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جنم الراليات الإماراتي يعود للم�شاركة
 يف بطولة العامل للراليات اآمالً بحظ اأوفر

عربي ودويل

بعثة الهالل الأحمر اإىل الفلبني تقدم اآلف ال�شالل 
الإغاثية اإىل الأ�رس املنكوبة جراء اإع�شار بوفا

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

قانون العزل ال�ّشيا�شي يف تون�ص 
يحافظ على عنا�رس الّت�شويق..! 

•• باري�س-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل فى باري�س م�شاء ام�س ال�شيد 
جان مارك اأيرولت رئي�س وزراء فرن�شا الذي ا�شتقبل �شموه فى مقر رئا�شة 
جمل�س الوزراء بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال��وزراء الفرن�شي  اأج��ري �شموه مباحثات مع رئي�س  ويل عهد دب��ي. وقد 
االمارات  دول���ة  ب��ن  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  تطوير  �شبل  على  ت��رك��زت 
وف��رن�����ش��ا خ��ا���ش��ة ف��ى ق��ط��اع ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وال��ع��اق��ات االقت�شادية 

والثقافية واالأكادميية التى تربط البلدين وال�شعبن ال�شديقن.
وزار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
اللوفر  متحف  ام�س  ظهر  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
الفرن�شي فى العا�شمة باري�س حيث جتول �شموه فى العديد من ردهات 
فرن�شا  م�شتوى  على  زوارا  واالك���ر  اال�شهر  يعد  ال��ذي  املتحف  وق��اع��ات 
والعامل. وقد اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم على 
ال�شن  لنهر  ال�شمالية  ال�شفة  على  يطل  ال��ذى  املتحف  مقتنيات  بع�س 
الع�شور  زيتية ومتاثيل ومنحوتات متثل  ت�شمل لوحات  والتي  الفرن�شي 

االغريقية والرومانية وامل�شرية وح�شارة باد الرافدين.
اآل مكتوم  من جهة اخرى ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
يف  للمعار�س  ال��دويل  للمكتب  العمومية  اجلمعية  اجتماع  ام�س  �شباح 

مقره يف العا�شمة الفرن�شية باري�س.                  )التفا�شيل �س3-2(

   

افتتاح مركز ال�شيخة فاطمة لعالج 
�شرطانات الثدي والرحم بالرباط 

•• الرباط -وام:

الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة  �شمو  افتتحت 
العام الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�س االأعلى 
لاأمومة والطفولة اأم االمارات و�شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية لا 
وحرم  ال�شرطان  وع��اج  للوقاية  �شلمى  لا  موؤ�ش�شة  رئي�شة  �شلمى 
العاهل املغربي جالة امللك حممد ال�شاد�س ام�س االأربعاء بالرباط 
مركز �شمو ال�شيخة فاطمة لعاج �شرطانات الثدي والرحم واملبي�س 
اال�شت�شفائي اجلامعي  للمركز  التابع  الوطني لاأنكولوجيا  باملعهد 

ابن �شينا مبدينة الرباط مبكرمة من �شموها.

اخلارجية تدعو مواطني الدولة اإىل عدم
 اإدخال ثريا وهواتف ايريديوم اأثناء �شفرهم للهند

•• اأبوظبي-وام:

دعت وزارة اخلارجية مواطني الدولة املتوجهن اإىل جمهورية الهند 
اإىل عدم ادخال اأجهزة و�شائل ات�شاالت القمر ال�شناعي ثريا وهواتف 
اإيريديوم اأثناء �شفرهم اىل الهند. و�شرح �شعادة ال�شفري عي�شى عبد 
اهلل م�شعود الكلباين مدير اإدارة �شوؤون املواطنن يف وزارة اخلارجية 
و�شائل  ا���ش��ت��خ��دام  حت��ظ��ر  ال��ه��ن��د  يف  املخت�شة  ال�شلطات  ام�������س..اأن 
االأرا�شي  على  ايريديوم  وه��وات��ف  ثريا  ال�شناعي  القمر  ات�شاالت 
الربيد  يف  م�شتقبلها  اأو  حاملها  تعر�س  عليه  يرتتب  مما  الهندية 

للم�شائلة القانونية. حممد بن را�شد خال لقائه رئي�س الوزراء الفرن�شي )وام(

زار اللوفر و�شهد اجتماع اجلمعية العمومية للمكتب الدويل للمعار�س يف باري�س

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س الوزراء الفرن�شي تطوير ال�شراكة اال�شرتاتيجية بني البلدين
الإمارات توؤكد اأهمية ال�شراكات يف عر�شها ملف دبي اإك�شبو 2020

�شنودن يتعهد بالك�شف عن املزيد 
حول مراقبة وا�شنطن لالت�شاالت 

•• هونغ كونغ-ا.ف.ب:

ك�شف  ال��ذي  �شنودن  ادوارد  اعلن 
ام������ر م����راق����ب����ة اال����ش���ت���خ���ب���ارات 
االم��������ريك��������ي��������ة ل�����ات�����������ش�����االت 
عن  �شيك�شف  ان���ه  االل��ك��رتون��ي��ة 
مبراقبة  تتعلق  ج��دي��دة  عنا�شر 
االت�شاالت يف مقابلة مع �شحيفة 
�شاوث ت�شاينا مورننغ بو�شت، كما 
موقعها  على  ال�شحيفة  اعلنت 

االربعاء.
�شنودن يف مقابلة ح�شرية  وقال 
هونغ  يف  ال�شادرة  ال�شحيفة  مع 
انا  بطا.  وال  خائنا  ل�شت  كونغ 
ال�شحيفة  وا�����ش����ارت  ام����ريك����ي. 
موقعها  ع��ل��ى  ن�شرته  مقطع  يف 
املقابلة  ن�����ش��ر  ق��ب��ل  االل���ك���رتوين 
كاملة اىل ان امل�شت�شار ال�شابق يف 
االمريكية  القومي  االمن  وكالة 
�شيك�شف عنا�شر جديدة �شاعقة 
ب�شاأن االهداف املراقبة من جانب 

الواليات املتحدة.

االحتالل يهدم منزلني
 يف ال�شفة ويتوغل بغزة

•• ال�ضفة-غزة-يوبي اآي:

هدم اجلي�س االإ�شرائيلي، ام�س منزلن وممتلكات ملواطن فل�شطيني يف 
قرية برطعة بجنن يف ال�شفة الغربة.

ونقلت وكالة االأنباء الفل�شطينية الر�شمية) وفا(، عن �شاحب املنزلن 
م��ن جي�س  كبرية  ق��وات  اإن  قوله  قبها،  اأح��م��د عمر  امل��واط��ن  املدمرين 
واأعلنتها  اأغلقتها من كافة اجلوانب،  اأن  القرية بعد  االحتال داهمت 
منطقة ع�شكرية وبا�شرت بهدم وجرف املنزلن اللذين تبلغ م�شاحتهما 
االحتال  قوات  اأن  واأ�شاف  اأ�شخا�س.   7 وياأويان   ، 170 مرتا مربعا 
اخرجت بع�س حمتويات املنزل ومنعتني من اإخراج الباقي، كما هدمت 

اجلرافات برك�س للما�شية والدواجن وغرفة قيد االإن�شاء.
ويف ال�شياق ، توغلت قوة من اجلي�س االإ�شرائيلي، م�شافة حمدودة ،يف 
و�شرعت   ، غ��زة  و�شط قطاع  الربيج  �شرق خميم  الديك  منطقة جحر 
يف اأعمال ت�شوية وجتريف باملنطقة. وقال �شكان حمليون اإن �شت اآليات 
ب�شكل  الع�شكري  من موقع ملكة  انطاقاً  توغلت  اإ�شرائيلية،  ع�شكرية 
حمدود يف اأرا�شي الفل�شطينين يف منطقة جحر الديك �شباحا، بعدما 

اأجرت عمليات مت�شيط وجتريف �شرق حي الزيتون.
ويعترب الفل�شطينيون عمليات التوغل والق�شف خرقاً التفاق التهدئة 
املربم برعاية م�شرية يف ت�شرين الثاين نوفمرب املا�شي، يف اأعقاب عملية 
عامود ال�شحاب التي نفذها اجلي�س االإ�شرائيلي �شد قطاع غزة، و�شقط 

فيها مئات القتلى واجلرحى الفل�شطينين.

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

اأردوغان خال لقائه مع ممثلي املحتجن  )رويرتز(

�شاب من اجلي�س احلر يخرج من اأنقا�س احد املنازل املدمرة للدفاع عن مدينة حلب  )رويرتز(

•• عوا�ضم-وكاالت:

ال�شوري  ال���ن���ظ���ام  ق�����وات  ب������داأت 
مدينة  اأح����ي����اء  اأح�����د  يف  ت��ت��ق��دم 
حم�س و�شط الباد الذي ي�شهد 
حماولة  يف  ع��ن��ي��ف��ة،  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
منها لل�شيطرة على كامل املدينة 
منذ  املحا�شرة  االأح��ي��اء  �شيما  ال 
اأكر من عام، وذلك وفق املر�شد 

ال�شوري حلقوق االإن�شان.
�شيطر  النظام  اإن  املر�شد  وق��ال 
ع���ل���ى اأج���������زاء وا����ش���ع���ة م����ن حي 
ويتقدم  حم�س،  يف  ال�شايح  وادي 
بحذر يف ه��ذا احل��ي ال��ذي ي�شهد 
ويتعر�س  ع��ن��ي��ف��ة  ا����ش���ت���ب���اك���ات 

للق�شف.
كانت  ال���ن���ظ���ام  ق�����وات  اأن  وذك�����ر 
م��وج��ودة يف احل��ي خ��ال الفرتة 
امل��ا���ش��ي��ة، ل��ك��ن��ه��ا مل ت��ك��ن ق����ادرة 
على التقدم ب�شبب وجود قنا�شة 
م�شريا  املعار�شن،  املقاتلن  من 
حيي  ب��ن  يف�شل  احل���ي  اأن  اإىل 
اخلالدية وحم�س القدمية، وهما 
يحا�شرهما  للمعار�شة  معقان 

النظام منذ اأكر من عام.
رامي عبد  املر�شد  واعترب مدير 
ياأتي  ال��ت��ق��دم  ه���ذا  اأن  ال��رح��م��ن 
على  لل�شيطرة  حم��اول��ة  ���ش��م��ن 
م�شريا  ح��م�����س،  م��دي��ن��ة  ك���ام���ل 
على  ال���ن���ظ���ام  ���ش��ي��ط��رة  اأن  اإىل 

طائرة ا�شتطاع تابعة للنظام يف 
الغوطة ال�شرقية بريف دم�شق. 

اللبناين  اجلي�س  اأعلن  ذل��ك  اىل 
انه اتخذ اج��راءات للرد  االربعاء 
�شوري  خ����رق  اي  ع��ل��ى  ال���ف���وري 
ج��دي��د، وذل����ك ب��ع��د ���ش��اع��ات من 
ق�����ش��ف م��روح��ي��ة ���ش��وري��ة و�شط 
ب���ل���دة ح�����دودي�����ة م��ت��ع��اط��ف��ة مع 
ي�شكل  بينما  ال�شورية،  املعار�شة 
لقاء  ال���������ش����وري حم�����ور  ال�����ن�����زاع 

بريطاين امريكي يف وا�شنطن.
اللبناين  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  وق��ال��ت 
يف ب��ي��ان ذي جل��ه��ة ح��ازم��ة، وهو 
ن���ادر احل����دوث جت���اه ���ش��وري��ا، انه 
بعد  م��ن   13:50 ال�شاعة  عند 
�شباحا   10:50( ام�����س  ظ��ه��ر 
تغ(، خرقت طوافة حربية قادمة 
م���ن اجل���ان���ب ال�����ش��وري االأج�����واء 
اللبنانية يف منطقة جرود عر�شال 
)�شرق(، حيث اأطلقت �شاروخن 
�شاحة  باجتاه  بعيدة  م�شافة  من 

البلدة.
وا�شافت اتخذت وحدات اجلي�س 
االإج����راءات  املنطقة  يف  املنت�شرة 
الفوري  للرد  الازمة  الدفاعية 
وان  مم�����اث�����ل،  خ�������رق  اأي  ع����ل����ى 
�شخ�س  ا�شابة  اىل  ادى  الق�شف 

بجروح وا�شرار مادية.
وي���ع���د ه�����ذا ال���ت���ح���ذي���ر ن�������ادرا يف 

التعامل بن لبنان و�شوريا.

مروحية �شورية تق�شف و�شط عر�شال واجلي�س اللبناين يلوح بالرد الفوري

قوات االأ�شد تتقدم يف حم�س ومعارك حمتدمة بحلب

•• انقرة-يو بي اأي:

تق�شيم  م��ي��دان  اإىل  ال��ه��دوء  ع��اد 
ع�شرين  بعد  اإ�شطنبول  بو�شط 
�����ش����اع����ة م������ن امل������واج������ه������ات بن 
وامل��ت��ظ��اه��ري��ن، وذلك  ال�����ش��رط��ة 
اأردوغ���ان مع منظمي  لقاء  قبيل 

االحتجاجات.
وق������د ال���ت���ق���ى رئ���ي�������س ال���������وزراء 
ال��رتك��ي، رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�����ان، 
ام�������س االأرب�����ع�����اء، مب��م��ث��ل��ن عن 
غيزي  م��ن��ت��زه  يف  االح��ت��ج��اج��ات 

بهدف مناق�شة مطالبهم.
وذكرت �شحيفة )زمان( الرتكية 
غولر،  معمر  الداخلية،  وزي��ر  اأن 
عمر  وال�شياحة،  الثقافة  ووزي���ر 
�شيليك، ووزير التخطيط البيئي 
واملدين، اأردوغان بريقدار، ونائب 
والتنمية،  ال��ع��دال��ة  ح��زب  رئي�س 
اأردوغان  رافقوا  �شيليك،  ح�شن 

اإىل االجتماع.

اأن االجتماع ح�شره  اإىل  واأ�شارت 
بن  ت��اي��ان،  ممتاز  اأحمد  املمثل 
ممثلن اآخرين عن االحتجاجات. 
اأردوغ����ان  اأن  ال�شحيفة  واأف�����ادت 
اج����ت����م����ع ق���ب���ي���ل ه�������ذا ال����ل����ق����اء، 
يف  التنفيذي  امل��رك��زي  باملجل�س 
ملناق�شة  والتنمية  العدالة  حزبه 

االح�����ت�����ج�����اج�����ات.  وق��������ال منرب 
ال��ت�����ش��ام��ن م���ع ت��ق�����ش��ي��م، اجلهة 
امل��ن��ظ��م��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ال��ت��ي متثل 
ح���رك���ة االح���ت���ج���اج امل�����ش��ت��م��رة يف 
غيزي، يف بيان، اأنه مل يتم دعوة 
اأي ممثل من املنرب اإىل االإجتماع 

مع اأردوغان.

�شيطرته  ت�شهل  ال�����ش��اي��ح  وادي 
القدمية  ح��م�����س  اأح����ي����اء  ع���ل���ى 

واخلالدية.
مبا�شر  �شوريا  �شبكة  اأف���ادت  وق��د 
بن  دارت  عنيفة  ا�شتباكات  ب���اأن 
اجلي�س احل��ر وق���وات ال��ن��ظ��ام يف 
ح��ي اخل��ال��دي��ة، يف ح��ن توا�شل 
الثقيلة.  باملدفعية  احل��ي  ق�شف 
وقال نا�شطون اإن ا�شتباكات على 
نحو متقطع دارت يف حميط حي 

احلميدية مبدينة حم�س.
وعلى جبهة اأخرى، قال نا�شطون 
اإن كتائب نور الدين زنكي املقاتلة 
يف ح��ل��ب ق��ت��ل��ت ع����ددا م���ن جنود 
النظام ومقاتلي حزب اهلل جنوب 
املركز  واأف�������اد  االأرت�����ي�����ق.  م���ع���ارة 
اجلي�س  ب��اأن  ال�شوري  االإع��ام��ي 
اإ���ش��اب��ات يف �شفوف  اأوق����ع  احل���ر 
ال��ن��ظ��ام وح���زب اهلل جراء  ج��ن��ود 
ِنّبل  ب��ل��دت��ي  يف  معاقلهم  ق�شف 

والزهراء يف ريف حلب براجمات 
ال�شواريخ.

وقد بث نا�شطون �شورا قالوا اإنها 
جلثث مقاتلن تابعن حلزب اهلل 
ولواء اأبي الف�شل العبا�س، قتلوا 
اأثناء حماولتهم اقتحام حي برزة 

يف دم�شق.
يف ه������ذه االأث������ن������اء اأع�����ل�����ن ل�����واء 
متكن  �شوريا  يف  املقاتل  االإ���ش��ام 
اإ�شقاط  م����ن  ع���ن���ا����ش���ره  ب��ع�����س 

الهدوء يعود اىل �شاحة تق�شيم يف ا�شطنبول

اأردوغان يلتقي ممثلني عن املحتجني ويناق�س مطالبهم 
مفر  ال  اأم��ري��ك��ي:  ج���رال 
طالبان  م��ع  امل��ح��ادث��ات  م��ن 

•• لندن-يو بي اأي:

�شي�شرف  اأم���ريك���ي،  ق���ال ج���رال 
منظمة  ق���وات  مهمة  اإن��ه��اء  على 
يف  )ناتو(  االأطل�شي  �شمال  حلف 
اأفغان�شتان، اإنه ال مفر من اإجراء 
حم��ادث��ات م��ع ح��رك��ة ط��ال��ب��ان يف 

مرحلة ما.
دانفورد  جوزيف  اجل��رال  وق��ال 
الربيطانية  االإذاع����������ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
)ب���ي ب��ي ���ش��ي( ام�����س، اإن اإج���راء 
حمادثات مع حركة طالبان باتت 
حا�شمة وال مفر منها يف مرحلة 
ما. واأ�شاف �شتكون هناك حاجة 
ال������دويل بدعم  امل��ج��ت��م��ع  ل��ق��ي��ام 
ان�شحاب  بعد  االأف��غ��اين  اجلي�س 
الناتو يف  القتالية حللف  القوات 
املنجزات  امل��ق��ب��ل، حل��م��اي��ة  ال��ع��ام 
جم���ال  يف  حت��ق��ي��ق��ه��ا  مت  ال����ت����ي 

الدميقراطية وحقوق املراأة.
اأفغان�شتان  تقدم  اأن  على  و���ش��دد 
كدولة لي�س م�شموناً باأي و�شيلة 

كانت.

األف جندي كردي يرتكون اجلي�س 
للب�شمركة  وين�شمون  العراقي 

•• بغداد-وكاالت:

ان�����ش��م األ����ف ج��ن��دي ك����ردي اإىل 
التابعة القليم  البي�شمركة  قوات 
ب��ع��د رف�شهم  ال��ع��راق  ك��رد���ش��ت��ان 
اجلي�س  يف  قادتهم  اأوام���ر  تنفيذ 
ال��ع��راق��ي االحت����ادي ال���ذي ين�شر 
بع�س وحداته يف املناطق املتنازع 
عليها بن حكومة بغداد وحكومة 
ورف�س جميع  العراق.  كرد�شتان 
اجل��ن��ود االأك����راد ال��ذي��ن ينتمون 
اجلي�س  يف   16 ال������ل������واء  اإىل 
ال��ع��راق��ي ت��ن��ف��ي��ذ االأوام������ر التي 
االحتجاجات  خال  لهم  �شدرت 
و�شليمان  طوزخورماتو  مدن  يف 

بيك مبحافظة �شاح الدين.
ووفقا للم�شوؤولن، اأعرب اجلنود 
ا�شتوىل  اأن  ب��ع��د  ت��ذم��ره��م  ع���ن 
م�����ش��ل��ح��ون ع��ل��ى ���ش��ل��ي��م��ان بيك 
امل��ا���ش��ي لعدة  ن��ي�����ش��ان  اب���ري���ل  يف 
منها  ي��ن�����ش��ح��ب��وا  اأن  ق��ب��ل  اأي������ام 
م�شوؤولن  م���ع  م��ف��او���ش��ات  ب��ع��د 

حملين.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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طريان  ملجموعة  االأع��ل��ى  الرئي�س  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  هيئة 
االإم�����ارات وم��ع��ايل حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزير 
اأن��ور بن حممد  الدكتور  ال���وزراء ومعايل  �شوؤون جمل�س 
ق��رق��ا���س وزي���ر ال��دول��ة لل�شوؤون اخل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل رمي 
دب��ي ومعاىل حممد  دول��ة  وزي��رة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت 
اإبراهيم ال�شيباين مدير عام ديوان �شاحب ال�شمو حاكم 
مكتب  مدير  الفتان  را���ش��د  م�شبح  الفريق  و�شعادة  دب��ي 
�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 بدبي و�شعادة حممد مري عبد اهلل 

الرئي�شي �شفري الدولة لدى اجلمهورية الفرن�شية . 

•• باري�س-وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقي 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل فى باري�س م�شاء ام�س ال�شيد جان مارك اأيرولت رئي�س 
وزراء فرن�شا الذي ا�شتقبل �شموه فى مقر رئا�شة جمل�س 
الوزراء بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي . وقد اأجري �شموه مباحثات مع 
رئي�س الوزراء الفرن�شي تركزت على �شبل تطوير ال�شراكة 
فى  خا�شة  وفرن�شا  االم����ارات  دول���ة  ب��ن  اال�شرتاتيجية 
قطاع التبادل التجاري والعاقات االقت�شادية والثقافية 

واالأكادميية التى تربط البلدين وال�شعبن ال�شديقن.
اإىل دور اجلالية الفرن�شية فى دولة  كما تطرق احلديث 
وال�شركات  ن�شمة  األ��ف   18 نحو  عددها  البالغ  االم���ارات 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ف���ى ال���دول���ة ودوره������ا ف���ى التنمية 
دولة  فى  امل�شتدامة  والتنمية  البناء  وعملية  االقت�شادية 

االمارات.
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��اد  جهته  من 
عن  �شموه  معربا  الفرن�شي  والتاريخ  بالثقافة  مكتوم  اآل 
�شعادته بزيارة متحف اللوفر ام�س وتعرفه من قرب على 

الثقافة والرتاث واحل�شارة الفرن�شية العريقة.
ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س 

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س الوزراء الفرن�شي تطوير ال�شراكة اال�شرتاتيجية بني البلدين

حممد بن را�شد ي�شهد اجتماع اجلمعية العمومية للمكتب الدويل للمعار�س يف باري�س
•• باري�س-وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
�شمو  ام�����س.. بح�شور  اهلل �شباح  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ 
العمومية  اجتماع اجلمعية   .. وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد  بن  عبداهلل 
للمكتب الدويل للمعار�س يف مقره يف العا�شمة الفرن�شية باري�س. وحتدث 
خال االجتماع عدد من ممثلي الدول اخلم�س املر�شحة الإ�شت�شافة اك�شبو 
2020 الذين عر�شو امكانات بلدانهم التي توؤهلها الإ�شت�شافة هذا احلدث 
ال��دويل ال��ذي ينعقد م��رة واح��دة كل خم�س �شنوات. وم��ن بن املتحدثن 
االأم��رية هيا  �شمو  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  حرم �شاحب 
التي حققتها  اأه��م االجن��ازات  االجتماع  التي عر�شت خال  بنت احل�شن 
دولة االإمارات على ال�شعد كافة واملقومات املادية واللوج�شتية واحل�شارية 
الثقافية  االقت�شادية  التظاهرة  هذه  الإ�شت�شافة  دبي  مدينة  توؤهل  التي 

وال�شياحية الدولية.

خالل رئا�شة حممد بن را�شد وفد الدولة

االإمارات توؤكد اأهمية ال�شراكات يف عر�شها مللف دبي اإك�شبو 2020 
•• دبي-وام: 

تراأ�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي ام�س الوفد الذي ك�شف 
اإك�شبو اليف  م��ب��ادرة  ع��ن  ال��ن��ق��اب 
وهي واحدة من املبادرات اخلا�شة 
بدبي اإك�شبو 2020 وذلك خال 
االإم��������ارات اخلا�س  م��ل��ف  ع���ر����س 
الكبري  العاملي  با�شت�شافة احلدث 
اأم��ام ال��دول ال� 166 االأع�شاء يف 
اأي  ب��ي  للمعار�س  ال���دويل  املكتب 

اإي  يف باري�س.
اإطار  ويف  �شموه  لتوجيهات  ووفقا 
ال��ك�����ش��ف ع��ن امل���ب���ادرة اأك����دت حرم 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي �شمو االم��رية هيا بنت 
ال�شراكة  روح  اأه���م���ي���ة  احل�����ش��ن 
دبي  وت���راث   اأ�شا�س  �شت�شكل  التي 
�شيحمل  وال���ذي    2020 اإك�شبو 
.. و�شنع  ال��ع��ق��ول  ت��وا���ش��ل  ���ش��ع��ار 

امل�شتقبل.
ال�شيخ  �شمو  امل��ل��ف  ع��ر���س  ح�شر 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخلارجية و�شمو ال�شيخ اأحمد بن 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد 
للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة 

طريان االإمارات.
اللجنة  وف��د  االجتماع  ح�شر  كما 

الوطنية العليا الك�شبو 2020.
الرئي�شية  ال��ف��ك��رة  اإىل  وا���ش��ت��ن��ادا 
مللف االإمارات واملتمثلة يف ال�شراكة 
�شتنطلق مبادرة اإك�شبو اليف لتفي 
التعاون  م���ن  ان��ط��اق��ا  ب��وع��ده��ا 
2014 يف  ال��دويل يف مطلع ع��ام 
  2020 اإك�شبو  دبي  جلعل  �شعيها 
واإمنا  فح�شب  عامليا  لي�س  ح��دث��ا 
من  لابتكار  قويا  حمركا  اأي�شا 
امل�شتقبل.  يف  التقدم  حتقيق  اأج��ل 
�شرح  ال���ع���ر����س  خ������ال  مت  وق������د 
الكيفية التي �شتنطلق بها مبادرة 
للتعرف  العامل  اأم��ام  اإك�شبو اليف 
ع��ل��ى اأع��ظ��م ال��ق�����ش��اي��ا ال��ع��امل��ي��ة يف 
�شعارات  ث��اث��ة  ع��رب   21 ال��ق��رن 
فرعية لدبي اك�شبو 2020 تتمثل 
اال�شتدامة  وحت��ق��ي��ق  احل����راك  يف 
ال����ف����ر�����س.. وم�����ن خال  وخ���ل���ق 
اك�شبو  حتيي  �شوف  بذلك  القيام 
الي����ف ت��ط��ل��ع��ات م��ل��ف االإم�������ارات 
الذي يحمل �شعار توا�شل العقول 
.. و�شنع امل�شتقبل واإن�شاء برنامج 
مع  واالب��ت��ك��ار  لل�شراكة  ملمو�س 
بقيمة  اك�����ش��ب��و  ���ش��راك��ة  ���ش��ن��دوق 
و�شيقوم  ي�������ورو.  م���ل���ي���ون   100
املبادرة يف  روح  بت�شريع  ال�شندوق 
جميع اأنحاء العامل ودعم م�شاريع 
تنموية متفاوتة احلجم واملراحل 
الهدف  ن��ف�����س  وج��م��ي��ع��ه��ا حت��م��ل 
بالدميومة  ي��ت�����ش��م  ت���اأث���ري  خل��ل��ق 
ت�شهيل  و����ش���ي���ت���م  واالإي����ج����اب����ي����ة. 

قامت بها للدول اخلم�س املر�شحة 
من  ���ش��اب��ق  وق���ت  يف  لا�شت�شافة 
اإم��ك��ان��ي��ات كل  لتقييم  ال��ع��ام  ه���ذا 
الدويل  املكتب  وفد  وك��ان  مدينة. 
للمعار�س زار االإمارات يف فرباير 
الوفد  اأع�شاء  اأ���ش��اد  حيث  املا�شي 
ف�شا  الوطني  ال��دع��م  مب�شتوى 
ع����ن ق�����وة وروؤي���������ة م���ل���ف ال���دول���ة 
يتما�شى  وال������ذي  ل��ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
اك�شبو  معر�س  وقيم  تقاليد  م��ع 
املكتب  ل���ل���وائ���ح  ووف���ق���ا  ال�������دويل. 
دولة  ك��ل  على  للمعار�س  ال���دويل 
مر�شحة ان تقدم حزمة م�شاعدات 
ي������ورو يف  م���ل���ي���ون   150 ب��ق��ي��م��ة 
اط��ار ملف الرت�شيح .وق��د قدمت 
االمارات بالفعل حزمة م�شاعدات 
150 مليون يورو  تنموية بقيمة 
لتاكيد متثيلها القوي لكل الدول 
النامية. و�شيقام العر�س النهائي 
الدويل  امل��ع��ر���س  ا�شت�شافة  مل��ل��ف 
اك�شبو 2020 يف نوفمرب 2013 
للجمعية  املقبل  االجتماع  خ��ال 
العامة للمكتب الدويل للمعار�س 
الفائز  ع��ن  االإع����ان  �شيتم  حيث 

بعد ت�شويت الدول االأع�شاء.
وقد األقت معايل رمي بنت اإبراهيم 
الها�شمي وزيرة دولة كلمة قدمت 
ف���ي���ه���ا ����ش���م���و االأم���������رية ه���ي���ا بنت 
�شموها  ك��ل��م��ة  الإل����ق����اء  احل�����ش��ن 

خال االإجتماع.
رمي  معايل  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 

الها�شمي :
 ����ش���ع���ادة رئ��ي�����س امل��ك��ت��ب ال����دويل 

للمعار�س.
 �شعادة اأمن عام املكتب. 

ال�شادة اأع�شاء املكتب. 
ال�شيوف الكرام.

يف م���وؤ����ش���ر ع���ل���ى م����ا ي���ح���ظ���ى به 
م���ع���ر����س اإك�������ش���ب���و ال����ع����امل����ي من 
اهتمام وا�شع وزخم كبري يف دولة 
االإمارات، ي�شرنا اأن نت�شرف اليوم 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ب��ح�����ش��ور ���ش��اح��ب 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئي�س الدولة رئي�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل،و�شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي و�شمو االأم��رية هيا بنت 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ح�����رم  احل�������ش���ن 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�شيخ  دب��ي، و�شمو  ال���وزراء حاكم 
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  اهلل  عبد 
اللجنة  واأع�������ش���اء   ، اخل���ارج���ي���ة، 
اإك�شبو  العليا ال�شت�شافة  الوطنية 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب��رئ��ا���ش��ة   2020
رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد 

هيئة الطريان املدين بدبي.
املا�شية  ال��ف��رتة  خ��ال  قمنا  لقد 
امل��م��ت��دة ع��ل��ى م����دى ع����ام ون�شف 
معر�س  ال�شت�شافة  ملفنا  بعر�س 
وبينا  دب�����ي،  يف   2020 اإك�����ش��ب��و 
�شيكون  احل���دث  ه���ذا  اأن  ب��و���ش��وح 
ب��ك��ل م��ا حت��م��ل الكلمة من  ع��امل��ي��ا 
زوار  ا�شتقطاب  خ��ال  م��ن  معنى 
ال��ع��امل وجذب  ب��ق��اع  م��ن خمتلف 

ورئي�شة  ل��ل�����ش��ام  امل��ت��ح��دة  االأمم 
وع�شو  للفرو�شية  العاملي  االحت��اد 
الدولية..  االأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  يف 
وا�شحة  ب�شمة  ل�شموها  اأن  كما 
الفر�س  ل��ت��وف��ري  ب����ارزة  كنا�شطة 
من خال توفري التعليم والغذاء 
والرعاية ال�شحية والريا�شة وقد 
خطوة  ك��ل  يف  معنا  �شموها  ك��ان��ت 

منذ بداية هذه الرحلة. 
ث��م األ��ق��ت ���ش��م��و االأم����ري ه��ي��ا بنت 
االإجتماع  خ���ال  ك��ل��م��ة  احل�����ش��ن 

فيما يلي ن�شها:
اأ�شحاب ال�شعادة 

اأيها ال�شيدات وال�شادة.
اإليكم  اأت�����وج�����ه  اأن  ب����داي����ة  اأود 
بال�شكر.. اإنه ل�شرف عظيم يل اأن 
الأ�شارككم  اليوم  بينكم  هنا  اأك��ون 
اآم���ال وط��م��وح��ات �شعب االإم���ارات 
الذي  اإك�شبو  معر�س  با�شت�شافة 
التطلعات  نف�شه  الوقت  يف  يحمل 
اإننا  باأ�شرها.  ملنطقتنا  امل�شرتكة 
ا�شت�شافة  م��ن  نتمكن  اأن  ن��اأم��ل 
 2020 ال��ع��ام  يف  اإك�شبو  معر�س 
لن�شبح بذلك اأول دولة يف ال�شرق 
االأو���ش��ط واأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب اآ�شيا 
العاملي.  احل���دث  ه���ذا  ت�شت�شيف 
اإك�شبو  ن�شت�شيف  اأن  ن��اأم��ل  نحن 
2020 بالتزامن مع االحتفاالت 
دولة  لتاأ�شي�س  الذهبي  باليوبيل 
وذلك  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
ميكننا  ما  على  حيا  دليا  لنقدم 
قدراتنا  ن��وح��د  ع��ن��دم��ا  حت��ق��ي��ق��ه 
وعندما  واآم��ال��ن��ا...  وطموحاتنا 
احلواجز  ال��ت��ق��دم  ج��ه��ود  تتخطى 
واالجتماعية..  الثقافية  والفروق 
الداعية  االأف���ك���ار  ت��ع��م��ل  وع��ن��دم��ا 
لابتكار على ردم جميع الفجوات 
اجلميع..  بن  الت�شامح  وتر�شيخ 
العمل  ه��ذا  نتائج  اأن  امل��وؤك��د  فمن 
جمموع  على  �شتتفوق  اجل��م��اع��ي 
اجلهود الفردية. لقد جاءت فكرة 
العاملية  اإك�����ش��ب��و  م��ع��ار���س  تنظيم 
ال�شراكة،  يف  الرغبة  منطلق  م��ن 
املعار�س  ه���ذه  ت�شتمد  ه��ن��ا  وم���ن 
قوتها الكبرية. اإن االإرث احلقيقي 
املعار�س ال  الأي معر�س من هذه 
مبان  م��ن  يت�شمنه  فيما  يتمثل 
واأجنحة واأ�شياء مادية وح�شب، بل 
فيما ي�شاهم فيه على �شعيد بناء 
ال�����ش��ات واإل���ه���ام ال�����ش��ع��وب وبناء 
اإك�شبو  معار�س  تتميز  امل�شتقبل. 
ال��ع��امل��ي��ة ب��ق��درت��ه��ا ال��ف��ائ��ق��ة على 
واملناق�شة  لالتقاء  من�شة  توفري 
ففيها  واالب����ت����ك����ار..  وامل�������ش���ارك���ة 
وت�شتلهم  ج��دي��دة،  من��اذج  تعر�س 
�شراكات  وت��ت��ك��ون  اأف��ك��ار ج��دي��دة، 
الفكرة  تعترب  وك��ذل��ك  ج��دي��دة.. 
 2020 دب���ي  الإك�����ش��ب��و  الرئي�شية 
امل�شتقبل  و�شنع  العقول  توا�شل 
اإنها  ل���ل�������ش���راك���ة..  دع�����وة  مب��ث��اب��ة 
االإمارات  تاريخ  فكرة م�شتقاة من 
وتراثنا وجناحاتنا وت�شلط ال�شوء 
اأننا جميعا متحدين  على حقيقة 
بامل�شري والنتائج. هذه هي الروح 
ال���ت���ي اع���ت���م���د ع��ل��ي��ه��ا ب���ن���اء دول����ة 

واملنظمات  االأف��راد  بن  ال�شراكات 
لتقدمي  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  جميع  يف 
واأث��ن��اء وب��ع��د املعر�س  ح��ل��ول قبل 
اأ�شهر.  ل�شتة  ميتد  ال���ذي  العاملي 
و�شيتم عر�س االأفكار واالبتكارات 
الناجمة عن هذه ال�شراكات خال 
دبي اإك�شبو 2020 ذاته- جم�شدة 
الر�شالة معا ميكننا حتقيق املزيد 

.
وق���ال���ت ���ش��م��و االأم������رية ه��ي��ا بنت 
قيام  خ��ال  للمندوبن  احل�شن 
اك�شبو  دب��ي  ملف  بعر�س  �شموها 
اجتماع  ه���ام�������س  ع���ل���ى   2020
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ال������ 153 
ل���� امل��ك��ت��ب ال�����دويل ل��ل��م��ع��ار���س اإن 
التحول اجلذري يف دولة االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ال�����ش��ن��وات ال� 
روؤية  املا�شية كان مبنيا على   40
ج�شدها العمل اجل��اد واالأه��م من 
ذلك كله ال�شراكة - وهذا هو وعد 
ال�شراكة الذي تلتزم بتحقيقه دبي 
الدويل  املكتب  لكل دولة ع�شو يف 
تاريخ  على  وباالعتماد  للمعار�س 
دول���ة االإم�����ارات وت��راث��ه��ا �شيخلق 
ملا  حيا  مثاال   2020 اك�شبو  دب��ي 
تت�شافر  ع��ن��دم��ا  حت��ق��ي��ق��ه  مي��ك��ن 
والطموحات  امل����واه����ب  وت��ل��ت��ق��ي 
وامل�����ش��اع��ر م��ع��ا. واأ���ش��اف��ت �شموها 
خال قيامها بعر�س امللف اأن هذه 
اأعظم  ت�شتمد  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ار���س 
الرغبة  منطلق  من  قوتها  نقاط 
التوا�شل  حيث  وم��ن  ال�شراكة  يف 
ال��������ذي حت���ق���ق���ه ه������ذه امل���ع���ار����س 
والتاأثري الذي حتدثه يف ال�شعوب 

وامل�شتقبل الذي �شتبنيه.
ويف املقابل �شيتم اإثراء دبي ودولة 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة بقيم 
املنطقة  ت���وح���د  ظ����ل  يف  اك�����ش��ب��و 
معر�س  اأول  الإجن�������اح  وال����ع����امل 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ي���ق���ام  ع���امل���ي 
وجنوب  اإفريقيا  و�شمال  االأو�شط 
اآ�شيا والذي �شيتزامن انعقاده مع 
االحتفاالت الوطنية بالذكرى ال 
50 لقيام احتاد االإمارات العربية 
اإك�شبو  دب����ي  و���ش��ي��ك��ون  امل���ت���ح���دة. 
عاملية  االأك����ر  ال��ن�����ش��خ��ة   2020
انطاقته  منذ  احل���دث  ت��اري��خ  يف 
وبف�شل  ع������ام������ا.   169 ق����ب����ل 
ت�شاهى  ال  ال��ت��ي  التحتية  البنية 
يف االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و 
واال�شرتاتيجي  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع 
حلقة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ل���اإم���ارات 
اك�شبو  دبي  ف��اإن  العاملية  االت�شال 
 25 ن��ح��و  ي��ج��ذب  ���ش��وف   2020
املئة  يف   70 ي��ت��واف��د  زائ���ر  مليون 
منهم من خارج الدولة ما يجعله 
تاريخ  ع��امل��ي��ة يف  االأك�����ر  احل����دث 
املرة  هي  وه��ذه  اإك�شبو..  معار�س 
العاملي  امل��ع��ر���س  ت��اري��خ  يف  االأوىل 
التي تاأتي فيها غالبية الزوار من 
خ����ارج ال���دول���ة امل�����ش��ي��ف��ة. وخال 
انعقاد اجلمعية العامة اأبلغت جلنة 
املر�شحة  ال����دول   2020 اك�شبو 
ال�شت�شافة اإك�شبو الدويل 2020 
ب��ن��ت��ائ��ج ال���زي���ارة ال��ت��ف��ق��دي��ة التي 

اأكرب تنوع من امل�شاركن يف تاريخ 
فقط  املا�شي  العام  ففي  املعر�س. 
���ش��اف��ر ع���رب م���ط���ار دب����ي ال����دويل 
اأكر من 58 مليون م�شافر، ومن 
امل��ت��وق��ع اأن ي��رت��ف��ع ه���ذا ال��ع��دد يف 
العام 2020 اإىل اأكر من 100 

مليون.
وعلى نحو مماثل يتوقع اأن ت�شهد 
ال�شبكة املتنامية لطريان االإمارات 
امل�شافرين  ع��دد  يف  كبريا  ارتفاعا 
على متنها لي�شل يف العام 2020 
عرب  م�������ش���اف���ر  م���ل���ي���ون   70 اإىل 
وقد  مبا�شرة،  وج��ه��ة   170 نحو 
املا�شي  ال��ع��ام  ال�����ش��رك��ة يف  ق��ام��ت 
 15 اإىل  رح��ات��ه��ا  بت�شيري  فقط 
اأنحاء  خمتلف  يف  ج��دي��دة  وج��ه��ة 
ال��ع��امل. ك��م��ا اأث��ب��ت��ن��ا ق��درت��ن��ا على 
متطورة  معمارية  م�شاريع  تنفيذ 
مقا�شد  وت������ق������دمي  وم����ب����ت����ك����رة 
�شياحية اأ�شحت من املعامل البارزة 
اجلديرة بالزيارة، وكذلك �شيكون 
مما  للزوار  جاذبا  حدثا  معر�شنا 
الدول  ن��ادرة جلميع  يوفر فر�شة 
اأثبتنا  كما  لديها.  ما  ال�شتعرا�س 
اأن االإمارات متتلك بيئة اقت�شادية 
�شفافة  تنظيمية  واأط�����را  ف��ري��دة 
ومتينة  وا���ش��ع��ة  ���ش��داق��ات  و�شبكة 
اأع�شاء  مل�س  وقد  العامل.  دول  مع 
للمعار�س  ال�����دويل  امل��ك��ت��ب  وف����د 
بنيتنا  م���دى ج��اه��زي��ة  ب��اأن��ف�����ش��ه��م 
وانت�شارها  وت���ط���وره���ا  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
واالأمان  االأم��ن  وم�شتوى  العاملي، 
واال�����ش����ت����ق����رار ال�������ذي ت��ت��م��ت��ع به 
الذي  الكامل  االإم���ارات واالل��ت��زام 
و�شعبا  ق���ي���ادة  االإم���������ارات  ت��ب��دي��ه 
ال�شت�شافة هذا احلدث. لن يكون 
وت�شغيل  لبناء  اأف�شل  هناك مكان 
عاقات  وت���اأ����ش���ي�������س  اأج���ن���ح���ت���ك���م 
وموؤ�ش�شاتكم  ل��ب��ل��دان��ك��م  ج��دي��دة 
م��ب��ت��ك��رات��ك��م وترك  وا���ش��ت��ع��را���س 
انطباع دائم لدى الزوار من �شتى 

الفئات.
لكننا نطمح اليوم اإىل ما هو اأبعد 
من ذلك من خال الرتكيز على 
�شروري  ج��ان��ب  خمتلف..  ج��ان��ب 
اإن����ه  مم����ي����ز..  اإرث  ل������رتك  ج������دا 
اجلانب املتعلق ببناء ال�شراكات... 
يف  �شاهمت  ال��ت��ي  ال�����ش��راك��ات  تلك 
ال�شراكات  دولتنا ومديتنا...  قيام 
اأنحاء  جميع  يف  اإليها  ن�شعى  التي 
اأن ننجح يف  ن��اأم��ل  ال��ع��امل وال��ت��ي 
دبي  اإك�شبو  خ��ال  م��ن  تاأ�شي�شها 
2020. فلو تابعتم امل�شوار معنا، 
االأ�شا�س  ه��ي  ال�����ش��راك��ات  ���ش��ت��ك��ون 

واالإرث يف اإك�شبو دبي 2020.
وقالت رمي الها�شمي  ي�شرفني االآن 
اأن اأقدم لكم �شمو االأمرية هيا بنت 
له احل�شن  املغفور  اإبنة  احل�شن، 
وح����رم  االأردن  م���ل���ك  ط�����ال  ب����ن 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي.. متار�س �شمو االأمرية 
وبطلة  ل��ط��ف��ل��ن  اأم  وه�����ي  ه���ي���ا، 
ك�شفرية  دوره���ا  �شابقة  اأوليمبية 

التي  القيم ه��ي  االإم�����ارات، وه���ذه 
اأ���ش��ا���س دول��ت��ن��ا وال تزال  و���ش��ع��ت 

ت�شكل عماد روؤيتنا للم�شتقبل.

 الفيلم 1 : امل�شنون:
منطقة  يف  �شغريا  ب��ل��دا  بو�شفنا 
ت��زخ��ر ب��ال��ت��ح��دي��ات، ف��اإن��ن��ا ندرك 
االبتكار  واأه��م��ي��ة  ����ش���رورة  ج��ي��دا 
على  ال��ق��درة  يتطلب  النجاح  واأن 
حت���دي ك��ل م��ا ه��و ت��ق��ل��ي��دي. لذا، 
�شبل  وراء  ن�شعى  اأن  علينا  ف����اإن 
بها  وال��ق��ي��ام  امل��ه��ام  الأداء  ج��دي��دة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع االآخ����ري����ن. ولقد 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  ع��م��دت 
تاأ�شي�شها،  ب��داي��ات  منذ  امل��ت��ح��دة، 
اإىل دع��وة االآخ��ري��ن للم�شاعدة يف 
دواعي  وم��ن  م�شتقبلها.  �شياغة 
اأن��ن��ا ق��م��ن��ا على  اأق����ول  ف��خ��ري اأن 
الدول  جميع  بزيارة  ال�شنوات  مر 
املمثلة هنا يف هذه القاعة اليوم... 
وت�شاركنا  م��ن��ك��م..  ت��ع��ل��م��ن��ا  ل��ق��د 
معكم حكايتنا وجتربتنا.. ومتكنا 
لتعزيز  ���ش��ب��ل  ت���ط���وي���ر  م����ن  م���ع���ا 
�����ش����راك����ات����ن����ا... مت���ك���ن���ا م���ع���ا من 
حتقيق اإجنازات مذهلة ورائدة... 
الفر�س والفوائد  اإجن��ازات جلبت 
جلميع من ان�شم اإلينا. ففي دبي، 
باتت  حديثة  مدينة  ببناء  جنحنا 
والنماذج  االأف��ك��ار  جلميع  حا�شنة 
اجلديدة واملبتكرة. وهناك الكثري 
م���ن االأم���ث���ل���ة ع��ل��ى ال������دور ال���ذي 
نطاق  تو�شيع  يف  ال�شراكات  تلعبه 
والفيلم  وم��ق��درات��ن��ا.  اإم��ك��ان��ي��ات��ن��ا 
التعاون  من�����وذج  ي��ع��ر���س  ال���ت���ايل 
وال�������ش���راك���ة ال������ذي ت�����ش��ه��ده دبي 
اأو  الثقايف  املجال  يف  �شواء  يوميا، 

القانوين اأو االقت�شادي. 

الفيلم 2: ال�شراكات -مركز 
دبي املايل العاملي:

ال�����ي�����وم يف ع���امل  ن���ع���ي�������س  ن���ح���ن   
ترتابط فيه م�شائرنا، ولذا ال بد 
مرتابطة.  اأي�شا  حلولنا  تكون  اأن 
لكن  خمتلفة،  بداياتنا  تكون  ق��د 
طموحاتنا الأطفايل والأطفالكم ال 
بد اأن تكون ذاتها. فكما قال �شعادة 
االأمن العام لاأمم املتحدة بان كي 
مون موؤخرا: نحن بحاجة الإيجاد 
ال�شيا�شات  ب���ن  ل��ي�����س  ال����رواب����ط 
اأي�شا.  ال�شعوب  ب��ن  ب��ل  وح�����ش��ب، 
جديدة  ت�شكيات  تكوين  علينا   .
من ال�شراكات والتحالفات الإجناز 
املهام.. فهذه هي الطريق االأجنع 
امل�شكات يف عاملنا املرتابط.  حلل 
م�شاريعي  خ��ال  من  اأدرك،  اإنني 
اخلا�شة يف جمال التعليم وعملي 
امليداين مع منظمة االأمم املتحدة، 
على  ين�شب  اأن  يجب  الرتكيز  اأن 
وعلى  الفر�س  خلق  على  ال��ق��درة 
الغذاء  ل��ت��وف��ري  امل��م��ك��ن��ة  ال�����ش��ب��ل 
واملجتمعات.  ل��اأ���ش��ر  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ل��ك��ن ه����ذا ل��ي�����س ك���اف���ي���ا. ف�����اإن ما 
القدرة  هو  حقيقيا  تقدما  يحقق 
خال  من  الفر�س  م�شاركة  على 
والب�شائع  ال��ن��ا���س  وت��ن��ق��ل  ح��رك��ة 

وال��ق��درة على احلفاظ  واالأف��ك��ار، 
ع���ل���ى ه������ذه ال����ف����ر�����س م�����ن اأج�����ل 
فكرتنا  جوهر  هو  وه��ذا  اأطفالنا. 
توا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل... 
فعندما تتوا�شل عقولنا ونت�شارك 
قدرة  اأك���ر  ن�شبح  م��ع��ا  ون��ت��ع��اون 
واإحداث  اأف�شل  اإيجاد حلول  على 
ن�شعى  فاإننا  ول��ه��ذا  اأق���وى،  ت��اأث��ري 
جديدة.  ���ش��راك��ات  لتاأ�شي�س  دوم��ا 
ان�شمامنا  ع��ن  اأع��ل��ن  اأن  ي�شرين 
اإىل �شبكة حلول التنمية امل�شتدامة 
والتي  امل���ت���ح���دة  ل�����اأمم  ال��ت��اب��ع��ة 
القطاعن  موؤ�ش�شات  ب��ن  جتمع 
اإط���ار امل�شاعي  ال��ع��ام واخل��ا���س يف 
معروفة  مل�شكات  ح��ل��ول  لتوفري 
هذه  اإن  للتعاون.  جديدة  اأط��ر  يف 
 2020 دب��ي  اإك�شبو  مع  ال�شراكة 
اأكر  الفر�س  تو�شيع  �شت�شاهم يف 
جميع  يف  امل��ج��ت��م��ع��ات  م��ع  للعمل 
اأن��ح��اء ال��ع��امل. وك��ذل��ك جل��اأن��ا يف 
نفعله  كنا  م��ا  اإىل   2012 يوليو 
وعاقتنا  ال��ط��وي��ل  تاريخنا  ع��رب 
انطلق  ف��ق��د  ب��ال��ب��ح��ر،  امل��ت��اأ���ش��ل��ة 
ي��خ��ت ت���رو ن����ورث اخل���ا����س بدبي 
اإك�شبو 2020 برحلة حول العامل 
وقطع حتى االآن م�شافة 40 األف 
املجتمعات  للتوا�شل مع  كيلومرت 
رحلة  اإن��ه��ا  االأرج�����اء..  يف خمتلف 
تعلم وا�شتك�شاف للروات الب�شرية 
املتعلقة  ط��م��وح��ات��ن��ا  ت��ل��ه��م  ال��ت��ي 
حمفزين  لنكون  وتدفعنا  باإك�شبو 
احلقيقي.  التغيري  اإح����داث  ع��ل��ى 
اإمياننا  يعد ترو نورث مثاال على 
ب���اأه���م���ي���ة االإط��������اع ع���ل���ى جت����ارب 
منها..  واال����ش���ت���ف���ادة  االآخ�����ري�����ن 
اأولويات  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة  االإط����اع 
ال���ط���رق التي  امل��ج��ت��م��ع��ات وع���ل���ى 
بوا�شطتها  ت�شتطيع  اأن��ه��ا  تعتقد 
الفيلم  يظهر  اأح��ام��ه��ا.  حتقيق 
التايل بع�س ال�شراكات التي بداأنا 

بها خال ال�شنوات املا�شية.
 الفيلم 3: ال�شراكات العاملية :

التعاون  ل���ق���وة  ح�����دود  ت���وج���د  ال 
وق���درت���ه ع��ل��ى خ��ل��ق ت���اأث���ري دائ���م. 
ف���ف���ي ال�������ش���اب���ق مت���ك���ن���ا م���ع���ا من 
امل�شتدامة  امل��ج��ت��م��ع��ات  ب���ذور  زرع 
ورع��اي��ت��ه��ا، ول��ك��ن ال��وق��ت ق��د حان 
التالية  اخل����ط����وة  ل���ن���اأخ���ذ  االآن 
دبي  اإك�شبو  �شي�شاهم  اأي�شا.  معا 
تنوع  اأك������رب  ال���ت���ق���اء  يف   2020
املعر�س،  ت��اري��خ  يف  امل�شاركن  م��ن 
متاحة  الفر�شة  �شتكون  وب��ذل��ك 
ما  اأف�شل  لعر�س  ال���دول  جلميع 
لديها. وحتقيقا لهذه الغاية، فقد 
اأع��ددن��ا ح��زم��ة م�����ش��اع��دات بقيمة 
اأن  ل�����ش��م��ان  ي����ورو  م��ل��ي��ون   150
حت��ظ��ى ك��ل دول����ة ب��ح�����ش��ور فريد 
وج����ن����اح خ���ا����س ب���ه���ا. ف���ك���ل دول����ة 
يف  �شبلها  ل��ه��ا  ت��ك��ون  اأن  ت�شتحق 
ملتزمون  ونحن  االأف�شل،  عر�س 
نرغب  لكننا  االأم���ر.  ه��ذا  بتوفري 
املزيد الإ�شفاء معنى  اأن نحقق  يف 
امل�شاركن  كل  ح�شور  على  جديد 
يجمع  ا�شتثنائي  م�شروع  وتطوير 
ب����ن ط����اب����ع دب������ي ال����ع����امل����ي وق����وة 

اإك�شبو. لقد اأعددنا برنامج �شراكة 
اأطلقنا عليه  وابتكار غري م�شبوق 
ا�شم اإك�شبو اليف ولهذا الربنامج 
ج���ذور يف امل��ع��ار���س ال��ك��ب��رية التي 
العامل  اإىل  ج��دي��دا  �شيئا  اأ���ش��اف��ت 
واأ���ش��ف��رت ع��ن اأ���ش��ي��اء اأو اأف��ك��ار اأو 
وجهات  تغيري  يف  �شاهمت  معرفة 
نظرنا وفتحت الباب على املجهول 
وح�����ف�����زت ال���������دول وال���ق���ط���اع���ات 
وال�شركات النا�شئة على الت�شميم 
واالإبداع واال�شتك�شاف. اإن برنامج 
اإك�����ش��ب��و الي����ف ه���و دع�����وة التخاذ 
اإك�شبو  م��ع��ر���س  ي���ل���زم جل��ع��ل  م���ا 
العاملي مبثابة حمرك لابتكارات 
بع�س  يعلم  احلقيقة،  يف  العاملية. 
العمل فعا،  بداأنا  باأننا قد  منكم 
اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  ور���ش��ات  واأن 
موؤخرا �شتتوج يف النهاية بتاأ�شي�س 
خمترب دبي لاإبداع واأجنحة دبي 
وال�شادة،  ال�شيدات  اأيها   .2020

اإليكم االآن اإك�شبو اليف. 

الفيلم 4: اإك�شبو ليف:
وان��ط��اق��ا من  و���ش��ادت��ي  �شيداتي   
فاإننا  ال�شراكة  يف  امل�شتمر  نهجنا 
اإك�شبو  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ع��ل��ى  ق������ادرون 
2020 ب��دب��ي، ون��اأم��ل م��ن جميع 
باملنفعة  امل�شاهمة مبا يعود  الدول 
باأن  يقن  على  اإننا  اجلميع.  على 
ازده����ارا  �شي�شهد  اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س 
وتاألقا على غرار مدينة دبي التي 
و�شيوفر  اإليها،  ال��ع��امل  ت�شتقطب 
فر�شة الإثراء دبي واالإمارات بقيم 
اإك�شبو التي �شنعمل على ن�شرها يف 
العامل بنف�س  اأرج��اء منطقتنا ويف 
اآبائنا  ع��ن  ورثناها  التي  العزمية 
اإك�شبو  دبي  اإن معر�س  املوؤ�ش�شن. 
التطلعات  بحق  �شيج�شد   2020
االأ�شا�شية  ف��ك��رت��ه  وراء  ال��ك��ام��ن��ة 
و�شنع  العقول  توا�شل  يف  املتمثلة 
فر�س  توفري  خال  من  امل�شتقبل 
م��ل��م��و���ش��ة ل��ل�����ش��راك��ة واالإب���������داع. 
حكومتنا  اأن  اأع���ل���ن  اأن  ي�����ش��رين 
ملتزمة بتحقيق هذا الطموح، فقد 
اإُِّ  اإك�شبو  �شراكة  اإن�شاء �شندوق  مت 
وِى ُئَل بقيمة 100 مليون  ذفôَْْمَ
االبتكار  ت�شجيع  اأج����ل  م��ن  ي����ورو 
واالإبداع وا�شتثمار الروح اخلاقة 
دولية  ���ش��راك��ات  ع��رب  والتنظيمية 
وامل�شاهمة  ووط���ن���ي���ة  واإق��ل��ي��م��ي��ة 
التحديات  ب��ع�����س  ح���ل  يف  ب���ذل���ك 
يف  امل�شتدامة  التنمية  تواجه  التي 
ال�شندوق  �شيقدم  احلا�شر.  عاملنا 
امل������ايل ل��ل��م�����ش��اري��ع على  ال����دع����م 
ونطاقها  اأح���ج���ام���ه���ا  اخ����ت����اف 
ومراحل تطورها �شريطة اأن يكون 
ل��ه��ا ه���دف م�����ش��رتك، وه���و حتفيز 
الدائم  االأث������ر  وحت��ق��ي��ق  االإب�������داع 
واالإيجابي الذي يعم بالفائدة على 
معر�س  اإن  ب��اأ���ش��ره��ا.  جمتمعاتنا 
اإرثا  �شيخلق   2020 اإك�شبو  دب��ي 
نوعه  من  وفريدا  ومميزا  جديدا 
و�شيكون حمركا لاإبداع .. موحدا 
اإلهام  للمنطقة والعامل.. وم�شدر 

جلميع االأجيال. 
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�شيف بن زايد: قيادة الوطن ما�شية يف دعم التميز كنهج لعبور امل�شتقبل

حممد بن را�شد يزور متحف اللوفر يف باري�س

•• اأبوظبي-وام:

بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  اأك���د 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
قيادة  اأن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ال������وزراء 
ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى  الوطن 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
�شديدة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة   رئي�س 
ب���ادن���ا  ت���ب���ق���ى  اأن  ع���ل���ى  احل����ر�����س 
منوذجا يحتذى للحداثة والتطوير 
دعمها  عرب  قدما  بنا  ما�شية  واأنها 
لعبور  را�شخا  نهجا  وجعله  للتميز 
امل�شتقبل. وقال �شموه يف كلمة له يف 
اأعقاب حفل تكرمي الفائزين بجائزة 
�شمو وزير الداخلية للتميز يف دورتها 
يف  ام�س  ظهر  اأق��ي��م  وال���ذي  الثانية 
اإن  باأبوظبي   ال�شرطة  نادي �شباط 
التميز بات مطلبا اأ�شا�شيا يف العامل 
اأكر  اإىل ح��ي��اة  ل��ل��و���ش��ول  امل��ع��ا���ش��ر 
اإىل  م�شريا  ورف��اه..  وا�شتقرارا  اأمنا 
اأن االإمارات حمظوظة بقيادات عليا 
ت�شعى دوما اإىل حتقيق التفرد وتاأنف 
التقليد واالجرتار كما تبذل كل ما 
يف و�شعها لارتقاء باالأداء احلكومي 
امل��وج��ه خل��دم��ة ال��ن��ا���س ع��ل��ى كامل 
ربوع الباد. واأ�شاف �شموه  باالأم�س 
ق��ال��ه��ا �شيدي  ك��ل��م��ات  ا���ش��ت��وق��ف��ت��ن��ي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اأن 
طموح دولة االإمارات اأكر بكثري مما 
الكوادر  واأن  االآن  حتى  حتقيقه  مت 
ك��ف��اءت��ه��ا وقدرتها  اأث��ب��ت��ت  امل��واط��ن��ة 
الثقة  ه��ذه  ثمرة  اليوم  واأن��ن��ا جنني 
اأع��رب �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد  اإذ 
واعتزازه مبا حققه  بالغ فخره  عن 
الفائزون من نتائج حيث اأمر �شموه 
برتفيع الفائزين من �شباط ال�شف 
واالأفراد اإىل الرتب التي تلي رتبهم 
احل��ال��ي��ة ح��اث��ا اإي���اه���م ع��ل��ى حتقيق 
والنجاحات  االإجن�����ازات  م��ن  امل��زي��د 
ال�شيخ  جائزة  برنامج  �شمن  خا�شة 
يف  املتميز  احلكومي  ل���اأداء  خليفة 

دوراتها املقبلة.
احلكومة  اأن  اإىل  ����ش���م���وه  واأ������ش�����ار 
الزمن  ت�����ش��اب��ق  اأخ������ذت  االحت����ادي����ة 
اأخرى  دول  اإليه  و�شلت  ما  لتحقيق 
ال�شنن  مل���ئ���ات  ام���ت���دت  ع���رب ج���ه���ود 
والتطوير فيما نحن  التحديث  من 
ن�شعى اليوم اإىل اختزال تلك القرون 
املطلوب  ب��ات  وعليه  قليلة  ب�شنوات 
من كل فرد يف قطاع اخلدمة العامة 
للنهو�س  ب��و���ش��ع��ه  م��ا  ك��ل  ي��ب��ذل  اأن 
العمل  عرب  املرحلة  هذه  مبتطلبات 
خا�شة  واخل������اق  وامل��ت��م��ي��ز  اجل�����اد 
حكومة  اإىل  ال��ت��ح��ول  اأم�����ام  ون��ح��ن 
ذكية ت�شل خدماتها اإىل النا�س كافة 

اأينما حلوا اأو ارحتلوا.
الفائزين  ب��ت��ه��ن��ئ��ة  ���ش��م��وه  واخ��ت��ت��م 
اجلهود  م��وا���ش��ل��ة  اإىل  ودع���وت���ه���م 
اأعلى درجات التميز مبا يليق  لبلوغ 
وطموحات  الطيبة  ال��وط��ن  ب�شمعة 
اأب���ن���ائ���ه اخل������رية. وك�����ان ���ش��م��وه قد 
للفائزين  اجل��وائ��ز  بت�شليم  تف�شل 
من القيادات واالإدارات العامة وفرق 
املتميزين  واالأف����راد  املتميزة  العمل 

•• باري�س-وام: 

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
رعاه اهلل ظهر ام�س متحف اللوفر 
باري�س  ال��ع��ا���ش��م��ة  ف���ى  ال��ف��رن�����ش��ي 
حيث جتول �شموه فى العديد من 
رده��ات وق��اع��ات املتحف ال��ذي يعد 
اال�شهر واالكر زوارا على م�شتوي 
فرن�شا والعامل. وقد اطلع �شاحب 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
مكتوم على بع�س مقتنيات املتحف 
ال�شمالية  ال�شفة  على  يطل  الذى 
لنهر ال�شن الفرن�شي والتي ت�شمل 
زيتية ومتاثيل ومنحوتات  لوحات 
مت�����ث�����ل ال�����ع�����������ش�����ور االغ����ري����ق����ي����ة 
وح�شارة  وامل�����ش��ري��ة  وال��روم��ان��ي��ة 

باد الرافدين.
و�شملت جولة �شموه متحف االآثار 
ال��ذى يعد ج��زءا مهما  اال�شامية 
اآثارا  وي��ح��وي  ال��ل��وف��ر  م��ن متحف 
لوحات  م����ن  م��ت��ن��وع��ة  ا����ش���ام���ي���ة 
قرانية  واآيات  وزخارف  ومنحوتات 
و�شواها والتى جيء بها من م�شر 

وامل�����ب�����دع�����ن ال����ف����ائ����زي����ن ب���ج���ائ���زة 
وال�شركاء  للتميز  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 
واملتعاملن وعدد من اأفراد املجتمع 
اأه���داف  ���ش��اه��م��وا يف حتقيق  ال��ذي��ن 

وزارة الداخلية.
ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  وف������ازت 
ال�شراكة  اإدارة  ب��ج��وائ��ز  اأب���وظ���ب���ي 
للخدمات  االأم����ث����ل  واال����ش���ت���خ���دام 
احلكومي  واالت�����ش��ال  االإل��ك��رتون��ي��ة 
واإدارة االإبداع والتطبيقات اخل�شراء 
والفريق التقني  الفني املتميز واإدارة 

االزمات والكوارث.
ك���م���ا ح�����ش��ل��ت ع���ل���ى ج����ائ����زة خدمة 
امل��ت��ع��ام��ل��ن ال��ت��ي ك��ان��ت م��ن ن�شيب 
مديرية  يف  خ��ل��ي��ف��ة  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 
وف������از مركز  امل���ن���اط���ق اخل����ارج����ي����ة. 
املناطق  �شرطة  يف  يا�س  بني  �شرطة 
بجائزة  اأبوظبي  ب�شرطة  اخلارجية 
مركز ال�شرطة ال�شامل املتميز فيما 
والدرويات  امل���رور  مديرية  ح�شلت 
ب�������ش���رط���ة اأب����وظ����ب����ي ع���ل���ى ج���ائ���زة 
ال�شامة املرورية وفاز ق�شم �شرطة 
املنافذ  اأم��ن  بجائزة  اأبوظبي  مطار 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وف�����ازت   .
املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ب��ج��وائ��ز  دب��ي 
واملعرفة  املعلومات  واإدارة  امل�شرتكة 
وال�شحة  االأداء  واإدارة  والتخطيط 
وال�شامة والبيئة واأف�شل جتربة يف 
جمال تاأهيل واإ�شاح النزالء وفريق 
امل��ت��م��ي��ز وفريق  ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات 
املتميز  ال���داخ���ل���ي  االأداء  حت�����ش��ن 
ال�شاملة  ل��ل��ج��ودة  ال��ع��ام��ة  ل�����اإدارة 
املتميز  اخلارجي  امل�شرتك  والفريق 
املخدرات.  ملكافحة  العامة  ل���اإدارة 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  وتقا�شمت 
دبي والقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي 
ج��ائ��زة م�����ش��رح اجل��رمي��ة. وح�شلت 
القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة على 
جوائز اأف�شل منطقة اأمنية متميزة 
ورعاية ال�شحايا فيما فازت القيادة 
بجائزتي  ع��ج��م��ان  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
ال����ق����ي����ادة امل���ت���م���ي���زة ور�����ش����ا امل������وارد 
الوظيفي  التميز  فئة  ويف  الب�شرية. 
ل���ل�������ش���ب���اط ف������از ب����ج����ائ����زة امل���ج���ال 
االإ�شرايف العقيد الدكتور غيث غامن 
القيادة  االأول من  باملركز  ال�شويدي 
العامة ل�شرطة دبي وبجائزة املجال 
ال��ه��ن��د���ش��ي ال��ت��ق��ن��ي ال��ف��ن��ي ف���از بها 
النقيب را�شد �شطيط ال�شام�شي من 
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي. اأما 
فاز  فقد  التخ�ش�شي  املجال  جائزة 
الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور  ال��رائ��د  بها 
���ش��رف حم��م��د م��ن ال��ق��ي��ادة العامة 

ال���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع امل�����دين ع���ن فكرة 
عمل  لت�شهيل  اخلراطيم  طي  جهاز 
ف��ئ��ة اجلوائز  اأم����ا يف  االط��ف��ائ��ي��ن. 
اخلارجية فقد فاز مركز دبي العاملي 
فازت  ما  املثايل يف  ال�شريك  بجائزة 
فريوز  املجتمعية  اخل��دم��ة  ب��ج��ائ��زة 
املثايل  ال�شائق  بجائزة  وف��از  ح�شن 
عبد الزمان �شيد ويل . ح�شر احلفل 
ال�شعفار  ع���ب���داهلل  ���ش��ي��ف  ال���ف���ري���ق 
�شاحي  وال���ف���ري���ق  ال���������وزارة  وك���ي���ل 
ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  متيم  خلفان 
دب��ي وال��ل��واء ال��رك��ن ال��دك��ت��ور عبيد 
القائد  نائب  الكتبي  �شامل  احل��ريي 
العام ل�شرطة اأبوظبي واللواء نا�شر 
العام  االأم����ن  النعيمي  خل��ري��ب��اين 
مل��ك��ت��ب ���ش��م��و ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س 
ال�������وزراء وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة وال���ل���واء 
وكيل  اخلييلي  ح��ارب  الركن خليفة 
واخلدمات  للموارد  امل�شاعد  ال��وزارة 
بالدولة  ال�����ش��رط��ة  وق����ادة  امل�����ش��ان��دة 
واملديرون العامون بوزارة الداخلية 
ال�شرطة  ���ش��ب��اط  ك��ب��ار  م���ن  وع����دد 
والدكتور علي خوري رئي�س جمل�س 
واأكد  للهوية.  االإم���ارات  هيئة  اإدارة 
ال�شعفاراأن  ع��ب��داهلل  �شيف  ال��ف��ري��ق 
للتميز  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر  ج����ائ����زة 
وحتقيق  ودع����م  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف 
وال�شعي  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  االأه�����داف 
تقدمها  التي  اخلدمات  تطوير  اإىل 
وزي����ادة  للجمهور  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ر�شا املوظفن واملتعاملن وال�شركاء 
املمار�شات  اأف�شل  وتطبيق  واملجتمع 
العاملية ون�شر املعرفة وتبادل اأف�شل 
والقيادات  القطاعات  املمار�شات بن 
الداخلية  وزارة  اإن  وقال  ال�شرطية. 
املجال  يف  ك����ب����ريا  ����ش���وط���ا  ق���ط���ع���ت 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي وك���ان���ت م���ن اأوائ�����ل 
التي تطبق اال�شرتاتيجية  الوزارات 
قطاعاتها  ب��ن  كبريا  وعيا  وخلقت 
اأن  اإىل  امل��ج��ال.. الفتا  ه��ذا  كافة يف 
جائزة وزير الداخلية للتميز جاءت 
احلكومي  ال��ت��م��ي��ز  م��ك��م��ل��ة جل���ائ���زة 
مب�شتوى  االرت�����ق�����اء  اإىل  وت����ه����دف 
وزارة  قطاعات  جميع  يف  اخل��دم��ات 
الداخلية. واأ�شاف اأن الوزارة تبحث 
دائما عن اأف�شل التجارب واخلربات 
منهجية  ع��ل��ى  لتطبيقها  ال��ع��امل��ي��ة 
الوزارة.. معربا عن اأمله باأن تتقدم 
الدورة  ه��ذه  يف  ال�شرطية  القيادات 
هذه  ومت��ث��ل  م�شرفة  نتائج  وحت��ق��ق 
اأن����واع املحفزات  امل�����ش��ارك��ة ن��وع��ا م��ن 
للو�شول  كافة  للقيادات  والت�شجيع 

اإىل م�شتوى راق من التميز.

يف  ال�شرطية  وال��ق��ي��ادات  ال��داخ��ل��ي��ة 
الفعالة  مل�شاركتهم  تقديرا  ال��دول��ة 
التميز  جم���االت  يف  اجل��ائ��زة  بفئات 
وامل���وارد  امل��ث��ايل  وامل��وظ��ف  املوؤ�ش�شي 
املتعاملن  وخ�����دم�����ة  ال���ب�������ش���ري���ة 
امل�شرتكة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل�����ش��وؤول��ي��ة 
العلمي  والبحث  واالبتكار  واالإب���داع 
واإدارة  م�شرتك  عمل  فريق  واأف�شل 
والتخطيط  وامل���ع���رف���ة  امل���ع���ل���وم���ات 
االأمثل  واال���ش��ت��خ��دام  االأداء  واإدارة 
واالت�شال  االإل��ك��رتون��ي��ة  للخدمات 
واأث��ن��ى على دور  احلكومي واالإب���داع 
وجهودها  امل��ح��اي��دة  التقييم  جل���ان 
املبذولة من اأجل الو�شول باجلائزة 

اإىل اأهدافها املن�شودة.
نا�شر  ال�����ل�����واء  ذك�����ر  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
العام  االأم����ن  النعيمي  خل��ري��ب��اين 
مل��ك��ت��ب ���ش��م��و ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س 
اأن جائزة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ال�����وزراء 
اإميان  وزير الداخلية للتميز تعك�س 
ال���ف���ري���ق ���ش��م��و ال�������ش���ي���خ ���ش��ي��ف بن 
االأمني  العمل  ب���اأن  نهيان  اآل  زاي���د 
م�����ش��وؤول��ي��ة اجل��م��ي��ع وت��ت��م��ا���ش��ى مع 
فل�شفة وزارة الداخلية القائمة على 
حتقيق اجلودة والتميز والعمل على 
ا���ش��ت��م��رار ه���ذا ال��ت��م��ي��ز ب��اع��ت��ب��ار اأن 
الناجح  العمل  اأ�شا�س  اال�شتمرارية 
النجاح  فيه  ال��ذي يقرتن  الوقت  يف 
امل�شرتك  االإيجابي  بالعمل  االأم��ن��ي 
والقطاعات  ال��ق��ي��ادات  خمتلف  ب��ن 
ال��ل��واء النعيمي  ال�����ش��رط��ي��ة.  وق���ال 
اإح��داث نقلة  اإن اجلائزة �شاهمت يف 
نوعية مب�شتوى التميز لدى الوزارة 
يف  ملنت�شبيها  املنا�شبة  البيئة  وهياأت 
التقدم للجائزة التي حتظى باهتمام 
ال�شرطية ودعمها على نحو  القيادة 
جعلها يف طليعة ريادة اجلوائز على 
منت�شبي  لتمكن  ال��دول��ة  م�شتوى 
اأق�شى  اإىل  الو�شول  م��ن  الداخلية 
والتميز  واالإب�����داع  ال��ك��ف��اءة  درج����ات 
حت�شن  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  ال���ذي 
جودة اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شة 
ال�����ش��رط��ي��ة ل��ل��ج��م��ه��ور. واأ����ش���اف اأن 
وزارة  اجلائزة التقت�شر على  فوائد 
جزءا  ت�شكل  ب��ل  فح�شب  ال��داخ��ل��ي��ة 
بن�شر  امل�����ش��اه��م��ة  يف  منهجيتنا  م��ن 
ثقافة اجلودة والتميز يف القطاعن 
املحلي واالحتادي وذلك عرب تطبيق 
ومواكبة  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 
مبنظومة  ل���ارت���ق���اء  امل�����ش��ت��ج��دات 
العمل مبا ي�شهم يف تقدمي خدمات 
كافة  امل���ج���ت���م���ع  الأف����������راد  م���ت���م���ي���زة 
القطاعات  يف  ال��ع��ام��ل��ن  وحت��ف��ي��ز 

ل�شرطة دبي فيما ح�شل على جائزة 
اأحمد  املجال امليداين النقيب طارق 
القيادة  م���ن  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال�������ش���ره���ان 
اخل��ي��م��ة ويف  راأ�����س  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
جائزة املجال االإداري فاز بها الرائد 
ال��دك��ت��ور ج��ا���ش��م حم��م��د ح�شن من 
وعن  دب��ي.  ل�شرطة  العامة  القيادة 
فئة التميز الوظيفي ل�شف ال�شباط 
واالأفراد ح�شل على املركز االأول كل 
من �شرطي اأول حممد نا�شر �شالح 
الفني  التقني  الهند�شي  امل��ج��ال  يف 
من القيادة العامة ل�شرطة دبي ويف 
�شيف  اأول  رقيب  التخ�ش�شي  املجال 
اأح��م��د حم��م��د م��ن ال��ق��ي��ادة العامة 
امليداين  امل���ج���ال  ويف  دب���ي  ل�����ش��رط��ة 
النقبي  ح�شن  حممد  اأول  امل�شاعد 
ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  مكتب  من 
اجل��ن�����ش��ي��ة واالإق����ام����ة وامل���ن���اف���ذ اأم���ا 
اإبراهيم  اأول  �شرطي  االإداري  املجال 
بوهندي احلمادي من القيادة العامة 
التميز  فئة  ويف  اأب��وظ��ب��ي.  ل�شرطة 
بجائزة  ف����از  ل��ل��م��دن��ي��ن  ال��وظ��ي��ف��ي 
املجال الهند�شي التقني الفني با�شم 
العامة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ف��رج اهلل خليل 
اأول  خبري  وف���ازت  ابوظبي  ل�شرطة 
من  �شنقور  ح�شن  �شيخة  الدكتورة 
دبي بجائزة  ل�شرطة  العامة  القيادة 
ف��ي��م��ا ح�شل  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي  امل���ج���ال 
ن�شر حممود من  اأن�س  طبي موؤهل 
القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي على 
ونوره  وفازت  امليداين  املجال  جائزة 
املجال  ب��ج��ائ��زة  ج��ا���ش��م احل��و���ش��ن��ي 
االإداري. اأما يف فئة املوظف اجلديد 
ف��ق��د ف���ازت ب��اجل��ائ��زة م���دين رو�شة 
القيادة  م���ن  ب�����ش��ر  ب���ن  ب��ط��ب��ي  ب��ن��ت 
االأم  اما يف فئة  العامة ل�شرطة دبي 
املثالية فازت باملركز االأول رقيب اأول 
القيادة  اآمنة حممد عبدالرزاق من 

العامة ل�شرطة عجمان.
فاز  واالإب����ت����ك����ار  االإب���������داع  ف���ئ���ة  ويف 
اأبو �شمرة  باجلائزة الرائد بدر علي 
من القيادة العامة ل�شرطة دبي عن 
للتميز  امل��ت��وازن  االأداء  بطاقة  فكرة 
بن عبيد من  وال��رائ��د حممد بطي 
ال�شارقة  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
ع���ن ف��ك��رة ال��ت��وظ��ي��ف االإل���ك���رتوين 
وم�شاعد  الهوية  بطاقة  طريق  عن 
وخالد  احلنطوبي  علي  اأح��م��د  اأول 
ال�����ش��ام�����ش��ي واأح���م���د عبداهلل  را����ش���د 
عن  الفجرية  �شرطة  م��ن  اليماحي 
ف��ك��رة ل��وح��ة م���روري���ة ذك��ي��ة لذوي 
اأول  و�شرطي  اخلا�شة  االحيتاجات 
القيادة  م��ن  النعيمي  حممد  حامد 

الفريق  م���ع���ايل  ق����ال  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م ال��ق��ائ��د العام 
�شاحب  ك��ل��م��ات  اإن  دب����ي  ل�����ش��رط��ة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب����ي  رعاه 
املثابرة  ب�شرورة  الوطن  الأبناء  اهلل 
واجل�����د واالج���ت���ه���اد ل��ل��و���ش��ول اإىل 
ال���ق���م���ة وال���ع���م���ل ب���ج���د واإخ����ا�����س 
االإيجابية  بالطاقة  دوم��ا  والتحلي 
ويخدموا  مبتغاهم  اإىل  ي�شلوا  كي 
وط��ن��ه��م وجم��ت��م��ع��ه��م ن�����ش��ي��ح��ة من 
النجاح  ملعنى  م���درك  جم���رب  ق��ائ��د 
اأن  اأدرك  معلم  روؤي����ة  ال��ق��م��م  وع���زة 
النجاح  �شر  ه��ي  االإيجابية  الطاقة 
الباحثن  و�شيلة  ب�شحناتها  والتزود 

عن التفوق واملحققن للرقم 1.
واأ����ش���اد ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����ش��رط��ة دبي 
جلائزة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ب���اإط���اق 
كتج�شيد  للتميز  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
وتطلعات  ال�������وزارة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  اآل 
الرامية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ال������وزراء 
القطاعات  يف  ال��ع��ام��ل��ن  ح��ف��ز  اإىل 
التميز  اإىل  واخل��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
االإيجابي  احل�����س  وتنمية  واالإب�����داع 
ل����دى اجل��م��ه��ور وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م على 
االلتزام بالقانون و�شروط ال�شامة 
التعاون  رواب������ط  وت���ع���زي���ز  ال���ع���ام���ة 
واملجتمع  ال�شرطية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ن 

مبختلف �شرائحه واأفراده.
بالفائزين  ال��ي��وم  نحتفل  واأ����ش���اف 
للتميز  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر  ب���ج���ائ���زة 
ويف ه����ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال���ع���زي���زة اأدع����و 
اجلائزة  باأبعاد  التمعن  اإىل  اجلميع 
متاأنية  ق������راءة  اأه���داف���ه���ا  وق�������راءة 
ف�����ش��ي��درك��ون م����دى ���ش��م��ول��ي��ت��ه��ا يف 
ب���اأداء متكامل  االإب����داع  دف��ع م�شرية 
ت�شهم يف  ال��ت��ي  ال��ث��اث  ع��رب فئاتها 
لاأداء  امل�شتدام  املوؤ�ش�شي  التطوير 
ن��ح��و اجل����ودة وال��ت��م��ي��ز لتعم االآث���ار 
االإيجابية للتغيري والتطوير الناجت 
ع��ن��ه��ا اأن���ح���اء ال������وزارة ك��اف��ة ومدى 
املوؤ�ش�شي  التغيري  حتقيق  يف  �شعيها 
الرئي�شي  اجل��ائ��زة  دور  اإىل  ..الف��ت��ا 
ال��ت��وا���ش��ل اخلارجي  م��د ج�����ش��ور  يف 
م���ع ال��ه��ي��ئ��ات وال���������وزارات االأخ�����رى 
لبناء عاقات م�شتدامة مع اجلهات 
وت�����ش��ه��ل مقدمات  ت��ع��زز  اخل��ارج��ي��ة 
وتقدم  ال���وزارة.  به  تقوم  ما  ونتائج 
بجزيل  خ���ل���ف���ان  ����ش���اح���ي  ال���ف���ري���ق 
وزارة  م��وظ��ف��ي  ج��م��ي��ع  اإىل  ال�����ش��ك��ر 

التميز  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة 
االأمني  احل�������س  وت��ن��م��ي��ة  واالإب��������داع 
وال�شعور بامل�شوؤولية لدى اجلمهور. 
ومن جانبه قال اللواء الدكتور عبد 
العبيديل  ال�������رزاق  ع��ب��د  ال���ق���دو����س 
للجودة  ال���ع���ام���ة  االإدارة  م����دي����ر 
العام  امل�شرف  دبي  ب�شرطة  ال�شاملة 
اإن  للتميز  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  جل��ائ��زة 
اجلائزة تلقى اهتماما بالغا يف وزارة 
م�شريا  االآخ���ر..  تلو  عاما  الداخلية 
العام  ه���ذا  ت��ل��ق��ت  اإدارات����ه����ا  اأن  اإىل 
فئاتها  جميع  يف  ال��رت���ش��ي��ح  ط��ل��ب��ات 
على  االختيارية  اجل��وائ��ز  فيها  مب��ا 
وموظفي  اإدارات  رغبة  يعك�س  نحو 
من  واال���ش��ت��ف��ادة  بامل�شاركة  ال����وزارة 
متطلبات  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي  م��ع��اي��ريه��ا 
التطوير امل�شتمر وال�شامل للوحدات 
الثانية  ال��دورة  اأن  واملوظفن. وذكر 
ال��داخ��ل��ي��ة للتميز مت  جل��ائ��زة وزي���ر 
وا�شعة  ح���زم���ة  ل��ت�����ش��م��ل  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
ال��ف��رع��ي��ة.. مو�شحا  اجل���وائ���ز  م���ن 
فئة   47 اجل��ائ��زة  فئات  جمموع  اأن 
ت�شمل جوائز للجمهور مثل جائزتي 
املثايل  امل���ث���ايل وال�����ش��ائ��ق  ال�����ش��ري��ك 
العام  ه��ذا  فيما مت تطوير اجل��ائ��زة 
تكرميا  امل��ث��ال��ي��ة  االأم  ف��ئ��ة  ب��اإ���ش��اف��ة 
ال�����وزارة من  امل��وظ��ف��ة يف  ل���دور االأم 
الكادر ال�شرطي واملدين. واأ�شاف اأن 
واخلارجية  الداخلية  التقييم  ف��رق 
املقيمن  م����ن  ت�����ش��ك��ل��ت  ل���ل���ج���ائ���زة 
عاليا  تاأهيا  واملوؤهلن  املحرتفن 
امل�شاركات  اإىل  ال���و����ش���ول  ل�����ش��م��ان 
 .. فيها  الفوز  ت�شتحق  التي  املتميزة 
م�شريا اإىل قيام الفرق بتقييم جميع 
لل�شروط  وف��ق��ا  ال��رت���ش��ي��ح  ط��ل��ب��ات 
مايو  �شهر  خ��ال  للجائزة  ال��ع��ام��ة 
املا�شي مبقابلة املر�شحن والو�شول 
اإىل امليدان جلميع اجلهات املر�شحة 
واالإدارة  املتميزة  املنطقة  ف��ئ��ات  يف 
ال�شامل  ال�����ش��رط��ة  امل��ت��م��ي��زة وم��رك��ز 
املتميز وجائزة التطبيقات اخل�شراء 
وغريها. ويف االطار ذاته اأكد العقيد 
دمل����وج الظاهري  ب��ن  حم��م��د ح��م��ي��د 
وتطوير  اال�شرتاتيجية  ع��ام  مدير 
العامة ملكتب �شمو  االأمانة  االأداء يف 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
الداخلية  وزي��ر  جوائز  اأن  الداخلية 
لاإجنازات  ام���ت���دادا  ت��اأت��ي  للتميز 
املميزة التي توا�شل الوزارة حتقيقها 
امل�شتمدة  التميز  روؤي��ة  من  انطاقا 
ب�شاأن  العليا  قيادتنا  توجيهات  م��ن 
االرتقاء مب�شتويات االأداء والتطوير 

احلكومي.

الفرن�شية  ابان احلملة  اىل فرن�شا 
على م�شر بقيادة نابليون بونابرت 
فى العام 1798. وا�شتمع �شاحب 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
دب��ي خال  ال����وزراء حاكم  جمل�س 
�شعادة  فيها  راف��ق��ه  ال��ت��ى  اجل��ول��ة 
الفريق م�شبح را�شد الفتان مدير 
رئي�س  نائب  ال�شمو  مكتب �شاحب 

اأطوال  فرن�شا والذي تبلغ م�شاحة 
قاعاته نحو ثاثة ع�شر كيلومرتا 
مربعا وي�شم بن جنباته اكر من 
مليون قطعة اثرية متنوعة متثل 

خمتلف انواع الفن العاملي.
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
اآل م��ك��ت��وم ك����ان حمط  ب���ن را����ش���د 
املتحف  زوار  وت���رح���ي���ب  اه���ت���م���ام 

غري �شعيد.
واأكد �شموه اأهمية املتاحف الوطنية 
وحافظة  ح��ا���ش��ن��ة  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ى 
الرتاث وفنون وتاريخ اي بلد وهذا 
لاجيال  معلومات  م�شدر  ي�شكل 
احل���ا����ش���رة وامل��ت��ع��اق��ب��ة ال���ت���ى من 
حقها التعرف اىل ح�شارة �شعوبها 
ودولها وتراثها وثقافتها القدمية 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
�شليمان  �شعيد  و�شعادة خليفة  دبي 
الت�شريفات  دائ��������رة  ع�����ام  م���دي���ر 
وال���������ش����ي����اف����ة ب�����دب�����ي وع���������دد من 
على  القائمن  �شرح  اىل  املرافقن 
التعريف  ت�شمن  وال����ذي  امل��ت��ح��ف 
ب��ت��اري��خ ان�����ش��اء امل��ت��ح��ف ف���ى العام 
مللوك  ق�شرا  ك��ان  اأن  بعد   1190

الذين  ال��ع��امل  ان��ح��اء  م��ن خمتلف 
التحية  وب���ادل���ه���م  ����ش���م���وه  ح���ي���وا 
واع����رب ���ش��م��وه ع��ن ���ش��ع��ادت��ه بهذه 
ال���زي���ارة ال��ت��ى ات��اح��ت ل��ه التعرف 
العريقة  الفرن�شية  احل�شارة  اىل 
ومن  القدمية  احل�شارات  وبع�س 
الغنية  اال�شامية  احل�شارة  بينها 
على  واجنازاتها  وثقافتها  باثارها 

والتاريخية.
احل�شارة  ب���ع���راق���ة  ���ش��م��وه  ون�����وه 
ال���ف���رن�������ش���ي���ة م���ا����ش���ي���ا وح���ا����ش���را 
ح�شارة  ب���اأن���ه���ا  ���ش��م��وه  وو���ش��ف��ه��ا 
ت�����ش��ت��ح��ق ال��ت��ق��دي��ر وال��ت��ع��رف اىل 
م���ك���ون���ات���ه���ا وت����اري����خ����ه����ا احل���اف���ل 
واالن�شانية  ال��وط��ن��ي��ة  ب��امل��ن��ج��زات 

لل�شعب الفرن�شي. 

حممد بن را�شد يلتقي الطلبة والطالبات الدار�شني يف فرن�شا
•• باري�س-وام: 

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف 
�شمو  بح�شور  ام�س  م�شاء  باري�س  يف  الدولة  �شفارة  مقر 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد ال مكتوم ويل عهد دبي 
الطلبة والطالبات الدار�شن يف اجلامعات الفرن�شية من 
ابناء وبنات دولة االمارات. وقد حتدث �شموه اىل الطلبة 
معربا لهم عن �شعادته واعتزازه بلقائهم والتعرف اليهم 
فرن�شا  يف  واملعي�شية  الدرا�شية  احوالهم  على  واالطمئنان 
موؤكدا لهم �شموه انهم وكل طلبة دولة االمارات يف اخلارج 
لدرا�شتهم  ومتابعتها  ورع��اي��ت��ه��ا  قيادتهم  اه��ت��م��ام  حم��ل 

بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وخ��اط��ب  واح��وال��ه��م. 
قائا   والطالبات  الطلبة  واأبناءه  اإخوانه  ال مكتوم  را�شد 
العلم ولو يف ال�شن  فاأنتم تتعلمون وتدر�شون يف  اطلب 
اخلارج كي تعودوا اىل الوطن الذي ينتظركم لت�شهموا مع 
اإخوانكم يف احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية يف بناء 
التي  عملها  بفرق  تعتز  التي  احلديثة  الع�شرية  ال��دول��ة 
تعمل بجد واخا�س لتظل دولتنا يف املركز االول وليظل 
�شفراوؤنا  اأنتم  �شموه   وا�شاف  واح��د.  الرقم  يحب  �شعبنا 
يف اخلارج عليكم ان تكونوا على قدر امل�شوؤولية وتتحملوا 
ال�شعوبات والتحديات من اجل حتقيق اهدافكم واكت�شاب 
العلم واملعرفة والعودة اىل دولتكم لترتجموا ما در�شتموه 
وطنكم  خلدمة  العملي  ال��واق��ع  ار���س  على  تعلمتوه  وم��ا 

رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  واك��د  وجمتمعكم.  و�شعبكم 
اللقاء  دب��ي خ��ال  ال����وزراء ح��اك��م  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
الو�شول  ط��ري��ق  ع��ل��ى  ق��دم��ا  ما�شية  ال��غ��ال��ي��ة  دول��ت��ن��ا  ان 
واخلدمات  االدارة  قطاعات  خمتلف  يف  واح��د  الرقم  اىل 
 . مكوناتها  بكل  امل�شتدامة  والتنمية  والتعليم  واالقت�شاد 
وقد حر�س �شباب الوطن على التقاط ال�شور التذكارية 
مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ع 
ال  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  عهده  وويل 
مكتوم معربن عن اعتزازهم البالغ بلقاء �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم واال�شتماع اىل ار�شاداته 
ون�شائحه واال�شتئنا�س براأي �شموه ونظرته مل�شتقبل �شباب 

الوطن وروؤيته البعيدة مل�شتقبل دولتنا احلبيبة. 
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تخطيط ال�شارقة تنظم ور�شة عمل حول م�شروع النهدة اجلديدة 
ب���اخل���دم���ات واال����ش���ت���خ���دام���ات يف امل��ن��ط��ق��ة وت��ا���ش��ي كل 

اال�شكاليات ال�شابقة.
وتناول العر�س املرئي الذي تركزت حوله املناق�شات من 
خمتلف اجلهات ذات ال�شلة ال�شكل القائم للمنطقة وما 
اإعادة  بعد  عليه  �شتكون  وم��ا  ا�شتثمارية  ان�شطة  من  بها 

تنظيمها لت�شبح اأحدث منطقة جتارية يف ال�شارقة.
اإليها  التي تو�شلت  التو�شيات  الور�شة عر�س  ومت خال 
االإدارات املخت�شة بدائرة التخطيط وامل�شاحة والتي روعي 
م�شتوى  ورف��ع  اال�شتخدامات  حت�شن  على  التاأكيد  فيها 
ا�شتعماالت  تغيري  اأمن��اط  اإىل  باالإ�شافة  التحتية  البنية 

االأرا�شي باملنطقة. 

تعديل  و�شبل  التنفيذ  ومراحل  امل�شروع  اأعمال  تفا�شيل 
اال�شتخدام ليتنا�شب مع املناطق االأخرى املجاورة.

وركزت ور�شة العمل على مراحل واآليات العمل والتنظيم 
البيني متهيدا للبدء يف تنفيذ امل�شروع.

اجل���روان  عائ�شة  املهند�شة  ال��ور���ش��ة  ت��ق��دمي  يف  و���ش��ارك 
مدير  علي  اآل  خالد  واملهند�س  التعوي�شات  اإدارة  مدير 
اإدارة الدرا�شات التخطيطية واملهند�س علي عبيد ال�شباح 
خمتلف  ممثلي  بح�شور  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات  اإدارة  م��دي��ر 

اجلهات احلكومية ذات ال�شلة بحكومة ال�شارقة.
�شتوؤول  وم��ا  للمنطقة  احل��ايل  الو�شع  الور�شة  وناق�شت 
اإليه بناء على التعديل اجلديد بحيث يتم �شمان االرتقاء 

•• ال�ضارقة-وام:

عمل  ور�شة  بال�شارقة  وامل�شاحة  التخطيط  دائ��رة  نظمت 
املنطقة  النهدة اجلديدة  م�شروع  الإط��اق  االإع��داد  حول 
املهند�س  �شعادة  بح�شور  وذل��ك  �شابقا  االأوىل  ال�شناعية 

خالد بن بطي مدير الدائرة.
واآليات  ال�شلة  ذات  اجل��ه��ات  دور  العمل  ور���ش��ة  وناق�شت 
يف  للبدء  متهيدا  بينها  فيما  العمل  وتنظيم  التن�شيق 
يف  للبدء  متهيدا  الور�شة  تنظيم  ي��اأت��ي  امل�����ش��روع.  اأع��م��ال 
موعد  عن  لاإعان  اال�شتعداد  اإط��ار  ويف  امل�شروع  اأعمال 
لعر�س  ال��دائ��رة  مقر  يف  يعقد  ال���ذي  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر 

بلدية املنطقة الغربية تنفذ املرحلة الثانية من تطبيق منهجية بطاقة االأداء املتوازن 
 

•• الفجر- املنطقة الغربية: 

بداأت بلدية املنطقة الغربية تنفيذ املرحلة الثانية من برنامج التدريب والتاأهيل على منهجية بطاقة االأداء املتوازن 
ب��اإدارة وتنفيذ اخلطة االإ�شرتاتيجية لبلدية املنطقة  والتي تهدف اإىل رفع م�شتوى االأداء االإ�شرتاتيجي اخلا�س 

الغربية.
جاءت املرحلة االأوىل من الربنامج الرتكز على اجلانب التدريبي و�شارك فيها 80 موظف من املدراء التنفيذين 
البلدية. وقد �شهدت هذه املرحلة  املر�شحن كمدراء تغيري من كافة قطاعات  االإدارات وبع�س املوظفن  وم��دراء 
موظفي  كافة  من  امل�شاركة  فعالية  وزي��ادة  للبلدية  االإ�شرتاتيجية  باخلطة  الوعي  ن�شبة  رفع  يف  ملحوظاً  جناحاً 

البلدية يف و�شع وتنفيذ اخلطة االإ�شرتاتيجية لبلدية املنطقة الغربية.
وتت�شمن املرحلة الثانية للربنامج اإ�شقاط اخلطة االإ�شرتاتيجية للبلدية على كافة القطاعات واالإدارات من خال 
حتديد اأهداف وموؤ�شرات االأداء اخلا�شة بكافة الوحدات التنظيمية بالبلدية وباملوائمة مع التوجه االإ�شرتاتيجي 

للنظام البلدي باإمارة اأبوظبي ب�شكل خا�س ومع روؤية حكومة اأبوظبي 2030 ب�شكل عام.

�شلطان القا�شمي ي�شهد حفل تخريج طلبة كليات الطب والعلوم ال�شحية والفنون اجلميلة والت�شميم من جامعة ال�شارقة
•• ال�ضارقة-وام:

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
ال�شارقة  ح���اك���م  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
كليات  اأن  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 
ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ال��ط��ب��ي��ة ه��ي جزء 
التميز  من منظومة متكاملة ملجمع 
الطبي الذي اأ�ش�س لارتقاء بالرعاية 
ال�����ش��ح��ي��ة م���ن خ����ال م��ك��ون��ات هذا 
املجمع الذي ي�شم باالإ�شافة للكليات 
الطبية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل��ع��اه��د  ال��ط��ب��ي��ة 

وامل�شت�شفيات الراقية.
ك��ل��ه��ا ����ش���روح متميزة  ���ش��م��وه  وق����ال 
وفقنا اهلل �شبحانه وتعاىل يف اإن�شائها 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  امل��ر���ش��ى  ليتلقى 
اال�شت�شارين  اأف�����ش��ل  م��ن  ال�شاملة 
ال��ط��ب��ي��ة طبقا الأح����دث ما  وف��رق��ه��م 
وم��ا هو مطبق يف  العلم  اإليه  تو�شل 
املتعاونة  العاملية  امل�شت�شفيات  اأرق���ى 
امل����ث����ال معهد  ���ش��ب��ي��ل  وم���ن���ه���ا ع���ل���ى 
باري�س.  يف  العاملي  رو���ش��ي  جو�شتاف 
تتحقق  اأه��داف��ن��ا  اإن  �شموه  واأ���ش��اف 
وباإمياننا  اأوال  تعاىل  اهلل  بف�شل من 
على  بقدرتنا  ال��ب��داي��ة  منذ  ال��را���ش��خ 
واجلهود  وامل��ع��رف��ة  بالعلم  اإجن���ازه���ا 
العاملن  جميع  ..واه��ن��يء  املخل�شة 
بكل  الطبي  للتميز  ال�شارقة  مبجمع 
م��ك��ون��ات��ه ول��ه��م ج��زي��ل ال�����ش��ك��ر على 

م�شاركاتهم وتفانيهم يف العمل. 
واأو����ش���ح ���ش��م��وه يف ك��ل��م��ة األ��ق��اه��ا يف 
الطبية  الكليات  طلبة  تخريج  حفل 
الفنون  وك��ل��ي��ة  ال�����ش��ح��ي��ة  وال���ع���ل���وم 
اأقامته  ال���ذي  والت�شميم  اجل��م��ي��ل��ة 
بقاعة  ام�س  �شباح  ال�شارقة  جامعة 
امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة يف ال�����ش��ارق��ة اأن 
الكليات  ال��ي��وم م��ن  اأع�����داد خ��ري��ج��ي 
 350 ح�����وايل  اإىل  و����ش���ل  ال��ط��ب��ي��ة 
ن�شبة  وت���ق���رتب  وخ���ري���ج���ة  خ��ري��ج��ا 
40 يف  اإىل ح���وايل  امل��واط��ن��ن منهم 
ال��ك��ل��ي��ات.. م�شريا  م��ع��ظ��م  امل���ائ���ة يف 
ترفع  االأع������داد  ه���ذه  اأن  اإىل  ���ش��م��وه 
الكليات الطبية بجامعة ال�شارقة اإىل 
الدولة  م�شتوى  على  االأوىل  املرتبة 
للمواطنن  اجل��ام��ع��ي  ال��ت��اأه��ي��ل  يف 
للعمل يف كل جماالت القطاع الطبي 

للكليات  وع��م��ل��ي��ا  ع��ل��م��ي��ا  ال���وا����ش���ع���ة 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��ل��وم ال�����ش��ح��ي��ة حققت 
اإىل  التي تدعونا  النتائج  الكثري من 
العر�س  هذا  ومنها  واالعتزاز  الفخر 
ال��ع��ل��م��ي ال�����ذي ن�����ش��ه��ده ال���ي���وم على 
تخريج  ي�شمل  وال����ذي  املن�شة  ه���ذه 
خريجا   395 ت�����ش��م  ج��دي��دة  دف��ع��ة 
94 من كلية الطب  وخريجة منهم 
 42 و  االأ�شنان  كلية طب  85 من  و 
كلية  ال�شيدلة و118 من  كلية  من 
ال��ع��ل��وم ال�����ش��ح��ي��ة وم����ن ب���ن ه����وؤالء 
اأبناء  م��ن  وخ��ري��ج��ة  خ��ري��ج��ا   128
ال��وط��ن وب��ن��ات��ه ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 43 
من كلية الفنون اجلميلة والت�شميم 
وث��اث��ة خ��ري��ج��ن ك��دف��ع��ة اأوىل من 
حملة املاج�شتري يف الطب اجلزيئي. 
واأ�شاف اأن من هذه االإجنازات اأي�شا 
يف  االأك��ادمي��ي��ة  القيادة  معهد  افتتاح 
االأول من نوعه  التعليم الطبي وهو 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة و���ش��ي��ب��داأ عمله 
املقبل   2013 ���ش��ب��ت��م��رب  اأول  م���ن 
ومعهد ال�شارقة للجراحة والتدريب 
ب��دور ه��ام يف  ال��ذي يقوم  االإكلينيكي 
وال�شحية  الطبية  ال���ك���وادر  ت��دري��ب 
لي�س فقط يف الدولة واإمنا مبنطقة 
تركيا  اإىل  ام��ت��دادا  االأو���ش��ط  ال�شرق 
�شنويا  املعهد  يف  وي��ت��درب  واأفريقيا. 
اجل����راح����ن  م����ن  م����ت����درب   2000
التمري�شية  وال�����ك�����وادر  واالأط�����ب�����اء 
ال�شارقة  معهد  يقوم  كما  وال�شحية 
البحث  ب���ق���ي���ادة  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ب��ح��وث 
ال�شرطان  اأب��ح��اث  جم��ال  يف  العلمي 
وال�شكري بالتعاون مع كربى املعاهد 
واجل��ام��ع��ات وال��ه��ي��ئ��ات ال��دول��ي��ة من 
ف��رن�����ش��ا وا���ش��رتال��ي��ا. واأو����ش���ح مدير 
اجلامعة اأن االإرادة ال�شامية ل�شاحب 
عند  تقف  مل  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
باإن�شاء  �شموه  اأتبعها  ب��ل  احل��د  ه��ذا 
واملعاهد  العلمية  املراكز  من  �شل�شلة 
الطبية  اخلدمات  وعيادات  البحثية 
ميادين  لتكون  والعاجية  الوقائية 
وبحث  وت�����دري�����ب وجت����رب����ة  ت��ع��ل��ي��م 
واأ�شاتذتهم  اجل��ام��ع��ة  لطلبة  علمي 
وامل���ت���ع���اون���ن م��ع��ه��م وغ����ريه����م من 
امل�شتوى  ع��ل��ى  وال��ف��ن��ي��ن  االأط����ب����اء 

املحلي واالإقليمي والعاملي.

وال�شحة . وقال �شموه ذلك هو متيز 
واأنه  التوقعات  كل  ف��اق  ونوعي  كمي 
ح���دث يف ف���رتة وج��ي��زة ج���دا بجميع 
واملخت�شن  اخلرباء  ب�شهادة  املعايري 
م��ن داخ���ل وخ����ارج ال���دول���ة. واأ�شاف 
تخريج  حفات  نختتم  اليوم  �شموه 
ال��ع��ام ال��درا���ش��ي احل��ايل وم��ن دواعي 
املئات من  اأحيي واأ�شافح  اأن  �شروري 
الذين ح�شلوا  االأبناء والبنات  خرية 
���ش��ه��ادات��ه��م اجل��ام��ع��ي��ة بجدارة  ع��ل��ى 
ال�شنوات  خريجي  اإىل  و�شين�شمون 
ال�شابقة لي�شاركوا يف تقدمي الرعاية 
امل�شت�شفيات  يف  امل��ت��م��ي��زة  ال�����ش��ح��ي��ة 
واأعرب  وغ��ريه��ا.  ال�شحية  وامل��راك��ز 
الدفعة  بتخريج  �شعادته  ع��ن  �شموه 
يف  امل���اج�������ش���ت���ري  ح��م��ل��ة  م����ن  االأوىل 
الطب اجلزيئي من خال الربنامج 
جامعة  ب���ن  امل�������ش���رتك  االأك�����ادمي�����ي 
ب��اري�����س ديديرو  ال�����ش��ارق��ة وج��ام��ع��ة 
الفرن�شية وهو الربنامج الذي وقعت 
ات��ف��اق��ه م��ن��ذ ���ش��ن��ت��ن ل��ي��ت��ي��ح لطلبة 
الدرا�شة  يف  التعمق  فر�شة  اجلامعة 
وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ح�����ش��ول على 
���ش��ه��ادات امل��اج�����ش��ت��ري وال���دك���ت���وراه يف 
اأحدث املعامل العاملية وحتت اإ�شراف 
اجلامعتن.  يف  املتميزين  االأ���ش��ات��ذة 
واأعلن �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
بدءا  ���ش��ت��ط��رح  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  اأن 
برنامج  القادم  الدرا�شي  الف�شل  من 

ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وك��ان 
التهنئة  ب��ت��ق��دمي  كلمته  ا�شتهل  ق��د 
وذويهم  واخلريجات  اخلريجن  اإىل 
ي�شاركهم  ب����اأن  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  م��ع��رب��ا 
ع��ي��د جن��اح��ه��م متمنيا  ف��رح��ت��ه��م يف 

لهم جميعا دوام التقدم والرقي.
التخرج  ح���ف���ل  ف���ع���ال���ي���ات  وب����������داأت 
بو�شول راعي احلفل �شاحب ال�شمو 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
�شموه  ا�شتقبال  يف  وك��ان  ال�����ش��ارق��ة.. 
بن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
ونائب  عهد  ويل  القا�شمي  �شلطان 
حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ عبداهلل 
نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة وال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
املالية  دائ��رة  رئي�س  القا�شمي  �شعود 
املركزية وال�شيخ ع�شام بن �شقر بن 
�شمو  مكتب  رئي�س  القا�شمي  حميد 
اهلل  عبد  ب��ن  خ��ال��د  وال�شيخ  احل��اك��م 
دائرة  رئ��ي�����س  القا�شمي  �شلطان  ب��ن 
وال�شيخ  واجل��م��ارك  البحرية  املوانئ 
حم��م��د ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي وكيل 
وزارة ال�شحة امل�شاعد ومدير منطقة 
ال�شارقة الطبية وال�شيخ �شامل بن عبد 
الرحمن بن �شامل القا�شمي مديرعام 
مكتب �شمو احلاكم ومعايل حميد بن 
حممد عبيد القطامي وزير الرتبية 
بن  عبدالرحمن  وم��ع��ايل  والتعليم 

العلي  اهلل  م���ن  راج���ي���ا  وال��ت�����ش��م��ي��م 
و�شندا  ذخرا  �شموه  اأن يدمي  القدير 
اإىل  التهنئة  ق��دم  .. كما  االأم��ة  لهذه 
اخل���ري���ج���ن واخل���ري���ج���ات واأول����ي����اء 

اأمورهم وذويهم بنجاحهم.
ال�شمو  �شاحب  ورعاية  بدعم  واأ���ش��اد 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة .. 
والعلوم  الطبية  الكليات  اأن  م��وؤك��دا 
وكلية  ال�شارقة  جامعة  يف  ال�شحية 
حققت  والت�شميم  اجلميلة  الفنون 
متقدمة  مكانة  الرعاية  هذه  بف�شل 
بن اجلامعات النظرية على امل�شتوى 
اأن  بعد  وال���دويل  واالإق��ل��ي��م��ي  املحلي 
وف����ر ���ش��م��وه ل��ه��ا ول��ط��ل��ب��ت��ه��ا جميع 
التعليمي  االإع�����داد  واأدوات  م��ع��اي��ري 
باالإ�شافة  املتكامل  املهني  والتاأهيل 
والعلمية  االأك��ادمي��ي��ة  ال��ع��ائ��دات  اإىل 
ال���ق���ي���م���ة م�����ن جت��������ارب اجل���ام���ع���ات 
العاملية  العلمية  وامل���راك���ز  وامل��ع��اه��د 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ات  اق��ت�����ش��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
�شعى  ال���ت���ي  وال���ع���ل���م���ي  االأك������ادمي������ي 
اإل���ي���ه���ا واأجن�������ز ك���ث���ريا منها  ����ش���م���وه 
االتفاقيات  هذه  اإن  واأ�شاف  بنف�شه. 
ت��ق��ت�����ش��ي ب��ت��ح��ق��ي��ق اأق�������ش���ى درج����ات 
وامل�شرتك  والواقعي  العملي  التعاون 
والتعليمية  العلمية  االإجن������ازات  يف 
بن  العلمية  وال��درا���ش��ات  واالأب��ح��اث 
خم��ت��ل��ف م��ك��ون��ات ه����ذه ال��ك��ل��ي��ات يف 
معها  تعاونت  وم��ن  ال�شارقة  جامعة 

م��اج�����ش��ت��ري ال���ق���ي���ادة االأك���ادمي���ي���ة يف 
التعليم الطبي وهو برنامج م�شرتك 
بن جامعة ال�شارقة وكلية اجلراحن 
�شموه  م�شريا   .. االيرلندية  امللكية 
اىل انه وقع اتفاقه العام املا�شي كاأول 
التخ�ش�س  ه���ذا  يف  معتمد  ب��رن��ام��ج 
وال�شرق  املنطقة  م�شتوى  على  الهام 
�شيتم  اإن��ه  �شموه  وق��ال  االأو�شط كله. 
توفري املنح الدرا�شية الأبنائنا وبناتنا 
املقبولن  امل��ت��م��ي��زي��ن  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن 
ال��ع��ل��ي��ا على  ال����درا�����ش����ات  ب���رام���ج  يف 
التي  والدكتوراة  املاج�شتري  م�شتوى 
بداية  يف  الطبية  الكليات  �شتطرحها 
ال��ع��ام ال��درا���ش��ي ال��ق��ادم الف��ت��ا �شموه 
اىل ان جامعة ال�شارقة �شتعن منهم 
والتخ�ش�شات  ب��االأق�����ش��ام  امل��ع��ي��دي��ن 
املختلفة ليتاأهلوا لان�شمام للهيئات 
باجلامعة  وال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ت��دري�����ش��ي��ة 
الطبية  للبحوث  ال�شارقة  ومبعهد 
بعد ح�شولهم على �شهادة الدكتوراة. 
واخلريجات  اخلريجن  �شموه  وحث 
ع��ل��ى اال�����ش����ت����زادة م���ن ال��ع��ل��م ط���وال 
احلياة واأن يتفانوا يف عملهم النبيل 
واالأخ���اق  بالتقاليد  يتم�شكوا  واأن 
االإ���ش��ام��ي��ة الأن���ه���م ���ش��ي��ع��م��ل��ون على 
م����داواة امل��ر���ش��ى وم���راع���اة اجلرحى 
موؤكدا  ال�شعيف..  على  و�شيحنون 
م�شتوى  رف��ع  يف  قدما  امل�شي  �شموه 

الرعاية ال�شحية يف املجتمع.

حممد العوي�س وزير ال�شحة و�شعادة 
ع���ب���د ال���رح���م���ن ب����ن ع���ل���ي اجل������روان 
امل�شت�شار يف الديوان االأمريي و�شعادة 
را�شد اأحمد بن ال�شيخ رئي�س الديوان 
ب��ن �شامل  و���ش��ع��ادة خمي�س  االأم����ريي 
دائرة  رئي�س  ال�����ش��وي��دي  خمي�س  ب��ن 
وال��ق��ري و�شعادة  ال�����ش��واح��ي  ���ش��وؤون 
حم��م��د ذي�����اب امل��و���ش��ى امل�����ش��ت�����ش��ار يف 
والدكتورعمرو  االأم�����ريي  ال���دي���وان 
عبد احلميد م�شت�شار �شاحب ال�شمو 
التعليم  ل�������ش���وؤون  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
�شامي  ال���دك���ت���ور  واالأ����ش���ت���اذ  ال���ع���ايل 
حممود مدير جامعة ال�شارقة وعدد 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ش��ن  اأع�������ش���اء  م���ن 
واال�شت�شاري الإمارة ال�شارقة واأع�شاء 
وبداأت  اجلامعة.  اأم��ن��اء  جمل�س  م��ن 
الدكتور  اأداره  ال��ذي  احلفل  فعاليات 
عبد اهلل املنيزل عميد �شوؤون الطلبة 
بال�شام  ال���ت���خ���ري���ج  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
ال���وط���ن���ي وت������اوة اآي������ات ع���ط���رة من 
الذكر احلكيم. واألقى الدكتور �شامي 
ال�شارقة كلمة  حممود مدير جامعة 
قدم فيها التهنئة اإىل �شاحب ال�شمو 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��ارق��ة 
من  ج��دي��دة  دف��ع��ة  تخريج  مبنا�شبة 
الطبية  الكليات  وخريجات  خريجي 
اجلميلة  والفنون  ال�شحية  والعلوم 

من هذه اجلامعات واملعاهد واملراكز 
العلمية.

العلمي  للبحث  اتفاقية  اإىل  واأ���ش��ار 
م��ع امل��رك��ز ال��ط��ب��ي ل��ب��ح��وث اأمرا�س 
مبعهد  والتغذية  والبدانة  ال�شكري 
التابع  ك�������وري  م�������اري  اإي.  ب����ي����ري. 
6 - يف جماالت   - ب��اري�����س  جل��ام��ع��ة 
اك��ت�����ش��اف اجل��ي��ن��ات واالأن�����زمي�����ات يف 
اجل����ه����از ال��ه�����ش��م��ي ل���اإن�������ش���ان ذات 
والبدانة  ال�شكري  مبر�س  العاقة 
اإي����وا الكورية  وات��ف��اق��ي��ة م��ع ج��ام��ع��ة 
مدينة  م�����ع  ل���ل���ت���ع���اون  اجل���ن���وب���ي���ة 
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��خ��دم��ات االإن�����ش��ان��ي��ة يف 
جمال ا�شتخدام املو�شيقى يف حت�شن 
ال���ق���درات ال��ذه��ن��ي��ة ل��اأط��ف��ال وكبار 
واتفاقية  االإع���اق���ة  ذوي  م��ن  ال�����ش��ن 
االأكادميي  للتعاون  تفاهم  وم��ذك��رة 
جامعة  م����ع  ال���ط���اب���ي  وال����ت����ب����ادل 
تفاهم  وم����ذك����رة  ووجن�����و  ي��ون�����ش��اي 
املاليزية  ك��ي��ب��ان��اج�����ش��ان  ج��ام��ع��ة  م��ع 
امل����ج����االت  امل���������ش����رتك يف  ل���ل���ت���ع���اون 
واتفاقية  وال�������ش���ح���ي���ة...  ال��ط��ب��ي��ة 
تعاون مع الهيئة الوطنية االأمريكية 
اإي  اأم  ب��ي  اأن  الطبية  ل��ام��ت��ح��ان��ات 
الطب  كلية  تكون  ب��اأن  تق�شي  والتي 
متعاونا  م���رك���زا  ال�����ش��ارق��ة  ب��ج��ام��ع��ة 
لطلبة  التقييم  لتطوير  الهيئة  م��ع 
الطب. واأكد الدكتور �شامي حممود 
والتهيئة  ال�شامية  الرعاية  ه��ذه  اأن 
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1- بالن�شبة للمقاولن العاملن باإمارة ابوظبي ي�شرتط ت�شنيفهم الفئات االوىل والثانية والثالثة يف جمال )م�شاريع االعمال الزراعية( تخ�ش�س مقاوالت الت�شجري 
اأما بالن�شبة للمقاولن العاملن يف كافة االإمارات االأخرى وامل�شجلن واملرخ�شن بها وغري امل�شنفن يف اإمارة ابوظبي ي�شرتط اأن تتوفر فيهم الكفاءة طبقاً لل�شروط 

واالأحكام املنظمة مع تقدمي �شابقة االأعمال مل�شاريع م�شابهة على اأن تكون الرخ�س التجارية �شارية املفعول.
التاأهيل مفتوح لكافة  التاأهيل واع��ادة  2- ي�شرتط ان يكون املقاول م�شنف لدى بلدية مدينة العن يف جمال )م�شاريع االعمال الزراعية( فئة )A( علما بان باب 

ال�شركات على ان يتم ت�شليمنا مظاريف التاأهيل قبل موعد فتح املظاريف باأ�شبوعن كحد اق�شى.
3- لكل متناق�س احلق بعدد 1 من م�شاريع التعهيد الواقعة جغرافيا �شمن و�شط املدينة وال يتجاوز عدد امل�شاريع كليا عن م�شروعن )عقد لقطاع و�شط املدينة وعقد 

الأي قطاع خارجي او عقدين لقطاعن خارجين(.
4-يبقى العطاء �شاري املفعول وال يجوز الرجوع عنه وقت تقدمية وملدة )150( مائة وخم�شون يوما .

5- مراجعة اإدارة املناق�شات والعقود بالطابق االأول مكتب رقم )133( مببنى البلدية الرئي�شي للح�شول على وثائق املناق�شة مقابل دفع مبلغ غري قابل للرد وقدره 
)3.000( درهماً )فقط ثاثة االف درهماً ال غري(.

6- يقدم مع  العطاء �شماناً بنكياً ابتدائياً بقيمة )2.000.000( درهماً )فقط مليونا درهم ال غري( �شاحلاً ملدة )150( مائة وخم�شون يوماً من تاريخ تقدمي العطاء . 
علما بان ال�شيكات ال تقبل ولو كانت م�شدقة . على اأن يتم ت�شليم اأ�شل الكفالة ل�شكرتري جلنة فتح املظاريف عند ت�شليم العطاء.

7-تو�شع وثائق املناق�شة يف ثاثة مظاريف منف�شلة وخمتومة بال�شمع االحمر  ) املظروف االول يحتوي على �شهادة الت�شنيف و ال�شمان امل�شريف وع�شوية غرفة 
التجارة  ، املظروف الثاين يحتوي على الن�شخة اال�شلية العر�س الفني ا�شلي + ن�شخة - املظروف الثالث يحتوي على العر�س املايل ا�شلي + ن�شخة( تعنون املظاريف 

اىل �شكرتارية جلنة فتح املظاريف وتو�شع يف �شندوق املناق�شات بالطابق االول.
8- تخ�شع هذه املناق�شة لل�شروط العامة للعقد يف جمال مقاوالت االأعمال املدنية ال�شادرة بقرار املجل�س التنفيذي برقم )1( بتاريخ 2007/1/3.

ا�شتبعاد  �شيتم  انه  با�شبوع حيث  املظاريف  فتح  قبل موعد  العن  بلدية مدينة  �شجل  بالت�شجيل يف  االلتزام  م�شجلن  والغري  بالعطاءات  املتقدمن  على  9-ي�شرتط 
العطاءات املقدمة للمن�شاآت الغري م�شجلة.

10- تخ�شع هذه املناق�شة للقانون رقم )6( لعام 2008 ب�شاأن امل�شرتيات واملناق�شات واملزايدات وامل�شتودعات.
11- يرجى اح�شار �شورة عن الرخ�شة التجارية و�شهادة ت�شنيف املقاول.

12- على مندوبي ال�شركات الراغبة يف ح�شور جلنة فتح املظاريف التقيد بال�شروط املذكورة يف وثائق الطرح
13- يعترب هذا االعان جزًء مكمًا مل�شتندات املناق�شة.

لا�شتف�شار يرجى االت�شال على الرقم 7127065-03 - 7127225-03 وملعرفة املزيد عن املناق�شات/املزايدات اجلديدة يرجى التكرم بزيارة املوقع االلكرتوين للدائرة 
http://am.abudhabi.ae :

مدير عام بلدية مدينة العني 

امل�شروع تعهيد اعمال ت�شغيل وتطوير و�شيانة احلدائق والزراعات التجميلية العامة ومكافحة اآفات ا�شجار النخيل 
والفواكه يف املنازل مبدينة العن واقليم املنطقة ال�شرقية لاإمارة العقد رقم )3( لقطاع منطقة و�شط املدينة وتوابعها

رقم املناق�شة 
اخر موعد لتقدمي العرو�س 

موعد فتح املظاريف

2013/49
يف متام ال�شاعة الثالثة ظهراً  من يوم االحد املوافق 2013/7/21

يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحاً من يوم االثنن املوافق 2013/7/22

مناق�سة رقم »2013/46«
تدعو دائرة ال�شوؤون البلدية - بلدية مدينة العن ال�شركات واملوؤ�ش�شات العاملة بدولة االمارات واملتخ�ش�شة يف جمال تقنية 

املعلومات )�شبكات احلا�شب االيل( لتقدمي عرو�شهم :

وفقا لل�شروط التالية :
1- على من يود اال�شرتاك يف املناق�شة مراجعة ادارة املناق�شات والعقود بالطابق االول مكتب رقم 132 مببنى البلدية الرئي�شي 

للح�شول على وثائق املناق�شة بدون ر�شوم.
2-تقدم العطاءات اىل �شكرتارية جلنة فتح املظاريف يف الطابق االول مببنى البلدية بالعن يف الطابق االول مكتب 135 تت�شمن 
ومغلقة  امل��ايل(  للعر�س  و ظرف  الفني  للعر�س  منف�شلة )ظرف  داخل مظاريف  للمناق�شة  واملعتمدة  املطلوبة  امل�شتندات  كافة 
وخمتومة بال�شمع االحمر ومكتوب عليها من اخلارج رقم املناق�شة وعنوان املناق�شة ومعنونة اىل �شكرتارية جلنة فتح املظاريف.

3- يبقى العطاء �شاري املفعول وال يجوز الرجوع عنه وقت تقدمية وملدة )90( ت�شعون يوماً.
4- ي�شرتط على املتقدمن بالعطاءات والغري م�شجلن االلتزام بالت�شجيل يف �شجل بلدية مدينة العن قبل موعد فتح املظاريف 

با�شبوع حيث انه �شيتم ا�شتبعاد العطاءات املقدمة للمن�شاآت الغري م�شجلة وارجاعها اليها.
5- تخ�شع هذه املناق�شات لقانون املناق�شات واملزايدات وامل�شتودعات رقم )6( لعام 2008.

6- يرجى اح�شار �شورة عن الرخ�شة التجارية.
7- على مندوبي ال�شركات الراغبة يف ح�شور جلنة فتح املظاريف التقيد بال�شروط املذكورة يف وثائق الطرح.

8- يعترب هذا االعان جزءاً مكمًا مل�شتندات املناق�شة.
9- لا�شتف�شار يرجى االت�شال على االرقام التالية: 7127271 03

http://am.abudhabi.ae :لاطاع على املزيد من املناق�شات اجلديدة يرجى التف�شل بزيارة املوقع االلكرتوين للدائرة

مدير عام بلدية مدينة العني 

مل�شروع تقدمي تنفيذ اعمال توريد وتركيب نقاط �شبكية
اخر موعد لتقدمي العرو�س رقم املناق�شة 

موعد فتح املظاريف
يف متام ال�شاعة الثانية من يوم االحد املوافق 2013/462013/7/7

يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا من يوم االثنن املوافق 2013/7/8

فقدان جواز �سفرت
املدعو/ا�شرف هيثم  فقد  
فل�شطيني  - خلطيب ا
اجل��ن�����ش��ي��ة-  ج����واز �شفره 
رق�����������������������م)3507571( 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

056/6506843

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/عبد الرحمن 
هيثم اخلطيب-فل�شطيني 
اجل������ن�������������ش������ي������ة-  ج���������واز 
رقم)74809(  ���ش��ف��ره 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

056/6506843

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ع��اء هيثم 
فل�شطيني  - خلطيب ا
اجل��ن�����ش��ي��ة-  ج����واز �شفره 
رق�������������������������������م)109785( 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

056/6506843

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ل��ي��ب��ان عبد 
ال������ن������ور ع����ل����ي ي����و�����ش����ف-
�شومايل اجلن�شية-  جواز 
رقم)132097(  �شفره 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/3162533

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ح�شني ال�شيد 
زكريا-م�شري  حم���م���ود 
اجل��ن�����ش��ي��ة-  ج����واز �شفره 
رقم)2588129(�شادر 
يجده  م����ن   . م�����ش��ر  م����ن 
بتليفون  االت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/5631968

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت  امل�������دع�������وة/روال 
جنيب-فل�شطينية  ع��ب��د 
�شفرها  ج��واز  اجلن�شية-  
رق�������������������������������م)109772( 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

056/6506843

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/روؤى هيثم 
فل�شطينية  - خلطيب ا
�شفرها  ج��واز  اجلن�شية-  
رق�������������������������������م)109766( 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م���������ن   .
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

056/6506843

فقدان جواز �سفرت
فقدت  امل��دع��وة/راه��ي بت 
وارنا-اندون�شية  ك��ا���ش��ر 
�شفرها  ج��واز  اجلن�شية-  
رقم)037188(�شادر 
من اندون�شيا . من يجده 
بتليفون  االت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/7933008

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
   اعالن وتكليف بال�سداد حتت طائلة البيع
                           الدعوى رقم 2010/846 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- م�شعود ح�شن ابو هادي من طالب التنفيذ/ بنك 
�شادرات ايران- فرع �شارع ال�شيخ زايد بوكالة املحامي/ ابراهيم حممد 
احمد حممد القا�شم  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2013/6/4 
دره��م خال   )5358390( وق���دره  ب��ه  املطالب  ال��دي��ن  ب�شداد  اخ��ط��ارك��م 
�شهر من تاريخ التبليغ واال بيع العقار يف منطقة الثنيه اخلام�شه- رقم 
االر�س )520( رقم البلدية )678- 393( العائد لكم بطريق املزايدة وفقا 

ملقت�شيات ن�س املادة 295 من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
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حاكم عجمان يح�شر ماأدبة غداء اأقامها حمد بن غليطة 
عبداهلل النعيمى وال�شيخ عبداهلل بن �شعيد النعيمى وعبداهلل امن 

ال�شرفا امل�شت�شار بالديوان االأمريي يف عجمان.
املعمرى  مرهون  بن  �شيف  ال�شيخ  �شعادة  ال��غ��داء  م��اأدب��ة  ح�شر  كما 
بن  �شعود  ال�شيخ  و���ش��ع��ادة  املعمرى  ماجد  ب��ن  فهد  ال�شيخ  و���ش��ع��ادة 
���ش��امل امل��ع��م��رى وع���دد م��ن اأع��ي��ان ووج��ه��اء اإم����ارة ع��ج��م��ان ورجال 
بن  ���ش��ع��ادة حمد  واأ���ش��اد  امل�����ش��وؤول��ن.  وك��ب��ار  وامل�شتثمرين  االأع��م��ال 
للمواطنن  �شموه  وبزيارات  ال�شمو حاكم عجمان  ب�شاحب  غليطة 
وم�شاركته لهم اأفراحهم ومنا�شباتهم االجتماعية .. منوها باأن هذه 
الزيارات تعترب جت�شيدا ملدى التاحم الوطني بن القيادة وال�شعب 
فى دولة االمارات العربية املتحدة وتعزيزا ملفهوم املواطنة والوالء 

اخلال�س لهذا الوطن الغايل ولقيادته الر�شيدة.

•• عجمان-وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س 
�شعادة  اأقامها  التي  الغداء  ماأدبة  ام�س  ظهر  عجمان  حاكم  االأعلى 
ال�شمو حاكم عجمان  ال�شكرتري اخلا�س ل�شاحب  حمد بن غليطة 

با�شرتاحته مبنطقة م�شريف تكرميا ل�شموه.
ح�شر املاأدبة ال�شيخ �شعيد بن را�شد النعيمى وال�شيخ �شقر بن را�شد 
النعيمى وال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمى رئي�س دائرة التنمية 
البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�شد  وال�شيخ  ال�شياحية 
بن  حممد  وال�شيخ  النعيمي  علي  بن  �شلطان  وال�شيخ  والتخطيط 
على النعيمى وال�شيخ �شعود بن عبداهلل النعيمى وال�شيخ حميد بن 

را�شد بن �شعود يزور دائرة تخطيط اأم القيوين

مبقر جامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�شحية 

ملتقى ال�شيدلة التعليمي الثالث يعزز دور ال�شيادلة اجلديد 

جمعية اأم املوؤمنني تزور متحف املراأة بدبي

هيئة رعاية ال�شباب تطلق الدورة اخلام�شة جلائزة املوظفني املتميزين

•• عجمان ـ الفجر
زار وفد من جمعية اأم املوؤمنن متحف املراأة »بيت البنات بدبي، يوم اأم�س، 
والذي يعد مبادرة ثقافية فريدة من نوعها على م�شتوى الوطن العربي، 
لاحتفاء بالن�شاء الرائدات واالإعتزاز باإجنازاتهن والإبراز اأعمالهن، وتراأ�س 
الوفد �شعادة رجاء النومان نائبة رئي�شة اجلمعية. وقامت الدكتورة رفيعة 
وقدمت  اجلولة  خال  ورافقته  الوفد،  با�شتقبال  املتحف  موؤ�ش�شة  غبا�س 
تاأ�شي�شه على  اأثناء  معلومات موجزة حول مرافق املتحف والذي حر�شت 
تعريف زواره مبجتمع االمارات ومكانة املراأة وتاريخها وحا�شرها، واإبراز 
الوقت  يف  ب��اأدواره��ا  وربطها  قدمياً  امل���راأة  مار�شتها  التي  املختلفة  االأدوار 
احلا�شر. واأ�شادت �شعادة رجاء النومان بهذه املبادرة التي تر�شد تاريخ املراأة 
االإماراتية بكافة ن�شاطاتها االجتماعية وال�شيا�شية واالقت�شادية والعلمية 
يف  امل�شارك  العمل  وفريق  غبا�س  رفيعة  الدكتورة  جهود  وثمنت  واالأدبية، 
تاأ�شي�س املتحف حلر�شهم على توثيق اأ�شالة وعراقة املا�شي. ومن جهتها 
ال�شيخة فاطمة  املوؤمنن متمثلة برئي�شتها �شمو  اأم  �شكرت غبا�س جمعية 
للم�شاركة يف  الدائم  واإدارتها على حر�شهم  نهيان  اآل  بن �شقر  زايد  بنت 

كافة املجاالت املجتمعية واإيائهم اهتماما خا�شا باملراأة.

•• اأم القيوين-وام: 

اأكد �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن 
را�شد املعا ويل عهد اأم القيوين 
اأرقى  بتقدمي  االه��ت��م��ام  ���ش��رورة 
واملقيمن  للمواطنن  اخلدمات 
وت�شهيل اجراءت معاماتهم فى 

الدائرة.
�شاحب  بتوجيهات  �شموه  واأ�شاد 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب��ن را�شد 

ولقائه  وامل�������ش���اح���ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال�شيخ احمد بن خالد  باملهند�س 
وامل�شوؤلن  ال��دائ��رة  رئي�س  املعا 

فيها.
للدائرة  ����ش���م���وه  زي�������ارة  وت����اأت����ى 
لاطاع على اخلطط امل�شتقبلية 
التطويرية للدائرة و�شري العمل 
الدائرة  التى تقدمها  واخلدمات 

للجمهور.
�شلطان  ع���ب���ي���د  �����ش����ع����ادة  وق�������ال 

املناطق التجارية.
ووجه �شموه بتطوير مدخل �شارع 
الدائرة  وط��ال��ب  النيفة  منطقة 
من  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  جميع  بح�شر 
املجل�س  اىل  ورف��ع��ه��ا  امل�����ش��اري��ع 

التنفيذى باالمارة للدرا�شة.
راف���ق ���ش��م��وه ف��ى ال���زي���ارة �شعادة 
مدير  ال����ت����اى  ���ش��ع��ي��د  ن���ا����ش���ر 
ب��ام القيوين  ال��دي��وان االم���ريى 

وعدد من امل�شوؤلن.

امل���ع���ا ع�����ش��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
توؤكد  وال��ت��ى  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م 
املحلية  ال��دوائ��ر  ���ش��رورة تطوير 
واالهتمام بالعن�شر الب�شرى من 

خال التدريب.
ج��اء ذل��ك خ��ال زي��ارة �شمو وىل 
ال�شيخ  يرافقه  القيوين  ام  عهد 
املعا  را���ش��د  ب��ن  ب��ن �شعود  احمد 
التنفيذى  املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
دائ����رة  اإىل  ال��ق��ي��وي��ن  ام  الم�����ارة 

ط���وي���ر����س م���دي���ر ع�����ام ال����دائ����رة 
القيوين  اأم  ع��ه��د  وىل  ���ش��م��و  اإن 
اخلا�شة  الت�شاميم  باإعداد  وجه 
امللك  ب�شارع  اخل��دم��ات  مبنطقة 

في�شل .
لا�شرتاطات  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ك��ذل��ك 
البناء اخلا�شة باملناطق التجارية 
�شرورة  اأك����د  ���ش��م��وه  اإن  وق����ال   .
املواقف  م���ن  ك����اف  ع����دد  ت���وف���ري 
خ���دم���ة ل��ل�����ش��ك��ان ال��ق��اط��ن��ن فى 

•• راأ�س اخليمة : الفجر 

عبدالرحمن  م��ع��ايل  رع��اي��ة  حت��ت 
ال�شحة  وزي������ر  ال���ع���وي�������س  حم���م���د 
الطبية  امل���م���ار����ش���ات  ق���ط���اع  ن���ظ���م 
الت�شجيل  اإدارة  وال���رتاخ���ي�������س 
والرقابة الدوائية يف وزارة ال�شحة، 
التعليمي  ال���������ش����ي����ديل  امل���ل���ت���ق���ى 
راأ�����س اخليمة  ، يف ج��ام��ع��ة  ال��ث��ال��ث 
ل��ل��ط��ب وال���ع���ل���وم ال�����ش��ح��ي��ة، حتت 

العلمية  ب��امل�����ش��ت��ج��دات  ال�����ش��ي��ادل��ة 
بو�شف  اخلا�شة  العملية  واملهارات 
و�شرف االأدوية اخلا�شة بال�شيادلة 
بهدف متكينهم من القيام بدورهم 
اجل�����دي�����دة ع���ل���ى اأك����م����ل وج�����ه مما 
ما  م�شتوى  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ا  ينعك�س 
�شحية  خ����دم����ات  م����ن  ي���ق���دم���ون���ه 

للمر�شى واملجتمع.
امللتقى  ان  ع��ا  ال��دك��ت��ورة  وتابعت   
االأكادميين  م��ن  نخبة  ي�شت�شيف 

لل�شيادلة  ال��ث��ال��ث  امللتقى  ه��ام�����س 
ب��اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���س امل�����ش��اح��ب الذي 
�شركات  من  جمموعة  فيه  تعر�س 
وم�شانع االأدوية جزئ من انتاجها 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ك��م��ا رافقه  وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
م��دي��ر ع����ام ج��ام��ع��ة راأ������س اخليمة 
بتكرمي  ال�شحية  وال��ع��ل��وم  للطب 
م��ن��ظ��م��ي امل��ل��ت��ق��ى وامل���ت���ح���دث���ن يف 
االأوراق وور�س العمل ورعاة امللتقى 

من جهات خا�شة .

���ش��ع��ار )مت��ك��ن ال�����ش��ي��ادل��ة ب�����اأدوار 
وم�شوؤوليات من اأجل خدمات رعاية 
�شحية جمتمعية اأف�شل (. وح�شر 
امل��ل��ت��ق��ى ع��ب��د ال���ك���رمي ال���زرع���وين 
يف  الطبية  االإع��ان��ات  اإدارة  م��دي��ر 
ال�شيادلة  وق��ط��اع  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
يف ال���دول���ة وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة عا 
االأحدب م�شت�شارة �شيدلة يف وزارة 
ال�شحة، ان الربنامج العلمي الذي 
تزويد  اإىل  ي��ه��دف  ال�����وزارة  تتبناه 

املتميزين  واملمار�شن  واملحا�شرين 
يف تخ�ش�شهم، حيث ي�شمل الربنامج 
اأدوية  ع��ن  رئي�شي  برنامج  العلمي 
ال�شيديل مكون من خم�س جل�شات 
وور���ش��ت��ي ع��م��ل ع��ن امل�����ش��ت��ج��دات يف 
اأ���ش�����س مم��ار���ش��ة ال��ت�����ش��ن��ي��ع اجليد 
اليقظة  ب��رن��ام��ج  ع��ن  وور���ش��ة عمل 
الدوائية الوطني واآلية التبليغ عن 
االآثار اجلانبية واالأخطاء الدوائية.

وق���ام عبد ال��ك��رمي ال��زرع��وين على 

قرقا�س يجتمع مع الوزيرة االيرلندية لل�شوؤون االأوروبية

مرمي الرومي ت�شيد بتوجيهات �شعود بن �شقر ب�شاأن م�شتحقي امل�شاعدات االجتماعية

الدورية لاحتاد االأوروبي. ومت خال اللقاء بحث العاقات 
الثنائية املتميزة التي تربط دولة االمارات مع اجلمهورية 
�شعادة  معاليه  ج��ان��ب  اىل  االإج��ت��م��اع  ح�شر  االي��رل��ن��دي��ة. 
لدى  ال��دول��ة  بعثة  رئي�س  امل��زروع��ي  ���ش��امل  ح��ام��د  �شليمان 

االحتاد االأوروبي �شفري الدولة لدى اململكة البلجيكية. 

•• بروك�ضل-وام:

اجتمع معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة 
الوزيرة  كرايتون  لو�شيندا  ال�شيدة  مع  اخلارجية  لل�شوؤون 
الرئا�شة  حاليا  تراأ�س  التي  االأوروبية  لل�شوؤون  االيرلندية 

واأ�شار اإىل اأن مثل هذه احلاالت كانت جتد �شعوبة كبرية 
يف احل�شول على ال�شهادات املطلوبة واأن توجيه �شاحب 
اجلهد  الفئات  ه��ذه  على  �شيوفر  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
يف  االجتماعية  امل�شاعدة  على  احل�شول  من  وميكنهم 
التوجيه  ه��ذا  اأن  معاليها  واأك���دت  ممكن.  وق��ت  اأق�شر 
يدعم توجهات احلكومة االحتادية بتب�شيط االإجراءات 
وتقدمي اخلدمات املميزة واملي�شرة وال�شراكة والتكامل 
الدولة  االإم���ارات  ال��دول��ة كافة حتى ت�شبح  دوائ��ر  بن 
املقدمة  اخل���دم���ات  و���ش��م��ول��ي��ة  ب���ج���ودة  ع��امل��ي��ا  االأوىل 
ملواطنيها . واأختتمت الرومي ت�شريحها بتقدمي اأ�شمى 
اآيات ال�شكر والتقدير ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 
االجتماعية  امل�شاعدات  م��ن  امل�شتفيدين  جميع  با�شم 
براأ�س اخليمة الذين �شملتهم مكرمة �شموه . وقدمت 
امل�شتفيدين  ل��ه��وؤالء  التهنئة  نف�شه  الوقت  يف  معاليها 
على هذا االجناز الكبري الذي وفر لهم خدمة متميزة 
�شيظل  وتقدمهم  املواطنن  ه��وؤالء  رف��اه  والأن  ورفيعة 

دائما مثار اهتمام القيادة الر�شيدة لاإمارات. 

•• دبى-وام:

اأ�شادت معايل مرمي بنت حممد خلفان الرومي وزيرة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات  االجتماعية  ال�شوؤون 
حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود 
راأ�س اخليمة والقا�شي بتطبيق املنفذ الواحد لطالبي 
امل�شاعدات  م�شتحقي  م���ن  ال�����ش��ه��ادات  ت��وث��ي��ق  خ��دم��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ح��ي��ث الي�����ش��ط��رون ل��ل��رتدد ب��ن دائ���رة 

واأخرى للح�شول على خدمة االإ�شهاد.
العبء  �شيخفف  التوجيه  ه��ذا  اأن  ال��روم��ي  واأو���ش��ح��ت 
امل�شاعدات  امل�شتفيدين من  الوقت واجلهد على  ويوفر 
اإم��ارة راأ�س اخليمة الذين يبلغ عددهم  االجتماعية يف 
األفا و994 فردا   12 خم�شة اآالف و758 حالة ت�شم 
األفن و100  وت�شتمل حاالت امل�شتفيدين من امل�شنن 
حالة ومن املعاقن 514 حالة وحاالت العجز ال�شحى 
 500 واالأرام����ل وع��دده��ن  357 حالة  ع��دده��م  ويبلغ 

حالة .

اإطالق حملة �شالمة االأطفال داخل املركبات براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

�شمن ا�شرتاتيجية قطاع املرور بوزارة الداخلية لتعزيز 
اإدارة  اأطلقت  املجتمع  اأف���راد  كافة  بن  امل���روري  الوعى 
امل��رور وال��دوري��ات ب�شرطة راأ���س اخليمة حملة توعوية 

بعنوان ) �شامة االأطفال داخل املركبات( .
وتعليقا على ذلك قال املقدم اأحمد �شعيد النقبي مدير 
املرور  اإدارة  ب�����اإدارة  امل����روري  االإع����ام  و  ال��ت��وع��ي��ة  ف���رع 
تهدف  ب��اأن احلملة  راأ���س اخليمة،  ب�شرطة  وال��دوري��ات 
لدفع جميع اجلهات و �شرائح املجتمع للعمل معاً للحد 
بحوادث  يتعلق  فيما  وخا�شة  امل��روري��ة،  احل���وادث  م��ن 
اأول��ي��اء االأم���ور من  االأط��ف��ال و االأخ��ط��اء التي يرتكبها 
يعر�شهم  مم��ا  املركبات  داخ��ل  اأطفالهم  ن�شيان  خ��ال 

للخطر و يف بع�س احلاالت لاختناق و الوفاة. 
وت��اب��ع امل��ق��دم اأح��م��د ال��ن��ق��ب��ي ب��اأن��ه مت اإع�����داد مطوية 
باللغتن العربية و االجنليزية تت�شمن اأهداف احلملة 
خطورة  عن  لل�شائقن  االإر���ش��ادات  و  الن�شائح  بع�س  و 
االأطفال  القيادة، وجلو�س  اأثناء  الأبنائهم  االنتباه  عدم 
دون �شن العا�شرة يف املقعد االأمامي، ف�شًا عن اإجراءات 

ال�شامة التي يجب اإتباعها اأثناء القيادة.
ك��م��ا ي��ج��ري اأث���ن���اء ف��ع��ال��ي��ات احل��م��ل��ة ت��وزي��ع ع���دد من 
اأث��ن��اء احلملة و  امل��راف��ق��ن لذويهم  ل��اأط��ف��ال  ال��ه��داي��ا 
توجيه الن�شح لهم ب�شرورة التقيد باالأنظمة و القواعد 
امل��رك��ب��ة و يف االأماكن  ب��ه��دوء يف  امل���روري���ة و اجل��ل��و���س 
حالة  يف  لاإ�شابات  يتعر�شوا  ال  لكي  لهم  املخ�ش�شة 

حدوث اأي طارئ يف الطريق. 

•• دبي-وام:

لرعاية  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
ال�شباب والريا�شة الدورة اخلام�شة 
حر�شا  الوظيفي  التميز  جل��ائ��زة 
املوؤ�ش�شي  العمل  منها على تطوير 
وت�شجيع  موظفيها  ك��ف��اءة  ورف���ع 
وتقدير  والتميز  االإب����داع  �شيا�شة 

وقال  املتميزين.  املوظفن  جهود 
اإبراهيم عبدامللك حممد اأمن عام 
اإقامة اجلائزة  ا�شتمرار  اإن  الهيئة 
دورتها اخلام�شة جاء  �شنويا حتى 
للهيئة  العليا  ال��ق��ي��ادة  م��ن  اإمي��ان��ا 
بن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  برئا�شة 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 

ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
اجلوائز  ه��ذه  باأهمية  وال��ري��ا���ش��ة 
للعن�شر  حت���ف���ي���زي���ة  ك����و�����ش����ائ����ل 
املوارد  وه��م  اأال  املوؤ�ش�شة  يف  االأه��م 
الب�شرية كما اأنها تعد داعما رئي�شا 
واالإبداع  التميز  عمليات  ملوا�شلة 
ال���ت���ي ان��ت��ه��ج��ت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة خال 
ال�شنوات االأخرية وتوجتها بالفوز 

للتميز  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ  ب���ج���ائ���زة 
القيادة. وذكر  احلكومي يف جمال 
ثقافة  ل��ن�����ش��ر  ت�����ش��ع��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
عدة  خ���ال  م��ن  واالإب�����داع  التميز 
يف  الفكر  هذا  اإدراج  اأهمها  و�شائل 
اال�شرتاتيجية  خ��ط��ط��ه��ا  ج��م��ي��ع 
اال�شرتاتيجي  الهدف  وتخ�شي�س 
وتطوير  بتنمية  املتعلق  اخلام�س 

االأداء  وحتقيق  املوؤ�ش�شية  امل����وارد 
ما  للنجاح  اأ�شا�شي  كمعيار  املتميز 
يدل على الرغبة االأكيدة نحو رفع 
كفاءة ومهارات االأفراد يف خمتلف 
واأ�شار   . التابعة  االإدارات واجلهات 
اإدارة  مدير  املطوع  ابراهيم  را�شد 
والتميز  اال�شرتاتيجي  التخطيط 
الوظيفي بالهيئة اإىل اأن االأهداف 

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1217   جتاري كلي              
اىل املدعى عليه /1- �شركة نرتي�شيا ال�شرق االو�شط وافريقيا جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعى/�شركة بانيت فارما �شيز ذ.م.م نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
2012/11/12 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ �شركة بانيت فارما �شيز ذ.م.م بالزام املدعى 
عليها )�شركة نرتي�شيا ال�شرق االو�شط وافريقيا( بان توؤدي للمدعية الثانية )م�شتودع جلفار 
لادوية( مبلغ وقدره )3.817.265.98 درهم( )ثاثة ماين وثمامنائة و�شبعة ع�شر الف 
ومائتن وخم�شة و�شتون درهما وثمانية وت�شعون فل�شا( والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
املطالبة الق�شائية 2011/7/10 وحتى متام ال�شاداد والزمت املدعى عليها بامل�شاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماه ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري 
قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعان �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1347   جتاري كلي              
اىل املدعى عليه /1- بول روني�شكن بالوروتيل مارتن ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته 
�شاحب �شركة برج الهند للمقاوالت الفنية  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/1/27 يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�شالح/ بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ 956.800 درهم )ت�شعمائة و�شته وخم�شون الف وثمامنائة درهما( والزمته 
بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه ورف�س ما عدا 
ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثن يوما 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  لن�شر هذا االع��ان �شدر  التايل  اليوم  اعتبارا من 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية واملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/229   مدين جزئي              
اىل املدعى عليه /1- هان�س ديرتكوهرت )ديرت( جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعى/فرا�س فريد حممد احمد وميثله/ را�شد عبداهلل علي بن عرب نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/10/22 يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�شالح/ فرا�س فريد حممد احمد بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي 
فل�شا  وارب��ع��ون  درهما  و�شبعون  ثمانية  وخم�شمائة  ال��ف  وث��اث��ون  واح��د  مبلغ 
والزمته امل�شاريف والر�شوم. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال 
با�شم �شاحب  االع��ان �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثاثن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/741 جتاري كلي                  
اىل املدعى عليه/ �شركة اي اف ا�س للخدمات املالية ذ.م.م )اعمار للخدمات املالية ذ.م.م 
�شابقا( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / م�شطفى ح�شن حممد علي البلو�شي 
ومي��ث��ل��ه/ ع��ب��داهلل م���روان ع��ب��داهلل اح��م��د بخيت امل��ط��رو���ش��ي ق��د اق���ام عليك الدعوى 
او  امريكي(  بقيمة )2.258.497 دوالر  الت�شوية  اتفاقية  املطالبة ببطان  ومو�شوعها 
واثار  التزامات  من  عليها  ترتب  وما   )8.285.459.19( االماراتي  بالدرهم  يعادلة  ما 
بالنظام  املتعلقة  الفردية  وامللكية  ال��روات  ت��داول  الحكام  خمالفة  على  �شببها  لوقوع 
ي��وم  اخلمي�س  لها جل�شة  وح��ددت  واالت��ع��اب.  وامل�شاريف  والر�شوم  الدين  عليها  العام 
املوافق 2013/7/11 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثاثة ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية واملدنية                                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة تو�شو للمقاوالت

رخ�شة رقم:CN 1085492 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة لطفي عبد اللطيف ح�شن علوان)%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نا�شر حممد �شعيد �شليمان الكعبي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/نا�شر حممد �شعيد �شليمان الكعبي من 100% اىل %51

تعديل را�س املال/من null اىل 1500000
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة تو�شو للمقاوالت
TOSO CONTRACTING COMPANY

اىل/تو�شو للمقاوالت ذ.م.م 
TOSO CONTRACTING COMPANY LLC

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/امل�شهود للمواد الغذائية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1031533 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 2*5

تعديل ا�شم جتاري:من/امل�شهود للمواد الغذائية ذ.م.م
AL MASHOOD FOODSTUFF LLC

اىل/بقالة امل�شهود ذ.م.م 
BAQALA ALMASHOOD LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة)4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة)4630101(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الدواجن املذبوحة الطازجة - بالتجزئة)4721010(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

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

رخ�شة رقم:CN 1146771 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مها �شامل �شليمان ال�شباكي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ مها �شامل �شليمان ال�شباكي من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/داليا فهد غريب حوي�س ال�شام�شي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ داليا فهد غريب حوي�س ال�شام�شي من 0% اىل %51
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ال�شكل القانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/�شيلن لتجارة االقم�شة

SELIEN TEXTILE TRADING
اىل/�شيلن للدعاية واالعان ذ.م.م 

SELIEN PUBLISHING & ADVERTSING LLC
تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح م 15 - قطعة رقم 39 - حمل رقم 11 حممد علي حممد 
 M216 4 مكتب رقم  الطابق   -  C118 4/ق  ابوظبي اخلالدية غرب  با�شليب اىل  نا�شر 

بناية �شلمى �شعيد خلفان املن�شوري
تعديل ن�شاط/ا�شافة دعاية واالعان)7310015(

تعديل ن�شاط/حذف بيع املن�شوجات واالقم�شة - بالتجزئة)4751001(
االقت�شادية خال  التنمية  دائرة  االعان مراجعة  االعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

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

العدد 10817 بتاريخ 2013/6/13   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ايكون�شلت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 1182652:لا�شت�شارات التجارية ذ.م.م  رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد عبد اهلل حممد عبد اهلل املا�س)%48(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للمقاوالت  جيت  ال�ش�����ادة/دبي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1083397 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد احمد حممد نا�شر من 51% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل احمد حممد نا�شر الربيكي)%50(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/التال احلمراء  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 
CN 1164826:للمقاوالت وال�شيانة العامة   رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جابر عبد اهلل �شلطان عبد اهلل احلمادي)%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

االو�شط لتجارة مواد البناء ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1190348 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
كاكات حممد - �شابر من 24% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شاجيتا نيكارا مويدين كونهي

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

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

�شيكل للمقاوالت العامة
رخ�شة رقم:CN 1192616 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
وال�شيانة  للمقاوالت  ال�ش�����ادة/اليادي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1147021:العامة وادارة العقارات ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1.2*4 اىل 0.50*0.20
تعديل ا�شم جتاري:من/اليادي للمقاوالت وال�شيانة العامة وادارة العقارات ذ.م.م 
ALYAADI CONT & GEN MAINT & REAL ESTATE MANAGEMENT LLC

اىل/اليادي لل�شيانة العامة وادارة العقارات ذ.م.م 
ALYAADI GENERAL MAINTENANCE & REALESTATE MANAGEMENT LLC

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

املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
بي  جي  ال�ش�����ادة/جيه  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انرتنا�شيونال للتجارة العامة �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي
رخ�شة رقم:CN 1187255  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء /عبد الغفور كاالييل من 13% اىل %17
تعديل ن�شب ال�شركاء /بيجاي كوتوكال راج من 13% اىل %16

تعديل ن�شب ال�شركاء /جايافر مايداتينتافيدا من 13% اىل %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /حذف في�شل تايال اوباالت

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الديكور  ال�ش�����ادة/�شتايل كورنر العمال  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م   رخ�شة رقم:CN 1158069  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد حمد احمد حمد املهريي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد فائز احلاج)%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد اهلل ح�شن احمد عبيد حمودي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /حذف ر�شوان فائز احلاج

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

ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري  االقت�شادية خال 

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

املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�شباب  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1151451:العن للنقليات العامة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي �شيف خمي�س �شعيد العي�شائي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خمي�س �شيف خمي�س �شعيد العي�شائي

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

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

العدد 10817 بتاريخ 2013/6/13   

تنــويه
العدد رقم:10701  الفجر يف  ال�شادر بجريدة  باال�شارة اىل االعان 

بتاريخ:2013/1/28 بخ�شو�س الرخ�شة التجارية
رقم:CN 1133149 باال�شم التجاري الفوار�س العمال الديكور

تنوه دائرة التنمية االقت�شادية بالتعديات التالية:
تعديل اال�شم التجاري:من الطائر الرحال خلدمات ال�شحن الربي 

اىل:الطائر الرحال لنقل الركاب باحلافات املوؤجرة
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا االعان واال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10817 بتاريخ 2013/6/13   

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

العامة  رخ�شة رقم:CN 1303521  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*5

تعديل ا�شم جتاري:من/باك �شريي�س للنقليات العامة 
BLACK SERIES GEN TRANSPORT

اىل/برونيك للنقليات العامة واملقاوالت 
BROUNIC GENERAL TRANSPORT & CONTRACTING

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10817 بتاريخ 2013/6/13   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/رمي للت�شجيات

رخ�شة رقم:CN 1105177 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/بوكا كيات حممد عبد القادر من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/بوكا كيات حممد عبد القادر من 49% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/

عبد الرحمن حممد علي عبد الرحمن الظاهري من �شريك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء/عبد الرحمن حممد علي عبد الرحمن الظاهري من 51% اىل %0

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

تعديل ا�شم جتاري:من/رمي للت�شجيات
REEM RECORDING

اىل/تامي �شكوير للهواتف املتحركة 
TIME SQUARE MOBILE PHONES

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شاح الهواتف املتحركة)9512002(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة)4741011(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الت�شجيات املرئية ال�شرطة الفيديو واالقرا�س الرقمية بالتجزئة)4762003(
االقت�شادية خال  التنمية  دائرة  االعان مراجعة  االعرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

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

العدد 10817 بتاريخ 2013/6/13   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/النخبة للديكور  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 
ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1194405 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة يو�شف جابر حممد احلمادي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عائ�شة علي �شعيد النعيمي

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

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

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

املودعة بالرقم: 53096
با�ش��م:�س.ابوظبي ل�شناعات الغاز املحدودة )جا�شكو( .

وعنوانه:ابوظبي - �شارع الكورني�س - �س.ب:665 - هاتف:026037085 
االمارات العربية املتحدة .

وامل�شجلة حتت رقم:)41376( بتاريخ:2003/7/14
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 

يف:/ / 200 وحتى تاريخ:/ / 200
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  يونيو 2013 العدد 10817

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

املودعة بالرقم: 54906           بتاريخ:2003/8/11
با�ش��م:ميليا لتجارة مواد التجميل .

وعنوانه:املجاز - ال�شارقة - �شارع جمال عبد النا�شر .
وامل�شجلة حتت رقم:)44338( بتاريخ:2003/8/11

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف:12/ 8/ 2013 وحتى تاريخ:11/ 8/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  يونيو 2013 العدد 10817 العدد 10817 بتاريخ 2013/6/13   

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

CN 1059593:الكرامة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عيد خمي�س ثاين املهريي)%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم عبد اهلل خلف �شم�س احلو�شني

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

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

العدد 10817 بتاريخ 2013/6/13   

اإلغاء اعالن �شابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  االقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 
املزيونة  التجاري  باال�شم   CN  1079886 رقم: 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  والت�شوير  للطباعة 

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  رعاية  حتت 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
معهد  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  امل�شلحة 
ال�شيخ هزاع بن  .. �شهد �شمو  م�شدر 
زايد اآل نهيان م�شت�شار االأمن الوطني 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة 
اأب��وظ��ب��ي ���ش��ب��اح ام�����س ح��ف��ل تخريج 
من   -  2013  - ال��ث��ال��ث��ة  ال���دف���ع���ة 
ط�����اب م��ع��ه��د م�������ش���در ال������ذي اقيم 
اأبوظبي.  يف  االإم�����ارات  ق�شر  بفندق 
اآل  ب��ن زاي��د  وق��ال �شمو ال�شيخ ه��زاع 
الثالثة من  الدفعة  اإن تخريج  نهيان 
ط��ل��ب��ة م��ع��ه��د م�����ش��در ل��ع��ام 2013 
ي���اأت���ي ل���ي���وؤك���د جم�����ددا ال����ت����زام دول���ة 
بتن�شئة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 
الكافية  باملعرفة  يتمتع  جيل  واإع��داد 
اإىل  ا�شتنادا  وذل��ك  الطاقة  يف جم��ال 
االإميان الرا�شخ ب�شرورة بناء املعرفة 
حقل  يف  الب�شري  امل���ال  راأ����س  وتنمية 
املتقدمة  والتقنيات  املتجددة  الطاقة 
البيئة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  جم��ال��ه��ا  يف 
واأهمية التنمية امل�شتدامة التي اأر�شى 
له  امل��غ��ف��ور  الكبري  ال��راح��ل  دعائمها 
نهيان.  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 

القيادة  اليوم  مت�شي  �شموه  واأ���ش��اف 
النهج احلكيم  الر�شيدة قدما يف هذا 
ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات  م�شتنرية 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
���ش��ب��ي��ل خلق  ح��ف��ظ��ه اهلل يف  ال���دول���ة 
اقت�شاد معريف قوي ومتنوع ومبتابعة 
دوؤوبة وحري�شة من الفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى 

للقوات امل�شحلة .
ال�شيخ  �شمو  ال��ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  ح�شر 
حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان 
ال�شيخ  وم���ع���ايل  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
رئي�س  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شلطان 
والثقافة  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة 
وم���ع���ايل ال�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى ب��ن��ت خالد 
والتعاون  التنمية  وزي����رة  القا�شمي 
�شلطان  ال���دك���ت���ور  وم���ع���ايل  ال�����دويل 
دولة  وزي��ر  اجلابر  �شلطان  اأحمد  بن 
م�شدر  ل�شركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
نائب  الزعابي  جمعه  اأحمد  ومعايل 
حممد  ومعايل  الرئا�شة  �شوؤون  وزير 
املجل�س  ع�������ش���و  ال������ب������واردي  اأح����م����د 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ال��ت��ن��ف��ي��ذي وم��ع��ايل 
رئ��ي�����س هيئة مياه  امل���زروع���ي  م��ب��ارك 
العام  االأم�������ن  اأب���وظ���ب���ي  وك���ه���رب���اء 
اأحمد  و���ش��ع��ادة  التنفيذي  للمجل�س 

اإدارة  ال�����ش��اي��غ رئ��ي�����س جم��ل�����س  ع��ل��ي 
م�شدر و�شعادة عبد اهلل بن حممد بن 
بطي اآل حامد وكيل وزارة اخلارجية 
املجل�س  واأع�����ش��اء  ال�شيوخ  م��ن  وع��دد 
وكبار  اأب���وظ���ب���ي  الإم������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

امل�شوؤولن واأولياء اأمور الطلبة.
وكان احلفل قد ا�شتهل بعزف الن�شيد 
م�شرية  عن  فيلم  عر�س  ثم  الوطني 
�شهادات  خ����ال  م���ن  م�����ش��در  م��ع��ه��د 
ال���ط���ل���ب���ة ت���ل���ك ال����ت����ي ت���ط���رق���ت اإىل 
الطاقة  جم��ال  يف  املعرفية  جتربتهم 
اك��ت�����ش��ب��وه��ا طيلة  ال���ت���ي  وخ���ربت���ه���م 

درا�شتهم لنيل درجة املاج�شتري.
ث��م ق���ام �شمو ال�����ش��ي��خ ه���زاع ب��ن زايد 
املاج�شتري  �شهادات  بت�شليم  نهيان  اآل 
ثمانية  يف  خ��ري��ج��ا   90 م���ن  الأك����ر 
برامج اأكادميية ت�شمل هند�شة واإدارة 
واملعلومات  احلو�شبة  وع��ل��وم  النظم 
والهند�شة  امل�����واد  وه��ن��د���ش��ة  وع���ل���وم 
والبيئة  امل��ي��اه  وه��ن��د���ش��ة  امليكانيكية 
ال��دق��ي��ق��ة وهند�شة  ال��ن��ظ��م  وه��ن��د���ش��ة 
والهند�شة  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة  ال�����ق�����وى 

الكيميائية.
وبعد اأن هناأ �شموه اخلريجن وبارك 
التقدم  دوام  لهم  ومت��ن��ى  مثابرتهم 
م�شريتهم  يف  وال���ت���وف���ي���ق  وال���ن���ج���اح 
العلمية والعملية مت التقاط ال�شورة 

اجلماعية مع اخلريجن . من جانبها 
اأكدت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد 
والتعاون  التنمية  وزي����رة  القا�شمي 
الدويل يف الكلمة التي األقتها يف حفل 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأن  التخريج 
املتحدة اتخذت خطوات ريادية �شباقة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  م��ي��ادي��ن  ���ش��ت��ى  يف 
وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة ع��ق��ب اإط���اق 
توجيهات  ب��ف�����ش��ل  م�����ش��در  م����ب����ادرة 
ل��ل��ب��اد.. م�شرية  ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة 
جمال  يف  اال�شتثمار  اأن  اإىل  معاليها 
م�شاريع  خال  من  املتجددة  الطاقة 
م�شدر والتعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة املتجددة - اأيرينا - قد �شمن 
ل���دول���ة االإم�������ارات م��ك��ان��ة را���ش��خ��ة يف 
الطاقة  ت�شهدها  التي  النه�شة  قلب 
النظيفة وامل�شاعي الدوؤوبة للحد من 

تاأثريات تغري املناخ.
اإن  للطلبة  متوجهة  معاليها  وقالت 
لعملكم  بداية  ميثل  اليوم  تخرجكم 
�شك  امل�شتقبلي يف خدمة بادكم وال 
اأن املعرفة واخلربات التي اكت�شبتموها 
�شت�شكل  اأبوظبي  يف  م�شدر  معهد  يف 
حتقيق  ن��ح��و  مل�شاعيكم  ق��وي��ا  اأ���ش��ا���ش��ا 
باأنكم  واث���ق���ون  ون��ح��ن  ت��ط��ل��ع��ات��ك��م.. 
م�شلحون  واأن���ت���م  امل��ع��ه��د  ���ش��ت��غ��ادرون 
بالعلم واملعرفة التي جتعلكم موؤهلن 

اإح����داث تغيري  وق��ادري��ن مت��ام��ا على 
للتحديات  الت�شدي  يف  ي�شاعد  دائ��م 

املتزايدة التي يواجهها العامل .
من جانبه قال معايل الدكتور �شلطان 
الرئي�س  ال��دول��ة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد 
اللجنة  ورئي�س  م�شدر  ل���  التنفيذي 
التنفيذية ملجل�س اأمناء معهد م�شدر 
من  الثالثة  الدفعة  تخريج  مبنا�شبة 
طلبة وباحثي معهد م�شدر .. ي�شرنا 
اأن نرفع اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير 
ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة امل��ل��ت��زم��ة دوم���ا 
وبدعم  الب�شري  امل���ال  راأ����س  بتطوير 
من  وانطاقا  املعرفة..  اقت�شاد  بناء 
ذلك ي�شهم معهد م�شدر ب�شكل كبري 
ال�شابة  االإماراتية  الكفاءات  يف تعزيز 
لدولة  التناف�شية  املكانة  ير�شخ  مب��ا 
االإمارات العربية املتحدة يف االقت�شاد 

العاملي .
ال����دك����ت����ور فريد  ق������ال  م����ن ج���ان���ب���ه 
م���وف���ن���زداه رئ��ي�����س م��ع��ه��د م�����ش��در يف 
اإن حفل  األ��ق��اه��ا يف احل��ف��ل  ق��د  كلمة 
ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن طلبة 
ي��ع��ك�����س حجم  ال���ع���ل���ي���ا  ال�����درا������ش�����ات 
امل�شاهمة القيمة ملعهد م�شدر يف بناء 
ال���ق���درات ال��ف��ك��ري��ة يف ال��ب��اد ف�شا 
خال  من  يقدمها  التي  القيمة  عن 
ابتكارات التكنولوجيا املتقدمة والتي 

حتولت اإىل براءات اخرتاع.
واأ�شاف اإنه بف�شل الدعم امل�شتمر من 
قيادة دولة االإمارات الر�شيدة يوا�شل 
اأعلى  مل��رات��ب  ارت��ق��اءه  م�شدر  معهد 
العاملية  االأك��ادمي��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ن 
لنبقى  دائ���م���ا  ي��دف��ع��ن��ا  م���ا  وه�����ذا   ..
ملتزمن بتحقيق اأهدافنا االأكادميية 
فخر  مبعث  �شتكون  ال��ت��ي  والبحثية 
يذكر  واأبنائه.  الوطن  لهذا  واع��ت��زاز 
االأوىل من  الدفعة  اأنه جرى تخريج 
طاب معهد م�شدر يف يونيو 2011 
تلتها الدفعة الثانية يف مايو 2012 
من  الثالثة  الدفعة  تخريج  وياأتي   ..
ال���ط���اب ال���ي���وم ع��ق��ب جن��اح��ه��م يف 
اإنهاء براجمهم البحثية واالأكادميية 

النظيفة  ال�����ط�����اق�����ة  جم����������االت  يف 
املتوقع  ومن  املتقدمة  والتكنولوجيا 
امل�شاعي  يف  ف��اع��ل  دور  لهم  ي��ك��ون  اأن 
الرامية اإىل دعم النمو امل�شتمر لهذا 

القطاع عامليا.
االأ�شا�شية  ال��رك��ائ��ز  اأح���د  وب��اع��ت��ب��اره 
الب�شرية  ال���ك���وادر  واإع�����داد  ل��اب��ت��ك��ار 
بدوره  القيام  م�شدر  معهد  يوا�شل 
م�شدر  روؤي��������ة  دع�����م  يف  اجل�����وه�����ري 
ال��ت��ح��ول اإىل  اأه���داف���ه���ا يف  وحت��ق��ي��ق 
االقت�شاد القائم على املعرفة وكذلك 
الأ�شعب  ف��ع��ال��ة  ح��ل��ول  اإىل  ال��ت��و���ش��ل 
الب�شرية  ت���واج���ه  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات 
املعهد  وي��وف��ر  امل��ن��اخ.  تغري  �شيما  وال 
الذي مت تاأ�شي�شه بالتعاون مع معهد 

للتكنولوجيا لطابه  ما�شات�شو�شت�س 
فر�شا مميزة يف �شتى ميادين البحوث 
ثم  النظرية  بالبحوث  ب��دءا  العلمية 
التطبيقية وانتهاء مبرحلة الت�شويق 
ال��ت��ج��اري... وي��ه��دف املعهد ع��رب ما 
ي���وف���ره م���ن م���راف���ق ح��دي��ث��ة للبحث 
التكنولوجيا  جم���ال  يف  وال��ت��ط��وي��ر 
التنوع  دعم  يف  االإ�شهام  اإىل  النظيفة 
ال���دول���ة م���ن خال  االق���ت�������ش���ادي يف 
واإع����داد  التقنية  االب��ت��ك��ارات  ت��ط��وي��ر 
امل��������وارد ال��ب�����ش��ري��ة ال�����ازم�����ة.. كما 
التدري�شي  ك����ادره  امل��ع��ه��د ع��رب  ي��ل��ت��زم 
املتخ�ش�س وطابه املتميزين باإيجاد 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  ل��ت��ح��دي��ات  ح��ل��ول 

والتغري املناخي.

هزاع بن زايد ي�شهد حفل تخريج الدفعة الثالثة من طالب معهد م�شدر 

•• اأبوظبي-الفجر: 

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي بالتعاون مع �شركائها اال�شرتاتيجين 
ع��دد من  بح�شور  اأم�س  م�شاء  زاي��د  بن  ملتقى يف مدينة حممد 
مبدينة  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  م�شرح  يف  املنطقة  �شكان 
حممد بن زايد وذلك �شمن اإطار حر�س النظام البلدي يف اأبوظبي 
احتياجاتهم  والتعرف على  ال�شكان  التوا�شل مع  على مد ج�شور 
حول  واقرتاحاتهم  اأراَئهم  اإىل  واال�شتماع  البلدية  اخلدمات  من 

تطوير العمل البلدي وبحث االأ�شلوب االأمثل خلدمتهم.
بلدية  ع��ام  امل��زروع��ي مدير  �شعادة خليفة حممد  دع��ا  من جانبه 
واملقيمن  وامل��واط��ن��ات  امل��واط��ن��ن  امللتقى  خ��ال  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
للعمل على تعزيز امل�شاركة والتوا�شل مع البلدية ، موؤكدا احلر�س 
على االنفتاح والتفاعل مع طلبات واحتياجات واقرتاحات ال�شكان، 
واإط��اع��ه��م على االأع��م��ال وامل�����ش��اري��ع اخل��دم��ي��ة ال��ت��ي تنفذها يف 
مناطقهم ، واأهميتها لتطوير منط وم�شتوى احلياة االجتماعية 
واالقت�شادية ، انطاقا من روؤيتها ب�شمان احلياة االأف�شل والبيئة 
وتوجيهات  روؤية  من  وامل�شتقاة  اأبوظبي  مدينة  ل�شكان  امل�شتدامة 
ال�شاملة  وخطتها  وا�شرتاتيجيتها  ال��ر���ش��ي��دة  اأب��وظ��ب��ي  حكومة 
ومبادىء  ور�شالة  قيم  جت�شد  امللتقى  مبادرة  اإن  وق��ال   .2030
ال�شكان  مع  املبا�شر  التوا�شل  تعزيز  اإىل  وتهدف  البلدي  النظام 
واإطاعهم على امل�شاريع التي تنفذ يف مناطقهم واملدينة عموما، 
ملنهجية  وفقاً  وحتليلها  املعلومات  وا�شتقاء  الر�شا  مدى  وقيا�س 
املتينة  ال�شراكة  عاقة  على  بناء  منها  ميكن  م��ا  لتنفيذ  علمية 
البلديات  لر�شالة  جت�شيدا  وذل���ك  امل��ت��ب��ادل  والفهم  املجتمع  م��ع 
واجلهات احلكومية ال�شريكة وحر�شها على تقدمي اأجود معايري 
اإىل  امل��ب��ادرة، ودعاهم  اخل��دم��ات.  واأثنى على جت��اوب ال�شكان مع 
عر�س ماحظاتهم واقرتاحاتهم والتعبري عن اراآئهم باخلدمات 
ال��ب��ل��دي��ة واخل���دم���ات االأخ����رى ب�����ش��راح��ة ت��ام��ة، م��وؤك��دا احلر�س 
املتطلبات  على  للتعرف  احل��وار  يف  ال�شفافية  مبداأ  جت�شيد  على 
احلقيقية والعمل على تلبية ما ميكن منها يف اإطار اخت�شا�شات 

البلدية وم�شوؤوليتها.
التنفيذي  املدير  املزورعي  مبارك  عي�شى  املهند�س  امللتقى  ح�شر 
املدير  الرميثي  ورا���ش��د  البلدية  واأ���ش��ول  التحتية  البنية  لقطاع 
اهلل  وعبد  ب��االإن��اب��ة  وامل�شاندة  ال��دع��م  خ��دم��ات  لقطاع  التنفيذي 

مديري  من  وع��دد  املجتمع  خدمات  اإدارة  مدير  اجلنيبي  نا�شر 
االإدارات وروؤ�شاء االأق�شام و ممثلون عن جمل�س ابوظبي للتعليم 
ودائرة التنمية االقت�شادية ودائرة النقل وهيئة ال�شحة و�شرطة 
ابوظبي  ومركز  العمراين  للتخطيط  ابوظبي  وجمل�س  ابوظبي 
املزارعن  خ��دم��ات  وم��رك��ز  ل��ل��ت��وزي��ع  اب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة  للنفايات 
اأبوظبي  و�شركة   ، الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز   ، –اأبوظبي 
الوطنية –اأدنوك. على ال�شعيد ذاته اأكد عبد اهلل نا�شر اجلنيبي 
الأعمال  االفتتاحية  الكلمة  خ��ال  املجتمع  خ��دم��ات  اإدارة  مدير 
امللتقى اأن البلدية حري�شة على مد ج�شور التوا�شل مع املجتمع 
اأن  .. م�شريا  اأف��راده وتطلعاتهم  احتياجات  االط��اع على  بهدف 
خطط  دع��م  يف  ي�شاهم  وقويا  اأ�شا�شيا  ركنا  ت�شكل  امللتقيات  ه��ذه 
واأو�شح   . املجتمع  خدمة  يف  ور�شالتها  اأهدافها  وحتقيق  البلدية 
لتطرح  امللتقى  ه��ذا  ت�شتثمر  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأن  اجلنيبي 
اال�شتماع  على  حتر�س  ذات��ه  وبالوقت  وم�شاريعها  اإجنازاتها  اأه��م 
وتاأخذ  املواطنن واحتياجاتهم  روؤى  اإىل  التقدير واالهتمام  بكل 
بعن اجلد واملتابعة املاحظات واملتطلبات االأ�شا�شية التي يطرحا 
اأرقى  البلدية يف تقدمي  النهاية تعرب عن هدف  ال�شكان الأنها يف 
على  والعمل  واالأه���داف  الروؤية  تو�شيح  يف  وت�شاهم   .. اخلدمات 
بحر�س  اجلنيبي  اأ���ش��اد  كما  ال�����ش��ع��د.   ك��اف��ة  على  االأداء  تطوير 
ال�����ش��رك��اء اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ن م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات وال���دوائ���ر والهيئات 
املحلية يف اأبوظبي على اإجناح هذه امللتقيات واال�شتجابة ملتطلبات 
وجودة  مب�شتوى  االرت���ق���اء  اإىل  ال��ه��ادف��ة  امل��واط��ن��ن  واق���رتاح���ات 
احلياة .  يف ال�شياق ذاته قدمت البلدية عر�شا خال امللتقى حول 
حممد  مدينة  يف  تنفيذها  واجل��اري  اأجنزتها  التي  امل�شاريع  اأه��م 
اخلدمية  واملرافق  الطرق  �شبكة  ا�شتكمال  م�شروع  مثل  زاي��د  بن 
يف  امل�شتقبلية  اخل��ط��ط  منظومة  ال��ع��ر���س  ت��ن��اول  كما  ال��ع��ام��ة.. 
املنطقة والتي ت�شتهدف رفع م�شتوى اخلدمات وا�شتكمال خطط 
التطوير ال�شاملة بال�شكل الذي يتقاطع مع احتياجات ومتطلبات 

ال�شكان .
والروؤية  املدينة  تطوير  مراحل  اأه��م  بالتف�شيل  العر�س  وتناول 
امل�شتقبلية املو�شوعة ح�شب خطة امل�شاريع املتكاملة التي ت�شتهدف 

ا�شتكمال منظومة اخلدمات واملرافق االأ�شا�شية والرتفيهية .
تقديرهم  عن  زاي��د  بن  حممد  مدينة  �شكان  اأع��رب  جانبهم  من 
على  ال�شكان  مع  التوا�شل  على  احلر�س  ترتجم  التي  للمبادرة 

كافة  يف  البلدية  تنفذها  التي  بامل�شاريع  واأ���ش��ادوا  ال��واق��ع،  اأر����س 
اأب��وظ��ب��ي ، وت��ق��دم��وا ب��ع��دد م��ن امل��ق��رتح��ات  ت�شدرتها  م��ن��اط��ق 
املدينة  يف  ال�شوارع  اإن��ارة  م�شروع  بتنفيذ  االإ���ش��راع  يف  مطالباتهم 
واإن�شاء  البرتول  لغياب حمطات  عاجل  اإيجاد حل  اإىل  باالإ�شافة 
ال�شوارع  بع�س  يف  الهبوطات  م�شكلة  ومعاجلة  لل�شرطة  مركز 
وكذلك مواجهة م�شكلة املياه اجلوفية .. ونوه ال�شكان اإىل اأهمية 
املجتمعية  ال��ع��اق��ات  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  �شعبية  جمال�س  اإن�����ش��اء 
ال�شكان، واملطالبة  وتوطيد قيم ومبادىء التجاور والتكامل بن 
باإن�شاء �شوق للخ�شراوات والفواكه واللحوم باالإ�شافة اإىل اأهمية 

ت�شييد �شالة لاأفراح واملنا�شبات يف املدينة .
احلافات  ملحطات  �شم�شية  م��ظ��ات  تركيب  اإىل  ال�شكان  ودع���ا 
واالهتمام اأكر بنظافة ال�شوارع وترحيل النفايات .. واأكدوا على 
اأهمية تطوير ج�شر امل�شفح لي�شكل �شريانا حيويا واإيجاد مداخل 
ومما�س  حدائق  باإن�شاء  ال�شكان  طالب  كما     . للمدينة  اإ�شافية 
واملداخل  ال��ط��رق  وتطوير  املختلفة  ال��ري��ا���ش��ات  مل��زاول��ة  منظمة 
املوؤدية اإىل املدينة بحيث حتقق االن�شيابية املطلوبة مبا يتنا�شب 

مع التطور والتو�شع الذي ت�شهده املنطقة. 
و�شركاوؤها  ال��ب��ل��دي��ة  ت��ع��م��ل  اأن  يف  رغ��ب��ت��ه��م  ع���ن  اأع����رب����وا  ك��م��ا 
حلول  اإي��ج��اد  على  امللتقى  اأع��م��ال  يف  امل�شاركون  اال�شرتاتيجيون 
ع��م��ل��ي��ة ت�����ش��ت��ه��دف ت��وف��ري ال��ب��ق��االت وحم����ات ال�����ش��وب��ر ماركت 
ال�شكنية  االأح��ي��اء  داخ��ل  �شغرية  ح��اف��ات  توفري  اإىل  باالإ�شافة 
باملدينة .. وزيادة عدد املدار�س وريا�س االأطفال مبا يتنا�شب مع 

االرتفاع امل�شتمر باأعداد �شكان املدينة . 
واملوؤ�ش�شات  ال���دوائ���ر  ال��ب��ل��دي��ة ومم��ث��ل��و  اأك����دت  ال��ل��ق��اء،  ويف خ��ت��ام 
ال�شكان  مقرتحات  ك��ل  اأخ���ذ  على  حر�شهم  امل�شاركة  احلكومية 
ب��ع��ن االه��ت��م��ام وال��ب��ح��ث م��ب��ا���ش��رة ع��ن ح��ل��ول ل��ك��اف��ة امل�شكات 
كافة  ودرا���ش��ة  ممكن  وق��ت  باأ�شرع  االأ�شا�شية  املتطلبات  وحتقيق 
املاحظات التي طرحها ال�شكان بال�شكل الذي يتطابق مع خطط 

وا�شرتاتيجية حكومة اأبوظبي للعام 2030.  
واأكدت البلدية اأنها �شتوا�شل عقد جل�شات امللتقى ب�شكل دوري مع 
�شكان اأحياء ومناطق العا�شمة لتكر�س نهجا تفاعليا يف العاقة 
لبناء  البلدي  للنظام  �شاملة  ا�شرتاتيجية  اإط���ار  يف  املجتمع  م��ع 
والبيئة  ال�شكان  و�شامة  واأم��ن  لراحة  متكاملة  عمل  منظومة 

وتقدمي اأف�شل اخلدمات واالرتقاء مبظهر العا�شمة. 

•• دبى-وام:

ح����م����ي����د حممد  م�����ع�����ايل  اأ��������ش�������در 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  القطامي 
االحتادية  الهيئة  رئ��ي�����س  ب�شفته 
قرارا  احلكومية  الب�شرية  للموارد 
باإعادة ت�شكيل جلنة  وزاري��ا يق�شي 
يف  امل�شكلة  االع��رتا���ش��ات  يف  النظر 
التعديات  مع  يتوافق  مبا  الهيئة 
املوارد  ت�شريعات  على  ط��راأت  التي 
االحتادية.  احل��ك��وم��ة  يف  الب�شرية 
ووفقا للقرار يراأ�س اللجنة اجلديدة 
العور  عبدالرحمن  الدكتور  �شعادة 
مدير عام الهيئة االحتادية للموارد 
ال��ب�����ش��ري��ة احل���ك���وم���ي���ة وت�������ش���م يف 
ع�شويتها ممثلن عن وزارة �شوؤون 
جمل�س  ����ش���وؤون  ووزارة  ال��رئ��ا���ش��ة 
باالإ�شافة  ال��ع��دل  ووزارة  ال�����وزراء 
االحتادية  الهيئة  م��ن  اأع�شاء  اإىل 
احلكومية.  ال��ب�����ش��ري��ة  ل���ل���م���وارد 
الثانية  م��ادت��ه  يف  ال��ق��رار  وت�شمن 
املناطة  واالخ���ت�������ش���ا����ش���ات  امل����ه����ام 
مهمة  اإليها  ي�شند  بحيث  باللجنة 
ت��ل��ق��ي ال��ت��ظ��ل��م��ات واالع���رتا����ش���ات 
الوزارات  موظفو  بها  يتقدم  التي 
القرارات  واجل��ه��ات االحت��ادي��ة عن 
يف  التظلمات  جل��ان  ت�شدرها  التي 
جهات عملهم. واأكد �شعادة الدكتور 
ع���ب���دال���رح���م���ن ال����ع����ور م���دي���ر عام 
الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية 
هدف  اأن  اللجنة  رئي�س  احلكومية 
اللجنة هو  ه��ذه  وج��ود  امل�شرع من 
اآم���ن���ة وعادلة  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري 
االأمر  االحتادية  احلكومة  ملوظفي 
الذي من �شاأنه اأن ي�شهم يف حتقيق 
الوظيفي لهم يف جهات  اال�شتقرار 

عملهم.
االحتادية  الهيئة  ع��ام  مدير  وق��ال 
ل��ل��م��وارد ال��ب�����ش��ري��ة احل��ك��وم��ي��ة اإن 
جلنة النظر يف االعرتا�شات ومنذ 
ع�شويتها  يف  ���ش��م��ت  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 
بع�س  م�����ن  خم���ت�������ش���ن  اأع���������ش����اء 
اجل���ه���ات االحت���ادي���ة وم��ن��ه��ا وزارة 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  ووزارة  ال���ع���دل 
ال������وزراء  جم��ل�����س  �����ش����وؤون  ووزارة 
والهيئة االحتادية للموارد الب�شرية 
احل���ك���وم���ي���ة وذل������ك ب��غ��ي��ة اإر�����ش����اء 

والعدالة  والنزاهة  احليادية  مبداأ 
وال�شفافية يف احلكومة االحتادية.

وفق  تاأ�ش�شت  اللجنة  اإن  واأ���ش��اف 
راأ�س  اإدارة  معايري عاملية يف جمال 
�شوابط  خ��ال  م��ن  الب�شري  امل���ال 
بقانون  مرتبطة  حم���ددة  واآل���ي���ات 
املوارد الب�شرية والئحته التنفيذية 
والتدريب  االأداء  اإدارة  واأن��ظ��م��ة 
التوظيف  وع�����ق�����ود  وال����ت����ط����وي����ر 
الداخلية  اللجان  من  ع��دد  وهناك 
االحتادية  واجل���ه���ات  ال������وزارات  يف 
والتظلمات  امل���خ���ال���ف���ات  ك���ل���ج���ان 
اإدارة  وجميعها تدعم مبادئ ح�شن 
بيئة عمل  الب�شرية وتوفري  امل��وارد 
لاآليات  وف��ق��ا  ون��زي��ه��ة  اإي��ج��اب��ي��ة 
التنفيذية  الائحة  حددتها  التي 
لقانون املوارد الب�شرية يف احلكومة 

االحتادية.
االآليات  ه���ذه  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأو����ش���ح 
�شليم  علمي  منهج  تاأ�شي�س  تدعم 
ووا�شح لتاأطري العاقة الوظيفية 
بن املوظف وجهة عمله وحمايتها 

املذكورة  اللجنة  اأن  اىل  م�شريا   ..
ويونيو  امل���ا����ش���ي  م���اي���و  يف  ع���ق���دت 
االجتماعات  م��ن  �شل�شلة  اجل����اري 
اأكر من  جرى خالها ا�شتعرا�س 
ت��ظ��ل��م م���ن موظفي  ���ش��ت ح�����االت 
احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة ح��ي��ث تعمل 
التظلمات  م��ع��اجل��ة  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة 
مدير  ون��وه  املعتمدة.  االآليات  وفق 
اللجنة  ق��رارات  اأن  اإىل  الهيئة  ع��ام 
ق���ط���ع���ي���ة وق������د ����ش���ب���ق ل���ه���ا اإع�������ادة 
موظفن اإىل جهات عملهم يف عام 
جمحفة  ق���رارات  �شوء  يف   2012
باإنهاء خدماتهم ويف �شوء معطيات 
تلك احلاالت. وذكر �شعادة الدكتور 
اللجنة  اأن  ال���ع���ور  ع��ب��دال��رح��م��ن 
وتعريف  ت���وع���ي���ة  ع���ل���ى  ���ش��ت��ع��م��ل 
اجلمهور بدورها من خال ت�شهيل 
���ش��ب��ل ال��ت��وا���ش��ل م��ع��ه��ا ع���ن طريق 
اإلكرتونية  ���ش��ف��ح��ة  ت��خ�����ش��ي�����س 
االإلكرتوين  املوقع  بها على  خا�شة 
للهيئة االحتادية للموارد الب�شرية 

احلكومية. 

بح�شور املواطنني وممثلي ال�شركاء ال�شرتاتيجيني

ملتقى بلدية مدينة اأبوظبي مع �شكان مدينة حممد بن زايد يناق�س متطلبات املجتمع ورفع م�شتوى اخلدمات

القطامي ي�شدر قرارا لتفعيل جلنة 
النظر يف االعرتا�شات والتظلمات

•• اأبوظبي-وام:

اجلديد  مبقره  العمل  املقبل  االأح��د  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  يبداأ 
مبدينة حممد بن زايد يف الربج الواقع مقابل مركز مزيد التجاري.

وينفذ جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية خال االأ�شبوع اجلاري حملة اإعانية 
�شفحاته  ع��رب  وك��ذل��ك  املحلية  واالإذاع�����ات  ال�شحف  يف  اإع��ان��ات  تتخللها 

الر�شمية على مواقع التوا�شل االجتماعي بهذا ال�شاأن.
وقال �شعادة عادل حممد الزعابي املدير التنفيذي لقطاع الروة احليوانية 
خال  م��ن  ي�شعى  اجل��ه��از  اأن  للجهاز  اجل��دي��د  امل��ق��ر  م�����ش��روع  جلنة  رئي�س 
لبيئة  وال��و���ش��ول  اأرح���ب  اأف��ق  نحو  اجل��دي��د لانطاق  اإىل مقره  االنتقال 
عمل اأكر تكاما ت�شهم يف توفري اأف�شل الظروف ملنت�شبي اجلهاز وتطوير 

اخلدمات املقدمة للجمهور.

اخلدمات  م��ن  ال��ع��دي��د  بتوفري  يتميز  اجل��دي��د  امل��ق��ر  اإن  �شعادته  واأ���ش��اف 
املجتمعية التي �شي�شتفيد منها املوظفون واملوظفات مثل ح�شانة االأطفال 
امل�شرفية  واخلدمات  ال�شيارات  ومواقف  املطاعم  وردهة  الريا�شي  والنادي 
مركزين  بن  اجلديد  املقر  وق��وع  على  ع��اوة  وال�شياحة  ال�شفر  وخ��دم��ات 
ي��وف��ر خدمات  م��ا  م��ول وه��و  م��ول وكابيتال  م��زي��د  جت��اري��ن كبريين هما 
جهاز  اأن  �شعادته  واأك��د  ووق��ت.  جهد  باأقل  وزواره  اجلهاز  ملنت�شبي  منوعة 
اأبوظبي للرقابة الغذائية يحر�س على تلبية احتياجات وطموحات خمتلف 
اهتمام  على  ينعك�س  ما  وه��و  املقبلة  املرحلة  خ��ال  معه  املتعاملن  �شرائح 
هذه  اأن  اإىل  الفتا  املتعاملن..  وخدمة  اال�شتقبال  مراكز  بتطوير  اجلهاز 
اخلطوة تاأتي من�شجمة مع توجهات احلكومة الر�شيدة الهادفة اإىل تطوير 
املوؤ�ش�شات  ملراجعي  اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي  احلكومية  اخلدمات  م�شتوى 

والدوائر احلكومية املختلفة. 

اأبوظبي للرقابة الغذائية ينتقل اإىل مقره اجلديد مبدينة حممد بن زايد االأحد املقبل 
•• اأبوظبي-وام:

اإك�شيد ال�شناعية تقدم  وقعت جامعة خليفة ام�س مذكرة تفاهم مع �شركة 
االأكادميية  وال��ربام��ج  الطلبة  لرعاية  فر�شا  للجامعة  مبوجبها  ال�شركة 
وبرامج البحوث وامل�شاهمة يف بناء الطاقات الب�شرية وتنمية وتدريب الطلبة. 
وتعترب اإك�شيد ال�شناعية جمموعة رائدة مقرها اأبوظبي وتتخ�ش�س يف مواد 
البناء واالألياف واأعمال الزراعة واال�شتثمارات الدولية. ح�شر حفل التوقيع 
عدد من امل�شوؤولن من كل من جامعة خليفة و اإك�شيد ال�شناعية. ورحب تود 
الفائدة  لتحقيق  ال�شركة  مع  اجلامعة  بتعاون  خليفة  جامعة  رئي�س  الر�شن 
لكا اجلانبن حيث تعمل جامعة خليفة على توفري الفر�س املتميزة لطلبتها 
واأع�شاء الهيئة االأكادميية لديها الإجراء بحوث ذات فائدة كبرية وامل�شاركة 
يف التدريب ودورات التطوير املهني. واأ�شاف اأن ال�شراكات مع موؤ�ش�شات مثل 

اإك�شيد متثل التزام جامعة خليفة بخدمة خطط التطوير يف الدولة واجلهود 
التي تبذلها لتزويد طلبتها بالفر�س التي من �شاأنها م�شاعدتهم على تلبية 
االحتياجات امل�شتقبلية الأبوظبي ودولة االإمارات واملنطقة والعامل على حد 
ل�شركية  التنفيذي  الرئي�س  اهلل  عبد  كامل  الدكتور  ق��ال  جهته  من  ���ش��واء. 
اإك�شيد ال�شناعية اإن �شركة اك�شيد ال�شناعية تفخر با�شتمرار وتعزيز تعاونها 
االمارات  دول��ة  يف  والتكنولوجيا  العلوم  على  تركيزا  االأك���ر  اجلامعة  م��ع 
عن  تعرب  خطوة  اليوم  التفاهم  مذكرة  توقيع  اإن  واأ�شاف  املتحدة.  العربية 
التزام ال�شركة بتوفري فر�س البحث والتطوير جلامعة خليفة وطابها يف 
تطوير  هو  االأ�شمى  الهدف  واأن  لل�شركة  التابعة  ال�شناعية  املرافق  خمتلف 
ج�شر التعاون بن التعليم االأكادميي وقطاع العمل ال�شناعي مبا يتما�شى مع 
ال�شناعة وت�شهيل  االإب��داع واالبتكار يف قطاع  2030 لتعزيز  اأبوظبي  روؤية 

النمو اال�شرتاتيجي يف امل�شتقبل. 

جامعة خليفة توقع مذكرة تفاهم مع اإك�شيد ال�شناعية 

 فقدان �سهادة ا�سهم
يعلن كل من األتي أسمه عن فقدان شهادة 
أسهم صادرة من القدرة العقارية  را�شد �شقر 
عبيد حمد الظاهري برقم 23375 بعدد 500000 من 

يجدهم برجاء ت�شليمهم اإىل ال�شركة  املذكورة   
اأو االت�شال على رقم 0505214027  م�شكورا

 اعالن تغيري ا�سم
اأنا ، فيجايان فينود ، ابن فيجايان، واأحمل جواز �شفر هندي رقم. 
 ،  2004/03/20 بتاريخ  اأبوظبي  يف  �شادر   ، زد/1695321 
)مقاطعة(   ، فاليافيلي   ، باراكل  منزل  يف  دائمة  اإقامة  اأقيم 
 ، العمال  قرية  يف  حاليا  واأقيم   ، الهند   ، كريال   ، تريفاندروم 
م�شفح ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة ، مبوجب هذا اأغريرّ 
ا�شمي من فيجايان فينود ، اإىل: فينود باراكل ، ب�شورة عاجلة.
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اال�شتئنافن  يف  �شده  امل�شتاأنف  املن�شوري  حمدان  كميد�س  را�شد  ال�شيد/  اىل 
رقمي 463 - 2012/465 ا�شتئناف ايجارات. انتدبنا جلنة ف�س املنازعات االيجارية 
اال�شتئنافية العداد تقرير اخلربة احل�شابية يف اال�شتئنافن املذكورين وقد قررنا 
عقد اجتماع اخلربة االول يف متام ال�شاعة العا�شرة من �شباح يوم اخلمي�س املوافق 
2013/6/20 يف مقر وكيل امل�شتاأنفن يف اال�شتئناف رقم 2012/463 مكتب امليثاق 
العا�شر بجانب  ال�شيخ احمد الظاهري الطابق  بناية  الكائن يف  الديون  لتح�شيل 
مطعم الرو�شة خلف بنك ابوظبي الوطني �شارع خليفة يرجى ح�شور االجتماع يف 
املوعد واملكان املحددين لتقدمي دفوعكم ودفاعكم امام اخلربة ويف حالة تخلفكم 

عن احل�شور �شي�شتمر اخلبري املنتدب يف ا�شتكمال اجراءات اخلربة يف غيابكم.
اخلبري املنتدب
ال�سيد عبدالفتاح علي ال�سيد

اإعالن اجتماع خربة

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/927 جتاري كلي                  
اىل املدعى عليه/ �شركة الرتانيتيف كابيتال انف�شتمنت جمهول حمل االقامة مبا 
عبدالرحمن  عبداللطيف  ح�شن  ط��ارق  وميثله/  برونفيلكر  جون�س   / املدعي  ان 
املدعى عليها مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  ال�شركال 
ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   332580(
ال��ت��ام وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف واالت��ع��اب. وح���ددت لها جل�شة ي���وم  االرب��ع��اء املوافق 
او  فانت مكلف باحل�شور  لذا   ch1.B.8 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س   2013/6/17
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل )ونعلمكم بان املدعي قد تقدم للمحكمة بطلب 

ا�شهار افا�شكم بو�شفكم فرعا لل�شركة الرئي�شية يف املانيا(.
 ق�سم الق�سايا التجارية واملدنية                                                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/حممد ب�شري 
حممد-باك�شتاين  ج���ول 
اجل��ن�����ش��ي��ة-  ج����واز �شفره 
رقم)3848761(�شادر 
يجده  من   . باك�شتان  من 
بتليفون  االت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/1132229

فقدان جواز �سفرت
الدين  املدعو/م�شلم  ف��ق��د  
ح�شن-بنجادي�س  حممد 
�شفره  ج������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة-  
317986(�شادر  رقم)
من بنجادي�س . من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

055/8658933
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               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/422   ح نف�س- م ر-ب- اأ ظ

�شالح  عليه:  مدعي  اثيوبيا  اجلن�شية:  اليمايهو  دير�شي  مدعي/�شيام 
عبداهلل حممد يون�س اجلن�شية: ال�شودان مو�شوع الدعوى: طاق لل�شرر-

نفقة زوجية- تثبيت ح�شانه  املطلوب اعانه /�شالح عبداهلل حممد يون�س 
اجلن�شية: ال�شودان  عنوانه: بالن�شر)العذار املدعى عليه ن�شرا اما باالقامة 
مع زوجته او اخذها اليه او طاقها(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/6/23 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء    �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/209   جت جز  - م ت-ب- اأ ظ

مدعي/�شيخ خمتار علي اجلن�شية: الهند  مدعي عليه: �شجاد بي �شي احمد 
درهم      21500 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  الهند  اجلن�شية: 
املطلوب اعانه /�شجاد بي �شي احمد اجلن�شية: الهند  عنوانه: بالن�شر  حيث 
املوافق  املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االثنن  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/6/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/787   جت كل  - م ت-ب- اأ ظ

ركاء  �شركة  عليه:  مدعي  االردن   اجلن�شية:  را�شي  م�شطفى  علي  مدعي/عمر 
حكم  ت�شديق  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  املحدودة  القاب�شة  للتجارة 
حمكمن 2090297 درهم   املطلوب اعانه /�شركة ركاء للتجارة القاب�شة املحدودة 
اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/17 املوافق  االثنن  يوم  املحكمة  وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  م�شاء   6.00 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
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 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
              اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/597   ح نف�س- م ر-ب- اأظ

امن  عليه:  مدعي  اثيوبيا  اجلن�شية:  بياديجلجني  �شيتي  مدعي/�شيندو 
حممد خوجلي عبداهلل اجلن�شية:ال�شودان مو�شوع الدعوى: طاق املطلوب 
بالن�شر   عنوانه:  اجلن�شية:ال�شودان  عبداهلل  خوجلي  حممد  /امن  اعانه 
الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحا   8.30
دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/12
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1630 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  كل  نور  بخت  كل  نور  مدعي/خالق 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  العامة  واملقاوالت  للنقليات  املقدمة 
م�شتحقات عمالية   املطلوب اعانه/ موؤ�ش�شة املقدمة للنقليات واملقاوالت العامة 
اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه 
وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/6/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/27  
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1189 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعي/حممدامن حممد رفيق اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: �شاهن الف�شاء 
للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية   
االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  الف�شاء  اعانه/�شاهن  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم 
لذا فانت مكلف باحل�شور  الدعوى،  املوافق 2013/6/18 موعدا لنظر  الثاثاء 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام 

على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/19  
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/349 - جت جز-م ت -ب -اأظ  

االمارات  اجلن�شية:  ����س.م.ع  املتكاملة  لات�شاالت  االم���ارات  مدعى/�شركة 
االمارات   اجلن�شية:  ال�شريحي  خلفان  حميد  �شليمان  حميد  عليه:  مدعى 
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 12402 درهم املطلوب اعانه/ حميد 
بالن�شر حيث  االم��ارات عنوانه:  ال�شريحي اجلن�شية:  �شليمان حميد خلفان 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 
ال�شاعة 8.30  2013/6/19 موعدا لنظر الدعوى لذا فانت مكلف باحل�شور 
�شباحا امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة   �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  اي��داع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�شطة  او 
االقل.  على  اي��ام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ :2013/6/11
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 اخلمي�س 13 يونيو 2013 العدد 10817      

العدد  10187 بتاريخ 2013/6/13   
 مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�سر

رقم الدعوى 2013/163- كلي
اىل املدعي عليها: زيرو واير البز م م ح منطقة حرة ) عرفت �شابقا با�شم: منتال 
�شركة  املدعية:  ان  ا�شامة علي حيث  احمد  قانونا: حممد  ح وميثلها  م  م  هايف 
االم��ارات لات�شاالت املتكاملة �س م ع  - قد اقام عليك الدعوى احلقوقية رقم 
2013/163- مدين كلي للمطالبة مببلغ )768.909.04( دره��م    وعليه يقت�شى 
براأ�س اخليمة    2 القاعة رقم  الكلية( يف  املدنية )الدائرة  املحكمة  ح�شورك اىل 
�شباح يوم االحد املوافق 2013/9/8 ال�شاعة التا�شعة �شباحا لاجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور او ار�شال وكيل 

عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر الدعوى غيابيا بحقك.
امانة �شر الدائرة الكلية  

  حمكمة را�س اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�شة  رقم  )�ــس.ذ.م.م(-  العامة  للتجارة  الذهبي  اخليط  ال�شركة:  ا�شم 
218686 ع��ن��وان��ه��ا: حم��ل م��ل��ك را���ش��د ال��را���ش��د ي��ت��ي��م- ب��ر دب���ي- ال��ب��ح��ارن��ة ال�شكل 
القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم القيد بال�شجل التجاري: 1008862 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اعاه، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/90581(  
بتاريخ )2013/5/16( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطن حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ن يف مكتبه 
واالوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

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

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�شة  رقم  )�س.ذ.م.م(-  العامة  للتجارة  انفنتوري  توتال  ال�شركة:  ا�شم 
دي��رة- عيال   - ال�شيباين  ابناء عبدالرحيم  101 ملك  رقم  561373 عنوانها: حمل 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�شئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  نا�شر 
81333 مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف 
القرار  مبوجب  وذل��ك  اع��اه،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�شجل 
حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر 
او  اع��رتا���س  اي  لديه  م��ن  وعلى   )2013/5/16( بتاريخ    )2013/1/91064( رق��م 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطن حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطن - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعين امل�شفي املذكور اعاه للقيام بت�شفية  
اخليط الذهبي للتجارة العامة)�س.ذ.م.م( وعنوانها:حمل ملك را�شد الرا�شد 
العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  البحارنة   دب��ي-  بر  يتيم- 
بتاريخ   .)2013/1/90581( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
املعن  امل�شفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  وعلى من   )2013/5/16(
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطن حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطن - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعين امل�شفي املذكور اعاه للقيام بت�شفية  
ملك   101 رقم  وعنوانها:حمل  العامة)�س.ذ.م.م(  للتجارة  انفنتوري  توتال 
ال�شادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك  نا�شر   عيال  دي��رة-   - ال�شيباين  عبدالرحيم  ابناء 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�شيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2013/1/91064(. بتاريخ )2013/5/16( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطن حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: علي قا�شم للتجارة العامة )�س. ذ.م.م(.
العنز     ه��ور  دي���رة-  و���ش��امل-  ا�شماعيل بوحميد  Mملك    38 رق��م  ال��ع��ن��وان: مكتب 
القيد  رق��م    612439 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل 
بال�شجل التجاري: 1065302 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه 
اأع��اه، وذلك  املذكورة  ال�شركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�شجل  التاأ�شري يف  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/5/07 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2013/5/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن 
الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون  العنوان: مكتب 1001 ملك مركز مزايا- 
بر دبي-   هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعان.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 
دب���ي-   هاتف  04-3215355  بر  م��زاي��ا-  العنوان: مكتب 1001 ملك مركز   
بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   04-3215356 فاك�س: 
للتجارة  قا�شم  علي  لت�شفية  اأع���اه  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعين  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
العامة)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/05/07 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/07  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعان.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/469 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

مروان جا�شم احمد جا�شم املرزوقي اجلن�شية: االمارات  وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )النقاء انرتنت كافيه 
( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )54710( 
حميد  عبيد  ال�شيد:حميد  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل 
العدل  الكاتب  بان  االم��ارات ليكن معلوما للجميع  املهريي اجلن�شية:  عبداهلل 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا االعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية  والتخطيط  يف عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13    
 اعـــــــالن       

خورفكان:ال�شيد/ والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
غازي  ن�شري  وال�شيد:   %24 ح�شته  العراق  اجلن�شية:  العطية  داود  عبدالقادر  حممد 
)تنازل  يت�شمن  حم��رر  ع��ل��ى   الت�شديق  وطلبا    %25 ح�شته  ال��ع��راق  ال�شيد:  حممد 
ذ.م.م  التربيد  اجهزة  لتجارة  )البدر  التجاري  اال�شم  ح�ش�شهم(يف  جزءمن  عن 
 241290 رق��م  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س   )
ال�شادر بتاريخ 1990/9/30 يف دائرة التنمية االقت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد: رافد 
خمي�س  �شامل  عبداهلل  ال�شركاء  ح�ش�س  لتكون  العراق  اجلن�شية:  عبدالرحمن  �شمري 
م�شلم 51% وحممد عبدالقادر داود العطية 10% ون�شري غازي حممد 10% ورافد �شمري 
عبدالرحمن 29%.     ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم 
بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شان يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ 

ن�شر هذا االعان.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
           اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 603 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغادي�س   اجلن�شية:  اال�شام  نور  حممد  عبدول  مدعي/حممد 
الدعوى:  العامة اجلن�شية: االمارات  مو�شوع  الباهية للمقاوالت  عليه: جنمة 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه/جنمة الباهية للمقاوالت العامة اجلن�شية: 
االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/18 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/21  
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
           اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 60 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعي/حنيف عبداحلق اجلن�شية: بنغادي�س مدعي عليه: ا�شرار خان للحدادة 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  امل�شلحة  والنجارة 
االمارات    اجلن�شية:  امل�شلحة  والنجارة  للحدادة  خان  ا�شرار  اعانه/  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/6/19 موعدا  املوافق  االربعاء 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول   مزيد  العمالية  املحكمة 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/13  
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
        اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 760 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعي/حممد مو�شى مياه ليت عبد املتن اجلن�شية: بنغادي�س  مدعي عليه: 
تارلوك �شينغ لرتكيب الرخام اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
االمارات    اجلن�شية:  الرخام  لرتكيب  �شينغ  اعانه/تارلوك  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/6/19 موعدا  املوافق  االربعاء 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام 

على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/21  
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
        اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   

يف الدعوى رقم 877-878-879-887-888-889 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ
مياه  3-موؤمن  عامل  اهام  2-عبداملطلب  عبداجلليل  عبداخلالق  مدعن/1-حممد 
دي  ام  ح�شن  6-حممد  اهلل  كفايت  رانا  5-�شهيل  الب�شر  ابو  4-االمن  علي  �شوكت 
�شان باد�شاه اجلن�شية: بنغادي�س مدعي عليه: فاك �شري للمقاوالت العامة ذ.م.م 
اعانه/فاك  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية: 
املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  �شري 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/6/19 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/21  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 589 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعي/رحمات علي موفزر رحمن اجلن�شية: بنغادي�س مدعي عليه: الع�شفورة 
عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت 
عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  الع�شفورة  اعانه/  املطلوب 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/19 املوافق 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/21  
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1587 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

مطعم  عليه:  مدعي  بنغادي�س  اجلن�شية:  مياه  منتاج  ح�شن  مدعي/بال 
اجرا وخدمات متوين اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  متوين  وخدمات  اجرا  مطعم  اعانه/  املطلوب 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/19 املوافق 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/20  
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 599 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

حممد  عليه:  مدعي  بنغادي�س  اجلن�شية:  عبداهلل  حممد  مدعي/�شليمان 
�شديق للمقاوالت العامة وادارة العقارات اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: 
وادارة  العامة  للمقاوالت  �شديق  اعانه/حممد  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العقارات 
لنظر  موعدا   2013/6/19 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/21  
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 213-210 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعيان/1- بال مياه عبدال�شطار مياه 2-حممد راجو برودانيا عثمان برودانيا 
ذ.م.م  �س  العامة  وال�شيانة  للتنظيف  ان�شيا  عليه:  مدعي  بنغادي�س  اجلن�شية: 
اعانه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  
ان�شيا للتنظيف وال�شيانة العامة �س ذ.م.م اجلن�شية:  االمارات  عنوانه: بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 
 8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/19
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول   مزيد  العمالية 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/20  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�شي الوزراء والربملان اليونانيني
•• اأثينا -وام:

ال��ت��ق��ى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اآل نهيان وزي��ر اخلارجية يف  زاي��د 
م�شاء  اأث��ي��ن��ا  ال��ي��ون��ان��ي��ة  العا�شمة 
اندوني�س  االول..م�����ع�����ايل  اأم�������س 
جمهورية  وزراء  رئي�س  �شامارا�س 
اليونان. ونقل �شموه خال اللقاء 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  حت���ي���ات 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و الفريق اأول 
اآل  ب��ن زاي���د  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  �شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة.. للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
اليوناين  ال����������وزراء  رئ���ي�������س  اإىل 
ومتنيات �شموهما لليونان و�شعبها 
وبحث  واالزده��������ار.  ال��ت��ق��دم  دوام 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 
اليوناين  ال����وزراء  ورئ��ي�����س  نهيان 
وال�شداقة  ال��ت��ع��اون  ع���اق���ات   ..
ال�شديقن  البلدين  بن  القائمة 
تطوير  تعزيز جهودهما يف  و�شبل 
االقت�شادية  ال���ع���اق���ات  وت��ن��م��ي��ة 
والتجارية امل�شرتكة .. اإ�شافة اإىل 
وامل�شاريع  اال���ش��ت��ث��م��ارات  ت�شجيع 
حتظى  ال��ت��ي  املتقدمة  ال�شناعية 
جانبه  م���ن  ال���ب���ل���دي���ن.  ب��اه��ت��م��ام 
�شمو  ال��ي��ون��ان  وزراء  رئي�س  حمل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل 
نائب  ال�شمو  �شاحب  اإىل  حتياته 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي و���ش��م��و ويل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة..م��وؤك��دا حر�س 
باده على تعزيز اأوا�شر عاقاتها 

جناحا  االأول  امل�شرتكة  اليونانية 
اأثينا  ع��ق��دت يف  ع��ن��دم��ا  م��ل��م��و���ش��ا 
ال�����ع�����ام امل����ا�����ش����ي ب����ال����ت����زام����ن مع 
امل��ن��ت��دى االق��ت�����ش��ادي االإم���ارات���ي 
�شبل  يف  ب���ح���ث  ال������ذي  ال���ي���ون���اين 
اال�شتثمارية  ال��ت��دف��ق��ات  حت��ف��ي��ز 
بن البلدين . واأو�شح �شمو ال�شيخ 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان اأن هناك 
تعمل  يونانية  �شركة   100 نحو 
حاليا يف االإمارات كما يتزايد عدد 
اأف����راد اجل��ال��ي��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة الذين 
ح�شن  يف  والعمل  للعي�س  ي�شعون 
ب��ي��ئ��ت��ن��ا االق��ت�����ش��ادي��ة امل���زده���رة .. 
ون��ح��ن ن��رح��ب ب��ه��م ك��م��ا اأن��ن��ا على 
ثقة باأنه �شتكون لهم كغريهم من 
اأبناء اجلاليات االأخرى م�شاهمات 
وكذلك  ب��ادن��ا..  نه�شة  يف  قيمة 
ه���ن���اك ال��ك��ث��ري م���ن االإم���ارات���ي���ن 
على  اأك��ر  للتعرف  ي�شعون  الذين 
الرحات  بف�شل  وذل���ك  ال��ي��ون��ان 
طريان  ل�شركتي  املنتظمة  اجلوية 
اأثينا التي  اإىل  االحت��اد واالإم���ارات 
على  االإم���ارات���ي���ن  اآالف  ���ش��ج��ع��ت 
واال�شتفادة  �شنويا  اليونان  زي���ارة 
على  االإط����������������اع  ف�����ر������ش�����ة  م�������ن 
قدمتها  ال��ت��ي  الهائلة  امل�شاهمات 
للب�شرية واحل�شارة العاملية. وقال 
نوؤمن  االإم�������ارات  ن��ح��ن يف  ���ش��م��وه 
لتو�شيع  كبرية  اإمكانية  هناك  اأن 
العديد  يف  البلدين  ب��ن  ال��ت��ع��اون 
م��ن امل���ج���االت ف��ه��ن��اك ع��ل��ى �شبيل 
اال�شتثمارات  ل��زي��ادة  جم��ال  املثال 
املوؤ�ش�شات  ق���ب���ل  م����ن  امل���ب���ا����ش���رة 
االإماراتية �شواء اأكانت حكومية اأم 
خا�شة يف اقت�شاد اليونان وباملقابل 
ال�شحن  ل���ق���ط���اع  ف����ر�����س  ه����ن����اك 

عامليا  امل�شهور  ال��ي��ون��اين  البحري 
امل�شتمر  النمو  يف  اأك��رب  دور  للعب 
ل��ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة ال��ب��ح��ري��ة الذي 
اقت�شاد  يف  اأ�شا�شيا  عن�شرا  ميثل 
االإمارات . واأ�شاف �شموه لقد كانت 
هذه املوا�شيع على جدول الق�شايا 
جانب  اإىل  مبناق�شتها  قمنا  التي 
ذات  والعاملية  االإقليمية  الق�شايا 
املا�شي  ففي  امل�شرتك..  االهتمام 
البلقان  ح���رب  خ���ال  م��ع��ا  عملنا 
حيال  القلق  نت�شارك  اليوم  ونحن 
ت��ده��ور االأو����ش���اع يف ���ش��وري��ا حيث 
ه��ن��اك يف عامها  احل����رب  ت�����ش��ت��م��ر 
ال��ث��ال��ث وق����د اأ����ش���ف���رت ع���ن مقتل 
املاين  وت�شريد  االآالف  ع�شرات 
اإىل جانب موؤ�شرات القلق االأخرى 
ا�شتقرار  ع��ل��ى  ال���ن���زاع  خ��ط��ر  م���ن 
ال��������دول امل������ج������اورة.. واالإم����������ارات 
قريبتان  دولتان  واليونان كاهما 
م��ن ال�����ش��رق االأو����ش���ط ول����ذا فاإنه 
القلق  نت�شارك  اأن  الطبيعي  م��ن 
وا�شتقرار  اأم����ن  ح���ول  وامل���خ���اوف 
االإن�شانية  امل��اأ���ش��اة  وح��ول  املنطقة 
�شموه  واأع���رب   . االآن  التي حت��دث 

القادمة  ال�شنوات  ب��اأن  يقينه  ع��ن 
اأك������ر يف هذه  ت���ع���اون���ا  ���ش��ت�����ش��ه��د 
اأك��رب يف العاقات  الق�شايا ومن��وا 
اأي�������ش���ا وذل������ك يف ظل  ال���ث���ن���ائ���ي���ة 
ال�����ش��داق��ة التي  ت���ط���ور ع���اق���ات 
الروابط  وت�شكل  البلدين  ت��رب��ط 
ب���ن ال�����ش��ع��ب��ن ال��ت��ي ت��ت��وط��د من 
عن�شرا  ال����زي����ارات  ت���ب���ادل  خ����ال 
اأمر  مهما يف هذه العاقات وه��ذا 
ت�شهيل  خال  من  ت�شجيعه  يجب 
البلدين.  ب���ن  االن���ت���ق���ال  ح���رك���ة 
املواطنون  ان  اىل  ���ش��م��وه  واأ����ش���ار 
كغريهم  ي��ح�����ش��ل��ون  ال��ي��ون��ان��ي��ون 
م���ن م��ع��ظ��م ال�����ش��ع��وب االأوروب����ي����ة 
ملدة  جمانية  دخ���ول  ت��اأ���ش��رية  على 
اإىل دولة  30 يوما عند و�شولهم 
االإم�������ارات.. وت��ط��ال��ب ال���دول���ة اأن 
املعاملة  بنف�س  مواطنوها  يحظى 
ال�����ش��ن��غ��ن وذلك  يف دول����ة م��ن��ط��ق��ة 
ت���ق���دي���را ل��ل��ع��اق��ات امل���م���ي���زة بن 
وللم�شاهمات  واأوروب�����ا  االإم�����ارات 
يف  املهمة  االإم��ارات��ي��ة  االقت�شادية 
ال��ق��ارة االأوروب��ي��ة .. ويف كثري من 
املواطنن  ت��وق��ي��ف  ي��ت��م  االأح���ي���ان 

االإماراتين على احلدود االأوروبية 
ب�شبب  الدخول  حيث مينعون من 
الدخول  ت��اأ���ش��ريات  اأن��ظ��م��ة  ت�شدد 
وخال   .. وغمو�شها  وتعقيدها 
اأن يتخذ  القادمة يتوقع  االأ�شابيع 
االحتاد االأوروبي قرارا مهما على 
التي  ال��دول  قائمة  تو�شيع  �شعيد 
منطقة  دخ����ول  مل��واط��ن��ي��ه��ا  ي�شمح 
واأكد  تاأ�شرية دخول.  ال�شنغن دون 
عربت  ال��ي��ون��ان  حكومة  اأن  �شموه 
خال اأكر من عامن والأكر من 
االإمارات  الإدراج  تاأييدها  عن  مرة 
يف قائمة الدول املعفاة من تاأ�شرية 
الدخول ونحن �شاكرين حقا لهذا 
اإن االإمارات  الدعم .. وقال �شموه 
تدعو  ب��اأن  تفخر  املتحدة  العربية 
و�شديقة  لليونان  �شديقة  نف�شها 
نوا�شل  اأن  وي�������ش���رن���ا  الأوروب�����������ا 
ال�شداقة  هذه  لتعزيز  م�شاهماتنا 
وم��وا���ش��ل��ة اال���ش��ت��ث��م��ار يف اأوروب�����ا 
وباملقابل تتوقع االإمارات اأن حتظى 
ذلك  يف  مب��ا  االأ���ش��دق��اء  مبعاملة 
مواطنيها  مب��ع��ام��ل��ة  يتعلق  فيما 

على احلدود االأوروبية .

م��ع دول����ة االإم������ارات ال��ت��ي توليها 
اأخرى  جهة  م��ن  خا�شا.  اهتماما 
ب��ح��ث ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
فانغيلي�س  ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د 
م���ي���م���اراك���ي�������س رئ���ي�������س ال����ربمل����ان 
عاقات  تعزيز  �شبل   .. ال��ي��ون��اين 
التعاون بن دولة االإمارات العربية 
املتحدة و جمهورية اليونان خا�شة 
ال�شيا�شية واالقت�شادية والربملانية 
تفعيل  اآل��ي��ات  مناق�شة  بجانب   ..
واأكد  بينهم.  الربملانية  العاقات 
�شموه عمق العاقات الثنائية التي 
االإمارات باجلمهورية  تربط دولة 
اليونانية بف�شل توجيهات �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و 
فخامة الرئي�س اليوناين كارلو�س 
رئي�س  اأ�شاد  بابوليا�س. من جانبه 
ال������ربمل������ان ال�����ي�����ون�����اين ب���ع���اق���ات 
ال�شداقة التي تربط دولة االإمارات 

اإعجابه  ع���ن  وال���ي���ون���ان..م���ع���رب���ا 
ال�شديد مبا حققته دولة االإمارات 
خمتلف  يف  وت�����ط�����ور  ت����ق����دم  م�����ن 
احل�شارية  وال��ن��ه�����ش��ة  امل���ج���االت 
ال�شاملة  وال�شياحية  واالقت�شادية 
التي ت�شهدها الدولة. ومنح معايل 
رئي�س  م��ي��م��اراك��ي�����س  ف��ان��غ��ي��ل��ي�����س 
ال�شيخ  ال��ي��ون��اين..���ش��م��و  ال��ربمل��ان 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخلارجية امليدالية الف�شية وذلك 
تقديرا للجهود التي بذلها �شموه 
عاقات  وتعزيز  تطوير  اأج��ل  من 
التعاون الثنائي بن دولة االإمارات 
واليونان يف املجاالت كافة. واأعرب 
ن�شرته  ل����ه  ت�������ش���ري���ح  يف  ����ش���م���وه 
اليونانية  ين   . ت��ا  �شحيفة  اأم�����س 
�شروره  ع���ن  االن��ت�����ش��ار  ال��وا���ش��ع��ة 
ملناق�شة  اليونان من جديد  بزيارة 
�شبل توطيد العاقات املتينة التي 
�شموه  وق��ال  البلدين.  ب��ن  تربط 

لقد مر االآن نحو اأربعن عاما على 
الدبلوما�شية  ال��ع��اق��ات  تاأ�شي�س 
ب���ن االإم���������ارات وال���ي���ون���ان خال 
العقود  هذه  و�شهدت   1975 عام 
الثنائية  ال��ع��اق��ات  يف  ثابتا  من��وا 
احلكومي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  ل��ي�����س 
ال�شعيد  ع��ل��ى  اأي�����ش��ا  ب��ل  فح�شب 
اال�شتثمار  وعلى �شعيدي  ال�شعبي 
وال��ت��ج��ارة . واأ����ش���ار ���ش��م��وه اىل اأن 
العاقات بن البلدين منت كثريا 
االأخرية  القليلة  ال�شنوات  خ��ال 
اليونان  رئي�س  زي���ارة  بعد  خا�شة 
اإىل االإم����ارات خ��ال ع��ام 2010 
ت��وق��ي��ع م���ذك���رات تفاهم  ح��ي��ث مت 
وال�شياحة  ال�شيا�شة  ق��ط��اع��ات  يف 
والتعاون يف االأ�شواق املالية وتبادل 
اتفاقيات  ج���ان���ب  اإىل  اخل������ربات 
اأخ����رى يف ق��ط��اع ال��ط��ريان املدين 
ال�����ش��ري��ب��ي.. االزدواج  وجت���ن���ب 
االإماراتية  اللجنة  اجتماع  وحقق 

مدير مركز الوثائق: مدار�س الدولة تتناف�س ب�شدة على جائزة املركز املوؤرخ ال�شاب 

اعتماد جمعية املهند�شني مركزا دوليا المتحانات ال� توفل

•• اأبوظبي-وام:

ك�شف �شعادة الدكتور عبد اهلل الري�س مدير عام املركز 
االأخرى  الدولة  اأن مدار�س  والبحوث  للوثائق  الوطني 
املركز  ينظمها  التى  اجلائزة  على  املناف�شة  حلبة  دخلت 
كانت مق�شورة  اأن  بعد  بقوة  ال�شاب  امل��وؤرخ  عنوان  حتت 
على على مدار�س اأبوظبي . واأبدى الري�س يف ت�شريحات 
املركز  التوقيع ام�س مبقر  اأنباء االم��ارات عقب  لوكالة 
على مذكرة تفاهم مع مدار�س االمارات الوطنية تهدف 
التعريف  الطلبة عرب  الوطنية لدى  الهوية  اىل تعزيز 
بتاريخ وتراث الدولة اهتماما بتزايد احلركة الثقافية 
يف ام����ارة اب��وظ��ب��ي ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���س م��ث��ل اقامة 
معار�س الكتب واملحا�شرات والندوات وزيارات املتاحف 

واالن�شطة امل�شرحية وال�شينمائية وغريها.
املتزايد من قبل طاب  انه مرتاح جلهة االقبال  وق��ال 
اجلامعات على املركز للتعرف على تاريخ وتراث الدولة 
واملنطقة اال ان من ال�شروري غر�س هذا االهتمام لدى 

الطلبة يف املرحلة الدرا�شية ماقبل اجلامعة.
والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  يتعاون  املركز  اإن  وا���ش��اف 

وجمل�س اأبوظبي للتعليم وغريه من جمال�س التعليم يف 
الدولة جلهة تنظيم الزيارات الطابية للمركز واقامة 
ي�شمل  التعاون  هذا  اأن  واأو�شح  العمل.  وور���س  املعار�س 
منها  يختار  ال��دول��ة  ت��اري��خ  يف  طابية  بحوث  م�شابقة 
املركز ع�شرة بحوث فائزة وير�شد لها مائة الف درهم 
كما ين�شرمنها اف�شل �شتة بحوث ويوزع منها خم�شة االف 
ويطلعوا  منها  الطلبة  لي�شتفيد  الدولة  ملدار�س  ن�شخة 
على ت��اري��خ ال��وط��ن وت��راث��ه. واأك���د جن��اح ه��ذه التجربة 
خا�شة واأن حماور امل�شابقة البحثية تناولت مو�شوعات 
حمببة للطلبة ومهمة بالن�شبة لهم مثل مو�شوع زايد 
وال�شباب ومو�شوع زايد واملراأة وزايد والبيئة الفتا اىل 
اأن مدار�س امارة ابوظبي كانت متفوقة يف هذه امل�شابقة. 
واأ�شاف اإن املركز يف املرحلة القادمة �شيهتم ب�شكل خا�س 
دعما  وذل���ك  احلكومية  ال�شجات  وخ��ا���ش��ة  بالتوثيق 
يرغبون  الذين  للطلبة  بالن�شبة  التاريخ  لتخ�ش�شات 
يف هذا التخ�ش�س .. م�شريا يف هذا اجلانب اإىل اعتزام 
املاج�شتري  درجة  زايد لطرح  التعاون مع جامعة  املركز 
اآفاقا  يف مادة التاريخ الوطني مبا يفتح يف �شوق العمل 

جديدة للوظائف والتوطن. 

•• دبي-وام: 

االأم����ريك����ي����ة جمعية  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  اع���ت���م���دت 
دول��ي��ي المتحانات  م��رك��زي  ال���دول���ة  امل��ه��ن��د���ش��ن يف 
اجلديد  الرئي�شي  مقرها  يف  توفل  االجنليزية  اللغة 
رئي�س جمعية  امليدور  املهند�س عي�شى  واأك��د  دب��ي.  يف 
امل��ه��ن��د���ش��ن م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة يف دب������ي..اأن 
اجلمعية م�شتمرة يف الريادة والتميز بتقدمي اأف�شل 
املجتمع  ملنت�شبيها خا�شة يف جمال خدمة  اخلدمات 
التميز يف  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ت��رك��ز اجلمعية ح��ال��ي��ا  ح��ي��ث 
يف  الهند�شة  كليات  وط���اب  الثانوية  ط��اب  تاأهيل 

واقع  يف  الأهميتها  االإجنليزية  اللغة  تطوير  جم��ال 
احلياه العملية وفائدتها الكبرية يف تاأهيل قدراتهم 
املهنية والفنية ملائمة �شوق العمل . واأو�شح اأن املركز 
اليوم  يف  ممتحنا   16 ي�شتوعب  للجمعية  اجل��دي��د 
الراحة  ليوفر  احلديثة  التقنيات  باأف�شل  وجم��ه��ز 
الكاملة للطالب اأثناء االإمتحان والذى ي�شتغرق اأربع 
اأنه �شيتم االإعان قريبا عن بدء  �شاعات. واأ�شار اإىل 
اللغة  ممار�شة  جمال  يف  واملهند�شن  الطلبة  تدريب 
االإجنليزية وتاأهيل اأجيال امل�شتقبل واأوالد املهند�شن 
يف الدولة و�شت�شتخدم اجلمعية امتحان التوفل كاأداة 

يف قيا�س ن�شبة التعلم وكفاءة ا�شتخدام اللغة. 

املركز الوطني للوثائق والبحوث ومدار�س االإمارات الوطنية يوقعان مذكرة تفاهم
•• ابوظبي-الفجر:

للوثائق  ال���وط���ن���ي  امل����رك����ز  اأب�������رم 
وال���ب���ح���وث وم�����دار������س االإم��������ارات 
الوطنية- مذكرة تفاهم يف خطوة 
ت�شتهدف تعزيز التعاون يف املجاالت 
ر�شالتيهما،  تدعم  التي  والربامج 
اإع������داد  وخ�������ش���و����ش���اً يف جم������االت 
وبرامج  الوطنية،  الرتبية  مناهج 
واإتاحة  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ه��وي��ة  تعزيز 
م�شادر البحث التاريخي عن دولة 
االإمارات العربية املتحدة، وتنظيم 

الزيارات وامل�شابقات املدر�شية.
���ش��ل��ط��ان �شاحي  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور 
����ش���وؤون  وزارة  وك���ي���ل  احل����م����ريي 
ال����رئ����ا�����ش����ة ل����ق����ط����اع اخل�����دم�����ات 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  امل�������ش���ان���دة، 
م���دار����س االإم��������ارات ال��وط��ن��ي��ة مت 
توقيع مذكرة التفاهم مبقر املركز 
حيث  والبحوث،  للوثائق  الوطني 
وق��ع��ه��ا ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل 

الإعادة  �شموه  وّج���ه  وق��د  الطلبة، 
والرتبية  التاريخ  مبادتي:  النظر 
وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���وط���ن���ي���ة 
ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م، وب���ن���اء على 
ه���ذه ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��ت��ي ت��ع��رب عن 
تطلعات قيادتنا احلكيمة اإىل بناء 
اأه��م��ي��ة احلفاظ  ي���درك  واع  ج��ي��ل 
ونه�شته  ال���وط���ن  اإجن������ازات  ع��ل��ى 
اأبوابه  ي�شرع  املركز  ف��اإن  املباركة؛ 
اأم��ام الطلبة، حتى اأن ع��دداً كبرياً 
العلمية  امل��در���ش��ي��ة  ال��رح��ات  م��ن 
اإل���ي���ه م��ن��ذ م��ط��ل��ع العام  ت���واف���دت 
للربنامج  امل��رك��ز  ا���ش��ت��ح��داث  اإث���ر 
ووالئي  هويتي  وطني  التعليمي: 
وانتمائي، وكانت مدار�س االإمارات 
املركز  وا�شتقبل  ال�شباقة  الوطنية 

عدداً كبرياً من طابها.
 واأ�شاف مدير عام املركز الوطني 
للوثائق والبحوث: اإن التعاون بن 
املركز ومدار�س االإمارات الوطنية 
وق��د جتلى  ق��ائ��م بطبيعة احل���ال، 

، و�شعادة  املركز  الري�س مدير عام 
عام  مدير  ف��ي��درا  كينيث  الدكتور 

مدار�س االإمارات الوطنية.
وت��اأت��ي ه��ذه امل��ذك��رة ان��ط��اق��اً من 
رغبة الطرفن يف تر�شيخ االأ�ش�س 
وال��ق��واع��د ال��ازم��ة الإن�����ش��اء اإطار 
بينهما  امل�شرتك  والتعاون  العمل 
ل��ن�����ش��ر امل���ع���رف���ة ع���ن ت���اري���خ دول���ة 
االإمارات، وتعزيز الوالء واالنتماء 

والهوية الوطنية لدى الطلبة.
هذه  الري�س  الدكتور  �شعادة  ثمن 
املركز  اأن  ع��ل��ى  واأك����د  االت��ف��اق��ي��ة، 
للطلبة  ال��وط��ن��ي��ة  التن�شئة  ي���ويل 
انطاقاً  وذل���ك  ك���ب���رياً،  اه��ت��م��ام��اً 
من توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم��ل�����س ال����������وزراء، وزي������ر ����ش���وؤون 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���رئ���ا����ش���ة، 
املركز الذي حّث املركز على تعزيز 
للوطن،  واالن���ت���م���اء  ال������والء  روح 
لدى  الوطنية  بالهوية  واالع��ت��زاز 

التعاون  اأب��رزه��ا  ك��ث��رية  مب�شاريع 
يف م�������ش���روع م���ع���ر����س االإم���������ارات 
ال����دائ����م ع���ن امل���غ���ف���ور ل���ه - ب����اإذن 
زايد  ال�شيخ  ال��ق��ائ��د  ال��وال��د  اهلل- 
– ال���ذي  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
نظمته مدر�شة االإم��ارات الوطنية 
لدى  �شيعزز  وال���ذي  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
وتراث  بتاريخهم  الفخر  الطلبة 
اآبائهم واأجدادهم، وبعطاءات قادة 
االإم�����ارات ورج��االت��ه��ا ال��ع��ظ��ام ويف 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  مقدمتهم 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
الري�س  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  ومت��ن��ى 
املركز ومدار�س  التعاون بن  لهذا 
االإم��������ارات ال��وط��ن��ي��ة وال�����ذي توج 
مبذكرة التفاهم مزيداً من التميز 
والنجاح ملا فيه خري الوطن واأبنائه 
كينيث  الدكتور  �شرح  و  الطلبة.  
فيدرا مدير عام مدار�س االإمارات 
الذي  التعاون  اإن  قائًا:  الوطنية 
مل�شناه من املركز الوطني للوثائق 

الرتبية  جم������ال  يف  وال����ب����ح����وث 
ل��ط��اب��ن��ا، وم���ا يقدمه  ال��وط��ن��ي��ة 
املركز من خربات علمية وبحثية، 
يف  ت�شهم  التي  االأن�شطة  وتنظيم 
ما�شيه  ي��ع��رف  مثقف  ج��ي��ل  ب��ن��اء 
علينا  ح��ت��م  وي��ب��ن��ي مب�����ش��ت��ق��ب��ل��ه؛ 
لفتح  معه  العمل  يف  ق��دم��اً  امل�شي 
اآفاق جديدة يف التعاون مع املركز 
وذلك بتوقيع مذكرة التفاهم التي 

نتطلع اأن قطف ثمارها املرجوة. 
واأ�������ش������اف م����دي����ر ع������ام م����دار�����س 
الكم  اإن  ال���وط���ن���ي���ة:  االإم�����������ارات 
وال�شور  ال���وث���ائ���ق،  م���ن  ال���ه���ائ���ل 
ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة، واخل��رائ��ط التي 
للوثائق  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  يحويها 
القيمة،  واإ����ش���دارات���ه  وال��ب��ح��وث، 
م�شادر  م��ن  مكتبته  ت�شمه  وم���ا 
جداً  مهمة  متخ�ش�شة-  ومراجع 
تكمن  وه��ن��ا  التعليمية،  للعملية 
اأهمية التعاون مع املركز الذي تعّد 

حمتوياته كنوزاً للمعرفة. 

م�شروع تعليمي بريطاين يف املخيم االإماراتي باالردن
العاملن  فريق  من  عليها  يح�شلون  التي  بالرعاية  ج��دا  �شعيدين 
باملخيم وذلك رغما من قدر املاأ�شاة مما يدفع ملوا�شلة اجلهود خللق 
االأم���ل وت��وف��ري �شبل احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة لهم م��ن خ��ال ت��ع��اون كافة 

االأطراف الدولية.
الدولية  التنمية  وزي��ر  دانكن  اآالن  معايل  ق��ال  مت�شل  �شعيد  على   
ال��ربي��ط��اين : ���ش��ه��دن��ا يف ال���ف���رتة امل��ا���ش��ي��ة ت��وا���ش��ل ارت���ف���اع اأع����داد 
ال�شورين الذين يغادرون بادهم.. ومما ال �شك فيه اأن االأطفال هم 

اأكر الفئات معاناة من هذا الو�شع.
واأ�شاف معاليه : اإننا �شعداء باأن نكون يف موقع يتيح لنا العمل مع 
ال��ذي ي�شكل  االإم���ارات يدا بيد لتنفيذ هذا الربنامج احليوي  دول��ة 
�شحايا  اأنف�شهم  وج��دوا  الذين  �شوريا  اأطفال  م�شتقبل  يف  ا�شتثمارا 

ل�شراع ال يد لهم فيه فح�شب وا�شتثمارا يف م�شتقبل �شوريا ككل .

ال�شراكة والتعاون  باأهمية تعزيز �شبل  االإن�شانية يف العامل الميانها 
مع املجتمع الدويل للتخفيف من وطاأة معاناة املتاأثرين من االأزمات 

االإن�شانية يف خمتلف بقاع العامل.
تتحمل  وال��ذي  املخيم  يف  التعليمي  الربيطاين  امل�شروع  كلفة  وتبلغ 
احلكومة الربيطانية تكلفته ما يناهز 9.8 مليون درهم 1.7 مليون 
التجهيزات  وخمتلف  ال��ك��وادر  توفري  اىل  ويهدف  اإ�شرتليني  جنيه 
ل�شمان �شري العملية التعليمة للطلبة لنحو 6250 طالبا وطالبة 
من اأبناء الاجئن ال�شورين باملخيم ..و�شتقوم منظمة اليوني�شف 
الكوادر  ت��وف��ري  عمليات  �شتتوىل  ال��ت��ي  التعليمي  امل�����ش��روع  بتنفيذ 

التعليمية وخمتلف التجهيزات الدرا�شية.
باإن�شائها  االإم���ارات  دول��ة  اأن  القا�شمي  لبنى  ال�شيخة  معايل  واأك��دت 
ملخيم مريجب الفهود ت�شعى خللق البيئة املائمة للمقيمن يف املخيم 

وال�شيما الأبنائهم من الطلبة ممن مل ي�شتطيعوا اإكمال درا�شتهم يف 
ومبا  وبريطانيا  االإم��ارات  بن  امل�شرتك  بالتعاون  م�شيدة   .. بلدهم 
يوؤكد اأن املجاالت االإن�شانية هي ميدان خ�شب لتعزيز خمتلف قنوات 

ال�شراكة الدولية.
مع  التن�شيق  موا�شلة  على  ع��ازم��ة  االإم����ارات  اإن   : معاليها  وق��ال��ت 
املزيد من اجلهود من اجل  االإن�شانية وبذل  ال��دول واملنظمات  كافة 
التخفيف من وطاأة هذه االأزمة .. موؤكدة اأن اإن�شاء املخيم كان مبثابة 
بتوفري  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  �شامية  لتوجيهات  �شاطعة  ترجمة 
كافة �شبل الدعم والعون للمتاأثرين من االأ�شقاء ال�شورين والذين 

ا�شطروا للنزوح عن اأوطانهم واللجوء للدول املجاورة.
واأ�شافت معاليها اإنها راأت خال زيارتها الفتتاح املخيم ال�شهر املا�شي 
الكثري من االأمل و التحم�س يف ابت�شامات اأطفال املخيم الذين كانوا 

•• اأبوظبي-وام:

التنمية  وزي���رة  القا�شمي  خ��ال��د  بنت  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل  اأع��ل��ن��ت 
لارتقاء  م�شرتك  بريطاين  اإماراتي  م�شروع  عن  ال��دويل  والتعاون 
خميم  يف  ال�شورين  الاجئن  م��ن  للطلبة  التعليمية  ب��اخل��دم��ات 
مريجب الفهود والذي اأقامته االإمارات موؤخرا بالتعاون مع اململكة 
بينها  م��ن  امل���راف���ق  خمتلف  م��ن  جت��ه��ي��زه  ومت  الها�شمية  االأردن���ي���ة 

مدر�شتن لكافة املراحل التعليمية.
واأكدت معاليها بعد لقائها معايل اآالن دانكن وزير التنمية الدولية 
الربيطاين يف العا�شمة لندن حر�س االإمارات على تهيئة الظروف 
من  ال�شورين  الاجئن  من  لاأ�شقاء  الكرمية  واحل��ي��اة  املعي�شية 
واملنظمات  الدولية  االأط���راف  خمتلف  م��ع  الفاعل  التن�شيق  خ��ال 

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/675 عقاري كلي              
اىل املدعى عليه/1- ه�شام نبيل الزهار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / اي 
جرادو�س  جوهان�س  ال�شيد/  وميثلها  ذ.م.م  حرة  منطقة  اي�شت  ميدل  اي  جي  ايه 
ويجرينك وميثله/ عدي تقي هادي القزويني قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم  دره����م(   328.000( وق����دره  مبلغ  ب�����ش��داد  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماه والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/7/7 ال�شاعة 11.00 �س 
بالقاعة رقم 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 بثاثة ايام على 

االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  
 ق�سم الق�سايا العقارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
 اعالن �سحيفة طعن بالن�سر  

   يف  الطعن 2012/402 طعن مدين              
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/�شركة اخلزنة للتاأمن �س م ع وميثله/ تركي عبدالرحمن 
عبداهلل البلو�شي باعان املطعون �شدهم : 3- كري�شنا �شوريندران 
2- �شامريالل �شري�شتا 1- �شاثي�شان بيجو �شاثي�شان جمهول حمل 
اعاه  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اق���ام  ال��ط��اع��ن  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم  ويتوجب 

�شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.  
 ق�سم الطعون - التمييز                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/1604   عمايل جزئي              
اىل املدعى عليه /1- نوفر تران�س �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/5/29 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ �شاهد 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ 2.566 درهم )الفان  بان  املدعى عليها  بالزام  حممود حيدر غام 
وخم�شمائة و�شته و�شتون درهما( والفائدة عنه �شنويا بواقع 9% من تاريخ 2013/4/11 
وحتى ال�شداد وتذكرة العودة اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية او قيمتها نقدا ما مل 
يلتحق املدعي بالعمل لدى رب عمل اخر وباملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من 
لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  عدا  ما  ورف�شت  منها  ن�شيبة 
�شاحب  با�شم  �شدر  االع��ان  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثن  خ��ال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/445   تنفيذ عقاري              
اىل املنفذ �شده/ 1- �شركة �شمارت انف�شتمنت ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
باحلكم  نعنكم  ال��ق��اري  عبداحلميد  علي  احمد  وميثله/  ح�شان  كامل  �شياء  التنفيذ/ 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/919 عقاري كلي يوم االثنن بتاريخ 2011/9/26 باعتبارة 
�شندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )238704( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2009/7/15 وحتى متام ال�شداد على اال 
جتاوز ا�شل املبلغ املق�شي به ت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خال 15 يوم 
من تاريخ ن�شر هذا االعان. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان . 
ق�سم تنفيذ املنازعات العقارية والنابات

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• منديناو -الفلبني-وام:

الهال  ه��ي��ئ��ة  ب��ع��ث��ة  ف���ري���ق  اأجن������ز 
توزيع  يف  االإن�شانية  مهمته  االأحمر 
ع��ل��ى نحو  االإغ��اث��ي��ة  ال�����ش��ال  اآالف 
منكوبة  فلبينية  اأ�شرة  اآالف  خم�شة 
ال��ذي �شرب  بوفا  اإع�شار  من ج��راء 
ج���ن���وب ال��ف��ل��ب��ن اأخ������ريا وت���رك���ز يف 
اإقليم منديناو . واأعلن رئي�س فريق 
بعثة الهال االأحمر حممد عبداهلل 
اأن���ه بعد االطاع  ال��زرع��وين  احل���اج 
اإع�شار  من  املت�شررين  اأو�شاع  على 
بوفا يف جنوب الفلبن..قرر الهال 
اإ�شعاف جمهزة  االأحمر �شراء �شيارة 
وتقدميها  الطبية  امل��ع��دات  ب��اأح��دث 
اإىل ال�شليب االأحمر الفلبيني كلفتة 
اإن�شانية من جانب الهال . وقال يف 
ت�شريح لوكالة اأنباء االإمارات وام اإن 
األف   36 وقيمتها  االإ���ش��ع��اف  �شيارة 
دوالر مت �شراوؤها على نفقة الهال 
يف  ال��دول��ة  �شفارة  و�شتقوم  االأح��م��ر 
ال�شليب  اإىل  بت�شليمها  ال��ف��ل��ب��ن 

ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي يف وق����ت الحق  االأح���م���ر 
الفلبن  ا�شتقال  عيد  م��ع  يتوافق 
. واأ�����ش����اف ال����زرع����وين اأن�����ه وزع���ت 
ال��ث��ال��ث��ة من  ال��دف��ع��ة  االول  اأم�������س 
م�����ش��اع��دات ال��ه��ال وال��ت��ي بلغ عدد 
اأ�شرة   750 منها  امل�شتفيدة  االأ���ش��ر 
االإمارات  �شفارة  مع  بالتعاون  وذلك 
االأحمر  ال�شليب  الفلبن ومدير  يف 
الفلبيني وال�شلطات املحلية يف اإقليم 
م��ن��دي��ن��او امل��ت�����ش��رر م��ن االإع�����ش��ار . 
ب�شعوبة  مت��ك��ن��ت  ال��ب��ع��ث��ة  اأن  وذك����ر 
مواقع  اإىل  ال���و����ش���ول  م����ن  ب���ال���غ���ة 
املت�شررة من االإع�شار والتي  االأ�شر 
�شرب  اأن  بعد  موؤقتة  خيام  يف  تقيم 
االإع�شار منازلهم ومرافق اخلدمات 
منهم  االآالف  و���ش��رد  فيها  احليوية 
وقد ا�شتغرقت رحلة الو�شول اإليهم 
بال�شيارة  ���ش��اع��ات  خم�س  م��ن  اأك���ر 
اجتازت خالها طرقا وعرة �شديدة 
ال�شعوبة م�شريا اإىل ان هدف البعثة 
املت�شررة  االأ���ش��ر  اإىل  ال��و���ش��ول  ك��ان 
ومد  اأحوالها  على  لاطاع  نف�شها 

اإليها . واأكد  يد امل�شاعدة االماراتية 
قوبلت  االأح����م����ر  ال���ه���ال  ب��ع��ث��ة  اأن 
ب��ال��رتح��ي��ب وال���ع���رف���ان م���ن جانب 
منديناو  اإقليم  يف  املحلية  ال�شلطات 
امل���ت�������ش���رر م����ن االإع���������ش����ار يف حن 
نف�شها  املت�شررة  االأ�شر  فرحة  كانت 
باأنف�شهم  ت�شلموا  حيث  ج��دا  كبرية 
امل�شاعدات االإماراتية التي قالوا اإنها 
اأحدثت اأثرا عميقا يف نفو�شهم واأنهم 

متاأثرون جدا لهذا العمل االإن�شاين 
الذي تقوم به هيئة الهال االأحمر 
االإماراتية . وقال الزرعوين اإن فريق 
بعثة الهال جاء اإىل جنوب الفلبن 
للوقوف بجانب ال�شعب الفلبيني يف 
هذه الظروف ال�شعبة التي مير بها 
و�شوف  االأوىل  املرحلة  باأنها  منوها 
املراحل  االإغ��اث��ة يف  اأع��م��ال  تتوا�شل 
املقبلة لكي يتجاوز ال�شعب الفلبيني 

الذي  ب��ال��ت��ع��اون  واأ���ش��اد  املحنة  ه��ذه 
لقيه من ال�شلطات يف الفلبن ممثلة 
الذي  الفلبيني  االأح��م��ر  بال�شليب 
لت�شهيل مهمة  ك��ب��رية  ج��ه��ودا  ب��ذل 
ال�شال  بقية  اأن  واأ���ش��اف   . الفريق 
بعد  توزيعها  يتم  مل  التي  االإغاثية 
ال�شليب  و�شيقوم  جتهيزها  مت  ق��د 
االأح����م����ر ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي ب���ال���ت���ع���اون مع 
����ش���ف���ارة االإم��������ارات ب��ت��وزي��ع��ه��ا على 

امل��ن��ك��وب��ة يف جنوب  امل��ن��اط��ق  اأه����ايل 
ال�شليب  م���دي���ر  وع����رب  ال��ف��ل��ب��ن. 
االأح����م����ر ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي وم�������ش���وؤول���ون 
فلبينية  واأ����ش���ر  اآخ�����رون  فلبينيون 
اأنباء  لقاءات مع وكالة  مت�شررة يف 
وتقديرهم  �شكرهم  ع��ن  االإم�����ارات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  ل��دول��ة 
وملوؤ�ش�شاتها  و���ش��ع��ب��ه��ا  وق���ي���ادت���ه���ا 
هيئة  م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف  اخل�����ريي�����ة 

التي و�شلت بفريقها  االأمر  الهال 
اأوالهم  على  واط��ل��ع��ت  خيامهم  اإى 
امل�شاعدات  ل��ه��م  وق��دم��ت  ال��ق��ا���ش��ي��ة 
االإ���ش��ان��ي��ة ال��ت��ي خ��ف��ف��ت م���ن وط���اأة 
نونيز  ك���ورازون  وق��ال��ت   . معاناتهم 
اورينتل  داب���او  حمافظة  م��االن��ي��ون 
يف اإقليم منديناو انها تثمن اجلهود 
اجلبارة واحلثيثة التي تبذلها دولة 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ممثلة 
بالهال االأحمر يف م�شاعدة ال�شعب 
هذه  يف  بجانبه  والوقوف  الفلبيني 
هذا  ان  م��وؤك��دة  الع�شيبة  االأوق����ات 
على  بغريب  لي�س  االإن�شاين  العمل 
االإم������ارات وال���ه���ال االأح���م���ر الذي 
ي��ت��واج��د ف��ري��ق��ه يف ج��ن��وب الفلبن 
العون  ويقدم  االإع�شار  مكان  حيث 
اأن  اإىل  م�����ش��رية  امل��ح��ت��اج��ة  ل��اأ���ش��ر 
الهال معروف مبواقفه االإن�شانية 
جت����اه ���ش��ع��وب ال���ع���امل امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
اأوقات الكوارث واملحن التي ت�شيبها 
. ووجهت ال�شكر والعرفان حلكومة 
االأحمر  وال��ه��ال  االإم����ارات  و�شعب 

ال�شعب  بجانب  والوقوف  مل�شاعدته 
ال�شعبة  الظروف  هذه  يف  الفلبيني 
التي مير بها يف الوقت الراهن . من 
جانبها قدمت الدكتورة جوندولن 
باجن االأمن العام لل�شليب االأحمر 
���ش��رح��ا م��ف�����ش��ا لفريق  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي 
ب��ع��ث��ة ال���ه���ال االأح����م����ر ع���ن حجم 
يف  بوفا  اإع�شار  خلفه  ال��ذي  الدمار 
ه����ذا اجل����زء م���ن ال��ف��ل��ب��ن وقدمت 
االإم����������ارات ممثلة  ل����دول����ة  ال�����ش��ك��ر 
ب��ال��ه��ال االأح���م���ر ال����ذي ي��ب��ذل كل 
اجلهود مل�شاعدة اأهايل هذه املنطقة 
اأ�شاد ريت�شارد جوردون رئي�س  . كما 
باملهام  الفلبيني  االأح��م��ر  ال�شليب 
االإحمر  ال���ه���ال  ب��ه��ا  ي���ق���وم  ال���ت���ي 
الوقت  ال�����ش��اح��ة يف  ع��ل��ي  ب��ت��واج��ده 
يتواجد  الفريق  ان  م��وؤك��دا  احل��ايل 
علي ال�شاحة الفلبينية ويبذل جهودا 
يف  الفلبيني  ال�شعب  مل�شاعدة  جبارة 
بها  ع�����ش��ف  ال��ت��ي  اجل��ن��وب  منطقة 
اإع�شار بوفا وق�شى على مزارع املوز 

يف هذه املنطقة من الفلبن.

•• الرباط -وام:

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  افتتحت 
مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  االأ����ش���ري���ة 
اأم االم����ارات  ل��اأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة 
و�شاحبة ال�شمو امللكي االأم��رية لا 
�شلمى  ل��ا  موؤ�ش�شة  رئي�شة  �شلمى 
ل��ل��وق��اي��ة وع����اج ال�����ش��رط��ان وحرم 
العاهل املغربي جالة امللك حممد 
بالرباط  االأرب���ع���اء  ام�����س  ال�����ش��اد���س 
لعاج  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  مركز 
واملبي�س  والرحم  الثدي  �شرطانات 
باملعهد الوطني لاأنكولوجيا التابع 
ابن  اجلامعي  اال�شت�شفائي  للمركز 
من  مبكرمة  الرباط  مبدينة  �شينا 

�شموها.
�شمو  ملركز  الر�شمي  االفتتاح  ح�شر 
الدكتورة  م��ع��ايل  ف��اط��م��ة  ال�شيخة 
وزيرة  ال�شام�شي  �شامل  بنت  ميثاء 
دولة م�شت�شارة �شمو ال�شيخة فاطمة 
بنت مبارك و�شعادة الع�شري �شعيد 
ال����ظ����اه����ري ����ش���ف���ري ال�����دول�����ة ل���دى 
اململكة املغربية و�شعادة حمد خلفان 
دائرة االعمال  ال�شام�شي مدير عام 
ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة  ل�����ش��م��و  اخل��ا���ش��ة 
الوردي  احل�شن  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل 
ومعايل  امل���غ���رب���ي  ال�������ش���ح���ة  وزي������ر 
التعليم  وزي������ر  ال���������داودي  حل�����ش��ن 
وتكوين  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل 
العمراين  ح�����ش��ن  و����ش���ع���ادة  االأط������ر 
واأع�شاء جمل�س  الرباط  وايل جهة 
اإدارة موؤ�ش�شة لا �شلمى ملحاربة داء 

الدكتور  م��ع��ايل  وق���دم  ال�����ش��رط��ان. 
ال�شحة  وزي������ر  ال��������وردي  احل�������ش���ن 
امل��غ��رب��ي و����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور حممد 
جواد بلح�شن املدير العام ملركز �شمو 
ال�شرطان  لعاج  فاطمة”  ال�شيخة 
ال�شيخة  �شمو  اأم��ام  مف�شا  �شرحا 
و�شاحبة  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي االأم�����رية ل��ا �شلمى 
واخلدمات  امل��رك��ز  تخ�ش�شات  ع��ن 
ال�����ش��ح��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا يف جمال 
واملبي�س  ال����ث����دي  ����ش���رط���ان  ع�����اج 
املتطورة  الطبية  وامل��ع��دات  وال��رح��م 

التي يتوفر عليها.
ال�شيخة  ���ش��م��و  ق���ام���ت  ذل�����ك  ب���ع���د 
و�شاحبة  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي االأم�����رية ل��ا �شلمى 
ع���ل���ى خمتلف  ل�����اإط�����اع  ب���ج���ول���ة 
الطبية للمركز واخلدمات  االأق�شام 
لفائدة  يقدمها  التي  اال�شت�شفائية 

مر�شى ال�شرطان.
�شريط  ع��ر���س  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ومت 
الرائدة  االإن�شانية  املبادرات  ت�شمن 
ال�شيخة  ���ش��م��و  ب��ه��ا  ت��ك��رم��ت  ال���ت���ي 

الفئات  لفائدة  مبارك  بنت  فاطمة 
امل��ت��ع��ف��ف��ة يف امل��م��ل��ك��ة امل���غ���رب���ي���ة يف 
و�شمنها  احل���ي���اة  م��ن��اح��ي  خم��ت��ل��ف 
امل����ب����ادرات ال��ت��ي مت���ت ب�����ش��راك��ة مع 
م��وؤ���ش�����ش��ة ل���ا ���ش��ل��م��ى مل��ح��ارب��ة داء 
ال�شمو  �شاحبة  واأ�شادت  ال�شرطان. 
امل��ل��ك��ي االأم�������رية ل���ا ���ش��ل��م��ى بهذه 
ال��ت��ي تعك�س  االإن�����ش��ان��ي��ة  امل����ب����ادرات 
الو�شائج االأخوية القوية التي تربط 
قيادة  ال�شقيقن حتت  البلدين  بن 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
واأخيه �شاحب اجلالة امللك حممد 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  ع���اه���ل  ال�����ش��اد���س 
�شمو  مكرمة  �شمنها  ت��ن��درج  وال��ت��ي 
باإن�شاء  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
مركز ملحاربة داء ال�شرطان. وقامت 
لا  االأم���رية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 
�شلمى بت�شليم �شمو ال�شيخة فاطمة 
ب��ن��ت م��ب��ارك اجل��ائ��زة ال��دول��ي��ة من 
وعاج  للوقاية  �شلمى  لا  موؤ�ش�شة 
ال�شرطان تقديرا جلهود �شموها يف 

دعم حماربة ال�شرطان يف املغرب.

تقديرا  جميعا  احل��ا���ش��رون  ووق���ف 
ال�شيخة  ل�شمو  واإج���اال  واح��رتام��ا 
 �� االإم����ارات  اأم   � م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
البي�شاء  واأي��ادي��ه��ا  ملكارمها  عرفانا 
الفئات  ب��ه��ا  ت�شمل  ف��ت��ئ��ت  م��ا  ال��ت��ي 

املتعففة باململكة املغربية.
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وق��ال��ت 
تد�شن  اإن   � االإم������ارات  اأم   � م��ب��ارك 
ه���ذا امل��رك��ز ال��ط��ب��ي ل��ع��اج مر�شى 
ا���ش��ت��م��رارا للنهج  ي��اأت��ي  ال�����ش��رط��ان 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  اأر�شاه  ال��ذي 
بن �شلطان اآل نهيان موؤ�ش�س الدولة 
طيب اهلل ثراه من خال م�شاهماته 
ال��ت��ي �شملت  ال��ك��رمي��ة  االإن�����ش��ان��ي��ة 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 
وال��ت��ي م���ازال���ت اآث���اره���ا خ��ال��دة اإىل 
لعاقات  عنوانا  �شكلت  والتي  اليوم 
البلدين  ب�����ن  واالأخ�������������وة  امل����������ودة 

ال�شقيقن.
املبادرة  ه���ذه  اإن  �شموها  واأ���ش��اف��ت 
ومتيز  متانة  تعك�س  اال�شت�شفائية 
املغربية   � االإم����ارات����ي����ة  ال���ع���اق���ات 
هذه  ت�شهده  ال���ذي  التطور  وت��وؤك��د 

�شاحب  توجيهات  بف�شل  العاقات 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
واأخيه �شاحب اجلالة امللك حممد 

ال�شاد�س عاهل اململكة املغربية.
األ���ق���ت م��ع��ايل لطيفة  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام��ة  ال��ك��ات��ب��ة  ال��ع��اب��دة 
ال�شرطان  داء  مل��ح��ارب��ة  �شلمى  ل��ا 
فاطمة  ال�شيخة  ���ش��م��و  اأم����ام  ك��ل��م��ة 
امللكي  ال�شمو  و�شاحبة  مبارك  بنت 
اأ�����ش����ادت فيها  االأم������ري ل���ا ���ش��ل��م��ى 
ل�شمو  ال��رائ��دة  االإن�شانية  باملكرمة 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك.
وقالت اإن هذا االإجن��از العظيم يعد 
ثمرة التقاء اإرادت��ن كرميتن اإرادة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
اأم االإمارات التي اأولت عناية خا�شة 
�شلمى  لا  ملوؤ�ش�شة  كبريا  واهتماما 
ملحاربة داء ال�شرطان و�شجعتها منذ 
و�شخاء  ب��ك��رم  و�شاحبتها  اإح��داث��ه��ا 
اإن�شانية  م�����ش��روع��ات  ع��دة  اإجن���از  يف 
الدم  �شرطان  منها م�شلحة  وطبية 
البي�شاء  بالدار  باالأطفال  اخلا�شة 
وم�شاهمة  ل��اأط��ف��ال  احل��ي��اة  ودار 
���ش��م��وه��ا يف ب��رن��ام��ج ول�����وج ال�����دواء 
الذي ي�شتهدف املر�شى ذوي الدخل 
ال�شمو  ���ش��اح��ب��ة  واإرادة  امل���ح���دود.. 
ما  ال��ت��ي  �شلمى  ل��ا  االأم���رية  امللكي 
لدعم  متوا�شلة  تبذل جهودا  فتئت 
املنظومة ال�شحية الوطنية باأحدث 
ال��و���ش��ائ��ل ال��ك��ف��ي��ل��ة ب���االرت���ق���اء بها 
اجل�شيمة  التحديات  م�شتوى  اإىل 
داء  انت�شار  اإ�شكالية  تطرحها  التي 
ال�����ش��رط��ان وت���داف���ع يف امل���وؤمت���رات 

املجتمع  يتحمل  اأج��ل  من  الدولية 
املر�س  اإزاء هذا  م�شوؤوليته  الدويل 
ال��ف��ت��اك. وت��وج��ه��ت م��ع��ايل لطيفة 
امل�شتفيدين  املر�شى  با�شم  العابدة 
التي  االإن�شانية  ال��ربام��ج  ه��ذه  م��ن 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بها  تكرمت 
ب��ن��ت م���ب���ارك ب�����ش��خ��اء وب��ا���ش��م اأ�شر 
االإداري  املجل�س  واأع�����ش��اء  املر�شى 
ال�شكر  ع��ب��ارات  باأ�شدق  للموؤ�ش�شة 
على  ل�شموها  والتقدير  وال��ع��رف��ان 
وقالت  للموؤ�ش�شة..  ال��ق��وي  دعمها 
اأن يحفظ  القدير  العلي  ن�شاأل  اإننا 
واأن  مكروه  كل  من  وذويها  �شموها 
اأ�شرتها  وع��ل��ى  �شموها  ع��ل��ى  ي���دمي 
الكرمية نعمة ال�شحة والعافية واأن 
يعزز على يديها الكرميتن روابط 
امل��ح��ب��ة وال����وف����اء ال���ت���ي جت��م��ع بن 

ال�شعبن ال�شقيقن.
وقالت معايل الدكتورة ميثاء �شامل 
م�شت�شارة  دول���ة  وزي����رة  ال�شام�شي 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
اأن افتتاح �شموها لهذا املركز برفقة 
لا  االأم��رية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

�شلمى يوؤكد عمق العاقات االأخوية 
التي  ال�����ش��ق��ي��ق��ن  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ن 
اأر���ش��ى دع��ائ��م��ه��ا امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ 
موؤ�ش�س  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
واملغفور  ثراه”  “طيب اهلل  الدولة 
ل���ه امل��ل��ك ال���راح���ل احل�����ش��ن الثاين 
والتي يوا�شل حمل م�شعل قيادتها 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و�شاحب اجلالة امللك حممد 
املغربية.  امل��م��ل��ك��ة  ع��اه��ل  ال�����ش��اد���س 
الدينامية  ه��ذه  �شمن  اأن���ه  واأك���دت 
االإماراتية  العاقات  ت�شهدها  التي 
والتعاون  ال��ع��م��ل  ي���اأت���ي  امل��غ��رب��ي��ة   �
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بن  االأخ��وي 
امللكي  ال�شمو  و�شاحبة  مبارك  بنت 
االأم���������رية ل����ا ���ش��ل��م��ى م����ن خال 
اإن�شانية من �شاأنها  اإطاق مبادرات 
للمر�شى  اأف�شل  حياة  فر�س  منح 
الذين يعانون من مر�س ال�شرطان 
م��ن خال  خ��ا���س  ب�شكل  وال��ن�����ش��اء 
فاطمة”  ال�شيخة  �شمو  مركز  دع��م 
اأن هذه  واأ�شافت  ال�شرطان.  لعاج 

اال�شت�شفائية  االإن�شانية  امل��ب��ادرات 
ال�������ش���ادق من  ال���ت���ع���اون  روح  ت����ربز 
اأجل دعم اجلهود العلمية والطبية 
مل���واج���ه���ة ه�����ذا امل����ر�����س ال���ف���ت���اك.. 
فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  اأن  وق��ال��ت 
اأ�شكال  ك���ل  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة 
املر�شى  اآالم  م��ن  للتخفيف  ال��ع��ون 
اأن م��رك��ز �شمو  ي��ذك��ر  وم��ع��ان��ات��ه��م. 
بالت�شخي�س  يقوم  فاطمة  ال�شيخة 
والرحم  ال���ث���دي  اأورام  وج����راح����ة 
ملر�شى  ���ش��ح��ي��ة  خ����دم����ات  وي����ق����دم 
ال�شرطان من خال التداوي باملواد 
واجلراحة..  واالأ���ش��ع��ة  الكيميائية 
وق�شم  خ���ارج���ي���ة  ع����ي����ادات  وي�����ش��م 
اال�شت�شفاء  وم�����ش��ل��ح��ة  اجل���راح���ة 
و�شيدلية  باملنظار  الفح�س  وقاعة 
وخ��ل��ي��ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف جمال 
اأورام الثدي والرحم وغرفة بي�شاء 
مزودة باأحدث االآالت املتخ�ش�شة يف 
ويقدم  الكيميائية..  االأدوي���ة  تهيئ 
مري�س  األ�����ف   20 ل���ف���ائ���دة  ع����اج 
تدخا   650 ���ش��م��ن��ه��ا  ال�����ش��ن��ة  يف 

جراحيا.

•• دبى-وام: 

اأكد الدكتور �شليمان اجلا�شم مدير جامعة زايد اأهمية ال�شراكة املجتمعية 
والتي متثل عن�شرا رئي�شيا يف ر�شالة اجلامعة التي تنتهج اأعلى امل�شتويات 
العلمية للموؤ�ش�شات  املناهج والربامج وتقدمي اخلدمات  واملعايري يف كل 

والهيئات جت�شيدا لدور اجلامعة يف خدمة املجتمع.
جاء ذلك خال توقيعه على مذكرة التفاهم بن اجلامعة ومركز حمدان 
بن  حمدان  عبداهلل  املركز  عن  وقعها  والتي  ال��رتاث  الإح��ي��اء  حممد  بن 
دبي  املنا�شبة مبقر اجلامعة يف  بهذه  اأقيم  املركز يف حفل  دلومك مدير 
يف  امل�شوؤلن  م��ن  وع��دد  اجلامعة  مدير  نائب  ويل�شون  د.الري  بح�شور 

اجلامعة واملركز.
ت��اأت��ي يف اط���ار ال��ت��ع��اون والتكامل  اإن ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة  وق���ال د. اجل��ا���ش��م 

زايد  وجامعة  جماالتها  اخ��ت��اف  على  املجتمع  فعاليات  ب��ن  امل�شرتك 
حيث ي�شعى اجلانبان اإيل امل�شاهمة يف طرح املبادرات الرامية اإيل تطوير 
التعليمية  الن�شاطات  دع��م  خ��ال  من  خمرجاته  ج��ودة  وتعزيز  التعليم 
م�شتمرة  اأ�ش�س  وعلى  الازمة  التي�شريات  وتقدمي  امل�شرتكة  والتدريبية 
اجلامعة  اخل���ربات حيث حتر�س  وت��ب��ادل  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  منهج  وف��ق 
اإ�شرتاتيجية اجلامعة وفل�شفة  اإطار  برامج علمية وعملية يف  علي طرح 
عملها الهادفة اإيل توفري اأحدث الربامج التقنية والتعليمية من خال 
كلياتها ومراكزها العلمية املتخ�ش�شة والتي تواكب امل�شتجدات وتتوافق 

مع حاجات قطاعات االأعمال على اختاف جماالتها.
لت�شميم  باجلامعة  باال�شتعانة  اهتمت  التى  االتفاقية  م�شمون  وثمن 
املوروث  على  واملحافظة  ال���رتاث  اح��ي��اء  ح��ول  تدريبية  و  بحثية  ب��رام��ج 
الثقايف املحلي ودرا�شة االآليات اخلا�شة بتعزيز الوعي بن فئات املجتمع 

بتنمية مهارات  االت��ف��اق��ي��ة  اه��ت��م��ام  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ش��اأن  ب��ه��ذا  وامل��ه��ت��م��ن 
امل�شاركن يف الربامج املطروحة.

وم�شادر  مبراكز  اال�شتعانة  على  وحر�شه  املركز  بجهود  اجلا�شم  واأ�شاد 
املعرفة و اخلربة للعمل على رفع م�شتوى االأداء املهني للكوادر الب�شرية 
يف  التعاون  تت�شمن  االتفاقية  اأه��داف  اأن  اإىل  م�شريا   .. باملركز  العاملة 
تنظيم وور�س العمل والفعاليات يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك وكذلك 
تبادل اخلربات واإتاحة الفر�س للجانبن يف االإطاع على امل�شتجدات يف 

ال�شاأن الثقايف والرتاثي.
ونوه اجلا�شم باأن اجلامعة يف اإطار اهتمامها باحلفاظ على اأ�شالة هويتنا 
الوطنية طرحت برناجما يف املاج�شتري التنفيذي لدرا�شة املتاحف يعترب 

االأول من نوعه يف جامعات املنطقة.
من جانبه اأكد عبداهلل حمدان بن دلومك مدير مركز حمدان بن حممد 

الإحياء الرتاث اأن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة زايد هو دعم جلهود 
الهوية  على  واحلفاظ  الدولة  يف  ال��رتاث  اإحياء  اىل  يرمي  ال��ذي  املركز 
وتعزيز  الرتاثية  الثقافة  تر�شخ  املذكرة  هذه  ان  اىل  م�شريا   .. الوطنية 
القيم والعادات الرتاثية اال�شيلة ورفد هذا املجال بالدرا�شات واالبحاث 
املتخ�ش�شة يف جمال الرتاث الثقايف واملوروث ال�شعبي االماراتي باال�شافة 

اىل توفريها للباحثن واملهتمن وكل اأفراد املجتمع.
اإن��ه مت االت��ف��اق مع جامعة زاي��د الإق��ام��ة البحوث  وق��ال عبداهلل حمدان 
والدرا�شات يف جانب الرتاث لتوثيقه وابتكار طرق جديدة لعر�شه على 
النا�س وتفعيله لدى املجتمع ل�شرعة التطور ومواكبة وترية احلياة التي 
اإىل مركز متخ�ش�س  اأ�شبح املجتمع يف حاجة  اأ�شبحت �شريعة وبالتايل 
االأجيال  اإىل  اأمانة  بكل  وينتقل  امل��وروث  هذا  يحفظ  اأن  ي�شتطيع  علمي 

املقبلة الأنها يف اأم�س احلاجة اإىل ذلك.

•• دبي -الفجر:

ن���ظ���م���ت م����وا�����ش����ات االإم�����������ارات 
للتطوع  دب��ي  مركز  مع  وبالتعاون 
بعنوان  ملوظفيها  توعية  حما�شرة 
اأحمد  ق���دم���ه���ا  ال����ت����ط����وع(  )روح 
دبي  م��رك��ز  م��دي��ر  البخيت  �شعيد 
للتطوع، بح�شور عبد اهلل حممد 
ح�شن م�شاعد مدير اإدارة االت�شال 
وموظفات  وم��وظ��ف��ي  احل��ك��وم��ي، 
املوؤ�ش�شة  وف�����رع  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
مدراء  املحا�شرة  تابع  كما  بدبي. 
وموظفو فروع املوؤ�ش�شة يف الدولة، 
عرب تقنية النقل احلي املبا�شر من 

خال الفيديو.
قبل انطاق املحا�شرة، رحب عبد 
مدير  الكندري  ح�شن  حممد  اهلل 
باالإنابة،  احلكومي  االت�شال  اإدارة 
ودوره  للتطوع  دب��ي  مركز  بتعاون 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  يف 
عادة  وجعله  املجتمع،  اأف����راد  ب��ن 
اإقامة  خ��ال  م��ن  ل��دي��ه��م،  يومية 
والتوعوية  التثقيفية  املحا�شرات 
يف جمال التطوع، م�شيداً بحر�س 
موظفي املوؤ�ش�شة على ح�شور مثل 

هذه املحا�شرات التوعوية املهمة.
اأن  ال���ك���ن���دري  اهلل  ع��ب��د  واأ�����ش����اف 
التوا�شل  الإدام���ة  ت�شعى  املوؤ�ش�شة 
املوؤ�ش�شات  وب���ن  بينها  وال��ت��ع��اون 
للتطوع  دب���ي  ك��م��رك��ز  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
وج���م���ع���ي���ة م���ت���ط���وع���ي االإم���������ارات 
واجلمعيات االأخرى كتكاتف و�شاند 
و�شاعد وجمعية ال�شامة املرورية 
وغريها، من اأجل تعزيز التعاون يف 
جهود ن�شر ثقافة العمل التطوعي 
يف  االأدوار  وت��ر���ش��ي��خ  ال����دول����ة،  يف 
جتاه  املجتمعية  امل�شوؤولية  جم��ال 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ج���ت���م���ع، م�������ش���رياً اإىل 

اإتاحة  ع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ة حت��ر���س  اأن 
ملوظفيها  ومتنوعة  وا�شعة  فر�س 
لاإنخراط يف مزيد من االأن�شطة 
واملجتمعية.  والبيئية  التطوعية 
االإمارات  دولة  ح�شول  اأن  واأو�شح 
دول  �شدارة  على  املتحدة  العربية 
والرتابط  القيم  جم��ال  يف  العامل 
التناف�شية  كتاب  بح�شب  املجتمعي 
انعكا�س  ه��و  ال��ع��امل،  ل��ه��ذا  العاملي 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  الهتمام  وا���ش��ح 
ب��دع��م روح ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي بن 
مواطنن  م����ن  امل���ج���ت���م���ع  اأف���������راد 
املوؤ�ش�شات  وت�����ش��ج��ي��ع  وم��ق��ي��م��ن، 

على اإطاق املبادرات املجتمعية يف 
هذا اجلانب، كونه ي�شهم يف نهاية 
املطاف يف متتن م�شتوى التاحم 
امل��ج��ت��م��ع��ي وال����رتاب����ط االأ�����ش����ري، 

والتكاتف االجتماعي.
البخيت  �شعيد  اأح��م��د  ا�شتهل  ث��م 
امل���ح���ا����ش���رة ب�������ش���رح م��ف�����ش��ل عن 
التطوعي يف  العمل  مفهوم وواق��ع 
دول���ة االإم�����ارات م��ن خ��ال عر�س 
مرئي مو�شحاً فيه تعريف العمل 
املختلفة،  وجم���االت���ه  ال��ت��ط��وع��ي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات 
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، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
القيام  ال���ع���م���ل  ع���ل���ى  حت����ث  ال���ت���ي 
وا�شتغال  ال���ت���ط���وع���ي  ب��ال��ع��م��ل 
ال���وق���ت ف��ي��م��ا ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع على 

الفرد واملجتمع.
ثقافة  مفهوم  املحا�شرة  وتناولت 
اآث�����اره على  اأ���ش��ك��ال��ه و  ال��ت��ط��وع و 
التطوع  اإىل  وت��ط��رق��ت  امل��ج��ت��م��ع، 
بالقراآن  م�شت�شهداً  االإ����ش���ام  يف 
ثم  وم��ن  النبوية،  وال�شنة  الكرمي 
ت���ن���اول ���ش��رح ك��ل��م��ة ال��ف��زع��ة وهي 
م�شطلح متعارف عليه يف اللهجة 

االإم��ارات، يدل  العامية املحلية يف 
على االإ�شراع يف م�شاعدة االآخرين 
م���ن ب����اب ال��ن��خ��وة وامل����ب����ادرة، كما 
ال��ت��ط��وع ومميزاته  اأ���ش��ب��اب  ت��ن��اول 
على  وتاأثريه  اخلا�شة  واإيجابياته 
بالتطوع  القيام  وكيفية  املجتمع، 
ب��ال�����ش��ورة امل��ث��ل��ى. ك��م��ا ت��ط��رق اإىل 
العمل  ب���اإجن���اح  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال�����ش��ب��ل 
التطوعية،  وامل�شاركات  التطوعي 
وم�����ن ث����م حت�����دث امل���ح���ا����ش���ر عن 
باملركز  امل��ت��ط��وع��ن  ����ش���وؤون  ق�����ش��م 
واحلديث  بها،  الت�شجيل  وطريقة 
عن املتطوعن املتميزين، ومبادرة 
تعني  م��ب��ادرة  وه��ي  بيتنا(  )بيتكم 
املتطوعن ب�شيانة  املوظفن  قيام 
وترميم بيوت امل�شاكن، واأخرياً مت 
االأن�شطة  عر�س فيلم مرئي حول 

التطوعية التي ينظمها املركز.
واأنهى البخيت املحا�شرة باالإجابة 
واأبدى  ا�شتف�شارات احل�شور،  على 
ا�شتعداده التام الإقامة املحا�شرات 
التوعية لكي تعم الفائدة للجميع، 
موا�شات  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر  وت���ق���دم 
االإم���������������ارات ع����ل����ى ت���ن���ظ���ي���م ه����ذه 

املحا�شرة التوعية.

اتفاقية للتعاون بني مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث وجامعة زايد

بعثة الهالل االأحمر اإىل الفلبني تقدم اآالف ال�شالل االإغاثية اإىل االأ�شر املنكوبة جراء اإع�شار بوفا

م��وا�ش���الت االإم��ارات تنظ���م حما�ش���رة ح���ول روح التط���وع

•• اأبوظبي-وام:

نفذ فريق البيئة وال�شحة وال�شامة ب�شندوق اأبوظبي للتنمية بالتعاون مع 
االإدارة العامة للدفاع املدين عملية اإخاء وهمي يف مبنى ال�شندوق ت�شتهدف 
االأمن  اإج����راءات  اإت��خ��اذ  ���ش��رورة  ح��ول  والعاملن  املوظفن  وتثقيف  ت��دري��ب 
وال�شامة يف حال مواجهة االأزمات واحلاالت الطارئة. و�شهد مبنى ال�شندوق 
 90 ع��دده��م  البالغ  للموظفن  كاملة  اإخ���اء  ط��واب��ق عملية  �شتة  م��ن  امل��ك��ون 
موظفا يف وقت قيا�شي مدته اربع دقائق حيث ب��داأت عملية االإخ��اء الوهمي 
بتلقي غرفة العمليات يف �شرطة اأبوظبي باغا وهميا ب�شاأن احلادث انطلقت 
من  املبنى  ب��اإخ��اء  وال�شامة  االأم���ن  مر�شدو  وق��ام  االإن����ذار  ���ش��اف��رات  بعدها 

املوظفن والعاملن حلن و�شول فرق الدفاع املدين واالإ�شعاف.
وياأتي تدريب املوظفن على عملية االإخاء من منطلق اإهتمام اإدارة ال�شندوق 
بتوفري اأق�شى درجات االأمن وال�شامة يف جميع مرافق املبنى وتوفري جميع 

االإجراءات الوقائية الاآزمة ل�شامة املوظفن واملمتلكات العامة.
ويف نهاية عملية االإخاء قدم اأفراد الدفاع املدين الأع�شاء فريق البيئة وال�شحة 
وال�شامة جميع االإر�شادات املتبعة واأهم ا�شرتاطات االأمن وال�شامة املطلوبة 

وكيفية اإتخاذ التدابري الاآزمة يف حال اندالع احلرائق وحاالت الطوارئ.

�شندوق اأبوظبي للتنمية ينفذ عملية اإخالء وهمي

مبكرمة وح�شور ال�شيخة فاطمة ولال �شلمى 

افتتاح مركز ال�شيخة فاطمة لعالج �شرطانات الثدي والرحم بالرباط 

الدكتورة ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي
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اأعلنت االأجهزة االأمنية االأردنية ، اأنها اأوقفت مركبة حتمل لوحات 
ت�شجيل �شورية يف مدينة الرمثا ال�شمالية املحاذية للحدود ال�شورية 
�شورين  واعتقلت  االأردين،  للجي�س  ع�شكرية  ماب�س  بداخلها  كان 
اأردين رفيع امل�شتوى ليونايتد  اأمني  كانا ي�شتقانها . وقال م�شدر 
توقيف  من  متكنت  االأمنية  االأج��ه��زة  اأن   ام�س  انرتنا�شونال  بر�س 
ال�شمالية  ال��رم��ث��ا  مدينة  يف  ���ش��وري��ة  ت�شجيل  اأرق����ام  حتمل  مركبة 
للجي�س  ع�شكرية  ماب�س  بداخلها  كان  ال�شورية  للحدود  املحاذية 
االأردين واإعتقلوا من كان بداخل املركبة وهما �شورين . واأ�شاف اأنه  
مت العثور يف املركبة على جهاز حا�شوب وكانت قوات حر�س احلدود يف 
القوات امل�شلحة االأردنية األقت القب�س اأخريا على جمموعة حاولت 

اإدخال كميات كبرية من االأ�شلحة من �شوريا اإىل االأردن .

املوؤمتر  يف  اخ��رى  دول  م��ع  امل�شاركة  رو�شيا  على  ال��ربازي��ل  عر�شت 
ال�����دويل ل��ل�����ش��ام ح���ول ���ش��وري��ا، ح�����ش��ب م���ا اع��ل��ن وزي����ر اخلارجية 

الربازيلي انتونيو باتريوتا.
وقال الوزير يف ختام حمادثات مع نظريه الرو�شي �شريغي الفروف 
ان الربازيل تعترب ان هذا االمر يتطلب عناء بحث امكانية �شم دول 
اخرى ا�شافة اىل الدول اخلم�س الدائمة الع�شوية يف جمل�س االمن 
الدويل وجريان �شوريا التي ابدت رغبة حول هذه امل�شاألة وقدرة على 

امل�شاهمة يف التو�شل اىل تفاهم.
ي�شتبعد  اتفاق  عرب  مير  للمبادرة  الدعم  لهذا  القاعدة  ان  وا�شاف 
ك��ان عليه  مل��ا  2 وخ��اف��ا  ك��ون م��وؤمت��ر جنيف  ح��ا ع�شكريا منتقدا 
يف  مبا�شرة  غري  او  مبا�شرة  ت�شاهم  دوال  �شي�شم   1 جنيف  موؤمتر 

ع�شكرة النزاع.
ومن ناحيته، اعترب الفروف ان موقف الربازيل متوازن ولكن حتى 
االن امل�شاألة الرئي�شية التي يجب حلها حيال امل�شاركن يف املوؤمتر هي 

الدعوة الرو�شية اليران وم�شر التي تعار�شها عدة دول.

والي���ة جورجيا  ك��ب��رية يف  ب�شرعة  ح��رائ��ق ومت��دده��ا  ان���دالع  ت�شبب 
من  االأ�شخا�س  اآالف  واإج���اء  فورية  اإج���راءات  باتخاذ  االأم��ريك��ي��ة، 
باإخاء  اأوام��ر �شدرت  ان  اأمريكية  اإع��ام  واأف��ادت و�شائل  منازلهم. 
ك��ب��رية يف  ال�2500 م��ن��زاًل يف ظ��ل مت��دد احل��رائ��ق ب�شرعة  ق��راب��ة 
تريي  با�شو  اإل  مقاطعة  ماأمور  عن  ونقلت  ك��ول��ورادو.  و�شط  �شرق 
منازلهم،  من  اخل��روج  يف  �شعوبة  يجدون  البع�س  ان  قوله  ماكيتا 
املنازل واأو�شح ان  اآخ��رون مل ميتثلوا للقرار الطوعي باإخاء  فيما 
الرتكيز ين�شب على امل�شنن الذين قد يجدون �شعوبة يف التحرك، 
م�شرياً اإىل ان العمل جار على نقل احليوانات اأي�شاً.  وذكر ماكيتا ان 
بع�س الذين رف�شوا اخلروج من منازلهم يف البداية عادوا وطلبوا 
امل�شاعدة فيما قال مكتب املاأمور يف تغريدة عرب موقع تويرت انهم مت 
اإجاء 3600 �شخ�س من 1260 منزاًل ومل ت�شجل اأية وفيات بعد، 
التحقيق لتحديد  ب��داأت  املنزل، فيما  بالرغم من اح��رتاق عدد من 
اأ�شباب احلريق الذي ميتد ب�شرعة نظراً لطبيعة تلك املنطقة املليئة 

باالأ�شجار واالأع�شاب اجلافت.

قتل 3 م�شلحن يف تبادل الإطاق النار مع عنا�شر من ال�شرطة يف 
جمهورية داغ�شتان ب�شمال القوقاز الرو�شي.

با�شم  متحدث  عن  ام�س  نوفو�شتي  الرو�شية  االأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
على  ال��ن��ار  فتحوا  جمهولن  م�شلحن  ان  املحلية  التحقيق  جلنة 
يف  لتفتي�شها  �شيارتهم  اإيقاف  حاولوا  عندما  ال�شرطة  من  عنا�شر 

مقاطعة خا�شافيورت الداغ�شتانية عند احلدود مع ال�شي�شان.
واأ�شاف املتحدث ان العنا�شر االأمنية ردت على م�شدر النريان فقتلت 

حملية. ع�شابة  اإىل  ينتمون  وهم  عليهم  التعرف  مت  م�شلحن،   3
ر�شا�شن  احل��ادث، ومت��ت م�شادرة  اأمنية يف  اأي��ة عنا�شر  ت�شب  ومل 

وم�شد�س واحد وعدة قنابل يدوية عر عليها يف ال�شيارة.
وت�شهد منطقة �شمال القوقاز ب�شكل عام، والتي ت�شم اجلمهوريات 
الهجمات  م��ن  العديد  واأنغو�شيا،  وداغ�شتان  ال�شي�شان  امل�شطربة 
وامل�شوؤولن  ال�شرطة والقوات االحتادية  ي�شّنها م�شّلحون �شد  التي 

املحلين.

عوا�ضم

عمان

وا�شنطن

مو�شكو

ريو دي جانريو

�شاب��ط خماب���رات اإ�ش���رائيلي يجب��ر �ش���اب�ًا 
فل�شطينيًا على �شرب اخلمر حتت تهديد ال�شالح 

•• القد�س املحتلة-وام:

اخلليل  اأم��ر قرب  بيت  بلدة  اال�شتيطان يف  ملقاومة  ال�شعبية  اللجنة  قالت 
�شابا  اأجرب  اإ�شرائيليا  خمابرات  �شابط  اإن  املحتلة  الغربية  ال�شفة  جنوب 
فل�شطينيا من بلدة بيت اأمر على �شرب زجاجة خمر حتت تهديد ال�شاح.

واأو�شحت اللجنة يف بيان �شحفي ام�س اأن ال�شاب وعمره 24 عاما ا�شتوقفه 
اجلنود املتمركزون على الربج الع�شكري االإ�شرائيلي املقام على مدخل بيت 
اأمر وا�شتجوبوه حول اأ�شماء امل�شاركن يف املواجهات يف بيت اأمر وعند عدم 
با�شتدعاء �شابط خمابرات و�شع فوهة بندقيته على  جتاوبه قام اجلنود 
راأ�شه واأجربه حتت تهديد ال�شاح على �شرب زجاجة خمر بالكامل اأدت اإىل 
فقدانه الوعي ملدة �شاعة بقي خالها ملقى على االر�س داخل الربج حيث 

قام اجلنود بعد ا�شتيقاظه بحمله ورميه اىل خارج الربج.
من  الع�شرينيات  يف  فل�شطينين  �شبان  خم�شة  اأ�شيب  اآخ��رى  ناحية  من 
اليوم خال مواجهات مع قوات االحتال عقب  املعدنية  باالأعرية  العمر 

اقتحامها خميم الفارعة بطوبا�س �شمال ال�شفة الغربية املحتلة.
االحتال  جي�س  م��ن  ك��ب��رية  ق���وات  اأن  فل�شطينية  اأمنية  م�شادر  وذك���رت 
بحجة  �شاكينها  وا�شتجوبت  املخيم  يف  املنازل  ع�شرات  داهمت  اال�شرائيلي 
ان��دالع مواجهات مع  اإىل  اأدى  اأنهم مطلوبون ما  البحث عن �شبان تدعي 

قوات االحتال.

م�شوؤول اأممي يطالب االأطراف املتنازعة يف �شوريا بحماية الالجئني الفل�شطينيني 

تظاهرات باالآالف يف مو�شكو �شد بوتني

•• فيينا-رويرتز:

ال�شام  حفظ  عمليات  رئي�س  طلب 
النم�شا  م��ن  املتحدة  ل��امم  التابعة 
ال��وق��ت لتح�شري  م��ن  م��زي��دا  منحه 
املقرر  ال��ن��م�����ش��اوي��ة  ل���ل���ق���وات  ب���دي���ل 
العازلة  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن  ت��ن�����ش��ح��ب  ان 
�شوريا  ب����ن  اجل�������والن  مب���رت���ف���ع���ات 
وا����ش���رائ���ي���ل خ����ال ا����ش���اب���ي���ع. وق���ال 
بر�س  داي  ل�شحيفة  الد���ش��و  ايرفيه 
ام�س  ن�شرت  مقابلة  يف  النم�شاوية 
ل��ن��ا عر�شا  ت���ق���دم  ان  ال��ن��م�����ش��ا  ع��ل��ى 
ت��ام��ة نحن نحتاج  اأف�����ش��ل. وب��اأم��ان��ة 
ال��وق��ت. وق��ال الد�شو  اىل مزيد م��ن 
ان االمم املتحدة ات�شلت بامل�شاهمن 
بن  اىل  �شتحتاج  لكنها  املحتملن 
���ش��ت��ة وث��م��ان��ي��ة ا���ش��اب��ي��ع ع��ل��ى االقل 
التي  ال��ن��م�����ش��اوي��ة  ال���ق���وة  الح�����ال 
ك��ان��ت يف ال�����ش��اب��ق ا���ش��ا���س ق���وة االمم 
و�شنبذل  البعثة مهمة  وقال  املتحدة 
عليها  ل���اب���ق���اء  ج���ه���دن���ا  ق�������ش���ارى 

انه مل تبلغه  ن�شطة. واأ�شاف الد�شو 
امل�شاهمة  الدول  اأخرى من  اأي دولة 
باعتزامها  وال��ف��ل��ب��ن  ال��ه��ن��د  وم��ن��ه��ا 
املتحدة  االمم  ق���وة  م��ن  االن�����ش��ح��اب 
ال���ت���ي ت��ع��م��ل يف اجل������والن م��ن��ذ عام 
1974 وبداأت النم�شا �شحب قواتها 
م���ن ه�����ش��ب��ة اجل�����والن ام�����س منهية 
بعد  ع����ام����ا   40 ا����ش���ت���م���رت  م���ه���م���ة 

تدهور ال�شراع يف �شوريا.
اال�شبوع  يف  ف��ي��ي��ن��ا  ح��ك��وم��ة  وق���ال���ت 
املا�شي انها �شتن�شحب بعد اأن �شيطر 
مقاتلو املعار�شة على نقطة حدودية 
احلكومية  ال����ق����وات  ط���ردت���ه���م  ث����م 
ال�����ش��وري��ة مم��ا ع��ر���س ق���وات النم�شا 
احلافات  م��ن  ع���دد  وع���رب  للخطر 
التي تقل جنودا من�شاوين من قاعدة 
اجل���والن  ه�شبة  يف  امل��ت��ح��دة  االمم 
التي حتتلها ا�شرائيل يف اجتاه مطار 
با�شرائيل.  ال������دويل  ج����وري����ون  ب���ن 
وكانت قوات النم�شا حتر�س املنطقة 
العازلة بن ا�شرائيل و�شوريا يف اطار 

التابعة  اال�شتباك  ف�س  مراقبة  قوة 
عام  ت�شكيلها  م��ن��ذ  امل��ت��ح��دة  ل���امم 
م�شاهم  اأكرب  هي  والنم�شا   .1974
يف القوة التي يبلغ قوامها نحو األف 
380 ج��ن��دي��ا من  ف����رد م���ع وج�����ود 
النم�شا  وزير خارجية  وقال  النم�شا. 
النم�شا  ان  ���ش��ب��ي��ن��دل��ي��ج��ر  م���اي���ك���ل 
ب�شاأن  املتحدة  االمم  مع  �شتتفاو�س 
للم�شوؤولية  منظمة  ت�شليم  عملية 
هناك  ك���ان���ت  اذا  ال��ت��ال��ي��ة  ل���ل���وح���دة 
احتفظت  لكنها  ال��وح��دة  ه���ذه  م��ث��ل 
باجلدول  ال��ت��م�����ش��ك  ب��ح��ق  ل��ن��ف�����ش��ه��ا 
الزمني الن�شحاب كامل خال اأربعة 
اأ���ش��اب��ي��ع. وع��ر���ش��ت رو���ش��ي��ا اأن حتل 
حم���ل ال��ن��م�����ش��ا يف ه�����ش��ب��ة اجل����والن 
عام  حرب  يف  ا�شرائيل  احتلتها  التي 
رف�شت  املتحدة  االمم  لكن   1967
ا�شرائيل  م��ع  االت��ف��اق  الن  ال��ع��ر���س 
الدول  ال��ق��وة  م��ن  ي�شتثني  و���ش��وري��ا 
االمن  جمل�س  يف  الع�شوية  الدائمة 

التابع لامم املتحدة.

•• نواك�ضوط-وكاالت:

ا�شرتطت حكومة مايل اإدخال بع�س 
املبدئي  االت���ف���اق  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي��ات 
املتو�شل اإليه مع املتمردين الطوارق 
الذين ي�شيطرون على مدينة كيدال 
قبل  واغ������ادوغ������و  م�����ايل يف  ����ش���م���ال 
اأف��اد م�شدر  ما  وف��ق  عليه،  التوقيع 

حكومي.
واأفاد امل�شدر باأن احلكومة م�شتعدة 
مع  االت��ف��اق  م�����ش��روع  على  للتوقيع 
اأعدته  ال����ذي  ال���ط���وارق  امل��ت��م��ردي��ن 
بع�س  اإدخ���ال  �شرط  فا�شو،  بوركينا 
التعديات عليه. وقال اأي�شا لوكالة 
م�شتعدون  نحن  الفرن�شية  االأن��ب��اء 
ل��ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى وث��ي��ق��ة ال�������ش���ام يف 
ح����ال اأخ�����ذ ال���ط���رف االآخ������ر بع�س 
ال��ت��ع��دي��ات ب��ع��ن االع���ت���ب���ار، وهي 
بالنتيجة ال تغري من طبيعة الن�س 
متفائلون،  نحن  واأ���ش��اف   . االأ�شلي 
و�شيتيح االتفاق عودة اجلي�س املايل 
اإىل كيدال، االأمر الذي كان يرف�شه 
وترف�س   . االآن  ح���ت���ى  ال�����ط�����وارق 
اأزواد  ل��ت��ح��ري��ر  ال��وط��ن��ي��ة  احل���رك���ة 
وامل��ج��ل�����س االأع���ل���ى م���ن اأج����ل وحدة 
كيدال  على  ي�شيطران  اللذان  اأزواد 
واالإدارة  اجل��ي�����س  دخ���ول  االآن  ح��ت��ى 

•• مو�ضكو-ا ف ب:

لدعوة  تلبية  ام�����س  مو�شكو  ���ش��ك��ان  م��ن  االف  جت��م��ع 
على  املوقوفن  عن  باالفراج  للمطالبة  املعار�شة  من 
اث���ر ت��ظ��اه��رة ن��ظ��م��ت ل���دى ع����ودة ف���ادمي���ري بوتن 
اك��ر من خم�شة االف  �شنة وك��ان  الكرملن قبل  اىل 
م��ت��ظ��اه��ر م��ن ك��ل االع���م���ار، ح�����ش��ب ت��ق��دي��رات وكالة 
ف��ران�����س ب��ر���س، ت��دف��ق��وا ظ��ه��را اىل �شاحة ك��ال��وغ��ا يف 
و�شط مو�شكو للم�شاركة يف هذه التظاهرة التي �شميت 

م�شرية من اجل حريتكم وحريتنا .
ال�شيا�شية  ال��ت��ي��ارات  خمتلف  م��ن  امل�����ش��ارك��ون  ورف���ع 
ملعتقلي  احل��ري��ة  م��ث��ل  ���ش��ع��ارات  عليها  كتبت  الف��ت��ات 
فلت�شقط  و  رو�شيا  على  عار  بوتن،  و  ايار-مايو   6

اال�شتبدادية الرئا�شية .
و�شارك يف التظاهرة ابرز معار�شي الرئي�س الرو�شي، 
ال��ي��ك�����ش��ي ن��اف��ال��ن��ي ال����ذي ي��ح��اك��م يف ال��وق��ت الراهن 
ب��ت��ه��م��ة اخ��ت��ا���س ام������وال، وم�������ش���ووؤالن ع���ن حركتي 
ال�شن  ايليا  الليبرياليتن  وبارنا�س  �شوليدارنو�شت 

وميكايل كا�شيانوف.

و���ش��ار امل��ت��ظ��اه��رون ح��ت��ى ���ش��اح��ة ب��ول��وت��ن��اي��ا املواجهة 
ايار-مايو   6 يف  ت���ظ���اه���رة  ج����رت  ح��ي��ث  ل��ل��ك��رم��ل��ن 
يف  بوتن  فادميري  تن�شيب  على  احتجاجا   2012
الكرملن لوالية رئا�شية ثالثة ويف ذلك اليوم ا�شيب 
خال املواجهات ع�شرات املتظاهرين وحواىل ثاثن 

�شرطيا.
وال ي����زال ان�����دالع ت��ل��ك امل���واج���ه���ات م��ث��ار ج����دال الن 
لتربير  ب��ه��ا  بالت�شبب  االم���ن  ق���وات  تتهم  امل��ع��ار���ش��ة 

الت�شدد مع اي احتجاج.
ح��واىل ثاثن  التهم اىل  احل��ن وجهت  ذل��ك  ومنذ 
منهم  �شخ�شا  ع�شر  اث��ن��ي  حماكمة  وب����داأت  �شخ�شا، 

اال�شبوع املا�شي.
ان  الق�شاء  ق��رر  املحاكمة  ه��ذه  م��ن  االول  ال��ي��وم  ويف 
الذين  املتهمن  م��ن  ع�شرة  حب�س  ا�شهر  �شتة  مي��دد 
وجهت اىل البع�س منهم تهمة امل�شاركة يف ا�شطرابات 
ويف  اع��وام  ثمانية  بال�شجن  عليهم  يحكم  وقد  كثيفة 
يوريفا  ان�شتازيا  قالت  بر�س  فران�س  لوكالة  ت�شريح 
ال��ت��ظ��اه��رة جئت  امل�����ش��ارك��ات يف  )21 ع��ام��ا( اح����دى 
الط��ال��ب اوال ب���االف���راج ع��ن م��وق��ويف ب��ول��وت��ن��اي��ا، هم 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

حمادثات  اط���اق  اع���ادة  االم��ريك��ي��ة  االدارة  حت���اول  بينما 
قادة  ي��وؤك��د  واال���ش��رائ��ي��ل��ي��ن،  الفل�شطينين  ب��ن  ال�����ش��ام 
غري  ل��ل��م��ف��او���ش��ات  معار�شتهم  ا���ش��رائ��ي��ل  مقاطعة  ح��رك��ة 
املجدية حتى لو ت�شمنت جتميدا لا�شتيطان ويقول عمر 
اال�شتثمارات  و���ش��ح��ب  امل��ق��اط��ع��ة  رئ��ي�����س ح��رك��ة  ال��ربغ��وث��ي 
م�شتوى  على  تعمل  التي  ا�شرائيل  على  العقوبات  وفر�س 
دويل من اجل املقاطعة االقت�شادية والثقافية واالكادميية 
ن��وؤم��ن مب��ا ي�شمى م��ف��او���ش��ات . وقال  ال��ع��ربي��ة ال  ل��ل��دول��ة 
الربغوثي لوكالة فران�س بر�س يف موؤمتر احلركة ال�شنوي 
الرابع الذي عقد يف جامعة بيت حلم نهاية اال�شبوع املا�شي، 
ان امل��ف��او���ش��ات غ��ري جم��دي��ة اط��اق��ا، جم��رد ذر للرماد يف 

العيون مرة اخرى لل�شماح ال�شرائيل مبوا�شلة ا�شتيطانها . 
ويوؤكد الربغوثي انه حتى لو مت جتميد البناء اال�شتيطاين 
والعودة اىل حدود عام 1967 يف ال�شفة الغربية والقد�س 
ال�شرقية وقطاع غزة وهي مطالب الفل�شطينين الرئي�شية 
للرجوع اىل املفاو�شات، فان املفاو�شات �شتكون غري مقبولة. 
وا�شار اىل ان الطريقة الوحيدة ل�شمان منح الفل�شطينين 
كافة حقوقهم هي املقاومة غري العنيفة واملقاطعة الكاملة 
ال�شرائيل. ودعا قادة احلركة يف املوؤمتر القيادة الفل�شطينية 
ا�شرائيل وطالبوها  بيننا وبن  الو�شيط  اىل عدم لعب دور 
العربية  الدولة  على  على فر�س عقوبات  برتكيز جهودها 
وت��وؤك��د احل��رك��ة ان��ه��ا م�����ش��در ال��ه��ام��ه��ا ه��و ح��رك��ة احلقوق 
املدنية غري العنيفة يف جنوب افريقيا، منددة بنظام الف�شل 

العن�شري )االبارتايد( اال�شرائيلي �شد الفل�شطينين.

املتقاعدة  وقالت   . م�شجونون  وه��م  جمرمن  لي�شوا 
تاتيانا )70 عاما( ان امل�شاركة يف تظاهرات املعار�شة 
هي الو�شيلة الوحيدة التي متكننا من ان نقول �شيئا 

هذا  انت�شر  ملا  واإال  ت�شمعنا  انها  وا�شافت   . لل�شلطات 
تخاف  انها  هنا.  ال�شرطة  عنا�شر  من  الكبري  العدد 

منا .

وا�شنطن تعاقب عنا�شر بحزب اهلل يف اأفريقيا رئي�س الوزراء الكويتي يزور بغداد 
•• وا�ضنطن-وكاالت:

اأفريقيا،  غ��رب  يف  يعي�شون  لبنانين  اأربعة  �شد  عقوبات  اتخذت  اأنها  االأمريكية  اخلزانة  وزارة  اأعلنت 
اللبنانيون  الرعايا  وه��وؤالء   . املنطقة  نفوذه يف هذه  ب�شط  اللبناين على  اهلل  واتهمتهم مب�شاعدة حزب 
االأربعة هم علي اإبراهيم الوطفى املتهم بجمع وحتويل اأموال من �شرياليون حلزب اهلل يف لبنان، وعبا�س 
لطفي فواز يف ال�شنغال املتهم بتجنيد اأن�شار، وعلي اأحمد �شحادة يف �شاحل العاج الذي �شاعد على تن�شيق 
اأ�شبوعية يف  زي��ارات لعنا�شر من حزب اهلل، واأخ��ريا ه�شام منر خنافر يف غامبيا املتهم بعقد اجتماعات 
منزله. واأكدت الوزارة اأن االأ�شول واملمتلكات التي يحوزها هوؤالء االأ�شخا�س يف الواليات املتحدة قد مت 
جتميدها. ومتنع عقوبات وزارة اخلزانة االأمريكين من التعامل جتاريا مع هوؤالء االأ�شخا�س. واعتربت 
الوزارة يف بيانها اأن هذه اخلطوة تبن مرة اأخرى االت�شاع املقلق الأن�شطة حزب اهلل، وعزمه على اإن�شاء 
منظومة جتنيد ومتويل �شاملة، للقيام باأعماله االإجرامية والعنيفة عرب العامل . واأ�شافت حتى لو اأن 
حزب اهلل يوؤكد اأنه حركة مقاومة، تبعث �شبكته العاملية املال والعنا�شر ل�شن هجومات اإرهابية يف العامل، 

ومقاتلن اإىل جبهة احلرب االأهلية يف �شوريا . 

للتعاون يف جماالت اقت�شادية وثقافية وتعليمية والبيئة . 
وفيما يتعلق بالق�شايا العالقة بن البلدين، قال املو�شوي 
ان اللجان امل�شرتكة من البلدين �شتوا�شل عملها يف هذه 
م��ن اجمايل  باملئة   5 دف��ع  ال��ع��راق  . ويتعن على  االم���ور 
االمم  قررتها  كتعوي�شات  الكويت  اىل  النفطية  عائداته 
الغزو  ب�شبب  بالكويت  حلقت  التي  اال���ش��رار  عن  املتحدة 
�شباط-فرباير  اىل   1990 اآب-اغ�شط�س  م��ن  العراقي 
زيباري  هو�شيار  العراقي  اخلارجية  وزير  وتوقع   1991
الف�شل  احكام  من  ب��اده  تخرج  ان  املا�شي  ال�شهر  نهاية 
ال�شابع ب�شكل نهائي بعد ت�شديد كامل التعوي�شات املتبقية 

للكويت بحلول العام 2015.

•• بغداد-ا ف ب:

ام�س  ال�شباح  الكويتي جابر مبارك  ال��وزراء  رئي�س  و�شل 
اىل بغداد يف زيارة ر�شمية ت�شتمر يوما واحدا �شيتم خالها 
االتفاق على التعاون يف جماالت خمتلفة بينها اقت�شادية 
بن البلدين، ح�شبما افاد م�شدر ر�شمي. وقال علي املو�شوي 
امل�شت�شار االعامي لرئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي 
مت ا�شتقبال رئي�س الوزراء الكويتي ر�شميا يف مطار بغداد . 
وا�شتقبل ال�شباح الذي يقوم بزيارة ر�شمية اىل بغداد ليوم 
وا�شاف  للم�شدر.  وفقا  العراقي،  نظريه  قبل  من  واح��د 
املو�شوي ان العراق والكويت �شيعقدان عددا من االتفاقيات 

االأمم املتحدة تطلب وقتًا للقوة البديلة يف اجلوالن 

مايل ت�شرتط اإدخال تعديالت باتفاق الطوارق

ن�شطاء فل�شطينيون يدعون اإىل مقاطعة اإ�شرائيل 

19 خم��ي��م��ا يف  ب����واق����ع  م����وزع����ة 
يف  خميمات  و8  الغربية  ال�شفة 

قطاع غزة.

الفل�شطينية الر�شمية يف االأرا�شي 
الفل�شطينية والدول العربية 58 
12 خميًما  خميًما، تتوزع بواقع 

�شعوبة االأو�شاع االإن�شانية داخل 
اأ�شار  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة،  امل��خ��ي��م��ات 
اأ�شل  من  خميمات  �شبعة  اأن  اإىل 
ت�شلح  ال  فل�شطينيًّا  خميًما   12
�شاحة  اأ���ش��ب��ح��ت  اأن  ب��ع��د  للعي�س 
اأن  اإىل  غ��ران��دي  ولفت  للمعارك 
األف   530 اأ�شل  من  باملائة   50
االآن  اأ�شبحوا  فل�شطيني،  الج��ئ 
خ���ارج ���ش��وري��ا، وي��ق��ي��م��ون يف عدد 
واالأردن  كلبنان  اجل��وار  دول  من 

وم�شر .
وارت���ف���ع م���وؤخ���ًرا ع���دد الاجئن 
اأكر  اإىل  لي�شل  الفل�شطينين 
منت�شرين  م��اي��ن،  خم�شة  م��ن 
وكالة  عليها  ت�شرف  خميمات  يف 

االأونروا .
وكالة  املتحدة  االأمم  اأن�شاأت  وقد 
خا�شة الإغاثة وت�شغيل الاجئن 
الفل�شطينين )االأونروا( مل�شاعدة 
تلك  يف  الفل�شطينين  الاجئن 

املخيمات.
املخيمات  ه�����ذه  ع�����دد  ب���ل���غ  وق�����د 

•• القاهرة-االأنا�ضول:

املفو�س  غ��ران��دي،  فيليبو  طالب 
وت�شغيل  غ�����وث  ل���وك���ال���ة  ال����ع����ام 
التابعة  الفل�شطينين  الاجئن 
، ام�س  اأون�������روا  امل��ت��ح��دة  ل����اأمم 
االأربعاء، كافة االأطراف املتنازعة 
يف �شوريا، ب�شرورة احلفاظ على 
يف  الفل�شطينين  الاجئن  اأم��ن 

كافة اأماكن تواجدهم يف �شوريا.
ع���ق���ده  ����ش���ح���ف���ي  م������وؤمت������ر  ويف 
غراندي، بعد لقائه االأمن العام 
جل��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، نبيل 
العربي، مبقر اجلامعة بالقاهرة، 
ر�شالة  االأخ�������ري  اأب����ل����غ  اإن������ه  ق�����ال 
ب�������ش���رورة ح���ث ك���اف���ة االأط������راف 
املخيمات  ب��ت��ح��ي��ي��د  ����ش���وري���ا  يف 
الدائر  ال��ن��زاع  ع��ن  الفل�شطينية 

هناك . 
ال��ع��رب��ي ر�شالة  اأب��ل��غ��ت  واأ����ش���اف: 
���ش��وري��ا باأن  ل��ك��اف��ة االأط������راف يف 
املخيمات  ع���ن  اأي���دي���ك���م  ارف����ع����وا 

الفل�شطينية هناك، كما اأنها ر�شالة 
للفل�شطينين  اأي�������ش���اً  م��وج��ه��ة 
ه��ن��اك ب��ع��دم ال��ت��دخ��ل يف احلرب 

اجلارية .
ويف ال�شاأن ذاته، �شدد مفو�س عام 
الاجئن  وت�شغيل  غ��وث  وك��ال��ة 
املع�شكرات  اأن  على  الفل�شطينين 
حتت  هي  �شوريا  يف  الفل�شطينية 
، حمذًرا  ال��دويل  املجتمع  حماية 
ال��ه��ادف��ة الإ�شراك  امل��ح��اوالت  م��ن 
ال���اج���ئ���ن ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن فى 

النزاع الدائر هناك .
لقاء  ت����ن����اول  ذل������ك،  ج���ان���ب  اإىل 
العمل  ال���ع���رب���ي  م����ع  غ�����ران�����دي 
االأع�شاء  ال�����دول  ت�����ش��ج��ي��ع  ع��ل��ى 
ب��اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى تقدمي 
الدعم الازم لاأونروا، واالإيفاء 
لقرار  تطبيًقا  املالية  بالتزماتها 
اجلامعة بدفع ما قيمته 7.8% 
م���ن امل����وازن����ة ال��ع��ام��ة ل���اأون���روا 

)1.2 مليار دوالر �شنويا(.
ويف ال��وق��ت ال����ذي ل��ف��ت ف��ي��ه اإىل 

يف لبنان، و10 خميمات يف االأردن 
و27  ����ش���وري���ا  يف  خم���ي���م���ات  و9 
خميماً يف االأرا�شي الفل�شطينية، 

امل��دي��ن��ة، وي��ط��ال��ب��ان بتاأمن  امل��ال��ي��ة 
ع��م��ل��ي��ة االق�����رتاع م���ن ق��ب��ل القوات 
االأممية التي يفرت�س اأن حتل حمل 
هناك  املنت�شرة  االأف��ري��ق��ي��ة  البعثة 
ب��داي��ة ي��ول��ي��و-مت��وز ال���ق���ادم. وكان 
وزير خارجية بوركينا فا�شو جربيل 
بعد جولة  لل�شحفين  قال  با�شويل 
املتعلقة  النقطة  من االجتماعات يف 
مالية مبنطقة  قوات م�شلحة  بن�شر 
كيدال، فقد تو�شلنا التفاق مبدئي، 
الإباغ  �شاعات  ب�شع  اجلانبان  طلب 
من  يتمكنا  اأن  اأج��ل  م��ن  قواعدهما 

ل��اإق��رار النهائي لهذه  ال��ع��ودة غ��دا 
اأن�����ه مبوجب  واأ�����ش����اف   . ال��وث��ي��ق��ة 
ت�شم  جلنة  ت�شكيل  �شيتم  االتفاقية 
والتح�شري  االأمن  ملراقبة  اجلانبن 

النت�شار اجلي�س يف كيدال.
با�شم  املتحدثة  قالت  وا�شنطن،  ويف 
لل�شحفين  �شاكي  ج��ن  اخل��ارج��ي��ة 
اإن بادها تاأمل باأن متهد املحادثات 
الطريق اأمام م�شاحلة وطنية طويلة 
اإىل  االأط���راف  االأج���ل. وقالت ندعو 
اإطار لانتخابات  التو�شل التفاقية 

يف كيدال دون تاأخري .
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مدعي/ماجد حممد عبدالر�شول �شليمان اجلن�شية: ال�شودان مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  االكتمال  موؤ�ش�شة 
العامة  للمقاوالت  االكتمال  اعانه/موؤ�ش�شة  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  اجلن�شية: االمارات  عنوانه: 
لنظر  موعدا   2013/6/19 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
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  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/5/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  العبيديل  �شالح  مهدي  مدعي/فا�شل 
�شرين عبدالهادي خ�شري اجلن�شية: العراق  مو�شوع الدعوى: طاعة زوجية   
املطلوب اعانه/�شرين عبدالهادي خ�شري اجلن�شية:العراق  عنوانه: بالن�شر 
االثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/7/1 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30
دائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/12  
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  611  /2012  جت جز- م ت- ب- اأظ

اجلن�شية:  مبارك  احمد  ملالكها/حممد  ال�شيارات  لتاأجري  مدعي/البريق 
اجلن�شية:  خلفان  حميد  �شامل  خمي�س  �شعيد  عادل  عليه:  مدعي  االمارات 
االمارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 100000 درهم  املطلوب 
اعانه/ عادل �شعيد خمي�س �شامل حميد خلفان اجلن�شية: االمارات    عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثاثاء املوافق 2013/6/18 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  التجارية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/28  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
            اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  541  /2012  جت جز- م ت- ب- اأظ

الربيكي  قعو�س  ح�شن  �شعيد  وميثلها  ال�شيارات  لتاأجري  مدعي/البريق 
اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: عبدول نا�شن دابي اجلن�شية: جنوب افريقيا   
مو�شوع الدعوى: املطالبة مببلغ 2680 درهم  املطلوب اعانه/ عبدول نا�شن 
دابي اجلن�شية: جنوب افريقيا عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/7/3 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/6/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1065  /2013  جت كل- م ت- ب- اأظ

اجلن�شية:  احلمريي  مطر  مبارك  وميثلها/  ذ.م.م  للتوظيف  �شواعد  مدعي/�شركة 
االمارات مدعي عليه: عمر �شلطان فرج املا�س الزعابي اجلن�شية: االمارات مو�شوع 
املطلوب  درهم   40000 تعوي�س   + درهم   300000 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى: 
اعانه/ عمر �شلطان فرج املا�س الزعابي اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االثنن املوافق 2013/6/17 
الدائرة  امام  ال�شاعة 6.00 م�شاًء  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  موعدا لنظر 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

  2013/6/9

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  584  /2013  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات  الن�سائية
مدعي/�شركة حديد االمارات للمقاوالت ذ.م.م ميثلها قانونا/ �شمري اكثم الدبا�س 
بنغادي�س    اجلن�شية:  الدين  الدين عن  عليه: جو�شيم  االمارات مدعي  اجلن�شية: 
جو�شيم  اعانه/  املطلوب  درهم    25000 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  بنغادي�س  اجلن�شية:  الدين  عن  الدين 
موعدا   2013/6/26 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/11  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                             

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/477 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
على  الت�شديق  وط��ل��ب  االم�����ارات    اجلن�شية:  ال�شام�شي  ع��ب��داهلل  غ��امن  ���ش��امل 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )زينة خلياطة العبايات 
الن�شائية ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
)56850( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان ال�شيد:يو�شف ح�شن 
علي حممد ال علي اجلن�شية: االمارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا االعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية  والتخطيط  يف عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/479 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

حممد عبداهلل بال حممد عبداهلل اجلن�شية: االمارات  وطلب الت�شديق على 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )فيث ل�شيانة املباين ( 
امللف )51515(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل:اميان جمعه عبيد �شلطان 
املطرو�شي اجلن�شية: االمارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من 

تاريخ ن�شر هذا االعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية  والتخطيط  يف عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  1115-1114  /2013  عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعيان/1- حممد ابراهيم ح�شن حممد علي اكرب اجلن�شية: بنغادي�س 2-حممد 
نور الزمان بابو حممد اكرب ح�شن اجلن�شية: بنغادي�س   مدعي عليه: �شركة كوريا 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  البناء  ملقاوالت  جيلن  ال�شن 
اجلن�شية:  البناء  ملقاوالت  جيلن  ال�شن  كوريا  �شركة  اعانه/  املطلوب  عمالية 
وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/13 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة 
االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
- الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/15  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          يف الدعوى رقم 2012/944 تنفيذ عجمان

اىل املنفذ عليه/ ا�شرتن�س ريدى مك�س ل�شالح املنفذ اليه/ هابى ميدل 
اي�شت حيث تقرر معاينه املحجوزات التنفيذ عليها واخلا�س ب�شركتكم 
مبحكمة   2013/6/18 يوم  حتدد  وقد  للبيع  متهيدا  قيمتها  لتقدير 
عجمان ق�شم التنفيذ لاجتماع ومن ثم االنتقال اىل موقع املحجوزات 
ميثلكم  من  او  �شخ�شيه  ب�شورة  احل�شور  عليكم  فيتنبة  للمعاينة. 

قانونيا حل�شور املعاينة وقدمي امل�شتندات التي تو�شح طلباتكم. 
اخلبري املكلف بالدعوى.

م/ابراهيم جمدى �سم�س الدين اخلوىل

اعالن بالن�سر لجتما ع خربة

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/453 ك.ع.غ
عجمان:ال�شيد/ار  والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
اند�شرتز )ذات م�شوؤولية حمدودة( اجلن�شية: االمارات وطلب الت�شديق على التوقيع يف 
حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )جودي �شلطان للتجارة العامة /ذ.م.م  
( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )64616( وامل�شجل 
لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل:عماد الدين احمد �شبح اجلن�شية: فل�شطن 
اىل: ال�شيخ/ حممد بن في�شل بن �شلطان القا�شمي اجلن�شية: االمارات مبوافقة: يا�شر 
معلوما  ليكن  ���ش��وري  اجلن�شية:  �شلطان  حممود  يا�شر  �شوريا  اجلن�شية:  ا�شعد  علي 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا االعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية  والتخطيط  يف عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/454 ك.ع.غ
عجمان:ال�شيد/ار  والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
اند�شرتز )ذات م�شوؤولية حمدودة( اجلن�شية: االمارات وطلب الت�شديق على التوقيع 
العامة  للتجارة  كميكال  )كيمت�شان  التجاري  اال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر  يف 
امللف  رق���م  ع��ج��م��ان حت��ت  ال��ب��ل��دي��ة والتخطيط يف  دائ����رة  وامل��رخ�����ش��ة م��ن   ) /ذ.م.م  
)64220( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل:عماد الدين احمد �شبح 
اجلن�شية:  القا�شمي  �شلطان  بن  في�شل  بن  حممد  ال�شيخ/  اىل:  فل�شطن  اجلن�شية: 
االمارات مبوافقة: يا�شر علي ا�شعد اجلن�شية: �شوريا يا�شر حممود �شلطان اجلن�شية: 
بالت�شديق على ذوي  �شيقوم  العدل بعجمان  الكاتب  بان  �شوري ليكن معلوما للجميع 

ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعن من تاريخ ن�شر هذا االعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية  والتخطيط  يف عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/556    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد /ندمي اهلل يو�شف اهلل- هندي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )49%( ح�شة اىل ال�شيد/ ح�شن ابراهيم 
�شو�س هندي اجلن�شية يف رخ�شة مطعم العفيف- ذ.م.م مبوجب الرخ�شة رقم 
)609164(  .وعما لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�شنة 
وان��ه �شوف  للعلم  ن�شر هذا االع��ان  اقت�شى  العدل.  فقد  الكاتب  �شان  1991م يف 
يتم الت�شديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا االعان فمن 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع 

االجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  382/ 2011 مد ين- م ر- �س- اأظ   
امل�شتاأنف  الهند   اجلن�شية:  واخرون  الدين  نظام  علي  مق�شود   : امل�شتاأنف 
عليه:حممد عثمان كياين �شريك يف �شركة ركن الكفاية للمقاوالت وال�شيانة 
العامة اجلن�شية: باك�شتان مو�شوع اال�شتئناف : مطالبة مالية  املطلوب اعانه/
حممد عثمان كياين �شريك يف �شركة ركن الكفاية للمقاوالت وال�شيانة العامة 
اجلن�شية: باك�شتان العنوان: بالن�شر)مرفق حم�شر اجلل�شة بالن�شر(  مبا ان 
لنظره جل�شة  وحدد  اأظ    ر-�س-  م  ا�شتاأنف 2011/382 مد ين-  قد  امل�شتاأنف 
يوم االحد املوافق 2013/6/23 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-املقر الرئي�شي �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  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/623 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
 : �شده  املنفذ  م�شر   اجلن�شية:  عبداهلل  �شليم  بدر  زينب  التنفيذ/  طالب 
با�شكا االمارات للمقاوالت ذ.م.م اجلن�شية: االمارات املطلوب اعانه:   با�شكا 
االمارات للمقاوالت ذ.م.م اجلن�شية: االمارات    عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/345 
 2013/6/23 املوافق  االحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة     - التنفيذ 

لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3109 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
املنفذ  التنفيذ/ حممد مانيك مياه حبيب اهلل اجلن�شية: بنغادي�س  طالب 
�شده : ور�شة املنار للخراطة واحلدادة اجلن�شية: االمارات  املطلوب اعانه:   
ان  بالن�شر مبا  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  واحلدادة  للخراطة  املنار  ور�شة 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
املوافق  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االربعاء  2012/2049 عم جز- م ع- ب- 
2013/6/19 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االوىل بادارة التنفيذ -   الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/505  مد جز- م ر- ب- ع ن

اجلن�شية:  العربي  ه�شام  بوكالة  ال�شيارات  لتاجري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة 
االمارات   مدعي عليه: خالد عيد را�شد حممد العزيزي اجلن�شية: االمارات 
عيد  خالد  اعانه/  املطلوب  درهم  مببلغ400  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العزيزي  حممد  را�شد 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/6/23 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
بوا�شطة  او  الكائنة   �شخ�شيا   - االبتدائية  العن  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/6/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/255  عم جز- م ر- ب- ع ن

حميد  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  باك�شتان   اجلن�شية:  جول  كاجري  جول  مدعي/�شبن 
االمارات مو�شوع  التكييف اجلن�شية:  واعمال  ال�شحيه  ال�شام�شي لاعمال  عبداهلل 
عبداهلل  حميد  اعانه/موؤ�ش�شة  املطلوب  العمالية  بامل�شتحقات  املطالبة  الدعوى: 
ال�شام�شي لاعمال ال�شحيه واعمال التكييف اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/6/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
�شخ�شيا  االداري  املركز  الكائنة   - االبتدائية  العن  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام 
موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها 

2013/6/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/312  عم جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/حممود ياقوت علي ابو العطا اجلن�شية:م�شر مدعي عليه: موؤ�ش�شة االبعاد 
ر�شوم  عمالية-  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات   اجلن�شية:  لا�شباغ  الذهبية 
االقامة مببلغ 3000 درهم- ر�شوم �شمان بنكي مببلغ 3000 درهم- تذكرة الطريان-

واجلوازات    ال�شحية  والبطاقة  العمل  خمالفات  حتمل  اخلدمة-  نهاية  مكافاة 
الذهبية لا�شباغ اجلن�شية: االمارات    عنوانه:  املطلوب اعانه/ موؤ�ش�شة االبعاد 
الثاثاء  يوم  املحكمة  اعاه وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث 
املوافق 2013/6/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
االداري  املركز  الكائنة   - االبتدائية  العن  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �شباحاً 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  

2013/6/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/499  مدجز- م ر- ب- ع ن

العربي  عبداهلل  ح�شن  بوكالة/ه�شام  ال�شيارات  لتاجري  لندن  مدعي/مكتب 
اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: طاهر ح�شن جاويد نظر ح�شن اجلن�شية: 
اعانه/  املطلوب  درهم    4925 مببلغ  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  باك�شتان 
بالن�شر حيث  باك�شتان عنوانه:  طاهر ح�شن جاويد نظر ح�شن اجلن�شية: 
املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/6/23 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
الكائنة  �شخ�شيا  العن االبتدائية -  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/709  مد جز- م ر- ب- ع ن

اجلن�شية:  العربي  ه�شام  بوكالة  ال�شيارات  لتاجري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة 
االمارات  مدعي عليه: عمر �شريف اعجاز احمد بت اجلن�شية: باك�شتان  مو�شوع 
الدعوى: مطالبة مببلغ 1194 درهم  املطلوب اعانه/عمر �شريف اعجاز احمد 
بت اجلن�شية: باك�شتان عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - االبتدائية  العن 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/10
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/69 ت  اجر -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ حممد �شالح احمد حممد اجلن�شية: االمارات  املنفذ �شده 
مطعم  اعانه:  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  مدثر  ل�شاحبة  عمر  مطعم   :
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  مدثر  ل�شاحبة  عمر 
وحدد  رقم   الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/24 املوافق  االثنن  يوم  جل�شة  لنظره 
الكائنة  العن   - التنفيذ  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/393

املدعى عليه : �شميح ح�شن املهدي: اجلن�شية: م�شري
العنوان: بالن�شر

نعلمكم انه بتاريخ 2013/5/29 قد �شدر �شدكم حكم يف الدعوى 
ال�شيارات  لتاجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  املدعى:  اعاه  املذكورة 
اجلن�شية: االمارات. حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام 
 ( درهم   7.990 وقدره  مبلغ  للمدعية  ي�شدد  بان  عليه  املدعى 
مب�شاريف  الزمته  كما  درهما(  وت�شعون  وت�شعمائة  الف  �شبعة 

الدعوى.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/200 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ فرا�س خلف اخل�شر اجلن�شية: �شوريا   املنفذ �شده : بدر عبدالواحد 
�شعيد  عبدالواحد  بدر  اعانه:  املطلوب  االمارات   اجلن�شية:  اخلنجري  �شعيد 
اخلنجري اجلن�شية: االمارات نوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
وحدد  ن  ع   - ر-ب  م  2012/868 مد جز-  رقم    الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند 
فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/23 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
مكلف باحل�شور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ - العن الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه،القا�شي ب�شحة ونفاذ عقد بيع  
ال�شيارة نوع �شفرولية لومينا لوحة رقم 18324 اخ�شر و�شداد مبلغ 10000 درهم + 
660 درهم م�شاريف الدعوى +214 درهم ر�شو التنفيذ + حتويل املخالفات املرورية 

اىل رخ�شة قيادة املنفذ �شده ، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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ال�شودان يحتجز ثمانية معار�شني اأريرتينيتاأجيل حماكمة البغدادي املحمودي
•• اخلرطوم-ا ف ب:

اكد قيادي يف حركة اريرتية ا�شامية معار�شة ام�س ان ال�شلطات ال�شودانية حتتجز ثماين معار�شن 
البلدين. وقال قيادي يف حركة اال�شاح اال�شامي االري��رتي طالبا عدم  يف منطقة حدودية بن 
ك�شف ا�شمه ان املعار�شن الثمانية احتجزوا ال�شبت يف مدينة ك�شا وقرية ود �شريفي القريب منها 
، مو�شحا انهم من اجلناح الع�شكري للحركة وبينهم ابو العبا�س رئي�س اجلناح . وا�شاف ان افراد 
االمن ال�شوداين اخذوهم بعد ان طوقوا منازلهم ومنذ ذلك الوقت مل يت�شلوا با�شرهم ونحن قلقون 

على م�شريهم .
 و�شرح خبري يف االمم املتحدة اال�شبوع املا�شي ان او�شاع حقوق االن�شان يف اريرتيا ال ترتك ملواطنيها 
خيارا غري الفرار . ويعي�س اآالف االريرتين يف �شرق ال�شودان وحتظر االحزاب املعار�شة يف ظل حكم 
ا�شيا�س افورقي الذي مي�شك مبقاليد ال�شلطة يف الدولة التي تقع يف القرن االفريقي منذ ا�شتقالها 

يف 1993.

•• طرابل�س-ا ف ب:

ارج��ئ��ت حم��اك��م��ة ال��ب��غ��دادي امل��ح��م��ودي اخر 
بالقتل  امل��ت��ه��م  ال��ق��ذايف  ع��ه��د  وزراء يف  رئ��ي�����س 
2011، اىل ال�شابع من  والف�شاد خال ثورة 
ال���دف���اع، ك��م��ا افاد  ب��ن��اء لطلب  اب-اغ�����ش��ط�����س 
البغدادي  ومثل  بر�س  فران�س  لوكالة  مرا�شل 
املربوك  هما  اخ��ري��ن  متهمن  م��ع  امل��ح��م��ودي 
عن  امل�شوؤولن  ترفا�س  �شاح  وعامر  زهمول 
اال�شام  �شيف  ي��دي��ره��ا  ك���ان  ا�شتثمار  ���ش��رك��ة 

جنل الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف.
ويتهم الثاثة بارتكاب اعمال اف�شت اىل قتل 

بناء  اب-اغ�شط�س  م��ن  ال�شابع  اىل  املحاكمة 
التحقيق  بوثائق  علما  لياأخذ  ال��دف��اع  لطلب 
ت��ون�����س ح��ي��ث اوق�����ف رئي�س  ال�����ذي ج����رى يف 
وكان   .2011 اي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��رب  يف  ال������وزراء 
 2006 املحمودي رئي�س وزراء ليبيا من عام 
حتى اواخر ايام نظام القذايف، فر من ليبيا يف 
الثوار  ا�شتياء  بعد   2011 ايلول-�شبتمرب 
على طرابل�س. واعتقل يف 21 ايلول-�شبتمرب 
عند احلدود جنوب غرب تون�س قرب اجلزائر 
ثم �شلم لطرابل�س يف 24 حزيران-يونيو بعد 
ا�شهر يف تون�س يف عملية مثرية  ت�شعة  �شجنه 

للجدل اثارت ازمة �شيا�شية.

جماين ملواطنن خال ثورة 2011 و تبذير 
مليون   15 حت��وي��ل  وخ�شو�شا  ع��ام��ة  ام����وال 
لتمويل  تون�س  يف  خا�شة  ح�شابات  على  ي��ورو 
ال�شابق.  ال��ن��ظ��ام  ل��ق��وات  اللوجي�شتي  ال��دع��م 
اجلل�شة  خ���ت���ام  يف  ���ش��ح��ايف  م���وؤمت���ر  وخ�����ال 
املتهم  ان  ال�شور  ال�شديق  النيابة  ممثل  ق��ال 
ليبي  دي��ن��ار  مليار  ارب��ع��ة  اىل  ث��اث��ة  ا�شتخدم 
الداخل  يف  �شيا�شين  ل��ر���ش��وة  ال���ث���ورة  خ���ال 
واخلارج لك�شب دعمهم للنظام . وقال ال�شور 
مثل  اخ���رى  ات��ه��ام��ات  �شيواجه  امل��ح��م��ودي  ان 
امل�شا�س بامن الدولة و التحري�س على العنف 
وارجئت  اج��رام��ي��ة   ع�شابات  اىل  االن��ت��م��اء  او 

•• تون�س-وام:

اأك�������د ع���ث���م���ان اجل�����رن�����دي وزي����ر 
قبل  الليلة  التون�شي  اخل��ارج��ي��ة 
املا�شية حر�س باده على تعزيز 
ع��اق��ات ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة مع 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية يف �شتى املجاالت مو�شحا 
اأن دول جمل�س التعاون اخلليجي 
وا�شرتاتيجيا  مبا�شرا  عمقا  تعد 
ع��رب��ي��ا ل��ت��ون�����س ول��دي��ه��ا عاقات 
الف�شاء  م����ع  م���ث���م���رة  و  م��ت��ي��ن��ة 

العربي اخلليجي. 
ونقلت وكالة االأنباء الكويتية كونا 
التون�شي قوله خال  الوزير  عن 
ق�شر  يف  ع��ق��ده  �شحفي  م��وؤمت��ر 

االأو�شاع ماأ�شاوية وحول اجلهود 
ال��رام��ي��ة ل��اإف��راج ع��ن مواطنن 
�شوريا  يف  م�شجونن  تون�شين 
مع  املقطوعة  العاقات  �شوء  يف 
تتعامل مع  اأن تون�س  اأك��د  دم�شق 
امل��ل��ف م���ن م��ن��ط��ل��ق ان�شاين  ه���ذا 
منظمة  اأن  اىل  م�شريا  واأخاقي 
ال�����ش��ل��ي��ب االأح����م����ر ال������دويل هي 
بالتفاو�س  ح��ال��ي��ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
م��ن اأج����ل االإف�����راج ع��ن��ه��م. ونفي 
التون�شي  اخل�����ارج�����ي�����ة  وزي���������ر 
لدى  نية  هناك  تكون  اأن  جم��ددا 
لت�شليم  ال��ت��ون�����ش��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
تون�س  يف  ال�������ش���وري���ة  ال�������ش���ف���ارة 
اأن  مو�شحا  ال�شورية  للمعار�شة 
واتفاقيات  واأط���را  ق��وان��ن  هناك 

اللجنة  ت��ون�����س..اإن  احل��ك��وم��ة يف 
امل�شرتكة  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
اجلاري  يونيو  اأواخ��ر  قد جتتمع 
رفعها  يف  ال���رغ���ب���ة  اىل  م�����ش��ريا 
حكومتي  رئ��ي�����ش��ي  م�����ش��ت��وى  اىل 
ت�شتجيب  نتائج  لتحقق  البلدين 
والرغبة  ال�����ش��ع��ب��ن  ل��ط��م��وح��ات 
عاقات  ت��و���ش��ي��ع  يف  امل�������ش���رتك���ة 
�شتى  يف  وال���������ش����راك����ة  ال����ت����ع����اون 
والكويت.  ت��ون�����س  ب��ن  امل���ج���االت 
احلكومة  رئ��ي�����س  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
�شيقوم  ال��ع��ري�����س  ع��ل��ي  امل���وؤق���ت���ة 
ع�����دد من  اىل  ب�����زي�����ارات  ق���ري���ب���ا 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
اأن  على  نف�شه  ال�شياق  يف  م�شددا 
هي  العربية  اخلليجية  املنطقة 

دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة حت���ك���م م���ث���ل هذه 
الدبلوما�شية  اأن  واأو���ش��ح  االأم��ور 
التون�شية اأ�شبحت تتمتع بر�شيد 
من الثقة لدى االأطراف الفاعلة 
من دول ومنظمات دولية وعاملية 
للتحوالت  ال��ك��ام��ل  دعمها  اأك���دت 
وامل�شارات التي ت�شهدها تون�س يف 
الدميقراطي.  االن��ت��ق��ال  مرحلة 
واأك������د اجل����رن����دي ح���ر����س ب���اده 
مع  للتعاون  ���ش��راك��ات  اب���رام  على 
يف  وال�����ش��دي��ق��ة  ال�شقيقة  ال����دول 
العامل..م�شريا  مناطق  خمتلف 
�شيقوم  التي  الهامة  ال��زي��ارة  اىل 
اليوم  الليبي  ال���وزراء  رئي�س  بها 
كبري  وف��د  راأ����س  على  تون�س  اىل 

من الوزراء ورجال االأعمال. 

لتون�س منذ اندالع االأزمة يتمثل 
ال�����ش��وري يف  يف دع��م ح��ق ال�شعب 
اإن  احلرية والدميقراطية. وقال 
البداية  ب��اده منذ  ق��رار حكومة 
ق��ط��ع ع��اق��ات��ه��ا م��ع ���ش��وري��ا كان 
ال�شوري  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  لل�شغط 
لوقف العنف �شد �شعبه و ال ميكن 
اأن نرت�شي لل�شعب ال�شوري باأقل 
التون�شي  ال�شعب  ب��ه  ط��ال��ب  مم��ا 
ودميقراطية  وك��رام��ة  حرية  من 
وكما حتقق اأي�شا يف م�شر وليبيا 
التون�شي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  واأك���د 
رف�س باده ا�شتمرار الدمار واأي 
اإ�شارة  يف  �شوريا  يف  اأجنبي  تدخل 
ذلك  الأن  اهلل  وح���زب  اإي����ران  اىل 
ويزيد  االأزم������ة  ت��ع��ق��ي��د  ي��زي��د يف 

اإلينا و�شنم�شي يف تعزيز  االأقرب 
والعمل  معها  وال�شراكة  التعاون 
على دعمها وفيما يتعلق مبوقف 
باده من االأزمة ال�شورية اأو�شح 
الوزير التون�شي اأن املوقف املبدئي 

وزير اخلارجية التون�شي: دول التعاون عمق مبا�شر وا�شرتاتيجي عربي لتون�س

االحتقان  ل��ت��ج��اوز  الكوالي�س  يف 
ال���ذي ي��ث��ريه ه���ذا ال��ق��ان��ون، وان 
بلورة  يف  ت�شارك  د�شتورية  رم��وزا 

هذا االجتاه.
حامد  ك�����ان  ���ي���اق،  ال�������شّ ه�����ذا  ويف 
البارز  الد�شتوري  الوجه  القروي 
ال��وزراء يف نظام الرئي�س  ورئي�س 
العابدين  زي��ن  ال�شابق  التون�شي 
بن علي، قد اأطلق موؤّخرا مبادرة 
وطنية  م�شاحلة  ب��اإج��راء  تق�شي 
����ش���ام���ل���ة ب����ن ج��م��ي��ع االأط�������راف 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وت���رتّف���ع ع���ن عقلية 
وعن   ، العام  ال�شاأن  اإدارة  احتكار 
اال�شتفراد  و  االإق�������ش���اء  م��ن��ط��ق 

باحلكم .
ويرى حمللون اأن مبادرة القروي 
م�شروعا  حت��م��ل  وك���اأّن���ه���ا  ت���ب���دو 
القادمة،  املرحلة  الإدارة  �شيا�شيا 
ب��ن��اء ج�شر بن  اأ���ش��ا���ش��ه  م�����ش��روع 
م���ن ج��ه��ة وحكام  ال��د���ش��ت��وري��ن 
ت��ون�����س اجل����دد وحت���دي���دا حركة 

النه�شة االإ�شامية . 
وي�شري هوؤالء اإىل اأّن هذا امل�شروع 
نوع  ب��ن��اء  ي�شتثني  ال  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
املعتدل  اجلناح  مع  التحالف  من 
حلركة النه�شة ممثا يف اأمينها 
ال����ع����ام ح����م����ادي اجل����ب����ايل ال����ذي 
بحامد  ج���ي���دة  ع���اق���ة  ت���رب���ط���ه 
القروي منذ اأن كان ماحقا من 
قبل االأجهزة االأمنية خال فرتة 
الع�شرين  القرن  من  الت�شعينات 
االإطاحة  منذ  ال��ع��اق��ة  وت��ع��ززت 
ب��ن��ظ��ام ال��رئ��ي�����س ب��ن ع��ل��ي يف 14 

يناير2011 .
وك��ان ال��ق��روي ق��د اأ���ش��اد بحمادي 
�شيا�شي  برجل  وو�شفه  اجل��ب��ايل 
يرتدد  ومل   ، االح�����رتام  ي�شتحق 
الك�شف عن لقاءات جمعته به  يف 

خال الفرتة املا�شية .
ميلك  ال  اجلبايل  حمادي  اأّن  اإاّل 
القرار داخل حركة النه�شة رغم 
العاّمة،  اأمانتها  حتّمله م�شوؤولّية 
هذا القرار الذي يبقى مفتاحه يف 
يد رئي�شها را�شد الغنو�شي ، ومن 
االأخري  بت�شريحه  االهتمام  هنا 
ال�شيا�شي،  العزل  بقانون  املتعّلق 
اإمكانّية تغيري  اأوح��ى به من  وما 
القانون  هذا  من  ملوقفها  حركته 
الكثريون  ويحّذر  للجدل،  املثري 
م����ن ت���داع���ي���ات���ه ال�����ش��ل��ب��ي��ة على 
امل��رح��ل��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال��ق��ادم��ة يف 

تون�س.

•• الفجر - تون�س - خا�س:

م���ع اق������رتاب ع��ر���ش��ه ع��ل��ى ن���واب 
للم�شادقة  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  امل��ج��ل�����س 
قانون  م�����ش��ل�����ش��ل  م��������ازال  ع��ل��ي��ه 
يثري  تون�س  يف  ال�شيا�شي  ال��ع��زل 
االهتمام  وي�شتقطب  ال��ف�����ش��ول 
امل��ع��ل��ن��ة يف  امل���واق���ف  زادت  وق����د   .
امل�شل�شل  االأخ����ريي����ن  ال���ي���وم���ن 
ال�شادرة  املواقف  خا�شة  ت�شويقا 
ال��ن��ه�����ش��ة وحتديدا  ق��ي��ادي��ي  ع��ن 
واأمينها  الغنو�شي  را�شد  رئي�شها 
ال�شابق  ال��ع��ام ورئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 

حمادي اجلبايل.
ال�شابق  اأّكد رئي�س احلكومة  فقد 
ت�شريح  يف  اجل����ب����ايل  ح����م����ادي 
برئي�س  ل���ق���ائ���ه  اإث������ر  ال����ث����اث����اء 
العري�س  علي  احلالية  احلكومة 
اأّن قانون حت�شن الثورة يجب اأن 

يتم عرب الق�شاء.
حركة  اإّن  اجلبايل  حمادي  وق��ال 
جانب  اإىل  كثريا  عانت  النه�شة 
ب��ع�����س االأح�����زاب ال�����ش��ي��ا���ش��ّي��ة من 
ق��وان��ن االإق�����ش��اء خ���ال النظام 
هذه  مثل  اأّن  اإىل  م�شريا  ال�شابق 
وفق  ت���ت���ّم  اأن  ي��ج��ب  امل���م���ار����ش���ات 
�شروط العدالة والق�شاء امل�شتقّل 
ول�شالح  ال���ب���اد  ل�����ش��ال��ح  وذل����ك 
اأي�������ش���ا ح�شب  ال��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة 

تعبريه.
م��وق��ف اجل���ب���ايل ال���راف�������س هذا 
وح�شما  و����ش���وح���ا  اأك�����ر  ي��ع��ت��رب 
را�شد  حركته  رئي�س  م��وق��ف  م��ن 
جانبه  م��ن  اأك���د  ال���ذي  الغنو�شي 
اإمكانية  اقرتح  النه�شة  اإن حزبه 
�شيا�شي  كل  على  العفو  بند  اإدراج 
�شورة  يف  ال�����ش��اب��ق  ال���ن���ظ���ام  م���ن 

اعتذار من ال�شعب التون�شي.
ويتم مبقت�شى هذا االقرتاح اإلغاء 
قانون  يقرها  �شيا�شية  كل عقوبة 
حت�شن الثورة الذي اقرتحه كل 
من حزبي النه�شة واملوؤمتر لعزل 
واإبعادهم  احل��ك��م  م��ن  �شيا�شين 
واقع  يف  ال�شيا�شية  املناف�شة  ع��ن 

االأمر.
وق���ال ال��غ��ن��و���ش��ي يف ح���وار اإذاع���ي 
علنا  يقدم  اأن  يكفي  اإن��ه  الثاثاء 
النظام  م��ع  م��ت��ورط  �شيا�شي  اأي 
ال�شعب  م���ن  اع����ت����ذاره  ال�����ش��اب��ق 
قانون  ي�شمله  ال  حتى  التون�شي 
للحياة  وي���ع���ود  ال���ث���ورة  حت�����ش��ن 
ال�شيا�شية، م�شتدركا بالقول: يتم 

ه��ذا العفو يف ���ش��ورة م��ا مل تكن 
ق�شائية  م�شاألة  ب��ه��وؤالء  متعلقة 

يتم مبقت�شاها ماحقتهم.

عامل احتقان �شيا�شي
حت�شن  قانون  م�شروع  اأّن  يذكر 
ال�������ث�������ورة ي����ث����ري ج��������دال وا�����ش����ع����ا 
واختافات يف وجهات النظر بن 
اأطراف تدعو اإىل اإق�شاء الفاعلن 
ال�شابق  ال��ع��ه��د  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ن 
وبن اأط��راف ترف�س مترير هذا 
القانون بدعوى انه يتعار�س مع 
ويتعار�س مع  االنتقالية  العدالة 
ال�شامنة  ال��دول��ي��ة  االت��ف��اق��ي��ات 

للحقوق املدنية وال�شيا�شية .
االأحزاب املعار�شة انتقدت م�شروع 
ق���ان���ون ال��ت��ح�����ش��ن ال�����ش��ي��ا���ش��ي و 
اآلية  ان���ه  اع��ت��ب��ارا منهم  رف�����ش��وه 
حلفاوؤها  و  ال��ن��ه�����ش��ة  ت��ع��ت��م��ده��ا 
للقيام بت�شفيات �شيا�شية و لي�س 
عن  ال�شابق  العهد  رم���وز  ب��اإب��ع��اد 
ال�شلطة  اأّن  م��ع��ت��ربي��ن  احل���ك���م 
الوحيد  ال��ط��رف  ه��ي  الق�شائية 
ال���������ذي ي�����خ�����ول ل������ه امل���ح���ا����ش���ب���ة 

واالإق�شاء .
يف امل��ق��اب��ل ق���دم ن����ّواب م��ن حركة 
وحركة  امل��وؤمت��ر  وح���زب  النه�شة 
املجل�س  اإىل مكتب  وف��اء عري�شة 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي م���ن اج����ل االإ�����ش����راع 
م���وع���د ج��ل�����ش��ة عامة  يف حت���دي���د 
العزل  ق���ان���ون  م�����ش��روع  مل��ن��اق�����ش��ة 

ال�شيا�شي .
واع�����ت�����رب ع�������دد م�����ن امل����راق����ب����ن 
القانون  ه����ذا  اأن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ن 
اإق�����ش��اء حق  اإىل  اأ���ش��ا���ش��ا  ي��ه��دف 
غرار   على  ال�شيا�شين  م��ن  ع��دد 
احلياة  ممار�شة  يف  الد�شتورين 
ال�شيا�شية، لكنهم يرون اأن قانون 
العزل ال�شيا�شي لن يغري االأو�شاع 

ولن يلغي الواقع.
اأو  ال��د���ش��ت��وري��ن  م��ع��اق��ب��ة  واأن   
لهم  ممن  غريهم  اأو  التجمعين 
الف�شاد  يف  ج���زائ���ي���ة  م�����ش��وؤول��ي��ة 
ال�شابق، يجب  العهد  احلا�شل يف 
اأثبت  واإن  الق�شاء،  تكون عرب  اأن 
ال��ق�����ش��اء ت���ورط���ه���م ع��ن��ده��ا يتم 

نف�شه  االأم���ر  اأن  اإىل  اأ���ش��اروا  كما 
ي��ن��ط��ب��ق ك��ذل��ك ع��ل��ى م���ن حتّمل 
التجمع  ح�����زب  يف  م�������ش���وؤول���ي���ات 
ال  نظرهم  يف  فاملحا�شبة  املنحل، 
اأن تكون جماعية بل يجب  يجب 
اأن تكون م�شوؤولية �شخ�شية وهو 

ما �شيحّدده الق�شاء.

بخة ومفتاح احل�شم الطرّ
ت�شريحات  بعد  ال��ي��وم  وال�����ش��وؤال 
هل  النه�شة،  حركة  قيادات  اب��رز 
ت��ّت��ج��ه االأم����ور ن��ح��و وف���اق جديد 
وحّل ير�شي اجلميع يف ما يخ�س 

قانون العزل ال�شيا�شي؟
االإج�����اب�����ة  ي�������ش���ع���ب احل���������ش����م يف 
�شديدة  امللّف  خلفيات  الّن  اليوم 
لعديد  ت���خ�������ش���ع  و  ال���ت���ع���ق���ي���د 
االعتبارات يف مقدمتها اعتبارات 
تاأثريها  ع��ل��ى  ف�شا  ان��ت��خ��اب��ي��ة، 
لبع�س  الداخلية  التوازنات  على 
االأحزاب مبا فيها حركة النه�شة 
فيها  ال�شقور  يرف�س جناح  التي 
مترير  اإىل  وي���دع���و  م���رون���ة  اأي 

القانون دون تنازل.
�شريك  املوؤمتر،  حزب  جّدد  ولئن 
وح������زب  احل�����ك�����م  يف  ال���ن���ه�������ش���ة 
املرزوقي  املن�شف  املوؤقت  الرئي�س 
اأم�������س االأرب�����ع�����اء، اإ�����ش����راره على 
مت���ري���ر ال���ق���ان���ون ومت�����ش��ك��ه به، 
التون�شي  بال�شاأن  ال��ع��ارف��ن  ف��ان 
حتكم  التي  ال��ت��وازن��ات  وبحقيقة 
تون�س،  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  امل�����ش��ه��د 
يظل  احلا�شم  القرار  اأّن  يوؤكدون 
يف ي���د ح���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة احل���زب 
التاأ�شي�شي  امل��ج��ل�����س  يف  االغ��ل��ب��ي 
وال����اع����ب ال��رئ��ي�����ش��ي راه����ن����ا يف 
ما  اإذا  وان���ه  ال�شيا�شية،  ال�شاحة 
القانون  ت��ع��دي��ل  النه�شة  ق���ررت 
معار�شة  ف����ان  ع��ن��ه  ال��ت��خ��ل��ي  اأو 
�شعيفة  �شتكون  املوقف  هذا  مثل 
حتديد  يف  ال���ت���اأث���ري  وحم��������دودة 
املوقف النهائي من قانون العزل 

ال�شيا�شي.
يف  م��ت��وات��را  حديثا  اأّن  اإىل  ي�شار 
و�شائل االإعام التون�شية وال�شارع 
ال�شيا�شي، ي�شري اإىل اأّن طبخة تعّد 

حتى بعد امل�شادقة عليه من قبل 
املجل�س التاأ�شي�شي.

هذا  ت��ط��ب��ي��ق  اأن  اإىل  واأ������ش�����اروا 
امل�شاكل  اإىل  �شي�شيف  ال��ق��ان��ون 
االأخ�����رى امل��ط��روح��ة، ع��ل��ى غرار 
وقائمة  االنتخابات  جلنة  تكوين 
اإ�شافية  م�������ش���اك���ل  ال���ن���اخ���ب���ن، 
تتمثل يف حتديد عدد االأ�شخا�س 
هويتهم  م��ن  والتثبت  املق�شين 
اأن�������ه حتى  احل���ق���ي���ق���ي���ة، خ���ا����ش���ة 
ال���ق���ائ���م���ات ال���ت���ي ُوج�����������������������دت يف 
ال�شابق  اأر���ش��ي��ف احل���زب احل��اك��م 
التجمع الد�شتوري الدميقراطي 
ع���ن هيئات  �����ش����ادرة  غ���ري  ه���ي   ،
وغريها  ال��ب��ل��دي��ات  م��ث��ل  ر�شمية 
من الهيئات التي ت�شدر الوث���ائق 
ثابتة  �ش����خ�شيات  ع��ن  وتتحدث 
و�شّددوا  دقيق�����ة  هوي������ات  وذات 
�شياقي  ال��ق��ان��ون  ه���ذا  اأن  ع��ل��ى 
ال���ع���دي���د م����ن ال�������ش���ع���وب���ات لدى 
العملي،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  تطبيقه 
ب��ي��ن��ه��ا ع����دم وج�����ود وثائق  وم����ن 
دق���ي���ق���ة ور����ش���م���ي���ة م���ث���ا ح���ول 
املنا�شدين وهو ما واجهته هيئته 

ال�شابقة.

و  لل�شرعية  فاقد  قانون  القانون 
كما  ال��دول��ي��ة  وامل��ع��اه��دات  يتنايف 
توطئة  يف  ج���اء  م��ا  م��ع  يتناق�س 
م�شودة الد�شتور ومفهوم العدالة 
االنتقالية ف�شا عن انه خمالف 

للمبادئ الد�شتورية .
الد�شتوري  القانون  اأ�شتاذ  ويقول 
ق���ان���ون  اأن  ع����ا�����ش����ور  ب�����ن  راف��������ع 
حت�شن ال��ث��ورة ه��و ق��ان��ون فاقد 
غ��اي��ت��ه ظاهريا  م�����ش��روع��ي��ة  ل��ك��ل 
اأخاقية غري انه يبدو جليا وفقا 
الهدف  اأن  عا�شور  بن  به  اأدىل  ملا 
احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��م�����ش��روع ب��ع��ي��دا عن 
اإىل  يرمي  اإذ  اأخ��اق��ي��ة  غاية  ك��ل 
معينة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ف��ئ��ة  حت�����ش��ن 
التي  ال��راأي  ا�شتطاعات  اأربكتها 
توؤكد تنامي �شعبية الباجي قائد 
ال�شب�شي وحركة نداء تون�س على 

حد قوله .
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأن  واأ������ش�����اف 
جزافا  لنف�شه  ات��خ��ذ  التاأ�شي�شي 
مقيدة  غ���ري  ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ���ش��ل��ط��ة 
وغ����ري ق��اب��ل��ة ل��ل��رق��اب��ة ك��م��ا انه 
ت����غ����اف����ل ع�����ن ق�����ان�����ون ال����ع����دال����ة 
بال�شلطة  وان���ح���رف  االن��ت��ق��ال��ي��ة 

ال�شيا�شية.   ال�شاحة  عن  اإبعادهم 
اآخ��رون انه من املُفرت�س  واعترب 
اجلديد  ال���د����ش���ت���ور  ي��وؤ���ش�����س  اأن 
ويقطع  وامل�شاواة  املواطنة  لدولة 
التي  االإق�����������ش�����اء  ����ش���ي���ا����ش���ة  م�����ع 
ال�شابق،  ال��ن��ظ��ام  مي��ار���ش��ه��ا  ك���ان 
قانون  ���ش��دور  اأن  على  م�شّددين 
�شربة  ه����و  ال�������ش���ي���ا����ش���ي  ال����ع����زل 
موجعة ل�شورة تون�س يف الداخل 

واخلارج.
القانون  اأن�����ش��ار  ي���رى  امل��ق��اب��ل  يف 
الت�شويت  �شيتم  اأن��ه  وداعم����وه، 
ب��اأغ��ل��ب��ي��ة مريحة   ال��ق��ان��ون  ع��ل��ى 
ال����ق����ان����ون  ه��������ذا  اأن  ب����اع����ت����ب����ار 
من  ك��ل  اأ���ش��وات  على  �شيتح�شل 
ال��ت��ك��ت��ل وكتلة  و  ال��ن��ه�����ش��ة  ح���زب 
وفاء و كتلة احلرية و الكرامة و 

عدد من امل�شتقلن.

 اخلرباء ومفهوم الترّح�شني 
خ����رباء ال���ق���ان���ون ال��د���ش��ت��وري يف 
ت��ون�����س ك���ان ل��ه��م م��وق��ف يف هذا 
املو�شوع و ذلك خال لقاء انعقد 
القانوين  امل�����ش��روع  ه���ذا  ملناق�شة 
ح��ي��ث اع���ت���رب ال��ع��دي��د م��ن��ه��م اأّن 

قانون  يف  اه���ت���م���ام���ه  وان���ح�������ش���ر 
العزل ال�شيا�شي .

م�شروع  اأن  ع��ا���ش��ور  ب��ن  واأو����ش���ح 
�شارخا  انتهاكا  انتهك  ال��ق��ان��ون 
عددا من املبادئ العاملية للقوانن 
وا�شتحدث  دول���ي���ا  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ت��ف��ق 
ع���ق���وب���ة احل�����رم�����ان م�����ن خ���ال 
ع���دم م��ب��ا���ش��رة ع���دد م��ن احلقوق 

ال�شيا�شية.
ويف ال�شياق نف�شه يت�شاءل العميد 
ال��ق��روي ال�شابي ه��ل من  االأزه���ر 
اإن�شان  يفكر  اأن  واملعقول  املنطق 
اأو م�شوؤول يف اإ�شدار قانون يّدعي 
حت�����ش��ن ال����ث����ورة وال���غ���اي���ة منه 
كما  االإن�شان  الق�شاء على حقوق 
الثورة  حت�شن  قانون  اأن  الح��ظ 
با�شروا  م���ن  اإق�����ش��اء  اإىل  ي��رم��ي 
وظ���ائ���ف يف ال���دول���ة ف�����ش��ا عن 
اأن هوؤالء  اإىل  التجّمعين م�شريا 

قد �شبقت معاقبتهم .

�شعوبات يف التطبيق
من جهة اأخرى، اأكد مراقبون اأّن 
�شياقي  ال�شيا�شي  العزل  قانون 
العديد من ال�شعوبات والعراقيل 

لت يف املواقف اأم مزاد جديد حتورّ

قانون العزل ال�ّشيا�شي يف تون�س يحافظ على عنا�شر الّت�شويق..! 

هل يح�شم اجلدل حول قانون العزل خارج ا�شوار املجل�س التاأ�شي�شي

�شركات التكنولوجيا قلقة من التج�ش�س 
•• وا�ضنطن-وكاالت:

اأ�شارت ال�شحف االأمريكية فيما يتعلق بالتج�ش�س احلكومي على الهواتف 
التكنولوجيا  �شركات  ومطالبة  اأملانيا،  انتاب  قلق  اإىل  موؤخرا  ُك�شف  ال��ذي 
القومي،  االأم���ن  ب�شاأن  ال��رق��اب��ة  على  ال�شرية  �شوابط  بتخفيف  ال��ك��ربى 

ون�شرت مقاال لتوما�س فريدمان يدافع فيه عن هذا التج�ش�س.
وفي�شبوك  غ��وغ��ل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���ش��رك��ات  اإن  ب��و���ش��ت  وا���ش��ن��ط��ن  ف��ق��ال��ت 
احلكومة  من  طلبت  تويرت،  من  كبريا  وم�شوؤوال  وياهو،  ومايكرو�شوفت 
تخفيف ال�شرية التي حتيط بتحقيقات االأمن القومي ورفع االأوامر التي 
االإنرتنت،  م�شتخدمي  ع��ن  جُتمع  التي  املعلومات  وم��دى  طبيعة  تغطي 

والتي طالت فرتة �شريانها.
واأو�شحت اأن هذا الطلب يجيء يف وقت يزداد فيه النقا�س حول ما اإذا كانت 
�شبتمرب-اأيلول   11 ُو�شعت بعد هجمات  التي  التج�ش�س احلكومي  برامج 

يجب. مما  اأكر  مطاطة  اأ�شبحت  قد   2001
واأ�شارت اإىل اأن هذه ال�شركات، التي تعتمد يف بقائها وا�شتمرار عملها على 
اأنها  يف  ثقتهم  امل�شتخدمون  فقد  اإذا  كثريا  �شتت�شرر  امل�شتخدمن،  ثقة 

حتمي خ�شو�شيتهم.

عقبات متنع انعقاد مفاو�شات الكوريتني 
•• �ضيول-ا ف ب:

ال�شمالية  الكوريتن  ب��ن  م��ق��ررة  مفاو�شات  الول  املفاجئ  االل��غ��اء  يعزز 
اال�شرة  �شكوك  يبدو،  ما  على  واهية  بحجة  �شنوات  �شت  منذ  واجلنوبية 
ان يعرب  ال�شام وكان يفرت�س  يانغ يف احال  بيونغ  ارادة  الدولية حيال 
وفد كوري �شمايل �شباح ام�س احلدود و�شط انت�شار ع�شكري كبري للتوجه 
الكورية اجلنوبية الجراء حماثات  العا�شمة  اىل فندق غراند هيلتون يف 
�شت  منذ  االوىل  تكون  ان  يفرت�س  ك��ان  املفاو�شات  وه��ذه  يومن.  خ��ال 
ان  ب��دون  الثاثاء  م�شاء  الغي  اللقاء  لكن  وزاري.  م�شتوى  على  �شنوات 
يعرف ما اذا كان ارجيء اىل موعد الحق ام انه الغي متاما. ومل يتو�شل 
البلدان اىل اتفاق ب�شاأن ت�شكيلة الوفدين، اذ ان كوريا ال�شمالية ابلغت ان 
رئي�س الوفد الكوري اجلنوبي يطرح م�شكلة بالن�شبة لها ، بح�شب م�شوؤول 
حكومي كوري جنوبي طلب عدم ك�شف ا�شمه. واالم��ال كانت �شئيلة لكن 
كوريا اجلنوبية وحلفاءها والقوى االقليمية، ويف طليعتها ال�شن واليابان، 
عربت عن ارتياحها البداء بيونغ رغبتها يف العودة اىل طاولة احلوار بعد 
ا�شهر من التوترات ال�شيا�شية املتزايدة منذ و�شول ال�شاب كيم جونغ-اون 

اىل احلكم يف اواخر العام 2011. 

•• كابول-يو بي اأي:

قتل 3 اأ�شخا�س على االأقل بينهم رجل اأمن واأ�شيب 
9 اآخرون بانفجار وقع ام�س يف اإقليم هلمند بجنوب 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ون��ق��ل��ت ���ش��ح��ي��ف��ة خ��ام��ا االأف��غ��ان��ي��ة عن 
االنفجار  اأن  زواك،  با�شم حاكم هلمند عمر  املتحدث 
نارية  دراج��ة  و�شببه   ، �شانغن  �شوق مبنطقة  وقع يف 
االأقل  على  اأ�شخا�س   3 مقتل  اإىل  اأدى  م��ا  مفخخة 
وجرح 9 اآخرين واأ�شاف اأن من بن القتلى عن�شر يف 
اجلي�س االأفغاين. ومل تعلن اأية جهة م�شوؤوليتها عن 

التفجري.
اأ�شخا�س قتلوا يف هجوم على موكب   8 ان  ي�شار اىل 
اأم�س  اأفغان�شتان  يف  )الناتو(  االأطل�شي  حلف  لقوات 
اأفغان�شتان  يف  االأم��ن��ي��ة  امل�����ش��اع��دة  ق���وة  اأع��ل��ن��ت  فيما 
ب��ارز يف  ق��ي��ادي  بينهم  10 متمردين  قتل  )اإي�����ش��اف( 

طالبان.

وذكرت و�شائل اإعام اأفغانية اأن مقاتلن من طالبان 
غازين  والي��ة  يف  للناتو  تابعة  الآليات  موكباً  هاجموا 
وبن  بينهم  ا�شتباك  وق��وع  اإىل  اأدى  ما  الباد  ب�شرق 

قوات االأمن االأفغانية.
واأ�شفر الهجوم واال�شتباك عن مقتل اأربعة من طالبان 
احرتقت  كما  اث��ن��ن،  اأفغانين  و�شرطين  و�شائقن 

اآليتان للناتو يف اال�شتباك.
واأ�شدرت )اإي�شاف( بياناً اأ�شارت فيه اإىل قوات اأفغانية 
اأنحاء  يف  ع��م��ل��ي��ات  يف  م��ت��م��ردي��ن   10 قتلت  ودول���ي���ة 
املعروف  اأحمد  زار  طالبان  يف  القيادي  بينهم  الباد 
االإ�شراف  عن  م�شوؤول  وه��و  نانغرهار  والي��ة  يف  بقادر 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ال��ه��ج��م��ات ���ش��د ال��ق��وات االأفغانية 

والدولية ونقل املقاتلن.
متمردين  اأي�شاً  والدولية  االأفغانية  القوات  واعتقلت 
اث��ن��ن م��ن ط��ال��ب��ان ك��م��ا ����ش���ادرت ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 

االأ�شلحة.

قتلى وجرحى بانفجار يف جنوب اأفغان�شتان 
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العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/688 ت  جتر -م ر- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ �شركة عتيق حممد املحريبي للتجارة ذ.م.م اماكو اجلن�شية: االمارات 
االمارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  املثايل  الت�شكيل  �شركة   : �شده  املنفذ 
املطلوب اعانه:�شركة الت�شكيل املثايل للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات 
عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف 
الدعوى رقم 2012/1706 جت كل- م ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم االحد املوافق 
الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/7/7 موعدا 
بوا�شطة وكيل معتمد  او  الرئي�شي �شخ�شيا  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ -  بادارة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/96 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ مالك حممد عا�شف مالك حممد خان اجلن�شية: باك�شتان  
االمارات  اجلن�شية:  للمقاوالت  جميل  حممد  �شكيل  حممد   : �شده  املنفذ 
املطلوب اعانه: حممد �شكيل حممد جميل للمقاوالت اجلن�شية: االمارات   
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/3209 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/13 املوافق  اخلمي�س  يوم 
باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -   الكائنة باملحكمة العمالية 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3219 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ نور االب�شار ليت كريامات علي اجلن�شية: بنغادي�س   املنفذ 
املطلوب  االمارات   اجلن�شية/  املياه  �شبكات  ملقاوالت  االنابيب  تقنية   : �شده 
املياه اجلن�شية/ االمارات  عنوانه:  �شبكات  االنابيب ملقاوالت  اعانه: تقنية 
ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2012/1728 رقم  الدعوى 
االحد املوافق 2013/6/16 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة   - التنفيذ  بادارة  االوىل  الدائرة  امام 
التنفيذ  ال�شند اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات  بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  477/ 2013 �سخ�سية- م ر-�س- اأظ

امل�شتاأنف : هاجر تورتو اجلن�شية : املغرب  امل�شتاأنف عليه:نادر حممد ابراهيم 
امل�شتاأنف  احلكم  تعديل   : اال�شتئناف  مو�شوع  م�شر  اجلن�شية:  ال�شهاوي 
ابراهيم  حممد  اعانه/نادر  املطلوب  امل�شتاأنفة    بتطليق  جمددا  والق�شاء 
ال�شهاوي اجلن�شية: م�شر  العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف القرار 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/330 ح نف�س- م ر- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
يوم االربعاء املوافق 2013/7/3 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- دائرة الق�شاء �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  10817 بتاريخ   2013/6/13      
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1408    جت كل- م ت- ب- اأظ

بيوم  �شركة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  كورب  اويل  جيورمي  �شركة  مدعي/ 
اجلن�شية:   Pan Bless بل�س  بان  ال�شفينة  مالكة  ب�شفته  ليمتد  كو  �شيبنج  يونغ 
املطلوب  1804454درهم  مالية  ومطالبة  حجز  �شحة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات 
 Pan اعانه /�شركة بيوم يونغ �شيبنج كو ليمتد ب�شفته مالكة ال�شفينة بان بل�س 
Bless اجلن�شية: االمارات  عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء 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 او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13      
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/604    جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
عبدالعزيز  حممد  �شلطان  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  االول  اخلليج  بنك  مدعي/ 
عبدالعزيز ال�شريف الها�شمي ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة/ �شلطان الها�شمي 
للعطور اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 796681 درهم +الفائدة 
القانونية   املطلوب اعانه / �شلطان حممد عبدالعزيز عبدالعزيز ال�شريف الها�شمي ب�شفته 
ال�شخ�شية وب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة/ �شلطان الها�شمي للعطور اجلن�شية: االمارات عنوانه: 
املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  
امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/18
وكيل  بوا�شطة  او  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/429 جتاري جزئي  

بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�شر  ال��ع��ن��وان  ق��رق��وز  اح��م��د  م��ال��ك  عليه/  امل��ح��ك��وم  اىل 
املوافق 2013/5/30م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
املحكمة مبثابة  بالتايل: حكمت  املالكي  اعاه ل�شالح / عادل حممد عبدالرب 
درهم  وق��دره  5.000  للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احل�شوري: 
من  ذل��ك  ع��دا  م��ا  وبرف�س  بامل�شروفات  كذلك  وال��زام��ه  دره���م(  االف  )خم�شة 
طلبات.    �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/6/5  حكما قابا 

لا�شتئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  

القا�سي/علي را�سد احل�ساين                                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
طه  عبدالعزيز  عبداهلل  ع�شام  /)امال  املواطنة  تقدمت 
ق�شم  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  اىل  بطلب  ال�شامري( 

التوثيقات بتغيري ا�شمها من )امال( اىل )مالك( 
باملحكمة  املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر االعان .
امل�ست�سار/عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/739 جتاري كلي                      
اىل املدعى عليه/1- �شركة روبا�شت للمقاوالت دبي ) �س.ذ.م.م(  جمهول حمل 
نا�شر  وميثله:  الهند�شية  للدرا�شات  العربي  املركز   / املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة 
مال اهلل حممد غامن قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها الت�شديق على حكم 
املحكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/1556 جتاري كلي و�شمه للدعوى والزام 
يوم   جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعى 
فانت  لذا   ch1.B.8 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2013/6/17 املوافق  االثنن 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/234 جتاري كلي                      

يف  �شريك  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  كاباديا  راجيندرا  في�شال  عليه/1-  املدعى  اىل 
�شركة ركن الكرامة �س.ذ.م.م- واحد ال�شركاء يف املديونية اال�شلية ككفيل ا�شيل ولي�س 
�شامن-  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / ماف اوريك�س للتمويل �س م خ وميثله: 
حبيب حممد �شريف عبداهلل املا  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها باملطالبة بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   335.477( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعى 
والفائدة التاخريية االتفاقية 18% من �شنويا طبقا ل�شروط بنود اتفاقية التمويل من 
تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل باكفالة. وحددت 
 ch2.E.21 لها جل�شة يوم  اخلمي�س املوافق 2013/6/20 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/773 جتاري كلي                      
اىل املدعى عليه/1- حمد حممد ابراهيم عبيد اهلل  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / بنك دبي التجاري �س م ع وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن مببلغ 
وقدره )32.991.652.16دره��م( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
. وح��ددت لها  التام.  ال�شداد  تاريخ اال�شتحقاق يف 2012/11/21 وحتى  9% من 
 ch2.E.21 جل�شة يوم  االثنن املوافق 2013/6/17 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/55 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
عزت عبدالرحمن حممد ابراهيم    - اقام املدعي/مكتب ك ام لتاجري 
ال�شناعية  عجمان-  عنوانه:  االك��رب  نور  م��راد  وحيد  وميثلها  ال�شيارات 
عجمان-  جزئي  مدين   2013/55 برقم  الدعوى  غلفا.  �شارع  القدمية- 
ومو�شوعها : املطالبة مبلغ  80.000 درهم   فانت مكلف باحل�شور امام 
او بوا�شطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا 
وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق يوم 26 من �شهر يونيو ل�شنة 2013 وذلك 

للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/3
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/1139 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
�شركة  عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
ديرة-  دبي-  عنوانه:  يو�شف  في�شل  حممد  وميثلها  ذ.م.م  التجارية-  فاهيدنا 
ال�شبخه- امام جراج ال�شيارات- الدور 6 الدعوى برقم 2012/1139 مدين كلي- 
املدعى  ال��زام  دره��م   17400000 وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها:  عجمان- 
عليهم بامل�شاريف والر�شوم والفوائد واتعاب املحاماة.   فانت مكلف باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االبتدائية  االحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام 
وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 10 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 وذلك للنظر 

يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/6/9
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/178 )تنفيذ جتاري (

اىل املحكوم �شده / وليام بوبادور اوري�شتا   عنوانه : بالن�شر  قد �شدر �شدك من 
حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم 2011/648 ل�شالح/بنك اخلليج االول     حكمت 
املحكمة بالزام املدعى عليه  ان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 47.222.78 درهم وفائدة 
بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام وذلك مبا ال يجاوز ا�شل الدين 
والزمته امل�شاريف ومائة درهم اتعاب حماماة. ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات ، ودفع 
يوما من  بتنفيذ احلكم خال خم�شة ع�شر  القيام  لذا عليك  لذلك،  املحدد  الر�شم 
تاريخ ن�شر هذا االعان.  ال كما نخطرك بانه حتديد جل�شة 2013/7/15 حل�شورك 
بادارة التنفيذ ال�شاعة )8.30( �س للنظر يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور 
ف�شتتخذ يف حقك االجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

2013/5/30
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13    
 اعالن للم�ستاأنف �سدهما- ن�سرا

ا�ستئناف رقم 59 ل�سنة 2013 )اداري(
بتاريخ  ال�شادر  االبتدائية  االحت��ادي��ة  ابوظبي  حمكمة  حكم  ا�شتئناف   
2013/3/27 يف الق�شية رقم 187 ل�شنة 2009) اداري-كلي( اىل /امل�شتاأنف 
وعنوانهما:   . عبا�س   علي  كنان   -2 العزير  حممد  �شدهما:/1-ع�شام 
امام  املحكمة  �شتنظره  اع��اه  الدعوى  اال�شتئناف يف  ان  اعلم   - بالن�شر  
املوافق  االثنن  يوم  من  �شباحا   9.30 ال�شاعة  االوىل  التجارية  الدائرة 
فان  املعتمد  وكيلك  بوا�شطة  او  ب�شخ�شك  ف��اذا مل حت�شر    2013/6/17
تاريخ  يف  بتوقيعي  �شدر  غيبتك.  يف  فيه  ويف�شل  �شي�شمع  اال�شتئناف 

2013/6/4م.
قلم ال�ستئناف

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية ال�ستئنافية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     

اعــــالن تغيري ا�سم
املا،  حممد  ح�شن  �شالح  م��روان  دان��ا  ال�شيدة/  تقدمت 
اماراتية اجلن�شية اىل حمكمة دبي ال�شرعية بطلب تغيري 
ا�شمها من دانا مروان �شالح ح�شن حممد املا اىل دانة 
مروان �شالح ح�شن حممد املا وعلى من لديه اعرتا�س 
ان يتقدم به اىل املحكمة املذكورة خال �شهر من تاريخ 

ن�شر هذا االعان.
رئي�س ق�سم خدمات الحوال ال�سخ�سية

دائرة حماكم  دبي

   حمكمة دبي ال�سرعية  البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1681-1682 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعيان/�شيخ جمال عبدال�شبحان  2-حممد �شيك عامل حممد خور�شيد عامل 
والنقليات  للمقاوالت  �شهره  نو  موؤ�ش�شة   عليه:  مدعي  بنغادي�س  اجلن�شية: 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة 
االمارات  اجلن�شية:  العامة  والنقليات  للمقاوالت  �شهره  نو  موؤ�ش�شة   اعانه/ 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم 
لذا فانت مكلف باحل�شور  الدعوى،  املوافق 2013/6/18 موعدا لنظر  الثاثاء 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام 

على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/2  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
           اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1113 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعي/جمال مياه امري ح�شن اجلن�شية: بنغادي�س مدعي عليه: موؤ�ش�شة التاج 
الف�شي لل�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية   
االمارات   اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  الف�شي  التاج  اعانه/موؤ�ش�شة  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم 
لذا فانت مكلف باحل�شور  الدعوى،  املوافق 2013/6/18 موعدا لنظر  الثاثاء 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام 

على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/21  
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
         اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 973 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

واحة  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  بنغادي�س  اجلن�شية:  عبدالعزيز  مدعي/�شيز 
القوع العمال الباط اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية   
االمارات  اجلن�شية:  الباط  العمال  القوع  واحة  موؤ�ش�شة  اعانه/  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم 
لذا فانت مكلف باحل�شور  الدعوى،  املوافق 2013/6/18 موعدا لنظر  الثاثاء 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام 

على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/21  
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1701 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعي/�شاه علم عبدالقادر اجلن�شية: بنغادي�س مدعي عليه: نا�شر بن اغليطه 
عمالية    م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة 
املطلوب اعانه/ نا�شر بن اغليطه لل�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: 
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء 
ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/18 املوافق 
8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/2  
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1547-1548 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعيان/1- زهري احمد عبدالقدو�س 2-مر�شد عامل �شرياج اهلل اجلن�شية: 
بنغادي�س مدعي عليه: عرب احلقول للطاقة واالن�شاءات اجلن�شية: االمارات     
مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه/ عرب احلقول للطاقة 
واالن�شاءات اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/6/18 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
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  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/5/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1490 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

�شتار  توب  عليه:  مدعي  بنغادي�س  اجلن�شية:  اال�شام  �شفات  مدعي/حممد 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  الفنية  واخلدمات  للتنظيف 
الفنية  واخلدمات  للتنظيف  �شتار  توب  اعانه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  �س.ذ.م.م 
لنظر  2013/6/18 موعدا  املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  اعاه وحددت  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/21  
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 464 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

عويد  را�شي  عليه:  مدعي  �شوريا   اجلن�شية:  احل�شن  م�شطفى  مدعي/عاء 
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت 
عمالية   املطلوب اعانه/ را�شي عويد للمقاوالت وال�شيانة العامة اجلن�شية: 
االمارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/18 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/21  
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 406 /2013  عم جز  - م ع- ب- اأظ

ثقة  عليه:  مدعي  بنغادي�س  اجلن�شية:  مياه  �شرياج  ح�شن  مدعي/�شهادت 
الفر�شان الدارة العقارات وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات  مو�شوع الدعوى: 
وال�شيانة  العقارات  الدارة  الفر�شان  ثقة  اعانه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/6/18 موعدا لنظر الدعوى، 
ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  لذا فانت مكلف باحل�شور 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/3  
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل������دع������و/حم������م������د 
حممد  ال�������دي�������ن  ������ش�����ه�����اب 
-بنجادي�س  ع���ل���ي  اي������وب 
�شفره  ج������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة-  
رقم)1852345(�شادر 
من بنجادي�س . من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

055/4723560

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ب����ال ان����ور 
حم���م���د ان���ور-ب���اك�������ش���ت���اين 
�شفره  ج������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة-  
رقم)1799551(�شادر 
ب��اك�����ش��ت��ان . م���ن يجده  م���ن 
عليه االت�شال بتليفون رقم 

055/1870672
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الأمن العراقي يقتل ثالثة من القاعدة

االأمم املتحدة قلقة لت�شاعد العنف يف العراق 
•• بغداد-نيويورك-وكاالت:

اأع���������رب االأم���������ن ال�����ع�����ام ل�����اأمم 
املتحدة بان كي مون عن قلقه اإزاء 
داعياً  ال��ع��راق،  يف  العنف  ت�شاعد 
م�شاعفة  اإىل  االأط������راف  ج��م��ي��ع 
ج��ه��وده��ا م��ن اأج���ل اإج�����راء حوار 
واإنهاء ما و�شفه  امل�شاحلة  ودعم 

بالعنف الطائفي. 
ب��ا���ش��م��ه يف بيان  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
الو�شع  ب��ال��غ  بقلق  يتابع  ب��ان  اإن 
مبا  ب��ال��ع��راق  واالأم��ن��ي  ال�شيا�شي 
ال�شيا�شية  ال���ت���وت�������رات  ذل����ك  يف 
امل������روع، الذي  وت�����ش��اع��د ال��ع��ن��ف 
اأ���ش��ف��ر ع��ن مقتل ع���دد ك��ب��ري من 
ال�شهرين  م����دى  ع��ل��ى  امل��دن��ي��ن 

املا�شين.
واأعرب االأمن العام عن تعاطفه 
واأ�شرهم،  ال�شحايا  م��ع  ال�شديد 
ودعا احلكومة العراقية اإىل بذل 
ق�شارى جهدها لتقدمي مرتكبي 
هذه االأفعال ال�شنيعة اإىل العدالة، 
و�شدد على احلاجة امللحة للحوار 
اأجل  م��ن  ال�شيا�شية  ال��ك��ت��ل  ب��ن 

التغلب على االأزمة احلالية.
ورحب بان بكافة مبادرات احلوار 
االجتماع  ذل���ك  يف  مب��ا  االأخ�����رية 
الكتل  ل����ق����ادة  امل�������ش���ت���وى  رف����ي����ع 
منزل  يف  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
االإ�شامي  االأعلى  املجل�س  رئي�س 

ال��ق��اع��دة ،واأب��ط��ل��ت م��ف��ع��ول 12 
ا�شتباقية  عملية  يف  نا�شفة  عبوة 
مبحافظة  العظيم  ناحية  جنوب 

دياىل ب�شرق الباد.
ال�شومرية  مل��وق��ع  امل�����ش��در  وق����ال 
نيوز ، اإن قوة اأمنية م�شرتكة من 
عملية  نفذت،  واجلي�س  ال�شرطة 
الهيتاوين،  منطقة  يف  ا�شتباقية 
العظيم(،  ناحية  )20 كم جنوب 
وقتلت ثاثة من عنا�شر القاعدة 
لدقائق  دام  م�����ش��ل��ح  ب��ا���ش��ت��ب��اك 

معدودة .
واأ�شاف امل�شدر اأن مفارز معاجلة 
للقوة  امل���������ش����ان����دة  امل����ت����ف����ج����رات 
امل�����ش��رتك��ة اب��ط��ل��ت م��ف��ع��ول 12 
عبوة نا�شفة كانت مو�شوعة على 
جانب طريق زراعي يربط ناحية 
الدين  �شاح  مبحافظة  العظيم 
ت���ق���دم القوى  اأج�����ل ع��رق��ل��ة  م���ن 

االأمنية .
وكانت قيادة عمليات دجلة اأعلنت 
اأربع  اطاق عمليات ا�شتباقية يف 
م��ن��اط��ق داخ�����ل حم��اف��ظ��ة دي���اىل 

ملواجهة التنظيمات امل�شلحة.

�شيارات ملغومة ومعارك  انفجار 
من  خمتلفة  اأنحاء  يف  باالأ�شلحة 

العراق.
وت���ع���د ه����ذه اأ�����ش����واأ اأع����م����ال عنف 
ال�شراع  م��ن��ذ  ال���ع���راق  ي�����ش��ه��ده��ا 
ال��دم��وي ال���ذي اأ���ش��ف��ر ع��ن مقتل 

االآالف قبل نحو خم�شة اأعوام.
اأمني  م�����ش��در  اأع���ل���ن  م���ي���دان���ي���ا، 
اأمنية  ق������وة  ان  ام���������س  ع����راق����ي 
م�شرتكة قتلت ثاثة من عنا�شر 

ببغداد،  احل��ك��ي��م  ع��م��ار  ال��ع��راق��ي 
وزي��������ارة رئ���ي�������س ال���������وزراء ن����وري 

املالكي اإىل اإقليم كرد�شتان.
االأط������������راف على  وح������ث ج���م���ي���ع 
م�����ش��اع��ف��ة ج��ه��وده��ا ل�����ش��م��ان اأال 
الوطنية  امل�شاحلة  زخ��م  ي�شيع 
ال��ت��ي ت�شعى  ل�����ش��ال��ح اجل��م��اع��ات 
اإىل اإ���ش��ع��ال ال��ع��ن��ف ال��ط��ائ��ف��ي يف 
التزام  ت��اأك��ي��د  ج��دد  كما  ال��ع��راق، 
االأمم املتحدة، مبا يف ذلك البعثة 

االأممية مل�شاعدة العراق.
ُيذكر اأن العراق �شهد اأعمال عنف 
ال�شهرين  خ��ال  النطاق  وا�شعة 
االأخ������ريي������ن، ت����زام����ن ذل������ك مع 
من  بعدد  واعت�شامات  مظاهرات 
عن  ب��االإف��راج  تطالب  املحافظات 
املادة  واإلغاء  ومعتقات  معتقلن 

االإرهاب. مبكافحة  اخلا�شة   4
املا�شي  االث�����ن�����ن  ي������وم  و����ش���ه���د 
م��ق��ت��ل ن��ح��و ���ش��ب��ع��ن ���ش��خ�����ش��ا يف 

فرن�شا: تقدم االأ�شد يف حلب يهدد جنيف 2
•• باري�س-رويرتز:

قالت فرن�شا ام�س ان من املرجح اأن تقاطع املعار�شة 
ال�����ش��وري��ة حم���ادث���ات ال�����ش��ام امل��ق��رتح��ة م��ع حكومة 
الرئي�س ب�شار اال�شد ما مل توقف قواته تقدمها نحو 
اال�شد  ق��وات  وحتت�شد  املعار�شة  مقاتلي  معقل  حلب 
املدينة  ال�شتعادة  هجوم  ل�شن  ا�شتعدادا  حلب  ح��ول 
واال�شتفادة من املكا�شب امليدانية التي اأمالت الكفة يف 

ال�شراع يف �شوريا ل�شالح اال�شد وحليفه حزب اهلل.
وقال وزير اخلارجية الفرن�شي لوران فابيو�س لقناة 
فران�س 2 التلفزيونية يجب اأن مننع هذا النه اذا مل 

تتم ا�شتعادة التوازن يف الو�شع على االر�س فانه لن 
يكون هناك موؤمتر يف جنيف. لن توافق املعار�شة على 

احل�شور.
وحت�����اول ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ورو����ش���ي���ا ع��ق��د موؤمتر 
حت�شره حكومة اال�شد ومعار�شوه يف جنيف يف يوليو 
ع��دة ق�شايا  ب�شاأن  لكن الت��زال هناك خافات  مت��وز 
يجب ت�شويتها حتى يت�شنى بدء املحادثات وفرن�شا من 
بن عدة دول غربية منها الواليات املتحدة وبريطانيا 
لكنها  ل�شوريا  كحاكم  �شرعيته  فقد  اال�شد  ان  تقول 
اأن يتوىل  املعار�شة خ�شية  حتجم عن ت�شليح مقاتلي 

مت�شددون احلكم.

وقال فابيو�س بالن�شبة جلنود املقاومة يجب اأن تكون 
لديهم اأ�شلحة الن اال�شد لديه طائرات واأ�شلحة قوية 
من  ن�شلحهم  اال  يجب  كيماوية.  اأ�شلحة  وا�شتخدم 
اأجل الت�شليح فقط ولكن يجب اأن تكون هناك اعادة 

للتوازن.
االحتاد  داخ���ل  ات��ف��اق��ا  �شتحرتم  ب��اري�����س  اأن  واأ���ش��اف 
االول  قبل  املعار�شة  مقاتلي  ت�شليح  بعدم  االوروب���ي 
من اغ�شط�س اب وذكر اأنه حتدث اىل وزير اخلارجية 
ال  واأ�شاف  امل�شاألة  هذه  ب�شاأن  كريي  جون  االمريكي 
اأحد يتحدث عن ار�شال جنود على االر�س ولكن يجب 

اأن يتمكن مقاتلو املقاومة من الدفاع عن اأنف�شهم.

•• اأنقرة-االأنا�ضول:

الرتكي،  الدفاع  �شناعات  م�شت�شار   ، بايار  م��راد  ق��ال 
ناقلة   295 ت�شلمت  ال��رتك��ي��ة،  امل�شلحة  ال��ق��وات  اإن 
الرتكية   BMC �شركة  من  لاألغام،  مقاومة  جند 
اأخرى  ناقلة   173 و�شتت�شلم  النقل،  و�شائل  ل�شناعة 
طلبت  الرتكية  ال�شرطة  اأن  م�شيفا  الح��ق.  وق��ت  يف 
�شتت�شلمها  ال�شغب،  ملكافحة  مركبة   30 ال�شركة  من 

يف وقت الحق.

•• اثينا-ا ف ب:

توقف بث �شبكة قنوات اي ار تي التلفزيونية اليونانية 
هذه  باغاق  احلكومة  من  مفاجىء  بقرار  احلكومية 
املحطة مبفعول فوري يف خطوة من �شاأنها الغاء حواىل 

وظيفة.  2700
الرئي�شي  امل��ق��ر  اىل  للتوجه  اال���ش��خ��ا���س  االف  و���ش��ارع 
بعيد �شدور  اثينا  �شمال  اليونانية يف �شواحي  لل�شبكة 

االعان للتعبري عن دعمهم.
كيديكوغلو  �شيمو�س  احل��ك��وم��ة  با�شم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
ال�شفافية  لغياب  ا�شتثنائية  ح��ال��ة  متثل  ت��ي  ار  اي  ان 

والنفقات غري املعقولة، وهذا االمر ينتهي االن .
وياتي اعانه بعد ا�شهر من ا�شرابات متكررة يقوم بها 
املوظفون احتجاجا على خطط اال�شاح التي تطالب 

بها الرتويكا الدائنة لليونان.
ال�شبكة  ف����رع  ام�����ام  ���ش��خ�����س   500 ح�����واىل  وجت���م���ع 
نقابة  دع���ت  فيما  ال��ي��ون��ان  ���ش��م��ال  يف  تي�شالونيكي  يف 
يف  ف���وري  ت�شامني  ا���ش��راب  اىل  بوي�شي  ال�شحافين 

املقاومة  الناقات  الرتكية  امل�شلحة  القوات  وتف�شل 
الإنتاجها   ،BMC ���ش��رك��ة  تنتجها  ال��ت��ي  ل��األ��غ��ام، 
فهي  بها.  تتمتع  التي  وللمزايا  الناتو،  ملعايري  وفقا 
كما  ي��دوي��ا،  امل�شنوعة  واملتفجرات  لاألغام  مقاومة 
اأن مقاعدها مزودة بنظام خا�س المت�شا�س ال�شغط 
يف حال تعر�شها النفجار لغم، حتى بات يطلق عليها 
القلعة املتحركة وميكن للناقلة ا�شتيعاب 13 جنديا، 
وتبلغ �شرعتها 105 كيلومرتات يف ال�شاعة، وميكنها 

احلركة ب�شهولة يف جميع اأنواع الت�شاري�س.

م�شممة  احلكومة  ان  وقالت  اخلا�شة  االع��ام  و�شائل 
العام واالذاع��ة لتلبي طلب  بالتلفزيون  الت�شحية  على 

دائنيها .
واكد املتحدث احلكومي ان املحطة التي ت�شهد ا�شرابات 
اال�شاح،  خطط  على  احتجاجا  ا�شهر  منذ  م��ت��ك��ررة 
املوظفن  من  اق��ل  وبعدد  جديدة  بحلة  فتحها  �شيعاد 
وفيما توقف البث يف كافة انحاء الباد، عرب موظفون 

يف اروقة املحطة عن ده�شتهم.
لوكالة  بانتيلي�س غونو�س  تي  ار  اي  ال�شحايف يف  وقال 
فران�س بر�س هذه �شدمة قوية وا�شاف جنري ات�شاالت 
وابقت  دولية  اعامية  ومنظمات  قانوين  م�شت�شار  مع 
املوؤيدين اىل  املزيد من  البث مع تدفق  ار تي على  اي 
 23،00 ال�شاعة  بعيد  لكن  للمحطة  الرئي�شي  املقر 
ان  بعد  بثها  ت��وق��ف  ت��غ(   20،00( املحلي  بالتوقيت 
اثينا،  ق��رب  الرئي�شي  االر���ش��ال  جهاز  ال�شرطة  عطلت 
فان  اثينا  ان��ب��اء  وك��ال��ة  وبح�شب  نقابي  م�شدر  بح�شب 
عملية وقف اجهزة البث بداأت تدريجيا يف انحاء الباد 

حواىل ال�شاعة 19،00 ت.غ.

•• اأنقرة-يو بي اأي:

غّرم املجل�س االأعلى لاإذاعة والتلفزيون يف تركيا عدداً 
من القنوات التلفزيونية الإحلاقها اأذى بالنمو النف�شي 
احتجاجات  بثها  عرب  لاأطفال  واجل�شدي  واالأخاقي 

منتزه غيزي يف ا�شطنبول.
وذكرت �شحيفة حرييت الرتكية اأن املجل�س الذي ميثل 
الرقابة االإعامية يف تركيا فر�س غرامات على  هيئة 
اكت�شب  ال��ذي  يف  تي  هالك  بينها  القنوات  من  العديد 
�شهرة غري م�شبوقة بف�شل بثه االأح��داث يف ا�شطنبول 
االإعامية  ال��و���ش��ائ��ل  ك��ان��ت  وق���ت  يف  م��ت��وا���ش��ل  ب�شكل 

االأخرى تخ�ش�س اأوقات معينة للبث احلي.

وكانت هذه القناة تلقت اإنذاراً يف ال�شابق ب�شبب فيديو 
اعترب مهيناً لرئي�س احلكومة رجب طيب اأردوغان.

ول��ي�����س ل���دى ه��ال��ك ت��ي يف اأي ارت��ب��اط ب��ح��زب ال�شعب 
امل��ع��ار���س يف ال��وق��ت احل���ايل، ولكنها كانت  اجل��م��ه��وري 
بايكال  دنيز  رئا�شة  اأي���ام  منها  م��ايل  دع��م  على  حت�شل 
ل��ل��ح��زب ق��ب��ل اأن ي��ت��م ق��ط��ع ال��دع��م امل���ايل عنها يف ظل 
ال��ق��ي��ادة اجل���دي���دة وم���ن ب���ن ال��ق��ن��وات االأخ�����رى قناة 

الو�شال و كيم تي يف و اإي اأم تي يف .
وكانت �شرطة مكافحة ال�شغب الرتكية اقتحمت ميدان 
تق�شيم اأم�س الثاثاء وا�شتعادة ال�شيطرة عليه بعد اأيام 
املحتجون يف  ي��زال  اليومية، يف حن ال  املظاهرات  من 

منتزه غيزي املجاور.

تغرمي قنوات تركية لبثها احلي لالحتجاجات

تنتجها اإحدى ال�شركات الرتكية وفقًا ملعايري الناتو 

اجلي�س الرتكي يت�شلم ناقالت جند مقاومة لالألغام 

اأملانيا تنتقد تركيا وباري�س تاأمل بهدوء االحتجاجات

•• عوا�ضم-وكاالت:

ذك�����رت ���ش��ح��ي��ف��ة ���ش��ن ام�������س اأن 
اأر�شلت ع�شرات االآالف من  رو�شيا 
اي���ران  واأن  ���ش��وري��ا  اإىل  ج��ن��وده��ا 
واملقاتلن  امل��درب��ن  اآالف  اأوف���دت 
الرئي�س  ن��ظ��ام  ل��دع��م  ه��ن��اك،  اإىل 

ب�شار االأ�شد.
م�شوؤولن  ع��ن  ال�شحيفة  ونقلت 
اأر�شلت  مو�شكو  اإن  ا�شتخباراتين 
ع�شكرين  م�����ش��ت�����ش��اري��ن  اأي�������ش���اً 
حيث  �شوريا  اإىل  تقنين  وخ��رباء 
اأنظمة  ادارة  منهم  الكثري  يتوىل 
دفاعاتها اجلوية ، فيما حّذر قادة 
الدفاع رئي�س الوزراء الربيطاين، 
ديفيد ك��ام��ريون، من ح��رب باردة 

جديدة مع رو�شيا.
واأ�شافت اأن وجود القوات الرو�شية 
يف �شوريا يعني اأن خطة كامريون 
�شتوؤدي  ال�شورين  الثوار  لت�شليح 
اإىل مواجهة مبا�شرة مع الرئي�س 

فادميري بوتن .
يف  م�شدر  اإىل  ال�شحيفة  ون�شبت 
احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ق��ول��ه اإن 
االأفاعي،  ع�����س  االآن  ه���ي  ���ش��وري��ا 
الرئي�س  ق����وات  ن��واج��ه  ال  ون��ح��ن 
االأ�شد فقط، ولذلك �شيكون ت�شليح 
امل���ع���ار����ش���ة ال�������ش���وري���ة اخل���ط���وات 
االأوىل يف حرب بالوكالة مع رو�شيا 
وك��ذل��ك اي���ران، ومت اع��ام رئي�س 

الوزراء )كامريون( بذلك .
الك�شف  ه�����ذا  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 
ي��اأت��ي م��ع ت��وج��ه وزي���ر اخلارجية 
ال����ربي����ط����اين، ول����ي����ام ه���ي���غ، اإىل 
اأزمة  وا�شنطن الج��راء حم��ادث��ات 

مع نظريه االمريكي، جون كريي، 
حول �شوريا.

رئي�س  حت�����رك  اإن  ����ش���ن  وق����ال����ت 
اإىل  ال��وزراء الربيطاين كامريون 
جانب الرئي�س الفرن�شي، فران�شوا 
هوالند، لت�شليح املعار�شة ال�شورية 
تعر بعد اأن اأب��دى اأك��ر من 80 
الذي  املحافظن  ح��زب  م��ن  نائباً 
التوجه  ه��ذا  م��ن  قلقهم  يتزعمه 
وحّذروا من وقوع االأ�شلحة باأيدي 
قوات  ُيقاتلون  ال��ذي��ن  املتطرفن 

النظام ال�شوري.
اأن  اأعلن االأح��د املا�شي  وك��ان هيغ 
اج����راءات  اأي  تتخذ  مل  ح��ك��وم��ت��ه 
ال�شورية،  املعار�شة  ت�شليح  ب�شاأن 

ال�شوري احلر مقاتا يف �شفوفه، 
املنطقة  ب����ق����ي����ادة  ت��ك��ل��ي��ف��ه  ومت 

الع�شكرية ال�شمالية.
واعترب طويلة اأن املدنين هم من 
قاموا بالثورة بالتظاهرات االأوىل 
انتقلت  ث����م  ال�������ش���وري���ة  امل������دن  يف 
الذي  الع�شكري  للجانب  امل��ع��ان��اة 
واالن�شمام  االن�����ش��ق��اق��ات  يف  ب����داأ 

جلانب الثوار.
واأو�����ش����ح ال��ع��ق��ي��د امل��ن�����ش��ق اأن�����ه ال 
ن�شبة  ع����ن  ي���ت���ح���دث  اأن  مي��ك��ن��ه 
دقيقة لعدد املن�شقن من اجلي�س 
للجي�س  ال��ك��ل��ي  ب��ال��ع��دد  م��ق��ارن��ة 
االأ�شدي واأ�شاف لكن قادة اجلي�س 
الطائفة  م��ن   85% بن�شبة  ه��م 

و����ش���ت���ق���وم ب�����اج�����راء ت�������ش���وي���ت يف 
ال���ربمل���ان ح���ول ذل���ك ب��ط��ري��ق��ة اأو 
باأخرى وا�شتدعاء النواب اإذا كانوا 

يف عطلة .
الركن  ال��ع��ق��ي��د  ق���ال   ، االث���ن���اء  يف 
ال��ب��ا���ش��ط ط��وي��ل��ة يف برنامج  ع��ب��د 
العم  اأن  نعتقد  ن��ح��ن  ت��ل��ف��زي��وين 
���ش��ام ه��و م��ن يحجب ع��ن��ا و�شول 
اأمد  الإط��ال��ة  وال��ذخ��ائ��ر  االأ�شلحة 
ال�شراع  ع��م��ر  واإط����ال����ة  احل�����رب 
����ش���وري���ا بهدف  ق������درات  ل��ت��دم��ري 

حماية اأمن اإ�شرائيل .
وك����ان ال��ع��ق��ي��د ط��وي��ل��ة ق���د ان�شق 
من   2012 ي��ون��ي��و-ح��زي��ران  يف 
اجلي�س ال�شوري والتحق باجلي�س 

معكو�شة  الن�شبة  وت��ك��ون  العلوية 
 85% اأي  اجل�����ن�����ود،  ح����ال����ة  يف 

منهم من ال�ُشّنة.
وع�������ن ال����ع����اق����ة ب�����ن امل���دن���ي���ن 
طويلة  ي��رى  والع�شكرين  ال��ث��وار 
وقال  ال��ت��ام  بالتن�شيق  متتاز  اأن��ه��ا 
ع�شكرين  ك���ان���وا  م��ع��ظ��م��ه��م  اإن 
اأو  ب���اجل���ي�������س  ����ش���اب���ق���ن خ����دم����وا 
الع�شكرية وعدها عاقة  اخلدمة 
االأح��وال ولكنها  �شليمة يف معظم 
االن�شباط  م���ن  ل��ل��م��زي��د  حت���ت���اج 
األوية  ت��وج��د  ح��ي��ث  امل�شتقبل،  يف 
واألوية يقودها  يقودها ع�شكريون 
بع�س  ب��ن��ج��اح يف  ث�����وار  م���دن���ي���ون 

املناطق.
وع����ن وج�����ود امل���دن���ي���ن ال����ث����وار يف 
جمل�س القيادة االأعلى اأكد طويلة 
اأ�شل  م��ن  ع�شوا   20 ع��دده��م  اأن 
وميتاز  امل��ج��ل�����س  ي�����ش��ك��ل��ون   30
بع�شهم باالن�شباط العايل يف اأداء 

وجباته وتنفيذ مهامه .
ك�شبها  ال���ت���ي  ال��غ��ن��ائ��م  اإن  وق�����ال 
مقاتلو اجلي�س احلر يف معاركهم 
امل���ت���ع���ددة م���ع ال���ن���ظ���ام ه���ي �شبب 

رئي�شي يف انت�شاراتهم.
التمويل  ع���ن  ح��دي��ث��ه  ���ش��ي��اق  ويف 
ال  ن��ح��ن  ط��وي��ل��ة  ي��ق��ول  والت�شليح 
نعتمد على الغنائم فقط بل هناك 
الداعمة،  الدول  دعم خارجي من 
ويف حال تزويدنا باالأ�شلحة الثقيلة 
للطائرات  )امل���������ش����ادة  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
قادرون  فاإننا  للدبابات(  وامل�شادة 
الزمني  ال��ربن��ام��ج  ت��خ��ط��ي  ع��ل��ي 
الكربى  ال��دول  قبل  من  املو�شوع 

الإ�شقاط النظام .

اجلي�س احلر: اأمريكا حتجب عنا الأ�شلحة 

ال�شن تك�شف عن اآالف اجلنود الرو�س يف �شوريا 

االعتداء على معتقل �شعودي يف �شجن عراقي
•• لندن-يو بي اأي:

اأفادت املنظمة العربية حلقوق االإن�شان يف بريطانيا ام�س اأن معتقًا �شعودياً يف �شجن 
اأبو غريب العراقي، تعر�س لاعتداء على يد مدير ال�شجن وقوة من حرا�شه وقالت 
املنظمة اإن حرا�س �شجن اأبو غريب قاموا ب�شحب في�شل عبد اهلل اأحمد اإىل العزل يف 

ق�شم املحاجز، حيث تعر�س لل�شرب املربح وال�شب وال�شتم .
اأجل  من  ب�شرعة  التحرك  اإىل  بريطانيا  يف  االإن�شان  حلقوق  العربية  املنظمة  ودع��ت 

اطاق �شراح املواطنن ال�شعودين من ال�شجون العراقية .
وحّذرت من اأن بقاءهم يف ال�شجون العراقية يهدد حياتهم باخلطر .

اأب��و غريب، املعروف حاليا  اأن املعتقلن يف �شجن  وك��ان املنظمة ذك��رت يف تقرير �شابق 
ب�شجن بغداد املركزي، اأعلنوا ا�شراباً عن الطعام اأواخر ال�شهر املا�شي، احتجاجاً على 

ما قالت اإنها االإعتداءات املتكررة والتعذيب املنهجي واالأتاوات.

•• برلني-باري�س-وكاالت:

ان  ام�س  االمل���اين جيدو ف�شرتفيله  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  ق��ال 
احل��ك��وم��ة ال��رتك��ي��ة ت��ب��ع��ث ب��ا���ش��ارات خ��اط��ئ��ة يف الداخل 
وو�شف  االحتجاجات  على  فعلها  رد  خ��ال  م��ن  واخل���ارج 
ال�شور ال��واردة من ميدان تق�شيم بو�شط ا�شطنبول باأنها 
م��ق��ل��ق��ة. وخ��ا���ش��ت ���ش��رط��ة م��ك��اف��ح��ة ال�����ش��غ��ب م��ع��ارك مع 
جمموعات من املحتجن واأخلت امليدان الذي كان مركزا 
الوزراء  رئي�س  �شد  ا�شبوعن  نحو  ا�شتمرت  الحتجاجات 
رجب طيب اردوغ��ان وق��ال ف�شرتفيله يف بيان نتوقع من 
رئي�س ال��وزراء اردوغ��ان تخفيف حدة املوقف ب��روح القيم 
االوروبية وال�شعي اىل حوار �شلمي. من جانبه �شرح وزير 
يف  ت��اأم��ل  باري�س  ان  فابيو�س  ل���وران  الفرن�شي  اخلارجية 
احل��وار بن  تركيا وتدعو اىل  النف�س يف  التهدئة و�شبط 
ان  يخ�شى  ان��ه  مو�شحا  واملتظاهرين،  الرتكية  احلكومة 

تكون ال�شلطات تلعب ورقة تدهور الو�شع . وقال فابيو�س 
و�شبط  التهدئة  اىل  ندعو  التلفزيونية   2 فران�س  لقناة 
النف�س ، مو�شحا انه بحث الثاثاء يف ات�شال هاتفي مع 
نظريه الرتكي احمد داود اوغلو الو�شع يف �شوريا.  وا�شاف 
حتدثنا عن تركيا اي�شا او�شح يل وجهة نظره وعربت له 
عن موقف فرن�شا: ناأمل يف �شبط النف�س والتهدئة واحلل 
عرب باحلوار هناك ويف كل مكان اآخر وتابع ردا على �شوؤال 
يجب التو�شل اىل تهدئة دميوقراطية واآمل ان يتم ذلك 
اىل  تلجاأ  الرتكية  احلكومة  ب��ان  اع���رتف  لكنه   ، ب�شرعة 
ورقة احلزم وحتى تدهور الو�شع . واكد الوزير الفرن�شي 
يف دميوقراطية، يجب التحاور هذا ما طلبه الرئي�س عبد 
اذا  ���ش��وؤال عما  وردا على  ال��ي��ه  نتوجه  ان  واآم���ل  غ��ول  اهلل 
كانت تركيا تبتعد عن اوروب��ا ال اعتقد لكن من ال�شحيح 
تتطور  نراها  ان  نريد  ال  التي  املمار�شات  بع�س  هناك  ان 

يف اوروبا .

�شدمة يف اليونان بعد اإغالق التلفزة احلكومية 
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تعلن ادارة  العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 192319       بتاريخ:2013/5/28 م
با�ش��م:النجمة الوطنية للتجارة واال�شترياد ذ.م.م .

وعنوانه:العن  - �شناعية العن - �س.ب:14538 العن - هاتف:7619001 - هاتف:0553396111
هاتف:0509300379 - فاك�س:7619011.

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
قطع غيار ال�شيارات . 

الواق�عة بالفئة:12
متداخلة  جنمة  ي�شارها  على  ور�شم  العري�س  باخلط   STAR كلمة  عن  عبارة  العامة:العامة  و�شف 
 HIGH QUALITY AMERICAN SPARE PARTS ا�شفلها  وكتب   S حرف  مع 

وجميعها كتب باللون اال�شود وعلى خلفية عدمية اللون .  
اال�ش��رتاطات: دون �شرط. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  يونيو 2013 العدد 10817

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

املودعة بالرقم: 53224
با�ش��م:�س.ابوظبي ل�شناعات الغاز املحدودة )جا�شكو( .

وعنوانه:ابوظبي - �شارع الكورني�س - �س.ب:665 - هاتف:026037085 
االمارات العربية املتحدة .

وامل�شجلة حتت رقم:)42292( بتاريخ:2003/9/22
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 

يف:/ / 200 وحتى تاريخ:/ / 200
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  يونيو 2013 العدد 10817

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

املودعة بالرقم: 53223
با�ش��م:�س.ابوظبي ل�شناعات الغاز املحدودة )جا�شكو( .

وعنوانه:ابوظبي - �شارع الكورني�س - �س.ب:665 - هاتف:026037085 
االمارات العربية املتحدة .

وامل�شجلة حتت رقم:)42291( بتاريخ:2003/9/22
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 

يف:/ / 200 وحتى تاريخ:/ / 200
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  يونيو 2013 العدد 10817

تعلن ادارة  العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
مكتب دار العدالة للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 170520       بتاريخ:2012/3/13 م
تاريخ ايداع االولوية:2012/3/13م

با�ش��م:جمموعة اخلوري .
وعنوانه:امارة دبي - القوز ال�شناعية الثالثة - مكتب رقم 6 ملك حممد طيب خوري.

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
تاجري   - املكاتب)العقارات(  تاجري   - املحات  تاجري   - ال�شقق  تاجري   - العقارات  تاجري   - العقارات  ادارة 

امل�شتودعات - وكيل عقاري - حت�شيل االيجارات . 
الواق�عة بالفئة:36

االبي�س مكتوب بخط  باللون  العربية واخللفية  باللغة  ا�شم علم مكتوب  العامة:كلمة )اخلوري(  و�شف 
زخريف .  

اال�ش��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  يونيو 2013 العدد 10817

تعلن ادارة  العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
مكتب دار العدالة للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 170522       بتاريخ:2012/3/13 م
تاريخ ايداع االولوية:2012/3/13م

با�ش��م:جمموعة اخلوري .
وعنوانه:امارة دبي - القوز ال�شناعية الثالثة - مكتب رقم 6 ملك حممد طيب خوري.

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
احلافات   - الكبرية  احلافات   - الثقيلة  ال�شيارات   - اخلفيفة  ال�شيارات   - ال��ربي  النقل  اجهزة   - املركبات 
املتو�شطة - احلافات ال�شغرية - ال�شيارات الريا�شية - هياكل �شيارات - اطارات املركبات - �شاحنات مركبات 

كهربائية - مركبات مائية  - قطع غيار املركبات . 
الواق�عة بالفئة:12

االبي�س مكتوب بخط  باللون  العربية واخللفية  باللغة  ا�شم علم مكتوب  العامة:كلمة )اخلوري(  و�شف 
زخريف .  

اال�ش��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  يونيو 2013 العدد 10817

تعلن ادارة  العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
مكتب دار العدالة للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 170521       بتاريخ:2012/3/13 م
تاريخ ايداع االولوية:2012/3/13م

با�ش��م:جمموعة اخلوري .
وعنوانه:امارة دبي - القوز ال�شناعية الثالثة - مكتب رقم 6 ملك حممد طيب خوري.

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
مواد   - كهربائية  حتكم  لوحات   - الكهربائي  التيار  لتبديل  كهربائية  اجهزة   - الكهربائية  التحكم  وح��دات 
املياه الطفاء احلريق - م�شخات الطرد  التبديل  - م�شخات  امل�شادر الرئي�شية للتيار الكهربائي - مفاتيح 
املركزي ملكافحة احلريق - اجهزة اخماد النريان - فوهات خراطيم اطفاء احلريق - اجرا�س انذار كهربائية 

- اجهزة اطفاء احلريق - ماب�س واقية من احلريق . 
الواق�عة بالفئة:9

االبي�س مكتوب بخط  باللون  العربية واخللفية  باللغة  ا�شم علم مكتوب  العامة:كلمة )اخلوري(  و�شف 
زخريف .  

اال�ش��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  يونيو 2013 العدد 10817

تعلن ادارة  العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ مكتب دار العدالة للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 170523       بتاريخ:2012/3/13 م
تاريخ ايداع االولوية:2012/3/13م

با�ش��م:جمموعة اخلوري .
وعنوانه:امارة دبي - القوز ال�شناعية الثالثة - مكتب رقم 6 ملك حممد طيب خوري.

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
االالت وعدد اليه - املكائن واملحركات)عدا ما كان منها للمركبات الربية( - االت طرد مركزي - االت تنظيف كهربائية - االت 
الرفع - االت  امل�شغوط - م�شخات - االت خلط اخلر�شانة - االت  بالهواء  املنزلية - االت تعمل  الكهربائية  قطع االجهزة 
احلفر - االت تق�شيم - االت جتفيف - االت �شباغة - مولدات كهربائية - االت تنقيب املعادن - مطارق كهربائية - اجهزة 
رفع - امل�شاعد - حفارات - االت تعبئة - االت الطحن للمواد الغذائية - ا�شطوانات لاالت - االت ت�شنيع االلبان - غ�شاالت 
�شحون - االت التخل�س من النفايات - ع�شارات للفواكه - االت ت�شنيع الزجاج - اجهزة �شحب - مكائن وحمركات هيدرولية 
االت   - كهربائية  متحركة  -�شامل  خاطات   - حياكة  االت   - الكهربائية  املطبخ  االت   - ثاجات   - غ�شاالت   - كي  االت   -
تعبئة - االت تغليف - االت الورق - االت الدهان - مكاب�س الية - االت زراعية - االت طباعة - االت �شاحقات النفايات - االت 
تخرمي - االت لف املعادن - االت �شفط - االت �شطف - االت كن�س الطرق - االت ق�س  كهربائية - ماكينات خياطة - ماكينات 
غزل - االت �شغط للمعادن - االت كب�س - مكاب�س طباعة - االت طباعة - مكان�س كهربائية - غ�شاالت - �شخانات املاء - االت 
ال�شقل للمعادن - االت طاء - االت تنظيف  - ع�شارات غ�شيل - االت جنارة - مطاحن كهربائية منزلية - االت تعمل بالهواء 

امل�شغوط - مزالق للتخل�س من النفايات . 
الواق�عة بالفئة:7

و�شف العامة:كلمة )اخلوري( ا�شم علم مكتوب باللغة العربية واخللفية باللون االبي�س مكتوب بخط زخريف .  
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  يونيو 2013 العدد 10817

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

املودعة حتت رقم: 175280       بتاريخ:2012/6/18 م
با�ش��م:�شمارت ديزاين ذ.م.م .

الربيد   ، ف��اك�����س:026766972   - ه���ات���ف:026766700   - ������س.ب:27977   - ال�شام  ���ش��ارع   - وعنوانه:ابوظبي 
االلكرتوين .

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور(. 

الواق�عة بالفئة:42
و�شف العامة:العامة عبارة عن ا�شم ال�شركة مع �شلوغن خا�شة بها وعلى ي�شار ا�شم ال�شركة يوجد مربع 
كبري باللون االحمر بداخله نقطه زرقاء ويتداخل معه مربع �شغري باللون الربتقايل ومثلث �شغري باللون 

االزرق .  
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  يونيو 2013 العدد 10817

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1569   

 املنذر/  بنك ات�س ا�س بى �شي ال�شرق االو�شط املحدود 
 املنذر اليه: جوزيف كرمي ها�شميان    )جمهول حمل االقامة(  

يلتزم املنذر اليه مبوجب اتفاقية القر�س املرن ل�شراء املنازل املوؤرخة 4 اغ�شط�س 2008 وامل�شتندات االخرى 
مليون  )اثنن  اماراتي  2.125.945.66دره����م  وق��دره  مبلغ  بدفع  )املنذر(  البنك  مع  واملربمة  العاقة  ذات 

ومائة خم�شة وع�شرون الف وت�شعمائة خم�شة واربعون درهم و�شتون فل�س(
للمنذر  تاأمينياً  عقاريا  رهناً  مبنح  للدين  وك�شمان  ال��راه��ن(  )ب�شفته  اليه  املنذر  ق��ام  الدين  ه��ذا  مقابل   
)الرهن العقاري( وذلك على العقار ) ال�شقة ال�شكنية( رقم 303 الطابق الثالث، املبنى رقم )2( بناية لينك�س 
ب�شت تي 2، يف منطقة الثنية الثانية، الكائنة على االر�س رقم 16، دبي االمارات العربية املتحدة،  والتي تبلغ 
م�شاحتها 1734 قدم مربع وذلك مقابل مبلغ وقدره  2.070.000 درهم اماراتي ) اثنن ميلون و�شبعون الف 
درهم اماراتي(   وقدم ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح املنذر وفقا لاأ�شول لدى دائرة االرا�شي واالماك يف 

دبي بتاريخ 13 يوليو 2010.
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار 
لتنفيذ الرهن )ا�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باحكام املادة )25( من القانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف امارة دبي.
 والحقاً، فتو�شت حمكمة دبي االبتدائية )املحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ا�شعار الرهن عن طريق ن�شره يف 
ال�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر املنذر مبوجب هذا االعان املنذر اليها بانه يف حالة التق�شري يف ت�شديد 
الدين كاما خال دة ال تتجاوز ثاثن يوما بعد تاريخ ن�شر هذا االع��ان. �شيقوم املنذر بتنفيذ الرهن 
املنذر على  التوا�شل مع  اليه  للمنذر  العقار. ميكن  لبيع  امر  للح�شول على  املحكمة  اىل  وبالتقدم بطلب 

العنوان التايل �س.ب 66 دبي االمارات العربية املتحدة او على الرقم 3904722- 971-4  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1570   

 املنذر/  بنك ات�س ا�س بى �شي ال�شرق االو�شط املحدود 
 املنذر اليه: �شعيد مارع�شي        )جمهول حمل االقامة(  

يلتزم املنذر اليه مبوجب اتفاقية القر�س املرن ل�شراء املنازل املوؤرخة 14 يوليو 2008 واملوقعة بتاريخ 16 يوليو 
2008 وامل�شتندات  االخرى ذات العاقة واملربمة مع البنك )املنذر( بدفع مبلغ وقدره 1.086.681.94درهم 

اماراتي )مليون و�شتة وثمانون الف و�شتمائة وواحد وثمانون درهم واربعة وت�شعون فل�س(
للمنذر  تاأمينياً  عقاريا  رهناً  مبنح  للدين  وك�شمان  ال��راه��ن(  )ب�شفته  اليه  املنذر  ق��ام  الدين  ه��ذا  مقابل   
)الرهن العقاري( وذلك على العقار ) ال�شقة ال�شكنية( رقم 308 الطابق الثالث، املبنى رقم )2(    يف منطقة 
الثنية الثانية، الكائنة على االر�س رقم 5، دبي االم��ارات العربية املتحدة،  والتي تبلغ م�شاحتها 829 قدم 
مربع وذلك مقابل مبلغ وقدره  1.000.000 درهم اماراتي ) مليون درهم اماراتي  ( وقدم ت�شجيل هذا الرهن 

ل�شالح املنذر وفقا لاأ�شول لدى دائرة االرا�شي واالماك يف دبي بتاريخ 2 اغ�شط�س 2010.
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار 
لتنفيذ الرهن )ا�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باحكام املادة )25( من القانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف امارة دبي.
 والحقاً، فتو�شت حمكمة دبي االبتدائية )املحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ا�شعار الرهن عن طريق ن�شره يف 
ال�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر املنذر مبوجب هذا االعان املنذر اليها بانه يف حالة التق�شري يف ت�شديد 
الدين كاما خال دة ال تتجاوز ثاثن يوما بعد تاريخ ن�شر هذا االع��ان. �شيقوم املنذر بتنفيذ الرهن 
املنذر على  التوا�شل مع  اليه  للمنذر  العقار. ميكن  لبيع  امر  للح�شول على  املحكمة  اىل  وبالتقدم بطلب 
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                  اىل املنفذ �شدها: احلقائق للمقاوالت ����س.ذ.م.م مبا ان طالبي 
ب�شداد  الل��زام��ك  وذل��ك  ادن���اه-  بالك�شف  املو�شحة  التنفيذات  اق��ام��وا  التنفيذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خ��ال  به  املو�شحة  املبالغ 

�شتتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم الدعوىر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
45 درهم
45 درهم

  45 درهم
 45 درهم

235 درهم
235 درهم

  235 درهم
 235 درهم

4500 درهم
4500 درهم 
4500 درهم 

4500 درهم  

اجلهة طالبة التنفيذ 
علي نور تيكلو مياه

حممد ليتون مطيع الرحمن
 عا�شو مياه خر�شد علي

 �شوراته �شاركار بولن �شاركار 

2013/742 تنفيذ عمايل
2013/740 تنفيذ عمايل
2013/739 تنفيذ عمايل
2013/741 تنفيذ عمايل

م
1
2
3

 4

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                    اىل املدعي عليه/باك روز�س فوت �شبا �شنرت جمهول حمل 
املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقامو عليكم  املدعين قد  باأن  نعلنكم  االقامة 
ال�شاعة  املوافق 2013/6/19  اأدناه وحددت املحكمة لها جل�شة يوم االربعاء 

  8:30

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

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
1806/2013/13
1850/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
نوكان بوكراتوك
داروين هوي�شاجن

مبلغ املطالبة
4000 درهم �شامل تذكرة العودة
6000 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          يف الدعوى رقم 2013/361 مدين جزئي  

ال�شيدة/اآمال بنت احلبيب الن�شراوي 
 يرجى العلم بان بنك ام القيوين الوطني قد اقام �شدكم الدعوى 
مببلغ  ملطالبتكم  ابوظبي  جتاري  جزئي  مدين   2013/361 رقم 
اخلبري  مقر  يف  خربة  اجتماع  ح�شور  ارجو  لدى  درهم   35902
هاتف   دبي  جمارك  مقابل  امليناء  �شارع  بردبي-  دبي-  يف  الكائن 
ع�شر  احلادية  ال�شاعة   2013/6/17 االثنن  يوم   050-5257979

�شباحاً.
اخلبري /حممد مطر �شليم

اعـــالن اجماع خربة
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املتحدة  الواليات  امام  الباب  املك�شيك وكو�شتاريكا  تعادل  فتح 
لت�شدر املجموعة املوحدة يف الدور النهائي لت�شفيات منطقة 
املوؤهلة  والكاريبي(  والو�شطى  ال�شمالية  )اأمريكا  كونكاكاف 
الربازيل،  يف  القدم  لكرة   2014 العامل  كاأ�س  نهائيات  اىل 
وذلك بعد فوز االخرية بنما 2-�شفر يف اجلولة اخلام�شة يف 

�شياتل.
ورفع ابناء العم �شام ر�شيدهم اىل 10 نقاط من 5 مباريات، 
مقابل 8 نقاط لكل من املك�شيك وكو�شتاريكا، اذ كان التعادل 
وا�شنطن،  يف   ، ال�شابقة  اجلولة  يف  يخيم  نقاط(   7( بينهما 
احلقت الواليات املتحدة اخل�شارة االوىل ببنما بهديف جوزيه 
املدرب  التيدور )36( وادي جون�شون )53(، ليقرتب فريق 
االملاين يورغن كلينزمان من التاأهل اىل احلدث العاملي وهذا 

يف  ال��ت��وايل  على  مباريات  ث��اث  يف  اللتيدور  الثالث  ال��ه��دف 
الت�شفيات، بعد �شيام طويل.

وت��اأه��ل��ت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة 9 م���رات اىل ك��اأ���س ال��ع��امل، وهي 
ت�شارك يف احلدث العاملي منذ 1990 بدون انقطاع.

املك�شيك  تعادلت  مك�شيكو،  العا�شمة  يف  االزتيك  ملعب  على 
للمرة اخلام�شة يف 6 مباريات والرابعة بنتيجة �شلبية، لتتابع 

نتائجها العادية يف منطقة �شيطرت عليها تاريخيا.
واطلقت جماهري ال تري �شافرات اال�شتهجان بن ال�شوطن 
امل��درب خوان  باقالة  نهايتها  التاريخي، وطالبت يف  امللعب  يف 

مانويل ت�شيبو دي ال توري.
مرة   14 امل��ون��دي��ال  يف  �شاركت  التي  املك�شيك  ان  رغ��م  وعلى 
)خام�س دولة(، تتفوق بفارق االهداف عن هندورا�س، اال انها 

لعبت مباراة اكر ب�شبب م�شاركتها يف كاأ�س القارات املقبلة.
جامايكا  �شيفتها  على  ه��ن��دورا���س  ف���ازت  تيغو�شيغالبا،  ويف 
2-�شفر بهديف او�شكار غار�شيا )10( وروجر روخا�س )88(، 
ال  فيما  بنما،  نقطة عن  بفارق  نقاط   7 مع  رابعة  وا�شبحت 
فوزها  حتقيق  ع��ن  ع��اج��زة  ال��رتت��ي��ب  متذيلة  جامايكا  ت���زال 
االول واكملت جامايكا املباراة بع�شرة العبن بعد طرد ادريان 

ماريابا يف الدقيقة 76.
3 منتخبات م��ب��ا���ش��رة اىل  اول  ال��ن��ه��ائ��ي  ال����دور  وي��ت��اأه��ل م��ن 
النهائيات، يف حن يخو�س �شاحب املركز الرابع امللحق �شد 

نيوزيلندا بطل اوقيانيا.
املتحدة  الواليات  املقبل  الثاثاء  ال�شاد�شة  ويلتقي يف اجلولة 

مع هندورا�س وكو�شتاريا مع بنما.

الواليات املتحدة تت�شدر يف ت�شفيات الكونكاكاف للمونديال

ت�شلم معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
وتنمية املجتمع رئي�س الهيئة العامة 
الن�شخة  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية 
ي�شلط  اإم���ارات���ي  تقرير  م��ن  االأوىل 
االجتماعية  االآث�������ار  ع��ل��ى  ال�������ش���وء 
واالقت�شادية لاأعمال التطوعية يف 

الريا�شة.
وقام الدكتور حممد بن �شليم رئي�س 
ل��ل�����ش��ي��ارات ورئي�س  االإم������ارات  ن���ادي 
احتاد االإمارات لل�شيارات والدراجات 
ال��ت��ق��ري��ر ملعايل  ب��ت�����ش��ل��ي��م  ال���ن���اري���ة 
ب��ن م��ب��ارك وق���دم له  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ 
التقرير  نتائج  عن  �شاما  ملخ�شا 
ن���وع���ه يف  م���ن  االأول  ي��ع��ت��رب  ال�����ذي 
عامل ريا�شة ال�شيارات والذي يدعو 
لغر�س ثقافة التطوع يف كافة االأمم 
ت�شت�شيف  ال���ت���ي  ت��ل��ك  وب���االأخ�������س 
لها  مل��ا  عاملي  م�شتوى  على  فعاليات 

من مزايا كبرية.
واأث�������ن�������ى م����ع����ال����ي����ه ع����ل����ى اجل����ه����ود 
املتطوعن  على  لاإ�شراف  املبذولة 
وال���دور  وتوجيههم  وا�شت�شافتهم 
الكبري الذي لعبه النادي يف التوا�شل 
جامعة  مع  جنب  اإىل  جنبا  والعمل 

األ�شرت لتقدمي هذا التقرير.
واأ�شار معاليه اإىل اأهمية النتائج التي 
خرج بها التقرير واأو�شى باملوا�شلة 

ال���ن���ه���ج ودع�������ا خمتلف  ه������ذا  ع���ل���ى 
الريا�شية  واجل����ه����ات  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
لتبني برامج مماثلة.. وحث معاليه 
االنخراط يف هذه  االإماراتين على 
ل���دوره���ا يف تطوير  ن��ظ��را  ال���ربام���ج 
يف  ول���دوره���ا  ال�شخ�شية  م��ه��ارات��ه��م 

االرتقاء بالدولة واقت�شادها.
وخا�شة  مكثفة  درا���ش��ة  ع��ل��ى  وب��ن��اء 
ب��ط��ول��ة جائزة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  حل����دث 
االحت���������������اد ل������ل������ط������ريان ال�����ك�����ربى 
للفورميوال 1 ، اأبوظبي غراندبري 
التطوع يف  اأن ثقافة  التقرير  يظهر 
ال��ع��امل مت��ث��ل فر�شة  ب��ل��د ح���ول  اأي 
القرار  ول�شناع  لل�شناعات  ثمينة 
التناف�شية  ل���ت���ع���زي���ز  وامل���ن���ظ���م���ن 
ال���وط���ن���ي���ة ول�����ارت�����ق�����اء مب����ه����ارات 

املوظفن.
 82 يف  ن�شر  ال��ذي  التقرير  وطالب 
�شفحة مبزيد من الدعم احلكومي 
االأعمال  واأه���م���ي���ة  االأب����ح����اث  ل��ع��ق��د 
ال��ت��ط��وع��ي��ة يف ال���ري���ا����ش���ة ودوره�����ا 
املجتمع  يف  االإي���ج���اب���ي  ال���ت���اأث���ري  يف 
واالقت�شاد للدول امل�شيفة لاأحداث 

والفعاليات الريا�شية.
من  اأك����ر  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���ار 
با  عملوا  وم�شوؤول  متطوع   600
على  الفورموال1  بطولة  يف  مقابل 
حلبة مر�شى يا�س االأمر الذي �شاهم 

6 ماين  يف ت��وف��ري م��ا جم��م��وع��ه 
درهم  م��ل��ي��ون  و500  ال��ف��ا  و641 
دوالر  م��ل��ي��ون   1.81 ي��ع��ادل  م��ا  اي 
اأم���ري���ك���ي وذل�����ك ب��ع��م��ل��ه��م حل���وايل 
واأثناء  قبل  �شاعة  و448  الفا   53

الفعالية.
التقرير  و����ش���ع  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  ومت 
بتكليف وتوجيه من الدكتور حممد 
ب���ن ���ش��ل��ي��م رئ��ي�����س ن�����ادي االإم�������ارات 
فريق  ب��ن  م��ا  وبالتعاون  لل�شيارات 
من  اأع�����ش��اء  م��ن  م�شكل  متخ�ش�س 
وباحثن  لل�شيارات  االإم����ارات  ن��ادي 
م��ن ج��ام��ع��ة األ�����ش��رت اجل��ام��ع��ة التي 
تعترب من بن اأف�شل مراكز االأبحاث 

على م�شتوى اململكة املتحدة.
ي�شغل  ال��ذي  �شليم  وق��ال حممد بن 
االحتاد  رئي�س  نائب  من�شب  اأي�شا 
هذه  ان  ف���ي���ا  ل���ل�������ش���ي���ارات  ال�������دويل 
نوعها  م���ن  االأوىل  ه���ي  ال���درا����ش���ة 
االجتماعية  االآث�������ار  ت��ر���ش��د  ال���ت���ي 
التطوعية  ل��اأع��م��ال  واالق��ت�����ش��ادي��ة 
واأ�شاف  الفورموال1  ���ش��ب��اق��ات  يف 
اأن  ن��اأخ��ذ بعن االع��ت��ب��ار  اإن��ه عندما 
التطوع ميكنه التاأثري ب�شكل مبا�شر 
الدول  اقت�شادات  يف  مبا�شر  غري  اأو 
اأو اأكر التي مت  فاإن املاين ال�شتة 
توفريها يف بطولة االحتاد للطريان 
بالرقم  لي�شت  للفورموال1  الكربى 

النهائي اإمنا هي اإالأرقام الظاهرة لنا 
فح�شب. وقال انه علينا اأي�شا االأخذ 
ال�شياحة  يف  ال��زي��ادة  االع��ت��ب��ار  بعن 
واالنت�شار الوطني العايل باالإ�شافة 
اإىل الفر�س التجارية واال�شتثمارية 
ا�شت�شافة  م��ن  كنتيجة  ت��اأت��ي  ال��ت��ي 
الرغم  على  عاملية  ريا�شية  فعاليات 
ت��ظ��ه��ر يف  اأن ه����ذه االأرق�������ام ال  م���ن 
وذات  حقيقية  اأنها  اإال  هذه  درا�شتنا 

تاأثري كبري.
من  امل��زي��د  بعقد  التقرير  وي��ط��ال��ب 
االقت�شادية  االآث��ار  لتقييم  االأبحاث 
قطاع  يف  ل��ل��ت��ط��وع  واالج���ت���م���اع���ي���ة 
التي  ال��دول��ة  االإم����ارات  الريا�شة يف 
باتت تعترب اليوم مركزا ال�شت�شافة 
خال  من  وذل��ك  العاملية  الفعاليات 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  ب���ن  م���ا  ال��ت��ع��اون 
الثقافة  ووزارة  ال�شيارات  لريا�شة 
وال�������ش���ب���اب وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع وبن 

جميع النوادي واالحتادات.
ت���ق���دمي هذه  ���ش��ل��ي��م ان  اب����ن  وق�����ال 
القرار  ول�شناع  للحكومة  النتائج 
لتطوير  واأ�شا�شية  اأوىل  فيها خطوة 
يف  وغر�شه  التطوع  مفهوم  وتعزيز 
امل�شتقبل.  يف  االإم���ارات���ي���ن  ث��ق��اف��ة 
ملوؤ�ش�شة  خا�شة  �شكر  ر�شالة  ووج���ه 
وبرنامج  ال�شباب  لتنمية  االإم����ارات 
والدور  االجتماعي  للتطوع  تكاتف 

الكبري الذي تلعبه هذه املوؤ�ش�شات يف 
مواهبهم..  وتطوير  ال�شباب  تنمية 
م�شوؤولة  مل��وؤ���ش�����ش��ات  ن��ح��ت��اج  وق�����ال 
كهذه اذا ما اردنا االرتقاء مبجتمعنا 

وب�شبابنا .
ويف الوقت الذي يعترب فيه التطوع 
املفاهيم  م��ن  ال�����ش��ي��ارات  ري��ا���ش��ة  يف 
اأن��ه يعترب  اإال  اجلديدة يف االإم���ارات 
ال��را���ش��خ��ة يف مناطق  امل��ف��اه��ي��م  م��ن 
ال���ع���امل وب�����ات ي�شكل  اأخ������رى ح����ول 
ريا�شة  ���ش��ن��اع��ة  جن����اح  يف  اأ����ش���ا����ش���ا 
ال�شيارات نف�شها.. فعلى �شبيل املثال 
قام   2010 ال���ع���ام  يف  اإجن���ل���رتا  يف 
حوايل مليونا �شخ�س بالتطوع على 
االأ�شبوع يف  ل�شاعة واح��دة يف  االأق��ل 

خمتلف الن�شاطات الريا�شية.
ويف نيوزياندا تطوع حوايل 830 
الفعاليات  تنظيم  يف  �شخ�س  ال���ف 
 2006 ويف   2007 يف  الريا�شية 
يف ا���ش��رتال��ي��ا ت��ط��وع اأك���ر م��ن 1.7 
مليون ا�شرتايل للعمل يف الفعاليات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة. وي��ك�����ش��ف ال��ت��ق��ري��ر اأن 
الفورموال1  فعالية  يف  املتطوعن 
عال  بتعليم  يتمتعون  االإم�����ارات  يف 
ومعظمهم  م���ت���ق���دم���ة  وم������ه������ارات 
وي�شري   .. ك��ام��ل  ب�����دوام  م��وظ��ف��ون 
امل�شوؤولن  من  املائة  يف   81 اأن  اإىل 
ع��ل��ى تعليم  وامل��ت��ط��وع��ن حت�����ش��ل��وا 

تنفيذية  �شهادات  اأو  عال  اأو  جامعي 
اأو دبلوم واأن ما ن�شبته 82 يف املائة 

منهم موظفون بدوام كامل.
عملهم  اأن  اإىل  ي�����ش��ري  وال��ت��ط��ب��ي��ق 
فعالية  يف  وم�����ش��وؤول��ن  كمتطوعن 
اكت�شابهم  يف  ي�شاهم  الفورموال1 
وتنميتهم ملهارات جديدة يف خمتلف 
والتوا�شل  ك��ال�����ش��ام��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
واإدارة  ال��وق��ت  واإدارة  امل�شاكل  وح��ل 

املخاطر.
العمل  اأن  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  وي�������ش���ري 
ي���وؤث���ر  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ال���ت���ط���وع���ي يف 
االإماراتي  املجتمع  ع��ل��ى  ب��اإي��ج��اب��ي��ة 
الت�شويق  يف  ب���امل�������ش���اه���م���ة  وذل�������ك 

وجهة  اأنها  على  بالدولة  والتعريف 
اأي�شا  وي�شاهم  و�شياحية  اقت�شادية 
الوطني  وال��ف��خ��ر  ت��ع��زي��ز احل�����س  يف 
الدولة  حتققها  ال��ت��ي  ب����االإجن����ازات 
اإيجاد  ن��ح��و  ال��ع��م��ل  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ق���وى ع��ام��ل��ة اأك����ر م���ه���ارة وخ���ربة. 
كبري  ح�شان  ديفيد  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
والتمارين  الريا�شة  يف  املحا�شرين 
فريق  وع�����ش��و  األ�������ش���رت  ج��ام��ع��ة  يف 
تعزز  الدرا�شة  اإن  التنفيذي  البحث 
دور التطوع يف الفعاليات الريا�شية 
واآثارها على ال�شعيدين االجتماعي 

واالقت�شادي.
ال��دول باتت  العديد من  اإن  واأ�شاف 

تدرك اأهمية هذه العاقة التكاملية 
ثقافة  تر�شيخ  على  بالعمل  وب���داأت 
ال��ت��ط��وع وال����رتوي����ج ل��ه��ا ول���دوره���ا 
واإن���ه من  املجتمع  وال��ه��ام يف  الكبري 
بن  التقرير  نتائج  ن�شر  ال�شروري 
امل��ه��ت��م��ن وال��ع��ام��ل��ن يف ال��ق��ط��اع يف 
اأن ت�شمن  االإم���ارات. واأو�شح  دول��ة 
الربامج  يف  ال��ري��ا���ش��ة  يف  ال��ت��ط��وع 
�شي�شكل  االإم���������ارات  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
تقدما هاما وكبريا وال�شيء نف�شه يف 
حال قامت الهيئات احلكومية بتبني 
بها جهات مثل  تقوم  التي  ال��ربام��ج 
نادي االإمارات لل�شيارات واال�شتفادة 

منها لتحقيق هذه االأهداف.

نهيان بن مبارك يت�شلم الن�شخة االأوىل من تقرير اإماراتي حول اأهمية االأعمال التطوعية يف الريا�شة

•• العني- الفجر :

اأع��ل��ن ن���ادي ال��ع��ن ل��ك��رة ال��ق��دم عن 
ت���ع���اق���ده ر����ش���م���ي���اً م����ع ق���ائ���د فريق 
اجلزيرة اإبراهيم ديايكيه 31 عاماً 
املوؤمتر  وذلك خال  مو�شمن،  ملدة 
االأول  اأم�س  انعقد  ال��ذي  ال�شحفي 
اأبوظبي،بح�شور  يف  االحت��اد  باأبراج 
حممد عبيد حمدون ع�شو جمل�س 
اإدارة نادي العن لكرة القدم، ووقع 
ال��ع��ق��د م��ع ال��اع��ب خ���ال املوؤمتر 
التنفيذي  امل��دي��ر  الكندي  اإب��راه��ي��م 
ل��ك��رة القدم،  ال��ع��ن  ن����ادي  ل�����ش��رك��ة 
حمدون  ك�شف  العقود  توقيع  وبعد 
يحمل  ال���ذي  ال��اع��ب  قمي�س  ع��ن 
املوؤمتر  ح�����ش��ر  ك��م��ا   .  18 ال���رق���م 
رئي�س  العامري،  نخريات  بن  حمد 
اإع�����ادة ه��ي��ك��ل��ة �شركات  ف��ري��ق ع��م��ل 
بالنادي،  امل��ايل  امل�شرف  العن  ن��ادي 
واأقطاب نادي العن �شعيد بن بدوه 
و  ال��ع��ي��ن��اوي��ة،  ال�����ش��رف  هيئة  ع�شو 
ال�شرف  هيئة  ع�شو  العامري  را�شد 
ال����ع����ي����ن����اوي����ة.  وا����ش���ت���ه���ل امل����وؤمت����ر 
ع��ب��ي��د حمدون  ال�����ش��ح��ف��ي حم��م��د 
بكلمة عرب خالها عن بالغ تقدير 
جمل�س اإدارة نادي العن لكرة القدم 
بداية من  ن��ادي اجل��زي��رة  اإدارة  اإىل 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن زاي����د اآل 
املنطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
للنادي  الفخري  الرئي�س  الغربية 
ال�شيخ  و�شمو  ال�شرف،  هيئة  رئي�س 

ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ش��ور 
رئي�س جمل�س ال��وزراء، وزير �شوؤون 
الرئا�شة رئي�س النادي، النادي نائب 
وال�شيخ  ال�������ش���رف،  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
حممد بن حمدان بن زايد اآل نهيان 
نادي  ���ش��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اجلزيرة لكرة القدم، للموافقة على 
اإىل  ال��اع��ب  ان��ت��ق��ال  اإك��م��ال �شفقة 
اأتوجه  اأن  يفوتني  وال  العن،  ن��ادي 
بكلمات ال�شكر لاعب نف�شه موؤكداً 
اأنه اختار الدفاع عن قمي�س العن 

خال اال�شتحقاقات املقبلة.
باإمكانه  دياكيه  ب��اأن  ح��م��دون  واأك���د 
متثيل االإ�شافة املرجوة اإىل الفريق 
ب�شخ�شيته القيادية اجليدة وخربته 
الفنية  واإمكانياته  الكبرية  امليدانية 

العبي  اأغلب  اأن  خ�شو�شاً  العالية، 
العن من ال�شباب، وباإمكان الفريق 
اال�شتفادة من خربة الاعب دياكيه 
على  املقبلة  املهمة  اال�شتحقاقات  يف 

ال�شعيدين املحلي والقاري.
على  كلمته  خال  حمدون  وحر�س 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ق��ل حت��ي��ات 
ال�شيخ  ال���ق���دم  ل���ك���رة  ال���ع���ن  ن�����ادي 
ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د ب���ن خ���ال���د اآل 
كافة،  االإع�������ام  ل��و���ش��ائ��ل  ن���ه���ي���ان، 
تقديراً جلهودها الافتة يف تغطية 

االأحداث الريا�شية بالدولة.

دياكيه : خطوة مهمة 
وب����دوره ع��رب الع��ب ال��ع��ن اجلديد 
اإب��راه��ي��م دي��اك��ي��ه ع��ن ب��ال��غ �شعادته 

 ، ال��زع��ي��م  ���ش��ف��وف  اإىل  بان�شمامه 
م��ع��رب��اً ع��ن ام��ت��ن��ان��ه وت��ق��دي��ره اإىل 
�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان 
م�شت�شار االأمن الوطني نائب رئي�س 
اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
العن  ن���ادي  لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب 
النائب االأول لرئي�س هيئة ال�شرف، 
الكبري  على رعاية �شموه واهتمامه 

بالريا�شة والريا�شين.
ي�����درك جيداً  ب���اأن���ه  دي���اك���ي���ه  واأك������د 
بعد  ينتظره  ال���ذي  ال��ت��ح��دي  حجم 
االأندية  اأف�شل  اأح��د  اإىل  ان�شمامه 
على م�شتوى القارة االآ�شيوية ولي�س 
و�شخ�شياً  فح�شب،  االإم����ارات  دول��ة 
اأت��ط��ل��ع اإىل ت��ق��دمي اأف�����ش��ل م��ا لدي 
اأ�شتطيع  حتى  اجل��دي��د  فريقي  م��ع 

اأن اأكون عند ح�شن ظن اإدارة النادي 
القدم  ك���رة  اأن الع���ب  واأو����ش���ح  ب���ي. 
البطوالت  اإىل حتقيق  الذي يتطلع 
دائماً  التتويج  والتواجد يف من�شات 
البد اأن يفكر يف االن�شمام اإىل فريق 
ال��ع��ن، ���ش��اح��ب االإجن����ازات  بحجم 

املحلية والقارية غري امل�شبوقة.

�شكرا   : حمــمــد  بــن  عــبــداهلل 
للجزيرة 

ب��ن حممد بن  ع��رب ال�شيخ ع��ب��داهلل 
اإدارة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  خالد 
ن���ادي ال��ع��ن ل��ك��رة ال��ق��دم ع��ن بالغ 
ال�شيخ  �شمو  اإىل  وتقديره  امتنانه 
اآل ن��ه��ي��ان ممثل  ح��م��دان ب��ن زاي����د 
احلاكم يف املنطقة الغربية الرئي�س 

الفخري لنادي اجلزيرة رئي�س هيئة 
بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  ال�شرف، 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الوزراء، وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س 
النادي، نائب رئي�س جمل�س ال�شرف، 
وال�شيخ حممد بن حمدان بن زايد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 
ن��ادي اجل��زي��رة لكرة ال��ق��دم، ملباركة 

�شفقة انتقال الاعب اإىل العن.
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وام��ت��دح 
ال����ع����ن اح����رتاف����ي����ة ����ش���رك���ة ن�����ادي 
القدم  ل��ك��رة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  اجل���زي���رة 
حمدان  ب��ن  حممد  ال�شيخ  برئا�شة 
اآلية  اأن  م��وؤك��داً  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
املفاو�شات  ف����رتة  خ����ال  ال��ت��ع��ام��ل 
جانب  من  متميز  نحو  على  م�شت 

كل االأطراف. 
حممد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  وحر�س 
لقاء العب  نهيان على  اآل  بن خالد 
دياكيه،  اإب���راه���ي���م  اجل���دي���د  ال��ع��ن 
على هام�س املوؤمتر ال�شحفي الذي 
انعقد م�شاء اليوم لاإعان التعاقد 
معه ر�شمياً وهناأ رئي�س جمل�س اإدارة 
ن���ادي ال��ع��ن ل��ك��رة ال��ق��دم، الاعب 
الفريق،  ���ش��ف��وف  اإىل  ب��االن�����ش��م��ام 
خال  اجل��ه��ود  مب�شاعفة  وط��ال��ب��ه 
امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة ل��ل��م�����ش��اه��م��ة مع 
زمائه الاعبن يف حتقيق اأهداف 
اللقاء معايل را�شد  النادي. وح�شر 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال����ه����اج����ري  م����ب����ارك 
لكرة  ال���ع���ن  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
القدم، و حمد بن نخريات العامري، 

اإع������ادة ت�شكيل  ف��ري��ق ع��م��ل  رئ��ي�����س 
امل�شرف  العن،  نادي  �شركات  هيكلة 
عبيد  حممد  و�شعادة  للنادي،  املايل 
نادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ح��م��دون، 
عبيد  حممد  و  ال��ق��دم،  لكرة  العن 
لكرة  االأول  ال��ف��ري��ق  م�شرف  ح��م��اد 
ال���ق���دم ب���ال���ن���ادي، وق��ط��ب��ا ال���ن���ادي 
وع�شوا هيئة ال�شرف بالنادي �شعيد 
ب��ن ب����دوه ورا����ش���د ال��ع��ام��ري. وقال 
ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن خالد 
�شحفية  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ن��ه��ي��ان  اآل 
ي�شعى  ال��ذي��ن  ال��اع��ب��ن  جميع  اإن 
النادي للتعاقد معهم بهدف تعزيز 
�شفوف الفريق االأول خال الفرتة 
املقبلة يتم وفقاً لروؤية املدير الفني 
االحرتاف  جلنة  وت��و���ش��ي��ات  للعن 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأك��د  بالنادي. 
نادي العن لكرة القدم اأن احل�شور 
املن�شرم،  امل��و���ش��م  يف  اجل���م���اه���ريي 
لاأمة  احلقيقي  احل��ج��م  ي���وازي  ال 
مب�شاندتها  عرفت  التي  العيناوية 
للفريق،  ال��ك��ب��ري  ودع��م��ه��ا  ال��اف��ت��ة 
لقوة  الرئي�س  امل�شدر  تعترب  والتي 
م���ب���اري���ات���ه على  ج��م��ي��ع  ال���ع���ن يف 
امل�����ش��ت��وي��ن امل��ح��ل��ي وال���ق���اري، علماً 
باأن �شعة ملعب هزاع بن زايد تعادل 
�شعف �شعة ملعب القطارة، واملوؤكد 
اأن العن ال ميكن اأن يناف�س على اأي 
لذلك  جمهوره،  ع��ن  بعيداً  بطولة 
ب�شورة  الفريق  يدعموا  اأن  اأمت��ن��ى 

اأكرب يف املو�شم املقبل.

العني يعلن تعاقده ر�شميًا مع دياكيه ملدة مو�شمني 

حمدون : نادي اجلزيرة ي�شتحق التقدير وال�شفقة ناجحة بكل املقايي�س

تختتم �شباح اليوم ور�س العمل التي تنظمها 
الدويل  دب��ي  ل��ط��واف  املنظمة  العليا  اللجنة 
توا�شلت  والتي  ت��ور  دب��ي  الهوائية  للدراجات 
يوميا منذ التا�شع من يونيو اجلاري بح�شور 
رئي�س واأع�شاء اللجنة العليا املنظمة للحدث ، 
حيث �شيتم اليوم التعريف مبعايري ومتطلبات 
التي  ال�شركات  ملمثلي  وم�شتوياتها  ال��رع��اي��ة 
ت��رغ��ب يف راع��ي��ة ه���ذا احل����دث ال��ك��ب��ري الذي 
ن��وع��ه يف دول����ة االإم�����ارات  ���ش��ي��ك��ون االأول م��ن 
العربية املتحدة واالأعلى ت�شنيفا يف قارة اآ�شيا. 
ومت يف ور�س العلم عر�س ومناق�شة متطلبات 
تنظيم هذا الطواف الكبري الذي �شي�شتمر ملدة 
اأربعة اأيام خال الفرتة من 5 اإىل 8 فرباير 
الدراجن  اأف�شل  م��ن  نخبة  مب�شاركة  املقبل 
والفرق العاملية ، كما مت عر�س ال�شعار الر�شمي 
للحدث الذي اعتمده املكتب التنفيذي ملجل�س 
دب����ي ال��ري��ا���ش��ي و ���ش��ي��ت��م ا���ش��ت��خ��دام��ه طوال 

ال�شنوات املقبلة من عمر ال�شباق.

وج����رت ور�����س ال��ع��م��ل مب�����ش��ارك��ة ف��ري��ق عمل 
ال�شهرية  االيطالية   RCS sport �شركة 
نظرا  ال�شباق  تنظيم  يف  امل�شاركة  تتوىل  التي 
ع��دد من  تنظيم  ال��ك��ب��رية يف جم��ال  خلربتها 
اأف�شل �شباقات الدراجات الهوائية العاملية ويف 
دي  ج��ريو  ال���دويل  ايطاليا  ط���واف  مقدمتها 
ايتاليا الذي يعد ثاين اأهم �شباقات الدراجات 
االجتماع  يف  مت  ح��ي��ث   ، ال��ع��امل  يف  ال��ه��وائ��ي��ة 
مناق�شة م�شئوليات اللجان العاملة يف الطواف 
الرتويج  جم����ال  يف  ال��ع��م��ل  ف����رق  وواج����ب����ات 

والت�شويق والعمليات واالإعام ، وغريها.
املقرتحة  املواقع  العمل مناق�شة  ور�س  ومت يف 
لت�شييد القرية اخلا�شة بال�شباق والتي �شتكون 
يف مكان مميز وحيوي ، وكذلك م�شار املراحل 
االأربع للطواف حيث مت و�شع م�شار كل مرحلة 
وحتديد م�شافتها بحيث مير املت�شابقون عرب 
املناطق احلديثة والقدمية يف اإمارة دبي وعرب 
خمتلف ال�شوارع واملعامل ال�شياحية التي باتت 

رمزا للتطور ال�شياحي والعمراين يف دبي ويف 
مقدمتها برج خليفة و برج العرب ، وكذلك مت 
و�شع م�شار الإحدى مراحل الطواف من قلب 

مدينة دبي و�شوال اإىل حّتا.
للطواف  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  واأك���د 
مراحل  م�شار  م��رور  اأهمية  على  االجتماع  يف 
ال�����ش��ب��اق يف معظم م��ن��اط��ق دب���ي م��ن اأج���ل ان 
يرى العامل عرب و�شائل االإعام حجم التطور 
ال���ع���م���راين ال��ه��ائ��ل ال�����ذي ي��ع��م م��ن��اط��ق دبي 
وامل�شتوى  الهند�شة  جمال  من  فريد  وبنمط 
التوا�شل  على  اأك���د  كما   ، التنفيذ  يف  ال��ع��ايل 
مع جميع اجلاليات القاطنة يف دولة االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ع��م��وم��ا ودب�����ي ع��ل��ى وجه 
الطواف وم�شاهدة  ملتابعة مراحل  اخل�شو�س 
نخبة ال���دراج���ن وه���م ي��ط��وف��ون ���ش��وارع دبي 

ويتناف�شون على لقب الطواف.
ال��ت�����ش��ورات اخل��ا���ش��ة بنقطة  ك��م��ا مت و���ش��ع 
ان���ط���اق ك���ل م��رح��ل��ة م���ن م���راح���ل الطواف 

وب��ح��ف��ل ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ط��ري��ق��ة مبتكرة 
وتن�شجم مع حر�س دبي على التميز دائما.

اأي��ام ور���س العمل مناق�شة  ومت يف كل يوم من 
التنظيم  عملية  ج��وان��ب  م��ن  جانب  تفا�شيل 
املتطلبات  حت��دي��د  فيها  ومت  تفا�شيلها  ب���اأدق 
ال�شباقات  اأرق����ى  يف  ب��ه��ا  امل��ع��م��ول  التنظيمية 
ال��ع��امل��ي��ة وحت���دي���د م�����ش��ئ��ول��ي��ة ك���ل ط����رف من 
التفا�شيل  ج��م��ي��ع  م��ن��اق�����ش��ة  و  االأط����������راف 
ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع املعايري  واالت����ف����اق ع��ل��ي��ه��ا مب���ا 
ال��دول��ي��ة وم�����ش��ت��وى اجل����ودة ال���ذي ب���ات مييز 
ي��ت��م تنظيمها يف  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  االح�����داث 
ودبي  عموما  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
ور�شة  تنظيم  اأم�����س  ي���وم  ح��ي��ث مت   ، حت��دي��دا 
عمل يف جمايل الت�شويق واالإعام وموا�شفات 
التي  االإعامية  واخلدمات  التلفزيوين  البث 
الذين  االإع��ام��ي��ن  لع�شرات  تقدميها  �شيتم 
ملتابعة  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  �شيح�شرون 

ال�شباق وبث تفا�شيله ملختلف دول العامل.

ختام ور�س عمل طواف دبي الدويل للدراجات الهوائية اليوم

اللجنة العليا املنظمة ت�شتعر�س م�شار مراحل الطواف واال�شتعدادات التنظيمية وتلتقي الراغبني يف رعاية احلدث

مي�شي م�شتاء من اللعب يف االإكوادور 
اعترب االرجنتيني ليونيل مي�شي، اف�شل العب يف العامل يف االعوام االربعة االخرية، ان مواجهة االكوادور 

على ار�شها يف ت�شفيات مونديال 2014 لكرة القدم كان �شعبا نظرا الرتفاع امللعب عن �شطح البحر.
1-1 واقرتاب االرجنتن من التاأهل اىل املونديال الربازيلي:  وقال مي�شي بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 
انهيت  لكن  البداية  يف  ب�شعوبة  تنف�شت  عادلوا.  ثم  االول  الهدف  �شجلنا  ال�شعوبة  غاية  يف  هنا  اللعب 
املباراة ب�شكل جيد اعتقدت ان اللعب على هذا االرتفاع قد يكون اكر �شعوبة االكوادوريون اقوياء بدنيا 
ومن ال�شعب التغلب عليهم هنا. لقد عانينا كثريا . وكان بو�شع االرجنتن ان حت�شم امرها وانتزاع بطاقة 
التاأهل اىل النهائيات لو خرجت فائزة على االك��وادور على علو �شاهق يف كيتو، امام فريق ميلك �شجا 
مثاليا على ملعبه الذي يرتفع 2800 م عن �شطح البحر ما يجعل املنتخبات الزائرة تعاين من نق�س 
يف االوك�شيجن. ومل ي�شارك مي�شي ا�شا�شيا النه مل يتعاف متاما من ا�شابة بتمزق ع�شلي يف ال�شهرين 
. مل  التعادالت  على  معتادين  ا�شبحنا  امل��ب��اراة:  نهاية  على  �شاعة  ن�شف  قبل  بديا  دخل  اذ  االخريين، 

ن�شتغل الفراغات يف ال�شوط االول، لكن املهم اننا اقرتبنا من التاأهل .



الفجر الريا�ضي

18

اخلميس   -  13   يونيو    2013 م    -    العـدد    10817
Thursday    13    June     2013  -  Issue No   10817

الوقن  منطقة  يف  الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  ينظم 
اليوم  فعاليات  اخلمي�س  اليوم  �شباح  العن  مبدينة 
املفتوح لذوي االحتياجات اخلا�شة وذلك  الريا�شي 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية االإن�شانية 

وذوي االحتياجات اخلا�شة.
وتقام الفعاليات يف نادي الوقن الريا�شي من ال�شاعة 
و�شط  الظهر،  بعد  الثانية  وحتى  �شباحا  العا�شرة 
م�شاركة كبرية من فئة ذوي االحتياجات اخلا�شة يف 

الغربية،  واملنطقة  والعن  وابوظبي  الوقن  منطقة 
كما �شيت�شمن الربنامج اقامة العديد من االأن�شطة 
الريا�شية من بينها البولينج، كرة ال�شلة، كرة القدم، 
التي  الرتفيهية  ال��ف��ق��رات  بجانب  ال��ط��اول��ة،  تن�س 
على  التذكارية  والهدايا  اجلوائز  تقدمي  بن  تتنوع 

امل�شاركن واملتابعن من الفئات املجتمعية االأخرى.
وي����ويل جم��ل�����س اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
االإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  العليا  زاي���د  م��وؤ���ش�����ش��ة  �شريكه 

لتج�شيد  كبرية  اأهمية  اخلا�شة  االحتياجات  وذوي 
الربامج الريا�شية امل�شرتكة والبطوالت وامل�شابقات 
املجتمع  يف  االإرادة  فر�شان  اندماج  لتحقيق  الهادفة 
االجتماعية  املنا�شبات  جميع  يف  ح�شورهم  وتعزيز 
وتر�شيخ  بينهما  التعاون  اأوا�شر  وتنمية  والريا�شية 
اأهمية  على  والتاأكيد  ال�شحية  الريا�شية  املفاهيم 
االإمرا�س  من  للحد  يومي  حياة  كاأ�شلوب  الريا�شة 

واملعوقات التي توجه م�شريتهم.

بتنظيم جمل�س اأبوظبي الريا�شي 

الوقن ت�شهد فعاليات اليوم الريا�شي املفتوح لذوي االحتياجات اخلا�شة 

عقدت اجلمعية العمومية الحتاد دول جنوب �شرق اأ�شيا 
لل�شطرجن )االآ�شيان( اجتماعها ال�شنوي م�شاء اأول من 
للنا�شئن  االأ�شيان  بطولة  هام�س  على  تايلند  يف  اأم�س 
 14 من  نا�شئ   400 من  قيا�شية  م�شاركة  ت�شهد  التي 

دولة.
دعمها  اإع��ان  لاأ�شيان  العمومية  قررت اجلمعية  وقد 
الكامل ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط اآل 
ومطالبتها  لل�شطرجن  االأ�شيوي  االحت��اد  رئي�س  نهيان 
م��ن�����ش��ب��ه كرئي�س  واال����ش���ت���م���رار يف  ب��ال��رت���ش��ح  ل�����ش��م��وه 
االحتاد  اإن��ت��خ��اب��ات  خ���ال  ال�����ش��ف��راء  ال��ق��ارة  ل�شطرجن 
االأ�شيوي املزمع اإجراوؤها يف �شهر اأغ�شط�س-اآب 2014 

وق��د حظي ذل��ك ب��اإج��م��اع 12 دول��ة اأع�����ش��اء يف منطقة 
االأ�شيان لدول جنوب �شرق اأ�شيا وهي الفلبن واأندون�شيا 
وماليزيا و�شنغافورة و�شلطنة بروناي وكمبوديا والو�س 

وماينمار وتايلند وفيتنام .
ال�شيخ  اإ�شتمرار  االأ�شيان على �شرورة  اإجماع دول  وجاء 
االأ�شيوي  ال�����ش��ط��رجن  ق��م��ة  ع��ل��ى  �شخبوط  ب��ن  �شلطان 
�شهدها  التي  الهائلة  والطفرة  الكبرية  النجاحات  بعد 
بن  �شلطان  ال�شيخ  رئا�شة  ظ��ل  يف  االأ���ش��ي��وي  ال�شطرجن 
�شخبوط لاحتاد االأ�شيوي للعبة حيث قدم �شموه دعما 
ماليا للبطوالت الر�شمية وقام بزيارات ميدانية عديدة 
ل��ل��دول االأ���ش��ي��وي��ة وال��ت��ق��ى م��ع ع��دد م��ن روؤ���ش��اء الدول 

جهود  لدعم  الريا�شة  عن  وامل�شئولن  ال��وزراء  وروؤ�شاء 
من  العديد  تنظيم  اإىل  باالإ�شافة  اللعبة  ن�شر  وبرامج 
اأرجاء  ال��دورات التدريبية للحكام واملدربن يف خمتلف 
القارة لتاأهيل واإعداد الكوادر الفنية يف خمتلف البلدان 
االأ�شيوية وذلك يف اإطار توجيهات �شموه لدعم وتطوير 

اللعبة يف القارة ال�شفراء .
وبتوجيهات من ال�شيخ �شلطان بن �شخبوط ، قام االأمن 
ب��ج��والت مكوكية  لل�شطرجن  االأ���ش��ي��وي  ل��احت��اد  ال��ع��ام 
�شملت العديد من الدول االأ�شيوية يف منطقة االأ�شيان 
تنفيذ  ملتابعة  اآ�شيا  وغ��رب  وو���ش��ط  �شمال  دول  وك��ذل��ك 

خطط وبرامج تطوير اللعبة يف خمتلف اأنحاء القارة.

دخلت  فقد  �شخبوط  بن  �شلطان  ال�شيخ  وبف�شل جهود 
اللعبة يف ال�شعودية وجزر املالديف وبوتان وجوام وجزر 

�شلمون.
االآ�شيوي  االحت��اد  رئي�س  نائب  بتكليف  �شموه  وجه  كما 
وكذلك  ال�شرقية  تيمور  ملف  مبتابعة  اأب��ون��دو  كا�شتو 
ت��ك��ل��ي��ف االأم�����ن ال���ع���ام مب��ت��اب��ع��ة م��ل��ف��ي ���ش��ل��ط��ن��ة عمان 
وكوريا ال�شمالية و�شوال اإىل اأن تغطي رقعة ال�شطرجن 
االأ�شيوي ، كافة البلدان االآ�شيوية وتاأتي هذه املبايعة يف 
الوقت الذي مل يح�شم فيه ال�شيخ �شلطان بن �شخبوط 
اأمر تر�شحه خال االنتخابات التي جتري العام املقبل 
م�شاحبة لاأوملبياد العاملي يف مدينة ترم�شو بالرويج.

ح�شن علي وقع علي عقد انتقاله لاإمارات م�شاء اأم�س 
التعاقدات  اأع�شاء جلنة  النادي بح�شور  االول يف مقر 
بالنادي عدنان علي الزعابي واأحمد يو�شف بن دروي�س 
ال�شم�شي  ح�����ش��ن  وحم���م���ود  ال��ن��ع��ي��م��ي  ي��و���ش��ف  وع���ل���ي 

وبح�شور الاعب ووكيله.
اإم��ك��ان��ات فنية ع��ال��ي��ة وخ���ربة عري�شة  ل��دي��ه  ال��اع��ب 
اإ�شافة  و�شي�شكل  وال��اع��ب��ون،  ال��ن��ادي  منها  �شي�شتفيد 

للفريق خال املو�شم القادم.
يف اأول ت�شريح لاعب ح�شن علي اإبراهيم بعد اإنتقاله 

لفريق االإمارات حتدث الاعب قائا:
اأكر جديه  اإنتقايل لنادي االإم��ارات الأنه كان  اإن �شبب 
نادي  اأن  اإثنان  عليه  اليختلف  وه��ذا  واأي�شا  غ��ريه  من 
االإم��ارات من االأندية العريقه يف االإم��ارات واأن��ا هنا ال 
اأح�س بفروق بيني وبن اإخواين العبن نادي االإمارات 
واأمتنى اأن اأكون اإن�شاء اهلل خفيف على قلوب اجلماهري 
االإماراتية واإن�شاء اهلل راح اأحاول اأن اأقدم امل�شتوى الذي 
االإدارة  ظ��ن  ح�شن  عند  اأك���ون  واأن  اجل��م��اه��ري  ير�شي 

واجلمهور.

اإجماع على رئا�شته لالحتاد القاري

عمومية جمموعة االآ�شيان تدعم �شلطان بن �شخبوط لرئا�شة �شطرجن اآ�شيا

ح�شن علي اإبراهيم يوقع ر�شميًا لنادي االإمارات

اقتن�س نقطة املكافاأة يف اجلولة الأوىل من �شباق روت دي برين�شي�س 2013 

قارب الطريان الُعماين-م�شندم يت�شدر قائمة القوارب العابرة مل�شيق جبل طارق

قرر نادي ملقة اال�شباين التعاقد مع املدرب االملاين برند �شو�شرت 
لي�شرف على فريقه االول يف املو�شم املقبل، بح�شب ما ذكرت ال�شحف 
بدون عمل  �شو�شرت )53 عاما(  يزال  االربعاء وال  ام�س  اال�شبانية 

منذ اقالته يف اذار-مار�س 2011 من ب�شيكتا�س الرتكي.
الذي  بيليغريني  م��ان��وي��ل  الت�شيلي  م��ن  ب���دال  ���ش��و���ش��رت  و���ش��ي��ح��ل 
الدوري  بطل  و�شيف  �شيتي  مان�ش�شرت  اتفاق مع  اىل  تو�شله  اعلن 

االنكليزي لكرة القدم خلفا لايطايل روبرتو مان�شيني.
لكن �شو�شرت لن يتمكن من قيادة الفريق يف م�شابقة اوروبية بعدما 
فر�شها  التي  العقوبة  الثاثاء  الريا�شي  التحكيم  حمكمة  اك��دت 
ال��دوري االوروب���ي )يوروبا  االحت��اد االوروب���ي عليه باال�شتبعاد عن 
الق�شاة  وا���ش��در  امل��ال��ي��ة.  م�شكاته  ب�شبب  املقبل  امل��و���ش��م  يف  ل��ي��غ( 
الثاثة الذين ا�شتمعوا اىل الق�شية يف 4 حزيران-يونيو يف لوزان، 

حكمهم بتثبيت قرار االحتاد االوروب��ي دون ك�شف اال�شباب املوجبة 
التي �شتن�شر الحقا، ح�شب ما او�شحت املحكمة.

وكان ملقة الذي و�شل اىل ربع نهائي الن�شخة االخرية من م�شابقة 
دوري ابطال اوروبا يف اول م�شاركة اوروبية له، ابرز �شحايا �شيا�شة 
امل�شاركة  م��ن  ح��رم  اذ  ال��ق��اري  ل��احت��اد  اجل��دي��دة  املالية  ال�شفافية 
امل�شابقتن  اح��دى  اىل  فيها  يتاأهل  التي  املقبلة  امل��رة  يف  االوروب��ي��ة 
م�شتحقات  دف��ع  ع��ن  تخلفه  ب�شبب  وذل���ك  ع��ام��ن  ومل���دة  القاريتن 
، بطل  امل���اك االب��ي�����س  امل��وع��د. ول��ع��ب �شو�شرت  العبيه ودي��ون��ه يف 
1980 مع ب��اده، يف �شفوف بر�شلونة وري��ال مدريد  كاأ�س اوروب��ا 
واتلتيكو مدريد اال�شبانية يف ثمانينيات وت�شعينيات القرن املا�شي، 
قبل ان ي�شتهل م�شريته التدريبية مع فورتونا كولن )درجة ثانية( 

عام 1997.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شام�شي  عبيد  ث��اين  اأك���د 
نادي احلمرية الثقايف الريا�شي على �شعي النادي 
اإىل تعزيز اجلانب الثقايف واالجتماعي واالرتقاء 
تفعل  جمتمعية  كموؤ�ش�شة  ال��ن��ادي  ب��دور  ال��دائ��م 
جنبا  لت�شري  واالج��ت��م��اع��ي��ة  الثقافية  االأن�����ش��ط��ة 
اإىل ج��ن��ب م��ع االن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة واأ����ش���ار اإىل 
ال��ن��ه��ج تنبع م��ن عميق  ال��ن��ادي يف ه���ذا  اأن روؤي����ة 
االهمية  الثقافية  اجلوانب  اإي��اء  باأهمية  اإميانه 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ب��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب  ا���ش��رت���ش��ادا 
ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
حفظه  ال�شارقة  حاكم  ل��احت��اد  االع��ل��ى  املجل�س 
اهلل ورعاه باأهمية قيام االندية بدورها يف املجال 
براجمها  خمتلف  رف��د  يف  اأدائ��ه��ا  وتنمية  الثقايف 

بالنواحي املعرفية الازمة .
جاء ذلك خال قيامه م�شاء اأم�س بتكرمي اللجنة 
مب�شابقة  وفوزها  ال�شتحقاقها  بالنادي  الثقافية 
كاأ�س التفوق لاندية وكاأ�س اأف�شل جلنة ثقافية 
العامة  الهيئة  نظمتها  والتي  عملها  منظومة  يف 
لرعاية ال�شباب والريا�شة الأندية الدولة قاطبة. 

ال�شام�شي  عبيد  م��ن  ك��ا  ال��ت��ك��رمي  حفل  ح�شر 
ع�شو  ال�شام�شي  غ��امن  ورا���ش��د  العام  ال�شر  اأم��ن 
جمل�س االدارة واأع�شاء اللجنة الثقافية وحممد 

متويل ال�شكرتري بالنادي.
وهناأ ثاين ال�شام�شي اأ�شرة نادي احلمرية واللجنة 
تتويجا  ياأتي  وال��ذي  االجن��از  ه��ذا  على  الثقافية 
ا�شرتاتيجية  ل��دع��م  ال��ع��ط��اء  ك��ب��رية م��ن  مل��رح��ل��ة 
الثقافية واالجتماعية والتي  النادي يف اجلوانب 
قدمت طوال الفرتة املا�شية يف م�شرية �شهد لها 
ح�شول  اأن  اإىل  .واأ�شار  والتميز  بالنجاح  اجلميع 
نادي احلمرية على كاأ�س التفوق لاندية وكاأ�س 
منظومة عمل اللجنة الثقافية ميثل ثمرة جهود 
جمل�س  من  ابتداء  اجلميع  فيها  �شارك  خمل�شة 
اإثراء  يف  للنادي  املنت�شبن  وجميع  ال��ن��ادي  اإدارة 
ه��ذه الربامج الفتا اإىل اأن ه��ذا االجن��از اإمن��ا هو 
الريا�شي  ال�شارقة  امتداد الإجناز وجناح جمل�س 
هذا  وتفعيل  �شياغة  يف  ال��ع��ام  اأمينه  بتوجيهات 
امل�����ش��ه��د ال��ث��ق��ايف ال����ذي ت��رف��ل ف��ي��ه اأن���دي���ة اإم����ارة 
ال�شارقة بوجه عام ونادي احلمرية ب�شكل خا�س 

ن��ادي احلمرية  اأه���داف  اإن  ال�شام�شي  ث��اين  وق��ال 
منظومته  بجانب  الثقافية  منظومته  اإجن��اح  يف 
الريا�شية مل تاأتي بهدف التناف�س بل انطلقت من 
مرتكزات توجيهات حاكم ال�شارقة ومتابعة �شمو 
القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ 
ويل العهد ونائب احلاكم رئي�س املجل�س التنفيذي 
يف اأهمية العناية بكافة مظاهر ومقومات احلركة 
كافة  والتنمية يف  املعرفة  اإىل  واالجت��اه  الثقافية 
املجاالت لتكون من حماور واآليات عمل النادي يف 
عطائه جتاه املجتمع معربا عن تقديره وتقدير 
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  ملعايل  ال��ن��ادي  اأ���ش��رة 
نهيان وزير ال�شباب والريا�شة على جهده املقدرة 
ال�شباب  لرعاية  العامة  وللهيئة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
الثقايف  العمل  بت�شجيع  عنايتها  على  والريا�شة 
يف االندية.موؤكدا اأن نادي احلمرية �شيوا�شل هذا 
الدور ليكون منوذجا مميزا للموؤ�ش�شة الريا�شية 
واالجتماعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ن��واح��ي  يف  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
اإث��راء هذا  وي��وؤدي دوره باحرتاف يف  والريا�شية 

امل�شهد عرب كوادره الوطنية ال�شابة.

ثاين ال�شام�شي �شنعمل على اأن يكون النادي منوذجًا مميزًا للموؤ�ش�شة الريا�شية املتكاملة يف النواحي الثقافية والجتماعية والريا�شية

ن���ادي احلم���ري����ة يك���رم جلنت����ه الثقافي�����ة لفوزه����ا بك����اأ�س التف���وق لالأندي����������ة

ف������از ق�������ارب ال�����ط�����ريان ال����ُع����م����اين-
الرائد  ال��ُع��م��اين  ال���ق���ارب  م�����ش��ن��دم، 
املود70،  ق���وارب  �شباقات  حملة  يف 
بداية  يف  اإ���ش��اف��ي��ة  م��ك��اف��اأة  بنقطة 
التي  القوارب  قائمة  لت�شدره  اليوم 
عربت م�شيق جبل طارق يف طريقه 
يف  الربتغالية،  ل�شبونة  مدينة  اإىل 
اجلولة االأوىل من �شباقات روت دي 

برين�شي�س 2013.
للربان  املختلط  ال��ط��اق��م  وي��ت��واج��د 
املكون  غافينيه،  �شيدين  الفرن�شي 
وُعمانين،  حم��رتف��ن  ب���ح���ارة  م���ن 
م���ي���ًا قبل   20 ب���ع���د  ع���ل���ى  ح���ال���ي���اً 
مدينة �شبيندريفت، ويبحر الطاقم 
بحرية  عقدات   10 تتجاوز  ب�شرعة 
ال����دوران  اإن��ه��اء عملية  ف��ق��ط وم��ن��ذ 
االأحد  ليلة  بينيكارلو  عوامة  ح��ول 
ال�شباق يف مدينة  بداية خو�س  بعد 
ع��ل��ى نقطة  ف��ال��ن�����ش��ي��ا واحل�������ش���ول 
احتل  بهم،  اخلا�شة  االأوىل  املكافاأة 
اأ�شطول  �����ش����دارة  غ��اف��ي��ن��ي��ه  ط���اق���م 
قوارب املود70، مع جناحه يف تعزيز 

�شدارته ببطء. 
حمدثة  ر�شالة  غافينيه  اأر�شل  وق��د 

القارب  م��ن  على  م��ن  ال��ي��وم  �شباح 
اأثناء اقرتابه من م�شيق جبل طارق 
حيث قال: لقد ق�شينا ليلة رائعة يف 
فاإن  لذا  البحر،  ا�شتواء وه��دوء  ظل 
بالن�شبة  كل �شيء ي�شري ب�شكل جيد 
لقارب الطريان الُعماين – م�شندم. 
التيار يف ظل  نقاوم  نحن  واأ���ش��اف: 
هبوب رياح خفيفة، ولن يكون عبور 
حققنا  ولكننا  �شهلة،  عملية  امل�شيق 
اإتباع  بف�شل  االآن،  حتى  ج��ي��داً  اأداًء 
بع�شبية  ال��ت�����ش��رف  دون  خ��ط��ط��ن��ا 

زائدة يف احلاالت احلرجة. 
وتابع قوله: موقعنا االآن جيد، ولكن 
عملية املناف�شة ال تزال مفتوحة على 
نطاق وا�شع، يف ظل قيام بحارة من 
ال  ولهذا  مبطاردتنا،  الثقيل  العيار 

ميكن تقدمي اأي �شيء. 
ف���ه���د احل�������ش���ن���ي، ع�شو  وي�����ش��ت��م��ت��ع 
واحداً  يعد  ال��ذي  الُعماين،  الطاقم 
م���ن اأب������رز ال���ب���ح���ارة ال���واع���دي���ن يف 
ل��اإب��ح��ار، مبو�شمه  ُع��م��ان  م�����ش��روع 
املود70  ق���وارب  �شباقات  يف  ال��ث��اين 
ول��ك��ن خ��ربت��ه امل��ت��ن��ام��ي��ة ق��د علمته 
اأن الفوز بال�شباق ال يتحقق اإال عند 

الو�شول اإىل خط النهاية. 
وق���ال ف��ه��د: ال ي���زال ه��ن��اك طريقاً 
لن  ونحن  نقطعه،  اأن  يجب  طويًا 
نحتفل االآن. وقد هبت الرياح ب�شكل 
جيد، لذا فقد ت�شببت يف م�شاعدتنا 
ولكن  ال�������ش���دارة،  ن��ك��ون يف  اأن  ع��ل��ى 
على  جميعاً  جعلونا  ون��ي��ل  �شيدين 
دراية منذ البداية باأن ت�شدر ال�شباق 
من بدايته �شيكون اأمراً مهماً؛ وقد 

كانوا حمقن بالفعل. 
اأميال  بفارق  نتفوق  نحن  واأ���ش��اف: 
املود70،  ق����وارب  ب��ق��ي��ة  ع��ل��ى  قليلة 
اأن يتغري يف  ���ش��يء ميكن  ك��ل  ول��ك��ن 
اأن نحافظ  علينا  يتعن  لذا  حلظة، 

على تركيزنا. 
و����ش���وف ي��ت��ع��ن ع��ل��ى ط���اق���م ق���ارب 
اتخاذ  م�شندم  ال��ُع��م��اين-  ال��ط��ريان 
ب��ع�����س ال����ق����رارات ال�����ش��ع��ب��ة مبجرد 
ع��ب��ور ال���ق���ارب مل�����ش��ي��ق ج��ب��ل طارق 
املحيطية،  امل���ي���اه  اإىل  ت��وج��ه��ه  م���ع 
دوران  من  اال�شتفادة  يعني  ما  وه��و 
اأ�شرعة  حبال  ا�شتخدام  م��ع  ال��ري��اح 
اأق���ل، ول��ك��ن ه��ب��وب ري���اح اأخ���ف اأثناء 
معانقة القارب لل�شاحل �شوف تعني 

احلرارة  درج��ات  من  اال�شتفادة  لهم 
بن�شيم  واال���ش��ت��م��ت��اع  دف���ئ���اً  االأك�����ر 

البحر. 
النقطة  تعترب  ق���راره���م،  ك���ان  واأي�����اً 
االإ�شافية التي ح�شل عليها القارب 
العابرة  ال���ق���وارب  ق��ائ��م��ة  ل��ت�����ش��دره 

مل�شيق جبل طارق حمفزاً كبرياً. 
بالن�شبة  امل��ه��م  م��ن  غافينيه:  وق���ال 
اخلا�شة  املكافاأة  نقطة  اقتنا�س  لنا 
لتعوي�س  ط�������ارق،  ج���ب���ل  مب�����ش��ي��ق 
حمدود  ب�شكل  ول��و  ال�شيئة  نتائجنا 

يف �شباقات فالن�شيا ال�شاطئية. 

االأملان��ي �ش���و�شت���ر م���درب����ًا مللق�����ة 

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/948   تنفيذ ايجارات              
اىل املنفذ �شده/ 1- عبا�س �شعيد �شريين جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ 

املا  عبداهلل  �شريف  حممد  حبيب  وميثله/  ذ.م.م  امل��ح��دودة  للخدمات  ك��ل��داري  �شركة 

املوؤجرين  ب��ن  بالف�شل  اخل��ا���ش��ة  الق�شائية  اللجنة  م��ن  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  ومب��وج��ب 

وامل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف باالتي: 1- �شداد املبلغ املنفذ به وقدره )215348( 

ن�شر هذا  تاريخ  ي��وم من   15 وذل��ك خ��ال  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 

االعان . وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان . 

ق�سم تنفيذ املنازعات العقارية والنابات

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
    اعالن بح�سور جل�سة يف ال�سكال رقم 2013/120 جتاري

يف التنفيذ التجاري 2013/618
م�سل�سل عام 2013/667

ايكين�شلر   -2 املزروعي  ايكين�شلر   -1: �شدهما  امل�شت�شكل  اىل 
املحكمة  ان  حيث  ن�شرا   : عنوانها  والتجارة  لان�شاءات  و�شركاه 
جل�شة  اىل  اال�شكال  هذا  نظر  تاأجيل   2013/6/11 بتاريخ  امرت 
2013/6/20 لذا فانت مكلف باحل�شور امام ادارة التنفيذ بدائرة 
الق�شاء بابوظبي يف تلك اجلل�شة املحددة يف ال�شاعة 8:30 �شباحا 

. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/11م.

دائرة الق�ساء
حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
    اإعالن حكم يف الدعوى رقم 2011/2870 

يف  انه  نعلمكم  بالن�شر   : العنوان  الطائرات  لتاأجري  جت  بر�شتيج  �شركة  عليه/  املحكوم 
حكما  ابوظبي  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  قد   2012/12/24 تاريخ 
�شعيد  حممد  جا�شم  له:  املحكوم  ل�شالح  اعاه  املذكورة  الدعوى  يف  احل�شوري  مبثابة 
حمفوظ. اوال: بالزام املدعى عليها باخاء العن املوؤجرة املبينه ب�شحيفة الدعوى وعقد 
منحها  مع  واال�شخا�س  ال�شواغل  من  خالية  للمدعي  وت�شليمها  الدعوى  �شند  االيجار 

مهلة لاخاء مدتها ثاثة ا�شهر اعتبارا من تاريخ �شدور هذا احلكم .
تاريخ  من  اعتبارا  امل�شتحقة  االجرة  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام  ثانيا: 
2010/12/31 حتى متام االخاء والت�شليم الفعلي بواقع )52.500( درهم �شنويا وزيادتها 
القانونية بواقع 5% �شنويا. ثالثا: الزام املدعى عليها بتقدمي ما يفيد براءة الذمة عن 
ا�شتهاك املاء والكهرباء وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم اتعاب املحاماه. حكما 

قابا لا�شتئناف خال )15 يوم( اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند.

اإمارة ابوظبي - دائرة الق�ساء
جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
 مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر

يف الق�سية رقم 2011/4702 كلي جتاري ال�سارقة  
�شاكر  )املدخل(   -3 بانتيا  راويندرا   -2 دي�شاي  اوداي  �شوجاي  عليه:/1-  املدعى  اىل 
هذه  لدى  عليكم  اقام  قد  ال�شربيني  ال�شعيد  ال�شيد  طارق  املدعية:  ان  حيث  بوجاال 
فقط  درهم   )2.040.000( مببلغ  فيها  ويطالبكم  اعاه  املذكورة  الدعوى  املحكمة 
 %9 بواقع  قانونية  فائدة  اىل  باال�شافة  وذلك  فقط  درهما  الف  واربعون  مليونان 
�شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد وكذلك باال�شافة اىل الر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه . لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة يف متام 
ال�شاعة الثامنة والن�شف من يوم 2013/7/2 وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
   اعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

الق�سية رقم 2013/179 مدين جزئي  
 اىل املدعى عليه/ جال الدين عبدال�شمد حيث ان املدعي/ حممد علي حممد 
قد اقام عليك الدعوى احلقوقية رقم 2013/179 مدين جزئي وعليه يقت�شي 
املدنية  ال��دع��وى  يف  للنظر  اخليمة  ب��راأ���س  االب��ت��دائ��ي��ة  املحكمة  اىل  ح�����ش��ورك 
اجلزئية وذلك �شباح يوم الثاثاء 2013/6/18 ال�شاعة التا�شعة �شباحا لاجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور 
او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا 

بحقك لدى �شعادة امل�شت�شار/وحيد ابو عيا�س . حرر بتاريخ 2013/6/12.
اأمني �شر الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 

خالد عبداهلل اآل علي

حكومة را�س اخليمة
  دائرة املحاكم
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كارلو�س  املخ�شرمن  الاعبن  غياب  رغ��م 
الفريق  �شفوف  عن  األون�شو  وت�شابي  بويول 
االأ�شباين  املنتخب  يخو�س   ، االإ�شابة  ب�شبب 
القارات  ك��اأ���س  بطولة  فعاليات  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
ب��ف��ري��ق مي��ت��ل��ك اخلربة  ب��ال��ربازي��ل   2013

الكافية بالبطوالت الكبرية.
، ب��ط��ل العامل  امل��ن��ت��خ��ب االأ����ش���ب���اين  وي���واج���ه 
ل��ق��وت��ه عندما  اخ���ت���ب���ارا ج���دي���دا   ، واأوروب��������ا 
للبطولة  االأول  ال������دور  ف��ع��ال��ي��ات  ي��خ��و���س 
���ش��م��ن امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��م معه 
اجلنوبية  اأمريكا  بطل  اأوروج���واي  منتخبات 
اأفريقيا وتاهيتي بطل احتاد  ونيجرييا بطل 

دل  في�شنتي  امل����درب  وي��ع��ت��م��د  اأوق��ي��ان��و���ش��ي��ا. 
بو�شكي املدير الفني للمنتخب االأ�شباين على 
نواة  �شكلوا  ال��ذي��ن  ال��اع��ب��ن  م��ن  جمموعة 
حقيقية للفريق الذي اأبهر العامل كله منذ اأن 
توج بلقب بطولة كاأ�س االأمم االأوروبية )يورو 

.)2008
بالفريق  املوجودين  الاعبن  من   12 وكان 
حاليا �شمن �شفوف املنتخب االأ�شباين الفائز 
بلقب يورو 2008 كما ي�شم الفريق احلايل 
املاتادور  قائمة  �شمن  كانوا  ممن  العبا   18
بجنوب   2010 ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  االأ���ش��ب��اين 
اأفريقيا و20 العبا من قائمة الفريق الفائز 

ال   : بو�شكي  دل  وق��ال   .  2012 ي��ورو  بلقب 
اأوؤمن بالتغيري من اأجل التغيري فقط.. هذا 
الفريق قدم عرو�شا رائعة على مدار �شنوات 
ولكنه ي�شتطيع حتقيق املزيد واأ�شاف اأن كاأ�س 
لنا الأنها جزء  بالن�شبة  القارات مهمة للغاية 
من ا�شتعدادات الفريق لبطولة كاأ�س العامل.. 
كما ن�شتطيع التعرف على �شكل اال�شتادات يف 
امل��دن واالأج���واء يف هذا البلد  الربازيل وعلى 
كاأ�س  االأ�شباين م�شريته يف  املنتخب  وي�شتهل 
اأوروج������واي يوم  ال���ق���ارات مب��واج��ه��ة منتخب 
 ، وك��ال��ع��ادة  ري�شيفي  مدينة  يف  املقبل  االأح���د 
بال�شعادة  بر�شلونة  ن��ادي  م�شوؤولو  ي�شعر  ال 

البطولة  ه��ذه  يف  االأ�شباين  امل��ات��ادور  مل�شاركة 
فرتة  يف  امل�شافة  ه��ذه  لكل  ال��اع��ب��ن  و�شفر 
ح�شولهم  فيها  يفرت�س  ك��ان  ال��ت��ي  ال�شيف 

على ق�شط من الراحة.
الفقري  ال���ع���م���ود  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ومي���ث���ل الع���ب���و 
للمنتخب االأ�شباين حيث ت�شم قائمة الفريق 

يف هذه البطولة ت�شعة من العبي بر�شلونة.
اإيكر  على  لاعتماد  بو�شكي  دل  يلجاأ  ورمب��ا 
كا�شيا�س يف حرا�شة مرمى الفريق رغم عدم 
مدريد  ري���ال  ف��ري��ق��ه  م��ب��اري��ات  يف  م�شاركته 
اأوال  االإ���ش��اب��ة  ب�شبب  امل��ا���ش��ي  دي�شمرب  م��ن��ذ 
مورينيو  جوزيه  الربتغايل  مع  خافاته  ثم 

تعاقد  وال���ذي  للفريق  ال�شابق  الفني  امل��دي��ر 
موؤخرا مع ت�شيل�شي االإجنليزي.

واأمام كا�شيا�س ، ينتظر اأن يعتمد دل بو�شكي 
على ك��ل م��ن األ��ف��ارو اأرب��ي��ل��وا وج���ريارد بيكيه 
الدفاع  يف  األ��ب��ا  وخ���وردي  رام��و���س  و�شريخيو 
�شت  يف  واح���دا  ه��دف��ا  �شباكه  ا�شتقبلت  ال���ذي 

مباريات خا�شها ببطولة يورو 2012 .
العبي  على  ت��ام  ب�شكل  الو�شط  خ��ط  ويعتمد 
ب��ر���ش��ل��ون��ة يف ظ��ل غ��ي��اب األ��ون�����ش��و جن��م ريال 
بو�شكيت�س  ���ش��ريخ��ي��و  ي�����ش��م  ح��ي��ث  م���دري���د 
حيث  اإنيي�شتا  واأندري�س  هرينانديز  وت�شايف 
واالإبداع  لابتكار  م�شدرا  اخل��ط  ه��ذا  ميثل 

على  بو�شكي  دل  يعتمد  اأن  ويرجح  بالفريق. 
�شريح  غ��ري  ك��م��ه��اج��م  ف��اب��ري��ج��ا���س  �شي�شك 
 2012 ي��ورو  اأث��م��رت ه��ذه اخلطة يف  بعدما 
املهاجمن  م�����ش��ت��وى  ت���راج���ع  خ��ا���ش��ة يف ظ���ل 
ينتظر  بينما  توري�س  وفريناندو  فيا  ديفيد 
الفر�شة  بلن�شية  مهاجم  ���ش��ول��دادو  روب��رت��و 
اإجادته  ال��ف��ري��ق رغ���م ع���دم  ل��ق��ي��ادة ،ه���ج���وم 
ا���ش��ت��غ��ال ال��ف��ر���س يف ل���ق���اء ه��اي��ت��ي ال����ودي 
ومي��ت��ل��ك امل��ن��ت��خ��ب االأ���ش��ب��اين ب��دائ��ل عديدة 
نافا�س  خي�شو�س  خ��ال  م��ن  امللعب  ط��ريف  يف 
وخوان  اليمنى  الناحية  يف  رودريجيز  وب��درو 

ماتا وديفيد �شيلفا يف الناحية الي�شرى.

اخلب������رة �ش������الح املات�����ادور االإ�شبان����ي يف ك�������اأ�س الق����������ارات

يدخل اأمراء البحار اأبطال العامل 
اليوم  تيم  الفيكتوري  جنوم فريق 
امل��ن��اف�����ش��ة يف ج��ائ��زة تركيا  اأج�����واء 
–الفئة  ال�شريعة  الكربي للزوارق 
االأوىل- اجلولة الثانية من بطولة 
العامل 2013 والتي متثل فاحتة 
اجل������والت االأوروب�����ي�����ة م���ن خال 
ا�شتعدادا  ال��ي��وم  االإج������راءات  ب���دء 
التناف�شية  املحطات  اأوىل  خلو�س 
التجارب  خ��ال  م��ن  غ��دا اجلمعة 
ت�شجيل  وحم��������اوالت  ال���ر����ش���م���ي���ة 
اأف�شل زمن. ويكتمل اليوم و�شول 
وف����د م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ف��ي��ك��ت��وري تيم 
والذي ي�شم الثنائي العاملي عارف 
املري  �شيف  الزفن وحممد  �شيف 
حامل   3 الفيكتوري  زورق  ق��ائ��دا 
اللقب يف املوا�شم االأخرية ومت�شدر 
الكاملة  بالعامة  العام  الرتتيب 
2013 وكذلك  يف املو�شم احلايل 
امل�شاركة  ع���ن  ال���غ���ائ���ب  احل���ا����ش���ر 

البطل العاملي نادر بن هندي
وك����ان وف����د امل��ق��دم��ة وال�����ذي �شم 
االأطقم الفنية واالإدارية قد و�شل 
وا�شتقر  ا���ش��ط��ن��ب��ول  اإىل  م��ب��ك��را 
هنالك من اجل التجهيز والرتتيب 
الن��ط��اق��ة ال�����ش��ب��اق امل��رت��ق��ب كما 
ي��راف��ق البعثة وك��ال��ع��ادة وف��د قناة 
الزميل  ب��ق��ي��ادة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  دب����ي 
ج��م��ال ب��و���ش��ق��ر وال��زم��ي��ل��ن خليل 
تركماين  ون���زار  )م�����ش��ور(  حممد 
)خم�����رج( و����ش���وف ي��ق��وم��وا بعمل 
الازمة  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ال��ت��غ��ط��ي��ة 
الكرمي يف  امل�شاهد  للحدث وو�شع 

ال�شورة.
وي��دخ��ل ���ش��ف��راء ري��ا���ش��ة االإم����ارات 
الثانية  اجل���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات  اإىل 
حتقيق  بهدف  ال��ع��امل  بطولة  م��ن 

ال�شباقات  خ�����ال  االن���ت�������ش���ارات 
ال��ث��اث ه��ذا االأ���ش��ب��وع وه��ي �شباق 
يت�شدره  وال�������ذي  زم�����ن  اأف�������ش���ل 
ال�شن  يف  ت���األ���ق���ه  ب���ع���د  ال�������ش���ب���اق 
وال�شباقن  ن��ق��ط��ة   20 ب��ر���ش��ي��د 
يف  وال����ث����اين  االأول  ال��رئ��ي�����ش��ي��ن 
اأي�شا  الفريق  يت�شدر  حيث  تركيا 
الرتتيب العام بر�شيد 40 نقطة.

اكتمال التح�شريات
�شيف  ع���ارف  ال��ع��امل��ي  بطلنا  واأك����د 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��زف��ن 
زورق  ق����ائ����د  ت���ي���م  ال���ف���ي���ك���ت���وري 
اال�شتعدادات  اإن   3 ال��ف��ي��ك��ت��وري 
املوؤ�ش�شة خلو�س  اكتملت يف دوائ��ر 
تركيا  جائزة  يف  املرتقب  التناف�س 
الفئة  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  ال��ك��ربي 
االأوىل منوها اإىل اإن هدف الفريق 

دائما هو معانقة الرقم واحد.
املوؤ�شرات  ك��ل  اإن  ال��زف��ن  واأو���ش��ح 
تدل اإن اجلولة الثانية من بطولة 
العامل �شتكون خمتلفة عن اجلولة 
االأوىل التي جرت يف ال�شن جملة 
اإن  منها  اأ���ش��ب��اب  ل��ع��دة  وتف�شيا 
اجلولة االأوىل كانت مبثابة قيا�س 
لاأطقم  واختبار  الفرق  جاهزية 
فر�شة  مل�شئوليها  اأتاحت  وبالفعل 
اخلا�شة  االإمكانيات  على  التعرف 
بكل زورق مما جعلها تعمل وخال 
ف����رتة ال��ت��وق��ف وال���ت���ي ام���ت���دت 3 
اأ�شهر تقريبا على اإعادة احل�شابات 

مرة اأخرى.
الفرق  ب��ع�����س  اإن  ق��ائ��ا  واأ����ش���اف 
واإ�شراك  االأطقم  تغيري  على  عمد 
م���ت�������ش���اب���ق���ن ج�������دد وا�����ش����ت����ع����ادة 
ال�شابقن من اجل البقاء يف �شلب 

امل��ن��اف�����ش��ة وه����ذا االأم�����ر ي��زي��د من 
ف��ر���س ال��ت��ن��اف�����س احل���ام���ي خال 
���ش��ب��اق��ات اجل��ول��ة ف�����ش��ا ع��ل��ى اإن 
الفر�س  اإن  اآخ��ر هو  هنالك عامل 
على  االأطقم  جميع  بن  مت�شاوية 
يت�شابقون  الأنهم  البو�شفور  مياه 
للمرة االأوىل عليها ما عدا ثاثة 
�شرف  ل���ه���م  ك�����ان  م��ت�����ش��اب��ق��ن  اأو 

امل�شاركة من قبل يف تركيا.
اإن ي�شتمتع  ال��زف��ن  وت��وق��ع ع��ارف 
وع�شاق  ا���ش��ط��ن��ب��ول  يف  اجل��م��ه��ور 
ب�شباقات  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ري���ا����ش���ات 
يوم غد اجلمعة  بداية من  مثرية 
ت�شجيل  ي�����ش��ه��د  �����ش����وف  وال��������ذي 
زم�����ن جلميع  اأف�������ش���ل  حم�������اوالت 
اإن  ال�������زوارق م��ر���ش��ح��ا يف ح��دي��ث��ه 
زورق  ب�����ن  امل���ن���اف�������ش���ة  ت��ن��ح�����ش��ر 
فيكتوري  وزورق   3 ال��ف��ي��ك��ت��وري 

االيطايل  وال������زورق   7 ا���ش��رتال��ي��ا 
10 وال�����زورق  ف��ي��ن��دي ري�����ش��ي��ن��ي��غ 
ا�شيكار-زابو  الرويجي  الرتكي 
واملعرفة  اال�شت�شافة  �شاحب   91
واأي�شا  البو�شفور  ب��اأ���ش��رار  التامة 
الثنائي  ب��ق��ي��ادة   5 اب��وظ��ب��ي  زورق 
املن�شوري  وف��ال��ح  ال��ط��اي��ر  را���ش��د 
التوفيق  كل  لهما  اأمتني  واللذين 

يف املهمة املرتقبة.

الربنامج اليوم
وتبداأ اليوم اخلمي�س يف ا�شطنبول 
امل�شاركة يف جائزة تركيا  اإج��راءات 
الفئة  ال�شريعة  ل��ل��زوارق  ال��ك��ربي 
االأوىل اجلولة الثانية من بطولة 
با�شتكمال  وذل���ك   2013 ال��ع��امل 
اإجراءات الت�شجيل والفح�س الفني 
امل�����ش��ارك��ة وتركيب  ال������زوارق  ع��ل��ى 

جهاز فح�س اأداء املحركات والذي 
اأثناء ال�شباقات  يحدد مدي قوتها 
اأو زيادة يف قدرات  اأية تاعب  ملنع 
ت��ل��ك امل��ح��رك��ات وال��ت��ي ت�����ش��ل اإىل 

850 ح�شانا.
امل��ن��ظ��م��ة وح�شب  ال��ل��ج��ن��ة  وق����ررت 
الثانية  للجولة  الزمني  الربنامج 
مبدراء  اخل��ا���س  االجتماع  انعقاد 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  مت��ام  يف  ال��ف��رق 
ال�شاعة  ت��رك��ي��ا  ب��ت��وق��ي��ت  م�������ش���اءا 
ي�شبق  االإم����ارات  بتوقيت  ال�شابعة 
املعتادة  الكرنفالية  امل�����ش��رية  ذل��ك 
عرب  البطولة  يف  امل�شاركة  للفرق 

�شوارع املدينة للتعريف باحلدث.
ي����وم غد  اأن ي��ك��ون  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
للفرق  بالن�شاط  ح��اف��ا  اجلمعة 
امل���������ش����ارك����ة م�����ن خ������ال ان���ط���اق 
امل��ن��اف�����ش��ات ر���ش��م��ي��ا ح��ي��ث يعقد يف 

ب��ت��وق��ي��ت تركيا  ال��ت��ا���ش��ع��ة ���ش��ب��اح��ا 
ال����ع����ا�����ش����رة ب���ت���وق���ي���ت االإم�����������ارات 
ب��ن اللجنة  ال��ت��ن��وي��ري  االج��ت��م��اع 
امل�شاركن  وامل��ت�����ش��اب��ق��ن  امل��ن��ظ��م��ة 
والتعريف  ال�����ش��ب��اق  م�����ش��ار  ل�����ش��رح 
ب��ك��ل ج��وان��ب��ه وم���ن ث���م ال����رد على 
ك���ل اال���ش��ت��ف�����ش��ارات اخل��ا���ش��ة من 
ق��ب��ل امل��ت�����ش��اب��ق��ن امل�����ش��ارك��ن قبل 
التحول اإىل عر�س البحر يف جولة 
يف  االلتفاف  نقاط  باأهم  تعريفية 

م�شار ال�شباق.
امل�شاركة  ال�������زوارق  ه��دي��ر  وي��ع��ل��و 
ال�شاعة  م����ن  ب����داي����ة  احل������دث  يف 
�شاعة  ومل����دة  وال��ن�����ش��ف  ال��ع��ا���ش��رة 
التجارب  ال�شاعة وذلك يف  ون�شف 
الر�شمية لل�شباق من اجل التعرف 
بدء  قبل  زورق  كل  اإمكانيات  على 
ت�شجيل  �شباق  م��ن  اعتبارا  املهمة 

اأف�شل زمن وايل حتدد له ال�شاعة 
يف  املحلي  بالتوقيت  ظهرا  الثانية 
االإم����ارات  بتوقيت  ال��ث��ال��ث��ة  ت��رك��ي��ا 
النتائج  �شوء  على  �شيتحدد  حيث 
الرئي�شي  ال�����ش��ب��اق  يف  امل��ن��ط��ل��ق��ن 

االأول يوم بعد غد ال�شبت.

احتفالية الليلة
يف  املحلية  املنظمة  اللجنة  حتتفل 
ا�شطنبول اليوم بال�شيوف والفرق 
الكبري  تركيا  ج��ائ��زة  يف  امل�����ش��ارك��ة 
ل���ل���زوارق ال�����ش��ري��ع��ة ال��ف��ئ��ة االأوىل 
العامل  الثانية من بطولة  اجلولة 
جولة  خ���ال  م��ن  وذل����ك   2013
�شياحية وحفل �شغري ومب�شط يف 
وه��ي عبارة عن  االأم���ريات  جزيرة 
و  م��رم��رة  بحر  يف  تقع  ج��زر  �شبع 
مدينة  ع��ن  ال�شاعة  ح���وايل  تبعد 

ا�شطنبول.

مدينة بني قارتني
���ش��م��ال غرب  اإ���ش��ط��ن��ب��ول يف  ت��ق��ع 
ت���رك���ي���ا، وهي  م����رم����رة يف  اإق���ل���ي���م 
بينهما  يف�شل  ق�شمن  اإىل  ُتق�شم 
الذي  االأم����ر  ال��ب��و���ش��ف��ور،  م�شيق 
ي��ج��ع��ل امل��دي��ن��ة ت��ق��ع ع��ل��ى قارتن 
الق�شم  ي��ق��ع  ح��ي��ث  واح������د،  اآن  يف 
الغربي منها يف اأوروب��ا، بينما يقع 
وُينظر  اآ���ش��ي��ا  يف  ال�����ش��رق��ي  الق�شم 
اإليها على اأنها مركز تركيا الثقايف 
واالقت�شادي واملايل كما مت اختيار 
م�شرتكة  ك��ع��ا���ش��م��ة  اإ����ش���ط���ن���ب���ول 
 ،2010 لعام  االأوروب��ي��ة  للثقافة 
وك����ان����ت م��ع��امل��ه��ا ال���ت���اري���خ���ي���ة قد 
اأ�شيفت قبل ذلك، يف عام 1985، 
العاملي  ال��رتاث  مواقع  قائمة  اإىل 

التابعة لليون�شكو.

اإجراءات الت�شجيل اليوم والنطالقة غدًا

اأم���راء البح����ار ي����دخل�������ون اأج�������واء املن���اف�ش����ة عل����ى مي������اه الب�����و�شف�������ور
الزفني واملري ي�شالن اإىل ا�شطنبول بهدف موا�شلة ال�شدارة
الفيكتوري 3 جاهز لبدء املهمة يف فاحتة اجلولت الأوروبية
الزفني:جولة خمتلفة وحظوظ املناف�شة جلميع الزوارق

االن�شباط والرتكيز هما مفتاح النجاح بالن�شبة لل�شيخ 
القادمة  اجل��ول��ة  يف  م�شاركته  خ���ال  القا�شمي  خ��ال��د 
اإيطاليا  ت�شت�شيفها  وال��ت��ي  للراليات،  ال��ع��امل  لبطولة 

االأ�شبوع القادم يف �شردينيا. 
العامل  ال�شابعة لبطولة  �شردينيا، اجلولة  رايل  وي�شكل 
للراليات والذي ي�شتهر بكونه واحدا من اأ�شعب الراليات 
امل�شاركة يف بطولة العامل للراليات، اختبارا �شاقا للنجم 
الراليات االإماراتي، الذي يخو�س ال�شباقات اإىل جانب 
امل���اح ال��ربي��ط��اين ���ش��ك��وت م��ارات��ن يف ���ش��ي��ارة اأبوظبي 

�شرتوين توتال العاملية للراليات. 
الذي تعر�س له خال م�شاركته  املوؤ�شف  وبعد احلادث 
يف رايل اأكروبولي�س والذي خرج على اثره من املناف�شات 
بعد ان كان قاب قو�شن اأو اأدنى من حتقيق اأف�شل نتيجة 
له لهذا املو�شم، بدا القا�شمي اأكر حذرا يف ا�شتعداداته 
الذي  ال���رايل  �شردينيا،  يف  القادمة  املناف�شات  خلو�س 

�شنف من بن االأ�شعب واالأق�شى على م�شتوى العامل. 

للجزيرة  لعودته  قدما  يتطلع  وال��ذي  القا�شمي،  وعلق 
املتو�شطية، قائا: اأهم االأ�شياء كما اأذكر هو اأن املراحل 
اأكروبولي�س  يف  نظريتها  م��ن  اأك���ر  ج��دا  �شيقة  ك��ان��ت 
لذا  م��ن احل�����ش��ى،  ال��ك��ث��ري  وف��ي��ه  االأر������س �شلب  �شطح 
االأردن،  يف  واجهتها  التي  كتلك  للغاية  زلقة  فاالأر�شية 

وهناك الكثري من احلجارة على جانبي الطريق .
ي��ح��ال��ف��ن��ي احلظ  ال�����ش��ن��وات مل  اإح������دى  واأ�����ش����اف: يف 
وارتطمت اإحدى احلجارة بذراع التوجيه االأمامي، ويف 
عام اآخر تعر�س اجلزء اخللفي لل�شيارة للتدمري. عليك 
اأن تبالغ يف  اأن تكون دقيقا للغاية يف هذه املراحل لكن 
اأثر عك�شي و�شت�شخر ب�شببه الوقت،  الدقة قد يكون له 
لكن من جهة اأخرى اذا غامرت كثريا �شتواجه م�شاكل 

اأكرب بكثري .
وت��اب��ع ال��ق��ا���ش��م��ي: م��ن��ذ احل����ادث ال���ذي ت��ع��ر���ش��ت ل��ه يف 
اليونان مل تتح يل الفر�شة الأقود ال�شيارة مرة اأخرى، 
اأحداث  اأ�شفي ذه��ن��ي مت��ام��ا م��ن  ب���اأن  اأب���دا  اأن  ل��ذا علي 

اليونان واأن اتاأقلم مع ال�شيارة ب�شرعة .
لذا لن  بنف�شي وقدراتي،  ا�شتعيد ثقتي  اأن  وتابع: علي 
االختبارات  ب��ع��د  ل��ك��ن  ال��ب��داي��ة،  �شها يف  االأم����ر  ي��ك��ون 
واجل�����والت اال���ش��ت��ط��اع��ي��ة، ���ش��اأك��ون ق��د جت����اوزت هذه 
املرحلة . وبعد ال�شفر اإىل �شردينيا خلو�س االختبارات 
باأن  متفائل  القا�شمي  واأن  ي��ب��دو  ال��ق��ادم،  االث��ن��ن  ي��وم 
اخلربة التي اأهلت �شرتوين للقب فئة ال�شانعن لثمانية 
ميكن  للراليات،  العامل  بطولة  يف  التوايل  على  �شنوات 
بالو�شعية  للراليات  العاملية  اأبوظبي  �شيارته  يهياأ  اأن 

االأن�شب خلو�س االختبار العنيف.
يف  ال�شيارة  بو�شعية  �شعيدا  اأك���ن  مل  القا�شمي:  وع��ل��ق 
تهيئة  اث��ن��اء  ال��ت��غ��ي��ريات  ببع�س  �شنقوم  ل���ذا  ال��ي��ون��ان، 
بعد  لاختبارات  الوقت  من  الكثري  يوجد  ال  ال�شيارة. 
و�شع هذه التعديات، لكننا ناأمل باأن ي�شاهم ما اأ�شفناه 

على حت�شن اأداء ال�شيارة .
فريق  يف  ع�شوا  تكون  اأن  الرائع  من  قائا:  وا�شتطرد 

كهذا، ميلك الكثري من اخلربة. كنت مع فريق �شانعن 
�شرتوين الحظ  لفريق  ان�شممت  اأن  ما  لكن  قبل،  من 
ال�شائب  ال��ق��رار  ات��خ��ذت  باأنني  مت��ام��ا  وعلمت  ال��ف��رق، 

واالأن�شب .
�شردينيا،  يف  التحديثات  م��ن  ع���ددا  القا�شمي  وي��واج��ه 
تقام  والتي  وال�شرعة  بال�شيق  مراحله  تت�شف  وال��ذي 
املتموجة  املراحل  وبع�س  اأج��زاء مفتوحة ومنب�شطة  يف 
ع���ددا من  اأي�����ش��ا  امل��راح��ل  ت�شم  كما  �شجرية،  اأر����س  يف 

التجمعات املائية واملطبات الرائعة.
الرايل،  مل�شار  اال�شتطاعية  امل��راح��ل  من  يومن  وبعد 
 56 ال���  ال�شائقون  يخو�س  واالأرب���ع���اء،  ال��ث��اث��اء  يومي 
التايل  ال��ي��وم  �شباح  3.86كم  بطول  تاأهيلية  مرحلة 
اخلا�شة  الثمانية  للجوالت  االنطاق  مراكز  لتحديد 
يوم  ي�شهد  حن  يف  اجلمعة،  يوم  تنطلق  والتي  االأوىل، 
بها  اأخ��رى يختتم  انعقاد ثمانية جوالت خا�شة  ال�شبت 

اأحداث الرايل.

الن�شباط والرتكيز مفتاح جناح القا�شمي يف �شردينيا

جنم الراليات االإماراتي يعود للم�شاركة يف بطولة العامل للراليات اآماًل بحظ اأوفر ب�شيارته اأبوظبي �شرتوين

ي�شارك فريق اأبوظبي لزوارق الفئة االأوىل يف مناف�شات اجلولة الثانية 
من بطولة العامل لزوارق الفئة االأوىل والتي تنطلق يوم ال�شبت املقبل 
وت�شتمر يومن يف مدينة ا�شطنبول الرتكية وذلك مب�شاركة ت�شعة زوارق 
الطاير يف  را�شد  املخ�شرم  الفريق  ي�شارك يف  العامل.  دول  من خمتلف 
قيادة الزورق بجانب املت�شابق فالح املن�شوري الذي مت اعتماده كمت�شابق 
اأ�شا�شي يف الفريق. ينظم ال�شباقات االحتاد الدويل للريا�شات البحرية 
فيما انطلقت اجلولة االأوىل خال �شهر مار�س املا�شي يف مدينة �شانيا 
الزفن  ع��ارف  بقيادة  الفيكتوري  زورق  خالها  م��ن  و�شجل  ال�شينية 
وحممد املري لقب اجلولة بينما حل زورق اأبوظبي يف املركز الرابع يف 
االإعداد  تبداأ  حيث  ا�شطنبول  اإىل  الفريق  بعثة  وتتوجه  اجلولة.  هذه 
غد  بعد  �شيكونان  ال���زوارق  وت�شجيل  الفني  الفح�س  اأن  خا�شة  مبكرا 
اجلمعة وينطلق �شباق ك�شر الكيلو وال�شباق الرئي�شي االأول يوم ال�شبت 
ثم ال�شباق الرئي�شي الثاين يوم االأحد. واأكد �شامل الرميثي رئي�س بعثة 
فريق اأبوظبي جاهزية الفريق لل�شباق معربا عن اأمل الفريق يف حتقيق 
م�شريا  الطاير  غياب  �شهدت  التي  املا�شية  اجل��ول��ة  م��ن  اأف�شل  نتائج 
الطاير من احل�شور  �شارك يف ظل عدم متكن  املن�شوري  فالح  اأن  اإىل 
وكانت اإيجابية حيث حقق املركز الرابع متوقعا مع عودة الطاير حت�شنا 
الوطني  الناقل  االحت��اد  لطريان  ال�شكر  ووج��ه  اأف�شل  واأداء  املراكز  يف 
الراحة للفريق وتوفري كل ما يلزم  ال��ذي حر�س على توفري كل �شبل 
للفريق  الر�شمي  الناقل  اأنه  اإىل  م�شريا  اإ�شطنبول  اإىل  رحلته  اأثناء  له 
ال���زوارق  ب��ط��والت  ال��ع��امل ويف خمتلف  يف ك��ل تنقاته ورح��ات��ه ح��ول 
الوطني يعد م�شدر  الناقل  لنا  اإن ما تقدمه  الرميثي  ال�شريعة. وقال 
الهتمام  وح�شارية  اإيجابية  �شورة  ذلك  يعك�س  حيث  لنا  واعتزاز  فخر 
بن  ال�شات  من  كثريا  ويعزز  الريا�شي  بالدور  الريا�شية  املوؤ�ش�شات 
االأندية الريا�شية وهذه املوؤ�ش�شات مما يفتح اآفاقا اأكرب لتعاون اأكر يف 
امل�شتقبل من ناحيته اأكد را�شد الطاير جاهزية زورق اأبوظبي للم�شاركة 
يف اجلولة الثانية من مناف�شات البطولة موؤكدا عزم الفريق على اإحراز 
مراكز متقدمة من جانبه قال فالح املن�شوري اإنه كثف جاهزيته طيلة 
االأ�شهر املا�شية النف�شية واملعنوية لل�شباق والفريق لديه كافة االإمكانات 
الفرق  من  الرغم  على  ال�شباق  يف  اإيجابية  نتيجة  لتقدمي  توؤهله  التي 

القوية التي ت�شارك وخربتها الكبرية يف جمال الفئة االأوىل. 

االإمارات ت�شارك يف ثاين جوالت بطولة 
العامل لزوارق الفئة االأوىل يف تركيا



ال�شرق  كوكب  مديح  يف  ق�شيدة   80
يف  وع��رب  �شعراء م�شريون  كتبها  ق�شيدة  ثمانن  نحو  باحث م�شري  ير�شد 
مديح �شيدة الغناء العربي اأم كلثوم.  من هوؤالء ال�شعراء من مل يقابلها، مثل 
ال�شعراء  اأم��ري  مثل  موته  بعد  ب�شعره  تغنت  وبع�شهم  ج��ربان،  خليل  ج��ربان 
اأحمد �شوقي )1868-1932( واآخرون مل تغن �شيئا من ق�شائدهم مثل عبا�س 
لق�شور  العامة  الهيئة  ال�شادر عن  والكتاب   .)1964-1889( العقاد  حممود 
الثقافة التابعة لوزارة الثقافة امل�شرية يقع يف 359 �شفحة متو�شطة القطع، 
وي�شم ق�شائد كتبت بن عامي 1924 و2009 وبع�شها ن�شر يف دواوين، واالآخر 
اأم كلثوم يف ال�شعر  اأبو زيد يف كتابه  اإبراهيم عبد العزيز  يف دوري��ات. وي�شجل 
اأم  اأب��رز �شاعر عرف اجلمهور ق�شائده عرب �شوت  اأحمد رامي هو  اأن  العربي 
كلثوم. ويعر�س الكتاب ق�شائد يف اأم كلثوم كتبها �شعراء من باد ال�شام، منهم 
اأورخان مي�شر، وزكي املحا�شني، ور�شاد علي اأديب، ويو�شف العظم، وعبد الفتاح 
كواملة. ومن ال�شودان حممد املهدي املجذوب والهادي اآدم موؤلف ق�شيدة اأغدا 
األقاك والذي رثاها بق�شيدة عنوانها يا اأم كلثوم اغفري . وي�شجل املوؤلف ن�س 
ق�شيدة عنوانها خرقة مطرزة ق�شيدة عن اأم كلثوم ترجمها �شلمان م�شاحلة 
لل�شاعر االإ�شرائيلي روين �شوميك الذي يروي فيها م�شاهدته الأم كلثوم وهي 
تغني عودت عيني على روؤياك . ويذكر الكاتب اأن �شوقي كتب اأوىل ق�شائده يف 
اأم كلثوم، يف افتتاح معهد املو�شيقى ال�شرقي بالقاهرة يوم 26 دي�شمرب 1929، 
حيث خاطب ملك م�شر اآنذاك اأحمد فوؤاد قائا ملا بنيت االأيك وا�شتوهبته بعث 
الهزار واأر�شل الورقاء قا�شدا بالهزار حممد عبد الوهاب وبالورقاء اأم كلثوم. 
�شلوا  ق�شيدته  يف   1931 ع��ام  �شريحا  ا�شمها  ذك��ر  �شوقي  اإن  زي��د  اأب��و  ويقول 

كوؤو�س الطا التي كانت من بن ب�شع ق�شائد له غنتها اأم كلثوم بعد وفاته.

دعوى طالق لرئي�س وزراء الت�شيك
قال بيرت نيكا�س رئي�س وزراء جمهورية الت�شيك انه اقام دعوى طاق من 

زوجته التي له منها ابنان وابنتان بالغن.
ويف يناير كانون الثاين ابلغ زعيم مين الو�شط الت�شيكي و�شائل االعام 

انه انف�شل عن رادكا حمبوبته خال فرتة اجلامعة.
باحرتام  ال�شعب  ال�شخ�شي  املوقف  بيان نحاول حل هذا  نيكا�س يف  وق��ال 

وال�شيما فيما يتعلق باأوالدنا.
والطاق لي�س امرا جديدا بالن�شبة لزعماء الت�شيك فقد انف�شل مرييك 
ي�شفر  2010 وال  زوجته يف  ال�شابق عن  الت�شيك  وزراء  رئي�س  توبوالنك 

ذلك عادة عن تراجع يف ال�شعبية.
نيكا�س  اليه  ينتمي  ال��ذي  الدميقراطي  امل��دين  احل��زب  �شعبية  وتراجعت 
يف ا�شتطاعات الراأي بعد �شل�شلة من ف�شائح الف�شاد واج��راءات التق�شف 

املوؤملة التي دفعت الباد اىل اطول ركود لها منذ 20 عاما.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأوبرا وينفري تترّبع 
ب�12 مليون دوالر 

االأمريكية  االإع���ام���ي���ة  ت���رّبع���ت 
ال�����ش��ه��رية اأوب�����را وي��ن��ف��ري، ب�12 
يتم  متحف  ل�شالح  دوالر  مليون 
وا�شنطن  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ت�شييده 
من  االأمريكين  م�شرية  لتخليد 

اأ�شل اأفريقي.
ونقلت و�شائل اإعام اأمريكية عن 
وثقافة  لتاريخ  الوطني  املتحف 
اأفريقي،  اأ���ش��ل  م��ن  االأم��ريك��ي��ن 
 12 ت���رّبع���ت مب��ب��ل��غ  اأن وي��ن��ف��ري 
اإطاق ا�شمها  األف دوالر، و�شيتم 
على م�شرح يت�شع ل�350 �شخ�شاً 

يف املتحف.
ترّبعت  اأن  ل���وي���ن���ف���ري  و����ش���ب���ق 
ل�شالح  ال�شابق  يف  دوالر  مبليون 

املتحف.
وتقّدم احلكومة االأمريكية ن�شف 
للمتحف  ال�������ش���روري  ال��ت��م��وي��ل 
يف  افتتاحه  يتم  اأن  يتوقع  ال��ذي 
ت�شل  وق���د   ،2015 ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة 

تكلفته اإىل 500 مليون دوالر.

رو�شيا حتتفل ببعو�شها 
حتتفل رو�شيا ببعو�شها يف مهرجان يتبارى فيه امل�شاركون 
با�شطياد هذه احل�شرات يف مهرجان البعو�س الرو�شي .

اإن  يو  ار  دوت  رو�شكومار  موقعهم  على  املنظمون  وق��ال 
بريم  منطقة  يف  �شيجري  ال��رو���ش��ي  البعو�س  م��ه��رج��ان 
21 متوز يوليو املقبل، و�شي�شمل  19 حتى  ب��االأورال من 
حتت  وفعالية  البعو�س،  ال�شطياد  مناف�شة  ال��ربن��ام��ج 
لاأطفال،  اأزي���اء  عر�س  �شي�شمل  كما   . فتاة  األ��ذ  ع��ن��وان 
وم�شابقة اأف�شل اأغنية للبعو�س، واأف�شل حلم م�شوي يف 

االأ�شياخ. ويحظر تناول الكحول يف املهرجان.

حافيات مي�شني  الربيطانيات  من   %37
% من الربيطانيات باأنهن م�شن اإىل البيت  اعرتفت 37 

حافيات االأقدام ب�شبب انزعاجهن من الكعب العايل.
واأظهر م�شح اأجراه معهد العناية بالقدمن الألفي رجل 
من   %  37 اأن  بالقدمن  بالعناية  خبريا  و60  وام���راأة 
االقدام  املنزل حافيات  اإىل  �شرن  باأنهن  اعرتفن  الن�شاء 

بعد اأن اآملتهن اأقدامهن ب�شبب الكعب العايل.
اأحذيتهن  ان��ت��زع��ن  اإن���ه���ن  ال��ن�����ش��اء  م���ن   %  38 وق���ال���ت 
ورق�شن حافيات يف نادي ليلي اأو حانة ب�شبب االأمل الذي 
دقائق  و�شت  �شاعة  االأم��ر  ويحتاج  العايل.  الكعب  �شببه 
و48 ثانية كمعدل و�شطي كي تبداأ املراأة بال�شعور باأمل يف 
% من الن�شاء  قدميها ب�شبب الكعب العايل. وقالت 20 
اأن  غري  فقط.  دقائق   10 العايل  الكعب  يتحّملن  اإنهن 
اإنهن  ق��ل��ن  اآراوؤه������ن  ا�شتطلعت  ال��ل��وات��ي  ال��ن�����ش��اء  ن�شف 
انتعال  خ��ال  من  املو�شة  اأج��ل  من  للمعاناة  م�شتعدات 
الرجال فقط  % من   12 اأن  ع��ال يف حن  اأحذية بكعب 

قالوا اإنهم م�شتعدون النتعال اأحذية غري مريحة.

ل�س مالب�س داخلية ن�شائية
ق�شت حمكمة بريطانية ب�شجن ابن �شرطي ملدة 3 �شنوات 
الن�شائية  الداخلية  املاب�س  من  زوج��اً   50 �شرقة  بتهمة 

من زميلة �شابقة له يف املدر�شة، بعد اقتحام منزلها.
كوك�س  م���ارك  اإن  ام�����س  م��ي��ل(  )دي��ل��ي  �شحيفة  وق��ال��ت 
)22 ع���ام���اً(، ���ش��رق م��ف��ات��ي��ح م��ن��زل اإمي����ا ب��ان�����ش��ي��ز )21 
ثم  فيه،  حفلة  ح�شوره  بعد  نورثامبتون  مبدينة  عاماً( 
و�شرقة  العمل  اإىل  ذهابها  بعد  منزلها  اإىل  بالت�شّلل  قام 

ماب�شها الداخلية.
واأ�شافت ال�شحيفة اأن اإميا، التي تعمل يف مركز ات�شال، 
ماب�شها  م��ن  قطعاً  اأن  اأ���ش��ب��وع��ن  م���رور  بعد  اكت�شفت 
ال��داخ��ل��ي��ة م��ف��ق��ودة، وا���ش��ت��ب��ه��ت مب���ارك ح��ن اأر���ش��ل لها 
ي�شتف�شر  املا�شي  اآذار مار�س  الثاين من  ر�شالة ن�شية يف 
امل�شاء،  ذلك  �شتخرج مع �شديقها يف  كانت  اإذا  عّما  فيها 

وقامت باإباغ ال�شرطة.
وعرت ال�شرطة على كميات كبرية من املاب�س الداخلية 
�شرطة  خ���وذة  ج��ن��ب  اإىل  م���ارك  ���ش��ري��ر  حت��ت  الن�شائية 
يف  منزله  بتفتي�س  قامت  اأن  بعد  �شرطة،  وزي  واأ�شفاد 

مدينة نورثامبتون.

طائرة امل�شتقبل تعمل بروث البقر
بالطاقة  تعمل  للم�شتقبل  ط��ائ��رة  لت�شميم  ايربا�س  ال��ط��ائ��رات  ل�شناعة  العماقة  االأوروب��ي��ة  ال�شركة  تخطط 
امل�شتخرجة من روث البقر. وقالت �شحيفة �شن اإن الطائرة اجلديدة �شت�شتخدم غاز امليثان امل�شتخرج من نفايات 
مزارع تربية البقر وو�شعها يف خزانات مرّبدة بالقرب من حمركات الطائرة. واأ�شافت اأن اإيربا�س تدر�س اأفكاراً 
اأخ��رى، من بينها طائرة تعمل على حرارة ج�شم الركاب، واأمتعة عائمة على �شرير من الهواء لت�شهيل الو�شول 
اإليها من قبل اأ�شحابها، وطائرة م�شنوعة من مواد مقلوبة ال�شكل لتخفي�س �شو�شاء حمركات الطائرة، وطائرة 
اأن ال�شركة االأوروبية العماقة ل�شناعة الطائرات،  تعمل على بطاريات قابلة الإعادة ال�شحن. واأ�شارت ال�شحيفة 
والتي لديها 13 األف موظف يف بريطانيا، تعر�س جائزة مقدارها 25 األف جنيه ا�شرتليني للفائز مب�شابقة اأفكار 
الطريان يف جمال ا�شتخدام روث البقر بداًل من الوقود. وقالت اإن روث البقر ُي�شتخدم يف الواليات املتحدة كوقود 
للمركبات الزراعية، ويتم تخزينه يف �شهاريج لتوليد الوقود من غاز امليثان القوي. وتتخّل�س البقرة الواحدة من 
ما ي�شل اإىل 30 غالوناً من الروث يومياً، ميكن اأن ُتنتج ما ي�شل اإىل 70 غالوناً من الوقود �شنوياً. وت�شتهلك طائرة 
تقوم برحلة م�شافتها 3550 ميل، اأي ما يعادل نحو 5632 كيلومرتاً، بن لندن ونيويورك حوايل 17،500 غالون 

من الوقود، وهي كمية حتتاج 1000 بقرة اإىل 3 اأ�شهر الإنتاجها.
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يف دوالر  األف   59
 حمالتّي �شدر اأم وابنتها

اأوقفت ال�شرطة االأمريكية اأماً وابنتها عربتا احلدود من كندا 
اإىل الواليات املتحدة وقد ح�شتا حمالتّي �شدريهما مببلغ 59 

األف دوالر فيما كانتا بطريقهما لزيارة اأقارب يف لبنان.
وذك����رت �شحيفة ف��ان��ك��وف��ر ���ش��ن ال��ك��ن��دي��ة اأم�����س ال��ث��اث��اء ان 
�شرطة احلدود من اجلهة االأمريكية اأوقفت مورا االأ�شمر )51 
عاماً( وابنتها البالغة من العمر 16 عاماً يف ديرتويت، بعد اأن 
جرى تفتي�شهما وعر يف ح�شوات حمالتّي �شدريهما على 59 
حتمان  اللتن  واالبنة  االأم  �شفر  خطة  واأظهرت  دوالر.  األ��ف 
اجلن�شية الكندية وتقيمان يف ويند�شور يف كندا اأنهما كانتا يف 

طريقهما اإىل لبنان لزيارة اأقارب.
وبح�شب اأوراق الدعوى املقدمة اأمام حمكمة يف ديرتويت فاإن 
3300 دوالر  اأبلغت ال�شرطة على احلدود اأن بحوزتها  االأ�شمر 
حقيبتها،  فت�شت  ح��ن  دوالر  األ��ف   15 مبلغ  معها  وج��د  ولكن 
وخال التفتي�س لوحظت كتلة غريبة يف حمالة �شدرها، فتبن 
اأنها حاكت يف بطانتها 3 اأكيا�س حتتوي كل منها على 10 اآالف 
دوالر وكي�س رابع فيها 9 اآالف دوالر. وقد حملت االبنة 20 األف 

دوالر يف حمالة �شدرها.
ويحظر القانون اإدخال اأكر من 10 اآالف دوالر اإىل الواليات 
املتحدة بدون ت�شريح. وقالت االأ�شمر اإنها مل ترغب يف الت�شريح 
عن املال الأنها مل ت�شاأ اأن يعرف �شديقها الذي كان يقود ال�شيارة 
كم حتمل معها. واأظهر التحقيق يف خلفية االأ�شمر اأنها اأدينت 
بتهم �شرقة باأقل من األف دوالر مرتن عام 1992 و1993 يف 

كندا ما يحظر عليها الدخول اإىل الواليات املتحدة.

م�شادات اله�شتامني
 تزيد الوالدات املبكرة

وجدت درا�شة جديدة اأن الن�شاء الاتي تتناولن االأدوية امل�شادة 
لله�شتامن للتخفيف من اأعرا�س الغثيان يزيد لديهن احتمال 
وذك��ر موقع  مواليد �شغرية احلجم.  واإجن���اب  املبكرة  ال���والدة 
الباحثن يف جامعة كاليفورنيا،  اأن  )�شاين�س ديلي( االأمريكي 
اله�شتامن لعاج  تتناولن م�شادات  الاتي  الن�شاء  اأن  وجدوا 
حالة التقيوؤ احلملي، هن اأكر عر�شة 4 مرات الإجناب مواليد 

خّدج اأو �شغار احلجم.
وه���ذه ال��درا���ش��ة ه��ي االأوىل ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ن ا���ش��ت��خ��دام هذه 
االأدوي�����ة ون��ت��ائ��ج احل��م��ل امل���ذك���ورة. وق��ال��ت ال��ب��اح��ث��ة امل�شوؤولة 
بن  الرابط  اإيجاد  مفاجئاً  ك��ان  فيجزو  مارلينا  الدرا�شة  عن 
م�شادات اله�شتامن ونتائج احلمل ال�شلبية، كون هذه االأدوية 
رائجة بن الن�شاء اللواتي يعانن من التقيوؤ احلملي . وقارنت 
ام��راأة تعاين من   254 6 �شنوات حالة  التي توا�شلت  الدرا�شة 
االأعرا�س  ه��ذه  من  تعان  مل  ام���راأة   308 مع  احلملي،  التقيوؤ 
احلملية، وحاولت ربط النتائج ال�شلبية للحمل مع العاجات 
م�شادات  اأن  وظهر  باحلالة.  امل�شابات  الن�شاء  تناولتها  التي 
اأق����ل م���ن %20 م���ن الاتي  ال��ه�����ش��ت��ام��ن ك��ان��ت ف��ّع��ال��ة ع��ن��د 

تناولنها.
املمثلة ديبورا اآن وول لدى ح�شورها العر�س االأول لفيلم الدم احلقيقي يف اآرك اليت �شينما بهوليوود. )ا ف ب(

دميي لوفاتو 
تريد دمية ت�شبهها 

دميي  االأم��ريك��ي��ة  النجمة  اأع��ل��ن��ت 
دمية  باإطاق  رغبتها  عن  لوفاتو 

باربي ت�شبهها.
وجل���اأت ل��وف��ات��و اإىل م��وق��ع تويرت 
اأمنيتها  ان  ل��ت��ق��ول  االج��ت��م��اع��ي 
اخل��ا���ش��ة م��ع اق���رتاب م��وع��د عيد 
والع�شرين  احل��������ادي  م���ي���اده���ا 
ه���ي احل�����ش��ول ع��ل��ى دم��ي��ة باربي 

ت�شبهها.
وكتبت اأحد اأكرب اأحامي، مبا انني 
اأجمع دمى باربي منذ كنت طفلة، 
هو اأن يكون يل باربي على �شكلي . 
واأو�شحت انها تريد اأن يكون ج�شم 
باربي �شبيهاً بطبيعة ج�شمها هي، 

جلهة الطول والوزن.
وقالت يجب اأن ت�شنع دمى باربي 
ففي   ،)cellulite( �شيلوليت  مع 
ال��ن��ه��اي��ة ه���و م���وج���ود ع��ن��د 95% 
من الن�شاء . و�شجعت كل حمبيها 
اأمنيتها  لتحقيق  م�شاعدتها  على 
هذه، قبل عيد ميادها يف 20 اآب 

اأغ�شط�س املقبل.

بيل كلينتون اأب 
العام 2013 

االأ�شبق  االأم��ريك��ي  الرئي�س  ت�شلم 
بيل كلينتون جائزة اأب العام ل�شنة 

2013 يف الواليات املتحدة.
واأفادت جملة بارايد االأمريكية ان 
والدها  فاجاأت  كلينتون  ت�شيل�شي 
ال��ع��ام يف حفل  اأب  ج��ائ��زة  و�شلمته 
ل��اآب��اء يف  الوطني  املجل�س  اأق��ام��ه 

الواليات املتحدة يف نيويورك.
وعرب كلينتون عن فرحته الكبرية 
بهذا اللقب، وذكر انه بالرغم من 
حياته  يف  �شغلها  التي  امل��واق��ع  ك��ل 

فاإن االأولوية هي لدوره كاأب.
وا�شتعاد ذكرى والدة ابنته الوحيدة 
ت�شيل�شي يف العام 1980، واإ�شراره 
القي�شرية  ال�����والدة  ح�����ش��ور  ع��ل��ى 
اآن���ذاك،  لها زوج��ت��ه  ال��ت��ي خ�شعت 
كانت  ابنته  والدة  ان  على  م�شدداً 
اأع����ظ����م �����ش����يء ح�������ش���ل م���ع���ه على 

االإطاق.

طفل  مليون   10.5 اإن  ال��دول��ي��ة  العمل  منظمة  قالت 
املنازل، يف ظروف  ك� خدم يف  يعملون  العامل  اأنحاء  يف 

�شبيهة ب� الرق .
وقالت املنظمة ومقرها جنيف يف تقرير مبنا�شبة اليوم 
العاملي ملكافحة عمل االأطفال وّزع��ه مكتبها يف  العاملي 
بريوت وتلقت يونايتد بر�س اإنرتنا�شونال ن�شخة منه، 
العامل معظمهم  اأنحاء  10.5 مليون طفل يف  اإن نحو 
املنازل، يف ظروف  ك� خدم يف  العمل، يعملون  دون �شن 

خطرة و�شبيهة اأحياناً بالرق .
العمال  ه�����وؤالء  م���ن  م��ل��ي��ون   6.5 ث��م��ة  اأن  واأو����ش���ح���ت 
االأطفال ترتاوح اأعمارهم بن 5 و14 �شنة، واأكر من 

% منهم فتيات..  71
واأ�شار التقرير اىل اأن هوؤالء االأطفال يوؤدون مهام مثل 
التنظيف والكي والطبخ والب�شتنة وجلب املياه والعناية 

باأطفال اآخرين ورعاية امل�شنن.
ي��ت��ع��ّر���ش��ون اىل عنف  االأط���ف���ال  ه����وؤالء  اأن  ول��ف��ت اىل 
ج�شدي ونف�شي وجن�شي وظروف عمل �شيئة، ويعي�شون 
النا�س،  اأع��ن  عن  بعيداً  اأ�شرهم  عن  منف�شلن  غالباً 
وينتهي  عملهم،  اأرب����اب  على  كبري  ب�شكل  وي��ع��ت��م��دون 
املطاف بكثري منهم اإىل اال�شتغال اجلن�شي التجاري.

الدويل  الربنامج  مديرة  توما�س،  كون�شتان�س  وقالت 
العمل  ملنظمة  ال��ت��اب��ع  االأط���ف���ال  ع��م��ل  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����ش��اء 
ال��دول��ي��ة، اإن ح��ال��ة ك��ث��ري م��ن االأط���ف���ال ال��ع��ام��ل��ن يف 
املنازل ال ت�شكل انتهاكاً خطرياً حلقوق الطفل فح�شب، 
اأم��ام حتقيق العديد من االأه��داف االإمنائية  بل عقبة 

الوطنية والدولية .
اإج��راءات من�ّشقة وم�شرتكة  اتخاذ  اإىل  املنظمة  ودع��ت 
عمل  على  للق�شاء  وال��دويل  الوطني  ال�شعيدين  على 

االأطفال يف املنازل .
اإ�شايف  طفل  ماين   5 وج��ود  اإىل  التقديرات  وت�شري 
القانوين يف  العمل  االأدن���ى ل�شن  ف��وق احل��د  العامل  يف 
دولهم يوؤدون اأعمال منزلية مدفوعة اأو غري مدفوعة 

االأجر
من ناحية ثانية، يوؤكد التقرير على اأن العمل املنزيل 
م�شدر هام لفر�س العمل، خا�شة ملاين الن�شاء. وقد 
مت االعرتاف بذلك يف اتفاقية منظمة العمل الدولية 
رقم 189 ب�شاأن العمل الائق للعمال املنزلين والتي 
باعتبارها  لها  ال��رتوي��ج  ���ش��رورة  على  التقرير  ي�شدد 
ج��زءاً من ا�شرتاتيجية الق�شاء على عمل االأطفال يف 

املنازل.

املنازل يف  خدم  طفل  مليون   10.5

اأغيلريا تغني يف ختام )ذي فوي�س(
يبدو ان احللقة اخلتامية لربنامج ذي فوي�س �شت�شهد ح�شداً من اأبرز النجوم، اإذ تبن انه 

واحدة  ل��رتدد  اأي�شاً  امل�شرح  اأغيلريا  كري�شتينا  �شتعتلي  فيها  �شري  م�شاركة  االإع��ان عن  بعد 
اأغانيها. واأف��اد موقع بيبول االأمريكي انه بعدما كانت يف جلنة حتكيم ذي فوي�س  من اأجمل 

لعدة موا�شم، وفيما ت�شتعد للجلو�س مع احلكام يف املو�شم املقبل، فاإن اأغيلريا �شتغني يف احللقة 
اخلتامية للمو�شم احلايل.

�شي  بي  اإن  �شبكة  وكانت  بيتبول.  مع  اللحظة  بهذه  ا�شعر  اأغنية  �شرتدد  اأغيلريا  ان  واأو�شح 
اأعلنت عن ان �شري �شرتدد مبا�شرة يف احللقة االأخرية اأغنية عامل املراأة ، وهي من اأول األبوم 

لها منذ 12 �شنة.
املغنية  بديلتها  مكان  لتحّل   ، فوي�س  ذا  برنامج  اإىل  كحكم  للعودة  اأغ��ي��ل��ريا،  وت�شتعد 

الكولومبية �شاكريا، مقابل اأجر يتوقع اأن يبلغ 12 مليون دوالر.


