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املر يبحث مع نظريه الإيرلندي اإعفاء 
مواطني الدولة من تاأ�صرية �صنغن

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

ع�رشات القتلى يف هجوم 
انتحاري باأفغان�صتان

•• �صنعاء-وام:

بجهود  االن�سانية  لالعمال  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�س�سة  تقوم 
اي�سال  ب��ه��دف  ال��ي��م��ن  ف��ق��را يف  اال���س��د  اال���س��ر  ال��ب��ح��ث ع��ن  حثيثة يف 
امل�ساعدات الغذائية التي امر بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اىل هذه اال�سر. وقال رئي�س فريق 
املرحلة  يف  وزع  ال��ذي  الفريق  ان  اليمن  اىل  االن�سانية  خليفة  موؤ�س�سة 
على  غذائية  �سلة  ال��ف  ع�سرين  نحو  املوؤ�س�سة  برنامج  م��ن  ال�ساد�سة 
اال�سر الفقرية يف حمافظة �سنعاء وحدها يبحث عن اال�سر اال�سد فقرا 
والتي مل ي�سلها العون الغذائي االماراتي حتى االن ويعمل على تلبية 

احتياجاتها اال�سا�سية يف احلياة . وذكر ان فريق موؤ�س�سة خليفة و�سمن 
جهودها للو�سول اىل خمتلف �سرائح املجتمع اليمني قام مب�سح ميداين 
واحتياجاتهم  اال�سر  او�ساع  على  لالطالع  �سنعاء  يف  النائية  للمناطق 
ا�سم  قاطنيها  ع��ل��ى  يطلق  ال��ت��ي  ح�سي�س  ب��ن��ي  االع���ت���زاز  منطقة  وزار 
املهم�سون وهم فئة يبلغ عددها 560 عائلة ت�سم كل واحدة منها ع�سرة 
من  وتعاين  احلياة  مقومات  الب�سط  تفتقد  وه��ي  االق��ل  على  ا�سخا�س 
الفقر واملر�س واالعاقة. والتقى الفريق مع هذه العائالت حامال لهم 
ال�سمو رئي�س الدولة  املعونة االن�سانية الغذائية التي وجه بها �ساحب 
 500 وتبلغ قيمتها  اليمن  لكل حمتاج يف خمتلف مناطق  حفظه اهلل 

مليون درهم .

   

الهالل االأحمر يدعو اىل االلتزام بالقانون الدويل 
االإن�ساين للم�ساعدة بحماية املدنيني يف ميادين احلروب

•• ابوظبي-وام:

اكد �سعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي االمني العام لهيئة الهالل 
االحمر ان االلتزام بن�سر القانون الدويل االن�ساين والتعريف به هو 
من اأوىل واجبات ومهمات جمعيات الهالل االأحمر وال�سليب االأحمر 
يف العامل باعتباره ال�سمانه القانونية الدولية املقبولة عامليا حلماية 
الدولية  والن�زاعات  احل��روب  ميادين  يف  اجلرحى  واإ�سعاف  املدنيني 
وغري الدولية للتخفيف من االآالم االإن�سانية وحماية احلياة الب�سرية 
واحرتام كرامة االإن�سان. و�سدد الفالحي يف كلمة له افتتح بها اأم�س 
ن���دوة ال��ق��ان��ون ال����دويل االن�����س��اين مب��ق��ر م��رك��ز االم�����ارات للدرا�سات 
والبحوث اال�سرتاتيجية على �سرورة تعميق الوعي بالقانون الدويل 
االن�ساين وتطبيقه من قبل جميع الدول واالأطراف والفئات خا�سة يف 
ظل تنامي بوؤر ال�سراع والن�زاع يف مناطق عديده يف العامل ما يجعل من 
تطبيق هذا القانون حتد ح�ساري يواجه ال�سمري االن�ساين للمجتمع 
الدولية  االإن�ساين  العمل  وهيئات  ملنظمات  اأ�سا�سية  ومهمة  ال��دويل 
واملحلية . وا�سار اىل ان انعقاد هذه الندوة وال��دورة اللتني ت�ستمران 
ثالثة ايام برعاية الهالل االحمر متثل خطوة يف هذا ال�سياق �ستتبعها 
واأهليه  حكومية  وه��ي��ئ��ات  موؤ�س�سات  م��ع  بال�سراكة  اأخ���رى  خ��ط��وات 
تربوية واجتماعية و�سبابية لتكون عونا للهالل االحمر للو�سول اىل 
الدولية  للجنة  االقليمية  للبعثة  �سكره  عن  واع��رب   . املرجو  الهدف 
لل�سليب االحمر بالكويت على م�ساركتهم باخلربة واخلرباء يف اإقامة 
هذه الندوة كما �سكر اللجنة الوطنية للقانون الدويل االإن�ساين الذين 
اللجنة  ع�سو  احلو�سني  عبدالوهاب  القى  ث��م  ال��ن��دوة.  يف  ي�ساركون 
املتحدة  العربية  االم��ارات  بدولة  االن�ساين  ال��دويل  للقانون  الوطنية 
ون�ساأته  االن�ساين  ال��دويل  للقانون  تعريفا  فيها  قدم  الندوة  يف  كلمة 
بقانون حقوق  االن�ساين  الدويل  القانون  ومبادئه وعالقة  وم�سادره 

االن�سان.                )التفا�سيل �س5(

ال�شعب اليمني ي�شيد مبكرمة رئي�س الدولة ومواقف الإمارات اخلرية

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال االإن�سانية ت�ستهدف االأ�سر 
االأ�سد فقرا يف توزيع املرحلة ال�ساد�سة من املعونات

ع�سرات القتلى واجلرحى ب�سل�سلة هجمات يف العراق
•• بغداد-ا ف ب:

العراقية  العا�سمة  عنيفة  ان��ف��ج��ارات  �سل�سلة  ه��زت 
اأكرث  مقتل  ع��ن  اأ�سفر  م��ا  الب�سرة،  ومدينة  ب��غ��داد 
اأولية، كما  املدينتني يف ح�سيلة  62 �سخ�ساً يف  من 
121 �سخ�ساً يف �سل�سلة الهجمات  اأكرث من  اأ�سيب 
املتزامنة التي وقعت.وكانت ال�سرطة العراقية قالت 
ما  بغداد،  يف  ام�س  انفجرت،  ملغومة  �سيارات   6 اإن 
بينما  االأق���ل،  على  �سخ�سا  ع�سرين  مقتل  اإىل  اأدى 
يف  الب�سرة  مدينة  يف  مفخختان  �سيارتان  انفجرت 
جنوب العراق مما اأ�سفر عن مقتل 11 �سخ�ساً على 

االأقل.
وهرعت �سيارات االإ�سعاف اإىل املكان الإخالء �سحايا 
عن  الكمالية  منطقة  يف  التفجري  الهجمات.واأ�سفر 
االإعالم  ويف  اآخ��ري��ن،   11 واإ���س��اب��ة  �سخ�سني  مقتل 
اأن انفجرت  اآخ��رون بعد   10 قتل �سخ�سان واأ�سيب 

ال�سيارة قرب اأحد االأ�سواق، وفق معلومات اأولية.
اأم�����ا يف ال�����س��ع��ل��ة ف��اأ���س��ف��ر ال��ت��ف��ج��ري ع���ن اإ����س���اب���ة 9 
اأ�سخا�س، بينما جرح 7 اآخرون قرب �سارع املعهد يف 

منطقة الزعفرانية.
كما انفجرت �سيارة يف منطقة الكاظمية قرب �ساحة 

�سنعاء، ما اأ�سفر عن اإ�سابة 5 اأ�سخا�س على االأقل.
ويف مدينة الب�سرة، قال م�سدر اأمني يف وقت �سابق 
اإن التفجريات التي وقعت هناك اأ�سفرت عن �سقوط 

اآخرين.  20 وجرح  قتلى   7
قليلة من مقتل  �ساعات  بعد  الهجمات  وج��اءت هذه 
24 من عنا�سر ال�سرطة يف هجمات وعملية حترير 
االأنبار  خمتطفني يف مناطق خمتلفة من حمافظة 

م�ساء االأحد.
على ال�سعيد ذاته اعلن رئي�س الوزراء العراقي نوري 
تغيريات يف  اج��راء  ب�سدد  ان احلكومة  ام�س  املالكي 
البالد ويف اخلطط  االم��ن يف  امل�سوؤولني عن  مواقع 
اال�سابيع  يف  ال��ع��ن��ف  وت�����رية  ت���زاي���د  ب��ع��د  االم���ن���ي���ة 

االخرية.
وقال املالكي يف موؤمتر �سحايف يف بغداد برفقة عدد 
دام  �سباح  بعد  احلكوميني  وامل�سوؤولني  ال���وزراء  من 
قتل وا�سيب فيه الع�سرات يف هجمات متفرقة "نحن 
واملتو�سطة  العليا  ب��امل��واق��ع  ت��غ��ي��ريات  اج���راء  ب�سدد 
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قوات م�سرية مدرعة يف طريقها اإىل �سيناء)ا ف ب(

الدمار ال�سامل ملنازل املدنيني جراء ا�ستهداف قوات النظم مدينة الق�سري بالق�سف الع�سوائي

 •• عوا�صم-وكاالت:
اأعلنت القيادة امل�سرتكة ل� اجلي�س 
احلر يف بيان لها ام�س عن حتقيق 
مدينة  م���ع���ارك  يف  ك��ب��ري  جن����اح 
واتهمت  حم�س،  بريف  الق�سري 
اللبناين  اهلل  ح����زب  م���ن  ق�����وات 
ب����اإع����دام 23 ط��ف��ال وام��������راأة يف 
جمزرة جماعية  قرب بلدة ربلة. 
من جهتهم اأكد نا�سطون م�سرع 
م��ن مقاتلي حزب  ث��الث��ني  ن��ح��و 
القوات  اأف���راد  م��ن  وع�سرين  اهلل 
ال�سبيحة  وق��������وات  ال���ن���ظ���ام���ي���ة 

املوالية يف اال�ستباكات.
 واأكدت القيادة امل�سرتكة للجي�س 
بيانها عن مقتل وجرح  احل��ر يف 
ع�����س��رات م��ن ع��ن��ا���س��ر ح���زب اهلل 
اأطلقت  ال��ت��ي  ال��ق�����س��ري  مب��ع��ارك 
امل��وت. وقالت  عليها ا�سم ج��دران 
م�ست�سفيات  اإىل  نقلوا  ه��وؤالء  اإن 
وم�سفى  وال���ه���رم���ل  ب��ع��ل��ب��ك  يف 
بال�ساحية  االأع����ظ����م  ال���ر����س���ول 

اجلنوبية لبريوت.
 واأعلن احلر اأنه م�ستمر بعملياته 
املدعومة  ال���ن���ظ���ام  ق������وات  ����س���د 
م������ن ع���ن���ا����س���ر م������ن ح�������زب اهلل 
بالق�سري. كما نفى و�سول قوات 

ال��ت��ق��اط ���س��ور لعملية  اجل��زي��رة 
اآبار  يف  عليها  عرث  جثث  انت�سال 
املدينة.  بجنوب  عامود  اأم  بقرية 
ال��ق��ري��ة اجلي�س  اأه�����ايل  وي��ت��ه��م 
ال��ن��ظ��ام��ي ب��اإل��ق��اء ج��ث��ث مدنيني 

بعد اإعدامهم.
اخلارجية  وزي�����ر  ق����ال  ���س��ي��ا���س��ي��ا 
اأم�س  الف��روف  �سريجي  الرو�سي 
اأن  ال�������س���روري  م���ن  ان  االث���ن���ني 
ت�����س��ارك امل��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة يف 
م��وؤمت��ر ال�����س��الم امل��ق��رر ع��ق��ده يف 
جنيف دون و�سع �سروط م�سبقة 
للمطالبة  ي���ب���دو  ف��ي��م��ا  م��ل��م��ح��ا 

بتنحي الرئي�س ب�سار اال�سد.
و�سدد الفروف اأي�سا على �سرورة 
حل�سور  الي���ران  ال��دع��وة  توجيه 
رو�سيا  ت�����س��ع��ى  ال������ذي  امل�����وؤمت�����ر 
تنظيمه  اىل  املتحدة  وال��والي��ات 
بغر�س التو�سل اىل ت�سوية تنهي 

ال�سراع يف �سوريا.
وقال وزير اخلارجية الربيطاين 
ان على  اأم�س االثنني  وليام هيج 
اأن  اال�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س 
يدرك اأنه ال ا�ستبعاد الي خياراذا 
يف  بجدية  حكومته  تتفاو�س  مل 
حمادثات ال�سالم املقرر اجراوؤها 

يف جنيف.

رو�شيا �شد ال�شروط امل�شبقة يف موؤمتر ال�شالم وبريطانيا حتذر الأ�شد

احلر يتقدم والنظام يرتكب مذبحة جماعية يف الق�سري ومقتل الع�سرات من حزب اهلل  

•• القاهرة-وكاالت:

ق�����ال�����ت م���������س����ادر اع����الم����ي����ة يف 
القاهرة اأن اجلي�س امل�سري اأر�سل 
�سيناء  ج��زي��رة  �سبه  اإىل  دب��اب��ات 
هجوما  ام�س  فجر  �سهدت  التي 
لقوات  م��ع�����س��ك��ر  ع���ل���ى  م�����س��ل��ح��ا 
املركزي، يف حني تتوا�سل  االأمن 

اأزمة اجلنود املخطوفني هناك.
واأوردت االأهرام اأن اجلي�س اأر�سل 
دب���اب���ات ع���رب ق��ن��اة ال�����س��وي�����س يف 
حيث  �سيناء  �سمال  اإىل  طريقها 
خ���ط���ف م�������س���ل���ح���ون ����س���ب���ع���ة من 
اأفراد اجلي�س وال�سرطة االأ�سبوع 
اأن  اإر�سال هذا بعد  املا�سي.وياأتي 
اأن م�سلحني  اأمنية  اأكدت م�سادر 
االأمن  ل��ق��وات  مع�سكرا  ه��اج��م��وا 
اأم�س  ف��ج��ر  ���س��ي��ن��اء  يف  امل���رك���زي 
وتبادلوا اإطالق النار مع القوات 
اأن  قبل  املع�سكر  داخ���ل  امل��وج��ودة 

ين�سحبوا.
املع�سكر  اأن  امل�����س��ادر  واأو���س��ح��ت 

ل���ل���ه���ج���وم يقع  ت���ع���ر����س  ال��������ذي 
�سيناء،  ب�سمال  العري�س  مبنطقة 
اأطلقوا  امل�����س��ل��ح��ني  اأن  م�����س��ي��ف��ة 
�ساحنة  م��ن  اآل��ي��ة  اأ�سلحة  ن���ريان 
كانوا ي�ستقلونها، لكن الهجوم مل 
ومل  �سحايا.  �سقوط  ع��ن  ي�سفر 

تعرف بعد هوية املهاجمني.
وجاء الهجوم يف وقت ت�ستمر فيه 

اأزمة اجلنود ال�سبعة املخطوفني 
قبل  م��ن  امل��ا���س��ي  م��ن��ذ اخلمي�س 
م�����س��ل��ح��ني ي��ط��ال��ب��ون ب����االإف����راج 
م�سدر  م�����س��ج��ون��ني.واأع��ل��ن  ع��ن 
ع�سكري، اأنه جتري حاليا درا�سة 
ُيظهر  ر  م�����س��وَّ ف��ي��دي��و  وحت��ل��ي��ل 
هوؤالء اجلنود وهم يوجهون نداء 

ا�ستغاثة الإطالق �سراحهم.

اأن  م��وؤك��دا  املدينة  و�سط  النظام 
اأطرافها.  على  تدور  اال�ستباكات 
ا�ستمرار  م����ع  ذل�����ك  وي����ت����زام����ن 
الق�سف اجلوي واملدفعي العنيف 
على املدينة القريبة من احلدود 

اللبنانية. 
وقال ن�سطاء املعار�سة اإن قواتهم 

القوات  معظم  ���س��دت  بالق�سري 
واأعادتها  امل��ه��اج��م��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
اإىل مواقعها االأ�سلية اإىل �سرقي 
وج��ن��وب��ي امل��دي��ن��ة، واإن���ه���ا دمرت 
على االأق��ل اأرب��ع دب��اب��ات للجي�س 
خفيفة  عربات  وخم�س  النظامي 

حلزب اهلل.

قلقة  اأن��ه��ا  اأعلنت  فرن�سا  وك��ان��ت 
بالق�سري،  االأو�����س����اع  م���ن  ج����دا 
واأعربت عن تخوفها من ح�سول 
ال�سكان  ب��ح��ق  ج���دي���دة  جم�����زرة 

املدنيني.
وبالتحديد  ال��ق�����س��ري،  وخ������ارج 
كامريا  ا����س���ت���ط���اع���ت  ح����ل����ب،  يف 

االإحتالل مينع فود اليوني�سكو من زيارة القد�شاجلي�ش امل�سري يعزز قواته يف �سيناء اإثرهجوم على قوات االأمن 
•• القد�س املحتلة-ا.ف.ب:

اعلنت ا�سرائيل ام�س انها الغت زيارة مقررة لبعثة من اليوني�سكو اىل 
الفل�سطينيني  ب�سبب قيام  املحتلة  ال�سرقية  القد�س  القدمية يف  البلدة 

با�سفاء طابع �سيا�سي على املهمة.
بر�س  فران�س  لوكالة  اال�سرائيلية  وزارة اخلارجية  وزعمت م�سوؤولة يف 
تكون  ان  املفرت�س  م��ن  ك��ان  التفاهمات،  يحرتموا  مل  الفل�سطينيون 
يقومون  انهم  تظهر  اج��راءات  باتخاذ  قاموا  )ولكنهم(  مهنية  الزيارة 
با�سفاء طابع �سيا�سي على احلدث ولن ي�سمحوا للوفد بالرتكيز على 

اجلوانب املهنية منها.
وكانت ا�سرائيل يف ني�سان ابريل املا�سي وافقت بان يقوم وفد من منظمة 
االمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم بتقييم و�سع البلدة القدمية يف 
القد�س ال�سرقية املحتلة،للمرة االوىل منذ عام 2004 بعد �سغوط من 

االردن والفل�سطينيني الذين ا�سبحوا ع�سوا يف املنظمة عام 2011.
ولكن بح�سب امل�سوؤولة اال�سرائيلية، فان الفل�سطينيني حاولوا قبيل بدء 
عمل الوفد ان "ي�سفوا طابعا �سيا�سيا" على الزيارة خالفا للتفاهمات 
عام  منذ  اليوني�سكو  حددتها  التي  العمل  خطة  ويغري  الطرفني  بني 

.2010
انهم  موؤخرا  املالكي  ريا�س  الفل�سطيني  اخلارجية  وزير  قال  وا�سافت 
�سيناق�سون م�سائل  انهم  البعثة مبثابة جلنة حتقيق وقاولوا  يعتربون 

�سيا�سية مع البعثة.
جبل  لزيارة  الوفد  دفع  اي�سا  الفل�سطينيون  يحاول  امل�سوؤولة  وا�سارت 

الهيكل )اال�سم اليهودي للحرم ال�سريف(.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

دائرة اأمن الدولة يف املحكمة االحتادية العليا ت�ستمع
 ملرافعات املتهمني والدفاع يف ق�سية التنظيم ال�سري غري امل�سروع

•• ابوظبي-وام:

برئا�سة  العليا  االحت���ادي���ة  املحكمة  يف  ال��دول��ة  اأم���ن  دائ����رة  وا���س��ل��ت 
لال�ستماع  االث��ن��ني  اأم�����س  �سباح  جل�ساتها  ال��ه��اج��ري  ف��الح  القا�سي 
ال�سري  التنظيم  اإىل  االنتماء  ق�سية  يف  وال��دف��اع  املتهمني  ملرافعات 
73 من  اأبوظبي  غري امل�سروع. ح�سر جل�سة اليوم مبقر املحكمة يف 

الرو�سي  بالقوقاز  انفجار  يف  قتلى   8
•• حمج قلعة- ا.ف.ب :

القوقاز  يف  الواقعة  داغ�ستان  جمهورية  يف  االثنني  ا�سخا�س  ثمانية  قتل 
قرب  مفخختني  �سيارتني  انفجار  يف  ال�سي�سان  م��ن  والقريبة  ال��رو���س��ي 
مقر هيئة ق�سائية يف العا�سمة حمج قلعة كما اعلن الفرع املحلي للجنة 
دقائق.  بفارق  �سيارتان  انفجرت  بيان  التحقيق يف  التحقيق.وقالت جلنة 
وبح�سب املعلومات االولية فان ثمانية ا�سخا�س على االقل قتلوا. و�سوهدت 
بقع دماء وقطع �سيارات على بعد 200 مرت من مكان وقوع االنفجار يف 
فران�س  لوكالة  مرا�سل  ذكر  كما  الداغ�ستانية،  العا�سمة  يف  مكتظ  �سارع 

بر�س.واأحلق انفجار ال�سيارتني اي�سا ا�سرارا بخطوط التوتر العايل.

املتهمني  اأه��ايل  134 من  املتهمات كما ح�سرها  املتهمني و12 من 
املجتمع  منظمات  اأع�ساء  من  و3  االإع��الم  و�سائل  ممثلي  من  و20 
و1 من  االإن�سان  االإم���ارات حلقوق  2 من جمعية  بينهم  امل��دين من 
 6 اجلل�سة  ح�سر  كما  والقانونيني..  للحقوقيني  االإم���ارات  جمعية 
من املحامني عن املتهمني و 6 من اأع�ساء النيابة العامة. ومن املقرر 
اأن توا�سل املحكمة جل�ساتها غدا الثالثاء ال�ستكمال �سماع مرافعات 
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الهيئة االحتادية للرقابة تطلب اآراء ومالحظات اجلمهور ب�ساأن الئحة م�سغلي املفاعل يف املرافق النووية
م�سودة  على  االط���الع  وميكن  التزاماتها.  تنفيذ  على  لها 
للهيئة...كما  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  االإر����س���ادات اجل��دي��دة يف 
الهيئة عرب  اإىل  واملالحظات  االآراء  اإر�سال  للجمهور  ميكن 
ع��ن��وان ال��ربي��د االإل���ك���رتوين... ل��الإط��الع على راب��ط راجع 
امل��وق��ع االإل��ك��رتوين ل��� وام خ��الل ف��رتة 30 ي��وم��ا مقبلة.. 
فيما ميكن مل�سرد م�سطلحات االأم��ان و االأمن وال�سمانات 
اأن  االإل���ك���رتوين  موقعها  ع��ل��ى  وامل��ن�����س��ور  بالهيئة  اخل��ا���س 
يف  امل�ستخدمة  املحددة  املفردات  فهم  على  املهتمني  ي�ساعد 
ال�سابقة  اللوائح  الهيئة كما يف  واأر�سلت  االإر�سادات.  م�سودة 
واإر�ساداتها م�سودة االإر�سادات املعنية اإىل اجلهات احلكومية 

اآرائها ومالحظاتها خالل فرتة  املحلية واالحتادية الإبداء 
النووية  للرقابة  االحت��ادي��ة  الهيئة  وت��درك  يوما.  ثالثني 
اأهمية دعوة اجلمهور الإبداء االآراء واملالحظات على امل�سودة 
يف  ترتكز  الت�سغيلية  بال�سفافية  اخلا�سة  �سيا�ستها  اأن  اإذ 
االأ�سا�س على املر�سوم بقانون احتادي رقم 6 ل�سنة 2009 
ب�ساأن اال�ستعماالت ال�سلمية للطاقة النووية..وكانت الهيئة 
طلبت منذ تاأ�سي�سها يوم 24 من �سهر �سبتمرب عام 2009 
ومالحظاتها  اآرائها  اإب��داء  املعنية  اخلارجية  االأط��راف  من 
حول 14 الئحة و 12 م�سودة اإر�سادات من خالل التوا�سل 

االلكرتوين اأواملبا�سر. 

••  اأبوظبي-وام:

اأم�����س اجلمهور  ال��ن��ووي��ة  للرقابة  االحت��ادي��ة  الهيئة  دع��ت   
لالطالع على م�سودة اإر�سادات حول الئحة اعتماد م�سغلي 
واإبداء  ال��ن��ووي��ة  امل��راف��ق  يف  املفاعل  م�سغلي  وك��ب��ار  املفاعل 
اإر�سادات  على  امل�سودة  وحتتوي  حولها.  واملالحظات  االآراء 
يف  ال����واردة  املتطلبات  تطبيق  كيفية  ح��ول  لهم  للمرخ�س 
الئحة الهيئة رقم 17 العتماد موظفي الت�سغيل يف املرافق 
و  اللوائح  من  جمموعة  اأ���س��درت  الهيئة  وكانت   . النووية 
املرخ�س  اجلهات  م�ساعدة  بغر�س  التو�سيحية  االإر���س��ادات 

حممد بن را�سد يد�سن مبنى كليات طالبات التقنية براأ�ش اخليمة
 •• دبي-وام:

د�سن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
لكليات  املبنى اجلديد  اأم�س  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
مليون  وال��ث��الث��ني  امل��ئ��ة  ن��اه��زت  بتكلفة  اخليمة  ب��راأ���س  التقنية  ط��ال��ب��ات 
تقدر  االر����س  م��ن  م�ساحة  يحتل  ال��ذي  املبنى  جتهيزات  فيها  مب��ا  دره��م 
ال�سيخ  ال�سمو  باأكرث من ع�سرين الف مرت مربع. ولدى و�سول �ساحب 
حممد بن را�سد ال مكتوم املقر اجلديد لكليات الطالبات اأزاح ال�ستار عن 
الالتي غ�ست  الطالبات  و�سط ترحيب وفرحة  للكلية  التذكارية  اللوحة 
بهن اروقة وبهو املبنى املوؤلف من طابقني. وح�سر حفل التد�سني معايل 
اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي  ال�سيخ حمدان بن مبارك 
ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء ومعايل 
يف  العليا  التقنية  كليات  جممع  رئي�س  ال�سام�سي  ع��م��ران  ح�سن  حممد 
الدولة و �سعادة الفريق م�سبح را�سد الفتان مدير مكتب �ساحب ال�سمو 
الدكتور  �سعادة  و  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
طيب كمايل مدير جممع كليات التقنية يف الدولة و�سعادة خليفة �سعيد 
�سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة بدبي و�سعادة الدكتور علي 
املن�سوري مدير كليات البنات براأ�س اخلمية وعدد من امل�سوؤولني وح�سد 
رئي�س  نائب  ال�سمو  �ساحب  جتول  وقد  وم�سوؤوليها.  الكلية  طالبات  من 
دب��ي واحل�سور يف ع��دد من مرافق  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 

من نوعه على م�ستوى الدولة وميكن من خالل الربنامج اأي�سا ت�سميم 
برامج ر�سوم كرتونية خا�سة باالطفال ما يعد اإجنازا جديدا ي�ساف اىل 
اإجنازت كليات التقنية يف الدولة. و�ساهد �سموه يف اأحد الف�سول برناجما 
خم�سة  م���دى  ع��ل��ى  وم�سريتها  التقنية  ك��ل��ي��ات  جن���اح  لق�سة  ال��ك��رتون��ي��ا 
وع�سرين عاما ثم �ساهد �سموه كذلك �سريط فيديو من عمل الطالبات 
حول الطاقة االيجابية التي يوؤمن بها �سموه ويدعو للتفاوؤل من خاللها 
�سرائج  م��ن  ولكثري  للطالبات  حتفيز  عامل  االيجابية  الطاقة  باتت  اإذ 
جمتمعنا لالبدع والتفاوؤل والن�ساط يف العمل او يف اجلامعة او يف املدر�سة 
�ستوديو ق�سم االع��الم حيث  الكلية  و�سواها. وزار �سموه خالل جولته يف 
اإىل  ا�ستقبل بعبارات الرتحيب من قبل مذيعة اال�ستوديو وتعرف �سموه 
برامج طلبة االعالم وم�ساركاتهم يف العديد من املهرجانات ال�سينمائية 
واملنتديات االعالمية واملنا�سبات الوطنية لك�سب اخلربة و�سقل مواهبهم. 
اأحد ف�سول التوا�سل بني كلية را�س اخليمة  كما توقف �سموه طويال يف 
وكيلة تقنية العني عرب االون الين وا�ستمع �سموه اإىل حوار اأجرته بع�س 
الطالبات مع نظرياتهن يف كلية العني ما يخت�سر امل�سافات بينهما ويعزز 
رئي�س  نائب  ال�سمو  �ساحب  تفقد  ثم  واملعرفة.  اخل��ربة  وتبادل  التن�سيق 
الكلية واملطعم  ال��وزراء حاكم دبي �سالة اجليم يف  الدولة رئي�س جمل�س 
يف  الطالبات  بلقاء  للكلية  زي��ارت��ه  �سموه  اختتم  ث��م  الريا�سية  وال�سالة 
ع��ن فرحتهن  للتعبري  ���س��م��وه  م��ع  م��وع��د  ع��ل��ى  ك��ن  الكلية ح��ي��ث  م�����س��رح 
واعتزازهن بهذه الزيارة االبوية الكرمية لقائد اأجزل العطاء بكل معانيه 

وف�سول الكلية حيث بداأ �سموه جولته يف املكتبة العامة و�سارك عددا من 
الطالبات ن�ساطهن يف املكتبة ووقع �سموه عددا من ن�سخ كتاب وم�سات من 
اإذا مت توفري عدد كبري من ن�سخ الكتاب يف مكتبة  فكر مهداة اإىل املكتبة 
الكتاب  يف  ج��اء  مما  لال�ستفادة  الطالبات  اي��دي  متناول  يف  لتكون  الكلية 
من اأفكار وروؤى وجتارب وخواطر ل�سموه .كما ولج �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدرا�سة وح�سر جانبا من  ع��ددا من ف�سول  ال مكتوم  را�سد  بن  حممد 
منها  الطالبات  تتلقاها  التي  والتدريبية  النظرية  والدرو�س  املحا�سرات 
تعلم  ا�سول  اولها  يقوم على ثالثة حم��اور  ال��ذي  الذهبي  املثلث  برنامج 
االجنليزية  اللغة  واإتقان  تعلم  كيفية  وثانيها  التكنولوجيا  وا�ستخدامات 
بها  والتم�سك  الوطنية  الهوية  على  الطالبات  حمافظة  كيفية  والثالث 
وتر�سيخ روح االنتماء الوطني والوالء للقيادة الر�سيدة. ثم ح�سر �سموه 
لتكنولوجيا  واأخ���رى  االل��ك��رتون��ي��ة  الهند�سة  ح��ول  حما�سرة  م��ن  جانبا 
التعليم لطالبات املرحلة االبتدائية يف مدار�س الرتبية حيث يتم تاأ�سي�س 
التقنية عقب  بكليات  االبتدائية لاللتحاق  املرحلة  التلميذات يف  وتاأهيل 
التفاعل  برامج  التقنية  كليات  تنظم  اإذ  الثانوية  الدرا�سة  مرحلة  انتهاء 
االجنليزية  اللغة  تدري�س  وامل��دار���س خا�سة يف جمال  التقنية  كليات  بني 
واملعلوماتية والريا�سة وااللعاب. ويف احد الف�سول تعرف �ساحب ال�سمو 
ابتكار طالبات  برنامج جديد من  اإىل  ال مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
مع  �سموه  وتفاعل  االلكرتونية  واالل��ع��اب  املواقع  بت�سميم  خا�س  الكلية 
ال�سرح الذي قدمته اإحدى مبتكرات الربنامج الذي يعد التخ�س�س االول 

والتدريب  والتعليم  الوطني  العمل  مواقع  �ستى  يف  �سعبه  وبنات  البناء 
واإرادته  وجهوده  اأفكاره  من  يعطي  زال  وما  و�سواها  والثقافة  والريا�سة 
لوطنه دولة االم��ارات العربية املتحدة التي يقودها اخوه �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اإىل العال واملجد 
والنجاح يف امليادين كافة. �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي قبيل مغادرته املكان 
مبثل ما ا�ستقبل به من مرح وفرح وابتهاج من قبل طالبات الكلية اأعرب 
عن �سعادته بالزيارة وتد�سينه �سرحا جديدا من �سروح العلم والتدريب 
م�سيدا �سموه مب�ستوى الطالبات العلمي والتقني واملعريف وحتى الثقايف 
مرجعا ذلك اىل طموح �سباب الوطن واإرادتهم يف التعلم وا�ستغالل الفر�س 
التي تهيوؤها لهم قيادتهم وت�سخر لهم كل االمكانات املادية واملعنوية من 
املتعاقبة. ومتنى  الوطن  واأجيال  دولتهم  بناء م�ستقبلهم وم�ستقبل  اأجل 
���س��م��وه ل��ل��ط��ال��ب��ات ول��ك��ل ط���الب ال��ع��ل��م ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح يف م�سريتهم 
الغايل  وطنهم  وخدمة  ماأربهم  وحتقيق  مبتغاهم  اإىل  و�سوال  التعليمية 
ال��ذي ال يغلو على ترابه غ��ال. ويذكر  ورد اجلميل لهذا الوطن اجلميل 
اأن كليات البنات برا�س اخليمة تقدم لطالباتها حزمة كبرية من الربامج 
يف  والبكالوريو�س  املكاتب  واإدارة  االعمال  اإدارة  يف  التخ�س�سية  الدرا�سية 
الكهربائية  والهند�سة  الكومبيوتر  وهند�سة  والهند�سة  التطبيقية  العلم 
املتعددة  والو�سائط  اجلنائية  واالنظمة  االم��ن  يف  املعلومات  وتكنولوجيا 

التفاعلية وهند�سة �سبكات الكومبيوتر.

ال�ساد�ش من يونيو املقبل عطلة القطاع اخلا�ش مبنا�سبة اال�سراء و املعراج 
••  ابوظبي-وام:

 تقرر اأن يكون يوم اخلمي�س املوافق 6 يونيو املقبل عطلة ر�سمية مدفوعة االأجر جلميع العاملني يف 
من�ساآت وموؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�س يف الدولة مبنا�سبة ذكرى االإ�سراء و املعراج. جاء ذلك 
يف قرار اأ�سدره معايل �سقر غبا�س وزير العمل تنفيذا حلكم املادة 74 من القانون االحتادي رقم 8 
ل�سنة 1980 يف �ساأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته. ورفع معايل وزير العمل اإىل مقام �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما اأ�سحاب 
املنا�سبة. وهناأ معاليه حكومة و�سعب دولة  التهاين والتربيكات بهذه  اأ�سدق  ال�سمو حكام االم��ارات 
االإمارات واملقيمني على اأر�سها بهذه املنا�سبة �سائال املوىل عز وجل اأن يعيدها على دولتنا مبزيد من 

التقدم واالزدهار وعلى االأمتني العربية واالإ�سالمية بالعزة واملجد.

�سيف بن زايد يلتقي وزير ال�سناعة اجلزائري

مدير عام االإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون االأجانب 
يتفقد مراكز اخلدمة اخلارجية الإقامة دبي

االهتمام  ذات  الق�سايا  م��ن  ع��دد  ح��ول  ال����راأي  ت��ب��ادل 
ال��ل��ق��اء.. ح�سر  ال�سقيقني.  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  امل�����س��رتك 
اجلزائرية  اجل��م��ه��وري��ة  �سفري  �سبرية  حميد  ���س��ع��ادة 
علي  والعميد  ال��دول��ة  ل��دى  ال�سعبية  الدميقراطية 
�سرطة  يف  القيادة  �سوؤون  عام  مدير  الظاهري  خلفان 
اأبوظبي والعقيد �سعود ال�ساعدي مدير اإدارة �سكرتارية 

مكتب �سمو الوزير. 

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  التقى   
ال��وزراء وزير الداخلية يف مكتبه  نائب رئي�س جمل�س 
واملوؤ�س�سات  ال�����س��ن��اع��ة  وزي����ر  رح��م��اين  ���س��ري��ف  اأم�����س 
ال�سغرية واملتو�سطة وترقية اال�ستثمار يف اجلمهورية 
اللقاء  خ��الل  مت  ال�سعبية.  الدميقراطية  اجلزائرية 

جبل علي وق�سم املنار. واطلع اللواء خالل جولته على 
خدمات ومرافق االأق�سام وعلى �سري العمل بها و�سرعة 
املراجعني  اإجن��از معامالت  لت�سهيل  املتبعة  االإج���راءات 
..م�����وؤك�����دا ح���ر����س اإق����ام����ة دب����ي ع��ل��ى ت���اأم���ني وتوفري 
اخلارجية  اخل��دم��ة  م��راك��ز  ملراجعي  كافة  الت�سهيالت 

التابع الإقامة دبي من اأفراد و�سركات.
اإذون����ات الدخول  وط��ال��ب ال��ل��واء امل���ري موظفي ق��ط��اع 
امل��زي��د م��ن اجلهد وامل��ب��ادرة يف تقدمي  واالإق��ام��ة ببذل 
ال�سيا�سة  مع  يتواكب  مبا  املتعاملني  جلموع  اخلدمات 
احلكيمة للحكومة الر�سيدة ..م�سيدا بامل�ستوى املتميز 
والكفاءة الكبرية التي يتمتع بها موظفي االإدارة العامة 

لالإقامة و�سوؤون االأجانب بدبي.
منظومة  اإن  �سلوم  ب��ن  ���س��الح  العميد  ق��ال  جهته  م��ن 
الدخول  اأذون���ات  اأق�سام  ت�سهدها  التي  املتطورة  العمل 
ب��اإم��ارة دب��ي نابعة من اإمي��ان جميع  واالإق��ام��ة املنت�سرة 
يتنا�سب  مبا  جهدهم  ق�سارى  بذل  ب�سرورة  املوظفني 
مع روؤية وزارة الداخلية اأن نعمل بفعالية لت�سبح دولة 
االإم��ارات العربية املتحدة اإحدى اأكرث دول العامل اأمنا 

و�سالما. 

••  دبي-وام:

 قام �سعادة اللواء حممد اأحمد املري مدير عام االإدارة 
العامة لالإقامة و�سوؤون االأجانب بدبي بجولة تفقدية 
يف مراكز اخلدمة اخلارجية بق�سم املنطقة احلرة وق�سم 
التابعة  املنار  وق�سم  علي  جبل  وق�سم  الطبية  اللياقة 

لقطاع اإذونات الدخول واالإقامة.
العميد  التفقدية  ج��ول��ت��ه  خ���الل  امل���ري  ال��ل��واء  وراف����ق 
اأذون��ات الدخول  �سالح بن �سلوم م�ساعد املدير لقطاع 
واالإقامة والعقيد عو�س حممد العومي م�ساعد املدير 
ال�سباط  م��ن  وع���ددا  واملالية  الب�سرية  امل���وارد  ل�سوؤون 
اجلولة  وب��داأت  دب��ي.  باإقامة  واالأق�سام  االإدارات  م��دراء 
بتفقد �سري العمل يف ق�سم املنطقة احلرة وقام النقيب 
خالد الها�سمي بتقدمي عر�س تقدميي ي�سرد من خالله 
2012 املا�سي والربع االأول لعام  منجزات القطاع يف 
2013 واخلطط االإ�سرتاتيجية وامل�ستقبلية للقطاع.

�سوقات  بتكرمي ق�سم بن  امل��ري  ال��ل��واء حممد  ق��ام  كما 
وهوالق�سم الفائز بجائزة املركز املتميز يف الفئة الذهبية 
ومن ثم توجه الوفد لتفقد ق�سم اللياقة الطبية وق�سم 

عبداهلل بن زايد ووزير خارجية �سنغافورة يبحثان عالقات التعاون الثنائية

موؤ�س�سة خليفة لالعمال االإن�سانية ت�ستهدف االأ�سر االأ�سد فقرا يف اليمن لتوزيع امل�ساعدات الغذائية عليها

•• ابوظبي-وام:

بحث �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
ال نهيان وزير اخلارجية مع معايل 
خارجية  وزي������ر  ����س���امن���وج���ام  ك���ي���ه 
�سنغافورة العالقات الثنائية و�سبل 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف امل���ج���االت كافة 
امل�سالح  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����س��ه��م  ومب����ا 
املتبادلة بني البلدين. وجرى خالل 
ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��د يف دي�����وان عام 
النظر  اأم�س تبادل وجهات  ال��وزارة 
والتطورات  امل�ستجدات  اآخ��ر  ح��ول 
االقليمي  امل�ستويني  على  الراهنة 
والدويل ا�سافة اىل بحث عدد من 
امل�سرتك.  االه��ت��م��ام  ذات  الق�سايا 
ورحب �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
بوزير  اللقاء  م�ستهل  يف  نهيان  ال 
�سموه  منوها  �سنغافورة..  خارجية 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  م�����س��ار  ب��ت��ط��ور 

•• �صنعاء-وام:

ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�س�سة  تقوم   
بجهود  االن�سانية  لالعمال  نهيان 
اال�سد  اال�سر  البحث عن  حثيثة يف 
اي�سال  ب���ه���دف  ال���ي���م���ن  يف  ف���ق���را 
بها  ام��ر  التي  الغذائية  امل�ساعدات 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه 
وق���ال رئي�س  اال���س��ر.  اهلل اىل ه��ذه 
االن�سانية  خليفة  موؤ�س�سة  ف��ري��ق 
ال����ذي وزع  ال��ف��ري��ق  ان  ال��ي��م��ن  اىل 
م��ن برنامج  ال�����س��اد���س��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
امل��وؤ���س�����س��ة ن��ح��و ع�����س��ري��ن ال���ف �سلة 
غ���ذائ���ي���ة ع��ل��ى اال����س���ر ال���ف���ق���رية يف 
حم��اف��ظ��ة ���س��ن��ع��اء وح���ده���ا يبحث 
ع��ن اال���س��ر اال���س��د ف��ق��را وال��ت��ي مل 
االماراتي  ال��غ��ذائ��ي  ال��ع��ون  ي�سلها 
تلبية  ع���ل���ى  وي���ع���م���ل  االن  ح���ت���ى 
احلياة  اال���س��ا���س��ي��ة يف  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
م��وؤ���س�����س��ة خليفة  ف��ري��ق  ان  . وذك���ر 
و����س���م���ن ج���ه���وده���ا ل���ل���و����س���ول اىل 
خمتلف �سرائح املجتمع اليمني قام 
النائية يف  مب�سح ميداين للمناطق 
�سنعاء لالطالع على او�ساع اال�سر 
واحتياجاتهم وزار منطقة االعتزاز 
ب���ن���ي ح�����س��ي�����س ال���ت���ي ي��ط��ل��ق على 
فئة  وه��م  املهم�سون  ا���س��م  قاطنيها 
كل  ت�سم  عائلة   560 عددها  يبلغ 
على  ا�سخا�س  ع�سرة  منها  واح���دة 

امل���ت���ج���ددة. م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال وزير 
اخلارجية ال�سنغافوري اأن عالقات 
�سنغافورة  ب��ني  القائمة  ال�سداقة 
ت��ع��د من��وذج��ا يحتذى  واالإم�������ارات 
لل�سراكة اال�سرتاتيجية التي تر�سخ 
ملا  املجاالت  كافة  البناء يف  التعاون 
للبلدين  امل�����س��رتك��ة  امل�سلحة  ف��ي��ه 
�سمو  وق��ام  ال�سديقني.  وال�سعبني 
ال نهيان  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ 
وم����ع����ايل ك���ي���ه ����س���امن���وج���ام وزي����ر 
ال�����س��ن��غ��اف��وري يف ختام  اخل��ارج��ي��ة 
اللقاء بالتوقيع على مذكرة تفاهم 
ب�ساأن اإن�ساء جلنة م�سرتكة للتعاون 
اىل  املذكرة  وتهدف  البلدين.  بني 
ال�سداقة  رواب����ط  وت��وث��ي��ق  ت��ع��زي��ز 
الثنائية  ع���الق���ات���ه���م���ا  وت���ط���وي���ر 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف  يف 
االأهداف  لتحقيق  املتبادلة  املنفعة 

امل�سرتكة بينهما.

بلدية دبي حتتفل 
بيوم االأ�سرة العاملي

••  دبي-وام:

املوؤ�س�سي  الت�سويق  اإدارة  احتفلت   
اأم�س بيوم  والعالقات ببلدية دبي 
اأقيم حتت  وال��ذي  العاملي  االأ���س��رة 
بتنظيم  جناحي  �سر  اأ�سرتي  �سعار 
األقاها  توعوية  اأ���س��ري��ة  حما�سرة 
و����س���ي���م ي���و����س���ف ب����اح����ث وم���دق���ق 
�سرعي قدم خاللها جمموعة من 
االأ�سرة  الأف��راد  االأ�سرية  الن�سائح 
من  كبري  ع��دد  املحا�سرة  وح�سر 
بقاعة  وذل�����ك  ال����دائ����رة  م��وظ��ف��ي 
الرئي�سي.  ال��دائ��رة  مببنى  املدينة 
رئي�س  �ساملني  م��راد  يو�سف  واأ���س��ار 
ق�سم العالقات العامة ببلدية دبي 
اأن يوم االأ�سرة العاملي جاء ليج�سد 
الدور املهم الذي ت�سهم به االأ�سرة 
يف حياة املجتمع . واكد املحا�سر ان 
اال�سرة لها اهمية بالغة الأنها اأول 
نظام اجتماعي عرفه االإن�سان وله 
التي توؤثر يف  خ�سائ�سه ووظائفه 
ب���دوره فيها .  املجتمع وي��وؤث��ر ه��و 
للمنتجات  ���س��وق  ت��ن��ظ��ي��م  مت  ك��م��ا 
�سحوبات على  اإىل جانب  االأ�سرية 
باالإ�سافة  للح�سور  اآي��ب��اد  اأج��ه��زة 
املجاين  ال���ط���ب���ي  ال���ف���ح�������س  اإىل 
�سركة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ل��ل��ج��م��ه��ور 

ديجيتال مبركز الم�سي بالزا.

وحر�س  و�سنغافورة  االإم���ارات  بني 
افاق  نحو  بها  الدفع  على  البلدين 
ارح����ب. واأك����د ���س��م��وه ح��ر���س دولة 

اآف��اق التعاون  االإم��ارات على تعزيز 
تقوية  اأهمية  وعلى  �سنغافورة  مع 
االقت�سادية  ال����ع����الق����ات  ودع�������م 

امل�سرتكة بني  اال�ستثمارات  وتعزيز 
االقت�سادية  امل��ج��االت  يف  البلدين 
والطاقة  واال�ستثمارية  والتجارية 

االقل وهي تفتقد الب�سط مقومات 
واملر�س  الفقر  من  وتعاين  احلياة 
واالع�����اق�����ة. وال���ت���ق���ى ال���ف���ري���ق مع 
املعونة  لهم  حامال  العائالت  ه��ذه 
بها  وج��ه  التي  الغذائية  االن�سانية 
�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظه 
اهلل لكل حمتاج يف خمتلف مناطق 
مليون   500 قيمتها  وتبلغ  اليمن 
املوؤ�س�سة  فريق  �ساهد  وق��د   . دره��م 
افراد  والبهجة على وجوه  الفرحة 
الذين  ال��ع��ائ��الت واط��ف��ال��ه��ا  ه���ذه 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ����س���ك���روا 
م�سيدين  املكرمة  هذه  على  خليفة 

مب����واق����ف االم���������ارات اخل������رية وما 
ال�سعب  اىل  م�ساعدات  من  تقدمه 
امل�ساعدات  ان هذه  واك��دوا  اليمني. 
التي  االم����ارات  على  غريبة  لي�ست 
ال�سعب  ج���ان���ب  اىل  دائ���م���ا  وق���ف���ت 
ال��ي��م��ن��ي يف ك���ل امل���راح���ل م��ن��ذ ايام 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
.. وقالوا  ث��راه  نهيان طيب اهلل  ال 
امل�ساعدات  ه���ذه  ي��ن�����س��وا  ل���ن  ان��ه��م 
لها..  اأ����س���د احل���اج���ة  ه���م يف  ال���ت���ي 
وا�سادوا بجهود موؤ�س�سة خليفة بن 
االن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د 
امل�ساعدات  ت���وزي���ع  يف  وط��ري��ق��ت��ه��ا 

من  للتخفيف  الفقرية  االأ�سر  على 
م��ع��ان��ات��ه��ا احل��ي��ات��ي��ة. واك����د رئي�س 
ف��ري��ق امل��وؤ���س�����س��ة يف ال��ي��م��ن ان هذه 
التخفيف  اىل  ت��ه��دف  امل�����س��اع��دات 
مع  ال�سيما  اال�سر  ه��ذه  معاناة  من 
 .. الف�سيل  رم�سان  �سهر  اق���رتاب 
م�سريا اىل انه مت يوم ام�س توزيع 
ثالثة االف �سلة غذائية على ثالثة 
مديرية  يف  ف���ق���رية  ع���ائ���ل���ة  االف 
وحتتوي   .. ب�سنعاء  ح�سي�س  ب��ن��ي 
الغذائية  امل���واد  على  ال�����س��الل  ه��ذه 
والقمح  الطبخ  زيت  من  اال�سا�سية 

واالرز وال�سكر.
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االمارات ت�سارك يف اطالق الن�سخة العربية من تقرير اللجنة العاملية للدميقراطية واالنتخابات واالأمن
••  القاهرة-وام:

ب��اإط��الق الن�سخة العربية  امل��وؤمت��ر اخل��ا���س  ���س��ارك��ت االم����ارات يف اع��م��ال   
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة واالن��ت��خ��اب��ات واالم����ن الذي  ال��ع��امل��ي��ة  م��ن ت��ق��ري��ر اللجنة 
الدميقراطية..  تعميق  ع��ن��وان  حت��ت  العربية  اجلامعة  مبقر  اأم�����س  عقد 
مثل   . ال��ع��امل  ان��ح��اء  جميع  يف  االنتخابات  ن��زاه��ة  لتح�سني  ا�سرتاتيجية 
الدولة يف االجتماع علي ال�سميلي �سكرتري ثالث ب�سفارة الدولة بالقاهرة. 
الدول  جلامعة  العام  االم��ني  العربي  نبيل  بح�سورالدكتور  املوؤمتر  وعقد 
العربية والدكتورة رميا خلف وكيلة االأمني العام لالأمم املتحدة واالأمينة 
 - اآ�سيا  لغربي  واالجتماعية  االقت�سادية  املتحدة  االأمم  للجنة  التنفيذية 
االإ�سكوا - وفيدار هيلغي�سني االأمني العام للموؤ�س�سة الدولية للدميقراطية 
اهمية  العربي  نبيل  الدكتور  واك��د  العاملية.  اللجنة  وع�سو  واالنتخابات 

ت�سعينات القرن املا�سي فريقا من املتخ�س�سني يف هذا املجال واعتمد هذا 
اأوف��دت اجلامعة خالل  كما  املتبعة  الدولية  املعايري  على  الفريق يف عمله 
العقدين املا�سيني ما يزيد على 48 بعثة مراقبة انتخابات راقبت خاللها 
يف  جرت  التي  واال�ستفتاءات  والربملانية  الرئا�سية  االنتخابات  من  العديد 
الدول العربية ويف عدد من الدول االأجنبية و�سارك فيها ما يزيد عن 600 
العربية  ترحيب اجلامعة  العامة. وعرب عن  االأمانة  مراقب من موظفي 
العاملة  الدولية  واملنظمات  املوؤ�س�سات  كافة  مع  البناء  التعاون  باإ�ستمرار 
الدولية  املوؤ�س�سة  مع  وب�سفة خا�سة  واالنتخابات  الدميقراطية  يف جمال 
املبادرات  هذه  مثل  عرب  عنان  كويف  وموؤ�س�سة  واالنتخابات  للدميقراطية 
االأمور  كافة  اإىل  ليمتد  التعاون  هذا  لتو�سيع  اي�سا  واال�ستعداد  امل�سرتكة 
والق�سايا االأخرى ذات االهتمام امل�سرتك. ودعا العربى الدول االأع�ساء يف 
اجلامعة وكافة املنظمات احلكومية وغري احلكومية املعنية اإىل اال�ستفادة 

هذا  ان  وق��ال  االنتخابية..  العمليات  لنزاهة  املطلوبة  ال�سمانات  وج��ود 
غيابها  ان  حيث  احلالية  املرحلة  يف  ملحا  ومطلبا  �سروريا  ا�سبح  االم��ر 
امل�ساواة  م��ن  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى  املناف�سة  م��ن  امل��ر���س��ح��ني  ق���درة  ع���دم  اإىل  ي����وؤدي 
اأو  االنتخابات  بنتائج  القبول  عنه عدم  ينتج  ال��ذي  االأم��ر  الفر�س  وتكافوؤ 
الت�سكيك فيها ويقو�س �سرعية املوؤ�س�سات املنتخبة وهو ما يوؤدي يف النهاية 
التقرير عن  ���س��در  امل�ستويات.  ك��اف��ة  اال���س��ت��ق��رار على  ع��دم  م��ن  ح��ال��ة  اإىل 
اللجنة العاملية لالنتخابات والدميقراطية واالأمن وهي جلنة مت اإن�ساوؤها 
مببادرة م�سرتكة بني موؤ�س�سة كويف عنان واملوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية 
وامل�سهود  املرموقني  االأع�ساء  من  نخبة  ع�سويتها  يف  وت�سم  واالنتخابات 
لهم عامليا باخلربة والقدرة برئا�سة كويف عنان االأمني العام ال�سابق لالأمم 
مراقبة  جم��ال  يف  العربية  اجلامعة  جت��رب��ة  اىل  العربي  وا���س��ار  امل��ت��ح��دة. 
منت�سف  م��ن  �سنوات  م��دار  على  العامة  االأم��ان��ة  كونت  حيث  االنتخابات 

ن�ستفيد من  اأن  وال��ذي يجب  الهامة  القيم  التقرير من  ت�سمنه هذا  مما 
اللجنة  ال�سادر عن  التقرير  العربية. وطالب  اللغة  اإىل  ن�سخته املرتجمة 
باعتماد اجراءات وطنية ودولية حلماية �سالمة االنتخابات ودعمها. وقال 
و�سالمتها  االنتخابات  دع��م  ف��ى  ف�سله  يكرر  ال���دويل  املجتمع  ان  التقرير 
االنتخابات  ادارة  ع��ن  امل�سوؤولة  الوطنية  املوؤ�س�سات  على  ان��ه  اىل  م�سريا 
على  االدارات  تلك  وت�سنيف  لتقييم  عاملية  ت�سديق  لعملية  التاأ�سي�س 
ا�سا�س احرتافيتها وا�ستقالقلها وكفاءتها. واكد على اهمية االنتباه ب�سفة 
عاجلة ملعاجلة التهديد املتزايد للدميقراطية الناجت عن متويل احلمالت 
ال�سيا�سية واالحزاب واملر�سحني والذى ت�سكل اجلرمية املنظمة م�سدرا له 
فى كثري من من احلاالت حول العامل. و�سدد التقرير على اهمية العمل 
على ان�ساء منظمة عاملية تعنى بنزاهة االنتخابات وتكر�س جهودها جلذب 
انتباه العامل اىل الدول التى تنجح او تف�سل فى تنظيم انتخابات نزيهة. 

انطالق اأعمال ندوة اإدارة املخاطر االجتماعية التي تنظمها وزارة ال�سوؤون االجتماعية واملجل�ش االأعلى لالأمن الوطني

�سرطة اأبوظبي تالحق امل�سعوذين وتطلق مبادرة توعوية حلماية اجلمهور
•• اأبوظبي-وام:

 اأك������دت ���س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي اأن���ه���ا لن 
والدجالني  امل�سعوذين  اإزاء  تتهاون 
اأن�سطتهم  �ستتابع  واأن��ه��ا  ال�����س��ح��رة 
ب��ك��ل ح����زم حماية  ل��ه��م  وت��ت�����س��دى 
الفئة  ه���ذه  خم��اط��ر  م��ن  للمجتمع 
مل����ا مت���ار����س���ه م����ن خ���دي���ع���ة واب����ت����زاز 
ل��ل�����س��ح��اي��ا ك�����س��ب��ا ل����الأم����وال بطرق 
اآملة يف الوقت نف�سه  غري م�سروعة 
تعاون اأف��راد املجتمع يف االإب��الغ عن 
االأعمال  تلك  م��ن مي��ار���س مثل  ك��ل 
ال��دي��ن احلنيف  وق��ي��م  تتنافى  ال��ت��ي 

وال�سلوك القومي.
ورغ����م ت��ق��ل��ي��ل ال�����س��رط��ة م���ن حجم 
�سبطها  مت  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وذة  ق�سايا 
ق�سايا  اأرب��ع  نحو  وبلغت  االآن  حتى 
العام  م���ن  االأوىل  االأ����س���ه���ر  خ����الل 
اأنها عربت عن خ�سيتها  اإال  اجل��اري 
الظاهرة  ل��ه��ذه  �سحايا  وج���ود  م��ن 
الإحجام  ن��ظ��را  اك��ت�����س��اف��ه��م  ي��ت��م  مل 
الأ�سباب  االإب���الغ  ع��ن  منهم  البع�س 
بع�س  ا�ستغالل  ع��ن  ف�سال  ع��دي��دة 
ما  ب��اأن  العامة  لقناعات  امل�سعوذين 
ميار�سونه ال يخرج عن كونه اإحرازا 
اأو رقية �سرعية وما �سابهها لتحقيق 

ماآربهم االإجرامية.
ويف مقابل ذلك حذرت الهيئة العامة 
لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف االأفراد 
من اللجوء اإىل ال�سحرة وامل�سعوذين 
والكهنة والعرافني م�سيفة اأن هذه 
على  واالأ���س��ر  ب��االأف��راد  تفتك  الفئة 
اأوا�����س����ر املحبة  ����س���واء ومت�����زق  ح���د 
اعترب  فيما  بينهم  االأخ���وة  ورواب���ط 
اخت�سا�سيون اجتماعيون ونف�سيون 
ال�سعوذة والدجل ظاهرة دخيلة على 
وجودها  وع����زوا  االإم������ارات  جمتمع 
التي  واملعتقدات  الثقافات  تعدد  اإىل 
اأفرزت اأخريا ظواهر مل تكن ماألوفة 

يف الدولة.
واأن�����ح�����وا ب���ال���الئ���م���ة ع���ل���ى االأف�������راد 
امل�سعوذين  اإىل  ي���ل���ج���اأون  ال����ذي����ن 
يتناق�س  ال�����س��ل��وك  ه���ذا  اإن  وق���ال���وا 
م���ع ال��ع�����س��ر احل���دي���ث ال�����ذي يتيح 
العلمية  وال��و���س��ائ��ل  االإم��ك��ان��ات  ك��ل 
ملعاجلة امل�ساكل م�سريين اإىل وجود 
النف�سيني  واالخت�سا�سيني  االأطباء 
ومعاجلة  حل�����ل  واالج����ت����م����اع����ي����ني 

االإ�سكاليات كل ح�سب اخت�سا�سه.
اإهتماما  ال�����س��ع��وذة  ظ��اه��رة  وت��ل��ق��ى 
اأبوظبي  �سرطة  ل��دى  االأهمية  بالغ 
العو�سي  بن  حممد  اللواء  يقول  اإذ 
يف  ال�سرطية  العمليات  ع���ام  م��دي��ر 
اإن  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
�سرور  م��ن  املجتمع  اأف���راد  تخلي�س 
�سرطة  ل��دى  غ��اي��ة  ي�سكل  ال�سحرة 
اأجندتها يف  على  وي�ستحوذ  اأبوظبي 
لن  اأنها  م��وؤك��دا  للجرمية  الت�سدي 
ت�سمح للم�سعوذين بالتفرد باالأعمال 
اأ�ساليب  با�ستخدام  ميار�سونها  التي 

بالتك�سب  اأغرا�سهم  لتحقيق  �سيئة 
اأو اإحلاق االأذى بالنا�س.

واأعلن اأبرز مالمح املبادرة التوعوية 
التي تطلقها �سرطة اأبوظبي لتوعية 
مبخاطر  وامل���ق���ي���م���ني  امل����واط����ن����ني 
�ستكون  اإن����ه����ا  ق���ائ���ال  امل�������س���ع���وذي���ن 
مفتوحة وتت�سمن بث ر�سائل توعوية 
ون�سر  واالإذاع��������ة  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ع���رب 
ال�سا�سات  وا�ستخدام  �سحفية  م��واد 
مبختلف  امل��ن��ت�����س��رة  االإل���ك���رتون���ي���ة 
مناطق اإمارة اأبوظبي يف بث عبارات 
اللجوء  للجمهور مبخاطر  التوعية 
مب�سوؤولياتهم  وتعريفهم  لل�سحرة 

املجتمعية يف هذا ال�ساأن.
التوعية  تعزيز  ���س��رورة  اإىل  وع���رج 
خمتلف  ق����ب����ل  م������ن  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
املوؤ�س�سات ذات ال�سلة حلث اجلمهور 
مثل  م��ع  نهائيا  التعامل  ع��دم  على 
هذه االأ�ساليب التي ت�سللهم اإعتمادا 
ع��ل��ى ع���امل اجل���ن ل��ع��الج اخلالفات 
امل�ستع�سية  واالأم����را�����س  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
ال�سحر  اأع��م��ال  اأن مم��ار���س��ة  م��وؤك��دا 
وال�����س��ع��وذة ت��ع��د اآف����ة خ��ط��رية تهدد 

اأمن املجتمع وا�ستقرار بنيانه.
ون�سح اأفراد املجتمع ب�سرعة االإبالغ 
امل��م��ار���س��ات غري  ه���ذه  ع��ن ممتهني 
ال�����س��وي��ة وع����دم ال��ت��ع��اط��ي م��ع��ه��م اأو 
ال�سخ�سية  ب��اأ���س��راره��م  ل��ه��م  ال��ب��وح 
اأن  م��وؤك��دا  ���س��ده��م  ت�ستغل  ح��ت��ى ال 
�سرطة اأبوظبي ملتزمة مب�سوؤوليتها 
مكافحة  خ������الل  م����ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
نحو  على  لها  والت�سدي  اجل��رمي��ة 
�سيتم من خالل  اأنه  وذكر  ا�ستباقي 
امل�سعوذين  اأ���س��ال��ي��ب  ك�سف  امل���ب���ادرة 
الواردة  والق�سايا  ال�سبطيات  عرب 
واالعتبار  لال�ستفادة  ال�سرطة  اإىل 

من تلك الق�س�س.
على  ولكن  العو�سي  اللواء  وي�سيف 
يف  ي�سهموا  اأن  واملقيمني  املواطنني 
تلك اجلهود بعدم الرتدد يف االإبالغ 
االأوكار  اأو  م�سعوذ  اأو  دج��ال  اأي  عن 
توافرت  ح��ال  فيها  يختبئون  ال��ت��ي 
لديهم املعلومات املوثوقة باالإت�سال 
بريد  اإر�سال  اأم��ان وعرب  بدالة  على 
ق�سرية  ن�سية  ر�سالة  اأو  اإل��ك��رتوين 
اأو اأو التوجه اإىل اأقرب مركز �سرطة 

اأم���ر م��ري��ب يدور  اأي  ل��الإب��الغ ع��ن 
حولهم . 

ويوؤكد العقيد الدكتور را�سد بور�سيد 
واملباحث  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  م��دي��ر 
اأن  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رط��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة يف 
تعترب  ال  وال�سعوذة  ال�سحر  ق�سايا 
ظاهرة مقلقة حتى االآن م�سددا على 
�سرورة تعزيز التوعية لدى االأفراد 
ممتهني  م��ع  نهائيا  ال��ت��ع��ام��ل  ب��ع��دم 
ه����ذه االأ����س���ال���ي���ب ال���ت���ي ت��ع��م��ل على 

ت�سليل اأفراد املجتمع.
يتم�سك  ال�سحايا  بع�س  وي�سيف 
غري  معاناته  الإن��ه��اء  بق�سة  اأح��ي��ان��ا 
احتيال  لعملية  يتعر�س  اأن��ه  م��درك 
و���س��ع��وذة ت��ف��اق��م م��ن و���س��ع��ه احلرج 
وتزيد من م�ساكله عو�سا عن حلها 
لل�سوؤون  العامة  الهيئة  واع��ت��ربت   .
ال�سحر  واالأوق�����������اف  االإ�����س����الم����ي����ة 
وال�����س��ع��وذة وال��دج��ل اأم��را���س��ا تنخر 
ف�سيلة  وق��ال   .. فتمزقه  اجل�سد  يف 
ال�سيخ طالب ال�سحي مدير الوعظ 
تفتك  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  اإن  الهيئة  يف 
ب���االأف���راد وامل��ج��ت��م��ع��ات ف��ك��م مزقت 
اأوا������س�����ر امل���ح���ب���ة ورواب��������ط االأخ������وة 
بني  وال��ع��داء  ال�سقاق  ن��ار  واأ�سرمت 
اأجمعني  والنا�س  واخل��الن  االأرح���ام 
م�سريا اإىل اأن التحذير جاء يف كتاب 
اهلل تعاىل ويف �سنة ر�سول اهلل �سلى 
بعدم  ن�سحت  التي  و�سلم  عليه  اهلل 

يحاول من باب االأمل يف حل امل�سكلة 
ال�سحية اأو االجتماعية اأو املادية اأو 
النف�سية فيما يتناق�س هذا ال�سلوك 
مع الع�سر احلديث م�ستغربا جلوء 
ي�ستخدم  ال���ذي  الع�سري  االإن�����س��ان 
احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  االأدوات  ك���ل 
اأ�سلوبا  واع���ت���ربه���ا  ال�������س���ع���وذة  اإىل 
امل�ساكل  ح��ل  اإىل  الي�����وؤدي  تقليديا 
امل�سكالت  اإن  وق�����ال  ي��ف��اق��م��ه��ا.  ب���ل 
اأو االجتماعية  االأ�سرية  اأو  ال�سحية 
اإىل  فيها  ن��ل��ج��اأ  اأن  ي��ج��ب  امل��ادي��ة  اأو 
االأ�سريني  واال�ست�ساريني  االأط��ب��اء 
واالخت�سا�سيني  واالج��ت��م��اع��ي��ني 
امل�سكالت  يف  نلجاأ  فيما  النف�سيني 
وامل�ست�سارين  املحللني  اإىل  امل��ادي��ة 
اخت�سا�سه  ح�����س��ب  ك���ل  مل��ع��اجل��ت��ه��ا 
ال�سعوذة  اإىل  االإن�سان  جلوء  وا�سفا 
بانه جنون وامتهان للعقل وال يعود 
بالنفع على �ساحبه واإمنا يدخله يف 
دوام��ة رمب��ا ال تنتهي فهو قد ينفق 
امل�سعوذين  على  اأم��وال��ه  من  الكثري 
ي�ستغلون  ال������ذي������ن  ال����ط����م����اع����ني 

�سحاياهم اأب�سع ا�ستغالل.
قد  ب�����س��ي��ط��ا  م��ر���س��ا  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
يد  على  خطري  م��ر���س  اإىل  يتطور 
اأ�سرية  اأو  نف�سية  وم�سكلة  امل�سعوذ 
اإ�ست�سارة  ب�سبب  تتفاقم  قد  �سغرية 
املقابل  ويف  متخ�س�س  غري  �سخ�س 
يف  املتخ�س�سني  من  الن�سيحة  ف��اإن 

الذهاب  اأو  اأوتعليمه  ال�سحر  تعلم 
والكهنة  وامل�سعوذين  ال�سحرة  اإىل 

والعرافني .
من  بال�سحر  يتعلق  ما  كل  اأن  واأك��د 
اأو  ل�����س��وؤال  ذه���اب  اأو  تعليم  اأو  تعلم 
ال�سحر  وع��م��ل  مل��ت��ع��اط��ي��ه  ت�����س��دي��ق 
باالإجماع  ال��ك��ب��ائ��ر  م��ن  وه���و  ح����رام 
�سحر  اأ����س���اب���ه  ال�����ذي  ان  م��و���س��ح��ا 
ال�سرعية  ب��ال��رق��ي��ة  فعليه  ع��ني  اأو 
ال��رق��ي��ة من  ت��ك��ون  اأن  ي�����س��رتط  وال 
يرقي  اأن  فباالإمكان  معني  �سخ�س 
اأوالده  اأو  زوج��ت��ه  اأو  نف�سه  امل�����س��ل��م 
فهو اأف�سل واأحر�س على �سالمتهم 
متى ما �ساحب ذلك التقوى وح�سن 

التوكل على اهلل تعاىل .
خمت�سون  ن�������س���ح  ج���ان���ب���ه���م  م�����ن 
بعدم  االأف��راد  ونف�سيون  اإجتماعيون 
امل�����س��ع��وذي��ن ومعاجلة  ال��ت��ع��ام��ل م��ع 
م�ساكلهم عند اأ�سحاب االخت�سا�س 
ال�����دك�����ت�����ور حممد  اع�����ت�����رب  ح����ي����ث 
االجتماع  ع��ل��م  اأ���س��ت��اذ  اأب��وال��ع��ي��ن��ني 
كان  اأي  جل����وء  ال�����س��ارق��ة  ب��ج��ام��ع��ة 
امل�سعوذين  اإىل  االأ����س���خ���ا����س  م����ن 
ال�سخ�س  اإن  م��وؤك��دا  �سلبيا  �سلوكا 
بعد حالة  اإال  ال�سلوك  بهذا  ال يقوم 
اأو�سدت  اأن  بعد  ن��اجت��ة  ال��ي��اأ���س  م��ن 
اأبوالعينني  اأمامه. وي�سيف  االأبواب 
اإىل  ال���ل���ج���وء  اأن  ي��ع��ل��م  رمب�����ا  وه�����و 
ال�����س��ع��وذة ل���ن حت���ل م�����س��ك��ل��ت��ه لكنه 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخة  �سمو  م��ن  ك��رمي��ة  برعاية 
رئي�سة  م������ب������ارك  ب����ن����ت  ف����اط����م����ة 
الرئي�س  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت�����اد 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
وال����ط����ف����ول����ة ان���ط���ل���ق���ت اأم�����������س يف 
املخاطر  اإدارة  اأعمال ندوة  اأبوظبي 
وزارة  تنظمها  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة 
واملجل�س  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�������س���وؤون 
بالتن�سيق  الوطني  لالأمن  االأع��ل��ى 
وزراء  ملجل�س  التنفيذي  املكتب  مع 
بدول جمل�س  االجتماعية  ال�سوؤون 
اأعماله  ت�����س��ت��م��ر  وال�����ذي  ال���ت���ع���اون 
الندوة  وتتناول  يومي.  م��دى  على 
االجتماعية  املخاطر  اإدارة  مو�سوع 
ب��������اإدارة  ال���ت���ع���ري���ف  اإىل  وت����ه����دف 
امل��خ��اط��ر االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي تعنى 
واالأ�سر  االأف�����راد  وم�����س��ان��دة  ب��دع��م 
م�ستوى  على  للحفاظ  واملجتمعات 
وكيفية  حياتهم  ونوعية  معي�ستهم 
االجتماعية  ال�سيا�سات  يف  دجمها 
وم�������وؤ��������س�������رات امل�����خ�����اط�����ر وط������رق 
واأطر  اآل��ي��ات  وا���س��ت��ع��را���س  قيا�سها 
امل�ساريع  اإدارة  يف  االإداري  ال��ع��م��ل 
االج��ت��م��اع��ي��ة يف اأوق�������ات االأزم������ات 
والتخطيط  عملها  �سبط  وكيفية 
امل�سبق الإدارتها . وبداأ افتتاح الندوة 
ال�سوؤون االجتماعية  لوزيرة  بكلمة 
م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حم��م��د خلفان 

املجتمعي  واال�ستقرار  االجتماعي 
االجتماعي  ف���ال���ع���م���ل  دول����ن����ا  يف 
ال����ذي ي�����س��ت��م��د ط��اق��ت��ه م���ن حركة 
وتفاعل املجتمعات االأن�سانية معني 
الي��ن�����س��ب ل��الأف��ك��ار وال������روؤى التي 
جتعل الت�سدي لل�سلبيات واملخاطر 
اأك��������رث �����س����الب����ة وجت���ع���ل���ن���ا اأك�����رث 
كافة  اإتخاذ  يف  للموا�سلة  ت�سميما 
االحتياطات املمكنة الإدارة املخاطر 
وا�سارت   . املتوقعة  وغ��ري  املتوقعة 
االجتماعية  املخاطر  اإدارة  ان  اىل 
االجتماعية  ال�سيا�سات  �سمن  تاأتي 
عالقة  وهناك  عنها  مبعزل  ولي�س 
الطرفني  بني  ومت�سابكة  متداخلة 
واملمنهجة  اجل�����ي�����دة  ف��������������االإدارة 
ل��ل��م��خ��اط��ر االج���ت���م���اع���ي���ة ي�����وؤدي 
احلماية  ت���وف���ري  اإىل  ب���ال�������س���رورة 
االجتماعية وتثبيت غطائها االآمن 
على املجتمع وباالأخ�س على الفئات 
واأ�سافت   . وامل��ه��م�����س��ة  ال�����س��ع��ي��ف��ه 
اأن  اجتماعية  خماطر  الأي  النريد 
ت�سبح اأ�سال ثابتا يف جمتمعاتنا وال 
اأن يوؤدي تكاثرها اإىل بعرثة ال�سرر 
و�سعوبة  املحا�سرة  ح��دود  وجت��اوز 
اجتماعية  خماطر  هناك  االإ�سالح 
امل��ج��ت��م��ع وهويته  الت��ت��ف��ق وث���واب���ت 
الوطنية والعقائدية كما اأن البحث 
يف اأ�سباب ن�سوئها واإنت�سارها وكيفية 
حما�سرتها اأو الق�ساء عليهايواجه 
اإ���س��ك��ال��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ي�����س��ع��ب معها 
امل���ع���اجل���ة ل�����س��دة ال��ت��ع��ق��ي��د وك���رثة 

جديرين مبا حبا اهلل هذه املنطقة 
من عطايا ونعم حققت بف�سل من 
ملجتمعاتنا  وال��رخ��اء  االإزده����ار  اهلل 
اىل  ال��روم��ي  واأ���س��ارت   . اخلليجية 
بنت  فاطمه  ال�سيخه  �سمو  دور  اأن 
ك��ان دورا حم��وري��ا وموؤثرا  م��ب��ارك 
اأرب����ع����ة ع���ق���ود يف دفع  ع��ل��ى م����دى 
عجلة االزده����ار يف دول���ة االإم����ارات 
لنه�سة  داع��م��ا  ك��ان  دوره���ا  اأن  كما 
الوزيرة  م��ع��ايل  واأك����دت   . املجتمع 
اأم  فاطمه  ال�سيخه  �سمو  رعاية  اأن 
اإميانا  ياأتي  الندوة  لهذه  االإم���ارات 
ب��اأن االأم��ن االجتماعي  من �سموها 
وال���ع���دال���ة االج��ت��م��اع��ي��ة م���ن اأه���م 
عنا�سر ا�ستقرار املجتمع وا�ستمرار 
منوه واأن العناية بالفئات ال�سعيفه 
املجتمع واحلفاظ على م�ستوى  يف 
اأولويات  راأ���س  على  ياأتي  معي�ستها 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
االأوىل يف كل  اأن تكون  التي تطمح 
مل��واط��ن��ي��ه��ا. م���ن جانبه  م��ات��ق��دم��ه 
اجل��ا���س��م مدير  اأح��م��د  ث��م��ن عقيل 
وزراء  ملجل�س  التنفيذي  املكتب  عام 
بدول جمل�س  االجتماعية  ال�سوؤون 
دور  العربي  اخلليج  ل��دول  التعاون 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
الرا�سخ مب�سرية العمل االجتماعي 
اخلليجي امل�سرتك وبرعاية كرمية 
من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخ��ي��ه  اهلل 

ن����ب����داأ معكم  ال����روم����ي ج�����اء ف��ي��ه��ا 
املخاطر  اإدارة  ن���دوة  اأع��م��ال  ال��ي��وم 
االجتماعية يف دول جمل�س التعاون 
�سمو  من  كرمية  برعاية  اخلليجي 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
الرئي�س  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت�����اد 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
الرعاية  ه����ذه  وت���اأت���ي  وال��ط��ف��ول��ة 
املنا�سط  ل��ك��اف��ة  �سموها  م��ن  دع��م��ا 
اال�ستقرار  باأن  واإميانا  االجتماعية 
االجتماعية  وال����ع����دال����ة  االآم��������ن 
والتطور  االزده�������ار  ع��ن��ا���س��ر  اأه����م 
حظيت  ف���ق���د  وع���ل���ي���ه  امل��ج��ت��م��ع  يف 
مدى  وع��ل��ى  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
�سمو  ومتابعة  باإهتمام  عقود  اأربعة 
ال�سيخه فاطمة بنت مبارك فكانت 
االجتماعي  ل��ل��ع��م��ل  رائ������دة  ب��ح��ق 
النطالقته  وم��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��م��وي 
ل���ه���ا ب�سمة  ك�����ان  ك���م���ا  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
المت��ح��ى يف ت��ع��ل��ي��م ومت��ك��ني امل����راأة 
وت��ع��زي��ز دوره���ا امل��ح��وري يف نه�سة 
اأن دول جمل�س  . وا�سافت  املجتمع 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ل��دي��ه��ا جتربة 
باالإ�سادة  حت��ظ��ى  متميزة  تنموية 
املحافل  ويف  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر  يف 
العاملية وجب احلفاظ عليها والعمل 
على �سرف كل ما قد يعرقل منوها 
اأو يوؤدي اإىل تراجعها لذا فاإن هذه 
ت��اأت��ي م��ن منطلق احلر�س  ال��ن��دوة 
ال�������س���دي���د ع���ل���ى ت���ر����س���ي���خ االأم�������ان 

من املجاالت امل�سرتكة ونثمن عاليا 
واالأمان  ال�سلمي  التعاي�س  اأهمية 
االج���ت���م���اع���ي ول���دي���ن���ا م���رت���ك���زات 
حتقيق  يف  عليها  االع��ت��م��اد  مي��ك��ن 
اال�ستقرار فالعائلة واالأ�سرة ما زال 
اأع�سائها  على  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري  لها 
وجم����ان����ي����ة ال���ت���ع���ل���ي���م وال����رع����اي����ة 
االجتماعي  وال�����س��م��ان  ال�����س��ح��ي��ة 
العمل  وف���ر����س  امل�����س��اك��ن  وت���وف���ري 
كما   .. االجتماعية  العدالة  حتقق 
والتدريب  ال��ت��اأه��ي��ل  جم����االت  اأن 
م���ت���واف���رة ب�����س��ك��ل ك���ب���ري ك����ل هذه 
معطيات ت�ساهم يف �سد االأب��واب يف 
وج���ه امل��خ��اط��ر االج��ت��م��اع��ي��ة وعلى 
املخاطر  ت���ل���ك  اخل�������س���و����س  وج�����ه 
ال��ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات ال��ت��ي ت��ك��اث��رت يف 
وجودها  وفر�ست  احل��ايل  ع�سرنا 
طرحه  ���س��ي��ت��م  م���ا  اأن  واأ����س���اف���ت   .
م���ن حم����اور وم��و���س��وع��ات يف هذه 
نظر  وجهات  حتما  �سيقدم  ال��ن��دوة 
االجتماعية  املخاطر  ب�سان  واع��ي��ة 
ال���ن���دوة االإتيان  ون��ط��م��ح م��ن ه���ذه 
ب��ن��ت��ائ��ج وا���س��ح��ة وت��و���س��ي��ات قابلة 
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ف���ن���ح���ن ال���ع���ام���ل���ون يف 
ر�ساله  ل��دي��ن��ا  االج��ت��م��اع��ي  امل��ج��ال 
هام  دور  ول��ن��ا  م�����س��وؤول��ي��ة  وع��ل��ي��ن��ا 
ت���ع���زز م���ن فر�سة  وه�����ذه ع��ن��ا���س��ر 
التفاعل  ن��ح��و  وحت��ف��زن��ا  جن��اح��ن��ا 
احل��ك��ي��م وال��ت��ع��اط��ي امل����درو�����س مع 
املخاطر االجتماعية  اأنواع  خمتلف 
اأمكن لنكون  اأن نبذل كل ما  واآم��ل 

الوزيرة  معايل  وقالت   . التفرعات 
اإن االأح��داث احلالية التي متر بها 
املنطقة العربية ركزت اإهتمامنا يف 
دول جمل�س التعاون على الدالالت 
خماطر  ن�سوء  اإىل  ت���وؤدي  ق��د  التي 
تكري�س  ي�����س��ت��ل��زم  مم���ا  اج��ت��م��اع��ي��ة 
اجلهد لتجنب حدوثها واحلد من 
تبعاتها عن طريق اإدارة واعية لهذه 
امل�سببات  تتكالب  فعندما  املخاطر 
النتيجة واح��ده وهي زعزعة  تكون 
مثبتاته  وتفكك  املجتمعي  ال��ب��ن��اء 
م��ن قيم واأخ��الق��ي��ات وع��ق��ائ��د لذا 
فاإن اإدارة املخاطر االجتماعية يجب 
اأن تكون ج��زءا ال يتجزاأ من عملنا 
اليومي واأن االإعداد واال�ستعداد لها 
وتفادي  حتيدها  اإىل  حتما  �سيوؤدي 
اإن اخلطر  تداعياتها . ونوهت اىل 
اأي جم���ال هو  ن��وع��ه ويف  ك���ان  اأي����ا 
واملمتلكات  الفرد  ي�ستهدف  تهديد 
وح���ت���ى ال���ق���ي���م وامل���ع���ت���ق���دات ومن 
حتديات  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  املحتمل 
اإىل  ت��ت��ح��ول يف ظ���روف معينة  ق��د 
اأن  ك���م���ا   .. م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  خم���اط���ر 
ت��ت��ف��اوت وت��ت��ن��وع وتتباين  امل��خ��اط��ر 
التخطيط  اأن  اإال  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل 
اال�سرتاتيجي ال�سليم يف ال�سيا�سات 
اإحتمالية  م��ن  يقلل  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ح����دوث امل���خ���اط���ر. وق���ال���ت : نحن 
كدول يف جمل�س التعاون اخلليجي 
ل���دي���ن���ا ال���ك���ث���ري ال�������ذي مي���ك���ن اأن 
املزيد  ولدينا  جتارب  من  نتقا�سمه 

حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي واأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 
ل����الإحت����اد حكام  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
االإم��ارات وما يقدمونه من موؤازرة 
فاعلة ودعم متوا�سل مل�سرية العمل 
اخلليجي امل�سرتك . واأ�ساف تتوجه 
ال�سوؤون  وزراء  جم��ل�����س  ق�������رارات 
التعاون  جمل�س  بدول  االجتماعية 
بو�سفه  ب��االإن�����س��ان  االه��ت��م��ام  اإىل 
امل���ال االإج��ت��م��اع��ي يف التنمية  راأ����س 
وجناحها  غ���اي���ت���ه���ا  ج����وه����ر  وه������و 
ف��ال��ت��ن��م��ي��ة ه����ي ح���ري���ة االإن�������س���ان 
ومتكينه يف خمتلف مراحل حياته 
والتعاون  العمل  وكما ت�ساغ برامج 
االهتمام  نحو  امل�سرتك  اخلليجي 
قاعدة  ف��ه��و  وم�سكالته  بق�ساياه 
االجتماعي  وال�����س��الم  اال���س��ت��ق��رار 
لعجلة  ال����داف����ع����ة  ال���ط���اق���ة  وه������و 
احل�ساري  وال��ن��ه��و���س  ال��ت��ح��دي��ث 
اأح��م��د اجل��ا���س��م على  . واأك���د عقيل 
االأخرية  االآون���ة  يف  االهتمام  تزايد 
مبو�سوع اإدارة املخاطر االجتماعية 
واأن املو�سوع ميثل حتديا اجتماعيا 
لذا  امل���ع���ا����س���رة  احل����ي����اة  ك���ب���ريا يف 
اجتماعية  ب���روؤى  مواجهته  يجب 
التخطيط  يف  ال�سراكة  على  قائمة 
الفاعلة  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ني 
القطاع  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  امل��ج��ت��م��ع  يف 
االأهلي  امل��دين  والقطاع  احلكومي 

والقطاع التجاري اخلا�س .

هي  واالجتماع  النف�س  علم  درا�سات 
اأن يتدبر االأف��راد اأمورهم على نحو 
عقالين وبطريقة بعيدة عن ال�سحر 
وال�����س��ع��وذة الأن��ه��ا يف ال��ن��ه��اي��ة تزيد 
الفرد  يخ�سر  ورمب��ا  �سوءا  االأو���س��اع 

�سحته اأو اأ�سرته اأو حريته.
العزعزي  عبداللطيف  الدكتور  اأم��ا 
خ��ب��ري اأ����س���ري وت���رب���وي ف��ق��د اعترب 
الظواهر  م���ن  وال����دج����ل  ال�����س��ع��وذة 
ال��دخ��ي��ل��ة ع��ل��ى جم��ت��م��ع االإم�������ارات 
تعدد  اإىل  امل�سكلة  ويعزو وج��ود هذه 
ال��ث��ق��اف��ات وامل��ع��ت��ق��دات ال��ت��ي اأف���رزت 
يف االآون���ة االأخ���رية ظ��واه��ر مل تكن 

ماألوفة يف دولة االإمارات.
قلة  اإىل  ال����ظ����اه����رة  ه�����ذه  واأرج���������ع 
احل�سول  يف  واال���س��ت��ع��ج��ال  ال���وع���ي 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ���س��ري��ع��ة ح�����س��ب الهدف 
اأن احلالة النف�سية  املطلوب م�سيفا 
ال�ساغطة  امل����واق����ف  ع���ن  ال���ن���اجت���ة 
اخل����ربات  اإىل  وجل������وءه  ل���الإن�������س���ان 
معها  والتعامل  لالآخرين  ال�سابقة 
بال�سعف  ال�سعور  مع  مطلقة  بثقة 
ب��ع�����س النا�س  ت��دف��ع  امل�����س��ك��ل��ة  اأم�����ام 
امل�سعوذين  اأح�سان  يف  االرمت��اء  اإىل 
والدجالني م�سريا اإىل اأن هذه الفئة 
اإق���ب���اال رغ���م اطالعهم  ه��ي االأك����رث 
تتحدث  ال��ت��ي  االإع���الم  و�سائل  على 
واحتيال  ن�سب  �سحايا  وق���وع  ع��ن 
وتزويد  االأ���س��ال��ي��ب  ك�����س��ف��ه��ا  ورغ����م 
اأن  وق��ال  الهادفة  بالر�سائل  ال��ق��راء 
والتعجب  اال�ستغراب  اأمر يثري  هذا 
واال�ستف�سار عن االأ�سباب التي جتعل 
يف  جديد  م��ن  يقعون  النا�س  ه���وؤالء 
�سحايا  اأن  اإىل  ول��ف��ت  نف�سه.  ال��ف��خ 
االأحوال  اأغلب  يف  يكونون  ال�سعوذة 
ت�سيطر  ال��ي��اأ���س حيث  م��ن  ح��ال��ة  يف 
تكون  اأن  وع�سى  لعل  ع��ب��ارة  عليهم 
خ�سارة  ب���ال  اأو  ن��اج��ح��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
ي��ك��ون هذا  اأن  اأو  االإمي����ان  ك��اأ���س��ع��ف 
اإن  اأ���س��دق م��ن غ��ريه وق���ال  امل�سعوذ 
الزائف  ب��االأم��ل  ه��ذه احل��ال��ة ت�سمى 
ال����ذي ي��دف��ع ���س��اح��ب احل���اج���ة اإىل 
غ�س الطرف عن التجارب الفا�سلة 
دون اأن يكلف نف�سه عناء ال�سوؤال اإذا 
كان هذا ال�سخ�س �سادقا يف حتقيق 
فلماذا  اأم����وايل  م�ساعفة  اأو  طلبي 

ال ي��ف��ع��ل ه���ذا االأم�����ر ل��ن��ف�����س��ه؟ وما 
املخاطرة  اإىل  تدفعه  التي  االأ�سباب 
لنف�سه  ي��ح��ق��ق  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه  ط���امل���ا 

الرثوة وال�سعادة.
لديهم  ال����ذي����ن  االأف�����������راد  ون�������س���ح 
اأو  ال�سعادة  اعتقاد يف احل�سول على 
اال�ست�سفاء من االأمرا�س اأو م�ساعفة 
االأموال اأن مينحوا اأنف�سهم م�ساحة 
يقعوا  اأن  قبل  املنطقي  التفكري  من 
يف الفخ واأن عليهم اأن يطرحوا على 
اأنف�سهم بع�س االأ�سئلة .. ملاذا وكيف 
القائل  املثل  عليهم  ينطبق  ال  لكي 
ب��ع��د ال�����س��ك��رة ت��اأت��ي ال��ف��ك��رة وحثهم 
احلكمة  اأه����ل  ي�����س��ت�����س��ريوا  اأن  ع��ل��ى 
يجدون  علهم  والتخ�س�س  واملعرفة 
بينهم  حتول  التي  ال�سافية  االإجابة 

والوقوع يف ال�سرك.
ال�ساذيل  حم���م���ود  ال����دك����ت����ور  اأم������ا 
زايد  موؤ�س�سة  يف  نف�سي  اإ���س��ت�����س��اري 
اإن  ف��راأى  االإن�سانية  للرعاية  العليا 
البحث  اإىل  يدفعه  االإن�سان  ف�سول 
عن االأ�سياء املرتبطة بهذه الغيبيات 
م���ث���ل: ت��ف�����س��ري االأح���������الم وق������راءة 
االأب����راج وال��ل��ج��وء اإىل ق��ارئ��ي الكف 
بالبحث  ي��ت��ع��ل��ق  وم����ا  وامل�����س��ع��وذي��ن 
تف�سري  حم���اول���ة  اأو  اإج����اب����ات  ع���ن 
ملمو�سة  اأو  حم�سو�سة  غ��ري  اأ���س��ي��اء 
م�سيفا اأنه يف املقابل هناك اأ�سخا�س 
يعلمون بحاجة االإن�سان ملعرفة هذه 
امل�سعوذون  في�ستغل  الغيبية  االأم��ور 
يف  ورغبتهم  اندفاعهم  واملنجمون 
اإم��اط��ة ال��ل��ث��ام ع��ن الكثري م��ن مثل 
ه����ذه االأ����س���ي���اء غ���ري امل��ح�����س��و���س��ة اأو 
باأ�سهل  ال�سريع  ال���رثاء  اإىل  ال�سعي 
قد  اأبوظبي  �سرطة  وكانت  الطرق. 
ال�سعوذة  ق�سايا  م��ن  ع��ددا  �سبطت 
خالل الفرتة االأخ��رية حيث اأوقفت 
م�سعوذين ا�ستخدموا اأ�ساليب �سحر 
متنوعة تخلل بع�سها تذوق م�سروب 
متكنت  حيث  الهيل  بنكهة  ال��ق��ه��وة 
�سبط  م��ن  �سهور  ثالثة  غ�سون  يف 
خيول  م��درب  منهم  اأ�سخا�س  اأربعة 
يف اأربع ق�سايا منف�سلة قاموا باإبهار 
وجتارب  بحيل  ال�سحايا  زب��ائ��ن��ه��م 
وهمية من اأجل ك�سب املال بطريقة 

غري م�سروعة.

الدكتور عبد اللطيف العزعزيال�شيخ طالب ال�شحيالدكتور حممد ال�شاذيلالدكتور حممد ابو العيننيالعقيد الدكتور را�شد بور�شيداللواء حممد بن العو�شي املنهايل
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اإعــــــــــالن
العامة  للمقاوالت  املونديال  ال�س�����ادة/ركن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1158189 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد �سلطان حمد ال�سليع الزعابي )%51(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سعيد حبان �سعيد دحدوح الكثريي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/ركن املونديال للمقاوالت العامة ذ.م.م
AL MONDIAL CORNER GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/ركن املونديال لل�سيانة العامة ذ.م.م 
AL MONDIAL CORNER GENERAL MAINTENANCE LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االختيار العمال الديكور

 رخ�سة رقم:CN 1008827 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عزيز الرحمن بن حكيم خان )%49(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ادري�س عي�سى علي ال�سادق احلمداين )%51(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نا�سر م�سبح خمي�س الكلباين

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/االختيار العمال الديكور

THE CHOCIE DECOR
اىل/كافترييا االختيار اللبناين ذ.م.م 

LEBANONES CHOICE CAFETERIA LLC
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فر�سان االمارات لتجارة اخليم

 رخ�سة رقم:CN 1464844 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداللطيف ح�سن املهدي )%49(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خالد عالق ح�سن عبداهلل احلمادي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ خالد عالق ح�سن عبداهلل احلمادي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/فر�سان االمارات لتجارة اخليم
FURSAN AL IMARAT TENTS TRADING

اىل/عامل اخليم لتجارة اخليم واملظالت ذ.م.م 
TENTS WORLD TENTS & PAVILIONS TRADING LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االمارات العاملية ملعدات املطابخ

 رخ�سة رقم:CN 1169334 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل خليفة بيات م�سوي القبي�سي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل خليفة بيات م�سوي القبي�سي من 100% اىل %10
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ياعد خليفة بيات م�سوي القبي�سي )%90(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 13*1.20 اىل 1*6.34

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/االمارات العاملية ملعدات املطابخ

EMIRATES INTERNATIONAL KITCHEN APPLIANCES
اىل/االمارات العاملية ملعدات املطابخ ذ.م.م 

EMIRATES INTERNATIONAL KITCHEN APPLIANCES LLC
مقابل  الهاملي  عبداهلل  احمد  بناية  ال�سياحي  النادي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
البحرية احمد عبداهلل الهاملي اىل ابوظبي ابوظبي �سارع النجدة حمل 8 - 9- 10 

�سرق 2/18 ق 159 بناية �سند �سعيد خليفة القبي�سي
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الربن�س العمال الطالء ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1150425 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد يو�سف حممدعبداهلل من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد يو�سف حممدعبداهلل من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف وليد خالد - ح�سني

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 50000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 2.00*1.00 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/الربن�س العمال الطالء ذ.م.م

AL BRENS COATING WORKS LLC
اىل/الربن�س العمال الطالء 

AL BRENS COATING WORKS
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

CN 1193224:املرقبات للمفرو�سات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/القبطان 

 CN 1021942:كلني رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم CN 1005842 باال�سم التجاري ال�سركة اليمنية 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  لال�ستثمار  اخلليجية 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اورجنزا للمقاوالت 

CN 1138952:العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عزيز فرج عبداهلل احل�سن )%51(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف انور عبيد علي �سالح احلياين

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
انديجو  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1150987:للدعاية واالعالن ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
ح�سام احمد حممد كراره من 10% اىل %15

تعديل ن�سب ال�سركاء
و�سام حممد نبيل �سعبان ابوروا�س من 10% اىل %15

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف وليد حممد علي حممود علي

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
لالزياء  ال�س�����ادة/الآلئ  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1195634 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نور زهان الو زوجة حممد ابو الر�سيد )%100(
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة زايد علي حممد ح�سن باطوق
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سم�سة عبداهلل احمد حممد ال�سابري
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كيفا للمقاوالت وال�سيانة 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1098610 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 0.2*0.4 اىل 0.50*0.40

تعديل ا�سم جتاري:من/كيفا للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م
KIFA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/كيفا لل�سيانة العامة ذ.م.م 
KIFA GENERAL MAINTENANCE COMPANY LLC

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ابو كويك للمقاوالت 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1034708 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/�سركة ابو كويك للمقاوالت العامة ذ.م.م
ABU KWEIK GENERAL CONTRACTING COMPANY WLL

اىل/�سركة ابو كويك لل�سيانة العامة ذ.م.م 
ABU KUWEIK GENERAL MAINTENANCE COMPANY LLC

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�سماعيل الري للمواد 

الغذائية رخ�سة رقم:CN 1016277 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 14*1

تعديل ا�سم جتاري:من/ا�سماعيل الري للمواد الغذائية
ISMAIL LARI FOODSTUFF

اىل/بقالة ا�سماعيل الري 
BAQALA ISMAIL LARI

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ليجند لقطع غيار املعدات البحرية 

رخ�سة رقم:CN 1140084 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/ليجند لقطع غيار املعدات البحرية
LEGEND MARINE EQUIPMENT SPARE PARTS

اىل/ليجند للهواتف املتحركة 
LEGEND MOBILE PHONE

اىل  عيادة غايل  املالك   4 رقم  ق 5 حمل   9 م  ابوظبي م�سفح  عنوان/من  تعديل 
ابوظبي جزيرة ابوظبي النادي ال�سياحي املالك حممد مطر حممد الرميثي

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�ساط/حذف بيع قطع غيار املعدات واالليات البحرية - بالتجزئة  )4773712(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
ال�سوامخ لال�سالح املكيفات  ال�س�����ادة/�سقر  التنمية االقت�سادية بان  تعلن دائ���رة 

رخ�سة رقم:CN 1234131 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 2*1

تعديل ا�سم جتاري:من/�سقر ال�سوامخ لال�سالح املكيفات
SUQAR AL SHAWAMIKH CONDITIONER REPAIR

اىل/�سقر ال�سوامخ لالنظمة الهوائيات 
SUQAR AL SHAWAMIKH SATELLTE SYSTEMS

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الهوائيات واجهزة اال�ستقبال - بالتجزئة )4759010(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح و�سيانة مكيفات الهواء معدات التربيد وتنقية الهواء  )3312007(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الدليل الهند�سي 

CN 1132884:للمقاوالت وال�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة الدليل الهند�سي للمقاوالت وال�سيانة العامة
ENGINEERING INDEX GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE EST

اىل/موؤ�س�سة الدليل الهند�سي لل�سيانة العامة 
ENGINEERING INDEX GENERAL MAINTENANCE EST

تعديل ن�ساط/حذف املقاوالت امليكانيكية - الفئة اخلا�سة )4220903.1(
تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ابو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عبداهلل لت�سليح الراديرتات
رخ�سة رقم:CN 1039943 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/النايفة لل�سيانة واملقاوالت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1017280 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 60*1
تعديل ا�سم جتاري:من/النايفة لل�سيانة واملقاوالت العامة

AL NAIFA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/النايفة لل�سيانة العامة 
AL NAIFA GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

 اإعالن بيع /اندماج
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة �سركة/فيكو اجننريينج )فرع 
�سركة كندية( مقيدة يف �سجل ال�سركات االجنبية لدى الوزارة 
التجاري  اال�سم  لتعديل  حتت رقم )551( قد تقدمت بطلب 
لي�سبح ) �سي ات�س تو 1 مهيل انريجي كندا - ليمتد( وتعديل 
بياناتها يف �سجل ال�سركات االجنبية تبعا لذلك نظرا النتقال 
 - كندا  انريجي  مهيل   1 تو  ات�س  )�سي  �سركة  اىل  ملكيتها 

ليمتد( بطريقة )البيع واالندماج(. 
اىل  باعرتا�سهم  التقدم  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوعني  يتجاوز  ال  ميعاد  يف  الوزارة 
االعالن على العنوان التالية: وزارة االقت�ساد اإدارة الت�سجيل 

التجاري �س.ب:)901( ابوظبي.

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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حاكم راأ�ش اخليمة 
ي�ستقبل القن�سل االإيراين

••  راأ�س اخليمة-وام:
القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل   
الظيت  ق�سر  يف  اخليمة  راأ���س  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
اأم�س علي اأ�سغر �سفيعي قن�سل عام اجلمهورية االإ�سالمية 
االإيرانية الذي قدم لل�سالم على �سموه مبنا�سبة انتهاء فرتة 
عمله لدى الدولة. ومتنى �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة 
للقن�سل االإيراين التوفيق والنجاح يف مهام عمله امل�ستقبلية. 
ح�سر اللقاء ال�سيخ اأحمد بن �سامل القا�سمي و�سعادة �سالح 

اأحمد ال�سال م�ست�سار �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة. 

فتح باب الرت�سح لبعثات الدرا�سات العليا يف اخلارج
••  ابوظبي-وام:

وجه معايل ال�سيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي بالبدء مبجموعة من اخلطوات 
التنفيذية من �ساأنها جت�سيد روؤية الوزارة لتحقيق الريادة يف التعليم العايل والبحث العلمي وتخريج كوادر موؤهلة 
اإجنازات  بيئة تعليمية متميزة لت�سبح واقعا ملمو�سا ومبا يراكم جناحات جديدة على  مناف�سة عامليا من خالل 
يف  املوحد  بالقبول  خا�سة  �سيا�سات  وو�سع  العايل  للتعليم  تن�سيقي  جمل�س  اإن�ساء  ذلك  وي�سمل  ال�سابقة.  ال��وزارة 
اجلامعات وحتقيق التكامل بني �سيا�سات الوزارة و�سيا�سة الدولة و�سوال اإىل غايات روؤية االإمارات 2021. وجاءت 
هذه التوجيهات متزامنة مع اإعالن الوزارة اليوم فتح باب الرت�سح للبعثات اخلارجية للدرا�سات العليا وفق نظامي 
االنتظام الكلي واجلزئي على ان ي�ستمر ا�ستالم الطلبات اليكرتونيا حتى موعد اأق�ساه اخلمي�س 13يونيو القادم 
وذلك عرب موقع الوزارة دبليو دبليو دبليو دوت ام او ات�س اي ا�س اآر دوت جي او يف دوت ايه اي اأو من خالل احل�سور 

ال�سخ�سي اإىل مركز خدمة املتعاملني يف الوزارة يف اأبوظبي خالل اأيام العمل الر�سمية .

املر يبحث مع نظريه االإيرلندي اإعفاء مواطني الدولة من تاأ�سرية �سنغن
•• اأبوظبي-وام: 

ب��ح��ث م��ع��ايل حم��م��د اأح���م���د املر 
الوطني االحتادي  املجل�س  رئي�س 
خالل لقائه اأم�س يف مقر االأمانة 
العامة للمجل�س باأبوظبي معايل 
�سون باريت رئي�س جمل�س ال�سيوخ 
ايرلندا  جمهورية  يف  االإيرلندي 
..اإع���ف���اء م��واط��ن��ي االإم�����ارات من 
واأك���د   . �سنغن  ال���زي���ارة  ت��اأ���س��رية 
امل�ستوى  اأن  ع���ل���ى  امل�����ر  م���ع���ايل 
املتطور الذي و�سلت له العالقات 
تتطلب  ال�سديقني  البلدين  بني 
العالقات  ب���ه���ذه  ق���دم���ا  امل�������س���ي 
قيادتي  ط���م���وح���ات  ي��ح��ق��ق  مب����ا 
ال�سديقني  وال�سعبني  البلدين 
مواطنني  ه���ن���اك  واأن  خ���ا����س���ة 
لدول  يفدون  كثريين  اإماراتيني 
االحت�������اد االأوروب����������ي ب�����س��ك��ل عام 
للدرا�سة  خا�س  ب�سكل  واإي��رل��ن��دا 
اإعفاء  واأن  واال�ستثمار  وال��ع��الج 
تاأ�سرية  م��ن  االإم�����ارات  م��واط��ن��ي 

وبحث  وال�سياحية.  واالقت�سادية 
تطوير  وب������اري������ت  امل�������ر  م����ع����ايل 
الوطني  املجل�س  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
ال�سيوخ  وجم���ل�������س  االحت����������ادي 
جلان  تفعيل  و���س��ب��ل  االإي��رل��ن��دي 
بهدف  ال��ربمل��ان��ني  ب��ني  ال�سداقة 
تبادل اخلربات الربملانية يف كافة 
اآليات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  امل���ج���االت 
الدعم الفني لالأعمال الت�سريعية 
والرقابية مبا ي�ساهم يف االرتقاء 
وتطوير  ال��ربمل��ان��ي��ة  ب��امل��م��ار���س��ات 
الربملاين  االأداء  ودع���م  امل���ه���ارات 
لالأع�ساء.  والت�سريعي  الرقابي 
اللقاء  امل����ر خ����الل  واأك�����د م��ع��ايل 
ح���ر����س ق��ي��ادت��ن��ا احل��ك��ي��م��ة منذ 
تاأ�سي�س املجل�س عام 1972م على 
لدعم  االإم��ك��ان��ي��ات  جميع  تهيئة 
اخت�سا�ساته  ممار�سة  يف  املجل�س 
الت�سريعية والرقابية وال�سيا�سية 
والتقدم  ال��ب��ن��اء  م�سرية  ل��ي��واك��ب 
وال���ن���م���و ال����ت����ي ����س���ه���دت���ه���ا دول����ة 
القطاعات.  جميع  يف  االإم������ارات 

واملواطنات وحر�سهم على العمل 
ي�ستطيعون  م�����ا  ك�����ل  وت�����ق�����دمي 
م�ساف  يف  االإم������������ارات  ل���و����س���ع 
الدول املتقدمة. وتطرقت �سعادة 
الدكتورة اأمل القبي�سي اإىل اهتمام 
الدولة باملراأة وتعليمها ومتكينها 
وم�ساركتها  امل��ج��االت  خمتلف  يف 
يف ال��ع��م��ل ال�����س��ي��ا���س��ي وق���ال���ت اإن 
اأن  ا�ستطاعت  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة 
بكفاءة  االأع���م���ال  م��ي��دان  تقتحم 
واقتدار وتقلدت خمتلف املنا�سب 
اإىل  م�سرية  ال��دول��ة  يف  القيادية 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  اأن 
متكني  م�سرية  ي��ق��ود  اهلل  حفظه 
امل�����راأة ل��ت��ت��ب��واأ اأع��ل��ى امل��ن��ا���س��ب يف 
�سموه  م�ستكمال  ك��اف��ة  امل��ج��االت 
املغفور  امل��وؤ���س�����س  ال��ق��ائ��د  م�سرية 
ل���ه ب������اإذن اهلل ال�����س��ي�����خ زاي�����د بن 
ثراه  اهلل  نهيان طيب  اآل  �سلطان 
وخطة  روؤي������ة  اأول  و����س���ع  ال�����ذي 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل���دول���ة االإم������ارات 
تعليم  ع���ل���ى  ح���ي���ن���ه���ا  يف  رك�������زت 

الدخول �سي�ساهم يف تطوير هذه 
على  باملنفعة  يعود  مبا  العالقات 
البلدين. بدوره اأكد معايل باريت 
اأن�����ه ���س��ي��ت��اب��ع ه����ذا امل���و����س���وع مع 
لت�سهيل  املعنية يف بالده  اجلهات 
االإم����ارات على  م��واط��ن��ي  ح�سول 
ت��اأ���س��رية ال��دخ��ول وف��ق اإج����راءات 
�سهلة و�سريعة م�سددا على اأن هذا 
ال�ساأن �سي�ساهم يف دفع العالقات 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ن���ح���و االأف�������س���ل. 
ح�سر اللقاء �سعادة الدكتورة اأمل 
لرئي�س  االأول  النائب  القبي�سي 
املجل�س الوطني االحتادي و�سعادة 
املزروعي  ���س��امل  حممد  ال��دك��ت��ور 
و�سعادة  للمجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني 
جمهورية  �سفري  م���ادن  ���س��ي��اران 
ال��دول��ة. ويف بداية  ل��دى  ايرلندا 
بنظريه  امل��ر  معايل  رح��ب  اللقاء 
بالعالقات  واأ�����س����اد  االي���رل���ن���دي 
املتميزة التي تربط دولة االإمارات 
واجل���م���ه���وري���ة االإي����رل����ن����دي����ة يف 
ال�سيا�سية  ال�سيما  كافة  املجاالت 

اإعالن  منذ  االإم���ارات  اأن  واأ�ساف 
دول��ة االحت��اد ع��ام 1971م على 
ي���د م��وؤ���س�����س ال���دول���ة امل��غ��ف��ور له 
ب��اإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
حباها  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
اأعينها  ن�سب  و�سعت  بقيادة  اهلل 
بناء املواطن وتاأ�سي�س دولة قانون 
م�ساركة  وت���ع���زي���ز  وم���وؤ����س�������س���ات 
ومتكينهم  واملواطنات  املواطنني 
البناء  م�����س��رية  يف  امل�ساهمة  م��ن 
حتى غ��دت دول��ة االإم���ارات حمط 
اإعجاب واهتمام العامل لتوفر بيئة 
اآمنه جاذبة ملختلف اال�ستثمارات. 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اأن  ع��ل��ى  واأك������د 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
راعي  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
الوطني  املجل�س  متكني  م�سرية 
االحتادي يوا�سل هذا النهج منذ 
واإن  الد�ستورية  �سلطاته  ت�سلمه 
دولة  يف  الدميقراطية  التجربة 
االإم��������ارات ن��اج��ح��ة ب��ف�����س��ل دعم 
قيادتنا احلكيمة ووعي املواطنني 

ا�ستعر�س  ك��م��ا  امل�������راأة.  ومت��ك��ني 
امل��ر وب��اري��ت خ��الل اللقاء  معايل 
عددا من املو�سوعات االقت�سادية 
والدولية  االإقليمية  وال�سيا�سية 
ال�سالم  اآف���������اق  ت���ع���زي���ز  و����س���ب���ل 
بدوره  امل��ن��ط��ق��ة.  واال���س��ت��ق��رار يف 
ال�سيوخ  رئي�س  معايل  ا�ستعر�س 
الربملان  ع��م��ل  اآل���ي���ة  االي���رل���ن���دي 

والرقابية  الت�سريعية  ووظيفته 
التي  العالقات  عمق  على  موؤكدا 
ال�سديقتني  ال���دول���ت���ني  ت���رب���ط 
م�سيفا اأن العالقات الثنائية بني 
متميزة  وايرلندا  االإم���ارات  دول��ة 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع االأ����س���ع���دة وحتولت 
اإىل عالقات  ف��رتة وجيزة  خ��الل 
جوانب  ت�����س��م��ل  م��ت��ي��ن��ة  ����س���راك���ة 

القطاعات  ج��م��ي��ع  يف  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
واأب�����دى اإع��ج��اب��ه مب���ا و���س��ل��ت له 
احل����ي����اة ال���ربمل���ان���ي���ة يف ال���دول���ة 
ومب�ساركة املراأة يف املجل�س ع�سوة 
وما و�سلت له من من�سب النائب 
الوطني  املجل�س  لرئي�س  االأول 
ومب�ساركتها ال�سيا�سية يف خمتلف 

املواقع.

�شبط 727 عبوة طبية جمهولة امل�شدر

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حمالت تفتي�سية على معر�ش اأ�سواق عربية
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
اأبوظبي  ���س��رك��ة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 
حمالت  )اأدن������ي������ك(  ل���ل���م���ع���ار����س 
ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة م��ك��ث��ف��ة ع���ل���ى حمال 
ب��ي��ع م�����س��ت��ح�����س��رات ال��ت��ج��م��ي��ل يف 
على  املقام  عربية  ا�سواق  معر�س 
اإطار  يف  باأبوظبي  املعار�س  اأر���س 
اأرقى  توفري  على  البلدية  حر�س 
ال�سحية  وامل���ع���اي���ري  امل�����س��ت��وي��ات 
ومب�ستوى  باملعرو�سات  اخلا�سة 
النظافة العامة وحتقيق متطلبات 

ال�سحة وال�سالمة.
ا�سفرت احلمالت عن �سبط 727 
عبوة جمهولة امل�سدر من الزيوت 
بال�سعر  للعناية  ت�ستخدم  ال��ت��ي 

وم�ستح�سرات جن�سية وكب�سوالت 
للرجيم وخلطات اع�ساب عالجية 
وجن�سية وعدد من املواد املحظور 
بيعها يف اال�سواق بلغ وزنها جميعا 

جرام.  كيلو   101
اإدارة  واأكد خليفة الرميثي مدير 
مدينة  بلدية  يف  العامة  ال�سحة 
نفذت  التفتي�س  ف��رق  اأن  اأبوظبي 
املنظمة  ال�����س��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املعار�س)اأدنيك(  اأر�����س  واإدارة 

تتعامل  ���س��وف  البلدية  اأن  وق���ال 
ب���ج���دي���ة ت����ام����ة م�����ع امل���خ���ال���ف���ات 
القوانني  و���س��ت��ط��ب��ق  ال�����س��ح��ي��ة 
ح�سولها  ح���ال  يف  ب��ه��ا  اخل��ا���س��ة 
بيئة  اأكيد لتوفري  �سعي  وذل��ك يف 
و���س��ح��ي��ة جلميع  اآم����ن����ة  ت�������س���وق 

مرتادي املعر�س .
التفتي�س  ح���م���الت  اأن  واأ�����س����اف 
تهدف كذلك اإىل مواجهة ظاهرة 
بيع املواد اال�ستهالكية الع�سوائية 

مثل  املجتمع  اأف����راد  على  �سحيا 
املنتهية  او  امل�سدر  املجهولة  املواد 
ال�سالحية اأو املواد غري امل�ستوفية 
اأن  م�سريا  ال�سحية..  لل�سروط 
مكتملة  ج��اءت  التفتي�س  حمالت 
االأركان بحيث حتيط بكل مكونات 
ب�سحة  يتعلق  م��ا  وب��ك��ل  امل��ع��ر���س 
االأم��ر يف  النا�س وكذلك  و�سالمة 
مواجهة اأي اأن�سطة خملة باالآداب 
التي  املنتجات  مثل حما�سرة بيع 

ح���م���الت م�����س��ائ��ي��ة م��ك��ث��ف��ة على 
تطبيق  من  التاأكد  بهدف  املحال 
العامة  ال�������س���ح���ة  ا������س�����رتاط�����ات 
والنظافة بالن�سبة الأماكن العر�س 
مع  املعرو�سات  مطابقة  وك��ذل��ك 
ال�سحية  وامل���ع���اي���ري  امل��وا���س��ف��ات 
املواد  ت��واف��ره��ا يف ه���ذه  ال���واج���ب 
حر�سا  وذل��������ك  اال����س���ت���ه���الك���ي���ة 
م��ن ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى ح��م��اي��ة �سحة 

املجتمع.

املوا�سفات  م���ع  امل��ت��واف��ق��ة  وغ���ري 
بها  امل��ع��م��ول  ال�سحية  وامل��ع��اي��ري 
حم���ل���ي���ا.. وال����ت����اأك����د م����ن وج����ود 
البطاقة التعريفية للمنتج �ساملة 
واملكونات  وال��ت��اري��خ  امل��ن�����س��اأة  ب��ل��د 

باللغة العربية اأو االإجنليزية. 
وقال ان هذه احلمالت تركز على 
حيث  م��ن  امل���واد  وفح�س  معاينة 
�سالحيتها لال�ستهالك وم�سادرة 
خطرا  ت�سكل  م����واد  اأي  واإت�����الف 

حتمل �سوراً تتنافى مع االأعراف 
العامة  واالآداب  املحلية واالأخالق 
و منع بيع اأي مواد طبية من دون 
ال�سلطات  م��ن  ر���س��م��ي  ت��رخ��ي�����س 

املخت�سة . 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأه���اب���ت 
هذه  يف  وامل���������س����ارك����ني  ب���ال���ت���ج���ار 
ب�سورة  ت��ن��ظ��م  ال���ت���ي  امل���ع���ار����س 
دورية باأهمية التعاون مع اجلهات 
بال�سروط  وال���ت���ق���ي���د  امل��خ��ت�����س��ة 

واملعايري ال�سحية الواجب توفرها 
وع����دم خمالفة  م��ع��رو���س��ات��ه��م  يف 
القوانني املنظمة لهذه االأن�سطة.  
كما حذرت مرتادي هذه املعار�س 
م����ن ت�������داول وا����س���ت���ه���الك امل�����واد 
املخالفة لل�سروط ال�سحية وغري 
اآمنة  غري  لكونها  املن�ساأ  معروفة 
وت�����س��ب��ب ال��ك��ث��ري م���ن االأم���را����س 
اجل��ل��دي��ة وال��ع�����س��وي��ة ع��ل��ى املدى 
االن�سياق  ع��دم  وكذلك   ، الطويل 
و  اجل�����دي�����دة  ال���������س����رع����ات  وراء 
االم��ت��ن��اع ع��ن ال�����س��راء م��ن مواقع 
التاأكد  بعد  اإال  االإنرتنت وغريها 
املوثوقة  ال�سحية  ال�����س��روط  م��ن 

امل�سدر.

بالتعاون مع جامعة خليفةالهالل االحمر يدعو اىل االلتزام بالقانون الدويل االن�ساين للم�ساعدة يف حماية املدنيني يف ميادين احلروب
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الهالل  لهيئة  العام  االم��ني  الفالحي  الدكتور حممد عتيق  �سعادة  اكد   
هو  ب��ه  والتعريف  االن�ساين  ال���دويل  القانون  بن�سر  االل��ت��زام  ان  االح��م��ر 
من اأوىل واجبات ومهمات جمعيات الهالل االأحمر وال�سليب االأحمر يف 
العامل باعتباره ال�سمانه القانونية الدولية املقبولة عامليا حلماية املدنيني 
واإ�سعاف اجلرحى يف ميادين احلروب والن�زاعات الدولية وغري الدولية 
الب�سرية واحرتام كرامة  االإن�سانية وحماية احلياة  للتخفيف من االآالم 
االإن�سان. و�سدد الفالحي يف كلمة له افتتح بها اأم�س ندوة القانون الدويل 
االن�ساين مبقر مركز االم��ارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية على 
�سرورة تعميق الوعي بالقانون الدويل االن�ساين وتطبيقه من قبل جميع 
ال��دول واالأط��راف والفئات خا�سة يف ظل تنامي بوؤر ال�سراع والن�زاع يف 
مناطق عديده يف العامل ما يجعل من تطبيق هذا القانون حتد ح�ساري 
ملنظمات  اأ�سا�سية  ومهمة  ال���دويل  للمجتمع  االن�ساين  ال�سمري  ي��واج��ه 
وهيئات العمل االإن�ساين الدولية واملحلية . وا�سار اىل ان انعقاد هذه الندوة 
والدورة اللتني ت�ستمران ثالثة ايام برعاية الهالل االحمر متثل خطوة 
بال�سراكة مع موؤ�س�سات وهيئات  اأخرى  �ستتبعها خطوات  ال�سياق  يف هذا 
حكومية واأهليه تربوية واجتماعية و�سبابية لتكون عونا للهالل االحمر 
للو�سول اىل الهدف املرجو . واعرب عن �سكره للبعثة االقليمية للجنة 
الدولية لل�سليب االحمر بالكويت على م�ساركتهم باخلربة واخلرباء يف 
االإن�ساين  ال��دويل  للقانون  الوطنية  اللجنة  �سكر  كما  الندوة  اإقامة هذه 
الذين ي�ساركون يف الندوة. ثم القى عبدالوهاب احلو�سني ع�سو اللجنة 
الوطنية للقانون الدويل االن�ساين بدولة االمارات العربية املتحدة كلمة 
يف الندوة قدم فيها تعريفا للقانون الدويل االن�ساين ون�ساأته وم�سادره 
وم��ب��ادئ��ه وع��الق��ة ال��ق��ان��ون ال���دويل االن�����س��اين ب��ق��ان��ون ح��ق��وق االن�سان. 
واو�سح ان ت�سمية القانون الدويل االن�ساين �سبقته ت�سميتان هما قانون 
�سدرت  التي  احلالية  الت�سمية  ثم  امل�سلحة  النزاعات  قانون  ثم  احل��رب 
ال��دويل االن�ساين هو جمموعة من  1974 مو�سحا ان القانون  يف عام 
القواعد الدولية و العرفية واملكتوبة التي تهدف اإىل حماية االأ�سخا�س 
واملمتلكات املحاربني واملدنيني اأثناء النزاعات امل�سلحة العتبارات اإن�سانية 
الع�سكرية  بالعمليات  مبا�سرة  عالقة  لها  لي�س  التي  االأم���وال  و�سيانة 
وم�����س��ادره م�ستقاة  االإن�����س��اين  ال���دويل  القانون  ق��واع��د  ان  .. م�سريا اىل 
االأع��راف واالتفاقيات واملعاهدات  العام كما حتكمه  ال��دويل  القانون  من 
الدولية حيث ي�ستوي اأن تكون عرفية اأو تعاهدية اأو اتفاقية اأو اأي قواعد 
اأخرى قد ت�سن لتحكم النزاعات امل�سلحة . واو�سح ان هذه ال�سفة تاتي 
من اأن م�سدر هذه القواعد هو العرف الدويل امللزم بطبيعته واملعاهدات 
اآثار  وقوع  دون  احليلولة  بهدف  وذلك  عليها  للموقعني  امللزمة  الدولية 
�سارة للنزاع امل�سلح من خالل تقييد و�سائل واأ�ساليب القتال . وا�ستعر�س 
احلو�سني ما جاء به الدين اال�سالمي احلنيف منذ �سدر اال�سالم باحلث 

او دينه م�سريا اىل تو�سية  على اح��رتام حقوق االن�سان مهما كان لونه 
بعدم  اال�سالمي  للجي�س  عنه  اهلل  ر�سي  ال�سديق  ابوبكر  االول  اخلليفة 
ذبح  او  اال�سجار  قطع  وع��دم  والن�ساء  وال�سيوخ  االط��ف��ال  قتل  او  ال��غ��در 
االنعام اال لالكل وترك النا�س الذين يتعبدون يف �سوامعهم كما يفعلون 
. وذكر ان القانون الدويل االإن�ساين جاء بعد ذلك ليقوم على جمموعة 
النزاعات  اآث���ار  م��ن  للحد  ت��ه��دف  وال��ت��ي  املماثلة  االأ�سا�سية  امل��ب��ادئ  م��ن 
امل�سلحة والعمليات احلربية على االأ�سخا�س الذين ال ي�ساركون يف القتال 

اأو اأ�سبحوا غري قادرين على امل�ساركة فيه. 
وا�ساف ان القانون الدويل االن�ساين و�سع �سمانات لت�سمل املمتلكات التي 
ال ت�سكل اأهدافا ع�سكرية كاملمتلكات اخلا�سة واالأعيان املدنية والثقافية 
ال��واردة يف مواثيقه  و فر�س على االأط��راف املتحاربة احرتام ال�سمانات 
حياة  حماية  بهدف  القتال  يف  معينة  واأ�ساليب  و�سائل  ا�ستخدام  وحظر 
ذل��ك وقت  االأح���وال مب��ا يف  �سرفه يف جميع  و  دم��ه  و  و كرامته  االن�سان 
احلرب . كما حظرت مبادئ القانون الدويل االن�ساين اللجوء اإىل الغدر 
دعا اىل  كما  امل�سروعة  ما يختلف عن احليل احلربية  القتال وهو  اأثناء 
احرتام �سالمة ان�سانية اخل�سم الذي يلقي ال�سالح اأو مل يعد قادرا على 
القتال .. فاحلرب من وجهة نظر القانون الدويل االن�ساين لي�ست مربرا 
لالعتداء على حياة من ال ي�ساركون يف القتال اأو الذين مل يعودوا قادرين 
على ذلك. واو�سح ع�سو اللجنة الوطنية للقانون الدويل االن�ساين بدولة 
االمارات املبادئ اال�سا�سية التي يقوم عليها القانون وهي حماية املدنيني 
وعالج اجلرحى واملر�سى �سواء كانوا مقاتلني او مدنيني او ا�سرى حرب 
االن�سانية  ب��اخل��دم��ات  والعاملني  وامل�سنني  والن�ساء  االط��ف��ال  وح��م��اي��ة 
وال�سحفيني والالجئني وعمال االغاثة وغريهم . وا�سار اىل ان القانون 
الدويل االن�ساين ال يختلف عن القانون الدويل حلقوق االن�سان فبينهما 
ويهدفان  وثيق  نحو  على  مرتبطني  القانونني  باعتبار  تكاملية  عالقة 
اىل تقدمي حماية لالن�سان يف كل الظروف . بعدها القى احمد �سليمان 
من اللجنة الدولية لل�سليب االحمر كلمة بعنوان الو�سول االمن حدد 
اثناء  االن�سان  حماية  مو�سوع  يف  اب��رازه��ا  ينبغي  التي  املبادئ  اه��م  فيها 
ال��رواب��ط العائلية واي��ج��اد �سبل العي�س  احل��روب وم��ا بعدها وه��ي اع��ادة 
بكرامة االن�سان التي يحتاجها لي�ستطيع البدء بحياة جديدة . وقال ان 
ذلك يتم من خالل مل �سمل العائالت التي تفرقت اثناء احلروب والعمل 
على دعم م�ساركة اجلمعيات اخلريية الوطنية للم�ساهمة يف هذا املجال 
ن�ساأة  االحمر عن  لل�سليب  الدولية  اللجنة  بوابة من  ف��وؤاد  ثم حتدث   .
حمايدة  ان�سانية  منظمة  انها  فقال  االحمر  والهالل  ال�سليب  منظومة 
من  وغريها  احل��رب  �سحايا  وك��رام��ة  حياة  حماية  هدفها  متحيزة  غري 
حاالت العنف وتقدمي امل�ساعدة لهم . وذكر ان الهدف الذي ان�سئت من 
املعونة االغاثية  امل�سردين وتقدمي  العائلية من  اجله هو اعادة الروابط 
وال�سحية للجرحى واملر�سى والعمل على التخفيف من االالم التي يعاين 

منها امل�سردون الذين فقدوا حريتهم االن�سانية .

•• ابوظبي - الفجر

ي������ق������وم م����ع����ه����د ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
برنامج  بتطبيق  حاليا  التطبيقية 
 223 ع���ل���ى  امل���ت���ق���دم���ة  ال����ع����ل����وم 
ثانويات  طلبة  من  مواطناً  طالباً 
مبختلف  التطبيقية  التكنولوجيا 
املعهد  ينفذ  ال��دول��ة حيث  اإم���ارات 
هذا الربنامج منذ نحوعام ون�سف 
بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم 
والبحوث،بهدف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املاهرة  الوطنية  ال��ك��وادر  �سناعة 
خمتلف  يف  امل�������س���ت���ق���ب���ل  وع����ل����م����اء 
والهند�سية  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل����ج����االت 
جمتمع  ل���ب���ن���اء  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 

االقت�ساد املعريف.
اللطيف  ع���ب���د  ال����دك����ت����ور  وق��������ام 
معهد  ع������ام  م����دي����ر  ال�������س���ام�������س���ي 
بجولة  التطبيقية  التكنولوجيا 
الربنامج  ط��ل��ب��ة  خ��الل��ه��ا  ال��ت��ق��ى 
يعمل  املتقدمة  العلوم  اأن  م��وؤك��داً 
الوطن  وفتيات  �سباب  اإع���داد  على 
التكنولوجيا  ث��ان��وي��ات  طلبة  م��ن 
كافة  درا�����س����ة  ن���ح���و  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
العلمية  وامل�����س��ارات  التخ�س�سات 
وغريها  والتكنولوجية  الهند�سية 
حاليا  املطلوبة  التخ�س�سات  م��ن 
وم�������س���ت���ق���ب���ال،مم���ا ي���ج���ع���ل اأب�������واب 
اأمامهم  متاما  مفتوحة  امل�ستقبل 
التدريب  ب��ع��ث��ات  اأن  اىل  ،م�����س��رياً 
التكنولوجيا  ل��ث��ان��وي��ات  ال��ع��م��ل��ي 
املوؤ�س�سات  خمتلف  اىل  التطبيقية 
املتخ�س�سة  وال�سناعية  العلمية 
يف دول العامل املتقدم ومنها وكالة 
الف�ساء االمريكية نا�سا”بالواليات 
،وم�سانع  االم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
وحمطات  ف��رن�����س��ا  يف  ال���ط���ائ���رات 

الطاقة النووية يف كوريا اجلنوبية 
طبيعية  ك��ن��ت��ي��ج��ة  ت���اأت���ي  وغ���ريه���ا 
ل��ربن��ام��ج ال��ع��ل��وم امل��ت��ق��دم��ة الذي 
���س��ج��ع ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى درا����س���ة هذه 
وال�سناعية  العلمية  التخ�س�سات 
امل���ت���ط���ورة ،وه������و م����ا ي���ت���واف���ق مع 

طموحات القيادة الر�سيدة.
اللطيف  ع���ب���د  ال����دك����ت����ور  ودع�������ا 
اجل���د  اىل  ال���ط���ل���ب���ة  ال�������س���ام�������س���ي 
حيث  ال����ربن����ام����ج  يف  واالج����ت����ه����اد 
املتميزين  اال  ف���ي���ه  ي�����س��ت��م��ر  ل����ن 
احلري�سني على تطوير مهاراتهم 
اأن  اىل  ،م�������س���رياً  ال����وق����ت  ط������وال 
امل��ت��ق��دم��ة يعمل  ال��ع��ل��وم  ب��رن��ام��ج 
املتميزين  ال���ط���الب  اإع�������داد  ع��ل��ى 
مهارة  اأك�����رث  اأك���ادمي���ًي���ا،وج���ع���ل���ه���م 
القيام  يف  واح����رتاف����ي����ة  وق��������درة 
،مبا  امل��ع��ريف  االقت�ساد  مبتطلبات 
اإماراتية  اأجياٍل  �سناعة  يف  ي�ساعد 
اأ�ساليب  �سابة قادرة على ا�ستخدام 
امل��ت��ق��دم يف كافة  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
نوعية  ن��ق��ل��ة  اح�����داث  ،و  امل���ج���االت 
ج��دي��دة وم��ت��ط��ورة دائ��م��ا يف كافة 
موؤ�س�سات الدولة عامة، واملوؤ�س�سات 

ال�������س���ن���اع���ي���ة خ���ا����س���ة م����ن خ���الل 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر ال���ذي يتالئم 
العلمي  ال���ت���ط���ور  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����ع 
فان  ثم  ومن  بالدولة،  وال�سناعي 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ع��ه��د 
الربنامج  ه���ذا  خ���الل  م���ن  ي��ع��م��ل 
ع����ل����ى اإع������������داد ط�������الب ث����ان����وي����ات 
ليكونوا  التطبيقية  التكنولوجيا 
بامتياز  م���وؤه���ل���ة  وط���ن���ي���ة  ك�������وادر 
بالتخ�س�سات وامل�سارات  لاللتحاق 
العلمية والهند�سية والتكنولوجية 
اجلامعية  امل���رح���ل���ة  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
وم���رح���ل���ة ال����درا�����س����ات ال���ع���ل���ي���ا يف 
ومن  والدولية  املحلية  اجلامعات 
هنا ياأتي دور جامعة خليفة يف هذا 
الربنامج من خالل تقدمي امل�سورة 
واملراجعة الدورية ملحتويات مناهج 
مل�ساركة  فر�س  وت��وف��ري  الربنامج 
اأع�ساء  مع  املتقدمة  العلوم  طلبة 
البحثية  وال��ف��رق  التدري�س  هيئة 
ب��ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة.  واأو����س���ح مدير 
عام معهد التكنولوجيا التطبيقية 
يبداأ  املتقدمة  ال��ع��ل��وم  ب��رن��ام��ج  اأن 
وحتي  التا�سع  ال�سف  من  تطبيقه 

وترتكز  ع�������س���ر،  ال����ث����اين  ال�������س���ف 
املناهج املطروحة فيه ب�سكٍل اأ�سا�سي 
على مادة الريا�سيات ومادة العلوم 
والكيمياء  )ال���ف���ي���زي���اء  ب��اأف��رع��ه��ا 
واالأح���ي���اء( م��دع��م��ة ب��ال��ع��دي��د من 
والتجارب  ال��ع��م��ل��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
امل����خ����ت����ربي����ة ل����ت����ع����زي����ز م�����ه�����ارات 
وحلِّ  واملنطقي  التفكريالتحليلي 
امل�سائل العملية. وتطمح املخرجات 
لتاأهيل  ل���ل���ربن���ام���ج  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال����ط����الب الج���ت���ي���از االخ����ت����ب����ارات 
االأكادمية  القيا�سات  ذات  الدولية 
الريا�سيات  م�������واد  يف  ال���ع���ال���ي���ة 
فيما  االإجنليزية،  واللغة  والعلوم 
والتدري�س  الربنامج  بتنفيذ  يقوم 
ف��ي��ه م��ع��ل��م��ون م��ت��خ�����س�����س��ون ذوو 
ك���ف���اءة ع��ل��م��ي��ة ع��ال��ي��ة وذل�����ك من 
اأجل حتقيق هذه االهداف املرجوة 
الطالبية  ب��امل��خ��رج��ات  وال��و���س��ول 
قيادتنا  ط��م��وح��ات  م�����س��ت��وي  ايل 
ال��ر���س��ي��دة ووط��ن��ن��ا ال���غ���ايل الذي 
بايدي  العطاء  من  الكثري  ينتظر 
ابناء االمارات املخل�سني القادرين 
على �سناعة الغد االماراتي امل�سرق 
واملفعم بعامل التكنولوجيا والتقدم 

ال�سناعي واالقت�سادي املن�سود . 
طلبة  اأج�������م�������ع  ج����ه����ت����ه����م  وم���������ن 
املتقدمة”على  ال���ع���ل���وم  ب���رن���ام���ج 
اأن�����ه م���ن ال����ربام����ج ال���ق���وي���ة التي 
كافة  درا������س�����ة  ع���ل���ى  ت�����س��ج��ي��ع��ه��م 
ومنها  امل�ستقبلية  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
والطريان  الف�ساء  هند�سة  درا�سة 
وااللكرتونيات  النووية  والطاقة 
وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات وغ���ريه���ا من 
التي  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
حاليا  ال���ع���م���ل  �����س����وق  ي��ح��ت��اج��ه��ا 

وم�ستقبال
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�سعاع  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�سية:  م�سطفى  حممد  عظيم  3-حممد 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  الذروة 
االمارات    اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  الذروة  اعالنه/�سعاع  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
لذا فانت مكلف باحل�سور  الدعوى،  املوافق 2013/5/29 موعدا لنظر  االربعاء 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  مول  مزيد  العمالية  املحكمة 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1410و1413و2013/1414    عم جز - م ع- ب- اأظ

�سينغ  بالبري  �سينغ  2-ماجنيندير  �سينغ    كابول  �سينغ  1-جورويندر  مدعني/ 
3-الخفيندير �سينغ جاجري �سينغ اجلن�سية: الهند  مدعي عليه: تينيه االمارات 
ذ.م.م اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/ 
تينيه االمارات ذ.م.م اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/29 موعدا 
الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة 
امل�ستنداتك موقعا  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  

2013/5/6
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/836    عم جز - م ع- ب- اأظ

العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات  مدعي  القاهرة اجلديدة للمقاوالت  مدعي/ 
الدعوى:  مو�سوع  م�سر  اجلن�سية:  اال�سقر  احمد  ال�سعدي  حممود  عليه: 
اال�سقر اجلن�سية:  ال�سعدي احمد  املطلوب اعالنه/ حممود  م�ستحقات عمالية 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  م�سر 
املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية 
- الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك 

بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/707    عم جز - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�سية:  عبداخلالق  ليت  ح�سني  �ساروار  مدعي/ 
االمارات مو�سوع  والبال�سرت اجلن�سية:  والرخام  البالط  يا�سر ح�سني العمال 
البالط  العمال  ح�سني  يا�سر  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى: 
والرخام والبال�سرت اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/29 موعدا 
الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة 
امل�ستنداتك موقعا  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  

2013/4/30
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/974    عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ امين امني غريب احمد اجلن�سية: م�سر مدعي عليه: عرو�س الفرات 
عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  ال�سحية  لالأعمال 
املطلوب اعالنه/ عرو�س الفرات لالأعمال ال�سحية اجلن�سية: االمارات    عنوانه: 
بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء 
ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/29 املوافق 
8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/979    عم جز - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�سية:  باكول  ر�سيد  حممد  باكول  ار�ساد  مدعي/ 
حممود �سيد العمال اال�سباغ والبال�سرت اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: 
والبال�سرت  اال�سباغ  العمال  �سيد  اعالنه/حممود  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/29 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
        اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/294    مد جز - م ر- ب- اأظ

مدعي/ تامر حممد عبداملنعم حممود النربواي اجلن�سية: م�سر مدعي عليه: 
بقيمة  �سيارة  ا�سالح  الدعوى:  الفلبني مو�سوع  اجلن�سية:  تاكبوبو  بيرت جاى 
30000 درهم املطلوب اعالنه/ بيرت جاى تاكبوبو اجلن�سية: الفلبني  عنوانه: 
بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد 
ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/2 املوافق 
8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة 
الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/35    مد كل - م ر- ب- اأظ

عليه:  مدعي  حمدد  غري  اجلن�سية:  البلو�سي  عثمان  حممد  جمعه  مدعي/ 
اع�سار    الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  واخرون  عوي�سان  حمد  عبداهلل 
فاخر  2-خالد  باك�ستان  اجلن�سية:  بخ�س  بن  اهلل  1-�سناء  اعالنهم/  املطلوب 
ح�سني جميد اجلن�سية: االمارات 3- عبداهلل حمد عوي�سان اجلن�سية: االمارات 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/4 املوافق  الثالثاء 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1068    عم جز - م ع- ب- اأظ

را�سد  عليه:  مدعي  باك�ستان   اجلن�سية:  خان  �سردار  بن  ندمي  يا�سر  مدعي/ 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  االلكرتونية  لالجهزة  �سفيع  حممد 
االلكرتونية  لالجهزة  �سفيع  حممد  اعالنه/را�سد  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/5/29 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1290    عم جز - م ع- ب- اأظ

درمي  عليه:  مدعي  الهند   اجلن�سية:  �سانام  �سودار  �سانام  �سودار  ن�ساد  مدعي/ 
واي للمقاوالت  العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/ درمي واي للمقاوالت  العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
لذا فانت مكلف باحل�سور  الدعوى،  املوافق 2013/5/29 موعدا لنظر  االربعاء 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  مول  مزيد  العمالية  املحكمة 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1058    عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد يو�سف حممد نور احلق اجلن�سية: بنغالدي�س مدعي عليه: ايبال 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  املعدنية  لل�سناعات 
االمارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  املعدنية  لل�سناعات  اعالنه/ايبال  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
لذا فانت مكلف باحل�سور  الدعوى،  املوافق 2013/5/29 موعدا لنظر  االربعاء 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/683 ت   اجر- م ر- ت  - اأظ(
املنفذ  االمارات  اجلن�سية:  الظاهري  مبارك  م�سعود  طلعة  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات  اجلن�سية:  الظاهري  حممد  املا�س  خليفة  احمد   : �سده 
عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  الظاهري  حممد  املا�س  خليفة  احمد  اعالنه: 
ال�سادر يف  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�سر مبا 
الدعوى رقم   وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/6/05 موعدا 
بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي 

لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3097 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
اجلن�سية:  هوالدير  عبداملنان  ليت  هوالدير  جعفر  حممد  التنفيذ/  طالب 
بنغالدي�س  املنفذ �سده : التفاح االحمر لل�سيانة العامة اجلن�سية: االمارات 
املطلوب اعالنه: التفاح االحمر لل�سيانة العامة اجلن�سية: االمارات عنوانه: 
ال�سادر يف  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�سر مبا 
الدعوى رقم 2012/1714 عم جز- م ع- ب -اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم االحد 
املوافق 2013/5/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام 
الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/607 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
�سده  املنفذ  ال�سودان  اجلن�سية:  خليل  عثمان  حممد  رامي  التنفيذ/  طالب 
: تقنية االنابيب ملقاوالت �سبكات املياه اجلن�سية: االمارات املطلوب اعالنه: 
تقنية االنابيب ملقاوالت �سبكات املياه اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 
2012/1683 عم جز- م ع- ب -اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2013/5/28 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/2717 جتاري   كلي  

انه  نعلمك  بالن�سر  العنوان  احمد   اهلل  جاد  عبدال�سايف  حامت  عليه/  املحكوم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2013/5/8م  امل��واف��ق  بتاريخ 
مبثابة  ح�سوريا  املحكمة  حكمت  بالتايل:  التمويل   دار   / ل�سالح  اع��اله  بالرقم 
ي��وؤدي مبلغ وق��دره 97.261.13دره���م وفوائدة  احل�سوري: بالزام املدعى عليه ان 
ال  مبا  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من  �سنويا    %5 بواقع  التاخريية 
يجاوز ا�سل الدين امل�ساريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا 
ذلك من طلبات. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/5/16 حكما 

قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/حممد حممود حممد ال�سيد        
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الرابعة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/76 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �سده/1- علي حممد علي بجا�س- ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته وكيال عن 
بقية مالكي العقار ا�سماء وهند و�سعاد حممد علي بجا�س    جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ م�سرف دبي )�س م ع ( وميثله: احمد ح�سن رم�سان اآل علي 
املطالبة  ب�سداد قيمة  بتاريخ 2013/5/19 اعالنكم  االبتدائية  قررت حمكمة دبي 
رقم  ار�س  العقار  نوع  الرهن  العقار حمل  بيع  واال  درهم   24079118.92 وقدرها 
572 البلدية 317/159 املنطقة املنخول م�ساحة العقار 31187 قدم مربع.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/162 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �سده/1- نواف فالح ح�سني البلو�سي جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ مي للعقارات �س ذ.م.م ومبوجب القرار ال�سادر 
وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�سل  اخلا�سة  الق�سائية  اللجنة  من 
ببلدية دبي فانك مكلف باالآتي: 1- �سداد املبلغ املنفذ به وقدره )52422 
دره��م( اىل  طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذل��ك خالل 15 يوم من 
االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  االع����الن.  ه���ذا  ن�سر  ت��اري��خ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/421 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- يرا انرتبراي�سز ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
نعلنكم  ال��زرع��وين  احمد  حممد  ع��ب��داهلل  من�سور  وميثله:  با�ستوخوف  ج��ري��ج��وري 
باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2011/433 عقاري كلي يوم اخلمي�س بتايخ 2012/5/17 
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك : 1- بف�سخ ا�ستمارات احلجز املوؤرخة 2008/9/1 املحررة 
فيما بني املدعي واملدعى عليها عن الوحدات ال�سكنية ارقام 605، 612 من م�سروع �سقق 
�سون منطقة جبل علي. 2- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )824509.64  درهم( والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سلة يف 2011/5/2 وحتى متام 
ال�سداد، على اال يتجاوز املبلغ املق�سى به وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االع��الن.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور عاليه.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/1115   جتاري كلي                  

العامة-�س.ذ.م.م 2- ح�سن علي خمتاران 3- حميد  للتجارة  املحكوم عليهم /1- خمتاران  اىل 
االقامة   العامة  جمهويل حمل  للتجارة  �ساندز  �سركة داميند  ي��زدي 4-  حممد علي جادرباف 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/2/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ل�سالح/ بنك �سادرات ايران )فرع �سوق مر�سد( بالزام املدعى عليهم بان يوؤدوا للبنك املدعي 
و�سبعمائة  الف  واربعون  وثمانية  ومائتان  ) خم�س ماليني  درهم   5.248.786.89 وق��دره  مبلغ 
يكون  ان  على  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�سامن  فل�س(  وثمانون  وت�سعه  دره��م  وثمانون  و�ستة 
ومائتان  مليون  ثالثة   3.250.000 مبلغ  ح��دود  يف  واخلام�س  ال��راب��ع  عليها  للمدعى  بالن�سبة 
وخم�سون الف درهم والفائدة القانونية 9% �سنويا اعتبارا من 2012/5/15 وحتى ال�سداد التام 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  حم��ام��اة.   ات��ع��اب  دره��م  وال��ف  وامل�ساريف  الر�سوم  ع��ن  وف�سل 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
 انذار بالتعثـر وطلب ال�سداد ( اتفاقية البيع وال�سراء املوؤرخة يف 2008/10/22

املنذر اليها/ ال�سادة هامب�ستيد & ماي فري بوتيك للتطوير املحدودة
بناء على طلب املنذرة/ ال�سادة هامب�ستيد & ماي فري بوتيك للتطوير املحدودة ميثلها ال�سيد �سيد روؤوف 
البيع  اتفاقية  بتوقيع  قمتم  قد  انكم  باالتي: حيث  نخاطبكم  فاننا  موكلنا  تعليمات  على  وبناًء  مرت�سى 
 JVC11DDMRA003 وال�سراء اعاله مع موكلنا بتاريخ 2008/10/22 ل�سراء قطعة االر�س رقم
وم�ساحتها 35.963  قدم مربع/ ت�سريح بناء 107.888 قدم مربع ا�ستخدام خمتلط منطقة رقم 11 جمريا 
فلج �ساوث ، جبل علي، االمارات العربية املتحدة، )العقار( مقابل مبلغ وقدره 32.166.750.00 درهم او 360 
درهم للقدم املربع. وحيث انكم قد اخفقتم بتنفيذ التزاماتكم ح�سب اتفاقية البيع وال�سراء اعاله، ولعدم 
التزامكم بجدول الدفعات الوارد �سمن الفقرة رقم 6 من ذات االتفاقية يف حني ان موكلنا قد اوفى بجميع 
التزاماته مبوجب اتفاقية البيع وال�سراء ، فانكم بذلك تكونون حمل اخالل ب�سروط اتفاقية البيع وال�سراء. 
وبناء على ما تقدم وعلى ن�س الفقرة 10 من اتفاقية البيع وال�سراء املذكورة اعاله فان املنذرة تنذركم بان 
تقوموا بالوفاء بالتزاماتكم غري املنفذة خالل خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ هذا االنذار   . بعك�س ذلك 

�سن�سطر التخاذ االجراءات �سدكم وعلى تنقتكم.

    انـــــذار
العدد  10798 بتاريخ 2013/5/21    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/177 ك.ع.ح

والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/علي  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم   
مراد غالم ر�سا �سفري اجلن�سية: ايران  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن :تنازل 
البلدية  دائرة  واملرخ�سة من  التجاري )دملا لت�شليح الطارات / ذ.م.م(  يف اال�سم 
والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )18803( وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة 
بعجمان ال�سيد:ف�سل اله حبيب اله �ساخلورده اجلن�سية: ايران مبوافقة: مو�سى مراد 
العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  االم���ارات  اجلن�سية:  البلو�سي  حممد  �سري 
بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية  

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10798 بتاريخ 2013/5/21    
بوتيك �سيخه /   ذ.م.م

 نعلن للجميع بان ال�سركة املذكورة اعاله هي : بوتيك �سيخه/ذ.م.م -�سركة 
ذات م�سوؤولية حمدودة قد تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب قانون ال�سركات 
عجمان  بلدية  يف  مرخ�سة  وتعديالته   )1984( ل�سنة   )8( رق��م   االحت���ادي  
وت�سفيتها  حلها  ال�سركاء  ق��رر  وق��د   )56792( رق��م  حتت  بالبلدية   و�سجلته 

وتعيني ال�سادة.
     موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات

به  التقدم  اع��رتا���س  او  اي حق  له  لل�سركة فعلى كل من  قانوين   م�سفى  
ن�سر  تاريخ  يوما من  م��دة )45(  اع��اله خ��الل  امل��ذك��ورة  القانوين  للم�سفي 
االع����الن وع��ل��ى ال��ع��ن��وان ال��ت��ايل: ام����ارة ال�����س��ارق��ة ، ه�����ات�����ف:065687272  ، 

�س.ب:984   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1362   

املنذر/انظمة اجلودة املعمارية للتجارة 
املنذر اليه: هو�س كونتي�سنا ميدل اي�ست ) ذ.م.م(

درهم   250.000 ال�سيك مبلغ  قيمة  ب�سداد  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ايام فقط من  �سبعة  وذلك خالل   %18 بواقع  القانونية  والفوائد 
تاريخ االعالن واال�سوف ن�سطر التخاذ كافة االجراءات القانونية 

مع حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• عجمان-وام:

بن حميد  عبدالعزيز  ال�سيخ  �سهد 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ى 
تكرمي  حفل  عجمان  يف  ال�سياحية 
اوائل الطلبة الذى اقامته مدر�سة 
تا�سي�سي  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ب����ن  ع���م���ر 
اجل�����رف  مب���ن���ط���ق���ة  اوىل  ح���ل���ق���ة 
بح�سور  اأم�������س  ���س��ب��اح  ب��ع��ج��م��ان 
���س��ع��ادة ع��ل��ى ح�����س��ن حم��م��د مدير 
منطقة عجمان التعليميه والهيئة 
االدارية باملدر�سة واملعلمات واوائل 
امور الطلبة . بدا احلفل بو�سول 
راعى احلفل حيث عزفت املو�سيقى 
ب��ال�����س��الم ال��وط��ن��ى ب��ع��ده ق���را احد 
الطلبة ايات من القران الكرمي ثم 
القت فريدة العو�سى كلمة رحبت 
خ��الل��ه��ا ب��ال�����س��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
ال�سكر  له  مقدمة  النعيمى  حميد 
تكرمي  حفل  برعاية  تف�سله  على 
البالغ  و  ب��امل��در���س��ة  الطلبة  اوائ����ل 
عددهم 24 طالبا واأكد ت العو�سى 
اأن االأع��داد الكبرية من  يف كلمتها 
هم  بهم  املحتفى  املتفوقني  االأبناء 
من����اذج م��ن زم����الء ل��ه��م ك��رث على 
مقاعد الدرا�سة يف خمتلف املراحل 
هوؤالء  اأن  م�����س��ريةاإىل  التعليمية 
مطمحا  التفوق  جعلوا  املتفوقني 

ل���ه���دف نبيل  ف���ج���دوا واج���ت���ه���دوا 
يرقى اإىل حجم االإجن��از االأمنوذج 
ال�سكر  العو�سى  وقدمت  للوطن. 
لل�سيخ عبدالعزيز النعيمى على ما 
مينحه للرتبية والتعليم يف عجمان 
م��ن وق��ت وج��ه��د ورع��اي��ة وتوجيه 
على  الطالب  االأب��ن��اء  �سكر  ونقلت 
ما ينالونه منه من ت�سجيع وعناية 
ت��زي��ده��م م��ث��اب��رة وج���د ي��ح��ق لهم 
اأن يفخروا ويتباهوا به. بعد ذلك 
�سعريه  ق�سيدة  الطلبة  احد  القى 
ع���ربت ع���ن ���س��ك��ر ال��ط��ل��ب��ة لراعي 

ح�سوره  و�����س����ف  ال�������ذي  احل����ف����ل 
وم�ساركته فرحتهم باحلدث الذي 
ي��رت��ق��ب��ه ال���ط���الب امل��ت��ف��وق��ون كل 
اأي�سا للمعلمني  �سكره  عام مقدما 
االأم���ور وملنطقة عجمان  والأول��ي��اء 
التعليمية . بعد ذلك قدم جمموعة 
من طالب املدر�سة اأوبريت الوطن 
ال�سيخ  والوالدين..ثم كرم  والعلم 
النعيمى  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الطلبة املتفوقني .و قام جمموعة 
م���ن ال��ط��ل��ب��ة ب��ت��ق��دمي ف��ق��رة وهم 
يرتدون زي نادى عجمان الريا�سى 

للمو�سم  ات�������س���االت  ك���ا����س  ب���ط���ل 
احلاىل .ثم قام ال�سيخ عبدالعزيز 
بن حميد النعيمى واحل�سور باخذ 
ال�سور التذكارية مع الطلبة وهم 
ي��رف��ع��ون ك��ا���س ال��ب��ط��ول��ة. واعرب 
اأبنائه  مب�������س���ارك���ة  ����س���ع���ادت���ه  ع����ن 
الطالب  ت���ك���رمي  ح���ف���ل  ال����ط����الب 
مزيدا  للجميع  متمنيا  املتفوقني 
من التفوق والنجاح موجها اإياهم 
امل��زي��د وم�����س��اع��ف��ة اجلهود  ب��ب��ذل 
يعود عليهم وعلى وطنهم  ما  لكل 

بالنفع والفائدة. 

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

يج�سد املواطن عي�سي التميمي احل�س 
وال��غ��ي��ور على جمتمعه يف  االن�����س��اين 
اأروع �سوره عندما جند نف�سه يجوب 
ال�سوارع ومي�سي يف االحياء باحثا عن 
كل �سيء يوؤذي النا�س ويتطوع الزالته 
يطرق  االأم�����ر  ع��ل��ي��ه  ا���س��ت��ع�����س��ى  واذا 
ب���اب اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة واأح��ي��ان��ا يبقى 
ميل  ان  غري  من  امل�سكلة  حيث  واقفا 
االنتظار ليطمئن على زوالها ونتيجة 
التغلب على  اأمكن  تلك فقد  جلهوده 
الكثري من املظاهر ال�سلبية التي كانت 

م�سدر ازعاج بيئي واأذى للنا�س . 
لوجود  التميمي  تنبه  م��رة  اخ��ر  ويف 
االأ�سمنتية  ال��ق��واع��د  م��ن  جم��م��وع��ة 
ال����ت����ي ك����ان����ت ت���ث���ب���ت ع��ل��ي��ه��ا اأج����ه����زة 
االت�������س���ال م���رتوك���ة م���ن غ���ري غطاء 
حتتوي  خا�سة  خطورتها  فا�ست�سعر 
البارزة  امل�سامري  م��ن  جمموعة  على 
�سالمة  ت����ت����ه����دد  ان  مي����ك����ن  ال�����ت�����ي 
الطريق  م�����س��ت��خ��دم��ي  االأ����س���خ���ا����س 
من  كتال  م�ستخدما  بحمايتها  فقام 
االأحجار ومن بعد ذلك ات�سل باجلهة 
املعنية باأمرها وطالبها الزالتها . ويف 
بانزعاج  التميمي  ق���ال  ال�����س��دد  ه���ذا 
القواعد  م��ن  العديد  هناك   : �سديد 
الطرق  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����س��رة  االأ���س��م��ن��ت��ي��ة 
التي كانت يف وقت �سابق تثبت عليها 
تركت  العام  الهاتفي  االت�سال  اأجهزة 
اخلدمة  عن  اال�ستغناء  بعد  مك�سوفة 
احتوائها  ب�سبب  نقمة  اىل  لتتحول 
البارزة  امل�سامري  م��ن  جمموعة  على 

بالقنابل  اأ����س���ب���ه  ه���ي  ال���ت���ي  امل����وؤذي����ة 
املوقوتة التي تتهدد كال من مي�سي يف 
الطريق وهو غري منتبه اذ �سيكونون 
ويت�ساءل   . ب��ه��ا  ل��ال���س��ط��دام  ع��ر���س��ة 
ما  اذا  احل���ال  �سيكون  كيف  التميمي 
ا�سطدم مب�سامري القواعد االأ�سمنتية 
اأح����د االأ���س��خ��ا���س امل�����س��اب��ني مبر�س 
هو  يتربع  ثم  ال�سن  كبار  اأو  ال�سكري 
باالجابة قائال : ال يختلف اأثنان على 
ان العواقب �ستكون وخيمة جدا اذ من 
املمكن ان تقودهم اىل م�ساكل �سحية 
ع��وي�����س��ة ت������وؤدي اىل ب���رت االأط������راف 
عي�سى    . ذل����ك  م���ن  االأ�����س����واأ  اىل  اأو 
اخليمة  راأ�����س  م��وال��ي��د  م��ن  التميمي 
ومنذ ن�ساأته اجته اىل االأعمال احلرة 
حيث ميتلك حمال جتاريا واأك��رث ما 
ان��ه ير�سد االمور  مي��ي��زه ع��ن غ��ريه 
وامل�سوؤوليات  الوطني  احل�س  مبنظور 
االأوق���ات  ك��ل  ل��ذل��ك ه��و يف  االن�سانية 
م�سحونا بعزمية تنفيذ مهام تطوعية 
ت�سب يف �سالح املجتمع مثل احلر�س 
على ازالة كل ما يتاأكد انه موؤذ للنا�س 
واىل  البيئة  ال�سحاح  �سررا  ويجلب 

را�سدة  ح��ا���س��ة  ���س��اح��ب  ان����ه  ج���ان���ب 
فنية  مب��ه��ارات  يتمتع  فهو  وفاح�سة 
مهند�سي  مقارعة  من  اأحيانا  متكنه 
واخرين  وال��ب��ن��اء  وال��ط��رق  امليكانيكا 
والدليل انه ذات مرة بحث يف االأ�سباب 
التي جعلت من فتحة الطريق القادم 
�ساحة  اخليمة  راأ����س  ج�سر  جهة  م��ن 
فجل�س  املرورية  احل��وادث  فيها  تكرث 
ليخرج  ال���ورق  على  وي��ر���س��م  يخطط 
من بعد ذلك مبخطط هند�سي خطر 
امل�سكلة  على  يق�سي  ان  ميكن  ان��ه  له 
املخطط  عر�س  مت  وحينما  امل��روري��ة 
بعر�سه  طالبته  االأ�سغال  دائ��رة  على 
على ادارة املرور التي راأت فيه جوانب 
اي��ج��اب��ي��ة م��ه��م��ة . وم����رة ب��ع��د اأخ���رى 
راجال  ال�����س��ري  ع��ن  التميمي  ي��ت��وق��ف 
االأر�س  على  ي�ساهد  حينما  راك��ب��ا  اأو 
اليذاء  م�سدرا  ي�سكل  ان��ه  يعتقد  م��ا 
واالأموا�س  احلديد  قطع  مثل  النا�س 
فيقوم  ذل��ك  وغ��ري  املك�سور  وال��زج��اج 
ب��ال��ت��ق��اط��ه��ا وو���س��ع��ه��ا يف احل���اوي���ات 
االأ�سياء  واأم���ا  ال��ط��رق  على  املنت�سرة 
التي يتعذر عليه التعامل معها عندئذ 
الكهربائية  وال��ت��و���س��ي��الت  ك��احل��ف��ر 
وحينئذ  الكبرية  االأ�سمنتية  والكتل 
اأم��ام واح��دة من ثالث خيارات  يكون 
اما معاجلتها بنف�سه اأو فتح خط من 
املعنية ومن  النقال مع اجلهة  هاتفه 
�سيارته  رك��وب  بعد ذلك ال يتوانى يف 
ل��ي��ذه��ب ب��اح��ث��ا ع��ن م��ن ي��زي��ل االأذي 
وهو يقول : ازالة االأذى من الطريق 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة امل��ج��ت��م��ع هي 
اأ�سعد اللحظات عندي كل �سيء يهون 

ال��ن��ا���س واحلفاظ  ���س��الم��ة  اأج����ل  م��ن 
ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة امل��ج��ت��م��ع ف����ان وق�����ال ال 
زوال  اأرى  ع��ن��دم��ا  اال  ب���ال  يل  ي���ه���داأ 
املع�سلة فتلك بالن�سبة يل تكون اأ�سعد 
اللحظات عندي .  وي�ستغرب العديد 
بع�سهم  ان  ب��ل  يفعله  م��ا  النا�س  م��ن 
ي���رى ف��ي��ه ���س��رب��ا م��ن ال��ه��و���س لذلك 
ي�ساهدونه  ذهول عندما  يتوقفون يف 
حامال لالأحجار اأو يقوم بجمع قطع 
اأو غري ذلك من  الزجاج من االأر���س 
والتوجه  النا�س  ت��وؤذي  التي  االأ�سياء 
النفايات  ح���اوي���ات  يف  ل��و���س��ع��ه��ا  ب��ه��ا 
ه��وؤالء حتفزهم  قليلة من  ولكن فئة 
ج���ه���وده ال��ت��ط��وع��ي��ة ف��ي��م��دون ل���ه يد 
�ساأله  م��رة  وذات   . وامل�����س��اع��دة  ال��ع��ون 
بازالة  ي���ق���وم  وه����و  امل���واط���ن���ني  اأح�����د 
الطريق  عن  املهرو�س  ال��زج��اج  بع�س 
لديها  واالأ���س��غ��ال  نف�سك  ت��ع��ذب  مل���اذا 
ع���م���ال ن��ظ��اف��ة ي��ت��ق��ا���س��ون روات������ب ؟ 
مل ي��ج��د ال��ت��م��ي��م��ي م���ا ي���رد ب���ه عليه 
 . باال�ستغراب  م�سحونة  نظرة  �سوى 
امل�سوؤولية  ثقافة  ان  التميمي  وي��رى 
بني  خا�سة  متاما  مفقودة  املجتمعية 
املناهج  اىل  ذل���ك  وي��ع��زى  امل��واط��ن��ني 
ال���درا����س���ي���ة اخل��ال��ي��ة مم���ا ي��غ��ر���س يف 
بنظافة جمتمعهم  االأطفال االهتمام 
تنفيذ  يف  امل�������س���ارك���ة  يف  ال���رغ���ب���ة  ب���ل 
ق��ائ��ال : االأمر  ال��ت��ط��وع��ي��ة  امل�����س��اري��ع 
املوؤ�سف ان بع�س االأ�سخا�س يتعاملون 
مبنطق  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة  االم����������ور  م�����ع 
 ( قولهم  يتج�سد يف  الذي  العاجزين 
اأنا مايل ( واأمثال هوؤالء – بكل اأ�سف 
- يرتكبون خطاأ فادحا جتاه اأنف�سهم 

•• ال�صارقة-وام:

نظمت دائرة املوارد الب�سرية بال�سارقة ثالثة برامج تدريبية يف املنطقة 
ال�سرقية �سملت برنامج اإدارة املكاتب وتب�سيط اإجراءات العمل املكتبي يف 
مدينة دبا احل�سن وبرنامج اإعداد و�سبط الهياكل التنظيمية ويف مدينة 
فرع  يف  فعالية  االأك��رث  لالأ�سخا�س  الثمان  ال��ع��ادات  وبرنامج  خورفكان 
الدائرة يف مدينة كلباء. وي�ستهدف برنامج اإدارة املكاتب وتب�سيط اإجراءات 
العمل املكتبي موظفي اإدارة املكاتب وال�سكرتارية يف فروع دوائر وهيئات 
وموؤ�س�سات حكومة ال�سارقة يف املنطقة ال�سرقية وي�ستمر ملدة ثالثة اأيام 
واال�سرتاتيجيات  باالأ�ساليب  امل�ساركني  تعريف  اإىل  الربنامج  يهدف   .
املكتب  املتكاملة ملدير  املهارات  واإك�سابهم  املكتبية وال�سكرتارية  االإدارة  يف 
ومهارات  االآخ��ري��ن  م��ع  التوا�سل  كمهارات  الناجح  وال�سكرتري  املتميز 

كتابة التقارير واملرا�سالت االإدارية. ويركز برنامج اإعداد و�سبط الهياكل 
مبفهوم  امل�����س��ارك��ني  تعريف  على  اأي���ام  ث��الث��ة  ي�ستمر  ال���ذي  التنظيمية 
والعوامل  وامل��راح��ل  التنظيمية  الهياكل  وب��اأن��واع  التنظيمية  الهياكل 
املوؤثرة على ت�سميمها وي�ستهدف العاملني يف التطوير االإداري واجلودة 
وموظفي املوارد الب�سرية والتدريب وال�سوؤون االإدارية . ويهدف برنامج 
العادات الثمانية لالأ�سخا�س االأكرث فعالية اإىل اإك�ساب امل�ساركني املعرفة 
مبفهوم العادات وكيفية بلورتها لي�سبح ال�سخ�س اأكرث فعالية يف نطاق 
العمل واحلياة ال�سخ�سية وي�ستمر الربنامج ملدة اأربعة اأيام . من جانب 
العليا  التقنية  كليات  الب�سرية من قبل  امل��وارد  دائ��رة  اآخ��ر ج��رى تكرمي 
العملي  التدريب  يف  لتعاونها  تقديرا  اجل��دد  ال�سركاء  فئة  �سمن  بدبي 
لطلبة كليات التقنية العليا بدبي وت�سلم درع التكرمي عن الدائرة ماجد 

حمد املري مدير اإدارة االت�سال احلكومي .

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

 - اأم�����س   - الطبية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  اأع��ل��ن��ت منطقة 
ا�ستكمال عملية ربط وتغذية جميع اأق�سام م�ست�سفى 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي م��ن حم��ط��ة الكهرباء  ب��ال��ت��ي��ار  ���س��ق��ر 
االأ�سغال  وزارة  بالتعاون مع  اأن�سئت  التي  اجلديدة 
العامة بتكلفة اإجمالية ت�سل اإىل 7 ماليني درهم 
النعيمي مدير م�ست�سفي  الدكتور عبداهلل  وذكر   .
�سمان  بهدف  اأن�سئت  الكهرباء  املحطة  اأن  �سقر 
اأق�سام  ال��ك��ه��رب��ائ��ي جل��م��ي��ع  االإم������داد  ا���س��ت��م��راري��ة 

م�ست�سفي �سقر ووفق متطلبات االأمن وال�سالمة.  
ومت تد�سني املحطة اجلديدة بداية اال�سبوع اجلاري 
من قبل فريق متخ�س�س يف جمال الكهرباء وحتت 
العامة  االإ�سغال  وزارة  من  متكامل  فريق  اإ���س��راف 
التو�سيالت  يف  الكهربائي  التيار  �سريان  وف��ر  م��ا 
ال�سالمة  الج��راءات  ووفقا  بامل�ست�سفي  الكهربائية 
الطبي  العمل  و�سري  املر�سي  �سالمة  ت�سمن  التي 
وفق  الكهربائي  التيار  �سريان  النعيمي مت  وق��ال   .
و�سعها  مت  للت�سغيل  عملية  وخ��ط��ة  ا���س��ت��ع��دادات 
�سري  ل�سمان  تكوينها خ�سي�سا  قبل جلنة مت  من 

العمل وغرفة عمليات ملتابعة �سري العمل با�سراف 
الدكتور يا�سر عي�سى النعيمي مدير منطقة راأ�س 
اخليمة الطبية وحممد را�سد ال�سحي نائب مدير 
املنطقة الطبية و املهند�س عبداهلل القر�سي مدير 

املنطقة ال�سمالية لوزارة اال�سغال .
العامة  اال�سغال  ل���وزارة  بال�سكر  النعيمي  وت��وج��ه 
ع��ل��ى اجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ل���الرت���ق���اء مب�ستوي 
اخلدمات ال�سحية يف االمارة ب�سورة عامة واأي�سا 
الفعال يف تطوير و�سيانة م�ست�سفي �سقر  دورهم 
وتعاونهم يف اإجناز هذه حمطة الكهرباء اجلديدة 

••  ال�صارقه-وام:

 حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن 
ب��ن��ت حممد  ال�سيخة ج��واه��ر  وق��ري��ت��ن��ه  ال�����س��ارق��ة 
القا�سمي رئي�سة املجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة يف 
اأعمال  �سيدات  ملجل�س  الفخرية  الرئي�سة  ال�سارقة 
مزاد  ..اأول  ت��وا���س��ل  م���ب���ادرة  ن��ظ��م��ت   .. ال�����س��ارق��ة 
الدولة  االأي��ت��ام يف  تعليم  اإل��ك��رتوين لدعم  خ��ريي 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  مع  بالتعاون  امل��زاد  ينظم   .
ال�سارقة وجمل�س �سيدات اأعمال ال�سارقة وباإ�سراف 
دار كري�ستيز للمزادات العاملية وكانفا�س للفنون..
التعليم هو  اأن  روؤي��ة �سموه يف  ان�سجاما مع  وذل��ك 
ت��ط��وي��ر املجتمع واالرت���ق���اء به  ح��ج��ر االأ���س��ا���س يف 
ل�����س��م��ان م�ستقبل  ب��و���س��ف��ه اال���س��ت��ث��م��ار احل��ق��ي��ق��ي 
واالأيتام  عموما  املجتمع  طبقات  ملختلف  م��زده��ر 
ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س. وي�����س��ط��ل��ع ال�����س��ن��دوق - 
تقدمي  مبهمة   - ربحية  غ��ري  هيئة  يعترب  وال���ذي 
مل��ت��اب��ع��ة حت�سيلهم  ل��الأي��ت��ام  ال�����س��روري��ة  امل�����س��ان��دة 
اجلامعي وحتقيق اأمنياتهم يف االنخراط االإيجابي 
ملواكبة  وتطوره  رفعته  يف  واالإ�سهام  املجتمع  داخ��ل 

االإقليمية  والثقافية  الفكرية  املنظومة  م�ستجدات 
ال�سمو  �ساحب  اأع���رب  املنا�سبة  وب��ه��ذه   . وال��ع��امل��ي��ة 
.. عن  القا�سمي  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ 
فرحة �سموه وغبطته وقال كان االأمل يراودين دائما 
ال  �سريحة  فاالأيتام  متكافل  خري  جمتمع  بتكري�س 
اإىل االأمام  تتجزاأ من جمتمعنا والعمل على دفعها 
واجب علينا..واأنا �سخ�سيا اأ�سعر بارتياح بالغ للدور 
القا�سمي  جواهر  ال�سيخة  �سمو  به  ت�سطلع  ال��ذي 
ا�ستعداد  اأمت  على  ونحن من جانبنا  املجال  ه��ذا  يف 
ال��الزم . وح��ول تنظيم  اأ�سكال الدعم  لتقدمي كافة 
املزاد قالت ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي ال 
املجتمع  فئات  كل  املوجهة خلدمة  امل�سروعات  ت��زال 
حمط اهتمامنا الكبري اإميانا منا باأن االإن�سان على 
راأ�س قائمة من تقدم له برامج التنمية كما اأنه على 
قائمة امل�ساركني فيها . واأ�سارت قرينة �ساحب ال�سمو 
حاكم ال�سارقة اىل اأن برنامج �سندوق تعليم االأيتام 
من  ن�سعى  ال��ذي  التوجه  ه��ذا  ليعزز  ي��اأت��ي  توا�سل 
خالله اإىل اأن يت�سكل واقعا ملمو�سا وهذا ما قامت 
اأطلقت  به غرفة التجارة وال�سناعة بال�سارقة التي 
اأعمال  ���س��ي��دات  جمل�س  م��ع  بالتعاون  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
ال�سارقة وذلك مل�ساعدة االأيتام لاللتحاق مبوؤ�س�سات 

التعليم العايل يف الدولة مع ما ي�ساحب ذلك من 
يف  الفنون  اإن  وقالت  االأكادميية.  لقدراتهم  تنمية 
ع�سرنا احلايل لغة ي�سرتك فيها العامل وباإمكانها 
اأن توجه اإىل م�ساندة االإن�سان ورفع معاناته .. لهذا 
اإىل  اللغة اجلملية  ينطلق برنامج توا�سل مع هذه 
اإن�����س��اين نبيل ع��رب م���زاد على االإن��رتن��ت لبيع  اأف���ق 
خمتلفة  عربية  بيئات  م��ن  فنانون  اأبدعها  ل��وح��ات 
فكرة  اإي��ران معتمدين على  فنانني من  اإىل  اإ�سافة 
رئي�سية ملو�سوع اللوحات ويعود ريع املبيعات ل�سالح 
املبادرة على متكينهم الإعالة  الذين �ستعمل  االأيتام 
اأنف�سهم وتاأمني حياة مهنية لهم مبوا�سلة تعليمهم 
ق��درات حري�سة على  �سيبني  اأن��ه  اإىل جانب  العايل 
رعاية االأيتام يف الدولة من خالل التعليم والتدريب 
والتطوير الوظيفي . وتقدمت ال�سيخة جواهر بنت 
حممد القا�سمي بال�سكر والتقدير اإىل غرفة جتارة 
ال�سارقة  اأعمال  �سيدات  وجمل�س  ال�سارقة  و�سناعة 
العمل  ه����ذا  ب��ل��وح��ات��ه��م يف  امل�����س��ارك��ني  وال��ف��ن��ان��ني 
اخلريي .. م�سرية اإىل اأنها تاأمل يف توا�سل العطاء 
مب�ساركة جميع موؤ�س�سات املجتمع واأفراده لتحقيق 
اأه������داف ال���ربن���ام���ج وحت��ف��ي��ز ال��ه��م��م ع��ل��ى العطاء 
والتفاعل مع االأو�ساع االإن�سانية مبا يخدم املجتمع 

مب�سوؤولياتهم  القيام  م��ن  وميكنهم  ككل  واأف����راده 
اإىل  ي�سار   . وبنائها  التنمية  تاأ�سي�س  يف  واأدواره����م 
�سبكة  عرب  اخلريية  توا�سل  م��زادات  اأول  اإقامة  اأن 
االإنرتنت تاأتي يف اإطار اجلهود الرامية اإىل ترجمة 
روؤية �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة يف �سرورة دعم 
برنامج تعليم االأيتام وتكري�س التطبيق العملي لها 
فنيا  31 عمال  للمبادرة  االإل��ك��رتوين  امل��زاد  وي�سم 
معا�سرا  فنانا   26 تواقيع  حتمل  ت�سكيلية  ولوحة 
وقد  العربي.  وال��ع��امل  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف 
جاءت مو�سوعات غالبية االأعمال الفنية املعرو�سة 
التي  الهائلة  واالإم��ك��ان��ات  واالإن�����س��ان  الطاقة  ح��ول 
املطلوب  التغيري  اإح����داث  على  وق��درت��ه  بها  يتمتع 
االإلكرتوين  امل��زاد  يف  امل�ساركون  الفنانون  ترجم  اإذ 
واأ�ساليب  واأدوات  و�سائل  با�ستخدام  املو�سوع  ه��ذا 
املتميزة  ولوحاتهم  اأعمالهم  �سكلت  خمتلفة  فنية 
التي ج�سدت احلب واالأمل والطموح واالإميان بقوة 
القادمة.  ل��الأج��ي��ال  مبهر  م�ستقبل  لبناء  التعليم 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سجل  وقد 
م��ن خالل  امل����زاد  يف  الفعلية  م�����س��ارك��ت��ه  ال��ق��ا���س��م��ي 
الربدى  ورق  ع��ل��ى  جرفم�س  ل��وح��ة  ع��ل��ى  م��زاي��دت��ه 
األف   60 بقيمة  م���ه���داوي  جن��ا  ال��ت��ون�����س��ي  ل��ل��ف��ن��ان 

الهندي  احلرب  با�ستخدام  تنفيذها  مت  والتي  دوالر 
ب��داأت املزايدة على هذه اللوحة  ال��ربدى وقد  وورق 
جواهر  ال�سيخة  وزاي���دت   . دوالر  األ���ف   20 بقيمة 
القا�سمي على لوحة حمرك الطاقة للفنان اللبناين 
بداأت  والتي  دوالر  األ��ف   40 بقيمة  �سمعون  �سوقي 
اأثنى  م��ن جانبه  األ��ف دوالر.   15 ب���  امل��زاي��دة عليها 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�س  امل��دف��ع  حممد  اأح��م��د 
على  توا�سل  مبادرة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ال�سارقة 
اهتمام ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن 
ال�����س��ارق��ة وق��ري��ن��ت��ه ال�����س��ي��خ��ة ج��واه��ر ب��ن��ت حممد 
القا�سمي للمبادرة كما حث جميع موؤ�س�سات القطاع 
لتحقيق  الربنامج  دع��م  يف  امل�ساهمة  على  اخل��ا���س 
االإجتماعية  امل�سوؤولية  مبداأ  من  انطالقا  اأه��داف��ه 
التي  التنموية  ال��ربام��ج  ب��دع��م  االل��ت��زام  و���س��رورة 
االإمارات  فنانو  و�سجل  املجتمع.  تطوير  يف  ت�سهم 
اخلريية  الفنية  التظاهرة  ه��ذه  يف  فاعلة  م�ساركة 
وع��ل��ى راأ���س��ه��م ميثاء ب��ن دم��ي��ث��ان وم��ط��ر ب��ن الحج 
و�سمية ال�سويدي ومي�سون ال�سالح. وت�سدر قائمة 
يف  الفنية  ولوحاتهم  باأعمالهم  امل�ساركني  الفنانني 
�سوريا  يازجي من  ف��ادي  الفنان  االإل��ك��رتوين  امل��زاد 

واملغربي ح�سن حجاج اإ�سافة اإىل اأحد اأهم عمالقة 
الفن االإيراين املعا�سر فرهد م�سريي والذي �سارك 
بلقي�س  الفنانة  البحرين  ومن  ذهب  الع�سق  بلوحة 
فخرو وجعفر العريبي وعمر الرا�سد وعبدالرحيم 
�سريف اأما من الكويت فكانت هناك م�ساركة الفتة 
اأن��ا �سوت ملن ال �سوت  من �سامي حممد عن عمله 
له ومن فل�سطني �ساركت �سامية حلبي . وت�سمنت 
امل��م��ل��ك��ة العربية  امل����زاد  امل�����س��ارك��ة يف  ال����دول  ق��ائ��م��ة 
واإي������ران وامل���غ���رب وتون�س  ال�����س��ع��ودي��ة وال��ب��ح��ري��ن 
واجلزائر و�سوريا وفل�سطني و�سلطنة عمان والكويت 
واالأردن. وت�سكل عائدات املزاد اخلريي رافدا اأ�سا�سيا 
جلهود اأمانة مبادرة تعليم االأيتام توا�سل يف متويل 
ت�سطلع  التي  االأخ��رى  واالأعمال اخلريية  امل�ساريع 
يف  ت�سب  التي  امل�سروعات  جميع  يف  القوة  وب��ث  بها 
���س��ال��ح ت��ق��دمي ال���دع���م ال�����الزم ل��الأي��ت��ام يف احلقل 
االأكادميي والعلمي . و�ساهمت املبادرة منذ تاأ�سي�سها 
عام 2007 - يف تعليم اأكرث من 30 طالبا وطالبة 
من املواطنني وخمتلف اجلن�سيات املقيمة يف الدولة 
مبختلف  االأي���ت���ام  الطلبة  درا���س��ة  دع���م  �سملت  ك��م��ا 
جامعات الدولة..وي�ستمراملزاد االإلكرتوين اخلريي 

حتى 14 يونيو القادم. 

•• عجمان ـ الفجر 

والوقوف على  امليدانية  املتابعات  برنامج  �سمن 
ال�سيخ  زار  احلكومية،  امل�ساريع  م�ستجدات  اآخر 
اأحمد بن حميد النعيمي ممثل احلاكم لل�سوؤون 
املالية واالإداري��ة، نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
مقر االأمانة العامة للمجل�س التنفيذي بعجمان، 
�سعادة  ���س��م��وه  ا�ستقبال  يف  وك���ان  اأم�����س.  ���س��ب��اح 
املهند�س �سعيد �سيف املطرو�سي اأمني عام املجل�س 
االأق�سام  وروؤ���س��اء  االإدارات  وم���دراء  التنفيذي، 
وعدد من املوظفني، ا�ستمع �سموه لعر�س قدمه 

للمجل�س  تو�سيات  �سمل  ال��ع��ام،  االأم���ني  �سعادة 
لها.  ومتابعاته  ال�سابقة،  جل�سته  يف  التنفيذي 
كما ا�ستمع �سموه لعر�س ملجموعة من امل�ساريع 
امل�ساريع  و�سمت  اجل���اري،  ال��ع��ام  م��وازن��ة  �سمن 
بتطبيق  املرتبطة  االلكرتونية،  حكومة عجمان 
االإمارات  هيئة  لبطاقات  الذكية  القارئات  نظام 
ا�ستقبال  مكاتب  يف  تفعيلها  واجل����اري  للهوية 
الرتا�سل  املتعاملني باحلكومة، وم�سروع  خدمة 
كما  واملقرتحات،  ال�سكاوي  ونظام  االإل��ك��رتوين، 
اطلع على م�ساريع االإدارة املركزية لتنمية املوارد 
الب�سرية، واأبرزها تطوير ال�سيا�سات والت�سريعات 

اأف�سل  وف��ق  عجمان  حكومة  يف  للعمل  املنظمة 
مبادرات  االأم���ان���ة  ا�ستعر�ست  ك��م��ا  امل��م��ار���س��ات. 
�سوؤون اإدارة اجلل�سات، و برنامج عجمان للتميز، 

واإدارة االإح�ساء والبحوث، واملكتب االإعالمي.
واأ�ساد �سموه مب�ستوى اأداء اإدارة امل�ساريع ، واأكد 
دورها  العامة  االم��ان��ة  متار�س  اأن  ���س��رورة  على 
ملا  عليها  القائمني  و�سكر  احلكومة،  املحوري يف 
ب��ذل��وا م��ن ج��ه��ود حثيثة واأ���س��اف �سموه  يجب 
والطاقات  االإم���ك���ان���ات  ك��اف��ة  ا���س��ت��غ��الل  ع��ل��ي��ن��ا 
خل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وح�����ل م�����س��ك��الت��ه، ك���م���ا دعا 
امل�سلحة  بتغليب  ال��ق��رار  واأ���س��ح��اب  امل�سئولني 

اأهمية  اإىل  �سموه  واأ���س��ار  غ��ريه��ا«.  على  العامة 
النظر يف هيكلية االإعداد للجل�سات، وتطويرها، 
للخروج  خ��الل��ه��ا،  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وتطبيق 
امل�سروعات  يف  البت  وت�سريع  امل��رج��وة،  بالفائدة 

واملالحظات الواردة للمجل�س.
�سيا�سة  اأف�����س��ل  اأن  ال��زي��ارة  خ��الل  �سموه  واأك���د 
ت���ك���ون االأع����م����ال  اأن  اإع���الم���ي���ة ح��ك��وم��ي��ة ه����ي 
با�سم  ال���ر����س���م���ي  امل���ت���ح���دث  ه����ي  واالإجن������������ازات 
احل��ك��وم��ة. ك��م��ا ع��رب ���س��ع��ادة االأم����ني ال��ع��ام عن 
�سعادته بهذه الزيارة حيث اعتربها دعماً مل�ساريع 

ومبادرات االأمانة.

•• عجمان ـ الفجر

ك��رم��ت ال�����س��ي��خ��ة غ��ال ب��ن��ت را���س��د ب��ن حميد 
بن حميد  را�سد  ال�سيخ  �سمو  النعيمي كرمية 
والتخطيط يف  البلدية  دائرة  رئي�س  النعيمي 
عجمان ترافقها �سقيقتها زين بنت را�سد بن 
عفراء  مدر�سة  يف  املتفوقات  النعيمي  حميد 

بنت عبيد للتعليم االأ�سا�سي يف عجمان.
حيث كان يف ا�ستقبالها االأ�ستاذة ن�سيم عي�سى 
املر�سدات  طالبات  من  وع��دد  املدر�سة  مديرة 
اللواتي ا�ستقبلنها بال�سيحات الرتحيبة ومن 
حيث  املدر�سة  �ساحة  اإىل  باالنتقال  قمن  ث��م 

ق��دم��ت ال��ط��ال��ب��ات اأن�����س��ودة ال��ت��ف��وق يف اأجواء 
الطريق  يف  رافقنها  وبعدها  وحما�سية  فرحة 

اإىل مكان االحتفال.
قامت  ثم  وم��ن  الوطني  بال�سالم  احلفل  ب��داأ 
ال�سيخة غال بنت را�سد بتالوة اآيات من الذكر 
طالبة  األقتها  املتفوقات  كلمة  تلتها  احلكيم 

من املتفوقات درا�سيا.
و�ساهدت ال�سيخة م�سرحية )هيا نقراأ( باللغة 
تبني  امل��در���س��ة  ط��ال��ب��ات  االجن��ل��ي��زي��ة قدمتها 
فوائد القراءة وتعزز من اأهمية الكتاب وحب 
يف  االيجابية  وانعكا�ساته  واالط���الع  املعرفة 
امل��دارك حيث حققت  تطوير املعارف وتو�سيع 

امل�سرحية املركز االأول على م�ستوى العرو�س 
امل�سرحية يف منطقة عجمان التعليمية.

املتفوقات  ب��ت��ك��رمي  ال�����س��ي��خ��ة غ��ال  ق��ام��ت  ث��م 
ث��م كرمت  وم��ن  27 طالبة  ع��دده��ن  والبالغ 
امل�����س��رح��ي الجنازهن  ال��ع��ر���س  امل�����س��ارك��ات يف 
م�ستوى  ع��ل��ى  االأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول 
والبالغ  اخل��ام�����س  ال�سف  وط��ال��ب��ات  املنطقة 
ال�سور  وب��ال��ت��ق��اط  ت��ل��م��ي��ذة   135 ع���دده���ن 
ال��ت��ذك��اري��ة م��ع��ه��ن. ويف خ��ت��ام احل��ف��ل قامت 
ال�سيخة غ��ال تاجا  ب��اإل��ب��ا���س  امل��در���س��ة  م��دي��رة 
كرمز حلفظها جزء عم ولتعزيز اأهمية حفظ 
اهلل  لكتاب  احلافظ  وان  للطالبات  اهلل  كتاب 

يلب�س والديه تاجا من نور كما قامت باإهداء 
تاجا مماثال لل�سيخة زين بنت را�سد النعيمي 

لت�سجيعها على تتمة حفظ جزء عما.
ويف كلمة لها وجهتها اىل اأ�سرة مدر�سة عفراء 
ال�سيخة  ثمنت  اال�سا�سي  للتعليم  عبيد  بنت 
اخلريجات  اأخ��وات��ه��ا  مل�ساركتها  دع��وت��ه��ا  غ��ال 
فرحتهن وتفوقهن متمنية لهن دوام التفوق.

على هام�س احلفل ح�سرت كرميات را�سد بن 
الر�سم  النعيمي ف�سال درا�سيا يف مادة  حميد 
كما  فيه،  الفنية  االأن�سطة  الطالبات  و�ساركن 
والطالبات  املعلمات  م��ن  ع��دد  احل��ف��ل  ح�سر 

واأولياء االأمور.

بكلفة 7 ماليني درهم املوارد الب�سرية بال�سارقة تنظم 3 برامج تدريبية يف املنطقة ال�سرقية 
حمطة كهرباء م�ست�سفى �سقر توفر الطاقة جلميع االأق�سام 

حاكم ال�سارقة وقرينته يدعمان مزادا خرييا لتعليم االأيتام يف الدولة

يف زيارة لأمانة تنفيذي عجمان

اأحمد النعيمي يدعو امل�سوؤولني واأ�سحاب القرار تغليب امل�سلحة العامة

غال بنت را�سد بن حميد النعيمي تكرم املتفوقات يف مدر�سة عفراء بنت عبيد للتعليم االأ�سا�سي يف عجمان

عي�سى التميمي يعك�ش امل�سوؤولية املجتمعية يف راأ�ش اخليمةعبدالعزيز النعيمى يزور مدر�سة ويكرم اأوائل طلبتها 
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اعالن هروب عامل 
 تعلن �سركة علي و اأوالده ذ. م . 
م  باأن االأتي ا�سمه هرب و ترك 
يزال  وما  �سركتنا  من  العمل 
من  كل  نحذر  لذا  كفالتنا  علي 
عليه  الت�سرت  اأو  معه  يتعامل 
باأن يتحمل امل�سوؤولية القانونية 
الناجمة عن ذلك اال�سم: جريوم 

باتريك جان�س �سريالنكا  اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم 
تاريخ  مركبات  ميكانيكي  م�ساعد  واملهنة   N4597498

الهروب2013/05/19
�شركة علي واأولده ذ. م. م 

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 212 /2013   عم جز- م ر-ب- ع ن

باك�ستان مدعي عليه: موؤ�س�سة  الدين اجلن�سية:  ايوب كمال  مدعي/ حممد 
حممد ب�سري العمال البال�سرت اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة 
عمالية- رواتب متاخرة- مكافاة نهاية اخلدمة- بدل اجازة- قيمة التا�سرية- 
ت�سليم تذكرة ال�سفر  املطلوب اعالنه/ موؤ�س�سة حممد ب�سري العمال البال�سرت 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/5/26 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االداري  املركز  الكائنة  االبتدائية  العني 
اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/19
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
 اعالن  احلكم يف الدعوى التجارية الكلية 2013/86م

اىل املدعي عليه: حمل نا�سر �سم�س لتجارة اطارات ال�سيارات وميثلها نا�سر 
�سم�س بتنج- ايران العنوان: بالن�سر نعلمك انه بتاريخ 2013/5/7م قد حكمت 
عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح/ �سركة الفحل 
اال�سود التجارية وميثلها جنيد حممد ق�سمي- ايران حكمت املحكمة مبثابة 
احل�سوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )281.200 
الفا ومائتان درهم( قيمة م�ستحقاتها على  درهم( )مائتان وواحد وثمانني 
النحو املبني باال�سباب كما الزمتها بالر�سوم وم�سروفات الدعوى وخم�سمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  . حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/5/9   
القا�سي 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/371 ت   جتر- م ر- ت  - ع ن(
االمارات    اجلن�سية:  الفحم  لتجارة  الطبيعي  الفحم  موؤ�س�سة  التنفيذ/  طالب 
برادي�س  املطلوب اعالنه: مطعم  االمارات  برادي�س اجلن�سية:  : مطعم  املنفذ �سده 
اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند 
التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/7 جت جز- م ر- ب -ع ن وحدد لنظره جل�سة 
يوم االربعاء املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور 
امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند ب�سداد مبلغ 2800 درهم + 500 درهم اتعاب حماماة +112 
  ، درهم ر�سوم الدعوى + 600 م�ساريف االعالن بالن�سر + 200 درهم ر�سوم التنفيذ 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/372 ت   جتر- م ر- ت  - ع ن(
طالب التنفيذ/ موؤ�س�سة الفحم الطبيعي لتجارة الفحم اجلن�سية: االمارات   املنفذ 
�سده : مقهى هم�س العيون اجلن�سية: االمارات املطلوب اعالنه:  مقهى هم�س العيون 
اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند 
التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/13 جت جز- م ر- ب -ع ن وحدد لنظره جل�سة 
يوم االربعاء املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور 
امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند ب�سداد مبلغ 3400 درهم + 500 درهم اتعاب حماماة +136 
درهم ر�سوم الدعوى + 200 درهم ر�سوم التنفيذ +200 درهم م�ساريف االعالن بالن�سر  

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/711    جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/ وكيل ح�سن حممد ح�سن اجلن�سية: افغان�ستان مدعي عليه: احللول ال�سريعة 
خلدمات ال�سحن اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 4780 
االمارات   اجلن�سية:  ال�سحن  خلدمات  ال�سريعة  احللول  اعالنه/  املطلوب  درهم 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  اخلربة(    تقرير  بالن�سر)بورود  عنوانه: 
لذا  الدعوى،  املوافق 2013/6/10 موعدا لنظر  االثنني  يوم  املحكمة  اعاله وحددت 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/356    عم جز - م ع- ب- اأظ

بنغالدي�س   اجلن�سية:  مياه  مون�سي  حممد  عابدين  جوينال  حممد  مدعي/ 
االمارات     اجلن�سية:  والبال�سرت  اال�سباغ  العمال  خري  حممد  عليه:  مدعي 
العمال  خري  اعالنه/حممد  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع 
اقام  املدعي  ان  بالن�سر  حيث  االمارات عنوانه:  والبال�سرت اجلن�سية:  اال�سباغ 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/27 موعدا 
الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية 
امل�ستنداتك موقعا  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  

2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1057    عم جز - م ع- ب- اأظ

للنحت  �سكاي  وايت  عليه:  مدعي  املغرب   اجلن�سية:  جوين  عبداهلل  مدعي/ 
املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  والديكور 
بالن�سر  عنوانه:  االمارات   اجلن�سية:  والديكور  للنحت  �سكاي  اعالنه/وايت 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/26
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/28
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/696    جت جز  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
املولدي  بن  الطاهر  بوكالة  واحلدادة  للخراطة  �سحادة  يو�سف  موؤ�س�سة  مدعي/ 
اجلال�سي اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: ور�سة بن احمد لت�سليح ال�سيارات ميثلها /
عبدالرحمن اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 30200 درهم 
اجلن�سية:  /عبدالرحمن  ميثلها  ال�سيارات  لت�سليح  احمد  بن  ور�سة  اعالنه/  املطلوب 
االمارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/12 املوافق  االربعاء  يوم 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 

قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/820    عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ كاثرين نيلميدا كايالن اجلن�سية: الفلبني   مدعي عليه: ارتي للتغليف 
اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية: 
ارتي للتغليف اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   2013/5/27 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول   �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  

2013/5/8
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1309    عم جز - م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد حنيف حممد فريوز اجلن�سية: بنغالدي�س مدعي عليه: فالك 
�سري للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/فالك �سري للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/5/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/29
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم   220 /2012 تنفيذ  عمايل-م�ساحلة

م�سل�سل عام  2012/10803
اىل امل��ح��ك��وم عليه /���س��رك��ة رف��اق��ت ل��ل��م��ق��اوالت ال��ع��ام��ة- االم�����ارات   عنوانه: 
املدعي / الق�سية رقم 2012/3958 ل�سالح  بالن�سر- قد �سدر �سدك حكم يف 
اجنم حفيظ حممد حفيظ باك�ستان  ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ 
تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومب��ا  لذلك،  املحدد  الر�سم  ودف��ع  امل��ذك��ور،  احلكم 
الت�سريح  املطلوب حت�سيله: 2.700  درهم ب- ر�سم  املبلغ  ت�سوية 1-  كاالآتي: 
: ج-  املجموع : 2.700 درهم  . لذا فانت مكلف باحل�سور  امام هذه املحكمة 
ما  لتنفيذ  2013/5/29م،  يوم  �سباح  من   )9.00( ال�ساعة  يف  املحددة  للجل�سة 
�ستتخذ بحقك االجراءات  املحكمة  ذكر اعاله ويف حال تخلفك عن ذلك فان 

القانونية املنا�سبة.   �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/4/30م.
 القا�سي/جمال الدين وداعة   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
        ادارة التنفيذ

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/55 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
�سده  املنفذ  باك�ستان   اجلن�سية:  رفيق  حممد  رفيق  ا�سف  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  ملطلوب  االمارات  اجلن�سية:  االملنيوم  لرتكيب  ح�سني  اعظم   :
ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  االملنيوم  لرتكيب  ح�سني  اعظم 
رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
املوافق  2012/2540 عم جز- م ع- ب -اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء 
2013/5/29 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
 يف الدعوى رقم 2012/499 كلي جتاري ابوظبي /تكميلية

اقام املدعى : بنك اال�ستثمار دعواه اعاله امام حمكمة ابوظبي التجارية 
االبتدائية �سد املدعى عليه موؤ�س�سة العكام للعوازل والتجارة ونعلمكم 
�سدور حكم متهيدي بندب اخلبري امل�سريف جمال كامل املغازجي خبري 
وم�ستنداتها، وحدد اخلبري  الدعوى  اوراق  على  الدعوى لالطالع  يف 
جل�سة خربة يوم اخلمي�س 2013/5/23 ال�ساعة 12 ظهرا يف مقر البنك 
املدعي مما يق�سى ح�سوركم او من ينوب عنكم قانونيا لتقدمي ما لديكم 

من بيانات يف الدعوى امام اخلبري املنتدب.
اخلبري امل�سريف
جمال كامل ا ملغازجي

مذكرة اعالن بالن�سر 

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

تنويه
باال�سارة اىل االعالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 10785 بتاريخ 2013/5/6 
ذ.م.م  �ساعد  التجاري/  باال�سم   )CN-1138498  ( التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س 
االه ومل تذكر  اليه  امل�سار  بانه ورد خطاأ يف االعالن  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تنوه 

التعديالت التالية:  
قا�سم  احمد  جمموعة  هو  وال�سحيح  العمودي  قا�سم  بن  احمد  بن  /بدر  ا�سافة   -

العمودي و�سركاه املحدودة. ميثلها بدر بن احمد بن قا�سم العمودي.
 باال�سافة اىل التعديالت الواردة يف االعالن ال�سابق.

  فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية   
من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقو ق او دعوى بعد 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد  10798 بتاريخ 2013/5/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1390 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ذ.م.م   املعار�س  لرتكيبات  اك��ي��ورا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
.ذ.م.م وميثله: مروان  �س  ميك�س  كلر  التنفيذ/  ان طالب  االقامة مبا 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليكم  امل���ازم   قد  ن��ور  حممد احمد 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )38543( درهم اىل طالب 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه     . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1514 عمايل  جزئي              
ان  ال�سحي جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  ن��ادي �سديق  امل��دع��ى عليه  /1-   اىل 
املدعي / انيدا اوميانا  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره��م(  ع��وده مببلغ )2000  وق��دره��ا )17000دره��م(وت��ذك��رة  عمالية 
وامل�ساريف والفائدة القانونية بواقع 9% من املطالبة الق�سائية و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بالكفالة. رقم ال�سكوى )2013/140840(.  .. وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/5/28 ال�ساعة 8:30 �س مبكتب القا�سي  لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ويف حالة  تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثا ح�سوري.  
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1703 عمايل  جزئي              
اىل املدعى عليه  /1-  بر�سلونه لتاجري ال�سيارات   جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / ديانا جاين كانديالريو اميندا  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع���وده  (وت��ذك��رة  دره���م   45942( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
القانونية بواقع 9% من املطالبة  )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 
جل�سة  لها  وح��ددت   .  )2013/143463( ال�سكوى  رقم  التام.  لل�سداد  الق�سائية 
فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �س   8:30 ال�ساعة   2013/5/26 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ويف حالة  تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثا ح�سوري.  
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1255 عمايل  جزئي              
اىل امل��دع��ى عليه  /1-  مرحبا خل��دم��ات االم���ن   جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  جيل   م�سيحي  عا�سف  بابر   / املدعي  ان 
وامل�ساريف  (وال��ر���س��وم  دره��م   29100( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
و�سمول  التام  لل�سداد  الق�سائية  املطالبة  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
ال�سكوى )2013/140474(.  وحددت لها  بالنفاذ املعجل بالكفالة. رقم  احلكم 
لذا  القا�سي   ال�ساعة 8:30 �س مبكتب  املوافق 2013/5/26  االح��د  يوم  جل�سة 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ويف حالة  

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثا ح�سوري.  
 ق�سم  الق�سايا العمالية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1187 جتاري كلي                   

اىل املدعى عليهم  /1-  موؤ�س�سة برج الكويت التجارية 2- حممد �سم�س مري البلو�سي ب�سفته 
ال�سخ�سيه وب�سفته مالك املوؤ�س�سة املدعي عليها االوىل امل�سماه ) موؤ�س�سة برج الكويت التجارية( 
3- �سيد حممود �سيد حممد جاويد 4- ح�سن علي جا�سم البلو�سي  جمهويل حمل االقامة مبا 
ان املدعي / بنك �سادرات ايران )فرع املكتوم( قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعى عليهم )5، 3، 2، 1( بالتكافل والت�سامن فيما بينهم  مببلغ قدره )3.437.312.43 درهم( 
وبالت�سامن والتكافل مع املدعى عليه الرابع يف حدود قيمة الوديعة املرهونة بواقع )1.350.000 
درهم( والفائدة االتفاقية املعدلة 12% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف 2007/2/20 وحتى ال�سداد 
التام وال��زام املدعى عليهم. )5، 4، 3، 2، 1( بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وح��ددت لها 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.21 بالقاعة   9:30 ال�ساعة   2013/6/17 املوافق  االثنني  ي��وم  جل�سة 
او م�ستندات للمحكمة  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

 ق�سم  الق�سايا التجار ية                                                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/3208 تنفيذ عمايل
حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اوالت  ال�سيعري  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد اهلل خمتار احمد  قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  .باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )6408.6(
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خلزينة  ر�سوم  دره��م   395 مبلغ 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2012/1767  جتاري كلي
اىل املدعى عليهما/ 1- فيتا �سوي�س املحدودة- �سركة منطقة حرة 2-علي ر�سا مرياج    جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / بنك �سادرات ايران- فرع املكتوم    قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/25 احلكم التمهيدي التايل: فلهذه اال�سباب: 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري املخت�س يف االعمال 
امل�سرفية �ساحب الدور يف اجلدول تكون مهمته االطالع على كافة اوراق الدعوى وم�ستنداتها 
وما ع�سى ان يقدمه اليه الطرفني منها واالنتقال اىل مقر البنك املدعي لالطالع على  كافة 
اوراق وم�ستندات الدعوى وما ع�سى ان يقدم له اخل�سوم منها واالنتقال اىل مقر البنك املدعي 
لالطالع على ك�سوف ح�ساب وحددت امانة خربة وقدرها خم�سة ع�سر الف درهم كاتعاب اخلبري 
 9.30 ال�ساعة   2013/6/20 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  ب�سدادها.وحددت   املدعي  والزمت 

  ch.2.E.21 سباحا يف القاعة�
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
           يف الدعوى رقم 2012/1770  جتاري كلي

بنك  املدعي /  ان  االق��ام��ة مبا  اح��م��دي  جمهول حمل  ك��رد  املدعى عليه/ 1- علي ح�سني  اىل 
�سادرات ايران  فرع املكتوم    قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
املحكمة  حكمت  اال�سباب:  فلهذه  اليوم   احلكم  ال��ت��ايل:   التمهيدي  احلكم   2013/5/6 بتاريخ 
ووقبل  الثالث  عليه  املدعى  قبل  احل�سوري  ومبثابة  والثاين  االول  عليهما  للمدعى  ح�سوريا 
مهمته  وتكون  ب��اجل��دول.  ال��دور  �ساحب  املخت�س  امل�سرفى  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل 
االطالع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما ع�سى ان يقدم له اخل�سوم منها زكذا 
االنتقال  ايه جهة يرى �سرورة  باالنتقال اىل  التجارية و�سرحت للخبري  والدفاتر  ال�سجالت 
و�سماع اقوال ال�سهود بغري حلف ميني وحددت امانة خربة وقدرها ع�سرة  االف درهم كاأتعاب 
اخلبري والزمت املدعى ب�سدادها. وحددت  لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/27 ال�ساعة 

  ch.2.E.21 9.30 �سباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/236 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �سده/1- احمد امام غنيم الد�سوقي  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ مي للعقارات �س ذ.م.م ومبوجب القرار ال�سادر 
وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�سل  اخلا�سة  الق�سائية  اللجنة  من 
ببلدية دبي فانك مكلف باالآتي: 1- �سداد املبلغ املنفذ به وقدره )31085 
دره��م( اىل  طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذل��ك خالل 15 يوم من 
االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  االع����الن.  ه���ذا  ن�سر  ت��اري��خ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• م�صقط-وام:

العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  اال�ست�سارية  الهيئة  تعقد   
اإجتماعها الثاين من دورتها ال�ساد�سة ع�سرة يف العا�سمة العمانية 
�سهر مايو اجلاري.  م��ن   22 اإىل   21 م��ن  ال��ف��رتة  م�سقط خ��الل 
وت��ن��اق�����س ال��ه��ي��ئ��ة اال���س��ت�����س��اري��ة خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا جم��م��وع��ة من 
الق�سايا املطروحة على جدول اأعمالها وعلى راأ�سها امل�سادقة على 
احلالية.. دورتها  يف  اال�ست�سارية  للهيئة  االأول  االجتماع  حم�سر 

بدرا�سة  املكلفة  جلانها  من  املقدم  املرئيات  م�سروع  ت�ستعر�س  كما 

هذا  اال�ست�سارية  للهيئة  اإ���س��ن��اده��ا  مت  وال��ت��ي  املعنية  امل��و���س��وع��ات 
العام وهي م�سروعات .. مرئيات اإن�ساء هيئة عامة للغذاء والدواء 
متخ�س�س  م�سرتك  خليجي  مركز  واإن�ساء  التعاون  جمل�س  ل��دول 
لل�سحة العامة والوقائية ومرئيات درا�سة تقوميية لالإ�سرتاتيجية 
االإعالمية لدول املجل�س وتطويرها ومرئيات درا�سة اآليات مكافحة 
الف�ساد ومعوقات التنمية بدول املجل�س وعالقتها مبنظومة القيم 
بجانب م�سروع مرئيات درا�سة تقييم واقع وبرنامج ثقافة الطفل 
وكيفية تطويرها . كما �سيتم ا�ستعرا�س املوا�سيع املقرتح درا�ستها 

يف الدورة القادمة للهيئة اال�ست�سارية . 

••  ام القيوين-وام: 

البيئة واملياه دورة تدريبية تخ�س�سية  تنظم وزارة 
يف جمال ا�ستزراع وتثبيت ال�سعاب املرجانية مبركز 
الفرتة من  القيوين يف  باأم  البحرية  البيئة  اأبحاث 
20 اإىل 23 مايو احلايل يف اطار التعاون امل�سرتك 
بني دولة االإم��ارات ودول��ة قطر ال�سقيقة يف جمال 
الدورة  وت��ه��دف  البحرية.  البيئة  وتنمية  حماية 
ف��ن��ي خمت�س من  ل��ف��ري��ق  تنظم  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
واحلياة  البحرية  ال���رثوة  حلماية  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
اخلربات  وت��ب��ادل  نقل  اىل  قطر  ب��دول��ة  الفطرية 

وال���ت���ج���ارب ب���ني جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل�����دول اخلليج 
تعزيز  ن��ح��و  �سعيا  تنظيمها  ي��اأت��ي  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة.. 
البحرية.  احلياة  وا�ستدامة  و�سمان  البيئي  االأمن 
نظرية  حم��ا���س��رات  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال����دورة  و�ست�سمل 
ابحاث  م���رك���ز  اأح����وا�����س وخم����ت����ربات  وع��م��ل��ي��ة يف 
العربي  املفتوحة للخليج  املياه  البحرية ويف  البيئة 
وبحر عمان باالإ�سافة اىل ا�ستعرا�س جتربة وزارة 
املا�سية حول تقنيات  ال�سنوات  واملياه خالل  البيئة 
جنح  حيث  وتثبيتها  امل��رج��ان��ي��ة  ال�سعاب  ا���س��ت��زراع 
مركز ابحاث البيئة البحرية با�ستزراع حوايل 24 
املرجاين  �سعبة مرجانية بهدف زيادة رقعة احليد 

وتعزيز  الطبيعية  املحميات  على  ال�سغوط  وتقليل 
ال��ت��ن��وع احل��ي��وي يف ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة مب��ا ي�سمن 
وتهدف  بالدولة.  احلية  البحرية  امل��وارد  ا�ستدامة 
ن�سر  التجربة اىل  ال���وزارة م��ن خ��الل عر�س ه��ذه 
امل�ستوى  ع��ل��ى  البيئية  التنمية  م�����س��اري��ع  ت��ق��ن��ي��ات 
واملياه  البيئة  وزارة  اأن  ي��ذك��ر  واالإق��ل��ي��م��ي.  املحلي 
البحرية  احلياة  ا�ستدامة  مبو�سوع  اهتماما  تويل 
جتاه املتغريات املناخية وامل�ستجدات البيئية املوؤثرة 
للعديد  ماأوى  تعترب  والتي  املرجانية  ال�سعاب  على 
من االأحياء البحرية والتي لها دور يف حفظ توازن 

اأنظمة البيئة البحرية. 

الهيئة اال�ست�سارية ملجل�ش التعاون تعقد اجتماعها 
الثاين من دورتها الـ 16 يف م�سقط

وزارة البيئة تنظم دورة تدريبية حول ا�ستزراع وتثبيت ال�سعاب املرجانية

••  اأبوظبي-وام:

اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ  ا�ستقبل م��ع��ايل   
املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان 
رحماين  �سريف  اأم�س..معايل  م�ساء  ق�سره  يف 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  ال�سناعة  وزي��ر 
اجلزائرية.  اجلمهورية  يف  اال�ستثمار  وتنمية 
ح�سرها  ال��ت��ي  امل��ق��اب��ل��ة  خ����الل  احل���دي���ث  ودار 
لدى  اجل��زائ��ري  ال�سفري  �سبرية  حميد  �سعادة 
والثقافية  االقت�سادية  العالقات  الدولة..حول 
بني البلدين وغريها من املجاالت ذات االهتمام 
امل�سرتك. واأبدى الوزير اجلزائري اإرتياح بالده 
لنمو العالقات الثنائية بينها ودولة االإمارات..

القادمة  ال���ف���رتة  ت�����س��ه��د  اأن  اأم���ل���ه  ع���ن  م��ع��رب��ا 
م��زي��دا م��ن ال��ت��ق��دم يف ه��ذه ال��ع��الق��ات مل�سلحة 
معاليه  وا�ستقبل  ال�سقيقني.  البلدين  �سعبي 
مملكة  �سفرية  بيريكيه  ايلني  اآ�سة  �سعادة  اأي�سا 
ل��وداع معاليه  التي جاءت  الدولة  الرنويج لدى 
ورافقتها  ال���دول���ة.  يف  عملها  ان��ت��ه��اء  مبنا�سبة 
مديرة  بارتونوفا  الينا  الدكتورة  املقابلة  خالل 
اأبحاث يف املعهد الرنويجي الأبحاث الهواء الذي 
ل��ه . واطلع  اأب��وظ��ب��ي م��ق��را  يتخذ م��ن ج��ام��ع��ة 
من  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل 
على  بارتونوفا  الدكتورة  وم��ن  ال�سفرية  �سعادة 
وامل�ساريع  الهواء  اأبحاث  املعهد يف جمال  ن�ساط 
ومتنى   . القادمة  املرحلة  يف  ينفذها  اأن  املزمع 

والنجاح  التوفيق  الرنويجية  لل�سفرية  معاليه 
يف مهامها اجلديدة . كما ا�ستقبل معايل ال�سيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان بعد ذلك وفد جامعة 
ال�سلطان حممد الفاحت الوقفية الرتكية برئا�سة 
ال��ربوف�����س��ور ح��ك��م��ت اوزدمي�����ري رئ��ي�����س جمل�س 
لتعزيز  البالد حاليا  الذي يزور  اأمناء اجلامعة 
ال��ع��ايل والبحث  ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��الق��ات يف جم���ال 
االأتراك  العربية للطلبة  تعليم  العلمي وخا�سة 
النعيمي  را�سد  علي  الدكتور  املقابلة  وح�سر   .
مدير جامعة االإم��ارات وع��دد من امل�سوؤولني يف 
حممد  ال�سلطان  جامعة  وتاأ�س�ست   . اجلامعة 
 2010 مايو  �سهر  خ��الل  ا�سطنبول  يف  الفاحت 
بناء على فكرة دولة رجب طيب اأردوغان رئي�س 

الوزراء الرتكي لتكون جامعة غري ربحية تابعة 
لوزارة االأوقاف الرتكية بهدف تدري�س احلقوق 
والعلوم االإ�سالمية والعمارة والهند�سة والفنون 
اجلميلة..وهي اأول جامعة تركية تدر�س العلوم 
تدري�س  اعتماد  بعد  العربية  باللغة  االإ�سالمية 
اللغة العربية والقراآن الكرمي وال�سرية النبوية 
وتركز   . الرتكية  امل��دار���س  خمتلف  يف  ال�سريفة 
ال��ل��غ��ة العربية  اجل��ام��ع��ة ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ت��دري�����س 
وع��ل��وم��ه��ا وت��ع��م��ل ع��ل��ى ع��ق��د ���س��راك��ات وتوقيع 
اإت���ف���اق���ي���ات يف ه����ذا اجل���ان���ب م���ع ب��ع�����س ال����دول 
ال��ع��رب��ي��ة واالإ���س��الم��ي��ة ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا اإيفاد 
اللغة  يف  م�ستواهم  لتح�سني  االأت���راك  ال��ط��الب 

العربية. 

•• دبى-وام:

للتناف�سية  االإم�����ارات  جمل�س  وق��ع 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع م��ع��ه��د االأر�����س 
نيويورك  يف  كولومبيا  ج��ام��ع��ة  يف 
قيا�س  اأدوات  ت����ط����وي����ر  ب����ه����دف 
م�ستويات ال�سعادة ل�سكان االإمارات. 
االأمني  لوتاه  امل��ذك��رة عبداهلل  وق��ع 
للتناف�سية  االإم����ارات  ملجل�س  ال��ع��ام 
والربوفي�سور جيفري �ساك�س مدير 
االأر���س يف جامعة كولومبيا  معهد 
خالل اجتماع مت فيه مناق�سة عدد 
من املوا�سيع ذات امل�سلحة امل�سرتكة 
التي  املمار�سات  اأف�سل  بينها  وم��ن 
تناف�سية  ل��دع��م  اإع��ت��م��اده��ا  مي��ك��ن 
دول�������ة االإم������������ارات يف ���س��ب��ي��ل دع���م 
م���ب���ادرات ال��دول��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
ل�سكان  وال��رف��اه��ي��ة  ال���رخ���اء  ج��ل��ب 
املتحدة.  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
�ساك�س مدير معهد  وا�ساد جيفري 
تقرير  االأر����س وحم��رر م�سارك يف 
ال�����س��ع��ادة ال��ع��امل��ي ب��ح��ر���س حكومة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
جديدة  مقايي�س  تطوير  نهج  على 
اخلطط  يف  ال�سكان  رفاهية  الإدراج 

الوطنية. .م�سيفا ان �سناع القرار 
يحر�سون  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
لقيا�س  ج��دي��دة  ط��رق  تطوير  على 
للمواطنني  وال�����س��ع��ادة  ال��رف��اه��ي��ة 
لتح�سني  امل���ع���ل���وم���ات  وا����س���ت���خ���دام 
التي  ال��وط��ن��ي��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
جت��ل��ب ال���رخ���اء. وم���ن ج��ان��ب��ه ذكر 
عبد اهلل لوتاه االأمني العام ملجل�س 

االإمارات للتناف�سية ان هذا االإتفاق 
حتقيق  جت��اه  نوعية  خ��ط��وة  ي�سكل 
االإ�سرتاتيجية  امل��ج��ل�����س  اأه������داف 
الدائم  املجل�س  توا�سل  ان  مو�سحا 
واملعنية  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ع 
مبختلف  ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات  ب���������س����وؤون 
اأمن��اط��ه��ا ي��ع��زز م���ن م��ق��درت��ه على 
الالزمة  والو�سائل  الطرق  حتديد 

املوؤ�س�سات  ج����ه����ود  ت����دع����م  ال����ت����ي 
تطوير  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  احل���ك���وم���ي���ة 
م�ستويات  ورف��ع  للعمالء  خدماتها 
ر�ساهم وبالتايل االرتقاء بتناف�سية 
االإقليمي  امل�ستويني  على  االإم���ارات 
اأن مفاهيم  والعاملي. واأ�ساف لوتاه 
وال�سعادة  والرفاهية  احلياة  نوعية 
اأول����وي����ات �سناع  ���س��م��ن  اأ���س��ب��ح��ت 

ال�سعادة  تقرير  ان  مو�سحا  القرار 
وب���ح���وث   2012 ل����ع����ام  ال����ع����امل����ي 
ان  اثبتت  اأخرى ذات �سلة  وتقارير 
ال���رثوة امل��ادي��ة لي�ست وح��ده��ا التي 
جتلب ال�سعادة للنا�س وبالتايل فاإن 
الناجت املحلي االإجمايل هو مقيا�س 
االإن�سان.  رفاهية  لقيا�س  كاف  غري 
واأظهر تقرير ال�سعادة العاملي اأي�سا 
ع���وام���ل م��ه��م��ة اأخ�����رى ت���وؤث���ر على 
م�����س��ت��وي��ات ال�����س��ع��ادة ل���دى االأف����راد 
وامل��ج��ت��م��ع��ات م��ث��ل االأم����ن واالأم����ان 
واخلدمات  التعليم  ف��ر���س  وت��وف��ر 
باالأفراد  والثقة  املالئمة  ال�سحية 
وب��امل��ج��ت��م��ع. واخ���ت���ت���م ل���وت���اه ب���اأن 
م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ال��ت��ي وق��ع��ت مع 
على  ت�ساعدنا  �سوف  االأر���س  معهد 
امل�ستخدمة  الو�سائل  وتقييم  �سقل 
ل��ق��ي��ا���س م�������س���ت���وي���ات ال�������س���ع���ادة يف 
االإم���������ارات وال���ت���ي تعترب  جم��ت��م��ع 
ال���ي���وم م��ق�����س��دا الأك����رث م���ن 200 
اأنحاء  جميع  م��ن  خمتلفة  جن�سية 
ووفاق  تناغم  يف  يتعاي�سون  العامل 
مواهبهم  خ����الل  م���ن  وي�����س��ارك��ون 
وم��ه��ارات��ه��م يف ب��ن��اء ال��وط��ن ورخاء 

ال�ساكنني على اأر�سه الطيبة. 

•• دبي-وام:

كرمت هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة 
امل��ع��رف��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة يف دبي 
اأم�����س ال��ف��ائ��زي��ن ب���ال���دورة ال��ث��ام��ن��ة ل� 
 2013-2012 ال��رت���س��ي��د  ج���ائ���زة 
حتت �سعار من اأجل غد اأف�سل . جاء 
ذلك خالل حفل توزيع جوائز نظمته 
دبي  يف  حياة  جراند  فندق  يف  الهيئة 
اأحمد  را�سد  الدكتور  معايل  بح�سور 
وامل��ي��اه ومعايل  البيئة  وزي��ر  ب��ن فهد 
ال���ف���ري���ق ����س���اح���ي خ���ل���ف���ان ب����ن متيم 
دب���ي و�سعادة  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����س 
وم��ي��اه دب��ي وال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل الكرم 
العام  واملدير  املديرين  رئي�س جمل�س 
الب�سرية  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
رئي�سة  امل���رع�������س���ي  وح��ب��ي��ب��ة  دب�����ي  يف 
وممثلي  للبيئة  االإم�����ارات  جم��م��وع��ة 
امل�سوؤولني  وكبار  احلكومية  ال��دوائ��ر 
وعدد  الهيئتني  يف  االإدارات  وم���دراء 
ومدراء  التدري�س  هيئات  اأع�ساء  من 
دبي.  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  وطلبة 
تكرمي  اإىل  الرت�سيد  ج��ائ��زة  وت��ه��دف 
التي تطبق  املمار�سات العملية  اأف�سل 
واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  من  للحد 

وتقوم  ال�����ه�����در.  م����ع����دالت  وخ���ف�������س 
تبذلها  التي  بتكرمي اجلهود  اجلائزة 
املوؤ�س�سات  يف  واالأف��������راد  امل��وؤ���س�����س��ات 
التعليمية خلف�س معدالت ا�ستهالك 
ال��ك��ه��رب��اء وامل��ي��اه ك��م��ا ت��ق��دم اجلائزة 
الفردية  ل���الإجن���ازات  ت��ق��دي��را خ��ا���س��ا 
التدري�س  ه��ي��ئ��ات  واأع�����س��اء  ل��ل��ط��الب 
وامل��در���س��ني واالإداري�����ني. وق��ال �سعادة 
ان  ل��ه  كلمة  يف  الطاير  حممد  �سعيد 
الثامن  للعام  الرت�سيد  تنظيم جائزة 
لتوجيهات  تنفيذا  ياتي  التوايل  على 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل 
الهادفة اإىل حتقيق التنمية امل�ستدامة 
يف دبي وتعزيز مكانة االإم��ارة كمركز 
وال�سياحة.  واالأع���م���ال  ل��ل��م��ال  ع��امل��ي 
التوجيهات  تلك  ان��ه يف ظ��ل  وا���س��اف 
ال�سديدة فاإننا يف هيئة كهرباء ومياه 
دبي ال ندخر جهدا يف �سبيل احلفاظ 
الثمينة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  م����واردن����ا  ع��ل��ى 
وحماية البيئة من اأجل خلق م�ستقبل 
م�ستدام لنا والأجيالنا القادمة وذلك 
م����ن خ�����الل ال���ف���ع���ال���ي���ات وامل�����ب�����ادرات 

ال��ت��ي نطلقها  ال��ت��وع��وي��ة  واحل��م��الت 
على مدار العام بهدف رفع الوعي بني 
اأهمية  ح���ول  املجتمع  ���س��رائ��ح  جميع 
تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء واملياه وما 
هامة  ايجابية  انعكا�سات  م��ن  ل��ذل��ك 
اأك�سيد  ث����اين  ان��ب��ع��اث��ات  ت��ق��ل��ي�����س  يف 
كل  اإىل  �سررها  ي�سل  التي  الكربون 
اأف����راد امل��ج��ت��م��ع. واأو����س���ح ���س��ع��ادت��ه ان 
جائزة الرت�سيد توؤكد الدور الريادي 
تعزيز  يف  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
وحماية  الطبيعية  امل����وارد  اإ���س��ت��دام��ة 
اأهمية  وم�����دى  ال��ت��ل��وث  م���ن  ال��ب��ي��ئ��ة 

واملوؤ�س�سات  ال��ه��ي��ئ��ة  ب����ني  ال���ت���ع���اون 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ل���ت���ح���ق���ي���ق االأه����������داف 
اجلائزة  ان  اىل  م�����س��ريا  امل�����س��رتك��ة 
من  متقدمة  نتائج  العام  هذا  حققت 
اإ�ستهالك  يف  ال��وف��ورات  م��ع��دل  حيث 
اجلائزة  مكنت  حيث  واملياه  الكهرباء 
والطالب  التعليمية  املوؤ�س�سات  فئات 
واأع�ساء الهيئات التدري�سية من لعب 
دور هام يف تر�سيد اإ�ستهالك الكهرباء 
وخف�س  امل���ائ���ة  يف   8 ب��ل��غ��ت  ب��ن�����س��ب��ة 
املائة  يف   27 بن�سبة  امل��ي��اه  ا�ستهالك 
عامي  ا�ستهالك  نتائج  م��ق��ارن��ة  ع��رب 
جنحت  فيما   ...  2012 و   2011
املنازل  ���س��ك��ان  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني م���ن  ف��ئ��ة 
معدل  م���ن  امل���ائ���ة  يف   28 ت���وف���ري  يف 
اإ�ستهالك الكهرباء و33 يف املائة من 
ا�ستهالك املياه... واإ�ستطاعت الفئات 
امل�ساركة يف اجلائزة توفري 21مليون 
الكهرباء و144مليون  كيلوواط من 
ج��ال��ون م��ن امل��ي��اه االأم���ر ال��ذي �ساهم 
يف خف�س 10 األف طن من انبعاثات 
ث���اين اأك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون وت��وف��ري 16 
مليون درهم. من جانبه قال الدكتور 
ان اجل���ائ���زة حر�ست  ال��ك��رم  ع��ب��داهلل 
ع��ل��ى موا�سلة  ���س��ن��وات  ث��م��ان  خ���الل 
نتائجها مبا حتقق من  ورب��ط  قيا�س 
ال�ستهالك  فعلية  ت��ر���س��ي��د  م��ع��دالت 

نهيان ي�ستقبل وزيرا جزائريا ووفدا جامعيا تركيا وال�سفرية الرنويجية

جمل�ش االإمارات للتناف�سية يوقع مذكرة تفاهم مع معهد االأر�ش يف جامعة كولومبيا 

هيئتا الكهرباء واملعرفة يف دبي تكرمان املوؤ�س�سات التعليمية الفائزة بجائزة الرت�سيد 2013-2012

••  عجمان-وام: 

العمليات  لغرف  التخ�س�سية  التن�سيقية  اللجنة  ناق�ست 
نظام  وم�����س��روع  االإ���س��ت��ج��اب��ة  م���ب���ادرة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف 
اأعمال  املدرجة على جدول  املو�سوعات  �ستورم وع��ددا من 
النعيمي  �سامل  ماجد  العقيد  االإجتماع  وت��راأ���س  اللجنة. 
عجمان  ل�سرطة  العامة  القيادة  يف  العمليات  اإدارة  مدير 
املرور  اإدارة  مبنى  يف  االجتماعات  قاعة  يف  اللجنة  رئي�س 

اللجنة  و�سكرتري  اأع�ساء  والدوريات يف عجمان..بح�سور 
الداخلية.  وزارة  يف  االإ�سرتاتيجية  وخ���رباء  التن�سيقية 
م��وؤخ��را يف  عقد  منتدى  تو�سيات  اإىل  االإج��ت��م��اع  وت��ط��رق 
مركز البحوث التابع للقيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة حول 
اللجنة مبهام  والتي كلفت  ال�سرطي  العمل  االإ�ستجابة يف 
جمع االإح�سائيات والتن�سيق اخلا�س باال�ستجابة وموافاة 
اإىل  بالنتائج..اإ�سافة  االأداء  وتطوير  اال�سرتاتيجية  اإدارة 

ا�ستعرا�س املو�سوعات املتعلقة باالإ�سعاف واالإنقاذ. 

 تن�سيقية غرف عمليات الداخلية تناق�ش مبادرة اال�ستجابة

•• اأبوظبي-وام:

 تراأ�س �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل 
جمل�س  رئي�س  اخلارجية  وزير  نهيان 
اإدارة موؤ�س�سة االإمارات لتنمية ال�سباب 

اجتماع جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة.
االجتماع  خ�����الل  ����س���م���وه  وا����س���ت���م���ع 
الذي مت  التقدم  ل�سرح حول م�ستوى 
حتقيقه واملتعلق مبنهج عمل املوؤ�س�سة 
اال�ستثمار  مفهوم  تبني  على  القائم 
ي��ع��ت��م��د على  االج���ت���م���اع���ي وال��������ذي 
اأع��م��ال طويلة  ب��رام��ج  واإط����الق  تبني 
ال�سباب  تنمية  ن��ح��و  م��وج��ه��ة  االم����د 

االإماراتي.
وج���رى خ���الل االج��ت��م��اع ال���ذي عقد 
بح�سور اأع�ساء جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة 

نفكر  بالعلوم  برنامج  على  الرتكيز 
ر�سمية هذا  الذي مت اطالقه ب�سورة 
العام ومناق�سة برنامج اإر�ساد ال�سباب 
ال�����ذي ي���ق���وم ع��ل��ى ت�����س��ج��ي��ع ق���ي���ادات 
احلكومي  العمل  يف  رائ��دة  جمتمعية 
لل�سباب  للعمل كمر�سدين  واملجتمعي 
واالإر�ساد  الن�سح  بتقدمي  وليقوموا 

لل�سباب االإماراتي.
االإدارة  اأع�����س��اء جم��ل�����س  ن��اق�����س  ك��م��ا 
االه��ت��م��ام امل��ت��زاي��د ال���ذي اأب��دت��ه عدد 
القطاع اخلا�س للدخول  �سركات  من 
املوؤ�س�سة  م���ع  ����س���راك���ة  ات��ف��اق��ي��ات  يف 
ل�سركات  دع��م��ا  املوؤ�س�سة  ت��ق��دم  حيث 
برامج  ب���اإدارة  يتعلق  اخلا�س  القطاع 
وتهدف  فيها  االجتماعية  امل�سوؤولية 
ل��رب��ط ال��ق��ط��اع اخل��ا���س م��ع املواهب 

االإماراتية ال�سابة.
امل��وؤ���س�����س��ة ل�سمو  وق�����دم ف���ري���ق ع��م��ل 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل  ال�����س��ي��خ 
منح  ب��رن��ام��ج  ح���ول  تف�سيليا  ���س��رح��ا 
ال�سيخ حممد بن زايد للتعليم العايل 
ال����ذي ت���دي���ره امل��وؤ���س�����س��ة وال�����ذي قدم 
اإماراتيا  43 طالبا  الدعم الأكرث من 
يدر�سون حاليا يف عدد من اجلامعات 
االإمارات  دول��ة  داخ��ل  ���س��واء  املرموقة 

العربية املتحدة اأو يف اخلارج.
اإدراجها  مت  التي  البنود  �سمن  وم��ن 
مو�سوع  االإدارة  جمل�س  اجتماع  على 
درا����س���ة عاملية  امل��وؤ���س�����س��ة يف  م�����س��ارك��ة 
يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  لتقييم 
جم���ال اال���س��ت��ث��م��ار االج��ت��م��اع��ي حيث 
جاءت هذه امل�ساركة من خالل ع�سوية 

التابعة  املوؤ�س�سات  �سبكة  يف  املوؤ�س�سة 
االأوروبية.  والتنمية  التعاون  ملنظمة 
واأط��ل��ق��ت م��وؤ���س�����س��ة االإم������ارات يف 12 
اأبريل 2005 مببادرة من الفريق اأول 
�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
 2012 ع����ام  ويف  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
اأع��ي��د اإط����الق امل��وؤ���س�����س��ة حت��ت م�سمى 
ال�سباب«  لتنمية  االإم����ارات  »موؤ�س�سة 
لال�ستثمار  متكاملة  وطنية  كمبادرة 
يف طاقات ال�سباب يف االإم��ارات تعتمد 
مفهوم  ع��ل��ى  عملها  ا�سرتاتيجية  يف 
اال���س��ت��ث��م��ار االج��ت��م��اع��ي ال��ق��ائ��م على 
حياة  يف  ودائ��م  اإيجابي  تاأثري  حتقيق 
ال�سباب من خالل تبني برامج وطنية 

م�ستدامة وذات تاأثري وا�سع.

وتعمل املوؤ�س�سة على تطبيق ذلك من 
خالل ثالثة حماور عمل اأ�سا�سية هي 
ال��ق��ي��ادة وال��ت��م��ك��ني وذل���ك م��ن خالل 
م�ساعدة ال�سباب على تنمية مهاراتهم 
وق��درات��ه��م مب��ا ي��وؤه��ل��ه��م ل��ل��دخ��ول يف 
�سوق العمل والدمج االجتماعي وذلك 
التحديات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  م��ن خ���الل 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال�����س��ب��اب ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
تقوم  التي  املجتمعية  ال�سراكة  تعزيز 
التطوع  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب  ت�سجيع  ع��ل��ى 
ك���اأ����س���ل���وب ح����ي����اة وحت���ف���ي���زه���م على 
من  ع��دد  خ��الل  م��ن  املدنية  امل�ساركة 
ال���ربام���ج ال��ت��ي ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى فهم 

قيمة امل�ساركة املجتمعية.
تعمل  االأه�����������داف  ه������ذه  ول���ت���ح���ق���ي���ق 
املوؤ�س�سة على حتديد وفهم التحديات 

التي تواجه ال�سباب يف دولة االإمارات 
الفر�س  اإي���ج���اد  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��ا 
املالئمة لتنمية ال�سباب اأنف�سهم حيث 
تطوير  على  االإم���ارات  موؤ�س�سة  تعمل 
واإي����ج����اد م�����س��اري��ع م�����س��ت��دام��ة تقدم 

امللحة  االجتماعية  للق�سايا  احللول 
وقدراتهم  م��ه��ارات��ه��م  م��ن  ينمي  مب��ا 
وثقتهم باأنف�سهم وقدرتهم على تويل 

اأدوار وم�سوؤوليات قيادية.
تعزيز  على  االإم��ارات  موؤ�س�سة  وتعمل 

القطاعني  م��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  ال�����س��راك��ة 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س وي���اأت���ي متويل 
املوؤ�س�سة من خالل امل�ساهمات املقدمة 
و�سركات  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  م��ن  اإليها 

القطاع اخلا�س.

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش اإدارة موؤ�س�سة االإمارات لتنمية ال�سباب

تنـــويـه
متديد مناق�سة توريد قطع غيار معدات 

ومكائن �سغط عايل للم�سالخ العامة
 رقم 2013/35

توريد  ملناق�سة  اأ�سعار  عرو�س  تقدمي  موعد  متديد  �سيتم 
العامة  للم�سالخ  ع��ايل  �سغط  وم��ك��ائ��ن  م��ع��دات  غ��ي��ار  قطع 
العرو�س  اآخر موعد لتقدمي  اأن يكون  ، على  رقم 2013/35 
ال�ساعة الثانية من يوم االأحد املوافق 2013/6/3 وموعد فتح 
املوافق  االثنني  ي��وم  من  �سباحاً  التا�سعه  ال�ساعة  املظاريف 

2013/6/4 ودون تغيري يف باقي البيانات االأخرى.
مدير عام بلدية مدينة العني 
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مركز  م��دي��ر  اجلنيبي  را���س��د  اأع��ل��ن 
امل���ع���ل���وم���ات االإ�����س����الم����ي ب�������س���ارع 2 
دي�����س��م��رب )ال�����س��ي��اف��ة ���س��اب��ق��اً( برب 
دب���ي ال��ت��اب��ع جل��م��ع��ي��ة دار ال���رب عن 
انطالق اإحدى رحالت العمرة التي 
تنفذها جمعية دار الرب اإه��داًء منها 
االأرا�سي  ل��زي��ارة  اجل��دد  للم�سلمني 
اإدارة  م�����ع  وب����ال����ت����ع����اون  امل���ق���د����س���ة 
باجلمعية،  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االأن�����س��ط��ة 
بها  ���س��ارك  الرحلة  اأن  اإىل  وم�����س��رياً 
اجلدد  امل�سلمني  م��ن  �سخ�س   100
اأف���������راداً وع����ائ����الت وق����د مت��ك��ن من 
حمارمهم  مع  �سخ�ساً   84 الذهاب 
اأو  �سحية  لظروف  البع�س  وتخلف 
واإدراك  ال�سفر  اإج���راءات  ال�ستكمال 
الرحلة القادمة باإذن اهلل والتي يتم 

االإعداد لها.
واأو�سح اجلنيبي اأن جمعية دار الرب 
كما  الرحلة  ه��ذه  مب�ساريف  تتكفل 
برنامج  برعاية  ونظمت  عنها  اأعلن 
اأب���واب اخل��ري ال��ذي تبثه اإذاع���ة نور 
ي��وم جمعة وترعاه ح�سرياً  دب��ي كل 
اأع����د لذلك  وق����د  ال����رب  دار  ج��م��ع��ي��ة 
�ساركت  ح����ني  يف  خ����ا�����س����ة،  ح���ل���ق���ة 
م���وؤ����س�������س���ة م����وا�����س����الت االإم����������ارات 
بحافلتني جماناً الأفرادها، كما تربع 
ف��اع��ل خ���ري م���ن االإم�������ارات بنفقات 
وياأتي  ال���ع���م���رة،  يف  ���س��خ�����س   100
دعم اإدارة دار الرب املتوا�سل بتوفري 
واملحا�سرين  وال���ع���ل���م���اء  ال����دع����اة 

كبرياً  اه���ت���م���ام���اً  ل��ي��ع��ط��ي  ل��ل��م��رك��ز 
قلوبهم  وت��األ��ي��ف  اجل���دد  بامل�سلمني 
واملطبوعات  ب��امل��ع��ارف  وت���زوي���ده���م 
االإ�سالم  يف  ل��ن��ا  اإخ�����وة  ب��اع��ت��ب��اره��م 
والوقوف  م�ساعدتهم  علينا  وجبت 
ب��ج��ان��ب��ه��م، وق���د راف���ق ال��رح��ل��ة عدد 
من الوعاظ واملنظمني للوقوف على 
العمرة  اأثناء  اجل��دد  امل�سلمني  راح��ة 
وت����وف����ري م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م ك���االإق���ام���ة 
اجليدة بالفندق واملوا�سالت واملاأكل 
وامل�سرب والن�سح واالإر�ساد والتعريف 
ونا�سر  حافظ  �سامل  وهم  باملنا�سك 
العطاري  ال��دي��ن  ع��ز  ون��اه��د  جي�سي 
واأم عبداهلل فاطمة الهنيامي ونا�سر 

جي�سي ومتيم االأن�ساري.

الرحلة  اأن  اإىل  اجل��ن��ي��ب��ي  واأ�����س����ار 
املنا�سك  الأداء  املكرمة  مكة  ق�سدت 
بها وجبل  التاريخية  املناطق  وزيارة 
املدينة  ل����زي����ارة  ت��وج��ه��ت  ث���م  اأح�����د 
املنورة وم�سجد قباء ومتحف املدينة 
تتعلق  ال���ت���ي  امل���ق���د����س���ة  واالأم�����اك�����ن 
الوحي  ون���زول  االإ���س��الم��ي  بالتاريخ 
الكرمي  ال���ر����س���ول  و����س���رية  االأم������ني 
نبيِّ  و���س��ل��م  عليه  اهلل  �سلى  حم��م��د 

االإن�سانية والرحمة.
يتابع  امل��رك��ز  اأن  اجل��ن��ي��ب��ي  واأ����س���اف 
دينهم  لتعليمهم  اجل���دد  امل�سلمني 
ب�سكل عملي واأركان االإ�سالم واالإميان 
اإ�سالمهم  اإ���س��ه��ار  وث���ائ���ق  واإ�����س����دار 
واعتمادها من حماكم دبي، وما يهم 

امل�سلمات اجلدد يف حياتهن اجلديدة 
االأن�سطة  وت��ن��ظ��ي��م  االإ�����س����الم،  م���ع 
الثقافية  وال����ل����ق����اءات  ال���ري���ا����س���ي���ة 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة وم���وائ���د االإف����ط����ار يف 
باملركز  اجل��ال��ي��ات  الأب���ن���اء  رم�����س��ان 
واملحا�سرات  االح��ت��ف��االت  قاعة  ويف 
اإىل  اإ�����س����اف����ة  ال������رب،  دار  ب��ج��م��ع��ي��ة 
االحتفاالت ال�سنوية لتاأهيل وتخريج 
الدعاة منهم، كما ي�سارك يف معر�س 
ديهاد  دب��ي ومعر�س  �سالم  وم��وؤمت��ر 
لالإغاثة والتطوير وفعاليات ملتقى 
ال��ع��ائ��ل��ة وم��ل��ت��ق��ى زاي����د ب���ن حممد 
مع  بالتن�سيق  الن�سائية  والنه�سة 
دائ���رة ال�����س��وؤون االإ���س��الم��ي��ة والعمل 

اخلريي بدبي.

•• ابوظبي-وام:

ال��داخ��ل��ي��ة مم��ث��ل��ة يف  ات��ف��ق��ت وزارة   
مع  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
�سركة فرح الإدارة احلدائق الرتفيهية 
والتي تدير حديقة يا�س ووتر وورلد 
ف��رياري على تقدمي عرو�س  وع��امل 
ملنت�سبي  مم��ي��زة  وب��اأ���س��ع��ار  ترفيهية 
الداخلية  ووزارة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة 
وع��ائ��الت��ه��م وذل���ك اع��ت��ب��ارا م��ن 19 
مايو اجل��اري. وياأتي االتفاق تنفيذا 
ال�سيخ  ���س��م��و  ال���ف���ري���ق  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
اآل نهيان نائب رئي�س  �سيف بن زايد 
الداخلية  وزي������ر  ال���������وزراء  جم��ل�����س 
على  ال�سباقة  للخطوة  وا���س��ت��م��رارا 
م�����س��ت��وى ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي نحو 
املتميزة  اخلدمات  تقدمي  يف  الريادة 
للمنت�سبني وعائالتهم . وقع مذكرة 
التفاهم اأم�س يف مقر القيادة العامة 
داوود  خليل  اللواء  اأبوظبي  ل�سرطة 
واخلدمات  املالية  ع��ام  مدير  ب���دران 
ب�����س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي وم��اي��ك اأوزوول�����د 
الإدارة  ف��رح  �سركة  م��ن  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

ال���ت���ي تدير  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  احل����دائ����ق 
يا�س ووت��ر وورل��د وع��امل ف��رياري يف 
التفاهم  مذكرة  ومبوجب  اأبوظبي. 
ملنت�سبي  خ�����س��وم��ات  ت���وف���ري  ���س��ي��ت��م 
ال�����س��رط��ة مب��ا ي��وف��ر ف��ر���س��ا متميزة 
يا�س ووتر  لال�ستمتاع مبزايا مدينة 
املائية وعامل فرياري  ورلد لالألعاب 
يف اأب��وظ��ب��ي. وق���ال ال��ل��واء ب���دران ان 
املزايا  م��ن  العديد  يت�سمن  االت��ف��اق 
التي �ستقدم ملنت�سبي �سرطة اأبوظبي 
لهم  ت��ت��ي��ح  وال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة 
ترفيهية  ولعائالتهم ق�ساء عطالت 
ومدينة  ف�����رياري  ع���امل  يف  م��ت��م��ي��زة 
املائية  ل���الأل���ع���اب  ي��ا���س ووت����ر ورل����د 
اأف�������س���ل املعامل  ل��ق��ب  وال���ت���ي ح�����ازت 
ال�سياحية يف ال�سرق االأو�سط 2013 
ثقافة  م����ن  ف���ك���رت���ه���ا  وا����س���ت���وح���ي���ت 
دول����ة االإم�������ارات واإرث���ه���ا ال��ع��ري��ق يف 
ف�سال  اللوؤلوؤ  و�سيد  الغو�س  جمال 
الداخلية  ال�����س��ي��اح��ة  ت�����س��ج��ي��ع  ع���ن 
االإم�����ارات عامة  دول���ة  وال��ت��ي جعلت 
ال�سدارة  موقع  يف  خا�سة  واأبوظبي 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة. واأ����س���ار اإىل 

املقبلة ومن  الفرتة  �سيتم خالل  اأن��ه 
الداخلية  وزارة  ع��م��ل  ف��ري��ق  خ���الل 
الإدارة  ف���رح  م��ع  بالتن�سيق  وامل��ك��ل��ف 
احلدائق الرتفيهية و�سع خطة عمل 
ترويجية تهدف اإىل تعريف منت�سبي 
لهم  �ستقدم  ال��ت��ي  ب��امل��زاي��ا  ال�����س��رط��ة 
وعائالتهم يف مدينة يا�س ووتر ورلد 
اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ي مت��ت��د ع��ل��ى م�ساحة 
ترفيهيا  خ��ي��ارا  ل��ت��وف��ر  ه��ك��ت��ارا   15
عائليا متميزا مبا ت�سمه من مطاعم 
باالإ�سافة  تفاعلية  واأل��ع��اب��ا  ومتاجر 
ومن  االأ�سا�سية.  املائية  االأل��ع��اب  اإىل 
اوزول�������د املدير  ج��ان��ب��ه ذك����ر م���اي���ك 
احل���دائ���ق  الإدارة  ف�����رح  م����ن  ال����ع����ام 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة ال��ت��ي ت��دي��ر ي��ا���س ووتر 
االتفاق  اأن  ف�����رياري  وع����امل  وورل�����د 
اجلهتني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  �سمن  ي��اأت��ي 
احلكومي  وال��دع��م  ال�سراكة  لتعزيز 
للم�ساريع اجلديدة يف اإمارة اأبوظبي 
واالإمارات عموما. وقال انه بناء على 
خا�سة  اأ���س��ع��ار  عر�س  �سيتم  االت��ف��اق 
للمجموعات التابعة لوزارة الداخلية 
للموؤمترات  دعما  اأب��وظ��ب��ي  و�سرطة 

واملعار�س اخلا�سة التي تقيمها وزارة 
���س��واء م��ن داخ����ل الدولة  ال��داخ��ل��ي��ة 
االتفاق  اأن  اإىل  واأ���س��ار   . خارجها  اأو 
وال�سراكة مع وزارة الداخلية و�سرطة 
اب��وظ��ب��ي وم���ن خ���الل ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
واملوؤ�س�سات  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 
م�سوؤولية  �سركته  اأم��ام  ي�سع  املعنية 
الرتفيهية  اأكرب يف تطوير خدماتها 
انطالقا  امل��ت��زاي��دة  الطلبات  لتلبية 
من اأهدافها يف تقدمي اأف�سل جتربة 
املزيد  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����س��ه��م  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
للرتويج  امل���م���ي���زة  اخل�����ط�����وات  م����ن 
ال�����س��ي��اح��ي يف ال��ع��ا���س��م��ة اأب��وظ��ب��ي . 
وعامل  املائية  يا�س  حديقة  اأن  وق��ال 
اأماكن  اأك�����رب  م���ن  ت���ع���دان  ف������رياري 
االأو�سط  وال�سرق  الدولة  الرتفيه يف 
وزارة  ملنت�سبي  �سيتاح  اأن���ه  مو�سحا 
الداخلية و�سرطة اأبوظبي اال�ستفادة 
م���ن ال���ع���رو����س اخل���ا����س���ة ك���ن���وع من 
واأ�ساف  امل��ت��ب��ادل.  وال��ت��ع��اون  ال��دع��م 
اأح����دث االألعاب  ح��دي��ق��ة ي��ا���س ت��وف��ر 
امل��ائ��ي��ة وامل��ط��اع��م ال��ت��ي ت��ق��دم اأ�سهى 
امل���اك���والت يف االإم�����ارة وك��ذل��ك عامل 

االألعاب  اأف�سل  يقدم  ال��ذي  ف��رياري 
ح�سر   . االإيطالية  االأك���الت  واأ�سهى 
�سيف  ع��ارف  العقيد  االت��ف��اق  توقيع 
يف  ال���ن���وادي  اإدارة  م��دي��ر  ال�سام�سي 
مدير  ويلي  وبرونو  اأبوظبي  �سرطة 
الإدارة  ف��رح  �سركة  يف  املبيعات  ق�سم 
اإب��راه��ي��م م�ساعد  احل��دائ��ق واأ���س��ام��ة 
ووتر  يا�س  اأن  يذكر  املبيعات.  مدير 
اإىل ج��وار ع��امل فرياري  وورل���د تقع 
الوجهة  ي��ا���س  اأب��وظ��ب��ي على ج��زي��رة 
اإىل  ت�سم  والتي  الفريدة  الرتفيهية 
حلبة  الرتفيهيتني  املدينتني  جانب 
لينك�س  يا�س  وم�سمار  يا�س  مر�سى 
مدن  اإح���دى  وتعد  للغولف  اأبوظبي 
االأل����ع����اب امل��ائ��ي��ة االأك������رث ت���ط���ورا يف 
خم�س  ت�سم  حيث  االأو���س��ط  ال�����س��رق 
األعاب  حديقة  اأي  ت�سهدها  مل  األعاب 
م��ائ��ي��ة يف ال��ع��امل وه���ي دوام����ة التي 
بقوة  اإع�سار  لعبة  واأك���رب  اأ���س��رع  تعد 
ه��ي��دروم��غ��ن��اط��ي�����س��ي��ة وب���اب���ل���ز ب���ارل 
اال�سطناعية  ل��الأم��واج  حو�س  اأك��رب 
اأفعوانية  وه�����ي  ب���وم���رب  وب���ان���دي���ت 
 550 م�سارها  ط��ول  يبلغ  تفاعلية 

ومنزلقات  نوعها  من  واالأوىل  م��رتا 
���س��ل��ي��ذر وه�����ي جم���م���وع���ة م����ن �ستة 
30 جتربة  ت��وف��ر  م��ن��زل��ق��ات م��ائ��ي��ة 
واأكرب  اأط���ول  ال�سقر  وفلج  خمتلفة 
طولها  ي��ب��ل��غ  اإذ  م��ائ��ي��ة  اأف���ع���وان���ي���ة 
ووتر  ي��ا���س  وت�ستوعب  م���رت.   300
زائ��ر يوميا ومت  اآالف  وورل��د ثمانية 
الرتفيهي  املجمع  قلب  يف  ان�����س��اوؤه��ا 
وت�سم  يا�س  ج��زي��رة  حتت�سنه  ال��ذي 
ومرفقا  م��ائ��ي��ة  وم��ن��زل��ق��ة  لعبة   43
مائية  ل��ع��ب��ة   24 م��ن��ه��ا  ت��رف��ي��ه��ي��ا 
يف  ف��ردي��ة  منزلقة   32 على  ت�ستمل 

�سيد  ت���راث  يحيي  اأ���س��ط��وري  ع���امل 
. وت�سم مدينة  االإم����ارات  ال��ل��وؤل��وؤ يف 
ع����امل ف������رياري اأب���وظ���ب���ي ن��ح��و 20 
�سقفها  حت��ت  ترفيهيا  ومرفقا  لعبة 
االأيقوين االأحمر املمتد على م�ساحة 
مائتي األف مرت مربع �سي�ستمتع من 
خاللها منت�سبو ال�سرطة ومن خالل 
اأ�سعار مميزة باأف�سل جتربة ترفيهية 
ح�سية على االإطالق وذلك من خالل 
األعاب االإثارة االأكرث تطورا يف العامل 
واملوؤثرات  االأخاذة  الداخلية  واملناظر 
احل�سية كافة وذات الطابع االإيطايل 

املدينة.  اأرج��اء  يف  واملنت�سرة  االأ�سيل 
وتقدم عامل فرياري جتربة ترفيهية 
وحمبي  ل���ل���ع���ائ���الت  ل���ه���ا  م���ث���ي���ل  ال 
�ستبقى  ال�سرعة  �سباقات  وم�سجعي 
تقت�سر  وال  االأب����د  اإىل  ذاك��رت��ه��م  يف 
التجربة على األعاب ال�سرعة واالإثارة 
وال�سيارات فائقة القوة حيث حتتفي 
ومتيزها  ف������رياري  ب���ت���اري���خ  امل���دي���ن���ة 
بطريقة  االإيطايل  موطنها  وعراقة 
اخلارجي  الهيكل  م��ن  ب���دءا  مبتكرة 
امل����راف����ق  اإىل  وو�������س������وال  امل����ده���������س 

الرتفيهية املتنوعة داخل املدينة. 

عرو�ش مميزة ملنت�سبي الداخلية يف يا�ش ووتروورلد وعامل فرياري

••  اأبوظبي-وام: 

كتاب  ال���ي���وم  م��وظ��ف��ي��ه��ا  االق��ت�����س��اد  وزارة  اأه�����دت 
وم�سات من فكر ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  را�سد 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل انطالقا من حر�سها 
ال�سديدة  ب��ال��روؤي��ة  منت�سبيها  ك��اف��ة  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 
والتوجيهات احلكيمة للقيادة الر�سيدة حول توفري 
�سعادتهم  ي�سمن  مبا  للمواطنني  اخل��دم��ات  اأرق��ى 
ورف��اه��ي��ت��ه��م. واأك�����د م��ع��ايل امل��ه��ن��د���س ���س��ل��ط��ان بن 
وم�سات  كتاب  اأن  االقت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد 
للتميز  وراق��ي��ة  ع�سرية  روؤي���ة  ع��ن  يعرب  فكر  م��ن 

احلكومي وما تبدو عليه حكومة امل�ستقبل ال �سيما 
على �سعيد الريادة يف تقدمي اخلدمات احلكومية 
كافة  معاليه  ودع���ا  املجتمعية.  ال�����س��ع��ادة  وحتقيق 
العاملني يف ال��وزارة اإىل اتخاذ هذا الكتاب كمرجع 
حياتية  جت����ارب  م���ن  يت�سمنه  مل���ا  واأ���س��ا���س��ي  م��ه��م 
لقائد  م��وؤث��رة  وق�س�س جن��اح  قيادية  واأف��ك��ار  ثرية 
الكتاب  م�سمون  ب���اأن  معاليه  واأ���س��اف  ا�ستثنائي. 
املفعم بالتفاوؤل واالإيجابية ميثل اأق�سر الطرق نحو 
تطوير خدمات الوزارة واالرتقاء بقدرات العاملني 
ومتيزهم والعمل يف �سبيل حتقيق ما طرحته روؤى 
ريادة  تعزيز  يف  املوؤ�س�سون  واآباوؤنا  احلكيمة  قيادتنا 

دولتنا على ال�سعد كافة.

••  دبي- وام:

على  القب�س  دب��ي  ل�سرطة  العامة  االإدارة  م��ن  فريق  األ��ق��ى   
املدعو )و.ع.م( اآ�سيوي اجلن�سية 30 �سنة )ميكانيكي( وذلك 
واال�ستباه  بها  واملتاجرة  امل��خ��درة  امل��واد  وح��ي��ازة  جلب  بتهمة 
بالقرب  ي�سكنها  التي  لل�سقة  الفريق  مداهمة  اإثر  بتعاطيها 

من اأحد املرافق يف منطقة نايف.
مدير  الع�سماوي  حممد  مهدي  عبداجلليل  ال��ل��واء  واأو���س��ح 
االإدارة العامة ملكافحة املخدرات يف �سرطة دبي تفا�سيل عن 
العملية التي جرت يف العا�سر من مايو اجلاري ..م�سريا اإىل 
اأن البداية كانت مع ورود بالغ ل��الإدارة يفيد بوجود �سخ�س 

يحوز على كمية كبرية من خمدر الهريوين وهو ب�سدد بيعها 
الأحد االأ�سخا�س ..وبعد التثبت من �سحة املعلومات الواردة 
اإدارة امل��ك��اف��ح��ة املحلية  حت���رك ع��ل��ى ال��ف��ور ف��ري��ق ع��م��ل م��ن 
برئا�سة اأحد ال�سباط اإىل حيث يوجد املتهم يف منطقة نايف 
اإىل  اأدت  .. وقام باإعداد خطة دقيقة لالإيقاع باملتهم متلب�سا 
مباغتته حال انتهائه من ت�سليم ما وزنه 2032غراما من 
االأ���س��خ��ا���س مقابل مبلغ كبري من  ال��ه��ريوي��ن الأح���د  خم��در 

املال.
كمية مماثلة من  على  بالعملية  املكلف  الفريق  رج��ال  وعرث 
الهريوين يف مقر �سكنه يف اإحدى الغرف من فندق كائن يف 

املنطقة ذاتها.

املخدرات  ملكافحة  العامة  ل���الإدارة  اإح�ساره  بعد  املتهم  واأق��ر 
االأ�سخا�س لقاء  ببيعها الأحد  املخدرة وقيامه  املواد  بحيازته 

مبلغ كبري من املال الذي �سبط بحوزته اأي�سا.
االإج����راءات  ال�ستكمال  املخت�سة  اجل��ه��ات  اإىل  املتهم  واأح��ي��ل 
القانونية بحقه بعد اأن اأ�سندت اإليه تهمة جلب وحيازة املواد 

املخدرة واملتاجرة بها واال�ستباه بتعاطيها.
مثمنا  العمل  فريق  ب���اأداء  اجلليل مهدي  عبد  ال��ل��واء  واأ���س��اد 
لالإيقاع  املر�سومة  للخطة  التنفيذ  يف  والدقة  فطنتهم  على 
الوطن  بامل�سوؤولية جتاه  العايل  �سعورهم  باملتهم وحيا فيهم 
وخمتلف اأفراد املجتمع يف الت�سدي لتجار ومروجي املخدرات 

واإ�سرارهم على التعامل معهم بكل حزم و�سدة. 

 القب�ش على اآ�سيوي يتاجر ويروج كمية كبرية من الهريوين املخدر بدبياالقت�ساد تهدي موظفيها كتاب وم�سات من فكر 

•• اأبوظبي-وام: 

التطوير  �سركة  يف  البيئية  اخلدمات  فريق  ر�سد 
لتع�سي�س  ن�����س��اط  اأول  ال�����س��ي��اح��ي  واال���س��ت��ث��م��ار 
�ساطئ  على  العام  لهذا  املنقار  �سقرية  ال�سالحف 
ال�سعديات حيث و�سعت املجموعة االأوىل من هذه 
اأع�سا�س  و�ستخ�سع  بيو�سها.  البحرية  احليوانات 
اإىل  ال�سالحف �سقرية املنقار املهددة باالنقرا�س 
اخلدمات  فريق  قبل  من  دقيق  واإ���س��راف  مراقبة 
البيئية يف ال�سركة �سمن برنامج حماية �سالحف 
اخلليج  نوعه يف منطقة  الوحيد من  الهوك�سبيل 
الفتات  و�سع  مت  الغر�س  ه��ذا  ولتحقيق  العربي 
اإر�سادية وا�سحة على مناطق التع�سي�س باال�سافة 
اإحلاق  ع��دم  ل�سمان  ت��وع��وي��ة  بحملة  ال��ق��ي��ام  اىل 
ال�سرر بها من قبل الزوار اأو ال�سكان اأو العاملني 
التي ت�ستغرق عادة ما  البيو�س  اإىل حني تفقي�س 
مناطق  ت�سم  اأن  وميكن  يوما   70 اإىل   50 ب��ني 
التع�سي�س ما بني 90 اإىل 100 بي�سة. وي�ست�سيف 
�ساطىء ال�سعديات �سنويا ال�سالحف �سقرية املنقار 
الهوك�سبيل النادرة التي تعود اإىل اجلزيرة لو�سع 
مدرجا  ال�سالحف  من  النوع  هذا  ويعد  بيو�سها. 
�سمن  باالنقرا�س  املهددة  احليوانات  قائمة  على 

الالئحة احلمراء ل� االحتاد الدويل حلماية البيئة 
حيث ت�سهد اأعدادها تراجعا حادا يف خمتلف اأنحاء 
من  اأك��رث  بلغت  عالية  بن�سب  تناق�ست  اإذ  العامل 
80 يف املائة خالل االأجيال الثالثة االأخرية نظرا 
�سركة  واتخذت  اجلائر.  وال�سيد  املوائل  لتدمري 
جمموعة  ال�سياحي  واال�ستثمار  التطوير  �سركة 
من االإجراءات حلماية الكثبان الرملية على طول 
�سروطا  و�سعت  كما  لل�سعديات  ال�ساحلي  اخل��ط 
�سارمة �سمن برنامج حماية �سالحف الهوك�سبيل 
متنع مبوجبها عمليات التطوير مب�سافة تبعد عن 
عازلة  الإق��ام��ة منطقة  وذل��ك  م��رتا   60 ال�ساطئ 
من الكثبان الرملية بني العمليات االإن�سائية وبني 
مواقع التع�سي�س امل�سماة حممية الكثبان الرملية 
ال�سالحف  ال�سعديات مبا ي�سمن عودة  �ساطئ  يف 
اأو  مل�سايقة  التعر�س  دون  وق��ت  اأي  يف  للتع�سي�س 
املنتدب  الع�سو  نائب  اإزع��اج. وذك��ر علي احلمادي 
يف ���س��رك��ة ال��ت��ط��وي��ر واال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ي��اح��ي ان 
اأن  م��راع��اة  اأولوياتها  ���س��دارة  يف  و�سعت  ال�سركة 
تبقى ال�سعديات موطنا طبيعيا للحياة البحرية. 
وا�ساف ان عودة ال�سالحف البحرية اإىل ال�ساطئ 
عاما بعد اآخر لت�سع بيو�سها يعك�س جناح برنامج 
احلماية البيئي الذي مل يكن ليتحقق لوال تعاون 

على  اأب����دوا  حيث  وامل��ق��اول��ني  واملقيمني  ال�سركاء 
باملبادئ  االل���ت���زام  وا���س��ت��ع��داده��م  رغبتهم  ال����دوام 
لل�سركة.  البيئي  الفريق  و�سعها  التي  التوجيهية 
برنامج  اإط���الق  منذ  ال�سعديات  ج��زي��رة  و�سهدت 
2010 جن��اح��ا وا���س��ع��ا يف  ال��ع��ام  احل��م��اي��ة مطلع 
تفقي�س اأكرث من 650 بي�سة. وت�سمل التوجيهات 
االإر�سادية املتعلقة بالت�سغيل تعزيز احلماية ملواقع 
ال�ساطئ  اإىل  الو�سول  منع  خ��الل  من  التع�سي�س 
اإال عرب ممرات خ�سبية مرتفعة عن �سطح االأر�س 
البيئي  النظام  خم�س�سة للم�ساة للمحافظة على 
باأع�سا�س  اأي �سرر  اإحل��اق  وع��دم  الرملية  للكثبان 
نتايل  ال��دك��ت��ورة  ذك��رت  جانبها  وم��ن  ال�سالحف. 
�سركة  يف  البيئية  اخل��دم��ات  اإدارة  مدير  �ستايلنز 
يبداأ  عندما  ان��ه  ال�سياحي  واال�ستثمار  التطوير 
الرئي�سي  ال�سركة  اهتمام  ف��اإن  التع�سي�س  مو�سم 
البحرية الأي  ال�سالحف  تتعر�س  اأال  ين�سب على 
ال�ساطئ حلفر  اإىل  اأو عرقلة عند قدومها  اإزع��اج 
العودة جمددا  ثم  بيو�سها ومن  اأع�سا�سها وو�سع 
اإىل البحر وعندما تبداأ �سغار ال�سالحف بالظهور 
ت��ع��م��ل ال�����س��رك��ة ع��ل��ى ���س��م��ان ع��ودت��ه��ا ب���اأم���ان اإىل 
البحر من خالل جتنب وجود اأي عوائق تعرت�س 

طريقها . 

••  اأبوظبي-وام:

الدوري  التقرير  ملتابعة  الدائمة  اللجنة  عقدت   
ع�سر  الثالث  اجتماعها  االإن�سان  حلقوق  ال�سامل 
باأبوظبي  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع���ام  ب���دي���وان  اأم�����س 
برئا�سة معايل الدكتور اأنور حممد قرقا�س وزير 
الدولة لل�سوؤون اخلارجية رئي�س اللجنة الدائمة 
ملتابعة التقرير الدوري ال�سامل حلقوق االإن�سان.
التو�سيات  اج��ت��م��اع��ه��ا  يف  اللجنة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
الوطني  التقرير  مناق�سة  جل�سة  خ��الل  ال���واردة 
املعني  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  ال��ث��اين 
االإن�سان  حلقوق  ال�سامل  ال��دوري  باال�ستعرا�س 
والتي عقدت يف 28 يناير املا�سي مبجل�س حقوق 
االإن�سان يف جنيف حيث بلغ عدد التو�سيات 180 

تو�سية مت طرحها من قبل 88 دولة.
جلل�سة  التح�سري  اإج������راءات  ال��ل��ج��ن��ة  ون��اق�����س��ت 
اإعتماد التقرير الدولة الثاين ب�سان اال�ستعرا�س 
�ستعقد  والتي  االإن�سان  حلقوق  ال�سامل  ال��دوري 

خالل �سهر يونيو املقبل يف جنيف.
ال�سامل  ال���دوري  التقرير  ان  اال���س��ارة اىل  جت��در 
حقوق  ملجل�س  ت�سليمه  مت  ق��د  ل��ل��دول��ة  ال��ث��اين 

االن�سان يف الثاين والع�سرين من اكتوبر املا�سي 
ح��ي��ث ت�����س��م��ن ال��ت��ق��ري��ر ال���وط���ن���ي ج���ه���ود دول���ة 
اال�ستعرا�س  عملية  ن��ت��ائ��ج  تنفيذ  يف  االإم�����ارات 
اأجريت  والتي  االإن�سان  حلقوق  ال�سامل  ال��دوري 
يف عام 2008م باالإ�سافة اإىل اإبراز مدى التقدم 
حقوق  وتعزيز  حماية  جم��ال  يف  للدولة  امل��ح��رز 

االإن�سان خالل الفرتة من 2008 اإىل 2012.
واأن�سئت اللجنة بقرار جمل�س الوزراء رقم 4/51 
2010/3/21م  ب��ت��اري��خ   2010 ل�سنة  و/2 
التزامات  تنفيذ  على  ب��االإ���س��راف  معنية  كجهة 
الدولة اأمام جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم 
املتحدة بعد اعتماد تقريرها من املجل�س بتاريخ 
اخت�سا�سها  �سمن  ويقع   2009 م��ار���س   19
وكافة  للدولة  ال�سامل  ال��دوري  التقرير  متابعة 
م�سائل حقوق االإن�سان املعنية باملراجعة الدورية 

ال�ساملة اأمام جمل�س حقوق االإن�سان.
اخلطة  و�سع  على  ب��االإ���س��راف  اللجنة  تعنى  كما 
الوطنية املتعلقة بالتعهدات الطوعية والتو�سيات 
االإن�����س��ان ومتابعة  ال�����س��ادرة م��ن جمل�س ح��ق��وق 
املطلوبة  التقارير  اإع���داد  على  والعمل  تنفيذها 
من املجل�س عن التزامات الدولة يف جمال حقوق 

االإن�سان والتعاون مع اجلهات االحتادية واملحلية 
الإعداد خطة تهدف لن�سر الوعي بامل�سائل املتعلقة 
التقرير  ل��ت��و���س��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذا  االإن�������س���ان  ب��ح��ق��وق 
املختلفة  اجلهات  مع  والتعاون  ال�سامل  ال��دوري 
والبيانات  املعلومات  على  للح�سول  ال��دول��ة  يف 

الالزمة بح�سب اخت�سا�ساتها.
اجلهات  م��ن  ع���ددا  ع�سويتها  يف  اللجنة  وت�سم 
ووزارة  اخل��ارج��ي��ة  ك���وزارة  االحت��ادي��ة  احلكومية 
الداخلية  ووزارة  العمل  ووزارة  الرئا�سة  �سئون 
ووزارة  والتعليم  الرتبية  ووزارة  ال��ع��دل  ووزارة 
ووزارة  ال�����س��ح��ة  ووزارة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����س��ئ��ون 
املجل�س  واأمانة  الوطني  املجل�س  ل�سئون  الدولة 
لالإعالم  ال��وط��ن��ي  واملجل�س  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
وامل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة وهيئة 
وعددا  العام  الن�سائي  واالحت���اد  االأح��م��ر  الهالل 
من اجلهات املحلية كالقيادة العامة ل�سرطة دبي 
عدد  اإىل  باالإ�سافة  بدبي  املجتمع  تنمية  وهيئة 
كجمعية  ب��ال��دول��ة  امل���دين  املجتمع  جمعيات  م��ن 
االإن�سان وموؤ�س�سة دبي لرعاية  االإم��ارات حلقوق 
االأطفال والن�ساء ومراكز اإيواء الن�ساء واالأطفال 

بالدولة. 

•• روتردام-وام:

قام وفد من هيئة ال مكتوم اخلريية برئا�سة مريزا 
بزيارة  موؤخرا  الهيئة  اأمناء  ال�سايغ ع�سو جمل�س 
الهولندية  روت���ردام  مدينة  ف��ى  مكتوم  ال  م�سجد 
وامل���ع���روف مب�����س��ج��د ال�����س��الم ل��ت��ف��ق��د ���س��ري اعمال 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ت��ط��وي��ر امل�سجد ووق���ف على 
حجم االأعمال التي مت اإجنازها. واطلع الوفد على 
اجلدول الزمني الإ�ستكمال بقية االأعمال بحيث ال 
نهائي  كموعد  املقبل  يونيو  �سهر  منت�سف  يتجاوز 
املرحلة  ع��ق��ود  الر���س��اء  متهيدا  للمقاول  بالن�سبة 
الثالثة واالأخرية من تطوير امل�سجد والتي ت�سمل 
والتي  امل�سجد  لقبة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��زخ��ارف  تركيب 
خ�سب  م��ن  امل��غ��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  ت�سنيعها  ي��ج��ري 
االإ�سالمية  وال��زخ��ارف  ال��ط��رز  على  الفاخر  االأرز 
حاليا  يتم  حيث  الدائم  ال�سجاد  وتركيب  القدمية 
يذكر  ي��ط��وى.  ث��م  يفر�س  م��وؤق��ت  �سجاد  ا�ستخدام 
على  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل  هيئة  اأ�س�سته  امل�سجد  ان 
ن��ف��ق��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن را���س��د اآل مكتوم 
اأبناء اجلالية  نائب حاكم دبي وزير املالية خلدمة 
امل�سلمة الذين يزيد عددهم عن 15 الف م�سلم يف 
هذه املدينة ال�ساحلية ومن املقرر ان تنتهى اعمال 
التطوير قبل �سهر رم�سان املبارك. وت�ستمل اأعمال 

تركيب  على  امل�سجد  تطوير  م��ن  الثانية  املرحلة 
بعوازل من  اجل��دران  وتك�سية  والبالط  االأر�سيات 
خ�سب االأرز الفاخر حتى ارتفاع مرت ون�سف املرت 
امل�ستعارة واحلاجز  ال�سقوف  باالإ�سافة اىل تركيب 
الزجاجي على م�سلى الرجال والن�ساء بالطابقني 
املوؤلف من ثالثة طوابق  املبنى  االأول والثاين من 
تنتهي بقبة �سخمة تتو�سط �سحن امل�سجد والقاعة 
ا�ستكمال  اأي�����س��ا  ي��ج��ري  ك��م��ا  ل��ل�����س��الة.  الرئي�سية 
تركيب البالط على الدرج املوؤدي اىل اأعلى امل�سجد 
واملئذنتني وتركيب �سياج على جانبي الدرج وبع�س 
وال�سا�سات  والت�سطيبات  احلديثة  االإ�ساءة  اأعمال 
م�سلى  اىل  االإم���ام  �سورة  تنقل  التي  التلفزيونية 
ب��ذل��ت جل��ن��ة امل�سجد ج��ه��ودا كبرية  ال��ن�����س��اء. وق���د 
ا�ستكمال  اأج��ل  من  املا�سية  القليلة  االأ�سهر  خ��الل 
ك��اف��ة االأع����م����ال امل��ت��ب��ق��ي��ة م���ن ه����ذه امل��رح��ل��ة التي 
ال�سروط  ح�سب  امل�سجد  ت�سغيل  يف  حا�سمة  تعترب 
الوفاء بها متاما.  البلدية والتي مت  التي و�سعتها 
امل�سجد  �سامال من جلنة  الوفد تقريرا  تلقى  وقد 
الثقايف  املركز  مدير  القدو  ن��وح  الدكتور  با�سراف 
واملنتدب  اإي���رل���ن���دا  يف  للهيئة  ال��ت��اب��ع  االإ����س���الم���ي 
الذي  العمالق  ال�سرح  هذا  يف  االأعمال  ال�ستكمال 
ا�سبح اأح���د اأه���م امل��ع��امل امل��ع��م��اري��ة واحل�����س��ري��ة يف 
اىل  باالإ�سافة  النفطية  ال�ساحلية  روت��ردام  مدينة 

اأبو طاهر عبد الرزاق رئي�س جلنة امل�سجد واملقاول 
ع��ب��د اجل��ل��ي��ل وب��ق��ي��ة االأع�����س��اء. وق���د اأث��ن��ى رئي�س 
م�سددا  العمل  بها  ي�سري  التي  الوترية  على  الوفد 
على �سرورة ا�ستكمال هذه املرحلة من العمل واإزالة 
جميع املعدات وتنظيف املكان واإخالء الغرف متاما 
قبل منت�سف ال�سهر املقبل حتى يت�سنى ال�سروع يف 
ت�سمل  والتي  املعظم  رم�سان  �سهر  م�ساريع  تنفيذ 
االإفطارات اجلماعية الأكرث من 300 �سائم يوميا 
امل�سابقات  و  املحا�سرات  و  ال��ن��دوات  اىل  باالإ�سافة 
وال��ت��ع��اق��د م���ع م��ق��رئ��ني ل��ل��ق��راآن ال���ك���رمي بجانب 
والدور�س  وال�سحور  كالرتاويح  الراتبة  ال�سعائر 
االأن�سطة.  من  وغريها  الهولندية  باللغة  اليومية 
و طلب ال�سايغ اإجراء درا�سة الن�ساء حديقة عامة 
على قطعة االأر�س الف�سيحة الواقعه خلف امل�سجد 
وت�سم حاليا م�سطحات خ�سراء تتخللها �سجريات 
البلدية كما وجه بعمل لوحه رئي�سية من  ترعاها 
موؤ�س�سه  واإ�سم  امل�سجد  ا�سم  حتمل  الفاخر  الرخام 
م��ن اجل�����س على  اإط���ار  ت�سييده تو�سع يف  وت��اري��خ 
ه��ي��ئ��ة حم����راب يف م��دخ��ل امل�����س��ج��د ب��االإ���س��اف��ة اىل 
قاعة اإجتماعات ونقل مكتب االمام اىل غرفة اأو�سع 
درا�سية  �سفوف  وث��الث��ة  ك��ب��رية  مكتبة  وتاأ�سي�س 
اأخرى  ب��زي��ارة  ال�سايغ  ووع���د  بامل�سجد..  حملقة 

ملتابعة اإجناز تلك االأعمال. 

•• ال�صارقة-وام:

حتديث  على  الطبية  ال�سارقة  منطقة  حت��ر���س   
يف  املقدمة  ال�سحية  اخل��دم��ات  م�ستوى  وتطوير 
دور  وتكثيف  االأول���ي���ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م��راك��ز 
م�ستوى  على  ال�سحية  امل��ب��ادرات  تنفيذ  املراكز يف 
اإم����ارة ال�����س��ارق��ة .. وذل���ك يف ن��ط��اق ح��ر���س وزارة 
ال�����س��ح��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر وت��ق��دمي خ��دم��ات �سحية 
حممد  ال�سيخ  واأك��د  امل�ستفيدين.  جلميع  مثالية 
امل�ساعد  ال�سحة  وزارة  وكيل  القا�سمي  �سقر  بن 
مدير منطقة ال�سارقة الطبية..اأن مراكز الرعاية 
االأ�سا�سية يف  الركائز  اأحد  االأولية متثل  ال�سحية 
والوقائية  العالجية  ال�سحية  اخل��دم��ات  تقدمي 
ال�����س��ح��ة على  وزارة  م���وؤك���دا ح��ر���س  امل��ج��ت��م��ع  يف 
ال��ق��ي��ام مب�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا مل��واج��ه��ه ال��ت��ح��دي��ات التى 

بوجه  احلديثة  ال�سحية  النظم  توفري  تقت�سي 
خا�س.  ب��وج��ه  االأول���ي���ة  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  ع���ام 
وتعزيز  امل�ستمرة  واملتابعة  ال�سعي  اأهمية  اأكد  كما 
االحتياجات ال�ستنباط فر�س التح�سني والتجويد 
امل�ستمر بهدف حتقيق ر�سا العمالء عن اخلدمات 
ال�سحية املقدمة م�سريا اإىل اأنه ويف اإطار احلر�س 
ع��ل��ى ت���وف���ري اخل���دم���ات الأه�����ايل م��ن��ط��ق��ة الذيد 
واملليحة واملدام والثميد مت ت�سغيل عيادة الفح�س 
امل��دام ال�سحي للتخفيف  ما قبل ال��زواج يف مركز 
امل��ن��اط��ق وب��ذل��ك يغطي  على م��راج��ع��ني م��ن تلك 
برنامج الفح�س ما قبل الزواج كافة اأرجاء اإمارة 
ووا�سط  اخلالدية  مركزا  يغطي  بحيث  ال�سارقة 
بكلباء  ال��وق��ائ��ي  ال��ط��ب  ويغطي  ال�سارقة  مدينة 
املنطقة  الثميد  مركز  ويغطي  ال�سرقية  املنطقة 
الو�سطى . وقررت املنطقة الطبية تقدمي خدمات 

اأخرى  ال��دوري يف خم�سة مراكز �سحية  الفح�س 
خ����الل ال���ع���ام اجل�����اري مب���ا ف��ي��ه��ا م���راك���ز الرفاع 
باالإ�سافة  واملليحة  والثميد  واخلالدية  وال�سبخة 
ف��ي��ه��ا خدمات  ت��ق��دم  م���راك���ز ���س��ح��ي��ة  اأرب���ع���ة  اإىل 
التي  ووا���س��ط  احل��م��ري��ة  وه���ي  ال����دوري  الفح�س 
عام  ال���دوري  الفح�س  بربنامج  فيهما  العمل  مت 
2011 وم���رك���زي ال��رق��ة وال��ق��رائ��ن ال��ل��ذي��ن مت 
اإ�سافتهما يف برنامج الفح�س الدوري عام 2012 
انه  القا�سمي  �سقر  ي��ن  حممد  ال�سيخ  واأ���س��اف   .
تقرر زيادة خدمات عيادة فح�س احلوامل يف 12 
املجموع  لي�سبح  اجل���اري  ال��ع��ام  يف  �سحيا  م��رك��زا 
الكلي للمراكز التي تقدم خدمات رعاية احلوامل 
بعد  وذل��ك  ال�سارقة  اإم���ارة  م��رك��زا �سحيا يف   15
والتمري�سي  الطبي  ال��ك��ادر  تدريب  من  االنتهاء 

فى �سهر يونيو القادم.

ال�سالحف البحرية املهددة باالنقرا�ش تعود اإىل �ساطئ ال�سعديات لت�سع بيو�سها 

 اجتماع جلنة متابعة التقرير الدوري حلقوق االإن�سان بالدولة

وفد من هيئة ال مكتوم يتفقد اأعمال املرحلة الثانية لتطوير م�سجد ال مكتوم بهولندا 

دار الرب تهدي امل�سلمني اجلدد رحلة الأداء العمرة

 تكثيف دور املراكز ال�سحية يف تنفيذ املبادرات ال�سحية بال�سارقة 
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قال وزير الطاقة واملناجم اجلزائري يو�سف يو�سفي اإن بالده تعتزم 
املتنامي  الطلب  ملواجهة   2025 عام  لها  نووية  حمطة  اأول  اإن�ساء 
ب�سدد  ب��الده  اإن  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  يو�سفي  وق��ال  الكهرباء.  على 
النووية  الهند�سة  معهد  اأن  اإىل  م�سريا  امل�سروع،  اإجن��از  على  العمل 
اإن�ساوؤه موؤخرا �سي�سرف على تكوين املهند�سني والتقنيني  الذي مت 

الذين �سيكلفون بت�سغيل املحطة النووية.
وقررت اجلزائر اللجوء جزئيا اإىل الطاقة النووية الإنتاج الكهرباء 
حر�سا منها على خف�س فاتورة اإنتاج الطاقة يف بلد تزايد ا�ستهالك 
الكهرباء فيه خالل ال�سنوات االأخرية بن�سبة ترتاوح بني 15 و20%. 
وكانت اجلزائر اأعلنت يف نوفمرب-ت�سرين الثاين 2008 عن نيتها 
اإن�ساء اأول حمطة نووية لها يف 2020، وتوقعت اأنها �ستقوم ابتداء 
�سنوات.  خم�س  كل  جديدة  نووية  حمطة  باإجناز  التاريخ  ذل��ك  من 
ولكن يف مار�س-اذار 2011 اأعلن يو�سفي وجود ثالثة حتديات اأمام 
اأمن املن�ساأة ومكان اإجنازها وتوفر موارد  بناء املحطة النووية، هي 
مهمة من املياه. وت�سري االأرقام التي اأعلنتها وزارة الطاقة واملناجم 
 29 بحوايل  تقدر  اليورانيوم  للجزائر من  املوؤكدة  االحتياطات  اأن 
األف طن، مما ميّكن من ت�سغيل حمطتني نوويتني فقط بطاقة األف 

ميغاواط لكل واحدة منها ملدة �ستني عاما.

�سوارع  لبنان  �سمال  يف  طرابل�س  مبدينة  ال�سنة  م��ن  ن�سطاء  ج��اب 
اع��م��ال عنف متفرقة يف حي  ان���دالع  ام�����س و���س��ط  التبانة  ب��اب  ح��ي 
قتل  واح��دا  �سخ�سا  ان  اأمنية  م�سادر  وقالت  املجاور.  حم�سن  جبل 
�سخ�سا   12 نحو  وا�سيب  االأول  ام�س  اندلعت  التي  اال�ستباكات  يف 
اثارته احلرب االهلية  الذي  اأح��دث تفجر للعنف  نارية يف  بطلقات 
يف �سوريا املجاورة. وقالت م�سادر اأمنية اأن القتيل من جبل حم�سن 
وهو جيب للعلويني يف املدينة ال�ساحلية التي تقطنها اأغلبية �سنية.

ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  العديد من يف لبنان االنتفا�سة �سد  ويوؤيد 
اال�سد يف �سوريا واأ�سيب ثالثة اأ�سخا�س يف جبل حم�سن وع�سرة يف 
باب التبانة وفقا للم�سادر االمنية وقال احلج زيد علوقي وهو �سني 

ان اأمر القتال �سدر من النظام ال�سوري على ما يبدو.
اللبناين  اجلي�س  ان  اليوم  احلكومية  البنانية  االنباء  وكالة  وقالت 
متركز يف تقاطع يف طرابل�س لوقف القتال. واأ�سافت ان مئات �سكان 
فروا من املنطقة. وكثريا ما اأدت التوترات املتعلقة بال�سراع الدائر 
يف �سوريا اىل اندالع ا�ستباكات يف طرابل�س. ففي دي�سمرب كانون االول 
12 �سخ�سا على االقل يف بع�س من اأعنف اال�ستباكات  املا�سي قتل 

التي ت�سهدها املدينة.

انتخابية  دائ���رة  يف  اع��ي��دت  النتخابات  ر�سمية  غ��ري  نتائج  اظ��ه��رت 
يتزعمه  ال��ذي  االن�ساف  حركة  حزب  فوز  بكرات�سي  راقية  مبنطقة 
جنم الكريكيت الباك�ستاين ال�سابق عمران خان وذلك بعد يوم واحد 
من قيام م�سلحني بقتل زعيمة باحلزب مما مهد الطريق الندالع 

احتجاجات واحتجاجات م�سادة.
وك��ان خان قد انحى بالالئمة يف قتل زارا �سهيد ح�سني على حزب 
احلياة  على  خانق  ب�سكل  ي�سيطر  ال��ذي  املتحدة  القومية  احل��رك��ة 

ال�سيا�سية يف مدينة كرات�سي .
ذلك  عن  م�سوؤوليتهم  املتحدة  القومية  احلركة  حزب  زعماء  ونفى 

وادانوا جرمية القتل وطالبوا خان ب�سحب اتهاماته.
بالدموية قتل خاللها  ات�سمت  انتخابية  الهجوم عقب حملة  وجاء 
نحو 150 �سخ�سا يف انحاء البالد. ووقع احلادث يف منطقة ديفن�س 

الراقية التي تقطنها عائلة رئي�سة الوزراء الراحلة بينظري بوتو.
واأ�سفرت نتيجة االنتخابات العامة التي جرت يف 11 مايو ايار عن 
فوز �ساحق لزعيم املعار�سة نواز �سريف وحزبه الرابطة اال�سالمية 
ب�سكل كامل  . لكن مل تت�سح بعد  ن��واز �سريف  الباك�ستانية - جناح 
نتائج حفنة من الدوائر االنتخابية يف اأنحاء البالد و�سط اتهامات 
اخر من  االنتخابات يف عدد حمدود  وتعاد  اال�سوات.  بالتالعب يف 

الدوائر حيث حالت م�سكالت اأمنية دون الت�سويت.

عوا�صم

اجلزائر

ا�صالم اباد

بريوت

جنوب ال�سودان ي�ستعيد 
ال�سيطرة على بلدة �سرقية 

•• جوبا-رويرتز:

قال متحدث ع�سكري ام�س ان جي�س جنوب ال�سودان ا�ستعاد ال�سيطرة على 
ادى  ا�سبوعني يف �سمن �سراع  ا�ستوىل عليها متمردون قبل  �سرقية  بلدة 

لنزوح االالف وعرقل خطط احلكومة للتنقيب عن النفط .
وقال املتحدث با�سم اجلي�س فيليب اأجوير لرويرتز ان اربعة جنود واكرث 
اأم�����س ومل  وقعت  التي  امل��ع��ارك  يف  لقوا حتفهم  املتمردين  م��ن  ع�سرة  م��ن 
ت�ستمر طويال ال�ستعادة بلدة بوما يف والية جونقلي حيث ترغب احلكومة 

يف التنقيب عن النفط مب�ساعدة �سركة توتال الفرن�سية.
و���س��رح اأق���وي���ر ل���روي���رتز اع����اد ج��ي�����س ج��ن��وب ال�����س��ودان ال��ن��ظ��ام وا�ستعاد 
ال�سيطرة على بوما اأم�س. كنت هناك �سخ�سيا. ونفى بيرت كوين كوبرين 
وهو متحدث با�سم جماعة التمرد التي تعرف با�سم اجلي�س الدميقراطي 

جلنوب ال�سودان فقد قواته ال�سيطرة على البلدة.
 2011 ال�سودان يف عام  انف�سالها عن  ال�سودان منذ  وتكافح دولة جنوب 
اأرجاء البالد ال�سا�سعة التي تنت�سر فيها اال�سلحة بعد  لفر�س �سلطتها يف 
اتفاق �سالم  انتهت مبوجب  التي  عقود من احلرب االهلية مع اخلرطوم 
ابرم يف عام 2005. وقاد ديفيد ياو ياو متردا يف عام 2010 عندما ف�سل 
يف الفوز مبقعد يف االنتخابات املحلية. وكان قبل عفوا يف عام 2011 ثم 
عاد حلمل ال�سالح مرة اأخرى بعد عام وحثت الواليات املتحدة وعدة قوى 
غربية احلكومة على ايجاد حل �سيا�سي لل�سراع وذكر بيان ل�سفارات غربية 
يف العا�سمة جوبا نوؤكد اأن الو�سع املتدهور يف والية جونقلي يتطلب حال 

�سيا�سيا ولي�س ع�سكريا.

م�شر ت�شبط مواد ل�شناعة املتفجرات

اإحالة �سحفيني م�سريني معار�سني للمحاكمة 

اعتقالت يف ال�شفة ومهاجمة �شيادين يف غزة

االحتالل مينع دخول االأجانب اإىل مناطق ال�سلطة
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

اأف����اد ت��ق��ري��ر ب����اأن اإ���س��رائ��ي��ل متنع 
دخ�������ول ال�������س���ي���اح االأج������ان������ب من 
ال�سلطة  م��ن��اط��ق  اإىل  ال����دخ����ول 
الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية 
من دون ت�سريح �سادر عن من�سق 
التابع  املناطق  اأعمال احلكومة يف 
للجي�س االإ�سرائيلي ولكن من دون 
احل�سول  كيفية  لل�سياح  التو�سيح 

على الت�سريح.
ام�س  ه��اآرت�����س  �سحيفة  واأ����س���ارت 
مت  ال����ت����ي  احل��������االت  اإح��������دى  اإىل 
م���ن خ��الل��ه��ا م��ن��ع جم��م��وع��ة من 
ال�سفة، وهي  دخ��ول  االأجانب من 
ع���ب���ارة ع���ن جم��م��وع��ة م���ن رج���ال 
االأمريكيني  امل�����س��ي��ح��ي��ني  ال���دي���ن 
على  التوقيع  على  اأرغ��م��وا  الذين 
بعدم دخول  فيها  يتعهدون  وثيقة 
من�سق  م��ن  بت�سريح  اإال  ال�����س��ف��ة 

اأعمال احلكومة .
واأ����س���اف���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة اأن�����ه لدى 
مل  الوثيقة  على  املجموعة  توقيع 
ي�سرح لهم مندوبو �سلطة ال�سكان 
والهجرة االإ�سرائيلية يف مطار تل 
التي ينبغي  ه��ي اجلهة  م��ن  اأب��ي��ب 
ع��ل��ي��ه��م ال��ت��وج��ه اإل��ي��ه��ا م���ن اأجل 
ت�����س��ري��ح بدخول  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

ال�سفة.
الوثيقة  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
لدى  اأوت��وم��ات��ي��ك��ي  ب�سكل  ت�����س��در 
دخول اأي �سائح اإىل اإ�سرائيل توجد 
ال�سفة  زيارة  نيته  معلومات حول 

وتتم مطالبته بالتوقيع عليها.

اخل�سر جنوب حمافظة بيت حلم 
جنني  مدينة  ويف  ال�سفة.  جنوب 
اأكرث من  اإن  قالت م�سادر حملية 
اإ�سرائيلية  ع�سكرية  اآلية  ع�سرين 
حا�سرت بلدة برطعة وانت�سرت يف 
�سوارعها، خ�سو�سا منطقة ال�سوق 
هدم  بعمليات  و���س��رع��ت  اجل��دي��د، 

م�ست �ست من�ساآت جتارية.
من جهة اأخ��رى داهمت قوات من 
اجلي�س االإ�سرائيلي مدينة اخلليل 
من  ال��ع��دي��د  تفتي�س  يف  و���س��رع��ت 
اإذنا  بلدتي  الفل�سطينية يف  املنازل 
باملدينة بذريعة البحث  اأمر  وبيت 

عن مطلوبني للجي�س.
اأطلقت  غ�����زة،  ق���ط���اع  ���س��اح��ل  ويف 
االإ�سرائيلية  احل��رب��ي��ة  ال�������زوارق 
مراكب  ب��اجت��اه  اأ�سلحتها،  ن���ريان 
قبالة  الفل�سطينيني  ال�����س��ي��ادي��ن 
�سواحل املنطقة ال�سمالية الغربية 

واملنطقة الو�سطى يف قطاع غزة.
فل�سطيني  اأم���ن���ي  م�����س��در  وق�����ال 
عر�س  يف  امل��ت��م��رك��زة  ال�����زوارق  اإن 
�سواحل منطقة ال�سودانية اأطلقت 
قذيفة واحدة، ثم اأتبعتها باإطالق 
ال�سيادين  م���راك���ب  جت����اه  ال���ن���ار 
بكثافة، واأجربتهم على االن�سحاب 
اإىل مناطق قريبة من ال�سواطئ .

احلربية  ال����زوارق  ا�ستهدفت  كما 
االإ������س�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة ال���������س����ي����ادي����ن 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني وم���راك���ب���ه���م يف 
�����س����واح����ل م���ن���ط���ق���ت���ي ال������زواي������دة 
الو�سطى  ب��امل��ن��ط��ق��ة  وال��ن�����س��ريات 
لقطاع غزة. ومل ي�سر امل�سدر اإىل 

وقوع اإ�سابات.

قوات  اعتقلت  ذل��ك،  اىل  ال�سفة. 
االحتالل فجر ام�س االثنني �ستة 
يف  ده���م  ع��م��ل��ي��ات  يف  فل�سطينيني 
ال�سفة الغربية، بينما اأطلقت من 
زوارقها احلربية اأ�سلحتها، باجتاه 
الفل�سطينيني  ال�سيادين  مراكب 
وذكرت  غ��زة.  �سواحل قطاع  قبالة 
وكالة �سفا الفل�سطينية املحلية اأن 
اعتقل خم�سة  االإ�سرائيلي  اجلي�س 
م��واط��ن��ني خ���الل م��داه��م��ة قرية 
ب��ن��اب��ل�����س، ك��م��ا اعتقل  ك��ف��ر ق��ل��ي��ل 
حممود  ه��و  اآخ��ر  فل�سطينيا  �سابا 
�سالح بعد مداهمة منزله يف بلدة 

امل�سيحيني  ال��دي��ن  رج���ال  وو���س��ل 
�سمن  ال���ب���الد  اإىل  االأم���ريك���ي���ني 
ال��ع��م��ل مع  اأج����ل  وف���د كن�سي م��ن 
القد�س  يف  م�����س��ي��ح��ي��ة  ط����وائ����ف 
لكن  الغربية،  وال�سفة  ال�سرقية 
متنعهم  االإ�سرائيلية  االإج�����راءات 
زيارة  وم��ن  مبهمتهم  ال��ق��ي��ام  م��ن 
االأماكن املقد�سة مثل كني�سة املهد 
يف بيت حلم. ووفقا لن�س الوثيقة 
تهدد  فاإنها  هاآرت�س  ن�سرته  ال��ذي 
اإىل  ح��ال دخوله  باأنه يف  �سائح  اأي 
ال�سفة فاإنه �سيكون لدى �سلطات 
اإجراءات  اتخاذ  يف  احلق  اإ�سرائيل 

ال�سفة  عن  اإبعاده  واأبرزها  �سده، 
دخوله  وم��ن��ع  ب����الده  اإىل  وط����رده 
 10 مل����دة  اإ����س���رائ���ي���ل  اإىل  جم�����ددا 
اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت  �سنوات. 
االنكليزية  باللغة  ال��وث��ي��ق��ة  ن�����س 
ال�سفة  اإىل  ال��دخ��ول  اأن  ي�سمل  ال 
اأعمال  من�سق  م��ن  ت�سريح  ب���دون 
قانونية،  خم��ال��ف��ة  ه���و  احل��ك��وم��ة 
امل�سطلح  ا�����س����ت����خ����دام  ي���ت���م  وال 
اأع���م���ال  ب���االن���ك���ل���ي���زي���ة ل م��ن�����س��ق 
يربك  ال�������ذي  االأم��������ر  احل���ك���وم���ة 
ي��دري ما عليه  ال�سائح ويجعله ال 
ال��ق��ي��ام ب��ه م��ن اأج���ل ال��دخ��ول اإىل 

•• غزة-يو بي اأي:

اأف��راد من االأمن امل�سري، ام�س اإغالق معرب رفح  وا�سل 
احلدودي مع قطاع غزة ب�سكل كامل يف االجتاهني، لليوم 
اختطاف  ا�ستمرار  على  احتجاجاً  ال��ت��وايل،  على  ال��راب��ع 
 7 من  موؤلفة  جمموعة  �سمن  كانوا  زمالئهم  من   4

ع�سكريني فجر اخلمي�س يف �سيناء.
وقالت وزارة الداخلية يف غزة، اإن اأزمة اإغالق معرب رفح 
م�ستمرة يف االجتاهني، وال معلومات حول موعد حمدد 

الإعادة فتحه.
امل�سري من  الفل�سطينيني علقوا يف اجلانب  وكان مئات 
معرب رفح بعد قيام قوات االأمن امل�سرية باإغالقه اجلمعة 
7 ج��ن��ود م�سريني يف  امل��ا���س��ي اح��ت��ج��اج��اً على اخ��ت��ط��اف 
العري�س من قبل جمموعة م�سلحة تطالب باإطالق �سراح 

عنا�سر تابعة لها معتقلة يف ال�سجون امل�سرية.
وقالت احلكومة الفل�سطينية املقالة التي تديرها حركة 
مع  امل�ستويات  اأعلى  على  ات�ساالت  جت��ري  اإنها   ، حما�س 
لالحتياجات  تفهمها  م��وؤك��دة  املعرب  اأزم��ة  حلل  القاهرة 

االأمنية امل�سرية.

�سبح الدرة يطارد �سلطات االحتاللاالأردن يتحدث عن حترك الإحياء املفاو�سات 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

توا�سل اإ�سرائيل حماولتها للت�سكيك يف ا�ست�سهاد الطفل الفل�سطيني حممد الدرة رغم مرور 13عاما على تلك اجلرمية التي 
هزت �سمري العامل، حيث طلبت اأم�س االأحد من حمطة فران�س 2 التلفزيونية الفرن�سية بت�سحيح تقريرها الذي بثته عن الدرة 
عقب ا�ست�سهاده، و�ساعد يف اإثارة الغ�سب يف �ستى اأنحاء العامل واإ�سعال انتفا�سة دامية �سدها. و�سور التقرير الطفل حممد الدرة 
2000 ور�سا�س  اأيلول  12 عاما ووال��ده جمال وهما راب�سان يف رعب بجوار جدار يف قطاع غزة يف �سبتمرب  البالغ من العمر 
قوات االحتالل االإ�سرائيلي ينهمر من حولهما بعد اأيام من اندالع االنتفا�سة الثانية. وبعد اإعالن ا�ست�سهاد الدرة الذي عر�ست 
�سورته وهو ميت يف �ستى اأنحاء العامل، اعتذرت اإ�سرائيل لكنها ما لبثت اأن اأنحت بالالئمة بعد ذلك يف ا�ست�سهاده على املقاومة 
الفل�سطينية. وقال تقرير اإ�سرائيلي �سدر اأم�س االأول اإن ما اأورده تقرير حمطة فران�س 2 باأن القوات االإ�سرائيلية قتلت الدرة كان 
مدمرا واأثار هجمات ل�سنوات من قبل نا�سطني اإ�سالميني �سدها باالإ�سافة اإىل اأهداف اأمريكية وعمل كاإلهام وتربير لالإرهاب 
ومعاداة ال�سامية . وزعم التقرير الذي يقع يف 36 �سفحة اأنه ال يوجد دليل على اأن اجلي�س االإ�سرائيلي كان م�سوؤوال باأي حال عن 
الت�سبب يف اأي اإ�سابات لل�سبي ووالده، ومن امل�سكوك فيه ب�سكل كبري اأن فتحات الر�سا�س يف املكان املجاور لالثنني كان ميكن اأن 

يكون م�سدرها النريان القادمة من املوقع االإ�سرائيلي .

كحق  النهائي  احل��ل  ق�سايا  وم��ع��اجل��ة  ال�سرقية،  ال��ق��د���س 
العودة وتعوي�س الالجئني الفل�سطينيني .

واأكد جودة اأن قيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على الرتاب 
الوطني الفل�سطيني، هو م�سلحة اأردنية مثلما هو م�سلحة 

فل�سطينية .
الفل�سطينية-االإ�سرائيلية  ال�����س��الم  م��ف��او���س��ات  اأن  ي��ذك��ر 
يف  وي��ت��واج��د   2010 االأول-اأك��ت��وب��ر  ت�سرين  منذ  متوقفة 
االأردن 10 خميمات ر�سمية لالجئني الفل�سطينيني يعي�س 
اأو ما يقارب من  األ��ف الج��ئ م�سجل،   346 اأك��رث من  فيها 
يف  امل�سجلني  الفل�سطينيني  الالجئني  اإجمايل  من   17%

االأردن، والذين يبلغ عددهم 2 مليون.

•• عمان-يو بي اأي:

هناك  اإن  ام�س  ج��ودة،  نا�سر  االأردين  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
حما�ساً دولياً الإحياء املفاو�سات الفل�سطينية-االإ�سرائيلية.

املايل  الدعم  �سيكات  توزيع  رعايته حفل  وقال جودة خالل 
احلكومي ال�سنوي على جلان اخلدمات واالأندية الريا�سية يف 
املخيمات الفل�سطينية، اإن هناك حتّركاً وحما�ساً دولياً الإحياء 

مفاو�سات ال�سالم بني الفل�سطينيني واالإ�سرائيليني.
واأ�ساف اأن هذا التحّرك �سوف يف�سي يف النهاية اإىل حتقيق 
على  الفل�سطينية  ال��دول��ة  ب��اإق��ام��ة  املتمثل  املن�سود  ال��ه��دف 
خطوط الرابع من حزيران-يونيو عام 1967 وعا�سمتها 

ا�ستمرار اإغالق معرب رفح لليوم الرابع 

الطرق  املدن وعلى طول  مداخل 
الرئي�سية مبناطق �سمال �سيناء.

اآل���ي���ات مدرعة  وي���ت���واىل و���س��ول 
اخلا�سة  ال���ق���وات  م���ن  وع��ن��ا���س��ر 
ووح��������دات م��ك��اف��ح��ة االإره���������اب ، 
�سيناء  ب�سمال  اأمنية  م��راك��ز  اإىل 
ا�ستعداداً لعملية مرتقبة لتحرير 
م�سلحة  عنا�سر  كانت  جنود   7
اختطفتهم فجر اخلمي�س الفائت 
يف منطقة الوادي االأخ�سر �سرق 

مدينة العري�س.

امل��ب��اح��ث وقوات  وك��ان��ت ع��ن��ا���س��ر 
اأحمد  ال�����س��ه��ي��د  ن��ف��ق  يف  االأم������ن 
ح����م����دي اأح����ب����ط����ت، ع���ل���ى م���دى 
االأ���س��ه��ر ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة، عدة 
حماوالت لتهريب مواد ُت�ستخدم 
ح��ي��ث مت  امل��ت��ف��ج��رات،  �سناعة  يف 
ت���وق���ي���ف ���س��ائ��ق��ي ����س���ي���ارت���ي نقل 
اأواخ��ر اآذار-م��ار���س الفائت حاوال 
تهريب طن من مادة مورتر بعد 
اإح��ب��اط حماولة  م��ن  قليلة  اأي���ام 
ك��راف��ت. لتهريب ط��ن م��ن م���ادة 

قمع املعار�سني.
اأم���ر مر�سي  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر  ويف 
ب�����س��ح��ب ال��ب��الغ��ات امل��ق��دم��ة من 
بالرئا�سة  ال���ق���ان���ون���ي���ة  االإدارة 
بتهم  وم��ذي��ع��ني  �سحفيني  ���س��د 
كاذبة  اأخ��ب��ار  ون�سر  اإهانته  بينها 
اإن  يقولون  معار�سني  لكن  عنه، 
موؤيدون  قدمها  مماثلة  بالغات 
للرئي�س ال تزال قيد التحقيق اأو 

اأحيلت للق�ساء.
م��ن ج��ه��ة اخ����رى، اأح��ب��ط االأمن 
لتهريب  حماولة  ام�س  امل�سري، 
ُت�ستخدم يف  ن�سف طن من م��واد 
�سحراء  اإىل  املتفجرات  �سناعة 

�سيناء.
متطابقة  اأمنية  م�سادر  واأبلغت 
وو�سائل  ال�������س���ح���اف���ة  م���ن���دوب���ي 
االإعالم، اأن عنا�سراً من ال�سرطة 
امل�����س��ري��ة امل��ك��ل��ف��ة ب���ت���اأم���ني نفق 
)الرابط  حمدي  اأح��م��د  ال�سهيد 
ال�سوي�س و�سحراء  بني حمافظة 
�سيناء( متكنت، من �سبط �سيارة 
نقل حُمملة بن�سف طن من مادة 
�سناعة  يف  ت�ستخدم  التي  مورتر 

املتفجرات، ومت توقيف �سائقها.

•• القاهرة-وكاالت:

امل�سري  ال����ع����ام  ال���ن���ائ���ب  اأح�������ال 
بارزين  حت���ري���ري���ني  م�����س��وؤول��ني 
توجيه  ع��ل��ى  داأب�����ت  ���س��ح��ي��ف��ة  يف 
مر�سي  حممد  للرئي�س  انتقادات 
�سب  بتهمة  عاجلة  حماكمة  اإىل 
وقذف مدير مركز اأبحاث وياأتي 
اأح������داث مماثلة  غ���م���رة  ذل����ك يف 
املا�سية  القليلة  ال�����س��ه��ور  خ���الل 
عرفت اإحالة �سحفيني ومقدمي 
برامج تلفزيونية للمحاكمة بتهم 
ال�سب والقذف اأو ن�سر اأخبار كاذبة 
اأو  �سيا�سيني  اأو  الرئي�س  اإهانة  اأو 

م�سوؤولني حكوميني.
ق�سائية  مل�سادر  روي��رتز  ون�سبت 
القول اإن امل�ست�سار طلعت اإبراهيم 
عاما يف  نائبا  عينه مر�سي  ال��ذي 
اأ�سدر  ال��ث��اين  نوفمرب-ت�سرين 
رئ���ي�������س حترير  ب���اإح���ال���ة  ق�������رارا 
اليومية جمدي  الوطن  �سحيفة 
اجل���الد وم��دي��ر حت��ري��ره��ا عالء 
جنح  حم��ك��م��ة  اإىل  ال��غ��ط��ري��ف��ي 
اإح������دى حم���اك���م اجلنح  ال���دق���ي، 

بالقاهرة.

اجل����الد  اأن  امل�������س���ادر  واأ�����س����اف����ت 
وقذف  ب�سب  اتهما  والغطريفي 
ماجد عثمان مدير املركز امل�سري 
ال��ع��ام )ب�سرية(  ال����راأي  ل��ب��ح��وث 
وه���و وزي���ر ���س��اب��ق مب��ق��ال ن�سرته 
�سبتمرب-اأيلول  يف  ال�����س��ح��ي��ف��ة 
اأي����ام م��ن ا�ستطالع  ب��ع��د  امل��ا���س��ي 
اأن  فيه  وج��اء  املركز  ن�سره  للراأي 
يوافقون  امل�سريني  من   77%
على اأداء مر�سي، واأن %60 من 
اأ�سواتهم  �سيعطونه  ال��ن��اخ��ب��ني 
ن�سر  وقت  االنتخابات  اأجريت  لو 

اال�ستطالع.
وت���ع���ت���رب ا����س���ت���ط���الع���ات ال�������راأي 
ويرى  م�����س��ر،  يف  ول��ي��دة  �سناعة 
اأن ه��ام�����س اخل���ط���اأ يف  ال��ب��ع�����س 
بع�سها  واأن  ج��دا  كبري  اأب��ح��اث��ه��ا 

موجه �سيا�سيا.
لالإخوان  م��ع��ار���س��ون  وي�ستنكر 
امل�سلمني الذين جاء من �سفوفهم 
اإنها  يقولون  ما  مر�سي  الرئي�س 
اأخ����ون����ة ج����اري����ة ل��ل��ق�����س��اء، لكن 
يف  يتدخل  ال  اإن���ه  ي��ق��ول  الرئي�س 
عمل الق�ساء ويحرتم ا�ستقالله، 
ك��م��ا ينفي ا���س��ت��خ��دام امل��ح��اك��م يف 

وق����د مت  ���س��ي��ن��اء.  اإىل   ، اإي.ج������ي 
ال��ك�����س��ف ع���ن خم���زن ���س��ري بحي 
العري�س  م��دي��ن��ة  ���س��رق  ال��ك��رام��ة 
�سيناء  ���س��م��ال  )م��رك��ز حم��اف��ظ��ة 
اأق�سى �سمال �سرق البالد( يحوي 
امل�سادة  ال���ذخ���ائ���ر  م���ن  ك��م��ي��ات 
ل��ل��دب��اب��ات وال���ط���ائ���رات وم������واداً 

متفجرة.
زت قوات  ع�����زَّ ذل����ك،  غ�����س��ون  ويف 
باآليات  مدعومة  امل�سرية  االأم��ن 
ت�����واج�����ده�����ا عند  م�����ن  م�����درع�����ة 

انق�سام بجبهة الن�سرة
 بعد والء زعيمها للقاعدة

•• لندن-يو بي اأي:

اأن جبهة الن�سرة التي  ، ام�س  ذكرت �سحيفة ديلي تليغراف 
اإىل  انق�سمت  �سوريا،  �سمال  من  وا�سعة  اأج���زاء  على  ت�سيطر 
اإعالن زعيمها والءه لتنظيم القاعدة . وقالت  ف�سيلني بعد 
اإن بع�س مقاتلي جبهة  ال�سحيفة، نقاًل عن قادة متمردين، 
قوات  �سد  للقتال  االأمامية  اخلطوط  من  ان�سحبوا  الن�سرة 
لزعيمهم  ظهرهم  واداروا  حلب،  مدينة  يف  ال�سوري  النظام 
مناف�سة  ميلي�سيات  م��ن  جتنيدهم  ج��رى  اأن  بعد  ال�����س��وري، 
ولي�س  اأق���وى  وتنظيم  اأف�����س��ل  بتمويل  وع���ود  مقابل  اأخ���رى 
اأ�سيبوا  املقاتلني  ه��وؤالء  اأن  واأ�سافت  ايديولوجية.  الأ�سباب 
الن�سرة يف �سوريا، )اأبو  اإع��الن زعيم جبهة  اأم��ل منذ  بخيبة 
هيمنة  ع��ق��ب  ال��ق��اع��دة  لتنظيم  والءه  اجل������والين(،  حم��م��د 
اإىل  ال�سحيفة  ون�سبت  قيادتها.  على  العراق  من  املت�سددين 
تدير  ال��ت��ي  الق�سائية  اللجنة  رئ��ي�����س  ب��ن��ان،  جن��ي��ب  حم��م��د 
املحاكم املدنية واجلنائية يف مدينة حلب وحتظى بدعم كتائب 
اإن جبهة الن�سرة انق�سمت، ودعم  املتمردين الرئي�سية، قوله 
بع�س مقاتليها بيان اجلوالين حول الوالء للقاعدة وعار�سه 

اآخرون، كما ان�سحبت اجلبهة اأي�ساً من نظام املحاكم .

رئي�ش ميامنار يزور 
الواليات املتحدة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

و����س���ل رئ��ي�����س م���ي���امن���ار ث���ني �سني 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  اإىل 
ام�س االثنني يف اأول زيارة يقوم بها 
رئي�س من هذا البلد للبيت االأبي�س 
عدد  خ�سية  و���س��ط  ع��ام��ا،   47 منذ 
م��ن اجل��م��اع��ات احل��ق��وق��ي��ة وبع�س 
يكون  اأن  م���ن  االأم���ريك���ني  ال���ن���واب 
اأوباما  ب����اراك  االأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س 
اأ���س��رع مم��ا يجب  ق��د حت��رك ب�سكل 
بالعالقات  منذ حتقيق تقدم مثري 
من  ق��رن  ن�سف  بعد   2011 �سنة 
اأوباما  ويبحث  الع�سكري.  احل��ك��م 
عددا من امللفات املهمة التي تخ�س 
االإن�سان  وح���ق���وق  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
وقال  البلدين.  بني  التعاون  و�سبل 
االأبي�س  ال��ب��ي��ت  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث 
جاي كارين يف بيان �سابق اإن اأوباما 
الرئي�س  م���ع  ي��ن��اق�����س  الأن  ي��ت��ط��ل��ع 
الكثرية  ال����ت����ح����دي����ات  ����س���ني  ث�����ني 
تنمية  ج��ه��ود  ت��واج��ه  ال��ت��ي  املتبقية 
التوترات  ومعاجلة  الدميقراطية 
ال���ط���ائ���ف���ي���ة وال����ع����رق����ي����ة وت���وف���ري 
بلده  ل�سعب  االقت�سادية  ال��ف��ر���س 
للواليات  مي��ك��ن  ك��ي��ف  وا�ستك�ساف 
املتحدة اأن متد يد العون . وجاء يف 
بيان البيت االأبي�س اأي�سا اأن اأوباما 
�سيوا�سل حث هذه الدولة االآ�سيوية 
على اإجراء اإ�سالحات مع خروجها 
عن  ف�سال  الع�سكري،  احل��ك��م  م��ن 
يف  ل��ب��الده  حليف  تعزيز  حم��اول��ت��ه 
وحماولة  لل�سني  اخللفية  ال�ساحة 

الدفاع عن حقوق االإن�سان.
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العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1388 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- تعلب ال�سحراء ملقاوالت البناء ذ.م.م  جمهول حمل 
.ذ.م.م وميثله: مروان  �س  ميك�س  كلر  التنفيذ/  ان طالب  االقامة مبا 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليكم  امل���ازم   قد  ن��ور  حممد احمد 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17891( درهم اىل طالب 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه     . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/43 تنفيذ عمايل
���س.ذ.م.م  جمهول حمل  النجوم للمقاوالت  املنفذ �سده/1- جناح  اىل 
اأق��ام عليكم  �سينغ  قد  �سوكاه  التنفيذ/ هاربرات  ان طالب  االقامة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)14762( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�سافة اىل مبلغ 
889 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/172  ا�ستئناف عمايل  
حمل  جمهول  عمار  عبداللطيف  رزق  -�سابر   1  / �سده  امل�ستاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /ال�سيوف الذهبية للمقاوالت �س.ذ.م.م وميثله: 
ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�سادر  امل����ازم  ق��د ا�ستاأنف  ن��ور  م���روان حممد اح��م��د 
بالدعوى رقم 2011/1445 عمايل جزئي بتاريخ 2012/1/24 وحددت لها 
جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/13 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة  
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      

مذكرة   اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/541  ا�ستئناف جتاري  

ذ.م.م   البناء-  مل��ق��اوالت  �سبت  بن  -�سركة   1  / �سده  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف /حم��م��د جعفر حممد  ان  االق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
عبداهلل الزرعوين    قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم 2011/339 جتاري كلي   بتاريخ 2012/5/8 وحددت لها جل�سه 
بالقاعة   �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/6/3 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/204 عقاري كلي              

اىل املدعى عليهما  /1-  ب�ست هومز االمارات العقارية 2- بارامونت ريل �ستيت 
)����س.ذ.م.م(  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / جليل الرحمن وميثله: 
ريا�س عبداملجيد حممود الكبان قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  وال���زام  عليها  وامل��دع��ي  امل��دع��ي  ب��ني  العقد  بف�سخ 
)261.901 درهم( والفائدة بواقع 9% من تاريخ ا�ستالم املبلغ والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/27 ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة   9:30
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل .  
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/547 جتاري كلي              
اىل املدعى عليه /1-  يونيفر�سال ا�ستوديو�س- دبي الند  جمهول حمل 
خالد  ل�ساحبها-  للم�ساحة  العا�سمة  موؤ�س�سة   / املدعي  ان  مبا  االقامة 
خليل خالد املريخي  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب 
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  متخ�س�س  خبري 
املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/11 ال�ساعة 
ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة   9:30
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .  
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/326 جتاري كلي              
.ذ.م.م وميثلها حميى  املدعى عليه /1-  �سربا لتجارة االحذية �س  اىل 
حممد �سريف ابو جنمي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / وكالة 
قد  حم��م��ود   حممد  حممود  علي  وميثله:  واالع���الن  للدعاية  �ساك�سي 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري ح�سابي متخ�س�س    
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/11 ال�ساعة 9:30 بالقاعة 
ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10798 بتاريخ  2012/5/21      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/33 جتاري كلي              
اىل املدعى عليه /1-  ام اك�س ان ميدل اي�ست- �س ذ.م.م - منطقة حرة  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / ابا لاللكرتونيات �س ذ.م.م- وميثلها املدير- ا�سماعيل احمد 
ال عبا�س قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)430000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع %12 
بالنفاذ  الدين جتاري و�سمول احلكم  التام كون  ال�سداد  تاريخ اال�ستحقاق وحتى  من 
ال�ساعة 9:30  املوافق 2013/6/11  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املعجل بالكفالة. 
بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل . ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/778    جت كل - م ت- ب- اأظ

ل�ساحبها  والنارية  املائية  الدراجات  لتاجري  االمريي  يحيى  موؤ�س�سة  مدعي/ 
عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  االمريي  حممد  عبداهلل  عبدالكرمي  يحيى 
اجني يحيى منحر ب�سراوي اجلن�سية: م�سر مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 
منحر  يحيى  اعالنه/اجني  املطلوب  تعوي�س  اىل  باال�سافة  درهم   326.500
ب�سراوي اجلن�سية: م�سر عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى،  اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/605 جتاري   كلي  

اىل املحكوم عليه/ نا�سر الفا�سي العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/5/14م 
اع��اله ل�سالح / حممد  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  ه��ذه احلكمة يف  قد حكمت عليك 
احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  اخل���وري  حممد  عبداللطيف  دروي�����س 
بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا  وقدره 340.000 درهم ) ثالثمائة واربعون 
الف درهم( والفائدة التاخريية عن املبلغ املحكوم به اعاله وذلك بواقع 5% �سنويا من 
تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2013/3/12 وحتى ال�سداد التام مبا ال يجاوز ا�سل الدين، 
والزمت املدعى عليه بامل�ساريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة، ورف�ست ماعدا 
ذلك من طلبات. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/5/19 حكما قابال 

لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/�سلطان را�سد النيادي              
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1035 جتاري جزئي  

انه  نعلمك  بالن�سر  العنوان:  للمقاوالت  االم���ارات  ميب  موؤ�س�سة  عليه/  املحكوم  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/5/13م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاله ل�سالح / موؤ�س�سة احلركة التجارية  بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: 
الفا  بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )19.018 درهم( ت�سعةع�سر 
وثمانية ع�سر درهما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى يف 2012/8/2 
حتى ال�سداد التام مبا ال يجاوز املبلغ املحكوم به وت�سمينها الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
مائتي درهم مقابل اتعاب حماماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات. �سدر بتوقيعي وختم 
املحكمة بتاريخ املوافق 2013/5/19 حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
اعالن حكم يف الق�سية رقم 2013/538 احوال �سخ�سية

انه  بالن�سر نعلمك  العنوان:  ال�سومال  املحكوم عليه/ عبدالرحمن مو�سى عمر-  اىل 
بتاريخ 25 جمادى االخره 1434ه�  املوافق 2013/5/5م قد حكمت عليك هذه احلكمة 
بالالآتي:  / فاطمة حممود جامع  املدعية  ل�سالح  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري يف حق املدعى عليه مبا يلي: 1- بتطليق املدعية/ 
فاطمة حممود جامع من زوجها املدعى عليه/ عبدالرحمن مو�سى عمر طلقة اوىل 
بائنة لل�سرر ال حتل له بعدها اال بعقد و�سداق جديدين، وعليها اح�ساء عدتها من 
تاريخ �سريورة هذا احلكم باتا. 2- الزامه املدعى عليه مب�سروفات الدعوى.   حكما 
قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  �سدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/16م.
�سالح مبارك كلفوت الرا�سدي

قا�سي حمكمة ابوظبي البتدائية   

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم   2193 /2011 تنفيذ  عمايل

اىل املحكوم عليه /با�ست�سن كورنر لال�ست�سارات الهند�سية- االمارات عنوانه: 
بالن�سر- قد �سدر �سدك حكم يف الق�سية رقم 2011/228 ل�سالح املدعي /انا 
بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  ومبا  الفلبني   با�سيالن-  ايفالورو�سا  لي�سائي 
تنفيذ احلكم املذكور، ودفع الر�سم املحدد لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه 
كاالآتي: مطالبة مالية+جواز �سفر + تذكرة �سفر 1- املبلغ املطلوب حت�سيله: 
89.301  درهم ب- ر�سم الت�سريح : ج-  املجموع : 89.301 درهم اماراتي. لذا 
فانت مكلف باحل�سور  امام هذه املحكمة للجل�سة املحددة يف ال�ساعة )9.00( 
من �سباح يوم 2013/5/29م، لتنفيذ ما ذكر اعاله ويف حال تخلفك عن ذلك 
بتوقيعي  �سدر  املنا�سبة.    القانونية  االج���راءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  ف��ان 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/15م.
 القا�سي/جمال الدين وداعة   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
        ادارة التنفيذ

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 89 /2013   عم كل- م ع- ب- اأظ

مدعي/ طارق م�سطفى الطيبي اجلن�سية: �سوريا مدعي عليه: ويلن�س جاردن لتجارة 
االدوات ال�سحية وميثلها احمد حممد جمعه اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: 
جمعة  حممد  احمد  ملالكها  جروب  انزو  اعالنهما/1-  املطلوب  عمالية    م�ستحقات 
حميد الهنائي اجلن�سية: االمارات 2-  ويلن�س جاردن لتجارة االدوات ال�سحية وميثلها 
احمد حممد جمعه اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/6/9 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية الكائنة مبدينة حممد بن زايد �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 536 /2013   جت جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ حممد عبدالعظيم يو�سف ف�سل اهلل اجلن�سية: م�سر مدعي عليه: 
غامن عالء الدين ح�سني عداي اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ 60000 درهم املطلوب اعالنه/ غامن عالء الدين ح�سني عداي 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات   اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/23 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
بوا�سطة وكيل معتمد  او  �سخ�سيا  االداري     املركز  الكائنة  االبتدائية  العني 
اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 213 /2013   عم جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ حممد كرمي �سخي اجلن�سية: باك�ستان مدعي عليه: موؤ�س�سة حممد 
مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  البال�سرت  العمال  ب�سري 
عمالية- رواتب متاخرة- مكافاة نهاية اخلدمة- الغاء االقامة- تذكرة �سفر 
املطلوب اعالنه/موؤ�س�سة حممد ب�سري العمال البال�سرت اجلن�سية: االمارات 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/26 املوافق  االحد  يوم 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية 
الكائنة املركز االداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/19
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10798 بتاريخ 2013/5/21     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

           يف الدعوى رقم 2012/879  جتاري كلي
اىل املدعى عليهم/ 1- بي ام جي ميدل اي�ست ديفلومبنت �س.ذ.م.م 2- ترينت كابيتال جي ام بي ات�س اآند 
�سي او دبي �سبورت�س �سيتي كي جي 3- كارل جريد وولريت/ ب�سفته كفيل �سخ�سي مت�سامن للت�سهيالت 
املمنوحة للمدعي عليها االوىل بي ام جي ميدل اي�ست ديفلومبنت �س ّذ.م.م  واملدعى عليها الثانية ترينت 
كابيتال ج��ي ام ب��ي ات�س ان��د���س��ي    جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / بنك ابوظبي ال��ت��ج��اري    قد 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/11 احلكم التمهيدي التايل:    
امل�سرفيني  بندب جلنة ثالثة من اخل��رباء  واملتقابلة  اال�سلية  الدعويني  الف�سل يف  املحكمة وقبل  حكمت 
بديوان �سمو احلاكم تكون مهمتها االطالع على اوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم 
فيها واالنتقال اىل مقر البنك املدعى ا�سليا ان لزم االمر تو�سال اىل 1- بيان قيمة الت�سهيالت االئتمانية او 
القر�س 2- عالقة املدعى عليهما الثالث والرابع 3- قيمة املبالغ التي قد مت �سدادها من الت�سهيالت 4- بني 
لذا حدث اي اخالل بني الطرفني ، وحددت امانة خربة وقدرها خم�سة واربعون الف درهم على ذمة اتعاب 
وم�ساريف اخلبري والزمت املدعيني ب�سدادها.    .وحددت  لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/6/10 

  ch.2.E.21 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10798 بتاريخ 2013/5/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/177 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة بال�س بروبرتي ذ. م.م   جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ لوؤي اورفلى وميثله: احمد �سيف ماجد بن �سامل املطرو�سي  
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2011/1206 عقاري كلي يوم االربعاء 
بتايخ 2012/11/21 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك : 1- بف�سخ التعاقد )ا�ستمارة 
درهم(   438674( وق���دره  مبلغ  ب�سداد  وال��زام��ك��م  ال��دع��وى  مو�سوع  احل��ج��ز( 
او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر  التنفيذ  وت�سليمه اىل طالب 
هذا االعالن. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ الن�سر هذا االعالن..
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 339 /2013   مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ النجاح لتاجري ال�سيارات وكيال عنه/ع�سام جنيب االفندي/ �سوريا     
اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: �سامل مراد بخ�س عي�سى اجل�سنية: باك�ستان 
مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 36100 درهم  املطلوب اعالنه/ �سامل 
مراد بخ�س عي�سى اجل�سنية: باك�ستان   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
 2013/5/28 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية الكائنة املركز االداري �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  

2013/5/19
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
   يف الدعوى رقم 2013/616 جتاري كلي

ريتلي  العقارية  ام  بيه  جمموعة  �سركة   -1/ عليهما  املدعى  ال�سادة 
اىل  باال�سارة  لال�ستثمار-  �سامل  بن  �سركة   -2 )ذ.م.م(  مينا  جروب- 
قرار ندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة اعاله نفيدكم علما بانه 
تقرر عقد اجتماع اخلربة االول يوم الثالثاء املوافق 2013/6/4 يف متام 
ال�ساعة )1( ظهرا وذلك مبقر ادارة اخلرباء الكائن يف مدينة ابوظبي- 
�سارع املرور- منطة الزعفوانه- ال�سارع الفرعي رقم )13(  مقابل  �سوق 

االمارات العام.
اخلبري احل�سابي

اعالن اجتماع خربة

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2012/639م بالن�سر

اىل املدعي عليه: الق�سر العيناوي للديكور وميثله خالد حممد ر�سا متويل  العنوان:   
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2013/5/13 املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
اللجنة غيابيا. النيادي -حكمت  املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح/ �سيف حممد مطر 

ال�سواغل  من  خالية  للمدعي  وت�سليمها  املوؤجرة  العني  من  عليها  املدعى  باخالء 
امل�ستحقة عليها عن من 2012/3/10 وحتى  الزمتها ب�سداد االجرة  واال�سخا�س كما 
تاريخ االخالء الفعلي وذلك بح�سب القيمة االيجارية ال�سنوية املتفق عليها وقدرها 
21000 درهم م�سافا اليها  الزيادة مدة القانونية ومقدارها 5% والزمتها بتقدمي برادة 
ذمة عن ا�ستهالك املاء والكهرباء وبامل�ساريف.    يكون احلكم ال�سادر من اللجنة نهائيا 
اذا  مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف درهم. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

2013/5/20م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10798 بتاريخ 2013/5/21    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة:  �شياء ال�شم�س لتجارة البال�شتيك   )�س.ذ.م.م(.
املرر  دي��رة-  ال�سام�سي-  عمران  احمد  علي  حممد  ملك   301 رق��م  مكتب  العنوان: 
القيد  رق��م    635123 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�سكل 
بال�سجل التجاري: 1054947 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه 
اأع��اله، وذلك  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  قد مت 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2011/4/10 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2011/4/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
عبداهلل  ملك   204 رق��م  مكتب  العنوان:  واملحا�شبة  للتدقيق  اجلــريودي  املعني 
ال�سعايل )روكي للعقارات( ديرة- هور العنز  هاتف: 2389721 04 فاك�س/2389722 
من  يوماً   )45( خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04

تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10798 بتاريخ 2013/5/21    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي: اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة
 العنوان: مكتب رقم 204 ملك عبداهلل ال�سعايل )روكي للعقارات( ديرة- هور 
العنز  هاتف: 2389721 04 فاك�س/2389722 04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
اأعاله لت�سفية    �شياء  االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
ال�شم�س لتجارة البال�شتيك)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2011/4/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2011/4/10  
مكتبه  املعني يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من 
امل�ستندات  ك��اف��ة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  1078 بتاريخ 2013/5/21   
 اعالن عن بيع العقارات باملزاد العلني

يف الق�سية رقم 2003/840 تنفيذ
العقار )عمارة(  التنفيذ عن بيع  راأ�س اخليمة االبتدائية- دائرة  تعلن حمكمة 
مبنطقة  الكائنة   1976/3861 رقم  وثيقة  طوابق-  وث��الث  ار�سي  من  واملكونة 
احلديبة باملزاد العلني والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه/ حممد علي الواحدي 
ظهرا..  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف  2013/6/2م   املوافق  االثنني  يوم  وذل��ك 
والقيمة التقديرية للعقار  )2572821( درهم وعلى ان يكون البيع باأعلى �سعر يف 
اجلل�سة، علما بان قيمة التاأمني 20% تدفع نقداً.    فعلى من يرغب باال�سرتاك 
ال��دوام الر�سمي وحتى  اثناء  التنفيذ  او االط��الع مراجعة دائ��رة  او االعرتا�س 

جل�سة املزاد املذكورة.
رئي�س ق�سم التنفيذ

حكومة را�س اخليمة
 دائرة املحاكم
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جي�ش باك�ستان يرقب خطوات التقارب مع الهند فنزويال ترغب يف التطبيع الكامل مع وا�سنطن 
 •• ا�صالم اباد-رويرتز:

اأطاح جي�س باك�ستان القوي بنواز �سريف من من�سب رئي�س الوزراء قبل 14 عاما وقيد يديه واأجربه على االقامة 
يف املنفى ثم عاد �سريف لنف�س املن�سب االن ويرقب اجلي�س كل خطواته خا�سة خطوات مقررة لتخفيف التوتر 
مع الهند. ح�سل حزب الرابطة اال�سالمية الباك�ستانية جناح نواز �سريف على 124 مقعدا من بني 272 مقعدا 
كان يجري التناف�س عليها يف االنتخابات الربملانية التي اأجريت هذا ال�سهر وح�سل حزب ال�سعب الباك�ستاين اأقرب 
املناف�سني على 31 مقعدا فقط يف اأول ت�سليم دميقراطي لل�سلطة منذ ا�ستقالل باك�ستان عام 1947. لكن �سريف 
يرث بلدا �سبه مفل�س ظل اجلي�س يحكمه الكرث من ن�سف تاريخه املمتد 66 عاما. كما اأن البالد تواجه متردا من 
طالبان وعنفا طائفيا وانقطاعا يوميا للكهرباء ومعدل بطالة مرتفعا جدا بني �سكانها البالغ عددهم 180 مليون 
ن�سمة. وقال �ساه زاد ت�سودري وهو �سابط �سابق بالقوات اجلوية لدى باك�ستان العديد من امل�ساكل التي يحتاج فيها 
�سريف امل�ساعدة والدعم من كل االطراف مبا يف ذلك اجلي�س. وال�سوؤال االن هل �سيمنح اجلي�س �سريف احلرية 
الالزمة لفعل كل ما يريد اأكرب م�سدر لالحتكاكات املحتملة ما يهدف اليه من تعزيز التجارة والعالقات مع الهند 

وخا�س البلدان ثالث حروب منذ اال�ستقالل عن بريطانيا اثنان منها ب�سبب اقليم ك�سمري املتنازع عليه.

•• كراكا�س-وكاالت:

اأعلن وزير اخلارجية الفنزويلي اإليا�س جاوا 
رغبة البالد يف اإعادة العالقات الدبلوما�سية 
معتربا  كامل،  ب�سكل  املتحدة  ال��والي��ات  مع 
تعيني كراكا�س لقائم باأعمال رئي�س بعثتها 
االأخرية  االآون��ة  يف  بوا�سنطن  الدبلوما�سية 
دل��ي��ال ع��ل��ى ذل����ك. وق����ال ج����اوا يف مقابلة 
تلفزيونية اإن خطوة تعيني كليك�ستو اأورتيغا 
تكون  اأن  ميكن  بوا�سنطن  باالأعمال  قائما 
ال�����س��ف��ريي��ن. م�سيفا هذه  الإع����ادة  م��ق��دم��ة 
يفهموا  حتى  االأم��ريك��ي��ني  لل�سا�سة  ر�سالة 

اأطلقت  ج����اوا،  ت�سريحات  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن 
ال�������س���ل���ط���ات ال���ف���ن���زوي���ل���ي���ة �����س����راح ج����رنال 
اتهامات  اأع��ق��اب  يف  �سجن  م��ع��ار���س،  �سابق 
اأع������م������ال ع����ن����ف بعد  ب���ال���ت���ح���ري�������س ع����ل����ى 
ال���ب���الد. وقال  ال��رئ��ا���س��ي��ة يف  االن���ت���خ���اب���ات 
اجل����رنال امل��ت��ق��اع��د اأن��ط��ون��ي��و ري��ف��ريو بعد 
 . �سحتي  على  فقط  ���س��اأرك��ز  االآن  اإط��الق��ه 
اأعمال  بالتحري�س على  زال متهما  لكنه ال 
ع��ن��ف، ت��ق��ول احل��ك��وم��ة اإن���ه���ا اأ����س���ف���رت عن 
واإ�سابة  االأق���ل  على  اأ�سخا�س  ت�سعة  مقتل 
ني�سان-  14 انتخابات  اأعقاب  يف  الع�سرات، 

اأبريل الرئا�سية.

رغبة فنزويال يف تطبيع العالقات من خالل 
ملاذا؟  الدبلوما�سية،  ال�سلطات  اأعلى  تعيني 
�سريك  اأك��رب  مازالت  املتحدة  ال��والي��ات  الأن 
جتاري لنا وُيذكر اأن اخلالفات بني كراكا�س 
ووا�سنطن خالل فرتة حكم الرئي�س الراحل 
هوغو �سافيز التي ا�ستمرت 14 عاما جعلت 
الدولة  ل��دى  �سفري  ب��ال  البلدين  م��ن  ك��ال 
االأخرى. و�سبق للرئي�س الفنزويلي اجلديد 
نيكوال�س مادورو اأن اأبدى رغبته يف حت�سني 
العالقات  م��ادام��ت  وا�سنطن  مع  العالقات 
الواليات  اتهم  ولكنه  االح��رتام  على  قائمة 

املتحدة بال�سعي لزعزعة ا�ستقرار بالده.

اإحالة �سهر الغنو�سي على القطب الق�سائي يف ق�سايا ف�ساد مايل
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اأحالت النيابة العمومية اأم�س االثنني وزير اخلارجية ال�سابق و�سهر 
ال�سالم،  عبد  رفيق  االإ�ستالمية  النه�س������ة  حركة  زعي������م  الغنو�س�����ي 
اأجل  الق�سائي يف ق�سايا ف�ساد مايل، وذلك من  القطب  اأنظار  على 
ا�ستغالل  ل�سبهة  اجل��ن��ائ��ّي��ة  املجلة  م��ن   96 بالف�سل  متعلقة  تهم 

موظف عمومي ل�سفته لتحقيق فائدة دون وجه قانوين واالإ�سرار 
باالإدارة. 

ق�سايا  مبلفات  يعنى  خا�سة  حمكمة  مبثابة  الق�سائي  وال��ق��ط��ب 
العدالة  م�سار  �سياق  يف  اإح��داث��ه  مت  ق��د  و  االإداري  و  امل���ايل  الف�ساد 
االنتقالية للنظر يف ق�سايا الف�ساد املايل واالإداري التي تورط فيها 

رموز النظام ال�سابق

اجلي�ش النيجريي يوا�سل مطاردة بوكو حرام  طالبان تن�شر كامل مقاتليها ل�شن اعتداءات

•• اأبوجا-وكاالت:ع�سرات القتلى يف هجوم انتحاري باأفغان�ستان

دخ��ل��ت احل��م��ل��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة غري 
اجلي�س  ي�سنها  ال��ت��ي  امل�����س��ب��وق��ة 
ال��ن��ي��ج��ريي ���س��د ج��م��اع��ة بوكو 
ال�������س���اد����س، ام�س  ي��وم��ه��ا  ح�����رام 
احلكومة  ع���ر����س  م���ع  االث����ن����ني، 
عفوا عن عنا�سر اجلماعة الذين 
اجلي�س  واأع����ل����ن   . ي�����س��ت�����س��ل��م��ون 
مقتل 17 �سخ�سا اأم�س االأول يف 
خام�س يوم من العملية الع�سكرية 
ت�ستهدف �سحق بوكو حرام  التي 
يف ���س��م��ال ����س���رق ال����ب����الد. وق���ال 
ب��ا���س��م اجل��ي�����س العميد  امل��ت��ح��دث 
العملية  اإن  اأول��وك��ول��ي��د  ك��ري�����س 
ا�ستمرت االأحد مع خروج دوريات 
لتاأمني البلدات والقرى، م�سيفا 
قتل 14 اإرهابيا واعتقل ع�سرون 
ثالثة  وقتل  ي��ف��رون،  كانوا  فيما 
واعترب  ���س��ب��ع��ة  واأ����س���ي���ب  ج���ن���ود 
املفقودين  ع��داد  جندي واح��د يف 
اخلا�سة  ال���ق���وات  اأن  واأو����س���ح   .
ع��ل��ى قواعد  ه��ج��وم��ه��ا  ت��وا���س��ل 
االإرهابيني بينما توا�سل دوريات 
ع�سكرية تاأمني املدن والقرى يف 
واأغلق  الت�سلل.  عمليات  مواجهة 
اجلي�س اأم�س مدينة مايدوغوري 
ب��ورن��و يف �سمال  ع��ا���س��م��ة والي���ة 
�سرق البالد، وفر�س حظرا تاما 
للتجول يف اإطار حملته �سد بوكو 
حرام، مما ت�سبب يف ارتفاع اأ�سعار 
احل�سار  ب�سبب  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد 

الذي تفر�سه ال�سلطات.
اأحياء  يف  للتجول  حظر  واأع��ل��ن 

•• كابول-وكاالت:

�سخ�سا   14 اإن  ال�����س��رط��ة  ق��ال��ت 
�سيا�سي  ب��ي��ن��ه��م  م���ن  االأق�����ل،  ع��ل��ى 
حم��ل��ي ب����ارز، ق��ت��ل��وا واأ���س��ي��ب عدد 
اآخ����ر، يف ه��ج��وم ان��ت��ح��اري �سمايل 

افغان�ستان.
باغالن  اإقليم  ال�سرطة يف  وذك��رت 
نف�سه  االنتحاري فجر  املهاجم  اإن 
عند دخول مقر املجل�س املحلي يف 

عا�سمة االإقليم بويل خومري.
الهجوم  يف  ال���ق���ت���ل���ى  ب����ني  وم������ن 
حاجي  حمليا  امل��ع��روف  ال�سيا�سي 
اإن  ال�سرطة  وق��ال��ت  خ���ان.  ر���س��ول 
امل���ه���اج���م ا����س���ت���ه���دف ر�����س����ول خان 
�سارواري،  ب��الل  وق���ال  ب��ال��ه��ج��وم. 
اإن  ك��اب��ول،  �سي يف  ب��ي  ب��ي  مرا�سل 
ر�سول خان يعد من كبار املناه�سني 

لطالبان يف االقليم.
املحلي  امل��ج��ل�����س  يف  ع�����س��و  وق�����ال 
يرتدي  ك���ان  امل��ف��ج��ر  اإن  ل��ب��اغ��الن 
الزعيم  لقاء  وطلب  ع�سكريا،  زي��ا 

املحلي قبل تفجري نف�سه.
خم�سة  ال����ه����ج����وم  يف  واأ������س�����ي�����ب 
اأ�سخا�س على االأق��ل وق��ال حممد 
الربملان  ع�����س��و  زادة  غ��ن��ي  زه����ري 
املحلي يف باغالن لوكالة ا�سو�سيتد 
اإن ر�سول كان قد تلقى عدة  بر�س 

تهديدات بالقتل.
اأخ������رى، ق����ال متحدث  م���ن ج��ه��ة 
با�سم وزارة الدفاع االأفغانية، ام�س 
كامل  اأق��ف��ل��ت  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  اإن 

معقال  ت���ع���ت���رب  ال����ت����ي  امل����دي����ن����ة 
ق��ي��ام اجلي�س  ب��ه��دف  ل��ل��ج��م��اع��ة 
ب��ع��م��ل��ي��ات خ��ا���س��ة . وق��ط��ع��ت كل 
الكنائ�س  اإىل  امل����وؤدي����ة  ال���ط���رق 
اإال من  م��ق��ف��رة  امل��ن��ط��ق��ة  وب����دت 

دبابات اجلي�س.
املجال  ي��ع��م��ل يف  م�����س��وؤول  وق����ال 
االإغ����اث����ي رف�����س ذك����ر ا���س��م��ه اإن 
متاما  مقطوعة  ال��ه��ات��ف  �سبكة 
موؤكدا اأنه مل يتمكن من االت�سال 
باأي من طواقمه يف واليتي بورنو 
اأحد  اإبراهيم يحيى  ويوبي وقال 
طابور  هناك  مايدوغوري  �سكان 

باك�ستان،  يف  ال��دي��ن��ي��ة  م��دار���س��ه��ا 
ون���������س����رت ك�����ام�����ل م���ق���ات���ل���ي���ه���ا يف 
اأفغان�ستان ل�سن الهجمات، يف ظل 
الدويل  التحالف  ق���وات  ا�ستعداد 
العام  ال��ب��الد يف  ل��الن�����س��ح��اب م��ن 

.2014
االأفغانية  ونقلت �سحيفة )خاما( 
ال����وزارة زاهر  با�سم  امل��ت��ح��دث  ع��ن 
ع��ظ��ي��م��ي، ق��ول��ه ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني يف 
فقد  ملعلوماتنا،  وف��ق��اً  اإن��ه  ك��اب��ول، 
مدار�سها  ك��اف��ة  ط��ال��ب��ان  اأغ��ل��ق��ت 

�ساحنات حمملة باملواد االأ�سا�سية 
طويل جدا على طول طريق باغا 
بع�س  وي��ق��ول  ال�سمال،  اجت��اه  يف 
التوجه  اإنهم منعوا من  �سائقيها 
اإىل ال�سمال خ�سية اأن تقع بع�س 
امل�����واد ب���ني اأي�����دي ب��وك��و ح����رام . 
االأ�سا�سية  امل��واد  يف  النق�س  وب��داأ 
والوقود يطاول مدينة غومبورو 
نغاال عند حدود الكامريون حيث 
تدفقهم خوفا  النازحون  يوا�سل 

من الغارات اجلوية.
يرتكب  اأن  ال�������س���ك���ان  وي��خ�����س��ى 
التاجر  وق��ال  جت����اوزات،  اجلي�س 

الدينية يف باك�ستان ون�سرت كامل 
ل�سن  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  يف  م��ق��ات��ل��ي��ه��ا 

الهجمات امل�سّلحة واالنتحارية .
تتوقع  طالبان  حركة  اأن  واأ���س��اف 
انت�ساراً يف العام 2014، وبالتايل 
ف���ق���د ن�������س���رت ك�����ل م���ق���ات���ل���ي���ه���ا يف 
اأفغان�ستان حماولة منها لل�سيطرة 
قوات  م��غ��ادرة  ب��ع��د  ال�سلطة  ع��ل��ى 
)الناتو(  االأط��ل�����س��ي  ���س��م��ال  ح��ل��ف 
اأن  ذك��رت  ال�سحيفة  لكن  للبالد. 
يوؤكدون  االأفغان  الدفاع  م�سوؤويل 

اأدامو  حزقيال  مايدوغوري  من 
عائلتي  م���ع  م���ن���زيل  يف  ���س��اأب��ق��ى 
الأنني اأخاف كيفية تنفيذ اجلنود 
املدنيني  يعاملون  فهم  ملهمتهم. 

بق�سوة .
وغ��ال��ب��ا م��ا ات��ه��م��ت ق���وات االأمن 
حقوق  ب���ان���ت���ه���اك  ال���ن���ي���ج���ريي���ة 
االإن�سان خالل قمعها بوكو حرام 
هيومن  م��ن��ظ��م��ة  اأف��������ادت  ح���ي���ث 
بوكو  هجمات  اأن  ووت�����س  رايت�س 
جانب  م��ن  لها  والت�سدي  ح���رام 
قوات االأمن اأ�سفرت عن 3600 

قتيل منذ عام 2009.

لطالبان  التمرد  ن�ساط  زي���ادة  اأن 
ل��ن ي��ك��ون ل��ه ت��اأث��ري ع��ل��ى الو�سع 
االأمني يف اأفغان�ستان، الأن م�سّلحي 
ط��ال��ب��ان ال مي��ل��ك��ون ال���ق���درة على 

مواجهة قوات االأمن االأفغانية.
وقال املتحدث اإن م�سلحي طالبان 
الهجمات  ����س���ّن  م���ن  ���س��ي��ت��م��ك��ن��ون 
الكبرية يف االأقاليم ال�سرقية على 
احلدود مع باك�ستان، غري اأن قوات 
ملواجهة  ج��اه��زة  االأفغانية  االأم���ن 

هذه الهجمات.
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اتهم زعيم تنظيم اأن�سار ال�سريعة 
باأبي  امللقب  ح�سني  ب��ن  اهلل  �سيف 
عيا�س احلكومة التون�سية بارتكاب 
فعل  رد  اأول  ذل��ك يف  و  احلماقات، 
الداخلية منع  وزارة  ق��رار  له على 
ال�سريعة  اأن�����س��ار  م��وؤمت��ر  ان��ع��ق��اد 

بالقريوان يوم االأحد 19 ماي. 
اإىل  ال�سلفي  ال��ت��ي��ار  اأن�����س��ار  ودع���ا 
وموا�سلة  هلل  وال��ت��وا���س��ع  ال��ث��ب��ات 
والدعوة  ال��دي��ن  ن�سر  على  العمل 
م��ن �سد  يلقونه  م��ا  اإىل اهلل رغ��م 

من طرف الطاغوت ح�سب قوله.
وقال اأبو عيا�س يف ت�سجيل �سوتي 
الر�سمية  ال�����س��ف��ح��ة  ع��ل��ى  ن�����س��ر 
ع���ل���ى موقع  ال�����س��ري��ع��ة  الأن�������س���ار 
الفاي�س  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
ب���وك، م��وج��ه��ا ك��الم��ه اإىل اأع���وان 
الطواغيت   ا���س��م��اه��م  م���ن  االأم�����ن 
ال��ن��ا���س بال�سكر،  اأح���ق  ال��ي��وم  اأن��ت��م 
فقد ارتكبتم من احلماقات ما كان 
واإغنائنا عن  دعوتنا  ن�سر  �سببا يف 
االإ�سهار مللتقانا، ف�سكراً على الغباء 

واحلماقة'.
 واأكد اأبو عيا�س اأن اأن�سار ال�سريعة 
ما�سية يف برناجمها وطموحاتها ، 
ق��ائ��ال اإّن��ه��ا دع���وة ال ت��ت��وق��ف على 
االأ���س��خ��ا���س ول���ن ت��ه��زم اأب����دا اأمام 
جحافل احلاقدين واملعادين، وفق 

تعبريه.

االإعالم  و�سائل  عيا�س  اأب��و  ودع��ا   
حما�سبون  اأن��ه��م  ي��ت��ذك��روا  اأن  اإىل 
اأو  اأي��دي��ه��م  تكتبها  كلمة  ك��ل  على 
ت��ت��ل��ف��ظ ب��ه��ا األ�����س��ن��ت��ه��م ق��ائ��ال اأن 
رغم  ب��اق  ال�سريعة  اأن�سار  تنظيم 

كل �سيء و�سيوا�سل ن�ساطاته.
القريب  عيا�س  اأب��و  اأّن  اإىل  ُي�سار   
عن  اختفى  ال��ق��اع��دة،  تنظيم  م��ن 
املا�سي،  ���س��ب��ت��م��رب  م��ن��ذ  االأن����ظ����ار 
التون�سية  ال�����س��ل��ط��ات  وت�����س��ت��ب��ه 
بوقوفه وراء الهجوم على ال�سفارة 
�سبتمرب  ت��ون�����س يف  االأم��ري��ك��ي��ة يف 
املا�سي مّما اأ�سفر عن �سقوط اأربعة 

قتلى يف �سفوف املهاجمني.
تنظيم  م�سوؤول يف  دعا  من جهته، 
القاعدة يف بالد املغرب االإ�سالمي 
اأن�سار التيارات ال�سلفية  يف تون�س 
ال�ستفزازات  اال�ستجابة  ع��دم  اإىل 
اأ�سحاب  كونوا  لهم   وق��ال  النظام 
اأورد  م���ا  ب��ح�����س��ب  ح��ك��م��ة و����س���رب 
مل��راق��ب��ة املواقع  امل��رك��ز االأم��ري��ك��ي 

االإ�سالمية )�سايت(.
وق�����ال ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال�����س��ري��ع��ة يف 
االإ�سالمي  امل���غ���رب  يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ال�����س��ن��ق��ي��ط��ي خماطبا  ي��ح��ي��ى  اأب����و 
ال  بتون�س  ال�سريعة  اأن�سار  تنظيم 
و  النظام  ال�ستفزازات  ت�ستجيبوا 
ميكن  اأف��ع��اال  وت��رت��ك��ب��وا  وح�سيته 
اأن توؤثر على الدعم ال�سعبي الذي 

حتظون به ح�سب تعبريه.
واأث��ن��ى امل�����س��وؤول يف ال��ق��اع��دة على 

وعرّب ال�سابي عن رف�سه ا�ستعمال 
وجه  يف  واإ�سهاره  لل�سالح  ال�سباب 
تون�سي واإكراهه وحمله على منط 
: ال  اإق��ن��اع، قائال  دون  من احلياة 
بالتي  ال���دي���ن..واحل���وار  اإك����راه يف 

هي اأح�سن هي طريقة االإ�سالم.
تغا�سي  اإىل  ال�����س��اب��ي  اأ����س���ار  ك��م��ا 
احلكومة على هذه االأطراف التي 
ومتويالت  خارجية  امتدادات  لها 
اأج��ن��ب��ي��ة. واأ���س��اف يف م��ا ي��ه��ّم دور 
ال  "نحن   : ال��ي��وم  ال�سيا�سة  رج��ل 
نريد اأن ندخل يف مواجهات �ساملة 
ول���ك���ن ن���رغ���ب يف ���س��ب��ط االأم�����ور 
وطنية  امل�����س��األ��ة  ه���ذه  اأّن  ب��اع��ت��ب��ار 

ولي�س فيها حكومة ومعار�سة.
ودع����ا اإىل ����س���رورة ع��ق��د ل��ق��اء يف 
اأع����ل����ى م�������س���ت���وى ي�������س���ّم اأط����راف����ا 
ح��ك��وم��ي��ة وك���ب���ار ق�����ادة االأح������زاب 
احلكومية واملعار�سة وذلك بهدف 
حول  احلقيقية  امل��ع��ط��ي��ات  ت��ن��اول 
ت�سّلح  م�ستوى  وملعرفة  ال��ظ��اه��رة 
هذه اجلماعات املتطرفة وم�ستوى 
ت�سّلحها وجاهزّيتها وخمططاتها.

اأ�سل   : ال�������س���اب���ي  جن���ي���ب  ق�����ال  و 
الياأ�س  حل��ال��ة  ي��ع��ود  االإره�����اب  داء 
ال�سباب  يعي�سها  ال��ت��ي  وال�����س��ي��اع 

التون�سي .
اأّن  اأّك��د ال�سابي  اأخ��رى،  ومن جهة 
بدرجة  يتمتع  التون�سي  املجتمع 
تق�سيمه  و  االن�����س��ج��ام  م��ن  ع��ال��ي��ة 

غري وارد .

يف مواجهة للعنف و التطرف الذي 
ال  معزولة  جمموعات  وراءه  تقف 

تعرّب عن ال�سعب التون�سي .
اأن ال�سعب التون�سي  اأّكد ال�سابى  و 
االأم����ن يف معركته  رج����ال  ي�����س��ان��د 
الذين  اجلهاديني  املتطّرفني  �سد 
مي���ث���ل���ون خ����ط����را ع���ل���ى االأم��������ن و 

احلرية يف تون�س.
و اأ�سار اإىل اأن اجلهاديني ال يوؤمنون 
ب���ال���دمي���ق���راط���ي���ة واالن���ت���خ���اب���ات 
يعتربون  وق����ال  ال�����س��ع��ب  وب�������اإرادة 
ب���ا����س���م اهلل و  اأن��ف�����س��ه��م ن���اط���ق���ني 
متطّرف  اإ���س��الم  تطبيق  ي��ري��دون 

با�ستعمال العنف.
و اأف����اد ال�����س��اب��ى ب���اأن ق���وات االأمن 
م�ستعدة " حلفظ االأم��ن يف كامل 
اأك�����رث من  ال���ب���الد و ق����ال " م��ن��ذ 
يف  متخاذلة  كانت  احلكومة  �سنة 
الذين  امل��ت��ط��ّرف��ني  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
ي�ستعملون العنف لكن اليوم هناك 
قرارا �سيا�سيا مبواجهة التطّرف و 

و�سع حّد له .
و دعا ال�سابى الفرن�سيني و الدول 
ت���ون�������س يف  دع�����م  اإىل  االأوروب������ي������ة 
امل�سار  م��واج��ه��ة االإره�����اب الإجن����اح 

الدميقراطي يف البالد .     
حملّية  الإذاع����ة  اآخ���ر  ت�سريح  ويف 
ق���ال جن��ي��ب ال�����س��اب��ي ال��ق��ي��ادي يف 
نّبه  اإّن��ه  اأم�س،  احل��زب اجلمهوري 
التطّرف  خ��ط��ورة  اإىل  ���س��ن��ة  م��ن��ذ 

والعنف.

و ال���ق���ريوان وم��ن��اط��ق اأخ����رى من 
ال�سنوي  امل��وؤمت��ر  مبنا�سبة  ال��ب��الد 

الأن�سار ال�سريعة للحكومة.
ج���ّد  م����ا  اأن  احل����رك����ة  واع�����ت�����ربت 
اأخريا هو نتيجة ت�ساهل احلكومة 
الظواهر  خم��ت��ل��ف  و  ال��ع��ن��ف  م���ع 
اخل�����ط�����رية ال����ت����ي ت���ق���ف وراءه��������ا 
اأن�سار  ت��ن��ظ��ي��م  م��ث��ل  جم��م��وع��ات 
باملت�سّدد  و�سفته  ال��ذي  ال�سريعة 
و امل��ت��ط��ّرف واخل���ارج ع��ن القانون 
االإره���اب لزعزعة  ال��ذي ميار�س  و 
يف  ورد  م��ا  ح�سب  ال��ب��الد  ا�ستقرار 

البالغ .
وحّمل حزب التكتل من اأجل العمل 
الرتويكا  اأ�سالع  ثالث  واحلرّيات، 
ب���ي���ان له  احل���اك���م���ة، يف ت��ون�����س يف 
م�سوؤولية  ال�سريعة  اأن�����س��ار  ت��ي��ار 
االأح��داث التي جدت ب�سبب خرقه 
ل���ل���ق���ان���ون واإ�������س������راره ع���ل���ى عقد 
م����وؤمت����ره ال�����س��ن��وي ال���ث���ال���ث دون 

ال��ت��ي��ار ال�����س��ل��ف��ي يف ت��ون�����س ودع���اه 
اإىل امل�سي يف اأعماله الطيبة التي 
توؤتي ثمارها وحتظى بدعم  بداأت 
�سعبي، يف اإ�سارة اإىل قوافل االإغاثة 
نظمها  ال��ّت��ي  الطبية  وامل�����س��اع��دات 

�سباب اأن�سار ال�سريعة. 
ووج���ه���ت ال���ر����س���ال���ة ب��ع��د اأح�����داث 
ع���ن���ف وا����س���ت���ب���اك���ات ب����ني االأم������ن 
ال�سلفي ج��دت يف  ال��ت��ي��ار  واأن�����س��ار 
كل من حمافظة ال��ق��ريوان و حي 
الت�سامن بالعا�سمة تون�س و ذلك  
ال�سريعة  اأن�سار  موؤمتر  منع   بعد 
تقدمي  ع���دم  ب�سبب  ال���ق���ريوان  يف 

التنظيم طلب ترخي�س . 
حول  امل�����س��ّج��ل��ة  ال��ف��ع��ل  ردود  ويف 
تون�س،  اأم�������س يف  ال��ع��ن��ف  اأح�����داث 
اأ����س���درت ح��رك��ة ن���داء ت��ون�����س اأهم 
اأم�س  التون�سية  املعار�سة  اأح���زاب 
االثنني بالغا حّملت فيه م�سوؤولية 
االأحداث التي جّدت بحي الت�سامن 

يف تون�س واآخرها يف حي الت�سامن 
بقي  "ماذا  م�سيفا  وال����ق����ريوان. 

للخادمي لكي يقدم ا�ستقالته.
وزير  اأي���ن  بالطيب  �سمري  وت��اب��ع 
على  �سكت  ال��ذي  الدينية  ال�سوؤون 
يف  ال�سريعة  الأن�سار  موؤمتر  عقد 

احد امل�ساجد.
اأن  ات�����س��ح  ل��ق��د  بالطيب  واأ����س���اف 
ال��ي�����س��ار ال��ت��ون�����س��ي ك���ان ع��ل��ى حق 
عندما حذر من ال�سلفية اجلهادية 

املرتبطة بتنظيم القاعدة.
الهيئة  رئ��ي�����س  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه، 
اجلمهوري  ل��ل��ح��زب  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة 
اأوروب����ا  الإذاع����ة  ت�سريح  ام�����س، يف 
هناك  ت��ك��ون  اأن  ميكن  ال  اإن���ه   1
دمي���ق���راط���ي���ة يف ت��ون�����س ف���ى ظل 
اأن�سار  مثل  اإرهابي  تنظيم  تواجد 

ال�سريعة له عالقة بالقاعدة .
املواجهات  ع��ن  ال�����س��اب��ى  حت���ّدث  و 
االأخ��رية و �سّرح باأن تون�س دخلت 

التقيد باالإجراءات القانونية.
�سرورة  اإىل  ال��ت��ك��ت��ل  ح���زب  ودع����ا 
و�سع حّد لهذا التيار الذي و�سفه 
املجتمع،  ا�ستقرار  على  باخلطري 
قائال اإّنه كان باالإمكان جتنب هذه 
امل���واج���ه���ات واالأح�������داث ل���و حتلت 
العنف  التي تقف وراء  التنظيمات 
وامل�سوؤولية،  بالتعقل  وال��ف��و���س��ى 

ح�سب البيان.
و�سّدد البيان على �سرورة الوقوف 
املربمج  وال���ع���ن���ف  االإره�������اب  ����س���ّد 
ا�ستقرار  زعزعة  اإىل  يهدف  ال��ذي 
ال���ب���الد واإل����غ����اء م���دن���ّي���ة ال���دول���ة 
وتعطيل امل�سار نحو الدميقراطية 

واحلرية.
ال���ق���ي���ادي يف حزب  ق�����ال  ح����ني  يف 
وزير  اأّن  ب��ال��ط��ي��ب،  �سمري  امل�����س��ار 
الدين  ن�����ور  ال���دي���ن���ي���ة  ال���������س����وؤون 
العنف  �سخ�سيا  يتحمل  اخلادمي 
يح�سل  ال��ذي  وال�سيا�سي  الديني 

على هام�س الأحداث التي هّزت تون�س:

زعيم اأن�سار ال�سريعة ي�سكر احلكومة وتنظيم القاعدة ال يبخل بالّن�سيحة..!

ابو عيا�س

العنف ال�سيا�سي غول يتهدد تون�س

رفيق عبد ال�سالم
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ا عالن  فقدان �سهادات ا�سهم 
فقد ال�سيد/ عادل  ماجد حممد احلمادي اماراتي اجلن�سية �سهادات 

ا�سهم عدد 3
�سهماً  220 بعدد   )104232( رقم  �سهادة   )1

�سهماً  4 بعدد    )113141( رقم  2(�سهادة 
�سهماً  22 بعدد   )122913( رقم  �سهادة   )3

ي�سلمها اىل  ب��ان  م��ن يعرث عليها  ال��رج��اء   - ات�����س��االت  م��ن  ���س��ادرة 
)ات�ساالت( او االت�سال برقم )05016298444( م�سكوراً

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
 اعالن حكم بالن�سر

2013/30 ا لحوال ال�سخ�سية
ا�سم املدعي : �سحر احمد م�سيلحي اجلن�سية: م�سر العنوان: را�س اخليمة الدهان 0552312569 
اىل املدعى عليه: حممود حامد يو�سف �سالمة جمهول مكان االقامة يرجى االحاطة بان املحكمة 
املدعية  باثبات ح�سانة   )1 : املحكمة  التايل: حكمت  ا�سدرت بحقك وبتاريخ 2013/4/17 احلكم 
للبنت هديل اىل حني زواجها- 2( بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية الفي درهم )2000 درهم( 
�سهريا بعنوان نفقة البنت هديل �ساملة جميع اوجه النفقة عدا ال�سكن اعتبارا من  2012/9/1 
اىل حني زوال املوجب ال�سرعي والقانوين. 3( بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية الف ومائتي 
درهم )1200 درهم( �سهريا بعنوان اجرة م�سكن حا�سنة �ساملة فواتري الكهرباء واملاء اعتبارا من 

�سريورة  احلكم باتا. 4 ( بالزام املدعى عليه بالر�سوم وم�ساريف الدعوى %
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثون  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  2013/4/17م.  يف   احلكم  و�سدر 
التايل للن�سر، وبانق�ساء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�سار اليه فان املحكمة �سوف تتخذ 

االجراءات القانونية لتنفيذه.
       رئي�س ق�سم التنفيذ

حكومة را�س اخليمة
  دائرة   املحاكم

فقدان جواز �سفرت
بخ�س  اهلل  امل���دع���و/  ف���ق���د  
ب���اك�������س���ت���اين   - ج�������وج�������ار  
�سفره  ج���واز    - اجلن�سية  
)3347041(�سادر  رقم 
م���ن ب��اك�����س��ت��ان  م���ن يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم      

050/6434264

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد �سهباز 
عبدالرحمن - باك�ستاين 
اجلن�سية  -  جواز �سفره 
   )5142741( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

050/5146610

فقدان جواز �سفرت
�سرياين  امل���دع���و/  ف���ق���د  
�سريالنكا   - �سينغي  ران��ا 
اجلن�سية  -  جواز �سفره 
   )4202034( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

055/6860986

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و/ روح االأمني  ف��ق��د  
بنجالدي�س  ع��ب��دال��وه��اب- 
اجلن�سية-  -  ج��واز �سفره 
)0969613(�سادر  رقم 
من بنجالدي�س  من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم      

050/9370008

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ حم��م��د ايت 
ع��ل��ي حم��م��د ج��ن��ات علي- 
اجلن�سية     ب���ن���ج���الدي�������س 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز    -
من  )1853255(�سادر 
م����ن يجده  ب���ن���ج���الدي�������س  
عليه االت�سال بتليفون رقم      

050/7838405

فقدان جواز �سفرت
عبدال�ستار  امل��دع��و/  ف��ق��د  
باك�ستاين   - ب��خ�����س  اهلل 
اجلن�سية    -  ج��واز �سفره 
)5423761(�سادر  رقم 
م���ن ب��اك�����س��ت��ان  م���ن يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم      

050/6434264

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ حممد رايف 
بورايل-  بوتيا  توتيالكات 
هندي اجلن�سية    -  جواز 
�سفره رقم )8403289(
�سادر من الهند  من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم      

050/4935413

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ اي�������ان 
�ستيوارت تواين - ا�سرتاليا 
اجلن�سية    -  جواز �سفره 
 )3042433( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم       االت�������س���ال 

050/3116036

فقدان جواز �سفرت
فقد  امل��دع��و/ ب��غ��داد خان 
باك�ستاين   - �سمري   ج��ول 
اجلن�سية    -  جواز �سفره 
 )4113461( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم       االت�������س���ال 

050/7906420

فقدان جواز �سفرت
بابتي�ست  امل���دع���و/  ف��ق��د  
وج�����ني م��اك�����س��ي��م دوف�����ال  
اجل���ن�������س���ي���ة     ف����رن���������س����ا   -
رق����م  �����س����ف����ره  ج����������واز    -
)1225181( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم      

050/9038249
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 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                            اىل املدعي عليه/�سرتادت انترييورز �س.ذ.م.م   جمهول حمل االقامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو 
عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة يوم االحد بتاريخ 2013/6/2 ال�ساعة 8:30   

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
1892/2013/13
1874/2013/13
1876/2013/13
1879/2013/13
1880/2013/13
1881/2013/13
1882/2013/13
1884/2013/13
1888/2013/13
1890/2013/13
1873/2013/13
1883/2013/13
1885/2013/13
1886/2013/13
1887/2013/13
1889/2013/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

ا�سم املدعي
 رحمان �ساه ا�سرار اقبال

موين الل باداف جاجادهاري
جاجدي�س كاناهاييا الل

حممد ميني حمبوب احمد
ديني�س ياداف كا�سي نات ياداف
كاملي�س �سارما �سارال �سارما
امريتبال �سينغ داليب �سينغ
حممد ندمي جهانغري عامل

كيدار �ساه نهاكور �ساه
حممد ظفر عامل �ساهد ح�سني

بجران الل موتى �سينغ
بابلو كومار كايال�س

دايواكار �سارما جاجنا في�سانو �سارما
كري�سنا �ساهني الك�سانديف �ساهاين

جورجيت �سينغ المبري �سينغ
بابو �سايبهدين

مبلغ املطالبة
5764 درهم �سامل تذكرة العودة
4538 درهم �سامل تذكرة العودة
5828 درهم �سامل تذكرة العودة
4700 درهم �سامل تذكرة العودة
5296 درهم �سامل تذكرة العودة
5058 درهم �سامل تذكرة العودة
5418 درهم �سامل تذكرة العودة
4700 درهم �سامل تذكرة العودة
4759 درهم �سامل تذكرة العودة
4700 درهم �سامل تذكرة العودة
8570 درهم �سامل تذكرة العودة
5647 درهم �سامل تذكرة العودة
6460 درهم �سامل تذكرة العودة
5591 درهم �سامل تذكرة العودة
 5507 درهم �سامل تذكرة العودة
5578 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 396 /2013   جت كل- م ر-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
احمد  را�سد  حممد  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�سية:  االول  اخلليج  بنك  مدعي/ 
وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  الظنحاين  حممد 
اجلن�سية:  الظنحاين  حممد  احمد  را�سد  حممد  اعالنه/  املطلوب  درهم   189983
االمارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/27 املوافق  االثنني  يوم 
ال�ساعة 6.00 م�ساًء امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية الكائنة املحكمة 
ايداع مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  �سخ�سيا  نهيان  اآل  التجارية مبع�سكر 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 665 /2013   جت كل- م ر-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ بنك اخلليج االول اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: اميت �سبهاروال برمي 
االمر  و�سحة  احلق  ثبوت  الدعوى:  مو�سوع  الهند  اجلن�سية:  �سبهاروال  براك�س 
ال�سادر يف العري�سة رقم 2013/1166 واداء مبلغ وقدره 142640.82 درهم والفائدة 
اجلن�سية:  �سبهاروال  براك�س  برمي  �سبهاروال  اميت  اعالنه/  املطلوب  القانونية   
الهند عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/27 املوافق  االثنني  يوم 
ال�ساعة 6.00 م�ساًء امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية الكائنة املحكمة 
ايداع مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  �سخ�سيا  نهيان  اآل  التجارية مبع�سكر 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10798 بتاريخ   2013/5/21     
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/389 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

ح�سن حمد م�سلم ال�سقطري اجلن�سية: االمارات وطلب الت�سديق على التوقيع 
يف حمرر يت�سمن :تنازل يف اال�سم التجاري )ح�شن حمد خلياطة املالب�س 
رقم  والتخطيط يف عجمان حتت  البلدية  دائ��رة  واملرخ�سة من  الن�شائية(   
اىل:امل  بعجمان  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ل��دى  وامل�سجل   )60552( امل��ل��ف 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  االم����ارات    اجلن�سية:  ال��رواح��ي  �سعيد  عبدالعزيز 
الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط املدن

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
البحري(  النقل  )قطاع  للموا�سالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
بان /م�سنع علي واولده للهند�سة البحرية ذ.م.م قد تقدموا 

بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكوره بياناتها بعد وهي:

مراجعة  ال�سفينة  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 
مكتب ت�سجيل ال�سفن ابوظبي خالل مدة اق�ساها 60 يوما 

من تاريخ هذا االعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
 الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

جديد
جديد

جديد
  جديد

نور 1
نور 2

العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

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

املودعة حتت رقم: 189209       بتاريخ:2013/3/27 م
با�س��م:ال�سركة العربية لالبعاد والت�ساميم الداخلية ذ.م.م  

وعنوانه:ابوظبي ، املطار ، �س.ب:567 ، هاتف: 024465012 ، فاك�س: 024465013 ، الربيد االلكرتوين.
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :

اعمال الت�سميم الداخلي )الديكور( . 
الواق�عة بالفئة:42

باللون   INTERIORS وبجانبها  الفاحت  البني  باللون   ARCOI عبارة  العالمة:العالمة  و�سف 
اال�سود والنقاط فوق احلرف )I( باللون البني الفاحت .  

اال�س��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مايو 2013 العدد 10798

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

املودعة حتت رقم: 185952       بتاريخ:2013/1/30 م
با�س��م:الرواد الدولية للملكية الفكرية  

وعنوانه:دبي ، �س.ب:51504 ، هاتف: 043526330 ، فاك�س: 043526332 ، الربيد االلكرتوين.
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :

املالب�س املالب�س الن�سائية البلوزات الف�ساتني اغطية الراأ�س ال�سراويل والف�ساتني الن�سائية واالقم�سة مبا يف 
ذلك االحذية بجميع انواعها وال�سبا�سب . 

الواق�عة بالفئة:25
و�سف العالمة:العالمة عبارة ا�سم مكون من كلمتني )KALA NIKETAN( باللون االحمر مكتوب 
بحروف متوا�سلة وبخط مميز على خلفية بي�ساء ويوجد اعلى اال�سم للعالمة �سكل دائرة توجد بداخلها 

�سوره المراأه وبيديها باقة من الورد والعالمة وال�سكل باللون االحمر .  
اال�س��رتاطات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مايو 2013 العدد 10798

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دي ال ايه بيرب ميدل اي�ست ال ال بي
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

  

بتاريخ : 20/ 07/ 2010م املودعة حتت رقم : 145038 
با�س��م: دو�سيت تاين بابليك كومباين ليمتد

وعنوانه: 946 راما اآي يف روود، �سيلوم �سب - دي�سرتيكت، باجنراك دي�سرتيكت، بانكوك 10500، تايالند
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ادارة ال�سقق ال�سكنية؛ ادارة العقارات؛ الوكاالت العقارية؛ تاأجري العقارات؛ تاأجري ال�سقق
 بالفئة :    36

مكتوبة   Dusit RESIDENCE SERVICED APARTMENTS ال��ع��ب��ارة   : العالمة  و���س��ف 
باأحرف التينية يف ثالثة ا�سطر ويف�سل بينهم خط افقي والكل ب�سكل مميز

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مايو 2013 العدد 10798

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دي ال ايه بيرب ميدل اي�ست ال ال بي
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

  

بتاريخ : 20/ 07/ 2010م املودعة حتت رقم : 145039 
با�س��م: دو�سيت تاين بابليك كومباين ليمتد

وعنوانه: 946 راما اآي يف روود، �سيلوم �سب - دي�سرتيكت، باجنراك دي�سرتيكت، بانكوك 10500، تايالند
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

تنظيم وعقد احللقات الدرا�سية؛ تنظيم وعقد املوؤمترات؛ تنظيم وعقد الندوات؛ تنظيم وعقد ور�سات العمل 
)تدريب(؛ خدمات النوادي ال�سحية؛ تقدمي املرافق الريا�سية بالفئة :    41

مكتوبة   Dusit RESIDENCE SERVICED APARTMENTS ال��ع��ب��ارة   : العالمة  و���س��ف 
باأحرف التينية يف ثالثة ا�سطر ويف�سل بينهم خط افقي والكل ب�سكل مميز

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مايو 2013 العدد 10798

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  دي ال ايه بيرب ميدل اي�ست ال ال بي
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

  

بتاريخ : 20/ 07/ 2010م املودعة حتت رقم :145040 
با�س��م: دو�سيت تاين بابليك كومباين ليمتد

وعنوانه: 946 راما اآي يف روود، �سيلوم �سب - دي�سرتيكت، باجنراك دي�سرتيكت، بانكوك 10500، تايالند
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املاآوي؛  الفنادق؛  الفنادق؛  حجز  ال�سياحة؛  بيوت  وال�سراب؛  الطعام  تزويد  املقاهي،  املوؤقتة؛  االقامة  تاأجري 
مطاعم  الذاتية؛  اخلدمة  مطاعم  املطاعم؛  املوؤقتة؛  االق��ام��ة  حجز  االجتماعات؛  قاعات  تاأجري  امل��وت��الت؛ 

الوجبات اخلفيفة بالفئة :    43
مكتوبة   Dusit RESIDENCE SERVICED APARTMENTS ال��ع��ب��ارة   : العالمة  و���س��ف 

باأحرف التينية يف ثالثة ا�سطر ويف�سل بينهم خط افقي والكل ب�سكل مميز
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مايو 2013 العدد 10798

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر التعديالت املو�سحة ادناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ:2003/5/10 م املودعة حتت رقم: 53094 
بتاريخ:2004/5/4 م امل�سجلة حتت رقم:44728 

با�س��م:�سركة ك.اأم.التجارية ذ.م.م  
وعنوانه:�سركة ك.اأم.التجارية ذ.م.م )مكتب الرئي�سي/برج الفردو�س/�سارع ال�سالم( �س.ب:4530

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :
االلكرتونية  ال�ساعات  االح��ذي��ة  اجل��اه��زة  املالب�س  املالب�س  وبالتحديد  املنتجات  من  ت�سكيلة  جلب  خدمات 
ومنتجات املطابخ املنزلية ومنتجات التجميل والتواليت والعطور واملنتجات الغذائية وذلك لتمكني الزبائن 

من معاينتها و�سرائها ب�سهولة. 
الواق�عة بالفئة:35

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: ) ( - ) / / 200م(
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:

 symbol of confidence باللون االبي�س وا�سفل امل�ستطيل KMT م�ستطيل باللون االحمر وداخلة
رمز الثقة باللون اال�سود ب�سكل مميز ويحيط امل�ستطيل خط على �سكل م�ستطيل باللون االحمر وا�سفل ال�سكل 

�سركة ك.اأم.للتجارة ذ.م.م ا�سفلها K.M.TRADING CO.llc باللون االحمر.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مايو 2013 العدد 10798

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   

العدد 10798 بتاريخ 2013/5/21   
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هجوم على جممع للغاز وقوات ال�ساعقة تتوىل تاأمني بنغازي 
•• طرابل�س-وكاالت:

�ساهد  التي  اللحظة  اأخ��ريا ج��اءت 
معقل  بنغازي  مدينة  �سكان  فيها 
يف  ال�ساعقة  ق��وات  الليبية  الثورة 
�سوارع املدينة الرئي�سية والفرعية 
انت�سار  بعد م�سهد  االأم��ن،  حلفظ 
املا�سي  االأ�سبوع  املتفحمة  اجلثث 
اإثر انفجار �سيارة مفخخة بالقرب 

من م�ست�سفى اجلالء.
وق����ب����ل ال���ت���ف���ج���ري االأخ���������ري وه���و 
االأع��ن��ف منذ ان���دالع ال��ث��ورة التي 
معمر  ال���راح���ل  بالعقيد  اأط���اح���ت 
وعبواٌت  قنابُل  ا�ستهدفت  القذايف 
و�سيارات  ���س��رط��ة  م���راك���ز  ن��ا���س��ف��ة 
اأم�������ن، وت����ك����ررت ال���ت���ف���ج���ريات يف 
����س���وارع ب��ن��غ��ازي، ال��ت��ي ق���ال عنها 
اإنها  وزير الدفاع حممد الربغثي 
م�ستهدفة لدورها يف اإطالق �سرارة 

ثورة فرباير-�سباط 2011.
ال�ساعقة  اإن قوات  وقال الربغثي 
وهي قوات قتالية مكونة من 16 
األف مقاتل تعمل �سمن الوحدات 
االأي����ام،  ه���ذه  املنت�سرة  الع�سكرية 
و�سفهم  ملن  باملر�ساد  اأنها  موؤكدا 

بالعابثني واملخربني .
هذه  ن�����زول  اأن  ال����وزي����ر  واأ�����س����اف 
ال�سرطة  غ���ي���اب  ���س��ب��ب��ه  ال����ق����وات 
امل��ح��رتف��ة ال��ت��ي م��ن امل��ف��رت���س اأن 
ت��ن��زل اإىل ال�����س��ارع، م��وؤك��دا اأن���ه مل 
اإىل  ال��ت��ف��ج��ريات  ت�سل  اأن  ي��ت��وق��ع 
الذين  املواطنني  اأرواح  اإزه��اق  حد 
اأ���س��ب��ح��وا يف رع���ب وخ���وف نتيجة 

التفجريات الكبرية.

�سيول تتوقع جتارب 
�ساروخية جديدة لل�سمال

•• �صيول-ا ف ب:

ان  ام�س  اجلنوبية  ك��وري��ا  توقعت 
بتجارب  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  ت��ق��وم 
اطلقت  بعدما  ا�سافية  �ساروخية 
اربعة �سواريخ ق�سرية املدى نحو 
اال�سبوع  ن��ه��اي��ة  يف  ال��ي��اب��ان  ب��ح��ر 
الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  وقال 
ك��ي��م مينك- ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة 
جي�سنا  ان  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني  ����س���وك 
ال�سمال  ان�سطة  كثب  ع��ن  ي��راق��ب 
احتمال  ه���ن���اك  الن  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
ا�سافية  �سواريخ  ب��اط��الق  القيام 

يف امل�ستقبل .
ثالثة  ال�سمالية  ك��وري��ا  واط��ل��ق��ت 
���س��واري��خ م��وج��ه��ة ق�����س��رية املدى 
ال�سبت  ال�����س��رق��ي  ���س��اح��ل��ه��ا  ق��ب��ال��ة 
و����س���اروخ���ا اخ����ر االح�����د يف اط���ار 

مناورات ع�سكرية كما يبدو.
ال�����س��م��ال��ي��ة باطالق  وق��ي��ام ك��وري��ا 
امرا  لي�س  املدى  �سواريخ ق�سرية 
غري معتاد لكنه ياتي يف فرتة توتر 
الكورية  اجل��زي��رة  �سبه  يف  �سديد 
قامت  التي  النووية  التجربة  بعد 
فرباير  �سباط  يف  يانغ  بيونغ  بها 
دولية  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  اىل  وادت 

جديدة عليها.
ورغم ان الو�سع هداأ بع�س ال�سيء 
ل��ك��ن بيونغ  امل��ا���س��ي��ة  يف اال���س��اب��ي��ع 
ب�سل�سلة  ال��ت��ن��دي��د  وا���س��ل��ت  ي��ان��غ 
تدريبات ع�سكرية كورية جنوبية-

امريكية م�سرتكة.

جم��م��وع��ة م�����س��ل��ح��ة خ���ارج���ة عن 
االثنني  ف��ج��ر  ه��اج��م��ت  ال���ق���ان���ون 
قائد  فجرح  الغازي  مليته  جممع 
الكتيبة املكلفة امن امل�سنع وجندي 

و�سرقت 20 �سيارة.
الهجوم  ان  نف�سه  امل�سدر  واو�سح 
مل يوؤثر على انتاج املجمع الغازي 
للنفط  مليته  �سركة  تديره  ال��ذي 
خمتلطة  ����س���رك���ة  وه�����ي  وال�����غ�����از، 
بالت�ساوي  ح�����س�����س��ه��ا  ت��ت��ق��ا���س��م 
جمموعة ايني االيطالية واملوؤ�س�سة 

الوطنية الليبية للنفط.

اأنه لي�س من مهام  وذكر الربغثي 
اإال  ال�����س��وارع،  اإىل  ال��ن��زول  اجلي�س 
ا�سطر  الكبري  االأم��ن��ي  ال��ف��راغ  اأن 
اإن��زال ق��وات النخبة  اإىل  احلكومة 
التفجريات  ظاهرة  على  للق�ساء 
ومالحقة مرتكبيها، راف�سا العبث 

باأرواح املواطنني .
ل��دي��ه��ا مهام  ال�����س��اع��ق��ة  اأن  واأك����د 
 ، االأم��ن��ي��ة  العملية  �سمن  حم���ددة 
ت��دور حولها  اأوك��ارا  �ستدهم  واأنها 
ال�سبهات ، منها اأماكن بيع ال�سالح 
هذه  اأن  اإىل  م�سريا  وامل��ت��ف��ج��رات، 

ال����ق����وات م��ن��ت�����س��رة ع���ل���ى االأر�������س 
الداخلية  وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
قوائم  لديها  و  العامة،  واملباحث 
مطلوبني، و�ستدهم كل من يعبث 

باالأمن واالأمان .
اأخ��رى، هاجم م�سلحون  من جهة 
ام�����س جم��م��ع م��ل��ي��ت��ه ل��ل��غ��از غرب 
عن�سرين  ج��رح  اىل  ادى  ما  ليبيا 
املوقع  حماية  املكلفة  الكتيبة  من 

كما اعلن م�سدر ع�سكري ليبي.
عن  الليبية  االن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
ه��ي��ئ��ة ارك�����ان اجل��ي�����س ال��ل��ي��ب��ي ان 

 اأمري قطر : العامل العربي ي�سهد اأهم مرحلة يف تاريخه
••  الدوحة-وام:

اآل  خليفة  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك���د   
�سهد  العاملي  النظام  اأن   .. دول��ة قطر  اأم��ري  ث��اين 
ال�سيا�سية  امل��ج��االت  يف  لي�س  متالحقة  ت��غ��ريات 
االقت�سادية  امل����ج����االت  يف  اأي�������س���ا  ب����ل  ف��ح�����س��ب 
وكالة  ونقلت  واالإن�سانية.  والفكرية  واالجتماعية 
خالل  كلمته  يف  �سموه  ع��ن  قنا  القطرية  االأن��ب��اء 
امل�ستقبل  اإث��راء  وموؤمتر  الدوحة  منتدى  افتتاحه 
االقت�سادي لل�سرق االأو�سط يف العا�سمة القطرية 
ال��دوح��ة اأم�������س..اأن ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ك��ان م��ن اأبرز 

التغريات  بهذه  ت��اأث��رت  التي  االإقليمية  ال�ساحات 
بها  مير  التي  احلالية  املرحلة  يجعل  مما  العاملية 
من اأهم مراحل تاريخه. ح�سر امللتقى الذي عقد 
روؤ�ساء  الدوحة عدد من  يف فندق ريتزكارلتون يف 
الدول والوفود الر�سمية امل�ساركة. من جانبه قال 
ثاين  اآل  ج��رب  ب��ن  ب��ن جا�سم  ال�سيخ حمد  م��ع��ايل 
ال��وزراء وزير اخلارجية القطري.. رئي�س جمل�س 
اأن اأمام املنتدى حماور هامة لها دالالتها اإذا اأخذ 
يف  العاملية  ال�ساحة  على  يجري  ما  االعتبار  بعني 
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية وما 
ينجم عنها من تاأثريات كبرية على العامل العربي. 

حماور  اأن  املنتدى  اأم��ام  كلمته  يف  معاليه  واأو�سح 
على  العاملي  االقت�ساد  تداعيات  تغفل  مل  املنتدى 
حقوق االن�سان والتحديات والفر�س التي تقدمها 
معا�سرة  م�سائل  وه��ي  الرقمية  االإع���الم  و�سائل 
تتطلب النقا�س وتبادل االأفكار ملا ينفع اجلميع .. 
اأ�سبح منربا دوليا تتفاعل  اأن املنتدى  م�سريا اىل 
االإقليمية  الق�سايا  من  العديد  حول  االأفكار  فيه 
والدولية الهامة من اأجل التو�سل اإىل روؤى ت�سكل 
قاعدة للعمل اجلماعي اجلاد لبحث كيفية تنفيذ 
ت��ل��ك ال����روؤى مب��ا ي��وؤم��ن اأو���س��ع ن��ط��اق مم��ك��ن من 

امل�سلحة امل�سرتكة. 

 اأخبار ال�ساعة تدعو مل�سروع
 وطني جامع يلملم البيت العراقي

••  اأبوظبي-وام:

اأخبار ال�ساعة القادة ال�سيا�سيني يف العراق لالإجتماع   دعت ن�سرة 
وطني  م�سروع  حول  واالتفاق  واالأمنية  ال�سيا�سية  لالأزمات  حلل 
يكفل  مب��ا  اأول��وي��ات��ه  ترتيب  ويعيد  ال��ع��راق��ي  البيت  يلملم  ج��ام��ع 
واحل�سار  املحن  �سنوات  تعو�سه  لل�سعب  حقيقية  تنمية  حتقيق 
اإىل حا�سنته  وتعيده  بتنميته  ينه�س  و  العجاف..لي�سرتد عافيته 
العربية ودوره احلقيقي يف املجتمع الدويل واالإن�ساين كما عهدناه 
اإن   .. قالت  العراق  قلق م�سروع حول  عنوان  التاريخ. وحتت  عرب 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة ومعها احلكومات العربية والعامل 
ي�ساروهم قلقا م�سروعا حول ما يجري يف العراق من اأحداث عنف 
دامية راح �سحيتها نحو 300 �سخ�س جلهم من االأطفال والن�ساء 
العراق.  مناطق  ع��م��وم  يف  اجل���اري  ال�سهر  ب��داي��ة  منذ  وامل�سلني 
واأ�سافت الن�سرة التي ي�سدرها مركز االإمارات للدرا�سات والبحوث 
االإ�سرتاتيجية .. اأن ما يزيد القلق اأكرث عندما ن�سمع اأن حرب دور 
العبادة عادت من جديد اإىل الواجهة وهي ظاهرة موؤملة تعيد اإىل 
االأذه��ان االأح��داث املحزنة واملوؤ�سفة التي اندلعت يف العراق عامي 
�سحيتها  وراح  الطائفية  االأهلية  احلرب  اإبان  و2007   2006
ع�سرات االآالف من اأبناء ال�سعب العراقي ومن جميع الطوائف بني 
عن  ف�سال  واخل��ارج  الداخل  يف  املهجرين  وماليني  وجريح  قتيل 
االأمم  اأن حتذير  اإىل  واأ���س��ارت   . العبادة  دور  الع�سرات من  تهدمي 
مارتن  بغداد  يف  بعثتها  رئي�س  ل�سان  على  املا�سي  ال�سبت  املتحدة 
كوبلر من اأن العراق �سينزلق اإىل الوراء واإىل جمهول خطر  يف حال 
مل تتخذ تدابري حلماية املواطنني العراقيني ب�سرعة من خالل حل 
االأزمة ال�سيا�سية و و�سع حد لها االآن.. له ما يربره اليوم اأكرث من 
اأي وقت م�سى وال�سيما اأن بيان كوبلر ت�سمن اأن االأطفال ال�سغار 
امل�سلون  ويتعر�س  ال�سيارات  انفجار  يحرقون على قيد احلياة يف 
مقبول  غري  االأم��ر  اإن  جوامعهم..وقال  داخ��ل  وه��م  التقطيع  اإىل 
اتخاذ  اإىل  العراقيني  القادة  نف�سه  الوقت  يف  ودع��ا  االإط��الق  على 
اإجراءات لوقف اإراقة الدماء واإىل �سرورة التحرك فورا والدخول 
ال��ي��وم يف  مل��ا ي��ج��ري  يف ح���وار حل��ل االأزم���ة ال�سيا�سية ولو�سع ح��د 
العراق. وقالت اإنه لئن حملت االأمم املتحدة ال�سيا�سيني العراقيني 
م�سوؤولية البحث عن خمرج لالأزمتني ال�سيا�سية واالأمنية اللتني 
امل�ستمر فاإن الواجب الوطني  تع�سفان بالبالد واإنهاء نزيف الدم 
اإىل  اجللو�س  ال�سيا�سيني  على  اليوم  يحتم  والتاريخي  واالإن�ساين 
طاولة حوار �سفاف بنيات �سادقة وخمل�سة الإنقاذ البالد من �سرور 
م�ستقبل جمهول لن يكون اأحد رابحا فيه و�سيكون ال�سعب العراقي 
هو اخلا�سر الوحيد. واأ�سافت اأنه بات وا�سحا للقا�سي والداين اأن 
ال�سيا�سية  البلدان تنخر قواه  اأي بلد من  ال�سيا�سية يف  اخلالفات 
واالأمنية واالقت�سادية وت�سدع حدوده اخلارجية يف وقت مل يعد 
اأن الهم االأول واالأخ��ري للتنظيمات االإرهابية هو  اأحد  خافيا على 
البحث عن املناطق الرخوة يف العامل لكونها االأر�س اخل�سبة لزرع 
بذور عملياتها االإرهابية وخمططاتها التق�سيمية وا�ستباحة دماء 
االأبرياء من دون وازع من �سمري اأو عرف اأو دين وبخا�سة عندما 
ومواجهتها  جماحها  لكبح  املطلوبة  االأمنية  االأج��ه��زة  تتوافر  ال 
بال�سكل املطلوب. واأكدت اأخبار ال�ساعة يف ختام مقالها االإفتتاحي 
اأنه لي�س هناك من منا�س لل�سيا�سيني العراقيني �سوى الركون اإىل 
وتذليل  امل�سرتكات  على  واالتفاق  معا  واجللو�س  واملنطق  احلكمة 
اخلالفات قدر امل�ستطاع كخطوة اأوىل على طريق حتقيق م�سروع 
امل�ساحلة الوطنية ال�ساملة واجلامعة تنطلق من اأهل البيت نف�سه 

ومن دون تدخل خارجي. 

••  اأبوظبي-وام:

 اأكد اأكمل الدين اإح�سان اأوغلى اأمني عام منظمة 
دول  يف  ال��ع��ل��م  م�ستقبل  اأن  االإ���س��الم��ي  ال��ت��ع��اون 
املنظمة �سيعتمد على قدرتها يف مواجهة التحديات 
االأمثل  واال���س��ت��غ��الل  العلمية  للتنمية  العملية 
اأوغلي  وق���ال  التكنولوجية.  التنمية  الإم��ك��ان��ات 
نيويورك  جامعة  نظمتها  مفتوحة  حما�سرة  يف 
العا�سمة  يف  التطبيقية  التكنولوجيا  وم��ع��ه��د 
من  والتكنولوجيا  العلم  ا�ستغالل  اأب��وظ��ب��ي..اإن 
اليومية  اأجل مزيد من االزده��ار وتغيري احلياة 
وتناول  العلم.  لقيم  اأعمق  اإدراك���ا  يعزز  لل�سعوب 

اأم�����س عر�سا  خ��الل حما�سرته  اأوغ��ل��ى  اإح�����س��ان 
والبحث  والتكنولوجيا  العلم  الجتاهات  حتليليا 
طرق  على  ال�سوء  م�سلطا  االإ�سالمي  العامل  يف 
االإ�سالم  بني  العالقة  ملتغريات  التاريخية  الفهم 
ت�ساعد  الطرق قد  اأن تلك  اإىل  .. م�سريا  والعلم 
والتكنولوجية  التعليمية  ال�سيا�سات  حت�سني  يف 
التعاون  دول  يف  العلمية  امل��وؤ���س�����س��ات  ع��ن  ف�سال 

االإ�سالمي.
 وقال اإن منظمة التعاون االإ�سالمية وموؤ�س�ساتها 
تعزيز  ع��ل��ى   2005 ع���ام  م��ن��ذ  ع��م��ل��ت  املختلفة 
قدراتها واأن�سطتها من خالل برامج زيادة ن�سب 
البحث العلمي من معدالت الدخل الوطني للدول 

االأع�ساء و الرتويج للتكنولوجيات ال�ساعدة مثل 
تقنية النانو والتكنولوجيا احليوية. ولفت اأمني 
االإنفاق  معدالت  اأن  اإىل  االإ�سالمي  التعاون  ع��ام 
على البحث العلمي يف الدول االأع�ساء ارتفع من 
اإثنني يف املائة عام 2005 اإىل 81 يف املائة عام 

 .2011
العلمية  وامل��ق��االت  امل��وؤل��ف��ات  ع��دد  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الإنتاج الدول ال� 57 بلغ عام 2000 حوايل 21 
األف مطبوعة..الفتا اإىل اأن هذا العدد ارتفع اإىل 
 2011 ع���ام  خ���الل  األ���ف مطبوعة   92 ح���وايل 
االأمر الذي يعك�س زيادة يف اهتمام الدول االأع�ساء 

بالبحث العلمي خالل ال�سنوات املذكورة. 

 اأوغلي: م�ستقبل العلم يف العامل االإ�سالمي مرتبط بقرارات �سائبة 

اأع�ساء باملعار�سة ال�سورية 
يجتمعون يف مدريد 

•• مدريد-ا ف ب:

خمتلف  م�����ن  اع���������س����اء  اج����ت����م����ع 
ام�س  ال�سورية  املعار�سة  ح��رك��ات 
يف م��دري��د ب��ه��دف امل�����س��اع��دة على 
احل�������وار وت�����س��ه��ي��ل ال��ل��ح��م��ة بني 
اعلنت  ك���م���ا  م��ك��ون��ات��ه��ا  خم��ت��ل��ف 
وزارة اخلارجية اال�سبانية و�سارك 
ال�سابق  ال���رئ���ي�������س  االج���ت���م���اع  يف 
ل����الئ����ت����الف ال����وط����ن����ي ال�������س���وري 
امل���ع���ار����س م���ع���اذ اخل��ط��ي��ب و�سم 
مم���ث���ل���ني ع�����ن خم���ت���ل���ف ح���رك���ات 
ال�سوري  الرئي�س  لنظام  املعار�سة 

ب�سار اال�سد.
امل����رت����ق����ب عقد  وال�����ث�����الث�����اء م�����ن 
ل��ق��اء ب���ني م��ع��اذ اخل��ط��ي��ب ووزي���ر 
خو�سيه  اال����س���ب���ان���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 

مانويل غارثيا ماراغالو.
وكانت الوزارة اعلنت يف بيان ن�سر 
املعار�سة  اج��ت��م��اع  ان  ال��ل��ق��اء  ق��ب��ل 
من  اع�����س��اء  ف��ي��ه  �سي�سارك  ال���ذي 
خمتلف حركات املعار�سة ال�سورية 
لقوى  ال��وط��ن��ي  االئ��ت��الف  وبينها 
ال�سورية،  وال�����ث�����ورة  امل���ع���ار����س���ة 
وزارة  م��ن  بدعم  م��دري��د  ينظم يف 

اخلارجية .
و�سيلتقي وزير اخلارجية الثالثاء 
لتحليل  اخل���ط���ي���ب  م���ع���اذ  اح���م���د 
���س��وري��ا وك���ذل���ك اخر  ال��و���س��ع يف 
امل����ب����ادرات ال���دول���ي���ة ال���ه���ادف���ة اىل 

ا�ستئناف البحث عن حل للنزاع .
امل�ساعدة  ان  ال��������وزارة  وا����س���اف���ت 
تيارات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  احل������وار  يف 
لت�سهيل  ال�������س���وري���ة  امل���ع���ار����س���ة 
امامها  امل���ج���ال  واف�����س��اح  حل��م��ت��ه��ا 
امل�ستقبل  يف  ق�������ادرة  ت���ك���ون  ل���ك���ي 
واال�ستقرار  ال��وح��دة  �سمان  على 
والدميوقراطية يف �سوريا هو احد 

اهداف هذا االجتماع .
ال��دويل احلايل  وتابعت ان اجلهد 
ب��ح��اج��ة ل��ت��ع��اون م��ع��ار���س��ة قوية 
ومتحدة ومتعددة تكون قادرة على 

ت�سكيل جبهة م�سرتكة .

ا�ستباكات بني ال�سرطة وحمتجني يف بنغالد�ش 

•• عوا�صم-وكاالت:

ح������������ذرت م����ن����ظ����م����ة اوك�����������س�����ف�����ام 
مت  ب��ي��ان  يف  ال��دول��ي��ة  للم�ساعدات 
توزيعه من املخاطر ال�سحية التي 
تنتظر مئات االالف من الالجئني 
مع  ول��ب��ن��ان  االردن  ال�����س��وري��ني يف 
قرب حلول ف�سل ال�سيف، موؤكدة 
املانحون  ل��ي��ف��ي��ق  االأوان  اآن  ان����ه 
الواقع  هذا  ويواجهوا  الرئي�سيون 
. وقالت املنظمة غري احلكومية يف 
بيانها انه مع توقع و�سول درجات 
درج����ة  االرب�����ع�����ني  اإىل  احل����������رارة 
القادمة،  اال�سابيع  خ��الل  مئوية 
درجات  ارتفاع  اأن  من  نحذر  فاإننا 
املخاطر  من  يزيد  �سوف  احل���رارة 
ال�سوريني،  ل��الج��ئ��ني  ال�����س��ح��ي��ة 
خ�سو�سا اأن ال�سرائح االكرث �سعفا 
واالأطفال  والن�ساء،  ال�سيوخ،  مثل 
�سحية  خماطر  بالفعل  يواجهون 
حقيقية ب�سبب نق�س املاآوي واملياه 

وال�سرف ال�سحي.
ال�سحية  امل��خ��اط��ر  ان  وا����س���اف���ت 
فوري،  ب�سكل  معها  التعامل  يجب 
الالجئني  تدفق  ا�ستمرار  ظ��ل  يف 
خا�سة  ول����ب����ن����ان،  االردن  ع���ل���ى 
باالمرا�س  اال���س��اب��ة  ازدي������اد  م���ع 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة مثل 

اال�سهال واالمرا�س اجللدية .
ونقل البيان عن ريك باور، من�سق 
ال�����س��وؤون االن�����س��ان��ي��ة االق��ل��ي��م��ي يف 
اأ�سهر  ان����ه خ����الل  ق��ول��ه  اأوك�������س���ام 
نحتاج  ال��ق��ادم��ة،  اجل��اف��ة  ال�سيف 
يبداأ  والذي  املخاطر،  تقلي�س  اإىل 
م��ن��ا���س��ب��ة لالجئني،  م����اآٍو  ب��ت��وف��ري 

ف���اي���ج���ارات امل�����س��اك��ن امل��رت��ف��ع��ة يف 
من  االآالف  ت��دف��ع  ول��ب��ن��ان  االأردن 
يف  واملبيت  العي�س  اإىل  الالجئني 
النظافة،  �سيئة  م��ك��ت��ظ��ة،  اأم���اك���ن 
ب���ال���ق���ل���ي���ل من  �����س����وى  ت��ت��م��ت��ع  ال 

اخل�سو�سية .
توفري  ي����ج����ب  ل����ذل����ك  وا�������س������اف 
التمويل املنا�سب جلهود امل�ساعدات، 
اأماكن  م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��وف��ري 
معقولة  وباأ�سعار  حمرتمة  �سكن 
العي�س  ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون  ل���الج���ئ���ني، 
االأولوية  ه��ي  تلك  ب��ك��رام��ة،  فيها 
لالجئني  ب��ال��ن�����س��ب��ة  واح������د  رق�����م 
واملجتمعات امل�سيفة على حد �سواء 
. واو���س��ح ب��اور ان ال��واق��ع احلزين 

ال�سعب  ث�����ورة  ن����رى  اأن  واالأ�����س����ى 
ال�سقيق قد دخلت عامها  ال�سوري 
لوقف  وا����س���ح  اأف�����ق  دون  ال��ث��ال��ث 
الذي خلف وراءه  الدامي  ال�سراع 
ال�سحايا  م���ن  االآالف  ع�������س���رات 
االأب������ري������اء وم����الي����ني ال���ن���ازح���ني 
التدمري  ع��ن  ف�سال  وال��الج��ئ��ني، 
نتيجة  ال���ن���ط���اق،  ال���وا����س���ع  امل�����ادي 
مت�����س��ك ال��ن��ظ��ام ال�������س���وري باحلل 

الع�سكري .
واأ����س���اف اأن���ه مل ي��ع��د م��ق��ب��واًل من 
الدول الفاعلة يف املجتمع الدويل 
ع���دم ال��ت��ح��رك ل��و���س��ع ح���د لهذه 
االإن�سانية  املروعة والكارثة  املاأ�ساة 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  بينما  املتفاقمة، 

من  العظمى  الغالبية  ب���اأن  ي�سري 
ل���ن تعود  ال�������س���وري���ني  ال���الج���ئ���ني 
ل���وط���ن���ه���ا يف وق������ت ق����ري����ب وم���ن 
الوا�سح اجللي اي�سا ان املجتمعات 
حتتاج  واالأردن  لبنان  يف  امل�سيفة 

اإىل م�ساعدات عاجلة.
انتقد اأمري دولة قطر ال�سيخ حمد 
املوقف  ام�����س  ث��اين  اآل  خليفة  ب��ن 
الدويل من االأزمة يف �سوريا، وقال 
اإن�����ه مل ي��ع��د م��ق��ب��وال م���ن ال����دول 
حد  لو�سع  التحرك  ع��دم  امل��وؤث��رة 

ملاأ�ساة ال�سعب ال�سوري.
وقال اأمري قطر يف كلمته بافتتاح 
ملنتدى  ع�����س��رة  ال��ث��ال��ث��ة  ال�������دورة 
باالأ�سف  ن�سعر  ق��ط��ر  يف  ال��دوح��ة 

ه���وي���ة من  ي����ق����رروا  اأن  ي����ري����دون 
ي�����داف�����ع ع�����ن ال�������س���ع���ب ال�������س���وري 

مبختلف الذرائع.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ق���ال اأم���ري قطر 
ل��ق��د ك��ن��ا ن�����س��م��ع يف امل���ا����س���ي ب���اأن 
اإال االنتظار  اأمامه  االإ�سالح لي�س 
ال�سلمية  ال��ت�����س��وي��ة  تتحقق  ح��ت��ى 
لل�سراع مع اإ�سرائيل، ولكن ينبغي 
اأن ي���درك اجل��م��ي��ع ب���اأن م��ث��ل هذا 
التفكري اأ�سبح فاقداً لالأ�سا�س بعد 

ثورات الربيع العربي .
ذل����ك هو  ال�����س��ب��ب يف  اأن  واأو�����س����ح 
ال��ع��رب��ي جعلت  ال��رب��ي��ع  ث���ورات  اأن 
اإ�سرائيل اليوم يف مواجهة مبا�سرة 
م��ع ال�����س��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة ول��ي�����س مع 

حكامها فقط.
هذه  اأن  ح��م��د  ال�����س��ي��خ  واأ�����س����اف 
اليوم  ب���ع���د  ت��ق��ب��ل  ل����ن  ال�������س���ع���وب 
العملية  اأو  امل��ف��او���س��ات  ت��ك��ون  ب���اأن 
ذاتها،  ح���د  غ���اي���ات يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
وب��ال��ت��ايل الب���د م��ن ال��ع��م��ل اجلاد 
باعتباره  ال��ع��ادل  ال�سالم  لتحقيق 
لعملية  الرئي�سية  والغاية  الهدف 

ال�سالم.
تعرف  ل�����ن  امل���ن���ط���ق���ة  اأن  واأك���������د 
اإيجاد  بعد  اإال  واالأم���ن  اال�ستقرار 
الفل�سطينية  للق�سية  ع���ادل  ح��ل 
االأرا�سي  جميع  م��ن  واالن�����س��ح��اب 
 1967 ع�����ام  امل��ح��ت��ل��ة  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�سرعية  م��ق��ررات  اإىل  باال�ستناد 
حق  واإىل  وال���ع���رب���ي���ة،  ال���دول���ي���ة 
ممار�سة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 
كافة حقوقه الوطنية الثابتة عرب 
وعا�سمتها  امل�ستقلة  دولته  اإقامة 

القد�س ال�سريف.

اأمري قطر ينتقد املوقف الدويل من الأزمة

اأوك�سفام حتذر من خماطر �سحية لالجئي �سوريا

�سقوط ر�سا�ش من �سوريا يف اجلوالن املحتل 
•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

الت�سبب  ب��دون  االث��ن��ني  االح��د  ليل  املحتل  اجل���والن  مرتفعات  على  �سوريا  م�سدره  ر�سا�س  �سقط 
انه  املتحدثة  اال�سرائيلي وقالت  با�سم جي�س االحتالل  اف��ادت متحدثة  ا�سرار، على ما  او  با�سابات 
جرى اطالق نار با�سلحة خفيفة مو�سحة انه على االرجح ر�سا�س طائ�س وال نعرف ما اذا كان االمر 
متعمدا . ومل توؤكد املتحدثة معلومات اوردتها ال�سحافة اال�سرائيلية مفادها ان الر�سا�س �سقط على 
مقربة من دورية ع�سكرية ا�سرائيلية وقالت ان اجلي�س اال�سرائيلي مل يرد على النريان وان ا�سرائيل 
رفعت �سكوى اىل القوة الدولية ملراقبة ف�س اال�ستباك املنت�سرة يف اجلوالن. وتعر�س اجلوالن املحتل 
اربع مرات خالل اال�سابيع االخرية الطالق نار م�سدره �سوريا و�سقطت قذائف اطلقت من �سوريا 
اال�سبوع املا�سي على جبل حرمون املحتل ما ادى اىل اغالق هذا املوقع ال�سياحي امام الزوار. ومنذ 
بدء النزاع يف �سوريا قبل �سنتني، توتر الو�سع يف اجلوالن، لكن احلوادث ما بني �سقوط قذائف �سورية 

يف اجلانب اال�سرائيلي ور�سقات حتذيرية ا�سرائيلية بقيت حتى االن حمدودة ن�سبيا.

•• دكا-ا ف ب:

اطلقت �سرطة بنغالد�س الر�سا�س املطاطي والغاز امل�سيل 
للدموع على االف العاملني يف �سناعة املالب�س ام�س اثناء 
يف  احتجاجي  حت��رك  خ��الل  اج��وره��م  ب��رف��ع  مطالبتهم 
منطقة تعترب مركزا للت�سنيع على م�سارف العا�سمة دكا. 
وقالت ال�سرطة انها حتركت بعد ان اغلق العمال طريقا 
ت�سم  التي  ال�سناعية  ا�سوليا  منطقة  يف  رئي�سيا  �سريعا 
مئات امل�سانع التي تنتج املالب�س حل�ساب �سركات غربية 
مثل وومل��ارت. واعيد افتتاح امل�سانع اال�سبوع املا�سي بعد 
اغالقها ب�سبب احتجاجات اندلعت عقب انهيار مبنى ادى 
اىل اأ�سواأ كارثة �سناعية ت�سهدها البالد قتل فيها اكرث من 
1100 �سخ�س و�سرح بدر العامل رئي�س �سرطة ا�سوليا 

ان املتظاهرين يطالبون باجور اعلى واطلقنا الر�سا�س 
املطاطي والغاز امل�سيل للدموع لتفريقهم بعد ان ا�سبحوا 
املحتجني  بع�س  ان  م�سيفا  ال��ط��ري��ق  واح��ت��ل��وا  عنيفني 
املركبات.  وه��اج��م��وا  ب��احل��ج��ارة  ال�سرطة  رج���ال  ر���س��ق��وا 
وقال ان نحو 20 الف عامل �ساركوا يف االحتجاج، اال ان 
رئي�س ال�سرطة ال�سناعية قال ان عددهم ال يتجاوز 12 
الف حمتج. وقال تلفزيون ايكاتور اخلا�س ان نحو 50 

�سخ�سا ا�سيبوا يف اال�ستباكات بني ال�سرطة والعمال.
املنهار  املبنى  باعدام �ساحب  الغا�سبون  العمال  ويطالب 
كما يطالبون بزيادة كبرية على رواتبهم ال�سهرية املثبتة 
 ،2010 الثاين-نوفمرب  ت�سرين  منذ  دوالرا   38 عند 
 100 ن��ح��و  ب��رف��ع االج����ر اىل  ال��ن��ق��اب��ات  ت��ط��ال��ب  بينما 

دوالر �سهريا.
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بكاأ�س  امل��دين  للدفاع  العامة  القيادة  فريق  فاز 
ال  ن�سختها  يف  الطائرة  للكرة  الداخلية  وزي��ر 
بر�سيد  االأول  امل��رك��ز  على  ح�سل  اأن  بعد   22
18 نقطة اإثر تغلبه على فريق فريق اجلن�سية 
وحل  �سوطني  مقابل  اأ�سواط  بثالثة  واالإقامة 
املركز  دب���ي يف  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ف��ري��ق 
ت���اله فريق  ن��ق��ط��ة   15 اأن ج��م��ع  ب��ع��د  ال��ث��اين 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة اأب����و ظ��ب��ي يف املركز 
12 نقطة . كما حل فريق الوكيل  الثالث وله 
يف  واملنافذ  واالإقامة  اجلن�سية  ل�سوؤون  امل�ساعد 
املركز الرابع ثم القيادة العامة ل�سرطة عجمان 
6 ن��ق��اط يف امل���رك���ز اخل��ام�����س. وجاء  ب��ر���س��ي��د 
فريق القيادة العامة ل�سرطة الفجرية يف املركز 

القيادة  ف��ري��ق  ث��م  ن��ق��اط   3 بر�سيد  ال�����س��اد���س 
االأخري  املركز  راأ���س اخليمة يف  ل�سرطة  العامة 

بدون ر�سيد من النقاط .
العميد علي  االأخ����رير  ال��ي��وم  م��ب��اري��ات  و���س��ه��د 
عبداهلل علوان قائد عام �سرطة عجمان والعميد 
عبدامللك حممد عبدالرحيم جاين مدير اإدارة 
عبداهلل  علي  العميد  الريا�سي  ال�سرطة  احت��اد 
علوان قائد عام �سرطة عجمان وخليفة عي�سى 
اجلرمن رئي�س نادي عجمان الريا�سي الثقايف 
وخالد مراد اأمني ال�سر باحتاد االإم��ارات للكرة 
الطائرة.  ويف مباريات اليوم اخلتامي للبطولة 
اأق��ي��م��ت ي��وم اخلمي�س امل��ا���س��ي ف��از فريق  ال��ت��ي 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة ع��ج��م��ان ع��ل��ى فريق 

بثالثة  اخليمة  راأ����س  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
العامة  القيادة  فريق  وتخطى  نظيفة  اأ���س��واط 
ل�����س��رط��ة دب���ي ف��ري��ق ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 

اأبوظبي بثالثة اأ�سواط مقابل �سوط واحد .
على  مناف�ساتها  اأقيمت  التي  البطولة  وكانت 
���س��ال��ة ن����ادي ع��ج��م��ان ال��ري��ا���س��ي ال��ث��ق��اف��ى قد 
انطلقت يف اخلام�س من مايو اجلاري مب�ساركة 
فرق قيادات �سرطة اأبوظبى ودبى وراأ�س اخليمة 
والفجرية وقيادة قوات االأمن اخلا�سة والقيادة 
امل�ساعد  الوكيل  وف��ري��ق  امل��دن��ى  للدفاع  العامة 

ل�سوؤون اجلن�سية واالإقامة واملنافذ. 
ويف نهاية البطولة تف�سل العميد علي عبداهلل 
عبدالرحيم  حممد  عبدامللك  والعميد  علوان 

جاين بت�سليم كاأ�س املركز االأول لفريق القيادة 
العامة للدفاع املدين وكاأ�س املركز الثاين لفريق 
كاأ�س  ذه��ب  بينما  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
ل�سرطة  العامة  القيادة  لفريق  الثالث  امل��رك��ز 

اأبوظبي.
ال�سرطة  احت�����اد  ق����دم  اخل���ت���ام���ي  احل���ف���ل  ويف 
العميد  ���س��ل��م��ه��ا  ت���ذك���اري���ة  ه���داي���ا  ال���ري���ا����س���ي 
عبدامللك حممد عبدالرحيم جاين اإىل كل من 
ونادي عجمان  ل�سرطة عجمان  العامة  القيادة 
ال��ث��ق��ايف واحت������اد االإم��������ارات للكرة  ال��ري��ا���س��ي 
ل�سرطة  العامة  القيادة  قدمت  كما  ال��ط��ائ��رة. 
عجمان  ن��ادي  اإىل  تذكاريتني  هديتني  عجمان 
الريا�سي الثقايف واإىل احتاد ال�سرطة الريا�سي 

عام  قائد  علوان  عبداهلل  علي  العميد  �سلمهما 
العميد  وج��ه  له  ت�سريح  ويف  عجمان.   �سرطة 
علي عبداهلل علوان قائد عام �سرطة عجمان كل 
ال�سكر والتقدير اإىل �سمو الفريق ال�سيخ �سيف 
بن زايد بن �سلطان اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية الهتمامه بريا�سة قطاع 
ال�سرطة وتوفريه كل ما من �ساأنه اأن يقود اإىل 
ال�سرطية. الريا�سة  م�ستوى  وتطوير  النجاح 
الريا�سي  ال�سرطة  احتاد  جهود  على  اأثنى  كما 
التي  التناف�سية  البطوالت  هذه  مثل  لتنظيمه 
من  وترفع  ال�سرطة  اأف��راد  على  بالفائدة  تعود 
دعم  يف  ك��ب��ري  ب��ق��در  وت�سهم  ال��ف��ن��ي  م�ستواهم 

منتخباتنا الوطنية بالعنا�سر املتميزة.

ال��ع��م��ي��د عبدامللك  اأك�����د  اأخ������رى  ن��اح��ي��ة  وم����ن 
احتاد  اإدارة  م��دي��ر  ج��اين  عبدالرحيم  حممد 
ال�����س��رط��ة ال��ري��ا���س��ي اأن ا���س��رتات��ي��ج��ة االحت���اد 
املطلوب  النجاح  وحتقق  ثابتة  بخطى  مت�سي 
وتطور من م�ستوى الالعبني،وما اأفرزته هذه 
البطولة من م�ستويات رائعة وعنا�سر جديدة 
حققتها  ال��ت��ي  احل�سيلة  على  دل��ي��ل  اأك���رب  لهو 
هذه اال�سرتاتيجة حتى االآن و�سكر جاين احتاد 
واأثنى  النجاح  ه��ذا  يف  م�ساهمته  على  الطائرة 
على جهود نادي عجمان يف اإخ��راج البطولة يف 
�سورة م�سرفة وتوفريه كل الت�سهيالت املطلوبة 
من  م��زي��داً   23 ال  البطولة  ت�سهد  اأن  متمنياً 

التقدم والتطور.

للريا�سات  االم���ارات  احت��اد  ح�سل 
الكاملة  الع�سوية  على  اجلليدية 
يف االحت��اد ال��دويل لهوكي اجلليد 
ورفيع  م���ه���م  اداري  اجن������از  يف   ،
االماراتية  اجلليد  هوكي  لريا�سة 
التي عززت ح�سورها ومكانتها يف 
طليعة الدول املوؤثرة يف اجتماعات 
اال�سرة الدولية للعبة. وجنح احتاد 
االمارات للريا�سات اجلليدية من 
اال�ستيفاء بكافة �سروط الع�سوية 
املميز  ملفه  ط��ري��ق  ع��ن   ، الكاملة 
ال������ذي ق���دم���ه ال����وف����د االم����ارات����ي 
اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات  يف  امل�����س��ارك 

العمومية لالحتاد الدويل لهوكي 
ال�سويدية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  اجل��ل��ي��د 
م���ن هامل  وامل����ك����ون  ���س��ت��وك��ه��ومل 
ال��ق��ب��ي�����س��ي ن����ائ����ب رئ���ي�������س احت����اد 
اجلليدية  ل��ل��ري��ا���س��ات  االم�������ارات 
وح��م��د ال�����س��ري��اين ع�����س��و جمل�س 
اإدارة االحت���اد وحم��م��د ع���ارف من 
الفنية يف االحت���اد، حيث  ال�����س��وؤون 
دولية  ا���س��ادة  االم����ارات  ملف  لقي 
املعايري  الأدق  ب��ت��ط��ب��ي��ق��ه  وا���س��ع��ة 
وااللتزامات  للواجبات  وا�ستيفائه 
يف  الكبري  النجاح  بجانب  العاملية، 
اق��ن��اع وف��د االحت���اد ال���دويل الذي 

مقر  وب���ال���ت���ح���دي���د  اب���وظ���ب���ي  زار 
احت���اد االم�����ارات يف ���س��ال��ة التزلج 
مب��دي��ن��ة زاي���د ال��ري��ا���س��ي��ة وتعرف 
واليات  وم���راف���ق���ه  م��ن�����س��اآت��ه  ع��ل��ى 
البطوالت  الدعم والرعاية ونظام 
الع�سوية  ومب����وج����ب  امل���ح���ل���ي���ة. 
الت�سويتية  القوة  ارتفعت  الكاملة 
الحت��اد االم���ارات اىل �سوتني بعد 
لتوازي  واح������دا،  ���س��وت��ا  ك��ان��ت  ان 
والتي  امل���ت���ق���دم���ة  ال�������دول  ب���ذل���ك 
الدويل  االحت��اد  بتاأ�سي�س  ا�سهمت 
ورو�سيا،  وام���ري���ك���ا  ك���ن���دا  ام���ث���ال 
دول����ة  اول  االم����������ارات  ول��ت�����س��ب��ح 

االو�سط  ال�����س��رق  دول  ب��ني  عربية 
الع�سوية  ه�������ذه  ع����ل����ى  حت�������س���ل 
و�سناع  االع�ساء  كبار  اىل  وتن�سم 
لهوكي  الدولية  اال�سرة  يف  القرار 
اجل��ل��ي��د ، ال��ت��ي وج����دت االم�����ارات 
متطلبات  ج��م��ي��ع  واوف�����ت  اك��م��ل��ت 
تاأتي  وال��ت��ي  الع�سوية  وال��ت��زام��ات 
م�ساركة  اول���وي���ات���ه���ا  م��ق��دم��ة  يف 
العامل،  كاأ�س  يف  الوطني  املنتخب 
ه��ن��اك دوري حم��ل��ي على  ب��ج��ان��ب 
فرق  وت��واف��ر  املحرتفني،  م�ستوى 
املراحل  م�ستوى  على  ومنتخبات 
العمرية وفرق لل�سيدات باال�سافة 
ي��ك��ون احل���د االدن���ى  اىل ذل���ك ان 
التزلج  ملقاعد اجلماهري يف �سالة 
500 مقعدا . وتوؤكد هذه اخلطوة 
واملنظومة  ال����ك����ب����رية  امل�������س���اع���ي 
واملتبعة  امل��ت��ق��دم��ة  االح���رتاف���ي���ة 
للريا�سات  االم���������ارات  احت������اد  يف 
اهمية  ي�����ويل  ال�������ذي  اجل���ل���ي���دي���ة 
كبرية لتحقيق التطوير واالرتقاء 
ه���وك���ي اجلليد  ري��ا���س��ة  مب�����س��رية 
واالل��ع��اب االخ���رى م��ن اج��ل بلوغ 
وتكري�س  املرموقة  الدولية  املكانة 
اهداف  لتحقيق  ال�ساملة  النه�سة 
وتطلعات الريا�سيني املنت�سبني يف 

�سفوفها.
ه���ذا  ع�����ن  م���ع���ر����س ح���دي���ث���ه  ويف 
احمد  الدكتور  قال معايل  النجاح 
م���ب���ارك امل����زروع����ي رئ��ي�����س احت���اد 

اجلليدية  ل��ل��ري��ا���س��ات  االم�������ارات 
للريا�سات  اب��وظ��ب��ي  ن���ادي  رئ��ي�����س 
اجل��ل��ي��دي��ة ، ن��ه��دي ه����ذا االجن����از 
التي �سخرت  القيادة احلكيمة  اىل 
والتميز  النهو�س  احتياجات  ج��ل 
ال���ري���ا����س���ي ب���ك���اف���ة ال���ري���ا����س���ات، 
ودعمت ورعت وكانت تقف وراء كل 
االجنازات الريا�سية التي حتققت 
واملنا�سب  وامل�����واق�����ع  امل����ي����دان  يف 
االداري��ة املهمة ، معربا عن فخره 
واحل�سول  االم����ارات  ملف  بنجاح 
االحتاد  يف  الكاملة  الع�سوية  على 
ال����دويل ل��ه��وك��ي اجل��ل��ي��د يف اجناز 
غ��ري م�����س��ب��وق ع��ل��ى م�����س��ت��وى دول 

ال�سرق االو�سط والوطن العربي .
واكد معاليه ان االحتاد ومنذ انبثاق 
اعماله يف ال�ساحة الريا�سية و�سع 
املدى  على  امل�ستقبلية  خططه  يف 
البعيد انطالقا من نهجه الوطني 
دولة  تلعبه  الذي  الريادي  وال��دور 
التي  الكبرية  والنه�سة  االم���ارات 
ان   ، امل��ج��االت  �ستى  ت��ع��ا���س��ره��ا يف 
ي���ك���ون ه���ن���اك مت��ث��ي��ل ام����ارات����ي يف 
اج��ت��م��اع��ات االحت���اد ال���دويل بثقل 
وقوة كبرية يكون لها �سان و�سدى 
�سناعة  يف  م��وؤث��رة  وب�سمة  وا���س��ع 
ثقة  ،مثمنا  اللعبة  ه���رم  ق����رارات 
اال�سرة الدولية بامللف الذي قدمه 
احتاد الريا�سات اجلليدية وح�سن 
اختيارها لرفع قوة مقعد االمارات 

معربا   ، ���س��وت��ني  اىل  ���س��وت  م���ن 
والرتحيب  ب��االإ���س��ادة  �سعادته  ع��ن 
اىل  بان�سمامنا  الكبريين  ال��دويل 
االحتاد  يف  االع�����س��اء  ك��ب��ار  من�سة 
الفعل  ردود  ان  م�����س��ريا   ، ال����دويل 
االيجابية هي نتاج ال�سمعة الطيبة 
ور�سالة ال�سالم واملحبة التي تقف 
مظلة  حتت  الغالية  دولتنا  عندها 

القيادة الر�سيدة بني دول العامل.
واو�سح معاليه ان ترجمة اخلطط 
كانت  ال��واق��ع  ار���س  اىل  وامل�ساريع 
النجاح  ه��ذا  وراء  ال�سر  كلمة  لها 
تنظيم  يف  االحت���اد  اح�سن  حيث   ،

املحرتفني  لفرق  ال���دوري  بطولة 
لالأ�سبال  ف����رق  ب��ت��اأ���س��ي�����س  وق�����ام 
وال�سيدات،  وال�����س��ب��اب  والنا�سئني 
ب���ج���ان���ب امل�������س���ارك���ات امل�������س���رف���ة يف 
خم���ت���ل���ف ال�����ب�����ط�����والت ال���ع���امل���ي���ة 
�سجلتها  التي  املميزة  واالجن���ازات 
االن����دي����ة وال����ف����رق وامل���ن���ت���خ���ب���ات ، 
موؤكدا ان اللعبة حققت جناحاتها 
املحافل  يف  م��ك��ان��ت��ه��ا  وج�������س���دت 
الدعم  ظ��ل  يف   ، والعاملية  القارية 
الكبرية  وال���رع���اي���ة  ت��ل��ق��اه  ال�����ذي 
الريا�سي  اب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  م���ن 
وحر�سه على توفري كل متطلبات 

مل�سريتها  واالجن�����ازات  ال��ن��ج��اح��ات 
ايات  ب��اأ���س��م��ى  م��ت��ق��دم��ا   ، امل��م��ي��زة 
ال�سيخ  ل�����س��م��و  وال���ع���رف���ان  ال�����س��ك��ر 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  ن��ه��ي��ان 
جم���ل�������س اب�����وظ�����ب�����ي ال����ري����ا�����س����ي 
تنمية  ع��ل��ى  امل��ب��ا���س��ر  واه���ت���م���ام���ه 
التنمية  من  ملزيد  الريا�سة  قطاع 
بخال�س  م���ت���ق���دم���ا   ، وال����ت����ق����دم 
على  الريا�سية  ل��الأ���س��رة  التهاين 
اجن��از احت��اد االم���ارات للريا�سات 
هذا  ي��ك��ون  ان  متمنيا   ، اجلليدية 
وخدمة  مل�سلحة  ي��ن�����س��ب  ال���ق���رار 

تطلعاتنا واهدافنا املن�سودة .

ال��ق��ط��ري��ان حم��م��د النا�سر  امل��ت�����س��اب��ق��ان  اأح����رز 
العام  للرتتيب  اخلام�س  امل��رك��ز  النعمة  وعلي 
كو�ست  �سبي�س  ب��ري  جراند  يف  �سوبربوت  لفئة 
�سوبر بوت الذي اأقيم االأحد املا�سي عل �ساحل 

كوكو بيت�س بوالية فلوريدا االأمريكية.
الفريق  ج����ان����ب  اإىل  ال�������س���ب���اق  يف  و������س�����ارك 
من  نخبة  قطر  روح  زورق  منت  على  القطري 
ات�����س ام  ال��ف��رق االأم��ري��ك��ي��ة �سمت ف��ري��ق دبليو 
���س��ي، وفريق  اآر  ���س��ي  وف���ري���ق  م��وت��ور���س��ب��ورت، 

�ستيهل، وفريق واربينت�س وفريق جي دي رايدر 
يف فئة �سوبربوت.

واأقيم جراند بري �سبي�س كو�ست �سوبربوت يف 
ال�سباق  و�سم  متك�سرة،  واأم���واج  �سعبة  ظ��روف 
�سل�سلة من الفئات ا�ستملت على فئة �سوبربوت، 
وفئة  ت��ورب��ني  وف��ئ��ة  اأنليمتد،  �سوبربوت  وف��ئ��ة 
 13 �سوبربوت اإك�سرتمي على م�سار تراوح بني 

و16 لفة.
املت�سابقان  ���س��وب��رب��وت  ف��ئ��ة  ���س��ب��اق  بلقب  وف���از 

ول��ي��ام م����واف وج����اي م��ول��ل��ر م��ن ف��ري��ق دبليو 
ب���ف���ارق 29 ث��ان��ي��ة على  ات�����س م��وت��ور���س��ب��ورت 
كوال�سكي من فريق  توين ماركانتونيو ومارك 
ج��ي دي راي����در يف امل��رك��ز ال��ث��اين، وج���اء فريق 
وفريق  راب��ع��اً  �سي  اآر  �سي  وفريق  ثالثاً  �ستيهل 
واربينت  فريق  واج��ه  بينما  خام�ساً،  قطر  روح 
فريق  ب���ات  النتيجة  وب��ه��ذه  م��ت��اأخ��رة.  م��ت��اع��ب 
دبليو ات�س موتور�سبورت يت�سدر فئة �سوبربوت 
بعد جولتني. يف هذا ال�سياق، قال �سعادة ال�سيخ 

ح�سن بن جرب اآل ثاين رئي�س االحتاد القطري 
يبداأ  اأن  ي���اأم���ل  ال����ذي  ال��ب��ح��ري��ة،  ل��ل��ري��ا���س��ات 
انرتنا�سيونال  �سوبربوت  بطولة  يف  مناف�سته 
مع م�ساعده �ستيف كورتي�س يف اجلولة القادمة 
يف مطلع يونيو: كان من ال�سروري جلو�س علي 
وحممد خلف مقود القيادة يف الزورق اجلديد 
والنجاح يف الو�سول اإىل نهاية ال�سباق ب�سالم . 
واأ����س���اف: ك��ان��ت االأم����واج ق��وي��ة وواج���ه فريقنا 
اأقوى الفرق االأمريكية يف هذه الفئة، وقام علي 

ونا�سر باأداء جيد للو�سول اإىل نهاية ال�سباق اإن 
املو�سم طويل وهدفنا هو الفوز بلقب كي وي�ست 
اأ�سبوعني  غ�سون  يف  التايل  ال�سباق  و�سينطلق 

وناأمل اأن تكون حالة البحر اأف�سل .
ام  ات���������س  دب���ل���ي���و  ف����ري����ق  زورق  و�����س����ول  وم�����ع 
واجتياز  ال�����س��ب��اق  ن��ه��اي��ة  اإىل  م��وت��ور���س��ب��ورت 
الريح  ب��داأت  الفوز،  النهاية وحتقيق  علم  �سارة 
ا�ستدت  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف  تدريجياً.  تنخف�س 
ف��ري��ق��ي �ستيهل وج���ي دي  ب���ني  امل��ن��اف�����س��ة  ف��ي��ه 

بايرايدر متكن االأخري من احراز املركز الثاين. 
و�سارك  وارب��ي��ن��ت  زورق  في�سرب  روب����رت  وق����اد 
اأن  �سي قبل  اآر  �سي  يف مناف�سة قوية مع فريق 
يتعر�س ملتاعب فنية بعد 12 لفة، لي�سل زورق 
النهاية رابعاً، تاله زورقنا روح  اإىل  اآر �سي  �سي 
قطر خام�ساً بعد لفتني و�ستقام اجلولة التالية 
من بطولة �سوبربوت انرتنا�سيونال على �ساحل 
الفرتة  خ��الل  فلوريدا  والي��ة  يف  بيت�س  اأوراجن 

من 31 مايو � 2 يونيو.

يف ختام كاأ�س وزير الداخلية للكرة الطائرة

الدفاع املدين يتخطى اجلن�سية واالإقامة 3-2 ويفوز بالكاأ�ش الثانية والع�سرين

اإجناز اإداري رفيع لريا�شة الإمارات 

احتاد االإمارات للريا�سات اجلليدية يح�سل على الع�سوية الكاملة يف االحتاد الدويل لهوكي اجلليد

علي النعمة وحممد النا�شر يحرزان املركز اخلام�س يف كوكو بيت�س بولية فلوريدا

دبليو اأت�ش اإم يفوز بفئة �سوبر بوت يف كوكو بيت�ش.. جي دي بايرايدر يحتل املركز الثاين

اب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����س���ي يف م���ق���ره دورة  ي��ن��ظ��م جم��ل�����س 
ال�سباحة  ومعلمي  وح��ك��ام  مل��درب��ي  العلمية  ال��درا���س��ات 
بالزعانف، وذلك خالل الفرتة 21-23 مايو اجلاري 
مع  وبالتن�سيق  لل�سباحة  االإم��ارات  احتاد  مع  بالتعاون 
االحتاد العربي للغو�س واالإنقاذ وباإ�سراف حما�سرين 

دوليني.
الثالثاء  اليوم  ابتداء من  ال��دورة  وتنطلق حما�سرات 
الرابعة  ال�ساعة  من  اخلمي�س  ليوم  حماورها  وت�ستمر 

حتى الثامنة م�ساء، يف مقر جمل�س ابوظبي الريا�سي 
ال�ساذيل  نبيل  �سامح  ال��دويل  املحا�سر  ا�سراف  حتت   ،
رئي�س االحتاد امل�سري للغو�س واالإنقاذ ع�سو االحتاد 
ياكوفالفيا  الينا  الدولية  واملحا�سرة  للغو�س  العربي 
واحلكام  امل��درب��ني  كافة  م�ساركة  و�سط   ، اأوك��ران��ي��ا  من 
واملعلمني املر�سحني من اأنديتهم واجلهات الريا�سية .

وي����اأت����ي ت��ن��ظ��ي��م ال�������دورة ان���ط���الق���ا م���ن دع����م جمل�س 
للنهو�س  امل��ت��وا���س��ل��ة  ورع���اي���ت���ه  ال��ري��ا���س��ي  اب��وظ��ب��ي 

ب���االأل���ع���اب اجل��م��اع��ي��ة وال���ف���ردي���ة وح��ر���س��ه ع��ل��ى مد 
امل��ن��ت�����س��ب��ني وال���ري���ا����س���ي���ني ل���ه���ذا ال���ق���ط���اع احل���ي���وي، 
بالتجارب والتطبيقات االحرتافية املتطورة على اأيدي 
الكوادر  بدعم  خمت�سني  وخ��رباء  دوليني  حما�سرين 
التدريبية والتحكيمية بجانب معلمي ال�سباحة باأحدث 
ما تو�سلت اليه امل�ستجدات على �سعيد اللعبة، بجانب 
االإطالع على متطلبات وقوانني امل�ساركة يف البطوالت 

العاملية .

تبداأ حما�شراتها اليوم 

االيطايل جمل�ش اأبوظبي الريا�سي ينظم دورة الدرا�سات العلمية ملدربي وحكام ال�سباحة بالزعانف  ال����دوري  بطل  ن��اب��ويل و�سيف  م���درب  اع��ل��ن 
لكرة القدم والرت ماراتزي انه �سيرتك من�سبه يف نهاية 

املو�سم احلايل بحثا عن حتد جديد.
وقال ماتزاري الذاعة راي : اعتبارا من املو�سم املقبل لن 
ال�سابق  اك��ون مدربا لنابويل. مل اك�سف عن ق��راري يف 

كي ال تكون تداعياته �سيئة على الفريق .
الريا�سي  واملدير  النادي  رئي�س  ا�سكر  ان  اريد  وا�ساف 
النهما حاوال اقناعي بالعدول عن قراري لكني اتخذته 

الين اريد حتديا جديدا .
باي  اف��ك��ر  مل  االن  حتى  ق��ال  امل�ستقبلية  وجهته  وع��ن 

الفر�س  �ساأدر�س  الغد  من  اعتبارا  لكن  معني،  عر�س 
املتاحة امامي، فاما االن�سمام اىل ناد مبا�سرة او اخللود 

اىل الراحة على مدى مو�سم بالكامل .
باري�س  لتدريب  املر�سحني  ب��ني  م��ن  م��ات��زاري  ويعترب 
�سان جرمان بعد اعالن مدرب االخري االيطايل كارلو 
مدريد  ب��ري��ال  واالل��ت��ح��اق  ت��رك��ه  يف  رغ��ب��ت��ه  ان�سيلوتي 
اال���س��ب��اين وق���اد م���ات���زاري ن��اب��ويل اىل اح��ت��الل املركز 
الثاين يف نهاية املو�سم احلايل الذي ا�سدل ال�ستار عليه 
االبطال  دوري  يف  م�ساركته  بالتايل  و�سمن  باالم�س 

املو�سم املقبل.

ماراتزي �سيرتك من�سبه مدربًا لنابويل 
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اليوم  �سباح  م��ن  الثامنة  ال�ساعة  يف  ت��ق��ام 
العني  مبدينة  ال��ق��وع  منطقة  يف  ال��ث��الث��اء 
ال�سباق الريا�سي املفتوح مل�سافة 3 كيلو مرت 
والذي يقام حتت �سعار ) �ساركني فرحتي ( 
، بتنظيم جمل�س ابوظبي الريا�سي يف �سوء 
املجتمعية  الريا�سية  وم��ب��ادرات��ه  حمالته 
خمتلف  دعم  على  حتر�س  التي  التثقيفية 
واالأ�سلوب  ال��ن��ه��ج  ب���اإت���ب���اع  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 

الريا�سي يف مقاومة االإمرا�س املزمنة.
ال�سعبية  دوار  م���ن  ال�����س��ب��اق  و���س��ي��ن��ط��ل��ق 
عند  وي��ن��ت��ه��ي  ال��ق��وع  اجل���دي���دة يف منطقة 
بوابة مدر�سة القوع الرئي�سية للبنني، حيث 
م�ساركة  وتعقبها  والفتيات  بال�سيدات  يبداأ 
ال�سباق  �سي�سهد  ذل���ك  ب��ج��ان��ب   ، ال���رج���ال 
مناطق  جمتمع  اأب��ن��اء  م��ن  مميزة  م�ساركة 
ال��وق��ن وال��ع��راد وب��وك��ري��ة، امل��ج��اورة ملنطقة 

القوع يف مدينة العني .
ال�������س���ب���اق ����س���م���ن خ���ط���ط جمل�س  وي����ق����ام 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س 
منقطة  وم���رور  و�سرطة  للتعليم  ابوظبي 
ال���ق���ط���اع اجلنوبي  ال���ع���ني  وب���ل���دي���ة  ال���ق���وع 
تنمية  ب��اأه��داف  وذل��ك   ، ال��ق��وع  وم�ست�سفى 
مناطق  يف  وال���ث���ق���ايف  ال���ري���ا����س���ي  ال����وع����ي 
العني،  مدينة  مبجتمع  ال�سكنية  االإح��ي��اء 

االجتماعي  التوا�سل  تعزيز  على  والعمل 
اأهمية  على  والتاأكيد  الريا�سي  بالن�ساط 
ودور الريا�سة ملواجهة املعوقات والتحديات 
التفاعل  حت���ق���ي���ق  ب���ج���ان���ب   ، ال�������س���ح���ي���ة 
االجتماعي والريا�سي بني خمتلف االأعمار 
الفرح  م�ساعر  ،وجت�سيد  واالإن����اث  للذكور 
وال�سعادة باملمار�سة الريا�سية انطالقا من 

�سعار الريا�سة للجميع.

بتنظيم جمل�س اأبوظبي الريا�شي 

اليوم.. مدينة العني ت�سهد �سباق القوع مل�سافة 3 كيلو مرت

للدمج  وتعزيزا  اخلارجي  للتوا�سل  تفعيال 
م���ع ك��اف��ة ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع ، و���س��م��ن اإط���ار 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  ور�سالة  روؤي��ة 
للرعاية  زاي����د  دار  ا���س��ت��ق��ب��ل��ت   ، االإن�����س��ان��ي��ة 
االأ�سرية التابعة ملوؤ�س�سة زايد العليا للرعاية 
 ، العني  مبدينة  ال�سباب  بيوت  يف  االن�سانية 
الرحمن  عبد  عمر  الوطني  املنتخب  الع��ب 
واأخ���ي���ه خ���ال���د ع��ب��دال��رح��م��ن ، واالع���الم���ي 
ال��ري��ا���س��ي حم��م��د ال�����س��ام�����س��ي ح��ي��ث ك���ان يف 
ومدربني  وم�سرفني  الدار  �سباب  ا�ستقبالهم 

الرتاث واالخ�سائيني .

ال��زوار على اخلدمات  اإطلع  ال��زي��ارة  وخ��الل 
التي تقدمها دار زايد للرعاية االأ�سرية ، كما 
مت عقد جل�سة حوارية بني الزوار والالعبني 
احلياتية  اخل����������ربات  ت�����ب�����ادل  ت�������س���ت���ه���دف 
القدرات  تنمية  يف  ت�سهم  التي  واالإجتماعية 
اأبناء  م��ن  ال�سباب  ل��دى  والنف�سية  الفكرية 
نحو  ودف��ع��ه��م  بنف�سهم  ثقتهم  وت��ع��زز  ال���دار 
حتفيزهم  ج��ان��ب  اإىل  املجتمع  يف  االإن���دم���اج 
نحو ممار�سة االأن�سطة الريا�سية والبدنية .

وحر�س الالعبني خالل اجلل�سة على تقدمي 
وتوجيههم  واالإر����س���ادات  الن�سائح  م��ن  ع��دد 

اأيجابي  ب�سكل  امل��ج��ت��م��ع  يف  االإن���دم���اج  ن��ح��و 
ع��ن�����س��ر فعال  اإىل  ال���ف���رد  ي�����س��ه��م يف حت��وي��ل 
ق���ادر ع��ل��ى خ��دم��ة ال��وط��ن ال���ذي ق���دم قادته 
الأبناء  ال��رف��اه��ي��ة  لتحقيق  ونفي�س  غ��ال  ك��ل 
الوطن الذين يعبي�سون كاأ�سرة واحدة يف ظل 
القيادة الر�سيدة. كما مت تناول دور الريا�سة 
واأهميتها يف حياة كافة اأفراد املجتمع خا�سة 
يف  واحلقيقة  القوة  يعتربوا  الذين  ال�سباب 

تقدم املجتمعات وازدهارها .
للرعاية  زاي���د  دار  ق��ام��ت  ال��زي��ارة  نهاية  ويف 
ال�سور  والتقاط  الالآعبني  بتكرمي  االأ�سرية 

التذكارية معهم .
وم����ن ج��ان��ب��ه ���س��ك��ر م��دي��ر ع����ام ال�����دار نادي 
االن�سانية  مبادرتهم  على  والالعبني  العني 
واالإجتماعية ، وحر�س النادي على التوا�سل 
اأن  ، مو�سحا  ال���دار  �سباب  م��ن  اأب��ن��ائ��ه��م  م��ع 
الريا�سية ال يقت�سر فقط على  االأندية  دور 
ب��ل مي��ت��د اىل   ، ال��ري��ا���س��ي فح�سب  اجل��ان��ب 
يحقق  الذي  واالإن�ساين  االإجتماعي  اجلانب 
ال�سباب  بيوت  اأن  ، موؤكدا  املجتمعي  التكامل 
مفتوحة لكل من يحب التوا�سل مع اخوانه 

من �سباب الدار .

انطلقت يوم اأم�س االول حتت رعاية �سمو ال�سيخ 
نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س ابوظبي 
لبطولة  الرابعة  الن�سخة  مناف�سات   ، الريا�سي 
باأ�سراف  تقام  والتي   2013 للرماية  ابوظبي 
بالتعاون  الريا�سي  ابوظبي  جمل�س  وتنظيم 
مع �سركة رماية الدولية ونادي كراكال و�سركة 
توازن ومتتد حتى التا�سع والع�سرين من ال�سهر 

اجلاري.
الرميثي  مطر  �سعادة  البطولة  افتتاح  ح�سر 
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة رماية الدولية وعبد 
اهلل نا�سر اجلنيبي مدير اإدارة خدمات املجتمع 
يف بلدية ابوظبي وعارف العواين مدير برنامج 
مل��ج��ل�����س ابوظبي  ال��ت��اب��ع  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
الريا�سي وفهد علي ال�سام�سي مدير الت�سويق 
و�سالح  الريا�سي  ابوظبي  مبجل�س  واالت�سال 
نادي  يف  الريا�سية  االأن�سطة  مدير  ال�سلومي 
�سباط القوات امل�سلحة ، واحمد �سعيد النايلي 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة رماية الدولية وجنم 
اجلزيرة واملنتخب الوطني �سلطان برغ�س.

املدعوين  البطولة مب�ساركة  افتتاح  واأعلن عن 
املوؤ�س�سات  يف  ال���ق���ي���ادي���ة  ال�����س��خ�����س��ي��ات  م����ن 
احلكومية والريا�سيني واالإعالميني، بت�سويب 
اأهدافهم وممار�سة هوايتهم يف الرماية مبيدان 
كراكال ، يف خطوة حر�ست من خاللها اللجنة 
امل�سرفة على اإتاحة الفر�سة جلميع القطاعات 
واإ�سراك  ال��رم��اي��ة  ري��ا���س��ة  ملمار�سة  املجتمعية 
وخمتلف  االإداري����ة  والعنا�سر  ال��ق��ي��ادات  جميع 

الفئات يف مثل هذه املنا�سبات.
التي  الرجال  فرق  مناف�سات  اأ�سفرت  املقابل  يف 
انطلقت بت�سفيات الدور التمهيدي مل�سافة 10 
نهائي  ن�سف  ل��دور  فريقا   12 تاأهل  اأمتار عن 
دونت  حيث  م�ساركا،   20 ا���س��ل  م��ن  البطولة 
الق�ساء  ودائ�����رة  ال��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون  وزارة  ف���رق 
و�سركة توازن القاب�سة وجمل�س تنمية املنطقة 

الغربية وبنك االحتاد الوطني واالأمانة العامة 
وديوان  اب��وظ��ب��ي  وب��ل��دي��ة  التنفيذي  للمجل�س 
و�سركة  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  احل���اك���م يف  مم��ث��ل 
اب��وظ��ب��ي ل��الإع��الم وم��رك��ز اب��وظ��ب��ي لالأنظمة 
يف  ال�سحة  وهيئة  االقت�ساد  ووزارة  واملعلومات 
الن�سف  ال��دور  �سجالت  يف  ا�سمائهم   ، ابوظبي 
نهائي الذي �سيقام يوم االأحد املوافق 26 مايو 

اجلاري .
ن���ادي �سباط  ك��راك��ال يف  م��ي��دان  �سي�سهد  ك��م��ا 
ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة يف ال�����س��اع��ة اخل��ام�����س��ة من 
الدور  مناف�سات  انطالق  الثالثاء  اليوم  م�ساء 
و�سط  اأم��ت��ار   10 مل�سافة  لل�سيدات  التمهيدي 
م�ساركة 12 فريقا ميثلون املوؤ�س�سات والهيئات 

احلكومية .
بدوره ثمن �سعادة مطر الرميثي رئي�س جمل�س 
ال�سيخ  �سمو  رعاية  الدولية  رماية  �سركة  اإدارة 
نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س ابوظبي 

للرماية،  الرابعة  ابوظبي  لبطولة  الريا�سي 
جميع  على  الكبري  وحافزها   ، الوا�سع  واأث��ره��ا 
الفرق امل�ساركة التي �ستقدم عرو�س وم�ستويات 

متميزة، مبا يتما�سى مع الرعاية الكرمية.
البطولة  بتنظيم  اع��ت��زازه  عن  الرميثي  وع��رب 
كراكال  ميدان  يف  ال��ت��وايل  على  الرابعة  للمرة 
،وعن �سعادته بروؤية ممثلي اجلهات احلكومية 
من فرق الرجال وال�سيدات يلتقون ويجتمعون 
من  نتطلع   ، اج��ت��م��اع��ي��ة  ري��ا���س��ي��ة  منا�سبة  يف 
الوطنية  ال�سناعة  وت��ع��زي��ز  دع��م  اىل  خاللها 
وحتقيق ال�سراكات واآفاق التعاون بني القائمني 
املوؤ�س�سات  م���ن  وامل�������س���ارك���ني  ال��ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى 
احلكومية، م�سيدا بالتعاون الوثيق مع جمل�س 
ابوظبي الريا�سي وتفاعله الكبري بدعم جميع 
 ، املهمة  الريا�سية  ب��ال��ربام��ج  املجتمع  �سرائح 
متمنيا النجاح جلميع امل�ساركني وامل�ساركات يف 

مناف�سات البطولة.

اإدارة  مدير  اجلنيبي  نا�سر  اهلل  عبد  ا�ساد  كما 
بالتفاعل  اب��وظ��ب��ي  بلدية  يف  املجتمع  خ��دم��ات 
الرابعة  ابوظبي  بطولة  ت�سهده  ال��ذي  الكبري 
للرماية 2013 ، معتربها واحدة من املنا�سبات 
املهمة التي حتقق اللقاءات والتعاون وال�سراكات 
ك��وادر ومنت�سبي اجلهات  وتبادل اخل��ربات بني 
الريا�سية،  م��ك��ت�����س��ب��ات��ه��ا  احل��ك��وم��ي��ة،ب��ج��ان��ب 
مثمنا دور جمل�س ابوظبي الريا�سي يف تنظيم 
االجتماعي  الطابع  ذات  الريا�سية  البطوالت 
للرماية  ك���راك���ال  ن�����ادي  ج���ه���ود  ع��ل��ى  م��ث��ن��ي��ا   ،

واإمكانياته املميزة ومن�ساته الرائعة.
من جهته اأكد �سالح ال�سلومي مدير االأن�سطة 
الريا�سية يف نادي �سباط القوات امل�سلحة على 
الداعم لريا�سة  البطوالت ودورها  اأهمية هذه 
ال��رم��اي��ة مل��ا متثله م��ن ف��ر���س ج��ي��دة يف تنمية 
م��ه��ارات واإم��ك��ان��ي��ات وق����درات امل�����س��ارك��ني ، وما 
جميع  ت�ساعد  اجتماعية  ملتقيات  م��ن  ت��وف��ره 

امل�ساركني من الدوائر احلكومية على ممار�سة 
هوايتهم والتعبري عن طاقاتهم ب�سفة ايجابية، 
الريا�سي  اب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  ب��ج��ه��ود  م�����س��ي��دا 

و�سركة رماية ونادي كراكال.
من ناحيته اأعرب الالعب �سلطان برغ�س جنم 
�سعادته  عن  الوطني  ومنتخبنا  اجلزيرة  ن��ادي 
الرابعة  اب��وظ��ب��ي  بطولة  اف��ت��ت��اح  يف  بامل�ساركة 
ملجل�س  وت��ق��دي��ره  �سكره  ع��ن  م��ع��ربا   ، للرماية 
ال��ري��ا���س��ي وح��ر���س��ه��م ع��ل��ى توا�سل  اب��وظ��ب��ي 
الريا�سيني يف البطوالت وامللتقيات االجتماعية 
، م�سريا انه مل�س اأهمية البطولة ومكانتها من 
فرق  لعموم  الكبرية  وامل�ساركة  التفاعل  خ��الل 
مثل  ان  موؤكدا  احلكومية،  والهيئات  املوؤ�س�سات 
ت�����س��ه��م يف تنمية  ه���ذه االح�����داث وال��ف��ع��ال��ي��ات 
روابط ال�سداقات وتعزيز التعاون بني اجلميع 
�سيح�سدها  التي  الريا�سية  اخل���ربات  بجانب 

امل�ساركون من البطولة.

•• تغطية-خالد النقبي :

احتفاالت  االإم��������ارات  ن�����ادي  ج��م��اه��ري  ع��ا���س��ت 
دوري  ب���درع  ال��ف��ري��ق  ت��ت��وي��ج  ع��ق��ب  ا�ستثنائية 
اىل  ر�سميا  ���س��ع��وده  واإع����الن  االأوىل  ال��درج��ة 
وا�ستحقاق.  ج������دارة  ع���ن  امل���ح���رتف���ني  دوري 
وابتهاجاً بهذه املنا�سبة نظمت اللجنة الثقافية 
واالجتماعية بالنادي جمموعة زيارات اإىل عدد 
من املدار�س باالإمارة وهي راأ�س اخليمة الثانوية 
ال�سهداء  وب�����الط  ال��ع��ا���س  اأب�����ي  ب���ن  وع��ث��م��ان 

خالد  مبتابعة  ال��زي��ارات  كانت  حيث  واملن�سور، 
وريا�س  ب��ال��ن��ادي  االإع��الم��ي  امل�����س��وؤول  النقبي 
واالجتماعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و  ن��ع��ي��م 
الريا�سية  االأن�سطة  م�سوؤول  احل��م��ادي  وعمر 

مبنطقة راأ�س اخليمة التعليمية.
الغامرة  املدار�س عن فرحتهم  �سباب  وقد عرب 
الدرع  ب��وج��ود  و���س��ع��ادت��ه��م  ال��ب��ط��ول��ة  بتحقيق 
بالتقاط  ق���ام���وا  ح��ي��ث  م��دار���س��ه��م،  ب��ي��ن��ه��م يف 

ال�سور التذكارية.
زيارتها  التي مت  امل��دار���س  م��دراء  بع�س  و�سرح 

اأنهم فخورون مبمثل االإمارة بدوري املحرتفني 
الفرحة  بينهم  ي�سيع  ال����ذي  االإم������ارات  ن����ادي 
وال�سعادة بني الفرتة واالأخرى مثل حتقيقهم 
�سابقاً بطولة كاأ�س رئي�س الدولة وبطولة كاأ�س 
االأوىل  ال��درج��ة  بطولة  حتقيق  واالآن  ال�سوبر 
ال�سكر  ك��ل  ون��وج��ه  الطبيعي  ملكانهم  وال��ع��ودة 
والتقدير الإدارة النادي واجلهاز الفني واالإداري 
والالعبني على ماقدموه من جهد كبري خالل 
والعودة  بالبطولة  تتويجه  مت  وال���ذي  املو�سم 

لدوري املحرتفني.

العب املنتخب الوطني عمر عبدالرحمن واأخيه خالد عبدالرحمن يف مبادرة 
ودية لزيارة دار زايد للرعاية االأ�سرية

اليوم.. انطالق ت�شفيات ال�شيدات

تـــاأهـــل 12 فريقـــًا لن�ســـف نهائــــي بطولــــة اأبوظبــــي الرابعــــة للرمــــايـــــة 

ابتهاجًا بتحقيق �شقور الإمارات البطولة

درع االأوىل يطوف مدار�ش راأ�ش اخليمة

ال�سادر  امل�سرب  لكرة  املحرتفات  الالعبات  رابطة  ت�سنيف  وليام�س يف �سدارة  �سريينا  ابتعدت االمريكية 
ام�س اثر تتويجها بلقب دورة روما الدولية بالفوز على البيالرو�سية فيكتوريا ازارنكا يف املباراة النهائية.

فرن�سا  بطولة  بلقب  التتويج  املا�سي، حظوظها يف  اال�سبوع  دورة مدريد  بلقب  املتوجة  االمريكية  وع��ززت 
املفتوحة، ثاين البطوالت االربع الكربى، على مالعب روالن غارو�س والتي تنطلق االحد املقبل.

ورفعت �سريينا ر�سيدها اىل 11620 نقطة بفارق 1605 نقاط امام مطاردتها املبا�سرة الرو�سية ماريا 
الرو�سية  كون  لالرتفاع  مر�سحا  الفارق  ويبدو  باال�سابة.  ب�سب  النهائي  ربع  من  ان�سحبت  التي  �سارابوفا 
احل�سناء مطالبة بالدفاع عن النقاط التي ك�سبتها العام املا�سي اثر تتويجها بلقب البطولة الفرن�سية، فيما 

خرجت االمريكية من الدور االول.
وكانت �سارابوفا قاب قو�سني او ادنى من ا�ستعادة ال�سدارة من �سريينا االحد قبل املا�سي عندما التقت معها 
يف نهائي دورة مدريد بيد ان خ�سارتها حالت دون ذلك وانتزعت االيطالية �سارة ايراين و�سيفة بطلة روالن 
غارو�س، املركز اخلام�س من ال�سنية نا يل ببلوغها دور االربعة لدورة روما قبل ان تخرج اىل يد ازارنكا التي 

عززت موقعها يف املركز الثالث.

�سريينا وليام�ش تبتعد يف �سدارة املحرتفات
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اأن زمالء  ذكرت و�سائل االإعالم االإيطالية ام�س 
�سي  اآي��ه  بفريق  بالوتيلي  ماريو  ال��دويل  املهاجم 
مواجهة  اأراد  ع��ن��دم��ا  بتحجيمه  ق��ام��وا  م��ي��الن 
�سفارات  اأط���ل���ق���ت  ال���ت���ي  ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا  ج��م��اه��ري 
اال���س��ت��ه��ج��ان ع��ل��ى الع��ب��ي م��ي��الن م��ع مغادرتهم 
مباراة  خو�سهم  عقب  بالقطار  فلورن�سا  مدينة 

مب�سابقة الدوري االإيطايل.
احلافلة  و�سول  بانتظار  تقف  اجلماهري  وكانت 
م�ساء  �سيينا  من  قادمة  ميالن  فريق  تقل  التي 

اأم�س االأحد مبحطة قطار بفلورن�سا
مباراته  يف  �سيينا  ع��ل��ى   1-2 م��ي��الن  ف���وز  ب��ع��د 

الثالث  امل��رك��ز  على  ليحافظ  باملو�سم  االأخ����رية 
برتتيب الدوري االإيطايل ويحجز بطاقة التاأهل 
اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  لبطولة  االأخ����رية  الثالثة 

باملو�سم املقبل.
الرابع  امل��رك��ز  يف  امل��و���س��م  فيورنتينا  اأن��ه��ى  بينما 
برتتيب الدوري االإيطايل متخلفا بفارق نقطتني 

خلف ميالن رغم فوزه 5-1 على
بي�سكارا يف مباراة اأخرى اأم�س. وبذلك �سي�سارك 
االأقل   ، االأوروب����ي  ال���دوري  بطولة  يف  فيورنتينا 
مكانة وثراء من دوري االأبطال، يف املو�سم املقبل. 
مواجهة  روبينيو  وال��ربازي��ل��ي  بالوتيلي  وح���اول 

جماهري فيورنتينا التي بدت واأنها توجه اإليهما 
اإ�ساءات عن�سرية، ولكن ال�سرطة
وزمالئهما يف ميالن اأوقفوهما.

وحتدث بالتويلي، الذي بدا اأكرث اندفاعا وعنفا 
من روبينيو ، من جديد عن موقفه الذي اأعلنه 
يف وق���ت ���س��اب��ق ح��ي��ث ك��ت��ب يف ت��غ��ري��دة ل���ه على 
االإجتماعي على  للتوا�سل  ح�سابه مبوقع تويرت 
واجه  ما  اإذا  امللعب  �سيغادر  اإن��ه  يقول  االإن��رتن��ت 
حتى  املباريات  اإح��دى  خالل  عن�سرية  اإ�ساءة  اأي 
بع�سرة  امل��ب��اراة  فريقه  ال�ستكمال  ذل��ك  اأدى  ل��و 

العبني.

العبو ميالن يردعون بالوتيلي 
اال  اللعب  ي�ستطيع  انه ال  مي�سي  ليونيل  االرجنتيني  النجم  ك�سف 
لكرة  اال�سباين  ال���دوري  بطل  بر�سلونة  احل��ايل  فريقه  �سفوف  يف 
، كالم مي�سي جاء  الفريق  �سيء يف  كل  انه  يقال  ما  راف�سا  القدم، 
يف موؤمتر �سحايف عقده ام�س يف اكادميية ا�سباير للتفوق الريا�سي 
�سراكة  وق��ع عقد  ام�س حيث  ال��دوح��ة. وو�سل مي�سي اىل قطر  يف 
القطرية  االت�ساالت  و�سركة  ميتلكها  التي  اخلريية  املوؤ�س�سة  بني 
)اوريدو( الطالق مبادرة مل�ساعدة االطفال يف دول ال�سرق االو�سط 
امكانية  ح��ول  مي�سي  وق���ال  اآ���س��ي��ا.  ���س��رق  وج��ن��وب  افريقيا  و�سمال 
بر�سلونة  �سوى  فريق  الي  اللعب  ا�ستطيع  ال  اآخ��ر  ن��اد  اىل  انتقاله 
. ودافع  امل�ستقبل  اع��رف م��اذا يخبئ يل  ذل��ك ال  ، م�سيفا لكن مع 
مي�سي عن بر�سلونة وم�ستواه يف الفرتة احلالية بقوله قدم بر�سلونة 
يكن  مل  اال���س��ب��اين  ب��ال��دوري  فالفوز  ج��ي��دة،  م�ستويات  النهاية  يف 

�سهال كما يعتقد البع�س، واملناف�سة كانت قوية مع عدد من الفرق 
بر�سلونة  يف  �سيء  كل  مبثابة  اعتباره  االرجنتيني  النجم  ورف�س   .
وان فريقه بدونه ال ي�ساوي �سيئا ، موؤكدا انا فرد يف جمموعة وكلنا 
نعمل مل�ساعدة بع�سنا البع�س والتقى مي�سي عقب املوؤمتر ال�سحايف 
مع 112 طفال من قطر وفل�سطني واندوني�سيا والعراق واجلزائر 
وتون�س و�سلطنة عمان والكويت واملالديف، باال�سافة اىل 11 طفال 
من قطر مت اختيارهم من خالل م�سابقة للعب مع مي�سي يف امللعب 
املغطى با�سباير. وحتدث مي�سي عن املبادرة االن�سانية التي اتى من 
اجلها قائال املبادرات االن�سانية واجب كل النجوم من اجل م�ساعدة 
االخرين ، م�سيفا �سراكتي مع �سركة االت�ساالت القطرية اوريدو 
ال�سحية  الرعاية  وتوفري  املتنقلة  ال�سحية  العيادات  دع��م  هدفها 

ملليوين طفل بنهاية عام 2016 .

مي�سي : ال اأ�ستطيع اللعب �سوى لرب�سلونة

•• العني- الفجر :

الرابعة  للمرة  ال��ردي��ف  دوري  لقب  العني  ح�سم 
اأم�س  امل�ستحق  ف���وزه  ب��ع��د  وذل���ك  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى 
يف  رد،  دون  بهدف  ال��وح��داوي  �سيفه  على  االأول 
املباراة التي جرت على ملعب طحنون بن حممد 
بالقطارة، �سمن املرحلة ال�25 من بطولة دوري 

›ات�ساالت‹ الرديف لكرة القدم.
وج���اء ه��دف ال��ع��ني ال��وح��ي��د ع��ن ط��ري��ق الالعب 
يو�سف اأحمد مو�سى بعد مرور خم�س دقائق فقط 

من بداية املواجهة.
وبالفوز يرفع العني ر�سيده من النقاط اإىل 55 
ليغرد وح��ي��داً يف ال�����س��دارة، يف ح��ني ال��وح��دة يف 

املركز الرابع بر�سيد 44 نقطة.
وهناأ الكابنت اأحمد عبداهلل ال�سهري بغزال العني 

ويف  العيناوية  جميع  ال��ردي��ف،  الفريق  م���درب   ،
ال�سيخ  برئا�سة  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  مقدمتهم 
عبداهلل بن حممد بن خالد اآل نهيان، اإىل جانب 
اإدارة فريق الكرة االأول حتت اإ�سراف �سعادة حممد 
عبيد حماد، واإداري الفريق الرديف اأحمد حديد، 
مبنا�سبة تتويج العني للمرة الرابعة على التوايل 
كبري  فريق  العني  م��وؤك��داً  ال��ردي��ف،  دوري  بلقب 
من�سات  على  دائ��م��اً  ي��ت��واج��د  اأن  الطبيعي  وم��ن 
التتويج، ويف اعتقادي اأن ح�سول العني على لقب 
التوايل،  على  الثاين  للمو�سم  املحرتفني  دوري 
واملحافظة على لقب الرديف للمرة الرابعة على 
اال�سرتاتيجية اجليدة على  بف�سل  التوايل، جاء 
امل�ستويني االإداري والفني والتي توؤكد باأن العني 

مي�سي على الطريق ال�سحيح .
واأكد عبداهلل اأن اأهم اأ�سباب جناح الفريق الرديف 

تكمن يف االهتمام الالفت واآلية التوا�سل املثالية 
اأوالري��و، والذي  من املدير الفني للعني كوزمني 
ي��ح��ر���س دائ���م���اً ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة م�����س��ت��وي��ات العبي 
تعزيز  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  امل���راح���ل،  ال��ف��ري��ق مبختلف 
لديهم  ما  اأف�سل  الإظهار  معنوياتهم وحتفيزهم 
وخارج  داخ��ل  نخو�سها  التي  امل��ب��اري��ات  جميع  يف 
ملعبنا ، معرباً عن بالغ تقديره لالعبي الفريق 

الرديف وكل من اأ�سهم يف االإجناز.

بداية قوية 
دوري  مل��ن��اف�����س��ة  تقييمه  ح���ول  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ورداً 
امل�ستوى  ق��ال:  املا�سي،  باملو�سم  مقارنة  ال��ردي��ف 
احل���ايل اأف�����س��ل ق��ي��ا���س��اً ب��ن��ت��ائ��ج م��ب��اري��ات الفرق 
املتناف�سة على اللقب، ففي املو�سم املا�سي ح�سمنا 
اللقب قبل 4 جوالت من خط النهاية، ويف املو�سم 

احلايل جنحنا يف ح�سم االأمور قبل جولة واحدة 
املقارنة ما  لي�ست كبرية يف  الفوارق  فقط، ولكن 

بني مناف�ستي املو�سمني املا�سي واحلايل .
واأ�ساف: برغم بدايتنا املتعرثة املو�سم احلايل يف 
البطولة، غري اأن الفريق بعد اأن اعتلى ال�سدارة 
عنها  يتنازل  مل  املناف�سة  من   12 ال���  اجلولة  يف 
حتى اأعلن عن نف�سه بطاًل للدوري، ويف اعتقادي 
اأن البطولة حتققت بف�سل جهود جمل�س االإدارة 
االأول  الكرة  لفريق  واالإداري  الفني  واجلهازين 
وجميع الالعبني الذين �ساركوا يف مناف�سة دوري 

املو�سم احلايل.
املباريات  بع�س  يف  ي�ساورين  ك��ان  القلق  اأن  واأك��د 
االأحيان  اأغ���ل���ب  الأن�����ه يف  ال��ت��ج��ان�����س  ع���ام���ل  م���ن 
ي�سارك بع�س الالعبني يف املباريات الأول مرة مع 
تدريبية،  ح�س�س  اأي  وب��دون  خمتلفة  جمموعة 

اأبطال،  ب��اأن��ه��م  يثبتون  ك��ان��وا  م��ا  دائ��م��اً  ولكنهم 
ويتغلبون على الظروف باإظهار اأف�سل ما لديهم، 
باأن املدير الفني للعني كوزمني  وكما ذكرت لكم 
ور�سده  مبتابعته  ك��ث��رياً  الفريق  �ساعد  اأوالري���و 
الأغلب مواجهات الرديف من على املدرجات داخل 
وخارج ملعب العني، لذلك جميع العبي الفريق 
بذلوه طوال  ما  وال�سكر على  االإ�سادة  ي�ستحقون 

املو�سم حتى توجوا اأبطااًل بلقب الدوري.

م�سلم فايز : اإجناز م�سرف 
وع���رب م���داف���ع ال��ع��ني م�����س��ل��م ف��اي��ز ع���ن �سعادته 
املحرتفني،  دوري  بطولتي  على  النادي  بح�سول 
االإجناز  اأن  م��وؤك��داً  احل���ايل،  املو�سم  وال��ردي��ف يف 
االأول  ال��ك��رة  فريق  بو�سول  ال��ن��ادي  ال��ذي حققه 
املا�سي واحلايل  اإىل من�سة التتويج يف املو�سمني 

الرابعة  للمرة  ال��ردي��ف  دوري  بلقب  واحتفاظه 
على التوايل، يعرب عن قوة النادي احلقيقية من 
خالل �سيطرته على بطوالت مهمة تنظمها جلنة 

دوري املحرتفني .
من�سات  يف  التواجد  اعتاد  العني  اإن  فايز:  وق��ال 
االمتداد  ه��و  ال��ردي��ف  اأن  اعتقادي  ويف  التتويج، 
االأن���دي���ة،  ب��ك��ل  االأول  ال���ك���رة  ل��ف��ري��ق  احل��ق��ي��ق��ي 
والبطولة حتققت بعزمية واإ�سرار جميع اأع�ساء 
ال��ف��ري��ق، ويف ن���ادي ال��ع��ني اع��ت��دن��ا ع��ل��ى االلتزام 
ب����اإح����راز ال���ب���ط���والت يف ج��م��ي��ع امل�����س��اب��ق��ات على 

امل�ستويني املحلي واخلارجي.
واأ�ساف: �سعرنا باأعرا�س البطولة كالعبني برغم 
املناف�سة القوية من االأندية التي كانت ت�سارعنا 
على لقب الدوري، عندما ح�سم العني لقب دوري 

املحرتفني قبل اأربع جوالت من النهاية.

 23 القفال  �سباق  حل��دث  املنظمة  اللجنة  تعقد 
لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما والذي ينطلق 
يوم ال�سبت املقبل من جزيرة �سري بو نعري وحتى 
اجتمعا  ال��ع��رب(  )ب��رج  فندق  قبالة  النهاية  خط 
مع  اليوم  �سباح  من  ع�سرة  احل��ادي��ة  يف  تن�سيقيا 
لبحث  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  ال��دوائ��ر 
الإقامة  اجل��اري��ة  والتح�سريات  امل�ستجدات  اآخ��ر 

التظاهرة الرتاثية البحرية الكبرية.
من  ودع��م  برعاية  �سنويا  الكبري  ال�سباق  وي��ق��ام 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
وموؤ�س�س  الفكرة  �ساحب  املالية  وزي��ر  دبي  حاكم 
ال�سباق عام 1991 حيث ي�سل احلدث يف دورته 
كر�سالة   23 رق��م  الن�سخة  اإىل   2013 احلالية 
حت��م��ل ال��ع��دي��د م���ن االأه�������داف وامل���ع���اين وت���ربز 
االإمارات  و�سعب  الر�سيدة  القيادة  مت�سك  م��دي 
اأهلنا يف املا�سي واللذين  باملوروثات واإحياء حياة 
الرزق واخلري  بالبحر كم�سدر  ارتبطت حياتهم 

الوفري.
امل�ساركة  املنظمة للحدث اجلهات  اللجنة   ودعت 

العامة  القيادة  مقدمتها  ويف  احل��دث  تنظيم  يف 
املواين(  )�سرطة  اإدارت���ي  يف  ممثلة  دب��ي  ل�سرطة 
واالإن����ق����اذ( وجهاز  ال��ب��ح��ث  و)ال��ع��م��ل��ي��ات-ق�����س��م 
حماية املن�سات احليوية وال�سواحل )قيادة ال�سرب 
امل���دين يف دبي  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  ال��راب��ع( واالإدارة 
امل�ساهري  قناة  يف  ممثلة  لالإعالم  دب��ي  وموؤ�س�سة 
والناقل  االإع��الم��ي  ال�سريك  الريا�سية(  )دب���ي 

احل�سري لل�سباق.
من جانب اآخر اأ�ساد النوخذة املخ�سرم �سعيد �سامل 
)ال�ساحل  املحمل  ونوخذة  مالك  الرميثي  �سعيد 
31( والذي �سطر ملحمة رائعة وجميلة عندما 
فاز بلقب �سباق القفال 22 والذي جرت اأحداثه 
امل�ستمر  والدعم  الكرمية  باملواقف  املا�سي  العام 
را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  يقدمه  ال��ذي ظل 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي وزي���ر امل��ال��ي��ة االأمر 
الذي اأ�سهم يف ا�ستمرار وجناح �سباق القفال منذ 
املا�سي  ب�سورة  يبقي  وان   1991 ع��ام  تاأ�سي�سه 

اجلميل دون اأن مي�سه اأي تغيري.
)نامو�س(  مثل  كبري  بلقب  الفوز  طعم  اأن  وق��ال 

اآخر يف ال�سباقات البحرية  القفال ال يدانيه �سئ 
ال�سباقات  يف  ال��ط��وي��ل��ة  م�����س��ريت��ه  اإىل  م�����س��ريا 
االإبحار يف هذا  البحرية حيث ظل يحافظ على 

ال�سباق العريق وعاي�س اأجمل اللحظات فيه منذ 
تاأ�سي�سه يف عام 1991 من خالل مناف�سات �سباق 
القوارب ال�سراعية املحلية 43 قدما قبل اأن ياأمر 
 60 املحامل  اإىل  بالتحويل  احل��دث  راع��ي  �سمو 

قدما يف قرار وفكرة �سائبة.
معانقة  اإىل  يطمح  اجلميع  اأن  الرميثي  واأ�ساف 
االجناز يف الن�سخة احلالية والتي حتمل رقم 23 
م�سريا اإىل اأن هدف طاقم املحمل )ال�ساحل 31( 
مرة  االجن��از  معانقة  وحماولة  ال�سدارة  �سيكون 
اآخري يف ال�سباق الكبري والذي �سيجمع هذه املرة 
102 �سفينة �ستتواجد يوم ال�سبت قبالة جزيرة 
�سري بونعري انتظارا الإعطاء اإ�سارة البداية مل�سوار 

جديد يف احلدث الكبري.
الرميثي  �سعيد  ���س��امل  �سعيد  ال��ن��وخ��ذة  ومت��ن��ى 
التوفيق جلميع امل�ساركني يف ال�سباق من نواخذة 
وبحارة وكذلك اللجان املنظمة لل�سباق واجلهات 
تقوم  التي  اجلهات  بكل  م�سيدا  ذل��ك  يف  املتعاون 
الدويل  دب��ي  ن���ادي  ويف مقدمتها  اجل��ه��ود  ب��ه��ذه 

للريا�سات البحرية.

بعد مو�سم بال األقاب كبرية اختلط 
العام  وامل���زاج  بالغ�سب  الف�سل  فيه 
ال�����س��ي��ئ واخل����الف����ات احل������ادة بني 
املدير  مورينيو  جوزيه  الربتغايل 
الفني لريال مدريد وجمموعة من 
اأبرز جنوم الفريق ، وجد مورينيو 
نف�سه بال دعم حقيقي داخل النادي 

امللكي.
وق��ب��ل ث���الث ���س��ن��وات ف��ق��ط ، توىل 
مورينيو تدريب الفريق امللكي لكرة 
وامل�ساندة  الدعم  كل  ووج��د  القدم 
واجلماهري  ال��ن��ادي  اإدارة  قبل  م��ن 
مورينيو  ومت�سك  الفريق  والعبي 
فلم  وال�سلطات  ال�سالحيات  بكل 
حتى  االأول  امل��و���س��م  ع��ل��ي��ه  مي�����س 
اأطاح باالأرجنتيني خورخي فالدانو 
الوحيد  ك��ان  بعدما  ال��ن��ادي  م��دي��ر 

الذي ينازعه بع�س ال�سالحيات.

، املعروف  ال��ربت��غ��ايل  امل����درب  ل��ك��ن 
نف�سه  وج���د   ، وان  �سبي�سال  بلقب 
النادي  اأي دعم يف  بال  االآن  وحيدا 
بعد مو�سم اأخفق خالله يف خمتلف 
ال����ب����ط����والت ح���ي���ث اح����ت����ل امل���رك���ز 
ال��ث��اين يف ال���دوري االأ���س��ب��اين وحل 
اأ�سبانيا  ملك  ك��اأ���س  يف  اأي�سا  ثانيا 
يف  م��دري��د  اأتلتيكو  اأم���ام  بالهزمية 
ودع  كما  للبطولة  النهائية  املباراة 
اأوروبا  اأب��ط��ال  دوري  بطولة  قبلها 
دورمتوند  بورو�سيا  اأمام  بالهزمية 
االأملاين يف املربع الذهبي للبطولة.

ولذلك ، اأ�سبح رحيل مورينيو من 
اأمرا و�سيكا. ويرى  تدريب الفريق 
اأيامه  االآن  ي��ق�����س��ي  اأن����ه  ك���ث���ريون 
مل  واإن  امللكي  ال��ن��ادي  يف  االأخ����رية 
حتى  نهائي  ب�سكل  موقفه  يح�سم 
من  ال��ع��دي��د  اأن  واحل��ق��ي��ق��ة  االآن. 

و���س��ائ��ل االإع����الم االأ���س��ب��ان��ي��ة اأكدت 
النادي  رئي�س  برييز  فلورنتينو  اأن 
دائما  م���وري���ن���ي���و  و����س���ف���ه  وال�������ذي 
االإطاحة  ق���رار  ات��خ��ذ  �سديق  ب��اأن��ه 

مبورينيو حتى قبل نهاية املو�سم.
ق�ساها  �سنوات  ث��الث  م��دار  وعلى 
هذا  حت��ول   ، الفريق  م��ع  مورينيو 
املدرب الربتغايل اإىل االآمر الناهي 
يف الفريق والنادي ومل يكتف باإبعاد 
بالطبيب  اأي�سا  اأط���اح  ب��ل  ف��ال��دان��و 
خ���وان ك��ارل��و���س ه��رين��ان��دي��ز الذي 
ظل مع الفريق طوال العقد املا�سي 
بعدما  ت�سيت�سو  بالطباخ  وك��ذل��ك 
انتقاده  اأو  ب��ه  الو�ساية  على  داأب����وا 
يف كل مكان �سواء اأمام الالعبني اأو 

االإدارة اأو و�سائل االإعالم.
و�سائل  اإىل   ، م���وري���ن���ي���و  و�����س����رح 
اأتلتيكو  اأم��ام  االإع��الم بعد الهزمية 

يف نهائي الكاأ�س يوم اجلمعة املا�سي 
، قائال اأعدكم بال�سراحة وال�سدق 
الو�سع  نح�سم  عندما  جانبي.  من 
يف امل�����س��ت��ق��ب��ل م���ع رئ��ي�����س ال���ن���ادي ، 

�ساأعلن هذا ر�سميا .
واأو����س���ح���ت ���س��ح��ي��ف��ة اإمل����ون����دو اأن 
�سيجتمع  ال����ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
مبورينيو لبحث رحيله عن تدريب 
ال��ف��ري��ق ه���ذا االأ���س��ب��وع م��ع تكليف 
األربتو توريل مدرب الفريق الثاين 
يف النادي بتويل امل�سوؤولية بدال منه 
بالدوري  املتبقيتني  امل��ب��ارات��ني  يف 

االأ�سباين هذا املو�سم.
االأول  امل��و���س��م  م��وري��ن��ي��و يف  وت����وج 
ل��ه م��ع ال��ف��ري��ق ب��ل��ق��ب ك��اأ���س ملك 
التايل  امل��و���س��م  يف  ت��وج  ث��م  اأ�سبانيا 
اأن  ق��ب��ل  االأ���س��ب��اين  ال�����دوري  بلقب 
االأ�سباين  ال�سوبر  كاأ�س  يحرز لقب 

املو�سم احل��ايل ولكن هذا  يف بداية 
الفريق  جل��م��اه��ري  مقنعا  ي��ك��ن  مل 

واإدارة النادي.
وب�����داأ اه���ت���زاز و���س��ع م��وري��ن��ي��و مع 
 2012 ع�����ام  ن���ه���اي���ة  يف  ال���ف���ري���ق 
حار�س  كا�سيا�س  اإيكر  و�سع  عندما 
اأعمدة  اأب���رز  واأح���د  الفريق  م��رم��ى 
ليثري  البدالء  مقاعد  على  الريال 
ه����ذا ���س��د م��وري��ن��ي��و ع��ا���س��ف��ة من 
االنتقادات. وتعالت حدة االنتقادات 
مع خروج الفريق �سفر اليدين من 
اكتملت  ثم  االأب��ط��ال  دوري  بطولة 
كاأ�س  نهائي  يف  بال�سقوط  ال�سورة 
م��ل��ك اأ���س��ب��ان��ي��ا وال��ت��ي ك��ان��ت االأمل 
حلم  ت��ب��دد  بعدما  للفريق  االأخ���ري 
و�سكب  مبكرا.  االأ���س��ب��اين  ال���دوري 
م��وري��ن��ي��و م��زي��دا م��ن ال��وق��ود على 
امللكي  ال���ن���ادي  امل�����س��ت��ع��ل��ة يف  ال���ن���ار 

امل�ستفزة  ت�����س��ري��ح��ات��ه  خ���الل  م���ن 
ال�سحفية  امل���وؤمت���رات  يف  وال��ن��اري��ة 
وجتدد امل�ساكل الداخلية بينه وبني 
جنوم الفريق وخا�سة كا�سيا�س ثم 

املدافع الربتغايل بيبي موؤخرا.
االآخ������ر  ال����ربت����غ����ايل  ي�������س���ل���م  ومل 
ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو اأب�����رز جنوم 
الفريق من نار امل�ساكل مع مورينيو 
اأن��ه كان مع بيبي االأق��رب اإىل  رغم 

املدرب الربتغايل.
وبينما وج��ه برييز دع��وة يف مطلع 
بالتوحد  اإىل اجلميع  مايو احلايل 
النادي  اأج����ل م�����س��ل��ح��ة  ���س��وي��ا م���ن 
التما�سك  �����س����رورة  اإىل  م�������س���ريا 
ب��ني ال��الع��ب��ني واأع�����س��اء ال��ف��ري��ق ، 
�سحفيا  م��وؤمت��را  مورينيو  ا�ستغل 
وانتقد  م��ب��ا���س��رة  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف 
لتو�سيع  جل��اأ  كما  جم��ددا  كا�سيا�س 

ه��وة اخل���الف م��ع بيبي ق��ائ��ال من 
احلادية  يف  الع����ب  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ب 
به  يطيح  اأن  عمره  من  والثالثني 

العب يف التا�سعة ع�سر .
ومب��ج��رد خ���روج ال��ري��ال م��ن دوري 
االأ�سبانية  ال�سحف  راأت   ، االأبطال 
ال���ط���ري���ق م���ف���ت���وح���ا وخ���ال���ي���ا من 
ال��ع��ق��ب��ات اأم������ام ت��وج��ي��ه ���س��ي��ل من 
االن����ت����ق����ادات مل���وري���ن���ي���و وب��������داأت يف 

امل���ط���ال���ب���ة ب��رح��ي��ل��ه ال����ف����وري من 
�سحيفة  ون�سرت  الفريق.  ت��دري��ب 
�سحيفتني  اأب�����رز  اإح�����دى   ، م���ارك���ا 
 ، م��دري��د  العا�سمة  يف  ريا�سيتني 
باملئة   87 اأك���د  ل��ل��راأي  ا�ستطالعا 
من امل�ساركني فيه اأن مورينيو ف�سل 
اال�ستطالع  هذا  ليوؤكد  الريال  مع 
حتى  يحظى  يعد  مل  مورينيو  اأن 

بدعم اجلماهري. 

يف اجلولة قبل الأخرية من الدوري 

رديـــف العـــني يحجــــز مقعـــده يف من�ســـة التتويـــج باإم�ســـاء يــو�ســــف اأحــمـــد مو�ســــــى 

اجتماع تن�شيقي للجنة املنظمة مع اجلهات املتعاونة اليوم

الرميثي: للفوز بنامو�ش )القفال( طعم اآخر
)ال�شاحل 31( يتطلع لتحقيق ال�شدارة للمرة الثانية

مورينـــيو يخ�ســـر اجلميـــع يف مو�ســــم بال اإجنـــــــازات 




