املركز.

حـــاكــــم عــجـمــــان يــ�ضتقــبـــل وفــــد مـــركــــز �ضبـــــاب الإمــــــــارة

العام  بطل  وو�شيف  اول  امل�شنف  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  ال�شربي  ت��اأه��ل 
البطولت  ث��اين  غ��ارو���س،  رولن  بطولة  م��ن  الثاتي  ال���دور  اىل  املا�شي 
غوفان  دافيد  البلجيكي  على  ف��وزه  اث��ر  امل�شرب،  لكرة  الكرى  الرب��ع 
7-6 )7-5( و6-4 و7-5 . ويلتقي ديوكوفيت�س الذي مل يحرز اللقب 
الفرن�شي الكبري حتى الن حيث احتكره ال�شباين 7 مرات اعتبارا من 
2005 وذهب مرة يف غيابه اىل ال�شوي�شري روجيه فيدرر )2009(، يف 
الدور املقبل مع الرجنتيني غيدو بيا الفائز على الكرواتي ايفان دوديغ 

4-6 و6-4 و6-3 و2-6 و10-12.
وواج����ه دي��وك��وف��ي��ت�����س ع��ل��ى غ���رار ن����ادال ب��الم�����س، ���ش��ع��وب��ة يف مباراته 

الفتتاحية، لكنه خ�فا ل��شباين مل يخ�شر اي جمموعة.

وقدم غوفان اداء رائعا كما فعل يف العام املا�شي حني ا�شبح اول خا�شر 
�شعبد الذي مل يتاأهل مبجهوده وامنا خدمه غياب لعب متاأهل، يبلغ 
القرعة مل  لكن  عاما،   17 منذ  الكرى  البطولت  اح��دى  نهائي  ثمن 
مع  م�شبقا  النتيجة  معروفة  مواجهة  يف  واوق��ع��ت��ه  ال��ع��ام  ه��ذا  تخدمه 

امل�شنف اول عامليا.
58 يف العامل حاليا( الذي انتزع جمموعة  وافتقد البلجيكي )م�شنف 
م��ن ف��ي��درر، اىل اخل��رة يف م��ب��اراة ال��ي��وم وك��ان ذل��ك جليا خ�شو�شا يف 
مزدوجا  خ��ط��اأ  ارت��ك��ب  عندما  الوىل  املجموعة  م��ن  الفا�شل  ال�����ش��وط 
والنتيجة ت�شري اىل التعادل 5-5 ما منح مناف�شه ال�شربي فر�شة انهاء 

هذا ال�شوط 7-5 وك�شب املجموعة.

وكان التعادل �شيد املوقف يف املجموعات الث�ث ومل ي�شتطع ديوكوفيت�س 
ح�شم المور ال يف نهاية كل منها.

وقال بعد الفوز انا �شعيد جدا بتجاوز الدور الول غوفان لعب موهوب 
جدا جدا ويلعب بقوة وطالب ال�شربي ب�شرورة تركيب ا�شواء كا�شفة يف 
ا�شرع وقت ممكن كي ل يتوقف اللعب عند ال�شاعة 00ر21 او 30ر21 

)00ر19 او 30ر19 ت غ( لن هذا المر م�شكلة .
واخرت المطار بدء مباريات ام�س �شاعة و45 دقيقة، واوقفت بع�شها 
لفرتة ل تقل كثريا، ويف ابرزها تغلب ال�شوي�شري �شتاني�ش��س فافرينكا 
 )7-1( و7-6  و3-6   5-7 ب��اك��ر  دي  تيميو  الهولندي  على  التا�شع 
و7-5، والملاين طومي ها�س الثاين ع�شر على الفرن�شي غييوم روفان 

ال�شاد�س  كول�شراتير  فيليب  والمل���اين  و3-6،  و1-6   )4-7(  6-7
و2-6،  و5-7  و6-1   )3-7( 6-7 قي�شلي  الت�شيكي يريي  ع�شر على 
الكولومبي  على  والع�شرون  ال�شاد�س  دمي��ي��رتوف  غريغور  والبلغاري 
ميخائيل  وال��رو���ش��ي  بالن�شحاب،  ث��م  و1-�شفر   4-6 فايا  اليخاندرو 
و4-6   6-4 ايندوخار  بابلو  ال�شباين  على  والع�شرون  التا�شع  يوجني 
و6-2 و6-3، والرو�شي نيكولي دافيدنكو على الفرن�شي فلوران �شريا 
الوك���راين  على  ت��ور���ش��ون��وف  دم���رتي  وال��رو���ش��ي  و5-7،  و4-6   3-6
اولك�شندر دولغوبولوف جونيور الثاين والع�شرين 7-6 )9-7( و4-6 
و7-6 )9-7(، والوزبك�شتاين ديني�س اي�شتومني على الملاين فلوريان 

ماير الثامن والع�شرين 4-6 و6-3 و7-5 ثم بالن�شحاب.

ديـــ�كـــ�فيتــــ�ض يـتـــاأهــل اإلـــى الــــدور الثـــانــــي يف رولن غــــــــــارو�ض

جل�سات حملية واآ�سيوية ودولية على مدار يومي ال�سبت واالأحد 

جمل�ض دبي الريا�ضي يكثف ال�ضتعدادات للملتقى الدويل الثاين لأكادمييات كرة القدم

فيما احتفظ نا�سر بن حمد بالرئا�سة للدورة الثانية على التوايل

18 مرت�ضحًا يتناف�ض�ن على ثمانية مقاعد اإدارية باللجنة الأوملبية البحرينية 
ه�رنا�ضيك مدربًا ل�ضنز وب�دنه�لزر لأتالنتا 

تعاقد فينيك�س �شنز مع ال�عب ال�شابق يف فريق كل النجوم جيف هورنا�شيك 
لي�شرف على فريقه املو�شم املقبل �شمن دوري كرة ال�شلة المريكي للمحرتفني. 
وخا�س هورنا�شيك 468 مباراة مع �شنز بني 1986 و1992 واختري �شمن 
فريق كل النجوم يف مو�شمه الخري مع �شنز، قبل ان يحمل الوان في�دلفيا 
�شفنتي �شيك�شرز ثم يوتا جاز وعمل هورنا�شيك )50 عاما( مدربا للت�شديد يف 

يوتا جاز قبل ترقيته اىل من�شب املدرب امل�شاعد.
1986، وبلغ معدل  واختار �شنز هورنا�شيك يف الدور الثاين من درافت عام 
ت�شجيله 7ر13 نقطة يف املباراة الواحدة مع فينيك�س، قبل انتقاله يف مو�شم 
1991-1992 مع في�دلفيا �شمن �شفقة كرى �شهدت انتقال باركلي اىل 

�شنز.
و�شاهم هورنا�شيك ببلوغ جاز نهائي الدوري عامي 1997 و1998 ومن جهة 
اخرى تعاقد ات�نتا هوك�س مع مايك بودنهولزر م�شاعد مدرب �شان انطونيو 
غريغ بوبوفيت�س يف ال�شنوات ال�شت الخرية، والذي �شارك يف اجنازات �شبريز 

بني 1999 و2007 عندما احرز اللقب اربع مرات.
يف  م�شاعدا  الخ��رية  ال�19  املوا�شم  من   17 عاما(   43( بودنهولزر  وام�شى 

�شبريز.
و�شيحل بودنهولزر بدل من لري درو الذي قاد ات�نتا اىل الفوز يف 44 مباراة 

وخ�شارة 38 قبل ان يخرج من الدور الول للب�ي اوف امام انديانا بي�شرز.
وابلغ درو فريقه ال�شابق انه �شيبحث عن جتربة تدريبية جديدة، بعدما قاده 

اىل الب�ي اوف 3 مرات متتالية.



بيع ر�ضالة ل�ضابط فرن�ضي بـ380 األف ي�رو 
بيعت ر�شالة كتبها ال�شابط الراحل يف اجلي�س الفرن�شي األفريد دريفو�س، 
من ال�شجن لوزير الداخلية الفرن�شي يف 26 كانون الثاين يناير 1895، 
ب�380 األف يورو. وبيعت الر�شالة يف مزاد علني اأقيم يف �شالة �شوثبي يف 
باري�س ل�شار جمهول عر الهاتف، وب�شعر بلغ 380 األف يورو وهو اأعلى 

بكثري من ال�شعر الأ�شلي الذي تراوح بني 100 و150 األف يورو.
اأكتوبر  الأول  ت�شرين   15 يف  دريفو�س  على  القب�س  األ��ق��ي  ان��ه  اىل  ي�شار 
1894 بتهمة اإر�شال ملفات فرن�شية �شرية اإىل اأملانيا واأدين بعد �شهرين و 

اأ�شدرت حمكمة ع�شكرياً حكماً بف�شله من اجلي�س و�شجنه مدى احلياة.
اآن��ذاك املجتمع الفرن�شي بني مقتنعني براءته ومن هم  وق�شمت ق�شيته 

مقتنعون بذنبه، وذلك لفرتة امتدت من 1894 حتى 1906.
ووجه دريفو�س من �شجنه ر�شالة اإىل وزير الداخلية اآنذاك حيث يكتب يف 
م�شتهلها متت اإدانتي باجلرمية الأ�شواأ التي ميكن اأن يرتكبها جندي واأنا 

بريء. واأنا ل اأطلب من معاليكم راأفة اأو �شفقة بل عدالة فح�شب.
ويطلب ال�شابط الراحل باجلي�س الفرن�شي اأن يوا�شل الق�شاء التحقيق من 
اأجل معرفة املذنب. وح�شل تطور يف ق�شيته بعد اأن وجد اأحد اأع�شاء هيئة 
الأرك��ان الفرن�شية وثائق تثبت براءة دريفو�س لكنه باأمر من روؤ�شائه، مل 
يعد فتح امللف وهو ما دفع عائلته واأ�شدقاءه اإىل اإط�ق حملة ل�شتنها�س 
املحاكمة، جمندين �شخ�شيات معروفة من  باإعادة  العام للمطالبة  ال��راأي 
اأدباء ومفكرين. واأعيدت حماكمة دريفو�س عام 1899 واأدين مرة اأخرى 
وحكم عليه بال�شجن ع�شر �شنوات ولكنه مل يق�س منها �شوى اأيام فقط قبل 

اأن يتم الإفراج عنه بعفو من الرئي�س اإميل لوبيه.

و�ض�ل ثالثة رواد ف�ضاء جدد اإىل حمطة الف�ضاء الدولية
�شت  بعد نحو  الدولية  الف�شاء  اإىل حمطة  رواد ف�شاء جدد  و�شل ث�ثة 
�شاعات من اإنط�ق مركبة الف�شاء الرو�شية �شويوز التي كانوا على متنها 
من قاعدة بايكونور يف كازاخ�شتان. وذكرت هيئة الإذاعة الريطانية بي بي 
�شي ام�س الأربعاء اأن الرواد الث�ثة هم اجلورجي فيودور يورت�شيخني من 
وكالة الف�شاء الإحتادية الرو�شية والأمريكية كارين نيرج من وكالة نا�شا 
اإ�شافة اإىل الإيطايل لوكا بارميتانو من وكالة الف�شاء الأوروبية. واأ�شافت 
فينوجرادوف  بافل  الرو�س  الث�ثة  الف�شاء  رواد  اأن  الريطانية  ال�شبكة 
يتواجدون  ال��ذي��ن  كا�شيدي  كري�س  والأم���ريك���ي  مي�شوكرين  واألك�شندر 
بالفعل مبحطة الف�شاء الدولية كانوا يف ا�شتقبال زم�ئهم الث�ثة اجلدد 
برنامج مركبات  نا�شا  وكالة  اأوقفت  اأن  اأنه منذ  اإىل  ي�شار  وقت و�شولهم. 
الف�شاء الأمريكي خ�ل عام 2010 .. اأ�شبحت مركبة الف�شاء الرو�شية 

�شويوز هي و�شيلة نقل الب�شر الوحيدة اإىل حمطة الف�شاء الدولية. 
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وفاة فرانكا رامي 
عن 84 عامًا 

توفيت املمثلة امل�شرحية الإيطالية 
 84 ام�س عن عمر  رام��ي  فرانكا 

عاماً بعد معاناتها مع املر�س.
واأفادت وكالة اأنباء اأن�شا الإيطالية 
اأن رامي توفيت اليوم يف مي�نو 
بعد معاناتها مع املر�س واإ�شابتها 
متوز  م��ن  دم��اغ��ي��ت��ني  بجلطتني 

يوليو الفائت.
قرب  امل����ول����ودة  رام�����ي  اأن  ي���ذك���ر 
املمثل  زوج��������ة  ك����ان����ت  م���ي����ن���و 
وامل����خ����رج الإي�����ط�����ايل داري�������و  فو 
احلائز على جائزة نوبل ل�آداب، 
معاً  وق����دم����ا  ال�����زوج�����ان  وك����ت����ب 
م�شرحيات �شهرية مثل مي�شتريو 
اآن  اأوف  دي��ث  اأك�شيدنتال  و  بوفو 

اأناركي�شت .

طالب جامعي يف عمر الـ73
يف  البكالوريو�س  على  �شبعيني  �شعودي  م��واط��ن  ح�شل 
العلوم الإن�شانية لي�شبح اأكر طالب جامعي يف ال�شعودية. 
عبد  اإن  ام�س،  ال�شعودية  )القت�شادية(  �شحيفة  وقالت 
اأك��ر طالب  يعد  وال��ذي  ع��ام��اً(،  الكرمي حوي�شان )73 
بح�شوله  اجلامعية  درا�شته  اأنهى  ال�شعودية،  يف  جامعي 
ع��ل��ى ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ال��ع��ل��وم الإن�����ش��ان��ي��ة م��ن جامعة 
طيبة، وليكمل بذلك م�شريته اجلامعية التي بداأت منذ 
يف  انخرط  اإن��ه  قوله  عنه  ال�شحيفة  ونقلت  �شنوات.   4
الدرا�شة رغبة يف ال�شتزادة من العلم والتح�شيل، ولي�س 
طلباً ملن�شب اأو مهنة. يذكر اأن احلوي�شان كان قد اأحيل 

على التقاعد لبلوغه ال�شن النظامية قبل 13 عاماً.
األ يقف عند �شن  التعّلم ينبغي  اأن الإقبال على  واعتر 
معينة اأو مرحلة مهنية حمددة، بل يجب اأن ي�شتمر على 

امتداد رحلة احلياة وحتى نهاية العمر.

م�ضبح مباء مزّيفة
عر�س يف متحف الفن يف اليابان لأغرب م�شبح يف العامل، 
وت�شتطيع  م��اء،  يحوي  ل  مزّيف  م�شبح  عن  عبارة  وه��و 
تراهم  وك��اأن��ك  ال�شطح  على  ما  وروؤي���ة  قاعه  يف  التجول 
بالن�شبة ملن يراك من  اأي�شاً  . وهذا هو احلال  املاء  عر 
زجاجية  م���ادة  وج���ود  وال�شبب  ب��الأ���ش��ف��ل،  واأن���ت  ال�شطح 

تغطي امل�شبح حتوي تاأثري مائي على �شطحها .

زجاجة ثلج تخلي مدينة
اأمُخ��ل��ي ج��زء من مدينة دي��زين لن��د الرتفيهية يف لو�س 
اأنه  اأجنلو�س، بعد �شماع دوي انفجار �شغري تبنّي لحقاً 
داخل  بالثلج  انفجار زجاجة ب��شتيكية مليئة  ناجت عن 

مكب للنفايات.
على  القّيمني  ع��ن  الأم��ريك��ي��ة  اأن  اأن  �شي  �شبكة  ونقلت 
داخل  الأول،  اأم�س  النفجار حدث م�شاء  اأن هذا  املدينة 
اأح���د م��ك��ب��ات ال��ن��ف��اي��ات داخ���ل امل��دي��ن��ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة، واأن 

الإخ�ء كان موؤقتا فقط.
للتحقيق  وفقاً  اإنه  دون،  بوب  ال�شرطة  يف  امل�شوؤول  وقال 
الأويل، يبدو اأنه )النفجار( ناجت عن زجاجة ب��شتيكية 

ممتلئة بالثلج . واأحدث ال�شوت هلعاً بني الرّواد.

فح�ض روتيني ينقذ فتاة
ن�شرت ديلي تلغراف، خرا مفاده اأن فح�شا روتينيا لعني 
مراهقة اأنقذ حياتها بعد اأن اكت�شف طبيب العيون ورما 
على  ي�شغط  ك��ان  الفتاة  عني  �شبكية  يف  البي�شة  بحجم 
اأخذها  عندما  وال��ده��ا  �شحبة  يف  الفتاة  وك��ان��ت  خمها. 
مكابدتها  بعد  روتيني  فح�س  لإج���راء  العيون  لطبيب 

حالة من الغثيان واأوجاع الراأ�س احلادة طوال اأ�شهر.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأنه بعد قيام املتخ�ش�شني بفح�س 
كانت  ال��ورم، حيث  باكت�شاف  فوجئوا  الفتاة  �شبكية عني 
ال���ورم املميت  م��وؤخ��رة عينها م��ت��ورم��ة مت��ام��ا ومت ر���ش��د 
والغريب ال�شكل ومن ثم اأجريت لها جراحة دقيقة باملخ 
اإزال��ة %98 من ال��ورم ال��ذي تبني  ومتكن الأطباء من 

اأنه غري �شرطاين.

مبت�رة ال�ضاق تت�ضلق ايفر�ضت 
اأ�شبحت الهندية ارونيما �شينها اأول امراأة مبتورة ال�شاق تت�شلق قمة جبل ايفر�شت. و�شينها 25 عاما بطلة �شابقة يف 
املنتخب الهندي للكرة الطائرة وفقدت �شاقها بعدما األقى بها ل�شو�س من قطار متحرك. وت�شلقت �شينها ايفر�شت 
اأعلى قمة جبل يف العامل يوم 21 مايو اأيار ب�شاق �شناعية.  وو�شلت �شينها اىل كامتندو ام�س الأول وح�شلت على 

مباركة من �شقيقها الكر الذي تقول انه �شجعها على ت�شلق اجلبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848 مرتا.
وقالت �شينها اأنا �شعيدة جدا جدا.. من ال�شعب ايجاد الكلمات لو�شف هذا.

انه اجناز كبري.. اأكر اجناز يف حياتي.. اأ�شعر اأنني حققت حلم كل الهنود وحلم الهند نف�شها.
واأ�شافت وعندما و�شلت اىل القمة �شعرت بالرغبة يف ال�شراخ عاليا حتى ي�شمعني العامل كله نعم اليوم اأنا على 

القمة.
وتقول و�شائل اع�م هندية ان �شينها وهي من ولية اوتار برادي�س الهندية اأ�شيبت بجروح خطرية يف ابريل ني�شان 

2011 بينما كانت يف طريقها للعا�شمة نيودلهي خلو�س امتحانات جتنيد حتى تن�شم لقوة ال�شرطة يف الهند.
�شلموا  القطار  اخ��رون يف عربة  وك��ان هناك  �شل�شلة من حول عنقي.  انتزاع  املجرمني  بع�س  �شينها ح��اول  وقالت 
جميعا ممتلكاتهم لل�شو�س لكنني رف�شت اأن اأعطيهم جموهراتي لذا األقوا بي من القطار املتحرك بعد اأن انتزعوا 

ال�شل�شلة.
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جراحة خف�ض ال�زن تفيد امل�اليد
ال��ل��وات��ي يخ�شعن جلراحات  ال��ن�����ش��اء  اأن  ج��دي��دة  درا���ش��ة  وج���دت 
اأقل عر�شة لإجناب مواليد �شمينني، لأن هذه  خف�س الوزن هن 

اجلراحات توؤثر على جينات اجلنني.
وذكر موقع هلث داي نيوز الأمريكي اأن الباحثني يف جامعة لفال 
الكندية وجدوا اخت�فاً يف الن�شاط اجليني ملواليد الن�شاء اللواتي 
ولدوا  الذين  باملواليد  مقارنة  ال��وزن،  خف�س  جلراحات  خ�شعن 

قبل اجلراحة.
الذين  املواليد  اأن  اإىل  ت�شري  التغيريات  ه��ذه  اإن  الباحثون  وق��ال 
يتمتعون  ال���وزن،  خف�س  جل��راح��ات  اأمهاتهن  خ�شوع  بعد  ول���دوا 

ب�شحة قلبية اأف�شل ب�شبب منافع اكت�شبوها داخل الرحم.
يبدو  فوهل  كلود  م��اري  ال��درا���ش��ة  ع��ن  امل�شوؤولة  الباحثة  وق��ال��ت 
بع�س  لهذا  يكون  قد  املقبلة..  ل�أجيال  ينتقل  ت��اأث��رياً  هناك  اأن 

التاأثريات لحقاً يف احلياة على �شحة الأطفال .
اأم  ل�20  ل�50 طفل ول��دوا  ونظر الباحثون يف الرتكيبة اجلينية 

قبل اأو بع�س خ�شوعهن جلراحة ت�شغري للمعدة.
ب�شكل  تعمل  اجل��راح��ة  بعد  امل��ول��ودي��ن  جينات  اإن  العلماء  وق���ال 

خمتلف عن تلك املوجودة لدى املولودين قبل اجلراحة.
وبالن�شبة للمظهر اخلارجي، فاإن مواليد الأمهات اللواتي اأجنبنهم 

قبل اخل�شوع للجراحة، كانوا يتمتعون مبحيط خ�شر اأو�شع.

اأك�اب قه�ة ي�ميًا ت�ضّبب ال�ضمنة  5
اأك��واب من القهوة يف اليوم قد   5 اأن �شرب  وج��دت درا�شة جديدة 

يت�شّبب بال�شمنة.
اأن الباحثني يف جامعة  وذكرت �شحيفة )ديلي ميل( الريطانية 
ب�شكل  القهوة  اأن �شرب  بالرغم من  اأن��ه  ا�شرتاليا وج��دوا  و�شرتن 
معتدل قد يوؤدي اإىل اإنقا�س الوزن ويخف�س خطر الإ�شابة بالنوع 
الثاين من ال�شكري، اإل اأن 5 اأكواب من القهوة يف اليوم من �شانها 

اأن تت�شّبب بال�شمنة وبخطر الإ�شابة بالنوع املذكور من ال�شكري.
ووجد العلماء اأن ال�شته�ك املفرط لنوع من مادة البوليفينول 
الدهون  ق��د مينع خ�����ش��ارة   )CGA( ي��دع��ى ل���أك�����ش��دة  امل�����ش��ادة 

ويوؤدي اإىل مقاومة ل�أن�شولني.
التي  ال�شمينة  ال��ف��ئ��ران  على  امل���ادة  ه��ذه  اآث���ار  الباحثون  واخ��ت��ر 
اأع��ط��ي��ت ج��رع��ات خمتلفة م��ن امل��رّك��ب. وت��ب��نّي اأن ال��ف��ئ��ران التي 
اأعطيت جرعات موازية ل� 5 اأو 6 اأكواب من القهوة يف اليوم، ظهر 

لديها احتبا�س للدهون يف اخل�يا.
الغلوكوز  جت��اه  ح�شا�شية  اأي�����ش��اً  ال�شمينة  ال��ف��ئ��ران  ل��دى  وظ��ه��ر 
هرمون  مقاومة  يف  وزي��ادة  بال�شكري،  الإ�شابة  ت�شبق  حالة  وهي 

الأن�شولني.
الدرا�شات  اإن  الدرا�شة كيفني كروفت،  امل�شوؤول عن  الباحث  وقال 
اأظهرت اأن تناول القهوة يخفف من خطر الإ�شابة بالنوع الثاين 
من ال�شكري. و�شمل البحث اأي�شاً القهوة اخلالية من الكافيني ، 
وهذا ما دفع بالعلماء اإىل درا�شة تاأثري البوليفينول وخا�شة منها 
ال�شاي  م��وج��ود يف  وك��ذل��ك  القهوة  بكرثة يف  امل��وج��ود   )CGA(

برج ايفل ياأتلق باألوان العلم اجلنوب اأفريقي، يف باري�س حيث يطلق مو�سم جنوب افريقيا يف فرن�سا. )رويرتز(وبع�س الفواكه مثل اخلوخ.

ك�لينز تع�د اإىل 
ال�ضا�ضة ال�ضغرية 

داين�شتي  م�����ش��ل�����ش��ل  جن��م��ة  ت���ع���ود 
املمثلة الريطانية، جوان كولينز، 
اإىل ال�شا�شة ال�شغرية عر امل�شاركة 
مب�شل�شل بينيدورم الكوميدي على 

�شبكة )اأي تي يف(.
وق���ال���ت ك��ول��ي��ن��ز يف ت��غ��ري��دة على 
موقع )تويرت( اأتطلع للذهاب اإىل 
 .. بينيدورم  يف  للم�شاركة  ا�شبانيا 
�شاأوؤدي دور كري�شتال زز اأجل ولكن 

لي�س نف�شها مثل داين�شتي .
وا����ش���ت���ه���رت ك���ول���ي���ن���ز م����ن خ�ل 
كارينغتون  األيك�شي�س  دور  تاأديتها 
ال����ع����ازم����ة على  اجل���م���ي���ل���ة ول����ك����ن 
يف  داينت�شي  م�شل�شل  يف  الن��ت��ق��ام 
العديد  يف  اأطلت  كما  الثمانينات، 

من الأف�م الناجحة.
وي��ع��ت��ر م�����ش��ل�����ش��ل ب��ي��ن��ي��دورم من 
اك��رث ال��رام��ج جن��اح��اً على �شبكة 

)اأي تي يف(.

اآن هاثاواي ت�ضتعيد 
�ضعرها الُبني 

ق��ل��ي��ل��ة حتى  اأ���ش��اب��ي��ع  اإل  مل مت���ر 
ا����ش���ت���ع���ادت ال��ن��ج��م��ة الأم���ريك���ي���ة 
البمُني،  �شعرها  ل���ون  ه���اث���اواي  اآن 

وتخّلت عن الأ�شقر.
وق������ال م���وق���ع ب���ي���ب���ول الأم����ريك����ي 
اأوائل  يف  اأط��ّل��ت  التي  ه��اث��اواي  اإن 
فاجاأ  اأ�شقر  ب�شعر  احل��ايل  ال�شهر 
باللون  و�شبغته  ع���ادت  اجل��م��ي��ع، 

البمُني املعهود.
لون  تغرّي  مل  هاثاواي  اأن  واأو�شح 
ل��ي��ك��ون م��ت��ن��ا���ش��ب��اً مع  اإل  ���ش��ع��ره��ا 

حفل دمُعيت اإليه قبل 3 اأ�شابيع.
رفت هاثاواي  يذكر اأنه غالباً ما عمُ
ته  ب�شعر داكن طويل، اإىل اأنها ق�شّ
فيلم  يف  للم�شاركة  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام 

البوؤ�شاء .

اإي�شا مكتبا للم�شاعدة  اأن�شاأت وكالة الف�شاء الأوروبية 
اأج�شام  هناك  تكون  عندما  مبكرة  اإن���ذارات  اإ���ش��دار  يف 
ال�شطدام  و����ش���ك  ع��ل��ى  ال��ك��وي��ك��ب��ات  م��ث��ل  ط��ب��ي��ع��ي��ة 

بالأر�س.
اأن  ي��ع��رف مب��رك��ز تن�شيق  ال���ذي  وي��ع��د املكتب اجل��دي��د 
معهد  من  ج��زءا  الأر����س  من  القريبة  الأج�شام  اأو  اأي 
اأبحاث الف�شاء الأوروبي التابع ل� اإي�شا الكائن يف مدينة 

فرا�شكاتي الإيطالية القريبة من روما. 
ونقلت وكالة الأنباء الأملانية عن عامل الكواكب ورئي�س 
بالف�شاء  ال��ظ��ريف  ال��وع��ي  ب��رن��ام��ج  يف  اأو  اأي  اأن  ق��ط��اع 
جدا  امل��ه��م  م��ن  اأن  كو�شت�شني  ديتليف  اإي�����ش��ا  ل���  ال��ت��اب��ع 
التاأكد  اأج��ل  اأق��رب وقت من  الكويكبات يف  الك�شف عن 
خطوة  هو  املكتب  ه��ذا  اأن  معترا  حركتها،  م�شار  من 

اأوىل نحو نظام اأوروبي.
يذكر اأن اخلطر املحتمل لتلك الكويكبات جتلى ب�شكل 
فوق  نيزك  انفجار  املا�شي يف  �شباط  �شارخ يف فراير 
اأ�شفر عن  منطقة ت�شيليابين�شك بو�شط رو�شيا والذي 
اأدى  اأنه  النوافذ يف منطقة وا�شعة وت��ردد  ته�شم زجاج 

اإىل اإ�شابة نحو 1200 �شخ�س. 

اأو  اآلف كويكب  اأن ما يقرب من ع�شرة  املعروف  ومن 
مذنب لديها مدارات قريبة من مدارات الأر�س، وهي 
ت�شكل جزءا ب�شيطا من كل الأج�شام املوجودة يف نظامنا 
ال�شم�شي، وعلماء الفلك يعلمون بنحو %90 من تلك 
الأج�شام القريبة التي متلك اأحجاما �شخمة قد يزيد 
قطرها عن كيلومرت واحد مما قد ي�شكل �شررا بالغا 

اإذ ا�شطدم اأحدها بكوكب الأر�س.
اأما الأج�شام الأ�شغر حجما التي يبلغ قطرها من مائة 
اإىل مائتي مرت فالعلماء لي�شوا على دراية جيدة بها، 
وقد اأو�شح كو�شت�شني اأنه مت الك�شف عن ن�شبة �شغرية 
فقط من تلك الأج�شام، م�شريا اإىل اأن �شقوط اأحدها 
يف  يت�شبب  اأن  ميكن  املحيط  يف  امل��ث��ال-  �شبيل  -ع��ل��ى 

حدوث موجات مد عاتية مدمرة )ت�شونامي(.
ب�شكل  املعلومات  جمع  �شيتم  فاإنه  لكو�شت�شني  ووفقا 
رئي�شي من قاعدة البيانات التابعة للموقع الديناميكي 
ل���أج�����ش��ام ال��ق��ري��ب��ة م��ن الأر������س، ال���ذي ت��دي��ره اإدارة 
يف  امل��وؤث��رة  القوى  يف  تبحث  )التي  الف�شاء  ديناميات 
الف�شاء( يف جامعة بيزا، جنبا اإىل جنب مع بيانات من 

اأنظمة واأجهزة ا�شت�شعار اأخرى.

اإجراءات حلماية الأر�ض من الك�يكبات 

بي�ن�ضي.. مهّددة 
تقّرر تعزيز احلرا�شة الأمنية للنجمة الأمريكية بيون�شي خ�ل حفلها املقبل يف بريطانيا 

بعد تلقيها �شل�شلة من الر�شائل املزعجة واملليئة بالتهديدات.
تطّلب  ما  تهديد،  ر�شائل  عدة  تلّقت  بيون�شي  اأن  الريطانية  ال�شن  �شحيفة  وذك��رت 

تويكنهام  م��ي��دان  الأم��ريك��ي��ة يف  النجمة  ال���ذي حتييه  احل��ف��ل  خ���ل  الأم���ن  تعزيز 
بريطانيا بعد غد ال�شبت . واأ�شارت اإىل اأنه �شحيح اأن املعجب املهوو�س الذي يدعى 
با�شي اإي�شيان، وهو بريطاين، ممنوع من القرتاب من بيون�شي مبوجب اأمر ق�شائي 

�شدر يف العام 2011، لكن وثائق املحكمة ت�شري اإىل اأن الرجل يوّجه ر�شائل تهديد 
وقتلت  �شبق  خمادعة  هي  احلالية  املغنية  اأن  زاع��م��اً   ،2009 العام  منذ  لبيون�شي 
ّزعت  وومُ بالو�شع  التبّلغ  اإنه مت  . ونقلت عن م�شدر مطلع قوله  بيون�شي احلقيقية 
لب من اجلميع التنّبه واملراقبة ب�شكل جّيد. واأ�شافت اأن احلرا�شة  �شور اإي�شيان، وطمُ
من  اأنه  اإىل  ي�شار  الريطاين.  حفلها  يف  وخ�شو�شاً  بيون�شي،  على  ّددت  �شمُ الأمنية 

املتوقع اأن تغني بيون�شي طوال 45 دقيقة يف احلفل بالعا�شمة الريطانية لندن.


