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نا�رص وخالد بن حمد يقرتبان من �إنهاء 
تدريباتهما للم�شاركة يف �لرجل �حلديدي باأملانيا

عربي ودويل

هيئة �آل مكتوم �خلريية تعتزم بناء 
م�شت�شفى خريى يف �لزرقاء بالأردن

�لفجر �لريا�شي

�خبار �لمار�ت

�لإرهاب �لأعمى يف تون�ص: �أول 
�إ�شابة ملدين يف �نفجار لغم ثامن..!

•• اأبوظبي-وام:

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  اأق��رت 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .. البدء باإحالل 130 م�شكنا 
338 م�ش�كنا على م�شتوى الدول��ة  انتهى عمرها االفرتا�شي و�شيانة 
ب�شرورة  الدول����ة  رئي�س  ال�ش�����مو  �شاحب  لتوجيه�����ات  تنفيذا  وذلك   ..
تاأم����ني  على  والعم���ل  الدول�����ة  يف  االإ�ش����كان  م�شروعات  اإجن��از  �ش����رعة 
والعي�س  الرفاهي���ة  يحقق  مب��ا  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  لكل  االأ���ش��ري  اال�شتقرار 

الكرمي للمواطنني. 

معايل  برئا�شة  ام�����س  عقدته  ال���ذي  اجتماعها  خ��الل  اللجنة  واأق����رت 
البدء  اللجنة  رئي�س  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعة  اأحمد 
فورا باإحالل ال� 130 م�شكنا التي انتهى عمرها االفرتا�شي وذلك بناء 
على الدرا�شة امليدانية التي قامت بها الفرق الفنية التي �شكلتها اللجنة 
ال�شعبية واحلكومية  امل�شاكن  بالتعاون مع وزارة االأ�شغال لتقييم حالة 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  وف��ق   1990 ع��ام  قبل  �شيدت  ال��ت��ي 
الدولة الذي اأمر باإحالل 10 اآالف م�شكن مبنا�شبة احتفاالت الدولة 

باليوم الوطني احلادي واالأربعني خالل �شهر دي�شمرب املا�شي.
)التفا�شيل �س3(

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة مببنى 
ال�شري نيكوال�س هوتون  اأبوظبي ام�س اجلرنال  املعمورة يف 
رئي�س اأركان الدفاع الربيطاين املكلف والوفد املرافق الذي 
بزيارة  اأبوظبي  عهد  ويل  �شمو  ورح��ب  حاليا.  البالد  ي��زور 
بامل�شتوى  �شموه  م�شيدا  ال��ربي��ط��اين  ال��دف��اع  اأرك���ان  رئي�س 
ال��رف��ي��ع ال���ذي و���ش��ل��ت اإل��ي��ه ال��ع��الق��ات ب��ني دول���ة االإم����ارات 

العربية املتحدة وبريطانيا.                )التفا�شيل �س2(

�أ�صدر قانون �لكاتب �لعدل يف �إمارة دبي 
حممد بن را�سد ي�سل فرن�سا 

•• باري�س-وام:

و�شل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي ب�شالمة اهلل اىل مطار لوبورجيه يف  رئي�س جمل�س 

العا�شمة الفرن�شية م�شاء ام�س.
من جهة اخرى اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ب�شفته  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
حاكما الإمارة دبي قانون الكاتب العدل يف اإمارة دبي رقم 4 ل�شنة 2013 
املحكمة  ل��دى  املعني  ال��ع��ام  ال��ع��دل  الكاتب  على  القانون  ه��ذا  ويطبق   .
اأو بع�س  ل��ه مب��زاول��ة ك��ل  ال��ع��دل اخل��ا���س امل�شرح  وك��ذل��ك على الكاتب 
اخت�شا�شات الكاتب العدل يف اإمارة دبي.                               )التفا�شيل 

   

جماعة الإخوان والإماراتوفوبيا..!
•• الفجر :

ال اأحد يجادل اليوم يف اأّن اأكرب دولة عربية تتعرث، واأن م�شر ت�شقط 
تدريجيا يف حالة من الفو�شى تنال من مركزها ودوره��ا االإقليمي 
اأن احل��م��ل يف ظ��ل حكم  اك��ت�����ش��ف اجل��م��ي��ع  وال�����دويل فبعد ع��ام��ني، 
االإخ��وان هو حمل ك��اذب، وان اأح��الم امل�شريني حتّولت اإىل كوابي�س 

وان اجلّنة املوعودة لي�شت �شوى خريف دام.
االخوانّية  الفو�شى  ع��ن  تتحّدث  ع��دي��دة  داخلية  و���ش��ه��ادات  تقارير 
بكوارث  ينذر  ب��ات  ال��ذي  ال�شيا�شي  اال�شتقرار  ع��دم  وع��ن  املتف�ّشية، 
اقت�شادّية واجتماعّية ال حُت�شى وال ُتعّد، يف مقدمتها اهرتاء الدولة 
امل�شرية العميقة والعريقة جّراء امل�شعى املحموم الأخونتها ق�شرا، وما 
والعمى  والّدوغمائّية  ال�شيا�شية  لالأمّية  ا�شتفحال  من  ذلك  يعنيه 
حياة  وبالتايل  تدهورا،  امل�شري  االقت�شاد  يزيد  مبا  االأيديولوجي، 
حميطه  يف  امل�شري  ال��دور  م�شادرة  وبالنتيجة  �شعوبة،  امل�شريني 
وت��ه��دي��د االأم����ن ال��ق��وم��ي امل�����ش��ري مب��ع��ن��اه ال�����ّش��ام��ل وع��ج��ز الدولة 
امل�شرية يف ظّل حكم االإخوان على تاأمينه وحمايته، بل ها نحن نرى 
انه اأ�شبح يف متناول اأي كان، ومهما كان حجمه، التطاول على م�شر 

االإخوان وتهديد م�شاحلها.
ال�شيا�شية احلالية  االأزمة  اأّن  واأعلنوا  ناقو�س اخلطر،  كثريون دقوا 
االإخ���وان ال يعرتفون  ، وحدهم  ال��دول��ة  انهيار  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن 
وال ي�شمعون بهذا االإفال�س ال�شيا�شي حتى لو مت االإع��الن عن هذه 

احلقيقة املّرة عرب �شور ا�شرافيل.
ولئن تعّددت ال�ّشواهد على اإخفاق االإخوان يف اإدارة ال�شوؤون الداخلية 
االإخفاق  ه��ذا  ف���اّن  م�شر،  بحجم  دول���ة  ت�شيري  يف  وف�شلهم  مل�شر، 
الوجه  هي  االأخ���رية  ه��ذه  اأّن  مبا  اخلارجية  ال�شيا�شة  على  ان�شحب 
االآخر لل�شيا�شة الداخلية، فاملكانة والدور ُيحّددهما املناعة الداخلية 
يف  يف�شل  فمن  �شواهم،  قبل  الداخلي  والنجاح  الذاتية  واحل�شانة 
اخلارجية  امل�شالح  تاأمني  ميكنه  ال  الداخلية  الوطنية  االختبارات 

وحمايتها.
)التفا�شيل �س15(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله رئي�س اأركان الدفاع الربيطاين )وام(

تنفيذً� لتوجيهات خليفة

جلنــة مبـادرات رئي�س الدولـــة تقــر اإحـــالل 
 130 م�سكنًا و�سيانة 338 للمواطنني يف مناطق الدولة

حممد بن زايد ي�ستقبل
 رئي�س اأركان الدفاع الربيطاين

تعهدت باإغالق كافة �ملعابر من و�إىل �صيناء قبل مظاهر�ت 30 يونيو 

الداخلية: لن نتعر�س للمتظاهرين ومهمتنا تاأمني املن�ساآت احليوية
•• القاهرة-الأنا�ضول:

اإنه  اإب��راه��ي��م،  حممد  امل�شري،  الداخلية  وزي��ر  ق��ال 
جزيرة  �شبه  واإىل  م��ن  امل��ع��اب��ر  ك��اف��ة  اإغ����الق  �شيتم 
بدء  قبل  م�شر،  �شرق  �شمال  االإ�شرتاتيجية،  �شيناء 

مظاهرات 30 يونيو-حزيران بوقت كاف.
بينها  م��ن  امل�����ش��ري،  للرئي�س  معار�شة  ق��وى  ودع��ت 
رئ��ا���ش��ي��ة مبكرة،  ب��ان��ت��خ��اب��ات  امل��ط��ال��ب��ة  حملة مت���رد 
امل�شريني لالحت�شاد يف امليادين باملحافظات املختلفة 
يوم 30 يونيو- حزيران للمطالبة ب�شحب الثقة من 
رئا�شية  انتخابات  اإج��راء  اأج��ل  وال�شغط من  مر�شي 
مبكرة. فيما اأطلقت قوى اإ�شالمية، من بينها حملة 
جترد الداعمة ملر�شي، دعوات اإىل تنظيم مظاهرات 
مبنا�شبة  امل��ح��اف��ظ��ات،  خم��ت��ل��ف  يف  م��ع��ه  للت�شامن 
الذكرى ال�شنوية االأوىل لتوليه احلكم، بعد فوزه يف 

اأول انتخابات رئا�شية ت�شهدها البالد بعد الثورة.

اليوم الذي ت�شلم فيه  30 يونيو-حزيران هو  ويوم 
2012 كاأول  م��ر���ش��ي ر���ش��م��ي��ا م��ق��ال��ي��د احل��ك��م ع���ام 
يناير-كانون   25 ث��ورة  بعد  للبالد  منتخب  رئي�س 
الثاين التي اندلعت عام 2011 واأطاحت بالرئي�س 

ال�شابق ح�شني مبارك.
األف فل�شطيني   50 وحول ما تردد عن اعتزام نحو 
 30 �شيناء قبيل يومني من تظاهرات  اإىل  الدخول 
ي��ون��ي��و-ح��زي��ران اجل�����اري، ق���ال اإب���راه���ي���م ال توجد 
م��ع��ل��وم��ات م���وؤك���دة ح���ول ه���ذا ال�����ش��اأن وق���ال الوزير 
اإىل  بعيد  اأو  ق��ري��ب  م��ن  ت��ت��ع��ر���س  ل��ن  ال�����ش��رط��ة  اإن 
قوى  اإليها  دعت  التي  املظاهرات  خالل  املتظاهرين 

�شيا�شية وثورية يف 30 يونيو-حزيران احلايل.
وك�شف اإبراهيم عن اإعداد وزارته خطة اأمنية �شاملة 
ل��ت��اأم��ني ت��ل��ك امل��ظ��اه��رات واأك����د وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة اأن 
املهمة  املن�شاآت  ت��اأم��ني  على  �شيقت�شر  ال�شرطة  دور 

واحليوية باعتبارها ملكا لل�شعب.

الفجر........    04:08            
الظهر.......    12:22  
الع�رص........   03:47   
املغرب.....   07:12  
الع�صاء......   08:42

انفجار خالل اال�شتباكات بني املتظاهرين وال�شرطة يف ميدان تق�شيم )رويرتز(

و��صنطن تقرتب من ت�صليح �ملعار�صة 

ع�سرات القتلى واجلرحى بتفجريين و�سط دم�سق 

•• اأنقرة-وكالت:

اقتحمت �شرطة مكافحة ال�شغب 
ميدان  ام�������س  ����ش���ب���اح  ال���رتك���ي���ة 
تق�شيم يف اإ�شطنبول الذي ي�شهد 
رئي�س  حكومة  �شد  اح��ت��ج��اج��ات 
ال������وزراء رج���ب ط��ي��ب اأردوغ������ان. 
وذل���ك ق��ب��ل ل��ق��اء م��رت��ق��ب اليوم 
االأربعاء الأردوغان مبجموعة من 

املحتجني.
مئات  اإن  ع����ي����ان  ����ش���ه���ود  وق�������ال 
ال�شغب  م��ك��اف��ح��ة  ����ش���رط���ة  م����ن 
ا�شتخدموا خراطيم املياه واأطلقوا 
لتفريق  ل��ل��دم��وع  امل�����ش��ي��ل  ال���غ���از 
املحتجني.  م���ن  ���ش��غ��رية  اأع������داد 
تركية  اإع���الم  و�شائل  ذك���رت  كما 
مبدرعات  املدعومة  ال�شرطة  اأن 
و�شعها  ال���ت���ي  احل���واج���ز  اأزال������ت 

املتظاهرون يف حميط امليدان.
بع�س  يف  اال���ش��ت��ب��اك��ات  وجت�����ري 
ال�������ش���وارع امل���وؤدي���ة ل��ل�����ش��اح��ة ومل 
املحاذية  ج��ي��زي  ح��دي��ق��ة  ت�شمل 
مئات  ن�������ش���ب  ح���ي���ث  ل���ل�������ش���اح���ة 

املحتجني خيما لهم.
اإ�شطنبول ح�شني  اأكد حاكم  وقد 

اأفني موتلو على ح�شابه اخلا�س 
ال  العملية  اأن  تويرت  موقع  على 
من  املتظاهرين  طرد  اإىل  تهدف 
الهدف  اأن  اإىل  م�شريا  احلديقة، 
منها هو اإزالة الالفتات والر�شوم 

من ال�شاحة.
مت�س  ل����ن  ال�������ش���رط���ة  اأن  واأك�������د 
حديقة جيزي وتق�شيم، وخاطب 
عهدة  يف  اإن�����ك�����م  امل���ت���ظ���اه���ري���ن 
ودعاهم  ال�����ش��رط��ي��ني  اأ���ش��ق��ائ��ك��م 

يرتكبه  ع��م��ا  ال��ب��ق��اء مب��ن��اأى  اإىل 
من و�شفهم بعنا�شر ي�شعون اإىل 
اأرينت�س  بولنت  وك��ان  اال�شتفزاز 
الرتكي  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
�شيلتقي  اأردوغ�����ان  اأن  اأع��ل��ن  ق��د 
االأرب����ع����اء ال���ق���ادم جم��م��وع��ة من 
م�شعى  يف  االحتجاجات  منظمي 
الإن���ه���اء االأزم������ة، ل��ك��ن��ه ح���ذر من 
لن  القانونية  املظاهرات غري  اأن 

ي�شمح بها يف تركيا.

•• عوا�ضم-وكالت:

قتلوا  �شخ�شا   14 اإن  ال�����ش��وري  الر�شمي  التلفزيون  ق��ال 
املرجة  �شاحة  وقعا يف  انتحاريني  31 يف تفجريين  وج��رح 
القوات  بالتزامن مع ق�شف  العا�شمة دم�شق، وذلك  و�شط 
ا�شتباكات  و�شط  وريفها  بدم�شق  بلدات  ال�شورية  النظامية 

بني اجلي�س احلر والنظامي.
وبثت قناة االإخبارية ال�شورية �شورا تظهر �شاحة املرجة مع 
اآثار لهذين التفجريين دون اأن تعطي مزيدا من املعلومات 
عن حجم االأ�شرار الناجمة عنهما، بينما ذكر نا�شطون اأن 

االنفجارين وقعا قرب مبنى �شرطة االن�شباط يف املرجة. 
اأوردت جلان التن�شيق املحلية اأن عددا من  من جهة اأخرى 
اجلرحى �شقطوا جراء الق�شف املدفعي على بلدة تلفيتا يف 

ريف دم�شق.
واأ�شافت اأن ا�شتباكات وقعت بني اجلي�شني احلر والنظامي 
اأن قوات  القابون، م�شيفة  املتحلق اجلنوبي من جهة  على 
النظام ق�شفت باملدفعية الثقيلة كال من الغوطة ال�شرقية 
اأ�شفر  مما  الدم�شقي،  الريف  يف  والزبداين  وتلفيتا  وداري��ا 

عن اأ�شرار ب�شرية ومادية.
ويف العا�شمة �شن الطريان احلربي النظامي ثالث غارات 
على و�شط حي برزة الدم�شقي وفق ما ذكره املر�شد ال�شوري 

حلقوق االإن�شان.
كما اأفادت �شبكة �شانا الثورة باأن عنا�شر االأمن وال�شبيحة 

اعتقلوا عددا من الن�شاء يف حي امليدان بدم�شق �شباح ام�س 
واقتادوهن اإىل جهة جمهولة.

اجلي�س  اإن  ال��ث��ورة  تن�شيقيات  احت��اد  ق��ال  اآخ��ر  �شعيد  على 
احلر يف اإدلب بداأ ما �شماها معركة حترير مع�شكر االإ�شكان 
الع�شكري الذي يقع �شرق مدينة اإدلب على الطريق ال�شريع 

الدويل دم�شق حلب.
ويف وا�شنطن قال م�شوؤولون اأمريكيون ان الواليات املتحدة 
قد تتخذ قرارا هذا اال�شبوع ب�شاأن ت�شليح املعار�شة ال�شورية 
يف حني اأرجاأ وزير اخلارجية جون كريي زيارة اىل ال�شرق 

االو�شط من اأجل ح�شور اجتماعات لبحث هذه امل�شاألة.
ومالت الكفة يف �شاحة القتال �شد املعار�شة امل�شلحة بعد اأن 
دخلت جماعة حزب اهلل اللبنانية مل�شاندة قوات الرئي�س ب�شار 
اال�شد و�شاعدتها على ا�شتعادة مدينة الق�شري اال�شرتاتيجية 
اال�شبوع املا�شي. ولكن البيت االبي�س يناق�س منذ �شهور ما 
و�شدد  باال�شلحة  ال�شورية  املعار�شة  مقاتلي  ي��زود  ك��ان  اذا 
م�شوؤول اأمريكي على انه رغم احتمال اتخاذ قرار بخ�شو�س 
امكانية البدء يف ت�شليح مقاتلي املعار�شة هذا اال�شبوع فان 

املداوالت ب�شاأن الق�شية قد ت�شتغرق وقتا اأطول.
وي�شر امل�شوؤولون االمريكيون على ان وا�شنطن لن تتدخل 
بقوات وقال فريدريك هوف املحلل مبجل�س االطل�شي وهو 
اأمر توزيع  اأوباما رمبا تقرر تويل  موؤ�ش�شة بحثية ان ادارة 
اال�شلحة على مقاتلي املعار�شة ولكن لي�س بال�شرورة ار�شال 

اأ�شلحة اأمريكية.

�أردوغان يلتقي جمموعة من �ملحتجني �ليوم 

ال�سرطة الرتكية تقتحم ميدان تق�سيم يف ا�سطنبول
وا�سنطن  مــن  تطلب  جنيف 
بنوكها  على  للتج�س�س  تف�سريًا 

•• جنيف-ا ف ب:

ك�����ش��ف��ت ���ش��وي�����ش��را ال��ث��الث��اء انها 
املتحدة  ال�����والي�����ات  م����ن  ط��ل��ب��ت 
تو�شيحات عن ما تردد من قيام 
وكالة اال�شتخبارات املركزية )�شي 
البنوك  على  بالتج�ش�س  اي��ه(  اي 
التي  املعلومات  بعد  ال�شوي�شرية 
التكنولوجيا  خ��ب��ري  عنها  ك�شف 
املتحدة  ال����والي����ات  م���ع  امل��ت��ع��اق��د 

ادوارد �شنودن.
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  و�����ش����رح����ت 
ان����ه����ا ع���ل���ى علم  ال�������ش���وي�������ش���ري���ة 
ب��االن��ب��اء ال��ت��ي ت��ن��اق��ل��ه��ا االع���الم 
ر�شالة  وار���ش��ل��ت  ال��ق�����ش��ي��ة  ح���ول 
ال���������ش����ف����ارة  اىل  دب����ل����وم����ا�����ش����ي����ة 
برن  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  االم���ريك���ي���ة 
واكدت  ت��و���ش��ي��ح��ات  فيها  تطلب 
الوزارة كذلك على ان �شنودن كان 
الدبلوما�شي  امللحق  �شفة  يحمل 
الدائمة  االم���ريك���ي���ة  ال��ب��ع��ث��ة  يف 
ل������المم امل����ت����ح����دة يف ج���ن���ي���ف يف 
حتى   2007 مار�س  من  الفرتة 
الوزارة  وقالت   .2009 فرباير 
الدائمني  البعثة  اع�شاء  دور  ان 
ب��الده��م يف  ه��ي متثيل  يف جنيف 
املنظمات الدولية التي مقرها يف 

واجلرحى  القتلى  ع�سرات 
بكابول انــتــحــاري  هجوم  يف 

•• كابول-ا ف ب:

ب�شيارة  ان���ت���ح���اري  ه��ج��وم  اوق����ع 
م��ف��خ��خ��ة م����ا ال ي���ق���ل ع����ن 14 
الثالثاء  ج��ري��ح��ا  و38  ق��ت��ي��ال 
العا�شمة  يف  العليا  املحكمة  ام��ام 
االفغانية كابول كما اعلنت وزارة 
بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  الداخلية 
جهاز  رئي�س  زاه���ر  حممد  وق���ال 
الوزارة  يف  اجلنائية  التحقيقات 
�شيارته  ف���ج���ر  االن����ت����ح����اري  ان 
ب��ح��اف��ل��ة ك���ان ب��داخ��ل��ه��ا ع���دد من 
خروجهم  لدى  املحكمة  موظفي 
زاه���ر يف  وا���ش��اف  م��ن مكاتبهم. 
مكان الهجوم حيث تناثرت قطع 
نوافذ  وزج������اج  ����ش���ي���ارات  ح���ط���ام 
و38  قتيال   14 لدينا  احلافلة 
هم  ال�شحايا  وم��ع��ظ��م  ج��ري��ح��ا. 
امل��ح��ك��م��ة. وجميع  م���ن م��وظ��ف��ي 
ال�شحايا هم من املدنيني وبينهم 
كابول  وت�����ش��ه��د  واط����ف����ال  ن�����ش��اء 
انتحارية  هجمات  منتظم  ب�شكل 
غالبا ما ينفذها متمردو طالبان 
ال���ذي���ن ي��ق��ات��ل��ون م��ن��ذ اك���رث من 
كابول  حكومة  �شد  �شنوات  ع�شر 
االطل�شي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف  وق�����وات 

املتحالفة معها.

�أهال بكم يف 
موقع جريدة 

�لفجر 
�لإلكرتوين 

�جلديد
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حممد بن را�سد ي�سل فرن�سا 
للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان االإمارات و معايل حممد 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء و معايل الدكتور 
اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية ومعايل رمي 
بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ومعايل حممد اإبراهيم ال�شيباين 
الفريق م�شبح  و�شعادة  دبي  ال�شمو حاكم  �شاحب  دي��وان  عام  مدير 
را�شد الفتان مدير مكتب �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س 
�شليمان مدير عام  ال��وزراء حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد  جمل�س 
اهلل  عبد  مري  حممد  و�شعادة  دب��ي  يف  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة 

الرئي�شي �شفري الدولة لدى اجلمهورية الفرن�شية.
وكان يف وداع �شموه والوفد املرافق..�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 

را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وعدد من كبار امل�شوؤولني.

دولة  وزيرة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت  لل�شوؤون اخلارجية ومعايل رمي 
ال�شمو  �شاحب  دي��وان  عام  ال�شيباين مدير  اإبراهيم  ومعايل حممد 
حاكم دبي و�شعادة الفريق م�شبح را�شد الفتان مدير مكتب �شاحب 
ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شعادة 
خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي 
و�شعادة حممد مري عبد اهلل الرئي�شي �شفري الدولة لدى اجلمهورية 

الفرن�شية.
 2020 الك�شبو  العليا  الوطنية  اللجنة  اأع�����ش��اء  ال��وف��د  ي�شم  كما 
املدير  االدارة  الطاير رئي�س جمل�س  �شعادة مطر حممد  التي ت�شم 
نا�شر  ح�شني  و�شعادة  بدبي  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  لهيئة  التنفيذي 
لوتاه مدير عام بلدية دبي واللواء خمي�س مطر املزينة نائب القائد 

العام ل�شرطة دبي و�شعادة هالل �شعيد املري الرئي�س التنفيذي ملركز 
التجاري  والت�شويق  ال�شياحة  دائرة  عام  العاملي مدير  التجاري  دبي 

بدبي.
اآل مكتوم نائب رئي�س  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  وكان �شاحب 
ال��وزراء حاكم دبي غ��ادر بحفظ اهلل ورعايته  الدولة رئي�س جمل�س 
ب��اري�����س على راأ����س وف��د رف��ي��ع يف  اإىل  ال��ب��الد ظهر ام�����س.. متوجها 
اأيام .. يلتقي خاللها فخامة الرئي�س  زيارة لفرن�شا ت�شتغرق ثالثة 
ي�شم  و  الفرن�شيني.  امل�شوؤولني  وك��ب��ار  ه��والن��د  فران�شوا  الفرن�شي 
الوفد املرافق ل�شموه .. �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
اآل نهيان وزير  زايد  ال�شيخ عبداهلل بن  مكتوم ويل عهد دبي و�شمو 
اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي  اأحمد بن �شعيد  ال�شيخ  اخلارجية و�شمو 

•• باري�س-وام:

و�شل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
اىل مطار  اهلل  ب�شالمة  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 

لوبورجيه يف العا�شمة الفرن�شية م�شاء ام�س.
بن  حممد  بن  حم���دان  ال�ش���يخ  �شمو  ل�شموه..  املرافق  الوفد  ي�شم 
اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�ش���يخ  و�ش��مو  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد 
نهي��ان وزير اخلارجية و�شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س 
االإم��ارات  طي���ران  ملجموعة  االأعل���ى  الرئي�س  للطريان  دب��ي  هيئة 
جمل����س  �ش���وؤون  وزي���ر  القرق���اوي  عبدال���ل���ه  ب��ن  حممد  وم��ع��ايل 
ال��������وزراء و م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور ب��ن حممد ق��رق��ا���س وزي���ر الدولة 

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�س اأركان الدفاع الربيطاين

الرئي�س اليوناين ي�ستقبل عبداهلل بن زايد 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ا�شتقبل 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل 
ام�س  اأب��وظ��ب��ي  يف  امل��ع��م��ورة  مببنى  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
اجلرنال ال�شري نيكوال�س هوتون رئي�س اأركان الدفاع 
البالد  يزور  الذي  املرافق  والوفد  املكلف  الربيطاين 

حاليا.
اأركان  رئي�س  ب��زي��ارة  اأبوظبي  عهد  ويل  �شمو  ورح��ب 

الرفيع  بامل�شتوى  �شموه  م�شيدا  الربيطاين  ال��دف��اع 
الذي و�شلت اإليه العالقات بني دولة االإمارات العربية 
من  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  ت�شهده  وم��ا  وبريطانيا  املتحدة 
تطور ومناء على االأ�شعدة كافة. وجرى خالل اللقاء 
املجاالت  يف  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  �شبل  ا�شتعرا�س 
ال��دف��اع��ي��ة وال��ع�����ش��ك��ري��ة يف ���ش��وء احل��ر���س امل�شرتك 
ال�شديقني  وال�شعبني  البلدين  م�شالح  خدمة  على 
اآخ��ر ال��ت��ط��ورات وامل�شتجدات  .. وت��ب��ادل ال���راأي ح��ول 

الراهنة على ال�شاحتني االقليمية والدولية.

•• اأثينا-وام:

ا�شتقبل فخامة الرئي�س اليوناين كارلو�س بابوليا�س يف 
اأثينا ام�س �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 

اخلارجية.
ونقل �شموه خالل اللقاء حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
“حفظه اهلل”  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  خليفة بن 
للرئي�س اليوناين ومتنيات �شموه لليونان و�شعبها دوام 
التقدم واالزدهار. واأكد �شموه اأهمية العالقات الثنائية 
خمتلف  يف  وت��ط��وي��ره��ا  تعزيزها  و�شبل  البلدين  ب��ني 

العالقات  ت��ع��زي��ز  اإىل  احل��اج��ة  ذل���ك  امل���ج���االت مب��ا يف 
االقت�شادية خا�شة يف جماالت الطاقة واال�شتثمار.

من جانبه حمل الرئي�س اليوناين �شمو ال�شيخ عبداهلل 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اإىل  حتياته  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
تعزيز عالقات  على  ب���الده  ح��ر���س  م��وؤك��دا   .. ال��دول��ة 
اليونان مع دولة االإم��ارات والتي توليها حكومة بالده 
اهتماما خا�شا نظرا للمكانة املتميزة التي و�شلت اليها 
ا�شتعرا�س العالقات  اللقاء  دولة االإم��ارات. ومت خالل 
الثنائية بني البلدين و�شائل تعزيزها اإ�شافة اىل بحث 

عدد من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

حممد بن را�سد ي�سدر قانون الكاتب العدل يف اإمارة دبي 

عبداهلل بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية اليوناين العالقات الثنائية
•• اأثينا-وام:

زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  بحث 
اآل نهيان وزير اخلارجية مع معايل 
اأف��رام��وب��ول��و���س وزير  دمي��ي��رتي�����س 
اأثينا  اخل��ارج��ي��ة ال��ي��ون��اين ام�����س يف 
ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني االإم�����ارات 
امل��ت��ح��دة وال��ي��ون��ان و�شبل  ال��ع��رب��ي��ة 
خمتلف  يف  بينهما  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
اال�شتثمارية  خ���ا����ش���ة  امل�����ج�����االت 

والتجارية والطاقة.
بوزارة  الذي عقد  اللقاء  ومت خالل 
ا�شتعرا�س  ال��ي��ون��ان��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة 
منطقة  يف  ال����راه����ن����ة  ال����ت����ط����ورات 
الق�شايا  من  وعدد  االأو�شط  ال�شرق 
االهتمام  ذات  وال��دول��ي��ة  االإقليمية 
امل�شرتك. واأ�شاد �شمو ال�شيخ عبداهلل 
املوؤمتر  خ���الل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 

اليونانية واأعرب عن فخره بالو�شع 
اليه  و����ش���ل���ت  ال������ذي  االق���ت�������ش���ادي 

ال�����ش��ح��ف��ي امل�����ش��رتك ال����ذي ع��ق��د يف 
االماراتية  بالعالقات  اللقاء  ختام 

مرت  التي  ال�شعوبات  بعد  اليونان 
بها خالل الفرتة املا�شية.

•• دبي-وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ�����ش����در 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال����������وزراء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه اهلل 
قانون  دب��ي  الإم���ارة  ب�شفته حاكما 
اإم���ارة دب��ي رقم  ال��ع��دل يف  الكاتب 
هذا  ويطبق   .”2013 ل�شنة   4
العام  العدل  الكاتب  على  القانون 
على  وكذلك  املحكمة  ل��دى  املعني 
له  امل�شرح  اخلا�س  العدل  الكاتب 
اأو بع�س اخت�شا�شات  مبزاولة كل 

الكاتب العدل يف اإمارة دبي.
اأن تن�شاأ مبقر  ون�س القانون على 
العدل  للكاتب  اإدارة  دب��ي  حماكم 
املحاكم  رئي�س  م��ن  ب��ق��رار  وي��ج��وز 
دب�����ي كلما  ل���ه���ا يف  ف������روع  اإن�������ش���اء 
اإىل ذل��ك وا�شرتط  دع��ت احل��اج��ة 
ال��ق��ان��ون ع��ل��ى م��ن ي��ع��ني بوظيفة 
من  يكون  اأن  العام  العدل  الكاتب 
م��واط��ن��ي دول���ة االإم������ارات ويجوز 
ملدير املحاكم عند احلاجة ا�شتثناء 
العربية  ال���دول  م��واط��ن��ي  م��ن  اأي 
تقل  اأال  ع��ل��ى  ال�������ش���رط  ه����ذا  م���ن 
ك���ك���ات���ب عدل  ال���ع���م���ل  خ���ربت���ه يف 
ك��م��ا ا�شرتط  ����ش���ن���وات  ع���ن ع�����ش��ر 
ي��ك��ون ح��ا���ش��ال على  اأن  ال��ق��ان��ون 
القانون  يف  البكالوريو�س  �شهادة 
اأو ال�شريعة والقانون اأو ما يعادلها 
املعاهد  اأو  اجل��ام��ع��ات  اإح���دى  م��ن 
امل���ع���رتف ب��ه��ا يف دول�����ة االإم������ارات 
االأه��ل��ي��ة وح�شن  ك��ام��ل  ي��ك��ون  واأن 
ي�شبق  ومل  وال�������ش���ل���وك  ال�������ش���رية 
جرمية  اأو  جناية  يف  عليه  احلكم 
خملة بال�شرف اأو االأمانة ولو كان 
عفو  �شدر  اأو  اعتباره  اإليه  رد  قد 
عنه واأال يكون قد �شبق ف�شله من 
اخلدمة بحكم اأو قرار تاأديبي واأن 
يكون قد اجتاز بنجاح االختبارات 

واملقابالت املقررة.

وظيفة  واأي  للعدل  ككاتب  عمله 
ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء مهنة  اأخ����رى  م��ه��ن��ة  اأو 
القانونية  واال�شت�شارات  املحاماة 
واجلهة  اللجنة  موافقة  �شريطة 
املعنية بقيد املحامني وامل�شت�شارين 
ويتوىل  االإم�������ارة  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ني 
اأو من يفو�شه من  رئي�س املحكمة 
ق�شاة املحكمة االإ�شراف الفني على 

اأعمال الكاتب العدل اخلا�س.
يوؤدي  اأن  على  ال��ق��ان��ون  ن�س  كما 
القانونية  اليمني  ال��ع��دل  الكاتب 
مبا�شرة  قبل  املحكمة  رئي�س  اأم��ام 
عمله بال�شيغة التالية: اأق�شم باهلل 
اأمانة  بكل  اأوؤدي عملي  اأن  العظيم 
اأ�شرار  ع��ل��ى  اأح��اف��ظ  واأن  و���ش��دق 
الت�شريعات  اأح���رتم  واأن  وظيفتي 
ال�����ش��اري��ة«. وح��ظ��ر ال��ق��ان��ون على 
م��ب��ا���ش��رة مهامه  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب 
يف  عليها  املن�شو�س  و�شالحياته 
ه���ذا ال��ق��ان��ون ق��ب��ل ت��اأدي��ة اليمني 
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل�������ش���ار اإل���ي���ه���ا اأع����اله 
ب��ال��ك��ات��ب العدل  واأن�����اط ال��ق��ان��ون 
مهام و�شالحيات توثيق ال�شندات 
والعقود بكافة اأنواعها التي يوجب 
العالقة  ذووا  يطلب  اأو  ال��ق��ان��ون 

توثيقها. 
الكاتب  اأي�شا على  القانون  وحظر 
اأي  ت�����ش��دي��ق  اأو  ت���وث���ي���ق  ال����ع����دل 
معاملة تتعلق باالأحوال ال�شخ�شية 
والت�شديق  ال��وق��ف  اأو  للم�شلمني 
باإن�شاء  ت��ت��ع��ل��ق  م��ع��ام��ل��ة  اأي  ع��ل��ى 
على  عيني  ح��ق  اأي  اأو  ملكية  ح��ق 
زواله  اأو  تغيريه  اأو  نقله  اأو  عقار 
معاملة  اأي  ت�����ش��دي��ق  اأو  وت��وث��ي��ق 
دبي  يف  ال�شارية  الت�شريعات  تن�س 
ت�شديقها من  اأو  توثيقها  اأن  على 
والقيام  اأخ���رى  �شلطة  اخت�شا�س 
لزوجه  اأو  ل��ه  ت��ك��ون  معاملة  ب���اأي 
الدرجة  حتى  اأق��ارب��ه  م��ن  الأي  اأو 
الرابعة منفعة ظاهرة اأو م�شترتة 
خبريا  منهم  اأي  انتخاب  اأو  فيها 

ال��ع��دل على  الكاتب  ق��ان��ون  ون�����س 
العدل  الكاتب  اإدارة  اأن يعني لدى 
الكاتب  ي�����ش��م��ى  اأك����رث  اأو  م��وظ��ف 
العدل العام ويتم تعيينه بقرار من 
رئي�س  ويتوىل  دب��ي  حماكم  مدير 
اأو من يفو�شه من ق�شاة  املحكمة 
املحكمة االإ�شراف الفني على اأعمال 
الكاتب العدل العام وتن�شاأ مبوجب 
ت�شمى جلنة  ال��ق��ان��ون جل��ن��ة  ه���ذا 
يتم  العدل اخلا�س  الكاتب  �شوؤون 
اخت�شا�شاتها  وحت��دي��د  ت�شكيلها 
القانوين  والن�شاب  عملها  واآل��ي��ة 
قراراتها  وات���خ���اذ  الج��ت��م��اع��ات��ه��ا 
بقرار ي�شدر عن رئي�س املحاكم يف 
على  القانون  وحظر  ال�شاأن.  ه��ذا 
الكاتب  مهنة  م��زاول��ة  �شخ�س  اأي 
العدل اخلا�س يف اإمارة دبي ما مل 
يكن م�شرحا له بذلك من اللجنة 
لهذه  امل���ع���د  ال�����ش��ج��ل  وم���ق���ي���دا يف 
وي�شرتط  امل��ح��اك��م  ل����دى  ال��غ��اي��ة 
فيمن ي�شرح له ككاتب عدل خا�س 
اأن يكون ممن �شبق لهم اال�شتغال 
يف االأعمال الق�شائية اأو القانونية 
�شنوات  خ��م�����س  ع���ن  ت��ق��ل  ال  م����دة 
�شارية  ت���اأم���ني  وث��ي��ق��ة  ي��ق��دم  واأن 
�شد  الت�شريح  مدة  طيلة  املفعول 
امل�شوؤولية عن االأخطاء املهنية من 
املرخ�س  ال��ت��اأم��ني  �شركات  اإح���دى 

لها يف دبي.
ون�س القانون كذلك على اأن ين�شاأ 
الكاتب  لقيد  �شجل  املحاكم  ل��دى 
وي����ح����دد مدير  اخل����ا�����س  ال����ع����دل 
املحاكم �شكل هذا ال�شجل والبيانات 
اإدراج��ه��ا فيه ويجب على  الواجب 
مزاولة  اخل���ا����س  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب 
اأعماله من خالل مكتب مرخ�س 
لهذا الغر�س يف اإمارة دبي ويحدد 
بقرار من رئي�س املحاكم ال�شروط 
لرتخي�س  ال��الزم��ة  واالج������راءات 
ه���ذا امل��ك��ت��ب وح��ظ��ر ال��ق��ان��ون على 
الكاتب العدل اخلا�س اجلمع بني 

معلومات  اأي  واإف�شاء  مرتجما  اأو 
عليها  العالقة ح�شل  ذوي  تخ�س 
ب�شبب وظيفته اإىل الغري ونقل اأية 
اأو  اأو حم���ررات  وث��ائ��ق  اأو  �شجالت 
اأوراق ر�شمية اأخرى من مقر عمله 
اأو  املحكمة  رئ��ي�����س  م��ن  ب��ق��رار  اإال 
االأحوال  املخت�شة بح�شب  املحكمة 
دعوى  ملف  اإىل  منها  اأي  �شم  اأو 
منظورة من غري موافقة املحكمة 
�شوئية  ���ش��ورة  وح��ف��ظ  املخت�شة 
م�شدقة عنها وتزويد اأي جهة عدا 
ذوي العالقة مبعلومات من واقع 
ب��ط��ل��ب خ��ط��ي من  اإال  ال�����ش��ج��الت 
جهة ق�شائية اأو حكومية خمت�شة 
واإجراء اأي معاملة م�شمولة باأحكام 
الر�شم  دف��ع  بعد  اإال  القانون  ه��ذا 
امل��ق��رر واإع��ط��اء ���ش��ورة ع��ن املحرر 
مبوافقة  اإال  ال��ع��الق��ة  ذوي  ل��غ��ري 
بناء  اأو  املحكمة  رئي�س  من  خطية 
املخت�شة  املحكمة  م��ن  ق���رار  على 
بح�شب االأحوال واإجراء اأي معاملة 
مل  القانون  ه��ذا  باأحكام  م�شمولة 
يقم ذووا العالقة بتوقيعها اأمامه 
واعتماد توقيع املوظفني العاملني 
لدى اجلهات احلكومية االحتادية 
اأو  ال�������ش���ه���ادات  ع���ل���ى  امل��ح��ل��ي��ة  اأو 
االأوراق  م��ن  غريها  اأو  امل�شتندات 
ب��ت��وق��ي��ع��ه��ا بحكم  ال��ت��ي ي��ق��وم��ون 
وظائفهم واالنتقال اإىل خارج مقر 
يخت�س  معاملة  ب��اأي  للقيام  عمله 
املقررة  ل��ل�����ش��واب��ط  وف��ق��ا  اإال  ب��ه��ا 
والقرارات  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  مبوجب 

ال�شادرة مبوجبه.
ي�شدر  اأن  ع��ل��ى  ال���ق���ان���ون  ون�������س 
الالزمة  ال��ق��رارات  املحاكم  رئي�س 
لتنفيذ اأحكام هذا القانون وتن�شر 
يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي 
واأن ين�شر هذا القانون يف اجلريدة 
ب���ه م���ن تاريخ  ال��ر���ش��م��ي��ة وي��ع��م��ل 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  واأع������رب  ن�����ش��ره. 
عام  مدير  ه��زمي  بن  �شعيد  اأحمد 

اجلزيل  ال�شكر  ع��ن  دب���ي  حم��اك��م 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ل�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
القانون  ه��ذا  رع���اه اهلل الإ����ش���داره 
ال����ذي ي��ع��د م���ن ال��ق��وان��ني املهمة 
ال��ت��ي ت��ن��ظ��م ع��م��ل ال��ك��ات��ب العدل 
اإ�شدار  اإن  وق����ال  دب����ي.  اإم�����ارة  يف 
التطورات  ل��ي��واك��ب  ج��اء  ال��ق��ان��ون 
ت�شهدها  التي  واملت�شارعة  الكبرية 
ا�شدار  تتطلب  وال��ت��ي  دب��ي  اإم����ارة 
العديد من القوانني والت�شريعات 
التي ت�شهل وتي�شر االأعمال وتعزز 
حتر�س  حيث  الدولية  دبي  �شمعة 
اإم����ارة دب���ي دائ��م��ا ع��ل��ى ت��وف��ري كل 
ال�����راح�����ة ل��ل��م��ق��ي��م��ني على  ���ش��ب��ل 
الت�شهيالت  ك��ل  وت��ق��دمي  اأر���ش��ه��ا 
ال���الزم���ة مل��م��ار���ش��ة اأع��م��ال��ه��م بكل 
اإن  �شعادته  واأ�شاف  ي�شر و�شهولة. 
ت�شمنه  مبا  العدل  الكاتب  قانون 
من مميزات �شيكون له اأكرب االأثر 
االأعمال  ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
حلوال  للمتعاملني  ويقدم  دب��ي  يف 
مميزة متكنهم من اإجناز اأعمالهم 
القانون  ه���ذا  ���ش��ي��وف��ر  اإذ  ب�����ش��رع��ة 
لتوثيق  اأم��ام��ه��م  ك��ب��رية  خ���ي���ارات 
اأم������ام كتاب  ال��ع��ق��ود وت�����ش��دي��ق��ه��ا 
من  املرخ�شني  اخل��ا���ش��ني  ال��ع��دل 
�شينت�شرون  وال��ذي��ن  دب��ي  حم��اك��م 
ي�شهل  مم��ا  دب��ي  مناطق  جميع  يف 
وي�شرع الو�شول اإليهم واال�شتفادة 
�شعادته  وج�����دد  خ��دم��ات��ه��م.  م���ن 
بني  ال�شراكة  اأهمية  على  التاأكيد 
اخلا�س  وال���ق���ط���اع  دب����ي  حم���اك���م 
اال�شت�شارات  م��ك��ات��ب  يف  امل��ت��م��ث��ل 
القانونية ومكاتب املحامني الذين 
لعمل  وراف���دا  مكمال  عملهم  يعد 
اأف�شل  ت���ق���دمي  ب���ه���دف  امل���ح���اك���م 
وحتقيق  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  اخل���دم���ات 
ال��ع��دل واالأم����ن واالأم�����ان يف ربوع 

دبي.

العالقات  تطوير  اإىل  �شموه  ودع���ا 
اىل مراحل  ب��ه��ا  وال���دف���ع  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
متقدمة خا�شة يف املجاالت الثقافية 
وال�شياحة  والتعليمية  وال�����ش��ح��ي��ة 
جديدة  فر�شة  تعد  ال��ت��ي  وال��ط��اق��ة 
التعاون  حت�شن  اىل  اإ�شافة  للتعاون 
اأكد  كما   . البلدين  بني  االقت�شادي 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل 
نهيان اهمية دعم االمن واال�شتقرار 
وزير  رح��ب  جانبه  م��ن  املنطقة.  يف 
ال�شيخ  ب�شمو  ال��ي��ون��اين  اخل��ارج��ي��ة 
اأن  واأ�����ش����ار اىل  زاي�����د  ب���ن  ع���ب���داهلل 
عالقات  باالمارات  تربطها  اليونان 
متميزة ومتطورة خا�شة يف املجالني 
باملكانة  ونوه  والتجاري  االقت�شادي 
التي حتتلها االمارات على امل�شتويني 
التي  واالجن��ازات  والعاملي  االقليمي 

حققتها يف املجاالت كافة.

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س املجل�س الفيدرايل النم�ساوي ويفتتح املبنى اجلديد ل�سفارة الدولة
•• فيينا-وام:

التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
فيينا  يف  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
م�شاء اأم�س االول معايل اإدغار مايري 
رئي�س املجل�س الفيدرايل النم�شاوي. 
تعزيز  �شبل  بحث  اللقاء  ومت خالل 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون وال�����ش��داق��ة التي 
تربط دولة االإمارات والنم�شا خا�شة 
واالقت�شادية  الربملانية  املجاالت  يف 

واال�شتثمارية.
الزيارات  تبادل  اأهمية  �شموه  واأك��د   
تعزيز  اإىل  والهادفة  الربملانات  بني 
جمال  يف  اخل��ربات  وتبادل  التعاون 
ج�شور  وم�����د  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال�������ش���ح���ة 

التوا�شل بني ال�شعوب.
 وق��ال �شموه يف ح��وار م��ع �شحيفة 
النم�شا  ال���ن���م�������ش���اوي���ة..اإن  ك���وري���ري 
االإم����ارات  ل��دول��ة  �شديقا  ب��ل��دا  تعد 
العربية املتحدة رغم اأن ذلك قد ال 
يبدو وا�شحا اإال اأن االأرقام اخلا�شة 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ب��ال��ع��الق��ات 
اإىل  واأ���ش��ار  ال��ع��الق��ات.  تعك�س عمق 
ت�شيري  االإم����ارات  ط��ريان  �شركة  اأن 
العا�شمة  ب��ني  اأ�شبوعيا  رح��ل��ة   13
ال��ن��م�����ش��اوي��ة ف��ي��ي��ن��ا وم���دي���ن���ة دبي 
واالأعمال  ال�شفر  مركز  تعترب  التي 

االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  باالأمن 
واأوروبا . واأ�شار اإىل اأنه كان للبلدين 
للتعاون  ناجحة  جت��رب��ة  امل��ا���ش��ي  يف 
يف ال��ب��ل��ق��ان ل�����ش��م��ان اال���ش��ت��ق��رار يف 
ال�شالم  وحتقيق  املنطقة  تلك  دول 
واالأمن ل�شعوبها اإ�شافة اإىل االإهتمام 
الراهن يف �شوريا  امل�شرتك بالو�شع 
االأه��ل��ي��ة هناك  احل��رب  حيث دخلت 
املعاناة  و�شلت  فيما  الثالث  عامها 
عن  ف�شال  �شادمة..  م�شتويات  اإىل 
النم�شا واالإم���ارات اجلهود  دع��م كل 
ال��دول��ي��ة ال��رام��ي��ة مل��ن��ع اإي������ران من 

احل�شول على االأ�شلحة النووية. 
زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  واأك��د 
ال�شداقة  جوانب  اأه��م  اأن  نهيان  اآل 
بني الدولة والنم�شا يكمن يف تعزيز 
حيث  الدولتني  بني  التنقل  �شهولة 
اإ�شافة  ال��ن��م�����ش��ا  م��واط��ن��و  ي��ح�����ش��ل 
تاأ�شرية  ع��ل��ى  االأوروب�����ي�����ني  مل��ع��ظ��م 
دخ����ول ���ش��اري��ة مل���دة 30 ي��وم��ا عند 
ف��ي��م��ا تطلب   .. ل��ل��دول��ة  و���ش��ول��ه��م 
على  رع��اي��اه��ا  يح�شل  اأن  االإم����ارات 
ن��ف�����س ت�����ش��ه��ي��الت ال����دخ����ول ل���دول 
تقديرا  وذل�������ك  ����ش���ن���غ���ن  م���ن���ط���ق���ة 
دولة  التي تربط  املتميزة  للعالقات 
ولالإ�شهامات  ب����اأوروب����ا  االإم��������ارات 
قارة  يف  للدولة  البارزة  االقت�شادية 

االإمارات  اإن  وق��ال  لها.  وك��الء  عرب 
و  األ���ف  ح���وايل  فيها  ويعمل  يعي�س 
زار  من�شاوي..فيما  م��واط��ن   800
اإماراتي  م��واط��ن  اآالف   10 ح��وايل 
ال���ع���ام امل���ا����ش���ي ال��ن��م�����ش��ا الأغ���را����س 
ال�����ش��ي��اح��ة واالأع�����م�����ال وال����ع����الج..
من  تعترب  النم�شا  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
ال��وج��ه��ات االأوروب���ي���ة ملواطني  اأه���م 
التبادل  ب��ل��غ  دول����ة االإم������ارات ح��ي��ث 
واال����ش���ت���ث���م���اري خالل  ال����ت����ج����اري 
البلدين حوايل  ب��ني  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام 
الب�شائع  م��ن  ي����ورو  م��ل��ي��ون   460
واخل����دم����ات واال����ش���ت���ث���م���ار وه����و ما 
للبلدين.  بالن�شبة  كبريا  رقما  يعد 

اخلليج  م���ن���ط���ق���ة  يف  ال���رئ���ي�������ش���ي 
اأربعة  ح���وايل  اأن  يعني  م��ا  ال��ع��رب��ي 
يكونون  اأ���ش��ب��وع��ي��ا  م�����ش��اف��ر  اآالف 
على م��ن ال��رح��الت اجل��وي��ة يف اأي 
بغر�س  ي�����ش��اف��رون  امل��دي��ن��ت��ني  م���ن 
بكرم  ويتمتعون  الرتفيه  اأو  العمل 
ال�����ش��ي��اف��ة االإم����ارات����ي����ة ع��ل��ى من 
ط��ريان االإم����ارات. واأك��د �شمو وزير 
ي�شكل  االأعمال  قطاع  اأن  اخلارجية 
حمركا قويا لهذه العالقة الوثيقة 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن..م��ن��وه��ا ب��وج��ود 36 
�شركة من�شاوية تعمل ب�شكل مبا�شر 
يف دولة االإم��ارات اإ�شافة اإىل 336 
الدولة  ت��ع��م��ل يف  ���ش��رك��ة من�����ش��اوي��ة 

واأو����ش���ح ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
املهم  اجل���ان���ب  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
البلدين  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ه���و  االآخ�����ر 
الطبيعية  الطاقة  م���وارد  جم��ال  يف 
البرتولية  اال���ش��ت��ث��م��ارات  ف�����ش��رك��ة 
اأ�شبحت  االإماراتية  اآيبيك  الدولية 
ثاين اأكرب م�شاهم يف �شركة اأو اإم يف 
النم�شاوية بح�شة قدرها 9 ر24 يف 
زيارة  اإىل  واأ�شار  االأ�شهم.  من  املائة 
�شموه مقر �شركة اأو اإم يف واإطالعه 
اأن ي�شل  ال����ذي مي��ك��ن  امل����دى  ع��ل��ى 
امل�شرتك بني �شركتني  التعاون  اإليه 
كبريتني من منطقتني خمتلفتني. 
وقال اإن اأحد اأبرز االأمثلة على هذا 
املمنوح  االمتياز  الكبري هو  التعاون 
ل�شركة اأو اإم يف مع �شركة ونرت�شال 
االأملانية لتطوير حقل الغاز يف جبل 
ال��ظ��ن��ة ق��ب��ال��ة ال�����ش��اح��ل االإم���ارات���ي 
ع���ل���ى اخل���ل���ي���ج ال����ع����رب����ي.  واأ�����ش����اف 
�شموه اأنه خالل حواره مع الدكتور 
وزير اخلارجية  �شبيندجلري  مايكل 
�شبل  اإىل  تطرقا  اأم�����س  النم�شاوي 
بني  االقت�شادية  العالقات  تو�شيع 
بلدينا بجانب مناق�شة اأبرز املوا�شيع 
من  والعامل  املنطقة  يف  والتطورات 
بني  امل�شرتكة  االهتمامات  منطلق 
منها  الكثري  يتعلق  والتي  البلدين 

اأوروبا.. منوها �شموه باأنه غالبا ما 
االإماراتيني  امل��واط��ن��ني  اإي��ق��اف  يتم 
واإرجاعهم  االأوروب��ي��ة  احل���دود  عند 
املبهمة  وال��ل��وائ��ح  االأن��ظ��م��ة  ب�شبب 
واملعقدة واملقيدة للتاأ�شريات. وتوقع 
االأوروب����ي  االحت���اد  يتخذ  اأن  �شموه 
خالل االأ�شابيع القادمة قرارا هاما 
ب��ت��و���ش��ي��ع ق��ائ��م��ة ال�����دول ال��ت��ي يتم 
م��ن��ح رع��اي��اه��ا ح��ري��ة ال���دخ���ول اإىل 
منطقة �شنغن . واأو�شح اأنه بالنظر 
الوا�شحة  امل�����ش��رتك��ة  ال��ف��وائ��د  اإىل 
هذه  ع��ن  تنتج  اأن  املتوقع  م��ن  التي 
اخلطوة تعتمد دولة االإم��ارات على 
النم�شا  فيهم  مب��ا  اأ���ش��دق��ائ��ه��ا  دع��م 
لكي يتم ت�شمينها يف تلك القائمة. 
واأك���د �شمو وزي��ر اخل��ارج��ي��ة اعتزاز 
نف�شها  تعترب  ب���اأن  االإم������ارات  دول���ة 

الأوروبا.. للن�شما و�شديقة  �شديقة 
مبوا�شلة  ����ش���ع���ادت���ه  ع�����ن  م���ع���رب���ا 
وموا�شلة  ال�����ش��داق��ة  ه����ذه  ت��ع��زي��ز 
ا�شتثماراتنا يف اأوروبا..  فيما تتوقع 
الدولة اأن تتم معاملتها ك�شديق يف 
و�شول  عند  فيها  االأوقاتبما  جميع 
االأوروب����ي����ة.  اإىل احل�����دود  رع��اي��اه��ا 
زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  وك��ان 
اآل نهيان افتتح يف فيينا اأم�س االول 
املبنى اجلديد ل�شفارة الدولة واأزاح 
ال�شتار عن اللوحة التذكارية اإيذانا 
واأروقة  رده��ات  باالإفتتاح وجتول يف 
بت�شميمه  اإع��ج��اب��ه  واأب�����دى  امل��ب��ن��ى 
اأع�شاء  ����ش���م���وه  وح�����ث  وت���ن���ف���ي���ذه. 
امل�شاعدة  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  ال�������ش���ف���ارة 
مبختلف  الدولة  الأبناء  واخل��دم��ات 
ال��وج��ه احل�شاري  وع��ك�����س  ف��ئ��ات��ه��م 

الت�شهيالت  وت�����وف�����ري  ل����ل����دول����ة 
ل���ل���م���واط���ن���ني ورج����������ال االأع�����م�����ال 
اأن  م��وؤك��دا   .. واملر�شى  امل�شتثمرين 
�شفارة الدولة فى اأي بلد هي حمطة 
الالزمة  تقدمي اخلدمات  مهمة يف 
مل���ن ي��ط��ل��ب��ه��ا. ح�����ش��ر اف��ت��ت��اح مبنى 
حممد  ال�شفري  �شعادة    .. ال�شفارة 
ح��م��د ع���م���ران ���ش��ف��ري ال���دول���ة لدى 
ال�شفري  و�شعادة  النم�شا  جمهورية 
للدولة  الدائم  املمثل  الكعبي  حمد 
للطاقة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة  ل����دى 
املبنى اجلديد  الذرية. وتبلغ تكلفة 
لل�شفارة �شتة ماليني و 805 اآالف 
ي����ورو وي��ت��ك��ون م���ن خ��م�����ش��ة طوابق 
والقن�شلية  ال�شفارة  مكاتب  وي�شم 
وبعثة الدولة الدائمة لدى الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
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�مل�صت�صفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

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

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

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000
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م�شت�شفى الكويتى                   5242111
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م�شت�شفى خليفة                      7439333  
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م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

�لفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 �مل�صت�صفيات �خلا�صة
�أبوظبى

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

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

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

�لعني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

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

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

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

�لعني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

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

�م �لقوين
�شيدلية احلرم                       7660292

�ل�صرطة / �ملطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

اخلارجية تبحث العالقات 
الثنائية مع �سلوفاكيا

•• اأبوظبي-وام:

ال�شوؤون االقت�شادية  ادارة  القا�شمي مدير  �شعادة جا�شم حممد  التقى 
ال���وزارة مع  ب��وزارة اخلارجية يف مكتبه بديوان ع��ام  ال��دويل  والتعاون 
لدى  �شلوفاكيا  جلمهورية  امل��ع��ني  ال�شفري  ه��ورن��ي��اك  دو���ش��ت��ان  �شعادة 
بتعزيز  االإم����ارات  دول��ة  اإهتمام  اللقاء  خ��الل  القا�شمي  واأك���د  ال��دول��ة. 
العالقة الثنائية مع جمهورية �شلوفاكيا يف خمتلف املجاالت االإقت�شادية 
التوقيع  اأهمية ت�شريع  والتجارية واالإ�شتثمارية. و�شدد اجلانبان على 

على اإتفاقية عدم االإزدواج ال�شريبي وحماية االإ�شتثمار.

�سرطة اأبوظبي املجتمعية تبداأ اأن�سطتها ال�سيفية
•• اأبوظبي-وام:

بداأت اإدارة ال�شرطة املجتمعية يف القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي تنفيذ اأن�شطتها ال�شيفية بتنظيم حملة توعوية 
موجهة لالأبناء حتت �شعار ا�شتغالل الوقت وذلك �شمن خطتها ال�شنوية للعام اجلاري والتي تتزامن مع انتهاء 

العام الدرا�شي وحلول االإجازة ال�شيفية.
وقال املقدم مبارك بن حمريوم مدير االإدارة اإن الن�شاط ال�شيف يهدف اإىل ا�شتغالل وقت الفراغ واال�شتفادة منه 
يف التوعية بالن�شاط املجتمعي واالأمني وتنمية وزيادة الوعي االأمني لدى اأفراد املجتمع باالإ�شافة اإىل تعريفهم 
مبارك  املقدم  وحث  عنها.  والبعد  اجلرمية  خماطر  من  ووقايتهم  حمايتهم  اإىل  تهدف  التي  االأ�شاليب  باأف�شل 
االآباء على تنمية مهارات اأبنائهم واكت�شاف مواهبهم وا�شتخدام طرق التوجيه ال�شحيحة ال�شتغالل اأوقات الفراغ 
وا�شتثمار الوقت فيما يفيد موؤكدا احلر�س على تعريف االأبناء كيفية اال�شتفادة من وقت الفراغ الكت�شاب خربات 

ومعلومات جديدة تعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة. 

�سرطة اأبوظبي تنقل مواطنة من عربي اإىل توام جوًا 
•• اأبوظبي-الفجر:

نقلت اإدارة جناح اجلو يف �شرطة اأبوظبي، عرب طائرة االإ�شعاف اجلوي، مواطنة م�شابة جراء حادث مروري من 
م�شت�شفى عربي ب�شلطنة عمان اإىل م�شت�شفى توام يف مدينة العني، جواً،؛ لتلقي العالجات ال�شحية الالزمة، يف 

مهمة اإن�شانية ت�شطلع بها االإدارة خدمًة للجمهور.
وكان بالغ ورد من غرفة عمليات ال�شرطة، يفيد بوجود حادث مروري يف منطقة عربي ب�شلطنة عمان، تعر�شت 
اأقلعت طائرة  البالغ،  تلقي  نقلها، وفور  ي�شتوجب  لعدة كدمات وك�شور وحالتها متو�شطة، ما  اإثره مواطنة  على 
االإ�شعاف اإىل م�شت�شفى عربي، ومت توفري الرعاية الالزمة؛ ل�شمان ا�شتقرار حالتها ال�شحية، ونقلها اإىل م�شت�شفى 
توام مبدينة العني لتلقي العالج الالزم. يذكر اأن طائرات جناح اجلو التابعة ل�شرطة اأبوظبي، تتمركز يف ثالثة 
ال�شراب  ق�شر  وفندق  بالعني،  هزاع  فلج  وقاعدة  باأبوظبي،  اخلا�س  البطني  البطني يف مطار  قاعدة  اأماكن، هي 
باملنطقة الغربية، وذلك لتغطية اأكرب م�شاحة ممكنة باإمارة اأبوظبي واملناطق اخلارجية التابعة لها، حيث ت�شعى 

اإىل الو�شول اإىل مكان البالغ بال�شرعة املمكنة.

تنفيذ� لتوجيهات خليفة

جلنة مبادرات رئي�س الدولة تقر اإحالل 130 م�سكنا و�سيانة 338 للمواطنني يف مناطق الدولة
•• اأبوظبي-وام:

اأقرت جلنة متابعة تنفيذ مبادرات 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل .. البدء باإحالل 130 م�شكنا 
انتهى عمرها االفرتا�شي و�شيانة 
338 م�شكنا على م�شتوى الدولة 
.. وذلك تنفيذا لتوجيهات �شاحب 
ب�شرورة  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
االإ�شكان  م�شروعات  اإجن��از  �شرعة 
تاأمني  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  ال����دول����ة  يف 
اال�شتقرار االأ�شري لكل اأبناء الوطن 
والعي�س  ال���رف���اه���ي���ة  ي��ح��ق��ق  مب����ا 
الكرمي للمواطنني. واأقرت اللجنة 
ال�����ذي عقدته  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ����الل 
جمعة  اأحمد  معايل  برئا�شة  ام�س 
الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة 
باإحالل  فورا  البدء  اللجنة  رئي�س 
ال� 130 م�شكنا التي انتهى عمرها 
ب����ن����اء على  االف�����رتا������ش�����ي وذل�������ك 
بها  قامت  التي  امليدانية  الدرا�شة 
الفرق الفنية التي �شكلتها اللجنة 
بالتعاون مع وزارة االأ�شغال لتقييم 
حالة امل�شاكن ال�شعبية واحلكومية 
التي �شيدت قبل عام 1990 وفق 
رئي�س  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
ال���دول���ة ال����ذي اأم����ر ب���اإح���الل 10 
احتفاالت  مبنا�شبة  م�شكن  اآالف 
ال���دول���ة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي احل���ادي 
دي�شمرب  ���ش��ه��ر  خ���الل  واالأرب����ع����ني 
امل��ا���ش��ي. ك��م��ا اأق�����رت ال��ل��ج��ن��ة بدء 
 338 ل�  ال��الزم��ة  ال�شيانة  اإج���راء 
التي  الدولة  م�شتوى  على  م�شكنا 
اأكدت امل�شوحات والدرا�شات الفنية 
التقارير  وف���ق  �شيانتها  ����ش���رورة 
الفنية التي اأعدتها اللجان اخلا�شة 

بتقييم هذه امل�شاكن. وكانت جلنة 
�شاحب  م���ب���ادرات  تنفيذ  م��ت��اب��ع��ة 
ومبتابعة  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  من 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
ميدانية  ف��ن��ي��ة  جل��ن��ة   36 �شكلت 
وتقييم  ال��الزم��ة  التقارير  الإع���داد 
يف  وال�شعبية  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ش��اك��ن 
توجيهات  لتفيذ  ت��رج��م��ة  ال��دول��ة 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
التي  احلكومية  امل�شاكن  ب��اإح��الل 
وبا�شرت   1990 ع��ام  قبل  �شيدت 
اليوم  اإىل  واأجن���زت  عملها  اللجان 
املائة من عملها  80 يف  اأك��رث من 
تقييم  مهمة  م��ن  تنتهي  اأن  ع��ل��ى 
ت��ل��ك امل�����ش��اك��ن ن��ه��اي��ة ���ش��ه��ر يوليو 
جمعة  اأح��م��د  معايل  واأك���د  املقبل. 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  اأن����ه  ال��زع��اب��ي 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اآالف  ع�����ش��رة  ب��اإن�����ش��اء  ح��ف��ظ��ه اهلل 
بها  اأم��ر  والتي  للمواطنني  م�شكن 
الدولة  احتفاالت  مبنا�شبة  �شموه 
واالأربعني  احلادي  الوطني  باليوم 
�شمو  املا�شي ومبتابعة  دي�شمرب  يف 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
االأولوية  باإعطاء  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
القدمية  ل��ل��م�����ش��اك��ن  ال���ق�������ش���وى 
واإيجاد  ل��الإح��الل  حاجة  واالأك���رث 
احل����ل����ول ل���ه���ا اإم������ا ب�����ش��ي��ان��ت��ه��ا اأو 
تتجاوز  ف���رتة ال  خ���الل  اإح��الل��ه��ا 
ين�شجم  ومب�����ا  ����ش���ن���وات  اخل���م�������س 
ال���ذي يطمح  ال��رف��اه  م�شتوى  م��ع 
يف  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
قامت  ف��ق��د  �شعبه  الأب��ن��اء  ت��وف��ريه 

م����ب����ادرات �شاحب  م��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة 
بالتن�شيق  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�شمو 
لت�شكيل  العامة  االأ�شغال  وزارة  مع 
لتنفيذ  ال�����الزم�����ة  ال���ع���م���ل  ف������رق 
معايل  واأ���ش��اف  التوجيهات.  ه��ذه 
وبناء  اأن���ه  ال��زع��اب��ي  جمعة  اأح��م��د 
االأوىل  امل���رح���ل���ة  خم���رج���ات  ع��ل��ى 
للفرق  امل���ي���دان���ي���ة  ال���درا����ش���ة  م���ن 
البدء  اللجنة  اأق����رت  ف��ق��د  الفنية 
130 م�شكنا  ع���دد  ب��اإح��الل  ف���ورا 
وال���ق���ي���ام ب��ال�����ش��ي��ان��ة ال�����ش��ام��ل��ة ل� 
ت��ع��ت��رب هذه  ح��ي��ث  م�����ش��ك��ن��ا   338
امل�شاكن من امل�شاكن االأكرث حاجة 
لالإحالل وال�شيانة. واأ�شار اإىل اأن 
بامل�شوحات  املعنية  الفنية  ال��ف��رق 
حاليا  تقوم  ال�شكانية  وال��درا���ش��ات 
الالزمة  ال����درا�����ش����ات  ب��ا���ش��ت��ك��م��ال 
ت�شمل  وال���ت���ي  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
بقية امل�شاكن ومن املتوقع اأن تقدم 
ن��ه��اي��ة �شهر  ن��ت��ي��ج��ة درا���ش��ات��ه��ا يف 
ي��ول��ي��و ال���ق���ادم ح��ي��ث اأن����ه مبوجب 

املعماري  الطابع  م��ع  تنفيذه  يتم 
ويبعد  ب����ه  امل���ح���ي���ط���ة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
مناذج  نف�س  ا�شتخدام  يف  ال��ت��ك��رار 
املواطنني  مل�شاكن  املنفذة  امل�شاكن 
امل�شاكن  ه��ذه  اأن غالبية  واأو���ش��ح   .
اأ�شر  م�����ش��اك��ن  الإح�������الل  ���ش��ت��ك��ون 
قائمة ولذا �شيتم تنفيذ هذه الفلل 
ال�شكنية مبا يتنا�شب مع االحتياج 
ال��ف��ع��ل��ي ل���الأ����ش���رة و����ش���رياع���ى يف 
التو�شع  اإمكانية  الفلل  تنفيذ هذه 
امل�شتقبلي مبا يحقق للمواطن من 
خالل م�شكنه بيئة حياة م�شتدامة 
حت����ظ����ى ب����اأف���������ش����ل امل����ع����اي����ري من 
خ��الل بناء العدد االأك��رب من هذه 
املجمعات  ملنظومة  وف��ق��ا  امل�شاكن 
اخل�شو�شية  توفر  التي  ال�شكنية 
وال���راح���ة واالأم������ان وك��ذل��ك توفر 
االأ�شا�شية  احل����ي  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك���ل 
داخل هذا املجمع. ح�شر االجتماع 
املهند�س ح�شن املن�شوري و حممد 
حممد  و�شعيد  الرميثي  اهلل  عبد 

�شيتم  ال����درا�����ش����ات  ت���ل���ك  اك���ت���م���ال 
جمموعة  اإىل  املتطلبات  ب��رجم��ة 
م��ن امل�����ش��روع��ات االإ���ش��ك��ان��ي��ة التي 
املجمعات  مبفهوم  جمملها  �شيتم 
اأن  ال����زع����اب����ي  واأك�������د   . ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
العمل  مراحل  جميع  يتابع  نهيان 
يف اإجن�������از م�����ش��اك��ن امل���واط���ن���ني..

وطالب  الفلل  من���اذج  على  واط��ل��ع 
مالحظات  اأخ���د  ب�����ش��رورة  اللجنة 
امل����واط����ن����ني يف عني  وم���ت���ط���ل���ب���ات 
تطوير  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  االع���ت���ب���ار 
ه���ذه ال��ن��م��اذج ك��ل��م��ا ت��ط��ل��ب االأمر 
املواطنني  م��ت��ط��ل��ب��ات  ي��ح��ق��ق  مب���ا 
اإىل  معاليه  واأ���ش��ار   . م�شاكنهم  يف 
اأن��ه قد مت اإع��داد عدد من النماذج 
الت�شميمية ال�شتخدامها يف اإن�شاء 
م�شاكن املواطنني حيث جتمع هذه 
املعمارية  الت�شاميم  ب��ني  النماذج 
ومعايري  وم��وا���ش��ف��ات  ال��ع�����ش��ري��ة 
ت�شميم  اأي  ليتكامل  اال���ش��ت��دام��ة 

النعيمي  �شيف  اهلل  وعبد  املقبايل 
وحم���م���د حم��م��د ���ش��ال��ح وحممد 
الدهماين.  وع��ل��ي  حم��م��د  عي�شى 
بن  ع��ب��داهلل  الدكتور  وق��ال معايل 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
ترجمة  اإن  ال���ع���ام���ة..  االأ����ش���غ���ال 
توجيهات قيادتنا الر�شيدة حفظها 
اهلل تتم حاليا بالتكامل بني جميع 
متابعة  جل��ن��ة  يف  امل��ت��اح��ة  امل������وارد 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ب���ادرات  ت��ن��ف��ي��ذ 
االأ�شغال  ووزارة  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
ال���ع���ام���ة وب���رن���ام���ج ال�����ش��ي��خ زاي����د 
لالإ�شكان مبا يوحد اجلهود ويدفع 
والكفاءة  بال�شرعة  العمل  عجلة 
امل��ط��ل��وب��ت��ني ل��ت��ح��ق��ي��ق االأه�������داف 
امل��رج��وة م��ن ه��ذا امل�����ش��روع الكبري 
الق�شوى  اال�شتفادة  ي�شمن  ومب��ا 
اأنه  منه بال�شرعة املمكنة. واأ�شاف 
يف هذا االطار قامت وزارة االأ�شغال 
فنية  جل��ن��ة   36 بت�شكيل  ال��ع��ام��ة 
امليدانية  الفنية  بالدرا�شات  للقيام 
م�شاندة  جل������ان  ل�������ش���ت  اإ�����ش����اف����ة 
للقيام  وال���ت���دق���ي���ق  ل���ل���م���راج���ع���ة 
امل�شاكن  لكل  امليدانية  ب��ال��زي��ارات 
التي مت اإن�شاوؤها قبل عام 1990 
اإم��ارات الدولة وت�شمل  يف خمتلف 
القيوين  واأم  وع��ج��م��ان  ال�����ش��ارق��ة 
وراأ������س اخل��ي��م��ة وال��ف��ج��رية وذلك 
املخت�شة يف  بالتن�شيق مع اجلهات 
تقارير  واإع��داد  املحلية  احلكومات 
من  م�شكن  لكل  واجتماعية  فنية 
الفنية  امل��ع��اي��ري  م���ن  ع����دد  خ����الل 
وت�شنيفها  امل�شكن  ح��ال��ة  لتقييم 
الأعمال  الفعلي  االحتياج  لتحديد 
ال�شيانة اأو االإحالل واإعداد خطط 
التنفيذ اخلا�شة بذلك. واأ�شار اإىل 
اأن تلك الدرا�شات قد اأثمرت حتى 

املرحلة  اأعمال  من  باالنتهاء  االآن 
االأك����رب من  امل��رح��ل��ة  وه���ي  االأوىل 
اللجان وت�شمنت  نطاق عمل هذه 
بامل�شاكن  ق����وائ����م  ال���ن���ت���ائ���ج  ت���ل���ك 
وكذلك  لالإحالل  احتياجا  االأكرث 
امل�����ش��اك��ن ال��ت��ي ي��ج��دي ب��ه��ا اأعمال 
معايل  واأو�شح  ال�شاملة.  ال�شيانة 
اأعمال  اأن  ال��ع��ام��ة  االأ���ش��غ��ال  وزي���ر 
ال�����ش��ي��ان��ة ال�����ش��ام��ل��ة ���ش��ت��ك��ون على 
نطاق �شيق جدا الأن امل�شاكن التي 
�شملتها الدرا�شة غالبيتها العظمى 
اإح���الل ومب��وج��ب هذه  اإىل  حتتاج 
قوائم  اإع������داد  مت  ف��ق��د  ال��ب��ي��ان��ات 
البدء  ���ش��ي��ت��م  ال���ت���ي  ب��امل�����ش��روع��ات 
وت�شمل  ف����وري  ب�����ش��ك��ل  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
اإحلاحا  االأك��رث  املواطنني  م�شاكن 
واالأك����رث ح��اج��ة ل��الإح��الل . وقال 
جلنة  مع  التن�شيق  مت  اإن��ه  معاليه 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ب���ادرات  متابعة 
امل�شاكن  ل��ت��وزي��ع  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
العامني  يف  اللجنة  نفذتها  ال��ت��ي 
امل��ا���ش��ي��ني وال��ت��ي مت االن��ت��ه��اء من 
على  بها  العمل  �شارف  اأو  تنفيذها 
الذين  امل���واط���ن���ني  ع��ل��ى  االن���ت���ه���اء 
هي  م�شاكنهم  اأن  الدرا�شات  بينت 
االأك����رث ح��اج��ة ل��الإح��الل ع��ل��ى اأن 
ت��ت��م اإزال����ة امل�����ش��اك��ن ال��ق��دمي��ة بعد 
م�شاكن  �شاكنيها  ت�شليم  ي��ت��م  اأن 
جديدة . ودعت جلنة متابعة تنفيذ 
ال�����ش��م��و رئي�س  م���ب���ادرات ���ش��اح��ب 
التوا�شل  اإىل  امل��واط��ن��ني  ال���دول���ة 
االأ�شغال  ب��وزارة  االإ�شكان  اإدارة  مع 
العامة ب�شاأن اال�شتف�شارات املتعلقة 
ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات  مب�شاكن 
الهواتف  اأرق��ام  الدولة على  رئي�س 
و   042125448 ال���ت���ال���ي���ة..  

.   042125558

ت�صتغّل قوة �أج�صام �أفر�دها ملباغتة �حلّر��س لياًل وف�صل كامري�ت �ملر�قبةعبد اهلل بن زايد يكرم ق�سر الإمارات خالل حفل مل�سة وفاء 

�سقوط ع�سابة جرابيع الظالم بقب�سة �سرطة اأبوظبي •• ابوظبي-الفجر: 

 قام �شمو ال�شيخ عبد اهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية بتكرمي 
ق�شر االم���ارات خ��الل حفل مل�شة 
زايد  ال��ذي نظمته موؤ�ش�شة  وف��اء 
وذوي  االإن�شانية  للرعاية  العليا 
االحتياجات اخلا�شة حتت رعاية 

�شموه موؤخرا .
�شنايدر  الك�شندر  ال�شيد  وت�شلم 
م���دي���ر ق�����ش��ر االم���������ارات ال�����درع 
و���ش��ه��ادة ال��ت��ك��رمي وال����ذي اعرب 
ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ل��ه��ذا ال��ت��ك��رمي من 

�شمو وزير اخلارجية.
واكد دعم وتعاون ق�شر االمارات 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  مع 
االحتياجات  وذوي  االإن�����ش��ان��ي��ة 
اخلا�شة لتحقيق اهدافها النبيلة 
املجتمع  يف  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  خل��دم��ة 
االماراتي خا�شة من ذوي االعاقة 

وفاقدي الرعاية اال�شرية، 
ان ق�شر  ���ش��ن��اي��در  ال�����ش��ي��د  وق����ال 
االم��ارات باعتباره جزءا من هذا 
يدخر  لن  فانه  اال�شيل  املجتمع 
جهدا يف تعزيز دور املوؤ�ش�شة البارز 

يف دعم ان�شطتها االإن�شانية ،
الذي تقوم به  الهام  بالدور  ونوه 
جمموعة  لتنفيذ  زاي���د  موؤ�ش�شة 
من الربامج الرتبوية والتعليمية 
الرعاية  ل���ف���اق���دي  وال�������ش���ح���ي���ة 
اال����ش���ري���ة ب���ه���دف ال���و����ش���ول اإىل 
اإع����داد م��واط��ن��ني ���ش��احل��ني ذوي 
على  ق����ادرة  م�شتقلة  �شخ�شيات 

واالعتماد  واالن����دم����اج  ال��ت��ف��اع��ل 
وت���ع���زي���ز فر�س  ال���ن���ف�������س،  ع���ل���ى 
ان  واك��د  املجتمع.  يف  اندماجهم 
اقيمت  ال���ت���ي  االح��ت��ف��ال��ي��ة  ت��ل��ك 
ق�������ش���ر االم�����������ارات اال����ش���ب���وع  يف 
لكافة  تكرمي  مبثابة  هي  املا�شي 
زايد  ملوؤ�ش�شة  ال��داع��م��ة  اجل��ه��ات 
  . االم�����ارات  ق�شر  مقدمتها  ويف 
ن��ح��ن يف  ق��ائ��ال  ت�شريحه  وخ��ت��م 

جهداً  ندخر  ل��ن  االم����ارات  ق�شر 
التي  املوؤ�ش�شات  يف دعم مثل هذه 
املجتمع  اأف�������راد  خل���دم���ة  ت�����ش��ع��ي 
وم�شاعدتهم يف تو�شيل ر�شالتهم 
النبيلة  االإن�����ش��ان��ي��ة  واأه���داف���ه���م 
امل����ج����االت وم��ن��ه��ا دعم  ك���اف���ة  يف 
واال�شرة  واملراأة  وال�شحة  التعليم 
االن�شانية  ال���رع���اي���ة  وجم������االت 

واالجتماعية . 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي،  �شرطة  قب�شة  يف  املا�شي،  اجلمعة  يوم  اآ�شيوية،  ع�شابة  �شقطت 
االإجرامي  االأداء  اإىل  اإ�شارة  يف  الظالم،  جرابيع  ع�شابة  ال�شرطة  ا�شمتها 

الذي مار�شه اأفرادها، ب�شرقة املن�شاآت اخلا�شة لياًل .
وت��ف�����ش��ي��اًل ك�شف ال��ع��ق��ي��د ال��دك��ت��ور را���ش��د حم��م��د ب��ور���ش��ي��د، م��دي��ر اإدارة 
التحريات واملباحث اجلنائية يف �شرطة اأبوظبي، عن �شبط ع�شابة مكونة 
من 5 اأ�شخا�س )اآ�شيويني( تخ�ش�شوا يف �شرقة املن�شاآت ال�شناعية اخلا�شة 
اأج�شاد  ق��وة  م�شتغلة  اأبوظبي،  ب��اإم��ارة  وم�شفح  املفرق  �شناعيتي  يف  لياًل 
اأفرادها يف مباغتة؛ وتقييد حّرا�س تلك ال�شركات؛ وف�شل كامريات املراقبة 
عنها، حيث متّكنت الع�شابة املقنعة وامل�شّلحة بال�شالح االأبي�س، من �شرقة 
مبالغ نقدية ومعادن نحا�شية ووقود ديزل، باإجمايل بلغ )تقديرياً( نحو 

مليون و800 األف درهم. 
واأ�شاف اأنه، وبتوارد البالغات عن تلك ال�شرقات التي تعر�شت لها من�شاآت 
وعلى  الكهربائية؛  املفاتيح  و�شناعة  واملقاوالت؛  النقليات  جمال  يف  تعمل 
فرتات متالحقة طوال ال�شهرين املا�شيني، مت ت�شكيل فريق بحث وحتٍر، 
بعدد  االإيقاع  اإىل  ق��ادت جهودهم  ما  �شرعان  املنظمة  ق�شم اجلرمية  يتبع 
خا�شة  الدقيقة،  التفا�شيل  وغياب  املعلومات  ندرة  رغم  بهم،  امل�شتبه  من 
مع قيام اأفراد الع�شابة بارتداء االأقنعة والقفازات وقطع كوابل كامريات 

املراقبة وغريها من االحرتازات التي مل تفلح يف اإخفاء هويتهم عنا.
واعرتف اجلناة لل�شرطة، وهم )ح. ج( 30 �شنة، )ت. ن( 25 �شنة، )اأ. ح( 
28 �شنة، )ب. و( 25 �شنة، و)ن. ر( 26 �شنة، وكلهم باك�شتانيو اجلن�شية، 
اعرتفوا باأنهم كانوا يوّزعون اأدوارهم خالل التخطيط لعمليات ال�شرقة، 
بقيام ذوي االأج�شام القوية بعملية املباغتة واملهاجمة على احلار�س النائم 
اأحدهم )خفيف احلركة(  بابها، فيما يقوم  املن�شاأة بعد الطرق على  داخل 
االأ�شالك  تقطيع  ع��رب  امل��ن�����ش��اأة  داخ����ل  امل��راق��ب��ة  ك���ام���ريات  ف�����ش��ل  بعملية 
اخلارج،  يف  املراقبة  عملية  يتوىل  ثم  بالطاقة،  تغذيها  التي  الكهربائية 
فيما ي�شرع الباقون باإفراغ املحتويات التي يعرثون عليها يف اأدراج املكاتب 

واخلزائن، ثم يلوذون بالفرار.
ونقاًل عّما جاء يف اإفادة املجني عليهم، فاإن الع�شابة كانت تعمد اإىل طرق 
باب املن�شاأة لياًل واالختباء، ومبجرد اأن يقوم احلار�س، اأو عامل املن�شاأة بفتح 
الباب ملعرفة الطارق يف مثل هذا الوقت املتاأخر من الليل، يباغتونه؛ ومن 
منهم  ويطلبون  �شرباً،  عليهم  وينهالون  عليهم،  واالعتداء  بالهجوم  معه 

ت�شليم مفاتيح اخلزائن وامل�شتودعات حتت تهديد ال�شالح االأبي�س، ومن ثم 
يتم حجزهم يف غرفة مغلقة بعد تقييدهم و�شرقة متعلقاتهم ال�شخ�شية.

اأن اجلناة، كانوا ي�شتخدمون مركبتني، اإحداهما �شالون واالأخرى  و�شرح 
نقل، وذلك وفقاً لنوع ال�شرقة، حيث ي�شتخدمون االأوىل عند عزمهم القيام 
�شرقة  يف  الثانية  ا�شتخدام  يتم  فيما  بالنقود،  تتعلق  حم���دودة  ب�شرقات 
الفرار  للديزل، ومن ثم  وق��وداً  النحا�س وبراميل حتتوي  وحتميل معدن 

من موقع اجلرمية من دون ترك اأي اأثر وراءهم.
ورّجح العقيد بور�شيد اأن اأ�شباب متّكن الع�شابة من الو�شول اإىل مبتغاها 
ارتكان بع�س تلك ال�شركات حلرا�شتها اإىل عمال غري مدربني على اأعمال 
االأبي�س،  بال�شالح  وتهديدهم  االعتداءعليهم  يتم  ك��ان  حيث  احل��را���ش��ة، 
ومن  مغلقة،  غرف  يف  واحتجازهم  اأفواههم  وتكميم  باحلبال،  وتقييدهم 

ثم �شرقة حمتويات املن�شاأة. 
متار�س  اأنها  اإاّل  الدولة،  يف  نظامي  ب�شكل  تعمل  التي  الع�شابة  ب��اأن  واأف��اد 
 11 اأن حتتجز  ا�شتطاعت  العقيد(،  اإ�شايف )بح�شب و�شف  ال�شرقة كعمل 
حار�شاً وعاماًل )جمني عليهم( يف غرف مغلقة يف املن�شاآت اخلم�س املذكورة، 
اإب��الغ ال�شرطة مبجّرد قدرتهم على فك  حيث متّكن بع�س ال�شحايا من 
وثاقهم، ومنهم من ُوجدوا مقيدين �شبيحة يوم وقائع ال�شرقة بعد بدء 

الدوام الر�شمي.
و�شّدد مدير حتريات �شرطة اأبوظبي على اأن ال�شرطة �شتبقى باملر�شاد لكل 
�شعيف نف�س، يحاول امل�شا�س باأمن النا�س والتعدي على ممتلكاتهم، منا�شداً 
والنوافذ  االأب��واب  اإغ��الق  اإحكام  املن�شاآت، �شرورة  اأ�شحاب  ذات��ه،  الوقت  يف 
الالزمة لتحريز ممتلكاتهم؛  واأخذ احليطة  الر�شمي،  ال��دوام  انتهاء  عند 
وعدم ترك املن�شاآت مفتوحة اأو ترك مبالغ مالية فيها واإيداعها يف البنوك، 
وعدم  املن�شاأة،  موظفي  بعموم  الزائدة  الثقة  من  املن�شاآت  اأ�شحاب  حم��ذراً 
املن�شاأة،  داخ��ل  الثمينة  امل��وج��ودات  اأو  االأمنية  االح���رتازات  على  اطالعهم 
حيث اإن اجُلناة، ومن خالل التحقيق معهم، تبني علمهم وح�شولهم على 
اأو املعدات واملواد غالية الثمن يف  معلومات دقيقة باأماكن وجود االأم��وال، 
فيها  احلماية  و�شائل  �شعف  بثغرات  معرفتهم  عن  ف�شاًل  املن�شاآت،  تلك 

وبالتايل ا�شتهدافها لل�شرقة.
 كما �شّدد العقيد بور�شيد على �شرورة اأن تتعاقد املن�شاآت، خا�شًة الكبرية 
منها، مع ال�شركات املخت�شة مبجال احلرا�شة؛ اأو اإيفاد موظفني من ذوي 
وعدم  الطارئة،  االأح��داث  باحرتافية مع  التعامل  على  لتدريبهم  اخل��ربة 

االرتكان اإىل عّمال املن�شاأة للقيام بذلك.

�كرث من 121 �لف عقد مت ��صد�ره حتى نهاية مايو

بلدية مدينة ابوظبي ت�سجل 200 األف وحدة �سكنية يف نظام توثيق 
•• ابوظبي-الفجر: 

بلغ عدد الوحدات العقارية امل�شجلة 
يف نظام توثيق الذي اأطلقته بلدية 
مدينة ابوظبي يف نوفمرب 2011 
ب��ه��دف تنظيم ال�����ش��وق ال��ع��ق��اري يف 
وحدة  األ���ف   200 ابوظبي  مدينة 
التي  االي��ج��ار  عقود  ع��دد  بلغ  فيما 
مت ا�شدارها من منذ اطالق النظام 

امل�����ش��ت��ه��دف��ة والتي  ال�����ش��رائ��ح  ل���دى 
امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة املالك  مت��ث��ل يف 
نظرا  ال���ع���ق���ارات  اإدارة  و����ش���رك���ات 
ال���ع���الق���ات  ت��ن��ظ��ي��م  الأه���م���ي���ت���ه يف 
وح���ف���ظ احل����ق����وق ب����ني االأط�������راف 
وفقا  االي��ج��اري��ة  بالعملية  املعنية 
قاعدة  وت���ك���وي���ن  وا����ش���ح���ة،  الآل���ي���ة 
بيانات موحدة عن جميع الوحدات 
وال�شناعية  وال��ت��ج��اري��ة  ال�شكنية 

قاعدة  تكوين  اإىل  النظام  يهدف  و 
بيانات موحدة عن جميع الوحدات 
وال�شناعية(  والتجارية  )ال�شكنية 
الدقيقة  االإح�������ش���ائ���ي���ات  وع����م����ل 
مناذج  توحيد  و  اأن��واع��ه��ا  مبختلف 
ال���ع���ق���ود االي����ج����اري����ة وال�������ش���روط 
اخلا�شة به وح�شر خمالفات البناء 
واحل�������د م���ن امل�����ش��اك��ل ب���ني امل���الك 
التحايل  من  واحل�د  وامل�شتاأجرين 

ع��ق��د حتى  ال����ف   121 م���ن  اك����رث 
نهاية مايو املا�شي.

يف  اطالقه  منذ  النظام  �شاهم  وقد 
خالل  من  العقاري  ال�شوق  تنظيم 
تقوية العالقة بني املوؤجر وامل�شتاأجر 
واحلد  االيجارية  املنازعات  وتقليل 
م���ن ت��الع��ب وحت��ك��م ال��و���ش��ط��اء يف 

�شوق االيجارات.
وق���د الق���ى ال��ن��ظ��ام ���ش��دى ايجابيا 

االلكرتوين 300 �شركة يف مدينة 
وتوقيع  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ومت   ، اب��وظ��ب��ي 
حكومية  ج��ه��ة   13 م��ع  ات��ف��اق��ي��ات 
لدعم امل�شروع وتفعيل ال�شراكة مع 
�شركة  ه��ي  حكومية  ج��ه��ات  خم�س 
التنمية  ودائ����رة  للتوزيع  اب��وظ��ب��ي 
واالإدارة  النقل  ودائ��رة  االقت�شادية 
االأجانب  و�شئون  ل��الإق��ام��ة  العامة 

ودائرة الق�شاء.

وت���وف���ري اإح�������ش���ائ���ي���ات دق��ي��ق��ة عن 
العقارات مبختلف اأنواعها ما ي�شكل 
الت�شجيل  لتنظيم  م��وح��دا  اأ���ش��ا���ش��ا 
االيجارية  العقود  وتوثيق  العقاري 
الكرتونيا  اأو  ك���ت���اب���ي���اً  امل�����ح�����ررة 
العقارية  ال�����وح�����دات  ب��خ�����ش��و���س 

املوؤجرة يف مدينة ابوظبي. 
العقارية  ال�������ش���رك���ات  ع�����دد  وب���ل���غ 
توثيق  ب���رن���ام���ج  ت�����ش��ت��خ��دم  ال���ت���ي 

الغري قانوين.
ت�شهيل  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة  وح���ر����ش���ت 
ال��ع��ق��ارات �شمن  ت�شجيل  اإج����راءات 
االإمكانيات  وف�����رت  ح��ي��ث  ت��وث��ي��ق 
للنظام،  االأم��ث��ل  التطبيق  ل�شمان 
لعقود  م���وح���دا  من���وذج���ا  واأع�������دت 
ما  لت�شجيلها  اآليا  ونظاما  االإيجار 
يخفف اجلهد والعناء على املالك و 

�شركات اإدارة العقارات.
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عبد �لعزيز بن حميد يطلق برناجما لإعد�د �لقادة

الربنامج يهدف لإعداد قاعدة متكاملة من القيادات املواطنة ال�سابة

للتعلم  ف���ري���دة  وب��ي��ئ��ة  م���ت���ط���ورة 
والتفاعل.

العزيز  ع���ب���د  ال�������ش���ي���خ  واأ�������ش������اف 
ال���ذي  ال���ربن���ام���ج،  اإن  ب���ن ح��م��ي��د 
املخت�شني  �شيقدمه جمموعة من 
يف علوم االإدارة والقيادة، ي�شتهدف 
الدولة  مواطني  �شباب  ا�شتقطاب 
خربة  لديهم  مم��ن  اجلن�شني  م��ن 
�شبه  اأو  احلكومي  بالقطاع  عملية 
تقل  مل��دة ال  اخل��ا���س  اأو  احلكومي 

•• عجمان – حممد بدير 

اأطلق ال�شيخ عبد العزيز بن حميد 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
عبد  برنامج  بعجمان،  ال�شياحية 
القادة،  الإع���داد  حميد  ب��ن  العزيز 
ك�����اأول م�����ش��روع يف االإم������ارة لدعم 
ال���ق���ي���ادات امل���واط���ن���ة ب���ال���دول���ة يف 
�شموه  ت��ق��دم  م��ب��ادرة خا�شة  اإط���ار 
مظلة  حتت  الربنامج  ويقام   ، بها 
بن  حميد  موؤ�ش�شة  م��ن  حكومية 
والتنمية  للتطوير  النعيمي  را�شد 
ال�������ش���ي���خ عبد  ال���ب�������ش���ري���ة. وق�������ال 
العزيز بن حميد، الرئي�س االأعلى 
للربنامج اإنه يهدف الإعداد قاعدة 
املواطنة  ال��ق��ي��ادات  م��ن  متكاملة 
دفع  على  وال��ق��ادرة  املوؤهلة  ال�شابة 
م�����ش��رية ال��ت��ن��م��ي��ة وامل�����ش��اه��م��ة يف 
القيادات  ت��وط��ني  اأه����داف  حتقيق 
بالدولة عرب دعم وتطوير املهارات 
ال���ق���ي���ادي���ة ل�����دى ال����واع����دي����ن من 
قادة  لي�شبحوا  امل��واط��ن��ني  �شباب 

يف  ناجحني  وم�شوؤولني  لالأعمال 
االقت�شادية  التنمية  اإدارة عمليات 

واالجتماعية.
واأو�شح اأن هذا الربنامج التاأهيلي 
تنمية  ه��ي  حم���اور  �شتة  يت�شمن 
امل�����������وارد ال����ب���������ش����ري����ة، وع����الق����ات 
املوؤ�شي،  وال�����ش��ل��وك  امل��ت��ع��ام��ل��ني، 
واإدارة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة،  واإدارة 
ومعايري  االأداء،  واإدارة  التغيري، 
ال�������ش���ح���ة وال���������ش����الم����ة، وق����واع����د 
اإىل  املرا�شم والربوتوكول، م�شريا 
اأ�شاليب  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج  اع��ت��م��اد 
تت�شمن حتليل اأمناط ال�شخ�شية، 
وال��ت��ح��ل��ي��ل امل���ن���ط���ق���ي، وع���رو����س 
ال�����ت�����ق�����دمي، وت�����ق�����دمي ال���ب���ح���وث 
الفردية وعر�شها على فرق العمل 
ودرا�شات  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�����ش��غ��رية 
احل��ال��ة، وال��ت��وج��ي��ه واالإر�����ش����اد، يف 
جتربة فريدة وبيئة م�شجعة على 
والدمج  اخلربات  وتبادل  التفاعل 
بني املعرفة النظرية والتطبيقية، 
خا�شة مع ا�شتخدام و�شائل تدريب 

اإلكرتوين خا�س بالربنامج، حيث 
متخ�ش�شة  جلنة  الطلبات  ت�شتلم 
وم�شوؤولني  اأع���م���ال  رج����ال  ت�����ش��م 
ال�شخ�س  ت��ق��رر  قيادية  مبنا�شب 
املوؤهل خلو�س املقابلة ال�شخ�شية، 
ثم اختبار الأمناط ال�شخ�شية عرب 
اختبار  ي��ل��ي��ه  امل��ن��ط��ق��ي،  ال��ت��ح��ل��ي��ل 
يف  وحم��ادث��ة  كتابة  اجنليزية  لغة 
بني  النهائية  الت�شفيات  مرحلة 

املر�شحني.
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  واأ�������ش������اف 
الر�شمية  امل��ق��اب��الت  اأن  للربنامج 
و�شيكون  �شبتمرب،   15 يف  �شتبداأ 
 26 ال���ن���ت���ائ���ج يف  ع����ن  االإع����������الن 
الربنامج،  يتيح  ح��ي��ث  �شبتمرب؛ 
�شهور،  اأرب���ع���ة  مل���دة  ي�شتمر  ال����ذي 
�شيتم  فقط  متقدما   16 م�شاركة 
يناير  يف  اأوىل  كدفعة  تخريجهم 
اخلريج  اأن  اإىل  م�شريا   ،2014
توؤهله  ����ش���ه���ادة  ع���ل���ى  ���ش��ي��ح�����ش��ل 
بدولة  ال��ع��م��ل  ����ش���وق  يف  ل��ل��ق��ي��ادة 
ال��ذي لن  املتقدم  بينما  االإم���ارات، 

عن عامني، ويرغبون يف االلتحاق 
بالدولة  ال�شابة  ال��ق��ي��ادات  ب��رك��ب 
مبينا  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات،  خم��ت��ل��ف  يف 
لهم  للم�شموح  العمرية  الفئة  اأن 
ب��ال��ت��ق��دم ل��ه��ذا ال��ربن��ام��ج ترتاوح 

بني 25 و30 عاما.
اأحمد  ف��ي�����ش��ل  ق�����ال  م����ن ج���ه���ت���ه، 
ال��ن��ع��ي��م��ي ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
ب��رن��ام��ج ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب���ن حميد 
اأحمد  ب��ح�����ش��ور  ال����ق����ادة  الإع�������داد 
ع���ام  م����دي����ر  غ����ري����ب  اآل  ح���ب���ي���ب 
النعيمي  را�شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة 
الب�شرية  وال���ت���ن���م���ي���ة  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
للربنامج  الفنية  اللجنة  وع�شو 
للك�شف  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل 
عن تفا�شيل الربنامج ، اإن التقدم 
لهذا الربنامج متاح حلملة املوؤهل 
املاج�شتري،  ودرج��������ة  اجل���ام���ع���ي 
من  �شيكون  التقدم  ب��اب  فتح  واأن 
االأ�شبوع  وحتى  املقبل  يوليو  اأول 
االأخري من اأغ�شط�س، الفتا اإىل اأن 
التقدمي �شيكون عن طريق موقع 

يحالفه احلظ يف اختبارات القبول 
االختبارات  نتيجة  على  �شيح�شل 
واملقابالت ملعرفة نقاط التح�شني. 
وا�شار في�شل النعيمي على دميومة 
توجيهات  ع��ل��ى  ب���ن���اء  ال���ربن���ام���ج 
ال�شيخ عبد العزيز النعيمي والعمل 
بالربنامج  امللتحقني  زي���ادة  على 
يف دورات�����ه امل��ق��ب��ل��ة، ك��م��ا اأك����د على 
مرونة الدرا�شة بالربنامج خا�شة 
عاملة  عمرية  فئة  ي�شتهدف  ان��ه 
، وذل����ك ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت���اأك���د من 

ع���م���ل���ه���م على  م����واف����ق����ة ج����ه����ات 
ب��ال��ربن��ام��ج ك��م��ا �شيتم  االل��ت��ح��اق 
لال�شتفادة  العمل  جهات  خماطبة 
بالربنامج  امللحقني  االف����راد  م��ن 

بعد االنتهاء منه.
وجود  املنظمة  اللجنة  راع���ت  كما 
العن�شر الن�شائي وذلك ال�شتهداف 
ان  مو�شحا  بالربنامج،  اجلن�شني 
اعداد  على  تعمل  الربنامج  روؤي���ة 
جيل من القادة ال�شباب املتمكنني، 
ور�شالة الربنامج تهدف اىل متكني 

امل�شتقبل  ق���ادة  وت��دري��ب  وت��ط��وي��ر 
العلوم  ع���ن ط��ري��ق  ال�����ش��ب��اب  م���ن 

احلديثة باأف�شل املمار�شات.
ال�شحفي  املوؤمتر  ح�شر  وقد  هذا 
عجمان،  ق�شر  بفندق  عقد  ال��ذي 
برنامج  ل���  الفنية  اللجنة  اأع�����ش��اء 
ع��ب��د ال���ع���زي���ز ب���ن ح��م��ي��د الإع�����داد 
ال�������ق�������ادة وه��������م ح����م����ي����د ي���و����ش���ف 
وليد  وال��دك��ت��ور  ع�شو  العجماين 
النقبي و�شعاد الزعابي واإينا�س اأبو 

�شا�شيه، وال�شيد باري كومنج�س.

دبي لند تدعم احلملة العاملية )ال�سيف.. حتما دبي( نه�سة املراأة براأ�س اخليمة تتوج دار�سات مركز ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
كما �شجعت االأمهات على اال�شتمرار يف حفظ كتاب اهلل ملا للقراآن 
االأمة  د�شتور  كونه  امل�شلمني  حياة  يف  عظيمة  اأهمية  م��ن  ال��ك��رمي 

االإ�شالمية .
ومن جانبها اأكدت موزة الطاغي على �شرورة قراءة القراآن الكرمي 
اإلية يف االأمور احلياتية الدينية بينما  يف جميع االأوقات والرجوع 
اأ�شا�س  باعتبارهن  الدار�شات  اأهمية وجود  حتدثت منى خاطر عن 
املنتميات  بجميع  لالإهتمام  جاهدة  ت�شعى  اجلمعية  واأن  اجلمعية 
عن  الدار�شات  .وع��ربت  وال�شداد  التوفيق  دوام  لهن  متمنية  اإليها 
�شعادتهن ملا حققنه من جناحات ومتيز يف حفظ كتاب اهلل عز وجل 
وتقدمن بال�شكر واالإعتزاز الإدارة اجلمعية لرعايتها لهن وذلك من 

خالل تقدمي دورات وحما�شرات دينية و�شحية وثقافية لهن .

•• راأ�س اخليمة : الفجر 

لتتويج  حفال  اأم�����س  اخليمة  ب��راأ���س  امل����راأة  نه�شة  جمعية  اأق��ام��ت 
للجمعية  ال��ت��اب��ع��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  م��رك��ز  دار����ش���ات 
مت�شابقة  و11  دار�شة   36 عددهن  والبالغ  والدار�شات  املت�شابقات 
بح�شور منى خاطر مدير التنفيذي للجمعية وموظفات اجلمعية 
امل��راأة براأ�س اخليمة  واالأ�شتاذة موزة الطاغي ع�شو جمعية نه�شة 
واالأ�شتاذة اآمنه جمعة املا�س ع�شو جمعية نه�شة املراأة براأ�س اخليمة 
وامل�شوؤولة عن مركز ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لتحفيظ القراآن 

الكرمي
و�شددت اآمنة املا�س على اأهمية تعلم وتعليم الغري حفظ كتاب اهلل 

للزوار فر�شة جتربة  تتيح  والتي  �شيتي  املميزة يف موتور  كارتدروم  حلبة 
�شباق ال�شيارت با�شتخدام اأ�شطولها من �شيارات ال�شباق الرتفيهية و�شتقدم 
كما  احلملة.  م��دار  على  والكبار  لل�شغار  خا�شة  عرو�شا  ك��ارت��دروم  حلبة 
اإل�س للجولف يف مدينة دبي الريا�شية للم�شمم  ي�شارك يف احلملة نادي 
النادي لالأطفال املرافقني للكبار باللعب جمانا بعد  اإل�س و�شيتيح  اإيرين 

ال�شاعة الثانية ظهرا.
ت�شارك  اأن  ي�شرفنا  الن��د  دب��ي  ل�  التنفيذي  الرئي�س  احلباي  حممد  وق��ال 
وجهاتنا احلائزة على عدة جوائز يف املبادرة العاملية ال�شيف.. حتما دبي واإن 
لل�شياحة  رئي�شي  الرائدة كمحرك  مكانتنا  على  تتمثل يف احلفاظ  روؤيتنا 
يف دبي وم�شاركتنا يف هذه املبادرة التي تنظمها دائرة ال�شياحة والت�شويق 
التزامنا  تعزز  كما  �شيفية  كوجهة  املدينة  على  ال�شوء  لت�شلط  التجاري 

امل�شتمر بتطوير دبي لتكون الوجهة ال�شياحية العائلية املف�شلة.

•• دبي -وام: 

ام�س  للعقارات  دب��ي  ملجموعة  التابعة  ال��وج��ه��ات  اإح���دى  الن��د  دب��ي  اأك���دت 
دائرة  تنظمها  ال��ت��ي  دب��ي  حتما  ال�شيف..  العاملية  احلملة  يف  م�شاركتها 
يونيو   7 يف  اإنطلقت  والتي  ام  �شى  تى  دى  التجاري  والت�شويق  ال�شياحة 

احلايل وت�شتمر حتى 7 �شبتمرب املقبل.
وت�شجع احلملة ماليني العائالت يف جميع اأنحاء العامل على زيارة االإمارة 
والوجهات  الفنادق  من خالل تقدمي تخفي�شات مغرية يف جمموعة من 
واملقيمني  لل�شياح  مثالية  فر�شة  وتتيح   . املدينة  يف  الرئي�شية  ال�شياحية 
التي  ب��امل��رح  املليئة  العائلية  االأن�شطة  م��ن  مبجموعة  لال�شتمتاع  دب��ي  يف 

�شتقدمها املدينة خالل اأ�شهر ال�شيف.
وتت�شمن وجهات اجلذب ال�شياحي التي ت�شارك يف احلملة �شمن دبي الند 

�سرطة عجمان تك�سف تفا�سيل عملية احلرب الأ�سود وب�ساعة مقلدة بحوايل 280 مليون درهم
•• عجمان ـ حممد بدير 

ال�شيخ  ال��ع��م��ي��د  ���ش��ع�����ادة  ك�����ش��ف 
النعيمي  اهلل  ع��ب��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
عجمان،  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب 
عن متكن رجال ال�شرطة بعجمان 
�شبط  ع���م���ل���ي���ة  اأك�������رب  ب�������ش���ب���ط 
م�شتوى  ع��ل��ى  م��ق��ل��دة  م��ن��ت��ج��ات 
 hp ال��ت��ج��اري��ة  للعالمة  ال��ع��امل 
حيث قدرتها ال�شركة مبا ي�شاوي 
جاءت  درهم،والتي  مليون   280

با�شم عملية احلرب اال�شود.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي 
العامة  القيادة  مبقر  عقد  ال��ذي 
العقيد  ل�شرطة عجمان بح�شور 
علي �شعيد املطرو�شي مدير اإدارة 

وعدد  ال�شاملة،  ال�شرطة  مراكز 
على  عملوا  الذين  ال�شباط  من 
ال��ق�����ش��ي��ة وك���ذل���ك ح�����ش��ور وفد 

.hp اأوربي من �شركة
واأ����ش���ار ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
واملتابعة  ال��ت��ح��ري��ات  اأن  عجمان 
عملية  وراء  ان  ع���ل���ى  ك�����ش��ف��ت 
اجلن�شية  م��ن  �شخ�شان  التقليد 
املنتجات  بتوزيع  قاما  ال�شينية، 
موقعني   ، م����واق����ع  ث�����الث  ع���ل���ى 
�شقة  التخاذ  باالإ�شافة  بعجمان 
بع�س  ل���ت���خ���زي���ن  دب������ي  ب�����ام�����ارة 

املنتجات فيها.
عجمان  �شرطة  رج���ال  ان  واأك���د   
بحرفية  ال��ق�����ش��ي��ة  ع��ل��ى  ع��م��ل��وا 
عنا�شر  ق����ام����ت  ح���ي���ث  ع���ال���ي���ة 

الذي اأكد انها منتجات مقلدة ثم 
الب�شاعة  ب�شبط  االذن  اخ��ذ  مت 
،وقد  املتهمان  وكذلك  واحرازها 
كبري  ب�شكل  ال��ب�����ش��ائ��ع  ا�شتملت 
على منتج االحبار بجانب بع�س 

املنتجات االخرى.
يقومان  ك��ان��ا  امل��ت��ه��م��ان  ان  وب���ني 
ب��ت��خ��زي��ن ال��ب�����ش��اع��ة امل���ق���ل���دة يف 
يحمل  عجمان  ب�شناعية  خم��زن 
اأ�شار  كما  لل�شجاد،  عنوان خمزن 
ب��ت��وزي��ع كمية  ق��ام��ا  امل��ت��ه��م��ان  اأن 
متابعتها  جار  ال�شوق  على  قليلة 
املنتجات  وك��ذل��ك  ا�شرتجاعها  و 

التي �شدرت لدول اأخرى. 
�شلطان  ال�����ش��ي��خ  ال��ع��م��ي��د  واأ����ش���ار 
قانون  اأن  النعيمي،  اهلل  عبد  بن 

ع��ل��ى احلب�س  ي��ن�����س  ال��ع��ق��وب��ات 
مبدة ال تتجاوز العام اأو غرامة ال 
5 اأالف دره��م وال تزيد  تقل عن 
عن 10 االف درهم او العقوبتني 
معا، لكل من قام بتزوير عالمة 

جتارية م�شجلة ال حتق له.
�شرطة  ان  اىل  �شعادته  اأك���د  كما 
ع�����ج�����م�����ان جت����ت����م����ع م�������ع ك����اف����ة 
جمال  يف  ال��ع��ام��ل��ة  اجل��ن�����ش��ي��ات 
واإطالعهم  لتعريفهم  ال��ت��ج��ارة 
وعدم  املن�شو�شة  القوانني  على 
بالتعدي  يقوم  من  لكل  التهاون 
على امللكيات الفكرية لالخرين .

مدير  كوبر  ديفيد  ال�شيد  وق��دم 
ل�شركة  ال��ع��امل��ي��ة  االم�����ن  دائ������رة 
ل�شرطة  اجل��زي��ل  ال�����ش��ك��ر   ،»hp

ع��ل��ى ك�شفهم  ع��ج��م��ان ورج��ال��ه��ا 
والتي  اال�����ش����ود  احل����رب  ل��ع��م��ل��ي��ة 
املقلدة  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ق��ي��م��ة  ت��ق��در 
دره����م،  م��ل��ي��ون   280 ب���ح���وايل 
واجلهات  ال�����ش��رط��ة  اأن  م���وؤك���دا 
عن  تتوانى  ال  بالدولة  املخت�شة 
وك�شف  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية  ح��م��اي��ة 
كل  على  العقوبات  وتوقيع  ذل��ك 

من ت�شول له نف�شه باأخذ ما لي�س 
له.

تبادل  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  وقبيل 
�شعادة العميد ال�شيخ �شلطان بن 
عبد اهلل النعيمي، وال�شيد ديفيد 
تكرمي  ك��م��ا مت  ال�������دروع  ك���وب���ر، 
ك�شفوا  ال��ني  ال�شباط  م��ن  ع��دد 

مالب�شات الق�شية.

والتحري  ب��امل��ت��اب��ع��ة  ال�����ش��رط��ة 
وم���راق���ب���ة ال�������ش���ي���ارات وام���اك���ن 
على  القب�س  مت  ان  اىل  توجهها 
اك�����رب كمية  واإح���������راز  امل��ت��ه��م��ني 
من  ال��ع��امل  م�شتوى  على  مقلدة 

ذات العالمة التجارية.
وقامت ال�شرطة ب�شراء بع�س هذه 
املنتجات للتاأكد من اأنها منتجات 
من  التاأكد  مت  وبالفعل   ، مقلدة 
ذلك بتقرير من املخترب اجلنائي 

) بالنيت فارم�سي ( تد�سن ن�ساطها يف 
الفجرية بتقدمي خدمات م�ستحدثة 

•• الفجرية-الفجر:

رئي�س جمل�س  القا�شمي  بن حميد  ال�شيخ �شقر  د�شن   
ادارة جمموعة ) بالنيت فارم�شي ( اأم�س بح�شورال�شيخ 
حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن �شيف ال�����ش��رق��ي رئ��ي�����س احلكومة 
فهمي  جم��دي  الدكتور  الفجرية  الم���ارة  االلكرتونية 

الرئي�س التنفيذي ن�شاط املجموعة يف الفجرية .
يف  ال��ف��رع  مبقر  ج��رت  التي  التد�شني  منا�شبة  وح�شر 
القطاعني  يف  امل�شوؤولني  من  العديد   ) بونيت  �شنرت   (

ال�شحي العام واخلا�س .
نحن   : التد�شني  عقب  حميد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  وق���ال 
االأمر  ال��ف��ج��رية  اىل  جمموعتنا  لتوجه  ج��دا  ف��خ��رون 
اقت�شاديا  الفجرية  تتبواأها  التي  االأهمية  يعك�س  الذي 
اجلهود  م��ن  ج��زءا  لنكون  الفر�شة  يتيح  مم��ا  وتنمويا 
الرعاية  اأه��داف  لتحقيق  ال�شحية  ال�شاحة  املبذولة يف 
جميع  تلبية  على  الرتكيز  مب��ق��دورن��ا  حيث  ال�شحية 
وامل�شتح�شرات  االأدوي���������ة  م����ن  ع��م��الئ��ن��ا  اح���ت���اج���ات 

ال�شخ�شية .

تدير  ال��ت��ي   ) ف��ارم�����ش��ي  ب��الن��ي��ت   ( وتنطلق جم��م��وع��ة 
امارات  جميع  على  موزعة  ال�شيدليات  من  جمموعة 
وت��ق��دم اىل جانب  م�����ش��وؤول��ي��ات جمتمعية  ال��دول��ة م��ن 
خدمية  مزايا  التجارية  الدوائية  ال�شاحة  يف  اأن�شطتها 

تعزز اجلهود املبذولة يف جمال الرعاية ال�شحية .
وق��ال الدكتور جم��دي فهمي : من امل��وؤك��د ف��ان جميء 
اأن�شاطتها  ل��ت��م��ار���س  ال��ف��ج��رية  ام����ارة  اىل  جمموعتنا 
نتيجة  ك���ان   )  45 )رق���م  ال��ف��رع  خ���الل  م��ن  ال�شحية 
حكومة  ت��ول��ي��ه  ال����ذي  واحل���ر����س  ل��اله��ت��م��ام  طبيعية 
ال�شحية  واالأن�شطة  عامة  اخل��دم��ات  لقطاع  الفجرية 
خا�شة بغية توفري خدمات ع�شرية متطورة م�شحوبة 
بتاأمني ال�شالمة ال�شحية للمواطنني واملقيمني م�شريا 
اىل ان جمموعة ) بالنيت فارم�شي ( متتلك اجلاهزية 
تقدمي  خالل  من  الطموحات  تلك  يف  بقوة  للم�شاركة 
التدريبية  الربامج  تنظيم  ت�شمل  م�شتحدثة  خدمات 
على  ع��الوة  وال��دوائ��ي��ة  ال�شحية  ال�شاحة  يف  للعاملني 
امل�شاركة يف دعم اجلهود القائمة على التوعية والتثقيف 

ال�شحي .

�سبط زائر ا�سيوي يروج 10الف قر�س ترامادول

دار الرب تعد دورة تدريبية ملندوبي حملتها املو�سمية ل�سهر لرم�سان

•• راأ�س اخليمة - الفجر

املخدرات  م��ك��اف��ح��ة  ادارة  مت��ك��ن��ت 
�شبط  م��ن  اخليمة  راأ����س  ب�شرطة 
زائر ا�شيوي يعمل على ترويج 10 
االف قر�س من العقاقري املخدرة 

من نوع )ترامادول (
اإبراهيم علي كبن  العقيد  وق��ال   
املخدرات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  م��دي��ر 
باالإدارة العامة للعمليات ال�شرطية 
ب�شرطة راأ�س اخليمة باأنه يف �شوء 
تفيد  م����وؤك����دة  م���ع���ل���وم���ات  ت��ل��ق��ي 
ب��وج��ود كمية م��ن امل��خ��درات لدى 
اجلن�شية  م���ن  االأ����ش���خ���ا����س  اأح�����د 
االآ�شيوية دخل اإىل الدولة بتاأ�شرية 
زيارة، وي�شعى لرتويجها يف اإمارات 

الدولة .
 وت���اب���ع ك���اب���ن : ب���ن���اًء ع��ل��ى تلك 
عمل  ف��ري��ق  ت�شكيل  مت  امل��ع��ل��وم��ات 
املكافحة  واأف����������راد  ����ش���ب���اط  م����ن 
متابعة  ع��م��ل��ي��ة  اأع���������دوا  ال����ذي����ن 
ور���ش��د م��ي��داين ل��ت��ح��رك��ات املتهم 
ال��ت��ي ك��ان ي��ق��وم بها ب��ح��ذر �شديد 
املكافحة  اأف��راد  اأحد  وعرب توا�شل 

اإدارة  م���دي���ر  خ��م��ي�����س  ن���ا����ش���ر  ذك�����ر 
وامل��ال��ي��ة بقطاع  االإداري�������ة  ال�������ش���وؤون 
الرب  دار  بجمعية  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��دع��م 
تدريبية  دورة  اأق��ام��ت  اجلمعية  اأن 
املو�شمية  حملتها  م��ن��دوب��ي  لتاأهيل 
1434ه�  امل���ب���ارك  رم�����ش��ان  ل�����ش��ه��ر 
باغي  يا  �شعار  �شتطلقها حتت  والتي 
الت�شوق  م���راك���ز  ل���دى  اأق���ب���ل  اخل���ري 
وبع�س  ال���ت���ع���اون���ي���ة  واجل����م����ع����ي����ات 
يف  وال��ب��ن��وك  واالأ����ش���واق  امل�شت�شفيات 
املوؤمتر  االإع��الم مع  دب��ي ويف و�شائل 
�شيواكب  ���ش��ت��ع��ل��ن  ال����ذي  ال�����ش��ح��ف��ي 
الدورة  ح�شر  وق��د  احلملة،  اإط���الق 

االإي�شاالت  ت�شليم  ع��ل��ى  واحل���ر����س 
امل�شاهمات  على  ال��دال��ة  وال��ك��وب��ون��ات 
الداين  حممود  واأمي���ن  للمتربعني، 
الزكاة  ب�����اإدارة  ال��ب��اح��ث االج��ت��م��اع��ي 
برنامج  ع���ن  امل��و���ش��م��ي��ة  وامل�������ش���اري���ع 
وموائد  اخل���ري  اأب�����واب  وم�����ش��اع��دات 
املحددة  التربع  وقيم  ال�شائم  اإفطار 
باإدارة  االإداري  عبده  واإب��راه��ي��م  لها، 
اخلريية  امل�������ش���اري���ع  ع����ن  امل�������ش���اري���ع 
داخ��ل وخ��ارج الدولة، واأحمد حممد 
ب�����اإدارة ك��ف��ال��ة االأي���ت���ام واالأ�شر  ع��اب��د 
واملعاقني،  واالأ�شر  االأيتام  كفالة  عن 
الثقافة  ب���������اإدارة  احل�������ش���ن  ور�����ش����اء 

املتطوعني  ومتدرباً من  50 مندوباً 
م�����ن اجل���م���ع���ي���ة وخ�����ارج�����ه�����ا جلمع 
خالل  اجلمعية  مل�����ش��اري��ع  ال��ت��ربع��ات 
اأنه  خمي�س  نا�شر  واأ���ش��اف  احلملة. 
���ش��ارك يف حم��ا���ش��رات ال�����دورة التي 
نظمت بقاعة م�شرح اجلمعية باملبنى 
الرئي�شي ب�شارع ال�شيخ زايد بدبي كل 
جعفر  عبدالكرمي  املحا�شرين  م��ن 
احل�شن رئي�س ق�شم االإي��رادات باإدارة 
باجلمعية  واملالية  االإداري���ة  ال�شوؤون 
عن  مبحا�شرة  امل��ن��دوب��ني  وم�����ش��وؤول 
على  للحفاظ  والتنبيهات  ال�شوابط 
العهد املالية والكوبونات واحل�شاالت 

وال����درا�����ش����ات ح����ول ك���ف���االت طالب 
وم�شروع  ال���ق���راآن  ال��ع��ل��م وحم��ف��ظ��ي 
العلمية،  واملطبوعات  ال��رب  م�شحف 
اجل���ودة  اإدارة  اأو����ش���ح حم��ا���ش��ر  ك��م��ا 
ع��ن االإر�����ش����ادات ال��ع��ام��ة وال��ت��م��ي��ز يف 
للجمهور.  اخل���دم���ات  اأرق����ى  ت��ق��دمي 
دار الرب تن�شق  اأن  اإىل  واأ�شار خمي�س 
رم�شان  ل�شهر  املو�شمية  حملتها  يف 
مع دائرة ال�شوؤون االإ�شالمية والعمل 
ت��ن�����ش��ق معها  ك���م���ا  ب���دب���ي  اخل������ريي 
وحما�شرات  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال�������دورات  يف 
التوعية واالإر�شاد يف جتمعات العمال 
واملوؤ�ش�شات التي تتعاون معها دار الرب 

موائد  اجلمعية  ب��ه��ا  ت��ق��دم  ال��ت��ي  اأو 
االإفطار لل�شائمني وتعلن عنها خالل 
اأفاد عبدالكرمي  الكرمي. كما  ال�شهر 
اأن اجلمعية تعمل على تاأهيل  جعفر 
متطلبات  م��ع  يتفق  مب��ا  م��ن��دوب��ي��ه��ا 
ال�����ش��وؤون االإ���ش��الم��ي��ة والعمل  دائ���رة 
اخل��ريي يف دب��ي، فيما تركز برنامج 
والتنبيهات  ال�شوابط  ح��ول  ال���دورة 
وتو�شيح  واملحا�شبية  املالية  واالأم��ور 
امل�شاريع اخلريية والكفاالت وغريها 
م����ن م�������ش���اري���ع ال�����رب امل��خ��ت��ل��ف��ة وما 
وتكملة  ومتيزه  العمل  بجودة  يتعلق 

االإجراءات.

يود  و  تاجر  انه  مدعيا  بالتوا�شل 
التي  املخدرة  احلبوب  كمية  �شراء 
ل��دي��ه، وب��ال��ف��ع��ل مت االت���ف���اق على 
وبعد  الت�شليم،  و  اال�شتالم  موعد 
القانونية  االإج������راءات  ك��اف��ة  اأخ���ذ 
ال�شخ�س  لذلك، مت �شبط  املتبعة 
متلب�شاً يف املوعد الذي مت حتديده 
املوؤثرات  ت��روي��ج  و  ح��ي��ازة  بتهمة 

العقلية .
اال�شيوي  ال��زائ��ر  م��ع  وبالتحقيق   
احلبوبة  لكمية  بحيازته  اع��رتف 

امل�����ش��ب��وط��ة م���ع���ه، وبعد  امل���خ���درة 
ا����ش���ت���ك���م���ال ب�����اق�����ي االإج�������������راءات 
للجهات  واإح����ال����ت����ه  ال���ق���ان���ون���ي���ة 

املخت�شة لينال جزاوؤه العادل . 
 واأ�شاد العقيد اإبراهيم كبن مدير 
اإدارة مكافحة املخدرات بكافة فرق 
العمل من �شباط واأفراد على هذا 

االإجناز الذي حققوه، وما تكبدوه 
من جهد و وقت لالإطاحة بالتجار 
و مروجي تلك ال�شموم، موؤكداً يف 
باأعمالهم  الوقت ذاته ثقته بهم و 
بالغريبة  لي�شت  التي  االحرتافية 
ع��ل��ى اأب���ن���اء ���ش��رط��ة راأ�����س اخليمة 
من  بالكثري  �شجلهم  يحفل  ال��ذي 

ي�شهد  ال���ت���ي  ال��ه��ام��ة  االإجن��������ازات 
اأف���راد  عليها اجل��م��ي��ع. ك��م��ا ن��ا���ش��د 
امل��ج��ت��م��ع اإىل ����ش���رورة ال��ت��ك��ات��ف و 
و  االآف����ة  ل��ه��ذه  للت�شدي  ال��ت��ع��اون 
العمل على الق�شاء عليها حلماية 
م����ن خطر  اأب���ن���ائ���ن���ا و جم��ت��م��ع��ن��ا 

b.املخدرات
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غرفة ال�سارقة تنظم ور�سة عمل بعنوان )معا ن�ستثمر فكرتك(
•• ال�ضارقة-وام:

خورفكان  مدينة  فرع  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
مع  ب��ال��ت��ع��اون   - فكرتك  ن�شتثمر  معا   - ب��ع��ن��وان  عمل  ور���ش��ة 
برامج  �شل�شلة  وذلك �شمن  امل�شاريع  لتطوير  �شندوق خليفة 
ال��دورات وور�س العمل التي تنظمها فروع الغرفة خالل عام 

.2013
امل�شاريع  اأ�شحاب  من   53 فيها  �شارك  التي  الور�شة  وتهدف 
واملهتمني من خمتلف الفئات اإىل تعريفهم باأهداف ال�شندوق 
وبراجمه واآليات اال�شتفادة من خدماته واآليات تقدمي طلبات 

الدعم املادي.

واأ�شار املن�شوري اىل اأن الغرفة تعمل على تنمية ودعم الكوادر 
م��ن فائدة  ذل��ك  مل��ا يف  العمل احل��ر  ل��دخ��ول جم��ال  الوطنية 
االأزم���ات  م��واج��ه��ة  على  ق���ادرة  ق��وي��ة  اقت�شادية  بنية  ب��ن��اء  يف 

االقت�شادية.
اأعمال  ا�شت�شاري  اخلزميي  زاي��د  من  كل  الور�شة  على  اأ�شرف 
خليفة  ب�شندوق  والتعليم  التطوير  م��دي��ر  ال����داودي  ورائ���د 
واللذين تطرقا خاللها ايل العديد من املوا�شيع ذات العالقة 
ومدى  االأف��ك��ار  وتطوير  اإع���داد  كيفية  مثل  ال��ور���ش��ة  بعنوان 
اهمية الدار�شة االولية قبل تنفيذ امل�شروع اال�شتثماري وفئات 

امل�شاريع ال�شغرية وكيفية قيام التدريبات عليها لتطويرها.

الفروع  ����ش���وؤون  اإدارة  م��دي��ر  امل��ن�����ش��وري  حم��م��د  خليل  وق���ال 
االأع�شاء  م��ع  التوا�شل  اىل  دائ��م��ة  ب�شفة  ت�شعى  الغرفة  اإن 
امل�شاريع  ح��ول  ال�شباب  بني  الوعي  ن�شر  اأج��ل  من  واجلمهور 
ال�شغرية واأهميتها يف تنمية قدراتهم اال�شتثمارية ودور غرفة 
املبادرات الإيجاد  ال�شارقة وفروعها يف تقدمي  جتارة و�شناعة 
على  الغرفة  تعمل  كما  ال�شغرية..  امل�شاريع  تدعم  موؤ�ش�شة 
دعم وت�شجيع املواطنني على املبادرة بتنفيذ م�شاريع �شغرية 
ومتو�شطة وحتفيز اإبداعات ال�شباب وتطوير مهاراتهم ون�شر 
تناف�شي  مب�شتوى  ال�شغرية  امل�شاريع  عن  ال�شباب  بني  الوعي 
التجارة  جم����االت  يف  ال���ري���ادة  م�����ش��ت��وى  اإىل  يو�شلنا  حم��ل��ي 

وال�شناعة على ال�شعيد املحلي.

ور�سة عمل ملناق�سة املوازنة ال�سنوية لدائرة املوارد الب�سرية بال�سارقة لعام 2014
•• ال�ضارقة-وام: 

نظمت دائرة املوارد الب�شرية بال�شارقة ور�شة عمل ملديري االإدارات ونوابهم ملناق�شة موازنة الدائرة ال�شنوية 
لعام 2014 وحتديد احتياجات االإدارات لتحقيق االأهداف اال�شرتاتيجية للدائرة.

للدائرة  التقديرية  امل��وازن��ة  م�شروع  اإع��داد  عند  مراعاتها  الواجب  االأ�ش�س  مناق�شة  الور�شة  خ��الل  ومت 
املركزية اجلاري تطبيقها على  املالية  دائرة  املعمول بها يف  2014 وفق موازنة االن�شطة والنتائج  لعام 
ال�شوء على  الور�شة  و�شلطت  ال�شارقة.  لدوائر وموؤ�ش�شات وهيئات حكومة  التقديرية  املوازنة  م�شتويات 
اإىل ا�شتخدام موازنة الربامج  طبيعة وماهية وخ�شائ�س موازنة الربامج واالأن�شطة واحلاجة التنموية 
واالأن�شطة وا�شتخدامات موازنة الربامج واالأن�شطة يف الرقابة وتقييم االأداء. وركزت الور�شة على اأهمية 
ربط الربامج واالن�شطة مبوؤ�شرات االأداء والنتائج وربط االجناز باالنفاق مبا يوفر دقة يف احت�شاب املوازنة 
وحتقيق االأهداف اال�شرتاتيجية للدائرة. وجرى خالل الور�شة ا�شتعرا�س موازنة االأن�شطة والنتائج التي 

بداأت الدائرة تطبيقها اعتبارا من عام 2012 والنتائج املحققة.

�سلطان القا�سمي ي�سهد حفل تخريج طالب جامعة ال�سارقة
•• ال�ضارقة-الفجر:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
القا�شمي  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
حاكم  االأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
ال�شارقة  جامعة  رئي�س  ال�����ش��ارق��ة 
�شبقوهم  وم��ن  ال��ي��وم  خريجي  اأن 
هم  ال�شارقة  جامعات  اإن�����ش��اء  منذ 
طاقات تتزايد كل عام،، وقال اأنهم 
واكت�شبوا  واج��ت��ه��دوا  ج��دوا  �شباب 
ال���ت���ي مت�س  امل���ج���االت  امل��ع��رف��ة يف 
وبيئتنا،،  حياتنا  ج��وان��ب  خمتلف 
ون���ح���ن ن�����ش��ج��ع��ه��م ون���رع���اه���م بال 
الدرا�شة منذ  �شنوات  حدود خالل 
على  العمل  من  ومنكنهم  ال�شغر، 
التخرج،  ب��ع��د  اأه���داف���ه���م  حت��ق��ي��ق 
�شواء يف جمال العمل اأو يف الدرا�شة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي  وال���ب���ح���ث 
املاج�شتري والدكتوراه، فهم اأف�شل 
واأهم ما لدينا، بجهودهم املخل�شة 

وعطائهم املتميز.
األقاها  ك��ل��م��ة  ذل���ك يف  ���ش��م��وه  اأك����د 
ب���ح���ف���ل ت���خ���ري���ج ال�����ف�����وج ال���ث���اين 
الذي  ع�شرة  الثالثة  ال��دف��ع��ة  م��ن 
ال�����ش��ارق��ة بقاعة  اأق��ام��ت��ه ج��ام��ع��ة 
اأم�س  اجلامعية  ال�����ش��ارق��ة  مدينة 
عن  بالتعبري  اأ�شتهلها  )الثالثاء(، 
اأم��ام��ه يف  فرحة �شموه ح��ني ي��رى 
ال�شباب يف حفالت  ع��ام خ��رية  ك��ل 
ت��خ��ري��ج ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة، معربا 
�شموه عن �شعادته بنجاحهم، وعن 
ملجتمعاتنا  اأف�شل  لغد  فيهم  اأمله 
التهنئة  ق�����دم  ك���م���ا  اهلل،  اإن�������ش���اء 
بح�شولهم  ول��ذوي��ه��م  للخريجني 
املتميزة،  �شهاداتهم اجلامعية  على 
التقدم  دوام  جميعا  ل��ه��م  ومت��ن��ى 

والرقي باإذن اهلل تعاىل. 
ولتحقيق  اأن������ه  ����ش���م���وه  واأ������ش�����اف 
تاأهيل  ب�������ش���اأن  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ه����ذه 
تلبية  املتخ�ش�شة  الب�شرية  امل��وارد 
املجتمعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��ت��ط��ل��ب��ات 
وبناتنا  اأبنائنا  ولتمكني  ال�شاملة، 
االأكادميية  ال���ربام���ج  درا����ش���ة  م��ن 
جامعة  ف������اإن  ي���رغ���ب���ون���ه���ا،،  ال���ت���ي 
ال�����ش��ارق��ة ت��ت��ع��اون م��ع ال��ع��دي��د من 
لطرح  املتميزة  العاملية  اجلامعات 
الربامج االأكادميية اجلديدة يف كل 
البكالوريو�س  م�شتويات  على  عام، 
و�شاق  وال���دك���ت���وراه،  وامل��اج�����ش��ت��ري 
�شموه مثال لذلك فقال كربناجمي 
االإدارة  يف  وال��دك��ت��وراه  املاج�شتري 
جامعة  تطرحه  ال��ذي  الهند�شية، 
ال�������ش���ارق���ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع اإح�����دى 

اجلامعات الكندية املرموقة.
�شيوفر  اأن������ه  ع����ن  ����ش���م���وه  واأع����ل����ن 
وبناته  الأب���ن���ائ���ه  ال���درا����ش���ي���ة  امل���ن���ح 
املقبولني  املتميزين  الطلبة  م��ن 
التي  العليا،  ال��درا���ش��ات  ب��رام��ج  يف 
الأول  ال�شارقة  جامعة  �شتطرحها 
االأكادميي  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ع  م���رة 
اأعلن  اإن�شاء اهلل تعاىل، كما  القادم 
ال�شارقة  جامعة  اأن  قائال:  �شموه 
وبناتنا  اأبناءنا  تعيني  على  �شتعمل 
بالكليات  م���ع���ي���دي���ن  ب����وظ����ائ����ف 
واالأق�شام املختلفة اعتبارا من العام 
االأكادميي املقبل، كما �شتعمل على 
داخ���ل وخ����ارج اجلامعة  اب��ت��ع��اث��ه��م 
املاج�شتري  درج���ة  ع��ل��ى  للح�شول 
لالإن�شمام  ليتاأهلوا  وال��دك��ت��وراه، 
والبحثية  ال��ت��دري�����ش��ي��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ات 
ال�شارقة  وب��اأك��ادمي��ي��ة  ب��اجل��ام��ع��ة 

للبحوث.
ال�������ش���م���و حاكم  ����ش���اح���ب  وت����وج����ه 
اخلريجني  اإىل  بحديثه  ال�شارقة 
على  ح�����ش��ول��ك��م  اإن  ل���ه���م:  ف���ق���ال 
ي�شعكم  ال��ي��وم  العلمية  �شهاداتكم 
والرتقي،  ال��ت��ق��دم  �شلم  اأول  ع��ل��ى 
الدرجات  اإىل  �شعودكم  و�شيعتمد 
التالية على اأدائكم املهني يف عملكم 
اكت�شبتموه  ملا  ا�شتخدامكم  وح�شن 
من معرفة وقدرات ذهنية ومهارات 
اإليكم  املوكلة  املهام  الإجن��از  مهنية 

على اأح�شن وجه.
يف  اال���ش��ت��م��رار  على  �شموه  وحثهم 
واملعرفة  العلم  مناهل  من  التزود 
اأينما كانوا، واأن يتميزوا ويخل�شوا 
ويبتكروا  ي��ب��دع��وا  واأن  عملهم  يف 
واأن  ال����ع����م����ل  ه�������ذا  جم���������االت  يف 
وباملبادئ  ال��ك��رمي  باخللق  يتحلوا 
دائما  م��ف��ت��خ��ري��ن  االإ�����ش����الم����ي����ة، 
اأبناء وبنات جامعة ال�شارقة  باأنهم 

املتميزة. 
بتوجيه  ك��ل��م��ت��ه  ����ش���م���وه  واأن�����ه�����ى 
بجامعة  العاملني  جلميع  ال�شكر 
امل�شتويات، كما  ال�شارقة، وعلى كل 

يت�شاعد  وال��ذي  وخريجة  خريجا 
يوؤكد هذه احلقيقة  عام  بعد  عاما 
تطرح  اجلامعة  اأن  خا�شة  اأي�����ش��ا، 
االآن م��ن ال��ربام��ج االأك��ادمي��ي��ة ما 
يف  ب���رن���اجم���ا   )90( ع���ل���ى  ي���زي���د 
والبكالوريو�س  ال��دب��ل��وم  درج����ات 
واأن  وال�����دك�����ت�����وراه،  وامل���اج�������ش���ت���ري 
اأح����دث����ه����ا ه�����و ب����رن����ام����ج ل���درج���ة 
الهند�شية  االإدارة  يف  امل��اج�����ش��ت��ري 
واالإبداع، واآخر للدكتوراه يف االإدارة 
اجلامعة  وتطرحهما  الهند�شية، 
باال�شرتاك مع اجلامعة االأوىل يف 
كندا بهذا االخت�شا�س، موؤكدا باأن 
جميع ه��ذه ال��ربام��ج م��ع��رتف بها 
اأكادمييا، واأن اجلامعة تعمل دائما 
للح�شول على االعرتافات الدولية 
اأكادميية  برامج  فيما تطرحه من 
ك��االع��ت��م��اد ال��ع��امل��ي ال���ذي ح�شلت 
الهند�شي  عليه من هيئة االعتماد 
والتكنولوجيا  للهند�شة  االأمريكي 
املعروف عامليا )ABET( لثالثة 

برامج تطرحها كلية الهند�شة. 
وج����ري����ا ع���ل���ى ت��ق��ل��ي��د اأر�������ش������اه يف 
بتخريج  اجل����ام����ع����ة  اح����ت����ف����االت 
واخلريجات  اخل��ري��ج��ني  اأب��ن��ائ��ه��ا 
دعا االأ�شتاذ الدكتور �شامي حممود 
اخلريجني للوقوف وتقدمي حتية 
الآبائهم  باجلميل  وعرفان  اإج��الل 
واأم���ه���ات���ه���م واأول�����ي�����اء اأم�����وره�����م ، 
وتقديرهم  اح��رتام��ه��م  ليج�شدوا 

لت�شحياتهم. 
الن�س  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  اأع���ل���ن  و 

الربوتوكويل للتخريج فقال: 
ال�شيِخ  ��م��وِّ  ال�����شُّ ���ش��اح��ِب  )ح�����ش��رَة 
حممٍد  ب������ِن  ����ش���ل���ط���اَن  ال����دك����ت����ور 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ّي، 
وموؤ�ش�س  رئي�س  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��َم 
هوؤالِء  اأنهى  لَقْد  ال�شارقة،  جامعة 
الدرا�شاِت  ك��ل��ي��اِت:  م���ن  ال���ط���الب 
ال��ع��ل��ي��ا، وال�����ش��ري��ع��ِة وال���درا����ش���اِت 
والعلوِم  واالآداِب  االإ����ش���الم���ي���ِة، 
والعلوِم،  واالجتماعية،  االإن�شانية 
والهند�شِة،  االأع������م������اِل،  واإدارِة 
وكلية   ، واالت���������ش����اِل  وال����ق����ان����وِن، 
املجتمع متطلباِت التخرِج الالزمَة 
للح�شوِل على درجِة املاج�شترِي، اأو 
واإنني  الدبلوم،  اأو  البكالوريو�س، 
يل  املخولِة  ال�شالحياِت  على  بناًء 
منَحهم  اأُعلُن  االأمناِء  جمل�ِس  من 
الدرجاِت العلميَة التي ي�شتحُقونها، 
ه مع ما ُيالزم  �شِ كٌل بح�شِب تخ�شُّ
�شرٍف وحقوٍق  ال��درج��اِت من  ه��ِذِه 
وامتيازات، اأرجو يا �شاحَب ال�شمِو 
اأن تتف�شَل بت�شليِمهم �شهاداِت�ِهم(.

ال�شمو  ����ش���اح���ب  ت���ف�������ش���ل  ح���ي���ث 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
جامعة  رئ���ي�������س  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
�شعادة  يرافقه  ذل��ك  بعد  ال�شارقة 
االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ���ش��ام��ي حممود 
خريج  كل  بت�شليم  اجلامعة  مدير 
له  اإي��اه ومتمنيا  �شهادته م�شافحا 

م�شتقبال م�شرقا.
ث����م األ����ق����ى اخل����ري����ج ع���م���ر حممد 
را�����ش����د دمي����ا�����س ال�������ش���وي���دي من 
ك��ل��م��ة اخلريجني  ال��ق��ان��ون،  ك��ل��ي��ِة 
املفدى  ال��غ��ايل  وال��دن��ا  فيها:  ق��ال 
الأنف�شنا  ن���ب���ارك  م��ث��ل��م��ا  ���ش��ل��ط��ان، 
اليوم،  ف��رح��ت��ن��ا  وذوي���ن���ا  والأه���ل���ن���ا 
اأي�شا  نبارك ل�شموك هذه الفرحة 
الأنك اأنت من �شنعها بتوفيق ور�شا 
من اهلل العلي القدير، فاأنت الباين 
واأن���ت امل��وؤ���ش�����س واأن���ت امل��رب��ي واأنت 
والكثريين  اأو���ش��ل��ن��ا  ال���ذي  امل��وج��ه 
امل��ن�����ش��ة،،، من�شة  اإىل ه��ذه  غ��رين��ا 
الفوز  من�شة  واالع��ت��زاز،،،  الفخار 
واالن���ت�������ش���ار، ل��ن��ق��ف حت���ت راي����ات 
��ر، ومل تقف  ُن��ع��ل��ي ون��ع��مِّ ال���وط���ن 
م�����ش��اع��رك��م، م�����ش��اع��ر ويل االأم����ر 
االأم��ني عند ه��ذا احل��د بل اأب��ت اإال 
اأن ت�شارك االأب واالأم واالأخ واالأخت 
هذه االأفراح وهذه امل�شرات فاأي اأب 
ي��ا �شيدي  اأن���ت  اأم���ر  اأن���ت واأي ويل 
ل�شموك  �شكر  األ��ف  املبجل  ال��وال��د 
القلوب  ك���ل  ت��ق��ول��ه��ا  ك��م��ا  اأق��ول��ه��ا 
الكبار  ي��ق��ول��ه��ا  ك���م���ا  واالأل���������ش����ن، 
القا�شي  ي��ق��ول��ه��ا  ك��م��ا  وال�����ش��غ��ار، 

والداين.
ال�شمو  يا �شاحب  واأ�شاف: حلمك 
واحلكمة  بالفكر  هند�شته  ال���ذي 
اليوم  اأ���ش��ب��َح  وال���دع���م وال���رع���اي���ة 
االإعجاَب  ويثرُي  باجلماِل،  َينب�ُس 
واالح���رتام، من كل من  والتقدير 
من  ب��ه  يت�شل  اأو  ي����زوره  اأو  ي����راه 
قريب اأو بعيد، َزرعك الطيُب اأثمر 

واأينع ثمره، وبات له يف كل مو�شم 
ح�شن  وم�����ن  ح�������ش���اد،  اأو  ق���ط���اف 
طالعنا اأننا نحن اليوم ح�شاد هذا 
املو�شم الغني املبارك، الذي تطاولت 
باالأم�س  ك��ان��ت  اأر������س  يف  غ��را���ش��ه 
اليوم  وب���ات���ت  ج��������رداء،،  ����ش���ح���راء 
والعزمية  ال�شامية  االإرادة  وبفعل 
الربية �شرحا  املعتمدة على خالق 

�شاخما يعج بالعلماء واملتعلمني. 
واأ����ش���اف اخل���ري���ج: ال���ي���وم نقطف 
حتت  م��ن  بتخرجنا  ج��ه��دن��ا  ث��م��ار 
العالية  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  ق���ب���اب 
اليها ونعتز  التي نفتخر باالنتماء 
مب�شاعر الوالء لها الأننا نهلنا من 
حتتها واغرتفنا من عذب علومها 
من كلياتها الرائدة التي وفرت لنا 
كل ما نحتاج اإليه كطلبة علم، من 
اأك�شبتنا  التي  العلمية  خمترباتها 
النجاح  ق����واع����د  ع���ل���ى  ال���ت���م���ر����س 
ال����ذي ي���اأت���ي ب��ع��د ال��ت��ج��رب��ة، ومن 
تنموية  در���س  وق��اع��ات  حما�شرات 
اك�شبتنا علما غزيرا وفهما عميقا 
ووعيا متاأ�شاًل بف�شل نخبة مميزة 
بذلت  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من 
لديها من علم ومعرفة  ما  اق�شى 
لطلبتها  ليكون  ومهارات  وخ��ربات 
والتفوق  والريادة  واالإدراك  الفهم 

واالأ�شالة.
وق�����ال م���وؤك���دا ب�����اأن اأه�����م م���ا مييز 
ان��ه��ا تعمل على  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
العلمية  الطالب  تاأ�شي�س �شخ�شية 
من  الناجحة  واملهارية  والقيادية 
لها  التي  ال�شفية  االن�شطة  خالل 

املهني  التكوين  يف  ال��ف��اع��ل  اأث��ره��ا 
والعلمي للطالب حتى بدا وا�شحا 
مكانته  وال������داين  ل��ل��ق��ا���ش��ي  ج��ل��ي��ا 
االن�شطة  وكذلك  املميزة،  العلمية 
اأن املجال�س  اإىل  الال�شفية م�شريا 
العلمية  واجل��م��ع��ي��ات  ال��ط��الب��ي��ة 
واالأن��دي��ة وال��ن��دوات وور���س العمل 
لعبت  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  وامل�����وؤمت�����رات 
دوراً بارزاً يف اك�شاب طلبة اجلامعة 
العالقات  وبناء  القيادية  امل��ه��ارات 
التعامل  واأ���ش��ا���ش��ي��ات  االجتماعية 
ويف  واآداب����ه  و�شلوكياته  اجل��م��اع��ي 
واأ�شوله  احل������وار  اآداب  ت��ر���ش��ي��خ 
ف�����ش��ال ع��ن االن��ف��ت��اح ع��ل��ى العامل 
الوطنية  الهوية  على  احلفاظ  مع 
االأ�شيلة،  وال��ت��ق��ال��ي��د  وال����ع����ادات 
ل��ت��ك��ون امل��ح�����ش��ل��ة يف ال��ن��ه��اي��ة لكل 
هذا العمل اجلاد والدوؤوب تخريج 
م���ت���وازن���ة  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ذو  ط����ال����ب 
وقيادية ب�شعة علم وخربات عملية 
اأ�شواق  جعلت  تخ�ش�شية  ومهارات 
على  وحت��ر���س  اإل��ي��ه  ت�شعى  العمل 

ا�شتقطابه مليادينها. 
اإىل  ك��ل��م��ت��ه  اخل����ري����ج يف  وت����وج����ه 
االآب������اء واالأم����ه����ات ف��ق��ال ل��ه��م: يف 
قلوبنا كلماٌت نتوًق اأن َتلفها املُهج، 
مع  لكم  نهديها  امل��اآق��ي،  وحَتر�شها 
والتقدير..  احل���ب  ك��ل��م��ات  اأع��م��ق 
اأجلنا  ���ش��ه��رت م��اآق��ي��ك��م م��ن  ف��ل��ك��م 
وقدمتم  وب���ذل���ت���م  ���ش��ح��ي��ت��م  وك����م 
العظيمة،  اللحظة  ل��ه��ذه  ان��ت��ظ��اراً 
طوبى لتلك االنامل الطاهرة التي 
العرفان  ف��ج��ن��ت  ال��رع��اي��ة  اأع��ط��ت 

واالمتنان وطوبى للقلوب احلانية 
فح�شدت  احل�������ب  زرع��������ت  ال����ت����ي 
الوفاء وال��والء، كما توجه بال�شكر 
وال��ت��ق��دي��ر اإىل ك��ل ال��ق��ائ��م��نَي على 
اأع�شاِء  وخ��ا���ش��ة  اجل��ام��ع��ة،  اأم�����ِر 
ال��ه��ي��ئ��ت��نِي ال��ت��دري�����ش��ي��ِة واالإداري������ِة 
العلميِة  بالكفاءِة  لهم  �شهد  الذين 
والَتفاين  واالإخ��ال���ِس  املتخ�ش�شِة 

يف الَعَطاِء.
اإىل  ك��ل��م��ت��ه  ت��وج��ي��ه  اإىل  وان���ت���ه���ى 
ان  لهم:  فقال  اخلريجني  زمالئه 
هذه املحطة هي بداية حياتنا وهي 
املخل�س  احلقيقي  عطائنا  ب��داي��ة 
جميعا  م���ن���ا  امل��ن��ت��ظ��ر  وال����������دوؤوب 
باالأم�س  ك��ان  فما  اأوطاننا  لتنمية 
ك�����ان اك���ت�������ش���اب ل��ل��ع��ل��م وامل����ع����ارف 
واخل�����ربات اأم����ا ال��ي��وم ف��ه��و بداية 
الطريق لرتجمة كل ذلك اىل عمل 
واإجن��ازات فلنكن دائما على العهد 
ولنويف بالوعد ولنكن جميعا خري 
وطلب  احلبيبة،  جلامعتنا  �شفراء 
عميق  ويف  م��ع��ه  ي��ع��ل��ن��وا  اأن  م��ن��ه��م 
نعمل،  نبني  ان  اق�شمنا  قلوبهم: 
نعمل نخل�س نعمل نخل�س ، مهما 

ع�شنا نخل�س نخل�س.
توجه  اخل��ري��ج��ني  كلمة  وب��ان��ت��ه��اء 
اإىل  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  �شاحب 
حيث  اجلامعية  املدينة  قاعة  بهو 
ن�����واب مدير  ت��ف�����ش��ل مب�����ش��اف��ح��ة 
واأع�شاء  كلياتها  وعمداء  اجلامعة 
اإياهم  ���ش��اك��را  التدري�شية  هيئتها 
جميعا على اجلهود املبذولة لتاأهيل 

هذه الكوكبة من اخلريجني. 

على  اأمنائها  جمل�س  اأع�شاء  �شكر 
جهودهم املخل�شة وعملهم الدوؤوب 
ل��الرت��ق��اء ب��ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة اإىل 
�شموه  روؤي��ة  يحقق  ال��ذي  امل�شتوى 
�شاخمة  علم  كمنارة  لها  ال�شاملة 
العلمي  وال��ب��ح��ث  وامل��ع��رف��ة  للعلم 

الهادف خلدمة املجتمع. 
بو�شول  ب��داأ  التخريج  حفل  وك��ان 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  م���وك���ب 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ح���اك���م ال�������ش���ارق���ة، ح���ي���ث ك�����ان يف 
و�شوله  ل�����دى  ����ش���م���وه  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
العهد  وىل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن 
نائب حاكم ال�شارقة ، و�شمو ال�شيخ 
نائب  القا�شمي  �شامل  بن  اهلل  عبد 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، وال�����ش��ي��خ حممد 
دائرة  رئي�س  القا�شمي  �شعود  ب��ن 
املركزية، وال�شيخ ع�شام بن  املالية 
رئي�س  القا�شمي  حميد  ب��ن  �شقر 
مكتب �شمو احلاكم، وال�شيخ خالد 
القا�شمي  �شلطان  بن  اهلل  عبد  بن 
البحرية  امل����وان����ئ  دائ�������رة  رئ���ي�������س 
�شلطان  وال�������ش���ي���خ  واجل������م������ارك، 
القا�شمي  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  اأح���م���د  ب���ن 
لالإعالم،  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�س 
وال�����ش��ي��خ ���ش��امل ب��ن ع��ب��د الرحمن 
ب���ن ����ش���امل ال��ق��ا���ش��م��ي م���دي���ر عام 
عبد  ومعايل  احلاكم،  �شمو  مكتب 
وزير  العوي�س  الرحمن بن حممد 
�شامي  الدكتور  واالأ�شتاذ  ال�شحة، 
ال�شارقة،  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  حم��م��ود 
ب��ن هندي  و���ش��ع��ادة حم��م��د جمعة 
الإمارة  اال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س 
ال�شارقة، و�شعادة عبد الرحمن بن 
علي اجلروان امل�شت�شار يف الديوان 
بن  اأحمد  را�شد  و�شعادة  االأم��ريي، 
االأم���ريي،  ال��دي��وان  رئي�س  ال�شيخ 
العوي�س  حممد  اهلل  عبد  و���ش��ع��ادة 
رئ��ي�����س دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة واالإع�����الم، 
املو�شى  ذي�������اب  حم���م���د  و�����ش����ع����ادة 
امل�����ش��ت�����ش��ار يف ال���دي���وان االأم�����ريي، 
احلميد  ع���ب���د  ع���م���رو  وال����دك����ت����ور 
م�����ش��ت�����ش��ار ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
العايل،  التعليم  ل�شوؤون  ال�شارقة 
وحم��م��د ح��م��دان ب��ن ج��ر���س مدير 
بال�شارقة،  اجلامعية  املدينة  ع��ام 
املجل�شني  اأع���������ش����اء  م�����ن  وع�������دد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي واال���ش��ت�����ش��اري الإم����ارة 
ال�شارقة واأع�شاء من جمل�س اأمناء 

اجلامعة.
التخريج  ح��ف��ل  ف��ع��ال��ي��ات  وك���ان���ت 
عبد  الدكتور  االأ�شتاذ  اأداره  ال��ذي 
الطلبة  ���ش��وؤون  عميد  امل��ن��ي��زل  اهلل 
ورئ���ي�������س جل���ن���ة ال���ت���خ���ري���ج ب�����داأت 
ب��ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي وت�����الوة اآي����ات 
ب��ي��ن��ات م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م قراأها 
ال�شامرائي،  املاج�شترياأمين  خريج 
ث��م األ��ق��ى االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور �شامي 
كلمة،  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  حم���م���ود 
معاين  باأ�شمى  م�شتهلها  يف  تقدم 
�شاحب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  التهنئة 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
رئي�س  ال�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م  االأع���ل���ى 
ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة، ب��ت��خ��ري��ج هذه 
اخلريجني،  من  اجلديدة  الكوكبة 
اأرواح���ه���م واآلهم  ال��ذي��ن ق���ال ب���اأن 
وذويهم تغمرها الفرحة والب�شرى 
اإجناز  من  حققوه  مبا  فقط  لي�س 
هذه  ومل�شاركتهم  ب��ل  ك��ب��ري  علمي 
�شاحب  قبل  من  وذوي��ه��م  الفرحة 
قال  ال���ذي  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو 
عزهم  فيها  لهم  حقق  �شموه  ب���اأن 
واالجتماعية  العلمية  ومكانتهم 
التهنئة  ق������دم  ك���م���ا  وال����وط����ن����ي����ة 
واأمهاتهم  والآب��ائ��ه��م  للخريجني، 

واأولياء اأمورهم واأ�شاتذتهم. 
اأن مواكب  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  واأك����د 
ال��ع��ل��م وال����ن����ور ك���ث���رية ت��ل��ك التي 
العلي  اهلل  م����ن  ب��ف�����ش��ل  ت���دف���ق���ت 
ال��ق��دي��ر م���ن حت���ت ق���ب���اب جامعة 
ارتفعت  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة 
واملعايري  االأ����ش�������س  ���ش��م��ن  ع��ال��ي��ة 
لقيمة  واالأخ����الق����ي����ة  االإن�������ش���ان���ي���ة 
واملتعلمني  وال����ع����ل����م����اء  ال����ع����ل����م 
والعملية  التخ�ش�شية  واآث���اره���م 
الب�شرية  النه�شة  وتنمية  بناء  يف 
احل�������ش���اري���ة مب��خ��ت��ل��ف اآف���اق���ه���ا، 
م�شريا اإىل اأن هذا بحد ذاته �شكل 
التعليمية  للبيئة  ال��ع��ام��ة  االأط����ر 
والتاأهيلية يف جامعة ال�شارقة التي 
اإط����اره لتكون:  ���ش��ع��اره��ا يف  رف��ع��ت 
متميز،  لتعليم  ���ش��ام��ل��ة،  )ج��ام��ع��ة 
وبروؤية عاملية، تتفاعل مع املجتمع 
املحيط(، ولتقوم اإ�شرتاتيجية هذا 
ال�شعار والعمل االأكادميي والعلمي 
الالزم لتحقيقه على تقنني اأدوات 
اجل���ام���ع���ة وو���ش��ائ��ل��ه��ا واأه���داف���ه���ا 
وغاياتها ولتتمازج مع هذه الروؤية 
لذلك  واأ���ش��اف:  ال�شامية،  العامة 
اليوم  تقدم  ال�شارقة  جامعة  ف��اإن 
العلمية  امل��ع��رف��ة  م�شتويات  اأع��ل��ى 
تعليمية  م��ن��اه��ج  اإط����ار  يف  للطلبة 
واالأ�شمل،  واالأع������م  االأح������دث  ه���ي 
واال�شتدامة  البيئة  ت��راع��ي  وال��ت��ي 
وحتقيق  البيئة  ع��ل��ى  للمحافظة 
والنمو  االج���ت���م���اع���ي  ال�����رتاب�����ط 

االقت�شادي والثقايف. 
وا�شتعر�س الدكتور �شامي حممود 
فقال:  ال�����ش��ارق��ة  جامعة  اإجن����ازات 
العلمية  امل���ن���اخ���ات  ه����ذه  ويف  اأن�����ه 
جامعة  ح���ق���ق���ت  واالإب�������داع�������ي�������ة 
ال�����ش��ارق��ة ال��ك��ث��ري م���ن االإجن�����ازات 
م��ن طلبة  ف��وز خم�شة  منها:  ذك��ر 
العلوم  ب��ك��ل��ي��ة  امل���ع���ل���وم���ات  ت��ق��ن��ي��ة 
باإحدى  وال��ث��اين  االأول  باملركزين 
اجلامعة  وف��وز  الكربى،  امل�شابقات 
اأف�شل  جل����ائ����زة  ال����ث����اين  ب���امل���رك���ز 
وح�شولها  االآيل،  احلا�شب  برامج 
ت��ق��دي��ري��ة يف تطوير  ع��ل��ى ج��ائ��زة 
االأول  وامل��رك��ز  الال�شلكية  البيئة 
من  امل�شتوحاة  االأزي���اء  ت�شميم  يف 
االإ�شاءة، باالإ�شافة اإىل اإجناز طلبة 
االخرتاعات  من  للعديد  اجلامعة 
والتي  الهامة  العلمية  واالبتكارات 
كان منها: اخرتاع �شندوق ال�شالمة 
املرورية لل�شيارات، واخرتاع حاوية 
للحفاظ  تنبيه  اإليكرتونية وجهاز 
باملراكز  وال���ف���وز  امل��ق��ت��ن��ي��ات،  ع��ل��ى 
هند  ال�شيخة  م�شابقة  يف  االأوىل 
وفوز  الكرمي،  للقراآن  مكتوم  بنت 
القيادة  ب��ج��ائ��زة  ال�����ش��ي��دل��ة  ك��ل��ي��ة 
كلية  كاأف�شل  االأ�شيوية  التعليمية 
طالباتها  وف��وز  ال�شيدلة،  لتعليم 
بجائزة اأف�شل )بو�شرت( �شيدالين 
مب����وؤمت����ر ال�������ش���الم���ة ال����دوائ����ي����ة، 
العلوم  ك��ل��ي��ة  م���ن  وف�����وز ط��ال��ب��ات 
مب�شابقة  االأول  باملركز  ال�شحية 
الثال�شيميا على م�شتوى جامعات 
ال���دول���ة، وف����وز ط��ال��ب��ات م��ن كلية 
االأ�شنان بجائزة اأف�شل بحث علمي 
مبوؤمتر دويل عقد بالفجرية، كما 
اإجن��ازات طلبة اجلامعة  ا�شتعر�س 
والريا�شية،  الفنية،  الال�شفية، 
حققوا  اجل��ام��ع��ة  ط��ل��ب��ة  اأن  ف��ق��ال 
ال���ع���دي���د م���ن ه����ذه امل���ن���ج���زات من 
امل�شرح  جم��م��وع��ة  ح�����ش��ول  بينها: 
مهرجان  ج��وائ��ز  على  الطلبة  م��ن 
البيان امل�شرحي باخلرطوم وكذلك 
يف االأردن، وتفوق الطلبة الريا�شي 
حيث ح�شلوا على املركز االأول على 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  م�شتوى 
وكرة  الطائرة  والكرة  ال�شلة  بكرة 
الريا�شي  االحت��اد  وبطولة  القدم 

اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال�شطرجن  ل��ف��ردي 
ب��ط��ول��ة اخلليج  ف���وز اجل��ام��ع��ة يف 
الطبية 2013،، وغري ذلك الكثري 
باأنها  ق����ال  ال���ت���ي  االإجن��������ازات  م���ن 
العامة  امل��ن��ه��ج��ي��ة  ���ش��م��ن  حت��ق��ق��ت 
حلياة الطلبة اجلامعية يف جامعة 
االأن�شطة  ت���ويل  وال���ت���ي  ال�����ش��ارق��ة 
بيئة  يف  خا�شة  اأهمية  الال�شفية 
التحتية  بنيتها  جتهيز  مت  علمية 
باملعامل واملختربات واال�شتديوهات 
وخمتلف املرافق والوحدات، والتي 
واالأكرث  عامليا  االأح���دث  باأنها  اأك��د 
املعطيات  م��ع  وت��ط��اب��ق��ا  ان�����ش��ج��ام��ا 
مقعد  على  الطالب  يتلقاها  التي 
الدر�س يف قاعات و�شفوف درا�شية 
م����زودة ب���اأح���دث م��ا ت��و���ش��ل��ت اإليه 
الو�شائل  جم��االت  يف  التكنولوجيا 
ذلك  واأن  وال��ت��ع��ل��م��ي��ة،  التعليمية 
ك����ل����ه ي����دع����م����ه ب������رام������ج وخ���ط���ط 
تدريب للطلبة يف اجلامعة نف�شها 
احلكومية  ال���ع���م���ل  م���ي���ادي���ن  ويف 
وميادين  ال����ع����دي����دة،  واخل���ا����ش���ة 
تدريب الطلبة الدولية من خالل 
امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��ب��ادل عرو�س 
اأو�شح  ال��ت��دري��ب )اإي��ا���ش��ت��ا( وال��ت��ي 
ب����اأن ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة وك���وادره���ا 
الوطنية،  جل��ن��ت��ه��ا  ه���ي  امل��خ��ت�����ش��ة 
اتفاقيات  جميع  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  كما 
والعلمي  االأك������ادمي������ي  ال����ت����ع����اون 
كثري  م��ع  اجل��ام��ع��ة  عقدتها  ال��ت��ي 
واملراكز  وامل��ع��اه��د  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
تق�شي  العريقة  العاملية  العلمية 
بتبادل عرو�س تدريب الطلبة مع 
االأبحاث  واإج��راء  ال�شارقة،  جامعة 
اأع�شاء  وت��ب��ادل  امل�شرتكة  العلمية 
متازج  بهدف  التدري�شية  الهيئات 
اخل��ربات وامل��ه��ارات والتي قال باأن 
 )140( االآن  ح��ت��ى  ب��ل��غ  ع���دده���ا 
اأك���ادمي���ي وعلمي  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة 
جامعات  مع  اتفاقية   )52( منها 
عاملية  ع��ل��م��ي��ة  وم����راك����ز  وم���ع���اه���د 
وموؤ�ش�شات  وزارات  م��ع  وال��ب��اق��ي 
موؤكدا  الدولة،  يف  وطنية  وهيئات 
باأن معظمها اأجنزه �شاحب ال�شمو 
رئي�س اجلامعة وموؤ�ش�شها �شخ�شيا 
الق�شوى  باأهميتها  ���ش��م��وه  لعلم 
وم�شتقبل  ح���ا����ش���ر  ����ش���ن���اع���ة  يف 
م�شريا  وتقدمها  ال�شارقة  جامعة 
اإجن�����ازه  مت  ق���د  م���ا  م��ن��ه��ا  اأن  اإىل 
ال���ع���ام اجل�����اري م��ث��ل ات��ف��اق��ي��ة مع 
ج��ام��ع��ة ي����ورك ال��ك��ن��دي��ة واأخ����رى 
االإ�شبانية  ق���ريون���ا  ج��ام��ع��������ة  م���ع 
وكذلك مع جامعة اأمري �شونغكال 
التايلندية، باالإ�شافة اإىل اتفاقيات 
م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات وط��ن��ي��ة ك��ث��رية كان 
ال�شارقة  مدينة  مع  اتفاقية  منها 
ل��ل��خ��دم��ات االإن�������ش���ان���ي���ة، واأخ�����رى 
ل��الأمل��ون��ي��وم يف  اإمي���ال  م��ع موؤ�ش�شة 

الدولة.
اأنه  اجلامعة  مدير  كلمة  يف  وج��اء 
كان من نتائج ذلك كله تزايد اأعداد 
بجامعة  ل��الل��ت��ح��اق  ي�����ش��ع��ون  م���ن 
العلم  ل��ه��م  ل��ي�����ش��م��ن��وا  ال�������ش���ارق���ة 
تتطلبها  ال��ت��ي  وامل���ه���ارة  وامل��ع��رف��ة 
بالتايل  وي�شمنوا  العمل،  اأ���ش��واق 
الوظيفي،  اأو  امل��ه��ن��ي  م�شتقبلهم 
وه���و اأم����ر ق���ال ب���اأن���ه ي���وؤك���ده عدد 
الذين يدر�شون يف جامعة ال�شارقة 
األف  ال��� )12(  االآن وال��ذي جت��اوز 
قبول  معدالت  مع  وطالبة،  طالبا 
املختلفة  تخ�ش�شاتها  يف  الطلبة 
والتي و�شلت اإىل %88 كمتو�شط 
الطلبة  ا���ش��ت��ق��ط��اب  اإط�����ار  يف  ع���ام 
كما  علميا،  واملتميزين  املتفوقني 
الدفعة  ه�����ذه  خ���ري���ج���ي  ع�����دد  اأن 
الطبية  وال���ك���ل���ي���ات  وخ��ري��ج��ات��ه��ا 
والعلوم ال�شحية والفنون اجلميلة 
 )920( نحو  والبالغ  والت�شميم 
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اأخبار ال�ساعة: املوؤ�س�سة الع�سكرية الإماراتية مبعث فخر واعتزاز
االإماراتية  الع�شكرية  االأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت   . وال��دول��ي��ة 
م�شايرة  ا�شتطاعت  كما  طالبها  تاأهيل  جهة  م��ن  طيبة  ب�شمعة  حتظى 
مثيالتها من االأكادمييات العاملية العريقة ولعل هذا من اأ�شباب التناف�س 
من قبل الدول ال�شقيقة وال�شديقة للح�شول على مقاعد يف اأكادميياتنا 
الع�شكرية اإذ تتمتع كلية القيادة واالأركان مب�شتوى عال ومكانة تعليمية 
متقدمة وقد جعلتها هذه املكانة تت�شدر منابع العلم والفن الع�شكري يف 
اأخبار  . وقالت  االأخرى  الع�شكرية  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  امل�شلحة  القوات 
ال�شاعة يف ختام مقالها االإفتتاحي اإن تعدد م�شاركة قواتنا امل�شلحة �شمن 
دور كبري  لها  كان  التي  االإن�شانية  االإغاثة  ال�شالم وعمليات  قوات حفظ 
اأنحاء العامل قد  يف دعم االأمن وال�شلم الدوليني وتعزيزهما يف خمتلف 
وال�شيا�شة  االأ�شيلة  املبادئ  بذلك  منتهجة  اأجمع  العامل  اح��رتام  اأك�شبها 

احلكيمة التي اأر�شتها قيادة الدولة . 

ا�شتقاللها  و�شيانة  احل�شارية  دولتنا  مكت�شبات  الدرع احل�شني حلماية 
للدرا�شات  االإم����ارات  مركز  ت�شدرها  التي  الن�شرة  واأ���ش��اف��ت  و�شيادتها. 
بتوجيهات  ت�شتنري  واالأركان  القيادة  كلية  االإ�شرتاتيجية”..اأن  والبحوث 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى  الر�شيدة  القيادة 
نهيان رئي�س الدولة القائد االأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل وحتر�س 
امل�شلحة.  لقواتنا  كافة  والتحديث  والتطوير  التقدم  اأ�شباب  توفري  على 
واأ�شارت اإىل اأن الكلية تعترب رافدا رئي�شيا جلهة تاأهيل وتدريب وتدري�س 
اجلوية  ال��ف��روع  خمتلف  يف  واالإدارة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  لتمكينهم  ال�����ش��ب��اط 
والبحرية والربية واالإ�شهام بفاعلية يف حتديث القوات الوطنية لتواكب 
كل ما هو جديد يف عامل التدريب والت�شليح والعلوم الع�شكرية وحتقيق 
االأمن واال�شتقرار والتنمية امل�شتدامة يف دولتنا الغالية . واأكدت حر�س 
دولة االإمارات العربية املتحدة على بناء جي�س ع�شري وقوي يعتمد على 

الكفاءات الوطنية املت�شلحة بالعلم واالإميان بوطنها وبر�شالتها الوطنية 
م�شرية  امل�شلحة  ال��ق��وات  بناء  عملية  تواكب  حيث  واالإن�شانية  والدولية 
اإن القوات امل�شلحة  النه�شة ال�شاملة التي ت�شهدها البالد اليوم . وقالت 
االإماراتية تقف اليوم يف م�شاف جيو�س الدول املتقدمة ت�شليحا وتدريبا 
املواتية  الظروف  لها وتهيئة  الر�شيدة  القيادة  وتقنية وذلك بف�شل دعم 
التكنولوجيا  ع�شر  يف  واق��ت��دار  بثقة  التقانة  ت��ط��ورات  اأح��دث  ال�شتيعاب 
الع�شكرية التي ت�شكل اليوم ع�شبا مهما يف ت�شكيل اجليو�س احلديثة مع 
التطور الذي ت�شهده االأ�شلحة بكل درجاتها والوقوف على اأهبة اال�شتعداد 
اإقليمية مت�شارعة على  العايل للدفاع عن حمى الوطن يف ظل متغريات 
لقيادتنا  واحلكيمة  ال�شائبة  ال��روؤي��ة  وت��اأك��ي��د  االأو���ش��ط  ال�����ش��رق  �شعيد 
الر�شيدة التي اأعطت جهدها واهتمامها و�شخرت كل االإمكانات لتطوير 
االإقليمية  االأم��ن��ي��ة  املنظومة  يف  مهما  رقما  يجعلنا  م��ا  امل�شلحة  قواتنا 

•• اأبوظبي-وام:

اأن القوات امل�شلحة االإماراتية تقف يف م�شاف  اأخبار ال�شاعة  اأكدت ن�شرة 
القيادة  دع��م  بف�شل  وتقنية  وت��دري��ب��ا  ت�شليحا  املتقدمة  ال���دول  جيو�س 
املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  التقانة..اإ�شافة  تطورات  اأحدث  وا�شتيعاب  لها  الر�شيدة 
االأكادميية الع�شكرية حتظى ب�شمعة طيبة ومب�شتوى عال ومكانة تعليمية 
متقدمة. وحتت عنوان املوؤ�ش�شة الع�شكرية االإماراتية مبعث فخر واعتزاز 
واالأركان  القيادة  دورة  تخريج  حفل  �شهدت  اأبوظبي  العا�شمة  اإن  قالت 
امل�شرتكة الثانية والع�شرين يف كلية القيادة واالأركان التي تعد واحدة من 
اأهم كليات االأرك��ان يف املنطقة ومبعث فخر واعتزاز وطنيني مبا تقدمه 
العلمية   .. فيها  الدار�شني  وق��درات  لتطوير مهارات  وتاأهيل  تدريب  من 
منها والع�شكرية مبا ي�شهم يف حتديث قواتنا امل�شلحة وتطويرها التي تعد 

هيئة اآل مكتوم اخلريية تعتزم بناء م�ست�سفى خريى يف الزرقاء بالأردن

طالب زايد العليا مبراكزها بالغربية يوؤدون امتحانات نهاية الف�سل الدرا�سي الثالث بلدية الغربية تبداأ تنفيذ خمطط لتطوير وجتميل مدينة ليوا

•• عمان -وام:

اخلريية  مكتوم  اآل  هيئة  تعتزم 
اإن�������ش���اء م�����ش��ت�����ش��ف��ى ل����ل����والدة فى 
حمافظة الزرقاء باململكة االأردنية 
امل�شت�شفى  و�شيحمل   . الها�شمية 
ا�شم م�شت�شفى اآل مكتوم اخلريى 
�شمو  نفقة  على  و�شيبنى  للتوليد 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير املالية راعي 
مقابل  اأر����س  قطعة  على  الهيئة 

م�شجد اآل مكتوم.
الفرتة  ال��ه��ي��ئ��ة خ����الل  و���ش��ت��ق��وم 
با�شت�شاري  باال�شتعانة  ال��ق��ادم��ة 
ل����و�����ش����ع ال���ت�������ش���م���ي���م اخل����ا�����س 
مب�شورة  واال�شرت�شاد  بامل�شت�شفى 
ب���دب���ى فيما  ل��ط��ي��ف��ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
واأي�شا  الفنية  ب��اجل��وان��ب  يتعلق 
لها  ال��ت��ق��دي��ري��ة  التكلفة  حت��دي��د 
امل�شت�شفى  ت�شييد  ل��ب��دء  مت��ه��ي��دا 

خالل العام احلاىل.
مدر�شة  اإن�شاء  الهيئة  تعتزم  كما 
االح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ل����الأط����ف����ال 
ملحقة  الدماغي  ال�شلل  اخلا�شة 
بالزرقاء  الدماغى  ال�شلل  مبركز 
الذى مت ت�شييده تربعا من هيئة 
 2003 ع��ام  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل 
بال�شلل  العناية  موؤ�ش�شة  جلمعية 
الهيئة  وت��ق��وم  ب���االأردن  الدماغي 
�شمن  اجلمعية  وتديره  بتمويله 

�شتة مراكز تابعة لها.
ال���ت���ى تعترب  امل���در����ش���ة  و����ش���ت���ق���ام 
مدر�شة منوذجية لل�شلل الدماغي 
باملركز  ملحقة  اأر���س  قطعة  على 
مربعا  م�����رتا   750 م�����ش��اح��ت��ه��ا 
درا�شية  ف�����ش��ول  اأرب����ع����ة  وت�����ش��م 
الرو�شة  م��رح��ل��ة  ف���ى  ل��الأط��ف��ال 
والتمهيدي وحتى ال�شف ال�شاد�س 
االبتدائي ويت�شع الف�شل حلوايل 
بهدف  وذل���ك  وطفلة  طفال   12
لالأطفال  التعليم  خدمة  تقدمي 
اجلمعية  خ��دم��ات  م��ن  املنتفعني 
العالج  لق�شم  ردي��ف  ب��دور  وتقوم 
�شحة  م����دي����ري����ة  يف  ال���ط���ب���ي���ع���ي 

الزرقاء.
خدماتها  ف���ى  امل��در���ش��ة  و���ش��ت��ت��ب��ع 
االأ����ش���ال���ي���ب اخل���ا����ش���ة وال���ط���رق 
احل���دي���ث���ة ل��ت��م��ك��ني ال���ط���ف���ل من 
احلركية  �شعوباته  على  التغلب 
والنطقية  واالت�شالية  واحل�شية 
برامج  تقدمي  واأي�شا  والتعليمية 
خا�شة بالعالج الطبيعي والتطور 
وحت�شني  وال���وظ���ي���ف���ى  احل����رك����ي 
االأطفال  عند  واالت�����ش��ال  النطق 
وت����ط����وي����ر ال���ط���ف���ل ح���رك���ي���ا عن 
طريق اإجراء التمارين الريا�شية 
فردية  ب�شورة  باإعاقتهم  اخلا�شة 

وجماعية.
اال�شت�شاريني  اأحد  تكليف  و�شيتم 
املدر�شة  لالطالع على احتياجات 
واجلوانب الفنية املتعلقة بطبيعة 
خدماتها وت�شميم املبنى وحتديد 

•• مدينة زايد-وام:

الف�شل  نهاية  امتحانات  انطلقت 
االأ�شبوع  ه����ذا  ال���ث���ال���ث  ال���درا����ش���ي 
والتاأهيل  الرعاية  مراكز  بعدد من 
التابعة ملوؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية 
االحتياجات  وذوي  االإن�������ش���ان���ي���ة 

اخلا�شة باملنطقة الغربية.
�شيف  حم����م����د  امل����ه����ن����د�����س  وق���������ام 
ال��ع��ري��ف��ي ال��ق��ب��ي�����ش��ي رئ��ي�����س قطاع 
ذوي االحتياجات اخلا�شة باملوؤ�ش�شة 
باالإنابة مبتابعة �شري االمتحانات يف 
تلك املراكز من خالل تلقيه تقارير 
اأداء  املراكز حول  يومية من مدراء 
للدمج  املر�شحني  ال�شيما  الطالب 
املقبل  العام  احلكومية  امل��دار���س  يف 
التي  لالأ�شئلة  ا�شتيعابهم  وم���دى 
مت �شياغتها بالتن�شيق والتعاون مع 

جمل�س اأبوظبي للتعليم.
ارتياحه  ع����ن  ال���ع���ري���ف���ي  واأع��������رب 
مل��ج��ري��ات االم��ت��ح��ان��ات وذل����ك من 
لكيفية  ال��ي��وم��ي��ة  متابعتها  خ���الل 
التي  وال�����ش��ع��وب��ات  ال���ط���الب  اأداء 
ي��واج��ه��ون��ه��ا وال��ع��م��ل ع��ل��ى ح��ل��ه��ا . 
الرتبية  وزارة  اإىل  بال�شكر  وتوجه 
اأبوظبي للتعليم  والتعليم وجمل�س 
من  وذل��ك  املوؤ�ش�شة  م��ع  لتعاونهما 
ع��دة جت���ارب ناجحة تهدف  خ��الل 

ا�شتفادتها من املركز واالحتياجات 
حيث  االنتقال  كو�شائل  ال��الزم��ة 
يجئ معظم اأ�شحاب احلاالت من 

مناطق بعيدة.
الطفل  احل�����������االت  ه�������ذه  وم�������ن 
اخلبا�س  ع��ط��اهلل  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ب���ال�������ش���ف اخل���ام�������س االب���ت���دائ���ي 
ويح�شره  ويتلقى عالجا طبيعيا 
وال��������ده ووال������دت������ه ث������الث م����رات 
اإنه  وال�����ده  وي���ق���ول   .. اأ���ش��ب��وع��ي��ا 
لكنهم  ح���ال���ت���ه  يف  حت�����ش��ن��ا  مل�������س 
انتقال  و�شيلة  توفر  عدم  ي�شكون 
جا�شم  يو�شف  الطفل  وك��ذل��ك   ..
حم��م��د ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر ثالث 
وي��ت��ل��ق��ى ع��الج��ا طبيعيا  ���ش��ن��وات 
ثالث  ووال��دت��ه  وال���ده  ويح�شره 
اأي�شا من منطقة  اأ�شبوعيا  مرات 
ت��ت��ب��ع املفرق  امل���رك���ز  ب��ع��ي��دة ع���ن 
توفر  ع��دم  م�شكلة  نف�س  وي��ع��اين 
و���ش��ي��ل��ة ان���ت���ق���ال ه���و وغ�����ريه من 

االأطفال.
ال��ط��ف��ل��ني وجميع  وال������دا  ووج�����ه 
اأول��ي��اء اأم��ور االأط��ف��ال ال�شكر اإىل 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
را�شد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  و���ش��م��و 
وزير  دب��ى  حاكم  نائب  مكتوم  اآل 
 .. اخل��ري  العمل  ه��ذا  على  املالية 
مو�شحني اأن املركز يخدم مناطق 

متباعدة بخالف الزرقاء.
من جانبها قالت ال�شيدة و�شفية 
ع����دد  اإن  امل�����رك�����ز  م�����دي�����رة  اليف 
احل�����االت ال��ت��ى ا���ش��ت��ق��ب��ل��ه��ا مركز 
 31 وح��ت��ى  اإن�شائه  منذ  ال��زرق��اء 
ثالثة  ح���وايل   2012 دي�شمرب 
اآالف و577 حالة اإعاقة خمتلفة 
حالة  و500  األ���ف  ح���وايل  منهم 
77 حالة  اإىل  اإ�شافة  من االإن��اث 
احلاالت  وه��ذه  العام  هذا  جديدة 
العالج  لتلقى  امل��رك��ز  على  ت��رتدد 
الطبيعي والتاأهيل وعالج النطق 

واللغة.
وي�شتقبل املركز االأطفال املعاقني 
دجمهم  على  العمل  اإىل  وي�شعى 
وذلك  باملدار�س  نف�شه  الوقت  فى 
م���ع وزارة  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب��ال��ت��ع��اون 
املركز  وي�شعى  والتعليم  الرتبية 
ا���ش��ت��ي��ع��اب االط���ف���ال ف��ى �شن  اإىل 

الرو�شة.
االإع����اق����ة  ن�����ش��ب��ة  اأن  واأو�����ش����ح����ت 

التكلفة التقديرية للمدر�شة التى 
بها  الدرا�شة  تبداأ  اأن  املتوقع  من 

فى العام الدرا�شي القادم.
اآل مكتوم  ه��ي��ئ��ة  م���ن  وف���د  وك����ان 
اخل��ريي��ة ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة مريزا 
ال�شيخ  ال�شايغ مدير مكتب �شمو 
ح��م��دان ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم قد 
م�شروعات  ل��ت��ف��ق��د  االأردن  زار 
وبحث  ب��ه��ا  ال��ع��م��ل  و���ش��ري  الهيئة 
احتياجاتها والتن�شيق مع اجلهات 

املعنية ب�شاأنها.
افتتاح  امل�����ش��روع��ات  ه���ذه  وت�شمل 
الذى  مكتوم  اآل  م�شجد  تو�شعة 
اأن�شاأته الهيئة عام 2002 وزيارة 
ال���دم���اغ���ي و�شم  ال�����ش��ل��ل  م���رك���ز 
ال���وف���د ك���ال م���ن حم���م���ود جمعة 
بالهيئة  امل�����ش��اري��ع  جل��ن��ة  ع�����ش��و 
وم�شعود  االن�������ش���اري  وع����ب����داهلل 

�شالح ع�شوي الوفد.
وك����ان ف��ى ا���ش��ت��ق��ب��ال ال��وف��د لدى 
الدماغي  ال�����ش��ل��ل  مل��رك��ز  زي���ارت���ه 
العتبي  ع���ارف  ن�شرين  ال��دك��ت��ورة 
العناية  موؤ�ش�شة  جمعية  رئي�شة 
بال�شلل الدماغي وع�شو اجلمعية 
وعبري  ال��دم��اغ��ي  لل�شلل  العاملية 
للمراكز  االإداري���ة  املديرة  �شكجها 

وو�شفية اليف مديرة املركز.
التى  ال����ق����اع����ات  ال����وف����د  وت���ف���ق���د 
بعالج  واخل��ا���ش��ة  امل��رك��ز  ي�شمها 
النطق واللغة واملعاجلة الوظيفية 
لتاأهيل الطفل  والعالج الطبيعي 

ملمار�شات احلياة.
الدكتورة  م���ن  ل�����ش��رح  وا���ش��ت��م��ع 
و�شفية  وال�شيدة  ع��ارف  ن�شرين 
امل��رك��ز ع��ن احلاالت  اليف م��دي��رة 
واخلدمات  امل��رك��ز  ع��ل��ى  امل�����رتددة 
طبية  خ��دم��ات  م��ن  يقدمها  التى 
اأ�شري  واإر�شاد  وتاأهيلية  عالجية 
توعوي لالأهل حول اأ�شباب اإعاقة 
الطفل والعمل على حت�شني حالة 
وقيام  وتعليمه  بتطويره  الطفل 
على  االأم��ه��ات  بتدريب  املعاجلني 
املنزلية  والعناية  العالج  اأ�شاليب 
م���ه���ام احلياة  االأط����ف����ال  وت��ع��ل��ي��م 

اليومية لالعتماد على النف�س.
واإل��ت��ق��ى ال��وف��د م��ع اأول���ي���اء اأمور 
امل���رتددي���ن ع��ل��ى املركز  االأط���ف���ال 
واأمهاتهم وا�شتمع منهم اإىل �شرح 
ح����ول ظ�����روف ك���ل ح���ال���ة وم���دى 

الفئات .. فيما يوؤدي طالب التنمية 
بوا�شطة  ام��ت��ح��ان��ات��ه��م  احل���رك���ي���ة 
وزارة  مل���ن���ه���اج  وف����ق����ا  ال���ك���م���ب���ي���وت���ر 
اأن جتربة  الرتبية والتعليم موؤكدا 
الدمج بني طالب ذوى االإعاقة مع 
جناحا  حققت  االأ���ش��وي��اء  نظرائهم 
كبريا من خالل ما تقدمه املوؤ�ش�شة 

من م�شروعات يف هذا ال�شدد.
ويف مركز ال�شلع للرعاية والتاأهيل 
الغربية  باملنطقة  للموؤ�ش�شة  التابع 
واال�شتقرار  ال���ه���دوء  م���ن  ج���و  ويف 
االإعاقة  ذوي  م��ن  ال��ط��الب  ب��ا���ش��ر 
االعاقة  ق�شمي  املركز من  منت�شبي 
امتحانات  وال��ب�����ش��ري��ة  ال�����ش��م��ع��ي��ة 
الثالث  ال���درا����ش���ي  ال��ف�����ش��ل  ن��ه��اي��ة 

اإىل دم���ج اأب��ن��اء امل��وؤ���ش�����ش��ة م��ن ذوي 
العام  التعليم  م��دار���س  يف  االع��اق��ة 
تتو�شع  اأن  يف  اأم���ل���ه  ع���ن  واأع�������رب 
اأعدادا  لت�شمل  م�شتقبال  التجربة 
اأك����رب م���ن ال���ط���الب ب��ال��ت��ع��اون بني 
املوؤ�ش�شة والوزارة وجمل�س اأبوظبي 

للتعليم.
لالمتحان  ت��ق��دم  اأن����ه  اىل  واأ����ش���ار 
مبراكز املوؤ�ش�شة طالب من خمتلف 
ال�شم  ق�شم  منهم  االإع��اق��ات  اأن���واع 
ال��ت��ن��م��ي��ة احل��رك��ي��ة وق�شم  وق�����ش��م 
جزء  تقدم  حيث  الب�شرية  االإعاقة 
التابعة  املراكز  يف  لالإمتحان  منهم 
املدار�س  يف  اآخ���ر  وج���زء  للموؤ�ش�شة 
ب��دم��ج تلك  ال��ت��ي تعنى  احل��ك��وم��ي��ة 

ال�شتة  ال��دم��اغ��ي  ال�����ش��ل��ل  م��راك��ز 
واملدر�شتني  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
والعقبة  ع��م��ان  ف��ى  ال��ن��وذج��ي��ت��ني 
ومنها مركز الزرقاء منذ اإن�شائها 
وح���ت���ى ن��ه��اي��ة ال���ع���ام امل���ا����ش���ى مت 
حتويلهم اإىل اجلمعية عن طريق 
املبكرة  االإعاقات  ت�شخي�س  مركز 
املحافظات  ال�شحة يف  ومديريات 
وامل�شت�شفيات احلكومية واخلا�شة 
وب���زي���ادة ���ش��ن��وي��ة م��ت��وق��ع��ة 450 
اآالف و370  طفال منهم ثمانية 
من االإناث و11 األفا و318 من 

الذكور.
بعد ذلك قام الوفد بزيارة م�شجد 
بالزرقاء  اآل مكتوم يف حي رمزى 
حيث افتتح �شعادة مريزا ال�شايغ 
الهيئة  اأم�����ن�����اء  جم���ل�������س  ع�������ش���و 
العناية  جل��ن��ة  اأع�����ش��اء  ب��ح�����ش��ور 
وال�����ش��ي��د ح��ك��م و�شفي  ب��امل�����ش��ج��د 
خ���ط���اب م�����ش��اع��د م���دي���ر اأوق�����اف 
ال����زرق����اء ت��و���ش��ع��ة امل�����ش��ج��د الذى 

. اأن�شاأته الهيئة عام 2002 
اإ�شافة  ال��ت��و���ش��ع��ة  ه���ذه  و���ش��م��ل��ت 
حلوايل  تت�شع  للم�شجد  م�شاحة 
اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  م�����ش��ل��ي   440
م�����ش��ل��ى ل��ل��ن�����ش��اء ي��ت�����ش��ع حل���وايل 
امل�شجد  وم��راف��ق  م�شلية   500
اإىل  التو�شعة  بعد  امل�شجد  ويت�شع 

حوايل األف و500 م�شلي.
ون���ق���ل م������ريزا ل��ل��ح�����ش��ور خالل 
ب��امل�����ش��ج��د حتيات  اأق���ي���م  اح��ت��ف��ال 
اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 
م�شريا   .. ال��ه��ي��ئ��ة  راع����ي  م��ك��ت��وم 
منذ  عملها  ب���داأت  الهيئة  اأن  اإىل 
ولها  امل�شجد  و���ش��ي��دت  ع��ام��ا   15
دولة   65 ف���ى  خ���ريي���ة  م�����ش��اري��ع 
موزعة فى اأفريقيا واآ�شيا واأوروبا 
ما بني مدار�س وم�شاجد ومراكز 

�شحية.
واأ�������ش������اد ب����ال����ع����الق����ات االأخ�����وي�����ة 
وال���وط���ي���دة ب���ني دول����ة االإم������ارات 
العربية املتحدة واململكة االأردنية 
الها�شمية حكومة و�شعبا فى ظل 

قيادتي البلدين ال�شقيقني.
الطيبة  ال��ع��الق��ة  ه���ذه  اإن  وق����ال 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  ب��داأه��ا 
�شلطان اآل نهيان مع امللك ح�شني 
ب����ن ط�����الل و�����ش����ار ع���ل���ى اخلطى 
االأردين  ال��ع��اه��ل  ج��الل��ة  نف�شها 
امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ال����ذي له 
ال�شمو  �شاحب  تقدير خا�س من 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبى رعاه اهلل و�شمو ال�شيخ 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حمدان 
حاكم دبى وزير املالية راعي هيئة 

اآل مكتوم.
ووجه حكم و�شفي خطاب م�شاعد 
ال�شكر  ال����زرق����اء  اأوق�������اف  م���دي���ر 

ب��ال�����ش��ل��ل ال���دم���اغ���ي ب�������االأردن فى 
باملائة نتيجة عدم وعي   4 ح��دود 
االأمهات خالل فرتة احلمل وعدم 
اإمل��ام��ه��ن ب��ال��ف��ح�����س ال��ط��ب��ي قبل 

الوالدة وتاأخر الوالدة.
ووجهت كل من الدكتورة ن�شرين 
ع����ارف رئ��ي�����ش��ة اجل��م��ع��ي��ة وعبري 
للمراكز  االإداري���ة  املديرة  �شكجها 
مديرة  اليف  و���ش��ف��ي��ة  وال�����ش��ي��دة 
هيئة  اإىل  والتقدير  ال�شكر  املركز 
ع��ل��ى دعمها  م��ك��ت��وم اخل��ريي��ة  اآل 
وت��ربع��ه��ا ال��ف��وري الإن�����ش��اء املركز 
وعلى  ومت����وي����ل����ه   2003 ع������ام 
اإعادتها الدعم للمركز والذى كان 
.. م�شرية   2009 قد توقف عام 
بحواىل  للمركز  الهيئة  دع��م  اإىل 
األ�����ف دي���ن���ار اردن������ى ح���وايل   40

200 األف درهم عام 2012.
املركز  اإن  اليف  و���ش��ف��ي��ة  وق���ال���ت 
امل���ح���ي���ط���ة بها  امل����ن����اط����ق  ي����خ����دم 
وعالج  للنطق  عالجية  بخدمات 

طبيعي وعالج وظيفي.
واأ�شافت ناأمل من الهيئة موا�شلة 
مدر�شة  باإن�شاء  للمركز  خدماتها 
باملركز  ملحقة  الدماغي  لل�شلل 
ومتهيدي  رو���ش��ة  ���ش��ف��وف  ت�شم 
كرو�شة منوذجية لل�شلل الدماغي 
لالأطفال امل�شتفيدين من خدمات 
املنطقة  الأه������ل  وخ����دم����ة  امل����رك����ز 
ال�شاملة  اخلدمات  توؤمن  وبذلك 
اخلدمات  جانب  اإىل  التعليم  من 
العالجية .. م�شيدة بدعم الهيئة 
بتخ�شي�س  امل��وا���ش��الت  ل��ت��اأم��ني 
�شيانة  وخ��دم��ات  للمركز  حافلة 
مديرة  ونقلت  ومرافقه.  للمركز 
املركز طلب اأهاىل املنطقة باإن�شاء 
خلدمة  الدماغي  لل�شلل  مدر�شة 
اأي�شا  املوا�شالت  وت��اأم��ني  اأط��ف��ال 
وت��غ��ط��ي��ة ن��ف��ق��ات م��وظ��ف��ني جدد 
االأطفال  ح����االت  زي�����ادة  مل��واج��ه��ة 
اال�شتيعابية  ال���ط���اق���ة  ل����زي����ادة 

للمركز.
واأعربت عن �شكر الهيئة لدعمها 
وثقتها فى اإدارة املركز .. مو�شحة 
اأن�����ه ل����وال ه����ذا ال���دع���م م���ا متكن 
املركز من تقدمي خدماته الهايل 
�شعادتها  ع��ن  واأع��رب��ت   . املنطقة 
لالطالع  ال��ه��ي��ئ��ة  وف�����د  ل����زي����ارة 
املركز  اح��ت��ي��اج��ات  ق��رب على  ع��ن 
واالأط�������ف�������ال امل�������ش���ت���ف���ي���دي���ن من 
الذين  االط��ف��ال  واأي�����ش��ا  خدماته 
بحاجة اإىل خدمات املركز وي�شعى 
حتول  ال��ت��ى  العقبات  تذليل  اإىل 
اأمهات  اأع���رب���ت  ك��م��ا   . ذل���ك  دون 
ال�شكر  اأمور االأطفال عن  واأولياء 
الهيئة  وراع���ي  للهيئة  والتقدير 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن را�شد 
الدكتورة  واأ�����ش����ارت   . م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�شة  ال��ع��ت��ب��ي  ع�����ارف  ن�����ش��ري��ن 
الدماغي  بال�شلل  العناية  جمعية 
األفا   19 ح�����واىل  ا���ش��ت��ف��ادة  اإىل 
و696 طفال وطفلة من خدمات 

 -2012 ال����درا�����ش����ي  ال����ع����ام  م����ن 
�شفان  باملركز  يوجد  2013حيث 
ال�شف  ه��م��ا  ال�����ش��م��ع��ي��ة  ل���الإع���اق���ة 
علي  ال�شابع عالوة  وال�شف  الثاين 
املركز  ي�شم  كما  التمهيدي  �شف 
�شفني ه��م��ا ال��ث��ال��ث واخل��ام�����س يف 
ال��ب�����ش��ري��ة و�شف  االإع����اق����ة  ق�����ش��م 

الرو�شة التمهيدي بنف�س املادة.
وت�����ف�����ق�����دت ح����م����ام����ة امل����ن���������ش����وري 
االمتحانات  جل���ان  امل���رك���ز  م���دي���رة 
ل��الإط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ي االأب���ن���اء و �شري 
وا�شتف�شرت  االم��ت��ح��ان��ات  ع��م��ل��ي��ة 
االمتحان  اأح���وال  علي  الطلبة  من 
وم�شتوي االأ�شئلة وقدرات الطالب 
للمراقبني  ت��ع��ل��ي��م��ات��ه��ا  واأ�����ش����درت 
االأبناء  راحة  علي  جميعا  بالوقوف 

اأثناء �شري عملية االمتحان.
اأق�شام مركز  اأن جميع  اإىل  واأ�شارت 
وتوحد  ف��ك��ري��ة  تنمية  م��ن  ال�����ش��ل��ع 
واإن��اث وتدخل  ذك��ور  وتاأهيل مهني 
الفرتة احلالية  ت�شهد خالل  مبكر 
بداية مرحلة التقييم النهائي لهذا 
م�شتوي  علي  اجلميع  ليقف  ال��ع��ام 
حت�شيل الطالب النهائي لهذا العام 
على اأن يكون غدا اخلمي�س موعدا 
و�شع  م��ن  اجلميع  الن��ت��ه��اء  نهائيا 
الت�شحيح  واجناز  النهائي  التقييم 

متمنية التوفيق للجميع.

مديرية  ع����ن  ن���ي���اب���ة  وال���ت���ق���دي���ر 
ال�شيخ  �شمو  اإىل  ال��زرق��اء  اأوق���اف 
على  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
واإن�شائها  م��ك��ت��وم  اآل  ه��ي��ئ��ة  دع���م 
وتو�شعته   2002 ع���ام  امل�����ش��ج��د 
ال���ي���وم وعلى  وجت���دي���د م���راف���ق���ه 
م��ات��ق��وم ب��ه م��ن خ��دم��ات واأعمال 
االأيتام  خ��ريي��ة وم�����ش��اري��ع رع��اي��ة 

ودعم مراكز ال�شلل الدماغي.
و اأ�شاد مبا قدمته الهيئة ملحافظة 
منوها   .. امل�شجد  ومنها  ال��زرق��اء 
الكرمي  ال��ق��راآن  ب��ربام��ج حتفيظ 
ف���ى ال�����ش��ي��ف وت���ق���دمي ه��ي��ئ��ة اآل 
فى  للمتفوقني  اجل��وائ��ز  م��ك��ت��وم 
واأ�شاد   .. ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  ح��ف��ظ 
بالعالقات الوطيدة بني االإمارات 
وو�شفها باأنها مثال للعالقات فى 

العامل العربي.
وحت������دث خ�����الل احل���ف���ل حممد 
����ش���ع���ادة م�����ش��اع��د مدير  حم���م���ود 
عن  نيابة  بامل�شجد  العناية  جلنة 
اأهل احلي .. م�شريا اإىل اأن هيئة 
ن�شر اخلري  ت�شاهم فى  اآل مكتوم 
فى جميع اأنحاء العامل االإ�شالمي 
ومنها اإن�شاء هذا امل�شجد ورعايته 
اإن�شائه حيث قاموا بتو�شعته  منذ 
الهيئة  ب���اأع���م���ال  ون�����وه  م���رت���ني. 
امل�شت�شفيات  بناء  ومنها  اخلريية 
واملراكز ال�شحية ملعاجلة املر�شى 
وتوفري  امل�����ش��ل��م��ني  ف����ق����راء  م����ن 
لهم  ال�شحية  وال��رع��اي��ة  ال����دواء 
واملدار�س  العلمية  املعاهد  واإقامة 
واجلامعات لتعليم اأبناء امل�شلمني 
ون�شرالعلم  العلم  من  ماينفعهم 
ورعاية  ال���ن���ا����س  ب���ني  وال���ث���ق���اف���ة 
اخل��ا���ش��ة من  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
املعاقني ومر�شى ال�شلل الدماغي 
للرعاية  حاجة  النا�س  اأ�شد  وه��م 
فى  لرعايتهم  مركز  اأن�شات  حيث 
مايلزم  كل  على  وت�شرف  ال��زرق��اء 
االإفطار  م��اآدب  اإق��ام��ة  نفقات  من 
امل�����ب�����ارك فى  ���ش��ه��ر رم�������ش���ان  يف 
االأردن  وف���ى  اال���ش��الم��ي  ال���ع���امل 
خ��ا���ش��ة وف���ى ه���ذا امل�����ش��ج��د حيث 
الكاملة  ال��وج��ب��ات  ب��ت��وف��ري  ت��ق��وم 
واملحتاجني  ل��ل��ف��ق��راء  لتقدميها 
كميات  وتوفري  رم�شان  �شهر  فى 
ك��ب��رية م��ن ال��ت��م��ور ل��ت��وزي��ع��ه��ا يف 

امل�شاجد.
ابراهيم  رحب  احلفل  بداية  وفى 
طه الر�شيد مدر�س متقاعد عمل 
ف���رتة ف��ى االإم������ارات ف��ى تقدميه 
ال�شكر  م��وج��ه��ا  ب��ال��وف��د  ل��ل��ح��ف��ل 
والتقدير اإىل �شمو ال�شيخ حمدان 
الهيئة  راع��ي  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
وال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن ح���م���دان بن 
را�شد اآل مكتوم رئي�س الهيئة على 

ماتقوم به من اأعمال خريية.
ت��ق�����ش��ر فى  ال��ه��ي��ئ��ة مل  اإن  وق����ال 
وجل  ع��ز  اهلل  �شائال  اخل��ري  عمل 
ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  ي��ج��زى  اأن 
ن��ائ��ب حاكم  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
دبي وزير املالية كل خري عن هذا 

العطاء اخلري.
الوفد  ق��ام  ال��زي��ارة  هام�س  وعلى 
جمعية  بزيارة  نف�شه  اليوم  م�شاء 
لرعاية  اخل����ريي����ة  اخل�����ري  ب���ي���ت 
االأي������ت������ام واط�����ل�����ع ع���ل���ى ب���رام���ج 
رعاية  ف���ى  وج���ه���وده���ا  اجل��م��ع��ي��ة 
وامل�شاعدة  العون  وتقدمي  االأيتام 
لالأ�شر الفقرية وذوي االحتياجات 
اخلا�شة. كان فى ا�شتقبال الوفد 
اجلمعية  رئي�شة  ال��ع��م��رى  ���ش��ه��ام 
مل����ا تقوم  ����ش���رح���ا  ق����دم����ت  ال����ت����ى 
اأمهات  ت��ع��ل��ي��م  ب���ه اجل��م��ع��ي��ة م���ن 
 30 اخلياطة  واليتيمات  االأي��ت��ام 
خياطة  ماكينة   26 ول��دي��ه��ا  اأم���ا 
مكتوم  اآل  هيئة  من  �شابق  بتربع 
ماكينة  و20  للتعليم  منها  �شت 
الأ����ش���غ���ال اخل���ي���اط���ة ك���م���ورد رزق 

لذوي اليتامى واالأ�شر الفقرية .
اأعداد  اإن  ال��ع��م��رى  �شهام  وق��ال��ت 
م�شاعدات  م�����ن  امل�������ش���ت���ف���ي���دي���ن 
حالة  اآالف  خ��م�����ش��ة  اجل���م���ع���ي���ة 
م�شجلة ما بني اأ�شر فقرية وكبار 
ال�شن وذوي االحتياجات اخلا�شة 
منهم 500 يتيم ويتيمة مكفولني 
لدى اجلمعية ن�شفهم من االإناث 
�شهرية  م�شاعدات  على  يح�شلون 
اآالف  ثالثة  بقيمة  اجلمعية  من 
دينار اأردنى حوايل 15 األف درهم 

بخالف امل�شاعدات االأخرى.
ك����م����ا ت���ن���ظ���م اجل���م���ع���ي���ة ب����رام����ج 
واأن�شطة  ال���ق���راآين  ال��ط��ف��ل  ن���ادى 
فرتة  خالل  ال�شوريات  للطالبات 
18 �شنة  اإىل   8 ال�شيف من �شن 

�شهر  خ����الل  وت���ق���وم اجل��م��ع��ي��ة   .
رم�شان  اإف��ط��ار  بتنفيذ  رم�����ش��ان 
اإىل جانب  ال��ع��ي��د  ك�����ش��وة  وت��وزي��ع 

احلقيبة املدر�شية.
وف���ى ن��ه��اي��ة ال���زي���ارة ق���دم �شعادة 
دينار  األ����ف   20 ال�����ش��اي��غ  م����ريزا 
تربعا  دره�����م  األ�����ف  م���ائ���ة  اأردين 
اخلريية  م��ك��ت��وم  اآل  ه��ي��ئ��ة  م���ن 
اخلريية  اخل��ري  بيت  جمعية  اإىل 

لرعاية االأيتام.
كما التقى الوفد فى اليوم الثاين 
رئي�س  العمو�شى  ف��الح  املهند�س 
جلنة بلدية الزرقاء مبقر البلدية 
بت�شهيل  املتعلقة  االأم���ور  وت��ن��اوال 
املحالت  ت���راخ���ي�������س  اإج�����������راءات 
االأر�س  وقطعة  بامل�شجد  امللحقة 
م�شت�شفى  ت�����ش��ي��ي��د  ���ش��ي��ت��م  ال���ت���ى 

التوليد عليها.
واأع��رب ال�شايغ عن �شكر وتقدير 
ال��ه��ي��ئ��ة ل��ب��ل��دي��ة ال�����زرق�����اء على 
يتعلق  فيما  الهيئة  م��ع  ت��ع��اون��ه��ا 

باملدر�شة خلدمة املجتمع املحلي.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���دم امل��ه��ن��د���س فالح 
والتقدير لهيئة  ال�شكر  العمو�شى 
املبادرة  على  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل 
اآل  م�شجد  ف��ى  املتمثلة  اخل��ريي��ة 

مكتوم ومركز ال�شلل الدماغي.
واأ�شار اإىل ا�شتعداد بلدية الزرقاء 
االإجراءات  التام لت�شهيل  للتعاون 
وحل اأية عقبات الفتا اإىل تقدمي 
كل الت�شهيالت بالن�شبة مل�شت�شفى 
للتوليد  اخل�������ريي  م���ك���ت���وم  اآل 
م�������ش���روع حيوي  ب����اأن����ه  وو����ش���ف���ه 
االأ�شر  ل��دع��م  اج��ت��م��اع��ي  ���ش��ح��ي 
ال��ف��ق��رية وق����ال اإن����ه ج��ه��د مقدر 
وجل  ع��ز  امل����وىل  ���ش��ائ��ل��ني  للهيئة 
اأن يجزي �شمو ال�شيخ حمدان بن 
كل  الهيئة  راع��ي  مكتوم  اآل  را�شد 

اخلري عن اجلميع.
اأ���ش��ار م���ريزا ال�شايغ  م��ن ج��ان��ب��ه 
ملركز  حافلة  �شراء  �شيتم  اأن��ه  اإىل 
االطفال  لنقل  ال��دم��اغ��ي  ال�شلل 
ذوي االإعاقة املرتددين على املركز 
املعدات  بع�س  توريد  اإىل  اإ�شافة 
ملوا�شلة  ال�����الزم�����ة  واالأج������ه������زة 
اأي�شا  منوها  ل��الأط��ف��ال  خدماته 
للعام  امل���رك���ز  م��ي��زان��ي��ة  ب��اع��ت��م��اد 

احلايل ملوا�شلة خدماته. 

•• املنطقة الغربية – الفجر: 

تنفيذ  الغربية  املنطقة  بلدية  ب��داأت 
ل��ت��ط��وي��ر وجتميل  ���ش��ام��ل  خم��ط��ط 
م��دي��ن��ة ل���ي���وا وال���ت���ي ت�����ش��ت��م��ل على 
جت���م���ي���ل م����دخ����ل امل����دي����ن����ة وذال������ك 
الطبيعية  ع���ل���ىامل���وارد  ب��االع��ت��م��اد 
ا�شرتاتيجية  اإط�����ار  يف  وح��م��اي��ت��ه��ا 
الطبيعية،  النباتات  حلماية  �شاملة 
يف  حملية  نباتات  باإ�شتخدام  وذل��ك 

م�شاريع الزراعة التجميلية.  
ك��م��ا اأ����ش���ارت ال��ب��ل��دي��ة خ���الل تقرير 
مدينة  يف  املنجزة  امل�شاريع  يت�شمن 
االإحيائي  ال��ت��ن��وع  اأه��م��ي��ة  على  ل��ي��وا 
واالعتماد على نباتات البيئة املحلية 
مثل  الطبيعي  التجميل  اأع��م��ال  يف 
ن����ب����ات االأرط���������ى واحل��������اذ وال����رم����ث 
االأع�شاب  زراع������ة  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
املحلية املتمثلة يف نبات الزهر املحلي 
ال�شفراء  ب���زه���وره  ي��ت��م��ي��ز  وال�����ذي 
اجلميلة والتي تكون مزهرة معظم 
�شهور ال�شنة ، كما مت زراعة النخيل 
امل�شطح  م���ن  حم�����دودة  وم�����ش��اح��ات 

االأخ�شر.
تطوير  امل���خ���ط���ط  ي��ت�����ش��م��ن  ك���م���ا 
اجلزيرة الو�شطية بني دوار ال�شرطة 
واال�شرتاحة وجاري العمل فيه حاليا 
حيث مت اجناز اكرث من %75 من 

بامل�شروع خيث مت  االعمال اخلا�شة 
بزراعة  االأخ�����ش��ر  امل�شطح  ا�شتبدال 
االأع�شاب املحلية والتي تتميز بفرتة 
ا�شتخدامها  وقلة  الطويلة  اإزهارها 
اإ�شافة جتميل  اأي�شا  كما مت  للمياه 
غ���ري ط��ب��ي��ع��ي ب��ا���ش��ت��خ��دام االأن������واع 
 )Gravel( ال��زل��ط  م��ن  اخلا�شة 
امللوحة  ن�شبة  ن��ظ��را الرت��ف��اع  وذل���ك 
يف  االأخ�شر  امل�شطح  على  وتاأثريها 

اجلزيرة الو�شطية.
الغربية  املنطقة  بلدية  جنحت  كما 
البلدية  ملعب  م�شطح  زراع����ة  م��ن 
اي  امللعب الإ�شتقبال  وذالك لتجهيز 

البلدية  فعاليات م�شتقبلية تنظمها 
يف مدينة ليوا وذالك بزراعة امل�شطح 
وجتهيز  امللعب  تخطيط  االأخ�����ش��ر 
االإن��ارة . هذا بجانب تطوير مدخل 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  ق�شر  وحم��رج 
ب��ن زاي���د وال���ذي ي��ج��ري العمل فيه 
حاليا وذالك باإ�شتخدام جتميل غري 
الزلط  من  اأ�شكال  يت�شمن  طبيعي 
غلى  باالإ�شافة  للتجميل  امل�شتخدم 
وبع�س  املحلية  البيئة  اأ�شجار  زراعة 
انواع الورود بجانب تطوير امل�شطح 
ال�شرقي  ال�����ش��ور  ب��ج��ان��ب  االأخ�����ش��ر 
اإج�����راءات  حت���ت  وامل�������ش���روع  للق�شر 

جتميل  بعمل  وذال����ك  التنفيذ  ب���دء 
طبيعي باإ�شتخدام م�شطح اخ�شر به 
ميول لت�شهيل الروؤية وزراعة اأ�شجار 
جتميل طبيعي. واأو�شح ح�شن �شهيل 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل���زروع���ي 
و�شواحيها يف مدينة  امل��دن  خدمات 
م�����ش��روع جتميل  ان  ب���االإن���اب���ة  ل��ي��وا 
انطالقا  ج��اء  ليوا  مدينة  وتطوير 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات  م��ن 
نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زاي��د  بن 
املنطقة الغربية بالتو�شع يف امل�شاحات 
الزراعية  ال��رق��ع��ة  ون�شر  اخل�����ش��راء 
 واالإه�����ت�����م�����ام ب����احل����دائ����ق ال���ع���ام���ة.
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•• املنامة-وام:

جمل�س  دول  بني  التن�شيقية  العمل  ور�شة  يف  الدولة  �شاركت 
التعاون لدول اخلليج العربية وبرنامج االأمم املتحدة للبيئة 
والتي   2017  -  2014 للفرتة  امل�شرتكة  ال��ربام��ج  ب�شاأن 
عقدت ام�س يف مملكة البحرين. ح�شر ور�شة العمل اأ�شحاب 
البيئة  ���ش��وؤون  عن  امل�شوؤولون  البيئة  وزارات  وك��الء  ال�شعادة 
التعاون  جمل�س  لدول  العامة  االأمانة  وممثلو  املجل�س  بدول 
وممثلو برنامج االأمم املتحدة للبيئة للمكتب االإقليمي لغرب 
اآ�شيا . وتراأ�س وفد الدولة �شعادة الدكتور جابر اجلابري نائب 
�شامل  �شعادة  وع�شوية  اأب��وظ��ب��ي  البيئة  لهيئة  ال��ع��ام  االأم���ني 
العبدويل  عائ�شة  واملهند�شة  املعال  فلج  بلدية  مدير  خلفان 

خبري �شوؤون البيئة بوزارة البيئة واملياه ومرية ال�شعمي من�شق 
البيئة  �شوؤون  امل�شوؤولون عن  الوكالء  واطلع   . بالوزارة  بيئي 
االأمم  ب��رن��ام��ج  م��ن قبل  امل��ق��دم  ال��ع��ر���س  املجل�س على  ب���دول 
من  ل��الأع��وام  قبلهم  من  املقرتحة  وال��ربام��ج  للبيئة  املتحدة 
توظيف  كيفية  ال��ور���ش��ة  خ��الل  وناق�شوا   2017  -  2014
هذه الربامج يف دول جمل�س التعاون . وناق�س املجتمعون يف 
الور�شة عدة اإتفاقيات بينها االتفاقية االإطارية للتغري املناخي 
واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتكول مونرتيال الذي ينظم 
رئي�شية  اإتفاقيات  ث��الث  اإىل  اإ���ش��اف��ة  االأوزون  طبقة  حماية 
تتعامل مع الكيماويات والنفايات اخلطرة . ومت خالل ور�شة 
امل��واد اخلطرة  اإدارة  االإم��ارات يف  االإ�شادة بتجربة دول  العمل 
ب����اأن الدولة  ال����دول ع��ل��ى االط����الع عليها ع��ل��م��ا  ب��ق��ي��ة  وح���ث 

امل��واد من  كمية  على  املراقبة  اجلانب من حيث  بهذا  متيزت 
قبل وزارة البيئة واملياه وال�شلطات املخت�شة . يذكر اأن خطة 
العمل امل�شرتكة التي مت مناق�شتها مع برنامج االأمم املتحدة 
للبيئة هي الثانية من نوعها بعدما انتهت فرتة خطة العمل 
االأوىل حيث يتم تقييم ما مت اإجنازه خالل املرحلة ال�شابقة 
القادمة عددا من الربامج  ويتم العمل على ت�شمني اخلطة 
املتميزة تبداأ بدرا�شة الو�شع البيئي واحل�شول على املوؤ�شرات 
البيئية اجلديدة وتعزيز التعاون مع املنظمات البيئية العاملية 
البيئة  جم��ال  يف  العاملة  واخلا�شة  االأهلية  اجلهات  وكذلك 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ع��امل ح��ي��ث اأن ال��ه��دف ال��رئ��ي�����ش��ي م��ن هذه 
الربامج هو توحيد اجلهود الوطنية يف دول جمل�س التعاون 

وو�شع اإ�شرتاتيجيات اإقليمية م�شرتكة.

•• اأبوظبي-وام: 

بحث الدكتور كميل جربايل م�شاعد نائب مدير 
وفد  مع  ام�س  اخلا�شة  للم�شاريع  زاي��د  جامعة 
امكانية  برتغالية  اأكادميية  موؤ�ش�شات  عدة  من 
االأك���ادمي���ي والبحثي  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س  ت��ط��وي��ر 
وتنظيم برامج التبادل الطالبي وا�شتقبال وفود 
اأكادميية وطالبية برتغالية لتعلم اللغة العربية 

ودرا�شة الثقافة والرتاث العربي.
فان  جيمي  ���ش��ع��ادة  بح�شور  اجل��ان��ب��ان  وت��ط��رق 
لدى  ال��ربت��غ��ال  جمهورية  �شفري  الي��ت��او  زيللر 

الدولة اإىل فر�س التعريف بالثقافة الربتغالية 
يف االإمارات عرب تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة 

داخل حرم اجلامعة.
اإدواردو  الدكتور  معايل  الربتغايل  الوفد  راأ���س 
ال�شابق  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  جريلو  م��ار���ش��ال 
ع�شو جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة كالو�شت جولبنكيان 
رائ��دة يف جماالت  ثقافية خا�شة  موؤ�ش�شة  وهي 
النفع العام وتعمل منذ تاأ�شي�شها عام 1956 يف 
ورعاية  خدمة  يف  ل�شبونة  الربتغالية  العا�شمة 
والعمل  وال��ع��ل��وم  وال��رتب��ي��ة  وال��ف��ن��ون  االآداب 

اخلريي. 

•• اأم القيوين-وام:

اأ�شاد �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال 
الذى  الكبري  باالهتمام  القيوين  اأم  عهد  ويل 
اآل  يوليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
واأخ��وه �شاحب  الدولة حفظه اهلل  نهيان رئي�س 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء حاكم 
حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  واخوانهما  اهلل  رع��اه  دبي 
االأمنية  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  جميع  لدعم  االم����ارات 
والذى يعد عالمة بارزة لتطورها وت�شخري كل 
االمكانيات امل�شاعدة الأداء ر�شالتها ليتنا�شب اداء 
رجال الدفاع املدنى مع التطور العام فى الدولة 

ومبا يحقق االهداف املرجوة.

الفريق  به  يقوم  ال��ذى  ب��ال��دور  �شموه  ا�شاد  كما 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية الذى يرعى بكل 
اقتدار تطور االجهزة االمنية ويقدم كل ما من 
االمنى  امل��ج��ال  ف��ى  ال��ت��ط��ورات  ي��واك��ب  اأن  �شاأنه 
واعداد العنا�شر القادرة على حتمل م�شئولياتها 

لتكون العني ال�شاهرة على اأمن الدولة.
واأ�شار �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال 
املدنى فى تعزيز م�شرية  الدفاع  اأهمية دور  اىل 
التنمية االقت�شادية ودفع عجلة النمو والتطور 
ال��ع��م��ران��ى ف��ى ال���دول���ة. وق����ال ���ش��م��وه ان ادارة 
امل��دن��ى تعترب م��ن االج��ه��زة املهمة التى  ال��دف��اع 
تقف فى مواجهة الكوارث واحلوادث املختلفة.. 
الدفاع  لرجال  القيوين  ام  حكومة  دع��م  موؤكدا 

املدنى لتعزيز دورهم فى حتقيق احلماية املدنية 
االقت�شادية.  التنمية  عجلة  دفع  فى  وامل�شاهمة 
وثمن جهود العاملني فى ادارة الدفاع املدنى .. 
م�شريا اىل جهود وزارة الداخلية فى �شد النق�س 
الب�شرية. جاء ذلك خالل زيارة  الكوادر  وزي��ادة 
�شعود  اأحمد بن  ال�شيخ  التفقدية يرافقة  �شموه 
التنفيذى  املجل�س  رئي�س  نائب  املعال  را�شد  بن 
المارة ام القيوين اليوم الدارة الدفاع املدنى بام 
اأق�شام  مرافق  فى  بجولة  �شموه  وق��ام  القيوين. 
�شعود  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  يرافقه  امل��دن��ى  ال��دف��اع 
املدنية  احل��م��اي��ة  ق�شم  �شملت  امل��ع��ال  را���ش��د  ب��ن 
على  واإط��ل��ع  االدارة  وم��رك��ز  العمليات  وغ��رف��ة 
جمال  فى  العاملة  واملركبات  وامل��ع��دات  االآل��ي��ات 
�شرح مف�شل من  اىل  وا�شتمع  واالنقاذ  االطفاء 

وانقاذ  اال�شعاف  عملية  االطفاء عن  رجال  احد 
امل�شابني التى يقوم بها رجال الدفاع املدنى فى 
احلوادث املختلفة. كما ا�شتمع �شموه ل�شرح من 
الدفاع  ادارة  مدير  �شرم  بن  على  ح�شن  �شعادة 
والذي  االدارة  اأق�شام  ح��ول  القيوين  ب��اأم  املدنى 
وفى  الب�شرية.  ال��ك��وادر  زي��ادة  اىل  اأك��د حاجتها 
القيوين  اأم  �شمو وىل عهد  ت�شلم  نهاية اجلولة 
هدية  املعال  را�شد  بن  �شعود  بن  احمد  وال�شيخ 
تذكارية من �شعادة مدير ادارة الدفاع املدنى بام 

القيوين وكرم عددا من اأفرادها.
���ش��ع��ادة حميد جا�شم  ال���زي���ارة  ���ش��م��وه ف��ى  راف���ق 
ام  الم���ارة  التنفيذى  املجل�س  ع��ام  ام��ني  خلفان 
ادارة  �شف  و�شباط  �شباط  من  وع��دد  القيوين 

الدفاع املدنى بام القيوين. 

را�سد بن �سعود املعال يقوم بزيارة تفقدية لإدارة الدفاع املدنى باأم القيوين

بحث تعزيز التعاون بني جامعة زايد واجلامعات الربتغاليةالإ�سادة بتجربة الإمارات يف اإدارة املواد اخلطرة 

•• ال�ضارقة-الفجر:

تلقت القافلة الوردية- مبادرة التوعية ب�شرطان 
ال��ث��دي يف االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة- دعوة 
حول  ال��ث��ام��ن  ال��ع��امل��ي  امل��وؤمت��ر  حل�شور  خا�شة 
ال�شحة  منظمة  تنظمه  ال���ذي  ال�شحة  تعزيز 
العاملية بالتعاون مع وزارة ال�شوؤون االجتماعية 
وال�شحة يف فنلندا، وُيعد املوؤمتر فر�شة لتبادل 
اخلربات والروؤى حول اأهمية تطبيق ال�شيا�شات 
تخ�شي�س  ومت  ك��اف��ة.  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال�شحية 
بهدف  ال��وردي��ة  للقافلة  خا�شة  عر�س  منطقة 
هذه  حققته  ال��ذي  العمل  على  ال�شوء  ت�شليط 
اأه��م��ي��ة الك�شف  امل���ب���ادرة يف ن�����ش��ر ال��وع��ي ح���ول 
العربية  االإم���ارات  الثدي يف  �شرطان  املبكر عن 
املتحدة، وجناحها يف اإزالة الرهبة واالعتقادات 
اخلاطئة التي تالزم هذا املر�س، ويف الدعوة اإىل 
الك�شف املبكر عنه مبا اأ�شهم يف تغيري الروا�شب 
االإجتماعية اخلاطئة عنه يف غ�شون 3 �شنوات، 
وتقدمي الك�شف املبكر عن املر�س الأكرث من 20 

األف متقدم. 
�شو�شن  ال���دك���ت���ورة  ق���ال���ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه  ويف 
مر�شى  اأ�شدقاء  جلمعية  العام  االأمني  املا�شي، 
والتوعوية  الطبية  اللجنة  ورئي�س  ال�شرطان، 

حلملة القافلة الوردية، يف حديث لها حول هذه 
امل�شاركة: تبدي القافلة الوردية احرتاما كبريا 
ال�شحة  منظمة  توا�شل  ال��ذي  الوا�شع  للتاأثري 
اإط�����ار ج��ه��وده��ا لتح�شني  اإح���داث���ه يف  ال��ع��امل��ي��ة 
بدعوتنا  ن��ت�����ش��رف  ون���ح���ن  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����ش��ح��ة 
االأه��م��ي��ة، لقد  ب��ال��غ  امل��وؤمت��ر  للم�شاركة يف ه��ذا 
رفع  يف  كبرية  خطوات  الوردية  القافلة  حققت 
املجتمع  يف  ال�شرطان  مبر�س  ال��وع��ي  م�شتوى 
املا�شية،  ال��ث��الث��ة  االأع������وام  خ���الل  االإم����ارات����ي 
اإىل تقدمي ما تعلمناه من خرباتنا يف  ونتطلع 
النطاق واال�شتفادة  تنظيم حملة توعية وا�شعة 
من خربات خمتلف الهيئات االأخرى«.  وتابعت 
املا�شي: مل يكن باالإمكان حتقيق القافلة الوردية 
لهذه االإجنازات العظيمة منذ تاأ�شي�شها يف العام 
2011 لوال التعاون بني كافة القطاعات الذي 
اأتاح لنا الو�شول فعليا اإىل اآالف امل�شتفيدين يف 
التوعية  ر�شالة  واإي�����ش��ال  ال��دول��ة  اإم���ارات  كافة 
اىل  املوؤمتر  امل�شاركة يف  وناأمل من خالل  لهم، 
مواكبة اآخر التطورات يف جمال ال�شحة يف كافة 
ال�شيا�شات«، واأن نتو�شل اإىل �شيغ ومناذج عملية 
ميكن تطبيقها وتقدميها ل�شركائنا يف االأو�شاط 

ال�شحية«. 
القافلة  اأن  ح��دي��ث��ه��ا  خ��ت��ام  يف  امل��ا���ش��ي  واأك�����دت 

ال�شرطان  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  وجمعية  ال��وردي��ة 
التوا�شل  تعزيز  على  متوا�شل  ب�شكل  يعمالن 
اإقامة  ال��ق��ط��اع��ات، وه��م��ا ب�شدد  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
النجاح  بعد  االإم���ارات  يف  موحد  �شرطان  �شجل 
الكبري يف قيامهم باأول عملية توثيق الكرتوين 
لبيانات امل�شابني يف الدولة واملنطقة. واأ�شافت 
باأن ال�شبب الرئي�شي وراء جناح القافلة الوردية 
ك��اف��ة الهيئات  ال��وث��ي��ق م��ع  ت��ع��اون��ه��ا  ي��ك��م��ن يف 
احلكومية ومع وزارة ال�شحة يف دولة االإمارات، 
الدعم  لتلقي  مم��ي��زة  �شفة  احل��م��ل��ة  م��ن��ح  مب��ا 
امل��ج��ت��م��ع«.  ه��ذا وُيعقد  م��ن خمتلف ق��ط��اع��ات 
املوؤمتر يف العا�شر لغاية الرابع ع�شر من يونيو 
يف ه��ل�����ش��ن��ك��ي، ف��ن��ل��ن��دا.حت��ت ���ش��ع��ار ال�����ش��ح��ة يف 
عظمى  باأهمية  يحظى  ال��ذي  ال�شيا�شات  كافة 
ال��ن��ظ��ر عن  بغ�س  ال��ع��امل  ال��ب��ل��دان  يف خمتلف 
ذلك  يف  مبا  البلدان،  ه��ذه  يف  التنمية  م�شتوى 
�شروريا  النهج  هذا  وُيعد  االأق��ل من��وا،  البلدان 
باأن  علما  و�شالمتهم،  ال�شكان  �شحة  لتح�شني 
اأ���ش��ب��اب ال��ك��ث��ري م��ن االأم���را����س امل��ع��دي��ة وغري 
االأمرا�س،  ب��ه��ذه  املرتبطة  وامل��خ��اط��ر  امل��ع��دي��ة، 
�شيطرة  خ��ارج نطاق  تقع  العوامل  وغريها من 
احلكومات ووزارات ال�شحة، مبا يتطلب الدعم 

من كافة القطاعات.

وي��ه��دف امل��وؤمت��ر اإىل دع��م ال���دول االأع�����ش��اء يف 
اإع������داد وت��ط��وي��ر ���ش��ي��ا���ش��ات ومم���ار����ش���ات تطال 
خمتلف القطاعات، وو�شع االإعتبارات ال�شحية 
اإج����راءات،  اأو  ق����رارات  ات��خ��اذ  عند  احل�شبان  يف 
وي�شهد املوؤمتر جتمعا الأكرث من 800 م�شاركا 
من حكومات الدول االأع�شاء، وبع�س املنظمات 
احلكومية  غري  واملنظمات  الدولية،  احلكومية 

الدولية، واملوؤ�ش�شات االأكادميية والبحثية.
وت��اأت��ي دع���وة ال��ق��اف��ل��ة ال���وردي���ة اإىل امل��وؤمت��ر يف 
اأعقاب زيارة ر�شمية قام بها وفد منظمة ال�شحة 
العام  يف  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  اإىل  العاملية 
2012، حيث زار الوفد اإمارة ال�شارقة يف زيارة 
مت خاللها قبول اإدراج ال�شارقة يف برنامج املدن 
ال�شحية التابع ملنظمة ال�شحة العاملية، برنامج 
التنمية الدولية طويلة االأمد الذي يهدف اإىل 
اأعمال  ج���داول  ب��ن��ود  مقدمة  يف  ال�شحة  و���ش��ع 
املحلية  االإ�شرتاتيجيات  وتعزيز  القرار،  �شناع 
وبلوغ  ال�شحة  ح��م��اي��ة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال�����ش��ام��ل��ة 

التنمية امل�شتدامة.
ال��ق��اف��ل��ة الوردية  ب����اأن  امل��ا���ش��ي ق��ائ��ل��ة  وت��اب��ع��ت 
ي�شعرون  ال�شرطان  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  وجمعية 
ب��ال��ف��خ��ر ل��ت��ك��رمي ال�����ش��ارق��ة واخ��ت��ي��اره��ا �شمن 

القائمة الق�شرية يف برنامج املدن ال�شحية. 

•• دبى-وام: 

ب��ي��ت اخل����ري و�شركة  وق��ع��ت ج��م��ع��ي��ة 
امل����ح����دودة  امل�������ش���وؤول���ي���ة  ذات  اأ������ش�����واق 
لال�شتثمارات  دبي  ملوؤ�ش�شة  واململوكة 
تفاهم  ات���ف���اق���ي���ة  ام�������س  احل���ك���وم���ي���ة 
بينهما  املجتمعية  ال�����ش��راك��ة  لتعزيز 
خدمة  يف  امل�شرتكة  امل�شالح  وحتقيق 

املجتمع املحلي.
وقع االتفاقية كل من عابدين طاهر 
العو�شي مدير عام بيت اخلري ويو�شف 
���ش��رف امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��االإن��اب��ة يف 
مبارك  �شعيد  بح�شور  اأ���ش��واق  �شركة 
العام وعبد اهلل  املدير  املزروعي نائب 

االأ�شتاذ م�شت�شار االإدارة االإعالمي.
عاما  ت�شتمر  التي  االتفاقية  وتق�شي 
قابال للتجديد بت�شهيل مهمة ت�شويق 

توزيع  خ��الل  م��ن  اجلمعية  م�شاريع 
ال��ك��ت��ي��ب��ات وامل��ل�����ش��ق��ات وال�����ش��م��اح لها 
ب��و���ش��ع ك���اون���رتات و���ش��ن��ادي��ق خا�شة 
بجمع التربعات حتمل �شعار التعاون 
مراكز  داخ��ل  الطرفني  بني  امل�شرتك 

اأ�شواق.
وت�شهيالت  خ�شومات  اأ���ش��واق  وتقدم 

ال�شهرية  املعونات  من  للم�شتفيدين 
املو�شمية يف بيت اخلري من خالل  اأو 
ب��ط��اق��ات امل�����ش��رتي��ات ك���وب���ون���ات املري 
ت����وزع ع��ل��ى االأ�شر  ال��ت��ي  ال��رم�����ش��ان��ى 
امل��ت��ع��ف��ف��ة امل�����ش��ج��ل��ة ب��اجل��م��ع��ي��ة خالل 
املبارك ح�شرا وتقت�شر على  رم�شان 
اأن تقدم  ال��غ��ذائ��ي��ة ف��ق��ط ع��ل��ى  امل����واد 

فاتورة  ك���ل  ع���ن  امل���ائ���ة  7 يف  اأ�����ش����واق 
واردة للجمعية من اإجمايل ا�شتهالك 

امل�شتفيدين.
ك��م��ا ت��ق��وم اأ����ش���واق ب��اإ���ش��دار ع���دد من 
لتوزيعها  با�شم اجلمعية  وفا  بطاقات 
ع��ل��ى االأ����ش���ر امل�����ش��ج��ل��ة ل��دي��ه��ا ومنح 
م�شتفيدي هذه البطاقات مزايا خا�شة 

اإجمايل  ع��ل��ى  ن��ق��دي  ب��ع��ائ��د  ت��ت��ج��ل��ى 
امل�����ش��رتي��ات ال�����ش��ه��ري��ة ح�����ش��ب حجم 
املتفق  البنود  �شمن  ومن  امل�شرتيات. 
توفري  اإم��ك��ان��ي��ة  م���دى  درا����ش���ة  عليها 
املواد الغذائية التي قاربت �شالحيتها 
ع��ل��ى االن���ت���ه���اء وه����ي يف ح��ال��ة جيدة 
النعمة وحتديد  �شمن برنامج حفظ 
لذلك.  الالزمة  واملتطلبات  ال�شروط 
وتن�شيق  بتنظيم  اجل��ان��ب��ان  و�شيقوم 
بع�س االأن�شطة والفعاليات والربامج 
املختارة يف املوا�شم واملنا�شبات الر�شمية 
على  املجتمع  خدمة  لغايات  حتقيقا 
توظيف  يف  خربتها  اأ���ش��واق  ت��ق��دم  اأن 
وت���دري���ب اأب���ن���اء االأ����ش���ر امل��واط��ن��ة من 
احل�����االت امل���درو����ش���ة وامل�����ش��ج��ل��ة لدى 
اجل��م��ع��ي��ة واإع���ط���اء االأول���وي���ة ل��ه��م يف 
الوظيفية  ل��ل��م��ه��ارات  وف��ق��ا  ال��ت��ع��ي��ني 

املتاحة  الوظيفية  وال�شواغر  املتطلبة 
والدرجات الوظيفية املحددة.

االتفاقية  مبوجب  اأ�شواق  وتخ�ش�س 
ح�شب  اخل��ري  لبيت  كاونرت  اأو  حمال 

ب�شائع  ل��ع��ر���س  امل��ت��وف��رة  امل�����ش��اح��ات 
لديها  امل�����ش��ج��ل��ة  االأ�����ش����ر  وم��ن��ت��ج��ات 
اجلمعية  ���ش��م  وب��ال��ت�����ش��اور  وت��ت��ي��ح   ..
العام  النفع  ذات  املجتمعية  للربامج 

بالنقود  وال��ت��ربع  امل��الب�����س  بنك  مثل 
البيع  نقاط  عند  للم�شرتي  املتبقية 
اأخ��رى يتم االتفاق عليها  واأي برامج 

الحقا.

•• دبا احل�ضن-وام:

والطالبات يف مدينة  الطلبة  اأمور  اأولياء  رئي�س جمل�س  بغداد  اإبراهيم  تفقد 
خالل  الطلبة  اإمتحانات  بها  تعقد  التي  اللجان  من  ع��ددا  ام�س  احل�شن  دب��ا 
والطالبات  الطلبة  واأو����ش���اع  ال��ن��ظ��ام  ���ش��ري  ع��ل��ى  ل��الط��ئ��ن��ان  م��ي��دان��ي��ة  ج��ول��ة 
ومدى تعاطيهم مع اال�شئلة يرافقه ع�شوا املجل�س حممد را�شد ر�شود وعلي 
عمل  ب��ه  يت�شم  ال��ذي  بالنظام  �شعادته  املجل�س  رئي�س  واأب���دى  ���ش��رور.  حممد 
واللجان  التعليمية  االدارة  للقائمني على  �شكره  االإمتحانات معربا عن  جلان 
يف توفري �شبل الراحة جلميع الطلبة .. واأ�شاد بقرار وزارة الرتبية والتعليم 
اخلا�س باإ�شافة فرتة زمنية قدرها ع�شرون دقيقة على الوقت االأ�شلي املحدد 
لالجابات لل�شف الثاين ع�شر بق�شميه العلمي واالأدبي االأمر الذي ي�شاف اإىل 
�شيا�شات وزارة الرتبية والتعليم الهادفة اإىل متكني الطالب من االأداء اجليد 
يف االمتحانات. من جانب اآخر ي�شتعد جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات 
يف مدينة دبا احل�شن الإقامة احلفل اخلتامي لفعالياته مبنا�شبة انتهاء العام 
الدار�شي احلايل والذي من املقرر اأن يقام يف 27 يونيو اجلاري لتكرمي اأوائل 
الرتبوي  التميز  بجائزة  والفائزين  احل�شن  دب��ا  مب��دار���س  العامة  الثانوية 
املتميز  االأم���ر  وويل  املتميز  املعلم  فئة  وت�شم  املختلفة  فئاتها  يف  للمجل�س 
والطالب املتميز .. اإىل جانب تكرمي املوؤ�ش�شات واالأفراد املتعاونني مع املجل�س 

تقديرا جلهودهم املثمرة.

•• ال�ضارقة -وام:

رئي�س  املهريي  بن بطي  املهند�س �شالح  �شعادة  ا�شتعر�س 
حممد  �شعادة  م��ع  بال�شارقة  وامل�شاحة  التخطيط  دائ���رة 
مليحة  ملنطقة  البلدي  املجل�س  رئي�س  اخلا�شوين  �شيف 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عن  ال�شادرة  والتوجيهات  االأوام��ر 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى 
حاكم ال�شارقة عقب زيارة �شموه التفقدية االأخرية ملنطقة 
من�شق  تعيني  وامل�شاحة  التخطيط  دائ��رة  وق��ررت  مليحة. 
امل��ي��داين يف منطقة مليحة حل�شر  للتواجد  ال��دائ��رة  من 
من  توجيهات  ب�شاأنها  وال�����ش��ادر  املواطنني  طلبات  جميع 
ليتم  لت�شنيفها  متهيدا  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب 

ال�شرف الفوري ملن مل يتح�شلوا على اأرا�س من قبل.
االإجتماع ما مت اجن��ازه يف �شبكة الطرق ومواقف  وتناول 
ا�شرفت  حيث  اجل��دي��د  مليحة  ب�شوق  اخلا�شة  ال�شيارات 
الحق  وق��ت  يف  افتتاحه  ويتوقع  خمططاته  على  ال��دائ��رة 
والفواكه  للخ�شروات  حم��اال  ال�����ش��وق  م�����ش��روع  وي�شمل   .
اإطار  ل��الأغ��ن��ام وي��اأت��ي يف  واالأ���ش��م��اك وال��دواج��ن وم�شلخا 
م�شروع تطوير وتاأهيل مركز مليحة ورفده باال�شتخدامات 

النه�شة  ال���ش��ت��ي��ع��اب  م��ه��ي��اأ  ول��ي��ك��ون  وامل���ت���وازن���ة  املختلفة 
بالكنوز  الزاخرة  املنطقة  تنتظر  التي  الواعدة  ال�شياحية 
االأثرية القدمية واملتنوعة والتي �شنفت كاأحد اأهم املواقع 
ال��ع��رب��ي��ة. وقال  ���ش��رق �شبة اجل���زي���رة  االأث���ري���ة يف ج��ن��وب 
املهند�س �شالح بن بطي املهريي ان االجتماع اأكد �شرورة 
تخطيط مواقف ال�شيارات مب�شجد مليحة وتن�شيق املوقع 
بالت�شجري والعنا�شر التجميلية االأخرى واعداد خمطط 
مباين ال�شمان االجتماعي اال�شتثمارية التي اأمر �شاحب 
ال�شمو حاكم ال�شارقة بتوزيعها على االأرامل واالأيتام واالأ�شر 
الفوري  للبدء  امل��ال��ي��ة  امل��وازن��ة  �شموه  وخ�ش�س  املتعففة 
اخلدمات  اأر���س  نقل  مقرتح  االجتماع  وتناول  باإن�شائها. 
االجتماعية اإىل املوقع املقرتح للمنتدى االإ�شالمي والبدء 
اأمر  االجتماعية حيث  اخلدمات  مبنى  ت�شييد  الفوري يف 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة بتخ�شي�س موازنة له على 
للخدمات  ال�شابق  املوقع  يف  جديد  م�شجد  اإن�شاء  يتم  اأن 
االجتماعية. واأ�شار املهند�س �شالح بطي اىل تخ�شي�س 4 
ح�شانات لالأطفال �شمن اإطار امل�شروع الرتبوي ل�شاحب 
واإعداد  بالن�سء  بالعناية  واخلا�س  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
البيئة التعليمية املنا�شبة لهم وامل�شاعدة على العناية باأبناء 

العامالت واملوظفات.

•• دبي-وام:

ال�شويدي  بن دميا�س  را�شد  امل�شت�شار خليفة  �شعادة  اطلع 
العام  للنائب  الفني  املكتب  رئي�س  االأول  ال��ع��ام  املحامي 
و���ش��ع��ادة امل�����ش��ت�����ش��ار ع��ل��ي ح��م��ي��د ب���ن خ���امت رئ��ي�����س نيابة 
العامة  النيابة  وفد  يرافقهما  دبي  يف  واالإقامة  اجلن�شية 
ورعاية  لعالج  را�شد  مركز  اأق�شام  ن�شائي..على  وجمل�س 
براجمه  بجانب  النوعية  وخدماته  ف�شوله  و  الطفولة 
التي  العاملية  امل��ع��اي��ري  الأع��ل��ى  وف��ق��ا  وامل�شممة  امل��درو���ش��ة 
ي�شتفيد منها نحو 300 طالب وطالبة من ذوي االإعاقة. 
اإدارة  م��دي��ر  ع��ب��دال��واح��د  ب��اق��ر  ال��ع��ام��ة  النيابة  وف��د  �شم 
م�شبح  وداد  ي�شم  ن�شائي  وجمل�س  املوؤ�ش�شي  االت�����ش��ال 
�شيف  وميثاء  العجماين  �شنعاء  عمر  اآل  و�شعاد  بوهناد 
ا�شتقبال  وكان يف  الكندي..  ومنال  املهريي ومرمي عبيد 
ال�����ش��ي��وف م���رمي ع��ث��م��ان م��دي��ر ع���ام م��رك��ز را���ش��د لعالج 
ورع���اي���ة ال��ط��ف��ول��ة. واأ����ش���اد ���ش��ع��ادة امل�����ش��ت�����ش��ار خليفة بن 
را�شد  مركز  يقدمها  التي  باخلدمات  ال�شويدي  دميا�س 
خدمة  يف  دوره  اأهمية  الطفولة..موؤكدا  ورع��اي��ة  لعالج 
هذه الفئة والتخفيف عنها ال �شيما اأنه يك�شف عن قيمنا 
ويوؤكد اأ�شالة ثقافتنا. واأ�شاف ال ي�شعنا اإال اأن ن�شد على 

مي�شي  حتى  فيه  والعاملني  املركز  على  القائمني  اأي��ادي 
قدما يف اأداء مهامه مبا ميثله من �شرح ح�شاري ور�شالة 
دولة  ب��ه  تتحلى  ال���ذي  النبيل  االإن�����ش��اين  ال��وج��ه  جت�شد 
احل�شا�شة  ال�شكانية  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  ت���ويل  وال��ت��ي  االإم�����ارات 
الطفولة  والرعاية الأنها جمعت بني  االهتمام  كثريا من 
واالحتياجات اخلا�شة يف الوقت نف�شه .. موؤكدا اأن حر�س 
النيابة على دعم املركز بكافة ال�شبل املتاحة اإمنا ينبع من 
حر�شها على دعم هذه الفئة وتوفري اأف�شل �شبل احلياة 
لها. واأ�شاد ابن دميا�س بالعالقة القوية التي جتمع النيابة 
على  م�شددا   .. ثانية  جهة  من  وامل��رك��ز  جهة  من  العامة 
متتني اأوا�شر تلك العالقة مبا يخدم ر�شالة اجلانبني يف 
خدمة املجتمع. وبعد اجلولة �شهد ال�شيوف ا�شتعرا�شات 
احرتافية قدمها طلبة املركز منها ا�شتعرا�س فرقة را�شد 
امل�شرحية التي ي�شرف عليها مدر�س الدراما احلركية يف 
املركز والتي ت�شم اإعاقات متعددة منها �شمعية. ويف ختام 
الزيارة قدمت مرمي عثمان درع املركز التكرميية اخلا�شة 
املركزالتكرميية  ودروع  االأول  العام  املحامي  �شعادة  اإىل 
للوفد  رمزية  هدايا  الطلبة  ق��دم  الوفد..فيما  الأع�شاء 
يف  �شنعوها  التي  منتجاتهم  ومن  ر�شوماتهم  من  الزائر 

ور�س التاأهيل املهني. 

بعد جناحها يف فح�س �كرث من 20 �لفًا خالل 3 �صنو�ت يف �لإمار�ت

القافلة الوردية ت�ستعر�س جتربتها يف موؤمتر تعزيز ال�سحة بفنلندا

بيت اخلري توقع اتفاقية تفاهم مع اأ�سواق لتعزيز ال�سراكة املجتمعية بينهما

جمل�س اأولياء الأمور يتفقد �سري المتحانات مبدار�س دبا احل�سن 

تخطيط ال�سارقة تبحث ح�سر طلبات املواطنني 
ال�سادر ب�ساأنها توجيهات من حاكم ال�سارقة 

املحامي العام الأول يف دبي ووفد النيابة 
يطلعون على خدمات مركز را�سد
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العدد 10816 بتاريخ 2013/6/12   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز عبري للنظارات ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1015279 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نا�شر را�شد علي عبيد احلليفي الزعابي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ نا�شر را�شد علي عبيد احلليفي الزعابي من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عمر حممد علي �شامل عو�س
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.40*0.40 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/مركز عبري للنظارات ذ.م.م

ABEER OPTICAL GENERAL LLC

اىل/مركز عبري للنظارات 
ABEER OPTICAL GENERAL

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط ار�س الوقن لل�شيدات

رخ�شة رقم:CN 1155965 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبد اهلل �شامل احمد لويع الدحبة العامري)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مع�شد عبيد مع�شد عبيد النعيمي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 2.44*9 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري:من/خياط ار�س الوقن لل�شيدات
AL WAGAN LAND LADIES TAILORING

اىل/املاهي لل�شيلة والعبايا - فرع1 
ALMAHI SHAILA & ABAYA - BRANCH1

تعديل ن�شاط/ا�شافة تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية العربية)العباءات الن�شائية()1410906(
تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية فئة ثانية)1410907.2(

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عنفوان للعطور

رخ�شة رقم:CN 1200941 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مها عبد اهلل زوجة نا�شر حمد هالل ملهي العامري)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف اديب �شائف عبده �شامل احلربي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/عنفوان للعطور
ONFUWAN PERFUMES

اىل/موؤ�ش�شة املزاج للعطور 
AL MIZAJ PERFUMES EST

تعديل ن�شاط/حذف جتارة م�شتح�شرات وم�شتلزمات التجميل - باجلملة)4649028(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة احلدث للمقاوالت العامة

رخ�شة رقم:CN 1132669 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة احلدث للمقاوالت العامة

اىل/احلدث للنجارة واحلدادة امل�شلحة 
AL HADATH BLACKSMITH & RE-INFORCE CARPENTRY

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة)4390004(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال حديد الت�شليح )4390005(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها)4100002(
تعديل ن�شاط/حذف جتميع النفايات اال�شمنتية والرملية وخملفات البناء)3811004(

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل االمداد للنجارة اليدوية  

رخ�شة رقم:CN 1022718 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد عبيد القبا�س املن�شوري من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد عبيد القبا�س املن�شوري من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عظيم اخرت ان�شاري

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/حمل االمداد للنجارة اليدوية  

AL IMDAD MANUAL CARPENTRY SHOP
اىل/م�شبغة �شعبية م�شفح 

MUSAFFAH POPULARITY LAUNDRY
املن�شوري اىل  ابو ظبي - �شارع الظفرة - بناية هادي حمد حويرب  تعديل عنوان/من ابوظبي 
مبارك  �شعيد  بناية   -  C362 ق   -  10 �شرق  - حو�س  زايد  بن  التجارية حممد  ابوظبي م�شفح 

علي �شيف املزروعي
تعديل ن�شاط/ا�شافة غ�شيل املالب�س)9601002(

تعديل ن�شاط/ا�شافة كي املالب�س )9601001(
تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�س جنارة( )1622007(

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االع�شار الغربي 

CN 1356951:للمقاوالت العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل قران النوبي مزينة العامري)%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن �شهيل حممد عف�شان املزروعي

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االهلية لالن�شاءات 

CN 1051330:املعدنية ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ا�شامة مبارك خمي�س فرج العواين)%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد اهلل حممد عبد الكرمي الري�س

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اللم�شة الرقمية 

CN 1060093:للت�شوير  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بخيتة حميد علي املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن حممد ح�شن عبد اهلل الكاف الها�شمي

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
ملقاوالت  امل�شتدامة  ال�ش�����ادة/الطاقة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1174825:االلكرتوميكانية ذ.م.م   رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /ا�شافة فهد �شقر �شامل علي الظاهري )%51(

تعديل ن�شب ال�شركاء /هادي حممد وليد عقاد من 24.5% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /حذف علي جا�شم علي عبد اهلل املزروعي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /حذف عامر �شنداوي

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 

ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري  االقت�شادية خالل 

م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات 

املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/امانت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

علي لالعمال الديكور
رخ�شة رقم:CN 1175103 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
الند  هوم  ماركت  ال�ش�����ادة/�شوبر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1194100 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 4.85*1.6 اىل 3.90*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت هوم الند ذ.م.م 
HOME LAND SUPERMARKET LLC

اىل/بقالة هوم الند ذ.م.م 
HOME LAND BAQALA LLC

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10816 بتاريخ 2013/6/12   

�إعــــــــــالن
للمقاوالت  مهكك  ال�ش�����ادة/را�س  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�شة رقم:CN 1208324 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 6*4 اىل 6*4

تعديل ا�شم جتاري:من/را�س مهكك للمقاوالت العامة
MAHKAK GENERAL CONTRAL CONTRACTING

اىل/را�س مهكك لل�شيانة العامة 
RAS MAHKAK GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين)4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها)4100002( 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
البالط  العمال  ال�ش�����ادة/املتميز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والرخام  رخ�شة رقم:CN 1170343 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.60*0.40 اىل 2*1

تعديل ا�شم جتاري:من/املتميز العمال البالط والرخام
DISTICTION CORNER MARBLE & TILE WORKS

اىل/املتميز لل�شتائر 
DISTINCTION CURTAINS

تعديل ن�شاط/ا�شافة ق�س وتف�شيل ال�شتائر)9524002(
او  الباركيه  او  تعديل ن�شاط/حذف تغطية االر�شيات واجلدران بالبالط 

الرخام او ال�شرياميك او املوزاييك )4330019( 
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10816 بتاريخ 2013/6/12   

�إلغاء �عالن �صابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  االقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
موؤ�ش�شة  التجاري  باال�شم   CN  1062767 رقم: 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  العامة  للنقليات  �شارة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10816 بتاريخ 2013/6/12   
يعلن كل من االأتي اأ�شمائهم عن فقدان �شهادات اأ�شهم �شادرة من 

م�شرف ابوظبي اال�شالمي
م�شاهم  اجلن�شية  اإمارات  الكربي  حنتو�س  عو�س  1-عبداهلل 

رقم22727 
2- حممدعبداهلل عو�س حنتو�س الكربي اإمارات اجلن�شية م�شاهم 

رقم 22731
3- �شامية عبداهلل عو�س حنتو�س الكربي اإمارات اجلن�شية م�شاهم 

رقم 22734 
اإمارات اجلن�شية م�شاهم  4- �شاره عبداهلل عو�س حنتو�س الكربي 

رقم 22723
اإمارات اجلن�شية م�شاهم  الكربي  لبنه عبداهلل عو�س حنتو�س   -5

رقم 22737
من يجدهم برجاء ت�شليمهم اإىل امل�شرف املذكور   اأو االت�شال على 

رقم 0504419707  م�شكورا

 فقدان �سهادات اأ�سهم
العدد 10816 بتاريخ 2013/6/12   

يعلن كل من االأتي اأ�شمائهم عن فقدان �شهادات اأ�شهم �شادرة من 
الواحة كابيتال

1- عبداهلل عو�س حنتو�س اإمارات اجلن�شية م�شاهم رقم116656 
رقم  م�شاهم  اجلن�شية  اإمارات  حنتو�س  عو�س  حممدعبداهلل   -2

116662
3- �شامية عبداهلل عو�س حنتو�س اإمارات اجلن�شية م�شاهم رقم

 116660
رقم  م�شاهم  اجلن�شية  اإمارات  حنتو�س  عو�س  عبداهلل  �شاره   -4

116659
رقم  م�شاهم  اجلن�شية  اإمارات  حنتو�س  عو�س  عبداهلل  لبنه   -5

116658
من يجدهم برجاء ت�شليمهم اإىل امل�شرف املذكور    اأو االت�شال على 

رقم 0504419707  م�شكورا

 فقدان �سهادات اأ�سهم

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/تايلر وي�شينج
بطلب لت�شجيل عالمة املراقبة اأو الفح�س:

املودعة حتت رقم: 165553       بتاريخ:2011/11/22 م
با�ش��م:بيريو كوزى .

وعنوانه:دبي - �س.ب:33675 - هاتف:043091000 - فاك�س:043587732.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

خدمات التعليم ، خدمات توفري التدريب . خدمات الت�شلية والرتفيه ، خدمات االن�شطة الريا�شية والثقافيه 
، تنظيم االحداث ، على �شبيل املثال ال احل�شر املعار�س ، احلفالت ، العرو�س ، الندوات ، املنتديات ، التدريب 
، امل�شابقات الريا�شية ، االحداث الريا�شية ، العرو�س الفنيه ، انتاج االفالم ، تاجري املعدات ال�شوتيه ، تاجري 

الكامريات واجهزة للم�شرح ، تاجري الت�شجيالت ال�شوتيه وتاجري اال�شتديوهات . 
الواق�عة بالفئة:41

و�شف العالمة:كلمة FILMMASTER مكتوبة باالحرف الالتينية .  
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 190591       بتاريخ:2013/4/22 م
با�ش��م:مالوانت �شينغ باوامي �شينغ .

وعنوانه:العني - زاخر - �س.ب:14765 ال�شارقة - الذيد - هاتف:0508009935 - فاك�س:068828015 
.tokyopumps@yahoo.com:الربيد االلكرتوين

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
امل�شخات حمركات �شمامات مكائن زراعية معدات زراعية كيبل . 

الواق�عة بالفئة:7
باللغة االجنليزية  باللون اال�شود كتب يف داخله ثالثة احرف  و�شف العالمة:عبارة عن م�شتطيل حمدد 

  .PUMPS.MOTOR االجنليزية  باللغة  عبارة  كتب  امل�شتطيل  وحتت   CRP
اال�ش��رتاطات: دون �شرط . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

يعلن ق�شم  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/املحامي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 186410       بتاريخ:2013/2/7 م
با�ش��م:ال�شيد/�شهباز اعجاز برويز احمد �شيخ .

وعنوانه:�س.ب:41090 - دبي - دولة االمارات العربية املتحدة - هاتف:042354850 - فاك�س:042354870
.platinum_baz@yahoo.com:الربيد االلكرتوين

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�شطناعية ، االرز ، التابيوكا وال�شاغو ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات  احللويات املثلجة ع�شل النحل والع�شل اال�شود ، اخلمرية وم�شحوق 

اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل وال�شل�شات)التوابل( البهارات ، الثلج . 
الواق�عة بالفئة:30

و�شف العالمة:عبارة عن �شاحنة ملونة ب�شكل معني ومر�شوم عليها بطريق يرتدي قبعة حمراء من اخللف 
ويظهر بطريق اخر بحجم كبري يف املقدمة يرتدي قبعة حمراء مكتوب عليها حرف K باللون الربتقايل 
جهات  على  متكرر  ب�شكل   KONA ICE كلمة  ال�شاحنة  على  ومكتوب  الكبرية  الالتينية  باحلروف 
 KONA ICE ا�شم العالمة  ال�شيارة باحلروف الالتينية الكبرية وب�شكل معني ومن اال�شفل مكتوب 

ب�شكل وا�شح وباللون االزرق املتدرج حتى و�شوال باللون االبي�س .  
اال�ش��رتاطات:  . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 53215
. AF FSFT WELD NSF PVC700- 21 MEDIUM DUTY CLEAR CEMENT:با�ش��م
وعنوانه:�شاوث بند - والية انديانه/26624/ �شندوق بريد:1174 - الواليات املتحدة .

وامل�شجلة حتت رقم:)127134( بتاريخ:2010/12/23
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 

يف:/ / 200 وحتى تاريخ:/ / 200
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816
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•• اأبوظبي -وام:

نظمت جامعة خليفة ام�س يف حرمها باأبوظبي 
يعقد  وال���ذي   2013 الهند�شي  االب��ت��ك��ار  ي��وم 

للمرة االأوىل.
وم�شاريعهم  اب��ت��ك��ارات��ه��م  الطلبة  وا���ش��ت��ع��ر���س 
امل�����ش��وؤول��ني يف  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  املتميزة بح�شور 
االأكادميية  ال��ه��ي��ئ��ة  واأع�������ش���اء  خ��ل��ي��ف��ة  ج��ام��ع��ة 

والطلبة.
وفاز عدد من االبتكارات والبحوث امل�شاركة بعدد 
ودوليا مبا يف  واملوؤمترات حمليا  امل�شابقات  من 
توليد  باأنظمة  الال�شلكي  التحكم  م�شروع  ذلك 
والذي  امل�شتدامة  ال��ذات��ي��ة  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة 
وق���درات  الال�شلكية  التكنولوجيا  ب��ني  يجمع 
احلو�شبة لت�شميم وتنفيذ اأنظمة توليد الطاقة 

ال�شم�شية الذاتية امل�شتدامة.
وق���د ح�شل ه���ذا االب��ت��ك��ار م��وؤخ��را ع��ل��ى جائزة 
اجلامعية  البحوث  م��وؤمت��ر  يف  م�شروع  اأف�شل 

ال����ذي ع��ق��د يف ج��ام��ع��ة زاي����د .. وج����اء ث��ان��ي��ا يف 
طلبة  م�شابقة  يف  الهند�شي  ال��ن��م��وذج  م�شابقة 
االإمارات  جامعة  يف  املتجددة  للطاقة  الهند�شة 
العربية املتحدة. ومن امل�شاريع االأخرى الفائزة 
اللتقاط  امليكروفونات  جمموعة  ابتكار  اأي�شا 
االأ�شوات يف االجتماعات حيث ميكن من خالل 
هذا االبتكار التقاط �شوت معني من جمموعة 
من االأ�شوات املتداخلة كاأ�شوات النا�س االآخرين 

احلا�شرين يف االجتماعات.
م�شابقة  يف  االأول  ب��امل��رك��ز  امل�����ش��روع  ه���ذا  وف���از 
يف  الطلبة  ي��وم  يف  النهائي  الت�شميم  م�����ش��روع 
الكهربائيني  املهند�شني  االإمارات جلمعية  دولة 

واالإلكرتونيني.
كما مت عر�س تطبيق م�شروع اآي فيزيت والذي 
حل ثانيا يف م�شابقة تطبيقات الهاتف املتحرك 
من  اأن��دروي��د  بنظام  يعمل  حيث  احل��ايل  للعام 
واملعار�س جتربة  املتاحف  ل��زوار  ويوفر  جوجل 
الواقع االفرتا�شي  ا�شتخدام  فريدة من خالل 

م�شروع  اأي�شا  املعرو�شة  االب��ت��ك��ارات  ب��ني  وم��ن 
وحدة حتلية املياه احلرارية ال�شم�شية حيث حل 
هذا االبتكار ثانيا على م�شتوى م�شاريع الطلبة 
جمال  يف  الهند�شة  لطلبة  الرابعة  امل�شابقة  يف 
امل�شاريع  اإىل  وب��االإ���ش��اف��ة  امل��ت��ج��ددة.  ال��ط��اق��ة 
ا�شتعرا�س  مت  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ات  يف  ال��ف��ائ��زة 
..االأول  ال��دويل  امل�شتوى  على  �شاركا  ابتكارين 
والتي  طيار  بدون  الكهربائية  الطائرة  م�شروع 

يتم التحكم فيها عن بعد.
وحتليق  وبناء  ت�شميم  م�شابقة  يف  �شاركت  وقد 
والتي عقدت يف مدينة توك�شون بوالية اأريزونا 
االأم��ري��ك��ي��ة ..اأم����ا امل�����ش��روع ال��ث��اين ف��ه��و �شيارة 
باها  م�شابقة  يف  �شاركت  والتي  الوعرة  املناطق 
جلمعية مهند�شي املركبات والتي اأقيمت موؤخرا 

يف وا�شنطن بالواليات املتحدة االأمريكية.
و���ش��م��ل��ت ق���ائ���م���ة االب����ت����ك����ارات االأخ��������رى التي 
للعالج  ي�����ش��ت��خ��دم  روب�������وت  ا���ش��ت��ع��را���ش��ه��ا  مت 
البيانات  ع���ل���ى  احل�������ش���ول  ون����ظ����ام  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

اأن  ميكن  والتي  ف��اي  ال��واي  با�شتخدام  الذكية 
ال�شلكيا  االأط��ب��اء  اإىل  املر�شى  معلومات  تر�شل 
يف  لال�شتخدام  الزجاج  لتنظيف  روب��وت  ونظام 
املعال  الدكتور حممد  وقال  ال�شحاب.  ناطحات 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س االأول ل��ل��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر يف 
ل��روؤي��ة هذه  اإن��ن��ا ف��خ��ورون ج��دا  جامعة خليفة 
اإىل  م�شريا   .. طلبتنا  م��ن  املتميزة  االب��ت��ك��ارات 
اأن هذه امل�شاريع تعد تتويجا ل�شنوات من اجلد 
وال��ت��ف��اين يف ال��درا���ش��ة وال��ب��ح��ث ومت��ث��ل دليال 
به طلبتنا حيث  ال��ذي يتمتع  االإب���داع  على روح 
جودة  ذي  تعليم  بتوفري  خليفة  جامعة  تلتزم 
امل�شتقبل  قادة  لي�شبحوا  الطلبة  واإع��داد  عالية 
االبتكارات  ه��ذه  وت���ربز  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
اقت�شاد  ب�شكل فاعل يف  امل�شاهمة  قدراتهم على 
املعرفة وحتقيق روؤية اأبوظبي 2030. واختتم 
جامعة  ���ش��رك��اء  لبع�س  ت��ك��رمي  بحفل  امل��ع��ر���س 
ال��ط��ل��ب��ة وع����دد من  ال���رع���اة الب��ت��ك��ارات  خليفة 

الطلبة لتميزهم البحثي. 

•• اأبوظبي-وام:

لالمتياز  خليفة  ال�شيخ  جائزة  برنامج  نظم 
اأول  اأب��وظ��ب��ي  و�شناعة  جت���ارة  لغرفة  التابع 
املعتمدين  امل��ق��ي��م��ني  وت��اأه��ي��ل  الإع�����داد  دورة 
باللغة  االأوروب�����ي  امل��وؤ���ش�����ش��ي  التميز  ل��ن��م��وذج 
الأول  تعقد  التي  ال���دورة  يف  �شارك   . العربية 
العاملني  م��ن  م��وظ��ف��ا   23 املنطقة  يف  م���رة 
ال������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات االحتادية  يف ع���دد م��ن 
وال�شركات  امل��ح��ل��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وال����دوائ����ر 

اخلا�شة العاملة يف الدولة.
ومتيزت هذه الدورة بح�شور قيادات حكومية 
عليا من اأكرث من 10 دوائر يف اإمارة اأبوظبي 
اإدارات وخرباء  من مدراء تنفيذيني وم��دراء 

ومتخ�ش�شني يف اجلودة والتميز املوؤ�ش�شي.
املعتمدين  املقيمني  اإع���داد  برنامج  وت�شمن 
باملهارات  امل�����ش��ارك��ني  ت��زوي��د  العربية  باللغة 
وامل���ع���رف���ة ال����الزم����ة ل��ل��ق��ي��ام ب��ت��ق��ي��ي��م فعال 
الفعال  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وك���ي���ف���ي���ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
اآلية ال��رادار وو�شع العالمات من  ال�شتخدام 
قيمة  ذي  اأداء  حت��ل��ي��ل  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  اأج����ل 

م�شافة.
�شهادة  على  الربنامج  يف  امل�شاركون  وح�شل 
مقيم معتمد ومعرتف به دوليا من املوؤ�ش�شة 

للحا�شلني  تتيح  اجل����ودة  الإدارة  االأوروب���ي���ة 
عليها القدرة على امل�شاركة يف تقييم اجلوائز 
يف دول���ة االإم�����ارات ودول االحت���اد االأوروب����ي. 
واأكد �شعادة حممد هالل املهريي مدير عام 
برنامج  اأن  اأب��وظ��ب��ي  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
املوؤ�ش�شة  هو  لالمتياز  خليفة  ال�شيخ  جائزة 
على  احلا�شل  الدولة  م�شتوى  على  الوحيدة 
وبرامج  دورات  ل��ت��ق��دمي  ال��دول��ي��ة  ال�����ش��ه��ادة 
باللغتني  اجل���ودة  الإدارة  االأوروب��ي��ة  املوؤ�ش�شة 
للموؤ�ش�شة  ممثال  كونه  واالإجنليزية  العربية 
االأوروبية الإدارة اجلودة العتماد وتوزيع كافة 
االأخرى  واال���ش��ت�����ش��اري��ة  التدريبية  ال��ربام��ج 
ال��ع��رب��ي��ة و  امل��ن��ظ��م��ة باللغتني  ال�����ش��ادرة ع��ن 

االإجنليزية.
وق���ال اإن ال��ربن��ام��ج ق���ام م��ن��ذ ح�����ش��ول��ه على 
هذا احلق بتدريب اأكرث من 500 مقيم من 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة ودول جمل�س 
التميز  ل���ن���م���وذج  وف���ق���ا  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 

املوؤ�ش�شي االأوروبي اجلديد 2013.
ال���دورة تعترب من الدورات  اإن ه��ذه  واأ���ش��اف 
والربامج التدريبية والتاأهيلية املتميزة حيث 
ي��ت��م ت��زوي��د امل�����ش��ارك��ني ب��ه��ا ب��ك��اف��ة اخللفيات 
االأوروب����ي  ال��ن��م��وذج  ح��ول  والعملية  العلمية 
اجلوائز  جميعه  ع��ل��ي��ه  ب��ن��ي��ت  ال����ذي  للتميز 

املحلية يف اجلودة واالمتياز وكذلك املنهجيات 
احلديثة يف التقييم املوؤ�ش�شي املعروفة بالرادار 
اإ�شافة ل�شروحات وافية عما ينبغي القيام به 
املحيطة  ال��ق�����ش��اي��ا  جميع  وا���ش��ت��ي��ع��اب  لفهم 

باالأداء املوؤ�ش�شي الكلي.
م����ن ج���ان���ب���ه اأو������ش�����ح ال���ربوف���ي�������ش���ور ه����ادي 
ال�شيخ خليفة  العام جلائزة  املن�شق  التيجاين 
املميزة  التدريبية  ال���دورة  ه��ذه  اأن  لالمتياز 
���ش��ت�����ش��اع��د يف اإك�����ش��اب م���ه���ارات ال���ق���درة على 
الفردية  م��راح��ل��ه  ب��ك��اف��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ي  التقييم 
ومنح  امل�شاركني  وثائق  تقييم  على  وال��ق��درة 
ال���رادار  منهجية  ب��اإت��ب��اع  املطلوبة  ال��درج��ات 
الفاعلة والتقييم اجلماعي باكت�شاب املهارات 
التام  والتوافق  لالإجماع  للو�شول  املطلوبة 
بني اأع�شاء الفريق واإجراء الزيارات امليدانية 
تقدمي  على  القدرة  اكت�شاب  وكذلك  الفعالة 
لنتائج  م��ت��ك��ام��ل��ة ووا����ش���ح���ة  ف��ن��ي��ة  ع���رو����س 
التقييم املوؤ�ش�شي من خالل تقارير التعقيب 
اأن  موؤكدا   .. االأداء  على  والت�شخي�شي  الفني 
هذه بال �شك املهارة االأهم والتي متيز املقيم 

املحرتف واملعتمد.
اأن امل�شاركني يف  وذكر الربوفي�شور التيجاين 
ملتطلباتها  اإكمالهم  بعد  ال��دورة ح�شلوا  هذه 
ومرخ�س  معتمد  مقيم  �شهادة  على  بنجاح 

معتمدة من قبل اجلهات الدولية ذات ال�شلة 
اجلوائز  ك��ل  تقييم  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ت��وؤه��ل��ه��م 
املوؤ�ش�شة  وه��ي  ال�شلة  ذات  والعاملية  املحلية 
االأوروبية الإدارة اجلودة والهيئة الربيطانية 
ال�شيخ  ج��ائ��زة  برنامج  وك��ان  اجل���ودة.  الإدارة 
اجتماع  ا���ش��ت�����ش��اف  ق���د  ل��الم��ت��ي��از  خ��ل��ي��ف��ة 
خ���رباء و���ش��رك��اء امل��وؤ���ش�����ش��ة االأوروب���ي���ة الإدارة 
اجلودة والذي مت خالله االإعالن عن منوذج 
اأ�شرف  املوؤ�ش�شي اجلديد املعرب الذي  التميز 
خليفة  ال�شيخ  ج��ائ��زة  ب��رن��ام��ج  تعريبه  ع��ل��ى 
اأن  اأبوظبي  واأكد مدير عام غرفة  لالمتياز. 
اجلائزة  ه��ي  لالمتياز  خليفة  ال�شيخ  ج��ائ��زة 
االأوىل يف منطقة ال�شرق االأو�شط التي تبنت 
املعايري والنظام املتكامل الإدارة اجلائزة وفق 
اجلديد  االأوروب�����ي  املوؤ�ش�شي  التميز  اأن��ظ��م��ة 
منذ انطالقها يف العام 1999 وتبعتها بعد 
اإىل  ..م�شريا  املنطقة  اجل��وائ��ز يف  بقية  ذل��ك 
املوزع  ال�شيخ خليفة لالمتياز هو  برنامج  اأن 
الوحيد واملعتمد لهذا النظام بالدولة واأعطى 
كافة  بن�شر  القيام  اجلائزة �شالحية  برنامج 
املوؤ�ش�شة  تقدمها  التي  وال��ربام��ج  اخل��دم��ات 
االأوروبية الإدارة اجلودة واملطبوعات اخلا�شة 
والتميز  باجلودة  واملتخ�ش�شة  التي ت�شدرها 

حمليا واإقليميا .

•• دبي-وام:

اأ�شادت �شعادة الدكتورة فاطمة حممد الفال�شي مدير عام 
جمعية النه�شة الن�شائية بدبي باحتفاالت دولة االإمارات 
العربية املتحدة والدول العربية وال�شديقة باليوم العاملي 

للبيئة والذي ي�شادف 5 يونيو من كل عام.
ملراجعة  تاأمل  ووقفة  فر�شة  باأنها  االإحتفاالت  وو�شفت 
امل��ق��دم��ة واملحفزة  وال��ت�����ش��ري��ع��ات  ال���ربام���ج واالأول����وي����ات 
حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة م��ن ال��ت��ده��ور وال���ه���در ذل���ك الأن البيئة 

م�شوؤولية اجلميع يف حمايتها لالأجيال القادمة.
البيئة  اأ�شا�شيا يف حماية  دورا  واالأ�شرة  للمراأة  اأن  واأك��دت 
من الهدر الأن البيئة هي االإطار الذي يحيا فيه االإن�شان 
�شمن جمموعة من النظم االأكولوجية الطبيعية وت�شكل 

الدورة احلياتية لالإن�شان والكائنات احلية االأخرى.
واأو�شحت الفال�شي اأن احتفاالت دولة االإمارات مع �شائر 
نتوقف  هامة  منا�شبة  للبيئة  العاملي  باليوم  العامل  دول 
للبيئة وحمايتها  والوفاء  واالنتماء  لنجدد احلب  عندها 
موؤكدة جهود دولتنا احلبيبة يف دعم مظاهر البيئة ومنها 
املثال احلدائق العامة واملنتجعات الرتويحية  على �شبيل 
واالنفراد  االأخ�شر  باللون  البحرية  الواجهات  وتطويق 
ب��اإن�����ش��اء وت��ع��م��ي��م احل���دائ���ق وامل��ت��ن��ف�����ش��ات ب��ه��دف تلطيف 
البيئي  املناخ  وتوفري  وال�شجيج  الغبار  وامت�شا�س  اجلو 
اخل���الق واالآم����ن اإىل ج��ان��ب ال��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة املحكمة 

ومنع التدخني يف االأماكن العامة حتى اأ�شبحت اإماراتنا 
اأروقتهم  اأن لهم  املدخنني حيث  �شبه خالية من  احلبيبة 
اخلا�شة واالأماكن املخ�ش�شة للمدخنني يف اأغلب املرافق 
املعززة  والت�شريعات  ال��ق��وان��ني  �شن  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ع��ام��ة 
والداعمة لالأمن واالأمان البيئي ولذلك تبقى م�شوؤولية 
اجلهود  هذه  لدعم  كبرية  االأ�شرة  خا�شة  باأ�شره  املجتمع 

للمحافظة و االإبقاء على البيئة نقية و�شليمة واآمنه.
ال��ع��امل��ي حلماية  ب��ال��ي��وم  اإن��ن��ا ونحتفل  ال��ف��ال���ش��ي  وق��ال��ت 
البيئة ي�شعدنا اأن نعيد اإىل االأذهان اإطالق ميثاق ال�شرف 
البيئي الن�شائي العاملي االأول والذي كان جلمعية النه�شة 
ب��اإط��الق��ه واحت�شانه  ال�����ش��رف  ع��ظ��ي��م  ب��دب��ي  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
االهتمام  امليثاق جندد  بنود وم�شامني  فاإننا ومن خالل 
وااللتزام بحماية البيئة وتعزيز دور القطاعات الن�شائية 
على  باملحافظة  بالدولة  وامل��ج��االت  االأ�شعدة  خمتلف  يف 
واالأوامر  والت�شريعات  للقوانني  وفقا  واآمنة  �شاملة  البيئة 
والنظم املحلية الداعمة للمحافظة على البيئة اإىل جانب 
تعاوننا الكامل يف غر�س الثقافة البيئية يف نفو�س اأبنائنا 
وبناتنا وتوجيههم نحو حماية البيئة وامل�شاهمة اخلال�شة 
نفو�س  يف  ذلك  وتثبيت  بالبيئة  العناية  مفهوم  تعزيز  يف 
البيئة  اأن  باعتبار  واالأطفال  والفتيات  وال�شباب  النا�شئة 
اأ�شيلة يف حياتنا وثقافتنا والفكر الذي حثنا  متثل قيما 
اآمنه  واالإم���ارات  عام  وكل  احلنيف  االإ�شالمي  ديننا  عليه 

وبيئتها �شليمة اإن �شاء اهلل . 

•• اأبوظبي-وام:

نظم االحتاد الن�شائي العام بالتعاون مع وزارة اخلارجية 
لدولة  ال��ث��اين  التقرير  اإع���داد  للجنة  االأول  االج��ت��م��اع 
على  الق�شاء  اتفاقية  ح��ول  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة اأم�س االول يف قاعة املها 
باالحتاد الن�شائي العام بح�شور م�شاركني من الوزارات 
االحتادية واملوؤ�ش�شات املحلية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين. 
العام خلطة  االإط��ار  و�شع  اإىل  االأول  االجتماع  وه��دف 
االتفاقية  الثاين حول  التقرير  اإع��داد  اأج��ل  العمل من 
حيث اإن الدولة �شادقت على االتفاقية يف 6 اأكتوبر عام 
2004 وكانت قد قدمت تقريرها االأول يف عام 2008. 
ورحبت اأحالم اللمكي مدير اإدارة البحوث والتنمية يف 
االحتاد الن�شائي العام باحل�شور وقدمت جزيل ال�شكر 
والتقدير اإىل وزارة اخلارجية على الثقة التي منحتها 
التقرير  اإع��داد  على  لالإ�شراف  العام  الن�شائي  لالحتاد 
الثاين لدولة االإمارات العربية املتحدة حول االتفاقية 
..موؤكدة اأهمية تفاعل وت�شافر جهود اجلهات امل�شاركة 
يف اإعداد التقرير من خالل توفري البيانات واملعلومات 

التي تربز اجنازات الدولة يف جماالت االتفاقية.
البحوث  اإدارة  م��ن  امل��ن��ذري  م��رمي  ق��دم��ت  م��ن جهتها 
عن  موجزا  عر�شا  العام  الن�شائي  االحت��اد  يف  والتنمية 
املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية 
ع��رب مراحل  امل����راأة  ت��ط��ور ح��ق��وق  ا�شتمل على  ���ش��ي��داو 
وال�شتينات  اخلم�شينات  مبرحلة  ب��دءا  خمتلفة  زمنية 
مع  املا�شي  القرن  الت�شعينيات من  اإىل مرحلة  و�شوال 

ذكر املواثيق الدولية لبع�س هذه احلقوق.
وتطرقت املنذري اإىل بنود اتفاقية الق�شاء على جميع 

اأ�شكال التمييز �شد املراأة وحمتوى االتفاقية واأجزائها 
اجلديد  وك��ذل��ك  وديباجتها  وم�شمونها  ومرفقاتها 
الذي اأتت به االتفاقية ثم �شرحت طريقة متابعة تنفيذ 
التي  العربية  ال���دول  اأ���ش��م��اء  اإىل  م�شرية   .. االتفاقية 
الق�شاء على  اتفاقية  اإىل  ان�شمت  اأو  اأو �شادقت  وقعت 
 2003 اآذار  اأ�شكال التمييز �شد املراأة حتى �شهر  كافة 
وذكرت اأي�شا حتفظات الدول العربية على االتفاقية ثم 
اتفاقية  اإيجابيات  توؤكد كثريا من  نقدية  روؤي��ة  قدمت 
الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة يف خمتلف 
املجاالت وحتفظات دولة االإمارات العربية املتحدة على 

ن�شو�س بع�س مواد االتفاقية.
وقدم مبارك احلمادي من اإدارة حقوق االإن�شان يف وزارة 
حقوق  حماية  اآل��ي��ات  ت�شمن  موجزا  عر�شا  اخلارجية 
التقارير  تقدمي  واآلية  املتحدة  لالأمم  التابعة  االإن�شان 
دولة  تقرير  على  ال�شوء  األقى  ثم  التعاهدية  للهيئات 
اتفاقية  على  وحتفظاتها  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 

الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة.
التقرير  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة الإع�������داد  امل����ب����ادئ  ب��ع�����س  وق�����دم 
ال��ث��اين ..م���وؤك���دا اجل��ه��ات امل�����ش��ارك��ة يف اإب����راز دوره���ا يف 
االطار  �شرح  وكذلك  امل���راأة  تخ�س  التي  امل��ج��االت  كافة 
امل���راأة  ب�����ش��اأن مت��ك��ني  ال��د���ش��ت��وري وال��ق��ان��وين واالإداري 

وتنفيذ بنود االتفاقية.
الثاين  التقرير  اإع��داد  يف  امل�شاركة  اجلهات  من  وطلب 
بالن�شاطات  ال��ع��ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  م���واف���اة االحت����اد  ل��ل��دول��ة 
والربامج املقدمة للمراأة �شواء كانت اخلدمات مرتبطة 
بتو�شيات  مرتبطة  غ��ري  ك��ان��ت  اأو  اللجنة  بتو�شيات 
اللجنة ..م�شريا اإىل اأهمية توثيق االأرقام واالإح�شائيات 

املتعلقة بذات املو�شوع.

•• اأبوظبي-وام:

ال��ت��ق��ى ال��ف��ري��ق ���ش��ي��ف ع���ب���داهلل ال�����ش��ع��ف��ار وك��ي��ل وزارة 
الداخلية ام�س مبقر الوزارة مع العقيد عبدالرحيم بن 
واملوؤثرات  املخدرات  مكافحة  عام  مدير  الفار�شي  قا�شم 
له  املرافق  والوفد  ال�شلطانية  عمان  �شرطة  يف  العقلية 
الذي يزور الدولة حاليا. مت خالل اللقاء بحث عدد من 
املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك و�شبل تعزيز التعاون 
وال��ت��ن�����ش��ي��ق يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات ب��ني وزارت����ي 

و�شلطنة  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  ب��دول��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
عمان ال�شقيقة.

كان العقيد �شعيد عبداهلل بن توير ال�شويدي مدير عام 
اجتماعه  خالل  بحث  قد  االحتادية  املخدرات  مكافحة 
على  املدرجة  املو�شوعات  من  ع��ددا  العماين  الوفد  مع 
جدول االأعمال من بينها امل�شتجدات الراهنة يف جمال 
اأهمية عقد اجتماع  مكافحة املخدرات ..واأك��د اجلانبان 
جهازي  بني  امليدانية  الزيارات  وتبادل  للتوا�شل  �شنوي 

مكافحة املخدرات يف البلدين ال�شقيقني.

•• اأبوظبي-وام:

نظم جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع بنك 
الدم حملته ال�شنوية الثالثة للتربع بالدم وذلك يف اإطار 
اأن�شطة وفعاليات برنامج عون للخدمة املجتمعية الذي 

ينفذها اجلهاز يف االإمارة.
تاأتي هذه احلملة بهدف غر�س ثقافة التربع التطوعي 
من خالل ن�شر الوعي وتثقيف املجتمع املحلي باأهمية 
وامل�شابني  املر�شى  حياة  اإن��ق��اذ  يف  ودوره  بالدم  التربع 
باالإ�شافة اىل تلبية االحتياجات املتزايدة للمر�شى عرب 

التربع بالدم ب�شكل دائم.
اإىل غرفة  ت���واف���د م��وظ��ف��و وم���وظ���ف���ات اجل���ه���از  وق����د 
االإ�����ش����ع����اف����ات االأول�����ي�����ة يف م���ق���ر اجل����ه����از الإج���������راءات 
الفحو�شات الالزمة والتربع بالدم وذلك على فرتتني 
حيث خ�ش�شت الفرتة ال�شباحية للموظفني وامل�شائية 
للن�شاء . وج�شدت احلملة احلر�س الكبري من موظفي 
اجلهاز على امل�شاركة يف العمل التطوعي خا�شة املوجه 
خلدمة فئة املر�شى وتقدمي امل�شاعد للمحتاجني الذين 
بالدم  التربع  اأن  تاأكيدا على  و  ال��دم  يعانون من نق�س 

واجب وطني . 

•• اأبوظبي-وام:

اأداء  فازت هيئة االإم��ارات للهوية باجلائزة الذهبية الأف�شل معيار لقيا�س 
الأف�شل  الف�شية  واجل��ائ��زة  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  �شفحاتها 
اإدارة ل�شفحات التوا�شل االجتماعي يف القطاع احلكومي اللتني متنحهما 

الرابطة الدولية لقيا�س وتقييم االت�شال اأميك.
وج���اء االإع����الن ع��ن ف���وز الهيئة ب��ه��ات��ني اجل��ائ��زت��ني امل��رم��وق��ت��ني اللتني 
تناف�شت عليهما موؤ�ش�شات و�شركات من 12 بلدا حول العامل خالل حفل 
االإ�شبانية  العا�شمة  يف  االأوروب��ي��ة  القمة  فعاليات  �شمن  الرابطة  اأقامته 
مدريد اخلمي�س املا�شي. وقال عامر املهري مدير اإدارة االت�شال احلكومي 
اجلائزتني  بهاتني  الهيئة  ف��وز  اإن  للهوية  االإم����ارات  هيئة  يف  واملجتمعي 

يعك�س �شعيها الدائم نحو تطوير اأدائها وحت�شني م�شتوى خدماتها ل�شمان 
ك�شب ر�شا املتعاملني عرب قنوات التوا�شل االجتماعي على مواقع في�شبوك 
اآيز  اإطار �شراكتها اال�شرتاتيجية مع �شركة �شو�شيال  وتويرت ويوتيوب يف 

املتخ�ش�شة يف اإدارة و�شائل االت�شال االجتماعي.
من  اال�شتفادة  على  الهيئة  حر�س  ت��وؤك��دان  اجلائزتني  هاتني  اإن  واأ���ش��اف 
مزايا االإعالم احلديث وتوظيف قنوات التوا�شل االجتماعي االإلكرتونية 
والتعريف بخدماتها  واأهدافها اال�شرتاتيجية  وروؤيتها  ر�شالتها  يف خدمة 
املتعاملني وحل  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات  ع��ل��ى  االإج���اب���ة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  واإج���راءات���ه���ا 

�شكاويهم.
واأكد املهري اأن الهيئة حققت قفزات مهمة يف التفاعل مع املتعاملني معها 
خالل  من  وف��رت  حيث  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  �شفحاتها  عرب 

قنواتها االجتماعية خدمة الرد على اال�شتف�شارات وال�شكاوى ب�شكل فوري 
يف اجلوانب املتعلقة باإجراءات اإ�شدار بطاقات الهوية وهو ما زاد من جتاوب 

املتعاملني مع الهيئة وحر�شهم على التوا�شل معها عرب تلك ال�شفحات.
�شفحاتها  مب�شتوى  الدائم  االرت��ق��اء  على  الهيئة  حر�س  اأن  املهري  واأك��د 
على مواقع التوا�شل االجتماعي يندرج يف اإطار �شعيها لتحقيق اأحد اأبرز 
اأهدافها اال�شرتاتيجية واملتمثل بتطوير موؤ�ش�شة خدمات مبعايري عاملية 

تركز على توفري خدمات حديثة قائمة على االأداء املتميز.
التوا�شل  قنوات  على  �شفحاتها  تطوير  �شتوا�شل  الهيئة  اأن  املهري  واأك��د 
االإلكرتونية  خدماتها  م�شتوى  على  نوعية  نقلة  لتحقيق  االج��ت��م��اع��ي 
وتعزيز توا�شلها مع �شكان الدولة مبا ين�شجم مع خطة احلكومة الهادفة 
اإىل تقدمي خدماتها عرب القنوات االإلكرتونية و�شوال اإىل جت�شيد مبادرة 

احل��ك��وم��ة ال��ذك��ي��ة وت��ق��دمي اخل��دم��ات ع��رب ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول. وتت�شمن 
معايري التحكيم جلوائز اأميك وجود اأهداف قيا�شية وا�شحة وذكية لدى 
الربنامج  تاأثري  ومدى  لالأهداف  االت�شال  فريق  املوؤ�ش�شة ومدى حتقيق 
واأعمال  ال��ن�����ش��اط  ب��ني  ال�شلة  وج���ه  وت��و���ش��ي��ح  امل�شتهدف  اجل��م��ه��ور  ع��ل��ى 
املتعامل اأو االأهداف التنظيمية واأثرها على نتائج االأعمال حيث يتم تقييم 
امل�شاركات من قبل جلنة من احلكام الدوليني امل�شتقلني من ذوي اخللفية 
االأكادميية واخلربة يف و�شائل االإعالم حيث يتم اختيارهم وفقا لتجاربهم 

وخرباتهم.
مع  املبا�شر  االإل��ك��رتوين  التفاعل  خدمة  ر�شميا  اأطلقت  قد  الهيئة  كانت 
املتعاملني معها عرب �شفحتيها على موقعي التوا�شل االجتماعي في�شبوك 

و«تويرت يف �شهر يونيو من عام 2012.

•• اأبوظبي-وام:

ت�شعني  م��ن  اأك��رث  تخريج  م�شدر  معهد  ي�شهد 
�شهادة  الثالثة من حملة  الدفعة  طالبا ميثلون 
املاج�شتري خالل حفل التخرج الذي �شيقام اليوم 
بعد الدرا�شة على مدى عامني مت اإعداد الطلبة 
التحديات  مل��واج��ه��ة  ك���اف  ب�����ش��ك��ل  االإم���ارات���ي���ني 

املرتبطة بالطاقة وتغري املناخ.
االأ�شا�شية  اللبنات  االإم��ارات��ي��ة  امل��واه��ب  وت�شكل 
على  م�����ش��در  م��ع��ه��د  ي��ع��م��ل  م�شتقبلي  مل��ج��ت��م��ع 
اأبوظبي  جلعل  الرامية  م�شاعيه  اإط��ار  يف  بنائه 
االجتماعي  للنمو  وحم��رك��ا  للمعرفة  م��رك��زا 
واالقت�شادي. وقالت عائ�شة الطالبة يف برنامج 
ه��ن��د���ش��ة ال��ن��ظ��م ال��دق��ي��ق��ة م��ن خ���الل االأبحاث 
لفهم  مهمة  روؤى  ل��دي  تكونت  بها  قمت  ال��ت��ي 
عملت  ح��ي��ث  ال�شم�شية  اخل��الي��ا  ���ش��ن��ع  كيفية 
طبقات  من  �شم�شية  خاليا  و�شنع  تطوير  على 
مت  اأنه  واأو�شحت  الرقيقة«.  املتبلور  ال�شيليكون 
جمالت  يف  اأوراق  ع��دة  يف  البحث  نتيجة  ن�شر 
العلوم  جملة  مثل  علمية  وم��وؤمت��رات  اأكادميية 
التكنولوجيا  اأخ�����ش��ائ��ي��ي  وم��وؤمت��ر  التطبيقية 
مهند�شي  جمعية  تنظمه  ال��ذي  الكهرو�شوئية 

الكهرباء واالإلكرتونيات.
العو�شي وهو طالب  �شلطان  يعتزم  ناحيته  من 
قاعدة  اإن�شاء  النظم  واإدارة  هند�شة  برنامج  يف 
بيانات ل� 600 م�شروع م�شجل من م�شاريع اآلية 

من  امل�شاريع  ه��ذه  وت�شنيف  النظيفة  التنمية 
حيث م�شاهمتها يف التنمية امل�شتدامة.

فقط  ل��ي�����ش��ت  اال���ش��ت��دام��ة  اأن  ال��ع��و���ش��ي  وراأى 
اإىل  م�شريا   .. حياة  اأ�شلوب  واإمن���ا  ي��در���س  علما 
اأفراد  بني  امل�شتدامة  للتنمية  �شفريا  اأ�شبح  انه 
معهد  اإىل  االن�����ش��م��ام  ب��ع��د  واأ���ش��دق��ائ��ه  عائلته 
املجتمع  على  التاأثري  ط��رق  علمه  ال��ذي  م�شدر 
ون�����ش��ر امل��ع��رف��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة. وي��رك��ز ال��ب��ح��ث الذي 
هند�شة  برنامج  يف  الطالب  املعيني  وائ��ل  اأع��ده 
اال�شرتاتيجي  االح��ت��ي��اط��ي  على  النظم  واإدارة 
اأب��وظ��ب��ي وم��ن امل��ت��وق��ع اأن ت�شاعد  م��ن امل��ي��اه يف 
اختيار  على  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ق��رار  �شناع  نتائجه 
اأف�شل خطط التو�شعة لتاأمني اإمدادات املياه يف 
ح��االت ال��ط��وارئ. وق��ال املعيني اأع���ددت حتليال 
يل  وتبني  املثالية  التنمية  خطة  عن  اقت�شاديا 
اأن االحتياطي اال�شرتاتيجي من املياه �شي�شمن 
يف  اأبوظبي  �شكان  جلميع  املياه  اإم���دادات  تاأمني 
حالة الطوارئ كحدوث عطل كبري يف حمطات 
الطاقة  حياة  دورة  الدرا�شة  و�شتحدد  التحلية 
اال�شرتاتيجي  لالحتياطي  احلالية  االإنتاجية 
احلايل  ال�����ش��ك��اين  ال��ن��م��و  م��ع  تنا�شبها  وق��ي��ا���س 
االأمثل  اخلطة  ل�شياغة  االقت�شادية  والتنمية 
يف  املعيني  و���ش��ارك  االإنتاجية.  الطاقة  لتو�شيع 
ال��ث��اين وال��ع�����ش��ري��ن للمجل�س  ال����دويل  امل���وؤمت���ر 
العاملي لهند�شة النظم الذي اأقيمت فعالياته يف 
روما خالل يوليو من عام 2012 وذلك لت�شهيل 

يف  النظم  لهند�شة  العاملي  للمجل�س  فرع  افتتاح 
تاأ�شي�س �شعبة للطالب  دول��ة االإم��ارات ومن ثم 
يف معهد م�شدر. من جانبه راأى �شلطان الكعبي 
بيئة  اأن  الكهربائية  القوى  هند�شة  يف  الطالب 
وحتفيز  اإلهام  م�شدر  ت�شكل  املعهد  يف  االأبحاث 
القيام  اأن معهد امل�شدر يوفر له  اإىل  له م�شريا 
ال��ط��اق��ة املتجددة  ال��ب��ح��وث ح���ول  مب��زي��د م���ن 
يف  امل�شتدامة  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  وامل�شاهمة 
املعماري  الت�شميم  امل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى  ال��دول��ة 
اإىل  للمعهد  اجلامعي  للحرم  وامل�شتدام  الفريد 
جانب املختربات اجلديدة ونظام النقل ال�شريع 
واملميزات اخلا�شة االأخرى الكثري من التجارب 

احلياتية املتميزة.
ويهدف الكعبي من خالل ر�شالة املاج�شتري التي 
التوليد  اأعدها حتت عنوان: تخطيط وحت�شني 
املوزع ل�شبكات التوزيع الن�شطة اإىل امل�شاهمة يف 
التنمية امل�شتدامة ون�شر حلول الطاقة املتجددة 
يف االإمارات. وو�شف مروان النعيمي من برنامج 
هند�شة واإدارة النظم والذي اختار مو�شوع حتلية 
الدرا�شية  جتربته   - اأبحاثه  حمور  ليكون  املياه 
التي امتدت على مدى عامني يف معهد م�شدر 
ا�شتنادا  النعيمي  وق��ال  تن�شى.  ال  جتربة  باأنها 
اأف�شل  اأن  وج��دت  اأجريتها  التي  التحاليل  اإىل 
بناء  هي  املتوقع  املياه  نق�س  ل�شد  ا�شرتاتيجية 
�شت حمطات لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة 
النووية وت�شتخدم تقنية التنا�شح العك�شي بحيث 

تبلغ الطاقة االإنتاجية لكل حمطة 100 مليون 
بح�شب  منها  ك��ل  اإن�����ش��اء  و�شيتم  ي��وم��ي��ا  غ��ال��ون 
يناير   2017 يناير  ال��ت��ايل:  الزمني  اجل���دول 
يناير   2024 ي��ن��اي��ر   2021 ي��ن��اي��ر   2019
2026 ويناير 2028.. ووفقا حل�شاباتي فاإن 
�شايف التكلفة احلالية على مدى عمر التحليل 
يبلغ 2.12 مليار دوالر«. ويوا�شل معهد م�شدر 
باعتباره اأحد الركائز االأ�شا�شية لالبتكار واإعداد 
الكوادر الب�شرية القيام بدوره اجلوهري يف دعم 
م�شاعدة  ب�شاأن  اأهدافها  وحتقيق  م�شدر  روؤي��ة 
اأبوظبي على التحول اإىل االقت�شاد القائم على 
املعرفة وكذلك التو�شل اإىل حلول فعالة الأ�شعب 
منها  �شيما  وال  الب�شرية  تواجه  التي  التحديات 
تاأ�شي�شه  ال���ذي مت  امل��ع��ه��د  وي��وف��ر  امل���ن���اخ.  ت��غ��ري 
بالتعاون مع معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا 
لطالبه فر�شا مميزة يف �شتى ميادين البحوث 
التطبيقية  ثم  النظرية  بالبحوث  بدءا  العلمية 
ويهدف  ال��ت��ج��اري.  الت�شويق  مبرحلة  وان��ت��ه��اء 
املعهد عرب ما يوفره من مرافق حديثة للبحث 
اإىل  النظيفة  التكنولوجيا  جمال  يف  والتطوير 
االإ�شهام يف دعم التنوع االقت�شادي يف الدولة من 
املوارد  التقنية واإع��داد  خالل تطوير االبتكارات 
كادره  عرب  املعهد  يلتزم  كما  الالزمة.  الب�شرية 
التدري�شي املتخ�ش�س وطالبه املتميزين باإيجاد 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة والتغري  ال��ط��اق��ة  ل��ت��ح��دي��ات  ح���ل���ول 

املناخي. 

الهوية تفوز بجائزتني دوليتني يف اإدارة واأداء �سفحاتها الجتماعية

م�سدر ي�سهد تخريج 90 طالبا من حملة املاج�ستري اليوم

طلبة جامعة خليفة ي�ستعر�سون م�ساريعهم وابتكاراتهم املتميزة يف يوم البتكار الهند�سي

برنامج جائزة ال�سيخ خليفة لالمتياز يخرج 23 مقيما معتمدا 

مديرة ن�سائية دبي توؤكد دور الأ�سرة يف املحافظة على البيئة

جلنة اإعداد التقرير الثاين لالإمارات حول 
اتفاقية ال�سيداو تعقد اجتماعها الأول

ال�سعفار يلتقي وفدا من مكافحة املخدرات يف �سرطة عمان ال�سلطانية

اأبوظبي للرقابة الغذائية ينظم حملة للتربع بالدم
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العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/12 عمايل كلي              
ذ.م.م     املباين  ل�شيانة  �شباليز  بروجكت�س  يونايتد  �شركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / غ�شان ميخائيل عفي�شة قد اقام عليك 
درهم(  182.664( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
تاريخ  وحتى  املطالبة  تاريخ  عليها من  املرتتبة  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم 
ا�شدار احلكم. رقم ال�شكوى )2012/111382(. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
فانت  لذا    ch1.C.15 رقم  بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/6/20 املوافق 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل،)علما بان الدعوى 

اعيدت للمرافعة(  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1855 عمايل جزئي              
اىل املدعى عليه/1- الفجر اجلديد للمقاوالت- فرع دبي جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / عمري نواز حممد نواز   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )4180 درهم(والر�شوم 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت     )2013/130637 ( ال�شكوى  رقم   - وامل�شاريف 
اخلمي�س املوافق 2013/6/20 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل،ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1493   جتاري كلي              
اىل املدعى عليه /1- زانا ما�شلى   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعى/بنك ابوظبي 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  علي  اآل  الناخى  غريب  خمي�س  عبداهلل  وميثله:  التجاري 
ابوظبي  بنك  اعاله ل�شالح/  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2013/2/7 يف  املنعقدة  بجل�شتها 
بالزام املدعى عليها بان يوؤدي للمدعي مبلغ ) 2398296.43 درهم( والفائدة  التجاري 
التام  ال�شداد  2012/7/11 وحتى  احلا�شل يف  اال�شتحاق  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية 
على اال يتجاوز قيمة املبلغ املق�شي به وهو ا�شل الدين، والزمت املدعى عليها بامل�شاريف 
وم��ب��ل��غ خم�شمائة دره���م م��ق��اب��ل ات��ع��اب امل���ح���ام���اة.   .ح��ك��م��ا مب��ث��اب��ة احل�����ش��وري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2009/547 عقاري كلي              
نعلنكم  االقامة  امل��ح��دودة   جمهول حمل  العامة  والتجارة   العقاري  للتطوير  املحكوم   عليه /1- هيمان  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/2/28 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ عامر رزاق اوال: 
عدم قبول الدعوى لرفعها على غري �شفة بالن�شبة للمدعى عليها الثانية.ثانيا: ببطالن عقد البيع املربم بني 
املدعي/ عامر رزاق واملدعى عليها االوىل/ هيمان للتطوير العقاري والتجارة العامة املحدودة بتاريخ 2008/8/6 
عن الوحدة )رقم 1908 الطابق التا�شع ع�شر يف امل�شروع اآي دبي( ثالثا: بف�شخ عقود البيع املربمة بني املدعى /

2008/8/6 عن  بتاريخ  املحدودة  العامة  والتجارة  العقاري  للتطوير  االوىل/ هيمان  عليها  واملدعى  رزاق  عامر 
الوحدات )ارقام 1901 وحتى 1907- الطابق التا�شع ع�شر يف امل�شروع اآي دبي( رابعا: بالزام املدعى عليها االوىل/ 
هيمان للتطوير العقاري والتجارة العامة املحدودة ان توؤدي للمدعي مبلغ ) 3.413.934 درهم ( ثالثة مليون 
الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة  درهما  وثالثني  اربعة  وت�شعة  الف  ع�شر  وثالثة  واربعمائة 
احلا�شلة يف 2009/5/19 حتى متام ا�شداد على اال جتاوز ا�شل املبلغ املق�شي به، وامل�شروفات ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. .حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا االعالن �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  10816 بتاريخ 2013/6/12     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1501   جتاري كلي              
اىل املدعى عليه /1- مارك جريومي كوجني جمهول حمل االقامة مبا ان املدعى/بنك 
املحكمة  بان  نعلنكم  علي  اآل  الناخى  التجاري وميثله: عبداهلل خمي�س غريب  ابوظبي 
بنك  ل�شالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/2/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
درهم(   3276251.44 ( للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  التجاري  ابوظبي 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�شتحاق احلا�شل يف 2012/7/11 وحتى ال�شداد 
عليها  املدعى  والزمت  الدين،  ا�شل  وه��و  به  املق�شي  املبلغ  قيمة  يتجاوز  اال  على  التام 
بامل�شاريف   .حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/471 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
را�شد احمد �شم�س العو�شي اجلن�شية: االمارات  وطلب الت�شديق على التوقيع 
خلياطة  �لكويت  )رومانتيك  التجاري  اال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر  يف 
�ملالب�س �لرجالية ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت 
رقم امللف )54232( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان ال�شيد:انور 
بان  للجميع  ليكن معلوما  االم���ارات     عبداهلل عبدالرحيم حممد اجلن�شية: 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية  والتخطيط  يف عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/468 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/�شلطان 
يف  التوقيع  على  الت�شديق  وطلب  االم���ارات   اجلن�شية:  ال�شام�شي  حميد  علي  حميد 
حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )بويل فاب ل�صناعة �لبال�صتيك/ذ.م.م ( 
واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )39469( وامل�شجل 
العو�شي  ال�شيد:حممد عبداهلل احمد عبدول  التجارة وال�شناعة بعجمان  لدى غرفة 
ليكن  الهند  اجلن�شية:  كري�شنان  رادا  مت��ارات  �شودير  مبوافقة:  االم���ارات  اجلن�شية: 
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 االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية  والتخطيط  يف عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/438 ك.ع.غ
عجمان:ال�شيد/اآر  والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
يت�شمن  حمرر  يف  التوقيع  على  الت�شديق  وطلب  االم��ارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  القاب�شة 
:تنازل يف اال�شم التجاري )جامعة بر�صتون /عجمان/ذ.م.م ( واملرخ�شة من دائرة 
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )32443( وامل�شجل لدى غرفة التجارة 
االمارات  اجلن�شية:  امل�شماري  اب��وزاي��د  ث��اين  خليل  ال�شيد:ثاين  بعجمان  وال�شناعة 
مبوافقة: عبدالبا�شط رحمة اهلل ملك اجلن�شية:باك�شتان عبداحلميد ماليك رحمة اهلل 
ماليك اجلن�شية: باك�شتان   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 

االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية  والتخطيط  يف عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
على  التوقيع  على  الت�شديق  طلبا  االم���ارات  اجلن�شية:  �شاكر  عبداهلل  حممد 
)بقالة  التجاري  اال�شم  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن  حم��رر 
عي�صى ( واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�شادية يف مدينة خورفكان- رخ�شة 
االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   1985/1/6 بتاريخ  ال�شادر   140469 رقم  جتارية 
البلو�شي اجلن�شية:  ال�شيد / حممد رحمة كوهي عبدالرحمن  اىل  خورفكان. 
االمارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم 
بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شان يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/895  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  عبداحلق  الدين  حمي  مدعي/حممد 
الدعوى:  مو�شوع  االمارت  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الباهية  جنمة 
العامة  للمقاوالت  الباهية  جنمة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارت  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/6/12 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/5/28

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1122  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/لورد�س ماتامو مابوراجن اجلن�شية: الفلبني مدعي عليه: بيرب لتجارة 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  االغذية 
عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  االغذية  لتجارة  بيرب  اعالنه/  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
االحد املوافق 2013/6/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  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 بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1546  عم جز- م ع- ب- اأظ

عرب  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  احلق  �شم�س  اهلل  مدعي/حبيب 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  واالن�شاءات  للطاقة  احلقول 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/  عرب احلقول للطاقة واالن�شاءات ذ.م.م 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/6/17 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/5/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1620  عم جز- م ع- ب- اأظ

فور�س  بينتا  عليه:  بنغالدي�س  مدعي  �شم�شري اجلن�شية:  ئيل   مدعي/ا�شر 
للمقاوالت العامة �س.ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/ بينتا فور�س للمقاوالت العامة �س.ذ.م.م اجلن�شية: 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/12 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/27
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1573  عم جز- م ع- ب- اأظ

�شالون  عليه:  مدعي  باك�شتان   اجلن�شية:  حممد  �شري  خان  مدعي/امداد 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  للرجال  الرملة 
املطلوب اعالنه/ �شالون الرملة للرجال اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر 
االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/6/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
املحكمة العمالية مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1019  عم جز- م ع- ب- اأظ

ايه  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  اهلل  �شوهار  اال�شالم  مدعي/رفيق 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  ام  تي 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/  ايه تي ام للمقاوالت وال�شيانة العامة 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  اجلن�شية: االمارات  عنوانه: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/6/16 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/5/29

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/554  جت كل - م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  احلو�شني  حممد  قا�شم  مدعي/حممد 
حممد عبدالغني الري�س اجلن�شية: �شورى مو�شوع الدعوى: امر اداء �شيك   
املطلوب اعالنه/حممد عبدالغني الري�س اجلن�شية: �شورى  عنوانه: بالن�شر 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/6/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع  التجارية مبع�شكر 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ   
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ  2013/6/12      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/790 عقاري كلي                
مبا  االقامة  حمل  جمهول  ليمتد   ديفيلوبر  �شينديكيت  عليه/1-  املدعى  اىل 
ان املدعي / �شارة زهور كابايفا وميثله: را�شد عبداهلل علي بن عرب  قد اقام 
م�شروع  يف   402 الوحدة  بيع  عقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
مبلغ  برد  بالت�شامن  عليهما  املدعى  وال��زام  دبي  الكائن مبدينة  ماجنويا  برج 
)962083 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام. والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة 
يوم االحد 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 بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ  2013/6/12      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/141 عقاري كلي                    
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- حممد م���راد  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / يا�شمني 
عبداللطيف الهاليل وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن    قد اقام عليك الدعوى 
ال�شكنيتني رقم )904و 905( وبربج  الوحدة  بيع  اج��راءات  املطالبة بوقف  ومو�شوعها 
االمرية- الكائن بقطعة االر�س رقم )22( مبر�شي دبي وببطالن اجراءات التنفيذ على 
لهاتني  وا�شتحقاقها  املدعية  ملكية  وثبوت  دبي  مبر�شي   )905 )904و  رقم  الوحدتني 
الوحدتني. الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم  االربعاء 
املوافق 2013/7/3 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 قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ  2013/6/12      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/98 مدين كلي                    
اىل املدعى عليه/1- حممد عبدالهادي حممد �شميع جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / حممد ا�شماعيل عبدالرحمن بن حافظ وميثله: �شامل را�شد علي 
عبيد املفتول    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )300000 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 14% و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.     وحددت لها جل�شة يوم  
االثنني املوافق 2013/6/17 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ  2013/6/12      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1773 عمايل جزئي                      
اىل املدعى عليه/1- �شاين واي للخدمات الفنية والتنظيف �س .ذ.م.م    جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد عاملغري ح�شني مريزا م�شلم   قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )5182 درهم ( وتذكرة 
عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف. رقم ال�شكوى )2013/140719(.     
وحددت لها جل�شة يوم  االربعاء املوافق 2013/6/12 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  القا�شي 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ  2013/6/12      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3 عقاري جزئي                    
وميلكها  االم-  ال�شركة  باعتبارها  كلوب-  فيك�شني  دبي  �شركة   -1/ عليهما  املدعى  اىل 
م�شطفى حممود م�شطفى فلكناز 2- �شركة الطائر احلر باعتبارها و�شيط ل�شركة دبي 
فيك�شني كلوب  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد احمد عبداهلل احلامد     
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم بارجاع مبلغ وقدره 
)53000 درهم( نتيجة اخاللهم باالتفاقية والر�شوم  وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم  
مكلف  فانت  لذا   ch1.A.5 بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة   2013/6/25 املوافق  الثالثاء 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور 
�شيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  االق���ل.ويف حالة  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ  2013/6/12      
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2012/405 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

وب�شفته  ال�شخ�شية  /ب�شفته  الفليج  فهد  عبدالعزيز  ب�شار  الطاعن/ 
عبدالرحمن  علي  ح�شني  وميثله:  الفليج  فهد  عبدالعزيز  عن-  وكيال 
لوتاه   باعالن املطعون �شدهم /1- �شركة خالد �شعود العريفي و�شريكه 
لال�شتثمار العقاري 2- ا�شكان العقارية �س م ح 3- �شركة ثروة لال�شتثمار    
جمهويل حمل االقامة. نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم  ويتوجب  اع��اله 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10816 بتاريخ  2013/6/12      
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/24 بيع عقار مرهون
اذن بيع مال مرهون عبارة عن قطعة االر���س 5/43  الق�شية: طلب  مو�شوع 
املطلوب  ب��دب��ي      )123( املطينة  مباين مبنطقة  عليها من  وم��ا   )607-123(
اعالنه املنفذ �شده /1- حممد احمد ح�شني علي اجل��زي��ري   جمهول حمل 

االقامة- 
عبارة  وهي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم  االع��الن:  مو�شوع 
عن العقار  نوع: قطعة االر�س رقم 5/43 الكائن يف : املطينة - حتت يد دائرة 
به وق��دره 2.118.028 دره��م وذلك  املطالب  للمبلغ  وف��اء  االرا�شي واالم��الك 

للعلم ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ  2013/6/12      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/186  ا�ستئناف جتاري
2-فريده  م��راد  حممد  فرنود  -�شريخان   1  / �شدهما  امل�شتاأنف  اىل 
املقاوالت  امل�شتاأنف /�شركة  ان  االق��ام��ة مب��ا  ف��رن��ود   جمهويل حم��ل 
الهند�شية- ذ.م.م وميثله: احمد علي عبداحلميد القاري  قد ا�شتاأنف 
القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2011/1333 جتاري كلي بتاريخ 
2013/2/12 وحددت لها جل�شه يوم االثنني املوافق 2013/7/8 ال�شاعة 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا   ch.2.D.16 بالقاعة  �شباحاً   10.00

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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حماولة  ام�����س  امل�����ش��ري،  اجلي�س  يف  احل���دود  ح��ر���س  عنا�شر  اأحبطت 
لتهريب جمموعة من قطع االأ�شلحة النارية وكمية من نبات احل�شي�س 
العقيد  امل�شرية  امل�شّلحة  القوات  با�شم  الر�شمي  الناطق  املخّدر. وقال 
موقع  على  ال�شخ�شية  �شفحته  عرب  علي،  حممد  اأحمد  حرب  اأرك��ان 
باملنطقة  ح��دود  حر�س  عنا�شر  اإن  )في�شبوك(   االجتماعي  التوا�شل 
 4 اإحباط حماولة تهريب �شبط عدد  الغربية الع�شكرية متكنت من 
الذخرية  اآلية، و10 خزنات من  بنادق   10 )اأكيا�س( بداخلهم  جوال 
كيلوغرام من   50 كمية  االأكيا�س على  بداخل  اأن��ه ُعرث  علي  واأ�شاف 
نبات احل�شي�س املخدر قبل تهريبهم اإىل داخل البالد من جهة منفذ 
اأن��ه مت عر�س  واأ���ش��ار  الليبية   امل�شرية  ال��ربي )على احل��دود  ال�شلوم 
القانونية  االإج��راءات  كافة  واإتخاذ  املخت�شة  النيابة  على  امل�شبوطات 
حيال امل�شبوطات، فيما مل يك�شف الناطق عما اإذا كان هناك موقوفني 
يومي مبطاردة  ب�شكل  احل��دود  ق��وات حر�س  عنا�شر من  وتقوم  ال  اأم 
خارجني على القانون يحاولون تهريب اأ�شلحة ومواد خمدرة وب�شائغ 
البالد خا�شة من جهاتها  اإىل داخل  الر�شوم اجلمركية  غري خال�شة 
اجلهود  ظل  فى  ذلك  ياأتى  ال�شرقية.  وال�شمالية  واجلنوبية  الغربية 
الدولة على  ح��دود  لتاأمني  احل��دود  ق��وات حر�س  تبذلها  التى  املكثفة 
كافة االإجتاهات االإ�شرتاتيجية كاأحد اأهم مهامها الرئي�شية الإجها�س 
اأمن  اإ�شتقرار  تقوي�س  اإىل  تهدف  التى  واملحاوالت  املخططات  جميع 

املجتمع واالإ�شرار باالأمن القومي امل�شري.

قالت �شحيفة )الغارديان( ام�س اإن زعيم احلزب القومي الربيطاين، 
نك غريفني، قام بزيارة مفاجئة اإىل �شوريا بدعوة من الرئي�س ب�شار 
االأ�شد، يف اإطار بعثة لتق�شي احلقائق. وقالت ال�شحيفة اإن غريفني، 
الع�شو يف الربملان االأوروب��ي، كتب يف تغريدة على موقع تويرت اأنه 
الذي  الدعم  خماطر  على  االأ���ش��واء  ت�شليط  ال��زي��ارة  وراء  من  اأراد 
لالإطاحة  ال�شاعني  املعار�شة  ملقاتلي  الربيطانية  احلكومة  تقّدمه 
بنظام الرئي�س االأ�شد، واحتمال اأن يدفع ب�شوريا اإىل جحيم الكراهية 
الطائفية على غرار العراق . واأ�شافت اأن غريفني ربط بني الت�شّدد 
اجلندي  بقتل  �شوريا  يف  املتمردين  بع�س  تبّناه  ال���ذي  االإ���ش��الم��ي 
الربيطاين، يل ريغبي، يف لندن ال�شهر املا�شي . ون�شبت ال�شحيفة 
اإىل، �شاميون داربي، املتحدث با�شم احلزب القومي الربيطاين وع�شو 
الربملان االأوروبي، قوله اإن غريفني تلقى دعوة لزيارة دم�شق كجزء 
من وفد �شم اأع�شاء من الربملان االأوروبي ونواباً من بلجيكا ورو�شيا 
وبولندا . واأ�شاف داربي اأن احلكومة ال�شورية مل تدفع نفقات �شفر 
غريفني، واأن االأخ��ري ال يريد النظر اإىل وج��وده يف دم�شق على اأنه 
تاأييد لنظام الرئي�س االأ�شد، بل لتمكينه من بناء وجهة نظر �شليمة 
حيال ما يجري يف �شوريا، الأن كل ما ن�شمعه من وليام هيغ )وزير 

اخلارجية الربيطاين( هو الرتويج حلرب �شبيانية .

قال املتحدث با�شم وزارة اخلارجية الفرن�شية فيليب الليو ان بالده 
املزمعة يف مدغ�شقر حتى  الرئا�شية  االنتخابات  بنتائج  تعرتف  لن 

ين�شحب منها ثالثة مر�شحني من بينهم الرئي�س املوؤقت.
ا�شتوىل  عندما   2009 ع��ام  منذ  �شيا�شية  اأزم��ة  مدغ�شقر  وت�شهد 
واأطاح  اجلي�س  من  بدعم  ال�شلطة  على  راجولينا  اأن���دري  الرئي�س 
يف  ت�شببت  ا�شطرابات  واأث��ار  رافالومانانا  م��ارك  ال�شابق  بالرئي�س 

عزوف امل�شتثمرين وتدمري قطاع ال�شياحة احليوي.
االنتخابات  �شتوؤجل  انها  املا�شي  اال�شبوع  مدغ�شقر  حكومة  وقالت 
انها  االنتخابية  اللجنة  قالت  اأن  بعد  اب  اأغ�شط�س   23 اىل  �شهرا 
علقوا  االج��ان��ب  املانحني  الن  نظرا  االنتخابات  اج��راء  ت�شتطيع  ال 

متويالتهم بعد اأن اأخلف راجولينا وعده بعدم الرت�شح.
وقال الليو يف افادة �شحفية يومية ان راجولينا والالو رافالومانانا 
ال�شابقني  الروؤ�شاء  اأحد  رات�شرياكا  وديدييه  ال�شابق  الرئي�س  زوجة 
االفريقي  االحت��اد  طلب  مثلما  االنتخابات  من  ين�شحبوا  اأن  يجب 
الثالثة  اأن  واأ���ش��اف  ���ش��ادك  االف��ري��ق��ي  وجم��م��وع��ة تنمية اجل��ن��وب 

ممنوعون من دخول فرن�شا.

عوا�ضم

�لقاهرة

باري�ص

لندن

اتفاق مبدئي بني حكومة مايل والطوارق
•• واجادوجو-رويرتز:

واملتمردين  م��ايل  ب��ني حكومة  التي جت��ري  امل��ح��ادث��ات  يف  كبري  و�شيط  ق��ال 
تو�شال  اجل��ان��ب��ني  ان  فا�شو  بوركينا  عا�شمة  واج���ادوج���و  يف  االنف�شاليني 
الت��ف��اق م��ب��دئ��ي ي�شمح ب��اج��راء االن��ت��خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا يف ي��ول��ي��و مت���وز يف 
املحادثات بني اجلانبني  وب��داأت   . ب�شمال مايل  املتنازع عليها  منطقة كيدال 
املا�شي �شوب كيدال  التقدم اال�شبوع  ان بداأ جي�س مايل يف  ال�شبت بعد  يوم 
اخر معقل للحركة الوطنية لتحرير اأزواد يف �شمال �شرق مايل يف اول قتال 
مبا�شر منذ ا�شهر. و�شنت فرن�شا حملة ع�شكرية كبرية يف يناير كانون الثاين 
اأنهت �شيطرة املقاتلني اال�شالميني الذين تربطهم عالقات بتنظيم القاعدة 
ال�شيطرة  با�شتعادة  للطوارق  و�شمحت  ال�شمال  يف  م��ايل  م�شاحة  ثلثي  على 
على معقلهم التقليدي يف كيدال. واو�شحت احلكومة انها تريد عودة االدارة 
يوليو   28 يف  اج��راوؤه��ا  املقرر  االنتخابات  قبل  كيدال  اىل  واجلي�س  املدنية 
التو�شل التفاق بحلول يوم  اذا مل يتم  البلدة  متوز وهددت بال�شيطرة على 
بعد  لل�شحفيني  فا�شو  بوركينا  وزير خارجية  با�شول  وقال جربيل  االثنني. 
يف  مالية  م�شلحة  ق���وات  بن�شر  املتعلقة  النقطة  يف  االج��ت��م��اع��ات  م��ن  ج��ول��ة 
�شاعات  ب�شع  اجلانبان  طلب  مبدئي.  الت��ف��اق  تو�شلنا  فقد  ك��ي��دال  منطقة 
البالغ قواعدهما.. من اجل ان يتمكنا من العودة غدا لالقرار النهائي لهذه 
اجلانبني  ت�شم  جلنة  ت�شكيل  �شيتم  االتفاقية  مبوجب  انه  وا�شاف  الوثيقة 
ملراقبة االمن والتح�شري النت�شار اجلي�س يف كيدال ويطالب الطوارق منذ 
عقود با�شتقالل �شيا�شي اأكرب عن العا�شمة باماكو يف اجلنوب وزيادة االنفاق 
اأزواد. وب��داأت احلركة  على تنمية املنطقة الفقرية التي يطلقون عليها ا�شم 
الوطنية لتحرير اأزواد انتفا�شتها يف بداية العام املا�شي و�شرعان ما حتالفت 
مار�س  يف  العا�شمة  يف  ان��ق��الب��ا  ا�شتغلوا  ال��ذي��ن  اال���ش��الم��ي��ني  املقاتلني  م��ع 
هم�شت  بعد  وفيما  ال�شحراوي.  م��ايل  �شمال  على  لال�شتيالء   2010 اذار 

اجلماعات اال�شالمية االف�شل ت�شليحا احلركة الوطنية لتحرير ازواد.

الكويت تطالب جمل�س حقوق الإن�سان حتميل اإ�سرائيل م�سوؤولية انتهاكات حقوق ال�سعب الفل�سطيني

ال�سعودية : بناء امل�ستوطنات اليهودية يف الأرا�سي العربية املحتلة يتنافى مع ال�سرعية الدولية

البحرين تدين اأمام جمل�س حقوق الإن�سان النتهاكات الإ�سرائيلية يف الأرا�سي املحتلة

الزياين : مدينة القد�س وم�ستقبلها 
على راأ�س اأولويات دول جمل�س التعاون

اأوغلي يدعو اإىل ح�سد املوارد املالية 
لتنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية لتنمية القد�س

اإ�شرائيل  ���ش��ي��ا���ش��ات  ت��داع��ي��ات  يف 
اال����ش���ت���ي���ط���ان���ي���ة وب����ح����ث اأو�����ش����اع 

املعتقلني يف �شجونها.

يف  املتحدة  ل��الأمم  التابع  االإن�شان 
االإن�شان  حقوق  حالة  عن  تقريره 
املحتلة  الفل�شطينية  االأرا���ش��ي  يف 

احل�شار املفرو�س على قطاع غزة 
املرتتبة  ال��وا���ش��ع��ة  واالن���ت���ه���اك���ات 
اال�شتيطاين  التو�شع  �شيا�شة  على 
املنازل  ه����دم  م���ن  ي�����ش��ح��ب��ه��ا  وم����ا 
اإ�شافة  وتهجريهم  ال�شكان  وطرد 
داخل  الفل�شطينيني  اأو���ش��اع  اإىل 
ال�شجون االإ�شرائيلية وجلوئهم اإىل 
االإ�شراب عن الطعام من اأجل لفت 
وجددت  ملعاناتهم.  ال��ع��امل  اأن��ظ��ار 
اململكة العربية ال�شعودية تاأكيدها 
يف  اليهودية  امل�شتوطنات  بناء  اأن 
االأرا����ش���ي ال��ع��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة كافة 
كما  الدولية  ال�شرعية  مع  يتنافى 
ال�شاد�شة  ال��ف��ق��رة  م���ع  ي��ت��ع��ار���س 
اتفاقية جنيف  49 من  امل��ادة  من 
العدل  اأك��دت حمكمة  كما  الرابعة 
ب�شاأن  ال�شادرة  فتواها  يف  الدولية 
اجلدار العازل على عدم م�شروعية 
امل�����ش��ت��وط��ن��ات. وك���ان م��ق��رر االأمم 
ب���اأو����ش���اع حقوق  امل��ع��ن��ي  امل���ت���ح���دة 
الفل�شطينية  االأرا�شي  يف  االإن�شان 
طالب  قد  فولك  ريت�شارد  املحتلة 
حقوق  ملجل�س  قدمها  تو�شيات  يف 

•• جنيف-وام:

ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  دع���ت 
ال��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل امل��ا���ش��ي��ة يف ج��ن��ي��ف..
االنتهاكات  وق�����ف  �����ش����رورة  اإىل 
االإ�شرائيلية التي يتعر�س لها اأبناء 
االأرا�شي  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 
املحتلة..موؤكدة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
بفعالية  وت�����ش��ه��م  اأ���ش��ه��م��ت  اأن���ه���ا 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل�����ش��اع��ي  يف 
االإن�شان  ت��ع��زي��ز ح��ق��وق  اأج���ل  م��ن 
املعاناة  ورف����ع  فل�شطني  دول����ة  يف 
االأنباء  وكالة  ونقلت  �شعبها.  عن 
ال�شعودية وا�س عن م�شعل العتيبي 
اململكة  بعثة  يف  الثاين  ال�شكرتري 
امل��ت��ح��دة يف جنيف يف  االأمم  ل��دى 
ال�  ال��دورة  اأمام  كلمة اململكة اليوم 
التابع  االإن�شان  23 ملجل�س حقوق 
حقوق  حالة  ب�شاأن  املتحدة  لالأمم 
الفل�شطينية  االأرا�شي  يف  االإن�شان 
جنيف  يف  حاليا  املنعقدة  املحتلة 
التي  ال���ت���و����ش���ي���ات  امل��م��ل��ك��ة  دع�����م 
املتحدة  االأمم  م����ق����رر  ق���دم���ه���ا 

يف  االإن�شان  حقوق  باأو�شاع  املعني 
املحتلة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  االأرا�����ش����ي 
اأمام  ت��ق��ري��ره  ري��ت�����ش��ارد ف��ول��ك يف 
م���������ش����ددا على  ال�����ي�����وم  امل���ج���ل�������س 
الدولية  اجل��ه��ود  ت�شافر  اأه��م��ي��ة 
من  التي  التو�شيات  ه��ذه  لتنفيذ 
ال�شعب  م��ع��ان��اة  ت��خ��ف��ي��ف  ���ش��اأن��ه��ا 
الطريق  ومت��ه��ي��د  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
الفل�شطينية  ال��دول��ة  اإق��ام��ة  اأم���ام 
�شددت  ك��م��ا  ال��ق��د���س.  وعا�شمتها 
اأن  على  ال�شعودية  العربية  اململكة 
اأكدت  املختلفة  الدولية  التقارير 
واالنتهاكات  امل���اأ����ش���اوي  ال���و����ش���ع 
ال�شعب  حل�����ق�����وق  امل����ت����وا�����ش����ل����ة 
الفل�شطيني فيما ال تزال اإ�شرائيل 
وجتاهلها  ت��ع��ن��ت��ه��ا  ع��ل��ى  م�����ش��رة 
ل��ل��ق��رارات واالآل���ي���ات ال��دول��ي��ة مبا 
يف ذل��ك رف�س ال��ت��ع��اون م��ع مقرر 
االأمم املتحدة املعني باأو�شاع حقوق 
الفل�شطينية  االأرا�شي  يف  االإن�شان 
امل��ح��ت��ل��ة ري���ت�������ش���ارد ف���ول���ك ال����ذي 
���ش��ل��ط ت���ق���ري���ره ال�������ش���وء ع��ل��ى ما 
ب�شبب  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون  ي��ع��ان��ي��ه 

يف  املجل�س  اإىل  اليوم  قدمه  ال��ذي 
دورت����ه ال���� 23 امل��ن��ع��ق��دة ح��ال��ي��ا يف 
ال��ن��ظ��ر بجدية  ب�������ش���رورة  ج��ن��ي��ف 

م�شتمرة  الت��زال  اإ�شرائيل  اأن  جنيف  يف  االأخ��رى  الدولية  واملنظمات 
يف تنكرها وا�شتخفافها بجميع القرارات ال�شادرة عن االأمم املتحدة 
القانون  انتهاك  اإىل  ي�شتند  ثابتا  م�شلكا  متبعة  امل�شتويات  كل  وعلى 
الدويل و القانون الدويل االإن�شاين والقانون الدويل حلقوق االإن�شان 
ال��ق��رارات االأممية وال��ق��رارات الدولية االأخ��رى ذات  ويف العديد من 
ال�شلة. واأعرب مندوب اململكة خالل م�شاركته يف احلوار التفاعلي مع 
املقرر اخلا�س املعني بحالة حقوق االإن�شان يف االأرا�شي الفل�شطينية 
املحتلة منذ عام 1967 الليلة املا�شية حتت البند ال�شابع من جدول 
اإدان����ة البحرين  اأع��م��ال ال����دورة ال��� 23 ملجل�س ح��ق��وق االن�����ش��ان ع��ن 
التو�شع اال�شتيطاين اال�شرائيلي املت�شارع وهدم اإ�شرائيل العديد من 

املنازل فل�شطينية وىت�شريد �شكانها الفل�شطينيني..

•• جنيف-وام:

اأك����دت مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن اأم����ام اج��ت��م��اع جم��ل�����س ح��ق��وق االإن�����ش��ان يف 
االأرا�شي  احتاللها  اإ�شرائيل  ا�شتمرار  اأن  املا�شية  قبل  الليلة  جنيف 
القابل  اإعمال احلق غري  اأمام  الرئي�شية  العقبة  الفل�شطينية..ي�شكل 
دولة  اإق���ام���ة  و  م�����ش��ريه  ت��ق��ري��ر  يف  الفل�شطيني  لل�شعب  للت�شرف 
فل�شطينية ذات �شيادة و هو امل�شدر الرئي�شي اأي�شا النتهاكات احلقوق 
يف  وخا�شة  املحتلة  الفل�شطينية  االأر���س  يف  للفل�شطينيني  االأ�شا�شية 

القد�س ال�شرقية.
 ون��ق��ل��ت وك��ال��ة اأن���ب���اء ال��ب��ح��ري��ن ب��ن��ا ع��ن ال�����ش��ف��ري ال��دك��ت��ور يو�شف 
عبدالكرمي بوجريي مندوب اململكة الدائم لدى مكتب االأمم املتحدة 

من  العديد  قيام  عن  التغا�شي  و  اخلا�س  املقرر  تقرير  يف  ورد  كما   
�شرعية.. غ��ري  م�شتوطنات  يف  بال�شكن  االإ�شرائيليني  امل�شتوطنني 

فيهم  مبن  الفل�شطينيني  �شد  العنف  مبمار�شة  قيامهم  جانب  اىل 
ت��خ��ري��ب للمدار�س  اإ���ش��اف��ة اىل االع���ت���داءات اجل�����ش��دي��ة و  االأط���ف���ال 

وامل�شاجد واملمتلكات اخلا�شة. 
و�شكر ال�شفري الدكتور يو�شف بوجريي يف بيانه ال�شيد ريت�شارد فولك 
املقرر اخلا�س املعني بحالة حقوق االإن�شان يف االأرا�شي الفل�شطينية 
جمل�س  اأم��ام  املقدم  ال�شامل  تقريره  على   1967 ع��ام  منذ  املحتلة 
حقوق االن�شان جمددا دعم مملكة البحرين للمقرر اخلا�س وواليته 
املمنوحة ودعوة اململكة ل�شرورة العمل على تنفيذ التو�شيات الواردة 

يف تقرير املقرر اخلا�س. 

قرار  ملعاجلة  ملمو�شة  ت��داب��ري  املجل�س  ات��خ��اذ  ���ش��رورة  على  و���ش��دد 
املفو�شية  و  االإن�����ش��ان  حقوق  جمل�س  م��ع  عالقاتها  بوقف  ا�شرائيل 
انتهاكا  ي�شكل  ال��ذي  و  والقد�س  جنيف  يف  االإن�شان  حلقوق  ال�شامية 
اأ�شري  اأن ما  واأكد بوجريي  املتحدة.  االأمم  وا�شحا اللتزاماتها لدى 
باالإحتالل على  القائمة  القوة  بها  انتهاكات ج�شيمة قامت  اإليه من 
مدار عقود تعد انتهاكات ممنهجة ومنظمة وخرقا وا�شحا للقانون 
الدويل والقانون الدويل االإن�شاين وقانون حقوق االإن�شان ال ينبغي 
للمجتمع الدويل ككل وملجل�س حقوق االن�شان على وجه اخل�شو�س 
اال�شتمرار يف جتاهلها اأو ال�شكوت عليها واإال كان ذلك تخليا قبل اأي 
�شئ عن االلتزام االأخالقي للمجتمع الدويل جتاه ال�شعب الفل�شطيني 

واأبناء بقية االأرا�شي العربية املحتلة.

والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  اإىل 
اإىل  املتحدة  االأمم  داخل  مبكانتها  واالرتقاء  اليون�شكو 
اأن��ه على الرغم من  ع�شوية دول��ة مراقبة. وح��ذر من 
ال�شاحة  يف  املنظمة  به  ت�شطلع  ال��ذي  الرئي�شي  ال��دور 
مهمة  القد�س  مدينة  �شون  اأن  اإال  الدولية  ال�شيا�شية 
ن���وع خ��ا���س ج��ه��ود مرتبطة  ب���ذل ج��ه��ود م��ن  تقت�شي 
الوقائع  اأثبتت  حيث  نف�شها  القد�س  يف  العمل  بطبيعة 
االإ�شالمية  بالهوية  امل��ح��دق  االأك���رب  اخلطر  اأن  هناك 
ل��ل��ق��د���س ي��ت��م��ث��ل يف ���ش��ي��ا���ش��ة االأم����ر 
من  اإ�شرائيل  تنتهجها  التي  ال��واق��ع 
خ�����الل خم��ط��ط��ات��ه��ا ل��ت��ه��وي��د هذه 
العام  االأم��ني  ورك��ز  املقد�شة.  املدينة 
التعليم يف  اأه��م��ي��ة دع���م ق��ط��اع  ع��ل��ى 
القد�س والذي يعاين �شحا يف املوارد 
اآالف   10 م��ن  اأك��رث  اأن  املالية حيث 
تلميذ فل�شطيني يف القد�س ال�شرقية 
امل��ح��ت��ل��ة ع���اج���زون ع��ن ال���ذه���اب اإىل 
الرعاية  ق��ط��اع  ب��ه  وحل��ق  مدار�شهم 
امل�شت�شفيات  ت�����ش��ه��د  اإذ  ال�����ش��ح��ي��ة 
�شعوبات  املجتمعية  وامل�شتو�شفات 
التجهيزات  ن��ق�����س  ح��ي��ث  م���ن  ج��م��ة 
اخلدمات  ت��وف��ري  ت�شتطيع  ال  وب��ال��ت��ايل  واالإم���ك���ان���ات 
اإح�شان  واأ�شاف  الفل�شطينيني.   للمواطنني  ال�شحية 
اأن قطاع االإ�شكان بات هدفا للعديد من القيود  اأوغلى 
اإي��ج��اد ت��ف��وق دميغرايف  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��رم��ي اإىل 
يهودي يف القد�س م�شريا اإىل اأنه يف الوقت الذي يحتاج 
و400  األ���ف  ح���وايل  اإىل  الفل�شطينيون  ال�شكان  فيه 
جتيز  ال  االإ�شرائيلية  القيود  ف��اإن  �شنويا  �شكنية  وح��دة 
�شنويا  �شكنية  وح���دة   400 م��ن  اأك���رث  على  احل�����ش��ول 
لل�شكان الفل�شطينيني..بينما يتم ت�شييد اآالف الوحدات 

اال�شتيطانية يف حميط مدينة القد�س.

•• باكو-وام:

دع���ا ال��ربوف��ي�����ش��ور اأك��م��ل ال��دي��ن اإح�����ش��ان اأوغ��ل��ى اأمني 
ع��ام منظمة ال��ت��ع��اون االإ���ش��الم��ي..ال��دول االأع�����ش��اء يف 
املنظمة وال�شناديق واملوؤ�ش�شات املالية املانحة يف العامل 
لتنفيذ  ال��الزم��ة  امل��ال��ي��ة  امل����وارد  اإىل ح�شد  االإ���ش��الم��ي 
القد�س  وتنمية مدينة  لتطوير  اال�شرتاتيجية  اخلطة 
بتكلفة  ق��ط��اع��ا ح��ي��وي��ا   12 ت�����ش��م��ل  وال���ت���ي  ال�����ش��ري��ف 

 499.16 ب��ن��ح��و  ت���ق���در  اإج���م���ال���ي���ة 
مليون دوالر تنفيذا لقرارات موؤمتر 
ال���ق���م���ة االإ�����ش����الم����ي ال������ذي ع���ق���د يف 
القاهرة خالل �شهر فرباير 2013. 
اأم���ام  ال��ع��ام يف كلمته  االأم����ني  واأك����د 
موؤمتر املانحني من اأجل دعم مدينة 
ام�س  ب���داأت  ال���ذي  ال�شريف  ال��ق��د���س 
ب��اك��و �شرورة  االآذري�����ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
ملدينة  االأ�شلي  الطابع  و���ش��ون  دع��م 
�شكانها  وم�شاعدة  ال�شريف  القد�س 
باحلياة  التمتع  على  الفل�شطينيني 
الكرمية ومتكني املوؤ�ش�شات املقد�شية 
م���ن ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا ال��الئ��ق��ة وال 

ت�شعيدا يف  ت�شهد  التي  املرحلة احلرجة  �شيما يف هذه 
اإ�شرائيل �شد  التي تتخذها  القانونية  االإج��راءات غري 
مدينة القد�س منتهكة بذلك القانون الدويل واتفاقية 
اأن ق�شية  اإىل  اأوغ��ل��ى  اإح�شان  واأ���ش��ار  ال��راب��ع��ة.   جنيف 
القد�س ال�شريف كانت حافزا رئي�شيا وراء اإن�شاء املنظمة 
اأن  على  م�شددا  الزمن  اأربعة عقود من  اأك��رث من  منذ 
ملنظمة  والرئي�شية  االأوىل  الق�شية  القد�س هي  مدينة 
املا�شي  القليلة  ال�شنوات  اإن  وق��ال  االإ�شالمي.  التعاون 
���ش��ه��دت جن���اح ال��ع��م��ل االإ���ش��الم��ي امل�����ش��رتك يف املحافل 
الدولية مثل ان�شمام فل�شطني كع�شو كامل الع�شوية 

الهوية  على  حتافظ  وبرامج  م�شاريع  لتمويل  تاأ�شي�شه  مت 
دون طم�شها  واحل��ي��ل��ول��ة  ل��ل��ق��د���س  واالإ���ش��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ومتويل م�شاريع اإمنائية يف كل االأرا�شي الفل�شطينية لتنمية 
قدمت  املجل�س  دول  اأن  واأ���ش��اف  الفل�شطيني.  االق��ت�����ش��اد 
يهدف  ال��ذي  القد�س  �شندوق  متويل  م��ن  االأك���رب  الق�شط 
اإىل م�شاعدة اأ�شر �شهداء وجرحى االنتفا�شة وت�شهيل �شبل 
العي�س اأمامهم وتقدمي الرعاية لهم واأو�شح معاليه اأنه يف 
عام 2009 عقب الهجوم االإ�شرائيلي على غزة اأ�ش�شت دول 
املجل�س برنامج جمل�س التعاون الإعادة 
اإعمار غزة بتمويل اإجمايل بلغ 1.646 
مل�شاريع  تخ�شي�شها  مت  دوالر  م��ل��ي��ون 
التنمية واإعادة االإعمار حيث يتم حاليا 
االإ�شكان  جم���االت  يف  م�����ش��اري��ع  مت��وي��ل 
واملياه  وال���زراع���ة  وال�����ش��ح��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
والبلديات وال�شناعة والكهرباء اإ�شافة 
واالجتماعية.  الب�شرية  التنمية  اإىل 
اال�شرتاتيجية  اخل���ط���ة  اأن  واأ�����ش����اف 
التي  وتنميتها  القد�س  مدينة  لتطوير 
اع��ت��م��دت��ه��ا ق��م��ة ال����دول االإ���ش��الم��ي��ة يف 
 2013 ف��رباي��ر  ال��ق��اه��رة خ��الل �شهر 
تهدف اإىل متكني هذه املدينة ال�شريفة 
االإ�شرائيلي  االح��ت��الل  هجمة  اأم���ام  ال�شمود  م��ن  واأه��ل��ه��ا 
القد�س  ملدينة  احتالله  منذ  الدائمة  وحماوالته  ال�شر�شة 
عام 1967 لتغيري هويتها ومعاملها الفل�شطينية والعربية 
فيها.  الفل�شطيني  الوجود  واإنهاء  وامل�شيحية  واالإ�شالمية 
اهتمام  يوؤكد  اال�شرتاتيجية  اخلطة  ه��ذه  اعتماد  اإن  وق��ال 
اأ�شحاب اجلاللة والفخامة وال�شمو قادة الدول االإ�شالمية 
اجلهود  ب��ذل  على  املتوا�شل  وحر�شهم  ال�شريف  بالقد�س 
ك��اف��ة م��ن ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ه���ذه امل��دي��ن��ة امل��ق��د���ش��ة وهويتها 
االأ�شيلة رمزا دينيا وح�شاريا يج�شد اأجمل معاين الت�شامح 

والتعدد والتنوع الديني والعرقي. 

•• باكو-وام:

اأمني  ال��زي��اين  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  معايل  اأك��د 
عام جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اأن و�شع مدينة 
دول  اأول��وي��ات  راأ���س  على  و�شيظل  ك��ان  وم�شتقبلها  القد�س 
جمل�س التعاون م�شريا اإىل حر�س دول املجل�س على القيام 
هذه  جت��اه  والدينية  ال�شيا�شية  وم�شئولياتها  بواجباتها 
املدينة املقد�شة يف وجه ما تتعر�س له من ممار�شات االحتالل 

التي  وانتهاكاته  واعتداءاته  االإ�شرائيلي 
كافة.  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وان��ني  م��ع  تتعار�س 
يف  الزياين  عبداللطيف  الدكتور  وق��ال 
لتمويل  امل��ان��ح��ني  م��وؤمت��ر  اأم����ام  كلمته 
مدينة  لتنمية  اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة 
اأعماله  ب����داأ  ال����ذي  ال�����ش��ري��ف  ال��ق��د���س 
ام�س يف مدينة باكو عا�شمة جمهورية 
التعاون  جمل�س  دول  اإن   .. اأذرب��ي��ج��ان 
القد�س  ل��ن�����ش��رة  حثيثة  ج��ه��ودا  ب��ذل��ت 
ال�شريف واحلفاظ على هويتها الدينية 
للدولة  كعا�شمة  ال�شيا�شي  وم�شتقبلها 
القمة  ق��رار  اآخ��ره��ا  وك��ان  الفل�شطينية 
الدوحة  مدينة  يف  عقدت  التي  العربية 

الإن�شاء  دول��ة قطر  دع��وة  بتبني  املا�شي  مار�س  �شهر  خ��الل 
الزياين  واأ�شار   . القد�س مببلغ مليار دوالر  �شندوق لدعم 
القمة  ل��ق��رار  تنفيذا  ي��اأت��ي  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  اأم����ام  كلمته  يف 
اإىل   2013 القاهرة يف فرباير  التي عقدت يف  االإ�شالمية 
اأن دول جمل�س التعاون تويل اهتماما خا�شا لدعم �شمود 
االإ�شرائيلية  االع��ت��داءات  مواجهة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 
اإ�شافة  ب��اأن��ه  منوها  الفل�شطينية  االأرا���ش��ي  على  امل��ت��ك��ررة 
الوطنية  لل�شلطة  املجل�س  دول  تقدمه  ال���ذي  ال��دع��م  اإىل 
الفل�شطينية فاإنها  العاملة يف االأرا�شي  واملنظمات الدولية 
الذي  االأق�شى  الن�شيب االأكرب من متويل �شندوق  قدمت 

مبقومات  دول��ت��ه  واإق��ام��ة  م�شريه  تقرير  يف  حقه  م��ن 
احلياة العادلة واأ�شار اإىل اأن عدم م�شروعية اال�شتيطان 
وفق القانون الدويل واال�شتمرار فيه يقو�شان اأي حل 
اإيجاد  اإىل �شرورة  املنطقة ما يدعو  ال�شالم يف  لعملية 
حلول فاعلة وحا�شمة اليقاف هذه ال�شيا�شة واإزال��ة ما 
مت بناوؤه على االأرا�شي العربية املحتلة وتفعيل امل�شاءلة 
اأن  واأو���ش��ح   . االنتهاكات  بتلك  ق��ام  على من  القانونية 
اخلا�س  االإن�شان  املتحدة حلقوق  االأمم  تقرير جمل�س 
الفل�شطيني  ال�شعب  ل��ه��ا  يتعر�س  ال��ت��ي  ب��االن��ت��ه��اك��ات 
االإن�شانية  الفل�شطينيني  حقوق  �شلب  ا�شتمرار  يوؤكد 
م��ن ق��ب��ل ق���وات االح���ت���الل واأ����ش���اف اأن ال��ك��وي��ت توؤيد 
حلقوق  املتحدة  االأمم  جمل�س  مقرر  تقرير  تو�شيات 
غري  االأو���ش��اع  ح��ول  االأخ���رية  فولك  ريت�شارد  االإن�شان 
االإن�شانية التي يعاين منها الفل�شطينيون جراء �شيا�شة 
اخلا�س  املقرر  مع  التعاون  اإ�شرائيل  ورف�س  االحتالل 
وعدم متكينه من القيام مبهامه ح�شب الوالية املقررة 
له و�شدد على اأن الكويت تدعم حق ال�شعب الفل�شطيني 
الكامل يف تقرير م�شريه واإقامة دولة فل�شطني امل�شتقلة 
على كامل االأرا�شي املحتلة عام 1967 يذكر اأن الدورة 
27 مايو  ب��داأت يف  23 ملجل�س حقوق االإن�شان التي  ال� 
املا�شي وت�شتمر حتى 14 يونيو اجلاري تناق�س تقارير 
اخلرباء املتخ�ش�شني حول اأو�شاع حقوق االإن�شان كافة 

وردود فعل الدول ومنظمات املجتمع املدين عليها.

•• جنيف-وام:

حلقوق  امل��ت��ح��دة  االأمم  جمل�س  ال��ك��وي��ت  دول���ة  طالبت 
االإن�شان يف جنيف .. حتميل اإ�شرائيل امل�شوؤولية الكاملة 
عن االنتهاكات التي ترتكبها بحق ال�شعب الفل�شطيني 
ال��دائ��م يف جنيف  ال��ك��وي��ت  ب��وف��د دول���ة  امل�شت�شار  وق���ال 
حقوق  اأو���ش��اع  مناق�شة  اأثناء  كلمة  يف  ال�شعيدي  �شعود 
اإن  اإ�شرائيل  التي حتتلها  العربية  االأرا�شي  االإن�شان يف 
اأو�شاع الفل�شطينيني  القرارات الدولية ال�شادرة ب�شاأن 
ت��ت��واف��ق ج��م��ي��ع��ه��ا م���ع ب��ن��ود م��ع��اه��دة ج��ن��ي��ف الرابعة 
وق��ت احل��رب وحت��ت االحتالل  املدنيني  املعنية بحقوق 
ال�شعيدي  ع��ن  ك��ون��ا  الكويتية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت   .
ال��دول��ي��ة واالتفاقيات  ال��ق��رارات  ب��ني  ال��ت��واف��ق  اأن ه��ذا 
واملعاهدات ذات ال�شلة يحمل اإ�شرائيل ك�شلطة اإحتالل 
م�شوؤولية االإخالل باالأمن وحماية املدنيني يف االأرا�شي 
ال�شلبية  التبعات  اغفال  ب�شرورة عدم  املحتلة. وطالب 
ال�شعب  حقوق  على  االإ�شرائيلية  اال�شتيطان  ل�شيا�شة 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي وم���ا ي��ن��ج��م ع��ن��ه��ا م���ن ت���غ���ريات �شكانية 
وع���دم متكني  الطبيعية  ل��ل��م��وارد  وع��رق��ل��ة  واإق��ل��ي��م��ي��ة 
تف�شي  اإىل  اإ�شافة  منها  اال�شتفادة  من  الفل�شطينيني 
العنف بحق الفل�شطينيني ال�شيما االأطفال منهم و�شدد 
اإطار  العنا�شر جمتمعة يف  على �شرورة و�شع كل تلك 
الفل�شطيني  ال�شعب  متكني  ع��دم  يف  امل��وؤث��رة  ال��ع��وام��ل 
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العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/347 ت  عام -م ر- ت- اأظ(
االمارات    اجلن�شية:  املحريبي  عبيد  هزمي  احمد  �شوالي  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : �شعيد غامن علي حمد اجلن�شية : االمارات   املطلوب اعالنه:  
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   : اجلن�شية  حمد  علي  غامن  �شعيد 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/56 
مد جز- م ر-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 2013/7/7 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ 
- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  97/ 2013 مد ين- م ر- �س- ع ن   
امل�شتاأنف  باك�شتان    اجلن�شية:  خان  علي  �شري  خان  علي  حممد   : امل�شتاأنف 
عليه:عبداهلل حممد �شقر اجلابري اجلن�شية: االمارات   مو�شوع اال�شتئناف 
: الغاء احلكم امل�شتاأنف-مطالبة مببلغ 43000درهم  املطلوب اعالنه/عبداهلل 
حممد �شقر اجلابري اجلن�شية: االمارات   العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف 
قد ا�شتاأنف القرار ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1207 مد جز- م ر - ب- ع ن  
وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 2013/6/16 لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف العني الكائنة-املركز 
االداري   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.

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

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  525/ 2013 عمايل-م ع-�س- اأظ

امل�شتاأنف : موؤ�ش�شة ابو فادي لل�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات    امل�شتاأنف 
عليه:حممد ابوكالم غالبور رحمن اجلن�شية: باك�شتان   مو�شوع اال�شتئناف 
رحمن  غالبور  كالم  ابو  اعالنه/حممد  املطلوب  امل�شتاأنف   احلكم  الغاء   :
اجلن�شية: باك�شتان العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف القرار ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2011/1806 عم جز- م ع- ب- ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم 
االثنني املوافق 2013/7/8 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام 
الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�شة املحددة.

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

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/271  عم جز- م ر- ب- ع ن

هوم  كال�شيك  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  م�شر  اجلن�شية:  مو�شى  حممد  مدعي/يحيى 
للحدادة والنجارة اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: �شاعات عمل ا�شافية+ اقامة 
نهاية  �شفر ومكافاة  اجازة+ تذكرة  والهوية+بدل  ونقل كفالة + حتمل على االقامة 
خدمة املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة كال�شيك هوم للحدادة والنجارة اجلن�شية: االمارات   
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/18 املوافق  الثالثاء 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االداري   
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ  2013/6/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/706  جت جز- م ر- ب- ع ن

فادى  عليه:  مدعي  ايران   اجلن�شية:  ع�شكري  اله  اعظم  مدعي/عبداهلل 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  لبنان    اجلن�شية:  �شليمان  احلاج  ح�شن 
مببلغ 32000 درهم   املطلوب اعالنه/  فادى ح�شن احلاج �شليمان اجلن�شية: 
لبنان   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/17 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
العني  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  م�شاًء   6.00 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
االبتدائية - الكائنة املركز االداري   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/140 ت  اجر -م ر- ت- ع ن (
 : �شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  حممد  خان  علي  �شري  التنفيذ/  طالب 
موؤ�ش�شة حممد خالد اجلابري العامة اجلن�شية: االمارات    املطلوب اعالنه:   
موؤ�ش�شة حممد خالد اجلابري العامة اجلن�شية: االمارات   عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم  وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/7/1 موعدا لنظر طلب 
العني   - التنفيذ  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/182 ت  عمل -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ عبدال�شاهد مياه عبدالغفور اجلن�شية: باك�شتان   املنفذ �شده 
اعالنه:     املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  البالط  االعمال  اال�شتياق  موؤ�ش�شة   :
موؤ�ش�شة اال�شتياق االعمال البالط اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم   
2012/1153 عم جز- م ر-ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2013/6/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني   - التنفيذ  بادارة  االوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/138 ت  اجر -م ر- ت- ع ن (
 : �شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  حممد  خان  علي  �شري  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:    املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  لالعمال  الهند�شية  لوج�شتيك  �شركة 
بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  لالعمال  الهند�شية  لوج�شتيك  �شركة 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم  وحدد لنظره جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/7/1 موعدا لنظر طلب 
العني   - التنفيذ  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1238    جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ بنك�س للنقليات العامة اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: وزير �شتان للنقليات 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  خما�شن  �شامل  احمد  خالد  ملالكها  العامة 
ندب خبري املطلوب اعالنه / وزير �شتان للنقليات العامة ملالكها خالد احمد �شامل 
خما�شن اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - 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 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/10
قلم املحكمة التجارية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/2021    جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ عبداللطيف عبدالواحد ال علي اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: 
ماريانا ماثهي اجلن�شية: جنوب افريقيا مو�شوع الدعوى: ندب خربة املطلوب 
بالن�شر)نرفق  افريقيا   عنوانه:  اعالنه / ماريانا ماثهي اجلن�شية: جنوب 
حيث  ذلك(   اردمت  ان  والتعقيب  للرد  املودع  اخلربة  تقرير  من  ن�شخة  لكم 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/6/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحا امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/335    مد كل- م ر- ب- اأظ

جزماتي  رمزي  عمار  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  مطر  بخيت  حمد  مدعي/ 
التعوي�س مببلغ 30000   + ال�شيارة  الدعوى: نقل ملكية  اجلن�شية: �شوريا  مو�شوع 
درهم املطلوب اعالنه /عمار رمزي جزماتي اجلن�شية: �شوريا   عنوانه: بالن�شر)مرفق 
-احالة  الوقف  من  تعجيل  املعدلة-  الدعوى  و�شحيفة  اال�شلية  الدعوى  �شحيفة 
املذكورة  اقام الدعوى  الثانية(  حيث ان املدعي  الكلية  املدنية  الدائرة  الدعوى اىل 
املوافق 2013/6/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا  اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  الق�شاء  دائرة  الكائنة   - االبتدائية 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/359    عم كل- م ع- ب- اأظ

مدعي/ علي ا�شغر علي اكرب اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: دلة اجلزيرة 
مو�شوع  االمارات    اجلن�شية:  عثمان  علي  احمد  ملالكها  االفراح  خلدمات 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه /دلة اجلزيرة خلدمات االفراح 
ملالكها احمد علي عثمان اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام 
الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  مول  مزيد 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/2625 جتاري كلي  

بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان  ذ.م.م   لالن�شاءات  كا�شت  �شركة  عليه/  املحكوم  اىل 
بالرقم اعاله  املذكورة  الدعوى  املوافق 2013/4/24م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
املحكمة  حكمت  ب��ال��ت��ايل:   البناء  م���واد  لتجارة  ال��را���ش��د  عبداملنعم  موؤ�ش�شة   / ل�شالح 
املدعى  بالزام  عليهم  للمدعى  بالن�شبة  للمدعية ومبثابة احل�شوري  بالن�شبة  ح�شوريا 
عليهما االوىل الثاين : بالت�شامن باأداء مبلغ وقدره )2.590.538 ( مليونان وخم�شمائة 
وت�شعني الفا وخم�شمائة وثمانية وثالثني درهم للمدعية والفائدة التاخريية بواقع %5 
بالر�شوم  والزمهما  التام  ال�شداد  حتى   2012/12/19 يف  الدعوى  رفع  تاريخ  من  �شنويا 
وامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س  الدعوى مبواجهة املدعى 
عليهما الثالث والرابع.   �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/6/10  حكما 

قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/�سلطان را�سد النيادي                              
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الثالثة    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم  2013/59 مدين جزئي

اىل املحكوم عليه/ بخيت مبارك جديد حممد الرا�شدي العنوان: ن�شرا    
احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2013/6/10م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / احمد ايوب �شليمان ال�شيد، 
مبلغ   للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  ب��ال��زام  املحكمة:  حكمت  بالتايل: 
8.263 درهما ) ثمانية االف ومائتان وثالث و�شتون درهما( وما ينا�شب 
املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  امل�شاريف.  من  املبلغ  ه��ذا 

2013/6/11م.
القا�سي/ مدينة عامر العامري

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
�حلمادي   طاهري  يو�صف   حممد  /فرخنده  تقدمت   
ق�شم  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  اىل  اجلن�شية  /اماراتية 
التوثيقات بطلب تغيري ا�شمها من )فرخنده( اىل ()فاتن(  
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر االعالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
 اعالن �سحيفة الطعن بطريق الن�سر

اىل / عمرو نبيل حممود حمدي 
جلنة  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  من  ال�شادر  احلكم  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
اال�شتئناف الثانية- ابوظبي بتاريخ 2013/4/29 برقم 2012/412 قد مت الطعن فيه 
بالنق�س �شدك من طرف الطاعن/ �شعيد حممد حوفان املن�شوري بوكالة املحامي 
بلجنة  النق�س-  جلنة  لدى   2013/37 رقم  الطعن  لها  وقيد  بخيت.  ح�شني  حممد 
الكتاب  مبحكمة  قلم  اي��داع  ل��ذا عليك  ابوظبي.    بامارة  االيجارية  املنازعات  ف�س 
النق�س مذكرة بدفاعك م�شفوعة ب�شند توكيل املحامي املوكل عنك وبامل�شتندات التي 
ترون تقدميها يف ميعاد خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن وذلك تطبيقا 

لن�س املادة 180 من القانون االحتادي رقم 11 ل�شنة 92 يف �شاأن االجراءات املدنية.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية      

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

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/706    جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
مدعي/ بنك را�س اخليمة الوطني اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: موؤ�ش�شة �شمال الوادي 
االمارات  اجلن�شية:  واخرون  الكعبي  �شعيد  حممد  �شعيد  ملالكها/�شامل  املركزي  للتكييف 
مو�شوع الدعوى: �شحة وثبوت احلجز التحفظي على مبلغ وقدره 445445 درهم    املطلوب 
الكعبي  �شعيد  حممد  �شعيد  ملالكها/�شامل  املركزي  للتكييف  الوادي  �شمال  /موؤ�ش�شة  اعالنه 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  االمارات   اجلن�شية: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/24 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك  التجارية مبع�شكر 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�شدر بتاريخ  2013/6/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/16     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1541   

 املنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

- املنذر اليه: الوطنية ل�شناعة االحجار العازلة  قطعة رقم 598-385 )جمهول حمل االقامة( 
 2.547.937.20 والبالغ  ذمتها  يف  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  ف��ان 
وع�شرون  درهم  وثالثون  و�شبعة  وت�شعمائة  الف  واربعون  و�شبعة  وخم�شمائة  مليونان   ( درهم 
فل�شا  ققط(    باال�شافة اىل غرامة تاخريية مبعدل2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر الفائدة 
املحدد من قبل البنك املركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ا�شتحقاق املبالغ وحتى تاريخ 
ال�شداد الفعلي من قبلكم مع الزامكم بالتعوي�س عن اخل�شائر التي يتكبدها املنذر من جراء 
انهاء االتفاقية املبكر خالل 30 يوم من تاريخ االنذار واال �شن�شطر اآ�شفني اىل اللجوء للق�شاء 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/16     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1542   

 املنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

- املنذر اليه: ديرت ب�شرتز   قطعة رقم 597-864 )جمهول حمل االقامة(
 1.699.318.95 والبالغ   ذمتها  يف  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  فان   
درهم ) مليون و�شتمائة وت�شعة وت�شعون الف وثالثمائة وثمانية ع�شر درهم وخم�شة وت�شعون 
فل�شا فقط (   باال�شافة اىل غرامة تاخريية مبعدل2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر الفائدة 
املحدد من قبل البنك املركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ا�شتحقاق املبالغ وحتى تاريخ 
ال�شداد الفعلي من قبلكم مع الزامكم بالتعوي�س عن اخل�شائر التي يتكبدها املنذر من جراء 
انهاء االتفاقية املبكر خالل 30 يوم من تاريخ االنذار واال �شن�شطر اآ�شفني اىل اللجوء للق�شاء 

وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/16     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1543   

 املنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

- املنذر اليه: �شركة ال�شرق االو�شط لطالء املعادن ذ.م.م )�شن رايز ميتال كواتينج ( 
 قطعة رقم 598-866 )جمهول حمل االقامة( 

فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتها والبالغ  968.484.30 درهم 
) ت�شعمائة وثمانية و�شتون الفا واربعمائة واربع وثمانون درهم وثالثون فل�شا(  باال�شافة اىل 
غرامة تاخريية مبعدل2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر الفائدة املحدد من قبل البنك املركزي 
بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ا�شتحقاق املبالغ وحتى تاريخ ال�شداد الفعلي من قبلكم مع 
خالل  املبكر  االتفاقية  انهاء  ج��راء  من  املنذر  يتكبدها  التي  اخل�شائر  عن  بالتعوي�س  الزامكم 
الر�شوم  كافة  وحتميلكم  للق�شاء  اللجوء  اىل  اآ�شفني  �شن�شطر  واال  االن��ذار  تاريخ  من  يوم   30

وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/16     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1544   

 املنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �شيف بن ماجد املطرو�شي 

- املنذر اليه: �شركة ال�شرق االو�شط لطالء املعادن ذ.م.م )�شن رايز ميتال كواتينج ( 
  قطعة رقم 598-661 )جمهول حمل االقامة(

 فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتها والبالغ  1.099.550.24  درهم 
) مليون وت�شعة وت�شعون الفا وخم�شمائة وخم�شون درهم واربعة وع�شرون فل�شا(  باال�شافة اىل 
غرامة تاخريية مبعدل2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر الفائدة املحدد من قبل البنك املركزي 
بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ا�شتحقاق املبالغ وحتى تاريخ ال�شداد الفعلي من قبلكم مع 
خالل  املبكر  االتفاقية  انهاء  ج��راء  من  املنذر  يتكبدها  التي  اخل�شائر  عن  بالتعوي�س  الزامكم 
الر�شوم  كافة  وحتميلكم  للق�شاء  اللجوء  اىل  اآ�شفني  �شن�شطر  واال  االن��ذار  تاريخ  من  يوم   30

وامل�شاريف الق�شائية عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: بروجنوز ميدل �ي�صت )�س. ذ.م.م(.
العنوان: مكتب 212 ملك �شعيد حممد الطاير- الو�شل- بر دبي   ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م    624035 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات 
1043229 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2013/04/04 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/04/04 
�ل�صرق  مكتب  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
�لو�صط لتدقيق �حل�صابات العنوان: مكتب ملك �شعيد وحممد بن علي القيزي- 
كافة  معه  م�شطحباً    04-2727348 فاك�س:   04-2727319 ه��ات��ف   املطينة  دي���رة- 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
مكتب  ال��ع��ن��وان:  �حل�صابات  لتدقيق  �لو�صط  �ل�صرق  امل�شفي/مكتب  ا���ش��م 
فاك�س:   04-2727319 هاتف   املطينة  دي��رة-  القيزي-  علي  بن  �شعيد وحممد  ملك 
2727348-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  بروجنوز ميدل �ي�صت  )�س.ذ.م.م( 
كاتب  لدى  واملوثق   2013/04/04 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/04/04 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
اعالن احلكم يف الدعوى رقم 2013/34 جتاري جزئي-  بني يا�س 

نبيل علي االمني-  بوكالة  االملنيوم  الأعمال  الهديل  املحكوم عليه/  اىل 
انه بتاريخ املوافق 2013/6/11م قد  االم��ارات  العنوان: بالن�شر نعلمك 
ل�شالح  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة  الدعوى  ه��ذه احلكمة يف  حكمت عليك 
االمارات     احمد-  عبداللطيف  بوكالة  العامة  للمقاوالت  الربمة  /ماي 
بان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����ش��وري:  مبثابة  املكمة  حكمت  ب��ال��ت��ايل: 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  15000 درهما والزمتها بر�شوم و م�شاريف 

الدعوى. .�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/6/11  
امل�ست�سار/ مبخوت �سامل الرا�سدي

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



13

عربي ودويل
األربعاء   -  12   يونيو    2013 م    -    العـدد    10816

Wednesday    12    June     2013  -  Issue No   10816

اإلغاء املحادثات املقررة بني الكوريتني ليبيون: ديبي له اأطماع يف بالدنا 
•• �ضيول-يو بي اأي:

قررت الكوريتان ال�شمالية واجلنوبية، ام�س اإلغاء حمادثات حكومية كانت مقررة بينهما اليوم االأربعاء يف 
�شيول، وذلك بعد اأن ف�شلتا يف حتديد م�شتوى رئي�َشي الوفدين اإليها. ونقلت وكالة االأنباء الكورية اجلنوبية 
)يونهاب( عن م�شوؤول حكومي يف �شيول، قوله اإن اجلانبني ف�شال بتحديد م�شتوى ممثلي الوفدين، حيث 
قائمتني  اجلانبان  تبادل  اأن  و�شبق   . عليهما  تعديل  اإج��راء  دون  من  وفديهما  رئي�شي  من�شب  على  اأ�شّرا 
ت�شمالن 5 م�شوؤولني من كل جهة، بعد ظهر اليوم الثالثاء، غري اأن كوريا ال�شمالية احتجت على من�شب 
رئي�س الوفد اجلنوبي، اإاّل اأن اجلنوب اأ�شر عليه من دون تنازل. وقال امل�شدر اإن اجلنوب اختار م�شوؤواًل على 
م�شتوى نائب وزير كرئي�س للوفد، بينما اختارت كوريا ال�شمالية م�شوؤواًل درج على الظهور يف اجتماعات 
مرتبطة بالعالقات الكورية امل�شرتكة. وكان م�شوؤول رئا�شي كوري جنوبي، قال يف وقت �شابق اإن على اجلنوب 
ال�شعط على ال�شمال ليكون وفده امل�شارك باملحادثات احلكومية املزمع عقدها اليوم رفيع امل�شتوى. وكانت 
الكوريتان اتفقتا يف حمادثات ماراثونية انتهت يف وقت متاأخر من يوم االثنني، على عقد حمادثات حكومية 

يومي 12 و13 من حزيران-يونيو اجلاري لتكون االأوىل من نوعها منذ 6 �شنوات .

•• طرابل�س-وكالت:

مل ترد طرابل�س ر�شمياً حتى االآن على ت�شريحات 
الرئي�س الت�شادي اإدري�س ديبي يوم ال�شبت املا�شي 
االنفجار.  و���ش��ك  ع��ل��ى  ليبيا  اإن  فيها  ق���ال  ال��ت��ي 
رئي�س  ت�شريحات  بعد  ج���اءت  دي��ب��ي  ت�شريحات 
وراء  ليبيا  ب���اأن  امل��ت��ك��ررة  ي��و���ش��ف  حم��م��د  النيجر 
جنوبها  واأن  وب����الده،  املنطقة  ا���ش��ت��ق��رار  زع��زع��ة 
ت�شريحات  على  وردا  االإرهابية  للجماعات  معقل 
دي��ب��ي، ق���ال ���ش��ال��ح ج��ع��ودة م�����ش��وؤول م��ل��ف االأمن 
القومي يف املوؤمتر الوطني العام اإنها مبالغ فيها 
على �شوء التقارير املخابراتية التي ت�شله يومياً.

الذي  احل��د  اإىل  لي�س  لكن  قلياًل،  احل���دود  ملف 
اأن  بقوة  ت�شويره، مرجحاً  والنيجر  ت�شاد  حتاول 
تكون ت�شريحات ديبي موجهة اإىل الدول الغربية 
اأو  االأم��ن��ي معها  التن�شيق  رف��ع م�شتوى  اأج��ل  من 
احل�شول على م�شاعدات ع�شكرية واأمنية اإ�شافية 
منها. ويتفق اإبراهيم �شهد ع�شو جلنة اخلارجية 
باأن  جعودة  الربملاين  مع  العام  الوطني  باملوؤمتر 
تنحو  واأن��ه��ا  ال��واق��ع،  عن  بعيدة  ديبي  ت�شريحات 
متهيداً  الليبية  االأو���ش��اع  و���ش��ف  يف  املبالغة  اإىل 
اأن  م��وؤك��دا  اجل��ن��وب،  مبلف  عالقة  لها  لتحركات 
الغر�س من مثل هذه الت�شريحات ت�شنيف بالده 

على اأنها دولة اإرهابية .

وعدن دوافع ديبي الإطالق مثل هذه الت�شريحات، 
قال جعودة قائال اإنه ا�شتند على روؤية رجال اأمنه، 
ت�شتخدمان  والنيجر  ت�شاد  اأن دولتي  اأ�شاف  لكنه 
اندالع  عند  �شماعة  ليبيا  مع  احل��دودي  الن�شاط 
واأردف  ف��ي��ه��م��ا.  ال��داخ��ل��ي��ة  وامل�����ش��اك��ل  االأزم�������ات 
ليبيا  ب��ني  ال�شحراوية  االأر����س  طبيعة  اإن  قائال 
وج���ريان���ه���ا اجل��ن��وب��ي��ني وال����رتاب����ط ال��ق��ب��ل��ي بني 
قبيلتي ال��ط��وارق يف اجل��ن��وب ال��غ��رب��ي وال��ت��ب��و يف 
واالجتار  والتهريب،  ليبيا،  من  ال�شرقي  اجلنوب 
احلدود  �شبط  ع��دم  يف  �شاهمت  عوامل  بالب�شر؛ 
اأن  واأك��د جعودة  ال�شابق.  النظام  اأثناء فرتة  حتى 
تدهور  اإىل  دف��ع��ت  االأخ���رية رمب��ا  الليبية  ال��ث��ورة 

•• الفجر - تون�س - خا�س:

���ش��رح رئي�س  م��ف��اج��ئ��ة  يف خ��ط��وة 
الغنو�شي  را���ش��د  النه�شة  ح��رك��ة 
الثالثاء يف حوار اإذاعي اأّن النه�شة 
تقرتح املحافظة على قانون العزل 
العدد  يف  الت�شييق  م��ع  ال�شيا�شي 
بعد  ال�شيا�شية  ل��ل��ح��ي��اة  وال���ع���ودة 

االعتذار من ال�شعب التون�شي.
املقرتح  ه��ذا  اأّن  الغنو�شي  واأو���ش��ح 
بقانون  املعنيني  ال�شيا�شيني  ميّكن 
يقدم  اأن  بعد  االع��ت��ذار  العزل من 
ع��ل��ى ن��ق��د ذات���ه ي��ت��م اإخ���راج���ه من 
اإىل  م�شريا  القانون،  ه��ذا  مفعول 
�شينظر  ج���رائ���م  وج�����دت  اإن  ان����ه 
ال��ق�����ش��اء ف��ي��ه��ا، م�����ش��ت��درك��ا، لكن 
امل����ق����رتح ي����ن����درج ����ش���م���ن احل���ي���اة 

ال�شيا�شية.
وق�����د ت����زام����ن ه�����ذا ال���ت���ح���ول مع 
ان���ت���ق���اد م���رك���ز ك���ارت���ر االأم���ريك���ي 
م�شروع  ت��ون�����س،  يف  ين�شط  ال���ذي 
البالد  يف  ال�شيا�شي  العزل  قانون 
التح�شني  قانون  باإ�شم  وامل��ع��روف 
للجدل،  امل��ث��ري  ل��ل��ث��ورة  ال�شيا�شي 
���ش��رورة �شمان احلقوق  اإىل  ودع��ا 
ل��ل��م��واط��ن، ومنها حق  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 

االنتخاب.
الثالثاء،   ، ب��ي��ان  يف  امل��رك��ز  وق����ال 
الوطني  املجل�س  اأع�شاء  يحث  اإنه 
اإع���ادة  ع��ل��ى  التون�شي  التاأ�شي�شي 

ت��ق��ي��ي��د احلقوق  ب�������ش���اأن  ال��ن��ه��ائ��ي 
ال�شيا�شية الأي فرد. 

الوطني  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  ُي�����ش��ار   
التاأ�شي�شي التون�شي يعتزم مناق�شة 
ق���ان���ون ال���ع���زل ال�����ش��ي��ا���ش��ي خالل 
املقبلة، و�شط جدل  القليلة  االأي��ام 
مت�شاعد، واتهامات متبادلة، حيث 
ي�شتعد عدد من االأح��زاب لتنظيم 
حت���رك���ات م��ي��دان��ي��ة ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 

رف�شها لهذا القانون.
القانون  ه���ذا  وت��ق��دم��ت مب�����ش��روع 
حركة النه�شة االإ�شالمية و حزب 
امل���وؤمت���ر م���ن اأج�����ل اجل��م��ه��وري��ة ، 
اإ���ش��اف��ة اإىل كتلتي  وح��رك��ة وف��اء ، 
وامل�شتقلني   ، واحل���ري���ة  ال��ك��رام��ة 
الثورة  حماية  ب��دع��وى   ، االأح����رار 
التون�شية من االلتفاف عليها من 

احلزب احلاكم ال�شابق .
اث��ار م�شروع قانون حت�شني  و قد 
الثورة جدال وا�شعا واختالفات يف 
تدعو  اأط���راف  بني  النظر  وجهات 
ال�شيا�شيني  الفاعلني  اإق�شاء  اإىل 
ف����رتة  يف  ال���������ش����اب����ق  ال����ع����ه����د  يف 
 1987 7 نوفمرب  مرتاوحة بني 
 2011 ي���ن���اي���ر   14 غ���اي���ة  اإىل 
اأط���راف ترف�س مترير هذا  وب��ني 
مع  يتعار�س  ان��ه  بدعوى  القانون 
مع  ويتعار�س  االنتقالية  العدالة 
ال�شامنة  ال���دول���ي���ة  االت���ف���اق���ي���ات 

للحقوق املدنية وال�شيا�شية .

املقرتحة  االأحكام  النظر يف بع�س 
قانون  )م�������ش���روع  ن�����س  ���ش��ل��ب  يف 
للثورة(،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ت��ح�����ش��ني 
خ�����ش��و���ش��ا ت��ل��ك ال���ت���ي ُت���ق���ّي���د من 

احلقوق ال�شيا�شية االأ�شا�شية .
املجل�س  ع��ل��ى  يتعني  اأن���ه  واأو����ش���ح 
يف  ينظر  اأن  التاأ�شي�شي  ال��وط��ن��ي 
يفر�شها  التي  القيود  كانت  اإذا  ما 
م�شروع قانون التح�شني ال�شيا�شي 

التي تعهدت بها الدولة التون�شية، 
م���ن���ه���ا ال���ع���ه���د ال��������دويل اخل���ا����س 
وال�شيا�شية،  امل���دن���ي���ة  ب���احل���ق���وق 
وامليثاق االإفريقي حلقوق االإن�شان 

وال�شعوب . 
ب�شرورة  ال�شياق  ه��ذا  يف  واأو���ش��ى 
ل�شمان  الطعن  اإج����راءات  تعديل 
يف  مبا  االأ�شا�شية،  احلقوق  حماية 
ذلك وجود حمكمة التخاذ القرار 

ومنا�شبة،  م���ع���ق���ول���ة،  ل����ل����ث����ورة 
و�شرورية يف جمتمع دميقراطي .

اأن������ه يعترب  و�����ش����دد ال���ب���ي���ان ع���ل���ى 
ُي��ن��ت��خ��ب، هو  اأن  امل���واط���ن يف  ح���ق 
القانون  مبقت�شى  م�شمون  ح��ق 
التدابري  ال��دويل.. لذا يجب على 
للحد من هذه احلقوق  املفرو�شة 
اأن  امل���ذك���ور  ال���ق���ان���ون  يف م�����ش��روع 
الدولية  واالل���ت���زام���ات  ت��ت��م��ا���ش��ى 

قانون �لعزل �ل�صيا�صي يف تون�س

الغنو�سي ُيلّمح اإىل الرتاجع ويقرتح تعوي�سه بالعتذار..!

حملة ملالحقة �جلماعات �مل�صلحة يف دياىل 

العراق يف  والهجمات  التفجريات  �سل�سة  ح�سيلة  قتياًل   73

بارجة رو�سية ت�سل �سرق املتو�سط 

•• بغداد-وكالت:

ارتفعت ح�شيلة �شحايا �شل�شلة التفجريات التي ا�شتهدفت 
غالبيتها قوات االمن العراقية ام�س االأول اىل 73 قتيال، 
اوقعت  ال��ث��الث��اء. كما  ع��راق��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون  اف���اد  ح�شبما 
ال��ه��ج��م��ات اك���رث م��ن 250 ج��ري��ح��ا يف اخ���ر م��وج��ة عنف 
اعادت املخاوف من انزالق البالد نحو نزاع طائفي جديد 
على غرار ما ح�شل بني العامني 2006 و2007. وبددت 
ه��ذه امل��وج��ة م��ن العنف ك��ذل��ك االم���ال يف ت��راج��ع التوتر 
التي جمعت  ال��رم��زي��ة  ال��ل��ق��اءات  اث��ر  ال��ب��الد  ال�شيا�شي يف 
اي  تتنب  ومل  امل��ا���ش��ي��ة.  االي���ام  خ��الل  ال�شيا�شيني  ال��ق��ادة 
اال�شالمية  العراق  دولة  لكن  الهجمات  م�شوؤولية  جماعة 
من�شقة  عمليات  ���ش��ن  ال��ق��اع��دة  لتنظيم  ال��ع��راق��ي  ال��ف��رع 
االمنية  بالقوات  الثقة  تقوي�س  ال�شابق بهدف  مماثلة يف 
واحلكومة العراقية التي يقودها ال�شيعة. والهجمات التي 
االعنف  كانت  االثنني  املو�شل  يف  االم��ن  ق��وات  ا�شتهدفت 
مقرات  مفخخة  ب�شيارات  انتحاريني  اربعة  هاجم  حيث   ،
ما  مفخخة،  ب�شيارة  اخ��ر  لهجوم  ا�شافة  االمنية  للقوات 

ا�شفر عن مقتل 29 �شخ�شا وا�شابة 80 اخرين بجروح.
الرئي�س  معقل  العوجة  قرية  يف  وقعت  هجمات  وا�شفرت 
مقتل  عن  التاجي  يف  اخ��ر  وهجوم  ح�شني  �شدام  املخلوع 
13 �شخ�شا على االقل. فيما قتل 12 �شخ�شا يف �شل�شلة 
هجمات يف مدينة كركوك الغنية بالنفط، وهجمات اخرى 
التي  املدينة  ه��ذه  وتعد  بيك.  و�شليمان  خرماتو  ط��وز  يف 

�شندوق  والرتكمان  واالك���راد  العرب  من  خليط  يقطنها 
يطالب  �شا�شعة  م��ن��اط��ق  م��ن  رئي�شي  ج���زء  ك��ون��ه��ا  ب����ارود 
احدهما  تفجريان  وا�شفر  اقليمهم.  اىل  ب�شمها  االك��راد 
بغداد(  �شرق  جنوب  كلم   25( امل��دائ��ن  بلدة  يف  انتحاري 
وتفجريان  وال�����ش��ن��ة  ال�����ش��ي��ع��ة  م���ن  خ��ل��ي��ط  يقطنها  ال��ت��ي 
�شتة  م��ق��ت��ل  ع��ن  �شيعية  غ��ال��ب��ي��ة  ذات  م��ن��اط��ق  يف  اخ����ران 
ب�شيارات  اخ����رى  ت��ف��ج��ريات  ث��الث��ة  ادت  ف��ي��م��ا  ا���ش��خ��ا���س 
 13 بغداد، اىل مقتل  �شرق  �شمال  بعقوبة،  مفخخة قرب 
�شخ�شا. وفر�شت ال�شلطات العراقية خالل االيام املا�شية 
اجراءات م�شددة على حركة ال�شيارات التي حتمل لوحات 
موقتة يف بغداد اثر انفجار عدد منها بدون التو�شل اىل 
ك�شف مالكيها لكنها مل تتخذ االجراء ذاته يف املحافظات 
املجاورة. وانفجرت خالل االيام الع�شرة االخرية من ايار-

قتل  دام  �شهر  يف  باملئات،  اودت  �شيارة  خم�شني  نحو  مايو 
املتحدة،  ارق���ام االمم  بح�شب  �شخ�س  ال��ف  م��ن  اك��رث  فيه 
ما يجعله اكرث اال�شهر دموية منذ منت�شف 2008 ومن 
املبا�شرة  ام�س  دجلة،  عمليات  قيادة  اأعلنت  اأخ��رى،  ناحية 
بتنفيذ خطة اأمنية ملالحقة اجلماعات امل�شّلحة باملحافظة 
اأطلقت عليها ا�شم �شولة فر�شان دجلة وقال قائد العمليات 
انطلقت  ت�شريح  يف  ال��زي��دي  االأم��ري  عبد  الركن  الفريق 
اأمنية كبرية )�شولة فر�شان دجلة( لتطهري عموم  خطة 
اأن اخلطة  حمافظة دياىل من حوا�شن االإره��اب واأ�شاف 
ت�شمل ال�شريط احلدودي مع حمافظتي كركوك و�شالح 

الدين وحو�س حمرين .

•• مو�ضكو-يو بي اأي:

ان�شمت بارجة حربية تابعة الأ�شطول ال�شمال الرو�شي 
اإىل جمموعة من القطع البحرية التي اأر�شلتها رو�شيا 
اإىل البحر املتو�شط لتتواجد يف �شرقه ب�شفة م�شتمرة 
ونقلت وكالة )نوفو�شتي( الرو�شية لالأنباء عن م�شدر 
فادمي  الرو�شي،  ال�شمال  اأ�شطول  قيادة  با�شم  الناطق 
التابعة  ك��والك��وف  اأدم���ريال  فيت�شي  بارجة  اأن  �شريغا، 
ال�شفن  جم��م��وع��ة  اإىل  ان�����ش��م��ت  ال�����ش��م��ال  الأ����ش���ط���ول 
احل��رب��ي��ة ال��رو���ش��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��واج��د يف ال��ب��ح��ر املتو�شط 
كوالكوف  االأدم����ريال  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  م�شتمرة.  ب�شفة 
التقت بارجة اأدمريال بانتيلييف جنوب جزيرة قرب�س 
ويقوم طاقما البارجتني االآن باإجراء متارين مكافحة 
من  متنهما  على  حتمالنه  م��ا  با�شتخدام  ال��غ��وا���ش��ات 

اأدمريال  فيت�شي  ب��ارج��ة  وغ���ادرت  هليكوبرت.  ط��ائ��رات 
كوالكوف القاعد الرئي�شية الأ�شطول ال�شمال يف مدينة 
�شيفريومور�شك يف 11 اأيار-مايو، لتحل حمل �شفينة 
اأخرى تابعة الأ�شطول ال�شمال هي �شيفريومور�شك ، يف 

�شفوف القوات البحرية الرو�شية يف البحر املتو�شط.
وكانت جمموعة من الوحدات التابعة الأ�شطول املحيط 
و�شفينتي  بانتيلييف  اأدم�����ريال  ب��ارج��ة  ت�شم  ال��ه��ادئ 
وناقلة  نيفيل�شكوي  اأدم�����ريال  و  بريي�شفيت  االإن�����زال 
قد   ، كريلوف  فوتي  النجدة  وقاطرة  بيت�شينغا  الوقود 

دخلت البحر املتو�شط يف منت�شف اأيار.
االأمريال  الرو�شية  البحرية  ال��ق��وات  قائد  اأع��ل��ن  وق��د 
يف  �شرعت  ال��رو���ش��ي��ة  البحرية  اأن  ت�شريكوف  فيكتور 
ت�شكيل جمموعة من الوحدات البحرية التي �شتحمي 

م�شالح رو�شيا يف البحر املتو�شط.

�صلفا كري يتو�صط �لحتاد �لأفريقي حلل �خلالفات مع �ل�صود�ن 

الأمم املتحدة تطالب اخلرطوم وجوبا باحرتام تعهداتهما 
•• عوا�ضم-وكالت:

دعت االأمم املتحدة ال�شودان وجنوب 
اتفاقيات  اح������رتام  اإىل  ال�������ش���ودان 
ال���ت���ع���اون امل���ربم���ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف 
فيما   ،2012 ع��ام  �شبتمرب-اأيلول 
اأ�شفها  املتحدة عن  ال��والي��ات  ع��ربت 
ل��ق��رار اخل��رط��وم وق��ف نقل النفط 

من جنوب ال�شودان عرب اأرا�شيها.
املتحدة  االأمم  با�شم  املتحدث  وق��ال 
املنظمة  اإن  ن���ي�������ش���ريك���ي  م�����ارت�����ن 
باإعالن احلكومة  الدولية على علم 
العام  االأم��ني  اأن  موؤكدا  ال�شودانية، 
ب���ان ك���ي م���ون ط��ل��ب م���ن اجلانبني 
اح������رتام ات���ف���اق���ي���ات ح�����ش��ن اجل����وار 

املربمة بينهما.
ويف وا�شنطن، قالت وزارة اخلارجية 
االأمريكية اإنها تاأ�شف لقرار ال�شودان 
باإغالق خط اأنابيب ينقل النفط من 
ال�����ش��ودان، ودع���ت اخلرطوم  ج��ن��وب 
ال����ق����رار وقالت  ل���ل���ع���دول ع���ن ه����ذا 

الثورية  للجبهة  الع�شكري  دعمها 
امل��ت��م��ردة يف والي��ت��ي ج��ن��وب كردفان 

والنيل االأزرق.
وتنفي حكومة جوبا تقدمي اأي �شكل 
يف  للمتمردين  ال��دع��م  اأ���ش��ك��ال  م��ن 
اخلرطوم  ب��دوره��ا  وتتهم  ال�شمال، 

بدعم املتمردين يف اجلنوب.
الناطق  ن���ف���ى  اأخ���������رى،  ج���ه���ة  م����ن 
امل�شلحة  ال����ق����وات  ب��ا���ش��م  ال��ر���ش��م��ي 

املتحدثة با�شم الوزارة جن �شاكي يف 
موؤمتر �شحفي اإنه اإذا نفذ ال�شودان 
دولية  اتفاقية  ينتهك  فاإنه  ال��ق��رار، 
اإال  االإغ����الق  تن�س على ع��دم ج���واز 
والأ�شباب  يوما،  �شتني  قبل  باإخطار 

اقت�شادية اأو فنية.
ياأتي ذل��ك يف وق��ت وج��ه فيه رئي�س 
ميارديت  كري  �شلفا  ال�شودان  جنوب 
ب�����الده  ب�����ني  ال���������ش����الم  اإىل  دع��������وة 
اإىل  �شيلجاأ  اأن���ه  م��وؤك��دا  وال�����ش��ودان، 
و����ش���ط���اء االحت������اد االأف���ري���ق���ي حلل 
البلدين  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة  اخل���الف���ات 
وق��ال �شلفا ك��ري يف م��وؤمت��ر �شحفي 
يف جوبا اإنه يتعني على �شعب جنوب 
و�شبورا،  ه��ادئ��ا  يبقى  اأن  ال�����ش��ودان 
ف��ي��م��ا ي�����ش��ت��م��ر ال��ع��م��ل م���ع االحت����اد 
االأفريقي على جتاوز هذا املاأزق مع 
باملوقف  و�شفه  مبا  ون��دد  ال�شودان، 

العدائي للخرطوم.
ال�شوداين  ال��رئ��ي�����س  اأن  واأ�����ش����اف 
وي�شتعد  اجلهاد  اأعلن  الب�شري  عمر 

ال�شودان  جنوب  م��زاع��م  ال�شودانية 
ب����ت����وغ����ل اجل����ي���������س ال�����������ش�����وداين يف 
اأرا�شيها، قائال اإن ذلك ال اأ�شا�س له 
من ال�شحة واأكد العقيد ال�شوارمي 
لوكالة  ت�������ش���ري���ح  يف  ���ش��ع��د  خ���ال���د 
ال�شودان لالأنباء )�شونا( اأن اجلي�س 
باحلدود  م��ل��ت��زم مت��ام��اً  ال�����ش��وداين 
الدولية، وفق ما ن�شت عليه اتفاقية 
نيفا�شا. واأ�شاف ال�شوارمي اأن هذه 
و�شفها  م��ا  لتغطية  ت��اأت��ي  امل���زاع���م 
بخروقات جي�س اجلنوب لالتفاقية، 
اأنه  وجاءت ردا على اإعالن ال�شودان 
يف وق���ت اأك��م��ل ف��ي��ه ان�����ش��ح��اب��ه وفقا 
ال  اجل��ن��وب  م��ع  املوقعة  لالتفاقيات 
�شت  ي��ح��ت��ل  ال�شعبي  اجل��ي�����س  ي����زال 
مناطق �شودانية وكان وزير االإعالم 
بارنابا  ال�������ش���ودان  ج���ن���وب  دول�����ة  يف 
�شابق  وق��ت  ق��ال يف  بنيامني  ماريال 
اأرا�شي  اإن قوات �شودانية توغلت يف 
لالتفاقيات  خرقا  يعد  مم��ا  ب���الده، 

املوقعة بني الدولتني.

للحرب، اأكرر التزامي اأمامكم واأمام 
ال��ع��امل اأج��م��ع اأن��ن��ي ل��ن اأج���ر �شعب 
احلرب  اإىل  جم��ددا  ال�شودان  جنوب 
واأع���ل���ن ال�����ش��ودان االأح����د وق���ف نقل 
ال��ن��ف��ط م���ن ج���ن���وب ال�������ش���ودان عرب 
اتفاقيات  ت�شع  عن  وال��ع��ودة  اأنابيبه 
مربمة مع اجلنوب يف جمايل االأمن 
والنفط، واأعرب عن ا�شتعداده للعودة 
عن هذا القرار �شرط اأن توقف جوبا 

ممكن  م�شتوى  اأق���ل  اإىل  احل���دود 
واحلد من التهريب. 

واأ�شارت م�شادر اأمنية اإىل اأن قيادة 
اجل��ي�����س اجل���زائ���ري ���ش��رع��ت قبل 
تطبيق  يف  تقريبا  اأ�شابيع  ث��الث��ة 
ب�شاأنه  االت��ف��اق  اأم��ن��ي مت  خمطط 
م���ع اجل��ي�����س ال��ت��ون�����ش��ي يف اإط����ار 
التن�شيق العملياتي بني اجلي�شني، 

االأ�شمدة  من  كبرية  كميات  حجز 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال���ت���ي ت�����ش��ت��ع��م��ل يف 
ت�شمى  ال��ت��ي  امل��ت��ف��ج��رات  ت�شنيع 
م�شتوى  على  التقليدية  القنابل 
املتاخمة  ال���ب���واق���ي  اأم  حم��اف��ظ��ة 
ال���ت���ون�������ش���ي���ة، و ق����درت  ل���ل���ح���دود 
التي مت  الكمية  االأم��ن��ي��ة  امل�����ش��ادر 
�شبطها باأكرث من 310 قنطار .

 ••  الفجر – تون�س - خا�س   

لغم،  الثالثاء  اأم�س  �شباح  انفجر 
اأوالد  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ث���ام���ن،  وه����و 
ال�شعانبي  جلبل  املحاذية  م�شعود 
بولعابة  ط���ري���ق  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
مب���ح���اف���ظ���ة ال���ق�������ش���ري���ن) غ���رب 
اإ�شابة  ع���ن  اأ���ش��ف��ر  ت��ون�����س( مم���ا 
راأ�شه  يف  ال��ل��غ��م  ب�شظايا  م��واط��ن 
ج�شده  م��ن  متفرقة  مناطق  ويف 
وف��ق��دان��ه ل��ع��دد م��ن اأغ��ن��ام��ه على 

اإثر مروره بالطريق.
الهند�شة  ف����رق����ة  مت���ك���ن���ت  ك���م���ا 
للجي�س  ال���ت���اب���ع���ة  ال���ع�������ش���ك���ري���ة 
يف  تا�شع  لغم  ر�شد  م��ن  التون�شي 

املنطقة ذاتها. 
وي��ب��ع��د م���ك���ان ه����ذا ال��ل��غ��م 200 
ال�شكنية،  املنطقة  عن  فقط  مرت 
الع�شكرية  الهند�شة  فرقة  وقامت 
متهيدا  وتطويقه  امل��ك��ان  ب��اإخ��الء 

لتفكيكه.
اإره���اب���ي���ة  جم���م���وع���ات  اأن  ي���ذك���ر 

ال�شعانبي  ب���ج���ب���ل  ����ن����ت  حت���������شّ
املحاذية  ال��ق�����ش��ري��ن   مب��ح��اف��ظ��ة 
تفجري  عمليات  ونفذت  للجزائر 
ا���ش��ت��ه��دف��ت وح����دات االأمن  األ���غ���ام 
واأ�شفرت  ال��ت��ون�����ش��ي��ني  واجل��ي�����س 
ع��ن قتل جنود و ج��رح اآخ��ري��ن يف 

منا�شبات متكررة.
اأخ���رى، ذك���رت �شحيفة  م��ن جهة 
ال��ت��ون�����ش��ي��ة يف عددها  خ���رب  اآخ�����ر 
اأن تقارير  اأم�س الثالثاء،  ال�شادر 
بوزارة  اخلا�شة  اال�شتعالم  اأجهزة 
الداخلية التون�شية اأكدت اأن �شيف 
اهلل بن ح�شني امللقب ب� اأبو عيا�س 
قد  ال�شريعة،  اأن�شار  تنظيم  زعيم 
بجبل  املتح�شنني  االإرهابيني  زار 
ال�شعانبي يف �شهر مار�س 2013.

اأبو عيا�س  اأن  واأ�شافت ال�شحيفة 
جبل  يف  االإرهابيني  بزعيم  التقى 
وهو  رح��ل��ة  اأب���و  مو�شى  ال�شعانبي 
جزائري اجلن�شية، واأمري منطقة 

اجلنوب.
اأب��و عيا�س و�شل  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

واملتابعة  امل����راق����ب����ة  درج�������ة  م����ن 
للم�شتبه بهم يف عالقتهم بالتيار 
املراقبة  تو�شعت  ح��ي��ث  اجل��ه��ادي 
ل��ت�����ش��م��ل م���واق���ع االن���رتن���ت التي 
من  دق��ي��ق��ة  ملتابعة  تخ�شع  ب��ات��ت 
االأم���ن وذل���ك بعد  ط��رف م�شالح 
تنظيم  ع��زم  ح��ول  معلومات  ورود 
االإ�شالمي  امل���غ���رب  يف  ال���ق���اع���دة 
تنفيذ عمليات اإرهابية اإجرامية يف 
تون�س و اجلزائر، لفك اخلناق عن 
اجلماعات االإرهابية  املحا�شرة يف 

�شرق اجلزائر وغرب تون�س.
وقد جاء بنف�س امل�شادر اأن م�شالح 
االأم�������ن اجل����زائ����ري����ة اأف��������ادت ب����اأن 
التنظيم االإرهابي امل�شمى القاعدة 
يقوده  ال��ذي  االإ�شالمي  املغرب  يف 
اجل���زائ���ري ع��ب��د امل��ال��ك دروك����دال 
اأعطى  ال��ودود  املكنى م�شعب عبد 
اجلماعات  خم��ت��ل��ف  اإىل  اأوام�������ر 
تون�س  يف  ال��ن��ا���ش��ط��ة  امل���ت���ط���رف���ة 
اال�شتعداد  اإىل  وليبيا،  واجل��زائ��ر 
ل�شن هجمات اإرهابية �شد مواقع 

اإىل جبل ال�شعانبي بوا�شطة دراجة 
املكّلفني  بع�س  ومب�شاعدة  نارية، 
للمجموعة  اللوج�شتي  باالإ�شناد 

من داخل حمافظة الق�شرين.

��صتنفار ميد�ين و�لكرتوين
من جهتها دعت ال�شلطات االأمنية 
الأخ��ذ احليطة  تون�س  اجل��زائ��ري��ة 
الرقابة  ت�����ش��دي��د  واإىل  واحل������ذر 
امل���واق���ع االل���ك���رتون���ي���ة �شّد  ع��ل��ى 
الذين  ال��ت��ون�����ش��ي��ني  االأ����ش���خ���ا����س 
القيام  يف  ت���ورط���ه���م  يف  ي�����ش��ت��ب��ه 

باأعمال اإرهابية.
وتعود هذه الدعوة ح�شب م�شادر 
اإعالمية تون�شية اإىل اأن العنا�شر 
تتوا�شل  اأ����ش���ب���ح���ت  االإره����اب����ي����ة 
التوا�شل  مواقع  عرب  بينها  فيما 
االج����ت����م����اع����ي ك���ال���ف���اي�������ش���ب���وك و 
االلكرتونية  وال��ر���ش��ائ��ل  ال��ت��وي��رت 
على  امل��راق��ب��ة  ت�شديد  بعد  وذل���ك 

املعابر احلدودية اجلزائرية.
ورفعت امل�شالح االأمنية يف اجلزائر 

وقد ت�شمن هذا املخطط حتديد 
80 ن��ق��ط��ة ح���دودي���ة  اأك�����رث م���ن 
ت�شلل  يف  ت�شتغل  اأن��ه��ا  يف  ي�شتبه 
املطلوبني والتهريب عرب احلدود 
الربية بني اجلزائر وتون�س، التي 

متتد على م�شافة 965 كلم.
االأمن   م�شالح  متكنت  وق��د  ه��ذا 
اجل���زائ���ري���ة اأم�������س ال���ث���الث���اء من 

حكومية واأجنبية.
وكانت م�شادر اإعالمية ن�شبت اإىل 
اأن  قولها  جزائرّية  اأمنّية  قيادات 
الناحيتني  اإقليم  قيادة اجلي�س يف 
واخلام�شة  ال��راب��ع��ة  الع�شكريتني 
التون�شية،  للحدود  املتاخمتني   ،
ع�شكرية  م��ن��ط��ق��ة   20 اأن�������ش���اأت 
على  فيها  التواجد  يحظر  مغلقة 
قائد  ي�����ش��دره  ب����اإذن  اإال  امل��دن��ي��ني 
يف  الع�شكري  العملياتي  ال��ق��ط��اع 

الوالية.
بعد  تاأتي  اإّن هذه اخلطوة  وقالت 
جن���اح ن��ف�����س امل��خ��ط��ط االأم���ن���ي يف 
املالية  واحل���دود  الليبية  احل���دود 
على  ال��ت�����ش��ل��ل  ح����االت  تقلي�س  يف 

�لإرهاب �لأعمى يف تون�س:

اأول اإ�سابة ملدين يف انفجار لغم ثامن..!

التم�شيط م�شتمر وااللغام اي�شا

املن�شف املرزوقي

را�شد الغنو�شي
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العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/330 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
�شركة  عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
اهلل  عزيز  املدعي/حممد  اق��ام  حممد-  ن��ور  وميثلها  ذ.م.م  التجارية  اح��راريل 
���ش��وق اخل�شار  م��ن  ب��ال��ق��رب  اجل��دي��دة-  ال�شناعية  ع��ج��م��ان-  ع��ن��وان��ه:  بوك�شو 
بعجمان ت: 0505292560    الدعوى برقم 2013/330 -مدين - كلي- عجمان- 
ومو�شوعها املطالبة با�شرتجاع 4 �شيكات  فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة 
عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
الق�شية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�شنة  يوليو  �شهر  م��ن   22 ي��وم  امل��واف��ق   11.00

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1279 جتاري جزئي ابوظبي  

بالن�شر  العنوان  الرميثي  علي  حممد  يحيى  احمد  عليه/  املحكوم  اىل 
احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2013/5/27م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / م�شرف ابوظبي اال�شالمي 
بالتايل  حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام بالزام املدعى عليه بان 
اربعون الف درهم( والزامه  يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 40.000 درهم ) 
عدا  ما  وبرف�س  املحاماة،  اتعاب  دره��م  مائتي  ومبلغ  بامل�شروفات  كذلك 
امل��واف��ق حكما  بتاريخ  املحكمة  بتوقيعي وختم  ط��ل��ب��ات.   �شدر  م��ن  ذل��ك 
التايل لت�شلمك هذا  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما 

امل�شتند.  
 رئي�س الدارة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
يف الدعوى رقم 2011/130 جتاري كلي 

املدعى: �شلطان حمزه م�شعود �شليمان الظاهري املدعى عليه: 1- طالل عبداهلل �شامل 
امل�شفي  يعلن  الدرعي  �شبحة جميل   : املدخل   اخل�شم  مو�شى  علي  �شمري   -2 الزيدي 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  على  وبناء  املرزوقي   حممد  عبداملجيد  الق�شائي/ 
2011/130 من حمكمة العني االبتدائية الدائرة التجارية الكلية بتاريخ 2011/11/28 
الكائنة مبدينة  والقا�شي بحل وت�شفية �شركة ) مقهى وكافيترييا الرومان�شي ذ.م.م( 
ال�شركة  على  حقوق  او  مطالبات  له  من  كل  على  عليه:  هيلي.  �شناعية  منطقة  العني 
هذا  تاريخ  من  يوما   45 خالل  ذلك  على  الدالة  الثبوتية  بامل�شتندات  التقدم  املذكورة 
الطابق   ( االهلية  العني  بناية  حمدان  �شارع  ابوظبي-  التايل:  العنوان  على  االعالن. 
الثامن( خلف كلية االمارات للتكنولوجيا. ت:  02/6274177 ف: 6274188-02 �شندوق 

بريد: 30022 ابوظبي. التاريخ: 2013/6/10
 امل�سفي الق�سائي

اعـالن ت�سفية          

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/793 جتاري جزئي ابوظبي  

بالن�شر  العنوان  واالن�شاءات  للطاقة  احلقول  عرب  موؤ�ش�شة  عليه/  املحكوم  اىل 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/4/29م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
بالتايل  حكمت  ذ.م.م   االم���ارات  دوك��ا  �شركة  اع��اله ل�شالح /  بالرقم  امل��ذك��ورة 
املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره 562.804 درهم والفائدة التاخريية على املبلغ الفرق بواقع 4% �شنويا من 
تاريخ رفع الدعوى احلا�شل يف  2013/3/26 وحتى ال�شداد التام ومبا ال يجاوز 
ورف�شت  حماماة  اتعاب  دره��م  ومائتي  امل�شروفات  والزامتها  به  املق�شى  املبلغ 
ماعدا ذلك من طلبات.   �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
 رئي�س الدارة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/16     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/61  مدين كلي
اىل املدعى عليه/ 1- ميعاد جالل اكرب جمعه جالل البلو�شي جمهول حمل 
���س.ذ.م.م قد اقام  االقامة مبا ان املدعي / �شركة ميلو انرتنا�شيونال العامة 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/5/29 
يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت   - املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم 
وفق  املهمة  تكون  ان  وعلى  ال���دور  �شاحب  احل�شابى  اخلبري  بندب  امل��و���ش��وع 
منطوق احلكم ال�شادر بتلك اجلل�شة.   وحددت لها  املحكمة جل�شة يوم االربعاء 
بورود   ch.1.C.15 القاعة   يف  �شباحا   9.30 ال�شاعة   .2013/7/10 املوافق 

التقرير.
ق�سم الق�سايا املدنية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  3/ 2013 -مدين  - م ر- �س- ظ ف

خلفان  عتيق  حممد  عنه  وكيال  املن�شوري  خلفان  عتيق  غريب   : امل�شتاأنف 
�شامل املن�شوري اجلن�شية: االمارات  امل�شتاأنف عليه:�شعيد غريب عتيق خلفان 
املن�شوري اجلن�شية: االمارات   مو�شوع اال�شتئناف : ا�شتئناف يف الق�شية رقم 
2012/67 مدين جزئي  املطلوب اعالنه/�شعيد غريب عتيق خلفان املن�شوري 
اجلن�شية: االمارات العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2012/67 مد جز- م ر-ب- ظ ف  وحدد لنظره جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/6/18 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
بوا�شطة  او  الكائنة- �شخ�شيا  الظفرة  ا�شتئناف  الدائرة االوىل حمكمة  امام 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

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

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
 يف  الدعوى رقم 2013/459 مدين جزئي جتاري

حمكمة العني البتدائية املدنية
اىل املدعى عيه: ال�شادة البنك الربيطاين لل�شرق االو�شط )HSBC( مبا ان املدعى ال�شيد/ 
�شيف �شامل حمد العلوي بوكالة: مكتب فايز العرميي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية قد اقام 
عليكم الدعوى الق�شائية رقم 2013/459مدين جزئي جتاري- العني فانتم مكلفون او وكيلكم 
القانوين باحل�شور امام اخلبري امل�شريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�شة اخلربة االوىل يوم 
اخلمي�س املوافق : 2013/6/13 الثانية ظهرا.مبكتبنا )دار �شابات واال�شت�شارات( الكائن : ديرة-

منطقة بور�شعيد- خلف مركز داناتا بجوار �شوبر ماركت هابي الند ، بناية 16 مكتب رقم 101 
هاتف: 2631613-04  7663766-03 فاك�س: 2511318-04 7663661-03 م�شطحبني معكم ن�شخة 
عن كافة امل�شتندات املوؤيد لدفوعكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة ومتكني اخلبري 
من اداء مهمته. وبيان وجه حق يف الدعوى، ويف حال عدم احل�شور �شيتم االجراءات يف غيابكم 

وتتحملون كامل امل�شئولية.
اخلبري امل�سريف الدكتور/ حممد الفقي
                                                                                للتوا�سل هاتف: 050-6521992

اعالن ح�سور اجتماع اخلربة

العدد  10816 بتاريخ  2013/6/12      
اخطار عديل بالن�سر    

   رقم 2013/1252   
 املخطرة: موؤ�ش�شة البفتة العقارية ) موؤ�ش�شة فردية(ملالكها: عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
بوكالة املحامي/ من�شور عبداهلل الزرعوين - املخطر اليهما: 1- احلمدون للو�شاطة التجارية 
انهم  اليهما،  املخطر  /يعلم  املو�شوع  اجلن�شية(   )ت�شادى  علي  حممد  يا�شر   -2 )�����س.ذ.م.م(/ 
ي�شغالن عن طريق االجارة العقار العائد للمخطرة ال�شقة بالرقم 307 ببناية البفتة 11 مبنطقة 
املرر، ومبوجب عقد ايجار تبداأ مدته يف 2012/4/23 وتنتهي يف 2013/4/22 ونظري بدل ايجار 
�شنوى قدرة )26.500 درهم ( لذلك /�شرورة جتديد عقد االيجار و�شداد القيمة االيجارية عن 
املدة ال�شابقة والالحقة لهذا االخطار، او اخالء املاأجور وت�شليمه للمخطرة خاليا من ال�شواغل 
و�شداد املتاأخر من بدالت االيجار وفواتري الكهرباء واملياه واخلدمات االخرى خالل )30( يوما 
الكفيلة بحفظ  القانونية  ت�شلم هذا االخطار واال �شوف ن�شطر التخاذ االج��راءات  تاريخ  من 

كافة حقوق املخطرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اعالن هروب عامل 
ذ.  اأوالده  و  �شركة علي   تعلن 
م . م  باأن االأتي ا�شمه هرب  و 
وما  �شركتنا  من  العمل  ت��رك 
نحذر  ل��ذا  كفالتنا  علي  ي��زال 
كل من يتعامل معه اأو الت�شرت 
امل�شوؤولية  يتحمل  ب���اأن  عليه 
ذلك  ع��ن  الناجمة  القانونية 

اال�شم: حمي الدين عبد القادر بطاهر هندي  اجلن�شية 
امني  وامل��ه��ن��ة   f5585745 رق��م  �شفر  ج���واز  ويحمل 

خمزن تاريخ الهروب2013/06/11
�صركة علي و�أولده ذ. م. م 

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/نريمال �شينغ 
�شينغ-هندي  ب���ال���دي���ف 
اجل��ن�����ش��ي��ة-  ج����واز �شفره 
رق�����������������������م)3631724( 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل�����دع�����و/ف�����ا������ش�����و 
راو-هندي  ت��ات��ا  م��ارن��اف��ا 
اجل��ن�����ش��ي��ة-  ج����واز �شفره 
رق�����������������������م)7849970( 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/جاجات �شينغ 
ث���االل- �شينغ  ���ش��ري  ث���االل 

ه��ن��دي اجل��ن�����ش��ي��ة-  جواز 
�شفره رقم)6033589( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل����دع����و/رات����ي���������س 
ت��وم��ب��اي��ل اراف��ي��ن��داك�����ش��ان-

ه��ن��دي اجل��ن�����ش��ي��ة-  جواز 
�شفره رقم)6290053( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/رامي�س كومار 
ت�������ش���اوده���اري- ب�����االت  رام 
ه��ن��دي اجل��ن�����ش��ي��ة-  جواز 
�شفره رقم)3172876( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل�����دع�����و/اخ�����ط�����ر 
ح�شني غازي �شيتو غازي-
بنغالد�س اجلن�شية-  جواز 
رقم)811906(  ���ش��ف��ره 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/امارات حممد 
������ش�����وراب ع���ل���ي ����ش���اردي���ر-
بنغالد�س اجلن�شية-  جواز 
�شفره رقم)1104718( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل����دع����و/�����ش����وج����ون 
باتواري �شارازال باتواري-

بنغالد�س اجلن�شية-  جواز 
�شفره رقم)0471905( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ع��ام��ر ح�شن 
علي-بنغالد�س  ���ش��اك��ن��در 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)0467819( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
�شالم  املدعو/حنيفة  فقد  
ت�������ش���وك���ي���در-ب���ن���غ���الد����س 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)1104719( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف���������ق���������د  امل��������������دع��������������و/رام 
�شري�شثا-نيبال  ب����ه����ادور 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)2214283( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و/ب��ال كري�شنا  ف��ق��د  
ب�������ودات�������وك�������ي-ن�������ي�������ب�������ال 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)2841082( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل�����دع�����و/������ش�����ي�����ام 
ب�������اه�������ادور ب����ودل-ن����ي����ب����ال 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)3050932( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل�������دع�������و/دان�������ي�������ا 
كاتيوادي-نيبال  ب��را���ش��اد 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)3292346( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
املدعو/حممد ح�شن  فقد  
خان فايز حممد-باك�شتان 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)4101182( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/ب�������راداب 
فاركى- ثينجوجال  �شينغ 
ه��ن��دي اجل��ن�����ش��ي��ة-  جواز 
رقم)658480(  ���ش��ف��ره 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف��������ق��������د  امل�������دع�������و/ب�������اب�������و 
اوداي��������راج-ه��������ن��������دي  رام 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)0601105( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل���دع���و/م���وروج���ان 
جاني�شان-هندي  جاني�شان 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)6880216( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل�����دع�����و/������ش�����اج�����و 
اومني-هندي  ك��ان��دات��ي��ل 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)6391061( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل���دع���و/����ش���وه���ي���ل 
ب������رادي������ب ب����ه����ات-ه����ن����دي 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)2870327( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/راج��و كومار 
ي����اداف رام ب��ال���س ي���اداف-
ه��ن��دي اجل��ن�����ش��ي��ة-  جواز 
�شفره رقم)9701827( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل���دع���و/����ش���اجن���اي 
ي�������اداو-ه�������ن�������دي  رودال 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)9583125( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل����دع����و/م����ات����ي����و 
فيليب-هندي  ف��ي��ل��ي��ب 
اجل��ن�����ش��ي��ة-  ج����واز �شفره 
رق�����������������������م)7325055( 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف��������ق��������د  امل������������دع������������و/راج 
دا�س-هندي  رام  ب��اه��ادور 
اجل��ن�����ش��ي��ة-  ج����واز �شفره 
رق�����������������������م)2429263( 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل���دع���و/ب���ه���ج���وان 
ناث-هندي  تريلوك  ن��اث 
اجل��ن�����ش��ي��ة-  ج����واز �شفره 
رق�����������������������م)2325675( 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل����دع����و/ج����اي����رام 
ي���������اداف غ����وب����ال-ه����ن����دي 
اجل��ن�����ش��ي��ة-  ج����واز �شفره 
رق�����������������������م)3462031( 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
املدعو/رافي�شاندرا  ف��ق��د  
م���ات���ا ك���وت���وم���ب���اراو م��ات��ا-
ه��ن��دي اجل��ن�����ش��ي��ة-  جواز 
�شفره رقم)8550292( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و/اج��اوا كومار  فقد  
ف����ري����ن����داف����ام����ن-ه����ن����دي 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)8910707( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل����دع����و/درم����ي����ن����درا 
����ش���ه���اي  رام  �����������ش����������اوداري 
�������������ش������������اوداري-ه������������ن������������دي 
�شفره  ج������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة-  
من   . رقم)1914813( 
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم 050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل����دع����و/�����ش����ن����درا 
جنجارام-هندي  براكا�س 
اجل��ن�����ش��ي��ة-  ج����واز �شفره 
رق�����������������������م)0608497( 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
املدعو/�شريكومار  ف��ق��د  
رامات�شاندراكوروب-هندي 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)6498993( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل����دع����و/اك����ي����ال�����س 
ب��را���ش��اد- راوت  م��و���ش��اف��ري 
ه��ن��دي اجل��ن�����ش��ي��ة-  جواز 
�شفره رقم)2121788( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
جوبال  املدعو/فينو  فقد  
ت���ن���ك���اب���ان ����ش���رف���ي���ال����ش���ام-

ه��ن��دي اجل��ن�����ش��ي��ة-  جواز 
�شفره رقم)6518336( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
املدعو/�شومارجن  ف��ق��د  
ن�����ري رام���������ان ن���ري-ه���ن���دي 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)0320045( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل���دع���و/ام���ارج���ي���ت 
ياداف-هندي  �شاهاب  الل 
�شفره  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  
رق���������������������������م)8200389( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
املدعو/دارميندرا  ف���ق���د  
ج����ريى ب��ه��ج��وان ج���ريى-
ه��ن��دي اجل��ن�����ش��ي��ة-  جواز 
�شفره رقم)7455096( 
ع����ل����ي����ه  ي��������ج��������ده  م����������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/6123365

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
هندي  ح�شني-  ك��رار  طيب 
�شفره  -ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة  
رقم  )2212773(�شادر 
من الهند  من يجده عليه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت�������ش���ال 

050/3130086

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ اري�������ك 
امريكا   - رع�������اب   وول������ف 
�شفره  -ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة  
  )434939316( رق���م  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت�������ش���ال 

050/6158790

فقدان �سهادة ا�سهمت
�شادرة  ا�شهم  �شهادة  فقدت 
با�شم  ال����ع����ني  اب����ق����ار  م����ن 
مبارك  حم���م���د  ال�������ش���ي���د/ 
���ش��ن��د ال���ه���اج���ري ام���ارات���ي 
يجدها  م�����ن  اجل���ن�������ش���ي���ة  
على  ل���الت�������ش���ال  ب�����رج�����اء 
   050/8133004 الرقم 

م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
با�شم  ف��ريوز  املدعو/  فقد  
عبداملجيد �شيد عبداملجيد  
-جواز  اجلن�شية   م�شر   -
رق��م  )165743(    �شفره 
ت�شليمه  ب��رج��اء  يجده  م��ن 
او  �شرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�شفارة م�شر م�شكرواً.

فقدان �سهادة ا�سهم
لتحفيظ  عفان  بن  عثمان  بان مركز  العلم  يرجى 
القراآن الكرمي الذي ميلك �شهادة ا�شهم يف الواحة 
27811 قد فقدت على من يجدها  كابيتال رقم 

االت�شال على الرقم 050/5800733

فقدان جواز �سفرت
فقد  امل��دع��و/ اب��و احل�شني 
بن عبداملنان   - بنغالدي�س 
�شفره  -ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة  
�شادر   )631732( رق��م  
يجده  م��ن  بنغالدي�س  م��ن 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

050/8280006

فقدان جواز �سفرت
ابوالكالم  امل���دع���و/  ف���ق���د  
بنغالدي�س   - ع��ب��داجل��ب��ار  
�شفره  -ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة  
�شادر   )147417( رق��م  
يجده  م��ن  بنغالدي�س  م��ن 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

050/8280006

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ ن���ور حممد 
هندي   - ف��������اروق  حم���م���د 
�شفره  -ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة  
رقم  )7880467(�شادر 
م���ن االم�������ارات  م���ن يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

050/5115453

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت  امل������دع������وة/ وات�����ي 
ب����ت اه����ي����م م�������ادرودي�������ن  - 
اجلن�شية   ان���دون���ي�������ش���ي���ة 
-ج��������������واز �����ش����ف����ره����ا رق�����م  
يجده  م��ن    )363937(
عليه االت�شال بتليفون رقم 

050/4442737
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�عتربتها نقطة فا�صلة يف تاريخ �لثورة

املعار�سة امل�سرية حتذر من التعر�س لتظاهرات 30 يونيو
•• القاهرة-يو بي اأي:

حّذر االأمني العام للحزب اال�شرتاكي 
الدين  بهاء  اأحمد  املهند�س  امل�شري 
�س للمتظاهرين  �شعبان، من اأن التعرُّ
ال�شلميني الذين �شيخرجون يوم 30 
للمطالبة  اجل���اري  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و 
ب���اإ����ش���ق���اط ال���ن���ظ���ام، ���ش��ُي��ق��اب��ل ب����رِد 
فوري. وقال �شعبان، ليونايتد بر�س 
اإنرتنا�شونال، ام�س اإن الثالثني من 
حزيران-يونيو اجلاري ميثِّل نقطة 
فا�شلة يف تاريخ الثورة امل�شرية على 
اأن  من  راً  حم���ذِّ واال�شتبداد،  الف�شاد 
ال�شلميني  للمتظاهرين  ���س  ال��ت��ع��رُّ
ذلك  يف  النظام  باإ�شقاط  املطالبني 
واأ�شاف   . ف��وري  ب��رِد  �شُيقابل  اليوم 
واالحتقان  ال��غ�����ش��ب  ع��ن��ا���ش��ر  اأن 
الناجمة عن �شوء االأو�شاع االإن�شانية 
با�شطراد  ل��ل��م�����ش��ري��ني  وامل��ع��ي�����ش��ي��ة 
ط���وال ع���ام ك��ام��ل م��ن ُح��ك��م جماعة 
لتزايد  دف���ع���ت  امل�����ش��ل��م��ني  االإخ�������وان 
دع����وات ال��ت��ظ��اه��ر يف 30 ح��زي��ران-

يونيو اجل���اري يف ذك���رى م���رور عام 
ع��ل��ى ت���ويل ال��رئ��ي�����س حم��م��د مر�شي 
م�شوؤولياته  اجل��م��اع��ة  يف  ال��ق��ي��ادي 
ال��د���ش��ت��وري��ة ر���ش��م��ي��اً . وك��ان��ت قوى 
تيار  واأح���زاب متثِّل  ثورية  وح��رك��ات 
مظاهرات  اإىل  دع��ت  ال��دول��ة  مدنية 
م�شر  اأن�����ح�����اء  ج���م���ي���ع  يف  ح���ا����ش���دة 
حزيران-يونيو  م���ن  ال��ث��الث��ني  يف 
الكارت  مليونية  �شعار  اجل��اري حتت 
االأح���م���ر مب��ن��ا���ش��ب��ة م����رور ع���ام على 
تويل الرئي�س حممد مر�شي احلكم. 
انطالق  الدعوات مع  تلك  وتزامنت 
متّرد  ا�شم  نف�شها  على  ُتطلق  حملة 
املواطنني  من  توقيعات  بجمع  تقوم 
ال��رئ��ي�����س حممد  م��ن  ال��ث��ق��ة  ل�شحب 
رئا�شية  ان��ت��خ��اب��ات  واإج�����راء  م��ر���ش��ي 

جماعات  ظاهرة  اأن  واعترب  وعجزه 
االإ�����ش����الم ال�����ش��ي��ا���ش��ي ك���ان���ت واح����دة 
�شيطرة  ع��ن  ظ��اه��رت��ني خرجتا  م��ن 
جانب  اإىل  البولي�شية  م��ب��ارك  دول��ة 
القدم  ك��رة  ظ��اه��رة رواب���ط م�شجعي 
حيث  األ���رتا����س(،  با�شم  )امل��ع��روف��ون 
ومعونات  دع��م��اً  االإ���ش��الم��ي��ون  تلقى 
من دول عربية بعينها �شاعدتهم على 
الربوز على �شطح احلياة ال�شيا�شية، 
قانون  بتعديل  جناحهم  اإىل  و�شواًل 
اجلديد  ال�شيا�شية  احلقوق  مبا�شرة 
ال�شعارات  ب���ا����ش���ت���خ���دام  ���ش��م��ح  مب����ا 
اأن  وراأى   . االن��ت��خ��اب��ات  يف  ال��دي��ن��ي��ة 
وحلفائها  امل�شلمني  االإخ��وان  جماعة 
ال�شيا�شي  االإ�����ش����الم  ج��م��اع��ات  م���ن 
ي��ع��ي��دون اإن���ت���اج ن��ظ��ام م��ب��ارك بذات 
مالمح الف�شاد والبط�س واال�شتبداد 
اأنواع  اأخطر  وه��و  الدين  �شتار  حتت 
النظام،  حت���لَّ���ل  ح��ي��ث  اال����ش���ت���ب���داد، 
مت�شرتاً بالدين، من اأي التزام جتاه 
ازدادوا فقراً ومر�شاً  الذين  الفقراء 
م�شروع  ي���وج���د  ال  اأن�����ه  واأ�����ش����اف   .
اق���ت�������ش���ادي ع��ن��د ج��م��اع��ة االإخ������وان 
لالقت�شاد  روؤيتهم  اأن  ب��ل  امل�شلمني 
روؤية  اأي  اأن��ه ريعي جت��اري م��ن دون 
اآخر  تواكب  �شناعية  نه�شة  الإيجاد 
العامل،  يف  التقنيات  اإليه  و�شلت  ما 
وه������و م����ا ي��ك�����ش��ف حم�����دودي�����ة فكر 
يرتدَّد  مما  �شعبان  و�َشِخر  اجلماعة 
اإ�شارة  يف   ، العميقة  ال��دول��ة  اأن  ع��ن 
ما  ال�شابق  نظام  من  م�شوؤولني  اإىل 
الدولة،  يف  منا�شب  ي��ت��ول��ون  زال����وا 
اأي تقدم  ت��ع��رق��ل ح����دوث  ال��ت��ي  ه��ي 
احلايل،  النظام  اإليه  ي�شعى  حقيقي 
مت�شائاًل عمن ع�شاه يكون ال�شبب يف 
بالثورة  للكفر  امل�شري  ال�شعب  دف��ع 
مرحلة  اإىل  اإي�����ش��ال��ه  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

متني عودة نظام مبارك.

اجلماعة،  ب��ذل��ت��ه��ا  ال���ت���ي  احل��ث��ي��ث��ة 
مفا�شل  ع��ل��ى  لل�شيطرة  ت����زال،  وال 
مقدراتها  على  واال�شتيالء  ال�شلطة 
مع اعتماد لغة القوة مع معار�شيها 
من دون العمل لتحقيق الهدف من 
احلكم وهو رفع املعاناة عن املواطنني 
وتوفري اخلدمات االأ�شا�شية. وانتقد 
���ش��ع��ب��ان م���ا ي�����ردِّده ال��ب��ع�����س م���ن اأن 
ال�شابق ح�شني مبارك  الرئي�س  عهد 
واأن  احل��ايل  النظام  من  اأف�شل  ك��ان 
اأف�شل حااًل، م�شرياً  امل�شريني كانوا 
املمكن  م���ن  ك����ان  واإن  ذل����ك  اأن  اإىل 
اإال  الظاهرية،  الناحية  م��ن  تفهمه 
تيارات  اأن  حقيقة  اإدراك  يجب  اأن���ه 
وا�شت�شرت  من��ت  ال�شيا�شي  االإ���ش��الم 
ف�شاده  ب�شبب  م��ب��ارك  ن��ظ��ام  ظ��ل  يف 

م��ب��ك��رة، ف��ي��م��ا مت��ك��ن��ت احل��م��ل��ة من 
9 م��الي��ني توقيع  اأك����رث م���ن  ج��م��ع 
املا�شي  اأي���ار-م���اي���و  م��ن  االأول  م��ن��ذ 
حتى االآن. واعترب �شعبان اأن ال�شعب 
ي���وم تاريخي  اأع���ت���اب  امل�����ش��ري ع��ل��ى 
ي��ق��ف ف��ي��ه ع��ل��ى م��ف��رتق ط����رق، فاإن 
اليوم  ذل��ك  يف  امل�شريون  ي�شتعد  مل 
ثورتهم ويحققون اأهدافها يف العي�س 
االجتماعية  وال���ع���دال���ة  واحل����ري����ة 
�شك  بال  فاإنه  االإن�شانية،  والكرامة 
البالد   تغيري ج��ذري يف  يوم  �شيكون 
اأن م��رور ع��ام على تويل  اإىل  واأ���ش��ار 
من  ك��ان  منتخب  م��دين  رئي�س  اأول 
ل�شعادة  م�شدراً  يكون  اأن  املفرت�س 
اأن  غري  لالحتفال  ويوماً  امل�شريني 
ف�شل االإخ��وان يف اإدارة �شوؤون البالد 

ُعد كافة،  وتوا�شع قدراتهم على ال�شُ
و�شُعارهم على ال�شلطة واعتماد ذات 
اآليات البط�س وقمع املعار�شني يدفع 

للتظاهر من اأجل اإ�شقاط النظام .
امل�شلمني  االإخ���وان  جماعة  اإن  وق��ال 
لن تواِجه متظاهرين ناقمني عليها 
وف�شلها  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا  م���ن  وغ��ا���ش��ب��ني 
�شتواجه  ول��ك��ن��ه��ا  ف��ق��ط،  االإدارة  يف 
ينمو  ع���ام���اً  وع���ي���اً  االأول  امل���ق���ام  يف 
الن�شب  مم��ار���ش��ة  ���ش��د  ب��ا���ش��ط��راد 
جماعة  اأن  وراأى   . ال���دي���ن  ب��ا���ش��م 
االإخ��������وان امل�����ش��ل��م��ني اأ����ش���اع���ت على 
لال�شتمرار  تاريخية  فر�شة  نف�شها 
يف احُلكم الذي و�شلت اإليه بعد اأكرث 
معترباً  تاأ�شي�شها،  على  عقود   8 من 
اأن �شياع الفر�شة متثَّل يف املحاوالت 

الأزهر يدين تدخل حزب اهلل يف �سوريا 
•• القاهرة-وكالت:

اإدانته  ع��ن  الطيب  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  االأزه����ر  �شيخ  ع��رب 
هذا  اأن  واع��ت��رب  �شوريا،  يف  اللبناين  اهلل  ح��زب  لتدخل 
ال���دم���اء، ومتزيق  �شفك  م��ن  م��زي��د  ي�شهم يف  ال��ت��دخ��ل 

الن�شيج الوطني يف ال�شام واملنطقة ككل. 
وح�شب بيان اعترب �شيخ االأزهر اأن �شوريا باتت م�شرحا 
عبثيا ل�شراع اأريد له اأن يكون �شراعا �شنيا �شيعيا، وكنا 
االأيام  اأن  اإال  الطعم،  ل��ه��ذا  فطنوا  ال�شيعة  اأن  ل��و  ن��ود 
االأخرية تدفع اإىل االعتقاد باأنهم وقعوا يف فخ ال�شراع 

املذهبي الطائفي البغي�س .

عن  االآن  ان�ش������غل  ق��������د  اجلمي����ع  اأن  البيان  واأ�ش������اف 
ح��زب اهلل يف  دخ���ول  بعد  وخ��ا���ش��ة  ال�شهيوين،  ال��ك��ي��ان 
بعدما  ال�شوري،  ال�شعب  �شد  النظام  جانب  اإىل  القتال 
م��وّج��ه �شد  اأن كفاحه  نف�شه  ع��ن  يعلن  ك��ان ح��زب اهلل 
مع  وامل�شلمني،  ال��ع��رب  ومل�شلحة  ال�شهيون������ي  الكيان 
اأو  الق�شري  بطريق  مي��ّر  ال  ال��ق��د���س  حت��ري��ر  اأن  علمه 

حم�س .
باأنه  حاليا  املنطقة  يف  يجري  ما  االأزه���ر  �شيخ  وو�شف 
نوع من الالمعقول، يدفع اإىل االإميان بنظرية املوؤامرة 
العربية  ال�شاحة  تف�شري ما يجري على  حيث ال ميكن 

حاليا اإال يف �شوء ما يحاك �شدها من وراء البحار.

•• مو�ضكو-يو بي اأي:

حذر املبعوث اخلا�س للرئي�س الرو�شي لل�شرق االأو�شط 
اأن  من  بوغدانوف،  ميخائيل  اخلارجية  وزي��ر  ونائب 
ف�شل موؤمتر جنيف 2 حول �شيوؤدي اىل تدمري �شوريا 
بالكامل وقال : ال يبقى، اإذا ف�شل موؤمتر جنيف 2، اإال 
بالكامل،  �شوريا  وتدمري  احل��رب  وه��و  واح��د  �شيناريو 
وهذا مرفو�س كلياً، الأنه ي�شكل طريقاً للدمار واخلراب 
وحتويل �شوريا اإىل الفو�شى . واأ�شاف لذا فنحن ن�شدد 
على �شرورة اإجناح موؤمتر جنيف 2 والطريق اإىل ذلك 

1 عرب  ال��ب��ي��ان اخل��ت��ام��ي جلنيف  ب��و���ش��وح يف  م�شجلة 
وقف اإطالق النار وم�شاعدة النازحني واملت�شررين من 
احلرب وهي جزء ال يتجزاأ من جممل الق�شية والتي 
باالأطراف  اإنتقالية يفرت�س  �شيا�شية  جوهرها عملية 
ذات  االنتقالية  الهيئة  لت�شكيل  فيها  امل�شاهمة  املعنية 
ال�شالحية املطلقة للتوافق على انتقال �شوريا اإىل بلد 

دميوقراطي .
الإجراء  املنا�شبة  الظروف  �شتخلق  الهيئة  ه��ذه  وق��ال   
البلد  م�شري  لتقرير  ب�شفافية  ونزيهة  حرة  انتخابات 
ونظامه من قبل ال�شعب ال�شوري . واأ�شار اىل اأن ذهاب 

�شوريا،  مبواطني  متعلق  ب��ق��اوؤه  اأو  ال�شوري  الرئي�س 
املواطنون  ب��ل  ذل��ك  ي��ق��رر  م��ن  فل�شنا نحن وال غ��رين��ا 
ال�����ش��وري��ون ف��ق��ط ، داع��ي��اً اجل��م��ي��ع اإىل اأن ي��ك��ف��وا عن 

التدخل يف �شوؤون �شوريا . 
وحول احلديث عن تدّخل حزب اهلل باالأزمة ال�شورية، 
التقيت مب�����ش��وؤويل ح��زب اهلل  ب��وغ��دان��وف عندما  ق��ال 
)خالل زيارته االأخرية اىل لبنان( �شرحوا يل وفهمت 
منهم قولهم مادامت االأطراف االأخرى مل تلتزم بعدم 
من  ال�شورية  ال�شيادة  اخ��رتاق  على  واأق��دم��ت  التدخل 

خالل الدول املجاورة ف�شتكون لنا ردة فعل .

رو�سيا تعترب ف�سل جنيف 2 �سيدمر �سوريا 

•• الفجر – ابوظبي:

اأّن اأكرب دولة عربية تتعرث،  ال اأحد يجادل اليوم يف 
واأن م�شر ت�شقط تدريجيا يف حالة من الفو�شى تنال 
من مركزها ودورها االإقليمي والدويل فبعد عامني، 
اكت�شف اجلميع اأن احلمل يف ظل حكم االإخ��وان هو 
حمل كاذب، وان اأحالم امل�شريني حتّولت اإىل كوابي�س 

وان اجلّنة املوعودة لي�شت �شوى خريف دام.
تقارير و�شهادات داخلية عديدة تتحّدث عن الفو�شى 
ال�شيا�شي  اال�شتقرار  عدم  وعن  املتف�ّشية،  االخوانّية 
ال  واجتماعّية  اقت�شادّية  ب��ك��وارث  ي��ن��ذر  ب��ات  ال���ذي 
حُت�شى وال ُتعّد، يف مقدمتها اهرتاء الدولة امل�شرية 
الأخونتها  املحموم  امل�شعى  ج��ّراء  والعريقة  العميقة 
ا���ش��ت��ف��ح��ال لالأمّية  ي��ع��ن��ي��ه ذل����ك م���ن  ق�����ش��را، وم����ا 
االأيديولوجي،  وال��ع��م��ى  وال��ّدوغ��م��ائ��ّي��ة  ال�شيا�شية 
وبالتايل حياة  امل�شري تدهورا،  مبا يزيد االقت�شاد 
امل�شريني �شعوبة، وبالنتيجة م�شادرة الدور امل�شري 
امل�شري مبعناه  القومي  االأم��ن  وتهديد  يف حميطه 
ال�ّشامل وعجز الدولة امل�شرية يف ظّل حكم االإخوان 
على تاأمينه وحمايته، بل ها نحن نرى انه اأ�شبح يف 
على  التطاول  حجمه،  ك��ان  ومهما  ك��ان،  اأي  متناول 

م�شر االإخوان وتهديد م�شاحلها.
اأّن االأزمة  ك��ث��ريون دق���وا ن��اق��و���س اخل��ط��ر، واأع��ل��ن��وا 
ال�شيا�شية احلالية ميكن اأن توؤدي اإىل انهيار الدولة 
بهذا  ي�شمعون  وال  يعرتفون  ال  االإخ���وان  وح��ده��م   ،
ع��ن هذه  االإع���الن  ل��و مت  ال�شيا�شي حتى  االإف��ال���س 

احلقيقة املّرة عرب �شور ا�شرافيل.
اإدارة  اإخفاق االإخوان يف  ولئن تعّددت ال�ّشواهد على 
دولة  ت�شيري  يف  وف�شلهم  مل�شر،  الداخلية  ال�����ش��وؤون 
بحجم م�شر، فاّن هذا االإخفاق ان�شحب على ال�شيا�شة 
اخل��ارج��ي��ة مب��ا اأّن ه��ذه االأخ���رية ه��ي ال��وج��ه االآخر 
لل�شيا�شة الداخلية، فاملكانة والدور ُيحّددهما املناعة 
الداخلي قبل  والنجاح  الذاتية  الداخلية واحل�شانة 
�شواهم، فمن يف�شل يف االختبارات الوطنية الداخلية 

ال ميكنه تاأمني امل�شالح اخلارجية وحمايتها.
املراقبني،  ق��ب��ل  للم�شريني  ال��ي��وم،  ج��ل��ّي��ا  ب���ات  ل��ق��د 
انعدام كفاءة الطاقم االخواين يف الت�شّدي للمخاطر 
بل  وخ��ارج��ّي��ا،  داخلّيا  امل�شرّية  ال��ّدول��ة  تتهّدد  التي 
هذه  مع  التعاطي  يف  االإ�شرتاتيجية  النظرة  وغياب 
االأخطار، الن�شغال حكام م�شر اجلدد يف اال�شتحواذ 
الفئوّية واحلزبية  الغنيمة وتغليب م�شاحلهم  على 

على امل�شلحة الوطنّية.
العّينة  مت��ّث��ل  االأث��ي��وب��ي  الّنه�شة  ���ش��ّد  ق�شّية  ول��ع��ّل 
تعي�شه  التي  الهدر واخل�شائر  االأخ��رية من م�شل�شل 
اأدي�س  ق��رار  ي�شّكل  حيث  االأخ���رية،  الفرتة  يف  م�شر 
اأب���اب���ا حت��دي��ا خ��ط��ريا مل�����ش��ر وي��رتج��م امل��ك��ان��ة التي 
حّد  اأّي  واىل  امل��ر���ش��د،  حكم  ظ��ل  يف  عليها  اأ�شبحت 
اأّي  م���ن  واردا  اأم�����را  ب��ح��ق��وق��ه��ا  اال���ش��ت��ه��ت��ار  اأ���ش��ب��ح 
الكعكة  ال��ت��ه��ام  االإخ����وان منهمكني يف  م���ادام  ط��رف 
التي  اخلارجية  بالتحديات  عابئني  غري  الداخلية 
لروؤية  والفتقارهم  اجلهات،  كل  من  م�شر  حتا�شر 
الداخل  حاجات  بني  تف�شل  ال  �شاملة  اإ�شرتاتيجية 
و���ش��رورات اخل��ارج، روؤي��ة يحكمها العقل ال االأهواء 

وي�شوغها الهّم العام ال الهواج�س الذاتية. 
وكعادتهم يف مواجهة مثل هذه الق�شايا الّرئي�شّية، 
اتهام غريهم، حماولني حتويل  اإىل  االإخ��وان  �شارع 
ال��ق�����ش��ّي��ة ع���ن جم���راه���ا وذل�����ك ب��ت�����ش��دي��ره��ا خارج 
لدرء  ومم��ج��وج��ا  مك�شوفا  ب��ات  م�شعى  يف  احل����دود، 
معاجلة  يف  وخيبتهم  ونقائ�شهم  وعيوبهم  �شوءتهم 
ي�شبه  ما  اإىل  ملتجئني  املعّقدة،  امل�شريّية  الق�شايا 

الهذيان.. فوق ع�ّس الوقواق ..! 
اأ���ش��وات مبحوحة من جماعة  اأخ��رى تنطلق  وم��ّرة 
االإم���ارات هي  اأن دول��ة  االإخ���وان وحوارييها، لتّدعي 
النه�شة  �شد  مل�شروع  املمّولة  ال��دول  واح��دة من بني 

حازم  اأطلقها  ال�ّشمجة،  الّنكتة  ه��ذه  االأث��ي��وب��ي..!  
لريّدد   ، ال��راي��ة  ح��زب  �شاحب  اإ�شماعيل  اأب��و  �شالح 
���ش��داه��ا ك����ورال االإخ�����وان وط��اب��وره��م اخل��ام�����س، يف 
نغمة ن�شاز مّلها امل�شريون، بل وا�شتفّزتهم الأنها من 
االأنظار  وحت��ّرف  وذكائهم،  بعقولهم  ت�شتخّف  جهة 
اأخرى  ، والأنها من جهة  الق�شّية االأ�شلي  عن جذر 
تنال من عالقة تاريخية تربطهم بدولة �شقيقة ال 
اإ�شاءة واحدة �شدرت عنها يف  التاريخ يف كتبه  يذكر 
ذلك،  العك�س من  على  بل  و�شعب م�شر،  ح��ّق م�شر 
يحفظ التاريخ يف ذاكرته م�شروع ترعة ال�شيخ زايد 
و تو�شكى ، وهي من اأهّم االأدّلة على اأّن دولة االإمارات 
كانت يف طليعة امل�شاهمني والفاعلني يف حماية م�شر 
من موا�شم العط�س، وم�شاعدتها على حتقيق اأمنها 
اأكرثها  وم��ا  االأخ��رى  امل�شاريع  عن  ف�شال  الغذائي، 

والتي يحمل زايد اخلري ا�شمها.
اإىل  ال���ّدوام  على  �شعى  من  م�شر  على  يتاآمر  فكيف 
ان��ط��الق��ا م��ن وعي  ل��ه��ا،  ي��ك��ون ن�شريها و���ش��ن��دا  اأن 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي وق��ن��اع��ة اإم��ارات��ي��ة را���ش��خ��ة ت��ق��وم على 
واأن مناعة  العربي كّل ال يتجّزاأ،  القومي  االأم��ن  اأّن 
واأّن عافية م�شر ودورها  اأجزائها،  االأّمة من مناعة 
والذي  ال��ي��وم،  امل��ه��ّدد  االأم���ن  ه��ذا  رئي�شّية يف  حلقة 
دول  ل�شالح  متا�شكه  عنا�شر  اآخ��ر  بعد  يوما  يفقد 
اإقليمية اأخرى. وهذا اخللل يف ازدياد منذ اأن �شعد 
االإخوان اإىل �شّدة ال�شلطة يف بع�س البالد العربية، 
ومن بينها م�شر، حيث �شار االأمن القومي العربي 
اآخ���ر اه��ت��م��ام اجل��م��اع��ات اال���ش��الم��وّي��ة، اإن مل نقل 
يعمدون اإىل تفكيكه وتخريبه من اأجل نظام اإقليمي 
ال�شميم، وي�شعى  العربّية يف  الفكرة  جديد، ي�شرب 
بني  القائمة  املتينة  التاريخية  ال��رواب��ط  ن�شف  اإىل 

اأهّم مكّوناته. 
اأّن مثل هذا االف��رتاء على دول��ة االإمارات،  وال �شّك 
حتتاج  وال  اأف��ع��ال  اإىل  عروبتها  يومّيا  ترتجم  التي 
وت��ه��اف��ت مثل هذه  اإف��ال���س  الإث��ب��ات  اإىل جهد كبري 
االّدعاءات، توؤّكد مّرة اأخرى اأّن ال�شّد االأثيوبي هو يف 
حقيقة االأمر �شّد يف عقول االإخوان قبل اأن يكون على 
نهر النيل، و�شّد يف عيونهم التي ت�شّر على اأن ال ترى 
الواقع وتتعامى على ق�شاياه الرئي�شّية وتتمادى يف 
جتاهل حقائقه، ومن ثّمة االإمعان يف املكابرة وعدم 
االعرتاف مبحدودّية قدرتهم على التعاطي معه، بل 

جهلهم بتعقيداته والقوانني التي حتّركه.
العط�س،  موا�شم  م��ن  م�شر  على  نخاف  اإّن��ن��ا  ن��ع��م.. 
ولكن لي�س من ال�شّد االأثيوبي، واإمّن��ا من الت�شّحر 
اليوم،  م�شريها  يحكم  ال���ذي  وال�شيا�شي  ال��ف��ك��ري 
بعالقات  جهلهم  اأثبتوا  ال��ذي��ن  م��ن  عليها  ونخ�شى 
املنطقة  يف  دوره���ا  وبحقيقة  اال�شرتاتيجية  م�شر 
هو  ل��الإخ��وان  اال�شرتاتيجي  العمى  فهذا  العربية، 
ال�شّد  وه��و  م�شر،  يف  ع��ج��اف  ب�شنوات  يب�شر  ال���ذي 
الذي �شيحرم امل�شريني من حّقهم يف احلياة.. واإاّل 
االأعداء،  �شناعة  على  اجلماعة  اإ�شرار  نف�ّشر  مب��اذا 
االأ�شّقاء  اأف�����ش��ل  ق��ائ��م��ة  اخ��ت��ي��اره��م م��ن  وامل���وؤ����ش���ف، 
اأن يبقى الّدور امل�شري جدار  واأكرثهم حر�شا على 

�شّد ل�شالح اأّمتها..!
نحن ندرك اأّن تلك االأ�شوات املبحوحة تبقى مبثابة 
�شرخات يف واد، وت�شّنف يف خانة الن�شاز وال�شاذ الذي 
يحفظ وال يقا�س عليه، واأّن م�شر لن تعط�س الّن ما 
تعي�شه اليوم قو�س طارئ �شُيغلقه امل�شريون باإرادتهم 
احل��ّرة دون تدّخل اأو و�شاية من اأح��د.. ولكن يبقى 
التي  االإم����ارات  عقدة  ُفوبيا  نف�ّشر  : مب��اذا  ال�����ّش��وؤال 
اإىل حتميلها  وت��دف��ع��ه��م  االإخ�����وان  اأ���ش��اب��ت ج��م��اع��ة 
اجلبهتني  على  املعلن  وف�شلهم  خيباتهم  م�شوؤولّية 
الداخلية واخلارجية، ورمّبا م�شوؤولّية تداعيات ثقب 

االأوزون على اأر�س الكنانة!؟!
ملحمة  اأم���ام  الف�شل  عقدة  اإّن��ه��ا  بب�شاطة:  اجل���واب 

الّنجاح.

باملنا�صبة

جماعة الإخوان والإماراتوفوبيا..!
•• عوا�ضم-وكالت:

ق����ال م�������ش���وؤول���ون اأم���ري���ك���ي���ون ان 
قرارا  تتخذ  قد  املتحدة  ال��والي��ات 
هذا اال�شبوع ب�شاأن ت�شليح املعار�شة 
ال�������ش���وري���ة يف ح����ني اأرج���������اأ وزي����ر 
اخل��ارج��ي��ة ج��ون ك��ريي زي���ارة اىل 
اأج��ل ح�شور  االو���ش��ط من  ال�شرق 

اجتماعات لبحث هذه امل�شاألة.
القتال  ���ش��اح��ة  يف  ال��ك��ف��ة  وم���ال���ت 
���ش��د امل��ع��ار���ش��ة امل�����ش��ل��ح��ة ب��ع��د اأن 
اللبنانية  اهلل  حزب  جماعة  دخلت 
مل�شاندة قوات الرئي�س ب�شار اال�شد 
و���ش��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��ادة مدينة 
اال�شبوع  اال�شرتاتيجية  الق�شري 
االبي�س  ال��ب��ي��ت  ول���ك���ن  امل���ا����ش���ي. 
ي��ن��اق�����س م���ن���ذ ����ش���ه���ور م�������ااذا كان 
ال�شورية  املعار�شة  مقاتلي  ي���زود 
اأمريكي  م�شوؤول  و�شدد  باال�شلحة 
اتخاذ قرار  ان��ه رغ��م احتمال  على 
بخ�شو�س امكانية البدء يف ت�شليح 
اال�شبوع  ه���ذا  امل��ع��ار���ش��ة  م��ق��ات��ل��ي 
الق�شية  ب�������ش���اأن  امل���������داوالت  ف�����ان 
وي�شر  اأط����ول.  وق��ت��ا  ت�شتغرق  ق��د 
امل�����ش��وؤول��ون االم��ري��ك��ي��ون ع��ل��ى ان 
وقال  بقوات  تتدخل  لن  وا�شنطن 
مبجل�س  املحلل  ه��وف  ف��ري��دري��ك 
م��وؤ���ش�����ش��ة بحثية  االط��ل�����ش��ي وه���و 
ت��ق��رر تويل  اأوب��ام��ا رمب��ا  ادارة  ان 
مقاتلي  على  اال�شلحة  توزيع  اأم��ر 
بال�شرورة  لي�س  ول��ك��ن  امل��ع��ار���ش��ة 
وي�شعى  اأمريكية.  اأ�شلحة  ار���ش��ال 
اوب�������ام�������ا ب����ع����د �����ش����ح����ب ال�����ق�����وات 

االمريكية من العراق والعمل على 
لتفادي  انهاء احلرب �شد طالبان 
اك����رب يف احلرب  ب�����ش��ك��ل  ال��ت��دخ��ل 
التحول  وادى  ال�شورية.  االهلية 
يف الزخم الع�شكري ل�شالح اال�شد 
اىل تقليل احتمال ان يوؤدي موؤمتر 
�شالم امريكي رو�شي مزمع يجمع 
ب���ني امل���ع���ار����ش���ني واحل���ك���وم���ة اىل 
لتنحية  تفاو�شي  �شيا�شي  حت��ول 
الرئي�س  اق��ن��اع  وي�����ش��ع��ب  اال����ش���د. 
ال�شلطة  ع���ن  ب��ال��ت��خ��ل��ي  ال�����ش��وري 
بدعم  ملكا�شب  ق��وات��ه  حتقيق  م��ع 
من حزب اهلل وايران وياأتي جتدد 
الرتكيز على �شوريا بعد اأكرث من 
عامني على بدء االنتفا�شة املناوئة 
80 األف  اأودت بحياة  لال�شد التي 
���ش��خ�����س ع��ل��ى االق����ل وت�����ش��ب��ب��ت يف 
تركيا  اىل  االالف  م���ئ���ات  ف������رار 
اخرين  م��الي��ني  ون�����زوح  واالردن 
داخ��ل �شوريا واج��ل ك��ريي خططا 
واالرا�شي  ا���ش��رائ��ي��ل  اىل  لل�شفر 
الفل�شطينية هذا اال�شبوع حل�شور 
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  و����ش���ف���ت���ه  م�����ا 
روتينية  ب��اج��ت��م��اع��ات  االم��ري��ك��ي��ة 
وتدر�س  �شوريا.  ق�شية  بينها  من 
الواليات املتحدة وحكومات اأخرى 
ا�شتخدام  احتمال  على  اأدل��ة  اأي�شا 
كيماوية  ال���ش��ل��ح��ة  اال����ش���د  ق�����وات 
وه��و اأم���ر ق��ال اأوب��ام��ا ان��ه �شيمثل 
جتاوزا خلط اأحمر. وقال م�شوؤول 
هذا  �شوريا  اجتماعات  ان  امريكي 
اال���ش��ب��وع ل��ي�����ش��ت ع��الم��ة ع��ل��ى ان 
قاطعا  دل��ي��ال  تلقت  اوب���ام���ا  ادارة 

وعالوة على ذلك من املتوقع اأي�شا 
املعني  وفريقه  اأوب��ام��ا  ين�شغل  اأن 
الداخلي  باجلدل  القومي  باالمن 
مراقبة  برامج  بخ�شو�س  املتزايد 
احلكومة.  ت�����ش��ت��خ��دم��ه��ا  وا����ش���ع���ة 
وق���ال دب��ل��وم��ا���ش��ي غ��رب��ي ان قرار 
حمفوف  املعار�شة  مقاتلي  ت�شليح 
لنتائج  ي��������وؤدي  وق�����د  ب���امل���خ���اط���ر 
عك�شية. وقال امل�شدر الدبلوما�شي 
املعار�شة  اذا قمت بت�شليح مقاتلي 
اال�شلحة  ت�شقط  ان  خطر  فهناك 
ال��ي��د اخل��ط��اأ ول��ك��ن اذا مل تقم  يف 

على ا�شتخدام قوات اال�شد ال�شلحة 
التخاذ  م�شتعدة  انها  او  كيماوية 
وا�شاف  رد.  اع����الن  ب�����ش��اأن  ق����رار 
امل�شوؤول ان اوباما مل يحدد جدوال 
املخابرات  او���ش��اط  لتقييم  زمنيا 
الكيماوية  لال�شلحة  االم��ري��ك��ي��ة 
يزال  وال  م�شتمر.  التحقيق  وان 
ت�شليح  ع��ل��ى  ت��واف��ق  ال��ت��و���ش��ل اىل 
يزال  ال  اذ  امل��ن��ال  �شعب  املعار�شة 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  القرار  �شناع 
اأمريكية  اأ�شلحة  اأي  يخ�شون وقوع 
يف اأيدي جهات غري مرغوب فيها. 

بذلك فان االفا اخرين �شيذبحون 
مع  اهلل  ح��زب  يبقى  ب��ان  وال�شماح 
اأ�شواأ  اخ��ط��ر  اي  الن�شرة  جماعة 
م��ن ذل���ك.. ه��ذا ه��و ال��ق��رار الذي 

�شيتعني على الزعماء اتخاذه.
اىل ذلك، اأعلن املن�شق العام ل�شوؤون 
االأردن،  يف  ال�����ش��وري��ني  ال��الج��ئ��ني 
اأن   ، اأمنار احلمود، اليوم الثالثاء 
األ���ف الج��ئ �شوري  اأك���رث م��ن 22 
اأرا�شي اململكة عادوا  يقيمون على 
اإىل بالدهم طواعية خالل ال�شهور 

الثالثة املا�شية.

�لأردن  من  يعودون  �صوري  لجئ  �ألف   22

الوليات املتحدة تدر�س ت�سليح املعار�سة ال�سورية 

مو�سكو تندد باإعدام �سبي يف �سوريا 
•• مو�ضكو-يو بي اأي:

15 من العمر بتهمة الكفر  اإقدام عنا�شر م�شلحة يف �شوريا، على قتل �شبي يف ال�  اأعربت اخلارجية الرو�شية، ام�س عن ا�شتيائها من 
، داعية االأفرقاء هناك اإىل احرتام حقوق االإن�شان واأحكام قانون االإن�شان الدويل. ونقلت وكالة اأنباء )نوفو�شتي( الرو�شية، عن وزارة 
اخلارجية يف بالدها قولها يف بيان، اإن تقارير و�شلتنا حول اإقدام مقاتلني من املعار�شة ال�شورية على اإعدام مراهق يف ال� 15 من العمر 
بتهمة الكفر . واأبدت اخلارجية ا�شتيائها لنباأ مقتل الطفل بتهمة االإ�شاءة للدين، معربة عن اأملها يف اأن ي�شتخدم كل من يدعم املقاتلني 

ال�شوريني تاأثريهم لوقف اجلرائم االإن�شانية امل�شتمرة، مبا فيها اخلطف، والتعذيب، وقتل املدنيني .
واأ�شار البيان اإىل اأن ماأ�شاة جديدة وقعت لتوؤكد �شرورة ت�شريع عملية الت�شوية ال�شيا�شية للنزاع يف �شوريا، والإعادة االأو�شاع اإىل دائرة 
الن�شاط االإن�شاين واحلقوقي، مبا فيها وقف كافة اأعمال العنف املمار�شة �شد املدنيني ودعا كافة االأفرقاء يف النزاع ال�شوري اإىل احرتام 
حقوق االن�شان واأحكام قانون االإن�شان الدويل وكان املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان ذكر،اأن مقاتلني اإ�شالميني اأطلقوا النار على مراهق 
�شوري، يف ال� 15 من العمر، اأمام اأفراد عائلته، بتهمة الكفر ، والتلفظ بعبارات م�شيئة اإىل النبي حممد، بعد �شماعه وهو يقول حتى اإذا 

نزل النبي حممد من ال�شماء.. فلن اأ�شبح موؤمناً .

منطلقة من مطار ني�س واال�شراب 
ا�شراب  اط��ار  يف  يجيء  الفرن�شي 
اأوروب�������ي او����ش���ع ل��ك��ن��ه اأخ�����ذ �شكل 
ا���ش��راب ت��ب��اط��وؤ ع��ن ال��ع��م��ل خارج 

فرن�شا.
وق��ال��ت ���ش��رك��ة اخل��ط��وط اجلوية 
الغت  ان��ه��ا  اي��رف��ران�����س  الفرن�شية 

الرحالت  م���ن  حت�����دده  مل  ع�����ددا 
اجلوية الق�شرية واملتو�شطة.

النقل  ق��ط��اع  م�����ش��ادر يف  وذك�����رت 
الول  اال���ش��ت��ع��دادات  ان  الفرن�شي 
اأح������دث طائرة  ب��ه��ا  ت���ق���وم  رح���ل���ة 
ايربا�س  الطائرة  اأوروب���ا  يف  رك��اب 

ايه350 تاأثرت اأي�شا باال�شراب.

اإ�سراب يلغي ن�سف الرحالت يف فرن�سا
•• باري�س-رويرتز:

فرن�شا  يف  اجلويون  املراقبون  ب��داأ 
ي�شتمر  العمل  ع��ن  ا���ش��راب��ا  ام�����س 
ال��غ��اء مئات  اأي���ام ت�شبب يف  ث��الث��ة 
الرحالت اجلوية يف اطار احتجاج 
لالعرتا�س  ك��ل��ه��ا  اأوروب������ا  ي�شمل 
ع���ل���ى خ���ط���ط االحت�������اد االوروب�������ي 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ود  لتخفيف 
للطائرات  بالن�شبة  اجلوي  املجال 

املدنية.
وق����ال����ت ه��ي��ئ��ة ال����ط����ريان امل����دين 
الرحالت  ن�����ش��ف  ان  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
وليون  باري�س  ت��خ��دم  م��ط��ارات  يف 
وبوردو  وت��ول��وز  ومر�شيليا  وني�س 

األغيت.
وق����ال م��ط��ار م��ر���ش��ي��ل��ي��ا يف جنوب 
فرن�شا على موقعه على االنرتنت 
انه كان االقل ت�شررا من املطارات 
الغاء نحو ثلث عدد  االخ��رى ومت 
رحلة  م���ئ���ة  ن���ح���و  اي  ال�����رح�����الت 
70 رحلة  اأك��رث من  الغاء  كما مت 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 57416

با�شم : ار و ايه )�س.ذ.م.م(
وعنوانه : �س.ب. 121 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ : 25 مايو 2008 امل�شجلة حتت رقم : 88772  
الفئة : 14

 املنتجات :  جموهرات  لالألب�شة. 
اال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/12/07 
وحتى تاريخ : 2023/12/07

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

EAT 14259

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 1716
با�شم : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.
بتاريخ : 15 فرباير 1995  امل�شجلة حتت رقم : 1379  

الفئة : 3
املنتجات : منظفات )لي�شت لال�شتعمال يف عمليات ال�شناعة اأو الت�شنيع اأو لال�شتعمال الطبي( ، م�شتح�شرات 
 ، التنظيف  م�شتح�شرات   ، ال�شطف  م��واد   ، املن�شوجات  تنعيم  م�شتح�شرات   ، املالب�س  لغ�شل  جميعها  وم��واد 

التلميع ، احلك ، الق�شط ، ال�شابون.
اال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/08/26 
وحتى تاريخ : 2023/08/26

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

EAT 68718

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1714

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 19 اأكتوبر 1995  امل�شجلة حتت رقم : 2584  
الفئة : 29

املنتجات : دهون وزيوت �شاحلة لال�شتهالك الب�شري ، حليب ومنتوجات االألبان )للطعام( ، م�شحوق احلليب 
، جبنة ، ومنتوجات اجلبنة ، مربى ، مارمليد ، مايونيز وتوابل ال�شل�شة.

اال�شرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/08/26 

وحتى تاريخ : 2023/08/26
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

EAT 68699

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1717

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 15 فرباير 1995  امل�شجلة حتت رقم : 1370  
الفئة : 3

املنتجات : مواد لغ�شل املالب�س وم�شتح�شرات التلميع ، م�شتح�شرات الك�شط )لي�شت ال�شتعمال طب االأ�شنان( 
االأدوات   ، �شابهها  وما  احلمامات   ، املغا�شل   ، البالط   ، اجل��دران   ، واالأر�شيات  النوافذ  لغ�شل  م�شتح�شرات   ،

ال�شحية.
اال�شرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها.

انتهاء احلماية يف :2013/08/26  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/26

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

EAT 68705

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 55321

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 20 فرباير 2006 امل�شجلة حتت رقم : 57916  
الفئة : 3

املالب�س  غ�شيل  يف  ت�شتخدم  التي  امل���واد  م��ن  وغ��ريه��ا  االأقم�شة  بتبيي�س  اخلا�شة  امل�شتح�شرات   : املنتجات 
وم�شتح�شرات  االأقم�شة  ومنعم  البقع  ومزيل  والك�شط  االأو���ش��اخ  واإزال���ة  وال�شقل  التنظيف  وم�شتح�شرات 

تنظيف االأطباق وال�شابون واملحارم املبللة ومواد التنظيف والتلميع.
اال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/09/07 
وحتى تاريخ : 2023/09/07

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

EAT 13990

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
افنان لال�شت�شارات واخلدمات االدارية

Y.J.GULDAN:بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم: 53968
با�ش��م:يون�س حممد �شالح عبد الرحمن جناحي .

وعنوانه:�س.ب:7936 - دبي - االمارات العربية املتحدة .
وامل�شجلة حتت رقم:)47029( بتاريخ:2004/6/6

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:24/ 6/ 2013 وحتى تاريخ:6/24 / 2023

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
افنان لال�شت�شارات واخلدمات االدارية

Y.J.GULDAN:بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم: 53967
با�ش��م:يون�س حممد �شالح عبد الرحمن جناحي .

وعنوانه:�س.ب:7936 - دبي - االمارات العربية املتحدة .
وامل�شجلة حتت رقم:)47030( بتاريخ:2004/6/6

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:24/ 6/ 2013 وحتى تاريخ:6/24 / 2023

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/افنان لال�شت�شارات واخلدمات االدارية
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 148776       بتاريخ:2010/10/31 م
امل�شجلة حتت رقم:160328       بتاريخ:2011/11/22م

با�ش��م:بي.كي.اوفر�شيز.بي يف تي . ال تي دي .
وعنوانه:دلهي - الهند .

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية:)  ( - )/ / 2011م(
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

وامل�شتح�شرات  الدقيق   ، ال��نب  مقام  ومايقوم   ، وال�شاجو  التابيوكا   ، ال�شكر   ، الكاكاو   ، ال�شاي   ، ال��نب   ، االرز 
امل�شنوعة من احلبوب ، اخلبز  ، الب�شكويت والكعك ، والفطائر واحللويات واملثلجات ،  ع�شل النحل والع�شل 
البهارات   ، وال�شل�شة  اخل��ل  و  الفلفل   ، اخل���ردل   ، امل��ل��ح   ، اخل��م��رية  وم�شحوق  اخل��م��رية   ، اال���ش��ود)ال��دب�����س( 

)التوابل(، الثلج ، والبقوليات . 
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:

تنازل رقم:67742
ا�شم مالك العالمة:ال�شيد/�شوري�س مانت�شاندا برمي مانت�شاندا

ا�شم املتنازل له: بي.كي.اوفر�شيز.بي يف تي . ال تي دي
مهنته: بي.كي.اوفر�شيز.بي يف تي . ال تي دي

جن�شيته:الهند
عنوانه وحمل اقامته:الهند

تاريخ انتقال امللكية:2013/2/26
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�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/افنان لال�شت�شارات واخلدمات االدارية
STAR KITCHEN DESSINI:بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 152047       بتاريخ:2011/1/23 م
با�ش��م:عبد الكرمي ابل للتجارة )فرع( .

وعنوانه:�س.ب:5072 - حمل رقم 2 ملك ال�شيخة لطيفة بنت حمدان - ديرة - ال�شبخة - دبي - دولة االمارات 
العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
االدوات واالوعية املنزلية ال�شغرية)غري امل�شنوعة من معادن نفي�شة او املطالة بها ، االم�شاط و اال�شفنج ، 
الفر�س اال�شنان)عدا فر�س التلوين( ، املواد التي ت�شتعمل يف �شناعة الفر�س ، االدوات واالالت التي ت�شتخدم 
يف التنظيف ، )ال�شلك الدقيق امل�شتعمل يف التنظيف( ، امل�شنوعة الزجاجية وال�شيني والفخار)غري الواردة 

�شمن فئات اخرى( . 
الواق�عة بالفئة:21

باللون  STAR Kitchen Dessini مكتوبة باحلروف الالتينية  و�شف العالمة:عبارة عن كلمات 
االحمر وعلى ي�شارهما �شكل مميز لر�شمة جنمة باللون االحمر واالزرق الفاحت كما هو مبني بال�شكل اعاله.  

اال�ش��رتاطات:  . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 190590       بتاريخ:2013/4/22 م
با�ش��م:مالوانت �شينغ باوامي �شينغ .

وعنوانه:العني - زاخر - �س.ب:14765 ال�شارقة - الذيد - هاتف:0508009935 - فاك�س:068828015 
.tokyopumps@yahoo.com:الربيد االلكرتوين

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
امل�شخات حمركات �شمامات مكائن زراعية معدات زراعية كيبل . 

الواق�عة بالفئة:7
 TARGET و�شف العالمة:عبارة عن م�شتطيل حمدد باللون اال�شود كتب يف داخله كلمة باللون اال�شود

  .PUMPS.MOTOR وحتت امل�شتطيل كتب عبارة باللغة االجنليزية
اال�ش��رتاطات: دون �شرط . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 517500
با�ش��م:ال�شركة الدولية لالجهزة االلكرتونية املحدودة .

وعنوانه:�س.ب:2154 - اخلرب 31952 - اململكة العربية ال�شعودية .
وامل�شجلة حتت رقم:)54060( بتاريخ:2004/2/23

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:25/ 2/ 2013 وحتى تاريخ:2/24 / 2023

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

فقدان جواز �سفرت
�شاجيد  امل������دع������و/  ف����ق����د  
احل�شن  �����ش����ي����د  حم�����م�����ود 
باك�شتاين   - حم��م��ود  �شيد 
اجلن�شية  -جواز �شفره رقم  
)5171002(  من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

050/1226348

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ م��ل��ك با�شم 
- م�شر  ���ش��ي��د  ع��ب��دامل��ج��ي��د 
�شفره  -ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة  
)165742(   من  رق���م  
اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء  يجده 
اق�������رب م����رك����ز ����ش���رط���ة او 

ال�شفارة م�شر م�شكرواً.
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يوا�شل �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 
االعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل 
اللجنة  رئي�س  والريا�شة  لل�شباب 
ال�شيخ  و�شمو  البحرينية  االوملبية 
النائب  خليفة  اآل  حمد  ب��ن  خالد 
االعلى  امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  االول 
البحريني  االحت��اد  رئي�س  لل�شباب 
ا�شتعداداتهما  ال���ق���وى  الأل����ع����اب 
الرجل  �شباق  للم�شاركة يف  اجلادة 
احلديدي 70.3 والذي �شيقام يف 

العا�شمة االملانية برلني.
و�شينطلق ال�شباق يوم االحد املقبل 
16 يونيو اجل��اري، ويبلغ الطول 
االإجمايل لل�شباق 113 كيلومرت، 
مب�شابقة  ال�����ش��ب��اق  ���ش��ي��ب��داأ  ح��ي��ث 
ال�شهري  �شيربي  نهر  يف  ال�شباحة 
مل�����ش��اف��ة 1.9 ك��ي��ل��وم��رت، وم���ن ثم 
كيلومرت   90 املت�شابقون  يقطع 
الهوائية  ال�����دراج�����ات  م���ن  ع��ل��ى 
مل�شافة  اجل��ري  مب�شابقة  ويختتم 

�شمو  ويخو�س  كيلومرت.   21.1
خليفة  اآل  حمد  ب��ن  نا�شر  ال�شيخ 
اآل  ب��ن ح��م��د  ال�شيخ خ��ال��د  و���ش��م��و 
يف  ام���ال  مكثفة  ت��دري��ب��ات  خليفة 
التامة  اجل��اه��زي��ة  اىل  ال��و���ش��ول 
ال�شباق  يف  متميزة  نتائج  لتحقيق 
وال��ذي من املتوقع ان ي�شارك فيه 
ع����دد ك��ب��ري م���ن امل��ت�����ش��اب��ق��ني من 
ترتكز  حيث  العامل،  دول  خمتلف 
التحمل  قوة  على  التدريبات  تلك 
ال�شباق  ب��اع��ت��ب��ار  وذه��ن��ي��ا  ب��دي��ن��ا 
التي تتطلب  ال�شباقات  واحدا من 
جمهودا بدنيا وذهنيا عاليا ا�شافة 
ت�شاعد  اخ��رى  فنية  تدريبات  اىل 
���ش��م��وه��ا ل��ل��ظ��ه��ور مب�����ش��ت��وى فني 

متميز يف ال�شباق.
بن حمد  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واك��د 
التدريبي  الربنامج  ان  خليفة  اآل 
ال���رج���ل  ب���ط���ول���ة  ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
ي�����ش��ري وفق  امل��ان��ي��ا  احل���دي���دي يف 

اخلطة الفنية املعد لها �شلفا والتي 
احل�شور  اج��ل  من  الطريق  متهد 
املتميز يف ال�شباق وحتقيق النتائج 
االيجابية م�شريا اىل ان الربنامج 
����ش���ارف ع��ل��ى االن���ت���ه���اء خ��ا���ش��ة يف 
ال�شباق  ان���ط���الق���ة  اق������رتاب  ظ���ل 
ي�����وم االح������د امل���ق���ب���ل وال�������ذي من 
وا�شعة  م�شاركة  ي�شهد  ان  املتوقع 
لقبه.  ع��ل��ى  ح��ق��ي��ق��ي��ة  وم��ن��اف�����ش��ة 
وا�����ش����ار ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ا���ش��ر بن 
ل�شباق  املتتبع  ان  خليفة  اآل  حمد 
ال��رج��ل احل���دي���دي ال����ذي ي��ق��ام يف 
املانيا يدرك قوة ال�شباق والتناف�س 
يف  االوىل  امل����راك����ز  ع���ل���ى  ال���ك���ب���ري 
ظ��ل امل�����ش��ارك��ة ال��وا���ش��ع��ة م��ن قبل 
فاإن  وبالتايل  امل�شاركني  نخبة من 
يف  كانت  والتدريبات  التح�شريات 
م�����ش��ت��وى ه���ذا ال�����ش��ب��اق م���ن كافة 
الطريق  �شتمهد  وال��ت��ي  ال��ن��واح��ي 
فيه  اي��ج��اب��ي��ة  نتيجة  حتقيق  اىل 

الرجل احلديدي  �شباق  ان  موؤكدا 
للغاية  املمتعة  ال�شباقات  من  يعد 
التحدي  ط����اب����ع  ل����وج����ود  ن����ظ����را 
وامل��ن��اف�����ش��ة يف ه���ذا ال�����ش��ب��اق الذي 
وننظر  عالية  بدنية  ق��وة  يتطلب 
اليه بعني التفاوؤل لت�شجيل نتيجة 
طيبة يف �شباق الرجل احلديدي يف 

برلني رغم املعرفة بقوة املناف�شة.
وا����ش���اف ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ا���ش��ر بن 
امل�����ش��ارك��ة يف  ان  اآل خ��ل��ي��ف��ة  ح��م��د 
املانيا  احل��دي��دي يف  ال��رج��ل  �شباق 
النوع  ه�����ذا  م����ن  ل����ه  االوىل  ت���ع���د 
ل��ل��غ��اي��ة يف كافة  و���ش��ت��ك��ون م��ث��رية 
جوانبها باعتبارها جتربة جديدة 
ومكانا للتناف�س والتحدي لتحقيق 
�شموه  م�����ش��ريا  امل��ت��م��ي��زة  ال��ن��ت��ائ��ج 
يف  للم�شاركة  التام  ا�شتعداده  اىل 
الطيبة  النتائج  وحتقيق  ال�شباق 
ال���ت���ي ت���ت���وج امل���ج���ه���ود ال���ك���ب���ري يف 
اىل  للو�شول  اليومية  التدريبات 

ال�شيخ  �شمو  وك��ان  النتائج.   ه��ذه 
اكد  قد  اآل خليفة  بن حمد  نا�شر 
الرجل  ري��ا���ش��ة  ان  �شابق  وق��ت  يف 
ت���اأخ���ذ طريقها  ب�����داأت  احل���دي���دي 
عرب  البحرين  داخ���ل  االنت�شار  يف 
ال�شباقات  م���ن  ال���ع���دي���د  ت��ن��ظ��ي��م 
مب�شاركة  ح��ظ��ي��ت  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
امل�شاركني  كبرية من قبل خمتلف 
وخارجها  ال��ب��ح��ري��ن  داخ�����ل  م���ن 
وهذا امل�شهد يوؤكد اهمية الرتويج 
البحرين  يف  تقام  التي  لل�شباقات 
والتي  االوروب����ي����ة  ال�����ش��ب��اق��ات  يف 
���ش��ت�����ش��ك��ل م��ك��ان��ا م��ن��ا���ش��ب��ا الإب�����راز 
قدرات املت�شابق البحريني يف هذه 

امل�شابقات.
ال�شباق  يف  ���ش��م��وه��م��ا  ���ش��ارك  ك��م��ا 
مب�شاركة  البحرين  يف  اأقيم  ال��ذي 
جم����م����وع����ة م������ن ال���ب���ح���ري���ن���ي���ني 
م���ن فندق  ان���ط���الق���اً  واالأج�����ان�����ب 

ال�شوفتيل.

املتعلقة  املالية واالإداري��ة  االإج��راءات  اكتملت 
ب��ن��ق��ل ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة من 
دولة  اجل��دي��د  مقرها  اإىل  البحرين  مملكة 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. وع��ق��د احت���ادا 
للفرو�شية  وامل��ل��ك��ي  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  االإم��������ارات 
و�شباقات القدرة يف مملكة البحرين اجتماعا 
االأمني  نائب  العلي  في�شل  ح�شره  م�شرتكا 
للفرو�شية  االإم���������ارات  احت�����اد  مم��ث��ل  ال���ع���ام 
وغ���ال���ب خم��ت��ار ال��ع��ل��وي اأم����ني ���ش��ر االحت���اد 
للفرو�شية.  التنظيمية  اللجنة  ع���ام  اأم���ني 

وي��اأت��ي االج��ت��م��اع ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ق��رار ال�شادر 
والذي   76 ال�  التنفيذي  املكتب  اجتماع  عن 
اإبريل  26 م��ن  ي���وم  ال��ك��وي��ت  ع��ق��د يف دول���ة 
اإنتقال  اإج��راءات  ا�شتكمال  املا�شي بخ�شو�س 
للفرو�شية من  التنظيمية اخلليجية  اللجنة 
اجلديد  ملقرها  البحرين  يف  احل��ايل  مقرها 
يف دولة االإمارات ومت خالل االجتماع ت�شليم 
االأمور  جميع  للفرو�شية  االإم��ارات��ي  االحت��اد 
املدقق  م��ن  املعتمد  امل��ايل  بالتقرير  املتعلقة 
وامل�شروفات  االإي�������رادات  ي��و���ش��ح  اخل���ارج���ي 

والر�شيد والتقرير االإداري اخلا�س باللجنة 
باللجنة  اخل��ا���ش��ة  وامل���وج���ودات  التنظيمية 
وكان  بها  املتعلقة  الوثائق  اإىل جميع  اإ�شافة 
االجتماع بداأ بكلمة لغالب العلوي قال فيها 
اإن مدة احت�شان البحرين للجنة التنظيمية 
للفرو�شية كانت مليئة بالعمل اجلاد واملخل�س 
التي  وامل�شابقات  ال��ربام��ج  ت��ق��دمي  �شبيل  يف 
ت�شمن تطوير ريا�شة الفرو�شية يف البلدان 
اخلليجية .. موؤكدا اأن ال�شيخ نا�شر بن حمد 
اآل خليفة الرئي�س الفخري الحتاد الفرو�شية 

ت���روؤ����ش���ه للجنة  ال��ب��ح��ري��ن��ي ح���ر����س خ����الل 
علمية  اإ�شرتاتيجية  تطبيق  على  التنظيمية 
للنهو�س بريا�شة الفرو�شية وهذا ما ات�شح 
يف  احلا�شل  الكبري  التطور  خ��الل  من  جليا 
ريا�شة الفرو�شية يف الدول اخلليجية . واأ�شار 
اإيجاد  يف  �شاهمت  البحرين  مملكة  اأن  اإىل 
الفرو�شية  ريا�شة  ت�شمل  ريا�شية  منظومة 
املجل�س  دول  يف  االأخ���رى  بالريا�شات  اأ���ش��وة 
ب�شاأن  االحت���ادات  التن�شيق بني  بهدف  وذل��ك 
الريا�شات  خمتلف  يف  تقام  التي  البطوالت 

اخلا�شة بهذه الريا�شة م�شيدا يف ذات الوقت 
االحتادات  اأب��دت��ه  ال��ذي  االإي��ج��اب��ي  بالتعاون 
الريا�شية التي كانت �شريكا اأ�شا�شيا يف تطوير 
الفرو�شية  ريا�شة  يف  اأقيمت  التي  امل�شابقات 
البارز  بالدور  العلي  في�شل  اأ�شاد  جهته  من 
الذي قام به ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 
تقدمي  يف  التطويرية  باأفكاره  اأ�شهم  وال��ذي 
طورت  التي  وال��ربام��ج  اخلطط  من  العديد 
ريا�شة الفرو�شية يف البلدان اخلليجية وفق 
 .. ع��ال��ي��ة واح��رتاف��ي��ة  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مهنية 

م�شريا اإىل اأن انتقال اللجنة التنظيمية اإىل 
االإجنازات  على  نحافظ  �شيجعلنا  االإم���ارات 
مكت�شبات.. ع��رب  وت��ع��زي��زه��ا  حت��ق��ق��ت  ال��ت��ي 

التعاون  جمل�س  دول  يف  للفرو�شية  اإ�شافية 
ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي. واأع�����رب ع��ن �شكره 
احت�شانها  على  البحرين  ململكة  وت��ق��دي��ره 
للمقر منذ اإن�شاء اللجنة التنظيمية يف العام 
اململكة  خاللها  من  �شاهمت  والتي   2005
البلدان  يف  ال��ف��رو���ش��ي��ة  ب��ري��ا���ش��ة  ال��رق��ي  يف 

اخلليجية.

اجتماع م�سرتك بني احتادي الإمارات وامللكي البحريني للفرو�سية

ينظم نادي دبي الدويل للريا�شات 
جمعية  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال��ب��ح��ري��ة 
�شنيار  ل��ل��غ��و���س وف��ري��ق  االإم������ارات 
حملة  للغو�س  التطوعي  االإم��ارات 
وتنظيف  وحتديد  لدرا�شة  بحرية 
م����واق����ع ال���ن���ف���اي���ات ال���ب���ح���ري���ة يف 
مر�شي اليخوت والقوارب يف امليناء 
الأك��رث من  يت�شع  وال��ذي  ال�شياحي 

300 قطعة بحرية .
االإدارة  جم��ل�����س  ج���ه���ود  اإط�������ار  يف 
يف ت��ق��دمي خ��دم��ات راق��ي��ة ل����رواده 
�شينار  فريق  دور  تعزيز  اج��ل  وم��ن 
املت�شل  وعمله  التطوعي  االإم���ارات 
البيئة  اإ���ش��ح��اح  يف  التاأ�شي�س  منذ 
بخطورة  وال���ت���ع���ري���ف  ال���ب���ح���ري���ة 
حم��ت��وي ال��ن��ف��اي��ات ال��ب��ح��ري��ة التي 
وتنعك�س  البيئة  يف  �شك  ب��ال  ت��وؤث��ر 
اأث�������ار ذل�����ك يف ن���ف���وق ال���ك���ث���ري من 

االأ�شماك والكائنات البحرية.
ووج�������ه ف����ري����ق ����ش���ن���ي���ار االإم���������ارات 
كل  اإىل  ال��������دع��������وة  ال�����ت�����ط�����وع�����ي 
البحرية  البيئة  بق�شايا  املهتمني 
اإىل  امل���ج���ال  وامل���ت���ط���وع���ني يف ه����ذا 
احل�شور وامل�شاركة يف احلملة املزمع 
اجلمعة  يومي  م��دار  على  اإقامتها 
وال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل��ني يف م��ق��ر ن���ادي 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
وحتى  �شباحا  الثامنة  ال�شاعة  من 
اأهاب  حيث  ع�شرا  الرابعة  ال�شاعة 

امل�شاركة  يف  الراغبني  بكل  الفريق 
الفريق  ب�����اإدارة  االت�����ش��ال  ����ش���رورة 
احلملة  موعد  ب��دء  قبل  للت�شجيل 
من اجل توزيع امل�شاركني على عدة 

جمموعات.
دبي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  واأ�����ش����اد 
البحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  ال���������دويل 
ب���اخل���ط���وة اجل����دي����دة م��ث��م��ن��ا دور 
التطوعي  االإم�����ارات  �شنيار  ف��ري��ق 
والذي تاأ�ش�س حديثا ليكون عونا يف 
التي  االأه���داف  العديد من  حتقيق 
ال��ب��ح��ري��ة مثمنا  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  ت��رت��ب��ط 
الفريق  اإدارة  االإط��ار جهود  يف هذا 
ث��ال��ث وحممد  ب��ن  ب��رئ��ا���ش��ة جمعة 
م��ط��ر اجل��م��ريي ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س و 
ي��و���ش��ف م���ال اهلل احل��م��ادي من�شق 

احلمالت التطوعية.
ب���ن غليطة  وح���ر����س ع��ل��ي ج��م��ع��ة 
نادي  يف  بالوكالة  التنفيذي  املدير 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
على االإ�شادة بالدور الكبري واملبادرة 
اجلميلة من فريق �شنيار االإمارات 
ي�شعي  ال�����ن�����ادي  اأن  اإىل  م���ن���وه���ا 
النظافة  من  راق  م�شتوى  لتحقيق 
ولالرتقاء مب�شتوى اخلدمات التي 
اليخوت  ل��رواده يف مر�شي  يقدمها 
ال��ع��م��الق��ة وال�����ق�����وارب وال�������زوارق 
حيث يعد ال�شرح من اكرب القالع 
واأق��دم��ه��ا من  ال��دول��ة  البحرية يف 

ناحية التاأ�شي�س .
ثالث  ب��ن  اأ���ش��اد جمعة  وم��ن جانبه 
االإمارات  �شنيار  فريق  اإدارة  رئي�س 
ال���ت���ط���وع���ي ب���امل���واف���ق���ة وال���ت���ع���اون 
امللمو�س من جمل�س اإدارة نادي دبي 
االأمر  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
ال�����ذي ي�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق اأه�����داف 
ال���ف���ري���ق وال���ت���ع���ري���ف ب�������دوره اإىل 
مفهوم  وتر�شيخ  الكرمي  اجلمهور 

العمل التطوعي للجميع.
وق��������ال حم����م����د م����ط����ر اجل����م����ريي 
الوطني  الفريق  اإدارة  رئي�س  نائب 
احلملة  اإن  ل��ل��غ��و���س  ال���ت���ط���وع���ي 
لتنظيف ال�شواطئ ومواقع الغط�س 
واأماكن انت�شار ال�شعب املرجانية يف 
وكذلك  البحرية  املحميات  مواقع 
امل��را���ش��ي واالأن���دي���ة ال��ب��ح��ري��ة تاأتي 
البحرية  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  ب���ه���دف 
ال�شواطئ  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
ومنذ  ظ��ل  ال��ف��ري��ق  اأن  اإىل  م�شريا 
العون  ي��د  بتقدمي  ي��ب��ادر  تاأ�شي�شه 
مل��خ��ت��ل��ف اجل���ه���ات وامل���وؤ����ش�������ش���ات يف 
يف  الفاعلة  بامل�شاركة  وق��ام  ال��دول��ة 
ال��ع��دي��د م��ن احل��م��الت يف اإم����ارات 
وال�شارقة  ودبي  ابوظبي  الدولة يف 

والفجرية وعجمان.
وم������ن ج���ان���ب���ه اأك�������د ي���و����ش���ف م���ال 
احلمالت  م��ن�����ش��ق  احل����م����ادي  اهلل 
التطوعية يف فريق �شنيار االإمارات 

ظل  الفريق  اأن  للغو�س  التطوعي 
ي���ب���ادر وم���ن���ذ ف����رتة ب��ال��ع��دي��د من 
الرقم  اإىل  و�شلت  والتي  احلمالت 

الثاين ع�شرة يف العديد من املناطق 
البحرية املتاخمة ل�شواطئ ابوظبي 
ودبي والفجرية وعجمان وال�شارقة 

الفريق  اإدارة  اأن  حديثه  يف  م�شددا 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���ت���ع���اون مع 
اجل��م��ي��ع م���ن اج����ل حت��ق��ي��ق هدف 

يكون  اعتمادهم  اأن  مبينا  تطوعي 
الذاتية  االإم���ك���ان���ي���ات  ع��ل��ى  دائ���م���ا 
املتطوعني  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد  وع��ل��ي 

ي������رتاوح ع���دده���م الأك�����رث م���ن 60 
العمرية  الفئات  خمتلف  من  ف��ردا 

ومن اجلن�شيني.

مبادرة لفريق )�صنيار �لإمار�ت للغو�س(

حملة لتنظيف مر�سى نادي دبي البحري
دعوة للمتطوعني للم�صاركة يومي �جلمعة و�ل�صبت

تدريبات مكثفة على قوة �لتحمل بدنيًا

نا�سر وخالد بن حمد يقرتبان من اإنهاء تدريباتهما للم�ساركة يف الرجل احلديدي باأملانيا
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ال�شباب  وزارة  م����ن  وف�����د  اط���ل���ع 
والريا�شة التون�شية على التجربة 
يقدمها  ال��ت��ي  ال��رائ��دة  الريا�شية 
يف  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط  ن���ادي 
ابوظبي لقطاع ال�شباب والريا�شة 
بجانب   ، ال���دول���ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
الفعاليات  اأج����ن����دة  ع��ل��ى  ت��ع��رف��ه 
وامل�شابقات الريا�شية التي ينظمها 
الريا�شي  التفاعل  و���ش��ط  ال��ن��ادي 

واملجتمعي الكبري.
الر�شمية  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 
ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا وف����د مي��ث��ل وزارة 
ملقر  التون�شية  والريا�شة  ال�شباب 
امل�شلحة  ال����ق����وات  ���ش��ب��اط  ن�����ادي 
املولدي  ال���دك���ت���ور  ���ش��م  وال�����ذي   ،
الوزارة  يف  التكوين  مدير  ال�شيخ 
حما�شر  مريح  ماهر  وال��دك��ت��ور   ،
والرتبية  للريا�شة  العايل  باملعهد 

ديوان  م��ن  تقية  وج���الل  البدنية 
الوزير.

التون�شي  الوفد  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
مدير  ����ش���ع���الن  حم���م���د  ال�������ش���ي���د 
االأن�������ش���ط���ة ال���ري���ا����ش���ي���ة يف ن����ادي 
واملقدم  امل�شلحة  ال���ق���وات  ���ش��ب��اط 
ن��ا���ش��ر را����ش���د ال��غ��ي��ث��ي م���ن ق�شم 
النادي،  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 
حيث بحث الطرفني �شبل التعاون 

وتبادل  الثنائية  العالقات  وتعزيز 
املجال  يف  وال����ت����ج����ارب  اخل�������ربات 
اللقاءات  ب��وادر  وتنمية  الريا�شي، 
التعاون مبا يخدم  اأوا�شر  وتعزيز 

تطلعات والطموحات ال�شبابية.
مبتابعة  ال��ت��ون�����ش��ي  ال���وف���د  وق�����ام 
وامل�شابح  وال���������ش����االت  امل���ن�������ش���ات 
ي�شمها  التي  الريا�شية  واملالعب 
ال�����ن�����ادي، ب���ج���ان���ب اإط����الع����ه على 

اخل����ط����ط وامل���ن���ه���ج���ي���ة االإداري����������ة 
واأج�������ن�������دة ال����ف����ع����ال����ي����ات وخ���ط���ة 
التي ينظمها  االأن�شطة وامل�شابقات 
النادي على مدار العام ، والتفاعل 
ال���ري���ا����ش���ي واالج���ت���م���اع���ي ال����ذي 
ال�شاحة  يف  ال��ربام��ج  ه��ذه  تكر�شه 
ال���ري���ا����ش���ي���ة امل���ح���ل���ي���ة وال���ق���اري���ة 

والعاملية .
واأ�شاد وفد وزارة ال�شباب والريا�شة 

التون�شية بال�شرح الريا�شي الكبري 
القوات  ���ش��ب��اط  ن����ادي  امل��ت��م��ث��ل يف 
مبن�شاته  اب��ه��رن��ا  وال���ذي  امل�شلحة 
املهمة  وبراجمه  مالعبه  وفخامة 
 ، االماراتية  الريا�شية  ال�شاحة  يف 
موؤكدين ان هذه االإمكانيات توؤكد 
ع��ل��ى ال��دع��م ال��ك��ب��ري ال���ذي توليه 
الريا�شة  ل��ق��ط��اع  االم�����ارات  دول���ة 
�شعادتهم  عن  معربين   ، وال�شباب 

ب�����زي�����ارة ن�������ادي ����ش���ب���اط ال����ق����وات 
و���ش��ط اخل�����روج بحزمة  امل�����ش��ل��ح��ة 
الربامج  م��ن  ون��ت��اج��ات  مكت�شبات 
املتقدمة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  احل��دي��ث��ة 
النوعية  النقلة  على  اأ���ش��ارت  التي 
لريا�شة االمارات ومدى مواكبتها 
الريا�شية  للم�شتجدات  ال�شريعة 

العاملية .
املقدم  اأه�����دى  ال���زي���ارة  خ��ت��ام  ويف 

ن��ا���ش��ر را����ش���د ال��غ��ي��ث��ي م���ن ق�شم 
امل�شاريع الريا�شية يف نادي �شباط 
ال���ن���ادي  درع  امل�����ش��ل��ح��ة،  ال����ق����وات 
للدكتور املولدي ال�شيخ رئي�س وفد 
والريا�ش�������������ة  ال�شب�����������اب  وزارة 
للزيارة  تقدي��������������را   ، التون�شية 
وتثمين������������ا  ال��ر���ش��م��ي�����������������������������������������ة 
لل�ش�������راكات الريا�شي������������ة ال�شبابية 

بني البلدين.

وفــــد وزارة ال�سبــــــاب والريا�ســـــة التون�سيـــــة يطلــــــع على التجــربــــة الريا�سيـــــة 
الرائــــــدة لنــــــــادي �سـبــــــــاط القــــــوات امل�سلحـــــــة 

اليوم  ���ش��ب��اح  ال��وط��ن��ي��ة  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  وف���د  ي��ت��وج��ه 
رئي�س  للقاء  روم���ا  االي��ط��ال��ي��ة  العا�شمة  اىل  االأرب���ع���اء 
النهائي  ال�شكل  واع��ت��م��اد  االيطالية  االومل��ب��ي��ة  اللجنة 

لربوتوكول التعاون الريا�شي بني اجلانبني.
التي ت�شتقطب  التعاون  اتفاقية  ويت�شمن الربوتوكول 
الريا�شيني املميزين من دولة االمارات العربية املتحدة 
واإخ�شاعهم لربامج تطويرية ملا تتمتع به تلك املراكز 
من امكانيات عالية امل�شتوى ويبحث الوفد مع نظريه 
االيطايل �شبل التعاون الريا�شي امل�شرتك وتعزيزه مبا 

يحقق م�شلحة الريا�شيني يف البلدين.

دعوة  و�شيلبي  باإيطاليا  االوملبية  املراكز  الوفد  ويتفقد 
تقيمه  ال��ذي  الغداء  حلفل  االإيطالية  الريا�شة  وزي��رة 
على �شرف الوفد الذي �شيقدم الدعوة الر�شمية ملعاليها 

حل�شور مرا�شم توقيع االتفاق.
وي�����ش��م وف���د ال���دول���ة ي��و���ش��ف ال�����ش��رك��ال ال��ن��ائ��ب االول 
حممد  وامل�شت�شار  الوطنية  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  لرئي�س 
اأحمد  وال��ل��واء  االومل��ب��ي��ة  للجنة  ال��ع��ام  االم���ني  الكمايل 

نا�شر الري�شي ع�شو املكتب التنفيذي.
روما متوجها  يوم اجلمعة  الوفد  يغادر  اأن  املقرر  ومن 
اإىل مدينة لوزان ال�شوي�شرية حل�شور اجتماع اجلمعية 

العمومية غري العادية الحتاد اللجان االوملبية الوطنية 
االك��ن��و ل��الط��الع ع��ل��ى ال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي اأدخ���ل���ت على 
د�شتور اللجان االوملبية الوطنية والذي �شارك يف جلنة 
عام  ام��ني  ال��ك��م��ايل  حممد  امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  �شياغتها 
االأ�شيوية  القارة  عن  ممثال  الوطنية  االوملبية  اللجنة 
و�شيتم عر�شها يف االجتماع للمناق�شة واعتمادها خالل 
املقدمة  الع�شاء  حفل  دع��وة  الوفد  و�شيلبي  االجتماع. 
اىل �شمو رئي�س اللجنة االوملبية الوطنية من جاك روغ 
رئي�س اللجنة االوملبية الدولية على �شرف امل�شاركني يف 

اجلمعية.

وفد اللجنة الأوملبية الوطنية يتوجه اإىل اإيطاليا اليوم يف بداية جولة اأوروبية 

م�شاء  م��ن  الثامنة  ال�شاعة  تختتم 
ن������ادي العني  ال����ي����وم ع���ل���ى م��ل��ع��ب 
اجلمعية  ب��ط��ول��ة   ، زاخ���ر  مبنطقة 
االأردنية الودية لكرة القدم ، برعاية 
ال�شفري االأردين لدى الدولة، نايف 
ا�شتقالل  عيد  ،مبنا�شبة  ال��زي��دان 

اململكة ال� 67 .
مواجهة  النهائية  امل��ب��اراة  وت�شهد 
بن  زاي��د  ال�شيخ  مثرية بني فريقي 
طحنون اآل نهيان واجلالية االأردنية 
الن�شخة  يف  ب���ال���ل���ق���ب  ،ل���ل���ت���ت���وي���ج 
�شهدت  ،التي  البطولة  من  الثانية 
10 فرق مت توزيعها على  م�شاركة 
الفائز  و���ش��ي��ح�����ش��ل  جم��م��وع��ت��ني 
باملركز االأول على كاأ�س اال�شتقالل 
وامل���ي���دال���ي���ات ال��ذه��ب��ي��ة واجل���وائ���ز 
االأخرى املقررة للفرق الفائزة وكان 
بلغ  بن طحنون  زاي��د  ال�شيخ  فريق 

املباراة النهائية اإثر فوزه على فريق 
الرتجيحية  اجل��زاء  بركالت  املقام 
ب��ع��د ن��ه��اي��ة ال��وق��ت االأ���ش��ل��ي للقاء 
بالتعادل ال�شلبي ،بينما بلغ الفريق 
على  بتغلبه  ذات����ه  ال�����دور  االأردين 
اجل��ال��ي��ة امل�����ش��ري��ة ب��ه��دف نظيف .  
واأكد رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة 
القن�شل  ال��زع��ب��ي ح�����ش��ور  ،حم��م��د 
الن�شور  ،ب�����الل  ب��ال�����ش��ف��ارة  ال���ع���ام 
م�شاء اليوم لتتويج البطل وتقدمي 
اجل��وائ��ز االأخ����رى وت��ك��رمي الرعاة 
على  حافظت  البطولة  اأن  مو�شحا 
بالن�شخة  عليه  كانت  الذي  التوهج 
االأوىل ،بف�شل الدعم الذي حظيت 
لدى  االأردنية  ال�شفارة  قبل  به من 
الزيدان  ن��اي��ف  وال�����ش��ف��ري  ال���دول���ة 
الن�شور  ب�����الل  ال����ع����ام  وال��ق��ن�����ش��ل 
واأع�������ش���اء ال�����ش��ف��ارة ،ون�����ادي العني 

�شتقام  البطولة  اإن  وقال  الريا�شي 
ا�شتقالل  ذك���رى  مبنا�شبة  �شنويا 

امل��م��ل��ك��ة ،و���ش��ت�����ش��ه��د ت��غ��ي��ريات عدة 
،لدعم  ال��ن��ج��اح  م�شلحة  يف  ت�شب 

العربية  اجل��ال��ي��ات  ب��ني  ال��ت��وا���ش��ل 
ال�شقيقة بالدولة .

نهائي مرتقب بني فريقي زايد بن طحنون واجلالية الأردنية يف البطولة الودية

اح��ت��ف��ل م��وظ��ف��و ن����ادي ال��ع��ني ب���اإجن���از ب��ط��ل 2013 
العيناوي الذي توج بلقب بطولة الدوري وكاأ�س ال�شوبر 
الظاهري  عبيد  وح��ر���س  املن�شرم،  ال��ك��روي  املو�شم  يف 

اإقامة ماأدبة غداء  بالنادي على  ال�شرف  �شكرتري هيئة 
مع  تذكارية  �شورة  اجلميع  والتقط  باملنا�شبة،  خا�شة 

الدرع والكاأ�س يف اأجواء احتفالية رائعة.

يزور رونالد كوميان املدير الفني لنادي فينورد 
دبي  ال�شابق  بر�شلونة  الهولندي والعب فريق 
حاليا لتفقد املرافق الريا�شية واملالعب بهدف 
لفريقه  �شتوي  مع�شكر  اإق��ام��ة  اإمكانية  بحث 
العام  اأوائ����ل  يف  املقبل  ال�شتوي  امل��و���ش��م  خ��الل 
والهولندي  االأوروب��ي  للدوري  ا�شتعدادا  املقبل 

املقبلني.
وقالت دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري بدبي 
يف بيان �شحايف �شدر عنها ام�س اإاأنها ا�شتقبلت 
الذي  اال�شطوري  الهولندي  الالعب  كوميان 
الح���ظ م���دى ت��ط��ور ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ملختلف 
دبي  وم���الع���ب���ه���ا يف  ال���ري���ا����ش���ي���ة  االأن�������ش���ط���ة 
الريا�شي االأمر الذي ي�شجعه على القدوم على 
راأ�س فريقه الإج��راء مع�شكر تدريبي �شتوي يف 
من  قريبة  تقع  املالعب  اأن  خ�شو�شا  االإم���ارة 

فنادق ومعامل �شياحية رائعة.
كانت مدينة دبي الريا�شية قد اأن�شاأت اأكادميية 
اإدارتها مدافع ريال مدريد  لكرة القدم يتوىل 
باالإ�شراف  يقوم  �شلجادو حيث  ال�شابق مي�شيل 
للنا�شئني  الريا�شية  دب��ي  مدينة  ب��رام��ج  على 
16 عاما وفاعلياتها التي تقام على  حتى �شن 
ملجمع  تابعة  عاملي  ط��راز  ذات  حديثة  مالعب 

اأكادمييات مدينة دبي الريا�شية.
وقال حمد حممد بن جمرن املدير التنفيذي 
ال�شياحة  دائ����رة  االأع���م���ال يف  ���ش��ي��اح��ة  ل��ق��ط��اع 
ال�شياحة  بني  العالقة  اأن  التجاري  والت�شويق 
والريا�شة وثيقة للغاية يف دبي التي ت�شتقطب 
واأبطاال  عاملية  ف��رق��ا  ال�شتاء  ف��رتة  يف  �شنويا 
من�شاآت  توافر  ظل  يف  فيها  للتدريب  م�شاهري 

مثالية وبنية حتتية مالئمة.

موظفو العني يحتفلون باإجناز بطل 2013

املدرب رونالد كوميان يدر�س اإقامة مع�سكر 
�ستوي لناديه فينورد الهولندي يف دبي

ريـــال مـــدريــــد يتعــــاقــــد مع 
البـــــرازيلــــي كا�سيميــــرو 

تعاقد نادي ريال مدريد اال�شباين مع العب الو�شط الربازيلي الدويل كا�شيمريو الربعة اعوام بعد ا�شتعارته املو�شم 
املا�شي من �شاو باولو، بح�شب ما اعلن النادي امللكي وذكرت ال�شحف اال�شبانية ان ال�شفقة ح�شمت مقابل نحو 6 

ماليني يورو.
هرنيكي  كارلو�س  مع  للتعاقد  ال�شراء  خيار  مدريد  ري��ال  ا�شتخدم  الر�شمي:  موقعه  على  للنادي  بيان  يف  وج��اء 
كا�شيمريو الذي �شريتبط مع الفريق االول الربعة موا�شم وحمل كا�شيمريو )21 عاما( الوان الربازيل 5 مرات، 

وخا�س معظم املو�شم املا�شي مع فريق ال�شباب لريال مدريد كا�شتيا يف الدرجة الثانية.
وقدم الالعب م�شتوى جيدا مع الفريق االول �شد ريال بيتي�س يف ني�شان-ابريل ويتوقع ان ي�شغل مركز الغاين 

مايكل اي�شيان الذي انتهت فرتة اعارته من ت�شل�شي االنكليزي.
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الرئي�س  اآل خليفة  ال�شيخ علي بن خليفة  اأك��د 
ال��ق��دم عن  ل��ك��رة  اجل��دي��د ل��الحت��اد البحريني 
البحرينية  الكرة  مع  جديدة  حقبة  انطالقة 
ومعاجلة  املحلية  امل�شابقات  تطوير  اإىل  �شاعيا 
على  وق��ي��ادت��ه��ا  البحرينية  ال��ق��دم  ك���رة  ه��م��وم 
النهج الذي قاده رئي�س االحتاد ال�شابق ال�شيخ 
انتخب  ال���ذي  خليفة  اآل  اإب��راه��ي��م  ب��ن  �شلمان 

رئي�شا لالحتاد اال�شيوي.
العمومية  اجلمعية  اجتماع  االأول  اأم�س  وعقد 

القدم و�شهد  البحريني لكرة  العادية لالحتاد 
لالحتاد،  رئي�شا  خليفة  بن  علي  ال�شيخ  تزكية 
وانتخابات ع�شوية جمل�س االدارة اجلديد حيث 
ع�شر  الت�شعة  االأن��دي��ة  م��ن  ممثال   16 تر�شح 
على  للح�شول  االحت��اد  مظلة  حتت  املن�شوية 
9 مقاعد، وانتخب خم�شة اأع�شاء من املجل�س 
البوعينني  وعلي  النعيمي  اأح��م��د  ه��م  ال�شابق 
وعبدالعزيز  الدو�شري  وحافظ  البا�شا  وعلي 
قمرب، ودخلت اأربعة وجوه جديدة هي ال�شيخة 

ح�شة بنت خالد اآل خليفة وعبدالر�شا حقيقي 
وعارف العبا�شي وعارف املناعي.

وي���ع���د دخ�����ول ال�����ش��ي��خ��ة ح�����ش��ة ب��ن��ت خ���ال���د يف 
ع�شوية جمل�س االدارة تاريخيا حيث مل ي�شبق 
اأن دخلت اأي امراأة يف جمل�س اإدارة احتاد الكرة 

الذي تاأ�ش�س ر�شميا يف عام 1952.
االدارة  جمل�س  خليفة  ب��ن  علي  ال�شيخ  واأك���د 
اأول����وي����ات����ه تطوير  ن�����ش��ب  ���ش��ي�����ش��ع  اجل���دي���د 
امل�شابقات املحلية وحل هموم وم�شاكل االأندية 

اخلا�شة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  و���ش��ع  ج��ان��ب  اإىل 
اإىل  البحرينية  الكرة  اأن تعيد  �شاأنها  التي من 
اأن كانت قاب قو�شني  الواجهة من جديد بعد 
القدم  لكرة  العامل  لكاأ�س  التاأهل  من  اأدن��ى  اأو 

مرتني متتاليتني عامي 2006 و2010 .
واأو�شح ان االحتاد البحريني �شيويل االهتمام 
الكبري بفرق الفئات ال�شنية وبناء القاعدة التي 
له  تكون  بناء منتخب قوي  �شيتم  من خاللها 

الب�شمة يف القارة االآ�شيوية .

وا�شاد بعطاء كل االأع�شاء ال�شابقني مبن فيهم 
رئي�س االحتاد ال�شابق ال�شيخ �شلمان بن اإبراهيم 
رئا�شة  من�شب  ح��ال��ي��ا  ت��ب��واأ  ال���ذي  خليفة  اآل 
االحتاد االآ�شيوي لكرة القدم، ملا قدمه اجلميع 
من ت�شحيات يف �شبيل الكرة البحرينية، موؤكدا 
باأن االدارة اجلديدة �شتوا�شل على نف�س النهج 

والعمل من اأجل التطوير .
اإىل ط���وي �شفحة  ب���ن خ��ل��ي��ف��ة  ع��ل��ي  وت���ط���رق 
وعدم  كالديرون  غابرييل  االأرجنتيني  امل��درب 

عدم  م��وؤك��دا  عقده،  انتهاء  بعد  معه  التجديد 
و���ش��ول ال��ط��رف��ني اإىل االت���ف���اق ح���ول االأم���ور 
املدرب  �شيختار  االحت��اد  ان  اىل  املالية، م�شريا 

اجلديد يف اآب-اأغ�شط�س املقبل.
واأكد رئي�س االحتاد البحريني مت�شك االحتاد 
لتنظيم  ب��رت���ش��ح��ه  ال���ق���دم  ل���ك���رة  ال��ب��ح��ري��ن��ي 
مناف�شات نهائيات كاأ�س اآ�شيا عام 2019، وانه 
املحدد مطلع  املوعد  �شيقدم ملفه متكامال يف 

�شهر متوز-يوليو املقبل.

الحتــــــاد البحرينـــي يبــــداأ حقبـــة جديــــدة برئا�ســـة علـــي بن خليفــــة 

بات منتخب ا�شرتاليا على م�شارف نهائيات كاأ�س 
2014 بعد  العامل لكرة القدم يف الربازيل عام 
فوزه الكبري على �شيفه االردين برباعية نظيفة 
ام�س يف ملبورن يف اجلولة الثامنة قبل االخرية 
الدور  �شمن  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  مناف�شات  م��ن 

الرابع احلا�شم للت�شفيات اال�شيوية.
و�شجل مارك بري�شيانو )16( وتيم كاهيل )61( 
وروبي كروز )76( ولوكا�س نيل )84( االهداف 
ويلعب العراق مع اليابان اليوم اي�شا يف الدوحة 

�شمن املجموعة ذاتها.
10 نقاط وعززت  ا�شرتاليا ر�شيدها اىل  رفعت 
على  و�شمنت  امل��ون��دي��ال  اىل  ب��ال��ت��اأه��ل  فر�شتها 
االقل احتالل املركز الثالث يف املجموعة، وجتمد 
احراز  نقاط وفقد فر�شة   7 االردن عند  ر�شيد 
بطاقة التاأهل الثانية اىل جانب اليابان وانح�شر 

امله باحتالل املركز الثالث وخو�س امللحق.
اجلاري،   18 يف  االخ���رية  التا�شعة  اجل��ول��ة  ويف 
ويلتقي  �شيدين،  يف  ال��ع��راق  م��ع  ا�شرتاليا  تلعب 

االردن مع عمان يف عمان.
النهائيات  اىل  مبا�شرة  وال��ث��اين  االول  وي��ت��اأه��ل 

ثالث  مع  ملحقا  الثالث  ويخو�س  ال��ربازي��ل،  يف 
املجموعة االوىل يعرب الفائز فيه اىل ملحق اآخر 
مع خام�س امريكا اجلنوبية لتحديد املتاأهل اىل 

النهائيات.
ال��ب��ط��اق��ة االوىل اىل  ال���ي���اب���ان ح���ج���زت  وك���ان���ت 
ال��ن��ه��ائ��ي��ات، ومت��ل��ك ا���ش��رتال��ي��ا اف�����ش��ل��ي��ة اح���راز 
بالنقاط  تعادلها  ح��ال  يف  حتى  الثانية  البطاقة 
االخ����رية، الن ح�شيلة  اجل��ول��ة  ب��ع��د  االردن  م��ع 
كانت  اذ  م�شلحتها،  يف  ت�شب  معه  امل��واج��ه��ت��ني 

خ�شرت امام االردن ذهابا 2-1.
ك���ان امل��ن��ت��خ��ب اال����ش���رتايل ال���ط���رف االف�����ش��ل يف 
ك��ب��ري من  ع����دد  ع��ل��ى  ف��ح�����ش��ل  ال�������ش���وط االول 
انه  وب��دا  منها فقط،  واح��دة  �شجل من  الفر�س 
ي��ري��د ان��ت��زع ال��ن��ق��اط ال��ث��الث ع��ل��ى ار���ش��ه وبني 
جمهوره لتح�شني فر�شته قبل املواجهة االخرية 

له مع العراق يف �شيدين.
منطقته  عن  الدفاع  فحاول  االردن  منتخب  اما 
لكنه  امل��رت��دة،  بالهجمات  واالن��ط��الق  البداية  يف 
اال����ش���رتايل ووجد  امل���د  ام���ام  مل ي�شمد ط��وي��ال 
نف�شه متاأخرا مبكرا، وحاول يف الدقائق االخرية 

مرمى  على  خ��ط��ورة  ت�شكيل  االول  ال�شوط  م��ن 
مناف�شه من دون جدوى.

بعد  اثمر هدفا  ا���ش��رتايل  ب�شغط  امل��ب��اراة  ب���داأت 
ربع �شاعة على انطالقها، وكان مارك بري�شيانو 
العب الغرافة القطري جنم ال�شوط االول وكاد 
مرتدة  ك��رة  امامه  تهياأت  حني  الت�شجيل  يفتتح 
لت�شديدة  ت�شديه  بعد  �شفيع  عامر  احلار�س  من 
ك��اه��ي��ل لكنه ار���ش��ل��ه��ا ب��ي�����ش��راه ق��وي��ة ق��ري��ب��ة من 

القائم االمين. 
لكن بري�شيانو عو�س بعد ثوان قليلة حني جنح 
ف��ي��ه ه��ز ال�����ش��ب��اك ب��ع��د ان تلقى ك���رة م��ن اجلهة 
اليمنى داخل املنطقة من روبي كروز فو�شعها يف 

مرمى �شفيع.
الدقيقة  ث��ان يف  ه��دف  االردن من  وافلت مرمى 
25 اثر هجمة �شريعة مرر على اثرها كروز كرة 
املرمى  ام���ام  ك��اه��ل  تيم  اىل  اليمنى  اجل��ه��ة  م��ن 

مبا�شرة لكنه و�شعها قريبة من القائم االمين.
قبل  ثانيا  هدفا  يخطف  نف�شه  بري�شيانو  وك��اد 
نهاية ال�شوط االول بدقيقتني حني انربى لركلة 

حرة لكن �شفيع كان للكرة باملر�شاد.

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��وط��ن��ي  االأم����ن  م�شت�شار 
اأب��وظ��ب��ي ال��رئ��ي�����س الفخري  ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 
الحتاد كرة القدم �شعادة عبداهلل حارب الفالحي 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي الو�شل يف مكتب �شموه 

بديوان ويل العهد باأبوظبي.
الو�شل  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �شعادة  وحمل 
العني  ن��ادي  بفوز  اإدارت���ه  وجمل�س  النادي  تهنئة 
النجاح والتطور  ال��دوري متمنيا دوام  يف بطولة 
لنادي العني.. موؤكدا اأن جناح كل ناد من اأندية 
االإم����ارات ه��و جن��اح للريا�شة االإم��ارات��ي��ة ونحن 

نعتز بهذا النجاح اآملني اأن ي�شهم اأكرث فاأكرث يف 
تطور الكرة االإماراتية .

جمل�س  واأع�����ش��اء  رئي�س  �شموه  �شكر  جهته  م��ن 
اأن هذه  التهنئة معتربا  الو�شل على  ن��ادي  اإدارة 
الريا�شة  اأه��ل  بها  يتميز  التي  الريا�شية  ال��روح 
والرقي  الدفع  االإم���ارات هي من بني عوامل  يف 
تعك�س �شورة  االإم��ارات��ي وهي  الكروي  امل�شهد  يف 
اإيجابية عن البطوالت وامل�شابقات االإماراتية مبا 
حمليا  االإم��ارات��ي��ة  الريا�شة  �شاأن  رف��ع  يف  ي�شهم 
امل�شابقات  ال�شت�شافة  ويوؤهلها  وعامليا  واإقليميا 

والبطوالت على اأعلى امل�شتويات.

بعد ذلك ت�شلم �شموه من رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
الو�شل درعا تذكارية عرفانا بالدور الذي يوؤديه 
وال�شباب  والريا�شيني  الريا�شة  ل�شالح  �شموه 
االإم�����ارات�����ي. ح�����ش��ر ال���ل���ق���اء ����ش���ع���ادة حم��م��د بن 
ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد االإمارات للم�شارعة 
اأحمد  وال�شيد خمي�س  بوك�شنغ  والكيك  واجلودو 
�شابقا  الو�شل  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �شامل 
العقيد  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  اأع�����ش��اء  وال�����ش��ادة 
و�شلطان حارب  العامري  ركن طيار حممد علي 
الفالحي وحممد اأحمد احلمادي وعثمان بوهيد 

املهريي مدير العالقات العامة لنادي الو�شل.

اأكد الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
ع��ل��ى ال�����دور امل���ح���وري ل���الأ����ش���رة يف 
ونف�شيا  ع��ل��م��ي��ا  االأب�����ن�����اء  ت��ن�����ش��ئ��ة 
الركيزة  ب��اع��ت��ب��اره��م  وج�����ش��م��ان��ي��ا 
التنمية  وتعزيز  لتحقيق  االأ�شا�شية 

ال�شاملة يف الدولة.
ا�شتقباله  خ������الل  ����ش���م���وه  وق�������ال 
العبي  اأم���ور  اأول��ي��اء  البحر  بق�شر 
اجل��وج��ي��ت�����ش��و ال���ذي���ن ����ش���ارك���وا يف 
اخلام�شة  العاملية  اأبوظبي  بطولة 
اأقيمت  التي  اجلوجيت�شو  ملحرتيف 
موؤخرا يف اأبوظبي اإن دولة االإمارات 
بروؤية وقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
تطورا  حققت  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
ونه�شة �شملت كافة املجاالت وذلك 
م���ن خ����الل ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى حتقيق 
مراحل  جميع  يف  اأبنائها  متطلبات 

حياتهم.
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  واأ����ش���اد 
بحر�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
كانت  الذين  الالعبني  اأم��ور  اأولياء 
وفاعله  وا����ش���ح���ة  اإ����ش���ه���ام���ات  ل��ه��م 

ممار�شه  ع��ل��ى  اأب��ن��ائ��ه��م  ت�شجيع  يف 
وخمتلف  اجل��وج��ي��ت�����ش��و  ري���ا����ش���ة 
الريا�شات االخرى وتهيئة االأجواء 
املنا�شبة لهم وحثهم على بذل املزيد 
من اجلهود من اجل اإتقان املهارات 
البطوالت  يف  وامل�شاركة  الريا�شية 
ب��ك��ل ث��ق��ة واق���ت���دار وحت��ق��ي��ق نتائج 
متميزة ترفع ا�شم بالدهم عاليا يف 

املحافل االإقليمية والدولية.
اأن حتقيق النجاح  واأ�شار �شموه اإىل 
واالجن��ازات يف اأي جمال ال يتحقق 
وهذا  اجلميع  وت��ع��اون  بتكاتف  اال 
م��ا ق���ام ب��ه اأول���ي���اء اأم����ور الالعبني 
مع  الفعالة  م�شاركتهم  خ��الل  م��ن 
املدر�شة  وخ��ا���ش��ة  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات 
والتن�شيق فيما بينهم من اجل اإيجاد 
فر�شة منا�شبة الأبنائهم يف التدريب 
اجلوجيت�شو  ري���ا����ش���ة  ومم���ار����ش���ة 
للوقت  وتنظيمهم  اإدارت��ه��م  وح�شن 
العلمي  حت�شيلهم  يتاأثر  ال  بحيث 
التفوق  يف  اأب��ن��اوؤن��ا  حققه  م��ا  وه���و 
وتطوير  ج����ان����ب  م����ن  ال����درا�����ش����ي 
من  اللعبة  يف  وقدراتهم  مهاراتهم 
اآخ���ر. ول��ف��ت �شمو ويل عهد  ج��ان��ب 
اأبوظبي اإىل اأن االهتمام بالريا�شة 

كونها  يف  لي�س  املختلفة  ب��اأن��واع��ه��ا 
تهتم ببناء القدرات اجل�شدية فقط 

ب���ل ل���دوره���ا اأي�����ش��ا يف غ���ر����س روح 
والتحلي  ال����ذات  واإث���ب���ات  ال��ت��ح��دي 

بالنف�س  والثقة  والعزمية  ب���االإرادة 
ال�شريفة  وامل��ن��اف�����ش��ة  واالن�����ش��ب��اط 

قادر  جيل  خلق  اج��ل  من  والتعاون 
ع��ل��ى ال���ع���ط���اء واالب��������داع وه�����ذا ما 

اجلوجيت�شو  ري���ا����ش���ة  ب���ه  ت�����ش��اه��م 
بجانب الريا�شات االخرى.

وتوجه �شموه اإىل اأولياء اأمور الطلبة 
من  ح�شادهم  نتائج  على  بالتهنئة 
وبناتهم  اأب��ن��اوؤه��م  م��ا حققه  خ��الل 
البطوالت  يف  ط��ي��ب��ة  ن���ت���ائ���ج  م����ن 
�شموه  و���ش��دد   .. وال��دول��ي��ة  املحلية 
ك�شريك  اال����ش���رة  دور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
وميول  م��واه��ب  تنمية  يف  اأ���ش��ا���ش��ي 
بدعمهم  م���رورا  اأبنائهم  وه��واي��ات 
وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى مم���ار����ش���ة تلك 
..مطالبا  عليها  وحثهم  ال��ه��واي��ات 
العطاء  ه��ذا  يف  باال�شتمرار  اإي��اه��م 
لتحقيق  اجل��م��ي��ع  ج��ه��ود  لتتظافر 
امل��زي��د م��ن االجن����ازات خ��دم��ة لهذا 

الوطن الغايل.
انه  اب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �شمو  وق���ال 
اأ���ش��ب��ح ل��دي��ن��ا م���واه���ب واع�����دة لها 
الريا�شة  ه���ذه  يف  ح��اف��ل  م�شتقبل 
حت��ت��اج م��ن��ا يف ال��وق��ت احل����ايل اىل 
ال��الزم لها  الدعم  رعايتها وتقدمي 
وتعزيز التعاون بني البيت واملدر�شة 

واملوؤ�ش�شات الريا�شية.
م���ن ج��ان��ب��ه��م اأع�����رب اأول����ي����اء اأم����ور 
وامتنانهم  �شكرهم  ع��ن  ال��الع��ب��ني 

لرعايتها  احل���ك���ي���م���ة  ل����ل����ق����ي����ادة 
وتوفري  ال��وط��ن  ب��اأب��ن��اء  واهتمامها 
الدعم لهم يف كافة املجاالت وهو ما 
اثمر حتقيق العديد من االجنازات 
����ش���واء ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال���ث���ق���ايف اأو 
اأو  االج���ت���م���اع���ي  اأو  االق���ت�������ش���ادي 

الريا�شي.
امتنانهم  خ���ال�������س  ع����ن  وع��������ربوا 
ال�����ش��ي��خ حممد  ���ش��م��و  اأول  ل��ل��ف��ري��ق 
متابعته  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
امل�����ش��ت��م��ر لهذه  امل���ب���ا����ش���رة ودع���م���ه 
الريا�شة و�شائر الريا�شات االخرى 
ا�شتقبالهم  ل�����ش��م��وه  م��ق��دري��ن   ..

والأبنائهم.
املزيد  بذل  على  �شموه  عاهدوا  كما 
�شواء  والعطاء  والعمل  اجلهد  من 
اإع����داده����م  اأو  ع��م��ل��ه��م  م����واق����ع  يف 
الأب��ن��ائ��ه��م خل��و���س امل��ن��اف�����ش��ات ومبا 
ت���ق���دم ورفعة  ك���ل  ل��ل��وط��ن  ي��ح��ق��ق 
وح�شر املقابلة عبداملنعم الها�شمي 
و�شعادة  جيت�شو  اجل��و  احت��اد  رئي�س 
املدير  ال����ظ����اه����ري  ����ش���امل  حم���م���د 
التنفيذي لقطاع العمليات املدر�شية 
مبجل�س اأبوظبي للتعليم وعدد من 

امل�شوؤولني.

اأ�سرتاليا تهزم الأردن وتقرتب من املونديال

هـــزاع بـــن زايـــد ي�ستقبـــل رئــي�س 
جملـــ�س اإدارة نــــادي الو�ســـــــــل

�أكد على �لدور �ملحوري لالأ�صرة يف تن�صئة �لأبناء 

حممـــد بـــن زايـــد ي�ستقـبـــــل اأوليـــــاء اأمـــور لعـبـــــي اجلــــوجيت�ســــــــو 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/10/18م   املودعة حتت رقم: 163968 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     

 با�ش��م: �شركة اأعمال املياه والطاقة الدولية 
 وعنوانه:طريق امللك عبد العزي�ز، �س.ب.: 321، الري�ا�س 11411، اململكة العربية ال��شعودية 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
الدعاية واالإع��الن؛ اإدارة االأعمال مبا يف ذلك يف جماالت الطاقة وحتلية املياه؛ توجيه االأعمال مبا يف ذلك 
الطاقة  املهنية لالأعمال يف جماالت  اال�شت�شارات  املكتبي؛  الن�شاط  املياه؛ تفعيل  الطاقة وحتلية  يف جماالت 
وحتلية املياه؛ امل�شاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية وال�شناعية مبا يف ذلك يف جماالت الطاقة وحتلية املياه؛ 
خدمات توفري اأو تاأمني للغري؛ خدمات امل�شورة واملعلومات واال�شت�شارات املتعلقة باأي من اخلدمات املذكورة 

اأعاله. 
 35  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة "ACWA POWER" املكتوبة باللغة الالتينية وبطريقة  و�شف العالمة:  
مميزة كما هو مو�شح يف ال�شكل املبني اأعاله.

 اال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/10/18م   املودعة حتت رقم: 163972 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     

 با�ش��م: �شركة اأعمال املياه والطاقة الدولية 
 وعنوانه:طريق امللك عبد العزي�ز، �س.ب.: 321، الري�ا�س 11411، اململكة العربية ال��شعودية 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأجهزة حماية  املتعلقة بها؛ بحث وت�شميم وتطوير  العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم  اخلدمات 
البيئة مبا يف ذلك املعدات البحرية وخممدات ال�شجيج وحمطات التحلية ومبادالت حرارية بتربيد هوائي؛ 
خدمات البحث والتحليل ال�شناعي؛ ت�شميم وتطوير مكونات وبرجميات احلا�شوب؛ تدقيق وتقييم وتقدمي 
امل�شورة ب�شاأن ا�شتهالك الطاقة و�شالمة كفاءة االأجهزة الكهربائية؛ توليد ونقل وتوزيع الكهرباء؛ خدمات 

امل�شورة واملعلومات واال�شت�شارات املتعلقة باأي من اخلدمات املذكورة اأعاله. 
 42  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة "ACWA POWER" املكتوبة باللغة الالتينية وبطريقة  و�شف العالمة:  
مميزة كما هو مو�شح يف ال�شكل املبني اأعاله.

 اال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816



ه�سام عبا�س: علمت بحكم حب�سي من الإعالم 
يف مفاجاأة للجميع، اأ�شدرت حمكمة جنح مدينة ن�شر حكها بحب�س الفنان 
ه�شام عبا�س عامني وكفالة ع�شرة اآالف جنيه، وتعوي�س مدين قيمته 40 
األف جنيه، وذلك ب�شبب اتهامه بالن�شب على طبيبة باع لها عقارا �شادرا 

له قرار اإزالة.
الفنان ه�شام عبا�س اأكد اأنه علم باحلكم ال�شادر مثله مثل بقية النا�س عرب 
و�شائل االإعالم، باعثا بر�شالة طماأنة اإىل جمهوره باأن احلكم غيابي، واأن 
هناك ا�شتئنافا عليه �شيقوم بتقدميه، م�شريا اإىل اأنه �شيعقد خالل اليومني 
املقبلني جل�شة مع املحامي اخلا�س به من اأجل بحث كافة ال�شبل القانونية 
اخلا�شة باملو�شوع من اأجل اإنهائه، خا�شة واأنه مل يتلق اأي �شيء بخ�شو�س 
هذه الق�شية من البداية، ومل يعلمه اأحد باأن هناك دعوى موجهة �شده، 

لذا تفاجاأ باحلكم مثل اجلميع.
واأ�شار عبا�س باأنه متواجد يف منزله، واأنه يقوم بالعمل على األبومه اجلديد 
الذي اأو�شك على االنتهاء منه وطرحه يف االأ�شواق، بعد اأن ظل يعمل عليه 
قد  ك��ان  التي  االأغنيات  من  ع��دد  بتغيري  ق��ام  حيث  كاملة،  �شنوات  لثالث 
جتري  التي  لالأو�شاع  منا�شبة  تعد  مل  واأنها  خا�شة  �شابقا،  عليها  ا�شتقر 
االألبوم  لطرح  النهائي  امل��وع��د  على  ي�شتقر  مل  ولكنه  احل���ايل،  ال��وق��ت  يف 
باالأ�شواق، واإن كان هناك موعد مبدئي هو عيد الفطر املقبل من اأجل طرح 
االألبوم، ومن املقرر اأن يقوم عبا�س باإنتاج االألبوم على نفقته اخلا�شة على 
ع��دد من  االأل��ب��وم مع  التوزيع، ويتعاون يف  اأخ��رى عملية  �شركة  اأن تتوىل 
الذي  ال�شافعي  واأمري طعيمة وعزيز  اأمين بهجت قمر  اأبرزهم  ال�شعراء؛ 

يقدم ثالث اأغنيات يف االألبوم.

روجينا وغادة عبدالرازق معًا يف رم�سان
تطّل املمثلة امل�شرّية روجينا بني م�شل�شلي نقطة �شعف مع املمثل ال�شوري 

جمال �شليمان، و حكاية حياة مع املمثلة امل�شرية غادة عبد الرازق.
رومان�شية  فتاة  وهي  �شليمان  �شقيقة  دور  االأول  العمل  يف  روجينا  جت�شد 
تعاين من نقطة �شعف تتواجد يف حياتها، وي�شارك يف بطولة امل�شل�شل رانيا 
فريد �شوقي، هالة فاخر، فريال يو�شف، فيدرا، ريهام حجاج، �شناء يو�شف، 

نا�شر �شيف، اأ�شرف م�شيلحي، عالء زينهم.
، وال��ذي يجمعها  اأح��داث دوره��ا مب�شل�شل حكاية حياة  كما ت�شّور روجينا 

بغادة عبد الرازق لتج�شد �شخ�شية �شيدة اأعمال �شريرة.
وي�شارك يف بطولة العمل املطرب خالد �شليم واأحمد زاهر ورزان مغربي، 
واإخراج  �شليم،  ومها  ال���رازق  عبد  غ��ادة  واإن��ت��اج  �شالمة،  اأمي��ن  تاأليف  م��ن 

حممد �شامي.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

روبـــــي متهمــــة 
بالإ�ساءة اإىل املمر�سات

ه���اج���م���ت ن���ق���اب���ة ال���ت���م���ري�������س يف 
دعوى  ب��رف��ع  روب���ي  املغنية  م�شر 
االإ�شاءة  بتهمة  ���ش��ده��ا  ق�شائية 
احلرامي  فيلم  يف  املمر�شات  اإىل 
�شخ�شية  جت�شد  ح��ي��ث  وال��ع��ب��ي��ط 

ممر�شة �شيئة ال�شمعة.
ووفقا جلريدة البيان االإلكرتونية، 
قالت روبي اإنها لي�س لديها عالقة 
بهذا االأم��ر، فهي قدمت دوره��ا يف 
منتج  اإىل  الرجوع  وميكن  الفيلم، 

العمل.
واأ���ش��ادت روب��ي بالعمل مع كل من 
ال�شاوي،  وخ���ال���د  ���ش��ال��ح  خ���ال���د 
م�شرية اإىل اأن العمل معهما متعة 

وخربة ال ميكن جتاهلها.
م�شر  يف  التمري�س  نقابة  وكانت 
اإق��ام��ة دع���وى ق�شائية  ق��د ق���ررت 
يلعب  ال��ذي  الفيلم  عر�س  لوقف 
ب���ط���ول���ت���ه خ����ال����د ����ش���ال���ح وخ���ال���د 
ال�شاوي، و�شحبه من دور العر�س، 
الإ�شائته اإىل املهنة واإظهار املمر�شة 

ب�شورة غري الئقة.

الر�سوة بدرو�س جمانية 
ح���اول راك���ب دراج���ة ه��وائ��ي��ة التمل�س م��ن خم��ال��ف��ة، من 
خالل عر�س خدماته كمدرب لياقة بدنية على ال�شرطي. 
ونقلت �شحيفة نيويورك بو�شت االأمريكية عن حمققني 
ب�شبب  اإي��ق��اف��ه  مت  ع��ام��اً   30 فيكو  وي�شلي  اأن  اأم��ريك��ي��ني، 
قيادته دراجته على ممر امل�شاة يف بروكلني. وقال املحققون 
اأمام  له  ال�شرطي  ا�شتدعاء  من  التمل�س  ح��اول  فيكو  اإن 
اإعطاءه  ال�شرطي  على  عار�شاً  املخالفة،  ب�شبب  املحكمة 
بلوغه هذه  البدنية مقابل عدم  اللياقة  درو�شاً خا�شة يف 
اأن حيلة فيكو مل تنجح، ويواجه االآن تهماً  املرحلة. غري 

بالر�شوة، اإ�شافة اإىل قيادة دراجته على ممر للم�شاة.

ف�سال من العمل ب�سبب الرق�س 
بعودة  ام�����س  نيوزيلندا  يف  العمل  ع��الق��ات  هيئة  ق�شت 
بعد  نيوزيلندية  األ��ب��ان  ���ش��رك��ة  ال��ع��ام��ل��ني يف  م��ن  اث��ن��ني 

ف�شلهما الأدائهما رق�شة هارمل �شيك يف مكان العمل.
وكانت �شركة فونتريا ف�شلت هرني تاوفوا وكريغ فلني 
يوتيوب ظهرا  ت�شجيالت م�شورة على موقع  بعد ر�شد 
ال�شركة  ال�شهرية يف م�شنع  الرق�شة  يوؤديان  وهما  فيها 
يف مدينة اأوكالند. وقالت فونتريا اآنذاك اإن الت�شجيالت 
وال�شالمة  ال�شحة  ملعايري  انتهاكات  اأظ��ه��رت  امل�����ش��ورة 
دون  ف�شلهما  ي��ربر  ه��ذا  اأن  م�شيفة  �شلوك،  �شوء  ت�شكل 

�شابق اإنذار.
اأي  هناك  لي�س  اإن��ه  قالت  العمل  هيئة عالقات  اأن   غري 
دليل على وقوع حوادث اأو اإ�شابات اأو اأ�شرار للممتلكات، 
وق�شت بعودة الرجلني اإىل عملهما موؤقتا انتظارا لعقد 
جل�شة ا�شتماع لهما. وكان 15 عامال اأ�شرتاليا من عمال 
العام بعد  �شابق هذا  املناجم ف�شلوا من عملهم يف وقت 
ن�شر ت�شجيل م�شور الأنف�شهم وهم يوؤدون رق�شة هارمل 
�شيك يف منجم ذهب حتت االأر���س على ال�شاحل الغربي 

الأ�شرتاليا.

ت�سعينية ت�سري على حافة برج 
اأرادت كندية اأن حتتفل بطريقة مميزة يف عامها ال� 90، 
ف��ق��ررت ال�����ش��ري ع��ل��ى ح��اف��ة ب���رج ت��ورن��ت��و، اأك����رث اأماكن 
العامل خطورة. وذكرت )هيئة االإذاعة الكندية( اأن بيتي 
كونفوري، �شارت على حافة برج )�شي اإن( يف تورنتو، الذي 
يبلغ ارتفاعه 364 مرتاً. وح�شر هذه املنا�شبة اأفراداً من 
كونفوري  قلب  اأن  ويبدو  عائلتها.  يف  خمتلفة  اأجيال   3
بالتزلج على  اأعربت عن رغبتها  ال يعرف اخل��وف، فقد 

الهواء يف عيد ميالدها ال� 91.

اإيطايل.. اأحرقته نار الهجر 
تويف رجل اإيطايل يف العقد اخلام�س من عمره، بعد اأن 
اأ�شرم النريان يف نف�شه اأمام منزل زوجته التي تخلت عنه 

ورف�شت العودة اإليه. 
وذكرت وكالة االأنباء االإيطالية )اأن�شا( اأن الرجل البالغ 
53 عاماً تويف ام�س الثالثاء بعد يومني من  من العمر 
منزل  باب  طرق  الرجل  وك��ان  نف�شه.  يف  النريان  اإ�شعال 
رمى  ث��م  االأح���د،  ظهر  بعد  كا�شريتا  منطقة  يف  زوج��ت��ه 

الوقود على نف�شه واأ�شرم النار.

خاليا يف الدماغ م�سوؤولة عن احلب 
وجدت درا�شة جديدة اأن املراهقني يتعلمون الوقوع يف احلب عندما تتطّور خاليا حمددة يف اأدمغتهم خالل فرتة 

البلوغ ما ي�شاعدهم على املغازلة واإيجاد احلبيب.
اأدمغة الثدييات تطّور خاليا  اأن  اأن الباحثني يف جامعة مي�شيغان وجدوا  وذكرت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية 

جديدة يف منطقة اللوزة خالل فرتة املراهقة، وهذه املنطقة تلعب دوراً اأ�شا�شياً يف عملية معاجلة امل�شاعر.
�شلوك  لل�شلوك االجتماعي، وخ�شو�شاً  املناطق مهمة  اإن هذه  الدرا�شة ماغي همر،  امل�شوؤولة عن  الباحثة  وقالت 
التزاوج.. وبالتايل ظننا اأن اخلاليا التي ت�شاف اإىل هذه االأجزاء الدماغية خالل البلوغ قد تكون مهمة يف وظيفة 

االإجناب عند البالغني .
ومن اأجل اختبار هذه الفكرة، حقن الباحثون ذكور الفئران مبادة كيميائية تظهر اخلاليا اجلديدة خالل البلوغ.

وعندما بلغت الفئران، �شمح لها الباحثون بالتفاعل والتزاوج مع االإناث.
وراقب العلماء فوراً اأدمغة الفئران بعد التالقي، ووجدوا اأن خاليا جديدة منت خالل فرتة البلوغ يف منطقة اللوزة 

ومناطق مرتبطة اأخرى.
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م�سا�سـة دمـــاء حقيقيـة 
مل يعد وجود م�شا�شي الدماء جمرد اأ�شطورة، بعد اأن تبني اأن 
دائم  ب�شكل  الدماء  بن�شلفانيا االأمريكية ت�شرب  امراأة يف والية 
ال��ق��وة وال�شحة.  يعطيها  اأم���راً  ه��ذا  اأن  وت��وؤك��د  ع��ام��اً،   30 منذ 
 45( كابلز  جوليا  اأن  اال��ربي��ط��ان��ي��ة،  م���ريور  �شحيفة  واأف����ادت 
�شهرياً حوايل  ت�شرب  دماء حقيقية، وهي  عاماً(، هي م�شا�شة 
ولفتت  بالدماء.  لها طوعاً  يتربعون  اأ�شخا�س  دم من  ليرتين 
اإىل اأن كابلز، هي اأم ل�شبيني اأحدهما يف ال�11 والثاين يف ال�24، 
وهي ت�شرب الدماء منذ 30 عاماً. وذكرت اأن اأ�شخا�شاً يتطوعون 
�شممتها  معقمة  �شكاكني  ت�شتخدم  وهي  بالدم،  للمراأة  للتربع 
�شخ�شياً لتقطع اأماكن يف اأج�شامهم وت�شرب الدماء التي ت�شيل. 
وقالت كابلز: اأنا اأعلم اأن ال غذاء كثري يف الدماء لكن يبدو اأن 
اأكرث  اأنها  ت�شعر  اأنها  اإىل  واأ���ش��ارت   . بعد  تكت�شف  قيمة مل  فيه 
م�شتمر.  ب�شكل  ال��دم��اء  ت�شرب  عندما  وط��اق��ة  و�شحة  ج��م��ااًل 
اأن حبها للدماء بداأ يوم كانت �شابة �شغرية، وحتديداً  وذك��رت 
يوم كانت تقّبل اأحد املراهقني، ف�شعرت برغبة �شديدة يف ع�شه 
واأحبت املذاق. واأ�شافت اأنها مل تبداأ �شرب الدماء ب�شكل دائم اإال 

عند لقائها بزوجها ال�شابق دونالد )49 �شنة( يف العام 2000.

تقتل خطيبها بكعب حذائها
حذائها  بكعب  خطيبها  �شرب  بتهمة  اأمريكية  ام���راأة  اعتقلت 
حتى املوت، موؤكدة اأنها قامت بذلك دفاعاً عن النف�س. وقالت 
اآنا  اإن عنا�شراً منها ا�شتجابوا، الت�شال من،  �شرطة هيو�شن، 
ليليا تروخيو 44 عاماً ، تبلغهم فيه عن تعر�شها العتداء، ما 
قادهم اإىل �شقة فخمة يف املدينة. واأ�شافت ال�شرطة اأن تروخيو 
نف�شها فتحت الباب للعنا�شر الذين عرثوا على خطيبها، اآلف 
هيو�شن،  جامعة  يف  اأ�شتاذ  وهو   ، عاماً   56 اآندر�شون  �شتيفان 
جثة هامدة على االأر�س، مع اإ�شابات متعددة يف راأ�شه، وقد مت 
اإعالن وفاته فوراً. واعتقلت تروخيو عندئٍذ بتهمة القتل قرابة 
اأّكدت  جهتها،  وم��ن  االأول.  اأم�����س  �شباح  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال�شاعة 

تروخيو اأنها قامت بذلك دفاعاً عن النف�س.

يدفع ابنه حتت القطار 
اأبنه املري�س نف�شيا بدفعه حتت عجالت  اأقبل م�شن على قتل 
اأبنه الذى اأ�شيب ببرت بالقدم  القطار و لكن �شاء القدر جناة 
�شرطة  ق�شم  ماأمور  وك��ان   . الي�شرى  باليد  واإ�شبعني  اليمنى 
اأول املنتزة قد تلقى بالغا باإ�شطدام القطار ب�شخ�س مبحطة 
فيكتوريا بالفح�س تبني انه اثناء �شري قطار اأبو قري باملحطة 
امل�شار اإليها اإ�شطدم ع.م. �شن 34 عامل مقيم دائرة الق�شم مما 
اأدى الإ�شابته ببرت بالقدم اليمنى وعدد 2 ا�شبع باليد الي�شرى 
وب�شوؤال   . ا�شتجوابه  الميكن  اجلامعى  للم�شت�شفى  نقله  مت 
اأثناء  املجنى عليه  �شاهد  ان��ه  ق��رر  ب��االإب��الغ  ق��ام  �شاحب حمل 
اإليها  61 �شنة خياط باملحطة امل�شار  �شريه ب�شحبة والده م.اأ. 
القطار  اأ�شفل عجالت  بدفعه  وال��ده  ق��ام  القطار  ق��دوم  وح��ال 
باأن جنله  واأ�شاف  اأنكر  . مبواجهته  اإ�شابته  اأدى حلدوث  مما 
يعانى من مر�س نف�شي يعالج منه واأثناء �شريه باملحطة امل�شار 
اإليها اأختل توازنه و�شقط على �شريط ال�شكه احلديد مما اأدى 

الإ�شطدام القطار به كلفت املباحث بالتحرى عن الواقعة.
املمثلة اإميي رو�شيوم لدى و�شولها حل�شور مهرجان جوائز اختيار النقاد ال�شنوي الثالث يف فندق بيفريل هيلتون بلو�س اأجنلي�س. )اأ ف ب(

كو�ســــبي يطالــب
 بالقتـــداء بامل�سلـــمني

ال�شهري  االأم���ري���ك���ي  امل��م��ث��ل  ط��ال��ب 
االأمريكي  امل��ج��ت��م��ع  ك��و���ش��ب��ي  ب��ي��ل 
امتناعهم  يف  بامل�شلمني  ب��االح��ت��ذاء 
عن �شرب الكحول واهتمامهم ببناء 
افتتاحية  كو�شبي يف  وق��ال  االأ���ش��رة. 
نيويورك بو�شت يجب اأن نكون اأ�شبه 
يجيدون  امل�شلمني  اإن  ب��امل�����ش��ل��م��ني، 
التزاماً  اأك��رث  واأن��ه��م  اأبنائهم  تربية 
وعوائلهم،  ل��ن�����ش��ائ��ه��م  واح�����رتام�����اً 
ال�شود  ب��االأم��ري��ك��ي��ني  م�����ش��ت�����ش��ه��داً 
ي�شيطرون  اإن���ه���م  ح��ي��ث  امل�����ش��ل��م��ني، 
الأنهم  امل���رم���وق���ة  ال���وظ���ائ���ف  ع���ل���ى 
وتعليمهم  اأبنائهم  برتبية  مهتمون 
وحتى تزويجهم. وتابع اأن امل�شلمني 
حت�شراً،  واأك���رث  تعلماً  اأك��رث  ال�شود 
التي  الرديئة  االأ�شاليب  حم��ّذراً من 
تنخر حياة املجتمع االأمريكي. ويعد 
يف  امل��رم��وق��ني  املثقفني  م��ن  كو�شبي 
االأم���ري���ك���ي، وه���و �شاحب  امل��ج��ت��م��ع 
امل��ق��ول��ة ال�����ش��ه��رية ال اأع����رف م��ا �شر 
النجاح ولكن اأعرف �شر الف�شل وهو 

حماولة اإر�شاء اجلميع .  

هواتف ذكية 
حلماية الطيور

تطبيقاً  ب��ري��ط��ان��ي��ون  ع��ل��م��اء  اأط���ل���ق 
تاأثري  مدى  لقيا�س  الذكية  للهواتف 
املائية يف  عمليات البناء على الطيور 
املناطق املحمية. وذكرت )بي بي �شي( 
اأن التطبيق يحتوي على ن�شائح حول 
على  التطويرية  امل�شاريع  توؤثر  كيف 
�شعيد التلوث بال�شجيج وغريها من 
م�شببات االإزعاج على �شلوك الطيور. 
وقد طّور باحثون من جامعة هول يف 
بريطانيا التطبيق امل�شتند اإىل درا�شة 
البيئة.  وك���ال���ة  م���ن  ب��ط��ل��ب  اأج���ري���ت 
وياأمل الباحثون اأن ي�شهم التطبيق يف 
احلّد من امل�شاكل الناجتة عن اأعمال 
واأ�شاروا  الفي�شانات.  ملواجهة  البناء 
مل�شاعدة  م�����ش��ّم��م  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اأن  اإىل 
تقييم  على  ال��ب��ن��اء  م�شاريع  وا���ش��ع��ي 
املبا�شرة  قبل  لها  املحتملة  التاأثريات 
م�شتويات  ق��ي��ا���س  خ����الل  م���ن  ب���ه���ا، 
ما  م�����ش��روع  ت��اأث��ري  وم���دى  ال�شجيج 

على الطيور القاطنة يف املنطقة.

ث��م��ن ن��ا���ش��ر خل��ري��ب��اين ال��ن��ع��ي��م��ي ���ش��اح��ب حديقة 
تقدمي  يف  العليا  ال��ق��ي��ادة  دور  للحيوانات  االإم�����ارات 
الدعم املعنوي واالأدبي للمبدعني واملبدعات من اأبناء 
دولة االإمارات موؤكدا اأن الدولة ال تدخر جهدا اأو ماال 
املجاالت.  جميع  يف  واملبدعني  املواهب  دع��م  �شبيل  يف 
جاء ذلك خالل االحتفال بت�شليم االإماراتي الدكتور 
الب�شرية  اخل��دع  االأو�شكار  جائزة  املن�شوري  منت�شر 
العاملي  امل��رك��ز  م��ن  عليها  ح�شل  التي  اخلفة  واأل��ع��اب 
ل��ل�����ش��ح��رة يف ن��ي��وي��ورك ك����اأول ���ش��اح��ر ع��رب��ي يح�شل 
ع��ل��ى ج��ائ��زة االأو���ش��ك��ار مل��رت��ني ع��ل��ى ال��ت��وايل بالرغم 
مبوجبها  متنح  التي  واملعايري  ال�شروط  �شعوبة  من 
هذه اجلائزة. واأب��دى النعيمي يف كلمته التي وجهها 
اأقيمت  التي  الكبرية  االحتفالية  احل�شور خالل  اإىل 
الباهية  منطقة  يف  للحيوانات  االإم����ارات  حديقة  يف 
على  منت�شر  ال��دك��ت��ور  بح�شول  ���ش��ع��ادت��ه  ب��اأب��وظ��ب��ي 
ه��ذه اجل��ائ��زة وه��ذا االإجن���از املتفرد. ورح��ب برئي�س 
توين  الدكتور  لل�شحرة  العاملي  امل��رك��ز  اإدارة  جمل�س 
الدكتور  لت�شليم  خ�شي�شا  ح�����ش��ر  ال����ذي  ح�����ش��ي��ن��ي 
منت�شر املن�شوري جائزة االأو�شكار لالألعاب ال�شحرية 
وقال اإن العرو�س املثرية لالإماراتي الدكتور منت�شر 
املن�شوري اأدخلت البهجة يف نفو�س رواد احلديقة التي 

جميع  يف  التحتية  البنية  تطوير  يف  ب��ج��دارة  جنحت 
اإمارة  يف  احليوانات  حديقة  اأن  اإىل  الفتا   .. املجاالت 
اأبوظبي تعترب جزءا من هذه املنظومة املكملة الإدخال 
ال�شعادة والبهجة يف نفو�س املواطنني واملقيمني. من 
االإجن��از غري  �شعادته بهذا  ت��وين ح�شيني  اأك��د  جانبه 
م�شجل  منت�شر  ال��دك��ت��ور  اأن  اإىل  م�شريا   .. امل�شبوق 
دولة  اإن  واأ�شاف  لل�شحرة.  العاملي  املركز  ر�شميا لدى 
االإمارات ولبنان هما الدولتان العربيتان الوحيدتان 
احل��ا���ش��ل��ت��ان ع��ل��ى ع�����ش��وي��ة م��رك��ز ال�����ش��ح��رة العاملي. 
للعامليني  اإال  االأو�شكار ال متنح  اإن جائزة  وق��ال توين 
اأمثال ديفيد كوبر  يف اخلدع الب�شرية واألعاب اخلفة 
اأدبية  قيمة  م��ن  لها  مل��ا  املتميزين  م��ن  وغ���ريه  فيلد 
اأف�شل  م��ن  املن�شوري  اأن  م��وؤك��دا   .. كبرية  ومعنوية 
االأو�شط  ال�شرق  مبنطقة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  املخت�شني 
حيث قدم خالل �شهرين فقط اأكرث من 280 عر�شا 
متميزا يف دولة االإمارات العربية املتحدة وح�شل على 
هذه اجلائزة للمرة الثانية على التوايل. واأ�شار اإىل اأن 
كانبيج  االأو�شكار مت تقدميها الأول مرة لداك  جائزة 
من كندا عام 1968 وبلغ عدد احلا�شلني عليها حتى 
االأول  املن�شوري  100 منهم ويعترب  2013 نحو  عام 

احلا�شل على هذه اجلائزة عربيا.

اإماراتي يت�سلم جائزة الأو�سكار يف اخلدع الب�سرية

العائلة الربيطانية تر�سل 1768 ر�سالة ن�سية كل عام 
اأظهرت درا�شة جديدة ام�س الثالثاء اأن العائلة الربيطانية احلديثة ُتر�شل 1768 ر�شالة ن�شية، و 520 ر�شالة 
الكرتونية، وتتحدث 624 مرة عرب الهاتف مع اأحبائها كل عام. ووجدت الدرا�شة، التي ن�شرتها �شحيفة ديلي 
ميل ، اأن العائالت الربيطانية احلديثة �شارت اأكرث ارتباطاً بالعامل اخلارجي من اأي وقت م�شى بف�شل 

تنفق  احلديثة  الربيطانية  العائلة  اإن  وقالت  منازلها.  يف  الكمبيوتر  واأجهزة  النقالة  الهواتف  توفر 
من الوقت ما ي�شل اإىل 68 �شاعة على املكاملات الهاتفية وتتبادل 468 ر�شالة على مواقع التوا�شل 
االجتماعي، مثل في�شبوك اأو تويرت، كل عام، وير�شل اأفرادها كل اأ�شبوع 34 ر�شالة ن�شيه اإىل ن�شفهم 

االآخر واأوالدهم، اأي ما جمموعه 1768 ر�شالة كل عام. واأ�شافت الدرا�شة اأن توفر اأجهزة االت�شال 
احلديثة جعل اأفراد العائالت احلديثة ك�شولني اإىل درجة اأنهم ي�شتخدمون هذا االأجهزة للتوا�شل 

مع بع�شهم البع�س داخل منازلهم. واأ�شارت اإىل اأن العائلة الربيطانية احلديثة تر�شل كل اأ�شبوع 10 
ر�شائل الكرتونية اأو 520 ر�شالة كل عام، اإىل جانب 468 ر�شالة على ال�شبكات االجتماعية، وتنفق من 

الوقت ما يعادل �شاعة و 18 دقيقة يف املكاملات الهاتفية مع االآباء واالأمهات واالأبناء كل اأ�شبوع. 


