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�لبلو�شـــي يحقـــق �أغلـــى ذهبيـــة يف �أقــوى 
بطــولت �آ�شيـــا لبــناء �لأج�شـــام بكـــاز�خ�شــتان

عربي ودويل

�لإطاحة باأحد �لروؤو�ص �لكبرية 
لالجتار باملخدر�ت بعد مقاومة مثرية

�لفجر �لريا�شي

�خبار �لمار�ت

ح�شاد �ملرحلة �لنتقالّية يف تون�ص .. كلفة 
�قت�شادية مرتفعة وخما�ص �شيا�شي ع�شري..!

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ب��ارك 
�ل�شمو  ل�شاحب  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ول�شعب دولة 
�لكفاءة �حلكومية  �لأول عامليا يف  �ملركز  �لدولة على  �لإم��ار�ت ح�شول 
�ل��ع��امل يف  دول  ب��ن جميع  قفزة  �أك��ر  �ملجتمعي وحتقيقها  و�ل��ر�ب��ط 
جمال �لتناف�شية لعام 2013 لت�شل للمركز �لثامن عامليا وحتقق �أي�شا 

�ملركز �لر�بع عامليا يف جمال �لأد�ء �لقت�شادي. 
�ل���وزر�ء �شباح �م�س يف  ج��اء ذل��ك خ��ال ت��روؤ���س �شموه جلل�شة جمل�س 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  بح�شور  ق�شر�لرئا�شة 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية . وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف بد�ية جل�شة �ملجل�س..�أن هذ� �لإجناز هو 
ثمرة لت�شافر �جلهود �لحتادية و�ملحلية خال �لفرة �ملا�شية .. وتوجه 
�ملحلية  و�حلكومات  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  يف  �لعاملن  جلميع  بال�شكر 
�شاحب  و�شفها  و�لتي  �لإم���ار�ت  تناف�شية  لتعزيز  �ملزيد  ببذل  مطالبا 
" رع��اه �هلل" يف  �آل نهيان رئي�س �لدولة  ز�ي��د  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو 
كلمته باأنها �أمانة بيد كل مو�طن وم�شئول. ويف خطابه لأع�شاء �ملجل�س 
قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �إن �شعب �لإمار�ت 
ي�شتحق �أن يفرح..ونحن هنا كي نحقق له �إجناز�ت . )�لتفا�شيل �س2(

   

بح�شور حممد بن را�شد وحممد بن زايد
مبادلة وموؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات احلكومية 

توؤ�س�سان �سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم
•• اأبوظبي-وام:

لا�شتثمار�ت  دبي  موؤ�ش�شة  و  مبادلة  للتنمية  �ملبادلة  �شركة  وقعت 
�حلكومية �م�س �تفاقية تهدف �إىل توحيد �أعمال �شركتي �لإمار�ت 
لاأملنيوم �إميال و دبي لاأملنيوم دوبال .. حتت �شركة جديدة مملوكة 
منا�شفة لكل من مبادلة و موؤ�ش�شة دبي لا�شتثمار�ت �حلكومية..
ت�شمى �شركة �لإم��ار�ت �لعاملية لاأملنيوم ..  وذلك يف خطوة تهدف 
و  �إمي��ال  كل من  لأعمال  �لعاملي  �لتو�شع  و  �ملحلي  �لنمو  تعزيز  �إىل 
.. �شاحب  �ل�شر�كة �جلديدة  �تفاقية  دوبال . ح�شر مر��شم توقيع 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �لدولة 
�إد�رة موؤ�ش�شة دبي  �ل��وزر�ء حاكم دبي رئي�س جمل�س  رئي�س جمل�س 
ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  و�لفريق  لا�شتثمار�ت �حلكومية 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�إد�ة �شركة �ملبادلة للتنمية. وتبلغ �لقيمة �لإجمالية  رئي�س جمل�س 
لأ�شول و�أعمال �شركة �لإم��ار�ت �لعاملية لاأملنيوم ما يزيد عن 15 
مليار دولر �أمريكي لت�شبح بذلك خام�س �أكر منتج عاملي لاأملنيوم 
عند �لنتهاء من تو�شعة �ملرحلة �لثانية من �شركة �إميال يف �لن�شف 

�لأول من �لعام 2014.
)�لتفا�شيل �س14(

حممد بن ر��شد خال تروؤ�شه �جتماع جمل�س �لوزر�ء  )و�م(

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء وبارك لل�شعب حتقيق املركز الأول عامليا يف الكفاءة احلكومية 

حممد بن را�سد: خليفة يوحد اجلهود ويجمع الطاقات ويدعم املبادرات ويبني الإمارات

اإ�سرائيل تطّور حيت�ض 3 لعرتا�ض 
����س���اروخ ن���ووي ف���وق اإي���ران 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

�لإ�شر�ئيلية  �ل�����ش��ل��ط��ات  ت���ط���ّور 
����ش���اروخ ح��ي��ت�����س 3 ل��ي��ت��م��ك��ن من 
ر�أ�شاً  ي��ح��م��ل  ����ش���اروخ  �ع���ر�����س 
حربياً نووياً فوق دول بعيدة مثل 
لحتمال  ��شتعد�د�  وذل��ك  �إي���ر�ن، 

�أن تطور �لأخرية �شاحاً نووياً.
�إ�شر�ئيلية  �إع���ام  و�شائل  ونقلت 
�أفري�م  �لعقيد  �لثنن، عن  �م�س 
ح�������ش���ون، م����ن م���دي���ري���ة ح���و�م���ا 
وز�رة  يف  حيت�س  ���ش��اروخ  لتطوير 
�ل���دف���اع �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، ق��ول��ه �إنه 
�لأث����ن����اء تطوير  ه����ذه  ي��ج��ري يف 
يتمكن  بحيث   3 حيت�س  ���ش��اروخ 
من �عر��س �شاروخ يحمل ر�أ�شاً 
بعيدة  دول  ف����وق  ن���ووي���اً  ح��رب��ي��اً 
�ليوم  نفكر  و�أ���ش��اف  �إي���ر�ن.  مثل 
�لنووي،  �ل��ت��ه��دي��د  يف  ب��الأ���ش��ا���س 
�لإمكان  قدر  ن�شرع  فاإننا  ولذلك 
�ملعر�س  )�ل���������ش����اروخ(  ت��ط��وي��ر 
حيت�س 3، لأننا نريد �أن نر�ه يعمل 
يف �ليوم �لذي ين�شج فيه �لتهديد، 
طبقة  لإ�شر�ئيل  تكون  �أن  ونريد 
وجه  يف  كاملة  تكون  تكاد  دفاعية 

�أي تهديد م�شتقبلي �أو حايل.

م�شر حتذر من امل�شا�س بح�شتها من مياه النيل 
الإخوان يحاولون تقييد 

�سالحيات املحكمة الد�ستورية
•• القاهرة-وكاالت:

�ل�شوري  جمل�س  بخ�شو�س  �مل�شرية  �لد�شتورية  �ملحكمة  ق��ر�ر�ت  بعد 
يف  �حلاكم  و�لعد�لة  �حلرية  حزب  �أعلن  �لتاأ�شي�شية  �جلمعية  وبطان 
�شاحية  من  فيها  يحد  د�شتورية  بتعديات  �لتقدم  ب�شدد  �أن��ه  م�شر 

�ملحكمة �لعليا جتاه �ملوؤ�ش�شات �ملنتخبة.
هذ� ما ك�شفته م�شادر �شحفية على ل�شان ع�شام �لعريان، نائب رئي�س 

حزب �حلرية و�لعد�لة، �لذر�ع �ل�شيا�شية جلماعة �لإخو�ن �مل�شلمن.
يف  تبحث  ود�شتورين  قانونين  خ��ر�ء  م��ن  جلنة  �أن  �لعريان  وك�شف 

�إجر�ء تعديات د�شتورية، قال �إنها تهدف �إىل تفادي بع�س �لعقبات.
ويف �لوقت �لذي رف�س فيه �لعريان �لك�شف عن م�شمون تلك �لتعديات 
�ملزمع �إجر�وؤها، ك�شف قيادي يف جماعة �لإخو�ن �أن �لأمر يتعلق بتعديل 
�لعليا على  �لد�شتورية  للمحكمة  �ل�شابقة  �لرقابة  يلغي مبد�أ  د�شتوري 
�لت�شريعية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  حت�شن  م��ع  ب��الن��ت��خ��اب��ات،  �ملتعلقة  �ل��ق��و�ن��ن 

�ملنتخبة �شد �حلل.
�ن  �لثنن من  �مل�شري حممد مر�شي  �لرئي�س  ح��ذر  �خ��ر  �شعيد  على 
م�شرل ميكن �ن ت�شكت على �ي �شئ ميكن �ن يوؤثر على نقطة و�حدة من 
مياه �لنيل وذلك رد� على قر�ر �ثيوبيا تغيري جمرى �لنيل �لزرق لبناء 
�لت�شريح خال  �مل�شري بهذ�  �لرئي�س  �لقلق يف م�شر. و�دىل  �ثار  �شد 
�جتماع �شم ممثلن تنفيذين و�شيا�شين ��شافة �ىل بع�س �شخ�شيات 
�ملعار�شة. وقال مر�شي يف ح�شابه على موقع �لتو��شل �لجتماعي توير 
ل بد �أن نتخذ من �لو�شائل و�لإجر�ء�ت ما ي�شمن حماية �لأمن �ملائي 

�مل�شري، دون �عطاء مزيد من �لتفا�شيل.

الفجر........    04:08            
الظهر.......    12:21  
الع�رص........   03:46   
املغرب.....   07:09  
الع�صاء......   08:39

��شتباكات بن �ملتظاهرين و�ل�شرطة لليوم �لر�بع يف �نقرة )رويرز(

�لدخان يت�شاعد بعد ق�شف �لقو�ت �ل�شورية على مدينة حلب   )رويرز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ت��ل 26 ���ش��خ�����ش��ا ل��ي��ل��ة �لح���د 
�ر�س  �شاروخ  �شقوط  يف  �لثنن 
�ر�س على بلدة يف حمافظة حلب 
�فاد  ما  بح�شب  �شوريا،  �شمال  يف 
�ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لن�شان 

�لثنن.
�ملر�شد يف بريد �لكروين  وق��ال 
ق�شى 26 �شهيد� �إثر ق�شف من 
�شاروخ �ر�س �ر�س ��شتهدف بلدة 
ك��ف��ر ح��م��رة يف ري����ف ح��ل��ب عند 
�لثنن،  �لح�����د  ل��ي��ل  م��ن��ت�����ش��ف 
مو�شحا �ن بن �ل�شحايا ثمانية 
و�شت  ع�شرة  �لثامنة  دون  �طفال 

ن�شاء.
�لنظامية  �ل��ق��و�ت  �ن  �ىل  و����ش��ار 
ري�����ف حلب  �ل���ت���ق���دم يف  حت������اول 
�ل�شمايل لفك �حل�شار عن بلدتي 
تقطنهما  �للتن  و�ل��زه��ر�ء  نبل 
غالبية �شيعية، ويحا�شرهما منذ 
لنظام  معار�شون  مقاتلون  م��دة 

�ل�شد.
وق������ال ن���ا����ش���ط���ون �����ش����وري����ون �إن 
للنظام  �لتابع  �حلربي  �لطري�ن 
ي�������ش���ن غ���������ار�ت ع���ل���ى �أح�����ي�����اء يف 
��شتباكات  و�إن  دم�شق،  �لعا�شمة 
ب���ل���د�ت بريف  ع��ن��ي��ف��ة جت����ري يف 

كما �أكد �ن��دلع ��شتباكات يف حي 
برزة بدم�شق، ووقوع ق�شف عنيف 
بلدة  على  �لنظامي  �جلي�س  م��ن 
�شقطت  �لتي  �ل�شرقية،  �لغوطة 
ع�شر�ت  ق���ول���ه-  -ح�����ش��ب  ف��ي��ه��ا 

�ل�شو�ريخ وقذ�ئف �لهاون.
�شبعة  ق���ت���ل  ����ش���اب���ق  وق������ت  ويف 
�آخرون  ع�شر�ت  وج��رح  �أ�شخا�س 
ب��ع��د ���ش��ق��وط ����ش���اروخ م��ن طر�ز 
يف  حمرة  كفر  بلدة  و�شط  �شكود 

ريف حلب �ل�شمايل.
ولي��������ز�ل ه���ن���اك ���ش��ح��اي��ا حتت 
قو�ت  و�إن  �ل��ب��ل��دة،  يف  �لأن��ق��ا���س 
�ل��ت��اب��ع��ة للجي�س  �مل���دين  �ل��دف��اع 
�ل���������ش����وري �حل�����ر ت����ق����وم ب����اإز�ل����ة 
�جلرحى  و�ن���ت�������ش���ال  �لأن����ق����ا�����س 

و�لقتلى.
ثاثة  �أن  �شام  �شبكة  �أعلنت  كما 
ع��ل��ى مدينة  ���ش��ق��ط��ت  ����ش���و�ري���خ 
و�أ�شفرت  حم�س،  بريف  �لق�شري 

عن دمار كبري.
�خلارجية  وزي��ر  ق��ال  م��ن جانبه 
باده  �إن  هيغ  وليام  �لريطاين 
�ملعار�شة  ت�شليح  �أم��ر  يف  تبّت  لن 
�مل���ح���ادث���ات  ب���ع���د  �إل  �ل�������ش���وري���ة 
فيها  ت�������ش���ارك  �ل���ت���ي  �مل���ق���رح���ة 
ب�شار  �ل�����ش��وري  �لرئي�س  حكومة 

�لأ�شد ومعار�شوه.

لندن ترجيء ت�شليح املعار�شة ملا بعد جنيف 2

ق�سف �ساروخي على حلب ودم�سق وا�ستباكات يف عدة مناطق

•• انقرة-وكاالت:

ق���ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لمريكي 
�لوليات  �ن  �م�����س  ك���ريي  ج���ون 
��شتخد�م  لن��ب��اء  ق��ل��ق��ة  �مل��ت��ح��دة 
�ل������ق������وة �مل�����ف�����رط�����ة م������ن ج���ان���ب 
�ل�����ش��رط��ة �ل��رك��ي��ة وت���دع���و �ىل 
�حلق  بقوة  وتوؤيد  �لنف�س  �شبط 

يف �لحتجاج �ل�شلمي.
�لتي  تركيا  موبخا  ك��ريي  وق���ال 
مل  عنيفة  ل�شطر�بات  تت�شدى 
ن�شعر  ع��ق��ود  م��ن��ذ  مثلها  ت�شهد 
�ل�شرطة  ��شتخد�م  لنباء  بالقلق 
ناأمل  ون���ح���ن  �مل���ف���رط���ة.  ل��ل��ق��وة 
بالتاأكيد يف �جر�ء حتقيق و�ف يف 
تلك �حلو�دث ويف �أن تتحلى قوة 

�ل�شرطة ب�شبط �لنف�س.
ورف�����س رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �لركي 
�لثنن  �ردوغ��������ان  ط��ي��ب  رج����ب 
�حل�����دي�����ث ع�����ن رب����ي����ع ت����رك����ي يف 
�ل�����ت�����ظ�����اه�����ر�ت غري  م�����و�ج�����ه�����ة 
ت�����ش��ه��ده��ا تركيا  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ب��وق��ة 
جديدة  مو�جهات  �ندلعت  فيما 
ب���ن �ل�����ش��رط��ة وم��ت��ظ��اه��ري��ن يف 

�نقرة.
�أط��ر�ف��ا خارجية  �أردوغ���ان  و�تهم 

ب��ال��وق��وف ور�ء �لح��ت��ج��اج��ات يف 
ميد�ن تق�شيم باإ�شطنبول �ملطالبة 
�ملعار�شة  �ت��ه��م  ك��م��ا  با�شتقالته، 
ب��ت��اأج��ي��ج��ه��ا. وق����ال �أردوغ�������ان �إن 
�لأطر�ف  ه��ذه  �شتحا�شب  ب���اده 
�خل��ارج��ي��ة ورف�����س �ل��ك�����ش��ف عن 
�ل�شتخبار�ت  �إن  ق��ائ��ا  هويتها 
�لركية ما تز�ل حتقق باملو�شوع 
و�إنه لن يذكر �أ�شماء �لآن.و�أ�شاف 
بالعتد�ل  ي��ن�����ش��ح��ون��ن��ا  �ل���ذي���ن 
�لع���ت���د�ل  �أن مي���ار����ش���و�  ع��ل��ي��ه��م 
رئي�س  و�ت���ه���م  �أول.  ب���اده���م  يف 

ور�ء  بال�شعي  �ملعار�شة  �حلكومة 
ما  وت�����ش��اءل:  �شيا�شية،  مكا�شب 
�أن���ق���رة و�أزم������ري بخطط  ع��اق��ة 
�حلكومة لتطوير ميد�ن تق�شيم 

يف �إ�شطنبول.
�ل�شرطة  �أطلقت  لحق  وقت  ويف 
للدموع  �مل�����ش��ي��ل  �ل���غ���از  �ط��ل��ق��ت 
�ملياه  خ���ر�ط���ي���م  و�����ش���ت���خ���دم���ت 
�ليوم  يف  م��ت��ظ��اه��ري��ن  ل��ت��ف��ري��ق 
�ل��ت��و�يل م��ن حركة  �ل��ر�ب��ع على 
�لحتجاج �لتي بد�أت يف ��شطنبول 

وتو�شعت �ىل عدد مدن تركية.

�جلي�س  ك����ت����ائ����ب  ب�����ن  دم���������ش����ق 
�ل�شوري �حلر و�لقو�ت �لنظامية 
مدعومة مبقاتلن من حزب �هلل 

�للبناين.
�لإعامية  ���ش��ام  �شبكة  و�أف������ادت 
ب�����ش��ق��وط ع����دد م���ن �جل���رح���ى يف 
ح����ي �حلجر  �����ش���ت���ه���دف  ق�����ش��ف 
دم�شق،  �لعا�شمة  جنوبي  �لأ�شود 
�لطائر�ت  �أن  ن��ا���ش��ط��ون  و�أك������د 

م��ن ثاث  �أك���ر  �شنت  �حل��رب��ي��ة 
غ��ار�ت على �حلي و�أحلقت دمار� 

و��شعا باملباين �ل�شكنية.
�ملحلي  �ملجل�س  �أك���د  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
�ندلع  دم�شق  بريف  د�ري��ا  لبلدة 
ب���ن �جلي�س  ع��ن��ي��ف��ة  ����ش��ت��ب��اك��ات 
وعنا�شر  �ل��ن��ظ��ام  وق�����و�ت  �حل���ر 
�قتحام  حت����اول  �ل��ت��ي  �هلل  ح���زب 
كما  �لغربية،  �جلهة  من  �ملدينة 

�شيدي  ح��ي  يف  ����ش��ت��ب��اك��ات  د�رت 
م�����ق�����د�د يف ب���ب���ي���ا وك�����ذل�����ك يف 

مع�شمية �ل�شام.
�ملجل�س  ب��ا���ش��م  �مل���ت���ح���دث  وق�����ال 
وريفها  دم�������ش���ق  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري 
ق����و�ت  �إن  ق����ت����ادة  �أب������و  م�����ش��ع��ب 
عن�شر�   17 قتلت  �حلر  �جلي�س 
م���ن �ل���ق���و�ت �ل��ن��ظ��ام��ي��ة وق����و�ت 

حزب �هلل يف مع�شمية �ل�شام.

وا�شنطن تدعو للتحقيق يف العنف وتطالب ال�شرطة الرتكية ب�شبط النف�س 

مواجهات جديدة واردوغان يتهم اأطرافا خارجية بتاأجيج الحتجاجات
ت�سكيل  م�ساورات  يبداأ  رامي 
جديدة فل�سطينية  حكومة 

•• رام اهلل-وكاالت:

�لفل�شطيني  �ل����وزر�ء  رئي�س  ب��د�أ 
�م�س  ر�م����ي �حل��م��د �هلل  �مل��ك��ل��ف 
�لر�شمية  م�������ش���اور�ت���ه  �لث���ن���ن 
ل��ت�����ش��ك��ي��ل �حل���ك���وم���ة �جل���دي���دة، 
و�������ش������ط �������ش�����ت�����م�����ر�ر �مل������و�ق������ف 
هذ�  ب�شاأن  و�خلارجية  �لد�خلية 
�إذ�عة  �ل��ذي  و�شفته  �لأك��ادمي��ي 
�ملعتدل  ب���  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��ي�����س 

و�لر�غماتي.
و���ش��رح ر�م���ي �حل��م��د �هلل )55 
ع��ام��ا( ب���ر�م �هلل -وف���ق م��ا نقلت 
وك���ال���ة �لأن����ب����اء �ل��ف��رن�����ش��ي��ة- �أن 
ح���ك���وم���ت���ه ����ش���ت���ك���ون �����ش���ت���م���ر�ر� 
مكانه  �شيرك  و�أن���ه  ل�شابقتها، 
وف��������اق وط�����ن�����ي، كما  حل���ك���وم���ة 
�مل�شاحلة  �تفاقات  بذلك  تق�شي 
�لإ�شامية  �مل��ق��اوم��ة  ح��رك��ة  م��ع 
م�شادر  وق����ال����ت  ح����م����ا�����س(.   (
فل�شطينية مطلعة لوكالة �لأنباء 
توؤكد  ت��رج��ي��ح��ات  �إن  �لأمل���ان���ي���ة 
��شتمر�ر غالبية �لوزر�ء �حلالين 
�مل�شادر  وذك����رت  م��ن��ا���ش��ب��ه��م.  يف 
بت�شريع  �ل��دف��ع  ه��و  �لجت����اه  �أن 
على  �جل��دي��دة  �حلكومة  ت�شكيل 
حمدود  ب��ع��دد  تطعيمها  يتم  �أن 

من �لوجوه �جلديدة.

ي�سبط  ال��ل��ي��ب��ي  اجل��ي�����ض 
مفخخة ح��ق��ي��ب��ة   230

•• طرابل�س-يو بي اأي:

ك�شفت م�شادر يف �جلي�س �لليبي 
�م�������س ع���ن ���ش��ب��ط ���ش��اح��ن��ة على 
مملوءة  ح��ق��ي��ب��ة   230 م��ت��ن��ه��ا 
باملتفجر�ت كانت يف طريقها �ىل 

مدينة طرق ب�شرق �لباد .
من  عنا�شر  �أن  �مل�����ش��ادر  وذك���رت 
�ل�������ش���رط���ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة وخ����ال 
ق���ي���ام���ه���م ب���و�ج���ب���ه���م �ل���ي���وم���ي 
من  متكنو�  �لروتيني  بالتفتي�س 
�شبط �ل�شاحنة وهي ليبية وعلى 

متنها جمموعة من �لأ�شخا�س.
�لليبية عن  �لأنباء  ونقلت وكالة 
�آمر �ل�شرطة �لع�شكرية يف طرق 
�لر�ئد هاين مر�جع �ن �ملتفجر�ت 
�إىل  طريقها  يف  كانت  �مل�شبوطة 
متت  �ن��ه  م�شيفا  ط��رق  مدينة 
و�ملتفجر�ت  �ل�شاحنة  م�����ش��ادرة 
و�عتقال �ل�شخا�س �لذين كانو� 
�لوكالة  ت�����ش��ر  م��ت��ن��ه��ا.ومل  ع��ل��ى 
ف��ي��ه �شبط  �ل���ذي مت  �مل��ك��ان  �ىل 
�حلكومة  رئي�س  وك��ان  �ل�شاحنة. 
ع���ل���ى زي�������د�ن ك�����ش��ف �أم���������س عن 
�ل�شو�ريخ  م��ن  جمموعة  �شبط 
منها  م�شر،  �إىل  للتهريب  معدة 
����ش���و�ري���خ م��ي��ان وح�����و�يل 50 

�شاروخ غر�د و�شو�ريخ حر�رية.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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�سعب الإمارات ي�ستحق اأن يفرح..ونحن هنا لنحقق له اإجنازات جتعله يفرح ويفخر بدولته
املوافقة على اإن�ساء �سبكة احلكومة الحتادية بتكلفة 250 مليون درهم لتوفري خدمات الكرتونية ب�سرعات فائقة 

•• اأبوظبي-وام:

بارك �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
ل�شاحب  �هلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل��دول��ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
ول�����ش��ع��ب دول����ة �لإم�������ار�ت ح�شول 
عامليا  �لأول  �مل���رك���ز  ع��ل��ى  �ل���دول���ة 
و�لر�بط  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ك��ف��اءة  يف 
�مل��ج��ت��م��ع��ي وحت��ق��ي��ق��ه��ا �أك����ر قفزة 
جمال  يف  �ل��ع��امل  دول  جميع  ب��ن 
لت�شل   2013 ل��ع��ام  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
للمركز �لثامن عامليا وحتقق �أي�شا 
�ملركز �لر�بع عامليا يف جمال �لأد�ء 
�لقت�شادي. جاء ذلك خال تروؤ�س 
���ش��م��وه جل��ل�����ش��ة جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
ق�شر�لرئا�شة  يف  �م�������س  ����ش���ب���اح 
بح�شور �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وق�����ال   .
حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف بد�ية 
جل�شة �ملجل�س..�أن هذ� �لإجناز هو 
�لحتادية  �جل��ه��ود  لت�شافر  ثمرة 
 .. �ملا�شية  �لفرة  خ��ال  و�ملحلية 
�لعاملن  جلميع  بال�شكر  وت��وج��ه 
يف �حلكومة �لحتادية و�حلكومات 
�ملحلية مطالبا ببذل �ملزيد لتعزيز 
و�شفها  و�ل��ت��ي  �لإم����ار�ت  تناف�شية 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رعاه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد 
كل  بيد  �أم��ان��ة  باأنها  كلمته  يف  �هلل 
خطابه  ويف  وم�������ش���ئ���ول.  م���و�ط���ن 
�شاحب  ق�����ال  �مل��ج��ل�����س  لأع�������ش���اء 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
ي�شتحق  �لإم���ار�ت  �شعب  �إن  مكتوم 
ك��ي نحقق  ه��ن��ا  ي��ف��رح..ون��ح��ن  �أن 
ويفتخر  يفرح  جتعله  �إجن���از�ت  له 
�أن  �شموه  و�أ���ش��اف  بدولته.  ويعتز 
ه��ذ� �لإجن����از �أع���اد ل��ه ذك���رى ز�يد 
�ل�شحر�ء  يف  ي��ج��ل�����ش��ون  ور������ش����د 
يناق�شون قيام �لحتاد ويتعاهدون 
على و�شع �لأ�شا�س لريتفع �جلد�ر 
.. وقامت �لدولة و�شط �لكثري من 
�لتحديات  من  و�لكثري  �لت�شكيك 
 .. �ملوؤ�ش�شون  �لآب���اء  و�جهها  �لتي 
و�رتفع �لبنيان لي�شبح بن �لأو�ئل 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�أو�����ش����ح  ع��امل��ي��ا. 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 

�لدكتور�ة ..ويتميز �لنظام �جلديد 
لت�شنيف �ملوؤهات باأنه ميثل نظام 
ت�شنيف م�شرك جلميع �لوحد�ت 
�لتعليمية و�لتدريبية يف �لقطاعات 
ونظاما  و�ل�شناعية  �لقت�شادية 
وحتويل  ل��ن��ق��ل  م����وح����د�  وط���ن���ي���ا 
�لر�كمية  �ل�����ش��اع��ات  و�ح��ت�����ش��اب 

بن  �ل�شل�س  �لن��ت��ق��ال  يحقق  مب��ا 
م�شار�ت �لتعليم و�لتدريب ويحقق 
�لع��������ر�ف �مل���ت���ب���ادل ب���امل���وؤه���ات 
�ل��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل����دويل 
ويحقق �لربط بن بر�مج �لتعليم 
و�ل��ت��دري��ب وب��ن �ح��ت��ي��اج��ات �شوق 
�لعمل بجانب ت�شجيع مبد�أ �لتعلم 

م����دى �حل���ي���اة ن���ظ���ر� ل���اع���ر�ف 
من  �ل�شابقة.  و�خل����ر�ت  بالتعلم 
�لوزر�ء  و�ف��ق جمل�س  �أخ��رى  جهة 
�خلا�شة  �لتنفيذية  �لائحة  على 
�ل��ت��ب��غ و�لتي  ب���� ق���ان���ون م��ك��اف��ح��ة 
�لقيا�شية  �ملو��شفات  �أهم  ت�شمنت 
يف �ل����دول����ة وح���ظ���ر �ل���ت���دخ���ن يف 

�ل�شيارة �خلا�شة حال وجود طفل 
�إ�شافة  عاما   12 يتجاوز عمره  ل 
�لرويج  �أو  �لإع������ان  ح��ظ��ر  �إىل 
�ل���ائ���ح���ة  وت�������ش���م���ن���ت   . ل���ل���ت���ب���غ 
�لتبغ  ع���ر����س  ����ش���روط  �جل����دي����دة 
�لتي  �ل���ع���ام���ة  وب���ي���ع���ه و�لأم�����اك�����ن 
و�شو�بط  �ل��ت��دخ��ن  ف��ي��ه��ا  ي��ح��ظ��ر 
بالتدخن  فيها  �مل�شموح  �لأم��اك��ن 
ومدد  �مل��ق��اه��ي  ترخي�س  و���ش��روط 
و�مل�شانع  للمز�رع  �لأو�شاع  توفيق 
�لهدف  يحقق  مب��ا  حاليا  �لقائمة 
كبري  ب�شكل  �حل��د  يف  �لقانون  م��ن 
م����ن �ل���ت���دخ���ن ب�����ش��ب��ب �أ�����ش����ر�ره 
من  و�ملجتمع.  �لفرد  على  �لكبرية 
�لوزر�ء  جمل�س  �عتمد  �آخر  جانب 
�لإد�رة لكل  ت�شكيل جمال�س  �إع��ادة 
من �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين 
�شعيد  ب��ن  �شلطان  معايل  برئا�شة 
و�لهيئة  �لقت�شاد  وزير  �ملن�شوري 
�لحتادية للجمارك برئا�شة معايل 
ع��ب��ي��د ب����ن ح��م��ي��د �ل���ط���اي���ر وزي����ر 
�لدولة لل�شوؤون �ملالية. كما �عتمد 
جل�شته  خ����ال  �ل��������وزر�ء  جم��ل�����س 
�لتعاون  �ت��ف��اق��ي��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 
�لدولية بن دول��ة �لإم���ار�ت وعدد 
لتعزيز  �ل�������ش���دي���ق���ة  �ل�������دول  م����ن 
و�لقت�شادية  �لتجارية  �لعاقات 

مع هذه �لدول. 

�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �أن 
وطريقتهم  نهجهم  وف���ق  مي�شي 
ويهتم بكل مو�طن ويعمر كل بقعة 
م��ن �أرج�����اء �ل���وط���ن. وق����ال �شموه 
�مل�شرية  ق��ائ��د  ز�ي���د ه��و  ب��ن  خليفة 
يوحد �جلهود و يجمع �لطاقات و 
 .. �لإم��ار�ت  �ملبادر�ت ويبني  يدعم 
م�شيفا نحن و�شعنا ثقتنا يف �أبناء 
�لإمار�ت و�ليوم نقطف ثمرة هذه 
�لثقة تفوقا يف �لكثري من �ملجالت 
. و�أ�شار �شموه �إىل �أن هناك طاقات 
جبارة وكثرية عند �ملوظفن ل بد 
عملية  طريق  ع��ن  ن�شتخرجها  �أن 
�مل�شتمر..  و�ل���ت���غ���ي���ري  �ل���ت���ط���وي���ر 
�لإم����ار�ت  �شعب  �أن  �شموه  م��وؤك��د� 
وز�يد  �لأول  باملركز  �إل  ير�شى  ل 
ور����ش��د �أورث��ون��ا ح��ب �مل��رك��ز �لأول 
ل��ق��م��ة تطلعنا  و�أن�����ه ك��ل��م��ا و���ش��ل��ن��ا 
ت��ل��ي��ه��ا . م���ن جانب  �ل���ت���ي  ل��ل��ق��م��ة 
�آخر.. و�فق جمل�س �ل��وزر�ء خال 
�إن�شاء  ع��ل��ى  �م�����س  ���ش��ب��اح  جل�شته 
�إي  �إف  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  �شبكة 
250 مليون درهم  دي نت بتكلفة 
وذلك بهدف بناء �شبكة �إلكرونية 
م�����ش��رك��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة ق�����ادرة على 
�ملعلومات  تقنية  خ��دم��ات  ت��وف��ري 
�حلكومة  للجهات  فائقة  ب�شرعات 
���ش��م��ن ب��ي��ئ��ة �آم���ن���ة وب��ن��ي��ة حتتية 
متطورة. و�شتعمل �ل�شبكة �جلديدة 
كافة  �لإحتادية  �جلهات  ربط  على 

ويقلل  �ل���ك���ف���اءة  م����ن  ي���رف���ع  مب����ا 
�أ�شرع  وي�شاعد على حتول  �لتكلفة 
�ل���ذك���ي���ة ح�شب  �حل���ك���وم���ة  ن���ح���و 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
�آل مكتوم. ووجه  ر��شد  حممد بن 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ نائب رئي�س 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
ب��اإن�����ش��اء م��رك��ز لإد�رة  ح��اك��م دب���ي 
�لدولة  �إم����ار�ت  �إح���دى  يف  �ل�شبكة 
من  فيه  �لعامل  �ل��ك��ادر  يكون  و�أن 
. و�عتمد �ملجل�س  �لدولة  مو�طني 
�لبيولوجي  �لأم����ن  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�للجنة  م����ن  �مل����رف����وع����ة  ل���ل���دول���ة 
�لبيولوجي  ل����اأم����ن  �ل���وط���ن���ي���ة 
و�لتي تت�شمن خططا لا�شتجابة 
هذ�  يف  �لوطنية  للكو�در  وتاأهيا 
وتر�بطها  �لأنظمة  وتكامل  �ملجال 
ب����ن �جل����ه����ات �مل��ع��ن��ي��ة مم����ا يوفر 
وطني  ونظام  ر��شخة  حتتية  بنية 
متكامل لاأمن �لبيولوجي يحقق 
بيولوجية  خم���اط���ر  �أي�����ة  �ح���ت���و�ء 
و����ش��ت��ب��ع��اد �آث����اره����ا وب���ن���اء ق����در�ت 
مبا  معها  و�لتعامل  عنها  للك�شف 
ي��ح��ق��ق ح��م��اي��ة �مل��ج��ت��م��ع م���ن �أي���ة 
�مل��ك��ت�����ش��ب��ات �لتي  �أوب���ئ���ة وي��ح��ف��ظ 
حققتها �لدولة يف جميع �ملجالت. 
وو�فق �ملجل�س خال جل�شته �شباح 
�حتادي  قانون  م�شروع  على  �م�س 
�ل�شحية  �مل��ن�����ش��اآت  ���ش��اأن  ج��دي��د يف 
لو�شع  ي���ه���دف  و�ل������ذي  �خل���ا����ش���ة 

وت�شغيل  لإد�رة  و���ش��و�ب��ط  ق��و�ع��د 
�مل��ن�����ش��اآت �ل�����ش��ح��ي��ة �خل��ا���ش��ة على 
م�شتوى �لدولة مبا ي�شمن تقدمي 
وي�شجع  متميزة  �شحية  خ��دم��ات 
�لقطاع  ه����ذ�  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
�لقانون  م�شروع  �حل��ي��وي..وي��ل��زم 
باإبر�م  �ل�شحية  �ملن�شاآت  �جل��دي��د 
عقود تاأمن للمر�شى ومر�فقيهم 
و�ل���ع���ام���ل���ن ب���ه���ا ����ش���د �لأخ����ط����ر 
كما  �ملن�شاأة  �لناجمة عن جتهيز�ت 
يخول �لإد�ر�ت �ملخت�شة يف �جلهات 
بدل  �لرخي�س  �شلطة  �ل�شحية 
ن��ظ��ام �ل��ل��ج��ان �مل��ع��م��ول ب��ه حاليات 
لإ���ش��ف��اء �مل���زي���د م���ن �مل���رون���ة على 
�إج������ر�ء�ت �ل��رخ��ي�����س. ك��م��ا و�فق 
جمل�س �لوزر�ء على �إعد�د م�شروع 
قانون �حتادي ب�شاأن �إن�شاء حمكمة 
�بتد�ئية يف مدينة �لذيد يف �ل�شارقة 
للمو�طنن  �ل����ع����د�ل����ة  ل���ت���ق���ري���ب 
�ل����ذي����د  م����دي����ن����ة  و�مل����ق����ي����م����ن يف 
�لتنقات  ع����بء  م���ن  و�ل��ت��خ��ف��ي��ف 
�ل����وزر�ء  جمل�س  و�ع��ت��م��د  عليهم. 
�لوطنية  �ملنظومة  جل�شته  خ��ال 
للموؤهات و�لتي تت�شمن ت�شنيفا 
�لتعليم  يف  ل��ل��م��وؤه��ات  م��ت��ك��ام��ا 
�ملهني  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  و�ل���ع���ايل  �ل���ع���ام 
�لتعليم  ملخرجات  وفقا  و�لتدريب 
م�شتويات  ع�����ش��رة  ���ش��م��ن  وذل�����ك 
ت�����ش��اع��دي��ة ت��ب��د�أ ب��امل�����ش��ت��وى �لأول 
�شهادة1 �إىل �مل�شتوى �لعا�شر درجة 

زايد العليا تد�سن اأكرب األبوم م�سور با�سم زايد الوفاء يف حفل تكرمي اأم المارات م�ساء اليوم
و�أكد ر��شد �لهاجري رئي�س �للجنة �لعامية لاحتفال �أهمية دور �لعام 
يف دعم ��شر�تيجية �ملوؤ�ش�شة يف �لتمكن و�لدمج لذوي �لعاقة يف �ملجتمع 
.. لفتا �ىل �أن �ملوؤ�ش�شة ت�شدر و�شمن فعاليات �حتفالها مل�شة وفاء  لتكرمي 
مبنا�شبة  توزيعها  يتم  �شحفية  ن�شرة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�ملنا�شبة  تلك  يف  كلمات  وحت��م��ل  للحدث  تغطية  على  حت��ت��وي  �لح��ت��ف��ال 
ملنت�شبي �ملوؤ�ش�شة من ذوي �لعاقة تعبري� عن �حلب و�لتقدير لأم �لمار�ت 
وعرفانا بدعم ورعاية �شموها لهم.  كما تت�شمن ت�شريحات ملجموعة من 
�مل�شاركات  �ل�شفر�ء  عقيات  من  وكلمة  �لحتفالية  يف  �مل�شاركن  �لفنانن 
يعرن عن تقديرهن وم�شاركتهن يف هذ� �لتكرمي لأم �لمار�ت. و�أ�شاف �أنه 
مت ن�شر تغريد�ت عر موقع �لتو��شل �لجتماعي توير �خلا�س مبوؤ�ش�شة 
ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية بهدف ت�شليط �ل�شو�ء على �حلدث �لأبرز يف 

عمل �ملوؤ�ش�شة خال تلك �ملرحلة. 

�لحتياجات �خلا�شة باملوؤ�ش�شة �ن �ملبادر�ت و�ل�شهامات �لإن�شانية للمغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان حتتاج ملجلد�ت لتوثيقها غري �أنهم يف 
�ملوؤ�ش�شة ي�شعون لتقدمي عمل خمتلف من خال توثيق م�شرية �ملغفور له 
مر�حل  تر�شد  ومتنوعة  تاريخية  �شور   210 �إىل  ت�شل  �لنادرة  بال�شور 

تاريخية مل�شرية �لعطاء و�لوفاء.
و�أ�شافت �إن �ل�شور �لتي قامت �ملوؤ�ش�شة بجمعها من عدة م�شادر بالتعاون 
مع ن��ادي ت��ر�ث �لم��ار�ت ومن �مل�شور عبد �هلل �لكعبي �ل��ذي ر�ف��ق �ملغفور 
له على مدى �شنو�ت طويلة ومر�حل تاريخية عديدة يف جولته وزيار�ته 
�لرية  �لبرولية  للعمليات  �أبوظبي  �شركة  من  �أخ��رى  �شور  �إىل  �إ�شافة 

�أدكو.
و�أكدت �أن �ل�شور �لتي مت �إدر�جها يف �لألبوم �إ�شافة �إىل �أنها توثق مل�شرية 
�ملغفور له �لإن�شانية حتتوي �شور� نادرة باللونن �لبي�س و�ل�شود و�أخرى 

ملونة تقع يف 18 �شفحة جرى طباعتها على ورق خا�س با�شتخد�م مادة 
�لألبوم  �أن عر�س  �إىل  و�أ�شارت  �ل�شور.  �لتي ت�شتخدم يف طباعة  �لكامف�س 
�أن �لطول بن �لطرفن عند فتحه  4.5 مر .. كما  5.5 مر و�رتفاعه 
ي�شل �إىل 11 مر� .. موؤكدة �أن تلك �ملو��شفات و�لأطو�ل مت مر�جعتها من 
قبل ممثل مو�شوعة جيني�س �لعاملية لاأرقام �لقيا�شية ليتم منحها �شهادة 
تلك  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  ملوؤ�ش�شة  ي�شجل  ح��دث  وه��و  �ملو�شوعة 
�ملوؤ�ش�شة �لتي حتمل �أ�شما غاليا على �جلميع. و�إختتمت رئي�شة قطاع ذوي 
ت�شريحها  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�يد  مبوؤ�ش�شة  �خلا�شة  �لحتياجات 
�حلكومية  �جلهات  من  �لعديد  تقدمها  �لتي  و�لرعاية  بالدعم  بالإ�شادة 
و�خلا�شة خلروج �لحتفالية ب�شورة تعر عن �لهدف من تنظيمها بتقدمي 
ر�شالة �شكر و�متنان تعر عن �حلب �لذي يحمله �جلميع ل�شخ�شية �شمو 

�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �أم �لمار�ت.

•• اأبوظبي-وام:

�لإن�شانية وذوي �لحتياجات �خلا�شة  �لعليا للرعاية  تد�شن موؤ�ش�شة ز�يد 
�لعاملية  �لقيا�شية  �لأرق���ام  مو�شوعة  يف  ت�شجيله  مت  �لعامل  يف  �لبوم  �أك��ر 
جيني�س ريكورد بعنو�ن ز�يد �لوفاء يحتوي �شور� نادرة وتاريخية للمغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان موؤ�ش�س دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وذلك خال حفل تكرمي �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
�ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
غد  م�شاء  �ملوؤ�ش�شة  تنظمه  �ل��ذي  وف��اء  مل�شة  و�لطفولة  لاأمومة  �لأع��ل��ى 
حتت رعاية �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية يف فندق 
و�أع�شاء  �ل�شخ�شيات  وكبار  �لقياد�ت  من  لفيف  بح�شور  �لإم���ار�ت  ق�شر 
�ل�شلك �لدبلوما�شي. وقالت �شعادة مرمي �شيف �لقبي�شي رئي�شة قطاع ذوي 

القافلة الوردية تبداأ تطبيق التوثيق الإلكرتوين لإدارة بيانات �سرطان الثدي

اأمري الكويت ي�ستقبل عبداهلل بن زايد
•• الكويت-وام: 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري 
�ل�شلوى  د�ر  بق�شر  �ل��ك��وي��ت  دول���ة 
ز�يد  �ل�شيخ عبد�هلل بن  �شمو  �م�س 
�آل نهيان وزير �خلارجية �لذي نقل 
�شاحب  �أخ���ي���ه  حت��ي��ات  ���ش��م��وه  �إىل 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
�ل�شحة  مبوفور  ل�شموه  ومتنياته 
�ل�شقيقة  �لكويت  و�ل�شعادة ول�شعب 

مزيد� من �لزدهار و�لتطور.
من جانبه حمل �شاحب �ل�شمو �أمري 
بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  ..�شمو  �لكويت 
نهيان حتياته �ىل �شاحب  �آل  ز�ي��د 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�شرطان-  مر�شى  ��شدقاء  جمعية  مبادر�ت  -�ح��دى  �لوردية  �لقافلة  ب��د�أت 
دولة  يف  �ل��ث��دي  �شرطان  بيانات  لإد�رة  �لأل��ك��روين  �لتوثيق  برنامج  تطبيق 
�لتو�يل،  على  �لثالث  للعام  حملتها  نتائج  �شوء  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ن�شان،  �ل��ف   22 �مل��ج��اين لك��ر م��ن  �لفح�س  ومالقته م��ن جن��اح يف تقدمي 

��شافة �ىل �لدعم �لتوعوي عر مئات �ملحا�شر�ت �ملر�فقة �خلا�شة باملر�س.
�إد�رة وتنظيم عملية جمع  �إط��ار حر�س �جلمعية على  وتاأتي هذه �خلطوة يف 
�شرطان  �ملبكر عن  للك�شف  �ل�شنوية  �لوطنية  �ملر�شى خال �حلمات  بيانات 
متو��شلة  جهود  ب��ذل  على  وتركيزها  �لإب��ت��ك��ار،  عامل  على  وتاأكيدها  �ل��ث��دي، 
لتعزيز �أف�شل �ملمار�شات يف حمات �لتوعية �لعامة جلميع مو�طني وقاطني 
�ل��دول��ة ح��ت��ى �ن��ت��ه��اء ف��ع��ال��ي��ات �مل��رح��ل��ة �ل��ر�ب��ع��ة م��ن حملة �ل��ق��اف��ل��ة �لوردية 
�لأحدث  �لتطبيق  وه��و   - �لإل���ك���روين  �لتوثيق  ن��ظ��ام  وي��ع��د   .2014 للعام 
�لتوثيق  بنظام  �لرقمي  �لع�شر  يف  �مل�شتخدمة  �لتكنولوجية  �لتطور�ت  �شمن 
�لإلكروين- و�شيلة لتنظيم عملية جمع بيانات �ملر�شى نظر� لاإقبال �لكبري 

�لذي �شهدته �حلملة، ويت�شمن نظام �لطلبات �جلديد ��شتخد�م �أجهزة لوحية 
�إلكرونية لت�شجيل بيانات �ملر�شى، و�إجر�ء �لفحو�شات لهم، و�إد�رة �شجاتهم 
ب�شهولة ومرونة، وبدرجة عالية من دقة �لبيانات من دون �حلاجة للتحويل 
مزود�  �لرنامج  وي��اأت��ي  �لإلكرونية،  �ل�شجات  �إىل  �لورقية  �ل�شجات  من 
بقدر�ت بحث ديناميكية وحتليات فعالة لنتائج �لبحث، لقيا�س مدى تاأثري 

حملة �لتوعية و�لتثقيف.
وق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة ���ش��و���ش��ن �مل��ا���ش��ي �لأم����ن �ل��ع��ام جلمعية �أ���ش��دق��اء مر�شى 
على  لها  تعليق  يف  �لوردية  للقافلة  �لطبية  �لتوعية  جلنة  رئي�س  و  �ل�شرطان 
�إد�رة �شجات �ملر�شى  �نطاق عملية توثيق �شجات �ملر�شى: ي�شكل برنامج 
�خلطاأ  �إمكانية  من  �حل��د  يف  �أ�شهم  وق��د  �لتقنية،  �حللول  من  �لأوىل  �ملرحلة 
�لب�شري، حيث ل يتطلب جمع بيانات �إ�شافية خال فرة ما بعد �حلملة لنقل 

�لبيانات، كما ي�شاعدنا على توفري �لوقت و�جلهد و�لنفقات .
و�أ�شافت: تت�شمن �ملرحلة �لثانية من �حللول �لتقنية �لتفرع يف ��شتخد�مات 
نظام  تطوير  وي�شمن  �لأخ���رى.  �ل�شرطانات  �أن��و�ع  كافة  لي�شمل  �لنظام  ه��ذ� 

�لتوثيق �لإلكروين دقة �لبيانات حول حالة �ل�شرطان يف �لباد.

دو�م �لتقدم و�لرخاء.
مت خال �للقاء ��شتعر��س �لعاقات 
�لأخوية بن �لبلدين �ل�شقيقن يف 

ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
�ل�شحة  مبوفور  ل�شموه  ومتنياته 
�لم����ار�ت  دول���ة  ول�شعب  و�ل��ع��اف��ي��ة 

�لأحاديث  وتبادل  �ملجالت  خمتلف 
حول عدد من �ملو�شوعات و�لق�شايا 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرك. 

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء وبارك لل�شعب حتقيق املركز الأول عامليا يف الكفاءة احلكومية 

حممد بن را�سد: خليفة يوحد اجلهود ويجمع الطاقات ويدعم املبادرات ويبني الإمارات
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انطالق فعاليات الدورة الأوىل من معر�ض وموؤمتر اخلليج لأمن املعلومات يف دبي
من  كبرية  �شريحة  �مل��وؤمت��ر  باإ�شتقطاب  �شعادتها  عن  ل��وه  وع��رت 
 .. و�ل��ع��امل  �ملنطقة  �أن��ح��اء  و�مل��ت��ح��دث��ن م��ن خمتلف  �ل��ع��ار���ش��ن 
معترة �أن من �شاأن ذلك �أن ي�شفر عن �لو�شول �إىل حلول مبتكرة 
للبلد�ن  �أن �حلدود �جلغر�فية  �إىل  .. م�شرية  �لإلكروين  لاأمن 
تتطلب تفعيل دور �مل�شاركة و�لتعاون على م�شتوى جمتمع �لأعمال 
و�لقطاع �حلكومي وبقية �جلهات �لأخرى �ملعنية. وميثل �حلدث 
يف  �إحل��اح��ا  �لأك��ر  �لتحديات  مو�جهة  �شعيد  على  �لأه��م  �ملن�شة 
من  مم��ي��زة  كوكبة  ي�شتقطب  �إذ  باملنطقة  �مل��ع��ل��وم��ات  �أم���ن  ق��ط��اع 
و�لإت�شالت.  �ملعلومات  تقنية  قطاع  يف  �لقر�ر  و�شانعي  �خل��ر�ء 
وت�شلط فعاليات �حلدث �لذي ينظمه مركز دبي �لتجاري �لعاملي 
�ل�شوء على �أحدث �لتوجهات و�لت�شريعات �خلا�شة باأمن �ملعلومات 

يف �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا.

�ملنتجات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إط���اق  �حل���دث  فعاليات  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم 
و�لعرو�س �لتقدميية و�إقبال كبري� من �لزو�ر ملعاينة تلك �ملنتجات 
للت�شدي  �مل�شتخدمة  �لتقنيات  من  �جلديد  �جليل  على  و�لتعرف 
مركز  يف  للرئي�س  �لأول  �لنائب  لوه  تريك�شي  و�أعربت  للهجمات. 
دبي �لتجاري �لعاملي عن �شكرها للفريق �شاحي خلفان على تكرمه 
بافتتاح فعاليات �لدورة �لأوىل من معر�س وموؤمتر �خلليج لأمن 
�ملعلومات .. م�شرية �إىل �أن �لتهديد�ت �ملحدقة بالأمن �لإلكروين 
تتز�يد وتطال �ملجتمع بجميع �شر�ئحه. و�أ�شافت �إن حجم �مل�شاركة 
�لو��شعة ياأتي من �حلكومات و�ملوؤ�ش�شات و�لأف��ر�د لعر�س وجهات 
�لنظر ومتهيد �لطريق للو�شول �إىل جملة من �حللول �مل�شتقبلية 
تاأكيد� للدور �لذي يلعبه �ملوؤمتر كمن�شة ر�ئدة يف �ملنطقة وملتقى 
لتبادل معلومات ذ�ت �شدقية تهدف �إىل تعزيز �لأمن �لإلكروين. 

•• دبي-وام:

�فتتح �لفريق �شاحي خلفان متيم �لقائد �لعام ل�شرطة دبي �م�س 
فعالياته  ت�شتمر  �ل��ذي  �ملعلومات  لأم��ن  �خلليج  وموؤمتر  معر�س 
ثاثة �أيام يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي مب�شاركة 87 �شركة من 
�ألفي من �خل��ر�ء و�ملخت�شن و�ملعنين بهذ�  18 دول��ة و ح��و�يل 
من  عدد  ير�فقه  خلفان  �شاحي  �لفريق  وتفقد  �حليوي.  �لقطاع 
�مل�شوؤولن من�شات �ل�شركات �لإقليمية و�لعاملية �مل�شاركة يف �ملعر�س 
و�طلع على جمموعة من �أحدث �ملنتجات �لذكية و�أجهزة �لفح�س 
جانب  �إىل  �ملعلومات  باأمن  �خلا�شة  �لويب  وتطبيقات  و�لتدقيق 
�لهجمات  ملو�جهة  خ�شي�شا  �مل�شممة  �لإبتكار�ت  من  و��شع  طيف 
و�شهد  و�شيا�شة.  دو�فع مالية  ور�ءه��ا  و�لتي  �ملتز�يدة  �لإلكرونية 

حمدان بن مبارك يوؤكد اأن الأولوية مل�سار اخلطط وال�سرتاتيجيات بجامعة المارات لالعوام الثالثة القادمة
•• العني-وام:

�أ����ش���اد م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
�لتعليم  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
�لرئي�س  �لعلمي  و�لبحث  �ل��ع��ايل 
�لعربية  �لم��ار�ت  جلامعة  �لعلى 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ج��ه��ود  �مل��ت��ح��دة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
و�أخيه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
و�خو�نهما  �هلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 

�أ�شحاب �ل�شمو حكام �لمار�ت.
�أ����ش���اد م��ع��ال��ي��ه خ����ال لقائه  ك��م��ا 
�لكادميية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ع  �مل��و���ش��ع 
بجامعة  �لتدري�س  هيئة  و�أع�شاء 
�لمار�ت م�شاء �أم�س �لول بالفريق 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
�لقياد�ت  ل���ه���ذه  م��ع��ال��ي��ه  وح�����دد 
م�شار�ت �لتطوير و�أ�شاليب �لعمل 
�ملوؤ�ش�شي للجامعة  �لعمل  لتطوير 
يف �مل���رح���ل���ة �ل���ق���ادم���ة وذل�����ك من 
للفرة  ��شر�تيجية  خطة  خ��ال 
 ..  2016 �ىل   2014 م������ن 
و�ملعلومات  �حلقائق  �أن  مو�شحا 
�ل��دق��ي��ق��ة يف �ت���خ���اذ �ل����ق����ر�ر�ت ل 
ك��اف��ة خطط  رب���ط  �ذ� مت  �ل  ت��ت��م 
و�ج������������ر�ء�ت و�آل������ي������ات �ل���ع���م���ل يف 
�جلامعة مبوؤ�شر�ت ومقايي�س �د�ء 

دقيقة وقابلة للتنفيذ.
و�أ�شاف �إن �لهدف �لول للجامعة 
�ع��د�د وتاأهيل خريجن  يتمثل يف 
�أ���ش��و�ق �لعمل  ق��ادري��ن على ق��ي��ادة 

على  �أن  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف  ..مو�شحا 
�ملتميز  �خل��ري��ج  �ي��ج��اد  �جل��ام��ع��ة 
�ل����ذي ت��ب��ح��ث ع��ن��ه �����ش���و�ق �لعمل 

على �ملدى �لقريب و�لبعيد.
�ل  يتاأتى  ه��ذ� ل  �إن  وق��ال معاليه 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  ق����در�ت  ب��ت��ط��وي��ر 
و�لبتكار يف �ملجالت ذ�ت �لولوية 
و�لتميز  و�لق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لعتماد  معايري  وف��ق  �لك��ادمي��ي 
�ملوؤ�ش�شي  و�لع���ت���م���اد  �لأك����ادمي����ي 
نقل  يف  �جل���ام���ع���ة  دور  وت���ع���زي���ز 
�ملجتمع  خلدمة  و�ملهار�ت  �ملعارف 
�خلدمات  كافة  تقدمي  �شمان  مع 
�لد�ري���������ة وف�����ق م���ع���اي���ري �جل�����ودة 

و�لكفاءة و�ل�شفافية.
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  معايل  وك�شف 
رئي�شية  �أه��د�ف  �أربعة  عن  مبارك 
ورو�د  ق��ي��ادي��ن  خريجن  لإع����د�د 
يت�شل  م��ا  ومنها  تخ�ش�شاتهم  يف 
�لتعليم  �لبتكار يف  ودعم  بتطوير 
�ل�شاليب  ت��ط��وي��ر  �ىل  ����ش��ت��ن��اد� 

�ملقبولن باجلامعة يف ظل توفري 
لطلبة  ف��ع��ال��ة  �ر����ش���ادي���ة  ب���ر�م���ج 
�لثانوية �لعامة و�لطلبة �مللتحقن 
ت�شجيعهم  ث��م  ب��اجل��ام��ع��ة  ح��دي��ث��ا 
�لتخ�ش�شات  يف  �لن���خ���ر�ط  ع��ل��ى 

�ملطلوبة يف ��شو�ق �لعمل.
وق�������ال م����ع����ايل �ل�������ش���ي���خ ح���م���د�ن 
�لهدف  �أن  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
�لثاين من هذه �لروؤية هو تطوير 
و�لبتكار  �لعلمي  �لبحث  ق���در�ت 
�لوطنية  و�لول��وي��ة  �لهمية  ذ�ت 
و�لق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���ت���ي ت��رت��ك��ز على 
قدرة موؤ�ش�شية لتلبية �لحتياجات 
�أن  ل���ل���دول���ة . و�أو�����ش����ح  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
ذل�����ك ي�����ش��م��ل ت���ط���وي���ر ع�����دد من 
مع  تتو�فق  �لتي  �لبحثية  �مل��ر�ك��ز 
�شر�كات  و�ق��ام��ة  �لدولية  �ملعايري 
ب��ح��ث��ي��ة ن�����ش��ط��ة حم���ل���ي���ا ودول����ي����ا 
�ملو�طنن  �ملعيدين  بر�مج  وتعزيز 
لي�شبحو� باحثن فاعلن.. موؤكد� 
�أن ذلك ي�شمل �أي�شا �لركيز على 

متنوعة  �����ش���ال���ي���ب  و������ش����ت����خ����د�م 
�لعملية  ل���ت���ح�������ش���ن  وم����ب����ت����ك����رة 

�لتعليمية.
�أن ذل���ك ي��ت��م م��ن خال  و�أو����ش���ح 
و�لتقنية  �لتحتية  �لبنية  ت��وف��ري 
�مل�����ش��ان��دة وت��ط��وي��ر �ل��ع��ام��ل��ن بها 
و�لبتكار  �لربوية  �لعملية  لدعم 
يف �لتدري�س مع مر�جعة وتطوير 
ثقافة  و�ي�����ج�����اد  �ل���ت���ق���ي���ي���م  ن���ظ���م 
ط��اب��ي��ة ل��ل��ط��م��وح و�لجن�����از عر 
�إط�����اق م����ب����ادر�ت ت��ت�����ش��م��ن طرح 
وزي���ادة  تعليمية  و�ن�����ش��ط��ة  ب��ر�م��ج 
فر�س �لتدريب �لعملي و�لتطوعي 
�لطلبة  لتطوير  تاأهيلية  وب��ر�م��ج 
خال  من  �لعمل  ل�شوق  و�عد�هم 

�ملر�حل �لدر��شية.
�أعد�د  زي���ادة  �أهمية  معاليه  و�أك���د 
خليار�تهم  جيد�  �ملوؤهلن  �لطلبة 
بر�مج  باعتماد  وذل���ك  �ل��در����ش��ي��ة 
�ل�شتقطاب  ع���م���ل���ي���ات  حت�������ش���ن 
�لطلبة  ج���ودة  لتح�شن  و�ل��ق��ب��ول 

يف  �ملن�شورة  �لب��ح��اث  وع��دد  قيمة 
�لدوريات �لدولية �ملحكمة و�لعمل 
على زيادة م�شاركة طلبة �لدر��شات 
�لعليا و�لبكالوريو�س مع توجيههم 
�ىل جمالت �لبحث �لعلمي �لذي 
تركز عليه �جلامعة و�يجاد فر�س 
�لبكالوريو�س  ط��ل��ب��ة  �م����ام  �ك���ر 
جمال  يف  بحثية  م�شاريع  لإج���ر�ء 

تخ�ش�شاتهم �لدر��شية.
�لثالث  �ل����ه����دف  �أن  �إىل  ون�������وه 
�لتميز  حتقيق  ه��و  �ل���روؤي���ة  ل��ه��ذه 
�لعتماد  معايري  وف��ق  �لك��ادمي��ي 
�ملوؤ�ش�شي  و�لع���ت���م���اد  �لك���ادمي���ي 
�لكادميية  �لج�������ر�ء�ت  ل�����ش��م��ان 
�مل�شتوى  تو�كب  �لتي  للمخرجات 

�لدويل.
ودع����ا م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
دور  تعزيز  �ىل  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
و�ملهار�ت  �ملعرفة  نقل  يف  �جلامعة 
بتح�شن  وذل���ك  �ملجتمع  خل��دم��ة 
�لت�������������ش������الت �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 

للجامعة على ��شا�س و�شع و�يجاد 
لتطوير  متكاملة  ��شر�تيجيات 
وت���ف���ع���ي���ل �لت�����������ش�����ال �ل����د�خ����ل����ي 
�شيا�شية  و�ع����������د�د  و�خل������ارج������ي 
�ع��ام��ي��ة و����ش��ح��ة ت��ع��زي��ز� لدور 
�رجاء  كافة  يف  �ل��ري��ادي  �جلامعة 

�لدولة.
�جلامعة  روؤي�����ة  م��ع��ال��ي��ه  و�أج���م���ل 
 2014 ور�شالتها يف ��شر�تيجية 
للتفوق  �جل��اد  �ل�شعي  يف   2016
و�لتميز يف �لتعليم �لعايل و�لبحث 
�لقليمي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ع��ل��م��ي 
و�ل��ع��امل��ي و�ل����ش���ه���ام �لي��ج��اب��ي يف 
ت���ق���دم �ل���دول���ة م���ن خ����ال �ع����د�د 
خ���ري���ج���ن ق�����ادري�����ن ع���ل���ى حتمل 
على  �مل�شتقبل  وق��ي��ادة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
تعليمية  خ���دم���ات  ت���وف���ري  ����ش���وء 
�إ�شافة  �لعاملية  �ملعايري  �ىل  ترقى 
�مل���ج���الت  يف  ب��ح��ث��ي��ة  ح���ل���ول  �ىل 

�ل�شر�تيجية للدولة.
�ل�شيخ ح��م��د�ن بن  م��ع��ايل  ووج���ه 

جلان  بت�شكيل  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
�عتبار� من �ل�شهر �حلايل لغر�س 
�لتي  �لعمل  خطة  تطبيق  متابعة 
تقوم �لكليات باعد�دها وعقد لقاء 
�لكليات  ع��م��د�ء  ي�شم  معاليه  م��ع 
وكو�درها لا�شتماع �ىل خططهم 
لها  �حل��ل��ول  و�ي��ج��اد  ومناق�شاتها 
وذلك ب�شكل منتظم ودوري �شمن 
روؤي�����ة ج��ام��ع��ة �لم������ار�ت 2014 

2016م.
�للقاء  �إف���ت���ت���ح  ق����د  م��ع��ال��ي��ه  ك�����ان 
موؤكد� �أن م�شرية �لنه�شة �ملباركة 
كل  ت�شهد  �لم����ار�ت  يف  و�ل�شاملة 
ي���وم ت��و���ش��ع��ا ك��ب��ري� وت��ق��دم��ا غري 
مما  �لجت���اه���ات  ك��اف��ة  يف  م�شبوق 
جعلها يف م�شاف �لدول �ملتقدمة.

ي�شكل  �ل���ذي  �لتعليم  �أن  �أك���د  كما 
ويت�شدر كل حماور ��شر�تيجيات 
�لعمل يف �لدولة ��شتطاع �ن يتبو�أ 
م�شتوى  وخا�شة  متقدمة  مكانة 

�لتعليم �لعايل.
�ن  �ىل  �ل�������ش���دد  ه�����ذ�  يف  و�أ������ش�����ار 
وطنية  كجامعة  �لم���ار�ت  جامعة 
���ش��اه��م��ت وت�����ش��اه��م بجهود  ر�ئ�����دة 
جمتمع  وت��ق��دم  تطوير  يف  حثيثة 
حققته  مبا  ..م�شت�شهد�  �لم��ار�ت 
كثرية  �جن���������از�ت  م����ن  �جل���ام���ع���ة 
وم�شهودة خال مر�حل م�شريتها 
�ل��ت��ي �م��ت��دت لأك����ر م��ن ثاثن 
�لتعليمية  �لعملية  �ن  وقال  عاما. 
ب��رم��ت��ه��ا يف �جل��ام��ع��ة ت��ه��دف �إىل 
�ملكانة  �ىل  ب��ال��ط��ال��ب  �ل���و����ش���ول 
تتو�فق  �لتي  و�لطموحة  �لائقة 
�حل�شارية  �لنه�شة  تطلعات  م��ع 
��شو�ق  متطلبات  وتلبية  ل��ل��دول��ة 

�لعمل.

179مواطنا يح�سلون على درجات علمية من جامعات خارج الدولة 
•• اأبوظبي-وام:

على  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  ح�شاب  على  �ملبعوثن  من  ومو�طنة  مو�طنا   179 ح�شل 
درجات علمية من جامعات ب� 11 دولة يف خمتلف �لقار�ت. وقالت �لوز�رة �إن خم�شة من �ملبعوثن نالو� 
وو�ح��د على  �لبورد  �شهادة  بينما ح�شل ثاثة على  �لزمالة  �شهادة  و�أربعة ح�شلو� على  �لدكتور�ة  درجة 
�شهادة �لفاخ �آرت�س. و�أ�شافت �أن 121 من هوؤلء �ملبعوثن ح�شلو� على درجة �لبكالوريو�س و 45 على 
�آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل  درجة �ملاج�شتري . وجددت �ل��وز�رة با�شم معايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك 
و�لبحث �لعلمي �لتاأكيد على �حلر�س �ل�شديد على �تخاذ كافة �لو�شائل �لكفيلة بتحقيق روؤيتها يف �لريادة 
يف �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي وتخريج كو�در موؤهلة مناف�شة عامليا من خال بيئة تعليمية متميزة 
باأف�شل  �أهد�فها �ل�شر�تيجية يف توفري فر�س للطلبة �ملو�طنن لالتحاق  �أكدت �ل�شعي لإجناز  . كما 
�جلامعات �لعاملية من خال برنامج �لبعثات �خلارجية ورعاية �لطلبة �ملتميزين مبا يلبي �إحتياجات �شوق 

 . �لعمل يف �إطار تنمية �شاملة م�شتد�مة حمققة لروؤية �لإمار�ت 2021 

بحوزته 18 كيلو ح�شي�س و 334 غرام هريوين و 23 غرام اأفيون و 62980 عقارًا

مكافحة املخدرات تطيح باأحد الروؤو�ض الكبرية لالجتار باملخدرات بعد مقاومة مثرية
•• راأ�س اخليمة - الفجر 

متكنت خطة مكافحة ناجحة من 
�شبط مو�طن يعد عن�شر� خطر� 
و�لتهريب  �لجت��������ار  جم������ال  يف 
و�أحالت  ل��ل��م��خ��در�ت  و�ل����روي����ج 
متهيد�  �ملخت�شة  للجهات  ملفه 

لتقدمية للعد�لة.
خمي�س  ع���ب���د�هلل  �ل��ع��م��ي��د  وق�����ال 
�لعمليات  ع���ام  م��دي��ر  �حل���دي���دي 
ما  �ن  �خليمة  ر�أ����س  يف  �ل�شرطية 
مت يعد �جناز� �أمنيا مهما ودليا 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  ع��ل��ى  م��ق��ن��ع��ا 
على  �ل�شرطة  قياد�ت  بن  �لقائم 
م�شتوى �لدولة ب�شكل عام و�أجهزة 
خا�س  ب�شكل  �مل��خ��در�ت  مكافحة 
ب�شاأن تبادل �ملعلومات و�لتعاون يف 
�لكبرية  �مليد�نية  �لعمليات  تنفيذ 
يف �إطار �خلطة �لأمنية �ملو�شوعه 
من قبل �إد�ر�ت مكافحة �ملخدر�ت 
على  �ل�شيطرة  لإح��ك��ام  ب��ال��دول��ة 

•• الفجر – املنطقة الغربية:

ق�����ام�����ت م�����و�������ش�����ات �لأم������������ار�ت 
ملحطة  ب��زي��ارة  �ل��غ��رب��ي��ة  باملنطقة 
،و�شم  ز�ي�����د  مب��دي��ن��ة   1 ���ش��م�����س 
�لوفد حممد �شيف �ملزروعي مدير 
مو��شات �لإمار�ت فرع بالغربية 
حركة  م���ن�������ش���ق  ح�������ش���ن  و�أح������م������د 
�ل�����وز�رت مب��و����ش��ات �لإم������ار�ت ، 
ك���ان م��دي��ر ع���ام حم��ط��ة �شم�س 1 
�لوفد  ��شتقبال  يف  علي  �آل  يو�شف 
�لتعاون  تعزيز  �شبل  مناق�شة  ومت 

بن �ملوؤ�ش�شتن .
وق���ال ي��و���ش��ف �آل ع��ل��ي م��دي��ر عام 
�لزيارة  ه��ذه  �إن   1 �شم�س  حمطة 
موؤ�ش�شة  م��ن  �لأوىل  تعتر  �ل��ت��ي 
حكومية وهي مبادرة من موؤ�ش�شة 
دور  ،مثمناً  �لإم�����ار�ت  م��و����ش��ات 
�لفاعل  �لأم������������ار�ت  م����و������ش����ات 
�أ�شاليب  كافة  تقدمي  و�لريادي يف 
�ل���دع���م و�ل���رع���اي���ة مل��خ��ت��ل��ف فئات 
و�خلا�شة  �حل��وم��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�شبه �خلا�شة وعلى حر�شها و�أنها 

�شباقة باملبادر�ت �لأيجابية . 

ويف �لوقت ذ�ته وجه حممد �شيف 
مو��شات  ف���رع  م��دي��ر  �مل���زروع���ي 
�لأمار�ت بالغربية �ل�شكر و�لتقدير 
�أنه  �لأ���ش��ت��ق��ب��ال ح��ي��ث  ع��ل��ى ح�شن 
من �ملهم �أن تقوم جميع موؤ�ش�شات 
�ملجتمع �ملحلي بزيارة �إىل �لأماكن 

مثل  و�حليوية  �لهامة  و�مل�شاريع 
حمطة �شم�س1 .

�شبل  م��ن��اق�����ش��ة  مت  �أن�������ه  و�أ������ش�����ار 
�ل�شر�تيجي  �ل���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز 
�لحتياجات  و�أه��م  �ملوؤ�ش�شن  بن 
و�ل���رغ���ب���ات �مل������ر�د حت��ق��ي��ق��ه��ا بن 

�ملنطقة  �أن  ،م����وؤك����د�ً  �مل��وؤ���ش�����ش��ت��ن 
�لتنموية  بامل�شاريع  تزخر  �لغربية 
 1 �شم�س  حم��ط��ة  م��ث��ل  �ل�شخمة 
وم�شروع �لطاقة �لنووية و�لقطار 
ف���ا ب���د م���ن ع��م��ل زي�����ار�ت دوري���ة 

م�شتمرة عليها .

و�إحباط  �لك�شف  يف  �شاهم  �ل���ذي 
و�لتي  �لج��ر�م��ي��ة  �لعملية  ه���ذه 
�لتي  �لعمليات  ك��رى  م��ن  تعتر 
يتم �إحباطها ، مما يوؤكد جاهزية 
بف�شل  بالدولة  �لأمنية  �لأج��ه��زة 
ومتابعة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  دع����م 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  �شمو 
ق��ائ��د عام  �ل��د�خ��ل��ي��ة و�شمو  وزي���ر 
ودعمهم  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  ���ش��رط��ة 
�لعقبات  ت��ذل��ي��ل  يف  �ل���احم���دود 
وت�����وف�����ري �لإم�����ك�����ان�����ات وت����دري����ب 
�إد�ر�ت  �لعاملة يف  �لكو�در  وتاأهيل 
ر�أ�س  و���ش��رط��ة  ب��ال��دول��ة  �ملكافحة 

�خليمة على وجه �خل�شو�س .
�إبر�هيم  �لعقيد  ومن جانبه �شرح 
مكافحة  �إد�رة  م����دي����ر  ك����ب����ن 
�خليمة  ر�أ�����س  ب�شرطة  �مل���خ���در�ت 
جم�����ري�����ات �ل���ق���ب�������س ع���ل���ى �أح�����د 
 ، قائا  �مل��خ��در�ت  مروجي  �أخطر 
توفرت  تالتي  للمعلومات  نتيجة 
ل��ل��ف��ري��ق �مل���وح���د ت��ف��ي��د ب����اأن �أحد 

�أخ��ط��ر �مل��روج��ن ب��ال��دول��ة يحوز 
على كمية كبرية من �ملو�د �ملخدرة 
ر�أ�س  �إىل  طريقه  ويف  و�لعقاقري 
ف�����رق عمل  ت�����ش��ك��ي��ل  �خل���ي���م���ة مت 
�لإد�رة  م��ع  و�لتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون 
دبي  ب�شرطة  ل��ل��م��خ��در�ت  �ل��ع��ام��ة 
و�إد�رة مكافحة �ملخدر�ت بال�شارقة 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  و�لإد�رة 
و�شع  ، حيث مت  �لد�خلية  ب���وز�رة 
خ��ط��ة م��ي��د�ن��ي��ة حم��ك��م��ة ل�شبط 
�شاركت  كمن  عر  �ل�شخ�س  ه��ذ� 
وت�شمنت   . �لأط�����ر�ف  ك��اف��ة  ف��ي��ه 
خ��ط��ة �ل��ع��م��ل ف��ر���س رق���اب���ة على 
�نطاقته  م���ن���ذ  ب���������د�أت  �مل���ت���ه���م 
مب���رك���ب���ت���ه م����ن �إح��������دى �إم��������ار�ت 
�أخرى  �إم��ارة  �إىل  متوجهاً  �لدولة 
لت�شلم �لكميات �ملخدرة حيث كان 
�شديد �حلر�س ويقوم �أثناء �شريه 
بتم�شيط �ملناطق �لتي ي�شري فيها 
للتاأكد خلوها من  م��رة  �أك��ر من 
�مل��ر�ق��ب��ة ب��ل �أح��ي��ان��ا ي��ت��وق��ف على 

�أطر�ف �لطريق �أو يلجاأ لتخفيف 
زيادتها  و�أح��ي��ان��ا  �ملركبة  �ل�شرعة 
مما تدل على دهائه ، وتابع كبن 
: لكن باملقابل كان �لفريق �ملوحد 
�لكاملة  �لذي ميتلك �لحر�فية 
و�خلرة يف �لتعامل مع مثل هذه 
�لعمال ��شتطاع قر�ءة �أفكار تاجر 
ق����ر�ءة �شليمة  �مل���خ���در�ت ون���و�ي���اه 
،ح��ت��ى ج����اءت حل��ظ��ة ����ش��ت��ام��ه و 
حيث  بحوزته  �لتي  للكميات  نقله 
�ن���ط���ل���ق مب��رك��ب��ت��ه ب�����ش��رع��ه على 
ط���ري���ق �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
�إىل ر�أ���س �خليمة ، وعند  متوجهاً 
د�همه  �لإم���������ارة  ح������دود  دخ����ول����ه 
�لفر�ر  ح�����اول  �ن����ه  وم����ع  �ل��ك��م��ن 
من  �ل�شرطة  ب�شيار�ت  فا�شطد�م 
يخرج  منفذ�  يجد  عله  �جت��اه  كل 
ب����ه مل ي��ف��ل��ح يف ذل�����ك ث����م ح����اول 
�غاق �بو�ب �ل�شيارة �إل �أن فريق 
�لكمن قام بتطويقه ب�شكل حمكم 
، وعند  �لأب���و�ب  ومتكنو� من فتح 

�إن���ز�ل���ه م���ن ���ش��ي��ارت��ه ب��ال��ق��وة قام 
�ل�شرطة  ك��ذل��ك مب��ق��اوم��ة رج���ال 
م��ق��اوم��ة ع��ن��ي��ف��ة حم�����اوًل �لهرب 
ر�ج���ا ، وب��ع��د �إت��خ��اذ �لإج�����ر�ء�ت 
 ، �ل�شخ�س  �شبط  مت  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�ملتبع  �ملركبة ح�شب  تفتي�س  وبعد 
مت �لعثور على 18 كيلو ح�شي�س و 
23 غر�م  334 غ��ر�م هريوين و 

�أفيون و 62980 عقار خمدر .
�لق�شية  ملف  حتويل  حالياً  ومت 
للجهات �ملخت�شة ل�شتكمال باقي 
�لإجر�ء�ت �لقانونية بحق �ملتهم .

و�أك�����د �ل��ع��ق��ي��د ك��ب��ن جم�����دد�ً �أن 
�لأج���ه���زة �لأم��ن��ي��ة و�ل�����ش��رط��ي��ة يف 
ق�شارى  ت��ب��ذل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 

ج��ه��ده��ا يف م��ك��اف��ح��ة ه���ذه �لآف����ة، 
ونا�شد كافة �أفر�د �ملجتمع �شرورة 
لهذه  للت�شدي  و�لتعاون  �لتكاتف 
�لآفة و�لعمل على �لق�شاء عليها، 
حلماية �ملجتمع و�أبنائه من خطر 
�ملخدر�ت ووياتها. وتوجه بال�شكر 
�شاركت يف  �لتي  �إىل كافة �جلهات 
�لعامة  �لقيادة  من  �لعملية  ه��ذه 
�ل�شارقة  و���ش��رط��ة  دب���ي  ل�����ش��رط��ة 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  و�لإد�رة 
�خلا�شة  �ل��ق��وة  وق�شم  �لإحت��ادي��ة 
�لدور  على  �خليمة  ر�أ���س  ب�شرطة 
به  قامو�  �ل��ذي  و�مللمو�س  �لكبري 
هذه  ترويج  �إحباط  عملية  خال 

�لآفة.

�لعمليات  وتنفيذ  �مل��خ��در�ت  جت��ار 
�مل��ي��د�ن��ي��ة �ل��ك��ب��رية ���ش��ده��م ، مبا 
تعزيز  يف  �لعامة  �مل�شلحة  يخدم 
�أم�������ن جم���ت���م���ع دول�������ة �لإم���������ار�ت 
وز�رة  ��شر�تيجية  تنفيذ  و�شمن 
�لد�خلية يف �شان متابعة وماحقة 

�لروؤو�س �لكبرية و�ملروجن،
�ملوحد  بالفريق  �حلديدي  و�أ���ش��اد 
لإد�ر�ت مكافحة �ملخدر�ت بالدولة 

ثقافة القانون ينفذ برنامج التوعية 
ال�سرطية للم�ستجدين 

موا�سالت الإمارات تنظم زيارة ملحطة �سم�ض1

رقم 12 ل�شنة 1976 يف �شاأن قوة �ل�شرطة و�لأمن 
و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �لوز�رية �ل�شادرة مبوجبه. 

و�أ����ش���اف �إن ه���ذ� �ل��رن��ام��ج ي��ع��د ج���زء� م��ن م�شروع 
خال  �ملكتب  ب���د�أه  �ل���ذي  �ل�شرطة  عنا�شر  تثقيف 
�ملوجهة  �لتوعوية  �لن�شية  بالر�شائل  �ملا�شي  �ل��ع��ام 
�إىل منت�شبي �لوز�رة و�لذي �شي�شتمر ب�شكل متو��شل 
وور�س  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل�����دور�ت  م��ن  وي�شمل جم��م��وع��ة 
�لعمل �لتي �شيعقدها �ملكتب خال �لفرة �ملقبلة على 

م�شتوى �لقياد�ت �لعامة لل�شرطة يف �لدولة 
�لقانوين  ب���ال���وع���ي  �لرت�����ق�����اء  �إىل  ت���ه���دف  و�ل����ت����ي 
للمنت�شبن و�شبط �شلوكياتهم يف �إطار �لقو�نن �لتي 

حتكم عملهم. 
ونوه �لكعبي �إىل �أن �لركيز على توعية �مل�شتجدين 
�لقانونية  �لثقافة  غر�س  على  �ملكتب  حر�س  ي��وؤك��د 
�ملوؤ�ش�شة  يف  عملهم  بد�يات  منذ  �ملنت�شبن  نفو�س  يف 
مع  وم��ت��و�ف��ق��ا  من�شجما  �شلوكهم  ل��ي��اأت��ي  �ل�شرطية 
�ل���ذي يحرم  �ل�شرطة  ل��رج��ل  �ل�����ش��ورة �حل�����ش��اري��ة 

�لقانون ويعمل على تطبيقه.

•• اأبوظبي-وام: 

�إح��ر�م �لقانون يف �لأمانة �لعامة  نفذ مكتب ثقافة 
ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
برنامج �لتوعية �ل�شرطية للم�شتجدين بالتن�شيق مع 

�إد�رة مد�ر�س �ل�شرطة يف �شويحان.
م��دي��ر فرع  �لكعبي  ر����ش��د  ن��ا���ش��ر  �أول  �مل����ازم  وق���ال 
ت���اأت���ي �شمن  �مل���ب���ادرة  �إن ه���ذه  �ل�����ش��رط��ي��ة  �ل��ت��وع��ي��ة 
دعم  �إىل  وت�شعى  للمكتب  �لإ�شر�تيجية  �لأه����د�ف 
تنفيذ  يف  لل�شرطة  �لعامة  و�لإد�ر�ت  �لقياد�ت  جميع 
�لقانون  �إح��ر�م  ثقافة  بر�شيخ  �خلا�شة  بر�جمهم 
�ملهنية  و�ملمار�شات  �ل�شلوكيات  تعزيز  على  يعمل  مبا 

و�لأخاقية �لإيجابية.
و�أ�شار �لكعبي �إىل �أن برنامج �لتوعية يركز على تعريف 
تنظم  �لتي  �لقانونية  �جل��و�ن��ب  بجميع  �مل�شتجدين 
و�إلتز�ماتهم  �ل�شرطة وحتدد حقوقهم  عنا�شر  عمل 
خال  م��ن  كافة  �مل�شتويات  على  و�ملهنية  �لقانونية 
�لحتادي  �لقانون  �أح��ك��ام  �أه��م  على  �ل�شوء  ت�شليط 



اأخبـار الإمـارات

04

الثالثاء   -  4   يونيو    2013 م    -    العـدد    10810
Tuesday   4    June     2013  -  Issue No   10810

يرافقه نائب رئي�س متحف كولبنكيان الربتغايل 

الوطني للوثائق والبحوث ي�ستقبل ال�سفري الربتغايل
•• ابوظبي-الفجر:

�طلع �شعادة جيمي فان زيللر ليتاو 
�شفري جمهورية �لرتغال لدى دولة 
ير�فقه  �ملتحدة-  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�إيدو�ردو ماركال جريلو نائب رئي�س 
على  �لرتغايل-  كولبنكيان  متحف 
�لوطني  �مل��رك��ز  �أن�����ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات 
حفظ  يف  ودوره  و�لبحوث،  للوثائق 
لأ�شحاب  و�إتاحتها  �ل��وط��ن،  ذ�ك���رة 
�لدولة  تاريخ  يف  و�لباحثن  �ل��ق��ر�ر 
بالعاقات  و�أ�شاد�  �خلليج،  ومنطقة 
�مل���ت���ي���ن���ة ب���ي���ن���ه وب������ن �لأر����ش���ي���ف���ات 
�لرتغالية. جاء ذلك �أثناء زيارتهما 
ولقائهما  �أب��وظ��ب��ي،  �مل��رك��ز يف  م��ق��ّر 
�شعادة �لدكتور عبد �هلل �لري�س مدير 
عام �ملركز، �لذي قدم تعريفاً باملركز 
مّد مزيد من  ودوره، وبحث معهما 
مع  �لتعاون  وتعزيز  �لتعاون  ج�شور 
�إىل  م�شري�ً  �لرتغالية،  �لأر�شيفات 
ح���ر����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 

�ملركز  ����ش��ت��ح��دث��ه  �ل����ذي  �لتعليمي 
وط��ن��ي ه��وي��ت��ي وولئ����ي و�ن��ت��م��ائ��ي ، 
وجائزة �ملوؤرخ �ل�شاب �ملوجهن لطلبة 
و�ل��ث��ان��وي��ة يف  �لإع���د�دي���ة  �ملرحلتن 
�لتقنيات  وت�شخري  �لدولة،  مد�ر�س 
�لطلبة  �ه���ت���م���ام  جل����ذب  �حل���دي���ث���ة 

و�ل�شباب �إىل تاريخ �لوطن.
ن���ائ���ب رئ��ي�����س متحف  و����ش��ت��ع��ر���س 
ك��ول��ب��ن��ك��ي��ان م���ع م��دي��ر ع����ام �ملركز 
و�لتوثيق  �ل��ع��ر���س  �أ���ش��ال��ي��ب  �أح���دث 
و�أكرها جاذبية وتقنية يف �ملعار�س 
�ل���ت���اري���خ���ي���ة �حل���دي���ث���ة يف �ل���ع���امل، 
�لتي  �لعلمية  �مل�شاريع  �إىل  م�شري�ً 
�ملتطورة،  �ل���ب���ل���د�ن  ب���ت���اري���خ  ت��ع��ن��ى 
وب��ت��ط��ل��ع��ات �مل����ر�ك����ز �ل��ب��ح��ث��ي��ة �إىل 
�مل���������ش����اري����ع �ل���ت���اري���خ���ي���ة �ل����ك����رى، 
و�لأف���ك���ار �خل��اق��ة يف ه���ذه �ملجال، 
كولبنكيان  ما يف متحف  �إىل  و�أ���ش��ار 
خمطوطات،  من  ل�شبونة  مدينة  يف 
ومنمنمات نادرة، ومقتنيات يف �لفن 

�لإ�شامي. 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف �مل��رك��ز تطرق  �مل��دي��ر 
�ملركز  دور  �إىل  �ل���ري�������س  �ل���دك���ت���ور 
ك��اأر���ش��ي��ف وط���ن���ي يف ج��م��ع وحفظ 
وت����ر�ث دولة  ب��ت��اري��خ  يتعلق  م��ا  ك��ل 
�لإم�������ار�ت وم��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج د�خل 
�لدولة وخارجها لاأجيال �لقادمة، 
�شعادته  و�أك����د  للباحثن،  و�إت��اح��ت��ه 

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لوزر�ء، وزير �شوؤون �لرئا�شة، رئي�س 
تعزيز  ع��ل��ى  �مل���رك���ز-  �إد�رة  جم��ل�����س 
�لوجود  ع��ه��د  يف  �لإم��������ار�ت  ت���اري���خ 
�ل��رت��غ��ايل ب��ال��وث��ائ��ق �مل��ح��ف��وظ��ة يف 

�لأر�شيفات �لرتغالية.
���ش��ع��ادة م��اج��د �ملهريي  ب��ح�����ش��ور   و 

�ل��دور �ل��ذي يقوم به �ملركز يف �إطار 
و�لتن�شئة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��وي��ة  ت��ع��زي��ز 
على  بحّثهم  �لطلبة  ل��دى  �لوطنية 
و�لربية  �ل��ت��اري��خ  �له��ت��م��ام مب���ادة 
�لقيمة  ب��اجل��و�ئ��ز  وذل���ك  �لوطنية؛ 
و�لر�مج �لتعليمية �ملخ�ش�شة لهذه 
كالرنامج  �ملجتمع  م��ن  �ل�شريحة 

ويل عهد عجمان ي�شهد حفل تخريج 440 طالبًا بربنامج البيارق
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•• عجمان ـ حممد بدير 

حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
 � �ل���ن���ع���ي���م���ي، ويل ع���ه���د ع���ج���م���ان 
رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، حفل 
من  �لوىل  �ل�����دف�����ع�����ة  ت����خ����ري����ج 
برنامج  �شمن  �لع�شكرين  �لطلبة 
�لثاين  �ل�������ش���ف  ط�����اب  �ل���ب���ي���ارق 
وز�رة  وكيل  �حلفل  وح�شر   ، ع�شر 
�شعادة  ب��الإن��اب��ة  و�لتعليم  �لربية 
ومدير  �ل�������ش���وي���دي  م��ي��ح��د  ع���ل���ى 
�لتعليمية  ع��ج��م��ان  منطقة  �إد�رة 
وعدد  حم��م��د،  ح�شن  ع��ل��ى  �ل�شيد 
�حلكومية  �ل���دو�ئ���ر  م��دي��ري  م��ن 
ب���ع���ج���م���ان وع���������دد م������ن م����دي����ري 
وم���دي���ر�ت �مل���د�ر����س و�ول���ي���اء �مور 
عجمان  جامعة  يف  وذل��ك  �لطلبة، 
للعلوم و�لتكنولوجيا بقاعة �ل�شيخ 

ز�يد.
�خلريجن،  �ل��ط��ل��ب��ة  ع����دد  وب���ل���غ   
�لتعليم  مد�ر�س  من  طالبا   440
�ل����ث����ان����وي ب���ن���ن ل��ل�����ش��ف �ل���ث���اين 
مد�ر�س  خم�س  ت�شمل  و�لتي  ع�شر 
وقد  �لتعليمية،  عجمان  مبنطقة 
بتوجيهات  ب��ي��ارق  م�شروع  تاأ�ش�س 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 

�ختتم نادي تر�ث �لمار�ت م�شاركته 
يف فعاليات �لندوة �لك�شفية �لعربية 
�لك�شفي  و�مل��وؤمت��ر  لل�شباب  �لثانية 
�ل��ع��رب��ي ��ل�����ش��اب��ع و�ل��ع�����ش��ري��ن �لذي 
عقد بق�شر �لأمم مبنتجع �ل�شنوبر 
باجلز�ئر برعاية �لرئي�س �جلز�ئري 
�شعار  حت��ت  بوتفليقة  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 

�لك�شفية و�ملو�طنة �لفاعلة .
وت��ل��ق��ى �ل���وف���د ت��ك��رمي��ا خ��ا���ش��ا من 
عبد�ملجيد  ع��اط��ف  �ل��دك��ت��ور  �شعادة 
�لعربية  �لك�شفية  �ملنظمة  عام  �أمن 
ومن �شعادة نور �لدين بر�هام قائد 
ك�شافة �جلز�ئر حيث ت�شلم �لتكرمي 
�لن�شطة  مدير  �ملناعي  علي  �شعيد 
�لن�شطة  م�شرف  �لعرياين  ور�ك���ان 

مبركز �شويحان .
�مل�شارك  ج��ن��اح��ه  �ل���ن���ادي  و�خ��ت��ت��م 
جناح  ����ش���م���ن  �مل�����وؤمت�����ر  مب���ع���ر����س 
�ل��ذي �شم جمعية ك�شافة  �لم���ار�ت 
�لم�����ار�ت وج��ائ��زة �ل�����ش��ارق��ة للعمل 
�لنادي  ج��ن��اح  وت�����ش��م��ن  �ل��ت��ط��وع��ي 
�لنادي  ع��ر���س جل��ه��ود وم�����ش��ارك��ات 
�ملتمثلة يف تنظيم �مللتقيات �لر�ثية 
و�ملطبوعات  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  ج��زي��رة  يف 
بالن�شطة  �خل����ا�����ش����ة  �ل����ر�ث����ي����ة 
�ل�شعبية  ك���الل���ع���اب  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�لم���ار�ت���ي���ة وب���ر�م���ج �حل��ف��اظ على 
�لتي  عمل  ورق��ة  ولقيت  كما  �لبيئة 
وترحيبا  �ه��ت��م��ام��ا  �ل���ن���ادي  ق��دم��ه��ا 
ك���ب���ري� م����ن �مل�������ش���ارك���ن يف �ل���ن���دوة 

يف �لندوة .
�مل�������ش���ارك���ون يف �ل����ن����دوة عن  وع�����ر 
�ل���ت���ي بذلت  ب���امل���ج���ه���ود�ت  ر����ش���اه���م 
لتمثيل تو�شية ندوة �ل�شباب �لأوىل 
و �ملتعلقة باإقامة قو�عد برنامج و�شام 
ك�شايف �لعامل يف �جلمعيات �لك�شفية 
�لعربية و�و�شت باأن تقوم �جلمعيات 
�لقياد�ت  بت�شجيع  �لعربية  �لك�شفية 
�ل�شابة للم�شاركة يف �لندوة �لك�شفية 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رل��ل�����ش��ب��اب يف 
�لر�شح  ت�شجيع  كذلك  و  �شلوفينيا 
�ل�شباب  ن�������دوة  جل���ن���ة  ل���ع�������ش���وي���ة 
و�أن  �ل��ق��ادم��ة.  �لعاملية  �لإ�شت�شارية 
�لعربية  �لك�شفية  �جلمعيات  ت��ق��وم 
�مل�شاركن  ب��ت�����ش��م��ن  ب���ا����ش���ت���م���ر�ر 
�لعربية  �لك�شفية  �لندوة  �ل�شباب يف 
حل�شور  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����وف����ود  ���ش��م��ن 
تقوم  و�أن  �لعربي  �لك�شفي  �مل��وؤمت��ر 
بزيادة  �لعربية  �لك�شفية  �جلمعيات 
متثيل �ل�شباب يف �أعمار )26-18( 
ع��ام��ا ���ش��م��ن �ل��ه��ي��اك��ل �ل��وط��ن��ي��ة يف 

�جلمعيات �لك�شفية �لعربية.
ك���م���ا �و�����ش����ت ب�������اأن ت����ق����وم �لأم����ان����ة 
�لعربية  �لك�شفية  للمنظمة  �لعامة 
�ل�شباب  ن����دوة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع جل��ن��ة 
بتنظيم  �مل��ع��ن��ي��ة  و �جل��ه��ات  �ل��ث��ال��ث 
�مللتقى �لك�شفي �لعلمي �لأول و ذلك 
�لإجن�����از�ت  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  لت�شليط 
�لك�شفية  �حل��رك��ة  ملنت�شبي  �لعلمية 
ت�شتمر  �أن  �ن  �ىل  ودع����ت  �ل��ع��رب��ي��ة 

ل��ل��م��و�ط��ن��ة �ل��ف��اع��ل��ة يف ك���ل �ل����دول 
و  �أن�شطة  �إق��ام��ة  ت�شاحبه  �لعربية 
ف��ع��ال��ي��ات ت��ع��زز �مل��و�ط��ن��ة �ل��ف��اع��ل��ة.
�ملو�طنة  م��ف��ه��م  ت�����ش��م��ن  ي��ت��م  و�أن 
�لفاعلة يف �أنظمة �لتدريب و�لتاأهيل 
�لقيادي �لر�شمي و�عتبار� من نهاية 
�إط����اق   SACلك�شفي� �مل����وؤمت����ر 
م���ب���ادرة �ل��ك�����ش��اف م���و�ط���ن ف��اع��ل و 
�لك�شافون  خالها  م��ن  ي��ق��وم  �ل��ت��ي 
و�حل�شول  �مل��و�ط��ن��ة  ميثاق  ب��ت��اوة 
بالتز�مه  تفيد  ت�شل�شلي  رق��م  على 
هذ� �مليثاق على �ن تكلف جلنة ندوة 
�ل��ث��ال��ث��ة مبتابعة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����ش��ب��اب 

هذه �ملبادرة.
�للجان  �همية  على  �ل��ن��دوة  و�ك���دت 
�لوطنية لاإعام يف د�خل �جلمعيات 
ت�شويق  �لعربية ودورها يف  �لك�شفية 
�ل�شوء  ت�شليط  و  �لك�شفية  �حلركة 
ع��ل��ى �ل���ت���ج���ارب �ل��ن��اج��ح��ة وع���رت 
�لر�شمي  �ل��وج��ود  �ن  ماحظة  ع��ن 
على  �لعربية  �لك�شفية  للجمعيات 
���ش��ب��ك��ات �ل��ت��و����ش��ل �لإج��ت��م��اع��ي مل 
لدى  �مل��ط��ل��وب  �مل�����ش��ت��وى  �إىل  ي����رَق 
معظم �جلمعيات ودعت �ىل مر�قبة 
عميقة للتطور �لتكنولوجي �ل�شريع 
�لإعامي  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل 
و�لإلكروين يف �لعامل يف �شوء ثورة 
�ملعلومات و �لإت�شال.و�و�شت �لندوة 
�أن تتيح �جلمعيات �لك�شفية �لعربية 
�ملهتمن  �ل�شباب  �لقادة  �مام  �ملجال 

�لك�شفية �لعربية �لثانية لل�شباب .

تو�شيات هامة
م�شرف  �ل����ع����ري����اين  ر�ك��������ان  وق�������ال 
�لتابع  ���ش��وي��ح��ان  �لن�����ش��ط��ة مب��رك��ز 
للندوة  �ل��ن��ادي  وف���د  ع�شو  ل��ل��ن��ادي 
�لندوة  �إق��ام��ة  بتقدير  �و���ش��ت  �ن��ه��ا 
للمرة  لل�شباب  �ل��ع��رب��ي��ة  �لك�شفية 
مع  بالتز�من  �ل��ت��و�يل  على  �لثانية 
كاآلية  �لعربية  �لك�شفية  �مل��وؤمت��ر�ت 
عملية  �ل�شباب يف  مل�شاركة  دينامكية 
�شنع �لقر�ر و بروز قياد�ت �شابة يف 
للحركة  و�لعربية  �لوطنية  �لهياكل 

�لك�شفية.
ورحبت باإنتخاب �إثنن من �لقياد�ت 
�لإ�شت�شارية  �ل��ل��ج��ن��ة  يف  �ل�����ش��اب��ة 
�ل�شبابية �لعاملية يف �لندوة �لك�شفية 
�ل��ع��امل��ي��ة �حل����ادي ع�����ش��ر ل��ل�����ش��ب��اب يف 
، كما ع��رت عن �شعادتها  �ل��ر�زي��ل 
مب�شاركة جميع �مل�شاركن يف �لندوة 
لل�شباب  �لثانية  �لعربية  �لك�شفية 
�ل�شابع  �لعربي  �لك�شفي  �مل��وؤمت��ر  يف 
ر�شوم  تخفي�س  وكذلك  و�لع�شرين 
�مل�شاركة لل�شباب يف �ملوؤمتر �لك�شفي 

�لعربي.
ودع����ت �ل���ن���دوة �ىل ت��ف��ع��ي��ل وزي����ادة 
�لك�شفية  �لهياكل  يف  �ل�شباب  متثيل 
تو�جد  ودع�����م  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لقادة �ل�شباب �ملوهوبن يف �ملجالت 
�مل�شاركن  �لعلمية �ملختلفة من بن 

�لك�شفية  للمنظمة  �لعامة  �لأم��ان��ة 
�ل�شباب بحث  ندوة  �لعربية و جلنة 
�لتي  �لعربية  �لك�شفية  �جلمعيات 
لرنامج  ق��و�ع��د  تقيم  مل  م���از�ل���ت 
�لقو�عد  باإقامة  �لعامل  ك�شايف  و�شام 
و �لبدء بتنفيذ �لرنامج يف �لفرة 

ما بن �لندوتن �لثانية و�لثالثة.
�للجنة  تقوم  �ن  �مل�شاركن  و�و���ش��ى 
�لعامة  �لأم��ان��ة  و  �لعربية  �لك�شفية 
�لعربية  �لك�شفية  �جلمعيات  بحث 
�ل�شباب  ن����دوة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع جل��ن��ة 
�لك�شفية  �ل��ن��دوة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
�لعربية �لثالثة لل�شباب ب�شورة �أكر 
و�أن ي�شتمر تنظيم �لندوة بالتز�من 
و�أن  �لعربية  �لك�شفية  �ملوؤمتر�ت  مع 
�لعربية  �لك�شفية  �جلمعيات  ت��ق��وم 
تنطبق  موؤهلن  م�شاركن  بر�شيح 
�ل����و�ردة يف لئحة  �ل�����ش��روط  عليهم 
�لك�شفية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل���ن���دوة  ت��ن��ظ��ي��م 

لل�شباب.
تقوم  �أن  �ىل  �مل�����ش��ارك��ون  دع���ى  ك��م��ا 
�لعربية  �ل���ك�������ش���ف���ي���ة  �جل���م���ع���ي���ات 
بالإ�شتفادة من جتربة �إقامة �لندو�ت 
�لوطنية يف كل من �جلز�ئر و�لأردن 
�لوطنية  �ل���ن���دو�ت  ت��ن��ظ��ي��م  ودل���ي���ل 
يف  �مل�شاركون  يكون  بحيث  لل�شباب 
�لثالثة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لك�شفية  �ل���ن���دوة 
ل��ل�����ش��ب��اب مم��ث��ل��ون م��ن��ت��خ��ب��ون على 

�مل�شتوى �لوطني. 
عاما   2014 ع��ام  �إع��ت��م��اد  يتم  و�أن 

و�لإلكروين  �لإع��ام��ي  �مل��ج��ال  يف 
�لإعام  جلنة  ع�شوية  يف  بامل�شاركة 
تقوم  �لوطنية.و�أن  �جلمعيات  د�خل 
بتعزيز  �لعربية  �لك�شفية  �جلمعيات 
�لتو��شل  �شبكات  ك��ل  يف  ت��و�ج��ده��ا 
�لإج���ت���م���اع���ي ل��ت��غ��ط��ي��ة �أخ���ب���اره���ا و 
ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا و ك���ذل���ك �ل��ت��و����ش��ل مع 
�حلركة  خ��ارج  م��ن  بذلك  �لر�غبن 
�ملرجعية  ت���وح���ي���د  م����ع  �ل��ك�����ش��ف��ي��ة 
�لإعامية يف ذلك و�أن تقوم �للجنة 
�لعربية �لفرعية لاإعام و�لإت�شال 
ب�شرية  هوية  حتديد  على  بالعمل 
�ملو�قع  �لعربية يف خمتلف  للك�شافة 
�لإجتماعية و �لإلكرونية، و كذلك 
�ن ت�شجع مبادر�ت �ل�شباب يف جمال 
تطوير �لتطبيقات �لك�شفية للهو�تف 
�لذكية و ت�شجيع م�شتخدمي موقع 
ت��وي��ر يف �ل��ك�����ش��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة على 
و�شع بو�بة معنونة موحدة لاأخبار 

و�لتعليقات.

م�شاركات
وي���ع���د ن�����ادي ت�����ر�ث �لم�������ار�ت خري 
�لم��������ار�ت يف هذه  ل�����ش��ب��اب  ���ش��ف��ري 
�ملعنية  و�لدولية  �لعربية  �مللتقيات 
خا�شة  و�ل�����ر�ث  �ل�����ش��ب��اب  بق�شايا 
و�ن �حلدث �لتايل يعتر من �قوى 

�مللتقيات �لعربية.
نادي  جهود  �مل�شاركات  هذه  وتعك�س 
ت��ر�ث �لم����ار�ت وروؤي��ت��ه يف �لتمييز 
�لفقي  �لنت�شار  �لد�ء لدى  وجودة 
مل���ن���ظ���وم���ة �لن���������ش����ط����ة و�ل�����ر�م�����ج 
يقدمها  �ل���ت���ي  �مل��ت��ن��وع��ة  �ل���ر�ث���ي���ة 
و�لتكامل  و�ل�شباب  للنا�شئة  �لنادي 
لر�شيخ  �مل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع 
�ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة و�مل��ح��اف��ظ��ة على 
�����ش���ال���ة �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �لم����ار�ت����ي����ة 

�ملعا�شرة.
�لنادي  ر�شالة  �مل�شاركة  هذه  وتوؤكد 
ل�شت�شر�ف  و�ملثابر  �جل��اد  �لعمل  يف 
�ل�����������ر�ث �ل�����وط�����ن�����ي و������ش����ت����ج����اء 
م�����ش��ام��ي��ن��ه �لن�����ش��ان��ي��ة ون��ق��ل��ه �ىل 

متكنهم  بطر�ئق  و�ل�شباب  �لنا�شئة 
�ل���ط���ف���رة  م���ع���ط���ي���ات  �در�ك  م�����ن 
و�لثقافية  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
للمجتمع  �مل��ع��ا���ش��رة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
بالذ�ت  �لثقة  �هتز�ز  دون  �لمار�تي 

�و فقد�ن �لهوية .
وقد ��شتطاع �لنادي منذ تا�شي�شه يف 
�شبتمر من عام 1993 من حتقيق 
�ملحافظة  يف  �ل�شر�تيجية  �هد�فه 
�لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة  ت���ر�ث  على 
وت��ث��ق��ي��ف �لجيال  وت��ع��ل��ي��م  �مل��ت��ح��دة 
وتنظيم  و�لج�������د�د  �لب������اء  ب�����ر�ث 
بر�ث  �ملتعلقة  �لن�شطة  وت��ط��وي��ر 
و�لدر��شات  �لبحوث  و�جر�ء  �لدولة 
ب����ر�ث �لم������ار�ت و�لدب  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�لفكري  �ل����وع����ي  ون�������ش���ر  �ل�����ش��ع��ب��ي 
�لوطني  �حل�����س  لتعميق  و�ل��ث��ق��ايف 
�للتز�م بر�ث  وتاأكيد  �لبناء  لدى 
�لب��اء و�لج��د�د و�ث��ر�ء �لنف�س لكل 
و�لعلوم  و�ملعرفة  �لثقافة  معطيات 

�ملتعلقة بذلك.

ح��م��ي��د ب��ن ر����ش��د �ل��ن��ع��ي��م��ي ع�شو 
ل���احت���اد حاكم  �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى 
و�إخ���و�ن���ه���م  ع��ج��م��ان ح��ف��ظ��ه �هلل 
�أ���ش��ح��اب �ل�����ش��م��و ح��ك��ام �لإم�����ار�ت 
توجيهاتهم  ع���ل���ى  �هلل  ح��ف��ظ��ه��م 
�ل�شديدة و�لرعاية �لأبوية �حلانية 
لأب���ن���اء �ل���وط���ن، ك��م��ا وج���ه �ل�شكر 
�ل�شيخ عمار بن حميد على  ل�شمو 
رعاية �شموه �لكرمية لهذ� �حلفل 
حفل  �لطلبة  مل�����ش��ارك��ة  و�حل�����ش��ور 
تقدم  كما   . وتكرميهم  تخرجهم 
�ل�شيخ  ل�شمو  و�ل��ع��رف��ان  بال�شكر 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ويل 
ورعايته  دعمه  على  �أبوظبي  عهد 
لرنامج �لربية �لع�شكرية لطلبة 
�مل��د�ر���س )�ل��ب��ي��ارق( و�ل���ذي �شارك 
مرحلة  م����ن  ط���ال���ب���ا   440 ف���ي���ه 
�لتعليم �لثانوي يف مد�ر�س منطقة 
�لعام  ه���ذ�  يف  �لتعليمية  ع��ج��م��ان 
�لدر��شي ، و�أكد �أن �لرنامج يهدف 
�إىل تنمية روح �لولء و�لنتماء يف 
�لوطن  لهذ�  �لطلبة  �أبنائنا  قلوب 
�لغايل وقيادته �لر�شيدة، وتطوير 
�لعمل  و  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  �مل�����ه�����ار�ت 
�لإح�شا�س  وت��ن��م��ي��ة   ، �جل���م���اع���ي 

و�ل�شعور و�للتز�م جتاه هذ� �لوطن 
�ملعطاء ، وتزويد �لطاب بالتوعية 
ع����ن �مل���ه���ن �مل��ح��ت��م��ل��ة يف �ل���ق���و�ت 
و�إك�شابهم   ، و�ل�����ش��رط��ة  �مل�����ش��ل��ح��ة 
بجانب  �لعملية  �لع�شكرية  �خلرة 

�ملادة �لعلمية �لأكادميية.
�لقائمن  ل��ك��ل  �ل�����ش��ك��ر  وج���ه  ك��م��ا 
م�شرفن  م�����ن  �ل����رن����ام����ج  ع���ل���ى 
ومعلمن وطلبة. كما �أ�شاد �لعقيد 
�ملدير   - �ل��ن��ع��ي��م��ي  م��ط��ر  �أح���م���د 
�ل�شمالية  ل����اإم����ار�ت  �لق��ل��ي��م��ي 
�مل�شروع  باأهمية  �ل��ب��ي��ارق،  مل�شروع 
خر�ت  م��ن  ����ش��ت��ق��وه  وم���ا  للطلبة 
تدريبهم  ف��رة  خ��ال  ومعلومات 
على ي��د خ���ر�ت وك��ف��اء�ت عالية ، 
مادة  �شمل  تدريبي  برنامج  �شمن 
�لعلوم  وم���ادة  �لع�شكرية  �لربية 

�ل�شرطية ومادة �ملهار�ت �حلياتية، 
كما �كد خال كلمته على �لهتمام 
�لبالغ من �لقيادة �لر�شيدة بتهيئة 
�لوطن  م�شتقبل  ليكونو�  �لطاب 

وحاملن �أمانته �لغالية.
�ل����ذي ترعاه  �ل���رن���ام���ج  وي���ه���دف 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
م��ت��م��ث��ل��ة يف م��دي��ري��ة �ل���ت���دري���ب و 
وز�رة �لد�خلية �إىل تطوير مهار�ت 
�لقيادة و��شتيعاب �لعمل �جلماعي 
وتعزيز �شفات �لن�شباط و�ملثابرة 
�إىل  بالإ�شافة  و�لت�شامح  و�ل���ولء 
تطوير مهار�ت �لطالب �ل�شخ�شية 
وم���ه���ار�ت �لن���دم���اج م���ع �لطاب 
و�لأف���������ر�د �لآخ����ري����ن ف�����ش��ًا عن 
تعزيز �لح�شا�س و�ل�شعور باخلدمة 
�مل��ج��ت��م��ع وتزويد  و�لل���ت���ز�م جت���اه 

�لطلبة بالتوعية عن �ملهن �ملحتملة 
و�ل�شرطة.  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت  يف 
تفاعل  عرو�س  عدة  �حلفل  و�شهد 
معها �حل�شور ومنها عر�س طاب 
�مل�شاة  وعر�س  �لبتد�ئية  �ملدر�شة 
ف��ك وتركيب  �ل�����ش��اح  وت��دري��ب��ات 
�ل�شاح وعر�س تدريبات �ل�شاح .  
ويف ختام �حلفل تلقى �شمو �ل�شيخ 
ع���م���ار ب����ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي ويل 
هدية  �حل��ف��ل  ر�ع���ي  عجمان  عهد 
ت��ذك��اري��ة، ك��م��ا ق���ام ���ش��م��وه بتوزيع 
�جل����و�ئ����ز ع��ل��ى �ل���ط���اب �لو�ئ�����ل 
ب��ال��رن��ام��ج، وك��ذل��ك ت��ك��رمي عدد 
.ويف  �مل�شاركة  �مل��د�ر���س  م��در�ء  من 
�حلفل  ر�ع��ي  �شمو  تو�شط  �خل��ت��ام 
�ل��ط��ل��ب��ة �خل��ري��ج��ن لخ���ذ �شورة 

تذكارية.

ز�يد �آل نهيان نائب �لقائد �لأعلى 
�إم���ارة  ع��ه��د  ويل  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
تنمية  بهدف  �هلل،  حفظه  �أبوظبي 
�لوطن  �ل��ولء و�لنتماء لهذ�  روح 
�لغايل وقيادته �لر�شيدة، وتطوير 
�ملهار�ت �ل�شخ�شية و�لقيادية لدى 
�لطلبة، وتعزيز �شفات �لن�شباط 
و�ملثابرة و�لعمل �جلماعي، وتنمية 
�لإح�شا�س و�ل�شعور و�للتز�م جتاه 

�ملجتمع، وتزويد �لطاب بالتوعية 
ع����ن �مل���ه���ن �مل��ح��ت��م��ل��ة يف �ل���ق���و�ت 
و�إك�شابهم  و�ل�����ش��رط��ة،  �مل�����ش��ل��ح��ة 
بجانب  �لعملية  �لع�شكرية  �خلرة 

�ملادة �لعلمية �لأكادميية.
�لوطني  بال�شام  بد�أ  وكان �حلفل 
ث��م �آي����ات م��ن �ل��ذك��ر �حل��ك��ي��م تلى 
ذلك كلمة �شعادة علي ح�شن حممد 
�لتعليمية  �مل��ن��ط��ق��ة  �د�رة  م��دي��ر 

بعجمان ، وجه خالها �أ�شمى �آيات 
�إىل  و�ل��ع��رف��ان  و�لم��ت��ن��ان  �ل�شكر 
مقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�شاحب  م���ق���ام  و�إىل  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مقام  و�إىل 

موا�سالت ال�سارقة تن�سئ اأر�سيفا مركزيا
�ملوؤ�ش�شة  �أن  �ل�شارقة  مو��شات  يف  �لإلكرونية  �لأر�شفة 
كافة  �ل��ع��زرة  منطقة  يف  �جل��دي��د  مبناها  �إن�����ش��اء  يف  رع���ت 
�ملعايري و�ل�شروط �لازمة للحفظ �ملادي للوثائق. و�أ�شاف 
مقرها  �إىل  �نتقالها  منذ  �نطلقت  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �ل�شام�شي 
�جلديد يف تهيئة قاعة �لأر�شيف �لو�شيط كما قامت �للجنة 
خال  من  �ملوؤ�ش�شة  �أر�شيف  لإد�رة  و��شحة  �شيا�شة  بو�شع 
تقنن �لعاقة بن خمتلف �لوحد�ت �لإد�ري��ة، و�لأر�شيف 

�ملركزي �لذي �أدرج �شمن �لهيكل �لتنظيمي لها.

•• ال�صارقة-الفجر:

�لكبري  باملجهود  و�لبحوث  للوثائق  �ل�شارقة  مركز  �أ���ش��اد 
�لذي بذلته مو��شات �ل�شارقة فيما يخ�س متابعة �إن�شاء 
وتنظيم عمل �لأر�شيف �ملركزي باملوؤ�ش�شة. جاء ذلك عقب 
زيارة قام بها مركز �لبحوث للموؤ�ش�شة للوقوف على مدى 
�مليد�نية  �ل��زي��ارة  تقرير  يف  ج��اءت  �لتي  �لتو�شيات  تنفيذ 
�ل�شام�شي رئي�س جلنة �لإ�شر�ف على  �لأوىل، وقال جا�شم 

حاكم راأ�ض اخليمة وويل عهده
 يقدمان العزاء لأ�سرة ال�سبع 

•• راأ�س اخليمة-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة م�شاء �م�س �لول و�جب �لعز�ء �إىل �أ�شرة �ل�شبع يف 
وفاة �ملغفور له باإذن �هلل �شعيد عبد�هلل �ل�شبع �لنعيمي وذلك يف منزل �لأ�شرة يف منطقة �لرم�س بر�أ�س �خليمة و�أعرب �شموه عن �شادق �لعز�ء 

و�ملو��شاة لأهل �لفقيد وذويه �شائا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.
ومن جانبه قدم �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة �م�س و�جب �لعز�ء �إىل �أ�شرة �ل�شبع يف وفاة �ملغفور له 
باإذن �هلل �شعيد عبد�هلل �ل�شبع �لنعيمي وذلك يف منزل �لأ�شرة يف منطقة �لرم�س بر�أ�س �خليمة.. ر�فق �شموه يف تقدم وجب �لعز�ء �ل�شيخ �شقر 
بن حممد بن �شقر �لقا�شمي . و�أعرب �شموه عن �شادق �لعز�ء و�ملو��شاة لهل �لفقيد وذويه �شائا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن 

ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن .

الهالل الأحمر يقدم م�ساعدات اإن�سانية للمتاأثرين من اإع�سار بوفا يف الفليبني
•• اأبوظبي-وام:

توجه وفد هيئة �لهال �لأحمر �إىل �لعا�شمة �لفلبينية مانيا �م�س لتقدمي 
موؤخر�  �لفلبن  �شرب  �ل��ذي  بوفا  �إع�شار  من  للمتاأثرين  �إن�شانية  م�شاعد�ت 
و�أدى �إىل حدوث في�شانات �جتاحت �أجز�ء و��شعة خا�شة منطقة مند�ناو و�أوقع 
خ�شائر فادحة يف �لأرو�ح و�ملمتلكات. ويقوم وفد هيئة �لهال �لحمر برئا�شة 
حممد عبد�هلل �لزرعوين بعدد من �ملهام �لإن�شانية خال تو�جده هناك �أهمها 
توفري �ملو�د �لإغاثية �ملطلوبة من �لغذ�ء و�ملو�د �ل�شحية و�لحتياجات �لإيو�ئية 
لآلف �لأ�شر �لتي وجدت نف�شها يف �لعر�ء دون ماأوى �أو غد�ء. و�شيعمل �لوفد 
على توفري تلك �لحتياجات من �لأ�شو�ق �ملحلية هناك و�إي�شالها للمت�شررين 
�لأحمر  �ل��ه��ال  هيئة  وت��ن��ف��ذ  �ل��ر�ه��ن��ة.  �أو���ش��اع��ه��م  تتطلبها  �ل��ت��ي  بال�شرعة 
برناجمها ل�شالح �شحايا �إع�شار �لفلبن بالتعاون و�لتن�شيق مع �شفارة �لدولة 

يف مانيا وجمعية �ل�شليب �لأحمر �لفلبينية وبعثة �لحتاد �لدويل جلمعيات 
�لهال �لأحمر و �ل�شليب �لأحمر هناك. كانت �لهيئة قد تلقت ند�ء�ت �إن�شانية 
�لإغاثة  للم�شاهمة يف عمليات  �ل��دويل  �لحت��اد  �لدولين خا�شة  �شركائها  من 
�لدولية وحت�شن �أو�شاع �ملت�شررين على �أر�س �لو�قع وجاءت ��شتجابة �لهيئة 
�آلف  �ل��ك��ارث��ة على  �لأ���ش��ر�ر وت��د�ع��ي��ات  �أن قيمت  �ل��ن��د�ء�ت بعد  ف��وري��ة لهذه 
تاأثري  ذ�ت  �لدولية  �جلهود  يف  م�شاهمتها  تكون  �أن  على  وحر�شت  �ملت�شررين 
�لأحو�ل  طبيعة  على  ميد�نيا  للوقوف  �لفور  على  وفدها  �إي��ف��اد  وق��ررت  كبري 
وتنفيذ �لرنامج �لإغاثي وفقا ملجريات �لأحد�ث هناك و�شيجري وفد �لهال 
�ل�شاحة  على  حاليا  �ملوجودة  �ملنظمات  مع  �لازمة  �لت�شالت  كذلك  �لحمر 
�لفلبينية لتقدمي خدمات �إن�شانية تو�كب حجم �لأ�شر�ر �لتي خلفها �لإع�شار.

�إىل �ملناطق �لأكر ت�شرر� و�لتي تعاين من  �أن وفدها �شيتوجه  و�أكدت �لهيئة 
�شح �ملعونات �لإن�شانية حتى �لآن.
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•• عجمان ـ الفجر 

يقوم  �لتي  �لتفقدية  �شمن �جلولة 
لإد�ر�ت  �لد�خلية  وز�رة  وك��ي��ل  بها 
�إىل  تهدف  و�لتي  بالدولة  �ل�شرطة 
زيادة �لتو��شل �لفعلي و�لد�ئم بن 
و�لإطاع  و�لأم���ن  �ل�شرطة  �أج��ه��زة 
على �شري �لعمل بها و�لوقوف على 
قد  �لتي  و�مل��ع��وق��ات  �مل�شتجد�ت  ك��ل 
�لأد�ء  ت��ط��وي��ر  م�����ش��رية  ت��ع��ر���س 
�لتعاون  �أو�����ش���ر  ل��ت��دع��ي��م  وك��ذل��ك 
�لعام�ة  �مل�شلحة  وحتقيق  �لأم��ن��ي 

بي�ن �لطرفن.
عبد�هلل  �شيف  �لفريق  �شعادة  تفقد 
�لد�خلية  وز�رة  وك���ي���ل  �ل�����ش��ع��ف��ار 
و�لدوريات وترخي�س  �ملرور  �إد�رت��ي 
�ملوؤ�ش�شة  و�إد�رة  و�ل�شائقن  �لآليات 
ب�شرطة  و�لإ����ش���اح���ي���ة  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
�لعميد  ��شتقباله  يف  وك��ان  عجمان 
�لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  ع��ب��د�هلل  ع��ل��ي 
قائد عام �شرطة عجمان وعدد من 

مدر�ء �لإد�ر�ت و�ل�شباط.
�ملرور  �إد�رة  بتفقد  �لزيارة  و�بتد�أت 
و�لدوريات و �إد�رة ترخي�س �لآليات 
�ط���ل���ع خالها  ح��ي��ث  و�ل�����ش��ائ��ق��ن 
�ل��د�خ��ل��ي��ة على  ���ش��ع��ادة وك��ي��ل وز�رة 
�شري �لعمل بها و�لإج���ر�ء�ت �ملتبعة 
للجمهور،  �مل���ق���دم���ة  و�خل�����دم�����ات 
�مل�شتحدثة  و�ل���ر�م���ج  و�لأن���ظ���م���ة 
�ل��ت��ي �أ���ش��ه��م��ت يف ���ش��رع��ة �إجن�����از�ت 
�إىل  و��شتمع  �ملتعاملن  م��ع��ام��ات 
�شعيب  �مل��ق��دم  م��ن  تف�شيلي  ���ش��رح 

�ملرور  �إد�رة  م��دي��ر  ك��اج��ور  ع��ب��د�هلل 
و�لدوريات حول �إح�شائية �حلو�دث 
و�ملخالفات  و�لب�شيطة  �جل�شيمة 
 2012 ع����ام����ي  خ�����ال  �مل�����روري�����ة 
�ل���ع���ر����س  خ�������ال  م�����ن  و2013 
�مل�شببة  و�مل�������ش���ك���ات  �ل���ت���ق���دمي���ي، 
و�خلطو�ت  و�لإج�����ر�ء�ت  ل��ل��ح��و�دث 
�مل�شكات  ملعاجلة  �تخاذها  مت  �لتي 

للحد من �حلو�دث.
�لد�خلية  وز�رة  وكيل  �شعادة  و�أك���د 
على �أهمية �تخاذ كافة �ل�شبل للحد 
من حو�دث �ل�شري من خال تنظيم 
مل�شتخدمي  �ل��ت��وع��وي��ة  �حل���م���ات 
�لطريق من م�شاة و�شائقن و�شوًل 
�ملخالفن  �لقانون على  �إىل تطبيق 

لأنظمة �ملرور وقو�عد �ل�شري.
�ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  ���ش��ع��ادت��ه  ت��ف��ق��د  ث��م 
��شتمع  و�لإ����ش���اح���ي���ة  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
خالها �إىل �شرح مف�شل من �لعقيد 
�إد�رة  م��دي��ر  �ل���رزي  خلفان  م��ب��ارك 
�لأمنية  �لإج����ر�ء�ت  ح��ول  �ملوؤ�ش�شة 
و�خلدمات  �ملوؤ�ش�شة  يف  بها  �ملعمول 
ك��اف��ة �ملجالت  ل��ل��ن��زلء يف  �مل��ق��دم��ة 
من  و�لعلمية  و�لنف�شية  �ل�شحية 
خ����ال ع���ي���ادة �مل���ن�������ش���اأة ودوره�������ا يف 
و�لنف�شية  �ل�شحية  �حلالة  متابعة 
و�لتدريب  �لتاأهيل  وق�شم  للنزلء 
وتعليمهم  �ل��ن��زلء  تاأهيل  يف  ودوره 
�حلرف �ليدوية وعر�س منتجاتهم 
�لقيادة  تنظمها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ار���س  يف 
�لعامة ل�شرطة عجمان بالتعاون مع 
بهدف  بالدولة  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف 

�إعادة دجمهم مرة �أخرى يف �ملجتمع 
منتجن  ����ش���احل���ن  ك���اأ����ش���خ���ا����س 
لهم  �لفر�شة  �إتاحة  �إىل  بالإ�شافة 
مل��و����ش��ل��ة در����ش��ت��ه��م �ل��ع��ل��م��ي��ة ، كما 
�إجن���ازه يف  م��امت  �شعادته على  �طلع 
�ملن�شاأة وما  لنزيات  �ملبنى �جلديد 

حتتويه من مر�فق وخدمات.
�أك���د �شعادة  ويف �إط���ار ه��ذه �جل��ول��ة 
�شرورة  على  �لد�خلية  وز�رة  وكيل 
�ملتعاملن  �حتياجات  �إىل  �لتعرف 
ومقرحات  �آر�ء  �إىل  و�ل���ت���ط���ل���ع 
�جلمهور و�لعمل على تطبيقها قدر 
�ملزيد  لبذل  �جلميع  د�عياً  �لإمكان 
�لت�شهيات  ل��ت��ق��دمي  �جل���ه���د  م���ن 

و�خل���������دم���������ات �مل�����ت�����م�����ي�����زة ل���ك���اف���ة 
�لتحلي  ج��ان��ب  �إىل   ، �مل�شتفيدين 
بال�شلوكيات �جليدة يف �لتعامل مع 
�لأنظمة  �ملر�جعن وفق  كافة فئات 
لتقدمي  ب��ه��ا  �مل���ع���م���ول  و�ل���ق���و�ن���ن 
�شورة ح�شارية عن �لقطاع �لأمني 

يف �إمارة عجمان.
�شعادة  �أع������رب  �ل����زي����ارة  خ���ت���ام  ويف 
�ل�شعفار  ع���ب���د�هلل  ���ش��ي��ف  �ل���ف���ري���ق 
وكيل وز�رة �لد�خلية عن بالغ �شكره 
قبل  �ملبذولة من  للجهود  وتقديره 
عجمان  �شرطة  يف  �لعاملن  جميع 
�لتطوير  ع��ل��ى  �ل���ق���ي���ادة  وح���ر����س 
بهدف  م�شتمر  ب�شكل  و�ل��ت��ح�����ش��ن 

�ل�شرطي  �لأد�ء  مب�شتوى  �لإرت��ق��اء 
و�لأم�����ن�����ي ومب�������ش���ت���وى �خل����دم����ات 
�مل���ق���دم���ة ل��ل��ج��م��ه��ور م��ت��م��ن��ي��اً لهم 

مزيد�ً من �لتقدم و�لنجاح.
ومن جهته �شكر�شعادة �لعميد علي 
قائد  �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  �هلل  عبد 
ع����ام ���ش��رط��ة ع��ج��م��ان وك��ي��ل وز�رة 
قائًا  �ل��زي��ارة  ه��ذه  على  �لد�خلية 
يف  �مل�شئولن  �هتمام  على  تدل  �إنها 
�ل�شرطة  ب��ق��ي��اد�ت  �لد�خلية  وز�رة 
�ل��د�ئ��م على  �ل��دول��ة و حر�شهم  يف 
ع��ن قرب  �ل��ع��م��ل  متابعة جم��ري��ات 
�لأم��ر �ل��ذي ي�شاهم يف دفع �مل�شرية 

�لأمنية �إىل �لأم�ام.

•• دبي-وام:

كرم �شعادة عبد�هلل عبد�لرحمن �ل�شيباين �لأمن �لعام للمجل�س �لتنفيذي 
288 خريجا من  لإم��ارة دبي ورئي�س برنامج دبي ل��اأد�ء �حلكومي �ملتميز 
نخبة  تاأهيل  �إىل  �ل���دور�ت  وهدفت   . �حلكومي  للتميز  د�خلي  مقيم  دور�ت 
و�ملهار�ت  �ملعرفة  و�إك�شابهم  دبي  �حلكومية يف  �جلهات  خمتارة من موظفي 
�ملطلوبة من �أجل �لقيام بعمليات �لتقييم �لذ�تي للتميز �حلكومي. و�شارك 
�خلريجون يف 21 دورة تدريبية عقدت يف �لفرة من �شهر دي�شمر 2011 
28 جهة  �أك��ر من  ه��وؤلء �خلريجون  2012 وميثل  دي�شمر  �شهر  لغاية 
حكومية حملية و�حتادية �شمت بلدية دبي و�لإد�رة �لعامة لاإقامة و�شوؤون 
�لأج��ان��ب وحم��اك��م دب��ي وحكومة دب��ي �لإل��ك��رون��ي��ة وم��رك��ز دب��ي لاإح�شاء 
لاإ�شكان  ر����ش��د  ب��ن  حممد  وموؤ�ش�شة  �لق�شر  و���ش��وؤون  �لأوق����اف  وموؤ�ش�شة 

�ملدين  للدفاع  �لعامة  و�لإد�رة  �لعامة  و�لنيابة  دبي  ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة 
وهيئة تنمية �ملجتمع وهيئة �لطرق و�ملو��شات ود�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
وم��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي خل��دم��ات �لإ���ش��ع��اف و�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي و�ملجل�س 
�ل�شحة  وهيئة  لاإعام  دبي  وموؤ�ش�شة  �لعمل  ووز�رة  دبي  لإم��ارة  �لتنفيذي 
ومياه  كهرباء  وهيئة  �لهند�شية  للم�شاريع  للطري�ن  دب��ي  وموؤ�ش�شة  دب��ي  يف 
�أبوظبي للعمليات �لبرولية و�ملنطقة �حلرة يف عجمان ووز�رة  دبي و�شركة 
�لربية و�لتعليم ود�ئرة �لأر��شي و�لأماك وهيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية 
ومطار�ت دبي د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري وكلية �لإد�رة �لإلكرونية. 
�ملقيمن يف  م��ن  ج��دي��دة  دف��ع��ة  تخريج  �ن  �ل�شيباين  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
�جلهات �حلكومية ياأتي كثمرة جهود ت�شافرت فيها جمهود�ت فريق برنامج 
دبي لاأد�ء �حلكومي �ملتميز مع �جلهات �حلكومية من �أجل حتقيق �لتميز 
وتر�شيخه بن جميع �ملوظفن يف حكومة دبي و�شوف ي�شاعد هوؤلء �ملقيمون 

�جلهات �حلكومية على �لعتماد على نف�شها يف حتديد مو�طن �لقوة وفر�س 
حت�شن �لأد�ء ��شتناد� �إىل �ملعايري �لعاملية �خلا�شة بالتميز. و��شاف �ن هذه 
�ل��دورة تاأتي كدليل جديد على منهجية �لريادة �لتي ينتهجها برنامج دبي 
لاأد�ء �حلكومي �ملتميز يف تنفيذ �أحدث �ملبادر�ت و�لنماذج �لعاملية يف جمال 
بدبي حيث ميثل  �حلكومي  �لقطاع  �أد�ء  تطوير  �أجل  �حلكومية من  �لإد�رة 
ذلك مرحلة متقدمة يف بناء وتر�شيخ �لتميز �حلكومي. وقال �لدكتور �أحمد 
�لن�شري�ت �ملن�شق �لعام لرنامج دبي لاأد�ء �حلكومي �ملتميز �ن دور�ت مقيم 
�لذ�تي  �لتقييم  نظام  مبادرة  تنفيذ  �إط��ار  يف  تاأتي  �حلكومي  للتميز  د�خلي 
�لتدريبية  للور�س  �لتدريبي  �ملحتوى  ت�شميم  قد مت  و�أن��ه  �حلكومي  للتميز 
ي�شاركون  �ل��ذي��ن  �لتميز  مقيمي  وتاأهيل  لتدريب  �ملمار�شات  لأف�شل  وفقا 
ذ�تيا  ومتكنها  �حلكومية  �جل��ه��ات  بتقييم  ت�شطلع  �ل��ت��ي  �ل��ف��رق  �أع��م��ال  يف 
بر�مج  وتطبيق  و�شع  ثم  ومن  �لتح�شن  وفر�س  �لقوة  من حتديد مو�طن 

للتطوير و�لتح�شن �مل�شتمر يف �لأد�ء و�لنتائج و�خلدمات . و��شاف �ن فريق 
مع  و�لتعاون  �لدعم  �أ�شكال  جميع  لتقدمي  ��شتعد�د  �أمت  على  د�ئما  برنامج 
�لتميز و�جل��ودة و�لبد�ع  �أجل ن�شر مفاهيم  خمتلف �جلهات �حلكومية من 
�شعيا لتطوير �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي لتكون حكومة دبي يف �ملقام �لأول حمليا وعامليا 
طريق  خارطة  ر�شم  يف  �حلكومية  �جلهات  م�شاعدة  �إىل  �ل���دور�ت  وهدفت   .
�شمان  �إىل  �ملوؤ�ش�شي..�إ�شافة  للتميز  �لد�خلية  �لتطوير  وب��ر�م��ج  لأن�شطة 
و�لوحد�ت  و�لأق�شام  �لإد�ر�ت  بن  �ملرجعية  و�ملقارنات  و�لتو��شل  �لتكامل 
�لتنظيمية يف �جلهات �حلكومية ل�شمان حت�شن �لأد�ء �لعام ور�شا �ملتعاملن. 
ويت�شمن نظام �لتقييم �لذ�تي للتميز �حلكومي �أربعة معايري رئي�شية تهدف 
ت�شكيل  وه��ي  �ملتميز  �ملوؤ�ش�شي  �لأد�ء  يف  �مل�شتمر  �لتح�شن  دورة  تطبيق  �إىل 
�لتطوير  خطة  و�إع���د�د  �لتقييم  عملية  وتنفيذ  وتخطيط  �لفريق  ومتكن 

و�لتح�شن وتطبيق ومتابعة خطة �لتطوير و�لتح�شن.

•• ال�صارقة-وام:

�فتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �شباح 
�م�������س ب��امل��ن��ط��ق��ة �ل��و���ش��ط��ى لإم�����ارة 
�لثقايف  �مل���د�م  ن���ادي  مبنى  �ل�شارقة 
بتف�شل  �لفتتاح  و��شتهل  �لريا�شي. 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة باز�حة 
�يذ�نا  �لتذكارية  �للوحة  عن  �ل�شتار 
بالفتتاح �لر�شمي ملقر �لنادي ثم قام 
�أروق��ة مبنى  �شموه بعدها بجولة يف 
�لنادي . وتفقد �شموه مر�فق �لنادي 
�لتي ��شتملت على ملعب ع�شبي لكرة 
مل�شابقات  م�شمار  ب��ه  يحيط  �ل��ق��دم 
م�شتقلة  خارجية  وم��اع��ب  �جل���ري 
لكل م��ن ك��رة �ل��ط��ائ��رة وك���رة �ل�شلة 
للم�شرح  �إىل جانب قاعة  �ليد  وك��رة 
للتدريب  وق��اع��ت��ن  م��ك��ت��ب��ة  وق���اع���ة 
وقاعة للحا�شب �لآيل وغرفة لتبديل 
�لبدنية  ل��ل��ي��اق��ة  و���ش��ال��ة  �مل��اب�����س 
�لأخرى  �ملر�فق �خلدمية  وعدد من 
بالإ�شافة �إىل جمل�س للزو�ر ومكاتب 

جمل�س �إد�رة وموظفي �لنادي.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  و�ج���ت���م���ع 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
و�أع�شاء  رئ��ي�����س  م���ع  �جل���ول���ة  ع��ق��ب 
�لثقايف  �مل�����د�م  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 
ب�شرورة  �إي���اه���م  د�ع���ي���ا  �ل��ري��ا���ش��ي 
خري  فيه  م��ا  ك��ل  تقدمي  �إىل  �ل�شعي 

لأهايل و�أبناء �ملنطقة.
و�أع�شاء  رئ���ي�������س  ����ش���م���وه  و�أو������ش�����ى 
بال�شباب  بالهتمام  �لإد�رة  جمل�س 
ذك���ور� و�ن��اث��ا و�لأخ����ذ ب��اأي��دي��ه��م من 
�لنادي  �لتي يقدمها  خال �لر�مج 
و�أن�شطته  ف��ع��ال��ي��ات��ه  يف  و�إ���ش��ر�ك��ه��م 
�وقاتهم  ل�شتغال  وذل��ك  �ملختلفة 
م��ن كل  ه��و مفيد وحفظهم  م��ا  بكل 
فكر دخيل وملوؤها بالإميان �ل�شالح 

و�لقيم �ل�شليمه وحب �لوطن.
�لع�شبي  �مللعب  ب��اإن��ارة  �شموه  ووج��ه 
و�إ�شافة مدرجات للجمهور ومر�فق 
�ملياه وغرف  ك��دور�ت  خدمية قريبة 
و�إن�شاء �شالة مغلقة  تبديل �ملاب�س 
�أر�س  �لأغر��س وتخ�شي�س  متعددة 

و�أن�شطة  ب��ر�م��ج  ل��دع��م  ��شتثمارية 
وفعاليات �لنادي وتوفري 6 حافات 
للنادي  و�ملنت�شبن  �لاعبن  لنقل 
م��ن �أب��ن��اء منطقة �مل���د�م ..ك��م��ا وجه 
�شموه برفع قيمة �مليز�نية �ملخ�ش�شة 

لنادي �ملد�م �لثقايف �لريا�شي.
حاكم  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  و�ع����ت����م����د 
�ل�شارقة �شعار �لنادي �لذي يعك�س يف 
ت�شميمه مكنون هذ� �ل�شرح �لثقايف 
�لبيئة  مبظاهر  مم��زوج��ا  �لريا�شي 
�شموه  ووج��ه  �مل��د�م  ملنطقة  �لأ�شيلة 
�لطرق  ور����ش���ف  وت��ع��ب��ي��د  ب��ت�����ش��وي��ة 
ي�شهل  حتى  �ل��ن��ادي  مببنى  �ملحيطة 
�لو�شول  �مل���د�م  ن���ادي  م��رت��ادي  على 
توفري  م��ع  و�شهولة  ي�شر  بكل  �إل��ي��ه 

عدد منا�شب من مو�قف �ل�شيار�ت.
ب��ت��ج��ه��ي��ز م�شرح  ���ش��م��وه  ت��ك��ف��ل  ك��م��ا 
و�ملتطلبات  �مل��ع��د�ت  بجميع  �ل��ن��ادي 
مبنى  يف  ف�شول  بفتح  �شموه  ووج��ه 
�لجنليزية  �ل��ل��غ��ة  ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���ن���ادي 
وذل��������ك ب����ال����ت����ع����اون م�����ع �جل���ام���ع���ة 
و�ملعاهد  �ل�������ش���ارق���ة  يف  �لم���ريك���ي���ة 

�ملتخ�ش�شة.
من جانبه �أثنى �شعيد م�شبح �لكعبي 
رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �ملد�م �لثقايف 
�لريا�شي على مبادرة �شاحب �ل�شمو 
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
و�إقامة  لإن�����ش��اء  بالتوجيه  �ل�شارقة 
عدد  يف  �لريا�شية  �لثقافية  �لأندية 

لإمارة  �لو�شطى  �ملنطقة  م��دن  م��ن 
�ل�شارقة . و�أكد �أن ذلك لي�س بالأمر 
�ل��غ��ري��ب ع��ل��ى ���ش��م��وه ك��ون��ه �لد�عم 
و�لر�عي �لأول لكافة �أن�شطة �ل�شباب 
يف  �ملباركة  م�شاعيه  و�إن  وبر�جمهم 
�شاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  م��ن  �ل�شباب  �شون 
يف  للجميع  و����ش��ح��ة  فيهم  �ل��ت��اأث��ري 

خمتلف �ملنا�شط و�ملنا�شبات.
�ل�شكر  ب��خ��ال�����س  �ل��ك��ع��ب��ي  وت����ق����دم 
و�ل��ت��ق��دي��ر ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و حاكم 
بافتتاح  �م�س  تف�شله  على  �ل�شارقة 
مبنى نادي �ملد�م وعلى كل ما قدمه 
�لنادي  ع��ل��ى  ب���ه  وت��ف�����ش��ل  وم��ن��ح��ه 
�أد�ء  وم��ن��ت�����ش��ب��ي��ه ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن م���ن 
�أن  �إىل  �أكمل وجه م�شري�  دوره على 
توجيهات �شموه فيما يتعلق بر�مج 
�لنادي  دور  وتفعيل  �لنادي  و�أن�شطة 
حيز  �شتكون  �ملنطقة  �أه��ايل  خلدمة 

�لتنفيذ منذ �للحظة.
وتلقى �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
هدية تذكارية من جمل�س �إد�رة نادي 
�ملد�م �لثقايف �لريا�شي تثمينا منهم 
وت��ق��دي��ر� ع��ل��ى ت�����ش��ري��ف��ه ل��ه��م بهذه 
�شموه  تف�شل  كما  �لكرمية  �ل��زي��ارة 
بالتقاط �ل�شور �لتذكارية مع رئي�س 

و�أع�شاء �ملجل�س.
�لتو��شل  �شموه يف  وجريا على عادة 
�مل��ب��ا���ش��ر م���ع م���و�ط���ن���ي �لإم��������ارة يف 
خمتلف مدنها ومناطقها لا�شتماع 
و�ح���ت���ي���اج���ات���ه���م  م���ط���ال���ب���ه���م  �إىل 

�أح��و�ل��ه��م �لتقى  و�لط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى 
�شموه يف جمل�س نادي �ملد�م �لثقايف 
مو�طني  م����ن  �أب�����ن�����اءه  �ل���ري���ا����ش���ي 
�ن��ط��اق��ا مما  �مل����د�م وذل���ك  منطقة 
ع���ن���اي���ة خا�شة  م����ن  ����ش���م���وه  ي���ول���ي���ه 
بق�شايا و�حتياجات �بناءه �ملو�طنن 
وحت�����ش��ن م�����ش��ت��وى م��ع��ي�����ش��ت��ه��م من 
وت�شخري  �حتياجاتهم  تلم�س  خال 
وتوجيه  خلدمتهم  �لمكانات  جميع 
�لعقبات  ك��اف��ة  ب��ت��ذل��ي��ل  �مل�����ش��وؤول��ن 
خلدمتهم  �ل��د�ئ��م  و�ل�شعي  �أم��ام��ه��م 
�مل����ج����الت  ومت���ك���ي���ن���ه���م يف خم���ت���ل���ف 
حر�شا من �شموه على توفري �حلياة 
�ل��ك��رمي��ة ل��ه��م ب��اع��ت��ب��اره��م �ل����روة 

�حلقيقية لهذ� �لوطن.
ورح��ب �أه���ايل �مل���د�م �ل��ذي��ن ح�شرو� 

�للقاء بقدوم �شموه و�عربو� عن بالغ 
باهتمام  و�أ����ش���ادو�  بلقائه  �شعادتهم 
�مل�شتمرة لهم  �لد�ئم ورعايته  �شموه 
وقدمو�  �ل��ك��رمي��ة  �حل���ي���اة  ب��ت��وف��ري 
جهوده  ع��ل��ى  �ل�شكر  ج��زي��ل  ل�شموه 
�حل���ث���ي���ث���ة ت���ل���ك م��ت��م��ن��ن م����ن �هلل 
بطول  �شموه  ميد  �أن  �لقدير  �لعلي 
�ل�شحة  مبوفور  عليه  وينعم  �لعمر 

و�لعافية.
و�أثنى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
خال  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
�ل��ل��ق��اء ع��ل��ى �جل���ه���ود �خل����رية �لتي 
ي��ق��وم ب��ه��ا �مل��ج��ل�����س �ل��ب��ل��دي ملنطقة 
باإقامة م�شروع مم�شى  �ملد�م موجها 
لقاطني �ملنطقة و�حد للرجال و�آخر 
و�شط  �لطريق  جانبي  على  للن�شاء 

�شل�شلة من �لأ�شجار وذلك للت�شجيع 
يعطي  ولكي  �لريا�شة  ممار�شة  على 

منظر� جماليا للمنطقة.
ك��م��ا وج���ه ���ش��م��وه ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى دعم 
�قامة  خ��ال  م��ن  �لبلدية  م��د�خ��ي��ل 
�لن�شطة  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �مل�������ش���اري���ع 
قطاعات  وكافة  �لبلدية  تخدم  �لتي 
�لنادي  �فتتاح  �شهد  �مل���د�م.  منطقة 
�إىل  �مل����د�م  م��و�ط��ن��ي منطقة  ول��ق��اء 
جانب �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
�لرحمن  ع���ب���د  ب����ن  ����ش���امل  �ل�������ش���ي���خ 
�ل��ق��ا���ش��م��ي م��دي��ر ع����ام م��ك��ت��ب �شمو 
مع�شد  حم���م���د  و�����ش����ع����ادة  �حل����اك����م 
�لبلدي  �ملجل�س  رئ��ي�����س  ه��وي��دن  ب��ن 
�أع�شاء  م���ن  وع�����دد  �مل������د�م  مل��ن��ط��ق��ة 

�ملجل�س �لبلدي ملنطقة �ملد�م.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

هذه  �خليمة  ر�أ����س  يف  �ل��ط��رق  ت�شهد 
م����روري����ة مثرية  �خ���ت���ن���اق���ات  �لأي��������ام 
ل��ازع��اج خا�شة يف �أوق���ات �ل���ذروة �أي 
�أو  �أعمالهم  �ىل  �لنا�س  يتوجه  حينما 
يعودون �ىل بيوتهم ونتيجة ملا �أ�شاب 
�لنا�س  و�ج�����ه  ت��ع��ط��ي��ل  م���ن  �حل���رك���ة 
م�شقة يف �لنتقال �ىل �ىل �جلهة �لتي 
يق�شدونها وتاأخري �لعديد من �لنا�س 
يف  �أعمالهم  مو�قع  �ىل  �لو�شول  عن 

�لوقت �ملنا�شب .
ر�شدتها  �ل���ت���ي  �مل�������ش���اه���د�ت  ووم������ن 
)�لفجر( تبن �ن �لختناقات �ملرورية 

ت��رك��ز ع��ل��ى ���ش��ارع ع��م��ان يف منطقة 
تتكد�س  ح���ي���ث  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل��ن��خ��ي��ل 
بع�شها  م����ع  وت����ت����د�خ����ل  �ل�������ش���ي���ار�ت 
�ل�شوئية  �ل�����ش����ار�ت  جت��ع��ل  ب�����ش��ورة 
عاجزة متاما عن تنظيمها وت�شريفها 
يوؤدي  ت��د�ف��ع  ي��ح��دث  ل��ذل��ك  ونتيجة 

�ىل وقوع حو�دث �ل�شطد�م .
وب���ق���ول �أح����د �مل��و�ط��ن��ن وه���و �شعيد 
نا�شر �ن �لزدح��ام �مل��روري كان �شببا 
يف تاأخريه عن �لدو�م لأكر من مرة 
لذلك �شعى �ىل �لتغلب عليه بالذهاب 
�ىل م��ق��ر ع��م��ل��ه يف وق����ت م��ب��ك��ر وهو 
يطالب �شرطة �ملرور �لتدخل و�يجاد 
حل مل�شكلة �لزدحام �لتي حتدث على 

للحركة  �ملنظمة  �ل�شوئية  �ل���ش��ار�ت 
�ملرورية على �شارع عمان .

ومن �ملعلوم �ن �لطرق يف ر�أ�س �خليمة 
ك���ان���ت م���ن ق��ب��ل ت�����ش��ه��د م�����ش��اع��ب يف 
نهاية  عطلة  خ��ال  �مل��روري��ة  �حلركة 
�لر�شمية  �لعطات  و�أي�����ش��ا  �ل���ش��ب��وع 
لأن �لعديد من �لأ�شر و�لأفر�د تق�شد 
�ل��دول��ة �لأخرى  �لم���ارة م��ن مناطق 
�ل�شتمتاع  �أو  �لأه�����ل  ل���زي���ارة  ����ش���و�ء 
تفاقمت  بينما  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  ب��امل��ن��اط��ق 
�لختناقات �ملرورية �لن نتيجة تنفيذ 
�لطرق  وتطويرية  ل�شيانة  م�شاريع 
وبخا�شة �شارع �لق�شيد�ت �شمل �لذي 
ويربط  �لرئي�شية  �ل�شو�رع  �أح��د  يعد 

مناطق  ب��ب��اق��ي  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  �مل���ن���اط���ق 
وهي  ر�����ش���د(  )�أم  وت���ق���ول   . �لم������ارة 
معلمة باملرحلة �لتاأ�شي�شة �ن م�شاريع 
و�ن  �خليمة  ر�أ����س  يف  �ل��ط��رق  تطوير 
لكنها  �مل����روري  �لزدح�����ام  ور�ء  ك��ان��ت 
�لنه�شة  ت��ع��ك�����س  ����ش���روري���ة  م����ب����ادرة 
�لع�شية �لتي ت�شهدها �لمارة خا�شة 
و�لدولة عامة يف ظل قيادتنا �لر�شيدة 
وقبل �لنتهاء من تلك �مل�شاريع ميكن 
بو�شع  �مل����روري����ة  �مل�����ش��اك��ل  م��ع��اجل��ة 
�لدوريات �ملرورية على جميع �لطرق 
�ختناقات مرورية  ت�شهد  �لتي  خا�شة 
�حلل  ه��و  ذل��ك  لأن  م�شتمرة  ب�شورة 
�لأمثل لتنظيم حركة �ل�شري وبالتايل 

منع تكد�س �ل�شيار�ت فامل�شكلة موؤقتة 
و�شتنتهي بانتهاء �أعمال �ل�شيانة �لتي 

ت�شهدها �لطرق .
وب����ح���������ش����ب خ������ال������د �ل���������ش����ح����ي ف�����ان 
تقت�شر  تعد  مل  �مل��روري��ة  �لختناقات 
�������ش������ارع م����ع����ن و�من���������ا ميكن  ع����ل����ى 
�لطرق  م���ن  �ل��ع��دي��د  م�����ش��اه��دت��ه��ا يف 
�لد�خلية و�خلارجية و�شببها معروف 
وهو ما يجري من م�شاريع تطويرية 
�ىل  لفتا  �جلديدة  �لطرق  ت�شتهدف 
تفاديها  مي��ك��ن  �مل���روري���ة  �مل�����ش��ك��ل��ة  �ن 
من خال �لعمل يف تنفيذ �مل�شاريع يف 
تهد�أ �حلركة  �أي عندما  �لليل  �أوق��ات 
�ل�شيار�ت  ح��رك��ة  تنعدم  ب��ل  �مل��روري��ة 

و�أي�شا حركة �لنا�س .
تعر�شت  �مل���روري  ل��ازدح��ام  ونتيجة 
���ش��ي��ارة ع���ب���د�هلل ح�����ش��ن وه���و موظف 

�حلاق  يف  ت�شبب  ��شطد�م  ح��ادث  �ىل 
�شيانتها  عملية  كلفته  كبرية  �أ���ش��ر�ر 
م��ع غريي  �ت��ف��ق  ق��ائ��ا  مبالغ طائلة 

دوريات  و�شع  تقت�شي  �ل�شرورة  ب��ان 
حركة  لتنظيم  �لطرق  على  لل�شرطة 

�ل�شري .

حاكم ال�سارقة يفتتح نادي املدام الثقايف الريا�سي ويلتقي اأهايل املنطقة

اجلمهور يطالب بدوريات مرورية 

احلركة املرورية على طرق راأ�ض اخليمة ت�سهد اختناقات مزعجة

برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز يكرم خريجي دورات مقيم داخلي للتميز احلكومي

•• دبى-وام:

�إلتقى معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم �لقائد �لعام 
ل�شرطة دبي بح�شور �شعادة �للو�ء حممد �لقمزي مدير 
عام جهاز �أمن �لدولة بدبي و�شعادة �للو�ء خمي�س مطر 
درنيان  بير  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  نائب  �ملزينة 
ل�شوؤون  �لحت��ادي��ة  �ل�شر�لية  �ل�شرطة  رئي�س  نائب 

�لأمن �لقومي.
�شعد  حممد  �لعميد  ح�شره  �ل��ذي  �للقاء  خ��ال  ومت 
�ل�شريف مدير �ملكتب �لتنظيمي للقيادة �لعامة ل�شرطة 
�لقن�شلية  �لرت���ب���اط يف  ���ش��اب��ط  م��ان��ي��ن��ج  ودي����ان  دب���ي 
�ل��ت��ع��اون و�لعاقات  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  ب��ح��ث  �لأ���ش��ر�ل��ي��ة 
خمتلف  يف  �خل���ر�ت  وت��ب��ادل  �لبلدين  ب��ن  �مل�شركة 
�لأمور  بع�س  مناق�شة  �إىل  بالإ�شافة  �لأمنية  �ملجالت 

�لتي تهم �جلانبن.
و�ط��ل��ع م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م .. بير 
على  تركز  �لتي  �لإ�شر�تيجية  �لأه���د�ف  على  درنيان 
مرتكبيها  على  و�لقب�س  منها  و�حل��د  �جلرمية  ك�شف 
وفرق  �ل���ر�م���ج  تنفيذ  و�آل���ي���ات  ل��ل��ع��د�ل��ة  وت��ق��دمي��ه��م 
�لعمل ملكافحة �جلرمية و�خلطط �لتطويرية لتحقيق 
�إ�شر�تيجية �شرطة دبي عام  �لأه��د�ف �ملن�شودة �شمن 
با�شتخد�م  �ملقلقة  �جلرمية  معدلت  وخف�س   2015
خال  من  و�ملتابعة  و�لإ���ش��ر�ف  دقيقة  علمية  �أ�شاليب 
من  للحد  �لعمل  ف��رق  وتفعيل  �جلنائية  �لإح�����ش��اء�ت 
�جلرمية  منو  ومعدلت  �جلنائية  و�ملاحقة  �جلر�ئم 
�أمن �لطريق  مقارنة مبعدلت �لنمو �لأخرى و�شبط 
بفعالية عالية للو�شول �إىل �شفر وفيات يف عام 2020 

و�ل�شتعد�د ملو�جهة �لأزمات و�لكو�رث.
�لحتادية  �ل�شر�لية  �ل�شرطة  رئي�س  نائب  وت��ع��رف 
�إىل  للو�شول  دب��ي  �شرطة  �أجنزتها  �لتي  �ملر�حل  على 
�لتميز  معايري  تطبيق  على  �لقائم  �ملوؤ�ش�شي  �لتفوق 
�لعاملية عر �لتطوير �مل�شتمر لاأد�ء وتوظيف �لقدر�ت 

�أفر�د  م��ع  �ل�شر�كة  عاقة  �إط���ار  يف  �لأم��ث��ل  �لتوظيف 
�جلمهور و�ل�شركاء و�لركيز على ن�شر ثقافة �جلودة 
و�لر�شالة و�لقيم و�لروؤية �لتي مكنتها من تبوء مكانة 
�ل�شعيدين  على  �خل��دم��ات  �أف�شل  تقدمي  يف  متميزة 
�شعادة  ��شطحب  �للقاء  وعقب  و�خل��ارج��ي.  �لد�خلي 
�ل��ل��و�ء خمي�س مطر  و���ش��ع��ادة  �ل��ق��م��زي  �ل��ل��و�ء حممد 
�لقيادة  م��رك��ز  �إد�رة  �إىل  درن��ي��ان  بير  �ل�شيد  �مل��زي��ن��ة 
يف  وك���ان   .. للعمليات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  يف  و�ل�����ش��ي��ط��رة 
��شتقباله �للو�ء �لدكتور جا�شم بالرميثة مدير �لد�رة 
�لعامة و��شتمع من �لعميد عمر �ل�شام�شي مدير �إد�رة 
�لتطور  عن  تف�شيليا  �شرحا  و�ل�شيطرة  �لقيادة  مركز 
�لعمل  �ملجتمع وطبيعة  �لذي حققته يف جمال خدمة 
ون��ظ��ام م��ر�ق��ب��ة �ل���دوري���ات وح��رك��ة �ل�����ش��ري و�مل����رور يف 
�لتي يتم  �لعمل و�لإج���ر�ء�ت  دب��ي و�شري  �إم��ارة  �شو�رع 
�إىل  �لدورية  و�شول  وحتى  �لباغ  تلقي  منذ  �تخاذها 
م��وق��ع �حل���ادث ون��ظ��ام م��ر�ق��ب��ة �ل���دوري���ات با�شتخد�م 
�لأقمار �ل�شناعية ومر�قبة �لطرق �خلارجية بو��شطة 
�لكامري�ت �لثابتة و�ملحمولة جو� وخدمة �لإنذ�ر �ملبكر 
�لتي توفرها �شرطة دبي ملحات �ل�شر�فة و�ملجوهر�ت 

و�لبنوك.
�لتي تغطي  �لأبعاد  �لثاثية  �إطلع على �خلريطة  كما 
�لأمنية  �لدورية  �إنتقال  ونظام  �لإم��ارة  مناطق  جميع 
من موقع لآخر. ويتيح �لنظام مر�قبة حترك دوريات 
�مليد�ن مما ي�شرع عملية �ل�شتجابة ملوقع  �ل�شرطة يف 
�شيارة  �أو  �ملنطقة  دوري����ة يف  �أق����رب  ق��ب��ل  م��ن  �حل����ادث 
�أ����ش���رع وقت  �لإ����ش���ع���اف �إىل م��وق��ع ط��ال��ب �ل��ن��ج��دة يف 
�لقلب و�حلالت  برنامج مر�شى  �إىل  بالإ�شافة  ممكن 
�حلرجة. يف ختام �لزيارة تبادل معايل �لفريق �شاحي 
وعر   . �لتذكارية  �لهد�يا  درنيان  وبير  متيم  خلفان 
ب��ي��ر درن���ي���ان ع��ن �إع��ج��اب��ه �ل�����ش��دي��د مب��ا ���ش��اه��ده من 
وما  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  متطور  م�شتوى 

مل�شه من متيز يف �لعمل �ل�شرطي و�لأمني.

�ساحي خلفان يلتقي نائب رئي�ض 
ال�سرطة الأ�سرتالية الحتادية

وكيل وزارة الداخلية ي�سيد بالتطورات الأخرية بعد 
زيارته للقيادة العامة ل�سرطة عجمان



06 الثالثاء   -  4   يونيو    2013 م    -    العـدد    10810
Tuesday   4    June     2013  -  Issue No   10810

العدد 10810 بتاريخ 2013/6/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حلد�ئق �ل�شبانية لتن�شيق �حلد�ئق 

رخ�شة رقم:CN 1195142 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�حلد�ئق �ل�شبانية لتن�شيق �حلد�ئق
LANDSCAPE SPANISH GARDENS

�ىل/ مر�شى �خلليج لعمال �لديكور و�ل�شيانة �لعامة 
GULF MARINE DECORATION & MAINTENANCE EST

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )4330015(
تعديل ن�شاط/��شافة ق�س وتف�شيل �ل�شتائر )9524002(

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لزهور و�لنباتات �لطبيعية - بالتجزئة )4773302(

تعديل ن�شاط/حذف ��شتري�د )4610008(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات جتميل �حلد�ئق و�ملنتزهات )8130002(

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �بو لقمان 

CN 1033788:للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.50*0.30
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �بو لقمان للنقليات �لعامة

ABU LUQMAN GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT

�ىل/�نطاقة �لمار�ت للنقليات �لعامة 
INTILAQT EMIRATES GENERAL TRANSPORTING

م�شفح �ل�شناعية م 26 مكتب 2
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شامره ديز�ينز ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1467837 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.17*0.66

تعديل ��شم جتاري:من/�شامره ديز�ينز ذ.م.م
SAMERAH DESIGNS LLC

�ىل/�شامر�ء للت�شاميم ذ.م.م 
SAMARRA DESIGNS LLC

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10810 بتاريخ 2013/6/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تروبيكانا للمو�د 

�لغذ�ئية رخ�شة رقم:CN 1404596 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد عبود بن �شعد �آل بريك )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ��شد علي �بوبكر
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10810 بتاريخ 2013/6/4   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حديقة �لحام  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

لالعاب و�للكرونيات ذ.م.م + فروعها 
رخ�شة رقم:CN 1060128 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فهد �حمد عبد�هلل هادي �ل�شعدي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف بدر حممد برك �لكندي

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10810 بتاريخ 2013/6/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون لو كو�فري 

رخ�شة رقم:CN 1195676 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هبه عبد�لكرمي علي �ل �شلوم )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عمر عبد�هلل حممد عبد�هلل
تعديل �ل�شركاء/حذف هبه �آل �شلوم

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعالن قبل �شدور الرتخي�س
بهذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية - قطاع �ل�شوؤون �لتجارية 
بان �لرخ�شة �لتجارية رقم CN 1007209 بال�شم �لتجاري: 
حممد  �ل�شيد/يو�شف  وميلكها  �لطريق  جنم  ماركت  �شوبر 

خليفة حممد �لزعابي �مار�ت �جلن�شية.
حيث �بدى �ملذكور �عاه رغبته يف �جر�ء �لتعديات �لتالية:

تعديل �ل�شم �لتجاري �ىل/بقالة جنم �لطريق
وذلك قبل �شدور �لرخي�س

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10810 بتاريخ 2013/6/4   

اإعــــــــــالن
بارك  �ل�ش�����ادة/هايد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1011539:لتن�شيق �حلد�ئق رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد �شامل فا�شل ع�شيان �ملن�شوري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلطان �شعيد حارب �شيف �لعميمي

�لعان مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون 

CN 1152867:ريرو لل�شيد�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

CN 1037301:ملن�شار للنجارة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1033734:لتوكل رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/برينز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1142868:للتكنوجليا ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خلليج للحفر �لجتاهي

 رخ�شة رقم:CN 1024029 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة روبرت مي�شايل هو�كي )%49(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد حمد �ملن�شوري )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد حمد حميد ذيبان �ملن�شوري
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 0.08*0.4 �ىل 0.2*0.5

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل ��شم جتاري:من/�خلليج للحفر �لجتاهي

GULF DIRECTIONAL DRILLING
�ىل/هوك للخدمات �لبحرية ذ.م.م

HAWK MARINE SERVICES LLC
تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي م�شفح �ل�شناعية مكتب B6 م 39 ك 21 بناية جابر جا�شم 
 25 �آل نهيان حو�س �شرق  �آل نهيان مع�شكر  �شيف حمد �جلاف �ملهريي �ىل �بوظبي مع�شكر 

قطعة 14 طابق 1 مكتب رقم 3 �ملالك مبارك �شامل حمد ركا�س �لعامري
تعديل ن�شاط/��شافة تركيب و��شاح �لنابيب باللحام حتت م�شتوى �لبحر )3311007(

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لرية و�لبحرية )0910018(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �حلفر �لجتاهي �لفني )0910015(

�لقت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة  �لعان مر�جعة  �لعر��س على هذ�  له حق  فعلى كل من 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد 

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

العدد 10810 بتاريخ 2013/6/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بلو بريي لازياء

 رخ�شة رقم:CN 1061513 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �منه عبد�هلل �شامل عبيد �ل�شام�شي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شرينه عبد�لنازر )%49(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد�هلل حممد ح�شن �لعبيديل

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3*1.5

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

BLUE BERRT FASHIONS
�ىل/بلو بريي لازياء ذ.م.م

BLUE BERRT FASHIONS LLC
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10810 بتاريخ 2013/6/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ن�شر خلدمات �لتموين

 رخ�شة رقم:CN 1063822 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

global catring services LLC شافة جلوبال خلدمات �لتموين ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بال حيدر همدر )%15(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن علي خلف �شم�س �حلو�شني
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*2
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/ن�شر خلدمات �لتموين
NASSER CATERING SERVICES

�ىل/ن�شر خلدمات �لتموين ذ.م.م
NASSER CATERING SERVICES LLC

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10810 بتاريخ 2013/6/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لظاهري لتاأجري �ل�شيار�ت

 رخ�شة رقم:CN 1003990 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلود �شعود حممد عر�ر �لظاهري )%1(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عمري �شعود حممد عر�ر �لظاهري من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عمري �شعود حممد عر�ر �لظاهري من 100% �ىل %99

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.50*0.20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�لظاهري لتاأجري �ل�شيار�ت

AL DHAHERI RENT A CAR
�ىل/�لظاهري لتاأجري �ل�شيار�ت ذ.م.م

AL DHAHERI RENT A CAR LLC
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10810 بتاريخ 2013/6/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شيتاقونق 

رخ�شة رقم:CN 1394502 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مبارك �شاملن نا�شر حمد�ن �ملن�شوري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر م�شبح �شامل عبد�هلل �ل�شام�شي
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10810 بتاريخ 2013/6/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �بوخالد 

لل�شكر�ب رخ�شة رقم:CN 1002461 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد �شامل حمد ر��شد �لظاهري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف جمعه حممد ع�شيان �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10810 بتاريخ 2013/6/4   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1131791:لتقان �لفني للحد�دة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10810 بتاريخ 2013/6/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لوردة �حلمر�ء 

CN 1266770:للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ه�شام حممد عبود بن حريز )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن عبد�هلل ح�شن جا�شم �حلمادي

�لعان مر�جعة  هذ�  على  �لعر��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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•• العني-وام:

�لعن  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  �أط����ل����ق����ت 
�مل�شروع  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة  �أم�����س 
�لأغذية  ح�ش�س  لتوزيع  �خل��ريي 
�مل��ج��ان��ي��ة �ل�����ذي ي�����ش��ت��ه��دف 155 
�ملحدود.  �ل��دخ��ل  ذوي  م��ن  �أ����ش���رة 
متاح  نطاق  �أك��ر  �مل�شروع  وي�شمل 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة للفئات  �مل�����ش��اع��د�ت  م��ن 
من  منطقة   31 بو�قع  �مل�شتهدفة 
تو�شيع  يتم  �أن  على  �لعن  مدينة 
نطاق �مل�شاهمة و�مل�شاركة �خلريية 
�لأ�شر  م���ن  �أك����ر  �أع������د�د�  لت�شمل 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �ملقبلة  �ل�����ش��ن��و�ت  يف 
�أحمد  و�أو����ش���ح   . �مل��ع��ن��ي��ة  �جل��ه��ات 
ر��شد �لنايلي م�شوؤول مركز توزيع 
�أن  �ل��ع��ن  ببلدية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل����و�د 
�ولويات  �شمن  ياأتي  �مل�شروع  ه��ذ� 
�لبلدية يف توفري �ف�شل �خلدمات 
�لدعم  وت��ق��دمي  و�ملجتمع  لل�شكان 
و�مل�����ش��اع��دة ل���ذوي �ل��دخ��ل �ملحدود 
�ل�شعبة  �حلياة  متطلبات  ملو�جهة 
عن طريق توزيع ح�ش�س جمانية 
م���ن �مل�����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �لأ���ش��ا���ش��ي��ة . 
�آل��ي��ة عمل  �أن  �إىل  �ل��ن��اي��ل��ي  و�أ����ش���ار 
�مل�شتهدفة  �لأ�شر  وحتديد  �مل�شروع 
ج���اء ب��ال��ت��ع��اون م���ع ه��ي��ئ��ة �لهال 
عن  بيانية  قاعدة  لتوفري  �لأحمر 
�ملحدود  �ل��دخ��ل  ذوي  م��ن  �لأ����ش���ر 
بال�شافة ملخاطبة �ل�شركات �ملوردة 
�لغذية  لتوفري  �لغذ�ئية  للمو�د 
�لأ�شرة  حتتاجها  �ل��ت��ي  �لأ�شا�شية 
�لبلدية  �أن  �إىل  ول��ف��ت   . �مل��و�ط��ن��ة 

�لتي  �لأ���ش��ر  م��ع  بالتو��شل  ق��ام��ت 
مت توفري �لبيانات عنها عن طريق 
لتحديد  �لهاتفية  �مل��ك��امل��ات  �إج���ر�ء 
فريق  ت�شكيل  ث��م  وم��ن  عناوينهم 
�ملو�د  لتو�شيل  �لبلدية  م��ن  عمل 
�لدخل  ذوي  م��ن��ازل  �إىل  �لغذ�ئية 
�مل���ح���دود ع��ن ط��ري��ق ���ش��ي��ار�ت تزن 

ثاثة �طنان من �ملو�د �لغذ�ئية.
�مل���ب���ادرة  ه����ذه  �أن  �ل��ن��اي��ل��ي  و�أك������د 
�شيتم  كثرية  م��ب��ادر�ت  �شمن  تاأتي 
 .. �ل��ق��ادم��ة  �مل��رح��ل��ة  يف  تطبيقها 
�ملو�د  ت��وزي��ع  م��رك��ز  �أن  �ىل  منوها 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة يف �ل��ب��ل��دي��ة ���ش��ي��ق��وم يف 
ب���ت���وف���ري خدمة  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل����ف����رة 
للمنازل  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل����و�د  تو�شيل 
�لحتياجات  وذوي  �ل�����ش��ن  ل��ك��ب��ار 
�خل��ا���ش��ة وت��خ�����ش��ع ه���ذه �خلدمة 

�شيتم  و�أح����ك����ام  و����ش���روط  مل��ع��اي��ري 
�لإعان عنها قريبا.

�نطلق  �ل������ذي  �مل�������ش���روع  وي�����ش��م��ل 
�ل�شعيبة  م��ن��اط��ق  �خل��ب��ي�����ش��ي  م���ن 
وع�شارج و�لطوية وز�خر و�أم غافة 
و�ملنا�شري  ونعمة  و�مل�شعودي  هيلي 
و�خلري�س  ه����ز�ع  وف��ل��ج  و�ل��ظ��اه��ر 
�لدفاع  و�شعبية  وم��زي��د  و�جليمي 
و�جل�����اه�����ل�����ي و�����ش����ع����اب �لأ�����ش����خ����ر 
و�ل�شاروج  وب��وك��ري��ه  و�مل��وي��ج��ع��ي 
و�خلزنة و�ل�شامات �ليحر و�لقوع 
وناهل  و�لفوعة  و�ملرخانية  و�ملقام 

و�لظاهرة وبني يا�س.
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة كي�س  �مل�����و�د  وت��ت�����ش��م��ن 
طحن  وكي�س  كيلو   40 حجم  �أرز 
رقم 2 حجم 50 كيلو وكي�س �شكر 
حجم 10 كيلو وكرتونة زيت نباتي 

250 مل  وك��رت��ون��ت��ي م���اء ح��ج��م 
حجم  طماطم  معجون  وكرتونتي 
ع�شري  وك���رت���ون���ة  ج���م   70  �  25

وكرتونة متنوعة من �لتمر.
�ملتعففة  �لأ�شر  �أ�شادت  جانبها  من 
�لعن  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  مب�����ب�����ادرة 
�نطاقا  ت���اأت���ي  �ل���ت���ي  �لن�����ش��ان��ي��ة 
لدولة  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة  �ه��ت��م��ام  م��ن 
�لعي�س  ���ش��ب��ل  ب��ت��وف��ري  �لم��������ار�ت 
�ل�����ك�����رمي ل���ل���م���و�ط���ن���ن وت����ق����دمي 
�خل���دم���ات �ل���ت���ي م���ن ���ش��ان��ه��ا دعم 
وتنمية  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
وتعزيز  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل���ع���اق���ات 
لتبني  �ل���دول���ة  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  دور 
مبد�أ  وتطبيق  �لن�شانية  �مل��ب��ادر�ت 
خال  م��ن  �لجتماعية  �مل�شوؤولية 

دعم �مل�شاريع �خلريية .

•• ابوظبي- الفجر

�حتفل برنامج حكمة للربية و�لعناية 
�لتكنولوجيا  مل��ع��ه��د  �ل��ت��اب��ع  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�لتطبيقية بتخريج �لدفعة �لأوىل من 
�لطالبات �لبالغ عددهن 481 مو�طنة 
�لنموذجية  �مل����و�ه����ب  وم���در����ش���ة  م���ن 
و�لقاد�شية يف �أبوظبي، ومد�ر�س �ملعايل 
ثانوية  و�لد�نات،  و�لبادية،  �لنموذجية 
�لعن  يف  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
يف  للتمري�س  فاطمة  كلية  مبقر  �أم�س 
�أبوظبي بح�شور �لدكتور عبد �للطيف 
�ل�شام�شي مدير عام معهد �لتكنولوجيا 
�لتطبيقية و�لدكتورة �شم�شة �لعور من 
�ملد�ر�س  وم���دي���ر�ت  �لم�����ار�ت  ج��ام��ع��ة 
�لدكتور  وق��ال  �ل��رن��ام��ج.  يف  �مل�شاركة 
�لدفعة  �أن  �ل�����ش��ام�����ش��ي  �ل��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د 
للربية  ح��ك��م��ة  ب��رن��ام��ج  م���ن  �لأوىل 
وطنياً  ح��دث��اً  ت��ع��د  �ل�شحية  و�ل��ع��ن��اي��ة 
�ل�شحي  �لوعي  زي��ادة  يف  ي�شاهم  هاماً 
��شتقطاب  على  يعمل  كما  �ملجتمع  يف 
ل�شتكمال  �ل�����رن�����ام�����ج  خ����ري����ج����ات 
�لتخ�ش�شات  يف  �جلامعية  در����ش��ات��ه��ن 
�ل�����ش��ح��ي��ة �مل��ط��ل��وب��ة مم���ا ي��ع��ن��ي زي����ادة 
�مليد�ن �حليوي  �لتوطن يف هذ�  ن�شبة 
جديدة  �أجيال  �شناعة  ثم  ومن  و�لهام 
�لو�عية  �ل�شابة  �لمار�تيه  �لكو�در  من 
وجمتمع  �أ���ش��ر  تاأ�شي�س  على  و�ل��ق��ادرة 
���ش��ح��ي وحت���م���ل م�����ش��وؤول��ي��ة �ل��ع��م��ل يف 
�ملوؤ�ش�شات �لعاجية و�ل�شحية مبختلف 

�إمار�ت �لدولة.
�أن  �ملنا�شبة  ه��ذه  يف  ُي�شّرُفني  �أ���ش��اف  و 
�أت���ق���دم ب��ج��زي��ل �ل�����ش��ك��ر و�ل��ع��رف��ان �إىل 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

�آل نهيان ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد 
مبادرته  على  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
�إط��اق يف  �لكرمية �لتي كانت �شبباً يف 
هذ� �لرنامج وعلى توجيهاِته �ل�شديدة 
�ل��رن��ام��ج غ���اي���ت���ه.   و�أو�شح  ل��ي��ح��ق��ق 
ي��ن��ف��ذ حتت  �ل���رن���ام���ج  �أن  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�ل�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  �إ���ش��ر�ف 
�شمن  ليكون   2010 �لعام  من  بد�يًة 
�لثانوية  ب��امل��د�ر���س  �ل��در����ش��ي��ة  �مل��ن��اه��ج 
مرة  لأول  �ب��وظ��ب��ي  �إم�����ارة  يف  ل��ل��ب��ن��ات 
بالتعاون  وذل��ك  �ملنطقة  م�شتوى  على 
�إىل  لفتاً  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  مع 
كافة  لي�شمل  �لرنامج  تطبيق  �أهمية 

�ملد�ر�س خال مرحلة �ملقبلة. 
و�أ�شار �لدكتور عبد �للطيف �ل�شام�شي 
�إط���ار  ي��اأت��ى يف  �ل��رن��ام��ج  ه���ذ�  �أن  �إىل 
حر�س جمل�س �أمناء معهد �لتكنولوجيا 
وٍ�بتكار  ٍ����ش��ت��ح��د�ث  ع��ل��ى  �لتطبيقية 
ب���ر�م���ج ج���دي���ده م��ت��ط��ورة ت��ع��م��ل علي 
در��شية  منذ مرحلة  �لطالبات  ت�شجيع 
��ش�س  تعلم  يف  �لن��خ��ر�ط  علي  مبكرة 

و�لتعامل  �ل��ع��ام��ه  �ل�����ش��ح��ة  و����ش��ال��ي��ب 
��شاليب  �ح����دث  �ل��ف��ع��ال و�مل��ب��ا���ش��ر م��ع 
و�لتمري�س  �لطب  جم��الت  يف  �لعمل 
من �أجل �إعد�د �لكو�در �لمارتية �ملوؤهلة 
و�لعملية  �ل�شحية  �لنظم  �أرق���ى  وف��ق 
برناجمحكمةللربية  �أن  �إىل  م�شري�ً 
كبري�  �ق��ب��ال  وج��د  �ل�شحية  و�لعناية 
به  يتميز  ملا  نظر�  علية  �لطالبات  من 
تقدمي  يف  و�شهوله  مبتكر  ��شلوب  م��ن 
وملدة  �لعا�شر  �ل�شف  من  بد�ية  م��و�ده 
�لثالث  �ل�����ش��ف  ح��ت��ى  ����ش���ن���و�ت  ث����اث 
ب��و�ق��ع ح�شتن  �ل��ث��اين ع�شر  �ل��ث��ان��وي 
�لتقييم  ع��م��ل��ي��ة  ب����اأن  ع��ل��م��اً  �أ���ش��ب��وع��ي��اً 
�لطالبات  نتائج  �شمن  تتم  للرنامج 
ك���ل ف�����ش��ل در������ش����ي، ومتنح  ن��ه��اي��ة  يف 
برناجمحكمة  يف  �لناجحات  �لطالبات 
للعلوم  فاطمة  كلية  من  �شادرة  �شهادة 
�أ����ش���ارت مي  �ل�����ش��ح��ي��ة.   وم���ن جهتها 
غلمية مديرة برنامج حكمة �أن برنامج 
حكمة يعني بالربية و�لعناية �ل�شحية 
و�لتثقيف �ل�شحي ومن ثم فانه يت�شمن 

�أحدث  ��شتعر��س  منها  ع��دة  مو��شيع 
ومبادئ  و�ل��ط��و�رئ  �ل�شامة  �أ�شاليب 
�ل�شحية  و�لتغذية  �لولية  �ل�شعافات 
مكافحة  ب��ط��رق  �لتعريف  �ىل  �إ���ش��اف��ة 
وم���ع���اجل���ة �لإم������ر��������س �ل���ن���اجت���ة عن 
�ل�شلوكية  �ل�شيئة و�لإ�شر�بات  �لتغذية 
على  �ل���وق���وف  وك��ذل��ك  �ل�شحية  غ��ري 
�أمناط �حلياة �مل�شرة بال�شحة ومبادئ 
و�لن�شاط  �لجتماعية  �ل�شحة  تعزيز 
�ل��ب��دن��ي��ة وكيفية  و�ل��ل��ي��اق��ة  �جل�����ش��دي 
�لتمتع بحياة �شحية فائقة و�ملحافظة 
�ن  �إىل  لفتًة  �لنف�شي  �ل�شتقر�ر  على 
 10 �أك���ر م��ن  �ل��رن��ام��ج يحتوي على 
جو�نب  تر�عي  و�شاملة  متنوعه  دور�ت 
�لإم���ار�ت���ي���ة وت�شمل  و�ل��ث��ق��اف��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�لوعي  وزي�������ادة  �مل����ن����ازل  يف  �ل����ط����و�رئ 
مببادئ �لتمري�س يف �لعائلة عن طريق 
رعاية �لأطفال وحديثي �لولدة وتغري 
وغ��ريه��ا من  �ل�شحية  �حل��ي��اة  �أمن���اط 
�لأ�شرة  تهم  �لتي  �ل�شحية  �ملو�شوعات 

و�ملجتمع ب�شكل عام.

•• بوتاجريا- اإثيوبيا -وام: 

�ملدر�شية  للتغذية  جتريبي  برنامج  �إط���اق  �لعطاء  دب��ي  �أعلنت 
 4 دره��م،  مليون   14.7 با�شتثمار  �أثيوبيا  يف  �ملحلية  باملنتجات 
�شنو�ت جاء ذلك خال موؤمتر  ملدة ثاث  ي�شتمر  ماين دولر 
�لرئي�س  �ل��ق��رق  ط��ارق  برئا�شة  �لعطاء  دب��ي  وف��د  عقده  �شحفي 
�لتنفيذي للموؤ�ش�شة موؤخر� مبدينة بوتاجري� �لثيوبية مبنا�شبة 
30 م��در���ش��ة لتلبية  ت��ن��ف��ي��ذه يف  ي��ت��م  �ل����ذي  �ل��رن��ام��ج  �ط����اق 
�ل��ف��ا و700 ط��ف��ل يف   30 ل���  و�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل�شحية  �لح��ت��ي��اج��ات 

مرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي مبنطقة �لأمم �جلنوبية يف �أثيوبيا.
فاإن  �ملتحدة  �لأمم  ملنظمة  �لتابع  �لعاملي  �لغذ�ء  لرنامج  ووفقا 
66 مليون طفل يف مرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي يف �لبلد�ن �لنامية 
 23 بينهم  م��ن �جل��وع وم��ن  يعانون  �مل��د�ر���س وه��م  �إىل  يذهبون 

مليون طفل يف �أفريقيا وحدها.
�أثيوبيا على منوذج  ويقوم �لرنامج �لذي متوله دبي �لعطاء يف 
معا�شر لل�شحة و�لتغذية �ملدر�شية يتميز بكونه م�شتد�ما وفعال 
حت�شن  �إىل  وي��ه��دف  نف�شها  للبلد  ومم��ل��وك��ا  �لتكلفة  حيث  م��ن 
�لغياب  ن�شب  وخ��ف�����س  �لأ���ش��ا���ش��ي  بالتعليم  �لل��ت��ح��اق  م��ع��دلت 

وحت�شن �لقدر�ت �لإدر�كية لدى �لأطفال.
ول يقت�شر �لتز�م دبي �لعطاء يف هذ� �لرنامج على زيادة فر�س 
ح�شول �لأطفال على �لتعليم �لأ�شا�شي �ل�شليم يف �لبلد�ن �لنامية 
�أول �لعاملية  فح�شب �منا يتعد�ه لين�شجم ويدعم مبادرة �لتعليم 
�خلم�شية �لتي �أطلقها �لأمن �لعام لاأمم �ملتحدة و�لتي �أعطت 
�لعاملي  �لغذ�ء  �لأولوية لأثيوبيا لاإ�شتفادة منها. ويقوم برنامج 
�أجل  من  �ل�شر�كة  ومنظمة  �ملتحدة  ل��اأمم  �لتابع  بي  �ف  دبليو 
�ن  ����س  ومنظمة  دفلومبنت  فورت�شيلد  بارترن�شيب  �لطفل  من��اء 
�لتغذية  برنامج  بتنفيذ  للتنمية  هولند�  منظمة  �لهولندية  يف 
مبنطقة  �لعطاء  دب��ي  �أطلقته  �ل��ذي  �ملحلية  باملنتجات  �ملدر�شية 
�لأمم �جلنوبية يف �أثيوبيا. ويعمل �لرنامج �ملتكامل على توفري 
وج��ب��ات يف �مل���د�ر����س ي��ت��م �إع���د�ده���ا ب��ا���ش��ت��خ��د�م م��ن��ت��ج��ات حملية 
ت�شجيع �لأطفال �لذين يعانون من �لفقر و�نعد�م �لأمن �لغذ�ئي 
على �للتحاق باملد�ر�س. ويدعم �لرنامج يف �لوقت نف�شه �لنمو 

للمز�رعن  قيمة  فر�شة  ويوفر  باملنطقة  و�لتنمية  �لقت�شادي 
و�ملنتجن لا�شتفادة من �لطلب �ملنتظم و�ملتوقع على منتجاتهم 
�ملدر�شية  �لتغذية  عن�شر  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �أي�����ش��ا  �ل��رن��ام��ج  وي�شمل 
�ملعوية  �لديد�ن  من  بالتخل�س  معنية  �أن�شطة  �ملحلية  باملنتجات 
�ملدر�شية.  و�ل��ن��ظ��اف��ة  �ل�شحية  و�مل��ر�ف��ق  �مل��ي��اه  ت��وف��ري  وخ��دم��ات 
�إن �ط��اق ه��ذ� �لرنامج �لذي  �ل��ق��رق دب��ي �لعطاء  وق��ال ط��ارق 
ي�شتمر ثاث �شنو�ت �شي�شهم يف تكوين قاعدة من �لأدلة لي�شهل 
عملية �تخاذ �لقر�ر�ت �لقائمة على �ملعرفة وبحيث ميكن تو�شيع 
�لرنامج لي�س فقط على نطاق �أثيوبيا و�إمنا يف بلد�ن �أخرى يف 

�لعامل .
جمال  يف  مماثلة  ب��ر�م��ج  تنفيذ  بعد  تطلعه  ع��ن  �ل��ق��رق  و�أع����رب 
�لتغذية �ملدر�شية باملنتجات �ملحلية بنجاح تام يف �أنحاء �أخرى من 
�لعامل لا�شتفادة من خر�ت دبي �لعطاء وروؤيتها من �أجل تطوير 
برنامج ناجح ومتكن �ملد�ر�س و�ملجتمع �ملحلي من �لإ�شهام بدور 

ن�شط يف �شمان جناح هذ� �لرنامج.
و�أكد �أن هذ� �لرنامج يلعب دور� حموريا يف حتقيق �لهدف �لثاين 
بتوفري  و�ملتمثل  لاألفية  �لإمن��ائ��ي��ة  �ملتحدة  �لأمم  �أه���د�ف  م��ن 
ديريز  �أع��رب  جانبه  من  �لعامل  �أط��ف��ال  لكافة  �لأ�شا�شي  �لتعليم 
كاتيز� ممثل �ملكتب �لإقليمي للتعليم يف منطقة �لأمم �جلنوبية 
باملنتجات  �ملدر�شية  �لتغذية  برنامج  ��شت�شافة  ع��ن  �أثيوبيا  يف 
لن  �مل�شروع  ه��ذ�  �أن  و�أو���ش��ح  �لعطاء.  دب��ي  تدعمه  �ل��ذي  �ملحلية 
يكون فقط مبادرة لدعم �لقت�شاد �ملحلي من خال �شر�ء �ل�شلع 
�شيدعم  �أي�شا  ولكنه  فح�شب  �مل��ز�رع��ن  جمعيات  م��ن  �لغذ�ئية 
وتوفري  �ملعوية  �لديد�ن  من  �لتخل�س  مثل  �لتكميلية  �لأن�شطة 
�لنمو  على  �لأط��ف��ال  مل�شاعدة  �ل�شحية  و�مل��ر�ف��ق  و�لنظافة  �ملياه 
�أ�شاد  جهته  من  �لأكادميية  �إمكاناتهم  وحتفيز  و�لكامل  �ل�شليم 
�شعادة �لدكتور يو�شف عي�شى ح�شن �ل�شابري �شفري �لدولة لدى 
بدور  �لأفريقي  �لحت��اد  لدى  �لد�ئم  و�ملندوب  �أثيوبيا  جمهورية 
�إن �لر�مج �لإن�شانية �لتي تنفذها  �أثيوبيا. وقال  دبي �لعطاء يف 
�لتي تقودها دولة  �أثيوبيا كما �لأعمال �لإن�شانية  دبي �لعطاء يف 
�لإمار�ت حتمل ر�شالة �إىل �لعامل كله تلخ�س من خالها �ملبادىء 
�لأ�شيلة ل�شعب �لإمار�ت كما تعر عن �لتوجه �لر�ئد للحكومة يف 

تقدمي �ملعونات للمحتاجن وتوؤثر �إيجابا على دبلوما�شية �لدولة 
من ناحيته �أعرب عبدو دينغ ممثل ومدير برنامج �لأغذية �لعاملي 
�لتابع لاأمم �ملتحدة يف �إثيوبيا عن �شعادته لعقد �شر�كة مع دبي 
�لعطاء .. متوجها بال�شكر لهم على �لترعات �ل�شخية �لتي من 
�أل���ف طفل يف  ب��دع��م ����ش��ايف لأك���ر م��ن ث��اث��ن  �أن ت�شمح  �شاأنها 

�ملد�ر�س باملناطق �لفقرية على مدى �ل�شنو�ت �لثاث �لقادمة.
ل��ل��ر�م��ج مبنظمة �ل�شر�كة  �مل��دي��ر �لأع��ل��ى  �إي���ان غ��اردي��رن  و�أك���د 
�لتغذية  برنامج  �أن  لندن  �إمبرييال  بكلية  �لطفل  �أج��ل مناء  من 
مثال  يعد  �لعطاء  دب��ي  متوله  �ل��ذي  �ملحلية  باملنتجات  �ملدر�شية 
و��شحا على كيفية ��شتفادة خمتلف �جلهات �ملعنية من خر�تها 
بفاعلية من �أجل �إحد�ث �أثر حقيقي على �شحة وتعليم ورفاهية 

�ملجتمعات �لزر�عية يف �أثيوبيا .
و�أ�شار غارديرن �ىل �أن قوة هذ� �لرنامج تكمن يف �أ�شلوبه �ل�شامل 
لتح�شن �شحة وتغذية �لأطفال يف �شن �ملدر�شة من خال بر�مج 
�ملياه  خ��دم��ات  حت�شن  عملية  تدعمها  �ل��ت��ي  �مل��در���ش��ي��ة  �لتغذية 
�أنه  �ىل  لفتا  �ملعوية  �ل��دي��د�ن  من  و�لتخل�س  �ل�شحية  و�مل��ر�ف��ق 
كجزء من هذ� �لرنامج �شيقوم �لباحثون باإجر�ء و�حدة من �أكر 
�لدر��شات �لإ�شتق�شائية لر�شد حالة �ل�شحة �ملدر�شية يف �أثيوبيا 
و�شول  �شمان  من  �شنتمكن  �جلديدة  �لأدل��ة  قاعدة  وبا�شتخد�م 

هذه �لتدخات بدقة �إىل �جلهات �لتي حتتاجها .
وت��ن��ف��ذ دب���ي �ل��ع��ط��اء وب��و���ش��ف��ه��ا منظمة م��ك��ر���ش��ة ل���زي���ادة فر�س 
ح�شول �لأطفال على �لتعليم �لأ�شا�شي �ل�شليم يف �لبلد�ن �لنامية 
�لأمن  �نعد�م  من  ويعانون  فقر  يف  يعي�شون  �لذين  �أولئك  �شيما 
بر�مج �ل�شحة و�لتغذية �ملدر�شية �ملتكاملة لت�شجيع �لأطفال على 

�للتحاق و�لبقاء باملد�ر�س.
ويندرج برنامج �ل�شحة �ملدر�شية باملنتجات �ملحلية حتت نهج دبي 
�لعطاء �ملتمثل يف �إقامة �شر�كات تت�شمن �لتعاون مع �لعديد من 
�ملز�يا  على  �لركيز  ويت�شمن  و�ح��د  برنامج  يف  �ملنفذة  �جلهات 
�لتي تتمتع بها كل منظمة �شمن �شياق حمدد ويعمل هذ� �لنهج 
�أثر لا�شتثمار�ت �خلريية وتفادي �لزدو�جية  �أكر  على حتقيق 
وت�شهيل تبادل �أف�شل �ملمار�شات مما ي�شفر عن نتائج �أف�شل و�أثر 

�أكر للر�مج.

•• الفجرية-وام:
�شهد �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية �م�س حفل تخريج طاب 
وطالبات مدر�شة �لفرفار �ملختلطة للتعليم �لأ�شا�شي يف نادي �لفتيات بالفجرية . وهناأ �شمو ويل 
عهد �لفجرية �لطلبة �خلريجن ومتنى لهم دو�م �لتوفيق و�لنجاح يف �ملر�حل �لدر��شية �لقادمة. 
�لفجرية  عهد  ويل  �شمو  ك��رم  �ملدر�شة  و�أن�شطة  فعاليات  عر�س  تخلله  �ل��ذي  �حلفل  نهاية  ويف 
�إىل  تذكارية  هدية  �لفرفار  مدر�شة  وقدمت  �ملدر�شة.  لأن�شطه  �لد�عمه  و�ملوؤ�ش�شات  �خلريجن 
�شمو ويل عهد �لفجرية .. و�لتقط �شموه �ل�شور �لتذكارية مع �خلريجن. ح�شر �حلفل �شامل 
�لزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد �لفجرية وعدد من �مل�شوؤولن يف منطقه �لفجرية �لتعليمية 

و�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية مبدر�شة �لفرفار و�لطلبة �خلريجن و�أولياء �أمور �لطلبة.

ويل عهد الفجرية ي�سهد حفل تخريج طالب وطالبات 
مدر�سة الفرفار املختلطة للتعليم الأ�سا�سي

•• دبي-وام:

�شيانة  عقدي  �لهند�شية  و�لفطيم  �لعامة  �لأ�شغال  وز�رة  وقعت 
�أعمال  بجانب  و�ل�شحية  و�لكهربائية  �مليكانيكية  للتجهيز�ت 
�أنحاء دولة  500 مبنى يف جميع  ملا يزيد على  �ملدنية  �ل�شيانة 
قيام  عامن  م��دى  على  ينفذ  �ل��ذي  �لعقد  ويت�شمن  �لإم����ار�ت. 
ب�شيانة  �لفطيم  �لتابعة ملجموعة  �ل�شركة  �ملر�فق يف  �إد�رة  ق�شم 
حو�يل 532 مبنى يف �إمار�ت دبي و�ل�شارقة و�أم �لقيوين ور�أ�س 
ومر�كز  و�مل�شاجد  �مل��د�ر���س  ت�شمل  و�لفجرية  وعجمان  �خليمة 

ر�و مدير ق�شم  و�مل�شت�شفيات. وقال وبر�مانيا  �ل�شحية  �لرعاية 
�إ�شافة  �لعقدين  هذين  �إن  �لهند�شية  �لفطيم  يف  �مل��ر�ف��ق  �إد�رة 
يعزز�ن  كما  �حلكومين  �لعماء  من  �حلالية  لقائمتنا  متميزة 
توفري  يف  موثوقا  �شريكا  باإعتبارها  �لهند�شية  �لفطيم  مكانة 
خدمات عالية �جلودة جلميع عمائنا. ونفذ ق�شم �إد�رة �ملر�فق يف 
�شركة �لفطيم �لهند�شية و�لتي يقع مقرها �لرئي�شي يف دبي عدد� 
و�لتعليم  �لربية  وز�رة  �شملت  �ملرموقة  �ل�شيانة  م�شاريع  من 
وحكومة �ل�شارقة وبلدية دبي ودناتا و�شركة �لإم��ار�ت لاأملنيوم 

وبنك دبي �لإ�شامي وبنك �أبوظبي �لتجاري وغري ذلك.

•• ابوظبي-الفجر: 

�شارك 120 موظفا ببلدية مدينة 
ت�شميم  و  �د�رة  دورة  يف  �ب��وظ��ب��ي 
برنامج  ب���ا����ش���ت���خ���د�م  �ل���ع���م���ل���ي���ات 
تبنته  �ل��ذي  �للكروين   ARIS
�لبلدية بد�ية عام 2011 يف �طار 
�لعمليات  هند�شة  �ع����ادة  م�����ش��روع 
�لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات  لأف�����ش��ل  وف��ق��ا 

ذ�ت �لعاقة. 
ن�����ش��ر ثقافة  �ل��رن��ام��ج  ����ش��ت��ه��دف 
مهنية  ك����ف����اء�ت  ب���ن���اء  و  �ل��ت��م��ي��ز 
ت�شميم  جم��ال  يف  �مل�شتوى  عالية 
على  �لت�شغيلية  �لعمليات  وحتليل 
م�شتوى كافة �لوحد�ت �لتنظيمية 

�إيجاباً  ينعك�س  مم��ا   ، �ل��ب��ل��دي��ة  يف 
وفعالية  ك��ف��اءة  م�شتوى  رف��ع  على 
ترقى  �لعمليات يف تقدمي خدمات 

لحتياجات وتوقعات �ملتعاملن.
و�عرب حميد ر��شد �لدرعي �ملدير 
�لتخطيط  ل���ق���ط���اع  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�ل�شر�تيجي و�د�رة �لد�ء بالإنابة 
يف حفل ت�شليم �ل�شهاد�ت عن �شكره 
�ل���دورة  يف  �مل�����ش��ارك��ن  للموظفن 
ع��ل��ى م��ا ب��ذل��وه م��ن ج��ه��د ين�شب 
وتطوير  م��ه��ار�ت��ه��م  زي����ادة  يف  �ول 
قدر�تهم �لعملية وي�شاهم يف توفري 
�لكثري من �ملال و�لوقت و�جلهد يف 

�د�ء عمل �لبلدية.
�ه��ت��م��ام بلدية  �ل��درع��ي على  و�ك���د 

�د�ء  ب���ت���ط���وي���ر  �ب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة 
موظفيها و�لرتقاء مب�شتو�هم مبا 
يحقق جودة �خلدمات �ملقدمة من 
�ل��ب��ل��دي��ة ويف �طار  ك��اف��ة ق��ط��اع��ات 
ل�����ش��م��ان م�����ش��ت��وى �حلياة  روؤي��ت��ه��ا 
ل�شكان  �مل�شتد�مة  و�لبيئة  �لف�شل 
�لد�ئرة  �ن  وق��ال  �بوظبي   مدينة 
ت�����ش��ع��ى م���ن خ����ال ه����ذه �ل�����دور�ت 
�لدو�ت  �ح�����دث  وت��ط��ب��ي��ق  ل��ت��ب��ن��ي 
و�لر�مج �للكرونية و�لبتكار�ت 
�لفني  �ل��ع��م��ل  جم�����الت  ���ش��ت��ى  يف 
�ل�شتفادة  �إىل  بالإ�شافة  و�لد�ري 
�لق�شوى من �لنظريات و�لتجارب 
�لعاملن  مهار�ت  لتطوير  �ملفيدة 
ورف������ع ك���ف���اءت���ه���م ب��ال�����ش��ك��ل �ل����ذي 

�لتنفيذ  م�شتويات  �أع��ل��ى  ي�شمن 
حممد  و�ك���د   . �لأد�ء  يف  و�جل����ودة 
�لهاملي رئي�س ق�شم �جلودة  عتيق 
لها من  ملا  �ل���دور�ت  ه��ذه  ��شتمر�ر 
�آف��اق ومعارف  �أث��ر كبري يف تو�شيع 
وجتارب �ملنت�شبن لها ، م�شري� �إىل 
�لتمييز  �د�رة  يف  �جل���ودة  ق�شم  �أن 
ب��د�ي��ة تطبيق  ���ش��ك��ل يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
�لعمليات  هند�شة  �ع����ادة  م�����ش��روع 
�د�رة  على  للتدريب  د�خليا  فريقا 
وت�����ش��م��ي��م �ل��ع��م��ل��ي��ات ب��ه��دف ن�شر 
�مل���ع���رف���ة وت���ق���دمي �ل���دع���م �ل����ازم 
لتمكينهم  �لتنظيمية  ل��ل��وح��د�ت 
م���ن حت�����ش��ن وت��ب�����ش��ي��ط �ج�����ر�ء�ت 
وتوقعات  مل��ت��ط��ل��ب��ات  وف��ق��ا  �ل��ع��م��ل 

�ملتعاملن.
�ن��ط��اق �لرنامج  �ن���ه م��ع  وق����ال 
وتدريبية  تعريفية  دور�ت  عقد  مت 
ل���ل���م���وظ���ف���ن �مل���ع���ن���ي���ن ب�������ش���ورة 
�لعمليات  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة 
ور�شد ومعاجلة معوقات �لتطبيق 
�ل��ت��ي و�شعت  �له������د�ف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

بال�شكل  �مل���������ش����روع  ه�����ذ�  لإجن��������از 
�لم��ث��ل و�ل��ت��ي مت��ث��ل��ت يف حت�شن 
�لعمليات  خم��ط��ط��ات  وت��ب�����ش��ي��ط 
و�ج�������ر�ء�ت �ل��ع��م��ل و�ل��ت��ح��ق��ق من 
حتقيق  يف  وف��ع��ال��ي��ت��ه��ا  ك���ف���اءت���ه���ا 
بلدية  و����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
لمتتتها  متهيد�  �بوظبي  مدينة 

�للكرونية  �ل����ر�م����ج  وت���ط���وي���ر 
��شافة   ، لتطبيقها  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة 
وتر�بط  تكاملية  م��ن  �ل��ت��اأك��د  �ىل 
ب�شكل  �لعمل  و�ج���ر�ء�ت  �لعمليات 
�ملعلومات  تدفق  �ن�شيابية  ي�شمن 

بن �لوحد�ت �لتنظيمية.
�ملتميز  �لجن�������از  ه�����ذ�  �ن  و�ك������د   

�للتز�م  ح�شيلة  ك���ان  ل��ل��م�����ش��روع 
�لفني  �ل���ف���ري���ق  م����ن  و�حل�����ر������س 
�عادة  م�شروع  �د�ر  �ل��ذي  �لد�خلي 
ه���ن���د����ش���ة �ل���ع���م���ل���ي���ات و�ل���ت���ج���اوب 
�ليجابي من �مل�شئولن و�لعاملن 
يف  �لتظيمية  �ل���وح���د�ت  جميع  يف 

�لبلدية.

الأ�سغال والفطيم الهند�سية توقعان عقدي �سيانة التجهيزات 
امليكانيكية والكهربائية وال�سحية واملدنية يف الدولة

لن�شر ثقافة التميز وبناء كفاءات مهنية عالية 

 120 موظفا ببلدية مدينة ابوظبي يجتازون دورة ادارة و ت�سميم العمليات

بلدية العني تطلق املرحلة الأوىل من م�سروع
 توزيع الأغذية على ذوي الدخل املحدود جمانا

ت�شم 481 طالبة من اأبوظبي والعني

برنامج حكمة للرتبية ال�سحية حتتفل بتخريج الدفعة الأوىل لطالبات املدار�ض

دبي العطاء تطلق برناجمًا جتريبيًا للتغذية املدر�سية باملنتجات املحلية يف اأثيوبيا 
مناق�سة رقم »2013/38«

تدعو د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية - بلدية مدينة �لعن �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لعاملة بدولة �لمار�ت و�ملتخ�ش�شة يف جمال �حلا�شب 
�ليل و�لر�مج لتقدمي عرو�شهم :

وفقا لل�شروط �لتالية :
1- على من يود �ل�شر�ك يف �ملناق�شة مر�جعة �د�رة �ملناق�شات و�لعقود بالطابق �لول مكتب رقم 133 مببنى �لبلدية �لرئي�شي 

للح�شول على وثائق �ملناق�شة مقابل دفع مبلغ غري قابل للرد وقدره )1200( درهم )فقط �لف ومئتان درهم ل غري(.
2- �خر يوم ل�شر�ء وثائق �ملناق�شة يف متام �ل�شاعة �لثانية ظهر� يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/6/11.

3- يبقى �لعطاء �شاري �ملفعول ول يجوز �لرجوع عنه وقت تقدمية وملدة )90( ت�شعون يوماً.
4- تقدم �لعطاء�ت �ىل �شكرتارية جلنة فتح �ملظاريف يف �لطابق �لول مببنى �لبلدية بالعن يف �لطابق �لول مكتب 133 تت�شمن 
ومغلقة  �مل��ايل(  للعر�س  و ظرف  �لفني  للعر�س  منف�شلة )ظرف  د�خل مظاريف  للمناق�شة  و�ملعتمدة  �ملطلوبة  �مل�شتند�ت  كافة 
وخمتومة بال�شمع �لحمر ومكتوب عليها من �خلارج رقم �ملناق�شة وعنو�ن �ملناق�شة ومعنونة �ىل �شكرتارية جلنة فتح �ملظاريف.

5- ي�شرط على �ملتقدمن بالعطاء�ت و�لغري م�شجلن �للتز�م بالت�شجيل يف �شجل بلدية مدينة �لعن قبل موعد فتح �ملظاريف 
با�شبوع حيث �نه �شيتم ��شتبعاد �لعطاء�ت �ملقدمة للمن�شاآت �لغري م�شجلة و�رجاعها �ليها.

6- تخ�شع هذه �ملناق�شات لقانون �ملناق�شات و�ملز�يد�ت و�مل�شتودعات رقم )6( لعام 2008.
7- يرجى �ح�شار �شورة عن �لرخ�شة �لتجارية �شارية �ملفعول.

8- على مندوبي �ل�شركات �لر�غبة يف ح�شور جلنة فتح �ملظاريف �لتقيد بال�شروط �ملذكورة يف وثائق �لطرح.
9- يعتر هذ� �لعان جزء�ً مكمًا مل�شتند�ت �ملناق�شة.

10- لا�شتف�شار يرجى �لت�شال على �لرقام �لتالية: 7127189 03
http://am.abudhabi.ae :لاطاع على �ملزيد من �ملناق�شات �جلديدة يرجى �لتف�شل بزيارة �ملوقع �للكروين للد�ئرة

مدير عام بلدية مدينة العني 

مل�شروع �شر�ء رخ�س لر�مج متنوعة
�خر موعد لتقدمي �لعرو�س رقم �ملناق�شة 

موعد فتح �ملظاريف
يف متام �ل�شاعة �لثانية من يوم �لحد �ملو�فق 2013/382013/6/16

يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة من يوم �لثنن �ملو�فق 2013/6/17

روؤيتنا بلدية متميزة وتنمية م�ستدامة ملدينة الواحات
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العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     

          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/385
�جلن�شية:  �لبلو�شي-  عبد�هلل  مر�د  غريب  �شلطان  عليه:  �ملدعى 
�شدر  قد   2013/5/28 بتاريخ  �نه  نعلمكم  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لمار�ت 
�شدكم حكم يف �لدعوى �ملذكورة �عاه  �ملدعي: موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري 
�حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لمار�ت   �جلن�شية:  �ل�شيار�ت   
بالز�م �ملدعى عليه بان ي�شدد للمدعية مبلغ وقدره 7750 درهم ) �شبعة 
�لف و�شبعمائة وخم�شون درهما ( على �لنحو �مل�شار �ليه بال�شباب، كما 

�لزمته مب�شاريف �لدعوى .
القا�سي                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     

          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/556
�ملدعى عليه: �نبيلي �شايتي لينتاجا�س- �جلن�شية: فلبينة  �لعنو�ن: 
بالن�شر نعلمكم �نه بتاريخ 2013/5/30 قد �شدر �شدكم حكم يف �لدعوى 
�ل�شيار�ت- ميثلها  �ملدعي: موؤ�ش�شة موف كار لتاجري  �ملذكورة �عاه  
علي �شلطان �شعيد حممد �لكويتي- �جلن�شية: �لمار�ت حكمت �ملحكمة 
و�لقانون:  �لغر�ء  �ل�شامية  �ل�شريعة  لحكام  وفقا  ح�شوري  مبثابة 
للموؤ�ش�شة  ت�شدد  بان  لينتجا�س(  �شايتي  �نبيلي  عليه)  �ملدعى  بالز�م 

�ملدعية مبلغ وقدره مائتي درهم و�لزمتها مب�شاريف �لدعوى.
القا�سي                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     

          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/510
�لمار�ت    �لبلو�شي-  خمي�س  بن  خالد  بن  عبد�هلل  عليه:  �ملدعى 
�لعنو�ن: بالن�شر نعلمكم �نه بتاريخ 2013/5/29 قد �شدر �شدكم حكم 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاه  �ملدعي: موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري �ل�شيار�ت- 
حكمت  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعرياين  حمد  �شلطان  عبد�هلل  ميثلها 
�لغر�ء  �ل�شامية  �ل�شريعة  لحكام  وفقا  ح�شوري  مبثابة  �ملحكمة 
�لبلو�شي  �ملدعى عليه)عبد�هلل بن خالد بن خمي�س  بالز�م  و�لقانون: 
( بان ي�شدد للموؤ�ش�شة �ملدعية مبلغ وقدره �لف ومائتي درهم و�لزمته 

مب�شاريف �لدعوى.
القا�سي                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     

          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/329
�ملدعى عليه: �شعيد بن �شلطان بن عبد�هلل �لري�شي- �جلن�شية: �شلطنة 
عمان  �لعنو�ن: بالن�شر نعلمكم �نه بتاريخ 2013/5/29 قد �شدر �شدكم 
لتاأجري    �لطال  موؤ�ش�شة  �ملدعي:  �عاه   �ملذكورة  �لدعوى  يف  حكم 
�حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت 
29.860درهم   وقدره  مبلغ  للمدعى  ي�شدد  بان  عليه  �ملدعى  بالز�م 
)ت�شعة وع�شرون �لف وثمامنائة و�شتون درهما ،  كما �لزمته مب�شاريف 

�لدعوى
القا�سي                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     

          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/363
�لعنو�ن:  �فغان�شتان  �جلن�شية:  لهور-  �يوب  حممد  عليه:  �ملدعى 
يف  حكم  �شدكم  �شدر  قد   2013/5/28 بتاريخ  �نه  نعلمكم  بالن�شر 
�ل�شيار�ت-  لتاجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  �ملدعي:  �عاه   �ملذكورة  �لدعوى 
�ملدعى  بالز�م  �ملحكمة مبثابة �حل�شوري:  �لمار�ت حكمت  �جلن�شية: 
ع�شر  خم�شة   ( درهم    15000 وقدره  مبلغ  للمدعىة  ي�شدد  بان  عليه 
بالر�شوم  �لزمته  كما  بال�شباب،  �ليه  �مل�شار  �لنحو  على   ،  ) درهم  �لف 

و�مل�شاريف. 
القا�سي                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     

          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/317
�ملدعى عليه: حممد �شافيع بن جابار- �جلن�شية: �شنغافورة     �لعنو�ن: 
يف  حكم  �شدكم  �شدر  قد   2013/5/28 بتاريخ  �نه  نعلمكم  بالن�شر 
�ل�شيار�ت  لتاأجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  �ملدعي:  �عاه   �ملذكورة  �لدعوى 

�جلن�شية: �لمار�ت
ي�شدد  بان  عليه  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت   
للمدعية مبلغ وقدره 15.100 درهم ) خم�شة ع�شر �لف ومائة درهما(  

كما �لزمته مب�شاريف �لدعوى.
القا�سي                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     

          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/496
�لفلبن  �جلن�شية:   - بينافيديز   كارلو�س  رو�شيا  عليه:  �ملدعى 
�لعنو�ن: بالن�شر نعلمكم �نه بتاريخ 2013/5/29 قد �شدر �شدكم حكم 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاه �ملدعي: �لطال لتاجري �ل�شيار�ت- ميثلها 
�ملحكمة  حكمت  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعرياين  حمد  �شلطان  عبد�هلل 
و�لقانون  �لغر�ء  �ل�شامية  �ل�شريعة  لحكام  وفقا  ح�شوري  مبثابة 
بالز�م �ملدعى عليها ) روميا كارلو�س بينافيديز( بان ت�شدد للموؤ�ش�شة 
�لجرة  قيمة  باقي  درهما   وثاثون  ت�شعمائة  وقدره  مبلغ  للمدعية 

�مل�شتحقة عليها �لزمتها مب�شاريف �لدعوى.
القا�سي                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/396 ت   عام- م ر- ت  -  ع ن(
�لمار�ت     �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لتاجري  كار  موف  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�لمار�ت     : �جلن�شية  �ل�شام�شي  علي  خمي�س  �شعيد  عبد�هلل   : �شده  �ملنفذ 
�لمار�ت     �جلن�شية:  �ل�شام�شي  علي  خمي�س  �شعيد  عبد�هلل  �عانه:  �ملطلوب 
�لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه: 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم   وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/3 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعن 

لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  قلم التنفيذ العام                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/314 عقاري كلي                                     
�ىل �مل��دع��ى عليه /1- دمي��ي��رى م��اخ��م��ادوف  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعى / تعمري �لقاب�شة لا�شتثمار )���س.ذ.م.م(  وميثله: حممد �شيف عبيد 
علي �حلفيتي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد �ملرم 
بن �ملدعيه و�ملدعي عليه ب�شان �لوحدة �ل�شكنية رقم )4410 ( و�لز�م �ملدعي 
�لربعاء  لها جل�شة يوم  �ملحاماة.    وح��ددت  و�تعاب  و�مل�شاريف  �لر�شوم  عليه 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch.1.A.1 بالقاعة   9.30 �ل�شاعة   2013/6/19 �مل��و�ف��ق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .  
 ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/312 عقاري كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1- مريز� حممود عبا�س  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى 
علي  عبيد  �شيف  )����س.ذ.م.م(  وميثله: حممد  لا�شتثمار  �لقاب�شة  تعمري   /
�حلفيتي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد �ملرم بن 
�ملدعيه و�ملدعي عليه ب�شان �لوحدة �ل�شكنية رقم )2812 ( و�لز�م �ملدعي عليه 
�ملو�فق  �لثنن  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  �لر�شوم 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch.1.A.1 بالقاعة   9.30 �ل�شاعة   2013/6/24
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .  
 ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/407 عقاري كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1- ��شحاق عبد�لرحمن د�لفى جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعى / تعمري �لقاب�شة لا�شتثمار )���س.ذ.م.م(  وميثله: حممد �شيف عبيد 
علي �حلفيتي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد �ملرم 
بن �ملدعيه و�ملدعي عليه ب�شان �لوحدة �ل�شكنية رقم )0707 ( و�لز�م �ملدعي 
عليه �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch.1.A.1 بالقاعة   9.30 �ل�شاعة   2013/6/23
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .  
 ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
 اعالن احلكم يف امر الداء رقم 2013/227 م�ستعجل

�ىل �ملطلوب �شده: ريا�س يون�س حممد- �ل�شود�ن- �لعنو�ن: بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/4/8 
قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح/ �شركة فرح ��شتايل ميثلها �ل�شيد 
لوؤي حممد فائق �لعبهجي بالتايل: بعد �لطاع على ملف �لعري�شة رقم 227 ل�شنة 2013 عر�ئ�س �و�مر 
�د�ء جزئي و�عمال لن�س �ملادة 143 وما بعدها من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية. وحيث �ن مديونية �ملقدم �شده 
ثابتة يف حقه لل�شركة �لطالبة مبوجب �ل�شند �ملرفق �ملثبت له وهو �ل�شيك رقم 000120 �مل�شحوب منه من 
ح�شابه على بنك �بوظبي �لوطني دون �ن يقابله ر�شيد وفقا ملا ت�شمنه �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى �جلزئية 
رقم 22351 ل�شنة  2012 جز�ء �بوظبي و��شتئنافية رقم 345 ل�شنة 2013 جز�ئي �بوظبي باد�نته عن ��شد�ره. 
ومن ثم تتو�فر يف �لدين �لنقدي �ملطالب به �ل�شروط �ملو�شوعية من حيث ثبوته بالكتابة وتعين مقد�ره 
�مليعاد �ملحدد قبل  بالوفاء يف  �ل�شكلي بتكليف �لطالب ملدينه  �ل�شرط  ��شتحقاقه، كما تو�فر  وحلول �جل 
تقدمي هذه �لعري�شة. بعد ذلك : بالز�م مل �ملقدم �شده بان يوؤدي �ىل �ل�شركة �ملطالبة مبلغ 50 �لف درهم 
وبالر�شوم و�مل�شاريف.  من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 

2013/5/28م.
املت�ش�شار

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/3451 

بن  �ب��ر�ه��ي��م  ����ش��رف  مالكها  وميثلها  �مل�شتعمل  ل��اث��اث  �ل�شم�س  جن��م  عليها:  �ملحكوم 
�بر�هيم �لعنو�ن: بالن�شر �لعنو�ن: بالن�شر  نعلمكم �نه يف تاريخ 2013/4/24 قد حكمت 
�لدعوى  يف  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �بوظبي  �ليجارية/  �ملنازعات  ف�س  جلنة  عليكم 
�ملذكورة �عاه ل�شالح �ملحكوم له : �شيد حممد �ملو�شوى باخاء �ملدعى عليها من �لعن 
�ملوؤجرة �ملو�شحة ب�شحيفة �لدعوى وت�شليمها للمدعي خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�س، 
مع �لز�م �ملدعى عليها ب�شد�د مقابل �لجرة من تاريخ 2009/11/30 لغاية تاريخ �لخاء 
و�لت�شليم �لفعلي بو�قع 20.000 درهم ) ع�شرون �لف درهم ( �شنويا، وتقدمي بر�ءة ذمة 
عن �ل�شيانة و�ملاء و�لكهرباء، و�لزمت �ملدعى عليها بامل�شاريف  و 200 درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.     حكما قابا لا�شتئناف خال )15يوما( �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 

�مل�شتند. �شدر بتوقيع وختم �للجنة.
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
  اعــــالن  بيع عقار  باملزاد العلني

يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/182 تنفيذ عام
)بعيا(  حو�س   )158( رقم  �ل�شعبي  �مل�شكن  �لعلني:  باملز�د  بيع  �لتنفيذ  قا�شي  قررت 
�لنعيمي، وم�شاحته  با�شم/ ورثة علي حمد حممد  �لغربية،  باملنطقة  �ل�شلع  مبدينة 
)17.211.42 (قدم مربع ح�شبما ورد يف خمطط �لبلدية ، على �ن يتم �لبيع باملز�د �لعلني 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/9 يف متام �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء وحتى متام �لبيع مبقر 
ق�شر �لمار�ت يف �بوظبي بثمن ��شا�شي قدره 1.000.000 درهم )مليون درهم( بال�شافة 
�ىل �مل�شاريف. ويتعن على ر�غبي �ل�شر�ء �شد�د تاأمن دخول �ملز�د مقدما مبا ل يقل عن 
20% من �لثمن �لأ�شا�شي �ملذكورة �ما نقد� �و بكفالة م�شرفية من �حد �مل�شارف �ملعتمدة 

يف �لدولة �و ب�شيك مقبول �لدفع.�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/6/2.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/975 )مدين كلي( 
اعالن بالتقرير-  بوا�سطة الن�سر

�شتار  موؤ�ش�شة  عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�قام �ملدعي/�شهاب ماجود جن�شيته: كند�   عنو�نه: مكتب عبد�هلل  جيجا �ملحدودة  - 
مقابل  �لحتاد/  �شارع  ديرة/  /دبي/منطقة  �لقانونية  و�ل�شت�شار�ت  للمحاماة  �لناخي 
وكالة �ل�شوزوكي لل�شيار�ت- برج �شفاير/ مكتب 207 �لطابق �لثاين 042507773 �لدعوى 
برقم 2012/975 مدين كلي عجمان ومو�شوعها ندب خبري  فانت مكلف باحل�شور �مام 
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 
بو�شفك  �لق�شية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�شنة  يونيو  �شهر  من   19 ي��وم  �ملو�فق   11.00

مدعى عليه. حترير� يف 2013/5/29
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  851/ 2013 -جتاري   - م ت- �ض- اأظ

�مل�شتاأنف : ح�شن علي في�شل �ليزيدي �جلن�شية: �لمار�ت �مل�شتاأنف عليه:بنك 
�بوظبي �لتجاري و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء �حلكم 
�مل�شتانف �لذي ق�شي برف�س �لدعوى و�لق�شاء جمدد� مببلغ 5.050.000درهم 
�ملطلوب �عانه/�شركة �شينريز لد�رة �لعقار�ت �جلن�شية: �لمار�ت  �لعنو�ن: 
بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1993 
جت كل-م ت-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/9 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��شتئناف 
�بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك 
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة 

�ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1228  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/بريان �شابي�شر �نو ديا رو�شا �جلن�شية: �لفلبن مدعي عليه: برونو 
للمفرو�شات ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  للمفرو�شات  برونو  �عانه/  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثنن �ملو�فق 2013/6/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/19
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1530  عم جز- م ع- ب- اأظ

�لروؤيا  عليه:  مدعي  م�شر  �جلن�شية:  �حمد  عبد�حلميد  �شاح  مدعي/ب�شمة 
�لذكية لنظم �ملعلومات فرع 3 �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:   3 فرع  �ملعلومات  لنظم  �لذكية  �لروؤيا  �عانه/  �ملطلوب  عمالية 
�عاه وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �لمار�ت عنو�نه: 
�ملحكمة يوم �لثنن �ملو�فق 2013/6/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية 
- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/16
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1442  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/�حمد حممد �حمد عبود �جلن�شية: �ليمن مدعي عليه: جر�ند �شويت�س 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لكروميكانيكال 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لكروميكانيكال  �شويت�س  جر�ند  �عانه/  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/10 �ملو�فق  �لثنن  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/26
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1089  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:�خليايل  مدعي  �شوريا  �جلن�شية:  فتاحي  خري  حممد  مدعي/�شفيق 
لتعهد�ت تنظيم حفات �لزفاف و�ملنا�شبات �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
�لزفاف  حفات  تنظيم  لتعهد�ت  �خليايل  �عانه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�ملنا�شبات 
لنظر  موعد�   2013/6/9 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة 
�لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى، 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/8
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1148-1147-817-2013/1149  عم جز- م ع- ب- اأظ

بنغاد�س  �جلن�شية:  �شي  �هلل  �شناء  حممد  �شي  �هلل  ح�شنات  حممد  مدعن/1- 
حممد  �شهز�د  عامر   -3 �لهند  �جلن�شية:  �بر�هيم  �شري�كال  ثوند�ن  2-رين�شاد 
�جلن�شية  من�شور  �بو  حممد  ح�شن  �جور  حممد   -4 باك�شتان  �جلن�شية:  بوتا 
�لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �ملعدنية  لل�شناعات  �يبا  عليه:  مدعي  بنغاد�س   :
مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه/�يبا لل�شناعات �ملعدنية 
ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/6/11 موعد� لنظر �لدعوى، 
�لثالثة ب� حمكمة  �لد�ئرة  �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام  لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/963  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:�ل�شوق  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  بوتا  حممد  مرت�شى  مدعي/غام 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لكو�س  للخيم 
�ملطلوب �عانه/�ل�شوق للخيم و�لكو�س �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
�لثنن  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/6/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/953  عم جز- م ع- ب- اأظ

جنة  عليه:و�دي  مدعي  بنغاد�س  �جلن�شية:  علي  كاروم  مدعي/جوينال 
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  جنة  �عانه/و�دي  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثنن �ملو�فق 2013/6/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وكيل معتمد وعليك  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   -
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1580  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:مطعم  مدعي  بنغاد�س  �جلن�شية:  علي  يو�شف  ر�ري  مدعي/�شوفيان 
�جر� وخدمات متوين �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  متوين  وخدمات  �جر�  �عانه/مطعم  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثنن �ملو�فق 2013/6/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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عملية  خ��ال  بالر�شا�س  باخلطاأ  لهم  زميا  تون�شيون  جنود  قتل 
تعقب ملجموعة �رهابية م�شلحة مرتبطة بتنظيم �لقاعدة متح�شنة 
بجبل �ل�شعانبي يف ولية �لق�شرين )و�شط غرب( على �حلدود مع 
�جلز�ئر، على ما �علن م�شدر ر�شمي. وقال خمتار بن ن�شر �لناطق 
كمينا  �جلي�س  ن�شب  بر�س  لفر�ن�س  �ل��دف��اع  وز�رة  با�شم  �لر�شمي 
�رهابي  �ن��ه  زم���اوؤه  فاعتقد  موقعه  غ��ادر  جنديا  لكن  لارهابين 
وط��ل��ب��و� منه �ل��ت��وق��ف وف��ت��ح��و� �ل��ن��ار وق���ال �شالح �ل��ع��ام��ري مدير 
ليل  قتل  �جلندي  �ن  بر�س  لفر�ن�س  �جلهوي  �لق�شرين  م�شت�شفى 
�لحد �لثنن بخم�س ر�شا�شات. وتتعقب قو�ت �لمن و�جلي�س منذ 
بتنظيم  مرتبطة  �رهابية  جمموعة   2012 �لول-دي�شمر  كانون 
�حلر�س  بجهاز  عن�شر�  نف�شه  �ل�شهر  من  �لعا�شر  يف  قتلت  �لقاعدة 
�لوطني يف قرية درناية مبعتمدية فريانة �جلبلية بولية �لق�شرين. 
�ملا�شي و�لول من حزير�ن-يونيو �حلايل  ني�شان-�بريل   29 وبن 
�أ�شيب 10 من عنا�شر �حلر�س �لوطني و9 من �جلي�س يف �نفجار 5 
�لغام تقليدية �ل�شنع زرعتها �ملجموعة يف جبل �ل�شعانبي. و�جلمعة 
10 كانون �لول- �ل�شلطات �عتقلت بن  �ن  �لد�خلية  �علنت وز�رة 
مرتبطن  تون�شيا   45 �ملا�شي  �أي��ار-م��اي��و  و29   2012 دي�شمر 

مبجموعة �ل�شعانبي.
 

�أعلنت �ل�شرطة �لتاياندية، �م�س عن �نقاب قارب يعتقد باأنه كان 
يقوم بتهريب مو�طنن من ميامنار �إىل جنوب تاياند، ما �أدى �إىل 

مقتل 12 �شخ�شاً.
�شو�يثيت،  ن��ري�ت  عن  �لتاياندية  بو�شت  بانكوك  �شحيفة  ونقلت 
 460 يبعد  �ل���ذي  ر�ن��ون��غ  �إق��ل��ي��م  يف  �لبحرية  بال�شرطة  �مل�����ش��وؤول 
�لأحد  �لعثور  �أنه مت  بانكوك،  �لعا�شمة  عن جنوب غرب  كيلومر�ً 

على 9 جثث طافية قرب جزيرة �شانغ.
3 ن�شاء يف �ملنطقة عينها  �ل�شبت، على جثث  �أنه مت �لعثور  و�أَ�شاف 
�ل��ق��ارب عينه،  م��ن  على  ك��ان��و� جميعاً  �ملهاجرين رمب��ا  �أن  و�أو���ش��ح 
متوجهن �إىل تاياند بهدف �لعمل، مرجحاً �ن يكون �لقارب �نقلب 
بامل�شوؤولن  �لت�شال  �ل�شرطة  عزم  عن  و�أع��رب  عا�شفة  هبوب  بعد 
�لتاياندين للطلب منهم ت�شديد �لإجر�ء�ت �لتي تهدف �إىل منع 

�ملهاجرين من �ل�شفر �إىل �لباد بحر�ً وبطريقة غري �شرعية.
وي�شار �إىل �أن هناك �أكر من مليوين مو�طن من ميامنار يعملون يف 

تاياند، ن�شفهم من دون �أور�ق قانونية ت�شمح لهم بالعمل.
 

ت�شببت �لفي�شانات و�نزلقات �لربة �لناجمة عن �لمطار �لغزيرة 
قتلى  �رب��ع��ة  ب�شقوط  �وروب���ا  دول  م��ن  �لعديد  على  ت�شاقطت  �لتي 
�ل�شلطات  �علنت  كما  منازلهم،  من  �ملئات  و�ج��اء  ثمانية  وفقد�ن 
�ملحلية . و��شطرت �ل�شلطات يف كل من �ملانيا و�لنم�شا وت�شيكيا �ىل 
بعدما  �لنقاذ  عمليات  يف  للم�شاركة  �جلي�س  من  وح��د�ت  ��شتدعاء 
وفا�س  �ملناطق  بع�س  قيا�شية يف  �ملت�شاقطات م�شتويات  ن�شبة  بلغت 
ب��اف��اري��ا، يف ح��ن �علنت حالة �لن���ذ�ر من  �لغزير يف  �ل��د�ن��وب  نهر 
و�شط  يف  �شا�شعة  منطقة  يف  �لو�قعة  �مل��دن  ع�شر�ت  يف  �لفي�شانات 
�لطرق وخطوط  وت�شيكيا قطعت مئات  و�لنم�شا  �ملانيا  �وروب��ا. ويف 
�ل�شكك �حلديد، يف حن �علنت م�شاء �لحد حال �لطو�رئ يف عموم 
�نحاء بوهيميا، �لق�شم �لغربي من جمهورية ت�شيكيا، وكذلك �ي�شا 
�قيمت  حيث  ب��ر�غ  يف  خا�س  ب�شكل  خطري�  �لو�شع  وك��ان  �ملانيا  يف 
حو�جز ملنع في�شان �ملياه على طول نهر فلتافا �لذي يعر �لعا�شمة 
�حد  �خ����اء  ومت  م���رو  حم��ط��ات  ث��م��اين  �غ��ل��ق��ت  ح��ي��ث  �لت�شيكية 

�مل�شت�شفيات بعد ظهر �ليوم.
نيكا�س  بير  �لت�شيكي  �ل���وزر�ء  رئي�س  ق��ال  ط��ارئ  �جتماع  ويف ختام 
�ىل  م�شري�   ، و�شحتهم  �لنا�س  �رو�ح  حلماية  يلزم  م��ا  ك��ل  �شنفعل 
12 مليون يورو ملو�جهة حالة �لطو�رئ  �ن �حلكومة ر�شدت مبلغ 
ثاثة  ت�شيكيا  يف  �ل�شحايا  ح�شيلة  بلغت  �مل�شاء  حلول  وم��ع  ه��ذه 
قثلى و�ربعة مفقودين. وق�شى رجل و�مر�ة نتيجة �نهيار منزلهما 
�خل�شبي يف تريبيني�س �لتي تبعد 30 كلم جنوب بر�غ، يف حن عر 
م�شاء على جثة رجل يف �ل55 من �لعمر يف تروتنوف )150 كلم 

�شمال �شرق بر�غ(، كما �علنت �ل�شرطة.

عوا�صم

تون�ص

بر�غ

بانكوك

الأردن يحجب 290 موقعًا اإلكرتونيًا 
•• عمان-وكاالت:

290 موقعا  ن��ح��و  ���ش��در بحجب  ق����ر�ر�  ب���اأن  �أردين  ر���ش��م��ي  م�����ش��در  �أف����اد 
�إلكرونيا �إخباريا ب�شبب عدم ح�شولها على ترخي�س.

وقال �مل�شدر �لذي ف�شل عدم �لك�شف عن ��شمه، لوكالة �لأنباء �لفرن�شية، 
�إخباريا،  �إلكرونيا  290 موقعا  نحو  قر�ر� بحجب  �أ�شدرت  �إن �حلكومة 
400 موقع لعدم ح�شولها على �لرخي�س �لازم و�أ�شاف  من بن نحو 
مرخ�شا  �إخباريا  �إلكرونيا  موقعا   115 ح��و�ىل  هناك  �أ�شبح  بذلك  �أن��ه 

بح�شب �لقانون .
و�أك��دت د�ئرة �ملطبوعات و�لن�شر �لأردنية يف بيان �أن هذ� �حلجب مل يكن 
م��ن ب��اب تقييد �حل��ري��ات . و�أو���ش��ح��ت �أن �ل��ه��دف م��ن ك��ل ه��ذ� ه��و �لعمل 
�ملهنة  �أبناء  لغري  �ل�شماح  وع��دم  وحمايتها  �ملو�قع  ه��ذه  عمل  تنظيم  على 
�أنها  �إىل  �لد�ئرة  و�أ�شارت  دوره��م  وممار�شة  �ل�شحفين  �شفة  �نتحال  من 
�إذ� مل  �أحكام هذ� �لقانون، و�شتكون عر�شة للم�شاءلة  �لقائمة على تنفيذ 
تلتزم بتطبيق �أحكامه بعد مرور ما يزيد على خم�شة �أ�شهر من بدء �شريان 
�أحكامه و�شمل قر�ر �حلجب مو�قع �إلكرونية معروفة كموقع كل �لأردن 
، و عمان نت ، و جو24 ، و �شر�يا ، وغريها. وينظم عدد من �ل�شحفين 
�لثنن �عت�شاما �أمام نقابتهم �حتجاجا على �لقر�ر. وكان رئي�س �لوزر�ء 
�لأردين عبد�هلل �لن�شور �أكد �لأحد يف جمل�س �لنو�ب �أن �ملو�قع �لإلكرونية 
�شجل منها 92 موقعا وفق �لقانون، و�لإجر�ء�ت ب�شيطة �إذ ل تدفع ر�شوم 
�ملوقع  �شاحب  يكون  �ن  هو  �لت�شجيل  من  �لهدف  وكل  �شروط  توجد  ول 
�للكروين م�شوؤول عما ين�شره �إن كان غري �شحيح . و�أ�شاف �أن �حلكومة 
يف  ورد  ملا  خافا  �إ�شافية  �أ�شهر  �شتة  �لإلكرونية  �ملو�قع  �أ�شحاب  �أعطت 

�لقانون، وذلك لت�شحح و�شعها، و�أنا لي�س يل خيار �إل �أن �أطبق �لقانون .

الحتالل يعتقل 38 طفاًل يف اأ�شبوعني

وا�سنطن ترّحب برئي�ض احلكومة الفل�سطينية اجلديد

تربئة وزير الداخلية من احلكم بحب�شه وعزله 

مفتي م�سر : مياه النيل ق�سية اأمن قومي 

•• طرابل�س-ا ف ب:

و��شيب  ����ش��خ��ا���س  ث���اث���ة  ق��ت��ل 
��شتباكات  يف  بجروح  �آخرون   27
جت��������ددت ع���ل���ى خ���ل���ف���ي���ة �ل����ن����ز�ع 
�شمال  يف  ط��ر�ب��ل�����س  يف  �ل�����ش��وري 
ل��ب��ن��ان، ب��ح�����ش��ب م���ا ذك���ر م�شدر 
بر�س  ف����ر�ن���������س  ل����وك����ال����ة  �م����ن����ي 
�م�����س �لث��ن��ن وق����ال �مل�����ش��در �ن 
�ل���ش��ت��ب��اك��ات جت����ددت ل��ي��ل �م�س 
�لتبانة  ب��اب  منطقتي  بن  �لأول 
فيها  و��شتخدمت  حم�شن  وجبل 
و��شتمرت  �ل��ر���ش��ا���ش��ة،  �ل���ش��ل��ح��ة 
ب��ت��ق��ط��ع ح��ت��ى ���ش��ب��اح �م�������س، ما 
���ش��خ�����س يف باب  ت�����ش��ب��ب مب��ق��ت��ل 
�ل��ت��ب��ان��ة وج���رح 21 �آخ��ري��ن من 

�ملنطقتن .
قت������ل  لح��������������������ق،  وق��������������������ت  ويف 
مناطق  يف  �آخ����������ر�ن  ����ش���خ�������ش���ان 
�جلرحى  عدد  �رتفع  فيما  �شنية، 
�ل�شتباكات  وك����ان����ت   27 �ىل 
ه������د�أت م��ن��ذ �����ش���ب���وع ب��ع��د جولة 
قتيا   31 �وق���ع���ت  �ل��ع��ن��ف  م���ن 
ويتبادل  جريح  مئتي  من  و�ك��ر 
�لطرفان �لتهامات ببدء �ملعركة 
��شا�شي  ب�شكل  فيها  يتقاتل  �لتي 
�لدميوقر�طي  �ل��ع��رب��ي  �حل����زب 
م����������ع  و�ملتعاط������ف  لبن�����������ان  يف 
وجمموعات  �ل�������ش���وري،  �ل��ن��ظ��ام 

متعاطفة مع �ملعار�شة �ل�شورية.
ويف �شيد� يف جنوب لبنان، تعر�س 
رجل دين �شني متعاطف مع حزب 
�هلل لط��اق نار �شباح �ليوم من 

دون �ن ي�شاب باذى.
ح���م���ود،  م����اه����ر  �ل�������ش���ي���خ  وروى 
�شيد�،  يف  �ل��ق��د���س  م�شجد  �م���ام 
ل�شحافين �ن �شخ�شن �حدهما 
 20 15 �ىل  م��ق��ن��ع، �ط��ل��ق��ا ب��ن 

طلقة من �شاح ر�شا�س باجتاهي 
ن��وع تويوتا  �شيارة من  د�خ��ل  من 
بعيد �لر�بعة فجر� �ثناء توجهي 
�مل�شجد  �ىل  �لق����د�م  ع��ل��ى  ���ش��ري� 

لد�ء �شاة �لفجر .
مر�فقي����ه  �ن  ح��م�����������������ود  وق������ال 
�ط���������اق  ع��ل��ى  ردو�  �ل���ث���اث���ة 
م�ش�������ري�  �مل�شلحون،  ففر  �لن�����ار، 
�لولية  �لتحقيق��������ات  �ن  �ىل 

�كدت �ن �ل�شيارة م�شروقة.
ور�ى �ن �حلادث قد يكون ر�شالة 
ب�شبب مو�قفي �ملد�فعة عن حزب 
و�ملوؤيدة  ل��ل��م��ق��اوم��ة،  ك���ح���اٍم  �هلل 
م�شري�   ، �شوريا  يف  �شيا�شي  حل��ل 
�حد�ث  يكون  ق��د  �ل��ه��دف  �ن  �ىل 
خ�شو�شا  �لو�شاع  لتفجري  فتنة 
�شيا�شيا  �نق�شاما  �ن �شيد� تعي�س 

حاد� .

•• القاهرة-يو بي اأي:

�عتر مفتي �لديار �مل�شرية �شوقي عام �م�س �لثنن، 
�أن ق�شية مياه �لنيل متثِّل ق�شية �أمن قومي ت�شتوجب 
من �جلميع نبذ �خلافات و�لعمل معاً من �أجل بحث 

كيفية مو�جهة خطر تهديد �لأمن �ملائي مل�شر.
�لوطنية  �ل��ق��وى  خمتلف  ت�شريحات  يف  ع���ام،  ودع���ا 
�لفرقة  ون��ب��ذ  �ل��وح��دة  �ل��ت��ز�م  �إىل  جميعاً  و�مل�����ش��ري��ن 
�ملحن  �أن  على  �لعليا للوطن، م�شدد�ً  �مل�شالح  �أجل  من 
�لتي تتعّر�س لها �لأوطان ينبغي �أن توحدنا على هدفاً 
وعمًا، وتوجب على �جلميع ن�شيان �خلافات من �أجل 

�ل�شالح �لعام .
�لأمن  ق�شايا  م��ن  �ل��ن��ي��ل  م��ي��اه  ق�شية  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�لقومي �مل�شري �لتي ت�شتوجب من �جلميع طي �شفحة 
�خلافات، و�جللو�س من �أجل �إيجاد حلول فاعلة لهذه 
�لق�شية، وكيفية �لتغلب عليها و�لتقليل من �آثارها فى 

�مل�شتقبل .
�مل��و�ط��ن��ن ع��ل��ى تر�شيد  �مل�����ش��ري��ة  �ل��دي��ار  وح���ثَّ مفتي 

ذ�تها قد حكمت، يوم  �ملحكمة  �عتقالهما. وكانت  فرة 
�لث��ن��ن �ل��ف��ائ��ت، بحب�س �ل��ل��و�ء حم��م��د �إب��ر�ه��ي��م ملدة 
تنفيذ حكم  ع��ن  م��ن وظيفته لم��ت��ن��اع��ه  وب��ع��زل��ه  ع���ام 
�أ�شدرته حمكمة �لق�شاء �لإد�ري ل�شالح �أحد �ملعتقلن 
�ل�شابقن باحل�شول على تعوي�س قدره 20 �ألف جنيه 

�ملياه  ��شتخد�م  تر�شيد  ثقافة  وتبّني  �مل��ي��اه،  ��شتخد�م 
و�ملحافظة عليها، م�شري�ً �إىل �أن �لدين �لإ�شامي نهى 

عن �لإ�شر�ف يف ��شتخد�م �ملياه.
وت�����ش��ود �ل�����ش��اح��ة �مل�����ش��ري��ة ح��ال��ة م��ن �ل��ق��ل��ق م��ن بدء 
�لنه�شة  �شد  ب��ن��اء  خ��ط��و�ت  �أوىل  �لإث��ي��وب��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
رئي�شين  ر�فدين  )�أح��د  �لأزرق  �لنيل  بتحويل جمرى 
�إىل ج��ان��ب �ل��ن��ي��ل �لأب��ي�����س مي��ث��ان ن��ه��ر �ل��ن��ي��ل( يوم 
�لثاثاء �لفائت، وما ميكن �أن يرتب عليه من تقليل 
ح�شة م�شر من مياه �لنيل و�لبالغة 55.5 مليار مر 
ُجنح  حمكمة  �أت  ب����رَّ �أخ����رى،  ناحية  م��ن  �شنوياً  مكعب 
�شابق  حكم  من  �مل�شري  �لد�خلية  وزي��ر  ن�شر،  مدينة 
ب�شبب  �ل��ع��ام��ة  وظيفته  م��ن  وع��زل��ه  ع���ام  مل���دة  بحب�شه 
نح مدينة  عدم تنفيذ حكم ق�شائي. وق�شت حمكمة ُجُ
�مل�شت�شار  برئا�شة  �م�����س  عقدتها  جل�شة  خ��ال  ن�شر، 
ُحكم  ق�شائيتن  دع��وي��ن  بانق�شاء  ب���غ���د�دي،  حم��م��د 
فيهما بحب�س وزير �لد�خلية �للو�ء حممد �بر�هيم ملدة 
عامن وعزله من وظيفته، وبترئته بعد تنازل �ملُدعن 
�لتعوي�س عن  �لوزير  �شد�د  بعد  �لدعوى  �ملدنين عن 

 101 �ل��وزي��ر بدفع مبلغ  وب��اإل��ز�م  �عتقاله،  ف��رة  ع��ن 
جنيه على �شبيل �لتعوي�س �ملوؤقت �إىل حن �لف�شل يف 
دعوى �لتعوي�س �ملُقامة من موكلي �ملعتقل، ودفع مبلغ 
�إىل  �حُلكم  تنفيذ  لوقف  كفالة  ب�شفة  جنيه   1000

حن �نتهاء مدة �لطعن عليه.

تقرير: الدول النووية توا�سل تطوير تر�سانتها الأردن يبحث يف بغداد ق�سية معتقليه
•• �صتوكهومل-وكاالت:

�أكد معهد �شتوكهومل �لدويل لأبحاث �ل�شام ��شتمر�ر �لدول �لنووية �لرئي�شية يف �لعامل يف تطوير 
�أ�شلحتها �لنووية، و�لإبقاء على ما يقرب من �ألفي ر�أ�س حربي على م�شتوى عال من �جلاهزية وقال 
�لوليات  �إن   ،  2012 لعام  �ل�شنوي  تقريره  �شيري يف  �ل�شام  لأبحاث  �ل��دويل  �شتوكهومل  معهد 
�ملتحدة ورو�شيا وبريطانيا وفرن�شا و�ل�شن و�إ�شر�ئيل و�لهند وباك�شتان متتلك نحو 4400 �شاح 
نووي قابل للت�شغيل، وهو ما يتما�شى مع م�شتويات عام 2011. وذكر �أن �ل�شن متلك �ليوم 250 
ر�أ�شا نووية مقابل 240 عام 2011، وباك�شتان �نتقل عدد روؤو�شها من 100 �إىل 120 مقابل 90 
�إىل 110، و�لهند ما بن 90 و110 مقابل 80 �إىل 100، وفرن�شا 300 ر�أ�س، وبريطانيا 225 
ر�أ�شا، و�إ�شر�ئيل 80 ر�أ�شا. و�عرف �ملعهد باأن هذه �لأرقام تقديرية وتتوقف على �لدول، فال�شن 
على �شبيل �ملثال حتيط تر�شانتها ب�شرية تامة يف حن تبدي رو�شيا �شفافية �أقل . ويفر�س �ملعهد �أن 

كوريا �ل�شمالية و�إير�ن مل تتمكنا بعد من �متاك �ل�شاح �لنووي.

��شبوع حلل هذه �لق�شية ب�شكل نهائي و�لتفاق مع �جلانب �لعر�قي على 
�شكل �حلل .

�ملا�شي  �ل�شهر  نهاية  �علن  �لن�شور  �هلل  عبد  �لردين  �ل��وزر�ء  رئي�س  وك��ان 
�ململكة لكمال مدة  �لعر�ق �شينقلون قريبا �ىل  �ملعتقلن �لردنين يف  �ن 
عقوبتهم، م�شري� �ىل �ن �لق�شية و�شلت �ىل مر�حلها �لنهائية و�ملو�شوع 

م�شاألة وقت و�جر�ء�ت ل غري .
فر�ن�س  لوكالة  ه��ادي عبا�س �شرح  ج��و�د  �لعر�قي يف عمان  �ل�شفري  وك��ان 
بر�س يف �ل�شابع من حزير�ن يونيو 2011 �نه يوجد يف �لعر�ق 45 �ردنيا 
تنتظر  موجودة  حمكومن  تبادل  �تفاقية  هناك  �ن  �ىل  م�شري�   ، معتقا 
م�شادقة جمل�س �لنو�ب �لعر�قي للذين تنتهي ن�شف حمكوميتهم وميكن 

�ن ي�شلمو� �ىل بلدهم �لردن لق�شاء باقي فرة حمكوميتهم .

•• عمان-ا ف ب:

قال وزير �خلارجية �لردين نا�شر جودة �ن وفد� �ردنيا �شيتوجه �ىل بغد�د 
خال ��شبوع حلل ق�شية �ملعتقلن �لردنين يف �ل�شجون �لعر�قية ب�شكل 

نهائي .
�ن��ه بخ�شو�س  �ل��ن��و�ب  ملجل�س  يتحدث يف جل�شة  ك��ان  �ل���ذي  ج���ودة  وق���ال 
�ملعتقلن يف �ل�شجون �لعر�قية فان هناك متابعات حثيثة من قبل �حلكومة 
�نه  �لردنية  �لنباء  وكالة  �وردتها  �لتي  ت�شريحاته  يف  و��شاف   . ب�شاأنهم 
مت �لتفاق مع �جلانب �لعر�قي على ت�شكيل وفد ميثل وز�رتي �خلارجية 
و�لعدل للذهاب �ىل بغد�د لجر�ء مباحثات مع �جلانب �لعر�قي حلل هذ� 
�ملو�شوع ب�شكل نهائي . و�و�شح جودة �ن �للجنة �شتذهب �ىل بغد�د خال 

قتلى وجرحى يف جتدد ال�ستباكات ب�سمال لبنان 

�مل�شتوطنن  �أي���دي  على  �لأط��ف��ال 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ن ل ���ش��ي��م��ا ح����و�دث 
�لده�س �ملتكررة . يف غ�شون ذلك، 
ق��ال��ت �ل�����ش��رط��ة �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �أن 
تعر�س  عربيا  �أج���رة  �شيارة  �شائق 
للطعن على �أيدي �شابن يهودين 

يف �لقد�س �لثنن.
فاإن  �لإ�شر�ئيلية  لل�شرطة  ووفقا 
�ل�����ش��اب��ن �ل���ي���ه���ودي���ن ط��ل��ب��ا من 
�ل�����ش��ائ��ق �ل��ع��رب��ي �إي�����ش��ال��ه��م��ا �إىل 
�لقد�س  م�شتوطنة غيلو يف جنوب 
�شيارة  ��شتقا  �أن  وبعد  �ل�شرقية، 
عنق  ع��ل��ى  �شكينا  و���ش��ع��ا  �لأج�����رة 

�ل�شائق.
من  وهو  �لعربي،  �ل�شائق  و�أ�شيب 
�لقد�س  بجنوب  �شفافا  بيت  قرية 
�ل�شرقية، بجروح طفيفة ومت نقله 
يف  ت�شيدك  �شعاريه  م�شت�شفى  �إىل 
�ملدينة، فيما لذ �ليهوديان بالفر�ر 
�إنها  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة  وقالت 
و�أنها  �حل����ادث  يف  حتقيقا  فتحت 
خلفية  على  ي��ك��ون  �أن  ت�شتبعد  ل 

قومية.

�ملا�شي  ن��ي�����ش��ان  �أب���ري���ل   13 ي����وم 
�ن��ت��ق��اد�ت ���ش��دي��دة م��ن حركة  بعد 
�لتحرير �لوطني �لفل�شطيني فتح 
�ملالية  وزي���ر  ��شتقالة  قبوله  �إث���ر 

نبيل ق�شي�س دون �لرجوع �إليه. 

غري �أن حركة �ملقاومة �لإ�شامية 
�لتكليف،  ه����ذ�  �ن���ت���ق���دت  ح��م��ا���س 
���ش��رع��ي مطالبة  غ���ري  و�ع��ت��رت��ه 

•• وا�صنطن-القد�س-وكاالت:

على  �لأم���ريك���ي���ة  �لإد�رة  رح���ب���ت 
ل�شان وزير خارجيتها جون كريي 
بقر�ر �لرئي�س �لفل�شطيني حممود 
عبا�س تكليف رئي�س جامعة نابل�س 
بت�شكيل حكومة  ر�م��ي �حلمد �هلل 
عن  و�أع��رب��ت  ج��دي��دة،  فل�شطينية 
لتحقيق  م��ع��ه  �ل��ت��ع��اون  �أم��ل��ه��ا يف 

�ل�شام يف �ل�شرق �لأو�شط.
�أم�س �لدكتور  وهناأ كريي يف بيان 
عاما   55 �هلل  �حل�����م�����د  ر�م���������ي 
وزر�ء  رئي�س  ليكون  تكليفه  على 
�جلديد،  �لفل�شطينية  �ل�����ش��ل��ط��ة 
حلظة  يف  ي��اأت��ي  تعيينه  �إن  وق����ال 
�أي�شا  ولكنها  بالتحديات،  مليئة 

حلظة �شانحة مهمة . 
و�أ���ش��اف ك��ريي قائا معا، ميكننا 
للتو�شل  �ملفاو�شات  �ختيار طريق 
�شاأنه  �إىل حل �لدولتن �لذي من 
بتحقيق  للفل�شطينين  ي�شمح  �أن 
ومو��شلة  �مل�����ش��روع��ة،  تطلعاتهم 
فل�شطينية  دول���ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ن��اء 
م�شتقلة وذ�ت �شيادة تعي�س ب�شام 
�إىل  و�أمن و�زدهار �قت�شادي جنبا 

جنب مع �إ�شر�ئيل .
و�أ���ش��اد �ل��وزي��ر �لأم��ريك��ي يف بيانه 
مبا �أ�شماها �مل�شاهمات �ل�شتثنائية 
وليته  �ملنتهية  �ل�����وزر�ء  ل��رئ��ي�����س 

�إن ك����ريي ط��ل��ب من  وق����ت ���ش��اب��ق 
عبا�س خال �ت�شال هاتفي بينهما 
�آخر  �شهر�  �إمهاله  �ملا�شي  �جلمعة 
�إطاق  �أج��ل  م��ن  ج��ه��وده  ملو��شلة 

�ملفاو�شات.
م�شاء  �لفل�شطيني  �لرئي�س  وكلف 
�أم�س �لأول �لأكادميي ر�مي �حلمد 
�هلل بتاأليف حكومة جديدة تخلف 
حكومة �شام فيا�س �لذي ��شتقال 

�ل��دك��ت��ور ���ش��ام ف��ي��ا���س، وق���ال �إنه 
موؤ�ش�شات  ل��ب��ن��اء  ك��ل��ل  ب���ا  ع��م��ل 

فل�شطينية فاعلة.
وي�شعى كريي ل�شتئناف �ملفاو�شات 
�ملبا�شرة  �لإ�شر�ئيلية  �لفل�شطينية 
�لتوقف،  ���ش��ن��و�ت م��ن  ث���اث  ب��ع��د 
يذكر  تقدم  �أي  �إح���ر�ز  دون  ولكن 
حماد  من�����ر  وق��������ال  �لآن.  ح���ت���ى 
يف  �لفل�شطيني  �لرئي�س  م�شت�شار 

وطنية  ك��ف��اء�ت  ح��ك��وم��ة  بت�شكيل 
�ل���دوح���ة و�تفاق  �إع����ان  مب��وج��ب 
�ل��ق��اه��رة، �ل��ل��ذي��ن ر���ش��م��ا خريطة 
ط���ري���ق ل��ت��ح��ق��ي��ق �مل�����ش��احل��ة بن 
وف��ت��ح لكنهما ل  ح��رك��ت��ي ح��م��ا���س 

يز�لن حر� على ورق.
با�شم حركة حما�س  �لناطق  وق��ال 
ت��ك��ل��ي��ف �حلمد  �إن  ب���ره���وم  ف����وزي 
�شابقة  لتجارب  ��شتن�شاخ  ه��و  �هلل 
قانونية  وغ������ري  ����ش���رع���ي���ة  غ�����ري 
 . �مل�شاحلة  �ت��ف��اق  م��ع  ويتناق�س 
كما �نتقد �ملتحدث با�شم �حلكومة 
�لنونو  طاهر  �ملقالة  �لفل�شطينية 
�غت�شاب  ب��اأن��ه  وو���ش��ف��ه  �لتكليف 

لل�شلطة على حد قوله.
�لإع����ام  وز�رة  �أع��ل��ن��ت  ذل����ك،  �ىل 
�إعتقلت  �إ�شر�ئيل  �إن  �لفل�شطينية 
خال  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ا  ط���ف���ا   38
�ل�شهر  من  �لأخريين  �لأ�شبوعن 

�ملا�شي .
�أعدته  ت��ق��ري��ر  �ل�����وز�رة يف  وق��ال��ت 
د�ئ��رة �إع��ام �لطفل يف �ل��وز�رة �أن 
�شجون  يف  معتقلن  طفًا   246
تتجاوز  مل  �لإ�شر�ئيلي  �لحتال 
 47 و�أن  ع�شرة،  �لثامنة  �أعمارهم 
طفًا منهم تقل �أعمارهم عن 16 

عاماً .
�شردي  ب�����ش��ك��ل  �ل��ت��ق��ري��ر  وت���ط���رق 
يو�جهها  �ل��ت��ي  �لع���ت���د�ء  حل���الت 

العراق يحذر اإ�سرائيل
 من انتهاك اأجوائه 

•• بغداد-ا ف ب:

حذر �لعر�ق ��شر�ئيل من �نه �شريد على �ي �نتهاك ملجاله �جلوي يف حال 
نفذت �لدولة �لعرية تهديد�تها ب�شرب �ير�ن، موؤكد� �ي�شا �نه لن ي�شمح 
با�شتخد�م جماله ل�شرب �شوريا. ويف �ول حتذير علني من نوعه مل�شوؤول 
عر�قي، قال نائب رئي�س �لوزر�ء ح�شن �ل�شهر�شتاين خال مقابلة ح�شرية 
مع وكالة فر�ن�س بر�س حذرنا ��شر�ئيل من �نها �ذ� �نتهكت جمالنا �جلوي 
�خل�شر�ء  �ملدينة  يف  �لو�قع  مكتبه  يف  و��شاف   . �لعو�قب  �شتتحمل  فانها 

�ملح�شنة ببغد�د �نه جرى بحث هذه 
�لمن  جمل�س  م�شتوى  على  �مل�شالة 
�لعر�ق وجه  �ن  �لوطني، م�شري� �ىل 
����ش��ر�ئ��ي��ل ع���ر دول  حت��ذي��ر�ت��ه �ىل 

تقيم عاقات معها.
���ش��وؤ�ل ح���ول طبيعة  وت��اب��ع رد� ع��ل��ى 
�لرد �لعر�قي يف حال نفذت ��شر�ئيل 
تهديد�تها ب�شرب �ير�ن على خلفية 
�ل��ع��ر�ق من  �ل��ن��ووي ع��ر  برناجمها 
يك�شف عن  ل��ن  �ل��ع��ر�ق  �ن  �ل��و����ش��ح 
ل�شر�ئيل  ي�شمح  ل  ل��ك��ي  فعله  ردة 
�شدد  كما   . بالعتبار  ذلك  تاخذ  بان 
�ل�����ش��ه��ر���ش��ت��اين ع��ل��ى �ن �ل���ع���ر�ق لن 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م جم��ال��ه ل�شرب  ي�����ش��م��ح 

�شوريا �ي�شا، م�شيفا يف �لوقت ذ�ته �ن باده ل ت�شمح با�شتخد�م جمالها 
من  �لير�نين  حذرنا  وقد  �شوريا،  �ىل  �ل�شاح  لنقل  �ر��شيها  �و  �جل��وي 

ذلك، كما طلبنا من �لمريكين عدم ��شتخد�م جمالنا �جلوي و�ر��شينا .
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ن  �لعر�قي  �ل���وزر�ء  نائب رئي�س  �علن  ذل��ك،  م���و�ز�ة  يف 
�كدت لنا �نها لن ت�شمح �بد� بانتهاك �ملجال �جلوي للعر�ق �و �شيادة �لعر�ق 

ل�شرب �ي من جري�ننا .



عربي ودويل

10

الثالثاء   -  4   يونيو    2013 م    -    العـدد    10810
Tuesday   4    June     2013  -  Issue No   10810

اجلي�س الرتكي يرد على اإطالق نار من �شوريا

رو�سيا حتث وا�سنطن لل�سغط على املعار�سة ال�سورية
•• عوا�صم-وكاالت:

�لرو�شية  �لع�����ام  وك���ال���ة  ن��ق��ل��ت 
عن �شريجي ريابكوف نائب وزير 
�خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي ق��ول��ه �م�س 
متار�س  �مل��ت��ح��دة ل  �ل���ولي���ات  �ن 
�ملعار�شة  ع��ل��ى  ك��اف��ي��ة  ���ش��غ��وط��ا 
موؤمتر  يف  ت�شارك  حتى  �ل�شورية 
مو�شكو  حت�����اول  �ل�����ذي  �ل�������ش���ام 
تتخلى  و�ن  تنظيمه  وو����ش��ن��ط��ن 
عن �شرط رحيل �لرئي�س �ل�شوري 

ب�شار �ل�شد.
و�أعلنت رو�شيا و�لوليات �ملتحدة 
يف �ل�����ش��اب��ع م��ن م��اي��و �ي���ار �نهما 
�ل�شد  حكومة  جمع  ���ش��ت��ح��اولن 
و�ملعار�شة �ل�شورية معا يف موؤمتر 
يف  �ل�����ش��ر�ع  لن��ه��اء  ي�شعى  دويل 
موعد�  يحدد�  مل  لكنهما  �شوريا 

له.
ريابكوف  ع���ن  �ل���وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
�لوليات  نظرنا  وجهة  من  قوله 
جهد�  بالتاأكيد  تبذل  ل  �ملتحدة 
على  بال�شغط  يتعلق  فيما  كافيا 
حت�شر  حتى  �ل�شورية  �ملعار�شة 

�ملوؤمتر �لدويل.
و�أ�شاف �ن �لوليات �ملتحدة يجب 
حتدد  ب��ان  للمعار�شة  ت�شمح  �ل 
م��ه��ا وت��ف��ر���س ���ش��روط��ا. و�أه���م 
رحيل  �ل�����ش��روط..م��ط��ل��ب  ه����ذه 

�لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ل�شد.
وقال �لئتاف �ل�شوري �ملعار�س 
�و�خ������ر �ل�����ش��ه��ر �مل���ا����ش���ي �ن����ه لن 

اأمريكا تبداأ حماكمة 
م�سرب وثائق ويكيليك�ض 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �م�����س يف  ب����د�أت 
�لأم����ريك����ي����ة حم���اك���م���ة �جل���ن���دي 
بر�ديل مانينغ �ملتهم بت�شريب �آلف 
و�لع�شكرية  �لدبلوما�شية  �لوثائق 
�ل�شرية �إىل موقع ويكيليك�س منذ 
�ملحاكمة  و�شتجري  �شنو�ت  ث��اث 
يف ق�����اع�����دة ف�������ورت م���ي���د ب���ولي���ة 
م��ريي��ان��د، و�ل��ت��ي ت��ق��ع ن��ح��و 50 
و��شنطن،  �شرق  �شمال  كيلومر� 
جل�شاتها  ت�شتمر  �أن  �ملحتمل  ومن 
طيلة �ل�شيف وتاأتي �ملحاكمة بعد 
بر�ديل  �عتقال  من  �شنو�ت  ث��اث 
يدعو  �أن  ينتظر  كما  )25 عاما(، 
�لدعاء نحو مائة �شخ�س لاإدلء 
ب�شهاد�تهم يف �لق�شية، �لتي تعتر 
تاريخ  يف  ت�����ش��ري��ب  ع��م��ل��ي��ة  �أك�����ر 

�لوليات �ملتحدة.
�ل�شحافة  �أن  م���ن  �ل���رغ���م  وع��ل��ى 
ف������اإن بع�س  �مل���ح���اك���م���ة،  ���ش��ت��ت��اب��ع 
�جل��ل�����ش��ات ���ش��ت��ك��ون م��غ��ل��ق��ة لأن���ه 
تو�شف  دلئ���ل  ع��ر���س  فيها  �شيتم 
�لقومي  بالأمن  عاقة  ذ�ت  باأنها 
�لأم������ريك������ي وك��������ان م���ان���ي���ن���غ قد 
مايو-�أيار  يف  �ل���ع���ر�ق  يف  �ع��ت��ق��ل 
حملا  يعمل  ك��ان  حيث   2010

��شتخبار�تيا ع�شكريا.
ويف مر�حل �لتحقيق �لأويل معه، 
ع��ر���س م��ان��ي��ن��غ �لع�����ر�ف بع�شر 
ت��ه��م م��ن�����ش��وب��ة �إل���ي���ه، م��ن��ه��ا خرق 
�لتهم  وهي  �لع�شكري،  �لن�شباط 
�إىل  ت���ق���وده  �أن  �مل��م��ك��ن  �ل��ت��ي م���ن 
متت  �إذ�  لكن  ع��ام��ا،   20 �ل�شجن 
�إد�نته بكل �لتهم �ملوجهة �إليه فاإن 
عليه  �حل��ك��م  يتم  �أن  �ملحتمل  م��ن 

بال�شجن مدى �حلياة.

�أ�شلحة  �لنارية من  من �لر�شقات 
ع�شكرية  �آل���ي���ة  ب���اجت���اه  خ��ف��ي��ف��ة 
�لأول  �أم�س  تقوم  كانت  م�شفحة 
با�شا  قرية ح�شيب  ق��رب  ب��دوري��ة 

يف منطقة �ألتينوزو �حلدودية.
�إط��اق �لنار كان  �إن  وقال �لبيان 
مل  �لركية  �لآلية  و�إن  ع�شو�ئياً، 
�لنار  مطلقي  �أن  و�أ���ش��اف  ت�شب 
فّرو� �إىل عمق �لأر��شي �ل�شورية 
بعد �أن رّدت �لقو�ت �لركية على 
�ل��ن��ري�ن ومل  على م�شدر  �ل��ف��ور 

ي�شقط �شحايا يف �حلادث.

�ل  �ل�شام  حم��ادث��ات  يف  ي�شارك 
�ىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  م���وع���د  و����ش���ع  �ذ� 
�ل�شد  مبوجبها  يتخلى  ت�شوية 

عن �ل�شلطة.
ورو���ش��ي��ا ه��ي �أك���ر د�ع���م لا�شد 
�أودى بحياة  خال �ل�شر�ع �لذي 
�ل��ف��ا م��ن��ذ مار�س   80 �أك����ر م��ن 
ترف�س  وه���ي   2012 ع���ام  �ذ�ر 
�ل��ع��ق��وب��ات ك��م��ا ����ش��ت��خ��دم��ت هي 
و�ل�شن حق �لنق�س �لفيتو �شد 
�لمن  جمل�س  يف  ق���ر�ر�ت  ثاثة 
�لتابع لامم �ملتحدة كانت �شتزيد 

�ل�شغط على حكومة �ل�شد.
�لركي،  �جل��ي�����س  ق���ال  م��ي��د�ن��ي��ا 
نري�ن  م�شدر  على  رّد  �إن���ه  �م�����س 
�ل�شوري  �جل���ان���ب  م���ن  �ن��ط��ل��ق��ت 
�مل�شّفحة  �آل��ي��ات��ه  �إح����دى  ب��اجت��اه 
هاتاي  �إق���ل���ي���م  يف  دوري������ة  خ����ال 
�شقوط  دون  م��ن  ت��رك��ي��ا،  ج��ن��وب 

�شحايا.
�لركية  زم���ان  �شحيفة  ون��ق��ل��ت 
ع����ن �جل���ي�������س �ل����رك����ي ق���ول���ه يف 
بيان، �إن بن 8 �إىل 10 م�شلحن 
يف �لأر��شي �ل�شورية �أطلقو� عدد�ً 

اأردوغان يبقي على جولته يف املغرب العربي 
•• ا�صطنبول-ا ف ب:

�ب��ق��ى رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �ل��رك��ي رج���ب طيب 
�ملغرب  ب��رن��ام��ج ج��ول��ت��ه يف  ع��ل��ى  �ردوغ�������ان 
حلكومته  �ملعادية  �لتظاهر�ت  رغ��م  �لعربي 
�ي��ام، ومن  و�لتي ت�شهدها تركيا منذ ثاثة 
�شتنقله  �لتي  �لطائرة  ي�شتقل  �ن  �ملفر�س 
�علن  �ملغرب قبل ظهر �لثنن، ح�شبما  �ىل 

م�شوؤول يف مكتبه.
هويته  عن  �لك�شف  ر�ف�شا  �مل�شوؤول  و��شاف 
�ىل  ومنه  �مل��غ��رب  �ىل  �شيتوجه  �ردوغ���ان  �ن 

�جلز�ئر وتون�س على �ن مي�شي ليلة يف كل 
بلد ، قبل �ن يعود �ىل تركيا �خلمي�س.

ب��ي��ان �ن رئي�س  �ردوغ�����ان يف  و�ع��ل��ن م��ك��ت��ب 
�لوزر�ء �شيجري حمادثات مع م�شوؤولن من 
هذه �لدول �لثاث حول �لعاقات �ل�شيا�شية 
و�لقت�شادية و�لثقافية مع تركيا بال�شافة 
�ىل �لتطور�ت �لقليمية و�لدولية و�شي�شارك 
�ردوغان يف �جتماعات لرجال �عمال على �ن 
ملجل�س  �لول  �لج��ت��م��اع  ت��ون�����س  يف  يح�شر 

�لتعاون �ل�شر�تيجي �لركي �لتون�شي.
�ردوغ�����ان يف وق���ت ت�شهد فيه  وت��ات��ي ج��ول��ة 

�شابق  ل  للحكومة  معادية  تظاهر�ت  تركيا 
لها منذ تويل حزب �لعد�لة و�لتنمية بزعامة 

�ردوغان �حلكم يف 2002.
وب��ع��د �ن ب���د�ت �ل��ت��ظ��اه��ر�ت �ح��ت��ج��اج��ا على 
ع���ق���اري يت�شمن ه���دم ح��دي��ق��ة يف  م�����ش��روع 
و�شط ��شطنبول، حتولت �ىل حركة �حتجاج 
�لقمع  �عمال  �ثر  و��شع �شد �حلزب �حلاكم 
بدء  عند  �ل�شرطة  مار�شتها  �ل��ت��ي  �لعنيفة 
�ل��ت��ظ��اه��ر�ت وي��ت��ه��م �مل��ت��ظ��اه��رون �ردوغ����ان 
�ىل  �ل��ب��اد  حتويل  �ىل  وبال�شعي  بالت�شلط 

نظام ��شامي.

•• االأنبار-وكاالت:

و�لأنبار  ب��غ��د�د  ب��ن  �لعر�قين  تنقل  حركة  �أ�شبحت 
�شبه متوقفة بعد قيام جماميع م�شلحة ترتدي �لزي 
�لع�شكري بقتل مو�طنن من �لأنبار �أثناء ذهابهم �إىل 
بقتل  �لعر�قية  �حلكومة  �لأن��ب��ار  �أه��ايل  ويتهم  بغد�د. 
�مل�شلحة  �ملجاميع  ه��ذه  ور�ء  وباأنها  �أبنائهم،  من  ع��دد 
�ل��ت��ي ت��ر�ق��ب �ل�����ش��ي��ار�ت �ل��ق��ادم��ة م��ن �لأن���ب���ار باجتاه 

بغد�د.
�ملنطقة  يف  �لعمومي  �لنقل  ���ش��ي��ار�ت  �شائقو  وي��ع��اين 
�شبح �لبطالة لتوقف حركة �مل�شافرين، كما توقف عن 
�لدر��شة عدد كبري من طلبة �لأنبار �لذين يدر�شون يف 

جامعات حكومية و�أهلية ببغد�د. 
على  �لعمل  �إىل  �جل��ب��ار  عبد  فا�شل  �ل�شائق  و��شطر 
على  يعمل  ك��ان  بعدما  �لأن��ب��ار  يف  �لد�خلية  �خلطوط 
عبد  وق���ال  �شنة.  ع�شرة  خلم�س  �خل��ارج��ي��ة  �خل��ط��وط 
خط  على  �مل�شافرين  لنقل  �شيارة  ميتلك  �إن��ه  �جل��ب��ار 
بغد�د �لأنبار لكنه حّول عمله �إىل د�خل �ملدينة فقط، 

�لقتل على  و�خل��وف من  ي�شكن طريقنا  �أ�شبح  فاملوت 
�لهوية �أ�شبح ي�شيطر على �أبناء �لأنبار خا�شة و�أن من 
يقومون بهذ� �لفعل يتبعون �حلكومة ويرتدون �لزي 
 . للحكومة  تابعة  �أمنية  �شيار�ت  وي�شتقلون  �لع�شكري 
ويقول �إنه مل يعد هناك م�شافرون �شوى عنا�شر �لقو�ت 
�لأمنية ومنت�شبن للدو�ئر �حلكومية من �شكان بغد�د. 
ويروي عبد �جلبار �أحد �ملو�قف �لتي تعر�س لها قائا 
ح�شل ذ�ت مرة �أن �ت�شل بي �شديق يعمل على طريق 
وكنت على  بالركاب  �أع��ود  �أن  و�أخ���رين  �لأن��ب��ار  بغد�د 
تقتاد  ع�شكرية  م��ف��رزة  هناك  �أن  و�أك���د  ب��غ��د�د  م�شارف 
�مل�شافرين على �لهوية فاتفق �مل�شافرون �لذين معي �أن 
�أنزلهم عند م�شارف مدينة بغد�د و�أعود �أدر�جي لأنهم 
لي�شو� من �أهايل �لأنبار وكانو� من �لإخوة �لأكر�د ولن 
�أقتل،  ل  حتى  وذل��ك  �لع�شكرية  �مل��ف��رزة  لهم  تتعر�س 
عن  �لنائب  نفى  ب��دوره   . بن�شيحتهم  عملت  وبالفعل 
دولة �لقانون �لتي يتزعمها رئي�س �لوزر�ء نوري �ملالكي 
�أهايل  ��شتهد�ف  ور�ء  �حلكومة  وق��وف  �للبان  ���ش��ادق 

�لأنبار �لقادمن �إىل بغد�د .

•• بريوت-يو بي اأي:

�لذي  �للبناين  �لنيابي  و�لتغيري  �ل���ش��اح  تكتل  ق��دم 
�لنائب مي�شال عون �م�س طعنا بقر�ر جمل�س  يتزعمه 

�لنو�ب �ل�شبوع �ملا�شي متديد وليته 17 �شهر�.
�لذي  كنعان  �ب��ر�ه��ي��م  �لنائب  �لتكتل  �شر  �أم���ن  وق���ال 
قاطع تكتله �جلل�شة �لنيابية يوم �جلمعة �ملا�شي ،و�لتي 
�أقر فيها متديد ولية �ملجل�س ، بعد تقدمي نو�ب �لتكتل 
�ودعنا  �لد�شتوري  �ملجل�س  �أم��ام  �لتمديد  بقانون  طعنا 
ق�شية �لدميوقر�طية يف لبنان بيد �ملجل�س �لد�شتوري 

�لذي ل ترد �أحكامه.
�ل��ذي عار�س  ك��ان تكتله �لوحيد  �ل��ذي  و�أ���ش��اف كنعان 
كنو�ب  نحن  لل�شحافين   ت�شريح  يف  للنو�ب  �لتمديد 
�شيا�شية  ولي�س  د�شتورية  خلفية  على  �لطعن  قدمنا 
ونعتر �أن هذه �للحظة تاريخية و�لأمانة يف يد �ملجل�س 
 ، و�ل��د���ش��ت��ور  للعد�لة  ينت�شر  �أن  ونتمنى  �ل��د���ش��ت��وري، 
باجتهاد�ت  ومعلل  متما�شك  �لطعن  �أن  على  م�����ش��دد� 
من �ملجل�س �لد�شتوري وكان رئي�س �جلمهورية مي�شال 
�أمام  �لتمديد  بقر�ر  �ملا�شي طعنا  �ل�شبت  قدم  �شليمان 

�ملجل�س �لد�شتوري.

•• ايكاترييبورغ-ا ف ب:

لعقد قمة جت��ري يف ظل  ورو���ش��ي��ا  �لوروب����ي  يلتقي �لحت���اد 
رفع �حلظر �لوروبي عن �ل�شلحة ملقاتلي �ملعار�شة �ل�شورية 
وحماولت بروك�شل للحد من هيمنة مو�شكو على �مد�د�تها 
حتى  بوتن  فادميري  �لرو�شي  �لرئي�س  وي�شتقبل  �لغاز  من 
�ليوم �لثاثاء رئي�س جمل�س �لحت��اد �لوروب��ي هريمان فان 
باروزو  مانويل  جوزيه  �لوروب��ي��ة  �ملفو�شية  ورئي�س  رومبوي 
م�شافة  على  �لور�ل  يف  �ل�شناعية  �يكاتريينبورغ  مدينة  يف 

مو�شكو. �شرق  كلم   1500
غري �ن �ملحللن ل يتوقعون �حر�ز �لكثري من �لتقدم يف هذه 

�ملناق�شات.
وقالت ماريا ليبمان من مركز كارنيغي يف مو�شكو �ن عاقاتنا 
م��ع �وروب����ا ه��ي ح��ال��ي��ا �ل����ش���و�أ خ���ال حقبة م��ا ب��ع��د �لحتاد 

�ل�شوفياتي بكاملها .
�ل�شعب  من  و�شيكون  �لقمة  على  �شينعك�س  ذل��ك  �ن  وتابعت 
�حر�ز تقدم بالن�شبة للمو��شيع �ملدرجة على جدول �لعمال 

.
ودية  �ل��دو�م  على  وبروك�شل  مو�شكو  بن  �لعاقات  تكن  ومل 
منذ و�شول بوتن �ىل �ل�شلطة عام 2000 وهو م�شمم على 
 ، �ليه  �ملوجهة  �لغربية  زيادة نفوذ رو�شيا وجتاهل �لنتقاد�ت 
لكن مع �ندلع �لنز�ع يف �شوريا تدهورت �لعاقات �كر من �ي 

وقت م�شى حيث دعم �لحتاد �لوروبي �ملعار�شة فيما �شاندت 
مو�شكو نظام �لرئي�س ب�شار �ل�شد وقال �ل�شفري �لرو�شي لدى 
�لحتاد �لوروبي فادميري ت�شيجوف مع �قر�ب موعد �لقمة 

�ن �شوريا �شتكون يف ر�أ�س قائمة �ملو��شيع خال �ملفاو�شات .
ور�أى �ن ق���ر�ر �لحت���اد �لوروب����ي رف��ع �حل��ظ��ر ع��ن �ل�شلحة 
�ملعار�شة  �ىل  مبا�شرة  ����ش��ارة  ه��و  �من��ا  �ملعار�شة  �ىل  �ملوجهة 
�مل�شلحة مفادها �ن كل ما يتحتم عليهم �لقيام به هو �لنتظار 

قليا و�شتبد�أ �ل�شلحة بالتدفق .
وم�شى وزير �لدفاع �شريغي �شويغو �بعد من ذلك م�شري� �ىل 
�ن هذه �ملبادرة تطلق �لعنان ملو�شكو لت�شليم ��شلحة �ىل نظام 

دم�شق.

قمة اأوروبية رو�سية ملناق�سة التباينات 

املوت يكمن بني بغداد والأنبار 

الطعن بتمديد ولية الربملان اللبناين

برلني قلقة من الو�سع يف تركيا 

•• وا�صنطن-وكاالت:

بركيا  �لح���ت���ج���اج���ات  �ح���ت���ل���ت 
م�����ش��اح��ة و����ش��ع��ة يف �ل��ع��دي��د من 
�ل�شحف �لأمريكية �لتي تناولتها 
يف تقاريرها �خلرية وتعليقاتها. 
و�أج���م���ع���ت ه�����ذه �ل�����ش��ح��ف على 
�أث����ار  �ل�����ذي  �مل��ب��ا���ش��ر  �ل�����ش��ب��ب  �أن 
�لح����ت����ج����اج����ات، وه������و حم���اول���ة 
�حل��ك��وم��ة حت��وي��ل ح��دي��ق��ة عامة 
�إىل مبان جتارية، ل يف�شر وحده 

دو�فع �لحتجاجات.
وق��ال��ت ل��و���س �أجن��ل��و���س ت��امي��ز �إن 
ه�����ذه �لح���ت���ج���اج���ات ت�����ش��ري �إىل 
�لتي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل��ت��ح��دي��ات  �أن 
ت��ت��ج��اوز �حلديقة  ت��رك��ي��ا  ت��و�ج��ه 
�ل�شيا�شات  �إىل  باإ�شطنبول  �لعامة 
و�ل�شيا�شية  و�لدينية  �لجتماعية 

�لكرى.
وذك���رت جملة ت��امي �أن���ه ي��ب��دو �أن 
هذه �لحتجاجات ��شتغلت ق�شية 
�حلديقة ك�شبب لتح�شد عليه كل 
جميع  بها  ت�شعر  �ل��ت��ي  مطالبها 

�ملجموعات �ملعار�شة للحكومة.
و�أ�شارت �إىل ما �عترته �لت�شييق 
على �حلريات �ل�شحفية، وموجة 
�ملحمومة،  �مل��ع��م��اري��ة  �لإن�����ش��اء�ت 
�خلمور،  ��شتخد�م  تقييد  وقانون 
�ل�����ذي يقيد  �ل���ق���ان���ون  وم�������ش���روع 
مع  �حلكومة  وتعامل  �لإجها�س، 
�حل���رب ب�����ش��وري��ا، و�ع��ت��ق��ال �آلف 
�ل��ن�����ش��ط��اء �لأك��������ر�د، وحم�����اولت 
رئي�س �لوزر�ء رجب طيب �أردوغان 
تغيري �لد�شتور لتعزيز �شاحيات 

و�لر�شح  �جل���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������س 
  .2014 ب��ان��ت��خ��اب��ات  ل��ل��رئ��ا���ش��ة 
�لح��ت��ج��اج��ات مبيد�ن  �إن  وق��ال��ت 
لي�شت  ب��اإ���ش��ط��ن��ب��ول  �ل���ش��ت��ق��ال 
�حتجاجات  ج����رت  ف��ق��د  ج���دي���دة 
عديدة خال �لعام �ملا�شي، �إل �أن 
�حلالية  ب��الح��ت��ج��اج��ات  �جل��دي��د 

هو �أنها كبرية وو��شعة �لنطاق.
�شاين�س  ك���ري�������ش���ت���ي���ان  ون�������ش���رت 
�أنطاكيا  م���ن  ت��ق��ري��ر�  م��ون��ي��ت��ور 
�ل�����ت�����ي �����ش����ه����دت ه������ي �لأخ����������رى 
�ح��ت��ج��اج��ات ح��ا���ش��دة ل��ت��وؤك��د �أن 
�حلديقة  ح��ول  �حلكومي  �ل��ق��ر�ر 
باإ�شطنبول كان �شببا ثانويا يف كل 

مهم�شة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  باملجموعات 
و�ل�شعي  �لأك���ر�د،  مثل  �ل�شابق  يف 
لإن�����ه�����اء �حل�������رب ����ش���د �لأك��������ر�د 

�لنف�شالين.
وقالت نيويورك تاميز �إن ��شتمر�ر 
�لحتجاجات رمبا ي�شر بال�شياحة 
�لتي ��شتهرت بها تركيا، وبالطلب 
�ل���ذي ط��ال عليه �لزمن  �ل��رك��ي 
ل��ان�����ش��م��ام ل��ع�����ش��وي��ة �لحت�����اد 
�لأوروبي و�لذي كان ُيتوقع له �أن 
خال  �لأم����ام  �إىل  خ��ط��وة  يخطو 

هذ� �ل�شهر.
�لتي  �ل�����ش��ح��ف  ج��م��ي��ع  و�أوردت 
ت���ن���اول���ت ه����ذه �لح���ت���ج���اج���ات �أن 

�ل�شحيفة  وق��ال��ت  �لح��ت��ج��اج��ات 
�لأت�������ر�ك  م����ن  ك���ب���رية  ن�����ش��ب��ة  �إن 
�شيا�شات  نفوذ  تز�يد  من  تخ�شى 
ون�شبت  �ملحافظن  �لإ���ش��ام��ي��ن 
�إن  ق��ول��ه��م  �مل��و�ط��ن��ن  بع�س  �إيل 
�ل�شيطرة  حت��اول  �ل�شيا�شات  هذه 
حياتهم  �أ���ش��ال��ي��ب  خ���ي���ار�ت  ع��ل��ى 

�ل�شخ�شية.
�لأمريكية  �ل�����ش��ح��ف  ت��ن�����س  ومل 
�لنجاحات  �إىل  �لنتباه  تلفت  �أن 
�ل��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا حكومة  �ل��ك��ب��رية 
حزب �لعد�لة و�لتنمية �لإ�شامية 
وتقييد  �لق����ت���������ش����اد  جم������ال  يف 
و�لهتمام  �ل��ع�����ش��ك��ري��ن،  ���ش��ل��ط��ة 

تز�ل  ل  و�لتنمية  �لعد�لة  �شعبية 
نزوعه  يكبح  �إذ� مل  �أن��ه  �إل  قوية، 
�لتعبري  ح��ري��ات  ع��ل��ى  للت�شييق 
�لحتياجات  وت��ل��ب��ي��ة  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�ملتباينة للمو�طنن، فلن ي�شتطيع 

�حلفاظ على هذه �ل�شعبية.
�ل��رئ��ي�����س �لركي  دع���ا  ذل���ك،  �ىل 
بعد  �ل���ه���دوء  �ىل  غ���ول  ع��ب��د �هلل 
�لعنيفة بن  �مل��و�ج��ه��ات  �ي���ام م��ن 
مناه�شن  ومتظاهرين  �ل�شرطة 
ر����ش���ال���ة  �ن  ق����ائ����ا  ل���ل���ح���ك���وم���ة 

�ملتظاهرين و�شلت .
�نباء �لنا�شول عن  ونقلت وكالة 
غ���ول ق��ول��ه يف �ل��ي��وم �ل���ر�ب���ع من 
للحكومة  �ملناه�شة  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت 
ت��ع��ن��ي فقط  ل  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة 
�لر�شائل  م�����ش��ي��ف��ا  �ن���ت���خ���اب���ات 
�ل���ت���ي وج���ه���ت ب��ن��و�ي��ا ح�����ش��ن��ة قد 
و���ش��ل��ت . وك�����ان رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 
رج���ب ط��ي��ب �ردوغ������ان ق���د �شرح 
م��ر�ر� �ن �ملتظاهرين حتت تاثري 
جمموعات متطرفة و�ن عليهم �ن 
يعرو� عن ��شتنكارهم يف �شناديق 
�لق��ر�ع ، وحثهم على و�شع حد 

للتظاهر�ت على �لفور.
جميع  �دع����������و  غ��������ول  و���������ش�������اف 
�لقو�نن  �ح���ر�م  �ىل  �مل��و�ط��ن��ن 
و�ل���ت���ع���ب���ري ع�����ن �ع���ر�����ش���ات���ه���م 
و�ر�ئهم بطريقة �شلمية كما فعلو� 
يف �ل�شابق . كما دعاهم �ىل �حلذر 
�لتي  �ل�شرعية  �ملنظمات غري  من 
من  وح���ذر  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت.  ت�شتغل 
ب�شورة  ت�شر  �ن  �عمال ميكن  �ي 

تركيا.

الرئي�س الرتكي يدعو املتظاهرين اإىل الهدوء 

املعار�سة الرتكية ا�ستغلت احلديقة لدوافع �سيا�سية

ليبيا تطعن بحكم اجلنائية ب�ساأن �سيف الإ�سالم 
•• طرابل�س-وكاالت:

قال وزير �لعدل �لليبي �شاح �ملرغني �إن باده �شتطعن يف حكم �أ�شدرته �ملحكمة �جلنائية �لدولية يق�شي بت�شليم 
�شيف �لإ�شام �لقذ�يف �إىل هذه �ملحكمة، موؤكد� �أن ليبيا قادرة على �إجر�ء حماكمات عادلة، وذلك بعد �أن جددت 

مت�شكها يف وقت �شابق مبحاكمة �شيف �لإ�شام على �أر��شيها.
و�أ�شاف �ملرغني يف موؤمتر �شحفي م�شرك مع رئي�س �لوزر�ء علي زيد�ن �أن �لطعن �شيتم خال �ملهلة �لقانونية 
�ملحددة يف خم�شة �أيام �عتبار� من تاريخ �شدوره، مو�شحا �أن فريقا ي�شم خر�ء ليبين ودولين يعكف على حت�شري 
�ل�شتئناف . و�أكد �لوزير �أن ليبيا �شتقدم ما يلزم لإقناع �ملحكمة �جلنائية �لدولية باأنها قادرة على �إجر�ء حماكمات 

عادلة وفقا للمعايري �لدولية، لفتا �إىل �أنه �شيتم توفري كافة �ل�شمانات لذلك.
وحتر�س �حلكومة �لليبية على حماكمة �أن�شار �لقذ�يف يف �لد�خل كي يثبتو� لليبين �أن من �شاعد على بقاء �لعقيد 
�لليبي يف �ل�شلطة 42 عاما تتم معاقبته، �إل �أن �ملد�فعن عن حقوق �لإن�شان يخ�شون �أن يوؤدي �شعف �حلكم و�شيادة 

�لقانون يف ليبيا �إىل عدم تلبية �لإجر�ء�ت �لقانونية �لدولية.

•• برلني-ا ف ب:

قائلة  تركيا  و�لتهدئة يف  �حل��و�ر  �م�س �ىل  �ملانيا  دعت 
�ن  نف�شه  �لوقت  يف  و�ع��ت��رت  بقلق  �لو�شع  تتابع  �نها 
هذه �لحد�ث ل توؤثر على حمادثات �ن�شمام �نقرة �ىل 
�لحتاد �لوروبي وقال �لناطق با�شم �حلكومة �لملانية 
�شوؤ�ل  على  رد�  �شحايف  موؤمتر  خ��ال  �شيرت  �شتيفن 
ح���ول �ل��ت��ظ��اه��ر�ت ���ش��د ح��ك��وم��ة رج���ب ط��ي��ب �ردوغ����ان 
وقمعها من قبل �ل�شرطة �ن برلن تتابع تطور �لو�شع 
و�لتظاهر�ت  �ل��ر�أي  �ن حرية  و��شاف   . بقلق  تركيا  يف 
د�ع��ي��ا كل  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  �ل��ن��ظ��ام  ��شا�شي يف  هما ح��ق 

�لطر�ف �ىل �لتعقل و�حلو�ر و�لتهدئة .
وح��ول ���ش��وؤ�ل ملعرفة ما �ذ� كانت ه��ذه �لح���د�ث ميكن 
�ن ت��رك �ث���ر� على �مل��ف��او���ش��ات �جل��اري��ة ب��ن �لحتاد 
�لوروب�����ي وت��رك��ي��ا م��ن �ج���ل �ن�����ش��م��ام �ن��ق��رة، ك���ان رده 

بالنفي وق��ال ذلك لي�س له �ثر على �ملحادثات، ل �رى 
�ي ر�بط مبا�شر بن �لمرين.

وعر �ملتظاهرون �لتر�ك عن ت�شميمهم على مو��شلة 
حتركهم يف �ليوم �لر�بع على �لتو�يل للتظاهر�ت �شد 
حكومة �ردوغ��ان �ل��ذي غ��ادر �لباد يف جولة على دول 
�ملغرب �لعربي ت�شتمر �ربعة �يام وحث �لرئي�س �لركي 
عبد �هلل غول �ملتظاهرين على وقف حتركهم موؤكد� �ن 
ر�شالتهم قد و�شلت. ويف �شباط-فر�ير �بدت �مل�شت�شارة 
ف�شل جديد  لفتح  ت��اي��ي��ده��ا  م��ريك��ل  �ن��غ��ي��ا  �لمل��ان��ي��ة 
�لن�����ش��م��ام �ىل �لحتاد  �ج��ل  م��ف��او���ش��ات تركيا م��ن  يف 
�لوروبي موؤكدة يف �لوقت نف�شه �نها م�شككة �ز�ء نتيجة 
ذلك وبد�أت تركيا يف 2005 مفاو�شات �لن�شمام �ىل 
�لحت����اد �لوروب�����ي ل��ك��ن �مل��ح��ادث��ات م��ت��ع��رة م��ن��ذ ذلك 
�حلن ب�شبب معار�شة دول �وروبية مثل فرن�شا و�ملانيا 

لن�شمام تركيا �لكامل �ىل �لحتاد.
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متديد حب�ض قاتلي اجلندي الربيطاين حمامي برل�سكوين يطالب بتربئته يف ق�سية روبي
•• لندن-يو بي اأي:

مايكل  �ملا�شي،  �ل�شهر  ريغبي  يل  �جل��ن��دي  لقاتلي  �لحتياطي  �حلب�س  �م�����س،  ل��ن��دن،  يف  حمكمتان  م���ّددت 
�أديبولجو ومايكل �أديبو�يل، فيما طلب �لأول من �ملحكمة تعريفه با�شم �ملجاهد �أبو حمزة و�أمرت حمكمة 
�إىل  و�أحالته  �شاعة   48 ملدة  عاماً(   28( لأديبولجو  �لحتياطي  �حلب�س  بتمديد  لندن  و�شط  و�شتمن�شر 
حمكمة �أولد بيلي ملو�جهة تهم قتل �جلندي ريغبي، وحماولة قتل �ثنن من رجال �ل�شرطة، وحيازة �شاح 
ناري بق�شد �لعنف. ومثل �أديبو�يل، �لبالغ من �لعمر 22 عاماً، �أمام حمكمة �أولد بيلي يف لندن عر �لفيديو، 
�أديبولجو  وك��ان  �حل��ايل.  حزير�ن-يونيو  من  و�لع�شرين  �لثامن  حتى  �لحتياطي  حب�شه  بتمديد  و�أم��رت 
و�أديبو�يل، وهما م�شلمان بريطانيان من �أ�شول نيجريية، �أُ�شيبا بجروح بنري�ن �ل�شرطة �لريطانية بعد �أن 
حاول مهاجمتها يف �أعقاب قيامهما بقتل �جلندي ريغبي يف حي ووليت�س �لو�قع جنوب �شرق لندن يوم �لثاين 
و�لع�شرين من �أيار-مايو �ملا�شي، وجرى نقلهما �إىل �مل�شت�شفى للعاج. وقامت �ل�شرطة �لريطانية باحتجاز 

�لرجلن بعد خروجهما من �مل�شت�شفى �لأ�شبوع �ملا�شي و�تهامهما بقتل �جلندي ريغبي.

•• روما-يو بي اأي:

ط��ل��ب حم���ام���ي �ل����دف����اع ع���ن رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 
من  برل�شكوين،  �شيلفيو  �لأ���ش��ب��ق،  �لإي��ط��ايل 
حم��ك��م��ة م��ي��ان��و ت���رئ���ة م��وك��ل��ه م���ن �لتهم 
�ملوجهة �إليه يف ق�شية ��شتغال قا�شر ، موؤكد�ً 
�أن �جلرمية �لتي يتهم بارتكابها ل �أ�شا�س لها 
عن  لاأنباء  �لإيطالية  )�أن�شا(  وكالة  ونقلت   .
مطالبته  غيديني،  نيكولو  �ل��دف��اع،  حم��ام��ي 
برل�شكوين،  ب��ت��رئ��ة  م��ي��ان��و  حم��ك��م��ة  �م�����س 
يتهم  �ل���ت���ي  �مل���زع���وم���ة  �جل���رمي���ة  �أن  ب��ح��ج��ة 
. و�أ����ش���اف غيديني  ل��ه��ا  �أ���ش��ا���س  ب��ارت��ك��اب��ه��ا ل 

�ل�شرطة. وكان  م��رك��ز  م��ن  ن��ف��وذه لإخ��ر�ج��ه��ا 
�أيار-مايو   13 يف  ط��ل��ب،  �لإي���ط���ايل  �لدع�����اء 
�ملا�شي، �ل�شجن 6 �شنو�ت لرل�شكوين، ومنعه 
من �لر�ّشح لأي من�شب حكومي مدى �حلياة، 
��شتئناف  حمكمة  وك��ان��ت  عينها  �لق�شية  يف 
�إيطالية �أّيدت، يف 10 �أيار-مايو �ملا�شي، حكماً 
بق�شية  �شنو�ت   4 برل�شكوين  بحب�س  يق�شي 
بالتهرب  فيها  �ملتهم  �لتلفزيوين  �لبث  حقوق 
للتحقيق  برل�شكوين  يخ�شع  كما  �ل�شريبي 
�أمام نيابة نابويل بتهمة �شر�ء �أو ر�شوة �شيناتور 
�لوزر�ء  رئي�س  2006 لإ�شقاط حكومة  �لعام 

�لإيطايل �لأ�شبق، رومانو برودي.

جرمية  عام  م�شوؤول  �أفعال  �عتبار  عدم  ميكن 
، يف �إ�شارة منه �إىل ��شتخد�م برل�شكوين نفوذه 
لإخر�ج كرمية �ملحروق، �ملعروفة با�شم روبي ، 
من مركز لل�شرطة، حيث كانت حتتجز بتهمة 
وهي   ،2010 �أي��ار-م��اي��و  �أو�خ����ر  يف  �ل�شرقة 
�أنها ب��درت عنه لأن��ه ظن  �أّك��د غيديني  �أف��ع��ال 
خطاأ �أن روبي هي �أحد �أقرباء �لرئي�س �مل�شري 
�آنذ�ك، ح�شني مبارك، مو�شحاً �أنه �أر�د جتّنب 
�أزمة مع م�شر. و�أ�شار �إىل �أن �أفعال برل�شكوين 
ومن  �إن�شانية  �أع��م��ال  جم���ّرد  �عتبارها  ميكن 
جهته، جدد �ملدعون �ملطالبة بال�شجن 6 �أعو�م 
ول�شتغال  قا�شر،  لإ�شتغال  لرل�شكوين، 

لتون�س  م�شتقبل  ل  �أن����ه  م����رزوق 
بو�قعية  �مل�شائل  مع  بالتعامل  �إل 
م�شري �إىل �أن بناء �لدولة ل ميكن 
بل  م��ن قبل جهة حم���ددة  يتم  �أن 
�أن  �إّن �ل��ب��ن��اء �ل���ذي ن��ري��ده ي��ج��ب 
جمتمعة  �لطاقات  كل  فيه  ت�شهم 
�أو  �لإق�شاء  �أو  لاإبعاد  جم��ال  ول 
�ملفاهيم جتد  ه��ذه  �لإخ�����ش��اء لن 
حاليا �أطر�فا يرّوجون �إىل تفعيلها 

وتكري�شها.
و�أ����ش���اف �ن���ه ي��ج��ب �لن��ت��ب��اه �إىل 
�لذي  �لعقيم  �لفعل  ه��ذ�  خ��ط��ورة 
�شد  ح���زب���ه  �إّن  وق�����ال  ي��ن��ج��ب.  ل 
�لإق���������ش����اء �ل�������ش���ي���ا����ش���ى وه������و مع 

�لتناف�س �لنزيه.

رف�شهم  ع��ن  �لتعبري  خ��ال��ه  ومت 
�لد�شتور م�شددين  ملا ورد يف  �لتام 
للتن�شيق  �مل�شركة  �لهيئة  �أن  على 
�للجان  �أع��م��ال  حرفت  و�ل�شياغة 
ف�شول  كل  �لتاأ�شي�شية...وخرقت 

�لنظام �لد�خلي للمجل�س.
���ش��ف��ري تون�س  �ن��ت��ق��د  م���ن ج��ه��ت��ه 
�ليون�شكو  م��ن��ظ��م��ة  يف  �ل�������ش���اب���ق 
�أد�ء  �لنخبة  �مل���ازري ح��د�د ب�شدة  
و�تهمها  ت���ون�������س  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
بخذلن �ل�شعب و�إيذ�ئه من خال 
م�شروع �لد�شتور �لذي مت �إعد�ده.

ت�شريح  يف  ح�����د�د  �مل������ازري  وق�����ال 
يف  �لأ���ش��ب��وع��ي  �ل�����ش��ب��اح  ل�شحيفة 
ع��دده��ا �ل�����ش��ادر �أم�����س �لث��ن��ن �أن 

�إىل تو�فقات حولها.
وقال زياد �لعذ�ري �لتو�فق قدرنا، 
���ش��ي��ا���ش��ة حركة  ل��ي�����س يف  و�أ����ش���اف 
�لنه�شة �لذهاب �إىل �ل�شتفتاء بل 

يف �شيا�شتنا �إيجاد �لتو�فقات.
�إن مل يتم  �أن���ه  �ل���ع���ذ�ري  ولح���ظ 
�حلو�ر  يف  ت��و�ف��ق��ات  �إىل  �لتو�شل 
�ل��وط��ن��ي ه����ذه �لأي�������ام، ف���اإن���ه من 
ملو��شلة  �إج������ر�ء�ت  �إي���ج���اد  �مل��م��ك��ن 

�حلو�ر و�لتو�شل �إىل تو�فقات.
من جهته بن رئي�س جلنة �لق�شاء 
�لإد�ري و�لعديل فا�شل مو�شى يف 
خ�شو�س مو�شوع �ل�شتفتاء �أن كل 
�لذي  �لإ�شكال  وطرح  ممكن  �شيء 
رف�س  مت  �إذ�  ي���رت���ب  �أن  مي��ك��ن 
�ل�شتفتاء  يف  �ل��د���ش��ت��ور  م�����ش��روع 
عن  ينجر  �أن  ميكن  وم��ا  �ل�شعبي، 
ذلك من ��شتقالة �ملجل�س �لوطني 
�نتخابات  وت��ن��ظ��ي��م  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 

جديدة ملجل�س جديد. 
و�أ�شار فا�شل مو�شى �إىل �أن �لبحث 
ع����ن �ل���ت���و�ف���ق ول�����و ب��ُث��ل��ث��ن �أم����ر 

مفرو�س.
وق������د ع���ق���د ن�������و�ب �مل����ع����ار�����ش����ة يف 
�لجتماع  ه��ذ�  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 
و�إب����د�ء  موقفهم  حل�شم  �ل��ط��ارئ 
�لن�شخة  ب��خ�����ش��و���س  ر���ش��م��ي  ر�أي 
�لجتماع  ل��ل��د���ش��ت��ور.  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
�لأويل  م��وق��ف��ه��م  ب����اإب����ر�ز  �ن��ط��ل��ق 

•• الفجر – تون�س - خا�س

�أكدت م�شادر مطلعة �أم�س �لثنن 
�ملخ�ش�شة  �ل��ع��ام��ة  �جل��ل�����ش��ة  �أّن 
�لرئي�س  �إع��ف��اء  لئ��ح��ة  يف  للنظر 
�ملرزوقي  �ملن�شف  �ملوؤقت  �لتون�شي 
حن  �إىل  تاأجيلها  مت  مهامه  م��ن 
و�شول �لرد من رئا�شة �جلمهورية 

�إىل مكتب �ملجل�س.
من جهة �أخرى قالت م�شادر من 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  رئا�شة  مكتب 
�لأ�شبوع  حددت  �ملجل�س  رئا�شة  �أن 
قانون  م�����ش��روع  يف  للنظر  �مل��ق��ب��ل 

�لعزل �ل�شيا�شي �ملثري للجدل.
تاأجيل  ت��ق��رر  و�ن  �شبق  �أن���ه  ي��ذك��ر 
رئي�س  �إع����ف����اء  لئ���ح���ة  يف  �ل��ن��ظ��ر 
�جل��م��ه��وري��ة م���ن م��ه��ام��ه، خال 
باملجل�س  �ل��ك��ت��ل  روؤ����ش���اء  �ج��ت��م��اع 
ب�شبب  وذل��ك  �لتاأ�شي�شي،  �لوطني 
رئي�س  جعفر  ب��ن  م�شطفى  غياب 

�ملجل�س عن �لجتماع.
�أّن  �أي�شا  �أك��دت  قد  وكانت م�شادر 
للنظر  �ملخ�ش�شة  �لعامة  �جلل�شة 
�ملرزوقي   �ملن�شف  �إعفاء  لئحة  يف 
�ل�شبت  ي���وم  �شتعقد  م��ه��ام��ه  م���ن 
�لقادم8 جو�ن ودون ح�شور رئي�س 

�جلمهورية �أو من ينوبه.
من�شر  كان عدنان  فقد  ولاإ�شارة 
رئا�شة  ب��ا���ش��م  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ن��اط��ق 

�أك��د يف وقت �شابق  �جلمهورية قد 
هذه  ي��ح�����ش��ر  ل����ن  �مل�����رزوق�����ي  �أّن 
�أي  يوجد  ل  �أن��ه  باعتبار  �جلل�شة 
���ش��يء ي��ج��ره ع��ل��ى ذل���ك ع��ل��ى حد 
�لوقت  ن��ف�����س  ت��ع��ب��ريه، م���وؤك���د� يف 
�لتي  �لثقة  �شحب  لئحة  �أن  على 
نائبا   77 ت��ق��ري��ب��ا  عليها  �أم�����ش��ى 

غري قانونية.

د�شتور النه�شة والإخوان..؟
حول  �جل���دل  يتو��شل  �لأث��ن��اء  يف 
�ل��ن�����ش��خ��ة �ل��ر�ب��ع��ة و�لأخ������رية من 
م�شروع �لد�شتور �لتون�شي �جلديد 
. ويف هذ� �ل�شياق �أكد �أم�س �لثنن 
للتن�شيق  �مل�شركة  �لهيئة  ع�شو 
�أن  �ل�������ش���ت���وي  و�ل�������ش���ي���اغ���ة ع���م���ر 
ختمه  مّت  �ل��ذي  �لد�شتور  م�شروع 
�لتي  �لنه�شة  ح��رك��ة  م�����ش��روع  ه��و 

ترغب يف �لنفر�د باحلكم.
�جتماع  خ����ال  �ل�����ش��ت��وى  و�ت���ه���م 
�ملجل�س  ب�����رح�����اب  ل���ل���م���ع���ار����ش���ة 
ونتائج  �لد�شتور  ح��ول  �لتاأ�شي�شي 
�لنه�ش��ة  حركة   ، �لوطني  �حل��و�ر 
�مل�شروع  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  ب��اخل��د�ع 
�لنه�ش��ة  ح��رك��ة  ع��ل��ى  خ��ط��ر  ف��ي��ه 

ذ�تها .
كما �شدد على �أن م�شروع �لد�شتور 
�ملرحل��ة  مقت�شيات  م��ع  ي��ت��ن��اف��ى 
�أن  ع���ل���ى  م�������ش���دد�   ، �لن��ت��ق��ال��ي��������ة 

�جلمهورية  رئ��ي�����س  ���ش��اح��ي��ات 
ورئي�س جمل�س �لنو�ب �شمن هذ� 

�لد�شتور ت�شريفّية .
�مل�شتقل  �ل��ن��ائ��ب  �ت��ه��م  جهته  م��ن 
�لنه�شة  ح���رك���ة  ح�����ش��ن��ي  ه�������ش���ام 
مبحاولة �إف�شالها للحو�ر �لوطني 
�لذي يرعاه �لحتاد �لعام �لتون�شي 

لل�شغل.
نف�س  خ��ال  ح�شني  ه�شام  و���ش��دد 
�لنه�شة  حركة  �أّن  على  �لجتماع، 
مُت��اط��ل وت��رف�����س ك��ل ت��و�ف��ق بن 
هناك  �أّن  ع��ل��ى  م���وؤك���د�  �لأح������ز�ب 
حزب يقوم بتعطيل باقي �لأحز�ب 
يف ن��ي��ة و����ش��ح��ة لإف�����ش��ال �حل���و�ر 

�لوطني وفق تعبريه.
ويف �مل��ق��اب��ل ق��ال �ل��ن��ائ��ب ع��ن كتلة 
�أن  �حلمامي  �لنه�شة عماد  حركة 
�ملوجهة  �ملعار�شة  ن��و�ب  �ن��ت��ق��اد�ت 
مل�شروع �لد�شتور غري دقيقة و غري 
ت�شريحات  �إن  م��ع��ت��ر�  م�����ش��وؤول��ة 
�ل��ن��ائ��ب ع���ن ح����زب �مل���وؤمت���ر عمر 

�ل�شتوي ل متثل حزبه.
و��شتبعد نائب رئي�س جلنة �ل�شلطة 
�لت�شريعية  و�ل�شلطة  �لتنفيذية 
�لعذ�ري  زي����اد  بينهما  و�ل��ع��اق��ة 
�إمكانية �للجوء �إىل ��شتفتاء �شعبي 
ب�����ش��ب��ب �خلاف  ح����ول �ل��د���ش��ت��ور 
�لتي  �ل��ف�����ش��ول  ب��ب��ع�����س  �مل��ت��ع��ل��ق 
�مل�����ش��روع وع��دم �لتو�شل  ج��اءت يف 

م�شروع �لد�شتور �جلديد  �شيكون 
يف �ل��ن��ه��اي��ة �خ���و�ن���ي���ا) ن�����ش��ب��ة �إىل 
مدين  وغ���ري  �مل�شلمن(  �لإخ�����و�ن 
لن  �أن���ه  م�شيفا  دمي��ق��ر�ط��ي،  ول 
تاأويات  بل  �لإ���ش��ام  يعك�س حتى 
���ش��ي��وخ �ل���ق���ر�ن و�ل�����ش��ري��ع��ة ح�شب 

تعبريه.

اجلبايل يعار�س
 العزل ال�شيا�شي

على �شعيد �آخر ويف موقف م�شاد 
مل���وق���ف ح���زب���ه دع����ا �لأم�����ن �لعام 
�حلكومة  ورئي�س  �لنه�شة  حلركة 
�ل�����ش��اب��ق ح���م���ادي �جل���ب���ايل خال 
حما�شرة بكند� حركة �لنه�شة �إىل 

�لقادمة  �لنتخابات  نتائج  �حر�م 
ومباركة �لفائز بها، موؤّكد� رف�شه 
لأنه  �ل�شيا�شي  �لتح�شن  مل�شروع 
�ق�����ش��ائ��ي��ا عانى  ق���ان���ون���ا  ي��ع��ت��ره 
�ل��ن��ه�����ش��ة ول ميكنهم  �أب���ن���اء  م��ن��ه 

ممار�شته.
و�عتر �جلبايل حماولت �لبع�س، 
�ل�شيا�شي  �ل���ع���زل  ق���ان���ون  مت��ري��ر 
تون�س  ون���د�ء  �لتجمعن  لإق�����ش��اء 
�ل�شعب  لأن  منه  فائدة  ل  كحزب، 
ح�شم �أمره يف حزب �لتجمع �لذي 
�لثورة على  �لق�شاء بعد  ُح��ّل عر 

حّد تعبريه.
�لقيادي  ق����ال  �ل�����ش��ي��اق  ذ�ت  ويف 
حم�شن  ت���ون�������س  ن������د�ء  ح���رك���ة  يف 

اتهامات للد�شتور باأّنه د�شتور النه�شة والإخوان:

تاأجيل جل�سة النظر يف عزل الرئي�ض التون�سي 

•• الفجر- خرية ال�صيباين:

ع��م��ل��ّي��ة �لن���ت���ق���ال م���ن ن��ظ��ام �إىل 
�آخر هي عملّية معّقدة وحمفوفة 
باملخاطر ونتائجها غري م�شمونة 
ُيح�شن  مل  �إذ�  خ���ا����ش���ة  ���ش��ل��ف��ا 
�شوؤونها  ت�شريف  وح�شن  �إد�رت��ه��ا 
و�ل�شيطرة على �لّزمن �أي �شرورة 
ودقة  تكري�شها  يف  �ل��ت��دّرج  �عتماد 
�ملرحلة  �أ����ش���ئ���ل���ة  ع���ل���ى  �لإج�����اب�����ة 
و�ل��ت�����ش��دي �ل��ن��اج��ع و�ل���ن���اج���ح ملا 
ُيفرزه �لو�قع من �إ�شكالت نظرية 
وعملّية. ويف غياب و�شفة �شحرّية 
يف  و�لأمكنة  �لأزمنة  لكل  �شاحلة 
ما يخ�ّس هذه �لعملّية فاإّنها تّتخذ 
�آخر  �إىل  بلد  من  خمتلفة  �أ�شكال 
رهن  عدمه  م��ن  جناحها  ويبقى 
طبيعة �لثقافة �ل�شيا�شية �ل�ّشائدة 
�لقت�شادي  �ل��ب��ل��د  من����ّو  ودرج�����ة 
فيه على  �جل��دد  �لفاعلن  وق��درة 
و���ش��ع �لآل����ي����ات �ل��ت��ي ت���و�ئ���م بن 
و�لأ�شباب  و�ل��و���ش��ائ��ل  �ل��ت��ط��ل��ع��ات 
�لقيم �جلديدة  ينال من  ل  ومب��ا 

�لتي �شت�شو�س �ملجتمع.
متابعة  ت�شبح  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن 
�مل�شار ومر�قبته ور�شده وتقييمه 
من �ملهام �لأ�شا�شّية لإجناح �لعملّية 
�لنتقالّية يف هذ� �لبلد �و ذ�ك من 
وحما�شرة  �لعلل  ت�شخي�س  �ج��ل 
ملكامن  و�ل��ت�����ش��دي  �لن���ح���ر�ف���ات 
�أي للم�شاعدة على و�شع  �لق�شور 
�لإط���ار �مل��ائ��م و�إن�����ش��اج �لظروف 
�أخرى  �إىل  مرحلة  من  لانتقال 
�ملمكنة  �خل�شائر  وباأقّل  هدر  دون 

وباأق�شى حظوظ �لنجاح.

املن�شود واملنجز
�ملرحلة  ن���ه���اي���ة  �ق���������ر�ب  وم������ع 
تون�س،  يف  �ل��ث��ان��ي��ة  �لن��ت��ق��ال��ي��ة 
�ل��ع��م��ل لدعم  ور����ش���ات  �إط�����ار  ويف 
يحت�شنها،  �لتي  �لنتقايل  �مل�شار 
لاأديان  �ل��ع��رب��ي  �مل��ر���ش��د  ن���ّظ���م 
و�حل����ري����ات ب��ت��ون�����س ن�����دوة حتت 
�لنتقالية:  �ملرحلة  ح�شاد  عنو�ن 
وقفة  يف  وذل��ك   ، و�ملنجز  �ملن�شود 
�أن  على  �ملر�شد  حر�س  تقييمية 
تو�زن  ومو�شوعية،  �شاملة  تكون 
ب���ن �مل��ن�����ش��ود و�مل��ن��ج��ز، وت����رز ما 
�لأو�ن،  ف���و�ت  قبل  ت��د�رك��ه  ميكن 
يرّتب  �أن  ميكن  م��ا  وت�شت�شرف 
على �لنقائ�س �مل�شّجلة من تبعات 

�شبق  �ن��ه  �إىل  ي�شار  �مل�شتقبل.   يف 
�أوىل  ن�����دوة  ن���ّظ���م  �أن  ل��ل��م��ر���ش��د 
�لنتقالية  �ملرحلة  ح�شاد  لتقييم 
ماي   11 يوم   ، �شت  ُخ�شّ �لثانية، 
تعّد  و  �لد�شتور،  مل�شروع  �ملا�شي، 
وتناولت  �لثانية،  �لندوة هي  هذه 
�لنتقالّية  �لعملّية  ج��و�ن��ب  بقية 

�لتي ت�شهدها تون�س .
وق���������د ن������ّب������ه ع���������دد م�������ن خ�������ر�ء 
�ل�������ق�������ان�������ون و�لق�������ت���������������ش�������اد، يف 
م��د�خ��ات��ه��م��ال���ش��ت��ق��ر�ئ��ّي��ة، من 
حد  �إىل  ط����ب����ع  �ل��������ذي  �ل����ت����ع����ر 
تون�س  يف  �لن��ت��ق��ايل  �مل�����ش��ار  �لآن 
�شيا�شية  متد�خلة  ع��و�م��ل  ج���ر�ء 

و�قت�شادية و�أمنية بالأ�شا�س .
وم����ن �لأرق�������ام �ل��اف��ت��ة �ل���ت���ي مت 
�لإف�شاح عنها و�لتي تقوم �شاهد� 
على �أحد وجوه هذ� �لتعر، �لرقم 
�ملر�شد  رئ��ي�����س  ع��ن��ه  ك�شف  �ل���ذي 
�ل����ع����رب����ي ل������اأدي������ان و�حل�����ري�����ات 
حممد �حلد�د، �لذي �نتقد �رتفاع 
د�شتور  ���ش��ي��اغ��ة  ع��م��ل��ي��ة  ت��ك��ل��ف��ة 
�ل��ب��اد �جل��دي��د، و�أف���اد �حل���د�د يف 
�لد�شتور  تكلفة  �أن  �ل�����ش��دد  ه���ذ� 
دينار  مليون   89 تبلغ  �لإجمالية 
تون�شي مبا يعني �أن كلفة �لف�شل 
�أل���ف دينار   589 ت��ع��ادل  �ل��و�ح��د 

وفق تقديره.
ب��ل��غ ح��ج��م ك��ل��ف��ة �شنتن من  ك��م��ا 
تون�س  يف  �لدميقر�طي  �لن��ت��ق��ال 
م����ن �ل����ن����اجت �ل�������ش���ن���وي �خل������ام ما 
يقارب 13 باملائة وهو ما ي�شاهي 
دينار تون�شي ح�شب  �أو9 مليار   8
�ل�شابق  �مل��رك��زي  �لبنك  حم��اف��ظ 

م�شطفى كمال �لنابلي.

طول وتعث
وكاتب  �لد�شتوري  �لقانون  �أ�شتاذ 
للقانون  �لدولية  �لأكادميية  ع��ام 
�ل���د����ش���ت���وري غ������ازي �ل���غ���ر�ي���ري، 
�لإجابة  �للقاء  ه��ذ�  خ��ال  ح��اول 
ع��ل��ى �ل�����ش��وؤ�ل �ل���ذي ُوّج����ه ل��ه من 
قبل حممد �حلد�د رئي�س �ملر�شد 
�ل��ع��رب��ي ل���اأدي���ان و�حل���ري���ات �ثر 
ت��ق��دمي��ه مل��د�خ��ل��ت��ه و�مل��ت��م��ث��ل يف: 
هذ�  ك��ل  يتطلب  �لد�شتور  �أن  ه��ل 

�لوقت؟
و�أكد �لغر�يري يف بد�ية مد�خلته 
�لتي  �ل���ع���ن���ا����ش���ر  مي���ل���ك  ل  �ن������ه 
�لنتقالية  �لفرة  لنتهاء  توؤ�شر 
نعي�س  �أّن��ن��ا  �إىل  م�����ش��ري�  �ل��ث��ان��ي��ة، 

�نتهت  �لأوىل  �نتقاليتن  فرتن 
وميكن  �أك��ت��وب��ر   23 ب��ان��ت��خ��اب��ات 
و�لثانية  متنا�شقة  فرة  �عتبارها 
تلقي  و�ل���ت���ي  �لآن  نعي�شها  �ل��ت��ي 
�لأوىل.  �ل���ف���رة  ع��ل��ى  ب��ظ��ال��ه��ا 
مو�شحا �أّن �لفرة �لأوىل جنحت 
لأنها وفقت يف تامن �نتقال مدين 
�شلمي دميقر�طي تو�فقي، م�شري� 
�إىل �أن �لنتقال �لثاين �لذي طال 
بتغليب  �لنطباع  يعط  مل  وتعر 
�لنتخابات  �أن  �شيما  ل  �ل��ت��و�ف��ق 
ملن  �ل�شرعية  منح  ك��ان��ت  مهمتها 
يكتب �لد�شتور �لآن وهذ� ل يعني 

�أن �لنتقال �لدميقر�طي �نتهى.
و�أكد �لغر�يري �أن �لتنظيم �ملوؤقت 
و   1959 د�شتور  �ختزل  لل�شلط 
به من ق�شر قرطاج) مقر  �نتقل 
مقر   ( �ل��ق�����ش��ب��ة  �إىل  �ل��رئ��ا���ش��ة( 
رئ��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة( ، و�أ����ش���اف �أنه 
�حلكومة  �إىل  �ل�����ش��اح��ي��ات  م��ن��ح 
غياب حو�ر  �إىل  م�شري�   ، �حلالية 
وطني حقيقي حول �لد�شتور و�إىل 
و�شع  �أر�د  �شيا�شي  ط��رف  ك��ل  �أّن 
ج��زء من �إر�دت���ه � فيه وك��اأن��ه �خذ 
�شابه وفق تعبريه  �أو ما  باخلاطر 
، مما يجعل �إمكانية تطبيق بنوده 
م�شتحيلة وفق تقديره. وقال كان 
و�أن  جميعنا  نتجادل  �أن  يفر�س 
بدلوه يف حتديد معامل  كل  يدلو 
�لعقد �لجتماعي �لذي �شيتعامل 
ب��ه ع���دة �أج���ي���ال ب��ع��دن��ا وك����ان من 
�أ�شا�شي  ن��ق��ا���س  ف��ت��ح  �ل�������ش���روري 

وحو�ر حقيقي حول �لد�شتور .
وقال �لغر�يري �إن �لذين �نت�شرو� 
�لنتقال  �أن  فهمو�  �لنتخابات  يف 
�إىل  بحاجة  يعد  مل  �لدميقر�طي 
و�أ�شبحو�  ���ش��ام��ل  وط��ن��ي  ت���و�ف���ق 
ي���ح���ددون ن�����ش��ق وم�����ش��ام��ن هذ� 
�جلميع  �أّن  م��اح��ظ��ا  �لن���ت���ق���ال، 
�جمعو� على �أن تكون مدة �ملرحلة 
جد�  ق�شرية  �حلالية  �لنتقالية 
�شّوتو�  �لناخبن  �أّن  على  م�شدد� 
�شيا�شيا  �لتزمت  �شيا�شية  لأح��ز�ب 
ل  معينة  زمنية  مب��دة  و�أخ��اق��ي��ا 
�لغر�يري  و�أ�شاف   . �لعام  تتجاوز 
وقتا  ��شتهلكت  �لد�شتور  كتابة  �أن 
كبري� لن من قرر كتابة �لد�شتور 
�جلديد على ورقة بي�شاء مل يقر�أ 
قو�نن  �أن  م��وؤك��د�  ل��ذل��ك  ح�شابا 
�شيئة و�ن  59 لي�شت كلها  د�شتور 
�ملوجودة  �حلقوق  �أن  �أك��د  �لق�شاء 

�إن  مي��ك��ن  ل  �لأول  �ل��د���ش��ت��ور  يف 
تلغى و�إن��ه��ا �حل��د �لأدن���ى �ل��ذي ل 
�لتنازل عنه وتبّن ذلك يف  ميكن 
�ل�شتئناف  حمكمة  �عتمدته  م��ا 
�لتي  �ل�شفر  ج����و�ز�ت  بخ�شو�س 
�عتمدت �لقو�نن �لقدمية بح�شب 

تقديره.
و�شدد �أ�شتاذ �لقانون �لد�شتوري يف 
من  �لنتهاء  �أّن  على  �ل�شياق  ذ�ت 
نو�ب  يفهم  ي���وم  �شيتم  �ل��د���ش��ت��ور 
�لد�شتور  �أّن  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 
�شيا�شي  ط���رف  لتغليب  يكتب  ل 
وتكري�س  ل��ت��م��ري��ر  �أو  �آخ����ر  ع��ل��ى 
يكتبون  ب���ل  م��ع��ي��ن��ة  �ي���دول���وج���ي���ا 
د�شتور� لاأجيال �لقادمة ول�شمان 
و�ملو�طنة  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة  ق���ي���م 
�أّن �لأط��ر�ف �لتي متتهن  م�شيفا 
�لتجاذب �ل�شيا�شي بن �شاحيات 
و�شاحيات  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
حزب  وم�شلحة  �حلكومة  رئي�س 
ما �أو غريه يجب �أن تفهم �أنها ل 
تكتب د�شتور� لنف�شها و�ن �لو�شع 
ح�شب  �شيتغري  بالباد  �ل�شيا�شي 

ما جاء يف كامه.

اإيجابيات ولكن..
�لقانون  �أ���ش��ت��اذ  �أو���ش��ح  م��ن جهته 
�ل��د���ش��ت��وري ���ش��ف��ي��ق ���ش��ر���ش��ار �أّن 
�لدرجة  هذه  على  لي�شت  �ل�شورة 
�أن هناك  �إىل  �لقتامة م�شري�  من 
ج���ي���دة حت��ق��ق��ت يف هذه  �أ�����ش����ي����اء 
هناك  و�أن  �لن��ت��ق��ال��ي��ة  �مل���رح���ل���ة 
مبينا  كثرية  وعو�ئق  فخاخ  �أي�شا 
�لتي  �لأ����ش���ي���اء  �أه�����م  ب���ن  م���ن  �أن 
�لتو�فقي  �مل���ن���ح���ى  ه����ي  حت��ق��ق��ت 
�لقانونية  �ل��ق��و�ع��د  و���ش��ع  ح���ول 
بامل�شاركة  �لأط��ر�ف  لكل  و�ل�شماح 
يف و����ش���ع ه����ذه �ل���ق���و�ع���د.  و�ك���د 
�مل���ح���دق  �خل����ط����ر  �أن  ����ش���ر����ش���ار 
�لدميقر�طي  �لن��ت��ق��ال  مب��رح��ل��ة 
�لأغلبية  م��ا  ح��زب  يحتكر  �أن  ه��و 
ل  �شيف�شّ ب���ذل���ك  لأن������ه  �مل��ط��ل��ق��ة 
مقا�شه  على  و�لقو�نن  �لد�شتور 
و�ل�شيا�شية.   �حلزبية  وم�شلحته 
و�أ�شار �شر�شار �إىل �أن �لف�شل 57 
لأنه  جيد  �جل��دي��د  �لد�شتور  م��ن 
�عرف بتمثيلية للمعار�شة �شلب 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  د�خ��ل  �للجان 
�ملرحلة  ه���ذه  يف  �أن  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لنتخابية  �لثقافة  تر�شيخ  وق��ع 
و�لأح�����ز�ب  ل��ل��م��و�ط��ن��ن  بالن�شبة 

من حيث طرق �لقر�ع و�ملر�قبة 
و�مل����اح����ظ����ة مم����ا ي�����دل ع���ل���ى �أن 
�أكر  �شتكون  �ملقبلة  �لن��ت��خ��اب��ات 
يف  و�ق�شر  �أ���ش��رع  و�أي�شا  �شفافية 

�ملدة �لزمنية ح�شب قوله.
�لنتقالية  �مل��رح��ل��ة  �أه����د�ف  وع��ن 
ت��ت��ح��ق��ق، قال  �ل���ت���ي مل  �حل��ال��ي��ة 
ت�شهد  تون�س  �أّن  �شر�شار  �شفيق 
قيادة  ج��ان��ب  م��ن  قانونيا  تعطا 
�مل���������ش����ار �لن����ت����ق����ايل و�ل����رزن����ام����ة 
قيادة  �أو  �إر�دة  وغ��ي��اب  �لو��شحة 
�شارمة يف حتديد �ملو�عيد �لهامة 
من  و�لنتهاء  �لنتخابات  كموعد 
�أّن ثقة  �ل��د���ش��ت��ور، م��وؤك��د�  ك��ت��اب��ة 
�ملو�طن �هتزت كثري� يف قادة هذه 
�ملرحلة �لنتقالية �إ�شافة �إىل عدم 
�حل�شم يف م�شروع �لعزل �ل�شيا�شي 
من عدمه وتغيري طرق �لقر�ع 
كيفية  يف  �لتفكري  ي��ق��ع  مل  ح��ي��ث 
�لتي  �لنتخابية  �ل��دو�ئ��ر  تق�شيم 
للتاعب  �آل���ي���ة  ت���ك���ون  �أن  مي��ك��ن 
ح�������ش���ب ت����ع����ب����ريه، وغ�����ريه�����ا من 
�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ر�ه��ن��ة �ل��ت��ي تنتظر 

حلول وح�شما. 

كلفة اقت�شادية باهظة
�ملركزي  �ل��ب��ن��ك  وك�����ش��ف حم��اف��ظ 
كمال  م�شطفى  �ل�شابق  �لتون�شي 
�لنابلي يف مد�خلته، �أّن حجم كلفة 
�شنتن من �لنتقال �لدميقر�طي 
يف ت��ون�����س ق��د ب��ل��غ م��ا ي��ق��ارب 13 
�خلام  �ل�شنوي  �ل��ن��اجت  م��ن  باملائة 
وهو ما يعادل 8 �أو9 مليار دينار.

�خل�شارة  حل��ج��م  ت��و���ش��ي��ح��ه  ويف 
�ل����ب����اد يف هذه  �ل���ت���ي حت��م��ل��ت��ه��ا 
�مل��رح��ل��ة �لن��ت��ق��ال��ي��ة ف�����ش��ا عن 
�لنتقال  م����ن  �ل�����ش��ن��ت��ن  ت��ك��ل��ف��ة 
�لدميقر�طي )2011 و2012( 
كلفة  ه����ن����اك  �أن  �ل���ن���اب���ل���ي  ب������ّن 
�إتاف  يف  تتمثل  للعيان  و��شحة 
�لعامة و�خلا�شة  �ملوؤ�ش�شات  عديد 
م��ل��ي��ون من   100 ح�����دود  ب��ل��غ��ت 
�ل�شياق ذ�ته  �لدينار�ت، و��شفا يف 
ب��ع�����س �ل��ق��ط��اع��ات ب��امل��ن��ك��وب��ة بعد 
�ل�شياحة  قطاع  غ��ر�ر  على  �لثورة 
حيث بلغ حجم �لنق�س يف �شنتن 
دينار،  م��ل��ي��ون   1450 ت��ق��ري��ب��ا 
�لتي  وم�شتقاته  �لف�شفاط  وقطاع 
ب�1350  ف��ي��ه  �خل�������ش���ارة  ق�����درت 
مليون دينار، �إىل جانب قطاع �آخر 
وهو  �ل��ازم��ة  بالأهمية  مل يحظ 
ق��ط��اع ����ش��ت��خ��ر�ج �ل���ب���رول �لذي 
عرف �شعوبات كثرية وتعطيل يف 
تكلفة �خل�شارة  تبلغ  �إنتاجه حيث 

على �لأقل 1800 مليون دينار.
�لعظمى،  تتمثل �خل�شارة  يف حن 
�لنابلي، يف قطاع  نظر  من وجهة 
�لنقل حيث تقدر ب�5000 مليون 
�نه تافينا حتى  دينار، وقال: لو 
غنى  يف  لكنا  �ل��ك��ل��ف��ة  ه���ذه  ن�شف 
�شندوق  م�����ن  �لق������ر��������س  ع�����ن 
�لنقد �ل��دويل .  و�أف��اد �لنابلي �أن 
جلوء تون�س �ليوم وللمرة �لثانية 
�لق���ر�����س من  �إىل  ت��اري��خ��ه��ا  يف 
�لنقد �لدويل مبا قيمته  �شندوق 
بلوغ  جانب  �إىل  دينار  مليار   2،7

خارجية  م��دي��ون��ي��ة  ن�شبة  ت��ون�����س 
ما  �أى  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار  ت��ق��در ب30 
�لناجت  م����ن  ب���امل���ائ���ة   48 ي����ع����ادل 
�لدليل على  يقيم  �خلام  �لد�خلي 
ما ت�شهده �لتو�زنات �ملالية �لعامة 

للباد من �ختال.
�ملركزي  �ل��ب��ن��ك  حم���اف���ظ  و�أك������د 
بكثري  �ك����ر  �ل��ك��ل��ف��ة  �أّن  �ل�����ش��اب��ق 
و��شحة  غ��ري  خ�شائر  ه��ن��اك  لن 
6 نقاط يف ن�شبة  للعيان كخ�شارة 
�لكبري يف حجم  و�ل��ر�ج��ع  �لنمو 
مدخر�ت �لعملة �لوطنية و�لناجت 
هذه  �أّن  م��ب��ي��ن��ا  �خل�����ام  �ل���وط���ن���ي 
بيان  موؤخر�  �إليها  �أ�شار  �خل�شائر 
تز�يد  �إىل  �إ�شافة  �ملركزي  �لبنك 
كالبطالة  �لجتماعية  �ل�شعوبات 
ح�شب  �ل�شر�ئية  �مل��ق��درة  وتقل�س 
بالكلفة  يتعلق  م��ا  يف  �أم���ا  ق��ول��ه. 
�لج��ت��م��اع��ي��ة، �أ����ش���ار �ل��ن��اب��ل��ي �إىل 
ن��ل��م�����ش��ه��ا م���ن خ����ال ن�شبة  �أن���ن���ا 
�لبطالة �لتي حتى و�ن �نخف�شت 
مقارنة ب�شنة 2011 فاإنها تبقى 
مو�شحا  ب��امل��ائ��ة(  مرتفعة)17 
له  دمي���ق���ر�ط���ي  �ن���ت���ق���ال  ك����ل  �أن 
�حلقيقي  �ل�����ش��وؤ�ل  �أن  غ��ري  كلفته 
�ل���ذي ي��ط��رح ه���و: ه��ل ك���ان ل بد 
�أن نخ�شر ك��ل ه��ذ�؟ و�أف���اد يف رده 
بالإمكان  ك����ان  �ن����ه  �ل�������ش���وؤ�ل  ع���ن 
ت��ف��ادي ذل��ك ل��و مت جت���اوز �لعنف 
كبري  ب�شكل  �ث��ر  �ل���ذي  �ل�شيا�شي 
ع���ل���ى �جل����ان����ب �ل�������ش���ي���اح���ي. ويف 
�لق�شرية  للتاأثري�ت  ��شتعر��شه 
�أن  �لنابلي  ذك��ر  �مل���دى،  و�لبعيدة 

�لتو�زنات  ت��ه��دده  �لق�شري  �مل���دى 
�ملالية �لتي �أ�شبحت �أكر ه�شا�شة 
مما كانت عليه ف�شا عن �لعجز 
تقل�س  يرجمه  �ل���ذي  �خل��ارج��ي 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�  �ل�شعبة،  �لعملة 
�أرق����ام مت��وي��ل �مل��ي��ز�ن��ي��ة ل تعطي 
ف��ك��رة ك��ام��ل��ة ع���ن �ل��و���ش��ع �له�س 

للمالية �لعمومية.
لبع�س  �مل������ايل  �ل���و����ش���ع  �أن  ك���م���ا 
�ملوؤ�ش�شات يعتر ه�شا ل�شيما قطاع 
�أنو�عه �لذي يعي�س  �لنقل بجميع 
حن  يف  ج��د�.  �شعبا  ماليا  و�شعا 
�لطويل،  �مل���دى  ت���اأث���ري�ت  تتمثل 
�لقدرة  م���دى  يف  ل��ل��ن��اب��ل��ي،  وف��ق��ا 
على مو��شلة �لتد�ين من �خلارج 
�لأمني  �ل�شتقر�ر  ع��دم  وظ��اه��رة 
ف�����ش��ا ع���ن ت��ط��ور �ل��ت��ج��ارة غري 
�لقانونية و�ملجموعات �لإجر�مية 
�لتي ت�شكل خطر� على �ل�شتقر�ر 
م�شري�  �ل�شيا�شي.  وحتى  �لأم��ن��ي 
�لذي  �ل���رب���وي  �ل��ن��ظ��ام  �أن  �إىل 
يتا�شى يوما بعد �آخر �شيكون له 
وقدرتها  �لباد  على  �لأث��ر  عميق 
ور�أ�س  ب�شرية  م���و�رد  توفري  على 
مال ب�شري عاوة على ��شت�شعاف 
دو�ليب  ت�شيري  �لدولة على  ق��درة 

�لإد�رة وتطبيق �لقانون.
�لنابلي  ك��م��ال  م�شطفى  ولح���ظ 
ينطلق  ل  �أن��ه  مد�خلته،  ختام  يف 
يف ما عر�شه من منطلق ت�شاوؤمي 
و�قعية  م��ن  �نطاقا  يتحدث  ب��ل 
حقيقية ومن مو�شوعية يف تقييم 

�لو�شع ح�شب تعبريه.

ح�شاد املرحلة النتقالّية يف تون�س

كلفة اقت�سادية مرتفعة وخما�ض �سيا�سي ع�سري..!
ثقة املواطن اهتزت كثريًا يف قادة هذه املرحلة النتقالية

كلفة �شنتني من النتقال بلغت 13 باملائة من الناجت ال�شنوي اخلام 
كتابة الد�ستور ا�ستهلكت وقتًا كبريًا .. وكلفة الف�سل الواحد تعادل 589 األف دينار تون�سي

جانب من �لندوة

�لتاأ�شي�شي �لتون�شي
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العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/271 عقاري كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1- علي علي �كر خوئي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى / فالكن 
�شتى �وف وندورز )�س.ذ.م.م( وميثله: حممد �شيف عبيد علي �حلفيتي     قد �قام عليك 
و�ملدعي  �ملدعية  بن  �ملحرر  و�ل�شر�ء  �لبيع  عقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
عليه و�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )1.815.723.20 درهم( و�لفائدة بو�قع 9% من 
تاريخ رفع � لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت 
ch.1.B.8 لذ�  بالقاعة  �ل�شاعة 11.00  �ملو�فق 2013/6/20  لها جل�شة يوم �خلمي�س 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/165 مدين كلي                                     
�لتبغ �س م ح   جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل �ملدعى عليه /1- �لم��ار�ت ل�شناعة 
�ملدعى / �لوثبة �لوطنية للتاأمن �س م ع وميثله: �حمد علي عبد�حلميد �لقاري قد 
بالت�شامم  يدفعو�  بان  عليهم  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �قام 
للمدعية مبلغ )4.734.396 درهم( و�لفائدة �لقانونية على �ملبلغ �ملذكور بو�قع 12% من 
تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام بحكم م�شمول بالنفاذ �ملعجل باكفالة . ��شافة 
�ىل �مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/9 
�ل�شاعة 9.30 بالقاعة ch.2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/275 عقاري كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1- فر�شيد علي كا�شانى بريكاين جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعى / فالكن �شتى �وف وندورز )�س.ذ.م.م( وميثله: حممد �شيف عبيد علي 
�حلفيتي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقد �لبيع و�ل�شر�ء 
�ملحرر بن �ملدعية و�ملدعى عليه و�ل��ز�م �ملدعي عليه مببلغ وق��دره )489.440 
درهم( و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/6/20 
ch.1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك  �ل�شاعة 11.00 بالقاعة 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة  .
 ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/2205 جتاري كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة رمال لا�شتري�د و�لت�شدير جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �لعتيبي  قد  �لع�شيمي  �شويد  �ملدعى / ماجد عبا�س 
درهم(   2673000( وق��دره  مببلغ  �لب�شاعة  قيمة  ب�شد�د  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
بالدرهم  يعادلة  ما  �و  �شعودي  (ري��ال   137866( �لبالغة  �لغر�مة  قيمة  �ىل  بال�شافة 
وقدره  مبلغ  ب�����ش��د�د  عليها  �مل��دع��ى  و�ل����ز�م  دره���م(   137866( وق���دره  مبلغ  �لم���ار�ت���ي 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  و�ملعنوية  �ملادية  �ل�شر�ر  عن  كتعوي�س  درهم(   200000(
�لحد  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  بالدعوى.  جديد  خ�شم  �دخ��ال  مت  بانه  علما  �ملحاماة 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch.1.B.8 بالقاعة   9.30 �ل�شاعة   2013/6/9 �ملو�فق 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �يام على �لقل  .
 ق�سم الق�سايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/984   جتاري كلي                      

�ىل �ملحكوم عليه   /1- تكنو وود �س ذ.م.م   جمهول حمل �لقامة  نعلنكم بان 
�ملذكورة �عاه  �لدعوى  بتاريخ 2012/2/9 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
ب��ال��ز�م �ملدعى عليها بان  ف��رع  1-   �لبناء ذ.م.م  مل��و�د  �ل��د�ن��وب  ل�شالح  / �شركة 
و�ح��د ع�شر  دره��م ) ثاثمائة  وق��دره 311.073.10  ت��وؤدي للمدعية مبلغا ماليا 
�لف وثاثة و�شبعون درهما وع�شرة فل�س و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف، ومبلغ 
�لتحفظي  �حلجز  وتثبيت  ب�شحة    -2 �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة 
رقم 2011/178 حجز حتفظي جتاري. حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف 
�ل��ت��ايل لن�شر ه��ذ� �لع���ان �شدر با�شم  �ل��ي��وم  �ع��ت��ب��ار� م��ن  خ��ال ثاثن يوما 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/142  مدين كلي
�ىل �ملدعى عليه/ 1- نظام �حلماية من فقد�ن �لدخل لطياري �لمار�ت 
�مل��دع��ي / دوج��ا���س ميكولي�شيك قد  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
بتاريخ  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
2013/5/15 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة وقبل �لف�شل يف 
تكون  �ن  وعلى  ب��اجل��دول   �ل��دور  تاأميني �شاحب  بندب خبري  �ملو�شوع 
مهمته وفق منطوق �حلكم �ل�شادر بتلك �جلل�شة.  وحددت لها  �ملحكمة 
جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/6/26. �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة  

�لتقرير. لورود   ch.1.C.15
ق�سم الق�سايا املدنية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/147  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/ 1- �شاف م��اري��ن     جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / 
�شركة �لمار�ت للتاأمن �س م ع    قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم 
حكمت  �ل��ت��ايل:  �لتمهيدي  �حل��ك��م   2013/5/29 ب��ت��اري��خ  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
�لبحري  �خلبري  بندب  �ملو�شوع  يف  �لف�شل  وقبل  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة 
�شاحب �لدور باجلدول وحددت  مبلغ ع�شرة �لف درهم على �ملدعية �يد�عه 
خزينة �ملحكمة على ذمة �تعاب وم�شاريف �خلبري . وحددت جل�شة 2013/6/17 
لنظر �لدعوى بحالتها يف حالة عدم �شد�د �لمانة وجل�شة 2013/7/15 ليد�ع 

ch.1.B.8 لتقرير �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة رقم�
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف الدعوى رقم 2013/52  ا�ستئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده/1- كلية كمريدج �لدولية  جمهول حمل �لقامة 
ذ.م.م  وميثله: علي  �س  و�لع��ان  للدعاية  ت�شريي   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
�ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  قد  �مل�شتاأنف  مبان  �جلرمن   �بر�هيم  ��شماعيل 
ب��ان��ه ق��د مت ���ش��دور ح��ك��م مت��ه��ي��دي يف �لدعوى  �ع���اه وع��ل��ي��ه نعلنكم 
�ل�شاعة   2013/6/19 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وح��ددت 

ch.2.D.16  10.00 �شباحا يف �لقاعة
 رئي�ض الق�سم       

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/153 مدين كلي                              
�ىل �خل�شم �ملدخل  /1- فر�ز طاهر د�ر طاهر   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعى / عبيد �هلل عبد�هلل جان وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع  قد 
برد مبلغ وقدره  �ملدعي عليه  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك 
)28000 دولر( مبا يعادل مبلغ وقدره )103000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف.    
بالقاعة   9.30 �ل�شاعة   2013/6/11 �مل��و�ف��ق  �لثاثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch.2E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/219 مدين كلي                            
�ىل �ملدعى عليه/1- دهاي و�حة للتجارة �لعامة ذ.م.م وميثلها قانونا/ ��شرف 
حمي �لدين    جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى / �شركة �لمار�ت لات�شالت 
�ملتكاملة ) �س م  ع(  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم   ) عليه مببلغ وقدره )142194.89 درهم 
و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها 
 ch.2E.21 بالقاعة   9.30 �ل�شاعة   2013/6/11 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�شة 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/195 مدين كلي                            
�ىل �ملدعى عليه/1- د�ر �حلديبية للتجارة )���س.ذ.م.م( وميثلها قانونا/حممد حممد 
منان �شادق ماجد جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى / �شركة �لمار�ت لات�شالت 
�ملتكاملة ) �س م  ع( وميثله: عبد�لعزيز عبد�هلل حممد عبد�هلل �حلمادي  قد �قام عليك 
درهم   109.467.80 ( �ملدعى عليها مببلغ وقدره  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها 
( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�شتحقاق 
�لثاثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�لت��ع��اب.   و�مل�شايف  �ل�شد�د.و�لر�شوم  مت��ام  وحتى 
�ملو�فق 2013/6/11 �ل�شاعة 9.30 بالقاعة ch.2E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�شة بثاثة �يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/490 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- م�شعب عبد�لعليم غز�ل جمهول حمل �لقامة 
وميثله:  �ل����ر�زي  �شطام  حممد  ط��ال  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
نبيه �حمد بدر قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه 
و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )203657( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: �شركة اوتو تران�س لل�شحن  )�س.ذ.م.م(- رقم �لرخ�شة 220226 
عنو�نها: مكتب رقم 207 ملك طالب جا�شم عبد�هلل �حلو�ي- بر دبي- زريبة دوية    
 43341 �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م  حم��دودة  م�شئولية  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل 
�ل�شادر  �لقر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ع��اه،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحال  لديها  �لتجاري 
رقم  حت��ت  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن 
)2013/1/93126(  بتاريخ )2013/5/20( وعلى من لديه �ي �عر��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطن حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطن - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعين �مل�شفي �ملذكور �عاه للقيام بت�شفية   
ملك   207 رق��م  مكتب  وعنو�نها:   )�ـــس.ذ.م.م(  لل�شحن  تران�س  اوتو  �شركة 
طالب جا�شم عبد�هلل �حلو�ي- بر دبي- زريبة دوية وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر 
رقم  حت��ت  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن 
)2013/1/93126(. بتاريخ )2013/5/20( وعلى من لديه �ي �عر��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطن حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/425 ك.ع.غ
عجمان:�ل�شيد/ و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم   

فرغي�س   �شوبي  �ل�شيد:  �لم���ار�ت   : �جلن�شية  �لعو�شي  �لعبدول  عقيل  �بر�هيم  خليل 
بارومتهومكوزهيل �بر�هام فرغي�س �جلن�شية: �لهند  وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف 
التكييف  م�شتلزمات  ل�شناعة  )ميدا�س  �لتجاري  �ل�شم  :تنازل يف  يت�شمن  حمرر 
)ذ.م.م(  و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )65181( 
بحلوق  علي  حممد  �حمد  �ىل:علي  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل 
ليكن  �لهند  �جلن�شية:  بوتانبور�يل  باثوتاثيل  توما�س  ب��وين  �لم����ار�ت  �جلن�شية: 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/379 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
علي  �شليم  �ل�شيد:علي  �لم��ار�ت  �جلن�شية:  �ل�شويدي  ح�شن  بن  نا�شر  خلفان 
�بوزرقة �جلن�شية: فل�شطن  وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن 
ال�شيانة  ملقاولت  )رحمه  �لتجاري  �ل�شم  يف  وت�شفية  �شر�كة  عقد  :ف�شخ 
و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت  العامة  )ذ.م.م(  
ليكن  بعجمان    و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )42766( �مللف  رق��م 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1200 جتاري جزئي    

�ىل �ملحكوم عليه/موؤ�ش�شة ح�شن �لهند��شي للمقاولت �لعامة �لعنو�ن بالن�شر 
يف  �ملحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2013/5/21م  �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ن��ه  نعلمك 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح / �شركة عتيق حممد �ملحريبي للتجارة 
ذ.م.م �ماكو   بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : بالز�م �ملدعى عليها 
ت��وؤدي �ىل �ملدعية مبلغا وق��دره 50000 درهم و�لزمتها بامل�شاريف منها  بان 
�ملحاماه ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات .�شدر  �تعاب  دره��م مقابل  مائتي 
بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق:2013/5/30م  حكما قابا لا�شتئناف 

خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني
رئي�ض الدائرة التجارية اجلزئية الوىل

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/825 جتاري جزئي    

�آمنه  �لكهروميكانيكية ل�شاحبتها/  �لليل لاعمال  �ىل �ملحكوم عليه/موؤ�ش�شة جنم 
�نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �شابر  حممد  ع��ب��د�هلل  عبد�لكرمي  عاطف  زوج��ة  علي 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف  �ملحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/5/27م  �مل��و�ف��ق  بتاريخ 
بالرقم �عاه ل�شالح / �شركة �لنجوم للمقاولت �للكرومكيانيكية ذ.م.م بالتايل: 
للمدعية مبلغا  ت��وؤدي  بان  �ملدعى عليها  بالز�م   : �ملحكمة مبثابة �حل�شوري  حكمت 
قدره 18.400 درهم ثمانية ع�شر �لف و�ربعمائة درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %5 
�شنويا من تاريخ �ملطالبة يف 2012/6/7 حتى �ل�شد�د �لتام مبا ل يجاوز �ملبلغ �ملحكوم 
.�شدر  �ملحاماه  �تعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ  و�مل�شاريف  �لر�شوم  وت�شمينها  به 
بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �مل��و�ف��ق:2013/6/2م  حكما قابا لا�شتئناف خال 

30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة
رئي�ض الدائرة التجارية اجلزئية الثانية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1053 جتاري جزئي    

�نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  للمقاولت  �لم���ار�ت  ميب  عليه/موؤ�ش�شة  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف  �ملحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/5/13م  �مل��و�ف��ق  بتاريخ 
�ملحكمة مبثابة  بالتايل: حكمت  �لتجارية  / موؤ�ش�شة �حلركة  ل�شالح  �عاه  بالرقم 
�حل�شوري : بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا قدره 19.018 ت�شعة ع�شر 
�لدعوى يف  رفع  تاريخ  5% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهما  ع�شر  وثمانية  �لفا 
�لر�شوم  وت�شمينها  ب��ه  �ملحكوم  �ملبلغ  ي��ج��اوز  ل  مب��ا  �ل��ت��ام  �ل�شد�د  حتى   2012/8/2
و�مل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماه ورف�س ما عد� ذلك من طلبات 
.�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق:2013/5/19م  حكما قابا لا�شتئناف 

خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة
رئي�ض الدائرة التجارية اجلزئية الثانية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/129 ت  عمل -م ع- ت-اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  بنغاد�س  �جلن�شية:  ما  �لدين  جال  �لتنفيذ/رفيق  طالب 
�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�ل�شباغ  و�لر�شيات  �لتك�شية  ملقاولت  �ملازم 
�لمار�ت  �جلن�شية:  و�ل�شباغ  و�لر�شيات  �لتك�شية  ملقاولت  �ملازم  �عانه: 
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم 2012/2584 عم جز - م ع- ب- �أظ وحدد لنظره يوم �خلمي�س 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/6/13 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
    القلم العمايل                                                                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

 

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/610 ت  عمل -م ع- ت-اأظ(
طالب �لتنفيذ/خليفة �لنيل حممد منري �جلن�شية: �ل�شود�ن �ملنفذ �شده 
�شمارت  �عانه:  �ملطلوب  �لمار�ت  �مل�شت�شفيات �جلن�شية:  �شمارت لد�رة   :
لد�رة �مل�شت�شفيات �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/3338 عم 
جز - م ع- ب- �أظ وحدد لنظره يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/6/13 موعد� 
باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
    القلم العمايل                                                                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  6 /2013  جت جز- ب �ض- ب- اأظ

مدعي/ �شركة �ملاجد لتجارة �لبا�شتيك ميثلها بريو كابري �جلن�شية: �لمار�ت 
�جلن�شية:  بو غامن  ر�شا  �لغذ�ئي ميثلها  للتموين  دنر  �ند  عليه: لن�س  مدعي 
�لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 47256 درهم �ملطلوب �عانه/لن�س 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  غامن  بو  ر�شا  ميثلها  �لغذ�ئي  للتموين  دنر  �ند 
بالن�شر للعلم بايد�ع �خلبري تقريره حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه 
وحددت �ملحكمة يوم �لثنن �ملو�فق 2013/6/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
يا�س  بني  ب� حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحا  مكلف باحل�شور 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  يا�س  بني  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

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

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1896 /2012  ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

�شليل  �لمار�ت مدعي عليه:  �لقبي�شي �جلن�شية:  مدعي/مها جمعه حممد 
�ملاأكل  نفقة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ملزروعي  �شامل  مبارك 
و�مللب�س و�مل�شرب و�لتعليم و�لعاج و�ملو��شات + عمل وكالة لتجديد �لبطاقة 
و�جلو�ز وكل ما يخ�س �ملح�شون �ملطلوب �عانه/�شليل مبارك �شامل �ملزروعي 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنن �ملو�فق 2013/6/17 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.30 م�شاء �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�شاء   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/5/27 
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
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•• دبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي �علنت موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
�لتنمية  د�ئ��رة  موؤ�ش�شات  �إح��دى  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية 
جلائزة  �لثامنة  ل��ل��دورة  �لت�شجيل  ب��اب  فتح  �م�س  دب��ي  يف  �لقت�شادية 
�لأوىل من نوعها يف  تعد  �لتي  �ل�شباب  ر��شد لدعم م�شاريع  بن  حممد 

�لوطن �لعربي وذلك �بتد�ء من �ليوم وحتى �شهر �شبتمر 2013.
دولة  يف  �لأع���م���ال  رو�د  ب��ن  تناف�شية  بيئة  خ��ل��ق  �إىل  �جل��ائ��زة  وت��ه��دف 
و�ملوؤ�ش�شات  �لأف��ر�د  وتكرمي  �لعربي  و�لوطن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 

يف  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  قطاع  �أد�ء  تطوير  يف  �أ�شهمو�  �لذين 
�لدولة.

و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  وقامت 
باإجر�ء �شل�شلة من �لتحديثات يف �جلائزة حيث يتم تطبيق �لت�شجيل من 
خال �ملوقع �لإلكروين ومت ��شتحد�ث فئات �جلائزة عر �إدر�ج �خلدمة 

�ملجتمعية و�أف�شل م�شروع يف �لبتكار.
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �مل�شاريع  �أف�شل  من  كا  �أي�شا  �جل��ائ��زة  فئات  وت�شم 
م�شتوى  على  للعام  �شخ�شية  و�أف�شل  �لعربي  و�لوطن  �ملتحدة  �لعربية 
�لد�عمة  �إىل جو�ئز �جلهات  �إ�شافة  بالر�شيح  �لعربي  و�لوطن  �لدولة 
لريادة �لأعمال من د�خل �لدولة و�لتي يندرج حتتها �أف�شل جهة د�عمة 

لرنامج �مل�شريات �حلكومية على م�شتوى �لدولة من �لقطاع �حلكومي 
قطاع  مل��ب��ادر�ت  د�عمة  جهة  و�أف�شل  �خلا�س  و�لقطاع  �حلكومي  و�شبه 
�ل�شغرية  لل�شركات  د�ع��م  بنك  و�أف�شل  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ل�شركات 

و�ملتو�شطة.
وت�شم فئات جو�ئز �جلهات �لد�عمة لريادة �لأعمال يف �لوطن �لعربي 
كا من �أف�شل موؤ�ش�شة تعليم عايل د�عمة لريادة �لأعمال و�أف�شل �شبكة 
تنمية  �شندوق  و�أف�شل  �مل���ر�أة  لدعم  �شندوق  و�أف�شل  �أع��م��ال  مر�شدي 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  لل�شركات  د�عم  بنك  و�أف�شل  �لأعمال  ري��ادة  لدعم 

و�أف�شل مبادرة م�شوؤولية جمتمعية لدعم ريادة �لأعمال.
و�أو�شح عبد �لبا�شط �جلناحي �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 

لدعم  ر��شد  بن  حممد  �أن جائزة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية 
م�شاريع �ل�شباب �شهدت منذ �نطاقتها يف �لعام 2003 تطور�ت مذهلة 
وحققت نتائج �إيجابية يف حجم �لإقبال و�لفئات �مل�شاركة وقال نطمح من 
خال �لعام �جلاري �إىل بلوغ خمتلف �لقطاعات و�ل�شركات �لتي ت�شاهم 
و�لوطن  �ملحلي  �مل�شتوى  على  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  ري���ادة  يف 
�لعربي .. حيث تعر �جلائزة عن مدى حر�س �لقيادة �لر�شيدة �ملتمثلة 
يف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�مل�شاريع  تنمية قطاع  على  �هلل  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة وتكرمي جهود �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات �لتي �شاهمت يف 

�رتقاء وتطوير �أد�ء هذ� قطاع �ملهم يف دولة �لإمار�ت و�لعامل �لعربي.

اإطالق الدورة الثامنة من جائزة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 2013 

غرفة عجمان توقع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية القت�سادية بعجمان

•• دبي-الفجر:

�لعمومية لاحتاد  �أع�شاء �جلمعية  �ختيار  وقع 
جمهورية  ومقره   ، �ل�شغرية  للمن�شاآت  �لعربي 
، ع��ل��ى �شم  �ل��ع��رب��ي��ة م��وؤخ��ر� وب��الإج��م��اع  م�شر 
لع�شوية  ل��ل��ت��م��وي��ل  م�����و�رد  ���ش��رك��ات  جم��م��وع��ة 
 2013 �إد�رة �لحتاد خال �لفرة من  جمل�س 
�لإم�������ار�ت  دول�����ة  ع���ن  ، مم��ث��ل��ة   2017 وح���ت���ى 
�لعربية �ملتحدة ، بجانب ع�شوية موؤ�ش�شة حممد 
، وج��اء هذ�  �ل�شغرية  �مل�شاريع  لتنمية  ر��شد  بن 
�لختيار يف �لجتماع �لأخري للجمعية �لعمومية 
�لعام  �لأم���ن  �لربيع  حممد  �ل�شفري  بح�شور   ،
ملجل�س �لوحدة �لقت�شادية �لعربية ، وغادة و�يل 
�لأمن  ر�أف���ت عبا�س  و�ل��دك��ت��ور   ، رئي�س �لحت���اد 
ل��اإحت��اد ، حيث يعمل ه��ذ� �لحت���اد وفق  �ل��ع��ام 
�لتنمية  م�شرية  تعزيز  على  تعمل  �إ�شر�تيجية 
�مل�شتوين  على  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  للمن�شات 
�لقومي و�لعربي ، ودعم خطط �لعمل و�ل�شيا�شات 
�لتنفيذية لاأفكار و�ملقرحات و�لتو�شيات �لتي 

تدعم هذ� �لتوجه .
�لأمن  عبا�س  ر�أف���ت  �ل��دك��ت��ور  �أك���د  وم��ن جهته 
على  �ل�شغرية  للمن�شاآت  �لعربي  لاحتاد  �لعام 
للتمويل  م����و�رد  ���ش��رك��ات  جم��م��وع��ة  �خ��ت��ي��ار  �أن 
خال  �لحت����اد  �إد�رة  جم��ل�����س  يف  ع��ام��ل  كع�شو 
نتيجة  جاء  �لفرة من 2013 وحتى 2017، 

خال  للتمويل  م��و�رد  حققته  ملا  دوري��ة  متابعة 
�مل�شاريع  لأ���ش��ح��اب  دع��م  م��ن  �ملا�شية  �ل�����ش��ن��و�ت 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة بدولة �لإم��ار�ت ، جنبا �إىل 
جنب �لعديد من �ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة يف هذ� �ملجال 
وموؤ�ش�شة   ، �مل�شاريع  لتطوير  خليفة  ك�شندوق 
�مل�����ش��اري��ع �ل�شغرية  ل��ت��ن��م��ي��ة  ب���ن ر�����ش���د  حم��م��د 
�مل�����ش��اري��ع �ل�شغرية  ب����اأن ق��ط��اع  �إمي���ان���ا م��ن��ه��م   ،
لأي  �لقت�شادية  �حلياة  ع�شب  يعد  و�ملتو�شطة 

للتمويل يف  م��و�رد  �أن م�شاركة  �إىل  ، لفتا  دول��ة 
�مل�شابقة �لعربية �لأوىل لرو�د �مل�شاريع �ل�شناعية 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة ، و�لتي �نطلقت يف �لقاهرة 
نوفمر 2009 ، مب�شاركة 7 دول عربية وكانت 
مو�رد ممثلة عن دولة �لإمار�ت وحاز مو�طنيها 
على مر�كز متقدمة ، مما دفع باأع�شاء �جلمعية 
يف  �ختيارها  على  وبالإجماع  لاحتاد  �لعمومية 
�شت�شيفه  ملا   2017 –  2013 �ملقبلة  دورت��ه��ا 

من �أفكار ومقرحات للمجل�س .
و�أعرب حممد م�شبح �لنعيمي �لرئي�س �لتنفيذي 
�متنانه  ع��ن  للتمويل  م���و�رد  ���ش��رك��ات  ملجموعة 
�أوله��ا �لحت��اد �لعربي  لهذه �لثقة �لغالية �لتي 
، موؤكد� على  للتمويل  ملو�رد  �ل�شغرية  للمن�شاآت 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  لأ�شحاب  �ملجموعة  دع��م  �أن 
وطنيا  و�جبا  ميثل  �لإم���ار�ت  بدولة  و�ملتو�شطة 
وفر�س عن على كل مو�طن ، نرد به ف�شل هذ� 

يف  متمثلة  �ل�شيا�شية  و�لقيادة   ، �ملعطاء  �لوطن 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل ، و�أخيه �شاحب �ل�شمو 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�هلل ، لفتا �إىل �أن �ختيار مو�رد للتمويل لع�شوية 

�لحتاد �لعربي يعد تكليفا لنا ولي�س ت�شريف.
�شلكته  �ل�����ذي  �ل��ن��ه��ج  �أن  ع��ل��ى  �ل��ن��ع��ي��م��ي  و�أك������د 

�لعام  �نطاقها  ومنذ  للتمويل  م��و�رد  جمموعة 
�أ�شحاب  دع���م  ع��ل��ى  حت��ر���س  وه���ي   ،  2006
مع  و�لتو��شل   ، و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع 
و���ش��ب��ه �حلكومية  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ك��اف��ة 
، لدعم �لأجيال  �ل��دور �لوطني  �لتي تتبنى هذ� 
�أحامهم  ، لتحقيق  �ملو�طنة و�لطموحة  �ل�شابة 
�قت�شاد  بناء  �مل�شاهمة يف  وطموحاتهم من و�قع 

�إمار�تي متن . 

لدعمها املتوا�شل لأ�شحاب امل�شاريع 

اختيار موارد للتمويل لع�سوية جمل�ض اإدارة الحتاد العربي للمن�ساآت ال�سغرية مب�سر 

•• عجمان ـ الفجر :

وق��ع��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة عجمان، 
ود�ئ�������رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق���ت�������ش���ادي���ة ب���اإم���ارة 
وتطوير  ل���ت���ع���زي���ز  �ت���ف���اق���ي���ة  ع���ج���م���ان 
ب�شكل  بينهما  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�لتفاقية  ه���ذه  تنفيذ  و�شي�شهم  ف��ع��ال، 
بينهما  �مل�������ش���رك���ة  �جل����ه����ود  ت���وح���ي���د  يف 
وذلك  فئاتهم،  بكافة  �ملتعاملن  خلدمة 
لدى  �ملتوفرة  �لإمكانيات  من  بال�شتفادة 
�لب�شرية  �لكو�در  يف  و�ملتمثلة  منهما  كًا 
و�لأج���ه���زة �ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ة و�خل����ر�ت 

�لعملية �لر�كمية بن �جلهتن.
و�أك�����دت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة عجمان 
�لفاعلة  ت��ق��وي��ة ع��اق��ت��ه��ا  ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى 
م��ع ك��اف��ة �ل��دو�ئ��ر و�لأج���ه���زة �حلكومية 
تاأكيد  يف  �لإي��ج��اب��ي��ة  ل��ل�����ش��ر�ك��ة  ت��ع��زي��ز�ً 
�لإمارة  �لأع��م��ال يف  بيئة  ق��درة وج��اذب��ي��ة 
ع���ل���ى ت���ق���دمي �ل��ت�����ش��ه��ي��ات و�حل����و�ف����ز، 
�ل�شتثمارية  �مل�شروعات  وتطوير  لإقامة 
للتوجيهات  وت��ن��ف��ي��ذ�ً  �خل���ا����س  ل��ل��ق��ط��اع 

حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شديدة 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن 
ح��اك��م ع��ج��م��ان و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��م��ار بن 
حميد �لنعيمي ويل �لعهد رئي�س �ملجل�س 
�لنموذج  دوم���اً  عجمان  وجعل  �لتنفيذي 
دولة  نهج  يعك�س  �ل��ذي  �ملحتذى  �لناجح 
كافة  تنمية  جت���اه  و�شيا�شتها  �لإم������ار�ت 
و�لجتماعية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�حلكومي  �لقطاعن  بن  وتعاون  باإ�شهام 
�لغرفة  ج���ان���ب  م����ن  ووق������ع  و�خل�����ا������س. 
�شعادة �شامل �ل�شويدي �ملدير �لعام ، فيما 
خليل  حممود  �شعادة  �ل��د�ئ��رة  عن  وقعها 
عبد�هلل  بح�شور  بالتكليف  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل���رزوق���ي  ع��م��ر 
�جلناحي  حممد  و  و�لع�شوية  �لت�شجيل 
�ل�شتثمار  ل���ق���ط���اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل����دي����ر 
مدير  �لكميتي  وب�شاير  �لع��م��ال  وتنمية 
و�لتميز  �ل�شر�تيجي  �لتخطيط  �د�رة 
�ل�شام�شي  فاطمة  و   ، بالغرفة  �ملوؤ�ش�شي 
�لقت�شادية  �لعاقات  �د�رة  مدير  نائب 
ن���ائ���ب م���دي���ر �د�رة  �مل�����ش��اف��ري  وم�����ش��ب��ح 

�ل��دك��ت��ور عبد�هلل  و  �مل�����ش��ان��دة  �خل���دم���ات 
حامد �حل�شن خبري �قت�شادي بالد�ئرة.

مذكرة  توقيع  �إن  �ل�شويدي  �شامل  وق��ال 
�ملتعددة  �لو�شائل  �ح���دى  ميثل  �لتفاهم 
و�لد�ئرة  �لغرفة  بن  �ملتميز  �لتعاون  يف 
يلعبه كل ط��رف جتاه  �ل��ذي  للدور  نظر�ً 
�ملجتمع �لقت�شادي وفعالياته وقطاعاته، 
�إىل  �لتفاقية  ه��ذه  تنفيذ  �شي�شهم  حيث 
ودعم  و�لتقنى  �لفنى  �لتعاون  ج�شور  مد 
�ملعلومات  ج��ان��ب  ف���ى  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  ع��م��ل��ي��ة 
للبيانات  �لإح�شائى  و�لتحليل  و�لبيانات 

و�لدر��شات �لإقت�شادية وخدمة �ملجتمع.
متثل  �أن  يف  �أم��ل��ه  ع��ن  �ل�شويدي  و�أع����رب 
هذه �خلطوة نقلة نوعية تعقبها خطو�ت 
�ملوؤ�ش�شي  �لأد�ء  ج���ودة  م��ن  ت��ع��زز  �أخ����رى 
وكافة  �ل��غ��رف��ة  ب��ن  بتن�شيق  وخ��دم��ات��ه��ا 

�لدو�ئر.
�ملدير  �لها�شمي  حممود  �أك��د  جانبه  م��ن 
�لعام بالتكليف ، �أهمية هذه �لتفاقية مع 
غرفة عجمان، لفتاً �إىل �لدور �لذي تقوم 
به �لد�ئرة بالتعاون مع �جلهات �ملعنية يف 

ت�شجيع �ل�شتثمار�ت، و�لتي تاأتي �نطاقاً 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  م���ن 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد 

�ل�شيخ عمار  �لأعلى حاكم عجمان و�شمو 
�ل��ع��ه��د رئي�س  �ل��ن��ع��ي��م��ي ويل  ب���ن ح��م��ي��د 
�أحمد  �ل�شيخ  و�شمو  �لتنفيذي  �ملجل�س 

�لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن 
�لق��ت�����ش��ادي��ة، ومب���ا ي��ع��زز م��ك��ان��ة �لإم����ارة 
ويلبي �لتطلعات �لطاحمة لتوفري �أف�شل 

كما  و�ل��ع��م��اء،  للم�شتثمرين  �خل��دم��ات 
على  �ل��د�ئ��رة  حر�س  �إىل  �لها�شمي  �أ���ش��ار 
يف  و�لتعاون  �لتفاقية  بنود  كافة  تفعيل 

كافة �ملجالت.
�أن  على  �ملوقعة  �لتفاهم  م��ذك��رة  وتن�س 
�لتعاون بن �لطرفن يف  ت�شمل جمالت 
�أف�شل  ح��ول  �ملعلومات  و  �خل��ر�ت  تبادل 
�مل�شركة  �ل��ع��م��ل  �مل��م��ار���ش��ات يف جم���الت 
يف  �لتعاون  �شبل  و�يجاد  �لطرفن،  ل��دى 
و�لتميز  �لإ�شر�تيجية و�جلودة  جمالت 
و�لتعاون يف جمالت �لإح�شاء و�لدر��شات 
�لإقت�شادية و�ملو�رد �لب�شرية و�لعمل على 
ت��ع��زي��ز ���ش��ر�ك��ة ك��ل ط���رف ، م��ع �ل�شركاء 
�لإ�شر�تيجين للطرف �لأخر و �مل�شاركة 
ذ�ت  و�مللتقيات  و�ل��ن��دو�ت  �مل��وؤمت��ر�ت  ف��ى 
�ل�����ش��ل��ة ب����اأي م���ن جم����الت �ل��ت��ع��اون كما 
جلنة  ت�شكيل  يتم  �أن  على  �مل��ذك��رة  ن�شت 
مهام  تتوىل  و�لتي  �لطرفن  بن  متفقة 
�لإتفاقية  ه���ذه  �أح���ك���ام  ت��ط��ب��ي��ق  م��ت��اب��ع��ة 
وتقييم  ور�شد  �لعملية،  �خلطط  وو�شع 

موؤ�شر�ت �لأد�ء يف ظل هذه �لإتفاقية.

•• اأبوظبي-وام: 

�ليوم  �بتد�ء من  �أبوظبي  �لتنمية �لقت�شادية  ت�شدر د�ئرة 
لأربعة   2013 �جل���اري  للعام  �لول  �ل��رب��ع  تقرير  نتائج 
موؤ�شر�ت تنموية لإمارة �أبوظبي وهي موؤ�شر ثقة �مل�شتهلك 
يف �لد�ء لقت�شادي ومر�شد �حو�ل �ل�شرة �ملو�طنة و�لثقة 

يف مناخ �لعمال ودورة �لعمال.
وذكر ر��شد علي �لزعابي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتخطيط 
�لد�ئرة  �أن  �أبوظبي  �لقت�شادية  �لتنمية  بد�ئرة  و�لح�شاء 
�أنتجت منذ �شبتمر 2009 جمموعة من �ملوؤ�شر�ت �ملركبة 
بن  �لت�شاوؤم  �أو  �لتفاوؤل  م�شتويات  قيا�س  على  تقوم  �لتي 
و�أ�شاف  ب�شفة عامة.  �لأعمال  و�مل�شتهلكن ورجال  �لأف��ر�د 
�إنه �إىل جانب �ملوؤ�شر�ت �لأ�شا�شية �لتي يتم �إنتاجها يف معظم 
�إن��ت��اج جمموعة من  على  �ل��د�ئ��رة حاليا  تعكف  �لعامل  دول 
�ملوؤ�شر�ت �ملركبة خال عامي 2013 و 2014 جديدة يف 
نوعها مثل موؤ�شر �ل�شفافية يف �شيا�شات �ل�شتثمار �لأجنبي 
�ملبا�شر وموؤ�شر �لقت�شاد �ملبني على �ملعرفة وموؤ�شر �ل�شعادة 
�لخرى  �مل��وؤ���ش��ر�ت  من  وغريها  �لئتمان  بطاقات  وموؤ�شر 

�ملركبة.
و�أو�شح �أن �لد�ئرة تهدف من ور�ء �إنتاج مثل هذه �ملوؤ�شر�ت 
�لتي  �لأدو�ت  ل�شتخد�م  �لقت�شادية  �ل�شيا�شات  توجيه  �إىل 
ت�شمن تعميق �لنمو �لقت�شادي وتفادى �لآثار �ل�شلبية �لتي 
�لقت�شادي  �لن�شاط  على  موؤثرة  لعو�مل  كنتيجة  تن�شاأ  قد 
�لآثار  تلك  تقليل  �أو  مبا�شرة  غري  �أو  مبا�شرة  ب�شورة  �إم��ا 

�ل�شلبية بقدر �مل�شتطاع.
�أكر  ق���در  ت��ق��دمي  �إىل  تتطلع  �ل���د�ئ���رة  �أن  �ل��زع��اب��ي  وذك���ر 
�لأعمال  رجال  تخدم  �لتي  و�ملوؤ�شر�ت  �ملعلومات  من  ممكن 
و�مل�شتثمرين و�ملهتمن و�لأفر�د نظر� ملا تعك�شه تلك �ملوؤ�شر�ت 
لأد�ء �قت�شاد �إمارة �أبوظبي .. م�شري� �ىل �أن �لد�ئرة تتبع يف 
بناء تلك �ملوؤ�شر�ت جمموعة من �أف�شل �ملنهجيات �لدولية 
و  �ل��دويل  �لبنك  مثل  عديدة  دولية  جهات  مع  وبالت�شارك 

�شيز �يفو �لأمل��اين وكونفرن�س بورد �لمريكي وغريهم من 
�ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة يف هذ� �ملجال. و�أو�شح ر��شد علي �لزعابي 
�أنه يف ظل �جلهود �حلكومية �لكبرية يف �ل�شتمر�ر يف نهج 
�لتنمية �مل�شتد�مة و�لتحديث يف �قت�شاد �مارة �أبوظبي من 
�خلم�س  �ل�شنو�ت  خال  �حلكومي  �لتنموي  �لنفاق  خال 
320 مليار درهم �لأم��ر �لذي  �إىل  �لقادمة و�ل��ذي �شي�شل 
�أر�شل �إ�شار�ت �أيجابية قوية �إىل رجال �لأعمال و�مل�شتثمرين 
�مل�شي قدما  �أبوظبي على  �لقطاع �خلا�س بعزم حكومة  يف 
�إن هذه  وبقوة يف تنفيذ م�شاريعها �لتنموية �لكبرية. وقال 
�خلطوة �لهامة فر�شت بدورها حالة من �لتفاوؤل �مل�شتقبلي 
عن  �أي�شا  �أث��م��رت  و�لتي  و�مل�شتثمرين  �لأع��م��ال  رج��ال  عند 
�لعديد  تنفيذ  با�شتمر�ر  �لبدء  نحو  �خلا�س  �لقطاع  توجه 
�ملالية  �أوجدتها �لزمة  �لتي  �مل�شاريع كنتيجة حلالة �حلذر 

�لعاملية وتبعاتها و�لتقدم نحو ��شتثمار�ت جديدة.
و�أ�شاف �إن هذ� �لأمر �شاهم ب�شكل كبري يف �رتفاع م�شتويات 
�لثقة لكافة �مل�شتهلكن ورجال �لأعمال على حد �شو�ء مما 
�جلهود  حجم  متاما  ت��درك  �ملجتمع  فئات  جميع  �أن  ي��وؤك��د 
�لنمو  تعزيز  نحو  �لإم����ارة  حكومة  تبذلها  �ل��ت��ي  �مل�شنية 
وت��ر���ش��ي��خ �أرك���ان���ه مب��ا ي��ع��ود ب��اخل��ري ع��ل��ى ك��اف��ة �ملو�طنن 

و�ملقيمن.
�لتنمية  ل���د�ئ���رة  �لول  �ل���رب���ع  م���وؤ����ش���ر�ت  ت��ق��ري��ر  و�أ�����ش����ار 
�لقت�شادية �بوظبي يف مقدمته �إىل موؤ�شر�ت ثقة �مل�شتهلك 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي تقوم باإعد�دها ما�شر 
كارد مو�شحا �أنه وفقا لخر ��شتطاع جرى تنفيذه بن 7 
نوفمر و 23 دي�شمر 2012 �رتفع موؤ�شر ثقة �مل�شتهلك 
يف دولة �لإم��ار�ت ليبلغ نحو 91.4 نقطة مقارنة مع نحو 
�لربع �لثاين  نهاية  �لأخري  قبل  �ل�شتطاع  يف  نقطة   86
�لإمار�ت   يف  �مل�شتهلكن  �ن  �ملوؤ�شر  بن  حيث   2012 لعام 
متفائلون جد� يف �لنتيجة �لإجمالية ملوؤ�شر ثقة �مل�شتهلكن 

كما كانو� �إيجابين فيما يتعلق باملوؤ�شر�ت �لفرعية.

�ل�شتطاع  نتائج  مع  �لأخ��ري  �ل�شتطاع  نتائج  ومبقارنة 
�ل�شتطاع  خ���ال  ت��ف��اوؤل  �أك���ر  �مل�شتهلكون  ك���ان  �ل�����ش��اب��ق 
يف   88.6 م��ق��اب��ل   95.6 �ملعي�شة  م�����ش��ت��وى  ح���ول  �لأخ����ري 
�ملوؤ�شر �ل�شابق و�لتوظيف 95.2 مقابل 88.9 و�لقت�شاد 
مقابل 77 .. كما   86.9 و�لبور�شة   89.1 مقابل   94.6
 84.7 ظل �مل�شتهلكون متفائلن جد� ب�شاأن �لدخل �لثابت 

مقابل 86.2 .
ملوؤ�شر�ت  �بوظبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تقرير  وق��دم 
�لعامل  �قت�شاد�ت  �أد�ء  على  نظرة  مقدمته  يف  �لول  �لربع 
ونتائج �ملوؤ�شر�ت بها مو�شحا �أن �لعام 2012�أنهى ح�شاده 
باملائة   3.2 نحو  بلغ  من��و  مب��ع��دل  �ل��ع��امل��ي  �لق��ت�����ش��اد  �إز�ء 
منخف�شا بنحو 0.1 باملائة مقارنة بالتوقعات �ل�شادرة من 
�شندوق �لنقد �لدويل �ملحدثة يف نوفمر 2012 و�لتي بلغت 
نحو 3.3 باملائة يف ظل ��شتمر�ر تباطوؤ �لآد�ء �لقت�شادي يف 
�ل�شيادية يف  �لديون  لنك�شات  كنتيجة  �ملتقدمة  �لقت�شاد�ت 
�أوروب��ا وكذلك لإنعكا�س ذلك على �لطلب �لعاملي و�لتجارة 
�لعاملية خا�شة من �لقت�شاديات �لنا�شئة و�قت�شاديات �لدول 
�لقت�شاد�ت  �أن  �لتقرير  مقدمة  و�أو�شحت  �لنمو.  �شريعة 
وتد�عيات  تبعات  وق��ف  يف  �لنجاح  م��ن  تتمكن  مل  �ملتقدمة 
تدهور �ملو�زنات �لعامة حيث �دى �خفاق دول منطقة �ليورو 
يف �حتو�ء �لزمة ب�شكل كلي وظهور �لختناقات يف مو�زناتها 
�ليونان  من  �مل�شتقبل  ح��ول  �ل�شبابية  من  �شيء  �إل��ق��اء  �إىل 
و�يطاليا  ��شبانيا  مثل  كبري  �قت�شادي  حجم  ذ�ت  دول  �ىل 
�أد�ء �ل�شيا�شات  و�إن كانت ب�شكل �أقل حدة �إ�شافة �إىل �شعف 
�ملتبعة خا�شة �أد�ء �ل�شيا�شة �ملالية �لأمريكية وكانت �ملح�شلة 

�نخفا�س موؤ�شر�ت �لثقة لدى �مل�شتثمرين و�لأفر�د.
على  �ل�����ش��وء  �أب��وظ��ب��ي  �قت�شادية  تقرير  مقدمة  و�شلطت 
�إن جميع  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة م�����ش��رية �ىل  �ل��و���ش��ع يف �لق��ت�����ش��ادي��ات 
�لقت�شاد�ت  �أن  �إىل  باآخر  �أو  ب�شكل  لت�شري  جاءت  �لتوقعات 
�لنا�شئة �شوف يكون لها دور كبري يف دفع عجلة �لنمو على 
�مل�شتوى �لعاملي خال عام 2013 فطبقا لتقرير م�شتجد�ت 

�لآفاق �ل�شادر من �شندوق �لنقد �لدويل يف يناير 2013 
 8.2 2013 هو  لعام  �ل�شن  للنمو يف  �ملتوقع  �ملعدل  ف��اإن 
خال  باملائة   7.8 نحو  بلغ  منو  معدل  مع  مقارنة  باملائة 
عام 2012 يف �لوقت �لذي ت�شعى فيه حكومة �ل�شن �إىل 

�ل�شيطرة على �لت�شخم وجعله يف حدود �آمنة 3-4 باملائة.
وز�رة  م��ن  �ل�����ش��ادرة  �لبيانات  ح�شب  �ن��ه  �لتقرير  يف  وج���اء 
�لأجنبية  �ل�شتثمار�ت  قيمة  بلغت  فقد  �ل�شينية  �لتجارة 
�ملبا�شرة �لنازحة لل�شن خال �شهر يناير 2013 ما قيمته 
كما �رتفعت �شادر�ت �ل�شن خال �شهر  ين  مليار   9.27
قويا  �أد�ء  بذلك  م�شجا  باملائة   25 بن�شبة   2013 يناير 
�لهند  يف  �إن��ه  و�أ�شاف   .2011 �أبريل  �شهر  منذ  لل�شادر�ت 
باتخاذ  �حلكومة  قامت   2012 �شبتمر  �شهر  بد�ية  وم��ع 
�إ���ش��اح �مل��ال��ي��ة �ل��ع��ام��ة وخف�س  بع�س �ل��ت��د�ب��ري يف جم��ال 
معدلت  خلف�س  حقيقية  عمل  فر�س  وخلق  �مل��ايل  �لعجز 
عام  بنهاية  تقريبا  باملائة   9.9 نحو  بلغت  و�لتي  �لبطالة 

.2012
بزيادة  �لهند  قبل  من  �ملتخذة  بالإ�شاحات  �لتقرير  ون��وه 
�أ�شعار �لوقود و�حلد من �لقيود على �ل�شتثمار�ت �لأجنبية 
فيها  �لر�ئدة مبا  �لقت�شادية  �لقطاعات  ب�شقيها خا�شة يف 
توقعات  �أن  مو�شحا  ع��ام  ب�شكل  و�لتجارة  �ل��ط��ري�ن  قطاعا 
�لهند معدل منو  �إىل حتقق  �أ�شارت  �ل��دويل  �لنقد  �شندوق 
خال عام 2013 بنحو 5.9 باملائة مقارنة مبعدل منو بلغ 

نحو 4.5 باملائة خال عام 2012.
وع��ل��ى ه���ذ� �لأ���ش��ا���س ت��وق��ع��ت م��ق��دم��ة �ل��ت��ق��ري��ر �أن يحقق 
�لقت�شاد �لعاملي معدل منو خال عام 2013 بنحو 3.5 
باملائة مقارنة مع معدل منو بلغ نحو 3.2 باملائة خال عام 
2012 مدعوما مبعدلت �لنمو �ملرتفعة �ملتوقع حتقيقها يف 
�قت�شاد�ت �لأ�شو�ق �ل�شاعدة و�لقت�شاد�ت �لنامية. و�أفادت 
و�لتنمية  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ع��اون  منظمة  تقرير  ح�شب  �إن���ه 
�ل�شادر يف بد�ية عام 2013 فاإن �ل�شن �شوف تقود �لنمو 
�لقت�شادي يف �لدول �لنامية خال �لن�شف �لأول من عام 

2013 وبن�شبة 8 باملائة . و�أ�شار �لتقرير �إىل �ن �قت�شاد�ت 
�لنمو  عجلة  دف��ع  يف  كبري  ب�شكل  �شت�شاهم  �لنا�شئة  �ل��دول 
�خ��ت��اف بن  وج��ود  م��ن  �ل��رغ��م  �لعاملي على  �مل�شتوى  على 
تلك �لقت�شاد�ت �لنا�شئة. و�شلطت مقدمة �لتقرير �ل�شوء 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  �قت�شاديات  يف  �لو�شع  على 
2012 ومن  ع��ام  و�لتي حققت معدلت منو جيدة خ��ال 
�ملتوقع �أن يبلغ منو �لناجت �ملحلي �لإجمايل �حلقيقي 4.6 
2011 حيث متيز  �لعام  باملائة يف   7.9 باملائة مقارنة مع 
�لعام �ملا�شي بتمتع �لبنوك يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
على  �ملبا�شر  �لنك�شاف  �أن  كما  �لكايف  �ملال  ور�أ���س  بال�شيولة 
�ليورو كان �شئيل جد�.  �ل�شيادي يف منطقة  �لدين  م�شكلة 
وفيما يتعلق بالنفط �فادت مقدمة �لتقرير باأن �إنتاج �لنفط 
100 دولر للرميل  ف��وق  �أ���ش��ع��اره  �رت��ف��اع  �رت��ف��ع يف ظ��ل 
وبالتايل كانت هناك توقعات �أن ت�شهد دول �ملجل�س عاما �آخر 
من �لفو�ئ�س �ملالية وفو�ئ�س �حل�شاب �جلاري و�لتي قدرت 
ما بن 10-20 باملائة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل للمنطقة 
ككل. و�رتفع �لنفاق �حلكومي �خلليجي مما �أدى �ىل تفاوؤل 
ما  �لد�خلي  �لطلب  ورف��ع  �ل�شتثمار  دع��م  ب�شاأن  �لتوقعات 
�شاهم كله يف رفع م�شتويات �لتفاوؤل لدى �مل�شتهلكن يف دول 

جمل�س �لتعاون ب�شفة عامة.
و�أ�شارت مقدمة �لتقرير �ىل نتائج موؤ�شر ثقة �مل�شتهلك يف 
�مل�شتهلكن  لدى  م�شتوياتها  تفاوتت  و�لتي  �لعربية  �ل��دول 
�مل�شتهلك  نتائج موؤ�شر ثقة  �لعربية على ح�شب  �ل��دول  بن 
ففي   2013 مار�س  �شهر  خ��ال  بايوت  �شركة  تعده  �ل��ذي 
�لعام  �لو�شع  ت��ر�ج��ع  ع��ن  �شوريا  يف  �مل�شتهلكون  ع��ر  ح��ن 
و�لأردن  م�����ش��ر  م��ن  ك��ل  يف  �مل�شتهلكون  وت��وق��ع  ب��ل��ده��م  يف 
�رتفاع تكاليف �ملعي�شة يف بلد�نهم فاإن دول جمل�س �لتعاون 
فقد  �ملعي�شية  �أو�شاعهم  يف  �أك��ر  بتفاوؤل  تتمتع  �خلليجي 
توقع نحو 64 باملائة من �مل�شتهلكن بدولة �لإمار�ت ونحو 
65 باملائة من �مل�شتهلكن بدولة قطر ونحو 60 باملائة من 

�مل�شتهلكن بدولة عمان تفاوؤلهم يف هذ� �ل�شاأن.

اقت�سادية اأبوظبي ت�سدر نتائج اأربعة موؤ�سرات تنموية لالإمارة اعتبارًا من اليوم

�لنعيمي م�شبح  •• حممد  باملجل�س ع�شو�  للتمويل  مو�رد  و�ختيار  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  •• خال 
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•• اأبوظبي-وام:

���ش��ارك م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي ل��اأن��ظ��م��ة �لإل��ك��رون��ي��ة و�مل��ع��ل��وم��ات م��وؤخ��ر� يف 
�لدورة �لر�بعة لقمة �حلكومة �لإلكرونية يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
و��شتعر�س �ملركز خال �لقمة تبنيه �لناجح لبنية تكنولوجيا �ملعلومات 
�إمارة  م�شتوى  على  �لإلكرونية  �حلكومة  مبادر�ت  تنفيذ  يف  �ملوؤ�ش�شية 
�أبوظبي وكان �ملركز و�حد� من �جلهات �حلكومية �لتي مت �ختيارها من 
�أجل �مل�شاركة يف هذه �لقمة �ملخ�ش�شة للمدعوين فقط و�لتي ��شت�شافت 
نقا�شات معمقة حول توفري �خلدمات �لعامة �ملمكنة تكنولوجيا لل�شركات 
و�ملقيمن يف دول �ملنطقة . وخال فعاليات �ليوم �لأخري من هذه �لقمة 

�أبوظبي  �لأعمال يف مركز  �ملزروعي مدير معلومات  قدم خالد حروت 
حكومة  �ت�شال  مركز  ح��ول  عر�شا  و�ملعلومات  �لإلكرونية  لاأنظمة 
لتقدمي  �ل��ق��ن��و�ت  م��ت��ع��ددة  �مل��رك��ز  ��شر�تيجية  على  فيه  رك��ز  �أب��وظ��ب��ي 
�خلدمات ودور �لتقنية �لنقالة يف توفري خدمات عامة ذ�ت نوعية جيدة 
. ما ناق�س �ملزروعي �إجناز�ت مركز �لإت�شال مو�شحا �أن �ملركز تلقى منذ 
تد�شينه وحتى نهاية مار�س من �لعام �ملا�شي �أكر من 500 �ألف حالة..
لفتا �إىل �أن �ملركز يعكف على تنفيذ نهج مرحلي لتو�شيع قدر�ته بحيث 
ي�شتوعب خمتلف �لت�شالت و�لطلبات �لو�ردة و�ل�شادرة و�أ�شار �إىل �أنه 
�ملعلومات وحلها خال  �ملائة من طلبات  85 يف  �لتعامل مع حو�يل  مت 
�أما حالت �لإب��اغ عن �حل��و�دث وتقدمي �ل�شكاوى فقد مت  �إت�شال  �أول 

�إ�شتناد� �إىل  �إحالتها �إىل �لدو�ئر �ملخت�شة يف حكومة �أبوظبي ومت حلها 
م�شتويات �خلدمة �ملتفق عليها . يذكر �أن مركز �ت�شال حكومة �أبوظبي 
��شتكمل وبنجاح تنفيذ �لعديد من عمليات حت�شن �لأد�ء و�إد�رة عاقات 
�لعديدة  �خلارجية  �لتحديات  من  بالرغم  �ملا�شي  �لعام  خال  �لعماء 

وعقبات �لتنفيذ �ملختلفة �لتي و�جهها .
�حلكومة  قمة  يف  �مل�شاركن  من  �إيجابية  ردود�  تلقينا  �مل��زروع��ي  وق��ال   
تقديرهم  عن  �أعربو�  �لذين  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لإلكرونية 
و�ملركز  ع��ام  ب�شكل  �أبوظبي  تتبعها  �لتي  و�ل�شاملة  �لفريدة  للمنهجية 
تكنولوجيا  ممكنة  حديثة  حكومة  بتطوير  يتعلق  فيما  خا�س  ب�شكل 
�حلكومة  ل�شر�تيجيات  �لو��شعة  �لتجارب  من  �لكثري  تعلمنا  و�أ�شاف 

�أنها �شت�شكل  �لإلكرونية �ملعتمدة يف جميع �أنحاء �ملنطقة و�لتي نعتقد 
ع��ون��ا ك��ب��ري� يف م��و����ش��ل��ة ���ش��ق��ل ج��ه��ودن��ا يف جم���ال حت��دي��ث وتب�شيط 
�لتكنولوجيا  على  �لإط����اع  فر�شة  لنا  �أت��ي��ح��ت  كما  �ل��ع��ام��ة  �خل��دم��ات 
وكيفية  �لإلكرونية  �حلكومة  جم��ال  يف  �ملتاحة  �جل��دي��دة  و�ملمار�شات 
مو�ءمتها مع مبادر�تنا �حلالية للحكومة �لإلكرونية �أو حتى تطويرها 
نحو �لأف�شل . وت�شمنت قمة �حلكومة �لإلكرونية يف �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية 187 �إجتماعا فرديا و��شت�شافت �أكر من 100 �شانع قر�ر 
�أبوظبي  ويعتر مركز  20 متحدثا.  �أك��ر من  تقدميها  �إىل  بالإ�شافة 
لاأنظمة �لإلكرونية و�ملعلومات �جلهة �حلكومية �مل�شوؤولة عن �أجندة 

تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت يف �إمارة �أبوظبي .

اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات ي�سارك يف قمة احلكومة الإلكرتونية يف ال�سعودية

•• اأبوظبي-الفجر: 

مميز�ً  �رتفاعاً  �ل��دويل  �أبوظبي  مطار  �شجل 
بن�شبة 14 باملائة يف حركة �مل�شافرين خال 
�ل�����ش��ه��ور �لأرب�����ع �لأوىل م��ن �ل��ع��ام �جل���اري 
مقارنًة بالعام �ملا�شي، ووفقاً للنتائج �ل�شادرة 
�ل��ي��وم م��ن ���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��م��ط��ار�ت فقد 
��شتخدم مطار �لعا�شمة �أكر من 5.2 مليون 
مكانة  يوؤكد  ما  �ل��ف��رة،  تلك  خ��ال  م�شافر 
�ملطار كاأحد �أ�شرع �ملطار�ت منو�ً يف �ملنطقة.. 
ويعزز موقع �أبوظبي كوجهة مميزة لاأعمال 

�لنتائج  وك�����ش��ف��ت  و�ل�������ش���ي���اح���ة.  و�ل���رف���ي���ه 
�ل�شادرة من �ل�شركة �رتفاع حركة �لطائر�ت 
يف �ملطار بن�شبة 9.5 باملائة خال �لفرة بن 
�لفرة  ب��ذ�ت  مقارنًة   2013 و�أب��ري��ل  يناير 
حركة   42،735 لت�شجل  �ملا�شي  �لعام  من 
بن�شبة  �ل�شحن  حرك�����ة  �رتفعت  كما  ط��ري�ن، 
 209،880 �إىل  لت�ش�����������ل  باملائة   20.2
�لأرب��ع �لأوىل من عام  بال�شهور  طن مقارنًة 
�خلم�س  �ل��وج��ه��ات  �شعيد  وع��ل��ى   .2012

�لأكر ت�شغيًا من �ملطار..
من  ك��ًا  تلتها  �لقائمة  �لهند  ت�شدرت  فقد 

وتاياند  �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة  �أملانيا 
�مل��رت��ب��ة �خلام�شة  �ل��ت��ي ح��ل��ت يف  وب��اك�����ش��ت��ان 
خ�����ال �ل����ف����رة م����ن ي���ن���اي���ر وح���ت���ى �أب���ري���ل 
م���ن �ل���ع���ام �جل�����اري. وق����ال �مل��ه��ن��د���س �أحمد 
يف  للعمليات  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ه��د�ب��ي، 
��شتمر�ر  م���ع  ل��ل��م��ط��ار�ت:  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة 
�ل���دويل يف حتقيق معدلت  �أب��وظ��ب��ي  م��ط��ار 
منو متميزة يف حركة �مل�شافرين، فاإن �شركة 
�أبوظبي للمطار�ت �شتو��شل �لتز�مها بتعزيز 
��شتثمار�تها يف تطوير مر�فق وخدمات مطار 
�ل�شاملة  �لتحتية  �لبنية  لتوفري  �لعا�شمة 

و�ل�����ش��روري��ة �ل��ت��ي مُت���ّك���ن �ل��ب��و�ب��ة �جلوية 
لأبوظبي من تقدمي جمموعة خدمات ر�ئدة 
ومتميزة مبعايري عاملية، ومتنح عمائنا من 
�مل�شافرين و�ل�شركاء �أف�شل جمالت �خلدمة 
ي��دع��م خطط من��و مطار  ب��ك��ف��اءة عالية مب��ا 
�أب��وظ��ب��ي �ل����دويل ك��م��رك��ز ع��امل��ي ل��ل��ط��ري�ن . 
وكان مطار �أبوظبي �لدويل قد حقق معدلت 
��شتخد�م متز�يدة للم�شافرين خال �شهري 
مار�س و�أبريل �ملا�شين، حيث ��شتخدم �ملطار 
�أكر من 1.3 مليون م�شافر يف كل �شهر من 
زيادة  �مل��ط��ار  لي�شجل  �ل�شابقين  �ل�شهرين 

باملائة يف  باملائة يف مار�س و8.6   15 بن�شبة 
�ملطار  و�شهد  �ملا�شي.  بالعام  مقارنًة  �أب��ري��ل 
طري�ن  ح��رك��ة  �آلف   10 م��ن  �أك���ر  ت�شجيل 
خال كل من مار�س و�أبريل ليحقق �رتفاعاً 
باملائة يف  باملائة يف مار�س و7.9   10 بن�شبة 
�أبريل مقارنًة بالعام 2012، كما حقق �ملطار 
بلغت  �لب�شائع  �شحن  ن�شاط حركة  زي��ادًة يف 
 ،25.6% بن�شبة  مار�س  يف  طن   59،474
وزيادة يف �أبريل بلغت 51،511 طن بن�شبة 
�لعام  من  �لفرة  بذ�ت  مقارنًة  باملائة   7،9

�ملا�شي.

•• دبي-الفجر: 

�أع��ل��ن��ت �أك��ادمي��ي��ة �ت�����ش��الت، �أك���ر م��وف��ر حل��ل��ول ت��دري��ب وت��ط��وي��ر �مل���و�رد 
�لتميز للتدريب و�لتاأهيل  �إطاقها مركز  �لأو�شط عن  �ل�شرق  �لب�شرية يف 
 ،)ESH( �لقاب�شة  للخدمات  �ت�����ش��الت  م��ع  بالتعاون  �جل���ودة  جم��ال  يف 
�شر�كات  �إطار تطوير  �ت�شالت.  و�شمن  �لتابعة ملجموعة  �ل�شركات  �إحدى 
�إد�رة خدمات �جلودة  �أكادميية �ت�شالت وبالتعاون مع  مركز �لتميز وّقعت 
فرييتا�س  بيورو  �شركة  مع  تفاهم  مذكرة  �لقاب�شة  للخدمات  �ت�شالت  يف 
و�لفح�س  �لختبار  خدمات  يف  عاملياً  �ل��ر�ئ��دة   )Bureau Veritas(
معتمدة  تدريب  بر�مج  لتوفري  �ل�شر�كة  هذه  وتهدف  و�لتاأهيل  و�لتدريب 
مب�شتويات خمتلفة يف جمال �أنظمة �لإد�رة �لعاملية.  وقع �لتفاقية كل من 
�ل�شيد علي �ل�شارد، �لرئي�س �لتنفيذي، �ت�شالت للخدمات �لقاب�شة و�شفيان 
م�شمودي �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة بيورو فرييتا�س.  ويعتر مركز �لتميز 

للتدريب و�لتاأهيل يف جمال �جلودة ثمرة �لتعاون بن �إد�رة خدمات �جلودة 
يف �ت�شالت للخدمات �لقاب�شة و�أكادميية �ت�شالت �شمن م�شاعيها �لد�ئمة 
لتطوير قدر�ت �لكو�در �لوطنية و�جلهات �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د يف 
جمالت �جلودة و�لتميز.  وقال �لدكتور علي �لقايدي، مدير عام �أكادميية 
�ت�شالت بالوكالة: ت�شعى �أكادميية �ت�شالت با�شتمر�ر لتحقيق �أعلى معايري 
�إط��اق مركز  �جل��ودة يف جمال �لتدريب و �لتطوير، ويف هذ� �لإط��ار ياأتي 
�جلودة بالتن�شيق مع �إد�رة خدمات �جلودة يف �ت�شالت للخدمات �لقاب�شة 
وبالتعاون مع بيورو فرييتا�س �لتي متثل معيار �جلودة و�لتميز يف �ملنطقة، 
ونحن ب�شدد تطوير و�إطاق عدة فئات من �لر�مج �ملعتمدة يف هذ� �ملجال  
وفق  تو�شع  حم��ددة  بر�مج  وتنفيذ  لتطوير  للجودة  �لتميز  مركز  ويهدف 
�لعاملية  و�ل��ت��وج��ه��ات  ل��اأع��م��ال  �حل��دي��ث��ة  و�ملتطلبات  �ل��ع��م��اء  �ح��ت��ي��اج��ات 
�ملعا�شرة وي�شعى �ملركز لتحقيق ذلك من خال �ل�شر�كات �لتي يعقدها مع 

�لهيئات �ملحلية و�لعاملية �ملعتمدة و�خلر�ء �ملخت�شن. 

العربية للطريان تنظم قمة العرب 
للطريان والإعالم الثالثة يف �ساللة

•• ال�صارقة-وام: 

تنظم �ل�شركة �لعربية للطري�ن �لدورة �لثالثة من قمة �لعرب للطري�ن و�لإعام 
يف مدينة �شالة يف �شلطنة عمان خال �لفرة من 24 �ىل 26 يونيو �جلاري 
.. حتت رعاية �شعادة ميثاء بنت �شيف بن ماجد �ملحروقي وكيل وز�رة �ل�شياحة يف 
�شلطنة عمان. وياأتي تنظيم �لقمة بال�شر�كة بن �لعربية للطري�ن ووز�رة �ل�شياحة 
�لعمانية و�شركة �إيربا�س و�شركة �شي �ف �إم وقناة �شي �ن بي �شي �لعربية حتت 
�لقمة يف  وتركز   . �لقت�شادي  للنمو  �لد�فعة  �لقوى  و�ل�شياحة:  �لطري�ن  �شعار 
دورتها �لثالثة على تقييم �لأثر �لإيجابي �لذي يركه قطاع �لطري�ن و�ل�شياحة 
على �لنمو �لقت�شادي على �مل�شتوى �لإقليمي ومناق�شة �لتحديات و�لفر�س �لتي 

يو�جهها قطاع �لطري�ن و�ل�شياحة على �متد�د �لعامل �لعربي .

مطار اأبوظبي الدويل ي�سجل ارتفاعًا يف حركة امل�سافرين

اأكادميية ات�سالت تطلق مركز التميز للتدريب والتاأهيل يف جمال اجلودة 

اأوبجيكت تريدينغ تن�سم اإىل بور�سة 
دبي للذهب وال�سلع كمزود برامج م�ستقل

•• دبي- وام: 

�ن�شمت �شركة �أوبجيكت تريدينغ �ملزود �مل�شتقل خلدمات �لو�شول �ملبا�شر 
�إىل �لأ�شو�ق �إىل بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع كمزود بر�مج م�شتقل.

�إىل  �ملبا�شر  �لو�شول  �أدو�ت  جمموعة  �إن  �م�س  بيان  يف  �لبور�شة  وقالت 
للعماء  متاحة  �خلطوة  بهذه  �أ�شبحت  تريدينغ  �أوبجيكت  من  �لأ���ش��و�ق 
�إىل  �ملبا�شر  �لو�شول  �ملت�شلن ببور�شة دبي للذهب و�ل�شلع لتمكنهم من 

بيانات �لبور�شة وتنفيذ تد�ولت �إد�رة �ملخاطر.
و�شاعفت بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع حجم تد�ولتها خال �لربع �لأول 
من عام 2013 قيا�شا بالفرة نف�شها من �لعام �ملا�شي مع �لإقبال �ملتز�يد 
من �مل�شتثمرين على عقود �ل�شلع و�لعمات �لآجلة كما قاد حجم �لتد�ول 
ولوج  على  �لطلب  زي��ادة  �لآجلة  �لهندية  �لروبية  لعقود  �لأخ��ري  �لقيا�شي 
�لتي تطرح عقود  �لأوىل  �لبور�شة  تعد  �لتي  و�ل�شلع  للذهب  دبي  بور�شة 
�أدو�ت  جمموعة  وتتيح  �لهند.  خ���ارج  ل��ل��ت��د�ول  �لآج��ل��ة  �لهندية  �ل��روب��ي��ة 
�لتد�ول  ل�شركات  تريدينغ  �أوبجيكت  من  �لأ���ش��و�ق  �إىل  �ملبا�شر  �لو�شول 
�لآج��ل��ة وع��ق��ود �خليار�ت  �ل��ع��ق��ود  ب��ي��ان��ات  �إىل  �ملبا�شر  �ل��و���ش��ول  �إم��ك��ان��ي��ة 
دبي  بور�شة  يف  �ملطروحة  باملنتجات  �خلا�شة  �ل��ت��د�ولت  تنفيذ  وخدمات 

للذهب و�ل�شلع �إ�شافة �إىل حو�يل 55 �شوقا عاملية رئي�شية.

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 51837

با�شم : هاو�س �وف برن�س �يه / ��س
وعنو�نه : في�شر فارماج�شجيد 19 ، دي كيه-1606 ، كوبنهاجن ڤي ، �لدمنارك.

بتاريخ : 28 �أكتوبر 2003 �مل�شجلة حتت رقم : 43123  
�لفئة : 34

�ملنتجات : �لتبغ ، �ل�شجائر ، �أدو�ت �ملدخنن ، �لكريت.
�ل�شر�طات

�نتهاء �حلماية يف :2013/03/02  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 
وحتى تاريخ : 2023/03/02

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  يونيو 2013 العدد 10810

EAT 71325

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و/ ���ش��ل��ي��م خان 
باك�شتاين  خ����ان-  م��ا���ش��ت��ى 
�جلن�شية- جو�ز �شفره رقم     
)4102022(       �شادر 
ب��اك�����ش��ت��ان م���ن يجده  م���ن 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 050/8396633

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل����دع����و/ غ����ام ق���ادر 
ب���اك�������ش���ت���اين   - لج�����م�����ري 
�جلن�شية- جو�ز �شفره رقم     
�شادر         )867769(
ب��اك�����ش��ت��ان م���ن يجده  م���ن 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 050/5964524

فقدان جواز �سفرت
عبد�حلميد  �مل��دع��و/  فقد 
حجاج �حمد حممود غامن   
م�����ش��ر �جل��ن�����ش��ي��ة- جو�ز   -
�شفره رقم     )393427(       
�شادر من م�شر  من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم     

 050/9170162

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و/ م��ن�����ش��ور علي 
جامالودين-  ج���ام���ال���ودي���ن 
ه����ن����دي �جل���ن�������ش���ي���ة - ج����و�ز 
�شفره رقم     )9854086(       
���ش��ادر م��ن �ل��ه��ن��د م��ن يجده 
بال�شفارة  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

�لهندية لدى �لدولة.

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/779 ت  عمل -م ع- ت-اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  �لهند  �جلن�شية:  �شي�س  حممد  �شهمة  �بو  �لتنفيذ/  طالب 
�لفردو�س �جلديد لل�شيانة �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عانه: 
�لفردو�س �جلديد لل�شيانة �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى 
�ملو�فق  �لثنن  يوم  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ع-  م   - جز  عم   2013/642 رقم 
2013/6/10 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
    القلم العمايل                                                                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

بح�شور حممد بن را�شد وحممد بن زايد

مبادلة وموؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات احلكومية توؤ�س�سان �سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم
•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  �مل���ب���ادل���ة  ���ش��رك��ة  وق���ع���ت 
دب�����ي  م�����وؤ������ش�����������ش�����ة  و  م������ب������ادل������ة 
�م�س  �حل��ك��وم��ي��ة  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�أعمال  توحيد  �إىل  تهدف  �تفاقية 
�إميال  لاأملنيوم  �لإم��ار�ت  �شركتي 
و دب���ي ل��اأمل��ن��ي��وم دوب�����ال .. حتت 
منا�شفة  مملوكة  ج��دي��دة  �شركة 
دبي  موؤ�ش�شة  و  م��ب��ادل��ة  م��ن  ل��ك��ل 
�حلكومية..ت�شمى  لا�شتثمار�ت 
لاأملنيوم  �لعاملية  �لإم��ار�ت  �شركة 
�إىل  ت���ه���دف  خ���ط���وة  يف  وذل�����ك   ..
�لتو�شع  و  �مل��ح��ل��ي  �ل��ن��م��و  ت��ع��زي��ز 
�ل���ع���امل���ي لأع����م����ال ك���ل م���ن �إمي����ال 
توقيع  م��ر����ش��م  ح�شر   . دوب����ال  و 
�ت��ف��اق��ي��ة �ل�������ش���ر�ك���ة �جل����دي����دة .. 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
دبي  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
و�لفريق  �حلكومية  لا�شتثمار�ت 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة �ملبادلة 
�لإجمالية  �لقيمة  وتبلغ  للتنمية. 
لأ���ش��ول و�أع��م��ال �شركة �لإم���ار�ت 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��اأمل��ن��ي��وم م���ا ي��زي��د عن 
لت�شبح  �أمريكي  دولر  مليار   15
ب��ذل��ك خ��ام�����س �أك����ر م��ن��ت��ج عاملي 

حمركا فعال للتنمية �لقت�شادية 
و ب���ن���اء ق������در�ت م��و�ط��ن��ي��ن��ا. من 
�إبر�هيم  قال معايل حممد  جهته 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل�����ش��ي��ب��اين 
لا�شتثمار�ت  دب������ي  مل���وؤ����ش�������ش���ة 
�لإتفاقية  توقيع  �إن   .. �حلكومية 
�لنوعية  �لإجن����از�ت  يعك�س  �ل��ي��وم 
�ل���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ك���ل م���ن �إمي������ال و 
بعيدة  و�ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة  دوب������ال 
�ملدى �لتي تعتمدها دولة �لإمار�ت 
�لقطاع  تنمية  يف  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�شركة  و���ش��ت��ع��م��ل  �ل�������ش���ن���اع���ي. 
جهودها  ت��ك��ث��ي��ف  ع��ل��ى  �جل���دي���دة 
ل���ت���ط���وي���ر �ل�����ك�����و�در �مل����و�ط����ن����ة يف 
فر�شة  �ألفي  �شتوفر  حيث  دولتنا 
 2020 عمل مبا�شرة بحلول عام 
�شتة  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  �إىل  �شت�شاف 
200 وظيفة حالية..كما  و  �آلف 
فر�شة  �آلف  �شتة  �إ���ش��اف��ة  يتوقع 
ع��م��ل غ���ري م��ب��ا���ش��رة ب��ح��ل��ول عام 
2020 وتوظيف حو�يل 33 �ألف 
�لأملنيوم  �شناعة  قطاع  يف  �شخ�س 
يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
. يذكر �أن عمليات �شركة �لإمار�ت 
�ل��ع��امل��ي��ة ل���اأمل���ن���ي���وم ���ش��ت��ب��د�أ بعد 
�لازمة  �ملو�فقات  على  �حل�شول 
و�لتي  وخ���ارج���ه���ا  �ل���دول���ة  د�خ�����ل 
خال  منها  �لن��ت��ه��اء  �ملتوقع  م��ن 
 2014 ع���ام  م��ن  �لأول  �ل��ن�����ش��ف 
حيث �شيتم �لإعان عن �ملزيد من 

�لتفا�شيل.

�ل��رئ��ي�����س �حل����ايل ل�����ش��رك��ة دوب���ال 
يتمتع  و�ل��ذي  �لتنفيذي  ورئي�شها 
بخرة تزيد عن 28 عاما من�شب 
�لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي 
�شعيد فا�شل  �ل�شيد  �شي�شغل  فيما 
�حلايل  �لرئي�س  �مل��زروع��ي  �أح��م��د 
�لتنفيذي  ورئي�شها  �إمي��ال  ل�شركة 
و�ل���ذي ق��اد م�شرية من��و �إمي���ال يف 
ق��ط��اع ���ش��ن��اع��ة �لأمل��ن��ي��وم من�شب 
�لرئي�س �لتنفيذي لعمليات �شركة 
�لإم��������ار�ت �ل��ع��امل��ي��ة ل��اأمل��ن��ي��وم يف 
�ملتحدة.  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 
وبهذه �ملنا�شبة �أكد معايل خلدون 
�شركة  تاأ�شي�س  �مل��ب��ارك..�أن  خليفة 
ياأتي  لاأملنيوم  �لعاملية  �لإم����ار�ت 
ب���اع���ت���ب���اره���ا خ���ط���وة م��ه��م��ة نحو 
يف  �لر�شيدة  �لقيادة  روؤي��ة  حتقيق 
وم�شتد�م.  م��ت��ن��وع  �ق��ت�����ش��اد  ب��ن��اء 
و�أ�شار �إىل �أن ق�شة �لنجاح يف قطاع 
�شناعة �لأملنيوم يف دولة �لإمار�ت 
�لوطنية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ززت��ه��ا 
�ل�شناعة  ه���ذه  يف  ���ش��اه��م��ت  �ل��ت��ي 
و�ع��ت��م��دت ع��ل��ي��ه��ا ومت���ت �إد�رت���ه���ا 
�شي�شرفون  وطنية  ك���و�در  ب��ق��ي��ادة 
�ل�شركة  �أعمال  وتو�شعة  منو  على 
باأن  �جلديدة حمليا وعامليا. ونوه 
لاأملنيوم  �لعاملية  �لإم��ار�ت  �شركة 
�إجن����ازه من  م��ا مت  ع��ل��ى  �شتعتمد 
�شركتا  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ودع���ائ���م  �أ���ش�����س 
�إميال و دوبال لت�شبح لعبا عامليا 
رئ��ي�����ش��ي��ا يف �ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ن��اع��ي و 

�جلديدة.. �ل�شركة  �إد�رة  جمل�س 
يف  �لإد�رة  جم��ل�����س  ي�����ش��م  ف��ي��م��ا 
�لدكتور  ع�شويته كا من معايل 
و�ل�شادة  �جل���اب���ر  �أح���م���د  ���ش��ل��ط��ان 
وخالد  كلبان  ب��ن  جا�شم  ع��ب��د�هلل 
يحيى  �أح��م��د  و  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل 
�لإدري�����ش��ي و ع��ب��د�ل��و�ح��د حممد 
�لبخيت.  حممد  خ��ال��د  و  �لفهيم 
�جلديدة  �ل�����ش��رك��ة  �إد�رة  وي��ت��وىل 
�أب����رز ق��ي��اد�ت �لأعمال  �ث��ن��ان م��ن 
ق��ط��اع �شناعة  و�أه����م �خل����ر�ء يف 
�لأمل��ن��ي��وم يف �ل��دول��ة ح��ي��ث يتوىل 
كلبان  ب��ن  جا�شم  �هلل  عبد  �ل�شيد 

�ل����ع����ام����ل����ة يف جم����ال  و�جل������ه������ات 
و�خلدمات  و�لأع��م��ال  �ل�شناعات 
وت�شنيع  وت�شفية  ب�شهر  �ملتعلقة 
�لأمل���ن���ي���وم مل��م��ار���ش��ة �أن�����ش��ط��ت��ه��ا يف 
خلدون  معايل  و�شي�شغل  �ل��دول��ة. 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملبارك  خليفة 
مبادلة  ل�شركة  �مل��ن��ت��دب  و�لع�شو 
�إد�رة  مل��ج��ل�����س  �حل����ايل  و�ل��رئ��ي�����س 
�شركة �إميال من�شب رئي�س جمل�س 
�إد�رة �ل�شركة �جلديدة بينما يتوىل 
�شعادة �شعيد حممد �أحمد �لطاير 
�شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
دوبال �حلايل من�شب نائب رئي�س 

تتويجا  �لإت��ف��اق��ي��ة  وت���اأت���ي  دب����ي. 
�لتي بد�أت بن  �لناجحة  لل�شر�كة 
مبادلة و دوبال مع تاأ�شي�س �شركة 
خال  �إمي���ال  لاأملنيوم  �لإم����ار�ت 
�ل�شركة  و���ش��ت��ق��وم   .2006 ع���ام 
�لنجاحات  على  بالبناء  �جل��دي��دة 
�ل���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ك���ل م���ن دوب������ال و 
�إمي������ال وذل�����ك م���ن خ����ال تعزيز 
و�لتو�شع  �لأمل��ن��ي��وم  �شهر  �أع��م��ال 
�إ�شافة  �لأل��وم��ي��ن��ا  وت�شفية  فيها 
خارج  �لبوك�شايت  ����ش��ت��خ��ر�ج  �إىل 
�لدولة..كما �شتقوم �ل�شركة ب�شكل 
�ل�شركات  ب���ج���ذب  م��ب��ا���ش��ر  غ����ري 

رئي�س �ملجل�س �ل�شت�شاري �لوطني 
�ل�شيوخ و�ل��وزر�ء وكبار  وعدد من 
�ملجل�س  و�أع���������ش����اء  �مل���������ش����وؤول����ن 
و   .. �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  �لتنفيذي يف 
�ل�شيباين  �إبر�هيم  حممد  معايل 
�ل�شمو  دي���و�ن �شاحب  ع��ام  م��دي��ر 
حاكم دبي و�شعادة �لفريق م�شبح 
ر��شد �لفتان مدير مكتب �شاحب 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و �شعادة 
�شعادة  و  �ل��ن��اب��ودة  جمعة  حم��م��د 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
يف  و�ل�����ش��ي��اف��ة  �لت�شريفات  د�ئ����رة 

لاأملنيوم عند �لنتهاء من تو�شعة 
�ملرحلة �لثانية من �شركة �إميال يف 

�لن�شف �لأول من �لعام 2014.
ك��م��ا ح�����ش��ر ت��وق��ي��ع �لإت��ف��اق��ي��ة .. 
ب���ن ر��شد  �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن  ���ش��م��و 
وزير  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �آل مكتوم 
�ملر  �أحمد  حممد  معايل  و  �ملالية 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س 
و �شمو �ل�شيخ �شرور بن حممد �آل 
نهيان و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
�لوطني  �لأمن  نهيان م�شت�شار  �آل 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  و�شمو 
نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لاأعمال 
�خلريية و�لإن�شانية و�لفريق �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
طحنون  �ل�شيخ  �شمو  و  �لد�خلية 
م�شت�شار  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل���وط���ن���ي  �لأم������ن 
ن��ه��ي��ان رئي�س  �آل  ب��ن ز�ي���د  ح��ام��د 
�شمو  و  �أب��وظ��ب��ي  دي���و�ن ويل عهد 
مكتوم  �آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ 
رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س 
�لإمار�ت  طري�ن  ملجموعة  �لأعلى 
ومعايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك 
�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل�شيخ  وم��ع��ايل  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث 
نهيان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
�مل�شعود  عبد�هلل  و�شعادة  و�لثقافة 
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•• اأبوظبي-وام:

تقود هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة.. 
ترويجية  جولة  يف  �شركائها  م��ن   11
�ل�شهر �جلاري  �ليابان وكوريا خال  يف 
�خلارجية  �ل�شياحة  قطاع  وع��ي  لتعزيز 
و�ملر�فق  و�ملعامل  باملنتجات  �لدولتن  يف 
�ل���رف���ي���ه���ي���ة و�ل���ث���ق���اف���ي���ة يف �لإم��������ارة 
�ل��زو�ر من هذين  و��شتقطاب �ملزيد من 
�أبوظبي  �لكبريين. ي�شم وفد  �ل�شوقن 
و����ش���رك���ات خدمات  وم��ن��ت��ج��ع��ات  ف���ن���ادق 
و�أن�شطة  و�ملعار�س  للموؤمتر�ت  ومر�فق 
لإد�رة  و�شركات  و�لجتماعات  �حل��و�ف��ز 
�لوجهات و�لتي تركز على تطوير باقات 
ومنتجات تتما�شى مع �حتياجات �لز�ئر 
و�شرح  �لأق�����ش��ى.  �ل�����ش��رق  منطقة  م��ن 
�لرويج  �إد�رة  م��دي��ر  �لنعيمي  م��ب��ارك 
�أبوظبي  ه��ي��ئ��ة  يف  �خل��ارج��ي��ة  و�مل��ك��ات��ب 
تتو��شل  �جلهود  �أن  و�لثقافة  لل�شياحة 
�لرو�بط  يف  �مل�شتمر  �لت�شاع  ل�شتثمار 
�ل��ي��اب��ان��ي��ة و�لكورية  �مل���دن  �جل��وي��ة م��ن 
عاقات  و�إقامة  �أبوظبي  �إىل  �لرئي�شية 
�أعمال ت�شاهم يف تن�شيط حركة �ل�شياحة 
�لحتاد  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. �لإم�����ارة  �إىل 
رحلة   12 �أ���ش��ب��وع��ي��ا  ت�����ش��ري  ل��ل��ط��ري�ن 
م��ن �ل��ي��اب��ان و���ش��ب��ع رح����ات م��ن كوريا 
�أن  و�أو���ش��ح  �ل��دويل.  �أبوظبي  �إىل مطار 
�لهدف من �جلولة �لرويجية هو �إبر�ز 

�مل�شتوى �ملتميز و�ملتنوع �لذي و�شل �إليه 
.. منوها  �أب��وظ��ب��ي  �ل�����ش��ي��اح��ي يف  �مل��ن��ت��ج 
بجهود �لهيئة لتو�شيل ر�شالتها مبا�شرة 
مطبوعات  ب���اإن���ت���اج  �لأ������ش�����و�ق  ه����ذه  يف 
�إطاق  بجانب  �لكورية  باللغة  �شياحية 
ن�شخة كورية من موقع �لهيئة �ل�شياحي 
�ملتوفرة  �ل��ي��اب��ان��ي��ة  �ل��ن�����ش��خ  ع���ن  ف�����ش��ا 
حاليا. و�أ�شاف �أن �لهيئة قطعت خطو�ت 
ك��ب��رية يف ق��ط��اع ���ش��ي��اح��ة �لأع����م����ال مع 
للموؤمتر�ت  �أب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  �إط������اق 
حو�فز  وحت��دي��ث  �جل����اري  �ل��ع��ام  مطلع 
�أنه  �إىل  م�شري�  �أبوظبي  فر�س  برنامج 
�أكر  قائمة  �شمن  �أبوظبي  ت�شنيف  مت 
100 وجهة عاملية ل�شياحة �لجتماعات 
و�ملوؤمتر�ت �شمن ت�شنيف �لعام 2012 
�لذي �أ�شدره �لحتاد �لدويل للموؤمتر�ت 
و�لجتماعات .. متطلعن لدخول قائمة 
ت�شنيف �لحتاد  50 وجهة �شمن  �أكر 
�لنعيمي  وق����ال  ���ش��ن��و�ت.  خ���ال خ��م�����س 
من  �لعديد  �فتتاح  �شهدت  �أب��وظ��ب��ي  �إن 
�ملنتجات و�ملر�فق �لرفيهية منها حديقة 
�لألعاب �ملائية يا�س ووتروورلد �أبوظبي 
�لتي �أ�شافت طابعا متكاما على جزيرة 
�إم��ك��ان��ات و�عدة  �أن ه��ن��اك  و�أك����د  ي��ا���س. 
�لذين  �لأع���م���ال  �شياحة  زو�ر  ق��ط��اع  يف 
�أطول  ف��ر�ت  بتم�شية  �إقناعهم  ميكن 
يف وجهات �لإمارة �ل�شياحية �إ�شافة �إىل 
 .. �أبوظبي  يف  توقفهم  �أثناء  �مل�شافرين 

لف��ت��ا �إىل �أن �ل��ت��ح��دي ه��و حت��وي��ل هذه 
كبرية.  و�أف��و�ج  حجوز�ت  �إىل  �لإمكانات 
متتلك  �لإم����ارة  �أن  �إىل  �لنعيمي  و�أ���ش��ار 
جم��م��وع��ة و����ش��ع��ة م��ن �مل��ن��ت��ج��ات تتنوع 
و�ل�شحارى  و�ل�����ش��و�ط��ئ  �جل��ول��ف  م��ن 
و�ملنتجعات و�لفنادق �لفاخرة �إىل �ملر�فق 
�لعاملية  و�لفعاليات  �حلديثة  �لرفيهية 
���ش��ب��اق ج���ائ���زة �لحت�����اد للطري�ن  م��ث��ل 
خال  �أبوظبي  يف  للفورمول1  �لكرى 
�أبوظبي  بطولة  و  �ملقبل  نوفمر  �شهر 
ب��ي �شي للجولف خ��ال �شهر  �إ���س  �إت�����س 
�لرويحية  �جل���ول���ة  وت��ت��ز�م��ن  ي��ن��اي��ر. 
زيادة  م��ع  و���ش��ي��وؤول  طوكيو  ت�شمل  �لتي 
�لنزلء �ليابانين و�لكورين يف �ملن�شاآت 
�لفندقية يف �لإمارة �لتي ��شتقبلت �أربعة 
�لأ�شهر  يف  يابانيا  نزيا   450 و  �آلف 
�لعام �جلاري بن�شبة  �لأربعة �لأوىل من 
منو 10 يف �ملائة مقارنة بالفرة نف�شها 
من عام 2012 و�لذين وفرو� 17 �ألفا 
و 842 ليلة فندقية بن�شبة منو خم�شة 
يف �مل��ائ��ة ومب��ت��و���ش��ط جت����اوز �أرب����ع ليال 
�لنزلء  ع���دد  و�رت��ف��ع  �ل���و�ح���د.  للنزيل 
�لكورين بن�شبة 35 يف �ملائة �إىل خم�شة 
�أل��ف��ا و   13 �أم�����ش��و�  ن��زي��ا   59 �آلف و 
�إىل  319 ليلة خال �لفرة من يناير 
�ملائة  72 يف  بن�شبة منو   2013 �أبريل 
�ملا�شي  �ل���ع���ام  م���ن  نف�شها  �ل���ف���رة  ع���ن 
�لو�حد.  للنزيل  ليلة   2.63 ومبتو�شط 

يف  �ل�شياحة  قطاع  وف��د  �أع�شاء  وي��درك 
ت�شميم  �إىل  �مل���ب���ادرة  حتمية  �أب��وظ��ب��ي 
منتجات وباقات تلبي �ملتطلبات �لنوعية 
للز�ئر �لياباين و�لكوري �شو�ء يف جمال 
�لعطات و�لزيار�ت �لرفيهية فعاليات 
�أث��ن��اء �لتوقف يف  �أو  �حل��و�ف��ز و�لأع��م��ال 
رحاتهم  خ���ال  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعا�شمة 
دي���از مدير  ليلى  و�أو���ش��ح��ت  �ل��ط��وي��ل��ة. 
تطوير �لأعمال يف �شركة �إد�رة �لوجهات 
�ملغامر�ت �لعربية �أن �ل�شركة توفر حاليا 
جولت يف مدينة �أبوظبي باللغة �ليابانية 
ثاثة �أيام �أ�شبوعيا �شرتفع �إىل خم�شة 
�أكتوبر �لقادم.  �أول  �أ�شبوعيا �عتبار� من 
و�أ�شافت �أن �ل�شركة تتفاو�س مع فنادق 
و�ملغادرة  �لإقامة  ت�شجيل  ميزة  لتوفري 
خال 24 �شاعة فقط لتلبية �حتياجات 
نفقات  وتقليل  �ل���زو�ر  من  لعدد  خا�شة 
�لباقات �ل�شياحية للم�شافرين �ملتوقفن 
�أب��وظ��ب��ي خ��ال رح��ات��ه��م �لطويلة.  يف 
و�أ�شارت �إىل �أن عماء �ملغامر�ت �لعربية 
م��ن �ل��ي��اب��ان وك��وري��ا وف����رو� 15 �أل��ف��ا و 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  فندقية  ليلة   500
.. م��ن��وه��ة ب�شعي  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  خ���ال 
�ل�شركة لطرح �ملزيد من �جلولت برفقة 
م��ر���ش��دي��ن ي��ت��ح��دث��ون �ل��ي��اب��ان��ي��ة خال 
�مل��و���ش��م �مل��ق��ب��ل. وق���ال���ت م��دي��ر تطوير 
متتلك  �لتي  �لعربية  �مل��غ��ام��ر�ت  �أع��م��ال 
متثيا لإد�رة خدماتها يف طوكيو وعقد� 

مبا�شر� مع �أكر وكاء �ل�شفر و�ل�شياحة 
يف �ليابان ووقعت عقد� مماثا مع هانا 
تورز �لكورية .. �إن �ل�شوق �لياباين يت�شم 
�لرغم  على  ع��و�ئ��ده  و�رت��ف��اع  بالتنظيم 
م��ن طبيعته �خل��ا���ش��ة ف��ه��ن��اك ث��ب��ات يف 
يف  ل�شيما  و�لأع��م��ال  �لن�شاط  م�شتوى 
�جتذ�ب  يتطلب  �ل���ذي  �ل�شيف  مو�شم 
خاله..  للمنطقة  �ل�����زو�ر  م���ن  م��زي��د 
�قت�شاد�  متتلك  ك��وري��ا  �أن  �إىل  م�شرية 
قويا وتتيح �آفاق منو و��شعة.  من جانبها 
�ملبيعات  م���دي���رة  ك���رمي���ر  �أن���ي���ت���ا  ق���ال���ت 
نزلء  �إن  �لإم����ار�ت  ق�شر  يف  و�لت�شويق 
ي�شكلون  ل  وك��وري��ا  �ليابان  م��ن  �لق�شر 
ولكنهم  �أعماله  حجم  م��ن  كبرية  ن�شبة 
مما  �إنفاقهم  م�شتوى  بارتفاع  يت�شفون 
يف  لا�شتثمار  �ملتوقعة  �لقيمة  يعك�س 
هذ�  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبي  منتجات  ت��ط��وي��ر 
يوفر  ل  �لق�شر  �أن  و�أ���ش��اف��ت  �ل�����ش��وق. 

حاليا  �لقطاعات  لهذه  معينة  منتجات 
فر�شة  لغتنام  تطلعه  من  �لرغم  على 
 .. ت�شتقطبهم  ج��دي��دة  مفاهيم  تطبيق 
�أن �أن �لق�شر �شهد زي��ادة يف  م�شرية �إىل 
و�ملجموعات من هذين  �لعطات  �أف��و�ج 
�ملا�شين  �ل���ع���ام���ن  خ�����ال  �ل�������ش���وق���ن 
وموؤمتر�ت  وفعاليات  وف��ود�  و��شت�شاف 

يابانية خال �لعام �جلاري. 
�لإم����ار�ت  ق�شر  ف��ن��دق  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
يحظى مبكانة ر�ئدة على قائمة �أولويات 
�لزو�ر من �لأ�شو�ق �ليابانية و�لكورية.. 
�ل�شياحة  ح���رك���ة  يف  زي��������ادة  م���ت���وق���ع���ة 
نزلئه  عدد  و�رتفاع  و�لكورية  �ليابانية 
�لقوية  �ل��ع��اق��ات  �إىل  ����ش��ت��ن��اد�  منهما 
و�ليابان  وك���وري���ا  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ب���ن 
�لرحات  �شبكة  �ت�����ش��اع  م��ع  وب��ال��ت��ز�م��ن 
�أبوظبي.  �إىل  م��دن��ه��م��ا  م����ن  �جل����وي����ة 
كوريا  يف  ب�شمته  �مل��ف��رق  ف��ن��دق  وو���ش��ع 

مع تلقيه �ألفا و 316 ليلة فندقية من 
�ل��ع��ام �جلاري  �ل�����ش��وق م��ن��ذ مطلع  ه���ذ� 
زيادة  يف  قدما  �مل�شي  ملو��شلة  ويتطلع 
حجم �أعماله يف كوريا �إىل جانب �ليابان 
ل��ي��ل��ة ف��ن��دق��ي��ة فقط   93 �ل���ت���ي وف�����رت 
خ���ال �ل��ع��ام �جل����اري. وي��ع��ت��ر �لفندق 
مثالية  ف��ر���ش��ة  �ل���روي���ج���ي���ة  �جل���ول���ة 
ل��در����ش��ة �ل�����ش��وق��ن و�ح��ت��ي��اج��ات وكاء 
�لعاملن  �خلارجية  و�لعطات  �ل�شفر 
�أعمال  ��شتقطاب  فر�س  و�كت�شاف  بهما 
�شكوتو مدير  ماريو  و�أك��د  منهما.  �أك��ر 
عام �لفندق حر�س �لفندق على ت�شميم 
منتجات خ�شي�شا لعمائه من �لبلدين 
ومتهد زي��ادة رح��ات �لحت��اد للطري�ن 
لتن�شيط  �ل���ط���ري���ق  �ل��ب��ل��دي��ن  ك���ا  م���ن 
حركة �ل�شياحة منهما �شو�ء على �شعيد 
يف  عطات  لتم�شية  �أو  �لر�نزيت  زو�ر 

وجهتنا �ل�شياحية. 

اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تقود �سركاءها يف جولة ترويجية يف اليابان وكوريا

•• دبي-وام:

�لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �لطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  تفقد 
للطاقة يف دبي ع�شو جمل�س �لإد�رة �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي .. موقع م�شروع جممع حممد بن ر��شد 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �أطلقه �شاحب  �لذي  �ل�شم�شية  للطاقة  �آل مكتوم 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ويتم �إن�شاوؤه يف منطقة �شيح �لدحل 
للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب  نا�شر لوتاه  �شعادته كل من  . ور�ف��ق 
�لنائب  �شلمان  دبي ووليد  �لإنتاج يف هيئة كهرباء ومياه  لقطاع 
�لأعمال  وت��ط��وي��ر  �لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ل��ق��ط��اع  للرئي�س  �لتنفيذي 

يف �ل��ه��ي��ئ��ة وف��اط��م��ة حم��م��د �ل���ف���ورة �ل�����ش��ام�����ش��ي ن��ائ��ب �لرئي�س 
للخ�شخ�شة وتطوير �لأعمال وعدد من موظفي �لهيئة . ويدعم 
هذ� �ملجمع �لذي ت�شل قدرته �لإنتاجية �لإجمالية �ملتوقعة عند 
�كتماله �إىل نحو 1000 ميغاو�ط وتبلغ تكلفته 12 مليار درهم 
�لقت�شاد  يف  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  روؤي��ة  �إم��ار�ت��ي 
ي�شكل  وه��و  دب��ي  لإم����ارة  م�شتد�م  مل�شتقبل  و�ل��روي��ج  �لأخ�����ش��ر 
�إحدى �ملبادر�ت �لتي �أطلقها �شموه و�لتي ت�شاهم يف �حلفاظ على 
دبي  وتعزيز مكانة  �لتلوث  �لبيئة من  �لطبيعية وحماية  �مل��و�رد 
كنموذج يحتذى به يف حتقيق �أعلى معايري كفاءة �لطاقة وزيادة 
وقال   . للطاقة  �لكلية  �ملنظومة  يف  �ملتجددة  �لطاقة  �إ�شهامات 
�شعادة �شعيد حممد �لطاير �إنه و�ن�شجاما مع توجيهات �شاحب 

�آل مكتوم �لتي تهدف �إىل تعزيز  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
فر�س �لتطوير و�لتنمية �مل�شتد�مة يف دبي يجري �لعمل على بناء 
م�شروع جممع حممد بن ر��شد �آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية �لذي 
يدعم �إ�شر�تيجية دبي �ملتكاملة للطاقة 2030 كما �شي�شهم يف 
تطوير �لتقنية �مل�شتخدمة يف توليد �لكهرباء با�شتخد�م �لطاقة 
�ل�شم�شية وخف�س �لب�شمة �لكربونية يف دبي وزيادة خرة دولة 
وزيادة  �ملتجددة  و�لطاقة  �ل�شم�شية  �لطاقة  جمال  يف  �لإم���ار�ت 
�ملجمع  و�شيعمل  �مل�شتد�مة  و�لطاقة  �ملناخية  بالتغري�ت  �لوعي 
كذلك على تي�شري عملية �لبحث و�لتطوير من خال ��شتحد�ث 
مركز علمي للتطوير و�لبحوث وكلها عو�مل �شتعزز مكانة دبي 

كقطب عاملي للمال و�لأعمال و�ل�شياحة .

نائب رئي�ض املجل�ض الأعلى للطاقة يف دبي يتفقد موقع م�سروع جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية 

•• دبي-وام:

�أط��ل��ق��ت ط���ري�ن �لإم����ار�ت خ��دم��ة يومية ج��دي��دة من 
دون توقف بن دبي ومطار هانيد� �لدويل يف طوكيو 
و�أقلعت طائرة طري�ن �لإمار�ت �لبوينج �ى �ر 777-
�لرحلة  �م�س مد�شنة  �ل��دويل  دب��ي  مطار  من   200

�لفتتاحية ئي كيه 312 .
مبن  �لناقلة  م�شوؤويل  من  ع��دد  �لرحلة  على  و�شافر 

فيهم �شامل عبيد�هلل نائب رئي�س �أول طري�ن �لإمار�ت 
للعمليات �لتجارية ملنطقة �ل�شرق �لأق�شى و�أ�شر�ليا 
�لقن�شل  مت�شوناغا  د�ي�����ش��وك��ي  و�ل�����ش��ي��د  ون��ي��وزي��ل��ن��د� 
ور�في�شانكر  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ل���دى  �ل���ع���ام  �ل��ي��اب��اين 
�ل�شحن  مريل نائب رئي�س طري�ن �لإم��ار�ت لعمليات 

�لتجارية.
ورح���ب ت���ريي �أن��ت��ي��ن��وري �ل��ن��ائ��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لرئي�س 
طري�ن �لإمار�ت ملبيعات �لركاب �لعاملية بال�شر�كة مع 

مطار طوكيو �لدويل �لذي �شيحقق مزيد� من �لربط 
بن �ليابان ودولة �لإمار�ت.

ومع ت�شغيل �خلدمة �ليومية �جلديدة �إىل هانيد� فاإن 
�لإمار�ت لل�شحن �جلوي ذر�ع �ل�شحن �لتابعة لطري�ن 
�لإم��ار�ت �شوف تتمكن من توفري طاقة �شحن قدرها 
كل رحلة ..�أي طاقة �إ�شافية مقد�رها  على  طنا   23
بن دبي وطوكيو مما �شي�شاهم  �أ�شبوع  كل  طنا   160
�ل��ق��ط��ع و�ملكونات  �ل��ي��اب��ان��ي��ة م��ن  �ل�����ش��ادر�ت  يف دع���م 

�مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة و�مل��ن��ت��ج��ات �لإل���ك���رون���ي���ة وق���ط���ع غيار 
�لإم���ار�ت وو�رد�ت��ه��ا من منتجات  دول��ة  �إىل  �ل�شيار�ت 

�لبروكيماويات.
وت��ع��د دب���ي م���رك���ز� م��ه��م��ا لإع������ادة ت�����ش��دي��ر �ملنتجات 
و�أفريقيا  �لأو�شط  �ل�شرق  دول  �إىل  �مل�شنعة  �ليابانية 
�أ�شبحت  هانيد�  خدمة  �نطاق  وم��ع  �آ�شيا.  و�أو����ش��ط 
طري�ن �لإمار�ت تخدم �لآن 134 حمطة يف 77 دولة 

�شمن قار�ت �لعامل.

اعالن تغيري ا�سمطريان الإمارات تطلق خدمتها اليومية اجلديدة اإىل مطار هانيدا يف طوكيو 
�نا �شاور�ف �شوري�س كومار هندي �جلن�شية 
رقم جو�ز �شفر     )1180341(      ��شد�ر 
من �لتاريخ 1/5/2013 و�رغب تعديل 
��شم من �شاور�ف �ىل �شافراف جاوتام

اأدنوك و�سركاتها توؤكد اأهمية تكنولوجيا �سل ملعاجلة الغاز

احتاد غرف التعاون يدعو ال�سركات اخلليجية للم�ساركة يف معر�ض املنتجات الكورية

•• اأبوظبي-وام:

و�أبوظبي  �أدن��وك  �لوطنية  �أبوظبي  �شركات برول  �أك��دت 
للعمليات �لبرولية �لرية �أدكو و�أبوظبي ل�شناعات �لغاز 
�ملحدودة جا�شكو و�أبوظبي لت�شييل �لغاز �ملحدودة �أدجاز .. 
�أهمية تكنولوجيا معاجلة �لغاز �لتي عر�شتها �شركة �شل 
للطاقة لدورها يف دعم جهود �لإمار�ت لتحقيق �أهد�فها 
�لغاز.  �إنتاجية  وزي���ادة  �لطاقة  ��شتخد�م  ك��ف��اءة  رف��ع  يف 
عر�س  خ��ال  �لتكنولوجيا  ه��ذه  على  �ل�شركات  و�طلعت 
قدمته �شركة �شل مل�شوؤويل قطاع �لطاقة يف �لإمار�ت حول 
�أحدث �لتطور�ت يف تكنولوجيا معاجلة �لغاز �شمن ندوة 
نظمتها يف فندق �أبر�ج �لحتاد جمري� يف �أبوظبي. وكانت 
�ملا�شي  مايو  �شهر  �لأول من  �أعلنت يف  قد  �أدن��وك  �شركة 
م�شرك  م�شروع  يف  للم�شاركة  �شل  لختيار  توجهها  عن 
�أبوظبي  باب يف  �لغاز �حلام�س يف حقل  لتطوير مكامن 
�ل�شوق  للطاقة يف  رئي�شي  �إم��د�د  �شي�شبح م�شدر  و�ل��ذي 
�ل��دك��ت��ور جون  و�أث��ن��ى  �ل��ق��ادم��ة.  �ل�شنو�ت  خ��ال  �ملحلية 

باري رئي�س �شل �أبوظبي على �ل�شر�كة �لطويلة و�لناجحة 
ل�شركة �شل مع �شركائها يف دولة �لإمار�ت .. متطلعا من 
خال خرة �شركتها �لتي متتد ل� 50 عاما �إىل ��شتخد�م 
�خلرة و�لتقنية �لتي متتلكها يف دعم وتطوير قطاع �لغاز 
يف �لإمار�ت جنبا �إىل جنب مع بر�مج نقل �ملعرفة لتعزيز 
�إىل  و�أ���ش��ار  �مل��و�ط��ن��ة.  �لب�شرية  للمو�رد  �لتقنية  �خل��رة 
�إطار  �لطبيعي يف  �لغاز  ��شتخد�مها من  ز�د  �لإم��ار�ت  �أن 
�لطاقة �شمن  تنويع م�شادر  �إىل  �لر�مية  ��شر�تيجيتها 
�أن �لإمار�ت  2030 .. موؤكد�  �أبوظبي �لقت�شادية  روؤية 
�أك�شيد  ث��اين  م��ن  للحد  �أه��د�ف��ه��ا  لتحقيق  بنحاح  تعمل 
و�أكد  �حل����ر�ري.  لاحتبا�س  �مل�شببة  و�ل��غ��از�ت  �ل��ك��رب��ون 
من  �حتياجاتها  لتلبية  �لإم���ار�ت  بدعم  �شل  �شركة  �لتزم 
�لطاقة وحتقيق روؤيتها نحو حتقيق �ل�شتد�مة و�لتنويع 
من  تزيد  �أن  ميكن  �لتي  �لتكنولوجيات  مع  �لقت�شادي 
�إنتاج  �أن  �إمكانيات �لغاز �لطبيعي. و�أو�شح  �ل�شتفادة من 
�لغاز �أ�شبح على نحو متز�يد �أكر تعقيد� .. م�شري� �إىل �أن 
�شل ت�شتك�شف جمالت جديدة ت�شمل م�شتويات �أعلى من 

�لأخ��رى حيث  �لكريت  �لهيدروجن ومركبات  كريتيد 
تطور �شل تقنيات ملو�جهة هذه �لتحديات بفعالية. ومن 
�ملتوقع �أن يلعب قطاع �لغاز دور� متناميا يف مزيج �لطاقة 

يف �لإمار�ت نظر� لأنه يعتر من �أنظف م�شادر �لطاقة..
�إ�شافة �إىل �أن �لإمار�ت لديها خام�س �أكر �حتياطي للغاز 
يف �لعامل �إذ يقدر بحو�يل 5 ر198 تريليون قدم مكعب. 

•• الدمام-وام:

دعت �لأمانة �لعامة لإحتاد غرف دول جمل�س 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�������ش���رك���ات  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل���ت���ع���اون 
�ملنتجات  معر�س  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �إىل  �خلليجية 
يونيو  و12   11 ي��وم��ي  يعقد  �ل���ذي  �ل��ك��وري��ة 

�جلاري يف �شيئول.
�أن م�شاركة  ل��اإحت��اد  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ان��ة  و�أك����دت 
�ملعر�س  يف  �خلليجية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل�����ش��رك��ات 
متمثلة  �جلنوبية  كوريا  حكومة  تنظمه  �ل��ذي 
يف ر�بطة �لأعمال �لدولية �لكورية كيتا �شيتيح 
�ملتوفرة  �لإ���ش��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ف��ر���س  ع��ر���س  ل��ه��ا 
و�لتعرف  ج��ه��ة  م��ن  �ل��ت��ع��اون  دول جم��ل�����س  يف 
�جلنوبية  كوريا  يف  �لإ�شتثمارية  �لفر�س  على 
�لبنى  م�شاريع  لإقامة  ��شتثمارية  قنو�ت  وفتح 

�لتحتية و�مل�شاريع �لإ�شتثمارية �ملختلفة.
و�أو�شح عبد�لرحيم ح�شن نقي �أمن عام �حتاد 
غرف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي يف ت�شريح 
ت�شجيع  �لعامة تعمل على  �لأمانة  �أن  �م�س  له 
�ل�شركات  ب���ن  �مل�����ش��رك��ة  �مل�����ش��اري��ع  ت��اأ���ش��ي�����س 
�لتي  �جلنوبية  �لكورية  ونظري�تها  �خلليجية 

متتلك موؤهات ��شتثمارية ت�شاف �إىل �لقدرة 
�إىل  م�شري�   .. �خلليجية  لل�شركات  �لتناف�شية 
�أن ك��وري��ا �جلنوبية و�ح���دة م��ن �لأ���ش��و�ق �لتي 

ي�شتهدفها �خلليجيون.
و���ش��دد ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �مل�����ش��ارك��ة يف �مل��ع��ر���س من 
خ�����ال ج���ن���اح خ��ل��ي��ج��ي ي��ع��ك�����س �ل���ت���ط���وي���ر يف 
جمل�س  دول  يف  و�لإقت�شادي  �ل�شناعي  �ملجال 
�ملعر�س  ���ش��ي��ت��ي��ح  ح���ي���ث  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل���ت���ع���اون 
ذ�ت  �لإ�شتثمارية  بالفر�س  للتعريف  فر�شة 
�ل�شكك  فيها  مب��ا  �لتحتية  بالبنية  �ل��ع��اق��ة 
و�مل�شاريع  و�ل��ري  �لبحري  و�لنقل  �حلديدية 
ب��ت��ط��وي��ر وت��و���ش��ع��ة م�����ش��ايف �لنفط  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�ملتجددة  و�ل��غ��از و�ل��ب��روك��ي��م��اوي��ات و�ل��ط��اق��ة 
�لدويل  �لبعد  ذ�ت  و�ملنتجات  �لبديلة  و�لطاقة 
يف  �لأ����ش���و�ق  �إىل  ت�شديرها  �إىل  تتطلع  �ل��ت��ي 
مثل  �آ�شيا  �شرق  جنوب  ودول  �جلنوبية  كوريا 
و�لأملنيوم  و�لبروكيماويات  �لنفطية  �مل�شتقات 

و�ل�شناعات �لبا�شتكية.
لفتح  �لفر�شة  �شيتيح  �ملعر�س  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�أم����ام �ل�����ش��رك��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل�شغرية  �مل��ج��ال 
خلق  �إىل  تتطلع  �ل��ت��ي  �خلليجية  و�ملتو�شطة 

���ش��ر�ك��ات م���ع ك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة وي��ع��د فر�شة 
�لتي تقدمها  �لكورين على �خلدمات  لإطاع 
غرف �لتجارة و�ل�شناعة يف دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي للم�شتثمرين �خلليجين و�لأجانب. 
ويتز�من �ملعر�س مع �نطاق فعاليات منتدى 
جتاري و��شتثماري يعقد يوم �لعا�شر من يونيو 
�ل�شتثمارية  �لعاقات  م�شتقبل  حول  �جل��اري 
و�لق���ت�������ش���ادي���ة ب���ن ك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة ودول 
�لكورية  بالعا�شمة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
�شيول و�لتي �شيعر�س خالها �لفر�س و�لبيئة 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  �ملتوفرة  �ل�شتثمارية 
خلق  وكيفية  �مل�شتقبلية  و�مل�����ش��اري��ع  �خلليجي 

�ل�شر�كات بهذ� �ل�شدد.
�أن  �لغرف �خلليجية  �أمن عام لإحت��اد  و�عتر 
بن  �لعاقات  لتعزيز  �شانحة  فر�شة  �ملنتدي 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س �خل��ل��ي��ج��ي ون��ظ��ريه �لكوري 
وقعت  �لتي  �لإتفاقية  من  ذلك  يف  م�شتفيدين 
بن �حتاد غرف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
ومنظمة �لتجارة �لدولية �لكورية كيتا يف مقر 
�لإحتاد خال �شهر نوفمر 2012 �إىل جانب 
�لتعاون  جمل�س  دول  بن  �ملفاو�شات  ��شتمر�ر 

�إىل  �ل��و���ش��ول  يف  �جلنوبية  وك��وري��ا  �خلليجي 
بن  �ل��ع��اق��ات  ع��م��ق  تعك�س  ثنائية  �ت��ف��اق��ي��ات 

�جلانب �خلليجي وكوريا �جلنوبية.
�لتو��شل  تعزيز  �إىل  يهدف  �ملنتدى  �إن  وق��ال 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  �خل��ا���س  �لقطاع  ب��ن 
�ل�شر�كة  ودع����م  �ل���ك���وري  ون���ظ���ريه  �خل��ل��ي��ج��ي 
�لإقت�شادية و�لتجارية بن دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي وكوريا �جلنوبية وذلك من خال فتح 
قنو�ت �لتو��شل بن موؤ�ش�شات و�شركات وغرف 
يف  ونظر�ئهم  �ملجل�س  دول  يف  �خلا�س  �لقطاع 
كوريا �جلنوبية وزيادة حجم �لتبادل �لتجاري 
و�لإ���ش��ت��ث��م��ار�ت ب��ن �جلانبن و�لإ���ش��ت��ف��ادة من 
�إ�شافة  �جلنوبية  ك��وري��ا  يف  �ل�شناعي  �لتطور 
�ل�شغرية  �ملوؤ�ش�شات  ب��ن  �ل�شر�كة  تعزيز  �إىل 
و�مل���ت���و����ش���ط���ة يف �جل���ان���ب���ن و�لإ�����ش����ت����ف����ادة من 
�ل��ت��ط��ور �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي �ل���ك���وري �جل��ن��وب��ي يف 
�إىل  �مل��ج��ل�����س  �إق���ام���ة م�����ش��اري��ع م��ك��م��ل��ة يف دول 
�لتعاون  جمل�س  دول  حكومات  ت�شجيع  جانب 
�ملفاو�شات  �خلليجي وكوريا �جلنوبية ملو��شلة 
بن �جلانبن للو�شول لإتفاقية �لتجارة �حلرة 

بن �جلانبن. 

اأبوظبي للرقابة الغذائية ينظم ندوة حول 
ال�سرتاطات الفنية وال�سحية مل�سالخ الإمارة 

•• اأبوظبي-وام: 

ب��ع��ن��و�ن �ل�شر�طات  ن���دوة علمية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  ل��ل��رق��اب��ة  �أب��وظ��ب��ي  ن��ظ��م ج��ه��از 
هوليدي.  بفندق  �مل�شالخ  يف  و�ل�شحية  �لت�شميمية  للجو�نب  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
بالإنابة  �حليو�ين  �لإنتاج  �إد�رة  مدير  �ملهريي  عيان  مبارك  �لندوة  ح�شر 
وعدد من �لعاملن يف م�شالخ �للحوم �حلمر�ء وجمازر �لدو�جن �إىل جانب 
�أطباء ومر�قبن وعمال ومفت�شي �لرقابة  �مل�شالخ من  �إد�رة  موظفي �شركات 
�لندوة  و�أك����دت  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة.  للرقابة  �أب��وظ��ب��ي  بجهاز  و�ل��ل��ح��وم  �مل�شالخ  على 
�شرورة �للتز�م بال�شر�طات �ل�شحية عند ت�شميم و�إن�شاء �مل�شالخ وتطبيق 
وجمازر  �حلمر�ء  �للحوم  مب�شالخ  �جليدة  و�لت�شنيعية  �ل�شحية  �ملمار�شات 
�لدو�جن و�أهمية مر�جعة �جلهات �لر�شمية يف جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية 
و�لبلديات عند �لتخطيط لإن�شاء �مل�شالخ �جلديدة و�لعمل على �إ�شر�ك �جلهاز 
يف �لعقود �ملرمة بن �جلهات �ملالكة للم�شالخ و�ل�شركات �مل�شغلة لها. وياأتي 
�لبيولوجي  �لأم��ن  يف  �مل�شاهمة  �جلهاز  ل�شيا�شات  تنفيذ�  �لندوة  هذه  �نعقاد 
�لتاأ�شي�س  م��ع  �ل��غ��ذ�ء  ل�شامة  و�شمانا  �حل��ي��و�ن  �شحة  �شمان  خ��ال  م��ن 
ل�شبكة عاقات وتبادل معلومات مع �ل�شركاء �ل�شر�تيجين بهدف تطبيق 
�ل�شر�طات �ل�شحية بامل�شالخ �حلالية ولإدر�جها �شمن خمططات م�شاريع 

�مل�شالخ �مل�شتقبلية يف �لإمارة.

•• �صيوؤول-وام:

وبنك  �مل��رك��زي  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  م�شرف  وق��ع 
مذكرة  �م�����س  �جلنوبية  ل��ك��وري��ا  �مل��رك��زي  م�شرف  ك��وري��ا 
و�لتدريب  و�خل���ر�ت  �ملعلومات  وت��ب��ادل  للتعاون  تفاهم 
و�أو����ش���ح �مل�����ش��رف يف ب��ي��ان ل��ه �م�����س �أن����ه وق���ع �مل���ذك���رة يف 
�شلطان بن  �ملركزي معايل  �لإم��ار�ت  �شيوؤول عن م�شرف 

بنك  ع��ن  وقعها  فيما  �مل�شرف  حمافظ  �ل�شويدي  نا�شر 
كوريا معايل �شوجن�شو كيم حمافظ �لبنك وت�شع مذكرة 
�لتفاهم �آلية للتعاون وتبادل �ملعلومات مما ي�شهم يف �إيجاد 
نظام مايل �شليم يف كل من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وكوريا �جلنوبية ويوؤكد توقيع �ملذكرة �لأهمية �لتي يوليها 
م�شرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي ملو�شوع �لتعاون 

�مل�شريف مع �ل�شلطات �لرقابية و�لنقدية �لعاملية. 

امل�سرف املركزي وبنك كوريا يوقعان مذكرة تفاهم
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العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :2013/538    
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد /�دير�س هار�شان باليات- هندي �جلن�شية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )45%( ح�شة �ىل �ل�شيدة/ مروه عمر عبد�لعزيز 
هار�شان-  كوماري  كري�شنا  و�ل�شيدة/  ح�شة   %41 �جلن�شية  �مار�تية  �حلارثي-  �ملدفع 
رقم  �لرخ�شة  مبوجب  للتعليم(  �ملقدرة  )مركز  رخ�شة  يف  ح�شة   %4 �جلن�شية  هندية 
)536269( حيث مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من �شر�كة �عمال �ىل �شركة ذ�ت م�شئولية 
حمدودة. .وعما لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م 
يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق 
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عر��س 

حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10810 بتاريخ 2013/6/4    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/387 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/خاند�كار 
�شم�س �لعامل عبد�ل�شتار �جلن�شية: بنجادي�س وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر 
يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )ال�شالم ملقاولت الن�شاءات املعدنية   )ذ.م.م(  
و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )21361( و�مل�شجل 
لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل: حمي �لدين �حمد �شر�ج �لدين �جلن�شية: 
بنجادي�س مبو�فقة: في�شل عبد�هلل عي�شى خليفة بو�شهاب �جلن�شية: �لمار�ت    ليكن 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/346 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �شده/1- يوري �شمرينوف   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ نتاليا فيلونوفا وميثله: ر��شد �حمد ر��شد بن 
�شبيب  قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )5936440( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة . وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �للتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/161  جت كل - م ر- ب-ع ن

مدعي/مرمي �شكر�تي �جلن�شية: �ملغرب مدعي عليه: حممد ح�شن مو�شى 
جنف �لبلو�شي و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: �خر�ج �شريك 
ح�شن  �عانه/حممد  �ملطلوب  �ل�شركة  مال  ر��س  من  درهم   25000 بن�شبة 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لبلو�شي  جنف  مو�شى 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/6/5 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعن �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/161  جت كل - م ر- ب-ع ن

مدعي/مرمي �شكر�تي �جلن�شية: �ملغرب مدعي عليه: حممد ح�شن مو�شى 
جنف �لبلو�شي و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: �خر�ج �شريك 
حممد  �عانه/ممدوح  �ملطلوب  �ل�شركة  مال  ر��س  من  درهم   25000 بن�شبة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  م�شر  �جلن�شية:  �بر�هيم 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/6/5 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري   �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعن  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/5/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/161  جت كل - م ر- ب-ع ن

مدعي/مرمي �شكر�تي �جلن�شية: �ملغرب مدعي عليه: حممد ح�شن مو�شى 
جنف �لبلو�شي و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: �خر�ج �شريك 
بن�شبة 25000 درهم من ر��س مال �ل�شركة �ملطلوب �عانه/�شعيد عبد�لعاطي 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  م�شري   �جلن�شية:  حممد 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/6/5 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري   �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعن  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/5/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/496  ح نف�ض- م ر-ب- ع ن

عبد�لباقي  حممد  م�شعب  عنها  وكيا  عبد�لباقي  حممد  مدعي/مها 
�جلن�شية: �شوريا  مدعي عليه: عماد حممد مو�شى حلوم �جلن�شية: �شوريا   
مو�شوع �لدعوى: �ثبات ح�شانة + �شلب �لولية �ملطلوب �عانه/عماد حممد 
مو�شى حلوم �جلن�شية: �شوريا    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/6/5 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �لعن �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/559  مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/موؤ�ش�شة موف كار لتاجري �ل�شيار�ت بوكالة ه�شام �لعربي �جلن�شية: 
�لمار�ت  مدعي عليه: غامن علي �شعيد علي �ل�شام�شي �جلن�شية: �لمار�ت     
علي  �عانه/غامن  �ملطلوب  درهم     300 مببلغ  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
�شعيد علي �ل�شام�شي �جلن�شية: �لمار�ت     عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/6/18 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعن  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/5/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/505  مد جز- م ر-ب- ع ن

�جلن�شية:  �لعربي  ه�شام  بوكالة  �ل�شيار�ت  لتاجري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة 
�لمار�ت مدعي عليه: خالد عيد ر��شد حممد �لعزيزي �جلن�شية: �لمار�ت      
عيد  �عانه/خالد  �ملطلوب  درهم     400 مببلغ  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعزيزي  حممد  ر��شد 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنن �ملو�فق 2013/6/10 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعن  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/6/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/499  مد جز- م ر-ب- ع ن

�لعربي    بوكالة/ ه�شام ح�شن عبد�هلل  �ل�شيار�ت  لتاجري  مدعي/مكتب لندن 
�جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: طاهر ح�شن جاويد نظر ح�شن �جلن�شية: 
�عانه/  �ملطلوب  درهم     4925 مببلغ  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان 
طاهر ح�شن جاويد نظر ح�شن �جلن�شية: باك�شتان  عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنن  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن 
2013/6/10 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعن  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحا 
�مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر 

بتاريخ  2013/6/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/82  مد كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/عبد�هلل �شيف عبيد حممد �لفار�شي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�خرون  جوهر  كاظم  وليد  فاطمة 
جزر  �جلن�شية:  �لقعود  جوهر  جا�شم  �ن�شاف  �عانه/  �ملطلوب  �لتعوي�س 
�لقمر    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/9 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
�لعن  ب� حمكمة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحا  مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/2
قلم املحكمة املدنية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/577  جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�لمار�ت   �جلن�شية:  �مل�شلحة  و�لنجارة  للحد�دة  �لقحو�ن  ربوع  مدعي/موؤ�ش�شة 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  لان�شاء�ت  �لدلفن  عليه:  مدعي 
مطالبة مببلغ 60000 درهم   �ملطلوب �عانه/ �لدلفن لان�شاء�ت ذ.م.م �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر) �عان �ملدعى عليها با�شل �ل�شحيفة بطريق �لن�شر( حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/6/9 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�لثانية ب� حمكمة �لعن �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     

          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/359
�ملدعى عليه: ر��شد خلفان �شعيد �خليايل �لكتبي- �جلن�شية: �لمار�ت 
�لعنو�ن: بالن�شر نعلمكم �نه بتاريخ 2013/5/28 قد �شدر �شدكم حكم 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاه �ملدعي: موؤ�ش�شة غنتوت لتاأجري �ل�شيار�ت- 
�ملدعى  بالز�م  �ملحكمة مبثابة �حل�شوري:  �لمار�ت حكمت  �جلن�شية: 
عليه بان ي�شدد للمدعية مبلغ وقدره 350 درهم )ثاثمائة وخم�شون 
بالر�شوم  �لزمته  كما  بال�شباب،  �ليه  �مل�شار  �لنحو  على  درهما( 

و�مل�شاريف  .
القا�سي                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     

          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/303
�ملدعى عليه: نا�شر ح�شن �خل�شار- �جلن�شية: �شوري  �لعنو�ن: بالن�شر 
�لدعوى  يف  حكم  �شدكم  �شدر  قد   2013/5/28 بتاريخ  �نه  نعلمكم 
�ملذكورة �عاه �ملدعي: موؤ�ش�شة �لطال لتاأجري �ل�شيار�ت- �جلن�شية: 
عليه  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لمار�ت  
وت�شعمائة  �لف  )�شبعة  درهم   7990 وقدره  مبلغ  للمدعية  ي�شدد  بان 
وت�شعة درهما ( على �لنحو �مل�شار �ليه بال�شباب، كما �لزمته مب�شاريف 

�لدعوى.   
القا�سي                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     

          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/437
�ملدعى عليه: عمر بن �شليمان بن �شعبان �ل�شندي- �جلن�شية: �شلطنة 
�شدر  قد   2013/5/28 بتاريخ  �نه  نعلمكم  بالن�شر  �لعنو�ن:  عمان 
�شدكم حكم يف �لدعوى �ملذكورة �عاه �ملدعي: موؤ�ش�شة لندن لتاأجري 
�حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت   
بالز�م �ملدعى عليه بان ي�شدد للمدعية مبلغ وقدره 9.365 درهم )ت�شعة 
�لف وثاثمائة خم�شة و�شتون درهما ( على �لنحو �مل�شار �ليه بال�شباب، 

كما �لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف.   
القا�سي                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     

          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/383
بالن�شر  �لعنو�ن:  �شوري   كتابه- �جلن�شية:  و�شيم زهري  �ملدعى عليه: 
�لدعوى  يف  حكم  �شدكم  �شدر  قد   2013/5/28 بتاريخ  �نه  نعلمكم 
�ملذكورة �عاه �ملدعي: موؤ�ش�شة غنتوت لتاجري �ل�شيار�ت   �جلن�شية: 

�لمار�ت
ي�شدد  بان  عليه  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت   
للمدعية مبلغ وقدره 1000 درهم ) �لف درهما ( على �لنحو �مل�شار �ليه 

بال�شباب، كما �لزمته مب�شاريف �لدعوى.
القا�سي                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
  اعال ن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/229

يعلن  �لعنو�ن:  �ملياه  معد�ت  لتجارة  �لطبيعي  �لنبع  موؤ�ش�شة  �شد/ 
بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 2013/5/29م قد حكمت عليك هذه �ملحكمة 
�ملر  �حمد  ر��شد  �شيف  ل�شالح/  �عاه  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
�لكعبي- �مار�ت حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري بالز�م �ملدعى عليها 

برد مبلغ ثمانون �لف درهم للمدعي و�مل�شاريف. 
حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك 

هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/5/30م.

القا�سي/د.ا�سامة عبدالعزيز                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/355 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
طالب �لتنفيذ/ عامر عارف �حلمد�ن �جلن�شية: �شوريا �ملنفذ �شده : �شليم 
�لعري�شي  موؤيد  �شليم  �عانه:  �ملطلوب  �شوريا  �جلن�شية:  �لعري�شي  موؤيد 
�جلن�شية: �شوريا   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ن  ع  ب-  ر-  م  جز-  مد  رقم2013/1327  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند 
طلب  لنظر  موعد�   2013/7/4 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
�لتنفيذ-�لعن  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ. 
�ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة 

�عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  قلم التنفيذ العام                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/769م بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه: موؤ�ش�شة مايكرو هوم لل�شيانة �لعامة/ ميثلها عبد�لرز�ق �شالح 
بديوي  نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/5/6 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح/ مبارك مادوب حممد يطبع �لعامري 
حكمت �للجنة غيابيا.... حكمت �للجنة غيابيا باخاء �ملدعى عليها من �لعن 
�ملوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�س كما �لزمتها ب�شد�د 
مبلغ ثاثة وع�شرون �لف درهم �لذي ميثل قيمة �لجرة �ملر�شدة بذمتها عن 
�ملدة من 2012/1/20 وحتى تاريخ 2013/1/19 و�مل�شاريف.    . يكون �حلكم 
�ل�شادر من �للجنة نهائيا �ذ� مل تتجاوز قيمة �لدعوى مائة �لف درهم. �شدر 

بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/6/3م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10810 بتاريخ   2013/6/4     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/93م بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه: موؤ�ش�شة �لدلفن �لذهبي لعمال �جلب�س ميثلها/فادي جهاد 
بدر   نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/5/13 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح/ �بر�هيم علي ح�شني حجازي- وكيا 
عنه �دهم عبد�هلل رزوق . حكمت �للجنة غيابيا.... حكمت �للجنة بالز�م �ملدعى 
عليه بان يوؤدي للمدعى مبلغ  13500 درهم عن باقي �لقيمة �ليجارية للمدة 
�ملحددة بالعقد و�لز�مه باخاء �لعن �ملوؤجرة وبتقدمي بر�ءة ذمة عن ��شتهاك 
�ملاء و�لكهرباء  وبامل�شاريف .  . يكون �حلكم �ل�شادر من �للجنة نهائيا �ذ� مل 
تتجاوز قيمة �لدعوى مائة �لف درهم. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 

2013/6/3م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/698 تنفيذ عقاري
�ن  �ملنفذ �شده/1- رويف �شن�شري تاور ليمتد  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
طالب �لتنفيذ/ �شهز�دة عبد�لرز�ق وميثله:حممد علي �شلمان �ملرزوقي نعلنكم 
باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/1067 عقاري كلي يوم �خلمي�س بتاريخ 
وقدره  مبلغ  ب�شد�د  1-بالز�مكم   : وذلك  تنفيذيا  �شند�  باعتباره   2012/5/31
�لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  و�لفائدة  دره��م(   394.800(
وحتى متام �ل�شد�د وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خال 15 يوم 
من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �لعان. 
رئي�ض الق�سم     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/72 مدين كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1- فاطمة عبد�هلل �شيخ   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعى / 
فاطمه حريد �رتان وميثله: حممد علي �شلمان �ملرزوقي   قد �قام عليك �لدعوى 
و�لر�شوم   �ملدعي عليه مببلغ وقدره )297710 درهم(  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�ل�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل باكفالة.    وحددت لها جل�شة 
ch.2.E.21 لذ� فانت  بالقاعة  �ل�شاعة 9.30  �ملو�فق 2013/6/11  �لثاثاء  يوم 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
�يام على �لقل . ويف حالة تخلفك فان  م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      

اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم 2012/513 تنفيذ عقاري

طالب �لتنفيذ: بنك �لمار�ت دبي �لوطني حاليا- بنك دبي �لوطني- �شابقا  عنو�نه: �مارة دبي- ديرة- �شارع 
بني يا�س- مقابل موقف �لعر�ت    �ملنفذ �شده: رودنى جوهن هاردمان و�خرون عنو�نه: �مارة دبي- دبي 
مارينا- مارينا بروميناد- �ملرحلة �لوىل- �ورور� تاور- �ل�شقة رقم 605-�لطابق 6   �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 
2013/6/19 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف �ليام �لثاث �لثالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة 
www. شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت على �ملوقع �للكروين��

emiratesauction.ae ( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء �يد�ع تاأمن ل يقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا بريره من م�شتند�ت قبل 
�جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�ملمتلكات.  �و�شاف  بيان  يلي  �لبيع. وفيما  �لتالية جلل�شة  �يام  و�مل�شاريف خال ع�شرة  �لثمن  �ي��د�ع كامل 
مر�شى دبي رقم �لر�س: 107 �ورور� W1 �مل�شاحة : 130.52 مر مربع رقم �لعقار: 605 �لقيمة 2000000 

درهم      ماحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10810 بتاريخ  2013/6/4      

اعالن بيع  عقار بالن�سر         
فى الدعوى رقم 2012/493 تنفيذ عقاري

�لوحده  بناية  �لوحده-  �شارع  �ل�شارقة-  �م��ارة  و�آخ��رون  عنو�نه:  �لتنفيذ: طال حممد علي جنار  طالب 
ح  م  �س  ليمتد  �نفي�شتمنت  وورل��د  نيو  �شركة  �شده:  �ملنفذ    203 رق��م  للمطابخ-�شقة  �جلزيرة  بناية  نف�س 
)جافز�( عنو�نه: �مارة دبي- جبل علي �شارع �ل�شيخ ز�يد- �بر�ج بحري�ت �جلمري�- بناية �لريف- �لطابق 
�لر�شي-   �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/6/19 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف �ليام �لثاث �لثالية �ن �قت�شى 
�حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة ��شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت 
على �ملوقع �للكروين www.emiratesauction.ae ( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء �يد�ع تاأمن ل يقل 
عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� 
�لجر�ء�ت  قانون  باملادة 301 من  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  مبا بريره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة 
�ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خال ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما 
 : �لكلية  �لقيمة  �مل�شاحة 5165.50 مر مربع  �لر�بع رقم �لر�س 56  �ملمتلكات. �حلبيبة  �و�شاف  بيان  يلي 

12454624 درهم      ماحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�آي����ات �ل�شكر  ب��اأ���ش��م��ى  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملجل�س دب���ي  �مل��ك��ت��ب  ت��ق��دم 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لعرفان 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ملكارمه �ل�شخية 
ودعمه للقطاع �لريا�شي وحر�شه على �للقاء بالريا�شين من �أ�شحاب 
�لجناز�ت و�لتي كان �آخرها لقاء جمل�س �إد�رة وريا�شيي �لنادي �لأهلي 
�لذين �أحرزو� �لعديد من �ألقاب �ملو�شم �ملا�شي ويف مقدمتها كاأ�س رئي�س 
�ليد  كرة  و�خلليجية يف  �ملحلية  �لألقاب  وع��دد من  �لقدم  لكرة  �لدولة 

و�لعاب �لقوى وغريها.
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  بال�شكر  �لتنفيذي  �ملكتب  تقدم  كما 
نر��س  تعد  و�لتي  للريا�شين  �لقيمة  توجيهاته  على  مكتوم  �آل  ر��شد 
بكاأ�س  �لفوز  �لقدم  ك��رة  لفريق  توجيهاته  يف  �شموه  و�شف  حيث  عمل 

رئي�س �لدولة باأنه  قمة �لنامو�س كونه يحمل ��شم ر�عي وقائد �لوطن 
كما �أكد �شموه �أهمية �للعب و�لعمل بروح �لفريق لأن �جلهد �جلماعي 

�أف�شل من �جلهد �لفردي يف كل �مليادين.
خال  �ل��ري��ا���ش��ي  دب��ي  ملجل�س  �لتنفيذي  �ملكتب  و�أع�����ش��اء  رئي�س  و�أك���د 
�أن  �لطاير  مطر  �شعادة  برئا�شة  �م�س  و�لثاثن  �ل�شاد�س  �جتماعهم 
�أكر  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بلقاء  �لت�شرف 
�لأول  و�لريا�شي  و�لأب  �لقائد  من  ياأتي  كونه  �لريا�شين  لكل  تكرمي 

�شاحب �لجناز�ت �لعاملية �مل�شهودة.
وهناأ �ملكتب �لتنفيذي ملجل�س دبي �لريا�شي رئي�س و�أع�شاء جمل�س �إد�رة 
نادي �لأهلي على �لت�شرف بلقاء �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 

عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي رئي�س �لنادي �لأهلي و�شمو �ل�شيخ 
مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س �لنادي 
�لأهلي و�نهاء �ملو�شم �ملميز بالألقاب باإحر�ز كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�ل�شباب  ن��ادي  �شقيقه  مع  جمعته  ر�ئعة  مبار�ة  بعد  �لقدم  لكرة  �لدولة 

�لعربي.
من  بالعديد  �خلا�شة  �لتقارير  �لجتماع  يف  �لتنفيذي  �ملكتب  وناق�س 
�لأح��د�ث �لتي نظمها جمل�س دبي �لريا�شي خال �لفرة �ملا�شية ويف 
مقدمتها ملتقى �ل�شام و�لريا�شة و دورة �ل�شيخة هند لل�شيد�ت ودورة 
لتنظيم  �ل�شتعد�د�ت  عن  تقرير  وكذلك  �ملدر�شية  حممد  بن  حمد�ن 
فعاليات  م��ن  جانب  وح�شور  �لهو�ئية  ل��ل��در�ج��ات  �ل���دويل  دب��ي  ط��و�ف 
طو�ف �يطاليا للدر�جات �لهو�ئية لاطاع على �جلو�نب �مليد�نية يف 

جو�نب  من  وغريها  �لعامية  و�لتغطية  �مل�شاركن  وحركة  �لتنظيم 
�لتنظيم.

�لتنظيمي  �لهيكل  يف  ت��ع��دي��ات  �ج���ر�ء  على  �لتنفيذي  �ملكتب  وو�ف���ق 
�ملرحلة  �لر�شيدة وطبيعة  يتنا�شب مع توجهات �حلكومة  للمجل�س مبا 
جلهود  �أك���ر  ودع��م��ا  �مل���ر�أة  لريا�شة  �أك���ر  دور�  �شي�شهد  و�ل���ذي  �ملقبلة 

تطوير ودعم �ل�شياحة �لريا�شية.
�لأندية و�شبل  �لألعاب �جلماعية يف  و�قع  �لتنفيذي على  �ملكتب  و�إطلع 
تطوير فرق �لأندية وتوفري �أجو�ء �لنجاح لها يف هذه �لريا�شات من �أجل 
��شتمر�رية تناف�شها و�حت�شانها لاعبن من �أبناء �لوطن وناق�س �ملكتب 
و�لأندية  �ملجل�س  �لعمل يف  �لتي تخ�س  �لق�شايا  �لعديد من  �لتنفيذي 

و�خلطابات �لو�ردة للمجل�س ومت �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة ب�شاأنها. 

�أم34  �لعمانيان  �لفريقان  ي�شارك 
و�ل����ري����ا ب��ن��ك م�����ش��ق��ط ع��ل��ى من 
�أ�شبوع  مناف�شات  يف  ج���ي80  ق���و�رب 
هذه  وتنطلق  لاإبحار،  نورماندي 
�لفرق  �آخ���ذة  ينويو   3 يف  �ملناف�شات 
جزيرة  �إىل  فرن�شا  �شمال  �مل�شاركة 

و�يت. 
يقوده  �ل��ذي  �أم34  لفريق  بالن�شبة 
وي�شارك  بوليني  �شيدرك  �لفرن�شي 
�ل����ب����ح����ارة  م�����ن   %50 م���ت���ن���ه  ع����ل����ى 
�ل��ع��م��ان��ي��ن �مل���ت���درب���ن، ت��ع��د هذه 
كامل  لأ�شبوع  متتد  �لتي  �لفعالية 
�شل�شلة  يف  �لأخ�����رية  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ه��ي 
�أنها  كما  �إي،  دري��ف  فولفو  �شباقات 
للطو�ف  لاإعد�د  �لأخ��ري  �لفر�شة 
ينطلق يف  �لذي  �أل فويل  �لفرن�شي 

�شهر يوليو. 
لاإبحار  ن���ورم���ان���دي  �أ����ش���ب���وع  ي��ع��د 
�لبعيدة  �ل�������ش���ب���اق���ات  م����ن  م���زي���ج���ا 
و�لقريبة و�ل�شاحلية و�لتي �شتقطع 
م�شافة  �مل�����ش��ارك��ة  �ل��ق��و�رب  خالها 
بالقناة  م�����رور�  ب��ح��ري��ا  م��ي��ا   240
�لإجن��ل��ي��زي��ة و�ل����ذي م��ن �مل��ق��رر �أن 
ي���ك���ون يف 4 ي��ون��ي��و، وي���ع���د �حل���دث 
بوليني  ل�����ش��ي��درك  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ش��ة 
تدريب  ملو��شلة  �ملحرف  وطاقمه 

�ل�شباب �لعمانين �ملن�شمن لطاقم 
�ل��ف��ري��ق و�ل��ذي��ن ي��ع��د �ث��ن��ن منهم 
�ل�شر�عي،  بالإبحار  �لعهد  حديثي 
ي��ق��ول بوليني:  وح����ول ه���ذ� �لأم����ر 
كثري�  �ل��ط��اق��م  م�شتوى  ت��ق��دم  لقد 
منذ �نطاقة �ملو�شم يف �شباق �شباي 
كوي�شت ولكن ل يز�ل هناك �لكثري 
ي��ت��ع��ل��ق مبهار�ت  ف��ي��م��ا  ب���ه  ل��ل��ق��ي��ام 
توقع �ملو�قف و�لتعامل معها و�إد�رة 
�أ�شبوع  �شن�شتغل  فاإننا  ولذ�  �لقارب، 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف حت�شن  ن���ورم���ادي 
ب��ع�����س �جل���و�ن���ب و�أ�����ش����اف: ونظر� 
مل�شاركة فريق جروباما و�شوديبو يف 
هذه �لفعالية فاإن م�شتوى �لتناف�س 
فهو  لنا  وبالن�شبة  ج��د�  عاليا  يعد 
ي�شعى �جلميع  �إذ  ج��د�،  �أم��ر حمفز 
ب�����ش��ري��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج ج���ي���دة يف 

طو�ف فرن�شا لهذ� �لعام . 
وبيت  ماكميان  يل  �ن�شام  وي�شكل 
جرينهالج من فريق �ملوج م�شقط يف 
كبرية  �إ�شافة  �لإك�شرمي،  �شباقات 
�شيح�شل  �ل��ت��ي  �ل���ش��ت��ف��ادة  حل��ج��م 
�لعماين  وميتلك  �مل��ت��درب��ون،  عليها 
علي �لبلو�شي �لذي �شبق و�أن �شارك 
ف��رن�����ش��ا خرة  ط������و�ف  م���رت���ن يف 
�ملخيني  ملحمد  بالن�شبة  �أم��ا  جيدة، 

و�لبقية  �ل��ع��ب��ي��د�ين  وع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
لإ�شتغال  ب��ج��د  ج��م��ي��ع��ا  ي��ع��م��ل��ون 
من  �لإ�شتطاعة  ق��در  �لتعلم  فر�س 

على  معهم  �مل��وج��ودي��ن  �مل��ح��رف��ن 
م���ن �ل����ق����ارب، وي���ق���ول ع��ل��ي  نحن 
ن��ت��ع��ل��م من  حم��ظ��وظ��ون ج����د� لأن 

�أمثال  �مل���ع���روف���ن  �ل���ب���ح���ارة  ب��ع�����س 
�أليك�س  ف��ن��ي��ارد،  ���ش��ي��درك، ج��ري�ل��د 
جميعهم  م���اك���م���ي���ان  ويل  ب����ال����و، 

�إنهم  �ل��ت��ع��ل��ي��م،  ج��ان��ب  ج���ي���دون يف 
�شبورون وجيدون جيد� يف تعليمنا 
ع���ن �مل����ن����اور�ت و����ش���رح �لأم������ور لنا، 
وعاوة على ذلك فاإن نناف�س بع�س 

�أبرز �لفرق يف هذه �لريا�شة . 

م�شقط  بنك  �ل��ري��ا  فريق  يو��شل 
م�شو�ره �لتدريبي و�لتعليمي

م�شقط  بنك  �لريا  فريق  يخو�س 
على من قارب جي80 فرة تدريبية 
مكثفة، وي�شم �لفريق �لن�شائي على 
�لع�شرينيات  عمانيات  ب��ح��ارة  متنه 
م���ن ع��م��ره��ن، وت��ت��م��ت��ع ك���ل و�ح���دة 
وتعليمية  وظيفية  بخلفية  منهن 
�حلب�شي  ري��ا  عملت  فقد  خمتلفة، 
�لتحاقها  ق��ب��ل  �ل��ب��ن��ك��ي  �ل��ق��ط��اع  يف 
بعمان لاإبحار، بينما كانت زميلتها 
�ل�شاملي طالبة يف  �بت�شام  �لفريق  يف 
�شياحية،  م��ر���ش��دة  لت�شبح  �ل��ك��ل��ي��ة 
بريا�شة  �لعهد  حديثات  جميعهن 
�لإب������ح������ار �ل�������ش���ر�ع���ي وت���وح���ده���ن 
ريا�شتهن  مل���م���ار����ش���ة  ح��م��ا���ش��ت��ه��ن 
�لتوبي  �نت�شار  ف��ازت  وقد  �ملختارة، 
موؤخر� بجائزة بحارة �لعام يف عمان 
م�شاهمة بذلك يف �إلهام جيل جديد 

من �لبحار�ت �لعمانيات. 

ت���ع���د رج��������اء �ل���ع���وي�������ش���ي م�����ن بن 
�لإبحار  لرنامج  �ملن�شمات  �أو�ئ���ل 
�أثبتت  وق��د   2011 ع��ام  يف  �لن�شائي 
مهار�تها و�أنها بحارة موهبة، ومنذ 
�إل��ت��ح��اق��ه��ا ب��ع��م��ان ل��اإب��ح��ار تغريت 
ح��ي��ات��ه��ا ب�����ش��ك��ل در�م���ات���ي���ك���ي فقد 
�لدر��شة  �ل�شباق يف  ق�شت وقتها يف 
ولكنها  عائلتها  وم�شاعدة  و�لطبخ 
�ملناف�شات  يف  للم�شاركة  تتطلع  �لآن 
ومود70   40 �لإك�شرمي  يف  �لعاملية 
م��ن �خل���رة يف  �مل��زي��د  �كت�شاب  بعد 
وكربانة  وف�������ار30،  ج�����ي80  ق�����و�رب 
تولت  ب��ن��ك م�شقط  �ل��ري��ا  ل��ف��ري��ق 
�لقارب  دف��ة  ق��ي��ادة  �لعوي�شي  رج���اء 
�ملن�شرم  �ل�شهر  كوي�شت  ���ش��ب��اي  يف 
�أ�شبوع  يف  �مل��ه��م��ة  ل���ه���ذه  و���ش��ت��ع��ود 
يف  وكع�شوة  تارة  كربانة  نورماندي 

�لطاقمة تارة �أخرى. 
وح����ول ذل����ك ت��ق��ول رج�����اء: نتطلع 
�لذي  ن��ورم��ان��دي  لأ���ش��ب��وع  ب�شغوف 
مي��ث��ل ف��ر���ش��ة لك��ت�����ش��اب �مل��زي��د من 
نختر  تناف�شية  �أج����و�ء  يف  �خل���رة 

فيها قدر�تنا ونطورها  
وت����درك �ل��ف��ت��ي��ات ق��ل��ة خ��رت��ه��ن يف 
كل  يف  �أن��ه��ن  �إل  �ل�شباقات  م�شمار 
�أكر:  يتعلمن  فيها  يخرجن  م��رة 

�ملزيد من �خلرة،  نتطلع لكت�شاب 
نتيجة  حتقيق  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�أن  �إل  جميا،  �أم���ر�  �شيكون  جيدة 
ه��دف��ن��ا ه���و ت��ط��وي��ر �أد�ئ���ن���ا �حلايل 
و�ل��ت��ح�����ش��ري ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة �ل���ق���ادم���ة . 
يتكون طاقمنا من  رج��اء:  وت�شيف 
�لطو�قم  مع  وباملقارنة  �أف���ر�د  �شتة 
�لأخ������رى ل ن�����ز�ل م��ب��ت��دئ��ن ول���ذ� 
�لتدريب  على  ين�شب  تركيزنا  ف��اإن 
يف  بخطوة  خطوة  �ملهار�ت  وتطوير 

وقت و�حد . 
�لعام،  ب���د�ي���ة  وت���ق���ول رج�����اء: م��ن��ذ 
حت�شن �أد�وؤنا يف �إد�رة �لقارب وطرقنا 
يف �ملناورة يف حت�شن م�شتمر، كما �أن 
�تخاذ �لقر�ر�ت على من �لقارب قد 
حت�شن �أي�شا، كلما ق�شينا وقتا �أكر 
يف �ل�شباقات، كلما �أ�شبحت قدر�تنا 
مبهار�ت  رج�����اء  وت��ت��م��ت��ع  �أف�������ش���ل. 
دورها  لتويل  توؤهلها  جيدة  قيادية 
ولديها  �ل���ف���ري���ق،  وق���ي���ادة  �حل�����ايل 
�لرغبة يف تطوير قدر�تها لتحقيق 
و�إمتاك  �إليه  ت�شبو�  �لذي  �لهدف 
�لإبحار  ري��ا���ش��ة  ع��ال��ي��ة يف  م��ه��ار�ت 
وزمياتها  رج��اء  وت��درب  �ل�شر�عي، 
جي80  بطولة  يف  للم�شاركة  حاليا 
�لعاملية يف مار�شيليا يف �شهر يوليو. 

دبي الريا�سي ي�سكر حممد بن را�سد على رعايته للقطاع الريا�سي وا�ستقبال اأبطال كاأ�ض رئي�ض الدولة

فريق عمان لالإبحار الن�سائي ي�سرتك يف اأ�سبوع نورماندي لالإبحار اإىل جانب فريق قارب اأم٣٤
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�بو عبا�س للنجارة �ليدوية  

رخ�شة رقم:CN 1024886 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�بو عبا�س للنجارة �ليدوية
ABU ABBAS MANUAL CARPENTRY

�ىل/�بو عبا�س للنجارة �مل�شلحة
ABU ABBAS CARPENTRY

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح م 9 ق 12 �ملالك �حمد حممد بندوق 
�لقمزي �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� يثي مكتب رقم 193 قطعة رقم 33

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لنجارة �مل�شلحة )4390004(
تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�س �لنجارة( )1622007(

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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 اإعـــالن �سطب قيد
بيه  جروب  كيب  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
بطلب  تقدمت  قد  �جلن�شية(  )�شنغافورية  ليمتد  �ي  تي 
حتت  و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب 
رقم )2653( يف �شجل �ل�شركات �لجنبية بالوز�رة. وتنفيذ� 
�شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام 
�ل�شركات �لتجارية وتعدياتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( 
ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرخي�س لفروع 
ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . 
يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �لعر��س �ن يتقدمو� 
باعر��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
�لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :182583     بتاريخ :2012/11/26
با�ش��م:�شاج �لفريج

وعنو�نه:�بوظبي ، �شارع �ملطار ، �س.ب: 26977 ، هاتف: 024468887 ، فاك�س: ، �لريد �للكروين:.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مطعم .
�لو�قعة بالفئة:43

و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن خلفية باللون �لرتقايل يوجد بها ر�شم لوجه طفل يرتدي �لزي �لمار�تي 
�لتقليدي و��شفل �لوجه يوجد �شريط باللون �لرتقايل مكتوب بد�خله al fareej saj باللون �ل�شود وعلى 
ي�شار ومين �لوجه قو�شن باللون �لرتقايل �لغامق وعلى ي�شار �ل�شكل مكتوب al fareej saj وعلى مين 

�ل�شكل مكتوب �شاج �لفريج باللون �ل�شود و�ل�شكل على خلفية برتقالية .
�ل�ش��ر�طات:.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  يونيو 2013 العدد 10810

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هادف و�شركاوؤه
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :171222     بتاريخ :2012/3/28
با�ش��م:�أك�شي�س بنك ليمتد

وعنو�نه:مركز دبي �ملايل �لعاملي ، �س.ب:506593 ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أعمال م�شرفية ، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملالية.
�لو�قعة بالفئة:36

و�شف �لعامة:�لعامة �لتجارية هي عبارة عن مزيج من �لكلمات و�حلروف باللغة  �لاتينية �لعامة مكونة 
من كلمتن باللغة �لاتينية وهما AXIS و BANK وم�شلعات مركبه بطريقة مبتكرة لتكوين ما يعنيه 
�حلرف �ل��� A �لاتيني جميع �حلروف و�لعامات يف �لعامة هي باللون �لبي�س وخلفية باللون �لرغندي 

�ل�ش��ر�طات:ل توجد ��شر�طات .
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  يونيو 2013 العدد 10810
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�سركة املوؤيد للعدد احلديدية- ذ م م
�ملوؤيد  �شركة  عادية  �لغري  �لعمومية  قر�ر �جلمعية  على  بناء 
�ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية  و�خلا�س  م  م  ذ  �حلديدية-  للعدد 
�أعاه ، يعلن �مل�شفى / �أمري �شعد يو�شف عن ت�شفية �ل�شركة 
�ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاة  �ملذكورة 
�ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  علية  �عاة  �ملذكورة 
لذلك �إىل �مل�شفى ، وذلك خال �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوم 
�ملحددة  �ملدة  خال  يتقدم  مل  من  وكل   ، �لإعان  تاريخ  من 

بالإعان ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعن للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

     اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة  

العدد 10810 بتاريخ 2013/6/4   

�سركة الغلبان لقطع غيار ال�سيارات - ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية �شركة �لغلبان 
�ل�شركة  بت�شفية  و�خلا�س  م  م  ذ   - �ل�شيار�ت  غيار  لقطع 
�ملذكورة �أعاه ، يعلن �مل�شفى / �أمري �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاة  �ملذكورة  �ل�شركة 
�مل�شتند�ت  �لتقدم مبطالبته مع  �ل�شركة �ملذكورة �عاة علية 
�ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى ، وذلك خال �لدو�م �لر�شمي وملدة 
�ملدة  خال  يتقدم  مل  من  وكل   ، �لإعان  تاريخ  من  يوم   45

�ملحددة بالإعان ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعن للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

     اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة  
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ديزاين ديفيلومبنت انرتنا�سيونال لال�ست�سارات الهند�سية  - ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية ديز�ين ديفيلومبنت 
بت�شفية  و�خلا�س  م  م  ذ   - �لهند�شية  لا�شت�شار�ت  �نرنا�شيونال 
عن  يو�شف  �شعد  �أمري   / �مل�شفى  يعلن   ، �أعاه  �ملذكورة  �ل�شركة 
ت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �عاة فكل من له مطالبة �أو حقوق على 
�ل�شركة �ملذكورة �عاة علية �لتقدم مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة 
لذلك �إىل �مل�شفى ، وذلك خال �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوم من 
بالإعان  �ملدة �ملحددة  ، وكل من مل يتقدم خال  �لإعان  تاريخ 

ي�شقط حقه باملطالبة . 
�بوظبى   ،02/  6210478 فاك�س   ،  02  /  6321546 �مل�شفى   تليفون 
 )  17 ( �شقة   )  6  ( �لطابق  للزجاج  �لعن  بناية  �لثاين  ز�يد  �شارع 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

     اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة  

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / هادف و�شركاوؤه
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :171223     بتاريخ :2012/3/28
با�ش��م:�أك�شي�س بنك ليمتد

وعنو�نه:مركز دبي �ملايل �لعاملي ، �س.ب:506593 ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أعمال م�شرفية ، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملالية.
�لو�قعة بالفئة:36

و�شف �لعامة:�لعامة �لتجارية هي عبارة عن مزيج من �لكلمات و�حلروف باللغة �لاتينية �لعامة مكونة 
من كلمتن باللغة �لاتينية وهما AXIS و BANK وم�شلعات مركبه بطريقة مبتكرة لتكوين ما يعنيه 

�حلرف �ل��� A �لاتيني جميع �حلروف و�لعامات يف �لعامة هي باللون �لرغندي وخلفية بي�شاء 
�ل�ش��ر�طات:ل توجد ��شر�طات .

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
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�نطلقت �أول من �أم�س مبلعب مبلعب نادي �لعن 
�لودية  �لأردن��ي��ة  ز�خ��ر بطولة �جلمعية  مبنطقة 
لكرة �لقدم برعاية �ل�شفري �لأردين لدى �لدولة، 
نايف �لزيد�ن ،و�لتي تقام مبنا�شبة عيد ��شتقال 

�ململكة �ل� 67.
�شفارة  يف  �ل��ع��ام  �لقن�شل  �لف��ت��ت��اح  وح�شرحفل 

بال  �ل��دول��ة  ل���دى  �لها�شمية  �لردن���ي���ة  �ململكة 
يف  �لأردن��ي��ة  �جلمعية  و�أع�����ش��اء  ورئ��ي�����س  �لن�شور 
�ملدعوين  من  وح�شد  �لأخ��رى  و�جلاليات  �لعن 
�لفتتاح  حفل  هام�س  على  و�قيمت  و�ل�شيوف 
�لكلمات  ت���ب���ودل���ت  ،ك���م���ا  ع����دة  ت���ر�ث���ي���ة  ف���ق���ر�ت 

�لرحيبية مبنا�شبة �لفتتاح .

�ل��ي��وم �لأول ع��ن ف���وز فريق  و����ش��ف��رت م��ب��اري��ات 
�ل�شاد على �جلالية �لأردنية بهدف نظيف ،وفريق 
�أبوظبي  جمل�س  على  طحنون  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
للتعليم 2-�شفر ود�ر ز�يد على �جلالية �للبنانية 
1-�شفر .  وتتو��شل �لبطولة م�شاء �ليوم بثاث 
،ب��ن �جلالية  �ل��ع��ن  ن���ادي  م��ب��اري��ات على ملعب 

�للبنانية  و�جل��ال��ي��ة  �ل�����ش��اد  ،ث��م  وج��ن��و�  �مل�شرية 
�لإمار�ت  للتعليم وعن  �أبوظبي  و�أخ��ري� جمل�س 
توزيعها  مت  ف��رق   10 م�شاركة  �لبطولة  وت�شهد 
ت��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى �لفوز  ع��ل��ى جم��م��وع��ت��ن،ح��ي��ث 
و�جلو�ئز  �لذهبية  و�مليد�ليات  �ل�شتقال  بكاأ�س 
�ملباريات  وتلعب  �لفائزة  للفرق  �ملقررة  �لأخ��رى 

من دور و�حد ،حيث ي�شعد �لأول و�لثاين من كل 
جمموعة �إىل �لدور ن�شف �لنهائي .

حممد  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  رئ��ي�����س  وع���ر 
نادي  يوليه  �ل���ذي  للدعم  ت��ق��دي��ره  ع��ن  �ل��زع��ب��ي 
�لتي  �ملعطيات  جميع  وت��ق��دمي  للبطولة  �ل��ع��ن 
،وقال  �لتو�يل  على  �لثانية  للمرة  �لنجاح  حتقق 

�إن دعم نادي �لعن للبطولة يوؤكد دوره �ملهم يف 
�شفارة  �أن  �لزعبي  و�أكد  �لريا�شية  �لأن�شطة  دعم 
عناية  �لبطولة  تويل  �لها�شمية  �لأردنية  �ملمكلة 
خا�شة ،لكونها تقام مبنا�شبة عيد �ل�شتقال �ل 
67 للمملكة ،م�شيد� بحر�س �لقن�شل �لعام بال 

�لن�شور على ح�شور �حلفل �لفتتاحي يف �لعن .

�أ����ش���در جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي 9 
�مللتقى  فعاليات  ختام  يف  تو�شيات 
�ل�����دويل �ل���ث���اين لأك���ادمي���ي���ات كرة 
�ل���ق���دم �ل����ذي �����ش���دل �ل�����ش��ت��ار عليه 
�أم�������س �لأح�����د )3  �أول م���ن  م�����ش��اء 
�شعار  حتت  �ملجل�س  ونظمه  يونيو( 
�لطريق نحو تطوير �لأد�ء ، برعاية 
كرمية من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
�لريا�شي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
�أ�شحاب  من  نخبة  م�شاركة  و�شهد 
�لخ��ت�����ش��ا���س و����ش���ط �إق����ب����ال كبري 
�لريا�شي  �لقطاع  يف  �لعاملن  من 
�ملحلية  �لإع�����ام  و���ش��ائ��ل  ومم��ث��ل��ي 

و�لإقليمية.
�مللتقى  م���دي���ر  ع��م��ر  ع��ل��ي  و�أع����ل����ن 
قطاع  على  رك���زت  �ل��ت��ي  �لتو�شيات 
فيه  �ل�شتثمار  و�أه��م��ي��ة  �لنا�شئن 
و�لعمل على تطوير �أكادمييات كرة 
حتقيق  ل�شمان  دب��ي  باأندية  �لقدم 
�لنجاحات على �ملدى �لطويل، حيث 
جاءت �لتو�شيات على �لنحو �لتايل: 
�لريا�شية على  �ملوؤ�ش�شات  �أول:ح��ث 
�لنا�شئن  ت��ط��وي��ر  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
ثانيا:  جناحها،  متطلبات  وتوفري 
�لأكادميية  يف  تدريبي  منهج  و�شع 
لكافة �لفئات �لعمرية يت�شمن كافة 
�جل���و�ن���ب �ل��ف��ن��ي��ة و�مل��ع��رف��ي��ة �لتي 
ثالثا:  �ل��اع��ب،  يتلقاها  �أن  يجب 
�لأكادمييات  ب��ن  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
و�حت��������اد �لإم������������ار�ت ل����ك����رة �ل���ق���دم 
�خلا�شة  و�لأك���ادمي���ي���ات  و�مل���د�ر����س 

بهدف حتقيق �لتكامل فيما بينهم، 
ر�ب��ع��ا: رب���ط �لأك���ادمي���ي���ات مبر�كز 
�لتو��شل  ب��ه��دف  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
معها وتطبيق �آخر ما تو�شلت �إليه 
وجوب  خام�شا:  �لعلمية،  �لأب��ح��اث 
�إطار  �إع���د�د لعبي �لأك��ادمي��ي��ات يف 
�لرعاية  كل  يوفر  وريا�شي  تربوي 
بالتوفيق  لهم  ي�شمح  مم��ا  و�ل��دع��م 
و�لتميز  �ل����در������ش����ي  �ل���ن���ج���اح  ب����ن 
�ل����ري����ا�����ش����ي م�����ن خ������ال �إح��������د�ث 
متخ�ش�شة،  ري���ا����ش���ي���ة  م���در����ش���ة 
�شاد�شا: مو��شلة �لعمل على تاأهيل 
�شهاد�ت  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  �مل���درب���ن 
�ملوؤهلة ملمار�شة عملهم يف  �لتدريب 
�لأكادميية وفقا للمعايري �ملعتمدة، 

�لريا�شي  �ملدير  دور  تفعيل  �شابعا: 
�لفريق  �إد�رة  ب��ن  فيما  للتن�شيق 
�إع����د�د  ب��ه��دف  و�لأك���ادمي���ي���ة  �لأول 
لع��ب��ن م��وؤه��ل��ن خل��و���س م�شرية 
ت��ن��ف��ي��ذ دليل  ث���ام���ن���ا:  �لح�������ر�ف، 
�أجنزه  �ل��ذي  �لقدم  كرة  �أكادمييات 
تا�شعا:  �ل���ري���ا����ش���ي،  دب����ي  جم��ل�����س 
�لأكادمييات  �عتماد  معايري  و�شع 
�خل��ا���ش��ة. وك����ان �مل��ل��ت��ق��ى ق���د �شهد 
وهي:  رئي�شية،  جل�شات   5 �إق��ام��ة 
�ل���ن���ا����ش���ئ���ن لدى  خ���ط���ط ت���ط���وي���ر 
�لحت����������اد�ت �ل���ري���ا����ش���ي���ة وحت����دث 
ف��ي��ه��ا: د.ب��ل��ح�����ش��ن م���ال���و����س حول 
برنامج �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم 
و�إيو�ن  �لنا�شئن،  لتطوير  �لفيفا 

ل��وب��ي�����ش��ك��و م���ن �لحت�����اد �لأوروب������ي 
و�ل�شباين  �ل��ي��وي��ف��ا  �ل���ق���دم  ل���ك���رة 
مي�شيل �شالغادو لعب ريال مدريد 
���ش��اب��ق��ا ب��رن��ام��ج �لحت����اد �لأوروب�����ي 
�لنا�شئن،  ل��ت��ط��وي��ر  �ل���ق���دم  ل��ك��رة 
�لثانية عنو�ن  فيما حملت �جلل�شة 
�لأد�ء  ل��ت��ط��وي��ر  م��ت��ع��ددة  ���ش��ر�ك��ات 
ب��اأك��ادمي��ي��ات ك���رة �ل��ق��دم ، وحتدث 
فيها: جوها�شيم م�شر من جامعة 
كابيلريو  �إي���ري���ك  �لأمل��ان��ي��ة،  ك��ول��ن 
م����ن �مل���ع���ه���د �ل���ري���ا����ش���ي ب���ي���ار دبي 
كوبرتان �لفرن�شي وفال�شون �شود�ل 
للريا�شة  �لأوروب���ي���ة  �مل��ن��ظ��م��ة  م��ن 
جل�شة  �إقامة  جانب  �إىل  و�ملو�طنة، 
�لفني  �ل���ع���م���ل  ت���ن���ظ���ي���م  ب����ع����ن����و�ن 

ب��اأك��ادمي��ي��ات ك���رة �ل��ق��دم ، وحتدث 
حول  ياماجو�شي  تاكافومي  فيها: 
�لياباين  �ل��ن��م��وذج  م��ق��وم��ات جن���اح 
�شي  وم��ي�����ش��ال  �ل��ن��ا���ش��ئ��ن،  لتطوير 
ح������ول ن����ظ����ام ت���رخ���ي�������س �لأن����دي����ة 
تطوير  وخ�����ط�����ط  �لإم�������ار�ت�������ي�������ة 
بعنو�ن  جل�شة  و�أق��ي��م��ت  �لنا�شئن، 
����ش��ت��ع��ر����س �ل����ر�م����ج �مل��ح��ل��ي��ة يف 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ن وحت����دث فيها:  ت��ط��وي��ر 
ر�����ش���د ع��ام��ر م���ن �حت����اد �لإم�����ار�ت 

�لها�شمي من  �ل��ق��دم، ط��ال  ل��ك��رة 
�أبوظبي �لريا�شي، عبد�هلل  جمل�س 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  م����ن  ب���وخ���اط���ر 
�ل��ري��ا���ش��ي وع��ل��ي عمر م��ن جمل�س 
دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي، ف��ي��م��ا ج���اء م�شك 
ن�����وع خا�س  �خل����ت����ام ب��ج��ل�����ش��ة م����ن 
جمعت بن دييجو مار�دونا �ل�شفري 
�ل�شريف للريا�شة يف دبي و�ل�شويدي 
���ش��ف��ن �أري���ك�������ش���ون، ع��ل��م��ا ب���اإن���ه قد 
�إق���ام���ة ور���ش��ة ع��م��ل مت خالها  مت 

��شتعر��س خطط تطوير �لنا�شئن 
باأكادمييات كرة �لقدم باأندية دبي.

وك��������ان جم���ل�������س دب�������ي �ل���ري���ا����ش���ي 
�مل��ل��ت��ق��ى لأول مرة  ه���ذ�  �أط���ل���ق  ق���د 
ق��ب��ل ع��ام��ن �ن��ط��اق��ا م���ن خطته 
 ،  2015-2011 �ل�شر�تيجية 
�ل�شاعية لارتقاء بقطاع �لنا�شئن 
و�ل�شباب باأندية دبي وتوفري �لبيئة 
وتنمية  ل�����اإب�����د�ع  ل���ه���م  �مل���ائ���م���ة 
وعملية  علمية  بطريقة  مهار�تهم 

���ش��ل��ي��م��ة، ك��م��ا ي��ت��ط��ل��ع �مل��ج��ل�����س من 
توفري  �إىل  �مل��ل��ت��ق��ى  ه�����ذ�  �إق����ام����ة 
�ل��ف��ر���ش��ة ل��اط��اع ع��ل��ى �خلر�ت 
لا�شتفادة  و�لآ����ش���ي���وي���ة  �ل���دول���ي���ة 
�لقطاع  ينا�شب  م��ا  وتطبيق  منها 
�ل���ري���ا����ش���ي �مل���ح���ل���ي، ح���ي���ث ي����درك 
�ملجل�س �أهمية �أكادمييات كرة �لقدم 
بو�شفها �لر�فد �لأ�شا�شي للمو�هب 
�ل�شاعدة �لتي ت�شمن جناح �لفرق 

�لريا�شية يف �مل�شتقبل.

بح�شور القن�شل العام بالل الن�شور 

3 انت�سارات يف بطولة اجلمعية الأردنية بالعني 

ملتقى دبي الدويل يعلن 9 تو�سيات لتطوير اأكادمييات كرة القدم 

  1 ل��زو�رق �لفورمول  �ختتمت مناف�شات �جلولة �لأوىل من  بطولة �لعامل 
�لفنلندي  �لأول  باملركز  وفاز  بر�زيليا  �لر�زيلية   �لعا�شمة  �أقيمت يف  �لتي 
�أليك�س  �لإي��ط��ايل  وثالثا  تورنتي  �شون  �لأم��ريك��ي  ثانيا  وح��ل  �شيليو  �شامي 
كاريا بينما جاء مت�شابقو �لإم��ار�ت ثاين �لقمزي يف �ملركز �لر�بع و�أحمد 
�لهاملي يف �ملركز �ل�شابع. �شهد �ل�شباق �شعادة �شلطان ر��شد �لكيتوب �شفري 
�لدولة لدى جمهورية �لر�زيل �لحتادية حيث حر�س على م�شاندة فريق 
�لوطن  متثيل  على  �ل�شباب  وت�شجيع  �لبطولة  يف  م�شاركته  خال  �أبوظبي 
�لكيتوب  ر��شد  �شلطان  �شعادة  و�أك��د  �لريا�شي.  ميتلكه  ما  �أف�شل  وتقدمي 
�أهمية �مل�شاركة �لتي جاءت للمرة �لأوىل لفريق �ل��زو�رق يف بر�زيليا معربا 
من  كبري  ع��دد  و�شط  �لإم����ار�ت  با�شم  وطنية  ك���و�در  مب�شاركة  �شعادته  ع��ن 
�لأجانب �مل�شاركن يف �لبطولة. و�أو�شح �أن م�شاركة فريق �أبوظبي ل تقت�شر 
للعا�شمة  �شفري� خا�شا  لتكون  و�إمنا جتاوزت  �لريا�شي فقط  �لتمثيل  على 

على  �ل�شفري  و�شدد  �ل��ر�زي��ل.  يف  للعا�شمة  �ل��روي��ج  يف  وي�شاهم  �أبوظبي 
�إم��ار�ت��ي يف  وفد  �لازمة لأي  �لت�شهيات  كل  �لدولة يف تقدمي  �شفارة  دور 
�لدعم وتذليل  �لازمة لرعايا وتقدمي  �لرعاية  �لر�زيل من خال تقدم 
�ل�شعاب �شو�ء كانت �مل�شاركة على �مل�شتوى �لريا�شي �أو يف �أي حقل من حقول 
�حلياة �ملختلفة. من جهته �أكد �شامل �لرميثي رئي�س بعثة فريق �أبوظبي �أن 
�لنتائج .. م�شري�  �أف�شل  �أد�ء� متميز� و�شعو� لتحقيق  �لفريق قدمو�  جنوم 
�أول حمطة  �لفريق  �أنهى  �ملو�شم  لهذ�  ت�شع ج��ولت  ت�شمل  �لبطولة  �أن  �إىل 
�ملهارة  كل  ميتلك  �لفريق  �أن  موؤكد�  متبقية  حمطات  ثماين  و�أم��ام��ه  منها 
خال  �مل�شاركة  ��شر�تيجية  يف  تغيري  هناك  و�شيكون  و�جلاهزية  و�لقدرة 
�شعادة  �إىل  �ل�شكر  �لرميثي  ووج��ه  �أف�شل  فنية  وجاهزية  �لقادمة  �جلولة 
�شلطان ر��شد �لكيتوب �لذي حر�س على �لتو�جد �إىل جانب �لفريق وتقدمي 
كل ما يلزم لأع�شاء �أثناء �إقامتهم يف بر�زيليا موؤكد� �أن ذلك يعك�س �شورة 

�لريا�شية  بامل�شاركات �خلارجية لفرقها  �لإم��ار�ت  �إيجابية لهتمام حكومة 
وتوفري كل �لدعم �لازم لها. من جانبه �أكد نا�شر �لظاهري �مل�شرف �لفني 
على زو�رق �لفريق �أن �لهاملي �أثبت �أنه ميتلك �لقدرة على �لعودة للمناف�شة 
�لهاملي  ب��ع��ودة  م��رح��ب��ا  �ل�شريعة  �ل�����زو�رق  ���ش��ب��اق��ات  و�مل�����ش��ارك��ة يف  جم���دد� 
وم�شاركته للفريق وبرجوعه يكتمل عقد فريق �أبوظبي. من جهته قال ثاين 
�لقمزي �إن �لبد�ية �ملتو��شعة من خال �شباق �ل�شرعة �شاهمت يف عدم متكنه 
من �لتقدم لاأمام وجتاوز �لزو�رق من �خللف م�شيفا �أنه حاول �لتقدم قدر 
�لإمكان حتى و�شل للمركز �لر�بع ولكن حاجز �لزو�رق �أمامه كان مينعني 
�أن  �أعلى فيما �عتر �حمد �لهاملي  �أو �لو�شول ل�شرعة  من �لتقدم لاأمام 
رفع �لعلم �لأ�شفر يف بد�ية �ل�شباق كان نقطة حتول بالن�شبة له حيث كان 
قد تقدم للمركز �لثاين ولكن ب�شبب �حلادث �لذي تعر�شت له �أحد �لزو�رق 
�مل�شاركة يف �ل�شباق فقد مت �إعادة ترتيب �لزو�رق. و�أكد ��شتمر�ره مع �لفريق 

يف �جلولت �لقادمة وح�شوره ب�شكل ثابت خا�شة و�أن م�شاركته قد �ألغت �أي 
�ملا�شية.  �لفرة  �أو مهارته يف  �شيئا من خرته  فقد  قد  يكون  ب��اأن  �حتمال 
خليفة  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  من  �ت�شال  �أبوظبي  بعثة  وتلقت 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل 
�أبوظبي �لدويل للريا�شات �لبحرية حيث �طمئن �شموه على �أع�شاء فريق 
�أبوظبي وم�شاركتهم يف هذه �جلولة و�أكد �أن �أبطال �لإمار�ت قامو� بو�جبهم 
على �أكمل وجه وقدمو� �لوجه �مل�شرق للفريق وللريا�شة �لإمار�تية يف هذه 
�لبطولة. وتنطلق �جلولة �لقادمة من �لبطولة يف مدينة كييف يف �أوكر�نيا 
يوم 27من �شهر يوليو �ملقبل و�شتكون �ملحطة �لتايل هي كاز�ن يف جمهورية 
تتار�شتان يف �أغ�شط�س قبل �لنتقال �إىل �ل�شن و�لتي �شت�شت�شيف جولتن 
هذ� �ملو�شم يف �شبتمر و�أكتوبر ثم �لدوحة يف نوفمر و�أخري� �إمارتي �أبوظبي 

و�ل�شارقة خال دي�شمر 2013.

اختتام مناف�سات اأوىل جولت زوارق الفورمول1 يف برازيليا

�ل�شارقة  �شيد�ت  لنادي  �ل�شلة  كرة  فريق  تاأهل 
يف دوري �لن�شف �لنهائي يف �ملبار�ة �لتي �قيمت 
يف نادي �لن�شر �لتي كانت بن �شيد�ت �ل�شارقة 
يوم  �لنهائي  �ىل  لل�شعود  ي��ا���س  بني  ف��ري��ق  و 
�جلمعه �لقادم ليقابل نادي �لن�شر على �ملركز 

�لأول و�لثاين.
�شمن �نطاق مباريات �لدوري �لعام لل�شيد�ت 
لكرة �ل�شلة بتنظيم �حتاد �لأمار�ت لكرة �ل�شلة 
من مايو وحتى 7 من �ل�شهر �حلايل مب�شاركة 
6 فرق هي نادي �شيد�ت �ل�شباب ونادي �شيد�ت 
�شيد�ت  ون��ادي  �لن�شر  �شيد�ت  ون��ادي  �ل�شارقة 
بنى يا�س ونادي �شيد�ت �ل�شرقية ونادي �شيد�ت 

�لو�شطى.
�إطار  وياأتي تنظيم دوري ن�شائي لكرة�ل�شلة يف 
�خل��ط��ط �ل��ف��اع��ل��ة �ل��ت��ي ت��ق��وده��ا جل��ن��ة �حتاد 
مل�شاعي  �مل�شتمر  ودعمها  �ل�شلة  لكرة  �لأم���ار�ت 

�ىل  و�ل�شعي  قاعدتها  وتو�شيع  �للعبة  �نت�شار 
و�مل����ب����ادر�ت لل�شاحة  �ل���ر�م���ج  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي 
�ل�شلة  لكرة  �لإم���ار�ت  �حت��اد  وينظم  �لريا�شية 
�أوىل  �نطلقت  �ل���ذي  لل�شيد�ت  �ل��ع��ام  �ل����دوري 
مبارياته �ل�شهر �ملا�شي على ملعب �إد�رة ريا�شة 
�شتة  مب�شاركة  �ل�شارقة  �شيد�ت  ن��ادي  يف  �مل��ر�أة 

فرق.
�ل�شباب  ن��ادي  فريق  �لأوىل  �جلولة  يف  و�لتقى 
مع نظريه نادي �شيد�ت �لو�شطى، ويف �جلولة 
�ل��ث��ان��ي��ة ن����ادي �ل��ن�����ش��ر م���ع ن��ظ��ريه ن����ادي بني 
�شيد�ت  مع  �ل�شارقة  �شيد�ت  �لثالثة  ويف  يا�س، 

�ل�شرقية.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا �أع����رب����ت ن����دى �ل��ن��ق��ب��ي مديرة 
�ل�شارقة  ���ش��ي��د�ت  ن���ادي  �مل����ر�أة يف  ري��ا���ش��ة  �إد�رة 
�مل�شاركات  ل��اع��ب��ات  و���ش��ك��ره��ا  ت��ق��دي��ره��ا  ع���ن 
��شكر  وق��ال��ت:  �ل�شلة  ك��رة  ولحت��اد  وجهودهن 

متابعتنا  على  �لقا�شمي  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو 
�ل��د�ئ��م��ة يف م���و�ق���ع �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي و 
بذل  �ىل  ي��ودي  مما  �لقيمة  بر�شائلها  حتفزنا 
جد�  و�ن��ا  دوم��ا  �لن�شر  لتحقيق  �ك��ر  جمهود 
�لبطولت  م��ع��ظ��م  يف  �ل��ف��وز  بتحقيق  ف��خ��ورة 
من�شات  �إىل  و�ل�شعود  �لأوىل  �ملر�كز  و�حتكار 
�لتتويج، ونطمح �إىل حتقيق �ملزيد وفوز �شيد�ت 

�ل�شارقة يف هذ� �لدوري باذن �هلل .
و��شافت مي �لعامري �د�رية فريق كرة �ل�شلة يف 
نادي �شيد�ت �ل�شارقة:  كانت �ملباريات حما�شية 
من قبل �لفرق، حيث قدمو� م�شتوى جيد�ً من 
�ملر�أة  ريا�شة  �إد�رة  �أ�شكر  �أن  و�أود  �لفني،  �لأد�ء 
�لاعبات  جميع  ��شكر  �أن  و�أود  جهودها،  على 
حتقيق  يف  و�لتز�مهن  �مل�شتمرة  جهودهن  على 
لهم  و�متنى  عالياً  �ل��ن��ادي  هامة  ورف��ع  �لن�شر 

�ملركز �لول يف هذ� �لدوري.

فوز �سيدات ال�سارقة يف دوري الن�سف النهائي العام لل�سلة
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رمب����ا ي��ك��ون ن����ادي ه���ام���ب���ورغ �لأمل������اين ل��ك��رة �ليد 
ت��اري��خ��ه م��ع �نتز�عه  ق��د حقق �لجن���از �لأب����رز يف 
للقب دوري �أبطال �أوروب��ا بعد فوزه على �لعماق 
�لنهائية  �ملبار�ة  يف  �لأح��د  يوم  بر�شلونة  �لإ�شباين 
مبدينة  �آري��ن��ا  لنك�شي�س  �شالة  ��شت�شافتها  �لتي 
كولون غرب �أملانيا، ولكنه بكل تاأكيد مل يكن �لر�بح 
�لوحيد خال �حلدث �ل�شنوي �لأبرز يف كرة �ليد 

�لأوروبية.
�حل��دث وحقق  ت��و�ج��د يف قلب  �آخ��ر  فهناك فريق 
�لكبار يف  �لأربعة  نهائي  �لنجاح خال  �لكثري من 
�لعامل  لبطولة  �ملنظمة  �للجنة  وفد  وهو  كولون، 
دولة  يف  �إقامتها  �مل��ق��رر   2015 قطر  �ل��ي��د  ل��ك��رة 

قطر يف كانون �لثاين-يناير عام 2015. 

�لوفد �لقطري كان يف مقدمته �ل�شيد �أحمد حممد 
�ل�شعبي، رئي�س �لحتاد �لقطري لكرة �ليد و�ملدير 
 ،2015 قطر  ملونديال  �ملنظمة  للجنة  �لتنفيذي 
وعلى مد�ر يومن بذل �أع�شاء �لوفد جهود�ً جبارة 
للخروج باأف�شل �لنتائج من هذه �جلولة �لأوروبية، 
حيث قامو� بتبادل �لآر�ء و�ملقرحات مع عدد من 
و�لتي  �حل��دث  خ��ال  �ملتو�جدة  �ل�شخ�شيات  �أب��رز 
كان من بينها م�شوؤولن وخر�ء و�إد�ري��ن وجنوم 

�شابقن وحالين.
كما قام �أع�شاء �لوفد با�شتعر��س �آخر ��شتعد�د�ت 
�أقل من  �ليد بعد  دولة قطر ل�شت�شافة مونديال 
لتفا�شيل  ����ش��ت��ع��ر����ش��ه��م  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ع��ام��ن، 
�حل��م��ل��ة �ل��ت��ي �أع��دت��ه��ا �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة م��ن �أجل 

�لرويج للحدث دولياً وحملياً.
�لروؤية  دعم  �إط��ار  �ملنظمة يف  �للجنة  وتاأتي جهود 
�ل���ت���ي �أط��ل��ق��ه��ا ���ش��ع��ادة �ل�����ش��ي��خ ج���وع���ان ب���ن حمد 
قطر  مل��ون��دي��ال  �ملنظمة  �للجنة  رئ��ي�����س  ث���اين،  �آل 
��شت�شافة  �تفاقية  على  �لتوقيع  �ث��ن��اء   ،2015
�أن  �شعادته  �أك��د  �ل��ع��ام، حيث  ه��ذ�  �ملونديال مطلع 
لكرة  �لعامل  لبطولة  قطر  ��شت�شافة  من  �لهدف 
�ليد هو �لرتقاء مب�شتوى هذه �لريا�شة، و�إ�شفاء 
�أو�شاط �لاعبن وم�شجعي  �شعور ل ي�شاهى بن 
ريا�شة كرة �ليد عر ��شت�شافة �لبطولة يف مدينة 

و�حدة.
وع��م��ل �ل��وف��د �ل��ق��ط��ري �أي�����ش��اً خ���ال ت���و�ج���ده يف 
�خلا�شة  للعرو�س  �ل��روي��ج  على  ك��ول��ون  مدينة 

�أع���دت���ه���ا �ل��ل��ج��ن��ة �ملنظمة  �ل��غ��ري م�����ش��ب��وق��ة �ل��ت��ي 
للم�شجعن �لر�غبن يف مر�فقة منتخبات بادهم 
خال م�شاركتها يف مونديال قطر 2015، وت�شمل 
ب�شفر  �ملتعلقة  �لأم��ور  كافة  �ملغرية  �لعرو�س  هذه 

و�لإقامة مبقابل مادي ينا�شب �جلميع. 
�ل��ت��ي �كت�شبتها  �أدن����ى ���ش��ك، ف����اأن �خل����رة  وب����دون 
دول�����ة ق��ط��ر ع���ر �ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل���ن���اج���ح ل���ع���دد كبري 
م��ن �ل��ب��ط��ولت �ل��دول��ي��ة و�ل��ق��اري��ة �ل��ك��رى خال 
�لأعو�م �ملا�شية، بالإ�شافة �إىل �جلهود �لتي تبذلها 
�حلركة  تطوير  �أج��ل  من  �لدولة  موؤ�ش�شات  جميع 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة، ه��م��ا ع��ام��ان م��ه��م��ان ي���وؤك���د�ن قدرة 
دولة قطر على تنظيم و�حدة من �أجنح �لن�شخ يف 
تاريخ بطولة �لعامل لكرة �ليد، �إن مل تكن �لن�شخة 

�لجنح على �لطاق.
�آخر  هدف  فهناك  �لتنظيمية،  �لأم��ور  عن  وبعيد�ً 
�لعمل  وه��و  للمونديال،  �ملنظمة  �للجنة  �أم��ام  ه��ام 
قوي،  قطري  مبنتخب  �لبطولة  يف  �مل�شاركة  على 
بالتعاقد  للعبة  ولذلك كان قر�ر �لحت��اد لقطري 
م��ع �مل����درب �لإ���ش��ب��اين ف��ال��ريو ري��ف��ري� �ل����ذي قاد 
�لعامل يف مطلع هذ�  للقب بطولة  ب��اده  منتخب 
مهمة  عاتقه  على  �لقدير  �مل��درب  و�شياأخذ  �ل��ع��ام، 
�أف�شل  مناف�شة  ع��ل��ى  ق���ادر  ق��ط��ري  منتخب  ب��ن��اء 

�ملنتخبات �لعاملية �مل�شاركة يف �لبطولة.
وقد �شهدت جولة �لوفد �لقطري يف كولون، عدد�ً 
م��ن �لج��ت��م��اع��ات و�مل��ن��اق�����ش��ات ب��ن �ل�����ش��ي��د �أحمد 
حممد �ل�شعبي و�ملدرب �جلديد للمنتخب �لوطني، 

�أي�شاً على فر�شة �لجتماع برئي�س  �للذ�ن ح�شا 
�أجل  رو�شيل من  �شاندرو  �لإ�شباين  بر�شلونة  نادي 

تبادل �خلر�ت.
جولة كولون كانت �خلطوة �لأوىل لّلجنة �ملنظمة 
�أج���ل �لرويج  2015 م��ن  ق��ط��ر  �ل��ي��د  مل��ون��دي��ال 
�لعاملي للحدث، ولكنها بالطبع لن تكون �لأخرية، 
�لثاين- كانون  يف  �لبطولة  �نطاق  موعد  فحتى 
�أخ����رى  ج�����ولت  ه���ن���اك  ���ش��ت��ك��ون   ،2015 ي��ن��اي��ر 
�تفاقاً  هناك  �أن  كما  ودولية،  قارية  �أح��د�ث  خال 
����ش��ر�ت��ي��ج��ي��اً م���ع �لحت�����اد �لأوروب�������ي ل��ك��رة �ليد 
 2015 �أج��ل �لرويج ملونديال قطر  EHF من 
خال بطولة دوري �لأبطال يف مو�شميها �ملقبلن 

2013-2014 و2015-2014.

اللجنة املنظمة ملونديال قطر 2015 حتقق جناحًا هائاًل يف كولون

م�شو�ره  يف  دقيقة   90 و��شعب  �ه��م  �لقدم  لكرة  �لقطري  �ملنتخب  تنتظر 
عندما   2014 ع��ام  �ل��ر�زي��ل  يف  نهائياتها  �مل��ق��ررة  �لعامل  كاأ�س  بت�شفيات 
ي�شت�شيف نظريه �لير�ين �ليوم �لثاثاء يف �جلولة �ل�شابعة من مناف�شات 

�ملجموعة �لوىل �شمن �لدور �لر�بع �حلا�شم.
بريوت  يف  �جلنوبية  كوريا  مع  لبنان  يلعب  �ي�شا،  �ليوم  ثانية  م��ب��ار�ة  ويف 
تت�شدر �وزبك�شتان �لتي ترتاح يف هذه �جلولة بر�شيد 11 نقطة، مقابل 10 
نقاط لكوريا، و7 نقاط لير�ن �لتي تتقدم بفارق �لهد�ف على قطر لكن 

�لخرية خا�شت مبار�ة �كر، وياأتي لبنان �خرية وله 4 نقاط.

يلعب  حن  يف  �ل��ر�زي��ل،  يف  �لنهائيات  �ىل  مبا�شرة  و�لثاين  �لول  ويتاأهل 
يخو�س  �ن  على  �لثانية،  �ملجموعة  ثالث  مع  ملحقا  �لثالث  �ملركز  �شاحب 
�ملتاأهل منه ملحقا �آخر مع �حد منتخبات �مريكا �جلنوبية لتحديد �ملنتخب 
ورفع  �لفوز  بتحقيق  �لقطري  �لفريق  يحلم  �ملونديال.  يف  �شي�شارك  �ل��ذي 
ر�شيده �يل 10 نقاط من �جل �ل�شتمر�ر يف �ملناف�شة علي �حدى يطاقتي 
�لتاهل حتى �ملو�جهة �لخرية مع �وزبك�شتان بط�شقند يف 18 �جلاري ومل 
�لزجاجة  �ملبار�ة عنق  �لعامل. متثل  كاأ�س  �ىل  تاأهل  �ن  ملنتخب قطر  ي�شبق 
�لفريق  مع  �ل�شر�كة  وف�س  للفوز  ي�شعي  �ل��ذي  �لقطري  خا�شة  للفريقن 

�ل�شعبة �لم��ل �لخ��ري له حيث يغيب عن  �ملو�جهة  �لي���ر�ين، ولذلك تعد 
�جلولة �لقادمة ثم يعود للعب يف �جلولة �لخرية خارج ملعبه يف ط�شقند، 
�ي��ر�ن مبار�تن بعد لقاء قطر، مع لبنان بطهر�ن،  بينما ل يز�ل يف جعبة 

ومع كوريا �جلنوبية يف �شيول.
على  ت�شيطر  �لتفاوؤل  فان حالة من  �ملنتظر،  و�ل�شد�م  �ملو�جهة  قوة  ورغ��م 
يف  �جلنوبية  ك��وري��ا  �م��ام  قدمه  �ل��ذي  �جليد  �لد�ء  بعد  �لقطري  �لفريق 
�جلولة �ل�شابقة و�لتي �نتهت بفوز �شعب للكورين يف �لدقيقة �لخرية من 
�لوقت بدل �ل�شائع، كما �ن �لفريق حت�شن م�شتو�ه يف �لونة �لخرية منذ 

تويل تدريبه فهد ثاين خلفا للر�زيلي باولو �وتوري �لذي قاد قطر مرتن 
�مام �ير�ن يف �لت�شفيات فتعادل يف �لوىل 2-2 ويف �لثانية بدون �هد�ف.

�ىل جانب كل ذلك، فان �كتمال �ل�شفوف يزيد من حالة �لتفاوؤل يف �لفريق 
�لبطاقة  ب�شبب  �شوريا  �شيبا�شتيان  مهاجمه  فقط  �شيفتقد  �ل��ذي  �لقطري 
مع  خا�شة  باخلطر  �لي��ر�ين  �ملنتخب  ي�شعر  �ملقابل،  يف  �لثانية.  �ل�شفر�ء 
����ش��ت��م��ر�ر غ��ي��اب م��درب��ه �ل��رت��غ��ايل ك��ارل��و���س ك��ريو���س ع��ن ق��ي��ادت��ه بايقافه 
مبار�تن من قبل �لفيفا عقب طرده �مام كوريا �جلنوبية �ذ غاب عن �ملبار�ة 

�ل�شابقة �مام �وزبك�شتان �لتي خ�شرها فريقه يف عقر د�ره �شفر-1.

يف الدور احلا�شم بت�شفيات املونديال

اإي���ران وكوري������ا اجلنوبي���������ة يف �سياف���ة قط�������ر ولبن�������ان الي������������وم

�أغلى  �لبلو�شي  بناء �لج�شام خالد  �أه��دى بطل 
ميد�ليات حققها يف بطولة ��شيا لبناء �لج�شام 
وهي �مليد�لية �لذهبية يف وزن 65 كجم ، و�لتي 
�لتفاح  مبدينه  �ملعروفة  �ملاتي  مبدينة  �ختتمت 
ول�شعب  وق���ادة  حل��ك��ام  ك��از�خ�����ش��ت��ان  بجمهورية 
�مل��ي��د�ل��ي��ة �لغالية  ت��ع��د م��ن  ، و�ل��ت��ي  �لم�����ار�ت 
�لذين  �ل��ع��امل��ن  �لب��ط��ال  ع��دد  ن��ظ��ر� ل�شخامة 
�شهدت  و�لتي  �لقوية  �لبطولة  ه��ذه  يف  �شاركو� 
�أوز�نها  جميع  يف   ، و�شر�شة  �شديدة  مناف�شات 
�لنظار  �ل��ي��ه��ا  ي��ل��ف��ت  �أن  �ل��ب��ل��و���ش��ي يف  ، وجن���ح 
لفت  ح��ي��ث   ، ل��ه��ا  خ��ارج��ي��ة  م�����ش��ارك��ه  �أول  ويف 

ثم  �لاعبن  م��ي��ز�ن  عملية  منذ  �لن��ظ��ار  �ليه 
�ملركز  ح�شم  يف  وجن��ح   ، �لتمهيدية  �لأدو�ر  يف 
�خلتامي  �لعر�س  يف  �لذهبية  و�مليد�لية  �لأول 
ومتفوقا على �بطال �لبحرين و�إي��ر�ن و�لعر�ق 
وكاز�خ�شتان �مل�شيفة ويكفي �أن �حلكام �لدولين 
�لذين �د�رو� هذ� �لوزن طلبو� ولأول مرة عر�س 

�لاعبن 6 مر�ت.
وكان �ل�شيخ عبد �هلل بن حمد بن �شيف �ل�شرقي 
و�مل�شاعد  �لم�����ار�ت�����ي  �لحت�������اد  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
تلقى  ق��د  �ل���ش��ي��وي  �لحت���اد  لرئي�س  �لتنفيذي 
بات�شال  بالذهبية  �لم���ار�ت  ف��وز  ف��ور بث خر 

هاتفي من �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حمد �ل�شرقي 
رئي�س �لحتاد �لمار�تي لبناء �لج�شام وحمله 
بتهنئة خا�شة لبطل �لإمار�ت ويف ظل �حتفالت 
�لبعثة �لمار�تية يف مدينه �لتفاح بهذ� �لجناز 
كل  ل�شان  على  �لذهبية  �مليد�لية  �ه���د�ءه  ج��اء 
�لم����ار�ت �شاحب  ل��ق��ادة وح��اك��م  �لبعثة  �أف����ر�د 
حاكم  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ونائبة   ، �ل��دول��ة 
ب���ن ر�����ش���د �ل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي و�ىل �خو�نهم حكام �لم��ار�ت و�شمو 
�ل�شيخ حممد بن حمد �ل�شرقي ويل عهد �إمارة 

�ل��ف��ج��رية،ول�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د بن 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�����ش��رق��ي  حم��م��د 
�لفجرية. وقام عبد �لكرمي حممد �شعيد �لأمن 
بالاعب  بالحتفاء  �لم��ار�ت��ي  ل��احت��اد  �ل��ع��ام 
وبباقي زمائه من �لاعبن ، و�لذي �أكد لهم 
�لبلو�شي  �ل���ذي حققه  �لجن����از  ب��ج��ان��ب  ب��اأن��ه��م 
فلقد ��شتفاد باقي زماءه من �لاعبن خا�شة 
قوية  قارية  بطولة  يف  ي�شاركون  جميعا  و�أن��ه��م 
وك����ان هدف   ، م���رة  ولأول  �مل��ن��اف�����ش��ة  و���ش��دي��دة 
حتقيقها  �ىل  ي�شعى  �ل��ت��ي  و�ل�شيا�شة  �لحت���اد 
�لحتاد �لمار�ت هو ك�شب �خلرة و�لحتكاكات 

. وكانت بعثة �لم��ار�ت قد �شمت زويد  �لقوية 
�شاهن  �لدويل حممد  �لزعابي و�حلكم  �شاملن 
�حلو�شني و�ملدرب عي�شى ح�شن �أحمد وم�شاعده 
�إب��ر�ه��ي��م م��ب��ارك �ل��ده��م��اين، و�ل��اع��ب��ون خالد 
65 كغ �شاحب  بوزن  �لبلو�شي  �إبر�هيم مو�شى 
�لعبيد  ���ش��امل  �شعيد  وط���ال حم��م��د  �ل��ذه��ب��ي��ة 
75 كغ وحممد مال  �هلل و�ل��ذي �شارك يف وزن 
�هلل �آل علي �لذي �شارك يف وزن 75 كغ و�شعيد 
 80 وزن  يف  �شارك  و�ل��ذي  مبارك  �ملا�س  جمعة 
�ن��ه��م ظ��ه��ور مب�شتوى ط��ي��ب �ل �ن  ك���غ، ورغ���م 
�ملناف�شات كانت �شديدة خا�شة و�ن معظم �لدول 

�ل�شيوي قد �شاركت باأبطالها �لعاملين . و�لبطل 
1979 يف  �لبلو�شي من مو�ليد  �لذهبي خالد 
بكاز�خ�شتان  �أ�شيا  بطولة  وتعد   ، �خليمة  ر�أ���س 
من  �لعديد  حقق  �أن  بعد  ل��ه  ق���اري  ظ��ه��ور  �أول 
خامة  وه��ي   ، �ملحلي  �مل�شتوى  على  �لجن����از�ت 
م��ب�����ش��رة ب��ب��ط��ل ع��امل��ي ، خ��ا���ش��ة و�ن �لم�����ار�ت 
�لقادمة  �لعامل  بطوله  �ل�شر�ك يف  �أب��و�ب  على 
مبدينة مر�ك�س �ملغربية يف �شهر نوفمر �لقادم 
للبطولة  �لفجرية  ��شت�شافة  مبا�شرة  يتبعها   ،
�لعربية ، و�لتي من �ملنتظر �أن تكون و�حدة من 

�قوى �لبطولت �لعربية .

هدية من مدينة التفاح حلكام وقادة و�شعب الإمارات

البلو�س���ي يحق���ق اأغل���ى ذهبي���ة يف اأق��وى بط��ولت اآ�سي���ا لب��ناء الأج�س���ام بك���ازاخ�س��تان

ك�شف �ملدرب �لرتغايل جوزيه مورينيو �نه �شيعلن 
�ىل  ر�شميا  ع��ودت��ه  خ��ر  �حل��ايل  �ل�شبوع  نهاية  يف 
قبل   2007 يف  ت��رك��ه  �ل����ذي  �لن��ك��ل��ي��زي  ت�شل�شي 
�لل��ت��ح��اق لح��ق��ا ب��ان��ر م��ي��ان �لي��ط��ايل ث��م ريال 
ريال  ت��رك  �ل��ذي  و�ك��د موريينيو  �ل�شباين  مدريد 
مدريد وه��و يجر ذي��ل �خليبة بعد �ن خ��رج �لنادي 
�مللكي من �ملو�شم خايل �لوفا�س، �ن حمبة جمهور 
ت�شل�شي له جعلت خيار �لعودة �ىل �شتامفورد بريدج 

�شها عليه.

�بطال  دوري  بلقب  �لفائز  �لرتغايل  �مل��درب  و��شار 
�وروب��ا مرتن مع بورتو عام 2004 و�نر ميان 
عام 2010 لكنه مل يتمكن من �حر�زه مع ت�شل�شي 
��شا�شيا يف رحيله عن  �و ري��ال مدريد ما لعب دور� 
�لخ���ريي���ن، يف م��ق��اب��ل��ة م��ع ب��رن��ام��ج ب��ون��ت��و بيلوتا 
لندن  يف  �شيتو�جد  بانه  ��شبانيا  بتلفزيون  �خلا�س 
�للم�شات �لخ���رية على ع��ق��ده مع  م��ن �ج��ل و���ش��ع 

�لبلوز.
وقاد مورينيو ريال مدريد يف مبار�ته �لخرية معه 

يف �ملرحلة �لخرية من �لدوري وخرج �لنادي �مللكي 
�ملركز  �شمن  كونه  هام�شية  م��ب��ار�ة  يف   2-4 فائز� 
�لثاين �ملوؤهل �ىل دوري �بطال �وروبا �ملو�شم �ملقبل.

و�ع��ت��ر م��وري��ن��ي��و �ل���ذي �م�����ش��ى �رب��ع��ة م��و����ش��م يف 
بلقب  خالها  ت��وج  و2007   2004 بن  ت�شل�شي 
�ل��دوري �ملحلي مرتن و�لكاأ�س �ملحلية مرة و�حدة 
�لتي  �ل�شمعة  �ن  م��رت��ن،  �لن���دي���ة  ر�ب��ط��ة  وك���اأ����س 
حا�شما  دور�  لعبت  �ل��ل��ن��دين  �ل��ن��ادي  يف  بها  يتمتع 

بركه ريال مدريد.

مدرب  �إن  بيكنباور  فر�نز  �لأمل���اين  �لقي�شر  ق��ال 
ف��ري��ق ب���اي���رن م��ي��ون��خ �ل����ذي �ن��ت��ه��ى ع��ق��ده يوب 
له  تقدير�  متثال  ل��ه  يقام  �أن  ي�شتحق  هاينك�س 
لئا  تف�شيله  عن  معربا  �ل��ن��ادي،  مع  دوره  على 
حتقيقه  بعد  خا�شة  مدريد  ري��ال  تدريب  يتوىل 

�لثاثية مع �لفريق �لبافاري.
�إىل  ب��ال��رح��ي��ل  ل��و ن�شحته  )�ل��ق��ي�����ش��ر(  و�أو����ش���ح 
�ل��ري��ال ف�شاأكون ع��دوه يف ه��ذه �حل��ال��ة ل يجب 
وهو  �لثاثية  حقق  لقد  بنف�شه.  ه��ذ�  يفعل  �أن 

، وذل��ك يف ت�شريحات  �أج��م��ل م��ن �لأح���ام  ود�ع 
ل�شحيفة )بيلد( �لأملانية وتابع �لأف�شل بالن�شبة 
لهاينك�س �أل يتوىل �أي مهمة تدريب جمدد� ، يف 
�إ�شارة �إىل �ملو�شم �لر�ئع �لذي قدمه بايرن ميونخ 
�ل�����دوري و�ل��ك��اأ���س �ملحلين  ب��ال��ث��اث��ي��ة،  وف����وزه 
�أوروب��ا، لأول مرة يف  �أبطال  �إىل دوري  بالإ�شافة 

تاريخ �لأندية �لأملانية.
و�أ�شاف لكن يف حال مل يكن يرغب يف �لعتز�ل، 
فاإن �لأف�شل له �أن يتوىل منا�شب �أخرى كمدرب 

�أح���د �لأن��دي��ة على  �أو م��دي��ر ري��ا���ش��ي يف  ملنتخب 
�شبيل �ملثال وياأتي ذلك يف �لوقت �لذي ي�شهد فيه 
�لريا�شي تكهنات كثرية بتويل هاينك�س  �لو�شط 
ت��دري��ب ري����ال م��دري��د خ��ل��ف��ا ل��ل��رت��غ��ايل جوزيه 
بانتهاء  �مللكي  �لفريق  عن  رح��ل  �ل��ذي  مورينيو 
�ملدرب  يعلن  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن  �جل����اري  �مل��و���ش��م 
يبد�أ  بينما  م�شتقبله،  م�شري  عن  �ليوم  �لأمل��اين 
خليفته �لإ�شباين بيب جو�رديول مدرب بر�شلونة 

�ل�شابق عمله يف 26 من �ل�شهر �جلاري.

بيكنباور ين�سح هاينك�ض بعدم تدريب ريال مدريد م�����ورين�ي������و يع������ود اإل������ى ت�سل���������سي



�سريع وغا�سب 6 يحتفظ ب�سدارة الإيرادات 
د�رة على  حافظ �جلزء �ل�شاد�س من فيلم �شريع وغا�شب على مركز �ل�شّ

لئحة �إير�د�ت �ل�شينما �لأمريكية لاأ�شبوع �لثاين على �لتو�يل.
من   6 وغا�شب  �شريع  فيلم  �ن   ، موجو  �لأم��ريك��ي  �ل��ت��ذ�ك��ر  �شباك  وذك��ر 
بطولة ذي روك ، و فان ديزل ، حل يف �ملركز �لأول بن �لأفام �ملعرو�شة 
يف �أمريكا يف �لأ�شبوع �لثاين من عر�شه حمققاً �إير�د�ت قدرت ب�34.538 
مليون دولر. و�حتل فيلم �لآن تر�ين من بطولة مورغان فرميان، ومايكل 
كاين، �ملركز �لثاين، ومبيعاته يف �لأ�شبوع �لأول من عر�شه 28.050 مليون 
دولر. وحل فيلم بعد �لأر�س يف �ملركز �لر�بع و�إير�د�ته 27 مليون دولر، 
16.4 مليون دولر، يف  وجمع  ر�بعاً  �ل��ذي حل  على فيلم ملحمة  متقدماُ 
حن كان �ملركز �خلام�س من ن�شيب فيلم رحلة �لنجوم يف �لظام �لذي 
�لأخرى  �ملر�كز  �أي�شاً. وحل يف  دولر  مليون   16.4 قيمتها  �إي��ر�د�ت  حقق 
على �لتو�يل: �جلزء �لثالث من فيلم هانغوفر �شاد�شاً 15.93 مليون دولر 
8.006 مليون دولر و غات�شبي �لعظيم ثامناً  و�لرجل �حلديدي 3 �شابعاً 
مليون   1.651 تا�شعاً  دي��و�ين  ه��اي  ج��او�ين  يي  و   ، دولر  مليون   6.265

دولر، و وحل عا�شر�ً 1.226 مليون دولر.

طالق ابن نيكول�ض كايج 
ح�شل �بن �لنجم �لهوليودي نيكول�س كايج على �لطاق من زوجته نيكي 

وليامز �لتي �نف�شل عنها بعد مرور �أقل من 6 �أ�شهر على زو�جهما.
كايج  وي�شتون  ط��اق  �أع��ل��ن  قا�شياً  �ن  �لأم��ريك��ي  زد  �إم  ت��ي  م��وق��ع  و�أف����اد 

ووليامز، لكنه �شمح لاأخرية بالحتفاظ بكثري من �حلقوق.
بخامت  �لحتفاظ  لوليامز  يحق  �ل��زو�ج  �نتهاء  بالرغم من  �نه  �إىل  و�أ�شار 
�أغنية  ��شتخد�م  �ل��زو�ج وعلى حقوق 
عن عاقتها بكايج وكيفية تدهورها 

لدرجة طلب �لطاق.
باأغان  �لح��ت��ف��اظ  لكايج  يحق  فيما 
م��و���ش��ي��ق��ي��ة وح�����ش��اب م�شريف  و�آل�����ة 
وكان كايج تقدم باأور�ق �لطاق من 
24 ني�شان- وليامز �لتي تزوجها يف 

�أبريل 2011، وذكر �ن �شبب �لطاق 
ه���و وج����ود خ���اف���ات ل مي��ك��ن حلها 
ي��ط��ال��ب �ملحكمة  م���ع زوج���ت���ه، وه���و 
بعدم منحها �أية �إعالة وحتميلها كل 

تكاليف �لطاق �لقانونية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عائلة بيكهام قد تعود لأمريكا 
ب����ع����د ت����ق����اع����د جن�����م ك�������رة �ل����ق����دم 
كرة  من  بيكهام  ديفيد  �لريطاين 
�ل���ق���دم، ت��ت��ز�ي��د ف��ر���س ع��ودت��ه مع 
�لتي  �أمريكا  يف  لا�شتقر�ر  عائلته 

تفقتقدها زوجته فيكتوريا كثري�ً.
�لريطانية  �شن  �شحيفة  ونقلت 
عن م�شدر مقرب من �لعائلة قوله 
�أجنل�س  ل��و���س  تفتقد  فيكتوريا  �ن 
ب�شكل رهيب، لكن �لأولد يف مد�ر�س 
يف  �شيبقون  �ن��ه��م  يعني  م��ا  ب��ل��ن��دن 
و�أ�شارت  �ل��وق��ت  لبع�س  بريطانيا 
�شديقاتها،  تفتقد  بيكهام  �ن  �إىل 
ك��ان��ت تتنعم  �ل��ت��ي  و�خل�����ش��و���ش��ي��ة 
�مل�شدر  و�أ�����ش����اف  �أم����ريك����ا.  يف  ب��ه��ا 
�إغر�ء  �أي�شاً  يحاولون  كثريين  �ن 
بيكهام للعودة �إىل �أمريكا وتاأ�شي�س 
فريق كرة قدم جديد. ي�شار �إىل �ن 
�لعائلة عادت �إىل بريطانيا يف عيد 
بيكهام  ب��ق��ي  فيما  �مل��ا���ش��ي،  �مل��ي��اد 
باري�س  فريق  م��ع  ولعب  فرن�شا  يف 
�أعلن تقاعده  �أن  �إىل  �شان جريمان 
يف  تقيم  �لعائلة  �ن  ويذكر  م��وؤخ��ر�ً 
كاليفورنيا منذ �لعام 2007 عندما 
لو�س  ف���رق���ة  �ىل  ب��ي��ك��ه��ام  �ن�������ش���م 

�أجنل�س غاللك�شي .

يعذب ابنه حتى املوت 
�ل�شحي  ب��ال��ق��ط��اع  يعمل  ثاثيني  ���ش��ع��ودي  م��و�ط��ن  ق���ام 
مبحافظة تبوك يوم �جلمعة بتعذيب �بنه �لبالغ من �لعمر 
�شبابيك  �أح��د  يف  معدنية  ب�شا�شل  بتعليقه  �شنو�ت  ع�شر 
�مل��ن��زل وت��رك��ه ح��ت��ى ف���ارق �حل��ي��اة، ث��م ق���ام ب��اإخ��ف��اء جثته 
�ملنكر عن  و�لنهي عن  باملعروف  �لأم��ر  يبلغ هيئة  �أن  قبل 
�ختفائه. ولفت م�شدر �أمني �إىل �أن �جلهات �لأمنية بتبوك 
��شتنفرت  حيث  �لطفل،  باختفاء  �لهيئة  ف��رع  من  تبّلغت 
وفقاً  م�شريه،  �إىل  �لتو�شل  وحماولة  عنه  للبحث  قو�ها 
لأخبار 24. و�أ�شار �إىل قيام و�لدة �لطفل باإخطار �ل�شرطة 
بقيام �لأب بتعذيب �لبن، متهمًة �إياه باإخفاء جثته، ما قاد 
�عرف  عليه  �خلناق  بت�شييق  �ل��ذي  �لو�لد  مع  للتحقيق 
باجلرمية ودل �ل�شرطة �إىل موقع �جلثة �لتي قام برميها 
من  قطعة  عليها  وو�شع  �ل�شخور  بن  �شرما  طريق  على 
�خل�����ش��ب. و�أف����اد �مل�����ش��در ب���اأن ف��رق��اً م��ن �جل��ه��ات �ملخت�شة 
�لتحفظ  مت  فيما  �جلثة،  فيه  �ألقيت  �ل��ذي  �ملوقع  با�شرت 
على �لرجل ل�شتكمال �لتحقيقات معه، وو�شع جثة �لطفل 

يف ثاجة �ملوتى مب�شت�شفى �مللك خالد بتبوك.

يغت�سب ر�سيعة اأخيه انتقامًا 
جترد عم طفلة ر�شيعة تبلغ من �لعمر 1.5 �شنة من كل 
�مل�شاعر �لإن�شانية حيث تطورت �مل�شاكل بينه وبن �أخيه 
لتدفعه لغت�شاب �بنة �أخيه لانتقام من �أخيه على خلفية 
م�شاكل مالية بينهم بقرية �شر�هور مبركز �ل�شنباوين 
�لوفد  �شحيفة  موقع  ذكر  �لدقهلية، ح�شبما  مبحافظة 
�مل�شرية. وتلقى �للو�ء �شامي �مليهي، مدير �أمن �لدقهلية 
�لطفلة  بو�شول  يفيد  �ملن�شورة  �أول  ق�شم  م��ن  �إخ��ط��ار� 
�ل�شحي  �ل��ت��اأم��ن  م�شت�شفى  �إىل  �شنة   1.5 �آلء.�أ.������س 
باملن�شورة م�شابة بتهتك فى �أع�شائها �لتنا�شلية وعندما 
قامو� ب�شوؤ�ل ذويها حيث كل من كان معها عمتها وزوج 
ولكن  �ملنزل  �شرفة  من  �شقطت  �أنها  �أك��دو�  فقط  عمتها 
�غت�شاب  مت  �أنها  ليوؤكد  بامل�شت�شفى  �لأطباء  تقرير  جاء 
�لر�شيعة بفعل فاعل ومل ت�شقط من �ملنزل مكذبا ذويها. 
جاءت قو�ت �شرطة من ق�شم �أول �ملن�شورة لتتو�شل باأن 
ور�ء هذه �لو�قعة عمها �شقيق و�لدها وذلك لانتقام من 
�أخيه ب�شبب خافات مالية �شابقة. حترر �ملح�شر �لازم 
بق�شم �أول �ملن�شورة ومت �إ�شعاف �لر�شيعة وماز�ل �لبحث 

جاٍر عن عم �لطفلة �ملتهم باغت�شابها. 

كمبيوتر يتوا�سل مع امل�سابني بغيبوبة
طور باحثون كنديون من جامعة و�شرن �أونتاريو جهاز 
كمبيوتر ميكنه �مل�شاعدة يف �لتو��شل مع �ملر�شى �لذين 
لت�شوير  ج��ه��از  با�شتخد�م  وذل���ك  غيبوبة،  م��ن  يعانون 
�لأع�شاب وقر�ءة �أفكار �لب�شر، من خال ن�شاط �لدماغ 
عند �لرد على �أ�شئلة ب�شيطة ب� »نعم« �أو »ل«. وقد طلب 
من �مل�شاركن يف �لدر��شة �لتفكري يف �لإجابة دون �لنطق 
بها �أو �لقيام باأية حركة، ومن خال حتليل ن�شاط �لدماغ، 

متكن �لباحثون من قر�ءة �إجاباتهم ب�شكل دقيق.

معطف اإلكرتوين يزيل الكاآبة
�أن يزيل عن مرتديه �لكاآبة و�حلزن، وكل �لأحا�شي�س  متَكّن طلبة يابانيون من �خر�ع معطف �إلكروين ميكنه 
�ل�شلبية �لتي ميكن �أن ي�شعر بها. وقالت جملة �لتامي �لأمريكية �إن جمموعة من �لطلبة �لد�ر�شن للهند�شة يف 

نو� من �خر�ع �آلية جديدة يف �ملعطف ميكن �أن يرتديه من ي�شعر بالوحدة. جامعة ت�شوكوبا �ليابانية متَكّ
ومينح هذ� �ملعطف مرتديه �شعور�ً كهذ� �لذي ي�شعر به �ل�شخ�س �أثناء �لعناق، وما ي�شاحبه من �شعادة ميكن �أن 

تغمر مرتدي �ملعطف.
 وُيخرج هذ� �ملعطف ذبذبات ونب�شات �إلكرونية توؤثر على من يلب�شه، وُت�شعره بنف�س �شعور �لعناق �جلميل. وبزغت 
هو� عن �شديقهم �لذي كان ي�شعر باحلزن و�لكاآبة؛ لفقد�نه  هذه �لفكرة للفريق، بعدما كانو� يرغبون يف �أن يرِفّ

�شديقته. 
�إىل حقبة جديدة،  �أنها �شُتدخل �لعامل  �أن تكنولوجيا �ملعاطف �لإلكرونية يبدو  �إىل  �لتامي يف تقريرها  و�أ�شارت 
�أن يجعل من يرتديه غري مرئي. ويعمل هذ�  �أمل��ان يف معهد كارل�شوه معطفاً ميكن  خا�شة بعدما �خرع علماء 
�ملعطف بنظام �لأ�شعة حتت �حلمر�ء وتقنية �لنانو، �لتي ت�شمح بجعل من يرتدي هذ� �ملعطف غري مرئي للناظرين، 

يف تقنية و�شفتها �ملجلة �لأمريكية باأنها كانت يف وقت ما�س �شرباً من �شروب �خليال �لعلمي. 
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�سد الأذن.. اأغرب ريا�سات العامل 
تعتر ريا�شة �شذ �لذن ريا�شة موؤملة للغاية حيث تعتمد على 
بن  �لتجاذب  وب��دء  �لأذن  يف  �خليط  م��ن  �شميكة  حلقة  و�شع 
 ، �لأذن  ري�شت  عليها  �إط���اق  وميكن  �ملتناف�شن.  �ل�شخ�شن 
فيها من  و�مل�شاركن  �لعامل،  ريا�شات  �أغ��رب  و�ح��دة من  وه��ي 
�أذن  �لطرفن  باإدخال  �ملبار�ة  وتبد�أ  ون�شاء(.  �جلن�شن )رجال 
حيث  للقطع،  قابل  �لغري  �مل�شمع  �خليط  حلقة  يف  منهما  كل 
يبد�آن يف �لتجاذب، حماوًل كل طرف جذب �لآخر نحوه حتى 
يح�شد �لعديد من �لنقاط �لتي تكفل له �لفور. وت�شيب هذه 
�لريا�شة من ميار�شها بالعديد من �لآلم �لد�خلية و�خلارجية 
�ل�شفاء  �لتي ي�شعب  �لعميقة  �إىل �جل��روح  بالإ�شافة  �لأذن،  يف 
منها ب�شهولة، كما �أن بع�شاً منهم ي�شطرون �إىل خياطة �لعديد 
من �لأجز�ء يف �أذنهم. وعلى �لرغم من �مل�شاكل �ل�شحية �ملخلفة 
لهذه �للعبة، �إل �أنها حتظى باإقبال �شديد من �لرجال و�لن�شاء 
�أن��ه��ا تكون يف  �أي�����ش��اً، وي��زي��د �شعوبة ه��ذه �للعبة  ب��ل �لأط��ف��ال 
�لعديد من �ل�شنو�ت يف ف�شل �ل�شتاء حيث �ل�شعوبة يف �شرعة 

�لتئام �جلروح.

دعوى �سد اجلي�ض ب�سبب لكمة
قدم جندي بريطاين �شابق يف فوج �ملظلين دعوى ق�شائية �شد 
�عتقاله  بعد  �لع�شكري،  م�شتقبله  تدمري  بتهمة  ب��اده  جي�س 
�ملتحدة  �ململكة  يف  ع�شكرية  حمكمة  �إىل  و�إحالته  �أفغان�شتان  يف 
لقيامه بتوجيه لكمة �إىل �أحد مقاتلي طالبان. وقالت �شحيفة 
ديلي مريور �م�س �إن �جلندي، �لذي مل يتم �لك�شف عن هويته 
لأ�شباب قانونية، يحمل رتبة عريف وخدم يف �لعر�ق و�أفغان�شتان 
وزعم باأنه لكم مقاتا معتقا من حركة طالبان بعد �أن حاول 
حمكمة  ملو�جهة  بريطانيا  �إىل  و�إعادته  �عتقاله  وجرى  �لهرب، 
ع�شكرية. و�أ�شافت �أن حماكمة �لعريف �لريطاين �نهارت بعد 
�أربعة �أيام حن قرر قا�شي �ملحكمة �لع�شكرية باأن �لأدلة �ملقّدمة 
�لع�شكرية  باأن حياته  �لعريف  �شده كانت ه�شة و�شعيفة، وزعم 
تدمرت جر�ء ما �عترها حماكمة مدفوعة بالت�شحيح �ل�شيا�شي 
و��شطر لرك �خلدمة يف �جلي�س و�جته للعمل �لأمني. و�أ�شارت 
�ل�شحيفة �إىل �أن وحدة �لعريف �لريطاين �ل�شابق يف �أفغان�شتان 
�عتقلت �ملقاتل �لطالباين �أثناء قيامها بدورية يف ولية هلمند 
عام 2009، لكنه حاول �لهرب �ثناء عملية �لتحقيق وقام �لعريف 

على �ثرها بلكمه يف حماولة ملنعه من �لهرب.

رئي�ض بلدية متهم بالقتل
منطقة  يف  كبري  حكومي  حمقق  قتل  يف  حتقيق  جلنة  ق��ال��ت 
د�غ�شتان �لرو�شية �مل�شطربة، �نه مت �عتقال رئي�س بلدية مدينة 
�ملحقق  قتل  بتنظيمه  لا�شتباه  د�غ�شتان  عا�شمة  خمات�شكال 
ملغومة  ���ش��ي��ار�ت  تفجري  متكرر  نحو  على  د�غ�شتان  وت�شهد 
�ن��ت��ح��اري��ة، و�غ��ت��ي��ال م�شوؤولن وه��ي م��رك��ز مترد  وت��ف��ج��ري�ت 
تفكك  بعد  رحاهما  د�رت  حربن  �إىل  ج��ذوره  ترجع  ��شامي 
�لحتاد �ل�شوفيتي وقال فادميري ماركن �ملتحدث با�شم جلنة 
بلدية  رئي�س  عاما(  �م��ريوف )59  �شعيد  �إن  بيان  �لتحقيق يف 
خمات�شكال منذ عام 1998 وع�شرة �آخرين �عتقلو� فيما يتعلق 

بجرمية �لقتل. 
�ملمثلة �لمريكية �جنلينا جويل لدى ح�شورها �لعر�س �لأول لفيلم �حلرب �لعاملية Z يف �شاحة لي�شر بلندن. )يو بي �آي(

ريدفورد ينال
 دكتوراه فخرية 

روبرت  �لأم���ريك���ي  �ل��ن��ج��م  ح�شل 
ري����دف����ورد ع��ل��ى ����ش���ه���ادة دك���ت���ور�ه 
عطاء�ته  على  ل��ه  تكرمياً  فخرية 
و�إجن�������از�ت�������ه �ل����ك����ب����رية. و�أف��������ادت 
تريبيون  لي����ك  ���ش��ال��ت  ���ش��ح��ي��ف��ة 
ليفن  ب���ر�ي���ن���م  �ن  �لأم����ريك����ي����ة 
جامعة  رئ���ي�������س  ���ش��ت��ان��ك��ي��ف��ي��ت�����س 
منح  ي��وت��ا  ولي���ة  يف  وي�شتمن�شر 
دك��ت��ور�ه فخرية،  �شهادة  ري��دف��ورد 
م�شري�ً �إىل �إجناز�ته �لعديدة �شو�ء 
يف جمال �ل�شينما و�مل�شاهمة يف دفع 
�لأفام �مل�شتقلة قدماً، �أو �حلفاظ 
على �لبيئة. و�ألقى بعدها ريدفورد 
)76 �شنة( كلمة �أمام 900 خريج 
م��ن �جل��ام��ع��ة وع��ائ��ات��ه��م، �شجع 
ت�شلم  ع��ل��ى  �جل��دي��د  �جل��ي��ل  فيها 
�لأم�����ور و�لن���ط���اق قدماً.  زم����ام 
�ل����ذي مل يكمل  وه���ن���اأ ري����دف����ورد، 
متابعة  بغية  �جل��ام��ع��ي��ة  در����ش��ات��ه 
���ش��ف��وف �مل�����ش��رح و�ل��ف��ن يف �وروب���ا 
ونيويورك، كل �خلريجن وحثهم 

على �لتم�شك بالتعليم.

كادر�سيان تك�سف 
عن جن�ض جنينها

ك�����ش��ف �ل��ن��ق��اب �أخ�����ري� ع���ن جن�س 
�ملولود �لذي ينتظره �لنجمان كيم 
وي�شت،حيث  وك��ان��ي��ي  ك��ارد���ش��ي��ان 

تبّن �أنهما �شريزقان بطفلة.
�لكامري�ت  ع��د���ش��ات  حل��ق��ت  وق���د 
بكيم  �ل��و�ق��ع  تلفزيون  برنامج  يف 
حيث  طبيبها،  م��ع  م��وع��ده��ا  �إىل 
كورتني  و���ش��ق��ي��ق��ت��اه��ا،  �ك��ت�����ش��ف��ت 
جينري،  كري�س  وو�لدتها  وك��ل��وي، 
كري�س  و����ش���األ���ت  �مل����ول����ود  ج��ن�����س 
�ل��ط��ب��ي��ب، ب����ول ك���ر�ي���ن، ع��م��ا �إذ� 
�إىل  �أي ع��ام��ات ت�شري  ي��رى  ك��ان 
�أن �مل���ول���ود ���ش��ب��ي، ف��اأت��ى �جل���و�ب 
بالنفي، ما يعني �أن �ملولود �شيكون 
فتاة ومن �ملتوقع ولدة �لطفلة يف 

متوز-يوليو �ملقبل.

مقد�ره  تعوي�شاً  �ل��ري��ط��ان��ي��ة  �ل��دف��اع  وز�رة  دف��ع��ت 
2200 جنيه ��شرليني، �أي ما يعادل 3350 دولر�ً، 
من  �ملنبعث  �ل�شجيج  ب�شبب  نفق  ببغاء  م��ال��ك  �إىل 

مقاتلة حّلقت على �رتفاع منخف�س فوق منزله.
�لثنن،  �م�����س  ت��ل��ي��غ��ر�ف(  )دي���ل���ي  �شحيفة  وق���ال���ت 
 200 م��ن  �أك���ر  م��ن  و�ح���دة  ك��ان��ت  �لببغاء  �إن ق�شية 
طلب تعوي�س تلقتها �لوز�رة خال �ل�شنو�ت �لثاث 
�ملا�شية ودفعت لأ�شحابها �أكر من 1.4 مليون جنيه 
�آخر  ببغاء  لها  تعر�س  ح��ادث  بينها  وم��ن  ��شرليني، 
و�أّدى �إىل ك�شر �شاقيه بعد �شقوطه من عموده �ملرتفع 
مقاتلة  من  �ملنبعث  �ل�شجيج  ب�شبب  مالكه  منزل  يف 

حّلقت على �رتفاع منخف�س.
�لدفاع �لريطانية دفعت تعوي�شاً  �أن وز�رة  و�أ�شافت 
للعاج  جمموعة  �إىل  ��شرليني  جنيه   300 مقد�ره 
�لنّفاثة  �مل��ح��رك��ات  ���ش��وت  ت���اأث���ري  ب�����ش��ب��ب  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
جنيه   900 م��ق��د�ره  وتعوي�شاً  �مل��ي��د�ين،  عملها  على 
�ملنخف�س  �ل��ت��ح��ل��ي��ق  م��ن��ع��ه  ط��ف��ل  �إىل  ����ش��رل��ي��ن��ي 

ملقاتاتها من �للعب يف حديقة منزل عائلته. 
�أي�شاً  دف��ع��ت  �ل������وز�رة  �أن  �إىل  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أ�����ش����ارت 
�لتحليق  �أحل��ق��ه  �ل��ذي  �ل�شرر  ع��ن  كبرية  تعوي�شات 
بعد  �حل��ي��و�ن��ي��ة،  �ل����روة  ع��ل��ى  مل��ق��ات��ات��ه��ا  �ملنخف�س 
�أرعب  �ملقاتات  �شجيج  �أن  من  م��ز�رع��ون  ��شتكى  �أن 
�إنتاج �حلليب  �أبقارهم ودجاجهم وجعلها تتوقف عن 

وو�شع �لبي�س.
�ل�شر�ئب  د�فعي  حتالف  با�شم  �ملتحدث  �إىل  ون�شبت 
�لدفاع  �إن وز�رة  �أوك�شلي، قوله  �لريطانين، روبرت 
على ما يبدو �عتادت على دفع تعوي�شات للمت�شررين 
ذلك  �أك���ان  ���ش��و�ء  ملقاتاتها  �ملنخف�س  �لتحليق  م��ن 
مرر�ً �أم ل، لكن بع�شها جتاوز حدود ما هو معقول .

�لدفاع  وز�رة  ب����اأن  ذك����رت  ���ش��ح��ف��ي��ة  ت��ق��اري��ر  وك���ان���ت 
�ل��ري��ط��ان��ي��ة دف��ع��ت 9 م��اي��ن جنيه ����ش��رل��ي��ن��ي يف 
�ل�شنو�ت �ل�شبع �ملا�شية يف �طار 824 ق�شية تعوي�س 
�لتحليق  من  �أعمالهم  ت�شررت  �ملو��شي  مربو  رفعها 

�ملنخف�س ملقاتاتها.

وزارة دفاع بريطانيا تعو�ض مالك ببغاء

كروز تن�سم اإىل جيم�ض بوند 
�ختريت �لنجمة �لأ�شبانية بينيلوبي كروز لان�شمام �إىل فيلم �جلا�شو�س �لريطاين جيم�س بوند 
�جلديد، لت�شبح �أكرة فتاة بوند مرت على �شل�شلة �لأفام هذه على �لإطاق و�أفادت �شحيفة ديلي 
�شتار �لريطانية �ن كروز �شتج�شد �شخ�شية فتاة بوند يف �جلزء �ل�24 من �شل�شلة �أفام �جلا�شو�س 

. 007
�ن هونور  �إىل  �لفيلم �جلديد ولفتت  بدء ت�شوير  �لعمر عند  �ل�40 من  �شتكون يف  �نها  و�أو�شحت 
�ل�37 من �لعمر يوم ج�شدت هذه  باكمن )87 �شنة(، وهي �أكر فتيات بوند حتى �لآن، كانت يف 

�ل�شخ�شية يف فيلم �لإ�شبع �لذهبي يف �لعام 1964.
وقال م�شدر مطلع �ن فتيات بوند ذكيات بالإ�شافة �إىل كونهن جذ�بات، وهذ� �أمر ينطبق بالتاأكيد على 

بينيلوبي وي�شار �إىل �ن كروز حامل حالياً بطفلها �لثاين من زوجها خافيري باردمي.


