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ويل عهد راأ�ص اخليمة ي�ستقبل 
اأبطال الإمارات يف بطولة التايكواندو

عربي ودويل

اأولياء الأمور املتقاع�سون واخلدم وراء 
ظاهرة التحر�ص اجلن�سي بالأطفال

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

قانون العزل ال�سيا�سي 
يفتح باب احلرب الأهلية! 

•• دبي-وام: 

برعاية وح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شمو �ل�شيخ 
�شعادة  �فتتحت  دبي  نائب حاكم  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  بن حممد  مكتوم 
دبي  حلكومة  �العالمي  للمكتب  �لعامة  �ملديرة  �مل��ري  غ��امن  بنت  منى 
رئي�شة �للجنة �لتنظيمية �لعليا ملنتدى �العالم �لعربي فعاليات �ملنتدى 

يف دورته �لثانية ع�شرة �لتي ينظمها نادي دبي لل�شحافة. 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل  وق��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف فندق غر�ند 
�ل�شيخ  ف�شيلة  �لعربي  �الع��الم  منتدى  هام�س  على  �م�س  بدبي  حياة 

�لدكتور �أحمد حممد �لطيب �شيخ �الأزهر �ل�شريف.
وجرى خالل �للقاء ��شتعر��س عدد من �لق�شايا �العالمية ذ�ت �ل�شلة 
�شورة  ت�شحيح  يف  �الع���الم  دور  تفعيل  و�شبل  �لعربية  �أمتنا  بق�شايا 
�ال�شالم يف �الأو�شاط �الأجنبية خا�شة جلهة رف�س �لتطرف �ال�شالمي 
يف �لتعامل مع �الآخرين �أو �نتهاجه كو�شيلة للتعبري �شد �أمر ما �شيا�شي 

�أو �جتماعي �أو ديني �أو غري ذلك.
من جهة �خرى �إطلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي من معايل �لدكتور 

نبيل �لعربي �أمني عام جامعة �لدول �لعربية.          )�لتفا�شيل �س2(

   

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة
برنامج م�ؤ�س�سة خليفة للأعمال االن�سانية 

الغذائي يغطي معظم اأنحاء العا�سمة اليمنية
•• �صنعاء-وام:

غطى برنامج موؤ�ش�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �الن�شانية 
تو�شيل  مت  حيث  �شنعاء  �ليمنية  �لعا�شمة  مناطق  معظم  �لغذ�ئي 
�ليمنية  �الأ���ش��ر  م��ن  �الآالف  ع�����ش��ر�ت  �ىل  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل�����ش��الل  �الآف 
تنفيذ�  وذلك   .. للمدينة  �لتابعة  و�لقرى  �ملديريات  يف  تعي�س  �لتي 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
مو�د  ل�����ش��ر�ء  دره���م  م��ل��ي��ون   500 بتخ�شي�س  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
وقال  �لفقرية.  �الأ���ش��ر  على  وتوزيعها  �ليمنية  �ل�شوق  م��ن  غذ�ئية 
تنفيذ  تتوىل  �لتي  �الن�شانية  رئي�س فريق موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال 
ينفذ  غذ�ئي  برنامج  وف��ق  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
على مر�حل..�إنه مت خالل �ليومني �ملا�شيني توزيع �أكرث من ثالثة 
�آالف و 500 �شلة غذ�ئية على �آالف �الأ�شر �ليمنية �لفقرية يف مركز 
بني ح�شي�س يف �شنعاء .. وذلك خالل �ملرحلة �ل�شاد�شة من �لربنامج 
�لغذ�ئي للموؤ�ش�شة .. م�شري� �ىل �أنه مل يتبق حتى �الآن �شوى �الأ�شر 

�لفقرية يف ثالث مناطق هي بني مطر وحليمة وهمد�ن. 
)�لتفا�شيل �س3( حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله �شيخ �الأزهر �ل�شريف  )و�م(

بح�سور �سموه..منتدى الإعالم العربي يبداأ فعالياته يف دبي 

حممد بن را�سد ي�ستقبل �سيخ االأزهر واأمني عام اجلامعة العربية 

اأمام انح�سار خياراتها يف امللف ال�سوري:

وا�سنطن تت�ّكاأ على الدبل�ما�سية يف ن�سختها الرو�سّية..!
•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

�لكثريين، ويطرح  �أ�شبح يربك  �ل�شورية  �مل�شاألة  �الأمريكي من  �ملوقف 
يبدو، �حللفاء قبل  وُي��زع��ج، على ما  �إج��اب��ات،  يقّدم  مّم��ا  �أك��رث  �الأ�شئلة 
�خل�شوم. وقد ز�د �الأمر غمو�شا �لتو�فق �ملعلن، ظاهرّيا على �الأقّل، بني 
�الأمريكان و�لّرو�س حول �ملوقف من �مللف، وهو ما ز�د �ملوقف غمو�شا 
و��شحا  و�ح��د�  �أم��ر�  ف��ان  وح�شب حتاليل غربّية،  ُيجليه.  �أن  ب��دل من 
�الأزمة  من  �أوباما  ب��ار�ك  �الأمريكي  �لرئي�س  موقف  يف  �ل�شم�س  و�شوح 

�ل�شورية: فهو �ملرعوب من �لكارثة �لعر�قّية.        )�لتفا�شيل �س10(

اخلارجية االأمريكية: ال��سع االأمني
 لت�ن�س اأخطر من ت�ساد ونيجرييا ومايل..!

•• الفجر - تون�ص - خا�ص 

ك�شف موقع �إد�رة �مل�شالح �خلارجية �لر�جع بالنظر �إىل وز�رة �خلارجية 
�الأمريكية عن ترتيب �لدول �الأكرث خطورة ، حيث جاءت تون�س �شمن 
�ل�شومال و باك�شتان و �شوريا و لبنان و  �لتي �شمت كل من  �ملجموعة 

كرد�شتان �لعر�ق.
و�ظهر �لرتتيب كال من جنوب �ل�شود�ن و�لت�شاد و�إ�شر�ئيل ونيجرييا 
�فغان�شتان  تذيلت  فيما  تون�س،  م��ن  خ��ط��ورة  �أق���ل  و�شعيات  يف  وم���ايل 

و�لعر�ق وليبيا و�ليمن ، �لرتتيب باعتبارها يف �أعلى مر�حل �خلطر.

•• مو�صكو-وكاالت:

�علنت رو�شيا �عتبار دبلوما�شي �مريكي متهم بال�شعي 
لتجنيد �شابط خمابر�ت رو�شي �شخ�شا غري مرغوب 

فيه �م�س �لثالثاء و�مرته مبغادرة �لبالد.
�من  وك��ال��ة  �علنت  بعدما  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وق��ال��ت 
جتنيد  ي��ح��اول  وه��و  �شبط  �لدبلوما�شي  �ن  رو�شية 
���ش��اب��ط خم���اب���ر�ت ك��ج��ا���ش��و���س م��ث��ل ه����ذه �الفعال 
�ال���ش��ت��ف��ز�زي��ة ب���روح �حل���رب �ل��ب��اردة ل��ن ت���وؤدي باأي 

و�شيلة لتعزيز �لثقة �ملتبادلة.
�وقفت عميال يف وكالة  �نها  �لثالثاء  وذكرت رو�شيا 
�ال�شتخبار�ت �ملركزية )�شي �ي �يه( كان يعمل ب�شكل 
�شري يف �ل�شفارة �المريكية بعد �كت�شاف مبلغ كبري 
م��ن �مل����ال ب��ح��وزت��ه وق��ال��ت �ن���ه ك���ان ي��ح��اول جتنيد 

�شابطا يف �ال�شتخبار�ت �لرو�شية.

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

عام  فل�شطينيي  م���ن  ن�����ش��ط��اء  ح�����ش��اب��ات  ت��ع��ر���ش��ت 
في�شبوك  �الجتماعي  �لتو��شل  �شبكة  على   1948
�أبرزها  �ل�شبكة،  �إد�رة  قبل  م��ن  و�الإغ����الق  للحظر 
�ليافية  �ل�شبيبة  حركة  ن�شطاء  ح�شابات  حجب  كان 
بعنو�ن منكوبات على  �أطلقو� �شفحة خا�شة  �لذين 
�َشت الإحياء �لذكرى �ل�65 لنكبة  مد�ر �ل�شاعة ُخ�شِّ

فل�شطني �لتي تو�فق �ليوم �الأربعاء.
و�شبق ل�شبكة في�شبوك �أن حجبت و�أغلقت منذ مطلع 
�لعام �حلايل �حل�شابات �خلا�شة بن�شطاء و�شباب من 
يافا، وذلك لدورهم يف تفعيل �لق�شية �لفل�شطينية 
دو�ر  على  �ل�شبابية  �لفعاليات  بتوثيق  �ل�شبكة،  على 

ونقلت �ل��وك��االت ع��ن ج��ه��از �الم���ن �الحت���ادي )كاي 
�شي.  ر�ي���ان  �ي��ه  �ي  �ل�شي  عميل  �ن  �شابقا(  ب��ي  ج��ي 
ف��وغ��ل �ل��ع��ام��ل حت��ت غ��ط��اء �م���ني �ل�����ش��ر �ل��ث��ال��ث يف 
�لد�ئرة �ل�شيا�شية يف �ل�شفارة �وقف ليل �الثنني �ىل 

�لثالثاء.
تقنية  �ج��ه��زة  على  بحوزته  ع��رث  �ن��ه  �مل�شدر  وت��اب��ع 
�ىل  �شعى  �لذي  �لرو�شي  للمو�طن  و�ر�شاد�ت  خا�شة 

جتنيده ومبلغ مايل كبري وو�شائل لتغيري �ملظهر.
�ال�شتخبار�ت  ���ش��ع��ت  �الخ������رية  �ل���ف���رتة  يف  وت���اب���ع 
�شفوف  يف  متعاونني  جتنيد  �ىل  ت��ك��ر�ر�  �المريكية 

قوى �المن و�الجهزة �لرو�شية �خلا�شة.
ميكن  �لتي  �ال�شتخبار�تية  �لف�شيحة  ه��ذه  وعقب 
وز�رة  قالت  �لرو�شية،  �المريكية  �لعالقات  تهز  �ن 
�خلارجية �لرو�شية �نها ��شتدعت �ل�شفري �المريكي 

مايكل ماكفول �ىل مقر �لوز�رة لكي يقدم تف�شري�.

�ملنا�شبات  الإحياء  �شعبياً  حر�كاً  �شهد  �ل��ذي  �ل�شاعة 
�لوطنية.

جاء هذ� يف �لوقت �لذي �حرق فيه متطرفون ثالث 
�شيار�ت �م�س يف قرية فل�شطينية يف �الأر��شي �ملحتلة 
على  ب��ال��ع��ربي��ة  ك��ت��اب��ات  خ��ط��ت  بينما   1948 ع���ام 
�ل�شرطة  �علنت  م��ا  بح�شب  ق��ري��ب  م�شجد  ج���در�ن 

�ال�شر�ئيلية.
وق��ال��ت �ل�����ش��رط��ة يف ب��ي��ان ب��ان��ه مت خ��ط دف���ع �لثمن 
�م  ق��ري��ة  يف  م�شجد  على  د�ود  جنمة  �ىل  باال�شافة 

�لقطوف يف منطقة و�دي عارة �شمال ��شر�ئيل.
�لعثور  مت  �ن��ه  �ل�شرطة  ذلك،�علنت  �ىل  وباال�شافة 
على كتابات معادية للعرب على جد�ر مبنى يف مدينة 

�شفد يف �شمال ��شر�ئيل.

الفجر........    04:14            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:48   
املغرب.....   07:00  
الع�صاء......   08:30

وخالل ��شتجو�به من قبل جهاز �الأمن �الحتادي �لرو�شي�جلا�شو�س �الأمريكي خالل �عتقاله )� ف ب(

عنا�شر من �جلي�س �حلر ت�شتبك مع �جلي�س �لنظامي يف دير �لزور )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�إن  �ملحلية  �لتن�شيق  جل��ان  ق��ال��ت 
من  ع��دد�  قتلت  �ملعار�شة  كتائب 
�ل�شبيحة يف ��شتباكات على �أطر�ف 
حني  يف  دم�������ش���ق،  يف  ب�������رزة  ح����ي 
مقاتالت  �شنتها  غ����ار�ت  ت�شببت 
و�لن�شابية  �ملليحة  ع��ل��ى  �ل��ن��ظ��ام 
وبلد�ت �لغوطة �ل�شرقية يف ريف 
ح��ر�ئ��ق مبنازل  �ن���دالع  يف  دم�شق 

�ملدنيني.
�لنظام  جي�س  �إن  نا�شطون  وق��ال 
ق�������ش���ف ب����ر�ج����م����ات �ل�������ش���و�ري���خ 
�لت�شامن  ح��ي  �ل��ه��اون  وق��ذ�ئ��ف 
وبلد�ت  دم�شق  �لعا�شمة  ج��ن��وب 
وج�شرين  و�لن�شابية  �ل�شيح  خان 
ود�ري�����ا يف ري���ف دم�����ش��ق، يف حني 
�جلي�شني  ب���ني  ����ش��ت��ب��اك��ات  د�رت 
�حل��ر و�ل��ن��ظ��ام��ي يف ب��ل��دة عربني 

بريف دم�شق.
تو��شلت  وق�����ت  يف  ه������ذ�،  ي����اأت����ي 
�لريموك  �ال���ش��ت��ب��اك��ات يف خم��ي��م 
بدم�شق  �لفل�شطينيني  لالجئني 
بني �للجان �ل�شعبية �لفل�شطينية 
يف  تتمركز  م�شلحة  وجم��م��وع��ات 

�ملخيم.
�أن  حم�����ل�����ي�����ون  ������ش�����ك�����ان  وذك�����������ر 

كريي يتوقع انعقاد موؤمتر �سوريا يف يونيو

ق�سف مت�ا�سل للنظام ومعارك بدم�سق وحلب

مد�خل  على  تركزت  �ال�شتباكات 
و��شتخدمت  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  �مل��خ��ي��م 
�لر�شا�شة  �الأ����ش���ل���ح���ة  خ���الل���ه���ا 
�إىل  و�أ���ش��ارو�  و�لثقيلة،  �خلفيفة 
�لهاون  ب��ق��ذ�ئ��ف  م��ت��ب��ادل  ق�����ش��ف 
�شقوط  ع��ن  �أ�شفر  �جلانبني  ب��ني 

عدد من �لقتلى و�جلرحى.
ويف ح��ل��ب، ق��ال��ت ���ش��ب��ك��ة ���ش��ام �إن 
فجر  �ن��دل��ع��ت  عنيفة  ����ش��ت��ب��اك��ات 
�م�����س ب��ني �جل��ي�����س �حل���ر وق���و�ت 
د�خل  متو��شلة  ت���ز�ل  ال  �ل��ن��ظ��ام 
مطار منغ �لع�شكري بريف حلب، 
�الإذ�ع�����ة وحميط  ح��ي  �شهد  ك��م��ا 

��شتباكات  �جلوية  �ملخابر�ت  فرع 
بني �جلي�س �حلر وق��و�ت �لنظام، 
حيث يحاول �لثو�ر �ل�شيطرة على 
قذ�ئف  منه  تنطلق  �ل��ذي  �حل��ي، 
�مل��دف��ع��ي��ة ب���اجت���اه �أح���ي���اء �أخ����رى 

عديدة.
ق�����ش��ف��ت طائرة  �ي�����ش��ا  ح��ل��ب  ويف 
حي  �لنظام  جلي�س  تابعة  حربية 
�ملدينة  ج���ن���وب���ي  ���ش��ع��ي��د  �ل�����ش��ي��خ 
�أنباء  ورود  دون  عنقودية،  بقنابل 
�لنظام  وي�������روج  �إ�����ش����اب����ات.  ع����ن 
�لر�شمي  �إع���الم���ه  ع��رب  �ل�����ش��وري 
�أك��رث من مرة �شيطرته على حي 

�ل�شيخ �شعيد.
معارك  ت�������دور  �ل��������زور  دي�����ر  ويف 
ع��ن��ا���ش��ر �جلي�س  ب���ني  م��ت��ق��ط��ع��ة 
�حل��ر وق���و�ت �لنظام ح��ول مطار 

دير �لزور �لع�شكري. 
ويف درعا قالت �شبكة �شام �إن قو�ت 
�لثقيلة  باملدفعية  ق�شفت  �لنظام 
و�شط  �ل�������ش���رق���ي  �ل����ك����رك  ب����ل����دة 
��شتباكات عنيفة يف حميط �لبلدة 

بني �جلي�س �حلر وقو�ت �لنظام.
�لق�شف  ت���و�����ش���ل  ح���م�������س،  ويف 
م���ن جانب  �ل��ث��ق��ي��ل��ة  ب��امل��دف��ع��ي��ة 
جي�س �لنظام على حيي �حلمدية 
وب�������ش���ت���ان �ل�����دي�����و�ن، ك���م���ا جتدد 
�لق�شف بالهاون على حي �لوعر.

�خلارجية  وزي�����ر  ق����ال  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا 
�م�س  ك������ريي  ج������ون  �الم����ري����ك����ي 
�ن���ه ي��ت��وق��ع ع��ق��د م��وؤمت��ر مقرتح 
لل�شالم يف �شوريا تدعمه و��شنطن 
�أو�ئ��ل يونيو حزير�ن  ومو�شكو يف 
�حلكومة  ب�������اأن  ت���ق���اري���ر  ون����ف����ى 

�ل�شورية ال تعتزم �حل�شور.
�ل�شوري  �الع�������الم  وزي������ر  وك������ان 
ع��م��ر�ن �ل��زع��ب��ي ق��د ق��ال يف وقت 
تفا�شيل  ت��ري��د  ب����الده  �ن  ���ش��اب��ق 
ح��ول ذل��ك �مل��وؤمت��ر قبل �أن تتخذ 

قر�رها ب�شاأن �مل�شاركة فيه.

ف�سيحة ا�ستخباراتية تهز العالقات وتعيد لالأذهان روح احلرب الباردة

م��سك� تطرد عن�سرا من الـ»�سي اآي ايه« يعمل دبل�ما�سيا

مقتل 4 جن�د للنات� بجن�ب افغان�ستان 
•• كابول-ا.ف.ب:

قتل �ربعة جنود من قوة حلف �شمال �الطل�شي �لثالثاء يف �نفجار عبوة 
نا�شفة يف جنوب �فغان�شتان كما �علن متحدث با�شم �لقوة �لدولية بدون 

مزيد من �لتو�شيحات.
ووقع �النفجار يف والية قندهار �ملعقل �لتاريخي حلركة طالبان لدى 
�لوالية  حاكم  با�شم  �ملتحدث  �ك��د  كما  �الم��ريك��ي  للجي�س  �آل��ي��ة  م��رور 
�المريكيني..و�كد  من  هم  �الربعة  �ل�شحايا  �ن  موؤكد�  في�شل  جويد 

متحدث با�شم قوة �حللف لوكالة فر�ن�س بر�س ح�شيلة �لقتلى.
وياأتي هذ� �لهجوم غد�ة مقتل ثالثة جنود جورجيني يف هجوم �نتحاري 
��شتهدف قاعدتهم يف والية هلمند �ملجاورة �لتي تعد �ي�شا من معاقل 
�ملتمردين يف جنوب �لبالد. وبهوؤالء �لقتلى يرتفع �ىل 63 عدد جنود 

�حللف �الطل�شي �لذين فقدو� حياتهم يف �فغان�شتان منذ بد�ية �لعام.

 اأول جمم�عة للكرد�ستاين ت�سل من تركيا للعراق
•• بغداد-وكاالت:

�ملن�شحب  �لكرد�شتاين  �لعمال  حزب  مقاتلي  من  جمموعة  �أول  و�شلت 
من تركيا �إىل �شمال �لعر�ق �شباح �م�س �لثالثاء.

�إىل منطقة ه��رور يف جبل متني مبحافظة دهوك  15 مقاتال  وو�شل 
�لرتكية،  جلي  ملنطقة  و�ملقابلة  �لعر�ق  كرد�شتان  �إقليم  �شمن  �لو�قعة 
وهم يحملون �أ�شلحتهم حيث جرى ��شتقبالهم من قبل مقاتلني �آخرين 
للحزب. وقال قائد �ملجموعة �أنهم و�جهو� عقبات كثرية خالل �نتقالهم 
�أن �الن�شحاب �شي�شتمر، وهناك  عرب �حلدود من تركيا للعر�ق، موؤكد� 
جماميع �أخرى يف �لطريق �إىل �لعر�ق. وما �إن �نتهت مر��شم ��شتقبال 
�لطق�س  �ل�شديد جر�ء  �الإره��اق  عليهم  بد�  �لذين  �ملن�شحبني  �ملقاتلني 

�لبارد، حتى و�شعو� �أ�شلحتهم جانبا و�لتفو� حول نار م�شتعلة.
لل�شحفيني  جكر  با�شم  نف�شه  ع��ن  ع��رف  �ل���ذي  �ملجموعة  ق��ائ��د  وق���ال 
باملكان نحن �أول جمموعة ت�شل �إىل منطقة �حلماية.. جئنا من منطقة 
بوتان يف تركيا بعدما �أم�شينا �شبعة �أيام يف �لطريق، وجاء �ن�شحابنا بعد 

توجيهات �لزعيم عبد �هلل �أوجالن.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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رفع جل�سة جمل�س االأمة الك�يتي 
احلك�مة ح�س�ر  لعدم  الي�م  اإىل 

•• الكويت-وام:

رف����ع ع��ل��ي ف��ه��د �ل���ر�����ش���د رئي�س 
�لكويت  دول���ة  يف  �الأم����ة  جمل�س 
�ليوم  �إىل  �م�����س  �ملجل�س  جل�شة 
ح�شور  ع����دم  ب�����ش��ب��ب  �الأرب�����ع�����اء 
�الأنباء  وك��ال��ة  ونقلت  �حلكومة. 
�لر��شد  ع����ن  ك����ون����ا  �ل���ك���وي���ت���ي���ة 
ق��ول��ه �إن���ه �أب��ل��غ �أن �حل��ك��وم��ة لن 
�م�س  �مل��ج��ل�����س  حت�����ش��ر ج��ل�����ش��ة 
�جلل�شة  ت��رف��ع  ل��ذل��ك  ون��ت��ي��ج��ة 
�أن  �إىل �الأربعاء. وكان من �ملقرر 
�م�س  جل�شته  يف  �ملجل�س  يناق�س 
ع����دد� م���ن �ل��ب��ن��ود �ل������و�ردة على 

جدول �أعمال �جلل�شة.

في�سبوك تغلق ح�سابات حتيي ذكرى النكبة 

اعتداءات و�سعارات عن�سرية �سد فل�سطينيي 48
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بح�سور حممد بن را�سد 

منتدى االإعلم العربي يبداأ فعالياته يف دبي
•• دبي -وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وح�شور  برعاية 
�ل�شيخ  و�شمو  �هلل  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي �فتتحت �شعادة منى 
دب��ي رئي�شة  �لعامة للمكتب �الع��الم��ي حلكومة  �مل��دي��رة  �مل��ري  بنت غ��امن 
�للجنة �لتنظيمية �لعليا ملنتدى �العالم �لعربي فعاليات �ملنتدى يف دورته 
�لثانية ع�شرة �لتي ينظمها نادي دبي لل�شحافة �لتابع للمكتب �العالمي 
حلكومة دبي . ح�شر �جلل�شة �الفتتاحية �لتي بد�أت بال�شالم �لوطني �شمو 
�آل مكتوم رئي�س هيئة �لثقافة و�لفنون  �ل�شيخ ماجد بن حممد بن ر��شد 
بدبي وف�شيلة �ل�شيخ �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �الزهر �ل�شريف ومعايل 
�لدكتور  ومعايل  �لعربية  �ل��دول  جامعة  ع��ام  �أم��ني  �لعربي  نبيل  �لدكتور 
�خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  ع��ام  �أم��ني  �ل��زي��اين  ر��شد  بن  عبد�للطيف 
�لدولة  و�ل�شحافية يف  �العالمية  �لقياد�ت  �ىل جانب ح�شد من  �لعربية 

وروؤ�شاء �لتحرير و�لكتاب يف �ل�شحف و�لقنو�ت �لعربية.
بكلمة  �مل��ن��ت��دى  و�أع���م���ال  �فتتحت �جلل�شة  �مل���ري  غ���امن  ب��ن��ت  م��ن��ى  ���ش��ع��ادة 
ترحيبية بر�عي �ملنتدى �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
ي�شتمر  �ل��ذي  �ملنتدى  �أع��م��ال  يف  �مل�شاركني  و�ل�شيوف  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم 
ر����ش��د �ل مكتوم  ب��ن  ت��وزي��ع ج��و�ئ��ز ج��ائ��زة حممد  ي��وم��ني ويختتم بحفل 

لل�شحافة �لعربية.
ورحبت �ل�شيدة �ملري ب�شيوف �ملنتدى �لذي و�شفته باحلدث �ملتجدد �لذي 
يجمع نخبة من رموز �لفكر ورو�د �العالم يف تقليد �شنوي يختزل يف �أروقته 
�لعربي وير�شد نقاط قوته ويحلل مو��شع �شعفه ويحاول  حال �العالم 
�مل�شتقبل يف جعبته ملهنة �العالميني و�ل�شحافيني  ��شت�شر�ف ما�شيحمله 
من فر�س وحتديات وذلك بقر�ءة مو�شوعية متو�زنة . و�أ�شارت �ملري �ىل 
�ن �ملنتدى منذ �نطالقته قبل نحو �ثنى ع�شر عاما حافظ على نهج و��شح 
يف م�شريته يحدوه �المل بالو�شول �ىل �ف�شل �ل�شيغ �ملمكنة للتعاطي مع 
و�قع �إعالمنا با�شلوب فعال ي�شمن له �شبل �لتطور وي�شىء �أمامنا طريق 
�النطالق باإعالمنا نحو �مل�شتقبل لو�شعه يف مكانة تتنا�شب مع خمزوننا 

�لفكري كعرب وترقى �ىل عر�قة تر�ثنا �حل�شاري.
�للجنة  رئي�شة  دبي  حلكومة  �العالمي  للمكتب  �لعامة  �ملديرة  و�أو�شحت 
�لتنظيمية �لعليا للمنتدى �أن برنامج هذه �لدورة يت�شم بالعمق و�ل�شمولية 

لغة  و�أعمق من  و�أث��رى  �أغنى  �ملا�شي  �لقرن  و�الأدب يف  و�لتاليف  و�لكتابة 
�ليوم يف كل �ملجاالت.

 و�أن�شحكم مع�شر �ل�شحافيني مبر�عاة حرمة �للغة �لعربية يف عقر د�رها 
وعلى �ل�شحافة �لعربية �ملقروءة و�العالم �ملرئي و�مل�شموع �أن يحافظ على 

تر�ث �ال�شالف ويحفظ حرمة لغة �ل�شاد.
وتطرق ف�شيلة �شيخ �الزهر يف كلمته �ىل ظاهرة فو�شى �لفتاوي �ل�شاذة 
ن�شاهد  و�ل���ذي  ك��ت��اب منري  وال  ه��دي  بغري علم وال  �ل��دي��ن  و�جل����د�ل يف 
ون�شمعه يف �إعالمنا �ملعا�شر ال�شيما �لرب�مج �لتلفزيونية �لتي تلب�س ثوب 
و�ملثقفني  �الع��الم  و�شرفاء  �لدين. ودعا �العالميني من عرب وم�شلمني 
يف �لعامل كله �أن يعملو� على ت�شحيح �شورة �ال�شالم و�ل�شخ�شية �لعربية 
�إعالميني  �ل�شنة  على  مربمج  وكاأنه  �لنمطي  للت�شويه  تتعر�شان  �للتني 
وذلك  وحما�شر�تهم  �لغرب  يف  �لدين  رج��ال  بع�س  �ق��و�ل  يف  بل  و�شا�شة 
رغم �لتو�فق �لدويل على عدم �ال�شاءة �ىل �ملقد�شات و�لرموز �لدينية ودور 
�لكلمة وحرية  كلمته �ىل ممار�شة حرية  ودعا ف�شيلته يف ختام   . �لعبادة 
�لتعبري يف كل ر�أي وفكر و�إبد�ع لكنه دعا يف �لوقت نف�شه �ىل �شرورة �لتقيد 
مبر�عاة تقاليد ثقافتنا وثو�بت جمتمعاتنا يف �مانة �لكلمة وعفة �لل�شان 
�شيدنا  ق��ول  د�شتورنا  وليكن   .. باالخرين  �مل�شا�س  وع��دم  �لنو�يا  وح�شن 
حممد �شلى �هلل عليه و�شلم كل �مل�شلم على �مل�شلم حر�م دمه وماله وعر�شه 
فاخل�شو�شية �ل�شخ�شية �لفردية �أو �ال�شرية �أمر مقد�س وو�جب �الحرت�م 

دينا وعرفا وهو ماتتبناه �ملنظمات �لدولية حلقوق �الن�شان.
�لعربي حت��دث يف  نبيل  �لدكتور  �لعربية معايل  �ل��دول  ع��ام جامعة  �أم��ني 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاكر� �شاحب  �جلل�شة 
�ملنتدى دعوته للم�شاركة يف هذ� �حلدث �لذي  حاكم دبي و�لقائمني على 
و�شفه باإحدى �لفعاليات �لعربية �لقيمة و�لذي يقوم بدور مهم يف تعزيز 
مكانة ودور �العالم �لعربي يف هذه �ملرحلة �ملتخمة بالتحديات و�ملتغري�ت 

من تاريخ �الأمة �لعربية.
و�عترب �لدكتور �لعربي �أن منتدى �الإعالم �لعربي �لذي ينظمه نادي دبي 
لل�شحافة �لتابع للمكتب �الإعالمي حلكومة دبي للعام �لثاين ع�شر حتول 
�إىل ملتقى يوفر �ملقرتحات و�مل�شاركة �لفاعلة يف �لتحوالت �ملت�شارعة �لتى 
بفعل  �ملختلفة  �لتغيري  م�شار�ت  يف  موؤثر  و�أد�ة  �لعربية  �ملنطقة  ت�شهدها 
�شلة  ذ�ت  �أ�شئلة  وم��ن  �لر�هنة  باالأو�شاع  مرتبطة  ق�شايا  من  طرحه  ما 
�شلطة  �إىل  ر�بعة  �شلطة  �لعربي من  باالإعالم  و�الرتقاء  و�ملهنية  باحلرية 

�أنها  �إال  �شعبة  مهمة  �لنقا�س  مو��شيع  �ختيار  بني  �ملفا�شلة  كانت  حيث 
فر�شت نف�شها جميعها على مائدة �حلو�ر و�لتحليل نظر� حلجم تاأثريها.

عند  �لتوقف  �لنقا�س  م��ن  يومني  م��دى  على  �ملنتدى  �شيحاول  و�أ���ش��اف��ت 
خمتلف �لظو�هر لبحث خلفياتها و�آثارها على �ملهنة وقدرتها على حتقيق 

هدفها ور�شالتها .
توقعات  للمنتدى  ع�شرة  �لثانية  �ل��دورة  تلبي  �أن  كلمتها  ختام  يف  ومتنت 
ت�شاوؤالت  على  �مل��ت��اح  ب��ال��ق��در  جل�شاتها  جتيب  و�أن  و�مل��ر�ق��ب��ني  �مل�شاركني 

�جلميع.
وكان لف�شيلة �ل�شيخ �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �الزهر �ل�شريف كلمة يف 
�ملنا�شبة عنونها حتت �شعار �العالم �لعربي يف �ملر�حل �النتقالية �إذ �أكد �أن 
�لعنو�ن و��شع ومت�شعب متعدد �لنو�حي وهو ينطبق على �ملرحلة �النتقالية 

�حلالية وبخا�شة �إذ� �قرتب �حلديث فيها من حدود �ل�شيا�شة.
و�أ�شاف ف�شيلته �إذ� كان و�قعنا �لعربي ي�شج بالكثري من �الأوجاع و�لعلل 
و�الف��ات فهل ي�شتقيم لقائل - ؟؟ مهما �أوتي من قدرة و�إب��د�ع - �أن يقول 
�إال ���ش��رب��ا من  �ل��ق��ل��وب !! وه���ل ي��ج��ىء ك��الم��ه  ماي�شعد �ال���ش��م��اع وي��ب��ه��ج 
�شكوى �لغريب يف قومه وبني �أهله �أو نوعا من �لتغريد خارج �ل�شرب كما 

يقولون.
وخاطب �ملجتمعني قائال نعم يافر�شان �لكلمة وحملة �القالم ! �إن �لكلمة 
�شالح ذو حدين و�نها الأخطر �ال�شلحة يف بناء �ملجتمعات ويف هدمها على 

�ل�شو�ء.
وحذر �شيخ �الزهر من خطر �لكلمة خا�شة يف �شوء تفجر �لثورة �ملعرفية 
ب��ه��ذه �لدو�ئر  �أع���رف  �ي��ه��ا �الع��الم��ي��ني  و�ل��رق��م��ي��ة و�الت�����ش��االت ولعلكم 
�اللكرتونية �جلديدة و�علم بها من غريكم فقد عرفتم �ل�شحافة �لرقمية 
و��شتخدمتم ��شاليب �الت�شال �حلديثة �شو�ء يف �حل�شول على �خلرب �أو يف 
ن�شره وترويجه .. وال �أ�شتطيع �أن �أزعم �أن هذه �لثورة �العالمية �لرقمية 
و�ال�شالمي  �لعربي  �لتاريخ  يف  �حليوية  جماالتنا  على  وبركة  خري  كلها 

�ملعا�شر.
و�أولها .. جمال �لقيم �حل�شارية ذ�تها وجمال لغتنا �لعربية فحني تهتز 
�أهلها وي��ت��و�رون خجال وح��ي��اء بيد  �ل��وط��ن �الم وت��ت��ده��ور وي��زدري��ه��ا  لغة 
ق��ادرة بف�شل  �الن  نعي�شها  �لتي  �لثورة �العالمية  �أن  ل�شت مرتابا يف  �أين 
�شبابها  �ىل  تردها  و�أن  �لعربية  لغتنا  �ىل  �حلياة  تعيد  �أن  على  جهودكم 
�ل�شحافة  لغة  ت��ك��ون  �أن  مقبوال  وال  معقوال  يعد  فلم  �ل��رق��ر�ق  �جلميل 

و�لثقافة  و�ملجتمع  �ل�شيا�شة  يف  موجودة  الأنها  �لتقليدي  �لت�شنيف  خارج 
و�لدين و�القت�شاد و�لتكنولوجيا وغريها.

�جناز�ت  من  �أخ��رى  بعد  �شنة  يحققه  ما  على  لل�شحافة  دب��ي  ن��ادي  وهناأ 
عربية  ومنظمات  هيئات  به  تقوم  ملا  نوعية  ��شافة  ت�شكل  متميزة  نوعية 
تكري�س  �أج��ل  من  و�لن�شال  �ل�شحافة  مبهنة  للنهو�س  و�قليمية  حملية 

حريتها ومهنيتها ور�فد� متدفقا يف جمتمع �الإعالم �لعربي.
�إىل �لتغيري �لذي �شهدته بع�س  �أمني عام جامعة �لدول �لعربية  وتطرق 
تاأ�شي�شا لوعي جديد  �لعربي و�لذي ميثل  �لربيع  �إطار  �لعربية يف  �لدول 
يف �ملجتمعات �لعربية ت�شارك فيه �لنخب باإختالف �طيافها �شمن �لتنوع 
يف �الآر�ء و�لت�شور�ت بعيد� عن ثقافة �الق�شاء و�لتهمي�س و�ال�شتبد�د ويف 
كل هذ� يعد �الإعالم حمور� ��شا�شيا ومنرب� مهما للتعبري �حلر وممار�شة 
يف  �ل�شاطع  �مل��ث��ل  ه��ي  �لفل�شطينية  �لق�شية  �أن  �أك���د  كما  �لدميقر�طية. 
�لعادلة  �لق�شية  �نو�عه حيث حتتل هذه  بكل  �لعربي  �الإع��الم  دور  تثمني 
و�ملنا�شرة  �ملتابعة  من  حقها  وتاأخذ  �الع��الم  ه��ذ�  م�شاحة  يف  كبري�  حيز� 
وبناء  �لكرمية  �حلياة  يف  �لفل�شطيني  �ملو�طن  حق  عن  و�ل��دف��اع  و�لك�شف 
عام  �أم��ني  كلمة  ختام  ويف   . �ل�شريف  �لقد�س  وعا�شمتها  �مل�شتقلة  دولته 
�جلامعة غادر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لقاعة يف 
على  وهناأوه  و�ل�شحافيني  باالإعالميني  حماطا  بدبي  حياة  غر�ند  فندق 

��شت�شافة دولة �الإمار�ت لهذ� �مللتقى �لعربي �ملتجدد.
�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي �شافح 
�ل�شحافيني و�الإعالميني ورحب بهم يف بلدهم �لثاين متمنيا لهم �لنجاح 
الأي  وم�شاندته  دعمه  �شموه  وموؤكد�  �ملنتدى  جل�شات  خالل  حو�ر�تهم  يف 
قر�ر �أو تو�شية يخرج فيها �ملنتدى ت�شب يف خدمة ق�شايا �الأمة �لعربية 
�لعادلة خا�شة ق�شايا �الإعالم و�الإعالميني وحريتهم يف �حلركة و�لتنقل 
و�لتعبري �حلر �لذي يخدم ق�شايا جمتمعاتنا �لوطنية خا�شة �الجتماعية 
بال  ت�شغل  �ل��ت��ى  �ل�شاعة  ق�شايا  م��ن  وغ��ريه��ا  و�لتعليمية  و�الق��ت�����ش��ادي��ة 

�ملو�طن �لعربي ال�شيما �لعي�س �لكرمي وفر�س �لعمل و�لتعليم.
و�أثنى �شموه على جهود ومثابرة �للجنة �لتنظيمية �لعليا للمنتدى برئا�شة 
�ل�شيدة منى غامن �ملري وم�شاعديها يف نادي دبي لل�شحافة و�لن�شر و�ملكتب 
�الإعالمي حلكومة دبي �لذين يبذلون جهود� م�شكورة من �أجل مل �شمل 
�الإعالميني �لعرب هنا على �أر�س بيت �لعرب دولة �الإم��ار�ت �حلبيبة ويف 

رحاب مدينة �حلياة و�حللم و�لفرح.

دائرة اأمن الدولة يف املحكمة االحتادية ت�ا�سل جل�ساتها 
يف ق�سية االنتماء اإىل التنظيم ال�سري غري امل�سروع

•• اأبوظبي-وام:
برئا�شة  �لعليا  �الحتادية  �ملحكمة  يف  �لدولة  �أم��ن  د�ئ��رة  و��شلت   .. �لتايل  �ل�شحفي  �لبيان  �لعدل  وز�رة  �أ�شدرت 
2013 لال�شتماع ملر�فعات �ملتهمني قي ق�شية  14 مايو  �لقا�شي فالح �لهاجري جل�شاتها �شباح �م�س �لثالثاء 

�النتماء �إىل �لتنظيم �ل�شري غري �مل�شروع.
وقد ح�شر جل�شة �م�س مبقر �ملحكمة يف �أبو ظبي 73 من �ملتهمني و12 من �ملتهمات كما ح�شرها 121 من �أهايل 
�ملتهمني و16 من ممثلي و�شائل �الإعالم و 6 من �أع�شاء منظمات �ملجتمع �ملدين من بينهم 4 من جمعية �الإمار�ت 
حلقوق �الإن�شان وو�حد من جمعية �الإمار�ت للحقوقيني و�لقانونيني بجانب و�حد من جمعية �الجتماعيني كما 
ح�شر �جلل�شة 6 من �ملحامني عن �ملتهمني و 5 من �أع�شاء �لنيابة �لعامة . ومن �ملقرر �أن تو��شل �ملحكمة جل�شاتها 

يومي �الثنني و�لثالثاء 20 و21 مايو �جلاري ل�شماع بقية �ملتهمني ومر�فعات �لدفاع. 

برقيات �سكر لرئي�س الدولة وحاكم ال�سارقة و�سيف بن زايد من جائزة االأ�سرة العربية 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان �ملقدرة يف دعم 
وتعزيز �آفاق �الأمن و�الأمان �الأ�شري بدولة �المار�ت �لعربية 
�ملتحدة و�لذي �أ�شبح مرجعية ح�شارية لكافة �الأمم و�لدول 
�لد�عية و�لر�عية �ىل �ل�شالم �الأ�شري و�لتعاي�س �ل�شلمي. 
فعاليات  ختام  ج��اء يف  �ل��ذي   � �مل��وؤمت��ر  يف  �مل�شاركون  وثمن 
 � بال�شارقة  �الأوىل  دورتها  يف  �لعربية  �الأ���ش��رة  جائزة  حفل 
جهود دولة �المار�ت يف عطائها �ملتميز جتاه �الأمن و�الأمان 
منظومة  على  �يجابيا  �أنعك�س  مم��ا  �الأ���ش��ري  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر 
�لعمل �الجتماعي. و�شاركت يف �ملوؤمتر �لعلمي �الأول جلائزة 
�الأ�شرة �لعربية وفود من دولة �الإمار�ت و�لكويت وفل�شطن 
وم�شر و�الأردن و�ل�شود�ن و�شوريا ولبنان و�ليمن و�لعر�ق 

و�ل�شعودية وتون�س و�ملغرب و�جلز�ئر وليبيا.

ح�����ش��اري��ا لرب�مج  وع��م��ق��ا  ب��ع��د�  �أ���ش��اف  �ل���ذي  م�شتحقيها 
�ملنظمة وكافة �ملبادر�ت �ال�شرية �اليجابية يف جمال �لعمل 
�المن  دعائم  و�ر���ش��اء  تعزيز  يف  و�شاهم  �خل��الق  �ملجتمعي 
�لعربية  �الأ���ش��رة  �أ���ش��رة منظمة  وثمنت  �ال���ش��ري.  و�الم���ان 
ممثلة يف جمل�س �أمناء جائزة �الأ�شرة �لعربية جهو �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي �لرفيعة 
ورفع   . للمجتمع  خدمة  �حل�شاري  �لتطور  خ��ارط��ة  على 
�مل�شاركون �أي�شا �أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير و�لعرفان �إىل 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق 
جمل�س �ل�����وزر�ء وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة ل��ت��ك��رم��ه ب��ح�����ش��ور حفل 
جائزة �الأ�شرة �لعربية وباركو� ل�شموه ح�شوله على �جلائزة 
وهو تكرمي القى �أهله. و�أ�شاد �مل�شاركون يف �ملوؤمتر بجهود 

•• ال�صارقة -وام:

�الأ�شرة  جل��ائ��زة  �الأول  �لعلمي  �مل��وؤمت��ر  يف  �مل�����ش��ارك��ون  رف��ع 
بال�شارقة  �لعربية  �الأ���ش��رة  منظمة  نظمته  �ل��ذي  �لعربية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �إىل مقام �شاحب  �شكر وتقدير  برقية  �م�س 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ملا يقدمه 
�شموه من جهود متو��شلة لتعزيز �لعمل �الأ�شري �خلالق 
باالإمار�ت. كما رفع �مل�شاركون يف �ملوؤمتر �أ�شمى �آيات �ل�شكر 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�ل��ع��رف��ان  و�لتقدير 
حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
يف  �لعربية  �الأ���ش��رة  جلائزة  �لكرمية  رعايته  على  �ل�شارقة 
على  �جل��ائ��زة  توزيع  حلفل  �شموه  وح�شور  �الأوىل  دورت��ه��ا 

حممد بن را�سد ي�ستقبل �سيخ االأزهر وي�ؤكد اأن 
التطرف لي�س من �سيم ديننا احلنيف

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل�������وزر�ء ح���اك���م دب����ي رع�����اه �هلل يف 
فندق غر�ند حياة بدبي �م�س على 
�لعربي  �الع�����الم  م��ن��ت��دى  ه��ام�����س 

�العالم يف ت�شحيح �شورة �ال�شالم 
يف �الأو�شاط �الأجنبية خا�شة جلهة 
رف���������س �ل���ت���ط���رف �ال�����ش����الم����ي يف 
�نتهاجه  �أو  �الآخ��ري��ن  م��ع  �لتعامل 
ك��و���ش��ي��ل��ة ل��ل��ت��ع��ب��ري ����ش���د �أم������ر ما 
�شيا�شي �أو �جتماعي �أو ديني �أو غري 
ذلك.  وثمن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
غاليا  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 

ح�شر �للقاء �شمو �ل�شيخ ماجد بن 
رئي�س  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
بدبي  و�ل����ف����ن����ون  �ل���ث���ق���اف���ة  ه��ي��ئ��ة 
و����ش���ع���ادة م���ن���ى ب���ن���ت غ�����امن �مل����ري 
�العالمي  للمكتب  �لعامة  �مل��دي��رة 
�مل�شوؤولني  وع��دد من  دبي  حلكومة 
�مل���ر�ف���ق ل�شيخ  �الأزه������ري  و�ل���وف���د 

�الزهر .

بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  وبح�شور 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم نائب 
�لدكتور  �ل�شيخ  ف�شيلة  دبي  حاكم 
�الأزهر  �شيخ  �لطيب  حممد  �أحمد 
�للقاء  خ����الل  وج�����رى  �ل�����ش��ري��ف. 
�لق�شايا  م����ن  ع�����دد  �����ش���ت���ع���ر�����س 
بق�شايا  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �الع���الم���ي���ة 
دور  تفعيل  و���ش��ب��ل  �ل��ع��رب��ي��ة  �أم��ت��ن��ا 

و�شيخ  �ل�����ش��ري��ف  �الزه�����ر  م���و�ق���ف 
�ملعتدلة  �ل��ط��ي��ب  �ل��دك��ت��ور  �الزه����ر 
و�مل�شلمني  �ال���ش��الم  ق�شايا  ح��ي��ال 
و�لعنف  �لتطرف  �أن  �شموه  موؤكد� 
ديننا  م���ب���ادىء  �أو  �شيم  م��ن  لي�شا 
�ال���ش��الم��ي �حل��ن��ي��ف �ل��ق��ائ��م على 
�لو�شطية و�لت�شامح و�لتعاي�س بني 
كل �الديان و�لطو�ئف وفهم �الآخر. 

اأكد اأن الأولوية يف الأزمة ال�سورية هي وقف نزيف الدم واللجوء للحوار 

حممد بن را�سد ي�ستقبل العربي ويطلع على اآخر تط�رات عملية ال�سلم
•• دبي-وام :

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �إط���ل���ع   
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل من 
معايل �لدكتور نبيل �لعربي �أمني 
على  �لعربية  �ل���دول  جامعة  ع��ام 
�آخر تطور�ت ملف عملية �ل�شالم 
بني �لفل�شطينيني و�ال�شر�ئيليني 
�جر�ها  �ل��ت��ي  �ملباحثات  ���ش��وء  يف 
وف����د جل��ن��ة �مل��ت��اب��ع��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف 
كريي  ج��ون  �ل�شيد  مع  و��شنطن 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  خارجية  وزي��ر 
�ل�شالم  مبادرة  ب�شاأن  �المريكية 

�لعربية .
ج��اء ذل��ك خ��الل �للقاء �ل��ذي مت 
�أم�س يف فندق جر�ند حياة بدبي 

���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�أك���د يف هذ�  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�أن دول���ة �الم�����ار�ت �شد  �ل�����ش��ي��اق 
ك���ل �أ����ش���ك���ال �ل��ع��ن��ف و�ل��ق��ت��ل من 
�شموه  ..م��ع��ت��رب�  ج���اءت  جهة  �أي 
�ل�شورية  �الأزم���ة  �الأول��وي��ة يف  �أن 
وقف  ه��ي  و�ملعار�شة  �لنظام  ب��ني 
نزيف �لدم �ل�شوري و�للجوء �ىل 
�حلو�ر بني كافة �الطر�ف �ملعنية 

باالأزمة .
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�ل��ت��ق��ى 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم كذلك 
منتدى  �ن����ع����ق����اد  ه���ام�������س  ع���ل���ى 
�لدكتور  معايل  �لعربي  �الع���الم 
�لزياين  ر����ش��د  ب��ن  عبد�للطيف 
لدول  �لتعاون  ع��ام جمل�س  �أم��ني 
�خل���ل���ي���ج �ل���ع���رب���ي���ة ون���خ���ب���ة من 
و�ل�شحافية  �العالمية  �لقياد�ت 

ف���ك���ر حم���م���د ب����ن ر�������ش�����د( حيث 
�أهمية هذ�  �ملحاورون على  �أجمع 
�لكتاب بالن�شبة للقياد�ت �لعربية 
ع��م��وم��ا و�ل��ق��ي��اد�ت �ل�����ش��اب��ة على 
ي�شيء  ح��ي��ث  �خل�����ش��و���س  وج����ه 
لهم �لطريق يف �الد�رة �حلكومية 
وغري �حلكومية و�لروؤية �لثاقبة 
من  �لقائد  على  وم��ا  للم�شتقبل 
وكيفية  مروؤو�شيه  جت��اه  و�جبات 
تعامله مع �الزمات بكافة �أ�شكالها 
حتددها  �لزعيم  �شخ�شية  �إن  �إذ 
ك���ي���ف���ي���ة ت���ع���ام���ل���ه م�����ع �الزم��������ات 

و�لتحديات.
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �ل مكتوم �أعرب عن �عتز�زه 
وتلقاها  ���ش��م��ع��ه��ا  �ل���ت���ي  ب��������االآر�ء 
)وم�شات  كتابه  يف  ماجاء  ب�شاأن 
كل  �ن  �شموه  ..معترب�  فكر(  من 

�جلامعة  ع��ام  و�أم���ني  �شموه  ب��ني 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور  �ل��ع��رب��ي��ة 
م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي و�شمو 
�ل�شيخ ماجد بن حممد بن ر��شد 
�لثقافة  هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  �آل 
و�ل���ف���ن���ون ب���دب���ي و����ش���ع���ادة منى 
�لعامة  �مل��دي��رة  �مل���ري  بنت غ��امن 
دبي  حلكومة  �العالمي  للمكتب 

وعدد من �مل�شوؤولني.
�شاحب  بني  �حلديث  تطرق  كما 
�ل�������ش���م���و ن����ائ����ب رئ���ي�������س �ل����دول����ة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
�لعربية �ىل  و�أم��ني عام �جلامعة 
�لدولية  و�جلهود  �ل�شوري  �مللف 
�ل�شورية  �مل�����ش��األ��ة  حل��ل  �مل��ب��ذول��ة 
و�لتدمري  �لقتل  عمليات  ووق��ف 

�لذي ت�شهده �شوريا .

حاورو�  �لذين  و�لعربية  �ملحلية 
�شموه بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
ب��ن حممد  م��اج��د  �ل�شيخ  و���ش��م��و 
منى  و�شعادة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
ق�شايا  م����ن  �ل���ع���دي���د  يف  �مل������ري 
يعي�شها  �ل��ت��ي  �ل��ر�ه��ن��ة  �مل��رح��ل��ة 
�ملتغري�ت  �لعربي يف ظل  �ملو�طن 
بع�س  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شية 
�لدول �لعربية وما �آل �إليه �لربيع 
و�إيجابيات  �إرها�شات  �لعربي من 
ال�شيما جلهة �ال�شتقر�ر �لد�خلي 
يف �مل��ج��ت��م��ع��ات �ل��ت��ي ���ش��ه��دت هذ� 

�لتطور ب�شلبياته و�إيجابياته.
�لكتاب  �ىل  �حل�����و�ر  ت��ط��رق  ك��م��ا 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أ�����ش����دره  �ل�����ذي 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي )وم�شات من 

ماجاء يف �لكتاب ماهو �إال خو�طر 
وجت�����ارب ع��اي�����ش��ه��ا وع��ا���ش��ه��ا منذ 
�لع�شكرية  �ل��ك��ل��ي��ة  م���ن  ت��خ��رج��ه 
يف ل��ن��دن م��ن��وه��ا ب��ا���ش��ت��ف��ادت��ه من 
�هلل  ب���اذن  ل��ه  للمغفور  م��ر�ف��ق��ت��ه 
تعاىل �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه 
رحالته  يف  ي���الزم���ه  ك����ان  �ل�����ذي 
وحله وترحاله على مدى �شنو�ت 

من  �شموه  ��شتفاد  و�أي�شا  طويلة 
م��ر�ف��ق��ت��ه �ل��د�ئ��م��ة ل��ل��م��غ��ف��ور له 
باذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ر��شد طيب 
�لزعيمان  ك����ان  ح��ي��ث  ث����ر�ه  �هلل 
�لتحديات  ي��ع��ي�����ش��ان  �ل����ر�ح����الن 
�شاعة  وك��ل  ي��وم  ك��ل  �شعبهما  م��ع 
جتاوز�  وحكمتهما  وب�����ش��ربه��م��ا 
و�ملعي�شية  �مل���ادي���ة  �ل��ع��ق��ب��ات  ك���ل 

و�الج���ت���م���اع���ي���ة و�الق���ت�������ش���ادي���ة 
و���ش��و�ه��ا ..م�����ش��ي��ف��ا ���ش��م��وه �نني 
ور��شد  ز�ي��د  �أي���دي  على  تتلمذت 
و�شقلت  ت���ع���اىل  �هلل  رح���م���ه���م���ا 
خربتي وجتربتي يف �حلياة حتى 
�أكون  ك��ي  و���ش��اع��دين  �هلل  وفقني 
و�شعبي  وطني  خدمة  على  ق��ادر� 

بكل تو��شع وفخر و�عتز�ز.
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�سندوق اأب�ظبي للتنمية يد�سن مبان جديدة باأكادميية ال�سيخ زايد الدولية يف باك�ستان
•• ا�صالم اأباد-وام:

�حتفلت �أكادميية �ل�شيخ ز�يد �لدولية يف باك�شتان �م�س بتد�شني م�شاكن 
ريا�شية  وم��ر�ف��ق  �الأج��ان��ب  و�مل��در���ش��ني  و�لطالبات  للطالب  منف�شلة 

�حتفاء باليوم �لعاملي لالكادميية.
ح�شر �الحتفال وفد من �شندوق �أبوظبي للتنمية برئا�شة �شعادة عادل 
�الد�رة  و�ع�شاء جمل�س  بال�شندوق  �لعمليات  عبد�هلل �حلو�شني مدير 
��شالم  يف  �لدولة  �شفري  نيابة عن  �ملزروعي  ر��شد  و�ل�شيد  لالكادميية 

�أباد وعدد من �ل�شفر�ء و�لدبلوما�شيني و�أولياء �الأمور.
�أع�شاء  من  وع��دد�  �لغفار  عبد  وف��اء  �الأكادميية  مديرة  �لوفد  و�إلتقى 

�الإد�رة وهيئة �لتدري�س.
متيزت  �لتي  �لنموذجية  �لطالب  �شكن  مباين  يف  بجولة  �لوفد  وق��ام 

�ملكانة �لدولية لالكادميية من خالل �حلفاظ على  �بر�ز  جهودهم يف 
م�شتو�ها �لتعليمي و�لثقايف و�لريا�شي.

�ملا�شية منذ  �الربعة  �لعقود  �ل�شندوق خالل  �أن�شطة  �شرحا عن  وقدم 
�أن �أ�ش�شها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان ويرعاها �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل وتو�لت 
�آل نهيان نائب رئي�س �لوزر�ء  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  بتوجيهات �شمو 
للتنمية.  �بوظبي  �شندوق  �د�رة  جمل�س  ورئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزير 
للتنمية  �ملو�تية  �لبيئات  �ل�شندوق تهدف �ىل خلق  �ن�شطة  �ن  و�أو�شح 
�مل�شتد�مة �لتي ميكن �أن توؤدي �إىل �لنمو و�ال�شتد�مة وتوجيه �الهتمام 
م�شاريع  م��ن  و����ش��ع��ة  جم��م��وع��ة  لتنفيذ  �ل��ت��م��وي��ل  عمليات  ت��ن��وي��ع  �ىل 
�لنامية.  �ل��دول  �حتياجات  تلبي  �لتي  �الإن�شانية  و�خل��دم��ات  �ل�شحة 
ولفت �حلو�شني �ىل �ن �لتعليم يعد حافز� رئي�شيا وعامال م�شاهما يف 

�ىل  �جل��دي��دة  �ال���ش��اف��ة  وه��ي  �ل�شباحة  وح��م��ام��ات  �ل��ر�ئ��ع  بت�شميمها 
�بوظبي  �شندوق  من  بتمويل  �أقيمت  �لتي  �الخ��رى  �لريا�شية  �ملر�فق 

للتنمية.
�لدر��شية  �ملر�حل  بكافة  �مللتحقون  �الكادميية  وطالبات  طالب  وق��دم 
�لثاين ع�شر عرو�شا فنية على م�شرح  من ريا�س �الطفال �ىل �ل�شف 
قاعة �الكادميية ز�خرة بالثقافات �ملتعددة وز�هية باالزياء و�لرق�شات 
عرو�س  خ��ت��ام  يف  ل��ه  كلمة  يف  �حلو�شني  و�أع����رب  �ل�شعبية.  و�الغ����اين 
�ل��ن�����ش��اط��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ري��ا���ش��ي��ة ع��ن ����ش���روره ل��ل��ت��و�ج��د ب��ني طالب 
�قامه  �لذي  �لتعليمي  �ل�شرح  وطالبات �الكادميية و�طالعه على هذ� 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان طيب �هلل ثر�ه عام 2003 
وهناأ  �لعامل.  �الكادميية يف  �ملوؤ�ش�شات  يناف�س قمة  وبات  �باد  ��شالم  يف 
على  �لتدري�س  وهيئة  �الد�رة  و�ع�����ش��اء  �الك��ادمي��ي��ة  م��دي��رة  �حلو�شني 

م�شاعدة �لدول �لنامية على حتقيق �لنمو �القت�شادي �مل�شتد�م و�حلد 
يف  �لغفار  عبد  وف��اء  �الكادميية  مديرة  قالت  جانبها  من  �لفقر.  من 
كلمتها �أن �أن�شطة �الكادميية �لتي حتتفل بيومها �لعاملي �لعا�شر تكت�شب 
�همية كبرية حيث جت�شد �مل�شتوى �لتعليمي و�لثقايف �لذي و�شلت �ليه 
�ىل جانب غر�س �لوعي و�لت�شامح و�حرت�م �لثقافات و�لتقاليد �ملتاأ�شلة 
 24 م��ن  �الأك��ادمي��ي��ة ت�شم طالبا  �أن  �ل���دول.. م�شرية �ىل  يف خمتلف 
جن�شية. وقدمت �ل�شكر الولياء �المور و�ع�شاء �الد�رة وهيئة �لتدري�س 
على جهودهم الجناح �ن�شطة �ليوم �لعاملي. وتقوم �الكادميية بن�شاطات 
�لذي  لالكادميية  �لعاملي  باليوم  �الحتفال  �أبرزها  �لعام  طيلة  متعددة 
جوهر  ويج�شد  �ل���دويل  بالتو�جد  و�ال���ش��ادة  للتعريف  ع��ام  ك��ل  يعقد 
�لتعليم  وم�شتوى  �لدولية  مبناهجها  تتميز  �لتي  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شة 

وكفاءة �الد�رة.

برعاية و ح�سور حممد بن را�سد

�سيف بن زايد يفتتح م�ؤمتر منظمة اجلمارك العاملية لتقنيات واإدارة احلدود واملنافذ 
•• دبي-وام:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و ح�����ش��ور  ب��رع��اي��ة 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل .. �ألقى 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
�الإمار�ت  �لد�خلية كلمة دولة  وزير 
�لعربية �ملتحدة يف موؤمتر ومعر�س 
لتقنيات  �لعاملية  �جل��م��ارك  منظمة 
و�إد�رة �حلدود و�ملنافذ ..�لذي بد�أت 
�أتالنت�س  ف��ن��دق  يف  �م�����س  جل�شاته 
دبي يف نخلة جمرية و�لذي ي�شتمر 
حتى �ل� 16 من �شهر مايو �جلاري. 
ح�شر �إفتتاح �جلل�شة.. �شمو �ل�شيخ 
مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب حاكم دبي و�شمو �ل�شيخ ماجد 

�لكلمة حر�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�شاحب  و�أخ��ي��ه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي رعاه 
�جلمارك  بقطاع  �الإهتمام  على  �هلل 
م��ن خالل  و�مل��ن��اف��ذ  و�إد�رة �حل���دود 
فر�س  توفري  و  كافة  �لدعم  �أ�شكال 
�ل�شقيقة  تبادل �خلرب�ت مع �لدول 
و�ل�شديقة حول �لعامل. ونوه �شموه 
�ملنافذ  و  ق��ط��اع �جل��م��ارك  ب��اأه��م��ي��ة 
و�أث��ره �ملبا�شر على �الأم��ن و�لتجارة 
و�ل�شياحة يف �لعامل .. م�شري� �إىل �أن 
جتربة دولة �الإمار�ت �ملتميزة يف هذ� 
�إجناز�ت  و  جناحات  حققت  �لقطاع 
كبرية من بينها نظام ب�شمة �لعني 
دولتنا  �أم��ن  حماية  يف  �شاهم  �ل��ذي 

بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س 
و�ل���ف���ن���ون يف دبي  �ل���ث���ق���اف���ة  ه��ي��ئ��ة 
�ل�شيباين  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  وم��ع��ايل 
م��دي��ر ع���ام دي�����و�ن ���ش��اح��ب �ل�شمو 
�أحمد  �شلطان  و���ش��ع��ادة  دب���ي  ح��اك��م 
�ملو�نىء  موؤ�ش�شة  رئي�س  �شليم  ب��ن 
و�ملنطقة �حلرة  دب��ي  و�جل��م��ارك يف 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ����رة  ع���ام 
يف دب��ي �إىل ج��ان��ب ع��دد م��ن روؤ�شاء 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�����دو�ئ�����ر  وم�����دي�����ري 
�حل��ك��وم��ي��ة و �خل��ا���ش��ة و�أك�����رث من 
�أل��ف �شخ�شية م��ن ع��دد م��ن �لدول 
�ل��ع��رب��ي��ة و�الأج���ن���ب���ي���ة �مل�����ش��ارك��ة يف 

�ملوؤمتر.  
�ل�شيخ �شيف بن  �لفريق �شمو  و�أك��د 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�ل����������وزر�ء وزي������ر �ل���د�خ���ل���ي���ة خالل 

غري  �الأ�شخا�س  م��ن  �لعديد  ومنع 
�مل����رغ����وب ب���ه���م م����ن ع���ودت���ه���م �إىل 
�أر��شيها.  عن  �إبعادهم  بعد  �لدولة 
ك��م��ا �أل���ق���ى ���ش��ع��ادة �أح���م���د ب���ن بطي 
�ملو�ينء  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
دب��ي كلمة �شكر فيها  و�جل��م��ارك يف 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ر��شد �آل مكتوم على رعايته �لكرمية 
هذ� �ملوؤمتر �لذي يعقد يف دورته �ل� 
و��شت�شافة  �الإم����ار�ت  دول���ة  يف   12
م��رة خ��ارج حدود  دب��ي الأول  مدينة 
�ملتحدة  و�ل��والي��ات  �ل��ي��ورو  منطقة 
�مل�شاركني  �ل��دول��ة  ب�شيوف  مرحبا 
�ل���ذي يعقد  �ل��ع��امل��ي  �مللتقى  ه��ذ�  يف 
حتت �شعار �حللول �لفعالة لتن�شيق 
ويبحث   .. و�مل��ن��اف��ذ  �حل����دود  �إد�رة 
على مدى ثالثة �أيام �إمكانية بلورة 
منظومة دولية جديدة الإد�رة تن�شيق 

�حل��دود و �ملنافذ و بناء تعاون د�ئم 
بني خمتلف دول �لعامل يف جماالت 
تبادل �ملعلومات و �خلرب�ت و�شمان 
منظمة  وروؤي���������ة  �أه���������د�ف  حت��ق��ي��ق 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق��رن �حلادي  �جل���م���ارك 
كويتو  �ل�شيد  وحت��دث  و�لع�شرين. 

�ل�����ش��ك��رت��ري �ل��ع��ام ملنظمة  م��ي��ك��وري��ا 
با�شم  �شكر  �ل��ع��امل��ي��ة..�إذ  �جل���م���ارك 
 .. دول��ة   100 �مل�شاركة من  �لوفود 
دولة �الإم��ار�ت قيادة و حكومة على 
��شت�شافتها هذ� �لتجمع �لدول �ملهم 
على �أر�س �لدولة و يف رحاب مدينة 

دبي �لتي �أثبتت كفاءة عالية و �شمعة 
طيبة يف �الأو�شاط �لعاملية يف جمال 
����ش��ت��خ��د�م��ات ت��ق��ن��ي��ة �مل��ع��ل��وم��ات يف 
قطاعي �جلمارك و�ملو�ينء..بجانب 
�مل����و�ينء  �إد�رة  يف  �مل��ت��م��ي��ز  جن��اح��ه��ا 

د�خل دولة �الإمار�ت وخارجها. 

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة

برنامج م�ؤ�س�سة خليفة للأعمال االن�سانية الغذائي يغطي معظم اأنحاء العا�سمة اليمنية
•• �صنعاء-وام:

خليفة  موؤ�ش�ش�شة  ب��رن��ام��ج  غطى 
لالأعمال  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي�������د  ب����ن 
مناطق  معظم  �لغذ�ئي  �الن�شانية 
�لعا�شمة �ليمنية �شنعاء حيث مت 
تو�شيل �الآف �ل�شالل �لغذ�ئية �ىل 
ع�شر�ت �الآالف من �الأ�شر �ليمنية 
و�لقرى  �ملديريات  يف  تعي�س  �لتي 
تنفيذ�  وذل��ك   .. للمدينة  �لتابعة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
بتخ�شي�س  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 
مو�د  ل�����ش��ر�ء  دره���م  مليون   500
�ليمنية  �ل�������ش���وق  م����ن  غ���ذ�ئ���ي���ة 
�لفقرية.  �الأ����ش���ر  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا 
وقال رئي�س فريق موؤ�ش�شة خليفة 
تتوىل  �ل��ت��ي  �الن�شانية  ل��الأع��م��ال 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ 
رئي�س �لدولة وفق برنامج غذ�ئي 

�مل�شاعد�ت  ب��ع��د  ت�شلها  مل  �ل��ت��ي 
�المار�تية يف باقي مناطق �ليمن. 
فريق  عمل  يقت�شر  مل  �أن���ه  وذك���ر 
�ل نهيان  ز�يد  موؤ�ش�شة خليفة بن 
ل��الع��م��ال �الن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى توزيع 
�ملحتاجة  �ال���ش��ر  ع��ل��ى  �مل�����ش��اع��د�ت 
ر�شد  �ىل  ذل��ك  تعدى  بل  فح�شب 
حيث  �الجتماعية  �حل��االت  بع�س 
�لرحمة  م��وؤ���ش�����ش��ة  �ل���ف���ري���ق  ز�ر 
للتنمية �الن�شانية يف �شنعاء و�لتي 
�اليتام وقدم  و�ي��و�ء  برعاية  تعنى 
���ش��ل��ة غذ�ئية  م��ائ��ة  �ل��ف��ري��ق  ل��ه��ا 
من  �ال�شا�شية  �مل���و�د  على  حتتوي 
و�لطحني.  و�ل�شكر  و�الرز  �لزيت 
و�ل����ت����ق����ى �ل�����وف�����د م�����ع م�������ش���وؤويل 
�ملوؤ�ش�شة و�الطفال �ليتامى وجتول 
يف مدر�شتهم و�طلع على �حو�لهم 
م�شوؤولون  و�أ���ش��اد   . و�حتياجاتهم 
وموؤ�ش�شات  جلان  وروؤ�شاء  مينيون 
�لتي  �ل��ق��ي��م��ة  ب��امل�����ش��اع��د�ت  مينية 

من جانبه �أكد �ل�شيد حممد ب�شري 
رئي�س �جلمعية �لتعاونية �لزر�عية 
يف  �ملحلي  �ملجل�س  �أم��ني  �ليمن  يف 
لعمل  �شباقة  �الم���ار�ت  �أن  �شنعاء 
�خلري يف كل مناطق �لعامل. وقال 
�الإمار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�شريح  يف 
تقدمها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اع��د�ت  �إن  و�م 
�آل نهيان  ز�يد  موؤ�ش�شة خليفة بن 
ل��الأع��م��ال �الإن�����ش��ان��ي��ة ح��ال��ي��ا �إىل 
�أول مكرمة  �ل�شعب �ليمني لي�شت 
�جلمهورية  �إىل  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة 
�الإمار�ت  �أن  �ىل  �ليمنية..م�شري� 
ز�يد  �ل�شيح  �ملغفورله  �أي���ام  ومنذ 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل 
ك���ل �لدعم  ل��ل��ي��م��ن  ق���دم���ت  ث�����ر�ه 
و�مل�شاند ة يف جميع �الأوقات �شو�ء 
يف متويلها لل�شدود مثل �شد مارب 
و�شد ح�شان يف �أبني و�شد �حلديدة 
�أرح����ب.  يف  �الآن  �مل��ن��ت��ظ��ر  و�ل�����ش��د 
و�أو�شح �أن �مل�شاعد�ت �حلالية �لتي 

م��ر�ح��ل..�إن��ه مت خالل  ينفذ على 
�ليومني �ملا�شيني توزيع �أكرث من 
غذ�ئية  �شلة   500 و  �آالف  ثالثة 
�لفقرية  �ليمنية  �الأ�شر  �آالف  على 
�شنعاء  يف  ح�شي�س  ب��ن��ي  م��رك��ز  يف 
�ل�شاد�شة  �ملرحلة  خ��الل  وذل��ك   ..
للموؤ�ش�شة  �لغذ�ئي  �لربنامج  من 
حتى  يتبق  مل  �أن���ه  �ىل  م�����ش��ري�   ..
يف  �ل���ف���ق���رية  �الأ�����ش����ر  ����ش���وى  �الآن 
ث������الث م���ن���اط���ق ه�����ي ب���ن���ي مطر 
وحليمة وهمد�ن .. و�شيتم �ي�شال 
قريبا  �ليها  �لغذ�ئية  �مل�����ش��اع��د�ت 
وبذلك ينتهي �لربنامج من توزيع 
�الأ�شر  ع��ل��ى  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  �ل�������ش���الل 
ومديرياتها..  �شنعاء  يف  �ملقيمة 
�آلية  و����ش���ع  مت  �أن������ه  �ىل  و�أ������ش�����ار 
�لدولة  �شفارة  مع  بالتعاون  عمل 
يف ���ش��ن��ع��اء و�جل����ه����ات �مل��ع��ن��ي��ة يف 
بقية  الي�����ش��ال  �ليمنية  �حل��ك��وم��ة 
�ملناطق  �ىل  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  �ل�������ش���الل 

مو�د غذ�ئية �شرورية . كما �أ�شارت 
�ل�شنيد�ر  �أح��م��د  مي�شون  �ل�شيدة 
�لرحمة  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير 
�إىل �أن �الإمار�ت قدمت لليمن على 
ة  و�مل�شاند  �لدعم  كل  �ل�شنني  مر 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إن  وق��ال��ت 
�آل نهيان .. ي�شري  خليفة بن ز�يد 
على نهج �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
�ل�شعب  �ىل  �مل�شاعد�ت  تقدمي  يف 
وبا�شم  با�شمها  و�أع��رب��ت   . �ليمني 
�مل�شرفات يف �ملوؤ�ش�شة و�أطفالها عن 
�الإمار�ت  لدولة  و�لتقدير  �ملحبة 
لوقوفها  �حل���ك���ي���م���ة  وق���ي���ادت���ه���ا 
با�شتمر�ر �إىل جانب �ملحتاجني يف 
كل مكان..كما �أ�شادت �مل�شرفات على 
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  بعمل  �الأي��ت��ام 
ز�يد �آل نهيان لالأعمال �الن�شانية 
وتوزيعها  �ليمنية  �جلمهورية  يف 
�ملحتاجة.  �الأ���ش��ر  على  �مل�شاعد�ت 

�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  تقدمها 
�ملتحدة لل�شعب �ليمني معربني عن 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لبالغ  تقديرهم 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل على  رئ��ي�����س 
�لتي  �لقيمة  �الن�شانية  �مل�شاعدة 
و�ملتمثلة  �ليمن  يف  بتنفيذها  �أم��ر 
ب�����ش��ر�ء م����و�د غ��ذ�ئ��ي��ة مب��ا يعادل 
500 مليون درهم وتوزيعها على 
وقالت  �ل��ف��ق��رية.  �ليمنية  �الأ���ش��ر 
�ل�شيدة فايزة مكرد �الأغربي �أمني 
للتنمية  �ل��رح��م��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع����ام 
برعاية  ت��ع��ن��ي  �ل���ت���ي  �الن�����ش��ان��ي��ة 
ت�شلمتها  �لتي  �لهدية  �الأي��ت��ام..�إن 
بن  موؤ�ش�شة خليفة  موؤ�ش�شتها من 
ز�يد �آل نهيان لالأعمال �الإن�شانية 
جاءت يف وقتها خا�شة مع �قرت�ب 
�لف�شيل حيث ينعم  �شهر رم�شان 
�الأطفال بهذه �ملو�د ال �شيما و�نها 
حت���ت���وي ع��ل��ى م��اي��ح��ت��اج��ون��ه من 

ه��ي ج���زء م��ن م��ك��رم��ات �الإم����ار�ت 
�ىل �ل�شعب �ليمني جاءت يف وقتها 
�ليمنية  �الأ����ش���ر  حت��ت��اج��ه��ا  ح��ي��ث 
ن��ظ��ر� ل��ل��ظ��روف �ل��ت��ي مي���رون بها 
يكنون  �ليمنيني  جميع  �ن  .و�ك���د 
�ملحبة و�لتقدير �ىل دولة �المار�ت 
�ىل  لوقوقها  �حلكيمة  وق��ي��ادت��ه��ا 
وحدته  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل��ي��م��ن  ج���ان���ب 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار   . و��شتقر�ره  و�منه 
�الإمار�ت  تقدمها  �لتي  �مل�شاعد�ت 
حاليا �شتحل م�شكلة �ال�شر �ليمنية 
�ملحتاجة خا�شة و�أن �شهر رم�شان 
�مل���ب���ارك ع��ل��ى �الأب�������و�ب ح��ي��ث هم 
بحاجة ما�شة لهذه �ملو�د �لغذ�ئية. 
و�أ�شاد �مل�شوؤول �ليمني مبا تقوم به 
�آل نهيان  ز�يد  موؤ�ش�شة خليفة بن 
وجهودها  �الن�����ش��ان��ي��ة  ل���الأع���م���ال 
�مل�����ش��اع��د�ت ع��ل��ى �الأ�شر  ت��وزي��ع  يف 
معاناتها  م��ن  للتخفيف  �لفقرية 

�حلياتية.
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اأولياء االأم�ر املتقاع�س�ن واخلدم وراء ظاهرة التحر�س اجلن�سي باالأطفال
هيئة الهلل ت�ا�سل تنظيم لقاءات واأن�سطة تعريفية 

للمتط�عني على م�ست�ى فروعها يف الدولة
•• راأ�ص اخليمة - الفجر 

جمعية  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ن������دوة  ك�����ش��ف��ت 
يف  �الجتماعية  للتنمية  �الإم���ار�ت 
ظاهرة  تفاقم  �أم�س  �خليمة  ر�أ���س 
�ل���ت���ح���ر����س �جل��ن�����ش��ي ب���االأط���ف���ال 
�ل�������ش���ن���و�ت �الأخ���������رية و�أل����ق����ت  يف 
�أولياء  ع��ل��ى  ذل���ك  يف  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة 

�المور �ملتقاع�شني وخدم �ملنازل .
 و�شرحت �لندوة �الأخطار �ملرتتبة 
�جل��ن�����ش��ي متهمة  �ل��ت��ح��ر���س  ع���ن 
�أول���ي���اء �الم����ور ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة يف ما 
يتعر�س له �أطفالهم من �لتحر�س 
�جلن�شي لكونهم ال يتقاع�شون عن 
�ل��رق��اب��ي �ملطلوب  ب��ال��دور  �ل��ق��ي��ام 
ي��وف��ر لهم �حل��م��اي��ة عالوة  �ل���ذي 
ع��ل��ى �ن���ه���م غ���ري ح��ري�����ش��ني على 
منها  يعاين  �لتي  �مل�شاكل  معرفة 
وب���ذل ج��ه��ود ملعاجلتها  �أط��ف��ال��ه��م 
�لندوة  �ألقت  كما  �ملثلى  بال�شورة 
�ملنازل  خ����دم  ع��ل��ى  ب��امل�����ش��وؤرول��ي��ة 
خ��ا���ش��ة �ل���الت���ي م���ن �ل��ف��ئ��ة غري 
�لثقافة  وذ�ت  ت��ع��ل��ي��م��ي��ا  �مل���وؤه���ل���ة 

�ملتدنية .
من  �لكثري  �ىل  �ل��ن��دوة  وتطرقت 
بالتحر�س  �خل���ا����ش���ة  �ل��ق�����ش��اي��ا 
مو�شحة �ن بع�شها ال يتم �الإبالغ 

•• اأبوظبي-وام:

هيئة  يف  �ملتطوعني  �إد�رة  تو��شل 
لقاء�ت  ت��ن��ظ��ي��م  �الأح���م���ر  �ل���ه���الل 
ت���ع���ري���ف���ي���ة و�أن���������ش����ط����ة ت���وع���وي���ة 
للمتطوعني  وتدريبية  وتثقيفية 
�لفروع  �ملنت�شبني للهيئة يف جميع 
جاهزيتهم  ل����رف����ع  �ل������دول������ة  يف 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  و�إر����ش���اء 
حممد  ر����ش��د  و���ش��رح  �ملجتمع.  يف 
يف  �ملتطوعني  �إد�رة  مدير  �لكعبي 
�للقاء�ت  �أن ه��ذه  �ل��ه��الل �الأح��م��ر 
ت�شتمر  �لتي  �لتدريبية  و�ل���دور�ت 
خالل �لفرتة من مطلع �شهر مايو 
يونيو  �شهر  نهاية  وحتى  �جل���اري 
�ملقبل تبث روح �لتكافل �الإجتماعي 
ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة �ل��ت��ط��وع ب��ني �أف����ر�د 
�ملجتمع الإيجاد و�قع حياتي �أف�شل 
د�خل  �ملجتمع  يف  �ل�شر�ئح  ملختلف 
�ل��دول��ة. و�أو���ش��ح �أن �ل��ه��دف منها 
�ملنت�شبني  �مل��ت��ط��وع��ني  م�����ش��ارك��ة 
�ل��ك��ث��ري م��ن �حلمالت  ل��ل��ه��الل يف 
�الإغ����اث����ي����ة و�ل������رب�م������ج �خل���ريي���ة 
و�الإن�شانية �لتي ينفذها �لهالل يف 
�لكثري من دول �لعامل. و�أ�شاف �أن 
�للقاء�ت و�لدور�ت تت�شمن حلقات 

نقا�س مع �ملتطوعني ملعرفة �آر�ئهم 
�لعمل  �آلية  لتطوير  ومقرتحاتهم 
و�إب����ر�ز دوره���م يف خ��دم��ة �ملجتمع 
بخدماتهم  و�ال�شتعانة  وتاأهيلهم 
�ل���ت���ي  �خل�����ارج�����ي�����ة  �مل�����ه�����م�����ات  يف 
�ملنكوبة  �ملناطق  يف  �لهيئة  تنفذها 
وع��ن��د ح���دوث �ل���ك���و�رث و�الأزم����ات 
�ملت�شررين  مل�����ش��اع��دة  و�ل����ط����و�رئ 
�ملتاأثرة  �مل��ن��اط��ق  يف  و�ل���الج���ئ���ني 
و�لنز�عات  �لطبيعية  ب��ال��ك��و�رث 
هيئة  �أن  �لكعبي  و�أك���د   . �مل�شلحة 
�ل��ه��الل �الأح��م��ر م��ن خ���الل �إد�رة 
�ل�شر�كة  دور  ت���ع���زز  �مل��ت��ط��وع��ني 
بينها  �ل��ق��ائ��م��ة  �الإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

وبني �لهيئات �لر�شمية وموؤ�ش�شات 
�لعديد  لتنفيذ  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع 
من �لفعاليات �ملو�شمية و�الن�شطة 
�الن�شانية  و�ملجتمعية  �ل��ت��وع��وي��ة 
و�أ�شاف  �لعام.  مد�ر  على  �ملختلفة 
�أهمية  تعطي  �ملتطوعني  �إد�رة  �أن 
ف����ائ����ق����ة ل����ل����رب�م����ج و�الأن���������ش����ط����ة 
و�لتدريبية  و�لتثقيفية  �لتوعوية 
و�ملنت�شبني  ملوظفيها  تعقدها  �لتي 
جاهزية  رف�����ع  �أج�������ل  م����ن  �إل���ي���ه���ا 
لثقافة  و�إر���ش��اء  �لهيئة  متطوعي 
حيث  �ملجتمع  يف  �لتطوعي  �لعمل 
�لدور  �ملتطوعني  ع��ات��ق  على  يقع 

�لكبري يف خدمة �أفر�د �ملجتمع.

خا�شة  جمتمعية  العتبار�ت  عنها 
�أحد  �ملتحر�س هو  �ذ� كان �لطرف 
�الأق��������ارب ك��م��ا ت�����ش��ري �ل���در�����ش���ات 
�أن  ع��ر���ش��ه��ا  �ل���ت���ي مت  �حل���دي���ث���ة 
%50 من عمليات �لتحر�س لدى 

�الأطفال منزلية .
وقال �لر�ئد عارف علي حممد من 
ب�شرطة  �جلرمية  من  �حل��د  �إد�رة 
�لدوريات  ق�شم  ورئي�س  دب��ي  ر�أ���س 
بديرة خالل �ملحا�شرة �لتي �ألقاها 
ث��اين بن  �أح��م��د  �لعقيد  نيابة ع��ن 
�لتي  �لتحر�س  عمليات  �أن  غليطه 

متعددة  �الأط���ف���ال  �شحيتها  ي��ق��ع 
�شرطة  �أج���رت���ه���ا  در�����ش���ة  وح�����ش��ب 
دب���ي م��وؤخ��ر� م��ن و�ق���ع �لبالغات 
�لذي  �لتحر�س  ف���اإن  تلقتها  �ل��ت��ي 
يقع على �الأطفال ي�شكل �لتحر�س 
%50 وي���ق���وم به  ن�����ش��ب��ة  �مل���ن���زيل 
�أف�����ر�د م��ن �أق�����ارب �ل��ط��ف��ل، بينما 
%40 يقع على �جلري�ن و�ملعارف 

و%10 هم �لغرباء .
وحتدث �ملحا�شر تف�شيال متناوال 
�لتحر�س  وم���������ش����ت����وي����ات  ط�������رق 
�ملتحر�شني  وو����ش���ائ���ل  �جل��ن�����ش��ي 

ل���الإي���ق���اع ب����االأط����ف����ال و�الأم����اك����ن 
�ل��ت��ي ي��ك��رث ب��ه��ا ذل���ك ودور �الآب���اء 
و�الأمهات يف وقوع هذه �العتد�ء�ت 
على �الأطفال وكيفية تال�شي ذلك 
م�����ش��ت��ق��ب��ال و�ل���ط���رق �ل���ت���ي ميكن 
��شتخد�مها ملعرفة تعر�س �لطفل 
�شمنها  وم���ن  �ل��ت��ح��ر���س  لعمليات 
�لهروب   : مثل  �شلوكية  ت�شرفات 
من �ملدر�شة ، �خلجل �الأجتماعي ، 
تدين �مل�شتوى �لتعليمي ، حماولة 
��شطر�بات  �آخ��ر،  بطفل  �لتحر�س 

�الأكل ، �خلوف و�حلزن .
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نهيان ي�سهد تخريج 990 طالبا وطالبة من الدفعة ال�سابعة بجامعة اأب�ظبي

نهيان بن مبارك يفتتح مركز الطب التكاملي بال�سعديات

مبقّره يف اأبوظبي، ويف مدر�سة اأبوعبيدة بن اجلّراح بعجمان

ال�طني لل�ثائق والبح�ث ينظم حما�سرتني يف اله�ية وال�الء واالنتماء 

•• اأبوظبي-وام: 

حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
رئي�س جمل�س  �لغربية  �ملنطقة  يف 
�شهد   .. �أب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  �أم���ن���اء 
م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل 
رئي�س  ن���ائ���ب  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
جمل�س �أمناء �جلامعة م�شاء �أم�س 
بتخريج  �جل��ام��ع��ة  �ح��ت��ف��ال  �الول 
خريجا   990 ت�شم  جديدة  دفعة 
649 من  ب��ي��ن��ه��م  وخ��ري��ج��ة م���ن 
ط��ل��ب��ة ب��ر�م��ج �ل��ب��ك��ال��وري��و���س من 
خريجي  م�����ن   130 ����ش���م���ن���ه���م 
�لعلوم  ب���ك���ال���وري���و����س  ب����رن����ام����ج 
و�الإد�رة �لع�شكرية و�لذي تطرحه 
�جلامعة بالتعاون مع كلية �لقيادة 
نخبة  �شمن  �مل�����ش��رتك��ة  و�الأرك�����ان 
�ملطروحة  �لع�شكرية  �لرب�مج  من 
�لقيادة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب��اجل��ام��ع��ة 
و341   .. �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة 
�ملاج�شتري  ب�����ر�م�����ج  ط���ل���ب���ة  م�����ن 
�لرب�مج  خريجي  من   12 وت�شم 

�لع�شكرية �ملطروحة باجلامعة.
ح�شر �الإحتفال �ل�شيخ �شلطان بن 
حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان و�ل�شيخ 
حم��م��د ب���ن ح���م���د�ن ب���ن ز�ي�����د �آل 
نهيان و�ل�شيخ ذياب بن حممد بن 
بن  ه���ز�ع  و�ل�شيخ  نهيان  �آل  ز�ي���د 
حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان و�ل�شيخ 
يا�س بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
و�ل�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط ب��ن ن��ه��ي��ان بن 
مبارك  و�ل�شيخ  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
نهيان  �آل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان  ب���ن 
وم���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة م��ي��ث��اء �شامل 
�ل�شام�شي وزير دولة ع�شو جمل�س 
�أب��وظ��ب��ي ومعايل  �أم���ن���اء ج��ام��ع��ة 
�خلييلي  خمي�س  م��غ��ري  �ل��دك��ت��ور 
مدير عام جمل�س �أبوظبي للتعليم 
و����ش���ع���ادة ع��ل��ي ���ش��ع��ي��د ب���ن حرمل 
جامعة  جمل�س  رئي�س  �ل��ظ��اه��ري 
�لركن  و�للو�ء  �لتنفيذي  �أبوظبي 
�ل�شعدي  �شامل  حممد  ر�شاد  طيار 

دعم  من  �شموه  يقدمه  ملا  �لعميق 
كبري ملوؤ�ش�شات �لتعليم بالدولة وملا 
يوؤكده د�ئما من حر�س �شديد على 
�الإعد�د �جليد و�ملتميز للخريجني 
قادرين  يجعلهم  مبا  و�خلريجات 
وم��وؤه��ل��ني متاما على �الإ���ش��ه��ام يف 
و�لتفاعل  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��ط��ور  رك���ب 
�الإي��ج��اب��ي و�ل��ه��ادف م��ع معطيات 
�حلا�شر وحتديات �مل�شتقبل كذلك 
�ل�شكر  بعظيم  �أتقدم  �أن  ي�شعدين 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  و�ل��ث��ن��اء 
�حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
يف �ملنطقة �لغربية ورئي�س جمل�س 
�أمناء جامعة �أبوظبي على رعايته 
�ل��د�ئ��م��ة ل��ه��ذه �جل��ام��ع��ة وجهوده 
�أجل  م��ن  بها  للنهو�س  �مل�شتمرة 
�الأمثل  �ل��ن��م��وذج  د�ئ��م��ا  ت��ك��ون  �أن 
�مللتزمة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 
ر�شالتها  حت��ق��ي��ق  يف  و�ل���ن���اج���ح���ة 
و�أه����د�ف����ه����ا يف خ���دم���ة �الإم�������ار�ت 
�أي�شا  و�أ���ش��ك��ر   . �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملجتمع وموؤ�ش�شاته  فعاليات  كافة 
�أبوظبي  جامعة  م��ع  تتعاون  �لتي 
لرب�جمها  و�لتاأييد  �لدعم  وتقدم 
� كما  �ل�������ش���و�ء  ع��ل��ى  وخ��ري��ج��ي��ه��ا 
�أ���ش��ك��ر ك��ذل��ك ك��اف��ة �أع�����ش��اء هيئة 
باجلامعة  و�ل��ع��ام��ل��ني  �ل��ت��دري�����س 
من  �لطيبة  جهودهم  لهم  مقدر� 
ه����ذه �جلامعة  ����ش���اأن  رف���ع���ة  �أج�����ل 
وت���ط���وي���ر �ل��ع��م��ل ب��ه��ا . و�أو����ش���ح 
�إن جامعة  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ  م��ع��ايل 
�لق�شري  ت��اري��خ��ه��ا  �أب��وظ��ب��ي رغ���م 
ق����د خ����رج����ت ح���ت���ى �الآن  ن�����ش��ب��ي��ا 
على  �حلا�شلني  م��ن  دف��ع��ات  �شبع 
و�ملاج�شتري  �لبكالوريو�س  درج��ات 
فيها  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س  تخ�ش�شات   �
حتى  تخ�ش�شا  ثالثني  قاربت  قد 
و�شلت تخ�ش�شات  �الآن على حني 
�ملاج�شتري �إىل �ثني ع�شر تخ�ش�شا 
�الآن  يدر�شون  طلبة  �أي�شا  هناك   �
�لدكتور�ه  درج���ة  ع��ل��ى  للح�شول 
�جلامعة  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  ول��ف��ت 
حت����ظ����ى ب����رت����ب����ة م����ت����ق����دم����ة بني 
جامعات �لدولة وجامعات �لعامل � 

�أو  فيه  ياأملون  ما  �إىل  ي�شلو�  كي 
يطمحون �إليه .وليعلمو� جيد� �أن 
�إليهم  بحاجة  وطنهم وجمتمعهم 
من  �مل�شتقبلي  عملهم  ي��ك��ون  و�أن 
هذ�  مل�شلحة  �جل���اد  �ل�شعي  �أج���ل 
�ل���وط���ن و�الإ�����ش����ر�ر �ل���د�ئ���م على 

تقدمه و�زدهاره.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا �أل��ق��ت �ل��ط��ال��ب��ة نور� 
خريجة  �حل��و���ش��ن��ي  ع��ب��د�ل��رح��ي��م 
�حلا�شب  وع���ل���وم  �ل��ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ة 
�ملعماري  �لتن�شيق  تخ�ش�س  �الآيل 
نيابة  ك��ل��م��ة  �أب���وظ���ب���ي  ب��ج��ام��ع��ة 
�لدفعة  ع��ن خ��ري��ج��ي وخ��ري��ج��ات 
ي�شرفني  ف��ي��ه��ا  ق���ال���ت  �ل�����ش��اب��ع��ة 
�أن  نيابة ع��ن زم��الئ��ي وزم��ي��الت��ي 
�لعرفان  �آي���ات  �أ�شمى  نرفع  نرفع 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل  و�الم���ت���ن���ان 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة - حفظه �هلل- و�أخيه 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
حكام  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهما 
�الإمار�ت و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
�آل نهيان ممثل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن 
رئي�س  �لغربية  �ملنطقة  �حلاكم يف 
جمل�س �أمناء جامعة �أبوظبي على 
توجيهات �شموهم ودعمهم مل�شرية 
ي�شهدها  �لتي  �حل�شارية  �لنه�شة 

وطننا �لغايل يف جميع �ملجاالت .
�إننا نفخر مبا  و�أ�شافت �حلو�شني 
ق��دم��ت��ه ل��ن��ا ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي من 
�إع�����د�د �أك���ادمي���ي وب��ن��اء م��ع��ريف يف 
وخمترب�تها  �ل��در����ش��ي��ة  ق��اع��ات��ه��ا 
�لتدريب  خ��الل  وم��ن  �لتطبيقية 
قطاع  م���وؤ����ش�������ش���ات  م����ع  �ل���ع���م���ل���ي 
�الأعمال يف �إمارة �أبوظبي و�لدولة 
ونعتز كثري� مبا ح�شلنا عليه من 
ه��ذه �جلامعة  و�لعلوم يف  �مل��ع��ارف 
�ل���وط���ن���ي���ة �ل����ت����ي جت�������ش���د �الأم������ل 

ق����ائ����د ك���ل���ي���ة �ل������دف������اع �ل���وط���ن���ي 
�إب���ر�ه���ي���م مدير  و�ل���دك���ت���ور ن��ب��ي��ل 
�لكليات  وع��م��د�ء  �أبوظبي  جامعة 
�لتدري�شية  �ل��ه��ي��ئ��ت��ني  و�أع�������ش���اء 
و�الإد�رية و�أولياء �أمور �خلريجني 

و�خلريجات.
وق�����ال م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك 
و�ل�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع نائب 
جامعة  �أم�����ن�����اء  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
مبنا�شبة  ك���ل���م���ت���ه  يف  �أب����وظ����ب����ي 
�أن  ع��ل��ى  �هلل  نحمد  �إن��ن��ا  �حل��ف��ل: 
ق��د حققت منذ  �أب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة 
جناحات  �الآن  وح��ت��ى  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 
�الآن  وت��ت��م��ت��ع  وم���ت���ع���ددة  ك���ث���رية 
ناجحة  كموؤ�ش�شة  طيبة  ب�شمعة 
للتعليم �لعايل بالدولة تنطلق يف 
م�شريتها من �لتوجيهات �حلكيمة 
�ل�شيخ  �ل���و�ل���د  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة � حفظه �هلل ورعاه � و�شموه 
�لتعليم  �أه��م��ي��ة  على  د�ئ��م��ا  ي��وؤك��د 
ودوره �حلا�شر و�ملرتقب يف حتقيق 
�إننا   � �لناجحة  �ملجتمعية  �لتنمية 
نفتخر ونعتز باأن هذه �لتوجيهات 
�ل�شحيح  طريقها  تاأخذ  �ل�شائبة 
وبذل  �لعمل  تطوير  يف  و�لو��شح 
�الأه����د�ف  لتحقيق  �جل��ه��ود  ك��اف��ة 
و�ل��غ��اي��ات �مل���رج���وة و�ل��ت��ي جت�شد 
ر�شالة �جلامعة وترتقي بها د�ئما 

وب�شفة م�شتمرة. 
�إنه يف هذ� �الإطار  و�أ�شاف معاليه 
�أرف�����ع  �أن  وي�������ش���رف���ن���ي  ي�������ش���ع���دين 
�آيات �ل�شكر  �أ�شمى  با�شمكم جميعا 
�لوالء  م��ع��اين  و�أ���ش��دق  و�لتقدير 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل  و�الح�������رت�م 
�ل���و�ل���د �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
حفظه   � �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
�أ�شجل  �أن  �أي�شا  ي�شعدين  كما  �هلل 
جزيل �ل�شكر وعظيم �لتقدير �إىل 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �الأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�مل�شلحة معرب� بذلك عن �متناننا 

�لهدف �الأ�شا�شي و�الأهم يف عملها 
ه���و �حل���ر����س ك���ل �حل���ر����س على 
�ملر�حل  جميع  يف  �لطالب  �إع���د�د 
و�ملتميز  �الأمثل  �الإعد�د  و�لرب�مج 
بدينه  يعتز  �شوي  �إن�شان  لتخريج 
ووطنه وقادته يحر�س على تر�ثه 
ع��ل��ى كل  ينفتح  وم��ب��ادئ��ه  وق��ي��م��ه 
جديد نافع وعلى كل ما فيه فائدة 
تنميته  على  يعمل  مب��ا  للمجتمع 
وب�شفة  و�����ش���ت���ق���ر�ره  وت���ط���وي���ره 
هذ�  يف  م��ع��ال��ي��ه  وق���ال   . م�شتمرة 
با�شم  �الآن  ي�شعدين  ف��اإن��ه  �الإط���ار 
جمل�س �أمناء �جلامعة �أن �أعلن لكم 
�أبوظبي:  جامعة  م��ن  يتخرج  �أن��ه 
ح�شلو�  مم���ن  �ل�����ش��اب��ع��ة  �ل��دف��ع��ة 
على درجة �لبكالوريو�س وعددهم 
649 خريجا وخريجة كما ت�شمل 
خريجا   341 �أي�شا  �لدفعة  ه��ذه 
وخ���ري���ج���ة م����ن �حل���ا����ش���ل���ني على 
متطلبات  �أكملو�  �ملاج�شتري  درجة 
درجاتهم  على  وح�شلو�  �ل��ت��خ��رج 
�إنه  و��شتحقاق.  ب��ج��د�رة  �لعلمية 
ملا يبعث على �ل�شرور حقا �أن هذه 
�لدفعة من �خلريجني ت�شم 142 
�لع�شكرية  �ل���رب�م���ج  م��ن  خ��ري��ج��ا 
بالتعاون  �جلامعة  تطرحها  �لتي 
مع �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة 
ه����وؤالء  م���ن   130 . وق����د ح�����ش��ل 
�خلريجني على بكالوريو�س �لعلوم 
ح�شل  بينما  �لع�شكرية  و�الإد�رة 
12 خريجا على درجة ماج�شتري 
�لب�شرية  �مل����و�رد  �إد�رة  يف  �ل��ع��ل��وم 
� وذل���ك ك��ل��ه مي��ث��ل �إ���ش��اف��ة نوعية 
ب��ني �جلامعة  �مل�����ش��رتك  ل��ل��ت��ع��اون 
و�ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة. وه���ن���اأ معايل 
�آل نهيان  �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
كلمة �إىل خريجي �لدفعة �ل�شابعة 
�أم�����وره�����م ووج�������ه لهم  و�أول������ي������اء 
للخريجني  �أود  فيها:  ق��ال  كلمة 
�لتخرج  يعتربو�  �أن  و�خل��ري��ج��ات 
ب���د�ي���ة ج���دي���دة وم���رح���ل���ة مهمة 
ي�شتعدو�  �أن  ع��ل��ي��ه��م  ح��ي��ات��ه��م  يف 
�أنف�شهم  ي���اأخ���ذو�  و�أن  مت��ام��ا  ل��ه��ا 
بامل�شوؤولية و�اللتز�م و�لعمل �جلاد 

•• ابو ظبي-الفجر:

�ف��ت��ت��ح م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان،  �آل  م���ب���ارك 
�مل��ج��ت��م��ع �شباح  و�ل�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة 
للطب  �أي������ه  �أن  دي  م���رك���ز  �م�������س 
جزيرة  يف  و�ال���ش��ت�����ش��ف��اء  �لتكاملي 
�ل�����ش��ع��دي��ات و�ل����ذي ي��ع��د �الول من 

نوعة يف �ملنطقة.
�مام  �لقاها  كلمة  يف  معاليه  وق��ال 
�لقيادة  ظ��ل  �ن��ه يف  �الف��ت��ت��اح  حفل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
قوي  وب��دع��م   ، �هلل  �ل��دول��ة حفظه 
وتوجيه من �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي ، نائب 
�مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �الأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
نظام  ت��ط��وي��ر  �إىل  �أب��وظ��ب��ي  ت�شعى 
ممتاز  وب�����ش��ك��ل  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
مو�طنيها  الحتياجات  باال�شتجابة 

ومكافحة  �ال���ش��ت�����ش��ف��اء  ع���الج���ات 
�ل�شيخوخة و�الأمر��س �ملزمنة.

بان  �ل���ق���ول  �يل  م��ع��ال��ي��ه  وخ��ل�����س 
لل�شياحة  وج��ه��ة  ت�����ش��ك��ل  �أب���وظ���ب���ي 
�شم�س  من  بها  تتمتع  ملا  �لعالجية 
م�����ش��رق��ة ع��ل��ى م�����د�ر �ل���ع���ام وج���زر 
وو�حات  �شا�شعة  و�شحر�ء  طبيعية 
تقاليد  م��ن  ع��ري��ق  و�إرث  خ�����ش��ر�ء 
جانب  �إىل  �الأ����ش���ي���ل���ة  �ل�����ش��ي��اف��ة 
�أك����رث �مل����دن �أمناً  �خ��ت��ي��اره��ا ك��اأح��د 
كما   ، �الأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  يف منطقة 
�أن���ه���ا ت��ت��م��ي��ز ب��ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة حديثة 
و�ملن�شاآت  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �مل���ر�ف���ق  م��ن 
�لفاخرة،  و�مل��ن��ت��ج��ع��ات  �ل��ف��ن��دق��ي��ة 
و�شبكة و��شعة من �لرحالت �جلوية 

تربطها بالعامل. 
 ح�����ش��ر ح��ف��ل �ف��ت��ت��اح �مل��رك��ز �لذي 
متلكه موؤ�ش�شة دي �ن �يه �المريكية 
�أبوظبي  هيئة  م�����ش��وؤويل  م��ن  ع���دد 
�حمد  و�ل�شيد  و�لثقافة  لل�شياحة 

�أبوظبي لل�شياحة و �لثقافة و�شركة 
�ل�شياحي  و�ال���ش��ت��ث��م��ار  �ل��ت��ط��وي��ر 
ل��دع��م��ه��م��ا �مل��ت��و����ش��ل م���ا ����ش��ه��م يف 

جعل هذه �لروؤية حقيقة و�قعة. 
حفل  يف  كلمته  يف  ق��ائ��ال  و�����ش���اف 
�الفتتاح �ن �ملركز يب�شر بعهد جديد 
من �لرعاية �ل�شحية �ل�شخ�شية يف 
�مل��ن��ط��ق��ة م���ن خ���الل حت��وي��ل طرق 
�ل��ع��الج �مل��ع��روف��ة م��ن ع��الج �ملر�س 
من  ت���ك���ام���ل���ي  من�������وذج  �إىل  ف���ق���ط 
�لرعاية �لوقائية للقرن 21 لعالج 
منط  و�إد�رة  �مل���زم���ن���ة،  �الأم����ر������س 

�حلياة و�ل�شيخوخة �ل�شحية .
وق���ال �ن��ه �ع��ت��ب��ار� م��ن �ل��ي��وم با�شر 
�شانت  م��ن��ت��ج��ع  يف  �ل����و�ق����ع  �مل���رك���ز 
عمله  �ل�شعديات  بجزيرة  ريجي�س 
�أع��ل��ى م�شتوى  ب��ت��وف��ري  و���ش��ي��ق��وم   ،
من خدمات �لرعاية �ل�شحية �لتي 
ي�����ش��رف ع��ل��ي��ه��ا ف���ري���ق م���ن �ف�شل 
خمتلف  يف  �الم���ريك���ي���ني  �الط���ب���اء 

و�ملقيمني فيها. 
�ملركز يجئ  �ن هذ�  و�عترب معاليه 
�حل���ك���وم���ة علي  ح���ر����س  �ط������ار  يف 
�لعالج  م����ن ط�����رق  �مل����زي����د  ت���وف���ري 
�حلديثة للنهو�س بالنظام �ل�شحي 
يف �م���ارة �ب��وظ��ب��ي ودول���ة �الم���ار�ت 

عموما .
�ل�شعديات  ج��زي��رة  �ن  �يل  و�����ش���ار 
هذ�  الإن�شاء  �ملثالية  �لوجهة  ُتعترب 

�ملركز �لعاملي �ملرموق. 
يطرح  �ن  �مل����رك����ز  ه�����ذ�  �ن  وق������ال 
�لعالجية  لل�شياحة  فريد�ً  منوذجاً 
حياة  �أ���ش��ل��وب  و�إد�رة  و�ال���ش��ت�����ش��ف��اء 
�شحي باالعتماد على منهج �شامل.

تطمح  �لتي  �ل�شركة  ب��روؤي��ة  و����ش��اد 
للرعاية  للتميز  م��رك��ز  �إن�����ش��اء  �إىل 
�ل�����ش��ح��ي��ة و�ال���ش��ت�����ش��ف��اء يف دول���ة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة من خالل 
�خلدمات  م��ع��اي��ري  �أرق������ى  ت���ق���دمي 
�الأم����ري����ك����ي����ة يف جم���ال  �ل���ط���ب���ي���ة 

و�لت�شويق  �د�رة  م��دي��ر   ، �ل��ف��ه��ي��م 
و�ال�شتثمار  �ل��ت��ط��وي��ر  ���ش��رك��ة  يف 
�ل�����ش��ي��اح��ي و�ع�����ش��اء جم��ل�����س �د�رة 
�مل����رك����ز �ل���ط���ب���ي وف����ري����ق �الط���ب���اء 
�ل��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه وح�����ش��د م���ن رجال 

�العمال.
�ملركز  �ق�����ش��ام  م��ع��ال��ي��ه يف  وجت����ول 
�حلديثة  �لعالج  ط��رق  �يل  وتعرف 
وغ����رف �ال���ش��ت�����ش��ف��اء و����ش��ت��م��ع �يل 
����ش���رح م����ن �الط����ب����اء �ل���ع���ام���ل���ني يف 
�لتكاملي  �لعالج  طرق  حول  �ملركز 

و�ال�شت�شفاء.
م���ن ج��ان��ب��ه �����ش���اد �ل���دك���ت���ور ن�شيم 
�الإد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ������ش����رف 
�ن  دي  ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س 
�ي���ه ب��رع��اي��ة م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ نهيان 
الفتتاح هذ� �ملركز �لهام مما مكننا 
�أول  �إن�����ش��اء  روؤي��ت��ن��ا يف  م��ن حتقيق 

مركز من نوعة يف �أبوظبي . 
لهيئة  وتقديره  �شكره  عن  و�ع��رب 

•• ابوظبي-الفجر:

�أك����رث م���ن م��ائ��ت��ي ط��ال��ب وطالبة 
ب��ن �جلر�ح  �أب��وع��ب��ي��دة  يف م��در���ش��ة 
�خلا�شة يف عجمان تابعو� باهتمام 
�لهوية  ب��ع��ن��و�ن:  ك��ب��ري حم��ا���ش��رة 
و�لوالء و�النتماء .. قيم وطنية عليا 

و�لثانوية يف دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة.

�ألقاها  �لتي  �ملحا�شرة  رك��زت  وقد   
�ل�شيادي  �ل��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د  �ل��ب��اح��ث 
بالهوية  �ملتمّثل  �لوطني  �ملثّلث  يف 
و�ل���والء و�الن��ت��م��اء، و�أك���دت �أهمّية 
حتقيق  يف  �ل����ث����الث  �ل���ق���َي���م  ه�����ذه 

م�شتمدة  و�شو�هد  و�شور  وبوثائق 
�لعظماء  �لرجال  و�أق��و�ل  من �شري 
م�شرية  ع���ل���ى  ح����اف����ظ����و�  �ل�����ذي�����ن 
�الحت��اد �لظافرة.  وجت��در �الإ�شارة 
لدعوة  ����ش��ت��ج��اب  �مل���رك���ز  �أن  �إىل 
م��در���ش��ة �أب��وع��ب��ي��دة ب��ن �جل����ر�ح يف 
هذه  تنظيم  ف��ك��ان  عجمان؛  �إم���ارة 

�هتماماته  �إط�������ار  يف  �مل���ح���ا����ش���رة 
وطنية  وفعاليات  �أن�شطة  بتنظيم 
متما�شك  جمتمع  بناء  �إىل  تهدف 
وتر�ثه،  وت���اري���خ���ه  ب��ه��وي��ت��ه  ي��ع��ت��ّز 
وغ���ر����س ح���ب �ل���وط���ن ل����دى جيل 
و�ملحافظة  �إليه،  و�النتماء  �ل�شباب 

على �إجناز�ته.

، وياأتي هذ� �لن�شاط يف ظل �لنجاح 
�لربنامج  ي��ح��ق��ق��ه  �ل����ذي  �ل��و����ش��ع 
�لوطني �لتعليمي للمركز �لوطني 
ل���ل���وث���ائ���ق و�ل����ب����ح����وث: )وط����ن����ي.. 
ه��وي��ت��ي ووالئ����ي و�ن��ت��م��ائ��ي( �لذي 
�لوطنية  �لتن�شئة  تعزيز  ي�شتهدف 
�الإعد�دية  �ملرحلتني  ط��الب  ل��دى 

وحماية  �ل���������ش����احل����ة،  �مل����و�ط����ن����ة 
م��ك��ت�����ش��ب��ات �ل����دول����ة، وت��ع��زي��ز روح 
تدعيم  ومت  �أبنائها،  ب��ني  �لتالحم 
�أف�����ك�����ار �مل���ح���ا����ش���رة مب���ق���اط���ع من 
خالدة  كلمات  َحَوت  وثائقية  �أفالم 
ل��ل��ق��ائ��د �مل��وؤ���ش�����س �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن 
ثر�ه،  �هلل  طّيب  نهيان،  �آل  �شلطان 

و�إ�شر�قه �مل�شتقبل وهي تخطو بنا 
نحو تعليم يو�كب �لع�شر ويتفاعل 
مع م�شتحدثاته �لتقنية و�لعلمية. 
ب��ح��ر���س �جل��ام��ع��ة على  ك��م��ا نعتز 
�أرقى  وف���ق  تعليمية  بيئة  ت��وف��ري 
يجعلها  م��ا  وه��و  �لعاملية  �مل��ع��اي��ري 
و�لثقايف  �لفكري  للتنوع  منوذجا 
بني  �حل�شاري  للتو��شل  وج�شر� 
�لعربية  �الإم������ار�ت  دول���ة  جمتمع 

�ملتحدة وخمتلف �أنحاء �لعامل .
و�أكدت �حلو�شني �أن كلمات �ل�شكر 
�شمو  حر�س  �أم��ام  متو��شعة  تقف 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
ع��ل��ى رع���اي���ة ه����ذ� �حل���ف���ل وقالت 
هذه �لرعاية �لتي نعتربها و�شاما 
فوق �شدورنا نعتز به يف م�شريتنا 
�لعلمية و�لعملية ف�شكر� ل�شموكم 
و�ل�شكر  �ل�����رع�����اي�����ة  ه�������ذه  ع����ل����ى 
مو�شول �إىل �أ�شرة جامعة �أبوظبي 
و�إىل �أولياء �أمورنا و�إىل موؤ�ش�شات 
�ملجتمع �لتي ترتبط مع �جلامعة 
هوؤالء  فاإىل  �إ�شرت�تيجية  ب�شر�كة 

جميعا نتوجه بالعرفان .
وت�شمن �حلفل عر�س فيلم م�شور 
�الأكادميية  �مل�����ش��رية  ت��ط��ور  ت��ن��اول 
�أبوظبي ويف ختام �حلفل  جلامعة 
قام معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �أل 
رئي�س  ن���ائ���ب  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
�أبوظبي  ج��ام��ع��ة  �أم���ن���اء  جم��ل�����س 
وت�شليمهم  �خل��ري��ج��ني  ب��ت��ك��رمي 
�شعادة  بح�شور  �ل��ت��خ��رج  ���ش��ه��اد�ت 
�لظاهري  ح��رم��ل  ب��ن  �شعيد  علي 

�أبوظبي  ج��ام��ع��ة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لتوفيق يف  �لتنفيذي متمنيا لهم 

خدمة �لوطن.
ذي��اب بن حممد  �ل�شيخ  ت�شلم  كما 
ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ���ش��ه��ادة تخرج 
ق��ري��ن��ت��ه �ل�����ش��ي��خ��ة ل��ط��ي��ف��ة بنت 
حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �حلا�شلة 
على درجة �لبكالوريو�س يف �الآد�ب 
�متياز مع مرتبة  بتقدير  و�لعلوم 

�ل�شرف.
وب��ع��د ذل���ك ق���دم ���ش��ع��ادة ع��ل��ى بن 
ح����رم����ل ر����ش���ال���ة ����ش���ك���ر وع����رف����ان 
�آل  �ل�شيخ نهيان بن مبارك  ملعايل 
�جلامعة  �أ�شرة  من  تقدير�  نهيان 
ح���ف���ل تخرج  م��ع��ال��ي��ه  ل��ت�����ش��ري��ف 
تف�شل  ك���م���ا  �ل�������ش���اب���ع���ة  �ل���دف���ع���ة 
جماعية  ���ش��ورة  بالتقاط  معاليه 

مع خريجي �لدفعة.
وع���ق���ب �حل���ف���ل �أك�����د ���ش��ع��ادة علي 
رئي�س  �لظاهري  �شعيد بن حرمل 
�أبوظبي �لتنفيذي  جمل�س جامعة 
ب���رع���اي���ة �شمو  �ع����ت����ز�ز �جل���ام���ع���ة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
�لغربية  �ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
جامعة  �أم�����ن�����اء  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�ل�شيخ  م��ع��ايل  وت�شريف  �أب��وظ��ب��ي 
وزير  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
جامعة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�إىل  م�شري�  �حلفل  لهذ�  �أبوظبي 
�أن �جل��ام��ع��ة ب��ذل��ت ج��ه��ود� كبرية 
وتاأهيلها  �ل��دف��ع��ة  ه���ذه  �إع����د�د  يف 
بها  تاأخذ  �لتي  �ملعايري  �أرق��ى  وفق 

�ملوؤ�ش�شات �ملرموقة يف �لعامل حيث 
�شمت �لدفعة �ل�شابعة عدد� كبري� 
من �لكو�در �ملتخ�ش�شة يف جماالت 
�شوق  يحتاجها  وتطبيقية  علمية 
�لعمل وتعد �إ�شافة نوعية لقاعدة 
�لتنمية �لب�شرية يف �إمارة �أبوظبي 

و�لدولة.
�لدفعة  �أن  �إىل  حرمل  �ب��ن  ولفت 
�أي�����ش��ا جمموعة  ت�����ش��م  �ل�����ش��اب��ع��ة 
�لع�شكريني  �ل��ط��الب  م��ن  ج��دي��دة 
بكالوريو�س  برنامج  خريجي  من 
و�لذي  �لع�شكرية  و�الإد�رة  �لعلوم 
تطرحه �جلامعة بالتعاون مع كلية 
و�لذي  �مل�شرتكة  و�الأرك��ان  �لقيادة 
�لقو�ت  �شباط  �إع���د�د  �إىل  يهدف 
�مل�شلحة الأن يكونو� قادة ع�شكريني 
�لع�شكرية  ب���ال���ع���ل���وم  م�����زودي�����ن 
و�ل�شيا�شة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  و�مل���ع���رف���ة 
�لعلمية  و�الأدو�ت  و�الإ�شرت�تيجية 
�لبحثية  و�مل��ه��ار�ت  و�لتكنولوجية 
و�الإد�ري���������ة و�ل��ل��غ��وي��ة م���وؤك���د� �أن 
تعاون �جلامعة يف �إعد�د وت�شميم 
وتنفيذ �لربنامج مع كلية �لقيادة 
مبادرة  يتعرب  �مل�شرتكة  و�الأرك���ان 
ب���ك���ل م����ا حتمله  ر�ئ��������دة  وط���ن���ي���ة 
حتر�س  حيث  دالالت  م��ن  �لكلمة 
�جلامعة على �لتعاون مع موؤ�ش�شة 
وط���ن���ي���ة ع��ظ��ي��م��ة م���ث���ل �ل���ق���ي���ادة 
ما  وه���و  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة 
ي��رتج��م ر���ش��ال��ة و�أه������د�ف جامعة 
تاأخذ  وطنية  كموؤ�ش�شة  �أب��وظ��ب��ي 
باأرقى �ملعايري �لعاملية يف �لتدريب 

و�لبحث �لعلمي وخدمة �ملجتمع.

�ملجاالت.
�ول  �ي������ه  �ن  دي  م����رك����ز  وي���ع���ت���رب 
�ملنطقة حيث  ن��وع��ه يف  م��ن  م��رك��ز 
���ش��ي��وف��ر م�����ش��ت��وى خ���دم���ات طبية 
على  �شيعتمد  �ذ  متكاملة  �مريكية 
ومنط  و�لوظيفي  �لتكاملي  �لطب 
�حل��ي��اة يف ع��الج �الأم��ر����س �ملزمنة 

و�ل�شيخوخة.
وي��ق��ع �مل���رك���ز د�خ����ل جم��م��ع �شانت 
ريجي�س �لفاخر بجزيرة �ل�شعديات 
ي��ق��دم جم��م��وع��ة متطورة  و����ش���وف 
�ل�شخ�شية  م��ن ط��ب من��ط �حل��ي��اة 
�لقلب  مل��ر���س  ���ش��ام��ل  ع���الج  ي�شمل 
و�الأوع������ي������ة �ل����دم����وي����ة، و�ل���وق���اي���ة 

ومتالزمة  �ل�����ش��ك��ري  م���ر����س  م���ن 
�لوزن  وف��ق��د�ن  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لتمثيل 
�المر��س  م���ن  وغ���ريه���ا  �ل�����ش��ح��ي 
عدد  توفري  �إىل  �إ�شافة  و�لعو�ر�س 
�لتكميلية ومكافحة  �لعالجات  من 
جتديد  وع�����الج�����ات  �ل�����ش��ي��خ��وخ��ة 

�لعقل و�جل�شم و�لروح.

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ عبله خليل 
�الردن   - د�ود   �ب��ر�ه��ي��م 
�شفره  �جلن�شية   -ج��و�ز 
     )325339( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/9985006

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل�������دع�������و/ خم���ت���ار 
�شاكر-  ح�شن  غ��الم  �حمد 
ب����اك���������ش����ت����اين �جل���ن�������ش���ي���ة    
-ج�����������������و�ز �������ش������ف������ره رق������م 
�شادر       )1152441(
ب��اك�����ش��ت��ان م���ن يجده  م���ن 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/6172224

فقدان جواز �سفرت
حممد  �مل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
ح�شني  حم��م��د  م��ي��ا  �شهيل 
علي  - بنغالدي�س �جلن�شية    
-ج�����������������و�ز �������ش������ف������ره رق������م 
)683998(      من يجده 
�قرب  �ىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
�و�ل�شفارة  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

بنغالدي�س م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
�مل����دع����و/ جهاجنري  ف���ق���د  
هور�ن علي    - بنغالدي�س 
�جل��ن�����ش��ي��ة    -ج����و�ز �شفره 
رقم )438760(      من 
ت�شليمه  ب�����رج�����اء  ي����ج����ده 
�شرطة  م���رك���ز  �ق�����رب  �ىل 
بنغالدي�س  �و�ل���������ش����ف����ارة 

م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و/ بيرت مكاى  ف��ق��د  
لوف   - بريطانيا �جلن�شية   
-ج�����������������و�ز �������ش������ف������ره رق������م 
)705334534(�شادر 
من بريطانيا    من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/2332543

فقدان جواز �سفرت
�حمد  �ملدعو/ عو�شه  فقد  
�ل�شومال  ف��ارح  -  عبد�هلل 
�جل��ن�����ش��ي��ة   -ج�����و�ز �شفره 
)182048(�شادر  رق���م 
م��ن �الم�����ار�ت    م��ن يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/5714155

فقدان جواز �سفرت
�شريين  �مل������دع������و/  ف����ق����د  
�جلن�شية    ك���ن���د�   - ع����ل����ي   
-ج�����������������و�ز �������ش������ف������ره رق������م 
من  )545459(�شادر 
�الم��ار�ت    من يجده عليه 
رقم       ب��ت��ل��ي��ف��ون  �الت�������ش���ال 

050/1119611

فقدان جواز �سفرت
�يولينيا  �مل����دع����وة/  ف���ق���دت  
ب���ار����ش���ي���ن���ا ب����ي����ج����ري�ن����و      - 
�ل��ف��ل��ب��ني �جل��ن�����ش��ي��ة   -ج���و�ز 
)1123606( رقم  �شفرها 

�����ش����ادر م����ن �ل���ف���ل���ب���ني    من 
يجده عليه �الت�شال بتليفون 
رقم      050/6625449

وزارة التنمية والتعاون الدويل تنظم حلقة نقا�سية ح�ل اآليات تن�سيق امل�ساعدات الأفغان�ستان
و�لتن�شيق  وتوزيعها  و�مل�شاعد�ت  �مل�شاريع  يخ�س  �أفغان�شتان..فيما  يف 
مع منظمات �الإغاثة �لدولية يف �أفغان�شتان . و حققت �للجنة �لعديد 
�ملوؤ�ش�شات �الإمار�تية  �لتي و�جهت بع�س  �مل�شاكل  من �الجناز�ت وحل 
منها  �الن��ت��ه��اء  ومت  �للجنة  تابعتها  حيث  �مل��ت��ع��رثة  �مل�شاريع  وتكملة 
يف  �ل��ط��ري��ق  م�����ش��روع  تنفيذ  ومتابعة  ق��ن��ده��ار  م��ط��ار  ت�شليم  و�شملت 
�شم�شة  �ل�شيخة  وم��رك��ز  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لتعزيز  برنامج  وتد�شني  هملند 
لالأيتام و�لوقف و�ملرحلة �لثانية مل�شروع مدينة �ل�شيخ ز�يد للمعاقني 
�مل�شاعد�ت  �أجمايل  �أن  يذكر  وغريها.  �لنف�شية  �الأمر��س  وم�شت�شفى 
حتى   2009 من  �لفرتة  خالل  الأفغان�شتان  �الإم���ار�ت  وجهتها  �لتي 
مليون  ر267   3 دره��م  مليون   981 7ر  نحو  �ىل  و�شلت   2012

دوالر . 

معمقة  خلفية  �أعطاء  مع  تو�جهها  �لتي  و�ل�شعوبات  �للجنة  ن�شاط 
و�الإمنائية  �الإن�شانية  للم�شاعد�ت  �لد�ئمة  �للجنة  ودور  �أهد�ف  حول 
�أهم �لتحديات و�ل�شعوبات  �أفغان�شتان و�الإجن��از�ت �ملحققة و�أي�شا  يف 
�لتي و�جهتها �للجنة و�لدرو�س �مل�شتفادة و�لتو�شيات. و�أكدت �جلهات 
لتن�شيق  �حلاجة  �أهمية  على  �الإمار�تية  �الإن�شانية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملانحة 
�أن�شطتها يف �فغان�شتان ملا حتتويه هذه �لدولة من بيئة عمل معقدة 
ب�شبب �لظروف �المنية �لتي متر بها ومبا ي�شهم ذلك �لتن�شيق يف �حلد 
من �حتماالت تكر�ر �مل�شروعات وزيادة تاأثري �مل�شاعد�ت �لتي تقدمها. 
يف  و�الإمن��ائ��ي��ة  �الإن�شانية  للم�شاعد�ت  �لد�ئمة  �للجنة  تاأ�ش�شت  وق��د 
�أفغان�شتان مبوجب قر�ر �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير 
�أن  يجب  ملا  ر�ئ��ع  ..كمثال   2011 عام  مار�س  �شهر  �خلارجية خالل 

يكون عليه �لتن�شيق د�خل �لدول �ملتلقية للم�شاعد�ت �الإمار�تية..حيث 
�الإن�شانية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملانحة  �أع�شاء من �جلهات  �للجنة من  ت�شكلت 
�الإمار�تية �لعاملة يف �أفغان�شتان وير�أ�شها �شعادة يو�شف �شيف خمي�س 
عن  م�شئولة  �للجنة  وتعترب  �أفغان�شتان.  لدى  �لدولة  �شفري  على  �آل 
بني  و�لتن�شيق  �أفغان�شتان  يف  و�الإن�شانية  �لتنموية  �مل�شروعات  متابعة 
�ل��ت��و����ش��ل �ملبا�شر م��ع حكومة  �مل��ان��ح��ة �الإم��ار�ت��ي��ة ومت��ك��ني  �جل��ه��ات 
�أفغان�شتان..فيما يخت�س بامل�شروعات �لتنموية و�الإن�شانية و�خلريية.. 
فيما تهدف �للجنة �ىل توحيد جهود جميع �جلهات �ملانحة و�ملوؤ�ش�شات 
�الإن�شانية و�خلريية �الإمار�تية و�ملقدمة للم�شاعد�ت لل�شعب �الأفغاين 
وحتديد �أنو�ع �مل�شاريع و�مل�شاعد�ت �ملقدمة ح�شب �الأولويات و�الأهمية 
و تفادي �الزدو�جية يف �لتنفيذ ف�شال على �لتن�شيق مع �جلهات �ملعنية 

•• اأبوظبي-وام:

تهدف  نقا�شية  حلقة  �م�س  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  �لتنمية  وز�رة  نظمت 
�لد�ئمة  �للجنة  ج��ه��ود  م��ن  �مل�شتفادة  و�ل��درو���س  �الإجن����از�ت  لتقييم 
بح�شور  وذل��ك   .. �أفغان�شتان  يف  و�الإمن��ائ��ي��ة  �الإن�شانية  للم�شاعد�ت 
�الإن�شانية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملانحة  �جلهات  من  ممثلني  و  �للجنة  �أع�شاء 
يف  عقدت  �لتي  �لنقا�شية  �حللقة  و��شتعر�شت  �ل��دول��ة.  يف  و�خلريية 
نادي �لقو�ت �مل�شلحة �لدرو�س �مل�شتفادة من عمل �للجنة يف �أفغان�شتان 
ون�����ش��اط��ات��ه��ا و�إ���ش��ه��ام��ات ت��ل��ك �جل���ه���ات يف ت��ق��دمي �ل���ع���ون �الإمنائي 
و�الإن�شاين لل�شعب �الأفغاين من خالل �مل�شاركة مع �ملنظمات �لدولية 
على  �الط��الع  �ملانحة  للجهات  �حللقة  �أتاحت  كما   .. �ل�شدد  ذل��ك  يف 
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حمدان بن را�سد يرتاأ�س اجتماع جمل�س اإدارة الهيئة العامة للمعا�سات
•• دبي-وام:

�لعامة  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  عقد 
للمعا�شات و�لتاأمينات �الإجتماعية 
�إج��ت��م��اع��ه �ل��ث��ال��ث ل��ع��ام 2013 
�م�س يف مقر دي��و�ن �شمو �حلاكم 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��رئ��ا���ش��ة   .. دب���ي  يف 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حمد�ن 
�مل��ال��ي��ة رئي�س  ح��اك��م دب����ي وزي����ر 
�شموه  ورح����ب  �الإد�رة.  جم��ل�����س 
مهنئا  و�ل�شعادة  �ملعايل  باأ�شحاب 
دورته  يف  ت�شكيله  ب��اإع��ادة  �ملجل�س 
لالأع�شاء  �خل��ام�����ش��ة..م��ت��م��ن��ي��ا 

�لتي  �الإج�����������ر�ء�ت  ع���ل���ى  و�ط����ل����ع 
�تخذتها �لهيئة يف حملة حتديث 
 2013 ل�شنة  �ملتقاعدين  بيانات 
يوم  ب���د�أت  �لتي  �ل�شنوي  �الإق����ر�ر 
وفرت  حيث  �ملا�شي  ف��رب�ي��ر   17
خلدمة  م�����رك�����ز�   19 �ل���ه���ي���ئ���ة 
�أ���ش��ح��اب �مل��ع��ا���ش��ات م���وزع���ة على 
�ل��دول��ة.. وتد�ر�س  �إم���ار�ت  جميع 
بخ�شو�س  حاليا  يثار  ما  �ملجل�س 
�ملتقاعدين  �مل���و�ط���ن���ني  ت��ع��ي��ني 
�خلا�س  �لقطاع  موؤ�ش�شات  ل��دى 
�لعمل  وز�رة  ت�����ش��رتط  و�ل���ذي���ن 
للح�شول  �لهيئة  لدى  ت�شجيلهم 

�الإنتهاء  حلني  ذل��ك  عن  �لتوقف 
. وتهيب  من در��شة هذ� �ملو�شوع 
�ملتقاعدين  ب��امل��و�ط��ن��ني  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لذين مت �إنهاء خدماتهم بتقدمي 
�لهيئة يف  �إىل مر�كز  م�شتند�تهم 
الإ�شتكمال  ودب��ي  �أبوظبي  من  كل 
�شمو  ت��وج��ي��ه��ات  ح�شب  �ل��در����ش��ة 
مع   .. �الإد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
�لعلم باأن �ملتقاعدين من �جلهات 
بني  �جلمع  لهم  يجوز  �حلكومية 
�لعمل  م��ن  ورو�ت��ب��ه��م  معا�شاتهم 
من �أي جهة يف �لدولة �إذ� ما بلغت 

مدة خدمتهم 25 عاما. 

�جل�������دد �ل���ت���وف���ي���ق و�ل����ن����ج����اح يف 
جدول  �ملجل�س  وناق�س   . عملهم 
�الأعمال حيث �شادق على حم�شر 
�ج��ت��م��اع��ه �ل�����ش��اب��ق و�ط���ل���ع على 
�مل��ت��خ��ذة م���ن جانب  �الإج��������ر�ء�ت 
�ل��ه��ي��ئ��ة ب�����ش��اأن ت��ن��ف��ي��ذ �ل���ق���ر�ر�ت 
و�ختار  عنه  �ل�شادرة  و�لتو�شيات 
نائبا لرئي�س �ملجل�س و�أعاد ت�شكيل 
�ملجل�س  و�أق��ر  له.  �لتابعة  �للجان 
�ملالية �خلتامية  �لبيانات  م�شروع 
ل��ل�����ش��ن��ة �مل���ال���ي���ة �مل��ن��ت��ه��ي��ة يف 31 
2012 و�عتمد م�شروع  دي�شمرب 
للقانون  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل���الئ���ح���ة 

و�إذ� م���ا مت  �ل��ع��م��ل  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى 
وقفها  �شيتم  فاإن معا�شاتهم  ذلك 
�ملعا�شات  ق���ان���ون  الأح����ك����ام  وف���ق���ا 
م�����ع ح���ق���ه���م ب�������ش���رف رو�ت���ب���ه���م 
رئي�س  �شمو  وج��ه  حيث  �ل�شهرية 
هذ�  بدر��شة  �لهيئة  �إد�رة  �ملجل�س 
�ملو�شوع و�إقرت�ح �حللول �ملنا�شبة 
�لعمل  وز�رة  م��ع  و�ل��ت��و����ش��ل  ل��ه 
و�جلهات �ملعنية �الأخرى بالوقوف 
على �أعد�د �ملو�طنني �لذين �نتهت 
�لقطاع  ج����ه����ات  م����ن  خ���دم���ت���ه���م 
�الإج���ر�ء�ت  لهذه  نتيجة  �خلا�س 
و�ل�����ط�����ل�����ب م������ن ه��������ذه �جل����ه����ات 

دبي للإعلم ودبي لل�ست�دي�هات تف�زان بجائزة ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م لداعمي الفن�ن
•• دبي -وام:

نالت �أم�س �الول كل من مدينة دبي لالإعالم ومدينة دبي لال�شتوديوهات 
�لع�شوين يف �ملجمع �الإعالمي �لتابع لتيكوم لال�شتثمار�ت جائزة �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم لد�عمي �لفنون �لتي منحت هذ� �لعام ل�40 
�حلياة  و�إث���ر�ء  دع��م  يف  و�ل��رثي��ة  �لفاعلة  مل�شاهماتها  تقدير�  �شخ�شية 

�لثقافية و�لفنية يف �إمارة دبي خالل �لعام 2012.
لالإ�شتوديوهات  دبي  ومدينة  لالإعالم  دبي  ملدينة  �جلائزة  منح  وياأتي 
تقدير� لدعمهما �ملتو��شل للفنون وذلك خالل حفل توزيع �جلو�ئز يف 
فندق جي دبليو ماريوت ماركيز يف دبي. ومتنح جائزة �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم لد�عمي �لفنون و�لتي تد�شن دورتها �لر�بعة هذ� �لعام 

تكرميا لالأفر�د و�ملوؤ�ش�شات مل�شاهمتهم يف �إثر�ء �مل�شهد �لثقايف يف دبي.

دويل  �أح��ده��م��ا  �الإم����ارة  يف  لل�شينما  مهرجانني  وج���ود  م��ع  و�ن�شجاما 
عاملي و�الآخر خليجي جاء دعم قطاع �ل�شينما يف �ملرتبة �لثانية بن�شبة 
ملهرجان  يذهب معظمها  �الآد�ب  لكل من  �ملائة  8 يف  36باملائة مقابل 
ط��ري�ن �الإم��ار�ت ل��الآد�ب و6 باملائة يف فنون �الأد�ء وهي ن�شبة �شئيلة 
�إذ� �أخذنا يف �حل�شبان وجود عدد كبري؟مبن �مل�شارح يف �الإمارة ما يوؤ�شر 
�إىل مزيد من  �الأد�ئية بحاجة  �لفنون  �ل��ذي هو جوهر  �مل�شرح  �أن  �إىل 
م�شرحي  �شوى مهرجان  فيها  يوجد  ال  دبي  �إم��ارة  و�أن  �لدعم ال�شيما 
وحيد خا�س بال�شباب يف �لوقت �لذي تتعدد فيه �لن�شاطات �لت�شكيلية 
�لتي �شهدت هذ� �لعام �إطالق مبادرة فنية جديدة هي نحت دبي. وقد 
�ل�شرق  �الأك��رب يف منطقة  �الإع��الم��ي  �ملركز  دب��ي لالإعالم  منت مدينة 
�الأو�شط و�شمال �أفريقيا لت�شبح جمتمع �أعمال مزدهر� تتخذه �لعديد 
من كربيات �ل�شركات �الإعالمية و�الإقليمية و�لعاملية مقر� لها مبا يف 

وتاأتي دورة هذ� �لعام من �جلو�ئز لتكرمي �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات �أو �لهيئات 
خمتلف  دع��م  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لعينية  �أو  �مل��ال��ي��ة  مل�شاهمتهم  �حلكومية 
�إم��ارة دبي مبا يف ذلك �لفنون �لب�شرية و�لفنون  �لقطاعات �لفنية يف 
�الأد�ئية و�الآد�ب و�ل�شينما خالل �لعام 2012 وتنظم �جلو�ئز �ل�شنوية 
ب�شوؤون  �ملعنية  �لهيئة  و�لفنون  للثقافة  دبي  عليها هيئة  ت�شرف  و�لتي 
�لثقافة و�لفنون و�لرت�ث يف �الإمارة بهدف حتفيز روح �الإبد�ع و�ملناف�شة 
يف �أو�شاط �ملجتمع �لفني يف دبي ومتهيد �لطريق �أمام �نتاج �ملزيد من 
�الأعمال �لفنية �لر�قية. و�أظهرت �الأرق��ام �لتي ك�شفت عنها هيئة دبي 
للحركة  �ملختلفة  و�جل��ه��ات  �الأ�شخا�س  دع��م  ب�شاأن  و�لفنون  للثقافة 
�مل�شروعات  حتتلها  الت��ز�ل  �لدعم  �شد�رة  �أن  دبي  يف  و�لثقافية  �لفنية 
�لب�شرية خ�شو�شا �لت�شكيلية �لتي ��شتحوذت على نحو 50باملائة من 

جممل �لدعم هذ� �لعام �لذي بلغ 170 مليون درهم.

ذلك جمموعة �آي تي بي وتوم�شون رويرتز وجمموعة �إم بي �شي.
�إم��ارة دبي �لهادفة �إىل بناء �قت�شاد  وتدعم مدينة دبي لالإعالم روؤي��ة 

قائم على �ملعرفة وتنمية �مل�شهد �لثقايف و�لفني يف دبي.
�ملحلية و�الإب��د�ع ومن  �ملو�هب  �ملدينة مركز� متخ�ش�شا لدعم  وتعترب 
للنا�شئة  �ل�شيمفونية  �الإم��ار�ت  �أورك�شرت�  قبل  من  تر�شيحها  ف��اإن  هنا 
يوؤكد �أحقيتها بنيل هذه �جلائزة. من جانبه قال حممد عبد�هلل مدير 
ت�شلم  ي�شرين  لال�شتثمار�ت  تيكوم  يف  �لع�شو  �الإع��الم��ي  �ملجمع  ع��ام 
هذه �جلائزة نيابة عن مدينة دبي لالإعالم ونحن حري�شون على دعم 
قطاعات �الإع��الم و�لفنون يف دبي وي�شرفنا باأن ن�شارك يف حفل توزيع 
ل��الإع��الم دع��م هذ�  دب��ي  �مل��رم��وق��ة.. و�شتو��شل مدينة  ه��ذه �جل��و�ئ��ز 
�لقطاع ولن ندخر جهد� يف مو��شلة �لرتويج لدبي كمركز لالأن�شطة 

�لفنية و�الإعالمية يف �ل�شنو�ت �ملقبلة”.

وزير الطاقة يطلع على �سري عمل حمطة الزوراء يف عجمان

حرة عجمان حت�سل على درع اأف�سل املمار�سات االإعلمية 
للدوائر احلك�مية 2013 يف اإدارة م�اقع الت�ا�سل االجتماعي

اقت�سادية راأ�س اخليمة ت�ستعر�س اجنازاتها اأمام الثقافة والتنمية االجتماعية 

ر�فق معاليه خالل �لزيارة �شعادة حممد حممد �شالح 
�ملدير �لعام للهيئة و�ملهند�س عبد �لرحيم يو�شف �ملدير 
�لتنفيذي لد�ئرة �لتوليد و�الإنتاج وعدد من �مل�شوؤولني 
�لزيارة  خ���الل  م��ع��ال��ي��ه  و�ل��ت��ق��ى  �الإد�ر�ت.  وم���دي���ري 
مبوظفي �لد�ئرة وتفقد حمطات توليد �لكهرباء و�إنتاج 

�ملياه �لقائمة و�طلع على �مل�شاريع �جلاري تنفيذها .

•• عجمان-وام:

�طلع معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير 
�لطاقة رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة �الحتادية للكهرباء 
و�ملاء خالل زيارته �أم�س �الول حمطة �ل��زور�ء لتوليد 
�لطاقة و�إنتاج �ملياه يف عجمان على �شري عمل �ملحطة. 

•• عجمان ـ الفجر 
�أف�شل  ���ش��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان �حل����رة ع��ل��ى درع  ح����ازت 
�إد�رة  يف   2013 �حلكومية  للدو�ئر  �الإعالمية  �ملمار�شات 
م��و�ق��ع �ل��ت��و����ش��ل �الج��ت��م��اع��ي وذل���ك خ���الل ح��ف��ل تكرمي 
عجمان  ملتقى  فعالية  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���دو�ئ���ر 
للمجل�س  �لعامة  �الأم��ان��ة  نظمته  �ل��ذي  �لثاين  �الإع��الم��ي 
�شعادة  بح�شور   ، بعجمان  كمبني�شكي  بفندق  �لتنفيذي 
�ملهند�س �شعيد �شيف �ملطرو�شي �أمني عام �ملجل�س �لتنفيذي 
ب���اإم���ارة ع��ج��م��ان وجم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن م��وظ��ف��ي حكومة 
�حلرة  ع��ج��م��ان  منطقة  �شلطة  ح�����ش��ول  وي��اأت��ي  ع��ج��م��ان. 
�آل علي م�شئولة يف  �أمل  ��شتلمتها  �لتي  على هذه �جلائزة 
�ملتو��شل  لتفاعلها  ت��ق��دي��ر�ً  بال�شلطة،  �الإع��الم��ي  �ملكتب 
مو�قع  عرب  لل�شلطة  �لر�شمي  �حل�شاب  �إد�رة  يف  و�لن�شط 
�ملتميزة وجناحها  �لتو��شل �الجتماعي، ونتيجة جلهودها 
�مل��ل��ح��وظ ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان يف زي�����ادة عدد 
متابعيها �إىل حو�يل �أكرث من 1400 متابع من �جلمهور 
بن�شر كافة  �ملبادرة  خالل فرتة ق�شرية حيث متيزت هذه 
منطقة  ب�شلطة  �ملتعلقة  و�الأن�����ش��ط��ة  و�الأخ��ب��ار  �ملعلومات 
كافة  ن�شر  و  �حل���دث،  و يف قلب  ب���اأول  �أواًل  �حل��رة  عجمان 
للمتعاملني  �ل�شلطة  تقدمها  �لتي  و�لت�شهيالت  �خلدمات 
على  �ملبا�شر  �ل��رد  �إىل  باالإ�شافة  و�ملهتمني  و�مل�شتثمرين 
�مل�شئولني  �إىل  ونقلها  ومالحظاتهم  �جلمهور  ��شتف�شار�ت 
�لنعيمي مدير  بن حمد�ن  ر��شد  �ل�شيخ  و�أ�شاد  ومتابعتها. 
بهذ�  �حل���رة  ع��ج��م��ان  منطقة  ب�شلطة  �الإع���الم���ي  �مل��ك��ت��ب 
�لتكرمي و�عتربه حافز� لفريق عمل �إد�رة مو�قع �لتو��شل 
تكثيف  �أج��ل  م��ن  لل�شلطة  �لر�شمي  للح�شاب  �الجتماعي 
ك��م��ا ثمن  �مل�شتقبل.  �أف�����ش��ل يف  ه��و  م��ا  ت��ق��دمي  و  �جل��ه��ود 
حممود �لها�شمي مدير عام �شلطة منطقة عجمان �حلرة 

يف  عجمان  باإمارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة  �الأمانة  دور 
دعم خمتلف �ملبادر�ت على م�شتوى حكومة عجمان و�شعيها 
على  د�ئ��م��اً  حتر�س  �لتي  �حلكيمة  �لقيادة  روؤي���ة  لتج�شيد 
مع  �لفعال  و�لتو��شل  و�ملبدعني  �ملتميزين  دعم  و  ت�شجيع 

�جلمهور من خالل و�شائل �لتو��شل �حلديثة.

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

�لتنمية �القت�شادية  ��شتقبلت د�ئرة 
على  �خل���ي���م���ة  ر�أ����������س  يف  مب���ق���ره���ا 
�مل��ا���ش��ي��ني وفدين  �ل��ي��وم��ني  م����دى 
�خليمة  ر�أ������س  يف  ت��اب��ع��ني جل��ه��ت��ني 
و  �ل�����ش��ب��اب  و  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  ه��م��ا 
�مل���ج���ت���م���ع و�الخ����������ر ميثل  ت���ن���م���ي���ة 
بهدف  �الجتماعية  �لتنمية  م��رك��ز 
�ملمار�شات  �أف�������ش���ل  ع��ل��ى  �الط������الع 
 . �ل���د�ئ���رة  تطبقها  �ل��ت��ي  �الإد�ري�������ة 
�لتي  �جل��ه��ود  �ل��وف��د�ن  و��شتعر�س 
و  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  مكتب  بها  يقوم 
كرمي  بح�شور  �ملوؤ�ش�شي  �الت�����ش��ال 
جو�دي، خبري �جلودة و�ل�شيدة هند 
�حلياي م�شاعد �إد�ري جودة و مرمي 

�الت�شال  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  �ل���زع���اب���ي 
�مل��ف��ت��ول من�شق  �إمي����ان  و  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
�ت�شال �إعالمي .  وخالل �الجتماع 
جرى  �ملوؤ�ش�شي  �الت�شال  مكتب  مع 

�جلهود  �ل���وف���دي���ن  �أع�������ش���اء  �ط���ل���ع 
�ملتمثلة يف ن�شر روؤية ور�شالة �لد�ئرة 
�ل�شر�كات  لبناء  �ل�شعي  على  ع��الوة 
�ال�شرت�تيجية مع �جلهات �الأخرى.

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ت�ا�سل اإزالة الزرائب الع�س�ائية وغري املرخ�سة باالإمارة

مدير عام بلدية راأ�س اخليمة ي�سهد حفل ختام حملة فت�س مع املفت�س

•• عجمان - حممود علياء 

�لعامة بقطاع  �لنظافة  و��شل ق�شم 
بد�ئرة  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ح��ة 
�لبلدية و�لتخطيط بعجمان تنفيذ 
�لع�شو�ئية  �ل���زر�ئ���ب  الإز�ل����ة  حملة 
�الإد�ري  ل���ل���ق���ر�ر  ت���رج���م���ة  وذل������ك 
�لذي يق�شي   ”2012 رقم1 لعام 
�لع�شو�ئية  �حلظائر  �إز�ل��ة  ب�شرورة 
وم�شادرة  �الإم������ارة  يف  ل��ل��ح��ي��و�ن��ات 
من  ت�شببه  مل��ا  �ل�شائبة  �حل��ي��و�ن��ات 
على  و���ش��رر  �ل��ع��ام  للمظهر  ت�شويه 

�ل�شحة �لعامة و�لبيئة.
�ملدير  �مل��ع��ال  حميد  �ملهند�س  و�أك���د 
�لعامة  �ل�شحة  لقطاع  �لتنفيذي 
�حليو�نات  ب����اأن  ب���االإن���اب���ة  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
�مل��ظ��ه��ر �جلمايل  ت�����ش��وه  �ل�����ش��ائ��ب��ة 

�أ�شحابها �لغر�مات �لتي قد تفر�س 
باأماكن  وج���وده���ا  ح����ال  يف  ع��ل��ي��ه��م 
وعنا�شرها  �ملحلية  بالبيئة  ���ش��ارة 

�لثالث .
بكافة  �مل����ع����ال  �مل���ه���ن���د����س  و�أه����������اب 
و�ملتعاملني معها وجمهور  �ل�شركاء 
�لبلدية  د�ئ��رة  مع  �لتعاون  �الإم���ارة 
و�لتخطيط يف �حلفاظ على �لبيئة 
و�ملقيمني  �مل���و�ط���ن���ني  ك���اف���ة  ودع�����ا 
�إد�رة  �أن  �إىل  بالقر�ر م�شري�ً  �لتقيد 
بالد�ئرة  و�لبيئة  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة 
قامت مب�شادرة 22حيو�ن من �أنو�ع 
�ل�شائبة  �حل��ي��و�ن��ات  م��ن  خمتلفة 
خالل �لربع �الأول من �لعام �جلاري 
ومتت �إز�لة جمموعة من �حلظائر 
�لع�شو�ئية �لتي �أقامها �شكان بع�س 

�ملناطق بعد �إنذ�رهم وتنبيههم.

ل���الإم���ارة �إ���ش��اف��ة �إىل م���ا ت��ق��وم به 
ت��ل��ك �حل��ي��و�ن��ات م��ن ���ش��رر للبيئة 
�لنفايات  ح��اوي��ات  نب�س  خ��الل  م��ن 
وت����ن����اول����ه����ا خم����ل����ف����ات �الأغ������ذي������ة 
�لتي  �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة  و�الأك�����ي�����ا������س 

نفوقها  يف  ت��ت�����ش��ب��ب  وق����د  ت�����ش��ره��ا 
ت�شويهها  �إىل  باالإ�شافة  وت�شممها 

�ملنظر �حل�شاري لالإمارة.
وبني �ملهند�س �ملعال �أنه خالل �لربع 
�الأول من �لعام �جلاري 2013 مت 

�أ�شحاب  �ل��ق��ر�ر على  ت��وزي��ع  �إع����ادة 
�حلظائر �لع�شو�ئية وغري �ملرخ�شة 
وت��ن��ب��ي��ه��ه��م ب��اأه��م��ي��ة ت��رخ��ي�����ش��ه��ا �أو 
�إن����ذ�ره����م ب��اإز�ل��ت��ه��ا مب�����ش��اع��دة من 
يتجنب  ك��ي  �ل��ع��ام��ة  �لنظافة  ق�شم 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�شقر  حممد  �ملهند�س  �شعادة  �أك��د 
�الأ�شم مدير عام د�ئرة بلدية ر�أ�س 
حملة  �ختتام  حفل  خالل  �خليمة 
�أقامتها  �ل��ت��ي  �مل��ف��ت�����س  م���ع  ف��ت�����س 
�م�س  �الجتماعات  بقاعة  �ل��د�ئ��رة 
على  ج���اه���دة  ت��ع��م��ل  �ل��ب��ل��دي��ة  �أن 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني ون�شر  م���ع  �ل��ت��و����ش��ل 

�لثقافة �لبلدية.
مع  فت�س  حملة  �إن  �الأ���ش��م  وق���ال 
بتوجيهات  �أط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي  �مل��ف��ت�����س 
�ل�شام�شي  ع��ل��ي  م���ب���ارك  ����ش���ع���ادة 
ثالث  منذ  �لبلدية  د�ئ���رة  رئي�س 
����ش���ن���و�ت ون���ظ���م���ت ب���ال���ت���ع���اون مع 
ر�أ�س  �ملجتمعية ومنطقة  �ل�شرطة 
�إد�رة  باإ�شر�ف  �لتعليمية  �خليمة 
�ل�شحة �لعامة بالبلدية ما هي �إال 

�لذي  �لتوجه  لهذ�  عملية  �شورة 
و�أفر�د  �إىل توعية �لطالب  يهدف 
�ل���ت���ي تنجم  ب��امل��خ��اط��ر  �مل��ج��ت��م��ع 
�ملطاعم  تقدمه  �ل��ذي  �ل��غ��ذ�ء  عن 
�ل�شحية  �ل�شروط  م�شتوفية  غري 
�ل�شحي  �ل���غ���ذ�ء  م��ع��رف��ة  وك��ي��ف��ي��ة 
�لتفتي�س  �أ���ش�����س  ع��ل��ى  و�ل���وق���وف 

�ل�شحي.
�حل�شور  �آر�ء  �إىل  �الأ�شم  و��شتمع 
حول �حلملة و�لتي متحورت حول 
و�ال�شتمر�ر  �ل��ط��الب  ع���دد  زي����ارة 
بهذه �حلملة �لر�ئدة يف توجهاتها 
�مل�شموعة  �الإعالم  و�شائل  و�عتماد 
�لن�شاط  ه����ذ�  دع����م  يف  و�مل���رئ���ي���ة 

�ملتميز.
عر�س  ق��د  �لفعاليات  فريق  وك��ان 
فيلما تو�شيحيا عن م�شار �حلملة 
�ملطاعم  يف  �ل��ت��ف��ت��ي�����س  و�أ����ش���ل���وب 

�لغذ�ئية  �مل�������و�د  ب���ي���ع  وحم������الت 
وطلبة  �لبلدية  مفت�شي  بح�شور 

وط���ال���ب���ات �مل����د�ر�����س �مل�����ش��ارك��ة يف 
ت�����ش��ل��م��و� يف ختام  �حل��م��ل��ة �ل��ذي��ن 

�حل��ف��ل �ل������دروع و�ل�������ش���ه���اد�ت من 
مدير عام بلدية ر�أ�س �خليمة.

وزارة اال�سغال العامة تنظم معر�س االأ�سر املنتجة
•• دبي-الفجر:

نظمت وز�رة �ال�شغال �لعامة معر�س 
�ال�شر �ملنتجة �م�س �لثالثاء �ملو�فق 
مع  ب��ال��ت��ع��اون   ،  2013 م��اي��و   14
بدبي،  �الجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وز�رة 
وق���د �ف��ت��ت��ح �مل��ع��ر���س ���ش��ع��ادة �شناء 
لل�شوؤون  �مل�����ش��اع��د  �ل��وك��ي��ل  ���ش��ه��ي��ل 
ع��دد من  وذل���ك مب�شاركة  �مل�����ش��ان��دة 
�ال�شر �ملنتجة، وح�شر �ملعر�س عدد 
وم�شت�شاري  �الد�ر�ت  م�����در�ء  م���ن 
�الق�شام  وروؤ������ش�����اء  �مل�������در�ء  ون������و�ب 

وموظفي �لوز�رة.
�بر�ز  �ىل  �ملعر�س  تنظيم  وي��ه��دف   
م��و�ه��ب وه��و�ي��ات وح��رف �ملوظفني 
�مل�����ت�����ن�����وع�����ة، وت�������ش���ج���ي���ع �مل�����و�ه�����ب 
�ل��د�خ��ل��ي م���ع موظفي  و�ل��ت��و����ش��ل 

منتجات  ع��ل��ى  �مل�����ش��ان��دة  ل��ل�����ش��وؤون 
�ملعر�س ، و�أثنت على �لروح �الإنتاجية 
�ل��ع��ال��ي��ة ل����دى �مل���وظ���ف���ني و�الأ����ش���ر 
مبعرو�شاتهم  م�����ش��ي��دت��ا  �مل��و�ط��ن��ة، 
�لكرمي،  �لعي�س  لتحقيق  �مل��ت��م��ي��زة 

منتجات  و�ب���ر�ز  و�ملجتمع،  �ل����وز�رة 
�لعمل  ع���ل���ى  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ا  �مل����������ر�آه 
�ملتميزة  �مل�شاريع  ه��ذه  يف  و�ل��ع��ط��اء 

باأيدي �إمار�تية .
�مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل  ���ش��ع��ادة  و�ط��ل��ع��ت 

�الجتماعي  �ل��ع��م��ل  يف  و�مل�������ش���ارك���ة 
و��شتثمار �لطاقات و�كت�شاف �ملو�هب 
وتطويرها للم�شاهمة يف دفع عجلة 

�لتنمية و�الكتفاء �لذ�تي
مدير  �لقيو�ين  عمر  �ل�شيد  و����ش��اد 
�ملر�أة  ب��ان  �حلكومي  �الت�شال  �د�رة 
�المار�تية ��شتطاعت بت�شجيع ودعم 
من �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد 
دولة  موؤ�ش�س  نهيان،  �آل  �شلطان  بن 
�الإم��ار�ت، طيب �هلل ث��ر�ه، �أن ترتك 
ب�شمات و��شحة يف م�شرية �لنه�شة 
و�ل���ت���ن���م���ي���ة �ل����ت����ي ����ش���ه���دت���ه���ا دول����ة 
�ل�شنو�ت  �الإم��ار�ت، خ�شو�شاً خالل 
�ل��ت��ي �أع��ق��ب��ت ق��ي��ام دول����ة �الإم�����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة. وه����ا ه���ي �ليوم 
تو��شل دورها �ملتميز يف ظل �لقيادة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �ل��ر���ش��ي��دة 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي�����د، رئ��ي�����س �ل���دول���ة، 

�لكبري  و�ل��دع��م  ورع����اه  �هلل  حفظه 
ب���ه م���ن ق��ب��ل �شموه،  �ل����ذي حت��ظ��ى 
من  �مل��زي��د  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  م�شاعيها 
و�لعطاء،  �لعمل  يف  و�لريادة  �لتميز 
مما قدم للدولة �لعديد من �شيد�ت 
�ملر�أة  ور�شخت  �لناجحات.  �الأعمال 
�ل��ي��وم مكانة متميزة يف  �الإم��ار�ت��ي��ة 
دورها  ومت��ار���س  �الإم��ار�ت��ي  �ملجتمع 
بجد�رة يف دفع عجلة �لتنمية ال�شيما 

يف جماالت �لتجارة و�ال�شتثمار.
ويعد �ملعر�س �إحدى مبادر�ت �لوز�رة 
للم�شوؤولية �ملجتمعية ، �نطالقاً من 
دوره�����ا جت���اه �مل��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث يعزز 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  مفاهيم  �مل��ع��ر���س 
دور  وتعميق  �الجتماعي  و�لتالحم 
�أهمية  تاأكيد  �ملجتمع مع  �الأ�شرة يف 
متكني �مل���ر�أة �الإم��ار�ت��ي��ة يف خمتلف 

�ملجاالت .

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ���ش��ي��ف علي 
���ش��ي��ف ����ش���ال���ح   - م�شري 
�جل��ن�����ش��ي��ة    -ج����و�ز �شفره 
      )5010609( رق���������م 
ت�شليمه  ب��رج��اء  يجده  م��ن 
�و  �شرطة  �ق��رب مركز  �ىل 

�ل�شفارة م�شر م�شكور�ً.

اعالن تغيري ا�سمت
ري�������ش���ا  �������ش�����م  ت����غ����ي����ري  مت 
ه����ن����دي  م����ال����ك����ي����ت����ا  ر�م 
�شفر  ج���������و�ز  �جل���ن�������ش���ي���ة 
      )E1510959( رق�������م 
��شمي  ت��غ��ي��ري  يف  و�رغ�������ب 
مالكيتا �ىل  ر�م  ري�شام  من 
مالكيتا  �سينغ  ريــ�ــســام 

وهذا للعلم.

فقدان جواز �سفرت
زوين  �هلل  �شعد  �ن��ط��و�ن  فقد 
-لبناين �جلن�شية جو�ز �شفره 
)RL0916956( رق�����م 

�شادر من لبنان. يرجى ممن 
يعرث عليه ت�شليمه للقن�شلية 
�للبنانية بدبي �و �قرب مركز 
هاتف  �و  ب���االم���ار�ت  ���ش��رط��ة 

0552826421



اأخبـار الإمـارات

06

األربعاء  -  15   مايو    2013 م    -    العـدد    10793
Wednesday   15    May     2013  -  Issue No   10793

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/16 ت   جتر- م ر- ت  - ظ ف(
و�لبال�شرت  �لطابوق  العمال  �لطويل  �لنهر  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
للمقاوالت  بند�ري  موؤ�ش�شة   : �شده  �ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:  و�ل�شر�ميك 
�لعامة �جلن�شية : �المار�ت �ملطلوب �عالنه:موؤ�ش�شة بند�ري للمقاوالت �لعامة 
�جلن�شية : �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2-2013 جت جز - م ر - ب - ظ ف وحدد 
لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/5/26 وذلك ل�شد�د مبلغ �لتنفيذ وقدره 
)26520( درهم �شامل �لر�شوم �لق�شائية. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لظفرة  باد�رة  �الوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم التجاري

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 509 /2013  جت جز  - م ر- ب- ع ن

مدعي/معتز حممد حممد �لفار �جلن�شية: م�شر مدعي عليه: �ملالحة �لدولية 
خلدمات �ل�شحن �لربي �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: ��شرتد�د �لب�شاعة 
�و قيمتها 2500 درهم �ملطلوب �عالنه/�ملالحة �لدولية خلدمات �ل�شحن �لربي 
�جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/21 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 492 /2013  جت جز  - م ر- ب- ع ن

مدعي/حميد �شعيد �حمد حرمو�س �لرميثي �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �جلنيدي  نا�شر  حممد  �حمد   طارق 
نا�شر  حممد  �حمد   �عالنه/طارق  �ملطلوب  درهم   6420 مببلغ  مالية  مطالبة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �جلنيدي 
لنظر  2013/5/21 موعد�  �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة 
�الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعني  ب� حمكمة 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/242 ت   جتر- م ر- ت  - ع ن(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لرحاب العمال �لنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة �جلن�شية: �المار�ت 
�المار�ت   : �جلن�شية  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �لق�شوى  �حللول  �شركة   : �شده  �ملنفذ 
�المار�ت   : �جلن�شية  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �لق�شوى  �حللول  �عالنه:�شركة  �ملطلوب 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه: 
�لدعوى رقم 1364-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 
2013/6/26 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة 
�ل�شند  لتنفيذ  بو��شطة وكيل معتمد  �و  �لرئي�شي �شخ�شيا  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعني 
�العالن  درهم م�شاريف   800  + �لدعوى  ر�شوم  درهم   5727 + درهم  ب�شد�د مبلغ 17685 

بالن�شر + 441 درهم ر�شوم �لتنفيذ تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم التجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/494 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
�المار�ت  �جلن�شية:  للتجارة  �لوطنية  �لكيومي  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  �المار�ت   : �جلن�شية  غيار  لقطع  �مليد�ن  حمل   : �شده  �ملنفذ 
�عالنه:حمل �مليد�ن لقطع غيار �جلن�شية : �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا 
�لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  �ن طالب 
�ملو�فق 2013/6/10 موعد� لنظر  �الثنني  يوم  رقم  وحدد لنظره جل�شة 
طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ-

لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني 
�ل�شند �عاله تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.

  قلم التنفيذ العام                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

•• دبي -وام:

�أهمية  دب��ي  بلدية  يف  �مل�شاحة  �إد�رة  مدير  م�شروم  حممد  �ملهند�س  �أك��د 
�لتوعية بالزالزل وكيفية حدوثها و�أماكن متركزها و�إجر�ء�ت �ل�شالمة 
خا�شة بعد زيادة معدل �لن�شاط �لزلز�يل يف جنوب �إير�ن وتبعات زلز�ل 
يوم 16 �أبريل �ملا�شي. و�أو�شح مدير �إد�رة �مل�شاحة �أن �لبلدية �تخذت كل 
�لتد�بري و�الإجر�ء�ت �لالزمة ل�شمان �شالمة �ملن�شاآت و�ل�شكان يف �إمارة 
و��شتخد�م  �لزلز�لية  �ملخاطر  لتقييم  در��شات تف�شيلية  دبي من خالل 
بلدية  �ل��زالزل يف  ر�شد  �شبكة  �أن  �إىل  .. م�شري�  عالية  �إن�شائية  معايري 
دب��ي و�أول �شبكة لر�شد �ل��زالزل يف دول��ة �الإم���ار�ت ر�شدت ح��و�يل 73 
�ملناب  و�شرق  بندر جا�شك  �لقريب من  �ملكان  �إي��ر�ن من  ه��زة يف جنوب 
ر6 على مقيا�س   3 و  درج���ات  ث��الث  ب��ني  ت���رت�وح قوتها  وب��ن��در عبا�س 

ريخرت خالل �لفرتة من �لتا�شع وحتى يوم 13 مايو. و�أ�شاف �أن عدم 
�إح�شا�س قاطني دبي بالهزة �لرئي�شية �شباح يوم 11 مايو �إىل �ختالف 
ميكانيكية حدوثها وعمقها عن �لهز�ت �ملح�شو�شة �ل�شابقة و�أن �لن�شاط 
�إي��ر�ن يقع على فالق ممتد �شمال �شمال غرب جنوب  �حلايل يف جنوب 
�شرق مو�زى لفالق زندن مناب.. موؤكد� �أن مثل هذه �لزالزل �لبعيدة لن 
�إميان �خلطيبى  �ملهند�شة  �ملن�شاآت يف دبي. من جانبها قالت  توؤثر على 
رئي�س ق�شم �مل�شح �جليودي�شى �إن �لبلدية تنظم حمالت توعية با�شتمر�ر 
حول �لزالزل و�إجر�ء�ت �ل�شالمة للمد�ر�س و�لهيئات �حلكومية وجتهز 
�إر�شادية لتوزيعها على �لدو�ئر �حلكومية  برو�شور�ت وكتيبات ولوحات 
لرفع  بفاعلية  �الأع���الم  م�شاركة  ���ش��رورة  على  .. م�شددة  دب��ي  �إم���ارة  يف 
م�شتوى �لتوعية ومعرفة �إجر�ء�ت �ل�شالمة للتقليل من �الآثار �ل�شلبية 

حلدوث �لزالزل. 

•• دبي-وام:

من  وم�شات  كتاب  �م�س  موظفيها  بدبي  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  �أه��دت 
فكر ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ن��ط��الق��ا م��ن حر�شها على  �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل  رئ��ي�����س جمل�س 
�إطالع موظفيها على روؤية وتوجهات �لقيادة �لر�شيدة لالرتقاء باخلدمات 
جمل�س  رئي�س  �لطاير  مطر  �شعادة  وق��ال  للمتعاملني.  �ملقدمة  �حلكومية 
�الإد�رة و�ملدير �لتنفيذي لهيئة �لطرق و�ملو��شالت .. ي�شكل كتاب وم�شات 
�حلكومية  �خل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  �لتميز  لتحقيق  �شامال  مرجعا  فكر  م��ن 
�خلدمات  تقدمي  يف  و�ل��ري��ادة  �لتميز  مالمح  يحدد  �أن��ه  حيث  للمتعاملني 
�حلكومية يف �مل�شتقبل و�لتي كما قال �شموه ينبغي �أن تقدم خدماتها على 

مد�ر �ل�شاعة �خلدمات �الإلكرتونية عرب �لهو�تف �لذكية و�أن تقدم �خلدمة 
يف بيئة ر�قية ويف مركز و�حد ي�شهل �لو�شول �إلية لتحقيق هدف �حلكومة يف 
ت�شهيل حياة �لنا�س و�ملجتمع .. موؤكد� حر�س هيئة �لطرق و�ملو��شالت على 
�أن تكون قياد�ت �ل�شفوف �لثاين و�لثالث و�لر�بع على �إطالع وفهم و��شح ملا 
تريده �لقيادة �حلكيمة يف �لدولة بحيث تكون قادرة على تنفيذ �لتوجيهات 
باأن �لقيم و�الأفكار و�لروؤى  بال�شكل �ملطلوب. و�أ�شاف نحن على ثقة تامة 
�ملوظفني  من  للكثري  �إلهام  م�شدر  �شتكون  �لكتاب  ت�شمنها  �لتي  �حلكيمة 
و منهاج عمل نعتمده يف تطوير خدماتنا �حلكومية وتطوير قدر�تنا على 
�ل�شعيد �ملهني وخمتلف �أن�شطة �حلياة �ليومية وبالتايل �مل�شاهمة �لفعالة 
�إىل مركز  �الإم���ار�ت  دول��ة  لقيادتنا يف حتويل  �لطموحة  �لروؤية  يف حتقيق 

عاملي متميز يف خمتلف �ملجاالت .

طرق و م�ا�سلت دبي تهدي م�ظفيها كتاب وم�سات من فكر ملحمد بن را�سدبلدية دبي ت�ؤكد اأهمية الت�عية بالزالزل واإجراءات ال�سلمة

•• ال�صارقة-وام:

ع���ق���د �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي الإم������ارة 
�ل�������ش���ارق���ة �ج���ت���م���اع���ه �الأ����ش���ب���وع���ي 
�شمو  مبكتب  �م�س  �شباح  �العتيادي 
�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �حلاكم 
بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل 
رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  ونائب  �لعهد 

�ملجل�س.
بالت�شديق  �الج����ت����م����اع  و�����ش���ت���ه���ل 
�ل�شابقة  �جل���ل�������ش���ة  حم�����ش��ر  ع���ل���ى 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  و����ش��ت��ع��ر���س   ..
�ملو��شيع �لعامة �ملدرجة على جدول 
ب�شوؤون  تتعلق  و�لتي  جل�شته  �أعمال 

�الإمارة �ملختلفة.
�ملرئي  �لعر�س  على  �ملجل�س  و�إط��ل��ع 
�ملقدم من د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة 
ب�����ش��اأن ت��د���ش��ني م��وق��ع �ل���د�ئ���رة على 

�لذكية  و�الأجهزة  �خللوية  �لهو�تف 
يف  توفريها  مت  �إلكرتونية  وخدمات 

�ملوقع.
و�أو����ش���ح �مل��ه��ن��د���س ���ش��الح ب��ن بطي 
�لتخطيط  د�ئ������رة  رئ��ي�����س  �مل���ه���ريي 
�أن �لد�ئرة �أجنزت ثالثني  و�مل�شاحة 
خ��دم��ة �إل��ك��رتون��ي��ة ك��م��ا ت��ع��م��ل على 
�إلكرتونية  خ��دم��ة  ث��الث��ني  ت��ط��وي��ر 
�أخرى حيث �أن هذه �خلدمات تغطي 
�ل���د�ئ���رة..  وف����روع  �الإد�ر�ت  م��ع��ظ��م 
�نتهاء من هذه  بعد  �أن��ه  �إىل  م�شري� 
�لتحول  ن�����ش��ب��ة  ���ش��ت��ت��ج��اوز  �مل��رح��ل��ة 
 80 �ل��د�ئ��رة  ملعامالت  �الإل��ك��رتوين 
�ل�����د�ئ�����رة من  وت����ه����دف   . �مل����ائ����ة  يف 
خالل تطويرها ملوقعها �الإلكرتوين 
�لذكية  و�الأج����ه����زة  �ل���ه���و�ت���ف  ع��ل��ى 
�أيدي  �ملعلومات بني  وتوفري  ت�شهيل 
هذه  وتعني  �ل��د�ئ��رة  م��ع  �ملتعاملني 

�ل��ك��ام��ل لبع�س  �ل��رب��ط  �مل��رح��ل��ة يف 
�حلكومية  �جل���ه���ات  م���ع  �مل��ع��ام��الت 
يف �الإم��ارة ورب��ط �ملعامالت بالهوية 
�لوطنية. وعن �خلدمات �لتي وفرها 
�لهو�تف  ع���رب  �الل����ك����رتوين  �مل���وق���ع 
�ملهند�شة  ق��ال��ت  �ل��ذك��ي��ة  و�الأج���ه���زة 
ن���ي���ال حم���م���د �ل�������ش���ام�������ش���ي م���دي���رة 
و�خلدمات  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  �إد�رة 
�لتخطيط  ب����د�ئ����رة  �الل���ك���رتون���ي���ة 
و�مل�شاحة �أن �ملوقع يحوي على �أخبار 
�ل��د�ئ��رة وفروعها  �ل��د�ئ��رة وع��ن��و�ن 
�لدفع  وط��رق  �ملعامالت  �شري  وتتبع 
و�ح��ت�����ش��اب ر���ش��وم �مل��ع��ام��الت ودليل 
�خل����دم����ات �ل���ت���ي ت���وف���ره���ا �ل���د�ئ���رة 
وق�����ش��م ل��الق��رت�ح��ات ل��الأخ��ذ ب����اآر�ء 
�لتي  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن �خل����دم����ات 
وفرتها �لد�ئرة وذلك ل�شمان تقدمي 
خط  �إىل  باالإ�شافة  خ��دم��ات  �أف�شل 

�لرئي�س �ملبا�شرة �لذي يتيح للعمالء 
رئي�س  مكتب  م��ع  �ملبا�شر  �لتو��شل 
�ل��د�ئ��رة م��ن خ��الل ب��و�ب��ة �لهو�تف 
�ملجل�س  وث��م��ن  �ل��ذك��ي��ة.  و�الأج���ه���زة 
�لدور �لذي تقوم به د�ئرة �لتخطيط 
خلدماتها  ت��ط��وي��ر  م���ن  و�مل�����ش��اح��ة 
�الإل����ك����رتون����ي����ة مب�����ا ي���ت���م���ا����ش���ى مع 
�لتطور �لذي ت�شهده �إمارة �ل�شارقة. 
بالعمل على  �ل��د�ئ��رة  �ملجل�س  ووج��ه 
ن�����ش��ر �خل���دم���ات �الإل���ك���رتون���ي���ة بني 
�مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن ل��ت�����ش��ه��ي��ل �الإج�������ر�ء�ت 
�شابق من  عليهم. وبناء على توجيه 
بت�شكيل  ب�����ش��اأن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س 
جل���ن���ة ب���رئ���ا����ش���ة مم���ث���ل م����ن د�ئ�����رة 
كهرباء  هيئة  من  وممثلني  �الإ�شكان 
�ملد�م  منطقة  وبلدية  �ل�شارقة  مياه 
م�شبح  خليفة  �مل��ه��ن��د���س  ��شتعر�س 
يف  �الإ���ش��ك��ان  د�ئ���رة  رئي�س  �لطنيجي 

ب�شاأن  �ل��ت��ق��ري��ر  تفا�شيل  �ل�����ش��ارق��ة 
�ل�شكنية  ل��ل��م��الح��ق  �مل���ي���د�ين  �مل�����ش��ح 
�ملهند�س  وق������دم  �مل��������د�م.  مب��ن��ط��ق��ة 
ب����ن ط����ار�����س رئي�س  ���ش��ع��ي��د حم���م���د 
�ال�شكان  ب����د�ئ����رة  �ل�����ش��ي��ان��ة  ق�����ش��م 
ب�شاأن  تف�شيال  �شرحا  �للجنة  رئي�س 
ر�شدها  مت  �لتي  �لفنية  �ملالحظات 
�مل��ي��د�ن��ي��ة. وثمن  خ����الل �ل����زي����ار�ت 
�ملجل�س �جلهود �لتي تقوم بها �للجنة 
�ملجل�س  وجه  �مليد�ين  بامل�شح  �ملكلفة 
د�ئرة �الإ�شكان باإعادة در��شة �لتقرير 
�مل���رف���وع م��ن �ل��ل��ج��ن��ة ل��ل��وق��وف على 
و�شع �ملالحق من �لناحية �لقانونية 
�ملرتتبة من  �ملخالفات  و�لك�شف عن 
�لفنية  �لنو�حي  جميع  من  �ن�شائها 
�شعادة حممد  و�إطلع  و�لتخطيطية. 
�المناء  هيئة  رئ��ي�����س  �ل��ن��وم��ان  ع��ل��ي 
بال�شارقة  و�ل�������ش���ي���اح���ي  �ل���ت���ج���اري 

�الحتفاالت  جل��ن��ة  ب��رئ��ا���ش��ة  �مل��ك��ل��ف 
�لتنفيذي  �ملجل�س  �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ح���ول �ج��ت��م��اع��ات جلنة 
وتفا�شيل  �لوطني  �ليوم  �حتفاالت 
�لتي متت  �لفعاليات  عملها وج��دول 
على  ��شتجد  ما  و�شمن  �الإم���ارة.  يف 
�أع���م���ال �جل��ل�����ش��ة ت��ال �شعادة  ج����دول 

�ملهريي  علي  ب��ن  �شلطان  �مل�شت�شار 
�لتنفيذي  ب��امل��ج��ل�����س  �ل���ع���ام  �الأم�����ني 
�خلام�شة  �جل��ل�����ش��ة  �أع���م���ال  ج�����دول 
ع�����ش��رة ل����دور �الن���ع���ق���اد �ل���ث���اين من 
للمجل�س  �ل�شابع  �لت�شريعي  �لف�شل 
و�لتي  �ل�شارقة  الإم���ارة  �ال�شت�شاري 
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�شيناق�س  و�ل����ت����ي   2013 م����اي����و 
خاللها �شيا�شة د�ئرة �ملو�نئ �لبحرية 
و�جل��م��ارك يف �إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة. ومت 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  �ج��ت��م��اع  خ���الل 
مناق�شة عدد من �لق�شايا و�لقر�ر�ت 
�لتي ت�شب يف �شالح حتقيق �مل�شلحة 

�لعامة وخدمة �الإمارة. 

•• الفجرية-وام: 

لتنمية  �ل���ف���ج���رية  م��وؤ���ش�����ش��ة  وق���ع���ت 
�ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �م�����س  �مل��ن��اط��ق 
�ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد 
 .. �ملوؤ�ش�شة  رئي�س  �لفجرية  ويل عهد 
�تفاقية مع جمعية بيت �خلري وذلك 
�لديو�ن  يف  �لعهد  ويل  �شمو  مبكتب 

�الأمريي بالفجرية.
و�إر�شاء  تعزيز  �إىل  �التفاقية  وتهدف 
ركائز �لتعاون �ال�شرت�تيجي �مل�شرتك 
وتلبية  �الإم��ار�ت��ي  باملجتمع  للنهو�س 
�ح��ت��ي��اج��ات �ل�����ش��ر�ئ��ح �مل��ح��ت��اج��ة مبا 
لتحقيق  منا�شب  م��ن��اخ  ت��وف��ري  يكفل 

�لتو�زن �ملعي�شي بني �أبنائه.
ووقع �التفاقية عن موؤ�ش�شة �لفجرية 
ل��ت��ن��م��ي��ة �مل���ن���اط���ق م���ع���ايل ���ش��ع��ي��د بن 
حممد �لرقباين نائب رئي�س �ملوؤ�ش�شة 
وعن جمعية بيت �خلري معايل جمعة 

�ملاجد رئي�س جمل�س �الإد�رة.
ح�شر توقيع �التفاقية كل من خمي�س 
�لنون مدير موؤ�ش�شة �لفجرية لتنمية 
�ملناطق و�شعادة خليفة جمعة �لنابودة 

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة باجلمعية 
�لعام  وعابدين طاهر �لعو�شي �ملدير 
مبارك  و�شعيد  �خل���ري  ب��ي��ت  جلمعية 
�لعام وعبد �هلل  �ملدير  �ملزروعي نائب 
�الإعالمي  �الإد�رة  م�شت�شار  �الأ���ش��ت��اذ 
بيت  ف��رع  مديرة  �لظنحاين  وحليمة 

�خلري يف �لفجرية.
�شندوق  ب��اإن�����ش��اء  �الت��ف��اق��ي��ة  وتق�شي 
�لتنموية  �مل�������ش���اري���ع  ل���دع���م  خ���ا����س 
و�خلريية باإمارة �لفجرية عن طريق 
ريعها  ي��ك��ون  وقفية  م�شاريع  ت�شويق 
�مل�شرتك  لل�شندوق  �الأم���ر  نهاية  يف 
�مل�شاريع  لدعم  وذل��ك  �لطرفني  ب��ني 
�مل��ن��اط��ق �لتي  و�مل���ر�ف���ق �حل��ي��وي��ة يف 
ويقوم  م��ع��ي��ن��ة..  خ��دم��ات  �إىل  حت��ت��اج 
و�الإ�شر�ف  و�لت�شويق  لهذ�  بالدعاية 
ب���ي���ت �خل������ري بحكم  ع���ل���ي���ه ج��م��ع��ي��ة 
�خت�شا�شها وبدعم موؤ�ش�شة �لفجرية 

لتنمية �ملناطق.
وتن�شيق  دع���م  �الت��ف��اق��ي��ة  وت��ت�����ش��م��ن 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �مل�����ش��رتك��ة و�مل�����ش��ارك��ة يف 
ب���رن���ام���ج ت���رم���ي���م و����ش���ي���ان���ة �مل���ن���ازل 

وتزويدها بامل�شتلزمات �ملنزلية.

لتنمية  �ل���ف���ج���رية  م��وؤ���ش�����ش��ة  وت���ق���وم 
لتوفري  بال�شعي  جانبها  م��ن  �ملناطق 
�لوقفية  و�الأر�����ش���ي  �ملنا�شبة  �مل��و�ق��ع 
�ل���وق���ف �خل������ريي.. وت�شب  مل�����ش��اري��ع 
�ل�شندوق  يف  �ل����وق����ف  ه�����ذ�  ع����و�ئ����د 
�إ�شر�ف  حتت  �إن�شاوؤه  �ملزمع  �مل�شرتك 

�جلانبني.
�آلية  ملتابعة  جلنة  �ل��ط��رف��ان  وي�شكل 
ت��ن��ف��ي��ذ �الت��ف��اق��ي��ة وي���ق���وم ك���ل طرف 
و�لدقيقة  �ملطلوبة  �لبيانات  بتوفري 
تقدمي  ت�شهيل  يف  للم�شاعدة  ل��الآخ��ر 
و�لفئات  لالأ�شر  �ملنا�شبة  �مل�����ش��اع��د�ت 
�لتي  �مل�شاريع  تكون  �أن  على  �الأخ��رى 
موؤ�ش�شة  م��ظ��ل��ة  حت���ت  ع��ل��ي��ه��ا  �ت���ف���ق 
كد�عم  �مل���ن���اط���ق  ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل���ف���ج���رية 
بالتن�شيق  دعمها  وي��ت��م  ��شرت�تيجي 

مع جمعية بيت �خلري.
ووج�������ه ك����ل م����ن م����ع����ايل ���ش��ع��ي��د بن 
حممد �لرقباين نائب رئي�س موؤ�ش�شة 
�مل��ن��اط��ق ومعايل  ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ف��ج��رية 
جمعة �ملاجد رئي�س جمل�س �إد�رة بيت 
�ل�شيخ  ل�شمو  و�لتقدير  �ل�شكر  �خلري 
�ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد 

موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س  �ل��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل 
دعمه  على  �ملناطق  لتنمية  �لفجرية 

ورعايته لهذه �ل�شر�كة.
و�أث�����ن�����ى م����ع����ايل ���ش��ع��ي��د ب����ن حممد 
�ل��رق��ب��اين ع��ل��ى ج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت �خلري 
ب������اإد�رة م��ع��ايل ج��م��ع��ة �مل���اج���د رئي�س 
�لطويلة  وخ���ربت���ه  �الإد�رة  جم��ل�����س 
و�لغنية يف �لعمل �الجتماعي و�خلريي 
على م�شتوى �الإمار�ت و�نتباهه �ملبكر 
يف  ودوره  �خل������ريي  �ل����وق����ف  ل��ق��ي��م��ة 
دع���م �مل��ج��ت��م��ع.. م��ن��وه��ا ب��اأه��م��ي��ة هذه 
�التفاقية يف تن�شيق �خلطو�ت وتنمية 
�إمارة  يف  �ملحتاجة  �مل��ن��اط��ق  وت��ط��وي��ر 
�شاكنيها  �حتياجات  وتلبية  �لفجرية 
من �لفئات �الأكرث �حتياجا مبا يكفل 
�لتو�زن  توفري مناخ منا�شب لتحقيق 

�ملعي�شي بني �أبناء �الإمارة.
تاأكيد�  �أن هذه �التفاقية جاءت  و�أك��د 
يوؤكد  �لتي  و�لتكامل  �لتعاون  ل��روؤى 
 .. �ملاجد يف كل منا�شبة  عليها معايل 
�إليه  تنظر  �ل��ذي  �المتنان  وع��رب عن 
�ل��ف��ج��رية جل��م��ع��ي��ة ب��ي��ت �خل���ري على 
م�شاعد�ت  م��ن  ملو�طنيها  تقدمه  م��ا 

خربة  م��ن  لها  مب��ا  وخ��ريي��ة  �إن�شانية 
د�خل  �خلريية  �جلهود  على  ومثابرة 

�لدولة.
�ملاجد  م��ع��ايل جمعة  ق��ال  م��ن جانبه 
رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية بيت �خلري 
جت�شيد�  ج����اءت  �الت��ف��اق��ي��ة  ه����ذه  �إن 
يف  �لثابتة  وروؤي��ت��ه��ا  �جلمعية  ل��ه��دف 
ومد  �ل��ع��ام  �لنفع  هيئات  م��ع  �لتعاون 
للنهو�س  خم��ل�����س  ج��ه��د  ل��ك��ل  �ل���ي���د 

بالفئات �الأقل حظا يف �ملجتمع.
ونوه باجلهود �الجتماعية و�لتنموية 
�لفجرية  �إم����������ارة  ب���ه���ا  ت����ق����وم  �ل����ت����ي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  بتوجيهات من �شاحب 
�ل�������ش���رق���ي ع�شو  ب����ن حم���م���د  ح���م���د 
وويل  �لفجرية  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س 
حمد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  ع��ه��ده 
موؤ�ش�شة  رئي�س  �ل�شرقي  حممد  ب��ن 
للنهو�س  �مل��ن��اط��ق  لتنمية  �ل��ف��ج��رية 
�لدخل  وحم���دودة  �ل�شعيفة  بالفئات 
�ملوؤ�ش�شات  لكل  �ل��ت��ع��اون  ج�شور  وم��د 

و�لهيئات �الجتماعية و�خلريية.
موؤ�ش�شة  م��دي��ر  �ل��ن��ون  خمي�س  وق���ال 
توقيع  �ن  �مل��ن��اط��ق  لتنمية  �ل��ف��ج��رية 

من  �شل�شله  ���ش��م��ن  ي���اأت���ي  �الت��ف��اق��ي��ة 
وذلك  �ملوؤ�ش�شة  وقعتها  �لتي  مذكر�ت 
�ملوؤ�ش�شات  ب���ني  و�ل���ت���ع���اون  للتن�شيق 
و�ل���ه���ي���ئ���ات �خل����ريي����ة و�الإن�������ش���ان���ي���ة 
وغريها من �ل�شركات �خلا�شة وذلك 
يف �شبيل دعم �ملوؤ�ش�شة لتلبية �أهد�فها 

وهي �ل�شيانة و�الإ�شافة للم�شاكن.
باأعمال  ق��ام��ت  �ملوؤ�ش�شة  �إن  و�أ���ش��اف 
 200 من  الأك��رث  و�ال�شافه  �ل�شيانة 
م�����ش��ك��ن وت���ق���دمي م�����و�د ب���ن���اء وم����و�د 

��شمنت الأكرث من 100 طلب.
�ل�شيانة  بطلب  �ملتقدمني  ع��دد  وبلغ 
 800 م��ن  �أك��رث  و�الإ���ش��اف��ة للم�شكن 
�لطلبات  بفرز  �ملوؤ�ش�شة  وتقوم  طلب 
�مل�شتحقة..  للطلبات  در����ش��ة  وع��م��ل 
�لعام  �مل��وؤ���ش�����ش��ة خ����الل  ت��ع��ت��زم  ك��م��ا 
�حل���ايل ب��اإ���ش��اف��ة و���ش��ي��ان��ة �أك���رث من 
�إ�شمنتية  م���و�د  وت��ق��دمي  م�شكنا   90
الأكرث من 120 طلبا. جدير بالذكر 
�ملناطق  لتنمية  �لفجرية  موؤ�ش�شة  �أن 

�أن�����ش��ئ��ت مب���وج���ب ق���ان���ون ����ش���در عن 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد 
حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي 
موؤ�ش�شة  �إن�����ش��اء  على  ين�س  �لفجرية 
بهدف  �مل���ن���اط���ق  ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل���ف���ج���رية 
�لنهو�س باملجتمع يف �الإم��ارة وتنمية 
وتلبية  �مل��ح��ت��اج��ة  �مل��ن��اط��ق  وت��ط��وي��ر 
�ح��ت��ي��اج��ات��ه��ا مب��ا ي��ك��ف��ل ت��وف��ري مناخ 
�ملعي�شي  �ل���ت���و�زن  لتحقيق  م��ن��ا���ش��ب 

و�لتكافل بني �أبناء �الإمارة.

•• الفجرية-وام:

بن حمد بن حممد  �ل�شيخ حممد  �شمو  �إفتتح 
�م�����س معر�س  �ل��ف��ج��رية  ع��ه��د  �ل�����ش��رق��ي ويل 
�لفجرية �ل�شابع للتوظيف 2013 حتت �شعار 
2013 ع��ام��ا للتوطني  �ل��ق��ي��ادة  �ل��ب�����ش��ارة م��ن 
تنظمه  �ل��ذي  و�إ�شتقر�ر  وتعزيز  ه��دف  و�أب�شر 
�لفجرية  ب��ح��ك��وم��ة  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�������و�رد  د�ئ������رة 
مب�����ش��ارك��ة �أك���رث م��ن 103 م��وؤ���ش�����ش��ات ودو�ئ���ر 
ب��ال��ف��ج��رية وي�شتمر  �مل��ع��ار���س  �أر�����س  وذل���ك يف 

ثالثة �أيام.
وق�����ام ���ش��م��وه ويل ع��ه��د �ل���ف���ج���رية ب��ع��د ق�س 

�ل�شريط �لتقليدي ير�فقه عدد من �مل�شوؤولني 
بجولة يف �أق�شام �لعار�شني تعرف خاللها على 
م��ا ت��ط��رح��ه ت��ل��ك �مل��وؤ���ش�����ش��ات م��ن ف��ر���س عمل 
�شمن  �خل��ري��ج��ني  �ل�شباب  ودم���ج  للخريجني 
�لوطن  �شرح  بناء  يف  �لعاملة  �لب�شرية  �لقوى 

وتقدمه.
مدير  �ل��زي��ودي  خليفة  حممد  �شعادة  و�أو���ش��ح 
معر�س  �أن  بالفجرية  �لب�شرية  �مل����و�رد  د�ئ���رة 
�لفجرية للتوظيف يلعب دور� حيويا يف حتفيز 
�إىل  �ل��ق��ط��اع��ات .. م�����ش��ري�  ب��ك��اف��ة  �ل���ت���وط���ني 
�لنجاحات �لتي حتققت خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية 
�آالف   10 م��ن  �أك���رث  �مل��ع��ر���س  ��شتقطب  حيث 

ز�ئر من �خلريجني �جلدد و�ملهنيني �لر�غيني 
بالبحث عن عمل.

من  �ل��ع��ام  ه���ذ�  دورة  �أن  �إىل  �ل���زي���ودي  ول��ف��ت 
�لتي  �الإيجابية  �لنتائج  على  �شتعتمد  �ملعر�س 
�لدولة  يف  �ل���ت���وط���ني  ن�����ش��ب��ة  رف����ع  يف  ت�����ش��اه��م 
و�لتقليل من ن�شبة �لبطالة لي�س بني �ملو�طنني 
�لدولة  �أر���س  �ملقيمني على  و�إمن��ا بني  فح�شب 
فر�س  من  هائل  كم  بتوفري  للم�شاهمة  وذل��ك 
ومو�كبتا  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  ب��ال��ق��ط��اع��ات  �ل���وظ���ائ���ف 
للنه�شة �القت�شادية و�لعمر�نية �لتي ت�شهدها 

�لدولة.
ونوه �إىل �أن �جلهات �مل�شاركة يف �ملعر�س ت�شتعد 

ل��ت��ق��دمي �ل��وظ��ائ��ف و���ش��رح �مل���وؤه���الت �خلا�شة 
بالز�ئرين  و�الإل����ت����ق����اء  �ل�������ش���اغ���رة  ل��ل��وظ��ي��ف��ة 
�لباحثني عن عمل علما باأن بع�س من �جلهات 
�ملقابلة  ب��ع��م��ل��ي��ة  ت��ق��وم  �مل��ع��ر���س  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
وتقوم  �مل��ع��ر���س  �ث��ن��اء  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة  �ل�شخ�شية 
توجيه  �إىل  باالإ�شافة  �لالزمة  �لبيانات  بجمع 
�ل��ط��ل��ب��ة �خل��ري��ج��ني ع��ل��ى دخ���ول ���ش��وق �لعمل 

بكافة �لقطاعات �ملختلفة.
كبري  ع��دد  تو�فد  لالفتتاح  �الأول  �ليوم  و�شهد 
�ل��ب��اح��ث��ني عن  م��ن �خل��ري��ج��ني م��ن �جلن�شني 
فر�س عمل لدي �ملوؤ�ش�شات �الحتادية و�ملحلية 

و�ل�شركات خا�شة.

•• دبي-الفجر: 

ب�����د�أت حم��اك��م دب����ي وب��ال��ت��ع��اون مع 
وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية يف تقدمي 
يف  �الجتماعية  �حلالة  �ثبات  خدمة 
مقر �لوز�رة، وذلك حر�شاً منها على 
للمتعاملني،  �خلدمات  �أف�شل  تقدم 
م���ن خ����الل م��وظ��ف��ني حم��ل��ف��ني من 
�حلاجة  دون  مبا�شرة  �ل�شوؤون  وز�رة 
حل�����ش��ور �الأ���ش��خ��ا���س �مل��ع��ن��ي��ني �إىل 
حم���اك���م دب����ي ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى هذه 

�ل�شهادة.
8 م��وظ��ف��ني من  ح��ي��ث مت حت��ل��ي��ف 
�الجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة  موظفي 
�أم���������ام رئ���ي�������س حم���ك���م���ة �الأح���������و�ل 
�ل�شخ�شية �البتد�ئية �لقا�شي �شامل 
�حلالة  �ث��ب��ات  مبهمة  للقيام  عبيد، 
للوز�رة  ل��ل��م��ت��ق��دم��ني  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
�مل�شاعد�ت  على  �حل�����ش��ول  �أج���ل  م��ن 
�الجتماعية من كبار �ل�شن و�ل�شيد�ت 
�الأر�م�������ل و�مل��ط��ل��ق��ات وغ����ريه����ن، �إذ 
�حلاالت  لهذه  �ل�شوؤون  وز�رة  تطلب 
وعدم  ترمل  ��شتمر�ر  �ثبات  �شهاد�ت 
وع���دم  زو�ج  ع����دم  ���ش��ه��ادة  �أو  ع���م���ل، 
عمل، �أو �شهادة ��شتمر�ر طالق وعدم 
منفرد،  �شكن  �إثبات  �شهادة  �أو  عمل، 
�أو  ع��م��ل،  وع���دم  زو�ج  ��شتمر�رية  �أو 

ح�شانة.
وجاءت هذه �خلطوة بعد �جتماعات 
�ل�شوؤون  ووز�رة  دب����ي  حم��اك��م  ب���ني 
�ل�شبل  �أف�����ش��ل  الإي��ج��اد  �الجتماعية 
�ملتعاملني  �أم����ام  لو�شعها  و�أ���ش��ه��ل��ه��ا 
�ل��ذي��ن يحتاجون الإث��ب��ات ح��ال��ة عن 
تخت�س  و�ل��ت��ي  �الجتماعي  و�شعهم 
حماكم دبي مبنحهم �ياها لتقدميها 
حيث  �الجتماعية،  �ل�����ش��وؤون  ل���وز�رة 
�أن  طريقة  �أن�شب  �أن  �جلانبان  وج��د 
يتم منح هذه �ل�شهادة يف مقر وز�رة 
�ملتعاملون  ي��ت��ق��دم  ح��ي��ث  �ل�������ش���وؤون 
على  للح�شول  ل���ل���وز�رة  بطلباتهم 
م���ن حر�س  �الع�����ان�����ات، و�ن���ط���الق���اً 

�جل����ان����ب����ني ع����ل����ى ت����ق����دمي �أف�������ش���ل 
و�لت�شهيل  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �خل���دم���ات 
ذل��ك من خالل  �أن يتم  ق��رر�  عليهم 
فريق عمل يكون مقره وز�رة �ل�شوؤون 

�الجتماعية.
با�شتالم  �مل��ح��ل��ف  �ل���ف���ري���ق  وي���ق���وم 
�الأور�ق �لثبوتية من �لعميل و�لتاأكد 
وبعد  �ل�شهود  �إىل  و�ال���ش��ت��م��اع  منها 
ذلك يتم جتميع �لطلبات و�إح�شارها 
قبل  م���ن  لت�شديقها  �مل��ح��ك��م��ة  مل��ق��ر 
ق��ا���ش��ي �الأح������و�ل �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة، فقد 
�شاحب  على  يتعني  �ل�شابق  يف  ك��ان 
مع  �ملحكمة  �إىل  �حل�����ش��ور  �ل��ع��الق��ة 
�ل�شهود للمثول �أمام قا�شي �الأحو�ل 

�حلالة  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
وب��ع��د ذل��ك �إ���ش��د�ر �ل�����ش��ه��ادة، م��ع ما 
�لعناء و�جلهد على  ي�شببه ذلك من 
�أحمد  �ل���دك���ت���ور  و�أك�����د  �مل��ت��ع��ام��ل��ني. 
�شعيد ب��ن ه��زمي م��دي��ر ع��ام حماكم 
دبي حر�س حماكم دبي على تقدمي 
�أف�شل �خلدمات للمتعاملني لتعزيز 
�مل�شرية نحو �لغاية �الأ�شا�شية �ملتمّثلة 
�ملحاكم،  عمل  يف  �ل��ري��ادة  حتقيق  يف 
�أف�شل  لتوفري  �الأ�شا�شي  �لد�فع  هو 
للمتعاملني،  و�أي�����ش��ره��ا  �خل���دم���ات 
حماكم  �إد�ر�ت  ج��م��ي��ع  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث 
�لتميز،  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر  دب����ي 
ب���االأد�ء  �الرت��ق��اء  �إىل  د�ئ��م��اً  وت�شعى 
�ملوؤ�ش�شي، حتى �أ�شبحت حماكم دبي 
منظومة  وف��ق  قائما  عاملياً  من��وذج��اً 
�ملتغرّي�ت  ت���و�ك���ب  م��ت��ط��ّورة  �إد�ري������ة 
�القت�شادية و�الجتماعية، وذلك بد�أ 
منعك�شاً من خالل �لوفود �خلارجية 

�لتي ت�شتقبلها حماكم دبي يومياً.
ت��ق��دمي خدمة  �إن  ه���زمي  ب���ن  وذك����ر 
�ث��ب��ات �حل��ال��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة يف مقر 
تعد  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�������ش���وؤون  وز�رة 
خ��ط��وة م��ه��م��ة �ل��غ��ر���س م��ن��ه��ا زي���ادة 
�الإجر�ء�ت  وتي�شري  �ملتعاملني  ر�شا 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع م���ن ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ه هذه 

�ل�شهادة.

•• عجمان ـ الفجر 

برعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ ر��شد 
ب���ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س د�ئ����رة 
�أط���ل���ق ق�شم   ، �ل��ب��ل��دي��ة و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
عجمان  مبنطقة  �ل�شحي  �لتثقيف 
�الحتفالية  �لفعاليات  �أ�شبوع  �لطبية 
للتمري�س  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
حت����ت ����ش���ع���ار )�إغ����������الق �ل����ف����ج����وة .. 
�لثالثة(  لالألفية  �الإمنائية  �الأه��د�ف 
�ل�شام�شي  ت����رمي  ح��م��د  �أك�����د  وق����د   ،
على  �لطبية  عجمان  منطقة  م��دي��ر 
�لتمري�س  ب����ه  ي���ق���وم  �ل������ذي  �ل�������دور 
حيث   ، �ملجتمع  و�أف���ر�د  �ملر�شى  نحو 
يف  ملحوظا  تطور�  �الإم���ار�ت  �شجلت 
من  �ملهمة  �ل�شريحة  بهذه  �الهتمام 
�لكادر �لطبي منذ بد�ية قيام �الحتاد 
وحتى �ليوم ، لذلك جاءت نتائج عمل 
الأهد�ف  وحمققة  م�شرقة  �ملمر�شني 

وز�رة �ل�شحة.
وقال �ل�شام�شي: �إن �الإمار�ت �أ�شبحت 
ولعل  ت�شجل جناحات متطورة  �ليوم 
من بينها �أن ن�شبة �لوفاة �أثناء �لوالدة 
�أن  ، كما  �أقل �لن�شب عاملياً  تعترب من 
ت�شجل  �مل�شت�شفيات  د�خ���ل  �ل����والد�ت 
�أرقاما عالية من بني كافة دول �لعامل. 
�حلو�شني  جميلة  �أو���ش��ح��ت  ب��دوره��ا 

�ل��ت��م��ري�����س مبنطقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش��ة 
�الحتفاالت  ه��ذه  �أن  �لطبية  عجمان 
لتوعية  ت�شعى  �ملنطقة  تقيمها  �لتي 
�ل��ت��م��ري�����س ،  ب��اأه��م��ي��ة دور  �مل��ج��ت��م��ع 
الأفر�د  �جلميل  ل��رد  فر�شة  وت��وف��ري 
�لذين يفنون حياتهم من  �لتمري�س 

�أجل خدمة �ملر�شى.
�ملنا�شبة  �ل��ف��ر���س  �إي��ج��اد  ج��ان��ب  �إىل 
للتو��شل بني �لعاملني يف �لتمري�س 
يف خمتلف �ملر�فق �ل�شحية بعجمان ، 
وم�شت رئي�شة هيئة �لتمري�س قائلة: 

ك��ذل��ك ف����اإن ه���ذه �الح���ت���ف���االت تاأتي 
لتحقيق �لتناغم مع توجهات منظمة 
�ل�شحة �لعاملية �لتي توؤكد على �لدور 

�الإمنائي جلهاز �لتمري�س.
�أجل  وم��ن  �حلو�شني  جميلة  وق��ال��ت 
�لطبية  عجمان  منطقة  قامت  ذل��ك 
بتنظيم �حتفال كبري يف �ملركز �لثقايف 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  ل�������وز�رة  �ل���ت���اب���ع 
طالب  ���ش��ارك  حيث  �ملجتمع  وتنمية 
و�أم خالد  وطالبات مدر�شتي �جلرف 
 ، ترفيهية  تقدمي فقر�ت  بعجمان يف 

و�ملمر�شات  �ملمر�شني  تكرمي  مت  كما 
 ، 25 عاما يف �خلدمة  �أكملو�  �لذين 
من  وممر�شة  ممر�شاً   33 وت��ك��رمي 

�ملتميزين.
هذ� وت�شمن برنامج �الحتفال �إقامة 
بطولة لل�شطرجن ، وم�شابقة ثقافية ، 
ومعر�شاً الجناز�ت �لتمري�س �فتتحه 
�شالح �جلنيبي نائب مدير م�شت�شفى 
�ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د ب��ع��ج��م��ان ، 
للمر�شني  خ���ا����س  ح��ف��ل  �أق���ي���م  ك��م��ا 

وعائالتهم.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

جمعية بيت اخلري ت�قع مذكرة تفاهم مع م�ؤ�س�سة الفجرية لتنمية املناطق

ويل عهد الفجرية يفتتح معر�س الفجرية ال�سابع للت�ظيف 2013 

طبية عجمان تنظم فعاليات متن�عة للتمري�س وتكرم عددا منهمحماكم دبي تقدم خدمة اإثبات احلالة االجتماعية مبقر وزارة ال�س�ؤون االجتماعية 
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انطلق امل�ؤمتر العلمي االأول جلائزة االأ�سرة العربية يف ال�سارقة
•• ال�صارقة -وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
�ل�شارقة عقد مبقر غرفة جتارة و�شناعة  ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم 
�لذي  �لعربية  �الأ���ش��رة  جل��ائ��زة  �الأول  �لعلمي  �مل��وؤمت��ر  �م�����س  �ل�شارقة 
�أقامته منظمة �الأ�شرة �لعربية مب�شاركة وفود عربية من دولة �الإمار�ت 
و�ليمن  ولبنان  و�شوريا  و�ل�شود�ن  و�الأردن  وم�شر  وفل�شطن  و�لكويت 

و�لعر�ق و�ل�شعودية وتون�س و�ملغرب و�جلز�ئر وليبيا.
�ل�شباح  جابر  فريحة  �ل�شيخة  للموؤمتر  �الإفتتاحية  �جلل�شة  ح�شر 
وزيرة  �لدولب  م�شاعر  ومعايل  �لكويت  بدولة  �الأ�شرة  جمل�س  رئي�شة 
و�جلمعيات  �لعلمية  �جلل�شات  وممثلو  بال�شود�ن  �الإجتماعية  �لرعاية 

ولتوفري �أق�شى درجات �الأمن و�الأمان لها.. م�شيدة بالنه�شة �لثقافية 
و�الأدبية و�لفكرية باإمارة �ل�شارقة وجهود �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
يف  �ل�شارقة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
ورفعت  باالإمارة.  و�الأ�شرية  و�حل�شارية  �لثقافية  �لقيم  وتاأ�شيل  دعم 
معاليها �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات �إىل مقام �لفريق �شمو �ل�شيخ 
�لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف 
مبنا�شبة ح�شوله على جائزة �لرت�بط �الأ�شري للعام 2012 باإعتباره 
للموؤمتر  �لعمل  �أور�ق  ت��ق��دمي  يف  و���ش��ارك  �الأ���ش��ري��ة.  �ل��ع��ام  �شخ�شية 
�لدكتور �أحمد حمودة من �الأردن بورقة بعنو�ن �الأ�شرة �لعربية �مل�شلحة 
متا�شك  على  �خلطرة  وحتدياتها  �ل�شاعدة  �لفكرية  �الأخ��ط��ار  �جت��اه 
�لتقليدي ومن ثم جرى عر�س جتربة مر�كز �لدعم  �الأ�شرة وهيكلها 

�لن�شائية و�الأ�شرية بالدولة و�ملوؤ�ش�شات �الإعالمية.
�الأ�شرة  رئي�س منظمة  �ل��ب��ح  ب��ن عبيد  ج��م��ال  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  ورح���ب 
�لعربية ورئي�س جمل�س �أمناء جائزة �الأ�شرة �لعربية باحل�شور و�شكرهم 
على تلبيتهم �لدعوة و�أثنى على معدي ومقدمي �الأور�ق �لعلمية موؤكد� 
�الأ�شري  و�الأم���ان  لالأمن  معززة  خطوة  يعترب  �لعلمي  �ملوؤمتر  ه��ذ�  �أن 

وخارطة لعالج هموم �الأ�شرة �لعربية.
ودعا �مل�شاركني باملوؤمتر للخروج بحزمة من �لتو�شيات �لهادفة و�لتي 
متثل بيان �ل�شارقة �الأ�شري كخطاب ح�شاري لكافة �أفر�د �الأ�شر �لعربية. 
بال�شود�ن  �الإجتماعية  �لرعاية  وزي��رة  �لدولب  م�شاعر  معايل  وكانت 
�لتي  �ملخل�شة  �جلهود  فيها  ثمنت  بكلمة  �ملوؤمتر  فعاليات  �فتتحت  قد 
تقوم بها دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة دعما وتعزيز� لالأ�شرة �لعربية 

�بوظبي.. �لعامة ل�شرطة  �لتابعة للقيادة  �لد�خلية  �الإجتماعي بوز�رة 
كما �شاركت خديجة �ملفيد من �ملغرب بورقة عمل بعنو�ن �لتطور �ملذهل 
يف تكنولوجيات �الإت�شال �حلديثة ودوره��ا يف حت�شري �الأ�شرة �لعربية 
عموما وتربية �لطفل خ�شو�شا تالها عر�س جتربة �ل�شرطة �ملجتمعية 
يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة حتت عنو�ن برنامج �لثقافة �الأمنية 
كنموذج. و�شارك �لدكتور ح�شني �لعثمان من جامعة �ل�شارقة يف �ملوؤمتر 
بورقة بعنو�ن قوة �الأ�شرة �الإمار�تية و�لتحديات �لتي تو�جهها يف �لقرن 
�أحمد همت من  �لدكتورة مكية جمعة  ورقة  تلتها  و�لع�شرين  �حل��ادي 
جامعة �ل�شارقة و�لتي ت�شمنت مالمح من �لتقدم �ملتحقق يف �الأهد�ف 
�الألفية �الإمنائية يف �شاأن �الأ�شرة يف دولة �الإمار�ت وهي عبادة عن در��شة 

�ح�شائية حتليلية.

اإميانًا باأهمية التعاون والعمل اجلماعي

مركز النفايات يكرم �سركاءه اال�سرتاتيجيني وي�قع مذكرة تفاهم مع البلدية
�سامل الكعبي: ت�قيع االتفاقية ل�سمان املحافظة على ا�ستدامة البيئة وال�سحة العامة للمجتمع

اأحمد ال�سريف: التعاون �سيحقق هدفًا م�سرتكًا يتمثل يف ج�دة احلياة ل�سكان االإمارة
هاين ح�سني: االإجنازات ت�سمنت تركيب نظام التتبع االإلكرتوين ملا يقارب 4700 مركبة

•• تغطية رم�صان عطا:

�ن��ط��الق��ا م��ن ح��ر���ش��ه ع��ل��ى توثيق 
و�لد�عمني  ���ش��رك��ائ��ه  م��ع  ع��الق��ات��ه 
لرب�جمه وم�شروعاته، وحر�شاً منه 
ع��ل��ى ت��ق��دي��ر م��وظ��ف��ي��ه، ك���رم مركز 
جمموعة  �لنفايات-�أبوظبي  �إد�رة 
و�ملتعاونني  �ملتميزين  �ل�شركاء  من 
�ملركز  نظمه  خا�س  حفل  يف  وذل��ك 
حتت عنو�ن ملتقى �ل�شركاء بح�شور 
�حلكومية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  م����ن  ع�����دد 
�العالمية  و�جل��ه��ات  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت 
�خلدمات  م�����زودي  �ىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
وذلك  �مل��رك��ز  م��ع  �ملتعاقدة  �لبيئية 
باب  فندق فريمونت  �م�س يف  ظهر 

�لبحر باأبوظبي .
وقد ت�شمنت فعاليات �مللتقى تكرمي 
�لعالقة  ذ�ت  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 
�أبرزها  وكان  �العالمية  و�ملوؤ�ش�شات 
وكهرباء  م��ي��اه  هيئة  �لبيئة،  هيئة 
للمناطق  �لعليا  و�ملوؤ�ش�شة  �أبوظبي 
موؤ�ش�شة  �ملتخ�ش�شة،  �القت�شادية 
)�ت�شاالت(،  لالت�شاالت  �الإم����ار�ت 
م���رك���ز �الإح���������ش����اء ، غ���رف���ة جت����ارة 
مركز  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة   ، و���ش��ن��اع��ة 
�الإلكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  �أب���وظ���ب���ي 
جريدة  ت��ك��رمي  ومت   ، و�مل��ع��ل��وم��ات 
�عالمي  ك�شريك  �المار�تية  �لفجر 
ت�����ش��ل��م��ه ب���ال���ن���ي���اب���ة ع����ن �جل���ري���دة 

تدوير  �إع��ادة  م�شنع  ت�شغيل  �شملت 
�لعني  و�الإط�������ار�ت يف  �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك 
�لبيئي  �الأد�ء  ب���ب���ط���اق���ة  وف��������وزه 
من  �ل�شناعية  للمن�شئات   2012
مركز  و�عتماد  و�ملياه،  �لبيئة  وز�رة 
�أبوظبي للبيئة و�ل�شحة و�ل�شالمة 
يف  ك��م��ن��ظ��م  �ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة  م��رك��ز 
رفع  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ن��ف��اي��ات،  ق��ط��اع 
 90 ي��ق��ارب  م��ا  �ىل  �لتوطني  ن�شبة 

باملئة من جمموع موظفي �ملركز.
�الإجن�������از�ت  �إن  ح�����ش��ن��ي:  و�أ�����ش����اف 
�لتتبع  ن����ظ����ام  ت���رك���ي���ب  ت�����ش��م��ن��ت 
 4700 ي����ق����ارب  مل����ا  �الل�����ك�����رتوين 
نقل  جم�������ال  يف  ع����ام����ل����ة  م����رك����ب����ة 
�ل���ن���ف���اي���ات، ف�������ش���اًل �ل���ت���ع���اق���د مع 
�الحتاد للقطار�ت ال�شتخد�م �لركام 
�الإن�شاء  خملفات  من  تدويره  �ملعاد 
و�ل��ه��دم ، و�ال���ش��رت�ك يف جمموعة 

�أبوظبي لال�شتد�مة .
�ل��ن��ف��اي��ات- �د�رة  م���رك���ز  وي�����ش��ع��ى 

�ملمار�شات  ت��ر���ش��ي��خ  �إىل  �أب���وظ���ب���ي 
�لنفايات  �ن��ت��اج  كخف�س  �ملنهجية 
�ال�شتخد�م  و�إع�������ادة  �مل�������ش���در،  م���ن 
و�لتدوير، وت�شجيع �مل�شاركة �لفاعلة 
بني �أفر�د �ملجتمع، و�لرتويج ملفهوم 
�ملوؤ�ش�شات  م����ع  �مل�������ش���رتك  �ل���ع���م���ل 
للو�شول  �ملعنية  و�جل��ه��ات  �لبيئية 
�إمارة  �ىل بيئة نظيفة م�شتد�مة يف 

�أبوظبي.

�ل�شحفي رم�شان عطا . 
�لنظافة  ����ش���رك���ات  ت���ك���رمي  مت  ك��م��ا 
وم���ك���اف���ح���ة �الآف����������ات و�حل���������ش����ر�ت 
�ملتعاقد معها �ملركز، وذلك عن فئة 
هذ�  وم�شرف  و�شائق  عامل  �أف�شل 
باالإ�شافة �إىل تكرمي �ل�شركات �لتي 
جنحت بتقليل ن�شبة نفاياتها خالل 
�ف�شل  �لنفيات  خف�س  حملة  ف��رتة 

�خليار�ت �لتابعة لربنامج نظافة .
وع��ل��ى ه��ام�����س �مل��ل��ت��ق��ى وق���ع مركز 
ممثال  �ل���ن���ف���اي���ات-�أب���وظ���ب���ي  �إد�رة 
�ل��ك��ع��ب��ي، مدير  ����ش���امل  ب���ال���دك���ت���ور 
ع��ام �مل��رك��ز ب��االإن��اب��ة م��ذك��رة تفاهم 
�لبلدية ممثلة  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  م��ع 
ب�������ش���ع���ادة �مل���ه���ن���د����س �أح����م����د حممد 

�التفاقية  ت��وق��ي��ع  وي���اأت���ي  �ل��ع��م��ل. 
ل�شمان  هامة  خطوة  مبثابة  �ليوم 
�لبيئة  ����ش��ت��د�م��ة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة 
ورفع  للمجتمع  �ل��ع��ام��ة  و�ل�����ش��ح��ة 

م�شتوى �خلدمات �لعامة .
ي����اأت����ي تكرمي  �ل���ك���ع���ب���ي   و�أ������ش�����اف 
باأهمية  منا  �مي��ان��اً  �ل��ي��وم  �ل�شركاء 
وتعزيز  �جلماعي  و�لعمل  �لتعاون 
�ل�����رو�ب�����ط ب����ني �مل����رك����ز و����ش���رك���اءه 
للحفاظ على تنمية بيئة م�شتد�مة 
فقد  ف����اع����ل،  دور  ل�����ش��رك��ائ��ن��ا  و�ن 
�لعديد  حت��ق��ي��ق  يف  م��ع��ن��ا  �أ���ش��ه��م��و� 
من �اله��د�ف و�الجن��از�ت، و�شاركو� 
وم�شاريع  م��ب��ادر�ت  تنفيذ  يف  معنا 
م��ن خ��الل عمل  وب��ر�م��ج م�شرتكة 

و�ل�����ش��ح��ة و�ل�����ش��الم��ة، خ��ا���ش��ة �أن 
ب�شكل مبا�شر  �لبلدي معني  �لنظام 
لقانون  �لتنفيذية  �للو�ئح  ب��اإع��د�د 
�حلفاظ على �ملظهر �لعام و�ل�شحة 
و�ل�شكينة �لعامة يف �إمارة �أبوظبي . 
و���ش��ي��م��ك��ن ه���ذ� �ل��ت��ع��اون م��ع مركز 
�لنفايات من حتقيق هدف م�شرتك 
يتمثل يف تعزيز جودة �حلياة ل�شكان 
�أف�شل  من  و�ح��دة  وجعلها  �الإم���ارة 
و�لعمل  للعي�س  �لعامل  يف  �الأم��اك��ن 

و�لزيارة.
�مل��ل��ت��ق��ى دع��م��ا لالأعمال  ي��اأت��ي ه���ذ� 
و�ملتميزة يف جمال حماية  �لريادية 
باالإ�شافة  �أبوظبي،  �إم��ارة  �لبيئة يف 
�ملوؤ�ش�شات  �لرو�بط بني  �ىل تر�شيخ 

�ل�������ش���ري���ف ب�����ش��ف��ت��ه وك����ي����ل د�ئ������رة 
�ل�شوؤون �لبلدية، حيث تقوم �ملذكرة 
وتعزيز  ودع��م  �لتعاون  تطوير  على 
�لقائمة  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كات 
تعزيز  ب��ه��دف  ف��ّع��ال،  ب�شكل  بينهما 
�لتكامل لتحقيق ��شرت�تيجية �إمارة 

�أبوظبي 2030.

عمل جاد
وعقب توقيع �ملذكرة �شرح �لدكتور 
�شامل �لكعبي، مدير عام مركز �إد�رة 
�ل��ن��ف��اي��ات-�أب��وظ��ب��ي ب��االإن��اب��ة قائال 
�إد�رة  م���رك���ز  يف  ن���ح���ر����س  ن���ح���ن   :
�لنفايات – �أبوظبي على تعزيز �أطر 
�لعمل �ملوؤ�ش�شي عرب جميع مفا�شل 

لتحقيق  ودقيق وجهود مقدرة  جاد 
�ال�شرت�تيجية �شمن  �ملركز  �أهد�ف 

روؤية �أبوظبي 2030.

هدف م�سرتك
�أحمد  �ملهند�س  �شعادة  عرب  وب��دوره 
حم���م���د �ل���������ش����ري����ف، وك����ي����ل د�ئ������رة 
�ل�����ش��وؤون �ل��ب��ل��دي��ة: حيث ق��ال هذه 
�مل��ذك��رة ت��اأت��ي �ن��ط��الق��ا م��ن حر�س 
ومركز  �ل��ب��ل��دي��ة  �ل�������ش���وؤون  د�ئ������رة 
تعزيز  ع���ل���ى  �ل���ن���ف���اي���ات-�أب���وظ���ب���ي 
�جل����ه����ود �مل�������ش���رتك���ة و�مل����ب����ذول����ة يف 
نظيفة  �شكنية  بيئة  ت��وف��ري  �شبيل 
ينعم  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  وم�شتد�مة 
���ش��ك��ان��ه��ا ب��اأف�����ش��ل درج������ات �الأم�����ان 

و�جلهات  �ل�����ش��ل��ة  ذوي  و�الأف���������ر�د 
�مل��ع��ن��ي��ة ب��ال�����ش��اأن �ل��ب��ي��ئ��ي يف �إم����ارة 

�أبوظبي.

رفع ن�سبة التوطني
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال �مل��ه��ن��د���س هاين 
ح�شني، مدير قطاع �لبيئة و�ل�شحة 
و�ل�شالمة يف مركز �إد�رة �لنفايات-

�أبوظبي :
 يعمل مركز �إد�رة �لنفايات-�أبوظبي 
�ملنهجية  �مل��م��ار���ش��ات  ت��ر���ش��ي��خ  ع��ل��ى 
�لنفايات  �ن���ت���اج  خ��ف�����س  مل��م��ار���ش��ات 
�ال�شتخد�م  و�إع�������ادة  �مل�������ش���در،  م���ن 
�لعديد  �ملركز  و�لتدوير حيث حقق 
من �الجناز�ت و�الإ�شهامات �ملتنوعة 

�ساحي خلفان يجرب �سيارة كهربائية خ�سراء �سديقة للبيئة 

جمم�عة جمعة املاجد تنظم ي�مًا مفت�حًا 
للم�اطنني الباحثني عن عمل بالتعاون مع تنمية

�ملخلفات  وك��اف��ة  �لكربونية  �نبعاثات  ن�شبة  وخف�س 
�ل�����ش��ام��ة و�ل�������ش���ارة ب��ال��ب��ي��ئ��ة وحت�شني  و�الن���ب���ع���اث���ات 
م�شتويات �ل�شحة �ملهنية و�ل�شالمة �لعامة و��شتخد�م 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل���الزم���ة ل��ل��ح��د م��ن م�����ش��ت��وي��ات �ل�شجيج 

�لناجمة عن و�شائط �لنقل.
و�أ����ش���ار م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م �إىل �أن 
مبالءمتها  تتميز  �خل�شر�ء  �لكهربائية  �ل�شيارة  هذه 
للبيئة ال  تلويثها  �ملهام مع عدم  كافة  لال�شتخد�م يف 
من خالل ما ي�شدر عنها من �نبعاثات غازية مثل غاز 
عنها  ي�شدر  �لكربون وال من خالل من  �أك�شيد  ثاين 

من �شجيج.
و�أكد معاليه حر�س �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي على 
تبني �الأ�شاليب �حلديثة و�ملتطورة يف تقدمي �خلدمات 
بالبيئة  �الإم��ار�ت  �هتمام  للجمهورومو�كبة  �ل�شرطية 

و�ل�شحة و�ل�شالمة وفق �ملعايري �لدولية.
�الهتمام  ه��ذ�  �أن  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �أك��د  كما 
بالبيئة ل��ي�����س ب��ج��دي��د ع��ل��ى ���ش��رط��ة دب���ي ف��ق��د ب���د�أت 
�هتمامها باجلانب �لبيئي مبكر� و�شجلت �لعديد من 
�ملبادر�ت �لر�ئدة �لتي ت�شب يف حماية وتنمية �لبيئات 
ر�أ�س  منطقة  يف  �لقرم  �أ�شجار  زر�ع��ة  مثل  �لطبيعية 
�خلور �لتي �أ�شبحت فيما بعد حممية طبيعية معرتفا 
مكافحة  م��ب��ادر�ت  م��ن  �لعديد  �إىل  �إ�شافة  عامليا  بها 
ت��ل��وث �ل��ه��و�ء م��ن خ���الل تخفيف �الزدح�����ام �مل���روري 
�لغاز�ت  لتقليل  �ملركبات  و�شيانة  مو��شفات  و�شبط 
وزو�رق  مبعد�ت  �لبحري  �لتلوث  ومكافحة  �لعادمة 
ج��دي��دة وم��ت��ط��ورة �إىل ج��ان��ب م��ب��ادرة زر�ع���ة �ملليون 
يف  للعمل  خ�شر�ء  كهربائية  و�شيار�ت  دب��ي  يف  �شجرة 
�ل��ق��ي��ادة و�لتحاق  و�ل��ز�ئ��ري��ن ملبنى  �مل��وظ��ف��ني  خ��دم��ة 

�شيار�ت خ�شر�ء �شديقة للبيئة للعمل يف �لدوريات.

•• دبي-وام:

�لعام  �لقائد  �شاحي خلفان متيم  �لفريق  قال معايل 
ل�شرطة دبي �إن �شرطة دبي تعمل على �إيجاد بيئة �آمنة 
ونظيفة وجذ�بة وم�شتد�مة ترتقي �إىل م�شتوى �شمعة 
�لبيئة  ومكانة دول��ة �الإم��ار�ت عامليا يف �ملحافظة على 
�جلديدة  �خل�شر�ء  و�ل�شيار�ت  �ل��دوري��ات  �إىل  م�شري� 
علمية  ودر��شة  فني  تقرير  و�إع��د�د  �ختبارها  مت  �لتي 

عميقة من مهند�شي �الإد�رة �لعامة للعمليات ب�شاأنها.
كهربائية  �شيارة  بقيادة  معاليه  قيام  عقب  ذل��ك  ج��اء 
لوتاه  ����س.����س.  ���ش��رك��ة  م��ن  للبيئة  ���ش��دي��ق��ة  خ�����ش��ر�ء 
لتجربتها بح�شور �للو�ء �لدكتور جا�شم حممد جا�شم 
بالرميثة مدير �الإد�رة �لعامة للعمليات ونائبه ل�شوؤون 
�لنقل و�الإنقاذ �لعميد �أن�س �ملطرو�شي و�لعقيد �أحمد 
عبد�هلل  نبيل  و�مل��ق��دم  �ل��وق��ت  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��ق��ع��ودي 

�لر�شا مدير �إد�رة مركبات �شرطة دبي.
و�أو�شح معاليه بعد جتربة �لقيادة �أنها �شاحلة للعمل 
و�ل�شيقة  �مل��غ��ل��ق��ة  �الأم���اك���ن  يف  �لتخ�ش�شي  �الأم���ن���ي 
�الأمن  حفظ  يف  و�الأمنية  �ل�شرطية  �الأعمال  مل�شاندة 
للزو�ر  عالية  وج��ودة  �شريعة  ب�شورة  وتقدمي خدمات 
مو�قع  يف  �الأم��ن��ي��ة  �لتغطية  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�مل��ق��ي��م��ني 
حماية  يف  �لتدخل  �شرعة  ت�شتدعي  �ل��ت��ي  �لفعاليات 
�الأرو�ح و�ملمتلكات و�إمكانية ��شتخد�مها من قبل رقباء 
�ل�شري يف مناطق �جلذب �ل�شياحي و�ملناطق �لتجارية 
و�الأ����ش���و�ق �لتاريخية �ل��رت�ث��ي��ة وم��ن ث��م �إحل��اق��ه��ا يف 

�لدوريات.
ونوه �إىل �أن �إدخال �ملركبات �ل�شديقة للبيئة للخدمة 
يف �لدوريات �ملرورية ياأتي �نطالقا من �أهمية �العتماد 
�ملتجددة  �لطاقة  �أ�شكال  جلميع  �مل�شتد�م  و�ال�شتخد�م 

وم�شاريعها، و�شركاتها �لعاملة و�ل�شقيقة، و�المتياز�ت 
�لتي متنحها، و�لفر�س �لتي تقدمها.

وعر�س  عمل،  ع��ن  �لباحثني  مقابلة  ذل��ك  بعد  وب���د�أت 
�أعلنتها  �لتي  �خلطط  وفق  عليهم،  �ل�شاغرة  �لوظائف 
�ل�شيخ  �أطلقها  �لتي  �أب�شر  مبادرة  �شوء  على  �ملجموعة 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل .
�لعام  يف  تاأ�ش�شت  �مل��اج��د  جمعة  جم��م��وع��ة  �أن  وي��ذك��ر 
جم���االت  يف  ���ش��رك��ة   40 م���ن  �أك�����رث  وت�����ش��م   1950
�ل�شيار�ت و�لعقار�ت و�ملقاوالت و�ال�شتثمار�ت و�لتغذية 
�لتعليمي  �لقطاع  �إىل  باال�شافة  وغ��ريه��ا،  و�ل�شيانة 

و�لثقايف، ويعمل فيها �أكرث من 7 �الآف موظف.

••  دبي – حممود علياء:

�حت�شن مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث لقاء �ليوم 
�ملفتوح للمو�طنني �لر�غبني يف �لبحث عن عمل �لذي 
نظمته جمموعة جمعة �ملاجد بالتعاون مع هيئة تنمية 
وتوظيف �ملو�رد �لب�شرية �لوطنية - تنمية، وذلك يوم 

�الأحد 12 مايو 2013.
�لرت�ث  ق�شم  رئي�س  �ملطريي  �شيخة  �الأ�شتاذة  وقامت 
�ل���وط���ن���ي مب���رك���ز ج��م��ع��ة �مل����اج����د ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ل������رت�ث 
ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال �ل��ب��اح��ث��ني و�ل��ب��اح��ث��ات ع���ن ع��م��ل، وعملت 
�لت�شغيلية  و�أذرع��ت��ه��ا  باملجموعة  تعريفي  عر�س  على 

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/366 ت   جتر- م ر- ت  - ع ن(
�المار�ت  �جلن�شية:  �لعرياين  �شلطان  حممد  �شعيد  ر��شد  �لتنفيذ/  طالب 
�ملنفذ �شده : �ل�شركة �ل�شرقية للمقاوالت �لعامة �جلن�شية : �المار�ت �ملطلوب 
�عالنه:�ل�شركة �ل�شرقية للمقاوالت �لعامة �جلن�شية : �المار�ت عنو�نه: بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
1358-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/6/25
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعني  باد�رة  �الوىل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/16 ت   جتر- م ر- ت  - ظ ف(
و�لبال�شرت  �لطابوق  العمال  �لطويل  �لنهر  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
للمقاوالت  بند�ري  موؤ�ش�شة   : �شده  �ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:  و�ل�شر�ميك 
�لعامة �جلن�شية : �المار�ت �ملطلوب �عالنه:موؤ�ش�شة بند�ري للمقاوالت �لعامة 
�جلن�شية : �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2-2013 جت جز - م ر - ب - ظ ف وحدد 
لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/5/26 وذلك ل�شد�د مبلغ �لتنفيذ وقدره 
)26520( درهم �شامل �لر�شوم �لق�شائية. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لظفرة  باد�رة  �الوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم التجاري

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 509 /2013  جت جز  - م ر- ب- ع ن

مدعي/معتز حممد حممد �لفار �جلن�شية: م�شر مدعي عليه: �ملالحة �لدولية 
خلدمات �ل�شحن �لربي �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: ��شرتد�د �لب�شاعة 
�و قيمتها 2500 درهم �ملطلوب �عالنه/�ملالحة �لدولية خلدمات �ل�شحن �لربي 
�جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/21 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 492 /2013  جت جز  - م ر- ب- ع ن

مدعي/حميد �شعيد �حمد حرمو�س �لرميثي �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �جلنيدي  نا�شر  حممد  �حمد   طارق 
نا�شر  حممد  �حمد   �عالنه/طارق  �ملطلوب  درهم   6420 مببلغ  مالية  مطالبة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �جلنيدي 
لنظر  2013/5/21 موعد�  �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة 
�الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعني  ب� حمكمة 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/242 ت   جتر- م ر- ت  - ع ن(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لرحاب العمال �لنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة �جلن�شية: �المار�ت 
�المار�ت   : �جلن�شية  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �لق�شوى  �حللول  �شركة   : �شده  �ملنفذ 
�المار�ت   : �جلن�شية  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �لق�شوى  �حللول  �عالنه:�شركة  �ملطلوب 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه: 
�لدعوى رقم 1364-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 
2013/6/26 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة 
�ل�شند  لتنفيذ  بو��شطة وكيل معتمد  �و  �لرئي�شي �شخ�شيا  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعني 
�العالن  درهم م�شاريف   800  + �لدعوى  ر�شوم  درهم   5727 + درهم  ب�شد�د مبلغ 17685 

بالن�شر + 441 درهم ر�شوم �لتنفيذ تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم التجاري                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/494 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
�المار�ت  �جلن�شية:  للتجارة  �لوطنية  �لكيومي  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  �المار�ت   : �جلن�شية  غيار  لقطع  �مليد�ن  حمل   : �شده  �ملنفذ 
�عالنه:حمل �مليد�ن لقطع غيار �جلن�شية : �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا 
�لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  �ن طالب 
�ملو�فق 2013/6/10 موعد� لنظر  �الثنني  يوم  رقم  وحدد لنظره جل�شة 
طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ-

لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني 
�ل�شند �عاله تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.

  قلم التنفيذ العام                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ثريفتي خلدمات �لليموزين

 رخ�شة رقم:CN 1413947 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل �حمد �ملو�شى من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�هلل �حمد �ملو�شى من 100% �ىل %98
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد عبد�هلل �حمد �ملو�شى )%1(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نايف عبد�هلل �حمد �ملو�شى )%1(

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �ىل 300000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*5 �ىل 0.10*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/ثريفتي خلدمات �لليموزين

THRIFTY LIMOUSINE SERVICES
�ىل/ثريفتي خلدمات �لليموزين ذ.م.م 

THRIFTY LIMOUSINE SERVICES LLC
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملركزية للمعد�ت �ملطبخية

 رخ�شة رقم:CN 1081783 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شما �لعا�شمة للوكاالت �لتجارية ذ.م.م

CAPITAL SKY COMMERCIAL AGENCIES LLC
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شما �لعا�شمة لال�شتثمار�ت ذ.م.م 

CAPITAL SKY INVESTMENTS LLC
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن �حمد �بر�هيم �ملرزوقي

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �ىل 300000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 4*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�ملركزية للمعد�ت �ملطبخية

�ىل/�ملركزية للمعد�ت �ملطبخية ذ.م.م 
CENTRAL KITCHEN EQUIPMENT LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�المانة لتجارة �ل�شاحنات و�ل�شيار�ت

 رخ�شة رقم:CN 1162952 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عادل عبد�لكرمي حممد �شابر �المريي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شمري حممد مفلح فيا�س )%49(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد �شامل �شالح �ملعيوف �لنقبي

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/�المانة لتجارة �ل�شاحنات و�ل�شيار�ت
AMANA TRUCKS & CARS TRADING

�ىل/�المانة لتجارة �ل�شاحنات و�ل�شيار�ت ذ.م.م 
AMANA TRUCKS & CARS TRADING LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شروق �ل�شم�س لتجارة �لهو�تف �ملتحركة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1042165 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 5*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شروق �ل�شم�س لتجارة �لهو�تف �ملتحركة ذ.م.م
SUNRISE MOBILE PHONES TRADING LLC

�ىل/غالم م�شطفى العمال �لكهرباء ذ.م.م 
GHULAM MUSTAFA ELECTRICAL WORKS LLC

ها�شم  ورثة  بناية  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �شارع  �بوظبي  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
�شالح ��شخر �لرميثي �ىل �بوظبي م�شفح م 10 قطعة 58 حمل رقم 3 بناية ورثة �شامل 

�شعيد �شامل درب�س �لعامري
تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح �الجهزة �اللكرتونية �ملنزلية )9521001(

تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح و�شيانة مكيفات �لهو�ء معد�ت �لتربيد وتنقية �لهو�ء )3312007(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لهو�تف �ملتحركة ولو�زمها - بالتجزئة )4741011(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كي�س مارت �لتجارية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1049540 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/كي�س مارت �لتجارية ذ.م.م
KISH MART TRADING LLC

�ىل/هنيويل خلدمات �المن و�ل�شالمة وتقنية �ملعلومات ذ.م.م
HONEY WELL SECURITY & SAFETY & IT SERVICES LLC

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب معد�ت و�جهزة �المن و�ل�شالمة و�طفاء �حلريق )4322003(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع معد�ت و�جهزة �ل�شالمة و�طفاء �حلريق - بالتجزئة )4773916(
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملن�شوجات و�القم�شة - بالتجزئة )4751001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملالب�س �لرجالية �جلاهزة - بالتجزئة )4771101(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملالب�س �لر�شمية - بالتجزئة )4771109(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل عبد�ل�شتار عبد�لو�حد لكوي 

�ملالب�س رخ�شة رقم:CN 1017821 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/حمل عبد�ل�شتار عبد�لو�حد لكوي �ملالب�س
ABDUL SATTAR ABDUL WAHID DRESS IRONING SHOP

�ىل/رو�شة �لريحان للعبايات
ROWDHAT AL RAIHAN CLOAKS

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ملالب�س �لعربية - بالتجزئة )4771105(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ملالب�س �لن�شائية �جلاهزة - بالتجزئة )4771102(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع مالب�س �الطفال �جلاهزة - بالتجزئة )4771103(

تعديل ن�شاط/حذف كي �ملالب�س )9601001(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ت�شارمي ليدي لاللب�شة 

�جلاهزة  رخ�شة رقم:CN 1088899 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*2.5

تعديل ��شم جتاري:من/ت�شارمي ليدي لاللب�شة �جلاهزة
�ىل/كافرتيا �للقمة �ل�شهية 

TASTY BITES CAFETERIA
تعديل ن�شاط/��شافة كافترييا )5610003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملالب�س �لن�شائية �جلاهزة - بالتجزئة )4771102(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملالب�س �لعربية - بالتجزئة )4771105(

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ريفلك�س 

لاللكرتونيات و�لهو�تف �ملتحركة
 رخ�شة رقم:CN 1182161 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

�شيف �لزعابي للعقار�ت
 رخ�شة رقم:CN 1097537 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

بن ع�شكور لل�شيانة �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1186980 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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تنويه
رقم  �لعدد  يف  �لفجر  بجريدة  �ل�شادر  �العالن  �ىل  باال�شارة 
10776 بتاريخ 2013/4/25 بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية رقم 
CN 1000787 باال�شم �لتجاري مدر�شة �لفجر �الجنليزية 
يف  خطاأ  ورد  بانه  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تنوه   . �لدولية 

�العالن �مل�شار �ليه �عاله ومل تذكر �لتعديالت �لتالية: 
��شافة/ريد حمد خمي�س �ل�شرياين �لظاهري �مار�ت 50% و�ل�شحيح هو %70
تعديل/�حمد عبد�هلل حممد �لعبيديل �مار�ت 50% و�ل�شحيح هو %30

باال�شافة �ىل �لتعديالت �لو�ردة يف �العالن �ل�شابق
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
و�ال  �العالن  ن�شر هذ�  تاريخ  �القت�شادية من  �لتنمية  د�ئرة 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء 

�ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لنهال  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1053417:للمالب�س ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مربوك �شعيد عمر �لقر�س �ل بريك

وي�شمل جميع فروعه
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   

اإعــــــــــالن
�لفرحة  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لتنمية �القت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 
للحد�دة رخ�شة رقم:CN 1027134 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شهيل مظاهر مياه )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جماهد  مياه �ميان �شريف

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   

اإعــــــــــالن
تك�س  �ل�ش�����ادة/�ك�س  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN 1197887:لتجارة �ملالب�س و�لهد�يا ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبد�هلل �شيف �لدين �مني �لن�شر من 24% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف هيجر حممد حممود �لع�شر�وي
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة كون�شوين 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1028132 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شركة كون�شوين ميدل �ي�شت - ��س �ر �ل من 49% �ىل %48
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ماركو كول�شويل )%1(
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/منارة �ل�شرق �الو�شط 

CN 1226405:لال�شت�شار�ت �لتعليمية ذ.م.م  رخ�شة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
موزة �شعيد �حمد خلف �لعتيبة من 60% �ىل %99.3

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عتيبة �شعيد �حمد �لعتيبة )%0.7(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فيكتوريا �ليز�بيث فيال كومي�س مور�ل�س

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �ميا �ويتو �نتونانو

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
نوبار  حمل  �لتجاري  باال�شم   CN  1041298 رقم 
تعديل  طلب  بالغاء  �ل�شيار�ت  كمبيوتر  ل�شيانة 

�لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   

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

ر�بط �لطاقة للمقاوالت
 رخ�شة رقم:CN 1040459 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة طابة للدر��شات 

�ال�شالمية رخ�شة رقم:CN 1003184 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1.2*4 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة طابة للدر��شات �ال�شالمية

TABAH FOUMDATION FOR ISLAMIC STUDIES

�ىل/موؤ�ش�شة طابة لالبحاث و�ال�شت�شار�ت
TABAH FOUMDATION FOR RESEARCH & CONSULTANCY

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �مل�شتقبل 

CN 1033490:للبناء �حلديث ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شكري �شكري �لطويل )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف و�شام يو�شف - �حلجار

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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ع��ن�����ش��ر� يف وكالة  م��و���ش��ك��و  �ل��رو���ش��ي��ة يف  �ال����ش���ت���خ���ب���ار�ت  �وق���ف���ت 
�ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت �مل��رك��زي��ة )���ش��ي �ي �ي���ه( ك��ان ي��ح��اول جتنيد عميال 
رو�شيا قبل ت�شليمه �ىل �شفارة بالده على ما نقلت وكاالت �العالم 
ع��ن جهاز �الم��ن �الحت���ادي )ك��اي جي  �ل��وك��االت  �لرو�شية. ونقلت 
حتت  �لعامل  فوغل  �شي.  ر�ي��ان  �ي��ه  �ي  �ل�شي  عميل  �ن  �شابقا(  بي 
�وقف  �ل�شفارة  يف  �ل�شيا�شية  �ل��د�ئ��رة  يف  �لثالث  �ل�شر  �م��ني  غطاء 
�جهزة  على  بحوزته  عرث  �مل�شدر  وتابع  �لثالثاء.  �ىل  �الثنني  ليل 
�ىل جتنيده  �شعى  �لذي  �لرو�شي  للمو�طن  و�ر�شاد�ت  تقنية خا�شة 
�ملوقوف  �ن  و����ش��اف   . �ملظهر  لتغيري  وو���ش��ائ��ل  كبري  م��ايل  ومبلغ 
نقل �ىل مقر جهاز �المن �الحت��ادي ثم �شلم بعد تنفيذ �الجر�ء�ت 
�شعت  �الخ��رية  �لفرتة  يف  وتابع   . �المريكية  �ل�شفارة  �ىل  �لالزمة 
�ال�شتخبار�ت �المريكية تكر�ر� �ىل جتنيد متعاونني يف �شفوف قوى 
�لرو�شية  �لعالقات  وتر�جعت  �خلا�شة   �لرو�شية  و�الج��ه��زة  �الم��ن 
�المريكية منذ عودة فالدميري بوتني �لعميل �ل�شابق يف �لكاي جي 

بي �ىل �لكرملني لوالية رئا�شية ثالثة.

ني�شان- نهاية  �وقف يف  �لذي  �لفرن�شي  �ملت�شدد  لوغني  و�شل جيل 
�ىل  ت�شليمه  مت  حيث  فرن�شا  �ىل  �ل��ث��الث��اء  �م�����س  م���ايل،  يف  �ب��ري��ل 
�ال�شتخبار�ت �لد�خلية ال�شتجو�به، كما ذكر م�شدر قريب من �مللف 
منت  على  باري�س  يف  �وريل  مطار  �ىل  و�شوله  ف��ور  لوغني  و�وق���ف 

رحلة نظامية قادمة من باماكو.
 وقال وزير �لد�خلية �لفرن�شي مانويل فال�س الذ�عة �وروبا1- �شيتم 
��شتجو�به علينا �ن نتعرف على م�شريته . وكان لوغني �لذي يطلق 
على نف�شه ��شم عبد �جلليل �وقف يف نهاية ني�شان-�بريل يف منطقة 
�ملا�شي  �ال�شبوع  �لفرن�شية. ونقل  �لقو�ت �خلا�شة  متبكتو من قبل 
�نه قاتل  �يف لودريان  �لفرن�شي جان  �لدفاع  غ��او. وق��ال وزي��ر  من 
بانه جنوح  . وو�شفه  يبدو يف �شفوف �جلماعات �جلهادية  على ما 
 1955 21 �شباط-فرب�ير  فردي �ىل �لتع�شب ولوغني مولود يف 
نهاية  يف  عليها  ح�شل  �لبحرية  �لتجارة  يف  �ج��ازة  ويحمل  نانت  يف 
�لثمانينات. وقد �شافر كثري� قبل �ن ي�شتقر يف �ملغرب وموريتانيا ثم 
مايل مع زوجته �لثانية وهي مغربية. وكان مت نقل زوجته و�بنائه 
يف   2012 �يلول-�شبتمرب  يف  �لرجل  ور�شد  فرن�شا.  �ىل  �خلم�شة 
�شفوف �لقاعدة يف بالد �ملغرب �ال�شالمي على �شورة ح�شلت عليها 

�ال�شتخبار�ت �لفرن�شية.
ك��ان يعي�س م��ع عائلته يف �شمال  �ن��ه  �مل���ايل  وق���ال م�شدر يف �الم���ن 
مايل قبل و�شول �ملت�شددين و�نه �عتنق �فكارهم لكن ال �شيء يثبت 

�لتز�مه �لفعلي بهم.
 

قالت م�شوؤولة رفيعة لالمم �ملتحدة �م�س �ن قاربا يقل نحو 100 
عملية  خ��الل  ميامنار  غ��رب  قبالة  �نقلب  �لروهينجا  م�شلمي  من 
و�أن عدد�  عا�شفة  قبل قدوم  لل�شكان من مناطق منخف�شة  �جالء 

غري معروف من �ال�شخا�س مفقودون ويخ�شى غرق كثريين.
�ل�شوؤون  لتن�شيق  �ملتحدة  �المم  مكتب  رئي�شة  مانزي  باربر�  وقالت 
قبالة  ب�شخور  ��شطدم  �لقارب  �ن  لرويرتز  ميامنار  يف  �الن�شانية 
ي��وم �الثنني.  ب��ل��دة بوكتاو يف والي���ة ر�خ���ني وغ���رق يف وق��ت متاأخر 

وذكرت �ن عدد� غري معروف فقدو�.
50 �شخ�شا  �ن نحو  �لع�شكرية رويرتز  �ملخابر�ت  و�أبلغ �شابط من 
غرقو� لدى �نقالب �لقارب قرب منت�شف �لليل. وقال �ل�شابط �لذي 
طلب عدم �لك�شف عن هويته النه لي�س خموال بالتحدث مع و�شائل 

�العالم �ن هذ� �لقارب كان من بني �شتة قو�رب تغادر بوكتاو.
�ملتحدة  �المم  مكتب  با�شم  �ملتحدثة  ميلدرين  كري�شنت  وذك���رت 
علمت  �نها  تايالند  عا�شمة  بانكوك  يف  �الن�شانية  �ل�شوؤون  لتن�شيق 
بوجود قارب كبري مبحرك ي�شحب قاربني خ�شبيني بال حمرك و�ن 

ما بني 100 و150 �شخ�شا كانو� على منت �لقو�رب �لثالثة.
و�لعا�شفة �ملنتظرة هي منخف�س ��شتو�ئي �طلق عليه ��شم حما�شن 

ومن �ملتوقع �ن تزد�د قوتها لتتحول �ىل �ع�شار.

عوا�صم

مو�سكو

�سيتوي

باري�ص

اأ�س��سيتد بر�س حتتج على مراقبة مكاملاتها
•• وا�صنطن-وكاالت:

�الأمريكية  �ل��ع��دل  وز�رة  �أن  م��ن  ل��الأن��ب��اء  ب��ر���س  �أ�شو�شيتد  وك��ال��ة  ��شتكت 
�أجر�ها  �لتي  �لهاتفية  �ملكاملات  من  �شهرين  ت�شجيالت  على  �شر�ً  ح�شلت 
�لطريقة  على  م�شبوق  وغري  خطري  تطفل  باأنه  ذلك  و��شفة  حمرروها، 
�لتي  �لوكالة،  و�حتجت  �أخبارها.  �الإعالمية  �ملوؤ�ش�شات  بها  ت�شتقي  �لتي 
هولدر  �إري��ك  �لعام  للنائب  وجههتها  بر�شالة  م��ق��ر�ً،  نيويورك  من  تتخذ 
�لو��شع  �ل�شكل  بهذ�  للح�شول  حمتمل  م��ربر  �أي  هناك  لي�س  �إن��ه  قائلة 
وقال   . وب�شحفييها  بر�س  باأ�شو�شيتد  �خلا�شة  �لهاتفية  �الت�شاالت  على 
ما  على  �شعت  �الأمريكية  �ل�شلطات  �إن  �إخبارية  ر�شالة  يف  بر�س  �أ�شو�شيتد 
�لتي  �جلنائية  �لتحقيقات  �إط��ار  يف  �ل�شجالت  تلك  على  للح�شول  يبدو 
بة وردت بتقرير للوكالة يف مايو-�أيار 2012  جتريها ب�شاأن معلومات م�شرَّ
بثته  �ل��ذي  �الإخباري  �لتقرير  �أن  و�أ�شافت  فا�شلة.  �إرهابية  موؤ�مرة  حول 
)�شي  �مل��رك��زي��ة  �ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت  ل��وك��ال��ة  عملية  ع��ن  تفا�شيل  ك�شف  حينها 
ربيع  يف  موؤ�مرة  بتنفيذ  �لقاعدة  تنظيم  قيام  دون  حالت  باليمن  �أي(  �آي 
2012 لتفجري طائرة كانت متجهة �شوب �لواليات �ملتحدة. وقال مدير 
�أن  �أدىل بها يف فرب�ير-�شباط �ملا�شي  �أي، جون برينان، يف �شهادة  �آي  �شي 
هو  ك��ان  �إذ�  ما  ح��ول  ��شتجوبه  �آي(  بي  )�إف  �الحت���ادي  �لتحقيقات  مكتب 
وو�شف  نفاه.  ما  وهو  خربها،  بر�س  �أ�شو�شيتد  منه  ��شتقت  �ل��ذي  �مل�شدر 
باأنه  �الإع��الم  �أجهزة  �إىل  �الإرهابية  �ملوؤ�مرة  ت�شريب معلومات عن  برينان 
�إف�شاء ملعلومات �شرية غري م�شموح بها وخطرية . وذكرت وكالة �الأنباء �أن 
�ملحققني �شعو� من قبل للح�شول على ت�شجيالت هاتفية من �ل�شحفيني. 
وو�شفت ت�شرف �ملحققني على �لت�شجيالت باأنه ��شتيالء و��شع �لنطاق من 
مكاتب �أ�شو�شيتد بر�س يف نيويورك وو��شنطن وهارتفورد وكونيكتيكت، مبا 
�أمر  وباأنه  بها  �خلا�شة  �لفاك�س  وخطوط  �لرئي�شية  بد�لتها  من  ذلك  يف 

غري �عتيادي .

عدد الفل�سطينيني يت�ساعف 8.5 مرات منذ النكبة

القاهرة حتاول اإنقاذ امل�ساحلة الفل�سطينية

ال�سدر يوؤيد رئي�سًا جديدًا بدًل من الطالباين 

حتالفات تنتظر احلك�مات املحلية يف العراق

•• مو�صكو-وكاالت:

�الأ�شلحة  ���ش��ف��ق��ات  م��ل��ف  ت�����ش��در 
�لنظام  �إىل  �مل���ت���ط���ورة  �ل��رو���ش��ي��ة 
�م�����س ج���دول حمادثات  �ل�����ش��وري 
�ل���رئ���ي�������س �ل����رو�����ش����ي ف���الدمي���ري 
بوتني ورئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي 
لقائهما  خ��الل  نتنياهو  بنيامني 

مبنتجع �شوت�شي �لرو�شي. 
وي���ب���ح���ث �جل����ان����ب����ان �ل����و�����ش����ع يف 
���ش��وري��ا، و�ع��رت����س ت��ل �أب��ي��ب على 
ت�����ش��ل��ي��م م��و���ش��ك��و ب���ط���اري���ات دف���اع 

جوية متطورة لدم�شق.
�إن  �إ�شر�ئيليون  م�����ش��وؤول��ون  وق���ال 
ب��ي��ع �شو�ريخ  رو���ش��ي��ا ع��ل��ى و���ش��ك 
�أبيب  ت��ل  و�إن  ل�شوريا،   300 �أ���س 

�شتطلب وقف هذه �ل�شفقة.
�أ�شار دميرتي بي�شكوف  من جهته 
�لرو�شي  �ل��رئ��ي�����س  ب��ا���ش��م  �ل��ن��اط��ق 
�أن  �إىل  قبل �ملحادثات مع نتنياهو 
�لو�شع يف �شوريا يتجه نحو مزيد 
قلقا  يثري  ما  وه��و  �لت�شعيد،  من 

كبري� لدى رو�شيا و�إ�شر�ئيل.
�لربيطاين  �ل����وزر�ء  رئي�س  وك���ان 
�أث����ار م�شاألة  ق��د  ك���ام���ريون  دي��ف��د 
�شو�ريخ �أ�س 300 مع بوتني �أثناء 
مو�شكو  �أن  �إال  �جل��م��ع��ة،  لقائهما 

-ح�شب م�شدر �شارك يف �ملباحثات- 
�أكدت �أن �الأ�شلحة �ملقدمة ل�شوريا 
دفاعية و�أنها �شتلتزم بتنفيذ كافة 
توقيعها  مت  �لتي  �ل�شالح  �شفقات 

مع �شوريا.
 و�أعلن كامريون بعد حمادثاته مع 
�لرئي�س �الأمريكي بار�ك �أوباما �أن 
�أر�شية  لندن ومو�شكو �تفقتا على 
م�����ش��رتك��ة ب�������ش���اأن �الأزم��������ة. وق���ال 

م�شلحة  ل��ه��ا  رو���ش��ي��ا  �إن  �أوب����ام����ا 
وكذلك عليها و�جب يف �لعمل من 

�أجل حل �الأزمة.
ويوجد خالف بني �لغرب ورو�شيا 
تقول  حيث  �ل�شوري،  �لنز�ع  ب�شاأن 
�ل�����والي�����ات �مل���ت���ح���دة و�أوروب����������ا �إن 
�الأ�شد  ب�شار  ن��ظ��ام  ت��دع��م  مو�شكو 

وتزّود نظامه باالأ�شلحة.
ب�شكل  قلقان  و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل  و�ل��غ��رب 

وقف  رو���ش��ي��ا  رف�������س  �إز�ء  خ���ا����س 
�أ�س  �أنظمة �شو�ريخ  ت�شليم دم�شق 
�شفقة  مب��وج��ب  �مل��ت��ط��ورة   300
م��وق��ع��ة ���ش��اب��ق��ا. وم���ن �مل��ت��وق��ع �أن 
يحذر نتنياهو �لرئي�س بوتني من 
ت�شليم مثل هذه �الأ�شلحة �لتي من 
هجمات  �أي  ب�شدة  تعقد  �أن  �شاأنها 
�مل�شتقبل  يف  ت�شن  �أن  ميكن  جوية 

�شد نظام �الأ�شد.

•• بغداد-وكاالت:

�حلكومات  ت�شكيل  �أن  على  عر�قيون  �شيا�شيون  �أجمع 
�ملحلية �ملقبلة �شيكون على �أ�شا�س �ل�شر�كة �لوطنية من 
خالل حتالفات مع �لقوى �لفائزة يف جميع �ملحافظات، 
عدم  ب�شبب  �ل�شيا�شية،  �الأغ��ل��ب��ي��ة  ط��ري��ق  ع��ن  ول��ي�����س 

ح�شول �أي كتلة �شيا�شية على �الأغلبية �ملريحة.
�أن  �لعاين  ظافر  متحدون  قائمة  با�شم  �ملتحدث  و�أك��د 
على  ب��ال��ع��ر�ق  �ملحلية  �حل��ك��وم��ات  ت�شكيل  م��ع  قائمته 
�لفائزة  �ل�شيا�شية  �لكتل  �أكرب عدد من  �أ�شا�س م�شاركة 
باالنتخابات، على �أن يتوىل �إد�ر�تها �أ�شخا�س تكنوقر�ط 

لكي ت�شاهم يف �إنقاذ �لو�قع �خلدمي للمحافظات.
جميع  مع  تفاهمات  لديها  قائمته  �أن  �لعاين  و�أ���ش��اف 
�أية  �لكتل �ل�شيا�شية �لفائزة، دون خطوط حمر�ء على 
�ل�شركاء  �أن متحدون ت�شعى للتعاون مع  و�أو�شح  كتلة، 
يف ت�شكيل �حلكومات �ملحلية، حتى تخرج دون طائفية 
�إق�����ش��اء مل��ك��ون م��ع��ني، وه���ي ر���ش��ال��ة غري  �أو  �أو ف��ئ��وي��ة 

مطمئنة لل�شعب.
�ل�شابقة مل يكن  باحلكومات  �ل�شر�كة  �إن مفهوم  وقال 
�ل�����ش��ر�ك��ة م��ن دون  ����ش��ت��خ��د�م م�شطلح  و����ش��ح��ا وي��ت��م 
خارج  �أ���ش��ب��ح��و�  �ل�����ش��رك��اء  وم��ع��ظ��م  حقيقي،  م�شمون 
�إق�����ش��اوؤه��م وت��ه��م��ي�����ش��ه��م، و�أك�����د وجود  �حل��ك��وم��ة ومت 
حتالفات متقدمة مع �ملجل�س �الأعلى و�لتيار �ل�شدري 
ولي�س لدينا خط �أحمر مع �ئتالف دولة �لقانون الأنه 
�النتخابات  �الأ����ش���و�ت يف  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  ع��ل��ى  ح�شل 

�أن�����ش��اره ب�شاأن  ���ش��وؤ�ل الأح���د  رّد على  �ل�����ش��در يف  وق���ال 
رئي�س جمل�س  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل��ع��ام  �الّدع����اء  ج��ه��از  مطالبة 
�لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  باتخاذ  �لنجيفي  �أ�شامة  �لنو�ب 
يف ما يخ�س خلو من�شب رئي�س �جلمهورية يف �لعر�ق، 
و�إيجاد بديل عنه �أوجه �شكري ودعمي �إىل �الّدعاء �لعام 
لتن�شيط  بد�ية  �لطلب  يجعل  �أن  �إىل  د�عياً   ، �لعر�قي 

وتفعيل ��شتقاللية �الدعاء �لعام يف �لعر�ق .
�س  و�لتخ�شّ �ل��ن��ز�ه��ة  �إىل  بحاجة  �ل��ع��ر�ق  �أن  و�أ���ش��اف 
يكون  لكي  �جلمهورية،  رئي�س  ملن�شب  و�ال�شتقاللية 
له عوناً ونا�شر�ً ل�شعبه �ملظلوم، وملنع �لدكتاتورية من 
�أن تتجّذر يف �لبالد . وتابع �أ�شد على يد �الّدع��اء �لعام 

�ملحلية وال ميكن �لقفز عليه.
يعتمد  �ملقبلة  �حل��ك��وم��ات  �أد�ء  �أن  �إىل  �ل��ع��اين  ول��ف��ت 
�الأحز�ب  �إن  ق��ال  �أن��ه  غري  �ملهنية،  �الإد�ر�ت  كفاءة  على 
و�ل�شخ�شيات �لفائزة لن يكون �أد�وؤها �أف�شل بكثري من 
�شابقاتها، الأ�شباب متعددة منها ��شتخد�م �ملال �ل�شيا�شي 

يف �شعود عدد غري قليل من �ل�شخ�شيات . 
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ع�����ش��و �ئ��ت��الف دول����ة �ل��ق��ان��ون �شعد 
تر�جع  �أف����رزت  �ملحلية  �الن��ت��خ��اب��ات  نتائج  �إن  �ملطلبي 
�ئتالف دولة �لقانون رغم ح�شوله على �ملر�كز �الأوىل 
 ،2009 �نتخابات  مع  مقارنته  عند  حمافظات  ب�شبع 
عن  يكون  لن  �ملحلية  �حلكومات  ت�شكيل  �أن  يوؤكد  مما 

طريق �الأغلبية �ل�شيا�شية و�إمنا �لتحالفات.
دولة  �ئ��ت��الف  �ل��وط��ن��ي  �لتحالف  �أن  �ملطلبي  و�أ���ش��اف 
خالل  متما�شكا  �شيبقى  �لوطني  و�الئ��ت��الف  �لقانون 
و�ملحافظات  ب��غ��د�د  يف  �الأم���ور  لقيادة  �حلالية  �ملرحلة 
�الأخرى، ولي�س لديه �أي خط �أحمر مع �لكتل �ل�شيا�شية 
�الأخرى، و�شيتعامل مع �لكتل �لتي تتفق معه يف خدمة 
�ملو�طن ولن يتفق مع �لذين ي�شعون �لع�شي يف عجلة 
�ل�شلطة  وت��وظ��ي��ف  �أخ���رى  ب�شيا�شة  وي��وؤم��ن��و�  �ل��ت��ق��دم، 

لالأمور �ملحرمة.
�ىل ذلك �أعلن زعيم �لتيار �ل�شدري يف �لعر�ق، �ل�شّيد 
�لعر�قي  �ل��ع��ام  �الّدع���اء  لطلب  دعمه  �ل�شدر،  مقتدى 
�حلايل  �لرئي�س  من  ب��داًل  للبالد  جديد  رئي�س  �ختيار 
منذ  �أملانيا  يف  للعالج  يخ�شع  �ل��ذي  �لطالباين  ج��الل 

نحو 6 �أ�شهر.

فال  للجمهورية،  رئي�س  تعيني  يف  �مل�شروع  هذ�  الإمت��ام 
يعقل يف زماننا هذ� �أن يكون عر�قنا بال رئي�س .

حتتاج  عالقة  �أخ���رى  م�شائل  ه��ن��اك  �أن  �ل�����ش��در  ور�أى 
�مل�شت�شري  �لف�شاد  منها  �لعام،  �الّدع���اء  دع��م  �إىل  �أي�شاً 
يف �ل��ب��الد، ف�����ش��اًل ع��ن ت��اأج��ي��ل �الن��ت��خ��اب��ات �ملحلية يف 
جترمي  ق��ان��ون  ت�شريع  و  و�الأن���ب���ار،  نينوى  حمافظتي 
�لبعثيني  و�إرج���اع  �ملتظاهرين،  على  و�الع��ت��د�ء  �لبعث، 
�ملحتل،  ��شتهد�ف  وعدم  �ملقاومة  وتربئة  �ل�شلطة،  �إىل 
و�شفقة  �لتموينية،  و�لبطاقة  �ملركزي،  �لبنك  وق�شية 
�ملتفجر�ت(،  ع��ن  �لك�شف  و�ل�����ش��ون��ار)ج��ه��از  �الأ���ش��ل��ح��ة، 

و�لنظر يف ق�شية �ملعتقلني �الأبرياء وتعذيبهم .

قائد النات� اجلديد يحذر من الرتاخي الع�سكري
فعلينا �الآن �أال نتهاون، ومن ثم نفقد هذ� �لتما�شك من جديد . و�عرتف �أن 
ت�شليم �مل�شوؤولية �الأمنية يف �أفغان�شتان م�شاألة �شعبة للغاية وتتطلب عزمية 
�أننا  �لتاأكد من  مع  ب�شورة �شحيحة  �لتحول  عملية  باإجر�ء  وطالب   ، قوية 
ن�شلم هذه �مل�شوؤولية �إىل قو�ت �أمن )�أفغانية( قادرة . من ناحية �أخرى �أكد 
بريدلوف على �شرورة تو�فر �الأمو�ل �لالزمة للحلف مع مر�عاة �إنفاق هذه 
�الأمو�ل ب�شكل ذكي، بحيث تعود باأكرب فائدة ممكنة على �حللف �لذي ي�شم 
28 دولة و�أقر �أن كل �لدول لديها ما يقلق يف ما يتعلق بالنو�حي �ملالية، لكن 
علينا �أن نتغلب على هذه �لتحديات ب�شكل ماهر حتى يظل حلفنا قادر� وفعاال 
ومن جانبه، توجه �الأمني �لعام للناتو �أندر�س فوغ ر��شمو�شن �إىل بريدلوف 
قائاًل �شت�شاعد يف ت�شكيل قوة جديدة وخمتلفة بقيادة �لناتو، هدفها تدريب 

�لقو�ت �الأفغانية وم�شاعدتها وتقدمي �لن�شح �إليها بعد �لعام 2014 .

•• بروك�صيل-وكاالت:

حذر �لقائد �الأعلى �جلديد حللف �شمال �الأطل�شي )ناتو( �جلرن�ل �الأمريكي 
وطالب  �لع�شكرية،  جهودها  تر�خي  من  �الأع�شاء  �ل��دول  بريدلوف  فيليب 
بتوفري �ملو�رد �ملالية �لالزمة للحلف و�أثناء مر��شم ت�شلمه �لقيادة من �شابقه 
للحلف  �لرئي�شي  �ملقر  يف  �الث��ن��ني  �ل��ي��وم  �شتافريدي�س  جيم�س  �الأدم����ري�ل 
مبدينة مون�س �لبلجيكية، قال بريدلوف �أمامنا حتديات ج�شام يجب و�شوف 
نتغلب عليها . و�أ�شار �لقائد �ل�شابق للقو�ت �جلوية �الأمريكية يف �أوروبا �إىل 
�شرورة �لعمل يف �أفغان�شتان من �أجل �حلفاظ على كل �لنجاحات �لتي و�شل 
عاما(   57( بريدلوف  و�عترب  �ملا�شية  �لع�شر  �ل�شنو�ت  خالل  �حللف  �إليها 
�أ�شبحو� �أكرث متا�شكا من ذي قبل بف�شل هذه �ملهمة ولذ�  �أن جنود �حللف 

ملف �س�ريا يت�سدر لقاء نتنياه� وب�تني

�لغربية و5.2 يف قطاع  �ل�شفة  يف 
غزة.

ويعي�س حو�يل 11.8 مليون ن�شمة 
هو  ك��م��ا  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  فل�شطني  يف 
تبلغ  و�لتي   2012 �لعام  نهاية  يف 
كم2،  �أل���ف   27 ح���و�يل  م�شاحتها 
 %  51 ن�شبته  م��ا  �ليهود  وي�شكل 
وي�شتغلون  �ل�����ش��ك��ان  جم��م��وع  م��ن 
�مل�شاحة  م����ن   %  85 م����ن  �أك������رث 
�لكلية لالأر��شي، بينما تبلغ ن�شبة 
% من جمموع  �لفل�شطينيني 49 
 %  15 ح��و�يل  وي�شتغلون  �ل�شكان 

من م�شاحة �الأر�س.

ي�شكلون  فل�شطيني،  الجئ  مليون 
جممل  م���ن   %  45.7 ن�شبته  م���ا 

�ل�شكان �لفل�شطينيني يف �لعامل.
% يف   59.0 بو�قع  ه��وؤالء  ويتوزع 
ولبنان،  و���ش��وري��ا  �الأردن  م��ن  ك��ل 
�لغربية،  �ل�����ش��ف��ة  يف   % و17.0 

% يف قطاع غزة. و24.0 
فل�شطني  �ل�����ش��ك��ان يف  ع���دد  وق����ّدر 
بحو�يل 4.4 مليون ن�شمة يف نهاية 
يف  مليون   2.7 منهم   2012 ع��ام 
�ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة وح������و�يل 1.7 

مليون يف قطاع غزة.
وب���ح�������ش���ب �ل���ت���ق���ري���ر ف��������اإن ع���دد 

مليون   11.6 بحو�يل   2012 ع��ام 
ن�شمة، ما ي�شري �ىل ت�شاعف عدد 
 8.5 �ل���ع���امل  يف  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 

مر�ت.
مليون   4.4 �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أو����ش���ح 
�ل�11.6  �أ�����ش����ل  م����ن  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
م���ل���ي���ون ي��ع��ي�����ش��ون يف �الأر�������ش�����ي 
�لفل�شطينية، و1.37 مليون ن�شمة 
نهاية  يف   ،1948 ع���ام  �أر�����ش���ي  يف 
بعدد  يتعلق  ما  ويف   .2012 �لعام 
�لفل�شطينيني �ملقيمني حالياً يف ما 
ُيعرف بفل�شطني �لتاريخية ما بني 
�لنهر و�لبحر ، فاإن �لبيانات ت�شري 
�إىل �أن عددهم قد بلغ يف نهاية عام 
ن�شمة،  مليون   5.8 ح��و�يل   2012
�أن يبلغ عددهم نحو  �ملتوقع  ومن 
نهاية  بحلول  وذل��ك  مليون،   7.2
ل��و بقيت  2020، وذل��ك فيما  ع��ام 

معدالت �لنمو �ل�شائدة حالياً.
�أن  �الإح�شائية  �ملعطيات  وتظهر 
يف  �لفل�شطينيني  �لالجئني  ن�شبة 
فل�شطني ت�شكل ما ن�شبته 44.2 % 
�لفل�شطينيني  �ل�شكان  جممل  من 
�لعام  نهاية  فل�شطني  يف  �ملقيمني 
�لالجئني  ع���دد  ب��ل��غ  ك��م��ا   ،2012
�لغوث  وك����ال����ة  ل�����دى  �مل�����ش��ج��ل��ني 
 5.3 2013، ح��و�يل  ع��ام  منت�شف 

•• القد�ص املحتلة-القاهرة-وكاالت:

ج����ه����از  يف  م�������������ش������وؤول������ون  ب�����ح�����ث 
مع  �مل�شري،  �لعامة  �ال�شتخبار�ت 
وفدين من حركتي فتح و حما�س 
�م�س  ����ش���ب���اح  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ت��ني، 
�لثالثاء، �شبل �لدفع باجتاه �إجناز 

�مل�شاحلة �لوطنية �لفل�شطينية.
و�شم وفد حركة فتح كل من عز�م 
و�أمني  ب�شي�شو،  و�شخر  �الأح��م��د، 
م��ق��ب��ول، ف��ي��م��ا ���ش��م وف���د حما�س 
�أبو مرزوق، وحممد ن�شر،  مو�شى 

و�شالح �لعاروري.
مركز  م����دي����ر  ق�����ال  ذل�������ك،  و�إىل 
بالقاهرة،  �لفل�شطينية  �لدر��شات 
بت�شريح  �ل�����������در�وي،  �إب����ر�ه����ي����م 
�إن  �نرتنا�شونال،  بر�س  ليونايتد 
متوقع  لقاء  قبيل  تاأتي  �ملباحثات 
ي��ج��م��ع �ل��رئ��ي�����س �مل�����ش��ري حممد 
�لفل�شطيني  و�ل��رئ��ي�����س  م��ر���ش��ي 
حم����م����ود ع����ب����ا�����س )�أب����������و م�������ازن( 

بالقاهرة �ليوم �الأربعاء .
رئي�س  �أن  ع���ن  �ل�������در�وي  وك�����ش��ف 
�ل�����رتك�����ي رج������ب طيب  �ل������������وزر�ء 
�أردوغ�����ان ي��ن��وي زي����ارة ق��ط��اع غزة 
م���ر����ش���ي، فيما  �ل��رئ��ي�����س  ب��رف��ق��ة 
جتري حالياً �ت�شاالت لتكون زيارة 

�أبو  �لرئي�س  م��ع  ثالثية  �ل��ق��ط��اع 
مازن.

وياأتي �للقاء بعد 3 �أ�شهر من �آخر 
حما�س  و  فتح  ق��ي��اد�ت  جمع  ل��ق��اء 
�مل�شرية  �ل��ع��ام��ة  ب��االإ���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
ح����ي����ث ج��������رى �ل����ت����ب����اح����ث ح����ول 
�لتحرير  م��ن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر  ���ش��ب��ل 
�لفل�شطينية، و�إنهاء �الإنق�شام بني 
�الإتفاقات  وتنفيذ  �لفل�شطينيني 
و�ل��ت��و�ف��ق��ات �ل��ت��ي مت��ت م��ن �أجل 
�مل�شتقلني  م���ن  ح��ك��وم��ة  ت�����ش��ك��ي��ل 
�لفل�شطيني  �ل��رئ��ي�����س  ب��رئ��ا���ش��ة 
حممود عبا�س، و�إجر�ء �النتخابات 
و�ملجل�س  و�لت�شريعية  �لرئا�شية 

�لوطني �لفل�شطيني.
م���ن ج��ه��ة �خ�����رى، ت�����ش��اع��ف عدد 
�لفل�شطينيني يف �لعامل 8.5 مّر�ت 
منذ �أحد�ث ما يعرف بالنكبة عام 

1948 حتى عام 2012.
ون�������ق�������ل�������ت وك����������ال����������ة �الأن����������ب����������اء 
)وفا(  �لر�شمية  �لفل�شل�شطينية 
�م�س وقبل يوم و�حد من �لذكرى 
جلهاز  تقرير  ع��ن   ، للنكبة  �ل�65 
�لفل�شطيني،  �مل��رك��زي  �الإح�����ش��اء 
عام  �لفل�شطينيني  ع��دد  �أن  �أظهر 
ن�شمة،  م��ل��ي��ون   1.37 ب��ل��غ   1948
نهاية  يف  ع���دده���م  ق�����ّدر  ح���ني  يف 

بلغ  �ل��ق��د���س  حمافظة  يف  �ل�شكان 
نهاية  ن�شمة يف  �أل��ف   400 ح��و�يل 
 62.1 ح��و�يل  منهم   ،2012 �لعام 
ي��ق��ي��م��ون يف ذل����ك �جل�����زء من   %
�إ�شر�ئيل  �شمته  �ل���ذي  �ملحافظة 
لل�شفة  �ح���ت���الل���ه���ا  ب��ع��ي��د  ع���ن���وة 

�لغربية يف عام 1967 .
فل�شطني  يف  �خل�����ش��وب��ة  وت��ع��ت��رب 
بامل�شتويات  قورنت  ما  �إذ�  مرتفعة 
�الأخرى،  �لدول  �ل�شائدة حالياً يف 
فقد و�شل معدل �خل�شوبة �لكلية 
يف   )2009-2008( ل����ل����ف����رتة 
 4.0 بو�قع  مولود،   4.4 فل�شطني 

للبنان اأمريكا  من  دوالر  ملي�ن   10
•• بريوت-يو بي اأي:

�أبلغ فيليب غوردون، �مل�شاعد �خلا�س للرئي�س �الأمريكي، �لرئي�س �للبناين مي�شال �شليمان، �أن بالده 
قررت تقدمي 10 ماليني دوالر مل�شاعدته على مو�جهة موجة نزوح �ل�شوريني �ىل لبنان.

وقال بيان رئا�شي لبناين، �إن �شليمان �لتقى، �م�س، �مل�شاعد �خلا�س للرئي�س �الأمريكي ومن�شق �لبيت 
�لعالقات  معه  وبحث  غ��وردون،  فيليب  �خلليج،  ومنطقة  �إفريقيا  و�شمال  �الأو�شط  لل�شرق  �الأبي�س 

�لثنائية و�الأو�شاع �لد�خلية و�الإقليمية �إ�شافة �ىل �لتطور�ت يف �شوريا وم�شاألة �لنازحني.
للبنان  10 ماليني دوالر  ق��ررت تقدمي  ب��الده  �أن  �للبناين  �لرئي�س  �أبلغ  غ��وردون  �أن  �لبيان  و�أ�شار 
مل�شاعدته على مو�جهة م�شاألة نزوح �ل�شوريني �إليه، ت�شاف �ىل مبلغ �ل� 36 مليون دوالر �ملعلن عنها 

�شابقاً.
وي�شكو لبنان من و�شول عدد �لنازحني �ل�شوريني فيه، �ىل نحو ن�شف مليون نازح، ويطالب بعقد 

موؤمتر دويل ملعاجلة �لنزوح �ل�شوري �ىل دول �جلو�ر.

ثلثا امل�سريني يرف�سون اإعادة انتخابه

ا�ستطلع يف م�سر يك�سف تراجع �سعبية مر�سي
•• القاهرة-يو بي اأي:

�أظهر ��شتطالع ر�أي �أجر�ه �أحد �ملر�كز �حلقوقية �الأهلية يف م�شر، تر�جع 
�شعبية �لرئي�س �مل�شري حممد مر�شي بعد مرور �أكرث من 10 �أ�شهر على 
�مل�شري لبحوث  �ملركز  �أجر�ه  ر�أي  ��شتطالع  وك�شف  توليه من�شبه ر�شمياً 
�لر�أي �لعام )ب�شرية( ، حول �ملو�فقة على �أد�ء مر�شي بعد مرور 10 �أ�شهر 
على توليه من�شب �لرئا�شة، ون�شر �م�س �لثالثاء، عن تر�جع �شعبية مر�شي 
�أعلنو� عن رغبتهم بالت�شويت ملر�شي   %  30 بدرجة كبرية متثَّلت بن�شبة 
�أبدو�   %  37 ن�شبة  �نتخابات رئا�شية جديدة غ��د�ً، مقابل  �أجريت  يف حال 
% بنهاية �ملائة  تلك �لرغبة بنهاية �آذ�ر-مار�س �لفائت، ومقارنة بن�شبة 58 
 .2012 حزير�ن-يونيو   30 يف  ب��د�أت  �لتي  �لرئي�س  ُحكم  من  �الأوىل  ي��وم 
وك�شف �ال�شتطالع �رتباط م�شتوى �لتعليم بتاأييد �لرئي�س �مل�شري، حيث 
% بني �حلا�شلني على  تنخف�س ن�شبة �ملو�فقة على �أد�ء �لرئي�س �إىل 38 
 52 بن�شبة  مقارنًة  و�لدكتور�ة(  �ملاج�شتري  )درجتي  فاأعلى  جامعي  تعليم 
�أقل من �ملتو�شط )�أقل من مرحلة �لتعليم  % بني �حلا�شلني على تعليم 
على  �لتعليم  م�شتوى  �نعك�س  كما  بالتعليم.  يلتحقو�  مل  من  �أو  �لثانوي( 
جديدة،  رئا�شية  لفرتة  مر�شي  �لرئي�س  �نتخاب  �إع��ادة  يف  �لر�غبني  ن�شبة 
درجات  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل��ني  ب��ني  م��ن   %  21 �إىل  �ل��ر�غ��ب��ني  ن�شبة  فو�شلت 
�لن�شبة  تلك  ت�شل  فيما  و�لدكتور�ة(،  �ملاج�شتري  )درجتي  و�أعلى  جامعية 
%. وبنيَّ �ال�شتطالع  بني �حلا�شلني على تعليم �أقل من �ملتو�شط �إىل 37 
�ملوؤيدين للرئي�س مر�شي من �شكان �ملحافظات �حل�شرية  �نخفا�س ن�شبة 
 ،%  34 لت�شجل  و�الأ�شكندرية(  �لقاهرة،  كالعا�شمة  �ملركزية  )�ملحافظات 
% يف حمافظات �لوجه  % يف حمافظات �لوجه �لبحري، و58  مقابل 41 
معرفة  ن�شبة  �أن  �ال���ش��ت��ط��الع  ك�شف  �مل�����ش��ري��ة،  �مل��ع��ار���ش��ة  وح���ول  �لقبلي. 
�مل�شريني بجبهة �الإنقاذ �لوطني �أكرب جتّمع للمعار�شة �مل�شرية، مل يتغرّي 

عن �لن�شبة �لتي مت ر�شدها خالل �ل�شهرين �ملا�شيني .
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�شرط �أن ينعقد هذ� �الجتماع موؤكد� على موقف �لعرب و�جلامعة �لعربية 
�لر�ف�س ال�شتمر�ر �لعنف يف �شوريا.

�لذي  لالجتماع  �خلتامي  �لبيان  يف  ورد  ما  مر�عاة  �شرورة  �لعربي  و�أك��د 
تطبيق مرحلة  �ل��ب��دء يف  ب��ن��وده  �أه���م  وم��ن   2012 يونيو   30 يف  ج��رى 
لن  وه��ذ�  كاملة  �شالحيات  لها  حكومة  ت�شكيل  تت�شمن  �أن  على  �نتقالية 
يتم �إال بالتو�فق بني �لنظام و�ملعار�شة وهو �الأمر �لذي و�شفه ب� �ل�شعب 
�ملبادرة للتو�شل  �أخذت بزمام  �لعربية  �أن �جلامعة  و�أو�شح  �إليه.  �لو�شول 
ذهب  حيث   2011 يوليو   13 منذ  �ل�شورية  لالأزمة  �شلمية  ت�شوية  �إىل 
ثالث  معه  ون��اق�����س  �الأ���ش��د  ب�شار  �لرئي�س  للقاء  للجامعة  �ل��ع��ام  �الأم���ني 
و�لدخول  �ملعتقلني  �شر�ح  و�إط��الق  �لعنف  نقاط هامة وهي �شرورة وقف 
يف �إ�شالحات حقيقية حيث مل يتحقق �أي من �ملطالب �لثالثة حتى �الآن 
بناء على   2012 يناير   22 �الأم��ن يف  �إىل جمل�س  �لق�شية  ليتم حتويل 
طلب من �ملعار�شة �ل�شورية. وقال �الأمني �لعام للجامعة �لعربية �إن قر�ر 
حرمان �شوريا من ح�شور �جتماعات �جلامعة جاء على �أثر خمالفة �لنظام 
�ل�شغط  ممار�شة  هو  �الآن  �ملطلوب  �أن  موؤكد�   .. �جلامعة  ل��ق��ر�ر�ت  هناك 
على �لنظام �ل�شوري لقبول �لت�شوية �ل�شلمية و�حلل 
��شتمر�ر  �شيعني  �الأمني  بب�شاطة الأن �حلل  �ل�شيا�شي 
�شالل �لدم و�لدمار �ل�شامل و�شدد على �شرورة وجود 
حالة من �لتو�زن للو�شول �إىل حل �شيا�شي طاملا دفعت 
ي�شل  �أن  �نتظار  �شيكون  �جتاهه يف حني  �جلامعة يف 
فكرة  تقبل  �إىل  تدفعه  �الإره���اق  من  حلالة  �لطرفان 
بب�شاطة  الأن هذ�  �أمر غري مقبول  �ل�شلمية  �لت�شوية 
يعني مزيد� من �لقتلى و�لدمار. كما �شدد �لعربي على 
�أن مبادرة �ل�شالم �لتي طرحها �لعاهل �ل�شعودي �مللك 
عبد�هلل بن عبد �لعزيز �آل �شعود عام 2002 ال ميكن 
حيث  تعديلها  ح��ول  ت��ث��ار  �ل��ت��ي  بالتلميحات  �لقبول 
منها  �لهامة  �ملطالب  من  جمموعة  �ملبادرة  ت�شمنت 

فرن�سا ترى عقبات اأمام موؤمتر �سوريا 

املعار�سة ال�س�رية تتخ�ف من جرمية جديدة يف الق�سري 

العربي يدع� لتعديل ميثاق اجلامعة العربية جلعل قراراتها ملزمة 

•• بريوت-باري�ص-ا ف ب:

�ل���وط���ن���ي لقوى  �الئ����ت����الف  ح�����ذر 
�مل��ع��ار���ش��ة و�ل��ث��ورة �ل�����ش��وري��ة �م�س 
م���ن خ��ط��ر حم����دق ب��ث��الث��ني �لف 
�شخ�س مقيمني يف مدينة �لق�شري 
�شوريا  و���ش��ط  يف  ح��م�����س  ري����ف  يف 
�لنظام،  ق��و�ت  نحوها  تتقدم  �لتي 
م��ت��خ��وف��ا م���ن ج���رمي���ة ج���دي���دة يف 

حال �شقوط �ملدينة.
تتجه  ب���ي���ان  يف  �الئ����ت����الف  وق������ال 
تابعة  ���ش��خ��م��ة  ع�����ش��ك��ري��ة  ح�����ش��ود 
لقو�ت �لنظام نحو مدينة �لق�شري، 
وق��د �أف����ادت �أن��ب��اء م��وؤك��دة �ن �أكرث 
م��ن ث��الث��ني دب��اب��ة و�أع����د�د� كبرية 
ق��رب قرية  م��ن �جل��ن��ود يتجمعون 

�لعبودية بريف �ملدينة.
خطورة  ع���ل���ى  �الئ�����ت�����الف  و�����ش����دد 
�الأو�شاع يف �ملنطقة، حمذر� �ملجتمع 
�ل�����دويل م���ن ج���رمي���ة ج���دي���دة قد 
يرتكبها نظام �الأ�شد بحق �الأهايل. 
ودع�����ا م��ن��ظ��م��ات �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل 
�الن�����ش��ان وحماية  ب��ح��ق��وق  �مل��ع��ن��ي��ة 
�ملدنيني، �إىل �لتوجه للق�شري على 
من  �ألفاً   30 الإنقاذ  �ل�شرعة  وج��ه 

�ملدنيني، كلهم يف خطر حمدق.
�لدويل  �ملجتمع  دع��وت��ه  ج��دد  كما 
للتحرك ب�شرعة من خالل جمل�س 
يلزم  ق������ر�ر  �الأم��������ن، ال����ش���ت�������ش���د�ر 
ي�شمن  ح��دوده، مبا  ب�شبط  لبنان 

فيما  �مل��ق��ب��ل  �خلمي�س  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
ع��ل��ى م�شتوى  �خ����ر  ل��ق��اء  ���ش��ي��ع��ق��د 
رو�شيا  م����ع  �خل��م��ي�����س  جم���م���وع���ة 
و�ل�شني �جلمعة يف مكان مل يحدد 
وو��شنطن  مو�شكو  و�تفقت  ب��ع��د.  
��شتئناف  ع��ل��ى  �مل��ا���ش��ي  �ال����ش���ب���وع 
عملية جنيف �ي �التفاق �لذي وقع 
2012 يف  يونيو  30 ح��زي��ر�ن  يف 
�لكربى حول  �لقوى  بني  �شوي�شر� 
�ن��ت��ق��ال ���ش��ي��ا���ش��ي يف ����ش���وري���ا. لكن 
ه��ذ� �الت��ف��اق مل يطبق �ب��د� ب�شبب 
�لرئي�س  م�����ش��ري  ح���ول  �ل��غ��م��و���س 
�لذي تطالب  �ال�شد  ب�شار  �ل�شوري 
م�شبق  ك�����ش��رط  برحيله  �مل��ع��ار���ش��ة 
فابيو�س  و�ق�����ر  م���ف���او����ش���ات.  الي 
ب����وج����ود غ���م���و����س م����وؤك����د� �ن�����ه ال 
لال�شتقالة  لال�شد  دع��وة  يت�شمن 
قبل بدء �ملوؤمتر. لكنه ��شاف نريد 
تت�شلم  �ن��ت��ق��ال��ي��ة  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل 
�ل�شلطات من ب�شار �ال�شد وبالتايل 
�شيتم ��شتبعاده بحكم �المر �لو�قع 
�ت��ف��اق جنيف1  ن�����ش��ف  �ن  وق����ال   .
ي���ك���ون هناك  �ن  ي��ج��ب  �ن����ه  ي���ق���ول 
�ل�شالحيات  ك��ام��ل  متلك  حكومة 
�ن  معترب�  متبادل  بتو�فق  وت�شكل 
�بد�  ل��ن تقبل  �ل�����ش��وري��ة  �مل��ع��ار���ش��ة 
مب�شاركة ب�شار يف �لعملية. و�حدى 
ت��ك��م��ن يف تعيني  �ل�����ش��ع��وب��ات  �ب����رز 
�ملعار�شة  ع���ن  ����ش���وري���ني  مم��ث��ل��ني 

و�لنظام للم�شاركة يف جنيف 2.

الريحانية  بتفجريي  قتيًل   50
وت�قيف 13 م�ستبهًا

•• عوا�صم-وكاالت:

�نفجار  ق���ت���ل���ى  ح�����ش��ي��ل��ة  �رت���ف���ع���ت 
مدينة  يف  م��ف��خ��خ��ت��ني  ����ش���ي���ارت���ني 
�لريحانية جنوب تركيا قرب �حلدود 
مع �شوريا، �ىل خم�شني قتيال يف حني 
جديدة  �ع��ت��ق��االت  �ل�شلطات  ن��ف��ذت 
م�شدر  م��ن  �لثالثاء  علم  م��ا  ح�شب 
ر�شمي. و�شرح وزير �ل�شحة حممد 
موؤذن �وغلو �ن ح�شيلة �لتفجريين 
حالة  �ن  �ىل  م�����ش��ري�  ق��ت��ي��ال   50
ثالثة جرحى يعاجلون يف �مل�شت�شفى 
ح��رج��ة . وك����ان �الع����ت����د�ء�ن �الكرث 
دم��وي��ة يف ت��اري��خ تركيا �وق��ع��ا 100 
جريح. وكانت ح�شيلة �شابقة ن�شرها 
�الث��ن��ني حت��دث��ت عن  م�شدر حملي 
�ن  قناة  ونقلت  قتيال.   48 �شقوط 
�ل��د�خ��ل��ي��ة معمر  ت���ي يف ع���ن وزي�����ر 
غولر قوله �ن �ل�شرطة �عتقلت حتى 
و�الحد  ب���ه.  م�شتبها   13 �ل��ث��الث��اء 
�ل��رتك��ي��ة �عتقال  �ل�����ش��ل��ط��ات  �ع��ل��ن��ت 
�لتحقيقات  �ط��ار  يف  ��شخا�س  ت�شعة 
�لتي  �ن��ق��رة  وحملت  �لتفجريين  يف 
قطعت عالقاتها مع �شوريا حليفتها 
�ىل  �لتفجريين  م�شوؤولية  �ل�شابقة، 
جم��م��وع��ة م��ارك�����ش��ي��ة ت��رك��ي��ة تعمل 

حل�شاب �لنظام �ل�شوري.

وا�سنطن ترف�س تراأ�س
 اإيران للدورة االأممية

•• نيويورك-رويرتز:

�ن��ه لي�س من  �ملتحدة  �ل��والي��ات  قالت 
�ملنا�شب بدرجة كبرية �ن تتوىل �ير�ن 
�لرئا�شة �لدورية ملوؤمتر �المم �ملتحدة 
لنزع �ل�شالح هذ� �ل�شهر وتعهدت باأن 
تر�أ�شه  �ج��ت��م��اع  �أي  �شفريها  ي��ق��اط��ع 
ط��ه��ر�ن. وي��ع��د ه���ذ� �مل��وؤمت��ر �ملنتدى 
�مل��ت��ع��دد �الط����ر�ف �ل��وح��ي��د يف �لعامل 
ل��ل��ت��ف��او���س ب�����ش��اأن ن���زع �ل�����ش��الح وهو 
مير بحالة من �جلمود منذ نحو 15 
عاما. ومع �أن رئا�شة هذه �لهيئة �لتي 
�ىل  �شرفية  جنيف  يف  مقرها  ي��وج��د 
حد كبرية فانه من�شب رفيع يف �المم 
�ملتحدة. وقالت �يرين بلتون �ملتحدثة 
�المم  ل��دى  �المريكية  �لبعثة  با�شم 
�لقادمة  �ل���دوري���ة  �ل��رئ��ا���ش��ة  �مل��ت��ح��دة 
الي���ر�ن مل��وؤمت��ر ن��زع �ل�شالح �أم��ر غري 
منا�شب بدرجة كبرية. و�أ�شافت قولها 
�ن  تعتقد  ز�ل��ت  م��ا  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
عقوبات  عليها  فر�شت  �لتي  �لبلد�ن 
ميثاق  م��ن  �ل�شابع  �لف�شل  مب��وج��ب 
تتعلق  �نتهاكات  ب�شبب  �ملتحدة  �المم 
بانت�شار �ال�شلحة �و �نتهاكات خطرية 
حل���ق���وق �الن�������ش���ان ي��ج��ب م��ن��ع��ه��ا من 
تويل �أي منا�شب ر�شمية �أو �شرفية يف 

هيئات �المم �ملتحدة.

�الرجح  على  �ملقبل  �ال�شبوع  نهاية 
يف �الردن وب��ع��د ذل��ك ق��د ي��ك��ون يف 
دبلوما�شي  م�شدر  وق��ال   . باري�س 
على  ���ش��ي�����ش��م  �الردن  �ج��ت��م��اع  �ن 
�الع�شاء  �ل��دول  �ل���وز�ري  �مل�شتوى 
يف جم��م��وع��ة �����ش���دق���اء ����ش���وري���ا . 
�جتماع  �شيعقد  �خ���ر  ج��ان��ب  وم���ن 
�لثالث  جمموعة  م�����ش��وؤويل  لكبار 
�ل��������والي��������ات �مل�����ت�����ح�����دة وف���رن�������ش���ا 

�ملوؤمتر  ه���ذ�  ����ش��ارة �ىل  ت��ق��دم��ا يف 
يف  ومو�شكو  و��شنطن  ترغب  �لذي 
عقده للو�شول �ىل �نتقال �شيا�شي 
موؤمتر�  �ن  و������ش����اف  ����ش���وري���ا.  يف 
�شيعقد  �مللف  �ملعنية يف هذ�  للدول 
، مو�شحا  �ملقبل  �ال�شبوع  نهاية  يف 
نحاول �لعمل على تنظيم جنيف2- 

يف نهاية �يار مايو. 
�شيكون هناك مر�حل متهيدية، يف 

�ن�����ش��ح��اب ع��ن��ا���ش��ر ح����زب �هلل من 
��شابيع،  ومنذ  �ل�شورية.  �الأر����ش��ي 
منطقة  يف  ع��ن��ي��ف��ة  م���ع���ارك  ت�����دور 
بني  لبنان  مع  �حل��دودي��ة  �لق�شري 
�ل���ق���و�ت �ل��ن��ظ��ام��ي��ة م��دع��وم��ة من 
و�ملجموعات  �ل��ل��ب��ن��اين  �هلل  ح���زب 
�ملقاتلة �ملعار�شة وقد �شجل خاللها 
ت��ق��دم ك��ب��ري ل��ل��ق��و�ت �ل��ن��ظ��ام��ي��ة يف 
تعترب  �لتي  �لق�شري  مدينة  �جت��اه 
�حد �برز معاقل �ملعار�شني �ملتبقية 
�جلي�س  و�شيطر  ح��م�����س.  ري���ف  يف 
�ل�����ش��وري على ث��الث ق��رى يف ريف 
مكنه  م��ا  �الث��ن��ني،  �م�����س  �لق�شري 
م��ن ق��ط��ع ط��ري��ق �الم������د�د�ت على 
�ملوجودين  �مل��ع��ار���ش��ني  �مل��ق��ات��ل��ني 
د�خ�����ل �ل��ق�����ش��ري، ب��ح�����ش��ب م���ا ذكر 
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  �مل��ك��ان  ���ش��اب��ط يف 
بر�س. وعرب مدير �ملر�شد �ل�شوري 
حلقوق �الن�شان ر�مي عبد �لرحمن 
ع���ن خ�����ش��ي��ت��ه م���ن جم����زرة يف حال 
�ملدينة  �لنظامية  �ل��ق��و�ت  �قتحام 
�ل��ت��ي ب��ات��ت م��ط��وق��ة م���ن �جلنوب 

و�لغرب و�ل�شرق ب�شكل �شبه كامل.
�الر�س  على  نظامي  �شابط  وذك��ر 
ثالث  ي�شتعيد  �ن  �جلي�س  على  �ن 
حيث  �ل�شبعة  بينها  �خ��رى  بلد�ت 
��شتوىل  �ل����ذي  �ل��ع�����ش��ك��ري  �مل���ط���ار 
�شهر،  قبل  �ملعار�شة  مقاتلو  عليه 
م�����ن جهة  ل���ي���ح���ك���م���و� �حل���������ش����ار 
�علن  �خ���رى،  ناحية  م��ن  �ل�شمال. 

لور�ن  �لفرن�شي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
موؤمتر  تنظيم  �ن  �م�����س  ف��اب��ي��و���س 
ي��ج��م��ع ممثلي  ���ش��وري��ا  ح���ول  دويل 
�ملعار�شة و�لنظام �شعب جد� معلنا 
حول  مقبلة  ل���ق���اء�ت  �شل�شلة  ع��ن 
�شوريا. وقال فابيو�س الذ�عة �ر تي 
�ل �نه من �لو��شح �ن فرن�شا توؤيد 
�لوقت  ويف  جنيف2-  موؤمتر  عقد 
ذل��ك �شعب ج��د� لكن نحرز  نف�شه 

اأوباما ميّدد حالة الط�ارئ اإزاء اليمن 
•• وا�صنطن-يو بي اأي:

�لطو�رئ  ح��ال��ة  ��شتمر�ر  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س  �أع��ل��ن 
�لوطنية �إز�ء �ليمن وبالتايل متديد �لعقوبات �ملفرو�شة منذ �لعام 

�لعام �ملا�شي حتى �أيار-مايو 2014.
بقر�ره  �الأمريكيني  و�ل�شيوخ  �لنو�ب  جمل�شي  رئي�شي  �أوباما  و�أبلغ 

متديد حال �لطو�رئ �ملفرو�شة على �ليمن ملدة عام �إ�شايف.
وذكر �نه يف 16 �أيار-مايو 2012، �أعلنت مبوجب �الأمر ��لتنفيذي 
�الإعتيادي  غ��ري  للتعامل  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ط���و�رئ  ح��ال��ة   13611
و�الإ�شتثنائي لالأمن �لقومي و�ل�شيا�شة �خلارجية للواليات �ملتحدة 
�ليمنية  �حلكومة  �أع�شاء  بع�س  و�شيا�شات  ت�شرفات  من  و�ملتاأتي 

وغ��ريه��ا مم��ن ي���ه���ددون ���ش��الم �ل��ي��م��ن و�أم���ن���ه و����ش��ت��ق��ر�ره، مب��ا يف 
2011 بني  �لثاين-نوفمرب  ت�شرين   23 �تفاق  تنفيذ  �إعاقة  ذلك 
يلبي  لل�شلطة  �شلمياً  �نتقااًل  �أمن  ما  و�ملعار�شة،  �ليمنية  �حلكومة 
خالل  وم��ن  للتغيري،  �مل�شروعة  �ليمني  �ل�شعب  وتطلعات  مطالب 

�إعاقة �لعملية �ل�شيا�شية يف �ليمن .
ور�أى �أوباما �ن ت�شرفات و�شيا�شات بع�س �أع�شاء �حلكومة �ليمنية 
وغريهم ما ز�لت ت�شكل تهديد�ً غري عادي و��شتثنائي الأمن �لواليات 
�ملتحدة و�شيا�شتها �خلارجية لذ� ي�شتمر �شريان حالة �لطو�رئ �ملعلنة 

يف 12 �أيار-مايو 2012 �إىل ما بعد 16 �أيار-مايو 2013 .
�ل��ط��و�رئ �لوطنية �ملفرو�شة  �أم��دد ل�شنة و�ح��دة حالة  �أن��ا  و�أو���ش��ح 

مبوجب �الأمر �لتنفيذي 13611 .

���ش��ورة �ن���دالع ربيع رو���ش��ي ، ومن 
ه��ن��ا ي��اأت��ي م��وق��ف��ه �ل��ر�ف�����س الأي 
بالرئي�س  لالإطاحة  �أجنبي  تدخل 
وجود  غال�شر  وتالحظ  �ل�شوري. 
�لرو�شية  للمقاربة  �أخ���رى  ز�وي���ة 
للواليات  �آل���ّي���ة  ع��رق��ل��ة  ت��ت��م��ّث��ل يف 
�ملتحدة �الأمريكية من �جل توفري 
�أف�شل م�شتلزمات �لبقاء �لّرو�شي.

كريي، ما ي�شبه �خلديعة.
ورمب��ا هذ� هو �ل�شبب �ل��ذي جعل 
�الأمريكان، وهم يحلمون بال�شالم، 
�شيناريوهات  �أي���������ش����ا  ي�����ع�����ّدون 
يقف  �أن  يريد  �أح��د  ع�شكرية. فال 
بعد عامني �أمام 200 �ألف قتيل، 
���ع �ل�������ش���ر�ع وم���الي���ني من  وت���و����شّ

�لالجئني!.

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

�مل�شالة  م���ن  �الأم���ري���ك���ي  �مل���وق���ف 
�لكثريين،  يربك  �أ�شبح  �ل�شورية 
وي��ط��رح �الأ���ش��ئ��ل��ة �أك���رث مّم��ا يقّدم 
�إج���اب���ات، وُي���زع���ج، ع��ل��ى م��ا يبدو، 
�حل��ل��ف��اء ق��ب��ل �خل�����ش��وم. وق���د ز�د 
�ملعلن،  �ل��ت��و�ف��ق  غ��م��و���ش��ا  �الأم�����ر 
ظاهرّيا على �الأقّل، بني �الأمريكان 
و�ل��ّرو���س ح��ول �مل��وق��ف م��ن �مللف، 
بدل  �مل��وق��ف غمو�شا  ز�د  م��ا  وه��و 

من �أن ُيجليه.
�أمر�  ف��ان  غربّية،  حتاليل  وح�شب 
يف  �ل�شم�س  و�شوح  و��شحا  و�ح��د� 
بار�ك  �الأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  موقف 
�ل�شورية: فهو  �الأزم��ة  �أوب��ام��ا من 
�لعر�قّية،  �ل��ك��ارث��ة  م��ن  �مل���رع���وب 
�لطائفّية  �مل�شالة  لت�شّعب  و�ملدرك 
�ل���ب���الد، و�مل���ت���خ���ّوف م���ن فكرة  يف 
تنظيم  م�����ن  ف�������ش���ائ���ل  ت�������ش���ل���ي���ح 
�لقاعدة، ال رغبة لديه يف �لتدخل 
�شغوط  من  �لرغم  على  ع�شكريا، 

�لد�عني  و�لعرب  �الأت��ر�ك  حلفائه 
يتهمونه  و�ل���ذي���ن  �ل��ت��ح��ّرك،  �إىل 
ب�شاأن  ح��م��ر�ء  ر���ش��م خطوطا  ب��اأّن��ه 
نحو  ليّتجه  �لكيميائية  �الأ�شلحة 

حموها �ليوم.
ت��ق��ول �شحيفة  �ل�����ش��ي��اق،  ويف ه��ذ� 
�أوباما  �إّن  ج��ورن��ال   �شرتيت  وول 
�ل���ق���وة  ت���دخ���ل���ت  �إذ�  �ن������ه  ي�������درك 
�لعظمى، ف�شوف ت�شبح �آلّيا مالكة 
�ل�شحيفة،  وت�����ش��ي��ف   ، ل����الأزم����ة 
�ملتحدة  �ل�����والي�����ات  ت���دّخ���ل���ت  �إذ� 
وف�شلت، فاإن تد�عيات ذ�ك �لف�شل 
�شتكون كارثّية يف مو�جه��������ة �مللف 

�الإير�ين .
�خليار  �إاّل  ي��ب��ق  مل  �إذن،  ه���ك���ذ� 
ولكن  حم��دود  �أف��ق  �لدبلوما�شي، 
و��شنطن تتم�شك به د�فعها يف ذلك 
�لياأ�س. ويق�شي هذ� �خليار باإقناع 
�لنظام  ع��ل��ى  ب��ال�����ش��غ��ط  �ل���رو����س 
�ل�����ش��وري ودف���ع �الأ���ش��د للرحيل و 
حت���دي���د م���الم���ح م��رح��ل��ة م���ا بعد 
كلينتون  ه���ي���الري  وك���ان���ت  ب�����ّش��ار 

�ل���ل���ق���اء�ت ، ع���رّب كريي  ن��ه��اي��ة  يف 
�ل����رو�����س  �أن  م����ن  �رت����ي����اح����ه  ع����ن 
�أو�خر  يرعيان  �شوف  و�الأمريكان 
م��اي م��وؤمت��ر� دول��ي��ا ك��ب��ري� بهدف 
مرحلة  وحتديد  ت�شّور  يف  �لتقّدم 
�أّن موقف  وي��ب��دو  �الأ���ش��د.  م��ا بعد 
تر�جعا،  �شّجل  �لذي  هو  و��شنطن 
ولي�س موقف مو�شكو، �إذ ملّح كريي 
�إىل �أّن بالده مل تعد تطرح رحيل 
�أ�شا�شي  ك�شرط  �ل�شوري  �لرئي�س 
�نه  ورغم  �نتقالية،  �شلطة  الإقامة 
كرر الحقا من روما دعوته لرحيل 
�ل��رئ��ي�����س ب�����ش��ار �الأ����ش���د ، غ��ري �ّنه 

�متنع عن �لقول متى..!
فمن �ل�شعب حقا �مل�شك مبا ميكن 
ب��ال��ّت��خ��ّل��ي عن  ُي��ق��ن��ع م��و���ش��ك��و  �أن 
�الأ�شد  الأن  �أوال،  �ل�شوري.  حليفها 
�ملو�قع  بع�س  ��شتعادة  م��ن  متّكن 
على  جم��ربة  �أمريكا  �أم���ام  و�لثقة 
�ل�شورية  و�ملعار�شة  �لنظام  و�شع 
�أي�شا الأن  و�ح��دة، ولكن  كّفة  على 
و��شنطن تفرت�س �أنه من م�شلحة 

وزيرة �خلارجية �ل�شابقة قد �شعت 
غّذى  مّم���ا  جن����اح،  دون  ذل���ك  �إىل 
مو�شكو.  جت���اه  مت�شاعد�  غ�شبا 
�أف�شى �إىل لهجة مت�شددة، مما دفع 
�لكرملني، �إىل �عتبارها �شقر من 
و�أن�شار  �جل��دد  �ملحافظني  عائلة 
�لوقت  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري،  �ل���ت���دّخ���ل 
�شيئا من  تاأمل  تعد هي  �ل��ذي مل 
نظريها  م��ع  �مل��ط��ول��ة  مناق�شاتها 
�شليل  الف���روف،  �شريغي  �لرو�شي 
�ل�شوفيتية  �لدبلوما�شية  �ملدر�شة 

بامتياز.
ول���ك���ن م���ع و����ش���ول ج����ون ك���ريي، 
قررت �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
و�نتقل  رو�شيا  مع  �ملحاولة  �إع���ادة 
وزي������ر �خل����ارج����ّي����ة �جل����دي����د �إىل 
مو�شكو لالجتماع بنظريه الفروف 
فالدميري  �ل��رئ��ي�����س  وخ�����ش��و���ش��ا 
�أكرث  ينتظر  ت��رك��ه  �ل���ذي  ب��وت��ني، 
يلتقيه  �أن  قبل  �شاعات  ث��الث  من 
طريقة  ذل����ك   يف  حم��ل��ل��ون  ور�أى 

للقول باأّنه �شّيد �للعبة .

فاأّنهما  ����ش���ّح���ا،  م���ا  �إذ�  ع���ام���الن 
�لرو�شي  �ل��ت��ع��اون  ي��ج��ه�����ش��ان  ق���د 
ب��ه كريي  �ل���ذي يحلم  �الأم��ري��ك��ي 
رو�شي  دبلوما�شي  �إع��الن  يف  ولعّل 
�ملوؤمتر  تاأجيل  �إم��ك��ان��ّي��ة  ع��ن  ب���ارز 
ب�شبب خالفات حول �إطاره ، ف�شال 
عن ت�شليم �ل�شو�ريخ �لرو�شية �إىل 
�شوريا بعد فرتة ق�شرية من زيارة 

تهدد يف  �إقليمية  �أزم��ة  حّل  رو�شيا 
�ل���ن���ه���اي���ة �����ش���ت���ق���ر�ره���ا �ل����ذ�ت����ي. 
يكون  �أن  ي�����ش��ت��ب��ع��د  �إن�����ه  ح����ني،  يف 

�لكرملني يفّكر بذ�ت �لطريقة. 
وك���م���ا ق���ال���ت �����ش����وز�ن غ��ال���ش��ر يف 
�خلارجية،  �ل�شيا�شة  يف  لها  مقال 
عندما يقّيم بوتني و�شعّية �الأ�شد، 
ي��رى مرتعبا م��ا ق��د يحدث ل��ه يف 

اأمام انح�سار خياراتها يف امللف ال�سوري

وا�سنطن تت�ّكاأ على الدبل�ما�سية يف ن�سختها الرو�سّية!

االئتلف ال�س�ري يندد بعمل وح�سي الأحد الث�ار
•• بريوت-ا ف ب:

ندد �الئتالف �لوطني لقوى �ملعار�شة و�لثورة �ل�شورية �م�س �لثالثاء مبا ��شماه عمال وح�شيا من�شوبا �ىل مقاتل معار�س 
بد� يف �شريط فيديو وهو يقطع جثة م�شلح مو�ٍل للنظام �ل�شوري وينتزع �ح�شاءه ويوحي بانه �شيلتهم قلبه. وقال �الئتالف 
يف بيان تتناقل وكاالت �أنباء عاملية ومو�قع �لتو��شل �الجتماعي مقطع فيديو يظهر �شخ�شا يدعي �أنه من ثو�ر حم�س 
يقوم بعمل وح�شي ال ميت لالإن�شانية ب�شلة . و��شاف �ن �الئتالف �لوطني �ل�شوري يوؤكد �ن هذ� �لعمل يف حال ثبتت 
�شحته وهوية فاعله، هو عمل مرفو�س وال ميت ب�شلة الأخالق �ل�شعب �ل�شوري وقيم ومبادئ �جلي�س �حلر �لذي د�فع 
ويد�فع عن كر�مة �الإن�شان �ل�شوري يف �شعيه لنيل حريته . وتابع �ن �جلي�س �حلر هو جي�س وطني بامتياز و�نطالقته 
جاءت دفاعاً عن �ملدنيني، ومن �أجل تخلي�س �ل�شعب �ل�شوري من عقلية �النتقام و�الإج��ر�م، ومبادوؤه ت�شمو فوق �أفعال 
�لتنكيل باجلرحى �أو �لتمثيل بجثث �الأمو�ت . و�شدد �الئتالف على �ن �جلرمية جرمية كائنا من كان مرتكبها، و�شيحاكم 
�جلاين �أمام ق�شاء نزيه وعادل عاجال �و �آجال . ودعت منظمة هيومن ر�يت�س ووت�س �حلقوقية �الثنني �ملعار�شة �ل�شورية 

�ىل منع مقاتليها من �رتكاب فظائع، وذلك بعد بث �شريط �لفيديو على موقع يوتيوب على �النرتنت .

تدريبات م�سرتكة لل�سع�دية وتركيا وباك�ستان 
•• الريا�ص-يو بي اأي:

مع  م�شرتكاً  متريناً  حالياً  تنفذ  �أنها  �ل�شعودية،�م�س  �جلوية  �ل��ق��و�ت  �أعلنت 
نظريتيها �لرتكية و�لباك�شتانية خالل �لفرتة من 6 �إىل 23 مايو �أيار �حلايل، 
�ل�شعودية  �جلوية  �لقو�ت  وقالت   . �لقتالية  باجلاهزية  �الإرتقاء  بهدف  وذلك 
يف بيان، ن�شرته وكالة �الأنباء �ل�شعودية �لر�شمية و��س ، �أنها تنفذ بالتعاون مع 
�ل�شالم  �شقور  مترين  �لباك�شتانية  �جلوية  و�لقو�ت  �لرتكية  �جلوية  �لقو�ت 
 23 �ىل   6 من  بالفرتة  �لغربي  بالقطاع  �جلوية  فهد  �مللك  بقاعدة  وذلك   1
مايو �يار �حلايل.  و�أ�شاف �لبيان �أن �لتمرين يهدف �إىل تعميق �أو��شر �لتعاون 
و�لعمل �مل�شرتك بني قو�ت �لدول �مل�شاركة، وتبادل �خلرب�ت �لع�شكرية، و�إثر�ء 
�لعمل  متطلبات  ال�شتيعاب  وتطويرها  و�شقلها  �لقتالية،  �لقيادية  �خل��رب�ت 
�لع�شكري �مل�شرتك ملا له من �أهمية ودور فاعل يف رفع م�شتوى �لكفاءة �لع�شكرية 

و�الرتقاء باجلاهزية �لقتالية عن طريق تبادل �خلرب�ت و�ملهار�ت �لع�شكرية .

متديد حب�س م�سرف يف ق�سية ب�ت� 
•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:

مّددت حمكمة مكافحة �الإره��اب يف رو�لبيندي، �م�س فرتة حب�س �لرئي�س 
�أيار مايو �جلاري،   28 �ل�شابق برويز م�شرف، �حتياطياً حتى  �لباك�شتاين 
لالإ�شتباه بتورطه يف ق�شية �غتيال رئي�شة �لوزر�ء �ل�شابقة بنازير بوتو عام 
ت�شودري  �ملحكمة  قا�شي  �أن  �لباك�شتانية،  د�ون  �شحيفة  وذكرت   .2007
بالق�شية،  ن��ظ��ر  �ل���رح���م���ان،  ح��ب��ي��ب 
من  م�شّرف  حمامي  م�شاعد  وطلب 
�ملحكمة تاأجيل جل�شة �ال�شتماع ب�شبب 
كا�شوري  ر�شا  �أحمد  �ملحامي  وج��ود 
�ملحكمة طلب  وق��ب��ل��ت  �ل��ب��الد  خ���ارج 
�لتاأجيل، ومّددت �حلب�س �الإحتياطي 
وكانت  م��اي��و.  �أي���ار   28 حتى  مل�شّرف 
ني�شان  ن��ه��اي��ة  �أ����ش���درت يف  �مل��ح��ك��م��ة 
م�شّرف  بحب�س  ق��ر�ر�ً  �لفائت  �أبريل 
بق�شية  �أ���ش��ب��وع��ني  مل����دة  �ح��ت��ي��اط��ي��اً 
عنها  غ���اب  جل�شة  يف  ب��وت��و،  �غ��ت��ي��ال 

�لرئي�س �ل�شابق الأ�شباب �أمنية.

كريي .. مكره �خاك ال بطل

•• دبي-وام: 

�أكد معايل �لدكتور نبيل �لعربي �أمني عام جامعة �لدول �لعربية �أن موقف 
�لدول  ملو�قف  �نعكا�س  �إال  هو  ما  �لق�شايا  خمتلف  من  �لعربية  �جلامعة 
ميثاق  �أن  م��وؤك��د�  بها  خا�شا  موقفا  �جلامعة  متتلك  ال  حني  يف  �الأع�شاء 
�ملتحدة  �الأمم  ن�شاأة  قبل   1944 عام  �الإ�شكندرية  يف  �إق��ر�ره  مت  �جلامعة 

ليجعل من �جلامعة تنتمي �إىل �جليل �الأول من �ملنظمات �لدولية.
ي��ازج��ي يف �جلل�شة �حلو�رية  زي��ن��ة  �أد�رت����ه �الع��الم��ي��ة  �ل���ذي  ويف �حل���و�ر 
قدرة  وح���ول   .. دب��ي  يف  �ل��ع��رب��ي  �الإع����الم  ملنتدى  �الأول  لليوم  �لرئي�شية 
�لقر�ر  يف  �أث��ر  له  �شيا�شي  كقطب  و��شح  دور  لعب  على  �لعربية  �جلامعة 
�ل�شيا�شي �لدويل و�لقدرة على ح�شم قر�ر�تها وجعلها ملزمة قال �لعربي 
ق��ر�ر�ت �ملنظمات �لدولية ال يتم تنفيذه وهذه ظاهرة  99 باملائة من  �إن 
�لق�شايا  �ملتحدة ب�شدد  �لعامة لالأمم  ق��ر�ر�ت �جلمعية  �أن  عامة يف حني 
ت�����ش��در م��ن �الأ���ش��ا���س فيما ظ��ه��ر ج��ي��ل ج��دي��د من  �ل��دول��ي��ة �حل�شا�شة ال 
"جيل �لثالث" ومثال له �الحتاد �الأوروبي  �لتكتالت �لدولية يطلق عليه 

وهو منوذج خمتلف.
�أن �لعرب ي�شرتكون يف قو��شم �للغة و�لثقافة  وذكر �لعربي 
ولكن لالأ�شف ال ي�شرتكون يف �لقو��شم �ل�شيا�شية ما يعرقل 
�أنه ال يد�فع عن ذلك ولكن هذه  �لقدرة على �لتنفيذ وذكر 
�لظاهرة تكون د�ئما �شببا يف �لو�شول �إىل �حلد �الأدنى من 
�لتو�فق على �لقر�ر�ت وهو ال ميثل �إجناز� حقيقيا حيث دفع 
قدر  هناك  ليكون  �لعربية  �جلامعة  ميثاق  تعديل  ب�شرورة 
من �مل�شوؤولية و�مل�شائلة بالن�شبة لقر�ر�ت �جلامعة موؤكد� �أنه 
يف �لوقت �حلايل ال توجد �شلطة يف �لعامل قادرة على و�شع 

�لقر�ر�ت مو�شع �لتنفيذ �شوى جمل�س �الأمن.
و�أ����ش���اف �إن �الج��ت��م��اع �ل����دويل ب�����ش��اأن ���ش��وري��ا �ل����ذي يدور 
ت�شوية  �إىل  �لتو�شل  بالتاأكيد  �شاأنه  من  �الآن  عنه  �حلديث 

�شرورة �إنهاء �الحتالل �ال�شر�ئيلي و�ن�شحاب �إ�شر�ئيل خلطوط 4 يونيو 
وقيام �لدولة �لفل�شطينية �مل�شتقلة وحتقيق ت�شوية عادلة مل�شاألة �لالجئني 
نهائية  بو�شع حلول  �الأمريكية  �الإد�رة  تعهد�ت  �إىل  و�أ�شار  �لفل�شطينيني. 
�الأمريكي  وزير �خلارجية  باأن  �الإ�شر�ئيلي منوها  �لعربي  �ل�شالم  لق�شية 
من �ملنتظر �أن يزور �ملنطقة يف يومي 20 و21 �جلاري وعلينا �أن نرتقب 
�ل�شالم  ملبادرة  بديلة  �إن��ه ال يوجد ت�شور خلطة  وق��ال  �لزيارة  نتائج هذه 
�لعربية �ملطروحة. وحول ظاهرة �لربيع �لعربي �لتي �إجتاحت دوال عربية 
عدة و�شف �لعربي هذ� �حلر�ك باأنه تطور تاريخي طبيعي يف تلك �لدول 
موؤكد� �أن هذه �لظاهرة توجب علينا ��شتخال�س �لعرب و�لدرو�س ب�شرورة 
�إجر�ء تغري �إيجابي حقيقي يف جممل �لعامل �لعربي وهو يحدث حاليا يف 
�لعديد من �لدول �لعربية. ورف�س �لعربي و�شف ليبيا باأنها �أ�شبحت دولة 
فا�شلة وقال �إنها دولة ذ�ت هيكل متكامل �الأركان بقيادة رئي�س �جلمهورية 
وكذلك بوجود �حلكومة لكن ليبيا فقط متر مب�شاعب حقيقية وحتديات 
�لليبية عرب  �لتن�شيق مع �حلكومة  .. موؤكد� حر�س �جلامعة على  كثرية 
�أن  "�ل�شيئة" .. موؤكد�  ب�  مكتبها هناك.. و�إكتفى بو�شف �الأم��ور يف م�شر 
�خلروج من هذه �الأزمة يحتاج �إىل تو�فق حقيقي بني كافة �الأطر�ف خا�شة 

و�أن م�شر دولة عربية تتمتع بثقل نوعي من ناحية �الإمكانات و�لقدر�ت.
ولفت �إىل �أن �لعر�ق كان يجب �أن يكون قد خرج من حمنته �الآن وقال �إن 
�لعر�ق دولة كبرية وقوية و�شعبها يتمتع بكفاء�ت وق��در�ت وث��رو�ت ولكن 
�أمور� كثرية و�شعت �لعر�ق �أمام حتديات �شعبة توجب على جميع �الأطر�ف 
هناك �لتعاون. و�أكد نبيل �لعربي �أن تون�س على �لرغم ما تو�جهه حاليا 
من م�شكالت و�شفها ب� �لتقنية تعد �الأف�شل حاال بني دول �لربيع �لعربي 
و�لنوعية  مثقفة  طبقة  وج��ود  منها  �لهامة  �لعو�مل  من  ملجموعة  نتيجة 
�ملمتازة للتعليم هناك عالوة على �لتجان�س �لكبري بني �ل�شعب ومتتع تون�س 
�ملن�شف  �لرئي�س  مقدمتهم  ويف  �لكفاءة  ذوي  من  �ل�شا�شة  من  مبجموعة 
�ملرزوقي ونظرته يف �شرورة وجود تو�فق بني �ل�شعب وعدم �الن�شياق ور�ء 

�الهتمامات �ل�شيا�شية �ل�شيقة.
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�سفرية باك�ستان يف وا�سنطن ت�ستقيل مريكل تنفي اأ�سرارًا عن ما�سيها ال�سي�عي
•• وا�صنطن-يو بي اأي:

�لباك�شتاين  �ل�شعب  ح��زب  يف  ،�لقيادية  رحمن  �شريي  و��شنطن  يف  �لباك�شتانية  �ل�شفرية  قدمت 
��شتقالتها من من�شبها ب�شبب هزمية حزبها يف �النتخابات �لت�شريعية �الأخرية.

و��شنطن، ندمي حوتيانا، يف تغريدة على ح�شابه على  �لباك�شتانية يف  �ل�شفارة  با�شم  �ملتحدث  وقال 
موقع )تويرت(، �م�س خالل تهنئتها للربملان �جلديد على �نتخابه، قدّمت �ل�شفرية �شريي رحمن 

��شتقالتها لرئي�س �لوزر�ء �ملوؤقت، مري هز�ر خان كهو�شو .
يذكر �أن رحمن قيادية بارزة يف حزب �ل�شعب �لباك�شتاين �لذي مني بالهزمية يف �النتخابات �لربملانية 
�لتي �شهدتها باك�شتان يوم �ل�شبت �ملا�شي، مع تقّدم حزب �لر�بطة �الإ�شالمية بزعامة نو�ز �شريف، 

�لذي ح�شد �لعدد �الأكرب من �ملقاعد، وعلى �الأخ�س يف �إقليم �لبنجاب.
2011 خلفا لل�شفري �ل�شابق ح�شني حقاين  وعينت �شفرية يف و��شنطن يف نوفمرب ت�شرين �لثاين 

�لذي ��شتقال ب�شبب ف�شيحة ��شتهرت يف و�شائل �الإعالم با�شم ميمو غيت .

•• برلني-رويرتز:

رف�����ش��ت �جن��ي��ال م��ريك��ل م��ز�ع��م ي��ر���ش��ده��ا كتاب 
يف  �ل�شيوعي  بالنظام  مرتبطة  كانت  باأنها  جديد 
�ملانيا �ل�شرقية بدرجة �أكرب كثري� مما �عرتفت به 
قائلة �نها مل تخف قط �شيئا عن ما�شيها. ويقول 
�لكتاب وهو بعنو�ن �حلياة �الوىل الجنيال مريكل 
والية  ع��ل��ى  للح�شول  �شت�شعى  �ل��ت��ي  م��ريك��ل  �ن 
ثالثة كم�شت�شارة الملانيا يف �النتخابات �الحتادية 
�لتعليم  ع��ن  م�����ش��وؤول��ة  ك��ان��ت  �أي���ل���ول  �شبتمرب  يف 
يف  �ل�شبيبة  بحركة  وح��دة  يف  �للينيني  �ملارك�شي 

بالطبع  ه��و  و�ل���ذي  م��ا  �شيء  د�ئ��م��ا عندما يظهر 
من منظور �ملانيا �ل�شرقية �ل�شابقة يبدو خمتلفا 
بعد  ه��ذ�  تخربنا  مل  �نها  �لنا�س  يقول  ثم  متاما 
و�نها مل تخربنا بهذ� بعد . ال �عرف - رمبا هناك 
��شياء �خرى مل �حتدث عنها الن �حد� مل ي�شاأل 
عاما   35 �لعمر  م��ن  تبلغ  م��ريك��ل  وك��ان��ت  عنها. 
1989 وكانت  ع��ام  �نهار ج��د�ر برلني يف  عندما 
مريكل  وو�شفت  �ك��ادمي��ي  معهد  يف  كعاملة  تعمل 
حياتها �ل�شابقة بانها غري �شيا�شية على �لنقي�س 
كان  و�ل���ذي  ج���اوك  يو�كيم  �المل���اين  �لرئي�س  م��ن 

ق�شا يف �ملانيا �ل�شرقية وعار�س �لنظام ب�شدة.

دور يتجاوز �لو�جبات �لثقافية �لتي حتدثت عنها 
58 عاما ��شتطيع فقط  �شابقا. وقالت �مل�شت�شارة 
�ن �جلاأ �ىل ذكرياتي. عليك فقط �ن تقبل هذ�.. 
�لعي�س  ث��م ميكنني  فمن  �خ��ر  ���ش��يء  م��ا ظهر  �ذ� 
معه.. �ملهم بالن�شبة يل �نني مل �حتفظ باأي �شيء 
�شر�. ومن غري �ملرجح �ن توؤثر مز�عم �لكتاب على 
�ل�شوء  ي�شلط  لكنه  �نتخاب مريكل  �ع��ادة  فر�س 
من  للعديد  بالن�شبة  غام�شة  بقائها  كيفية  على 
�الملان بعد قر�بة ثماين �شنو�ت يف �ل�شلطة وقالت 
�نه رمبا تكون هناك �وجه �خرى  مريكل مازحة 
�حلال  ه��و  ه��ذ�  تنك�شف  مل  �ل�شابقة  حياتها  م��ن 

االإمارات ت�ؤكد يف االأمم املتحدة م�ا�سلتها جه�د مكافحة جرمية االإجتار بالب�سر
•• نيويورك-وام:

ملكافحة جرمية  �ملتحدة مو��شلة جهودها  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أك��دت 
�الإجتار بالب�شر و�لتز�مها بتح�شني �أد�ئها بالتعاون مع �شركائها للت�شدى 
لهذه �لظاهرة من خالل �تباع �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية. و�عترب �لدكتور 
�لقانونية  لل�شوؤون  �لعو�شي م�شاعد وزير �خلارجية  �لرحيم يو�شف  عبد 
يف بيان �لدولة �ألقاه �أم�س �الول �أمام �الإجتماع �لرفيع �مل�شتوى للجمعية 
�لعامة �الأمم �ملتحدة �ملعني بتقييم خطة �لعمل �لعاملية ملكافحة �الإجتار 
باالأ�شخا�س �أن دولة �الإمار�ت �شاهمت يف حتقيق �إجناز�ت ملمو�شة من خالل 
تعزيز �الإلتز�م و�لتعاون �لدويل يف مكافحة �الإجتار باالأ�شخا�س وتكثيف 
�جلهود د�خل �أنظمة �الأمم �ملتحدة لدمج مكافحة �الإجتار يف بر�مج �الأمم 
�ملتحدة �الأو�شع ..�إ�شافة �إىل �إن�شاء �ل�شندوق �الإ�شتئماين مل�شاعدة �شحايا 
�الإجتار و�شدور �أول تقرير حول جرمية �الإجتار باالأ�شخا�س عام 2012 
جناح  �إن  وق���ال  و�مل���خ���در�ت.  للجرمية  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  �أع���ده  �ل���ذي 
�لت�شدي لظاهرة �الإجتار باالأ�شخا�س يعتمد ب�شورة �أ�شا�شية على معاجلة 
�إىل وقوع �ل�شحايا لالإجتار وبناء  م�شائل �لفقر وحاالت �ل�شعف �ملوؤدية 
�لقدر�ت �لوطنية للت�شدي لهذه �جلرمية مبا يف ذلك تطبيق �شيا�شات و 
خلق بيئة تقي �ملجتمع منها �شيا�شات متكني �ملر�أة و �إيجاد �ل�شبل حلماية 
�أن م�شوؤولية  و�أكد  �الأ�شا�س.  �لوقوع يف بر�ثن �ملجرمني من  �لفتيات من 
مكافحة جرمية �الإجتار باالأ�شخا�س التقع على كاهل بلد�ن �ملق�شد فقط 
بل وبقدر �أكرب تقع على بلد�ن �ملن�شاأ �لتي تاأتي منها �ل�شحايا �إذ يتوجب 
�ل�شحايا  الإ�شتغالل  �ملوؤدية  �الأ�شباب  منع  على  �لعمل  �لبلد�ن  هذه  على 
ت�شدير  غطاء  حتت  �لن�شاء  خا�شة  باالأ�شخا�س  �الإجت��ار  تفادي  و�شمان 
�لعمالة لبلد�ن �أخرى ولتحقيق فعالية هذه �الإجر�ء�ت البد من �لتعاون 

لها.  �مل�شتوردة  و�لبلد�ن  للعمالة  �مل�شدرة  �لبلد�ن  �شلطات  و�لتن�شيق بني 
و��شتعر�س �لدكتور �لعو�شي ما �أحرزته دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة من 
تقدم ملحوظ يف جهودها ملكافحة جرمية �الإجتار باالأ�شخا�س منذ �إطالق 
��شتناد�   2006 عام  بالب�شر  �الإجت��ار  ملكافحة  �ل�شاملة  �لوطنية  �حلملة 
�الإجتار  ملكافحة  �لعاملية  �خلطة  �إليها  دعت  �لتي  �لرئي�شية  �لركائز  على 

و�ملتمثلة مبنع �جلرمية وحماكمة ومعاقبة �ملتهمني وحماية 
وقال  �ملجال.  ه��ذ�  يف  �لدولية  �ل�شر�كة  وتعزيز  �ل�شحايا 
�لقانون �الإحت��ادي ملكافحة  بالن�شبة ملنع �الإجت��ار مت و�شع 
2006 �لذي يعترب �الأول من نوعه  �الإجت��ار بالب�شر عام 
و�أحكامه  ب��ن��وده  تغطي  حيث  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف 
�أ�شكال �الإجتار بالب�شر . و�أ�شاف �أن �للجنة �لوطنية  كافة 
كفلت  �شاملة  �إ�شرت�تيجية  نفذت  بالب�شر  �الإجت��ار  ملكافحة 
تطبيق �لقانون و�لت�شدي جلر�ئم �الإجتار وحماية وتاأهيل 

�ل�شحايا مع �الإحرت�م �لكامل حلقوقهم �الإن�شانية. 
ون����وه ب����اأن ح��ك��وم��ة �الإم������ار�ت ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��ع��دي��ل قانون 
م��ك��اف��ح��ة �الإجت�����ار ب��ال��ب�����ش��ر ل��ك��ي ي��ك��ون �أك����رث �إت�����ش��اق��ا مع 
بروتوكول بالريمو ملكافحة �الإجتار بالب�شر وخا�شة �لن�شاء 
و�الأطفال �مللحق باتفاقية �جلرمية �ملنظمة �لذي �ن�شمت 
2009 .. و�أ�شار م�شاعد وزير �خلارجية  �إليه بالدي عام 
من  �ل��ع��دي��د  �ت��خ��ذت  �ل��دول��ة  �أن  �إىل  �لقانونية  ل��ل�����ش��وؤون 
�الإجر�ء�ت �لد�خلية للتوعية بهذه �جلرمية عرب �لو�شائل 

تقدمي  على  وحر�شت  �لبالد  �إىل  �لدخول  حمطات  ويف  كافة  �الإعالمية 
�لقانون  �ملعنية الإنفاذ  �أكرث من مائة ور�شة عمل وحلقة تدريب للجهات 
�لعام  �الإم��ار�ت تعمل خالل  �أن  . و�أو�شح  �ل�شلة  يف خمتلف �ملجاالت ذ�ت 

�جلاري على تو�شيع حملة �لتوعية �خلا�شة مبكافحة �الإجتار و��شت�شافة 
�لعاملني يف جمال مكافحة  ق��در�ت  لبناء  �لعربية  �ملبادرة  بع�س فعاليات 

�الإجتار بالب�شر. 
�ملعنية  �الأجهزة  �إن  �لعو�شي  �لكتور  و�لعقاب..قال  للمحاكمة  وبالن�شبة 
ع��ن جر�ئم  �لك�شف  يف  كفاءتها  رف��ع  على  عملت  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف  كافة 
�الإجتار وحماكمة �مل�شوؤولني عنها وتنفيذ �لعقوبات �لتي 
للجنة  �الأخ��ري  �لتقرير  �أن  و�أك��د  �لقانون.  ن�س عليها 
�لوطنية ملكافحة �الإجتار بالب�شر لعام 2012 2013 
بني عدد ق�شايا �الإجتار وفعالية جهود موؤ�ش�شات �إنفاذ 
حيث  �جلرمية  لهذه  �لت�شدي  يف  �ل��دول��ة  يف  �لقانون 
�الإجت���ار  ق�شايا  ع���دد  يف  ملحوظا  �إن��خ��ف��ا���ش��ا  حققت 
حلماية  وبالن�شبة   . �مل��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��ن��و�ت  ع��ن  بالب�شر 
�ل�شحايا .. �أ�شار �لعو�شي �إىل �أن �لدولة تتبع منهاجا 
���ش��ام��ال ي��ت��اأ���ش�����س ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن �مل���ب���ادر�ت �لتي 
حتدد كيفية تعامل �لقائمني على تطبيق �لقانون مع 
�شحايا �الإجتار بالب�شر ب�شكل �أف�شل من خالل مر�كز 
ف��ع��ال��ة وع��ادل��ة لهم  ب��ر�م��ج رع��اي��ة  ت��وف��ر  متخ�ش�شة 
�لدعم  وتقدمي  �جلن�شي  �الإ�شتغالل  �شحايا  وحماية 
�لتاأهيل  �إع���ادة  بر�مج  خ��الل  لهم من  و�ملعنوي  �مل��ايل 
وتوفري �لرعاية �لنف�شية �ل�شحية و�لقانونية لل�شحية 
�أثناء �لنظر يف �لق�شية ومن ثم يتم تاأمني عودتها �إىل 
�إطار برنامج م�شاعدة �شحايا  بلدها �الأ�شلي على نفقة �لدولة وذلك يف 
�جلر�ئم . و�أ�شار �إىل �ن�شمام �الإمار�ت �إىل �إتفاقية �الأمم �ملتحدة ملكافحة 
ومعاقبة  مبنع  �خل��ا���س  وب��روت��وك��ول��ه��ا  �لوطنية  ع��رب  �ملنظمة  �جل��رمي��ة 

�الإجتار باالأ�شخا�س خا�شة �لن�شاء و�الأطفال. وقال �لعو�شي �إنه حني مت 
�إطالق مبادرة �الأمم �ملتحدة ملكافحة �الإجتار باالأ�شخا�س عام 2008 جي 
�آل نهيان ويل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �أول �شمو  �لفريق  �إف تي �شاهم  �آي 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة مببلغ  15  مليون دوالر 
�أن �الإم��ار�ت من خالل ع�شويتها يف جمموعة  دعما للمبادرة �إ�شافة �إىل 
�أ�شدقاء متحدين �شد �الإجتار بالب�شر ت�شارك بفاعلية يف جهود �ملجموعة 
لتعزيز�خلطة �لعاملية ملكافحة �الإجتار باالأ�شخا�س �لتي �عتمدتها �جلمعية 
�لعامة ويف �لرتويج ل�شر�كات �لتن�شيق و�لتعاون �لدويل. و�أعلن �لدكتور 
دوالر  �ألف   50 �ملتحدة مببلغ  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  �لعو�شي م�شاهمة 
دعما ل�شندوق �ملم �ملتحدة ملكافحة �الإجتار بالب�شر و�أي�شا حر�س �الإمار�ت 
�لبحث و�ملعلومات  �ملعنية يف جماالت  �لدولية  �ملنظمات  �لتعاون مع  على 
�لعربية  و�جلامعة  �الإن�شان  حقوق  وجمل�س  �لدولية  �لعمل  منظمة  مثل 
بالعمالة  �خلا�شة  �لثنائية  �الإت��ف��اق��ي��ات  م��ن  للعديد  �ن�شمامها  و�أي�����ش��ا 
�لو�فدة حيث وقعت  26  �تفاقية مع �حلكومات و�ملنظمات ذ�ت �لعالقة 
يف �لعديد من �لدول. وقال �إن �المار�ت تقوم حاليا بدر��شة  29  �تفاقية 
تعاون يف جمال مكافحة �الإجتار بالب�شر لكي يتم توقيعها مع عدد �آخر من 
�لدول.. منوها بان�شمام دولة �الإمار�ت يف �شهر مار�س �ملا�شي لنظام بايل 
ب�شاأن تهريب و�الإجتار باالأ�شخا�س و�جلر�ئم عرب �لوطنية ذ�ت �لعالقة 
لتعزيز �ملزيد من �لتعاون و�لتن�شيق �لدويل يف هذ� �ملجال. و�أكد �أن حكومة 
دولة �الإمار�ت ��لعربية �ملتحدة مدركة متاما للتحديات �ملتعددة و�الأبعاد 
ي�شتدعي  و�ل��ذي  �الإج��ر�م��ي  بالب�شر  �الإجت��ار  ل�شلوك  �مل�شاحبة  �ملت�شابكة 
من �ملجتمع �لدويل تبني �ليقظة �مل�شتد�مة وتعهد باأن تو��شل �المار�ت 
حت�شني �أد�ئها يف �ملكافحة لهذه �لظاهرة بالتعاون مع �شركائنا للت�شدى 

لهذه �لظاهرة على ن�شق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية.

�أوروب���ا  ملجل�س  �لتابعة  �لبندقية 
�أكدت يف مقيا�س ت�شّنف به �لدول 
�أو دكتاتورية  �إن كانت دميقر�طية 
خالل زيارة �إىل تون�س يف جويلية 
حقوق  يخرق  قانون  �أنه   2012
�ل��ن��اخ��ب و�مل��رت���ش��ح و�أن���ه ال ميكن 
حكم  مبقت�شى  �إاّل  �شخ�س  �إق�شاء 
�شروط  ف��ي��ه  ت��ت��وّف��ر  ب���اّت  ق�شائي 

�ملحاكمة �لعادلة ح�شب رو�يتها.
�أم��ا �الأ���ش��ت��اذة �جلامعية رج��اء بن 
بناء  �أن  �أو����ش���ح���ت  ف��ق��د  ���ش��الم��ة 
�لوحيد  �ل�����ش��م��ان  ه��و  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
لتح�شني �لثورة ولي�س �الأ�شخا�س 
��ب��ون �أن��ف�����ش��ه��م حماة  �ل��ذي��ن ي��ن�����شّ
�أخطاء  �أن  �إىل  م�����ش��رية  ل���ل���ث���ورة 
�ملا�شي هي حمّل �إد�نة لكن �ل�شفح 
�ملا�شي تبقى ممكنة  وطي �شفحة 

على حد قولها.
بن  قمر  �ملوؤرخة  بينت  جهتها  من 
موجودة  �الإق�شاء  عملية  �أن  د�ن��ة 
�لثقايف  �ل���ت���ون�������ش���ي  خم����ي����ال  يف 
ب�����اأن و�شول  م��ف��ي��دة  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
بورقيبة  �حلبيب  �لر�حل  �لزعيم 
�حلديثة  �لدولة  وبناء  �حلكم  �إىل 
ك���ان ب��ع��د �إق�����ش��اء �حل���زب �لقدمي 
و�ل�شيوعيني،  �ل��زي��ت��ون��ة  وع��ل��م��اء 
موؤكدة باأن تاريخ تون�س �ل�شيا�شي 

مبني على �الإق�شاء .
هو  �ل���ق���ان���ون  ه����ذ�  �أن  و�ع����ت����ربت 
�أخالقي م�شرية  �شيا�شي ال  هجوم 
�ل�����ور�ء وغري  �إىل  رج���وع  �أن���ه  �إىل 

مو�كب للتيار �حلد�ثي .
�ل�شورى  جم��ل�����س  �أّن  �إىل  ي�����ش��ار 
بيان  يف  دع�����ا  �ل��ن��ه�����ش��ة  حل����رك����ة 
�أ�شدره �الثنني، دعا كتلة �حلركة 
�إىل  �لتاأ�شي�شي  �لوطني  باملجل�س 
قانون  ع��ل��ى  ب��امل�����ش��ادق��ة  �لت�شريع 
�الإق�������ش���اء �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �مل���ع���روف ب� 
قانون حت�شني �لثورة ، وفق تعبري 

حمرر �لبيان.
�الأي�����ام  ي��ت��م يف  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
م�شروع  ع��ر���س  �ل��ق��ادم��ة  �لقليلة 
حت�شني �لثورة على �أنظار �ملجل�س 

�لتاأ�شي�شي للم�شادقة عليه.
�لثورة  حت�شني  قانون  يطال  وقد 
وهو  �لتون�شيني  من  �الآالف  مئات 

ما يعّمق �الختالف حوله.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

�إىل  �ل�شيا�شي  �ل��ع��زل  ق��ان��ون  ع���اد 
و�جهة �جلدل يف تون�س مع �قرت�ب 
موعد عر�شه على �ملجل�س �لوطني 

�لتاأ�شي�شي للم�شادقة عليه .
وق���د �ع��ت��رب ع���دد م��ن �خل����رب�ء يف 
�لقانون �لد�شتوري �الثنني، خالل 
ند�ء  نظمتها حركة  ن��دوة حو�رية 
�لثورة  حت�شني  قانون  �أن  تون�س، 
ه��و ق��ان��ون خم��ال��ف مل��ب��ادئ حقوق 
لي�س  �شيا�شي  وق���ان���ون  �الإن�������ش���ان، 
ق��ان��ون��ي��ة، كما  م�����ش��روع��ي��ة  �أي  ل���ه 
�أن����ه ق��ان��ون غ��ري �أخ���الق���ي يهدف 
�ل�شيا�شية  �ل�����ش��اح��ة  �إخ�����الء  �إىل 
حلركة  �حلقيقيني  �ملناف�شني  من 

�لنه�شة يف �النتخابات �ملقبلة.

اإق�ساء للخ�سوم ال�سيا�سيني
�لعميد  �ع��ت��رب  �ل�����ش��ي��اق  ه���ذ�  ويف 
ل��زه��ر �ل���ق���روي �ل�����ش��اب��ي �أن����ه من 
ُيّدعى  قانون  �إ�شد�ر  �ملعقول  غري 
�أّن  ح��ني  يف  �ل��ث��ورة  ن  �شيح�شّ �ن��ه 
�لغاية منه هو �لق�شاء على حقوق 
خاللها  من  ُت�شّنف  �لتي  �الإن�شان 

دميقر�طية �لدول .
و�أفاد لزهر �لقروي �ل�شابي �أن هذ� 
على  �لق�شاء  �إىل  ي�شعى  �ل��ق��ان��ون 

نة دوليا. حقوق �الإن�شان �ملُح�شّ
حت�شني  ق��ان��ون  �أن  �ل�شابي  وب���نّي 
�لتي  �لقاعدة  مع  يتعار�س  �لثورة 
�شخ�شنة  وه��ي  دول��ي��ا  عليها  يتفق 
�إىل حرمان  ي��رم��ي  �ل���ذي  �ل��ع��ق��اب 
�ل�شابق  �لعهد  يف  ب��ا���ش��رو�  �ل��ذي��ن 
�إىل  و�ملنتمني  ووز�ر�ت  م�شوؤوليات 

حزب �لتجمع �ملنحل.
يتعار�س  �لقانون  هذ�  �أن  والح��ظ 
متفق  �نه  قال  قانونية  قاعدة  مع 
ع��ل��ي��ه��ا دول���ي���ا وه���ي ع���دم معاقبة 
���ش��خ�����س م���ا م��رت��ني ب�����ش��ب��ب نف�س 
�ل�شدد  ه����ذ�  يف  م��و���ش��ح��ا  �ل��ف��ع��ل 
�لتجمعيني)  م��ع��اق��ب��ة  مت���ت  �أن�����ه 
�ملنحل  �حل���اك���م  �حل�����زب  �أع�������ش���اء 
�لتجمع �لد�شتوري �لدميقر�طي( 
 2011 ن���وف���م���رب  �ن���ت���خ���اب���ات  يف 
ب��ح��رم��ان��ه��م م����ن �ل���رت����ش���ح و�أن�����ه 
ال مي��ك��ن م��ع��اق��ب��ت��ه��م م���رة �أخ���رى 

هذ�  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار  ر�أي�����ه.  ح�����ش��ب 
�لقانون خمالف ملا ورد يف �الإعالن 
�الإن�����ش��ان و�لعهد  �ل��ع��امل��ي حل��ق��وق 
�ملدنية  باحلقوق  �خلا�س  �ل��دويل 
عليها  ���ش��ادق��ت  �ل��ت��ي  و�ل�شيا�شية 
لل�شرعية  فاقد  بذلك  وهو  تون�س 

وفق �لقروي �ل�شابي.
حت�شني  ق������ان������ون  �ع�����ت�����رب  ك����م����ا 
خ�شما  ي�شتهدف  �ق�شائيا  �لثورة 
مو�طنني  وي��ح��رم  بعينه  �شيا�شيا 
و�ل�شيا�شية  �ملدنية  حقوقهم  م��ن 
وي�����ش��ك��ل م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره �شطو� 
على  و�عتد�ء  �لق�شاء  �شلطة  على 
موؤّكد�  لط  �ل�شُّ �لف�شل بني  قاعدة 
�لوطني  للمجل�س  مي��ك��ن  ال  �أن����ه 
مكان  نف�شه  ب  ُين�شّ �أن  �لتاأ�شي�شي 
حا �أن هذ� �لقانون  �لق�شاء و مو�شّ
�ختيار من  �ل�شعب حقه يف  ي�شلب 
�لقروي  �ل��ع��م��ي��د  ودع�����ا   . ي��ن��وب��ه 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  ن��و�ب  �ل�شابي 
�إىل و�شع م�شلحة تون�س فوق كل 
�عتبار حزبي عند مترير مثل هذ� 
�لقانون. من ناحيته �أثار ر�فع بن 
عا�شور �أ�شتاذ �لقانون �لعام م�شالة 
قانون  ود����ش���ت���وري���ة  م�������ش���روع���ي���ة 
حت�شني �لثورة مالحظا �أن غايته 
لو�شع  و�شامية  �أخالقية  ظاهريا 
ح�����ش��ن مل��ن ي��رتب�����س ب��ال��ث��ورة من 
�أزالم �لنظام �ل�شابق ورموزه �إاّل �أن 
هذ� �لقانون �نتهج منحى �نتقائيا 
دون �أن يعرف ب�شكل و��شح مفهوم 
�الل���ت���ف���اف ع��ل��ى �ل���ث���ورة ع��ل��ى حد 
�أن  �ل�����ش��ي��اق  ق��ول��ه. وب���نّي يف نف�س 
�ل��ق��وى �مل�����ش��ادة ل��ل��ث��ورة مي��ك��ن �أن 

بالنظر �إىل كون �مل�شمولني بقانون 
�لهيئات  �إىل  �شيلتجئون  �ل���ع���زل 
�ملخت�شة  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل���دول���ي���ة 

للطعن يف هذ� �لقانون.
�مل�����ش��األ��ة من  �أن  ب���احل���اج  و�ع���ت���رب 
�خل���ط���ورة ق���د ت��ف��ت��ح �ل���ب���اب �أم����ام 
���ش��ر�ع د�خ��ل��ي خ��ط��ري مم��ا يوؤدي 
�مل���وق���ف على  ت�����ش��ع��ي��د  م��زي��د  �إىل 
�ل�شاحة �لوطنية يف �شورة �عتماد 
�نتخابات  �أول  خالل  �لقانون  هذ� 
مما  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  تتلو  �لتي 
ويفتح  فيها  �لت�شكيك  �إىل  ي���وؤدي 

بذلك باب �حلروب �الأهلية.
�لقانون جاء على  �أن هذ�  و�أ�شاف 
قيا�س طرف �شيا�شي معني بهدف 
�ل�شيا�شيني  �مل��ن��اف�����ش��ني  ت�����ش��ف��ي��ة 
حركة  و������ش����ت����م����ر�ر  �مل���ح���ت���م���ل���ني 
�لنه�شة يف �حلكم بعد �النتخابات 
�لقانون  ه��ذ�  ك��ون  �إىل  م�شري�   ..
لط  يعد جتاوز� للقانون �ملنظم لل�شُّ
�لقانونية  و�مل����ب����ادئ  �ل��ع��م��وم��ي��ة 

�لعامة .
وبنّي �أّن �ملجل�س �لوطني �لتاأ�شي�شي 
�أ���ش��ن��د ل��ن��ف�����ش��ه ح���ق ���ش��ي��اغ��ة هذ� 
موؤ�ش�شة  �أي  غ���ي���اب  يف  �ل���ق���ان���ون 
د�شتورية �أو مرجعية قانونية ُتقّيم 

هذ� �لقانون وُتبنّي مرجعّيته.

قانون انتقامي
نادية  �لقانون  يف  �خلبرية  وقالت 
�لثورة  حت�شني  قانون  �إن  عكا�شة 
�شليمة  قانونية  ممار�شة  ميثل  ال 
�النتقام  �إىل  يهدف  قانون  هو  بل 
جلنة  �أن  م���الح���ظ���ة  و�الإق���������ش����اء 

�عتربه  كما   . �النتقالية  �لعد�لة 
�لعامة  �مل��ب��ادئ  م��ن  ل��ع��دد  منتهكا 

�لر��شخة يف قانون �لبالد.
والح�������ظ ب����ن ع���ا����ش���ور م����ن جهة 
ي�شكل  �ل���ق���ان���ون  ه����ذ�  �أن  �أخ������رى 
عقوبة جماعية دون حكم ق�شائي 
�لرب�ءة  قرينة  ملبد�أ  �شافر�  وخرقا 

و�شخ�شية �لعقوبة وفق تقديره.
وق������ال ه�����ذ� �مل�������ش���روع ف���اق���د لكل 
�لغاية  �أن����ه  م���وؤك���د�   ، م�����ش��روع��ي��ة 
و�إمنا  �ل��ث��ورة  حت�شني  لي�س  م��ن��ه 
معينة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ف���ئ���ة  حت�����ش��ني 
�أرب���ك���ت���ه���ا �����ش���ت���ط���الع���ات �ل�������ر�أي 

ديني  �أو  ���ش��ي��ا���ش��ي  ت��ي��ار  �أى  ت��ك��ون 
�حل����ايل  �ل���ن���ظ���ام  و�أن  ف���ك���رى  �أو 
�ل����ت����ي����وق����ر�ط����ي �ل����ب����ريوق����ر�ط����ي 
مفا�شل  ع���ل���ى  �����ش���ت���وىل  و�ل�������ذي 
ممار�شة  ع���ن  وت��غ��ا���ش��ى  �ل����دول����ة 
�لعنف وت�شامح مع �خلارجني عن 
�لقانون هو من تنطبق عليه هذه 

�ملو��شفات ح�شب بن عا�شور. 
�لثورة  حت�شني  قانون  �أن  و�أ�شاف 
�لتنظيم  ق��ان��ون  خم��ال��ف الأح��ك��ام 
�لذي  �ل��ع��م��وم��ي��ة  لل�شلط  �مل���وؤق���ت 
ت�شمن مقا�شده �حلريات وحقوق 
قانون  مل�شروع  خمالف  و  �الإن�شان 

�أن  تون�س  ل��ن��د�ء  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�مل�شروع الأنه  �حلركة تعار�س هذ� 
يوؤدي  و  ت��ون�����س  م�شلحة  ي�����ش��رب 
�إىل �ملزيد من �ل�شر�عات يف �لوقت 
�أك��رث من  �ل��ذي حتتاج فيه �لبالد 
 .. �ل��ت��و�ف��ق  �إىل  م�����ش��ى  وق���ت  �أّي 
حتاول  �لنه�شة  حركة  �أن  معترب� 
�النتخابات  يف  مناف�شيها  �خ��ت��ي��ار 
مقومات  م�����ع  ي���ت���ع���ار����س  وه�������ذ� 
باحلاج  ر�شا  و�أف��اد  �لدميقر�طية. 
�أنه يف �شورة مترير قانون حت�شني 
مبا�شرة  �شيوؤدي  ذل��ك  ف��اإن  �لثورة 
عوي�س  ق��ان��وين  �إ�شكال  �إث���ارة  �إىل 

و�أ���ش��ب��ح��ت غ��ري و�ث��ق��ة م��ن نتائج 
�إىل  �إ���ش��ارة  يف   ، �ملقبلة  �النتخابات 

حركة �لنه�شة وحزب �ملوؤمتر. 
و������ش�����ّدد ر�ف�������ع ب����ن ع���ا����ش���ور على 
م��ت��ن��اق�����ش��ا مع  �ل���ق���ان���ون ج����اء  �أن 
�إىل  �ل��دول��ي��ة، م�شري�  �الت��ف��اق��ي��ات 
جبني  يف  ع��ار  و�شمة  �شيكون  �أن���ه 
و�شيهدد  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات 

�لتو�فق �ل�شيا�شي يف �لبالد.

قانون يفتح باب احلرب 
الأهلية

ويف نف�س �ل�شياق �شرح ر�شا باحلاج 

خرباء تون�سيون يف القانون الد�ستوري

قان�ن العزل ال�سيا�سي يفتح باب احلرب االأهلية! 
م�سروع يهدف اإىل اإخالء ال�ساحة من مناف�سني حقيقيني حلركة النه�سة

القان�ن ي�سكل عق�بة جماعية دون حكم ق�سائي وخرقًا �سافرًا ملبداأ قرينة الرباءة 

�سرب اآراء: ف�ز �ساحق لنداء ت�ن�س على النه�سة
وال�سـب�سـي يفـ�ز بالرئا�ســّية منـذ الـّدور االأّول

�الأول  �ل��دور  من  �لرئا�شية  �النتخابات  يف  �ل�شب�شي  قايد  �لباجي  ف��وز 
وباالأغلبية �ملطلقة .

�ل�شب�شي  �لقايد  �لباجي  تون�س  ن��د�ء  حزب  رئي�س  �أن  �ال�شتطالع  وب��نّي 
�شيفوز منذ �لدور �الأول باالأغلبية �ملطلقة بن�شبة 54 فا�شل 1 باملائة، 
�حلكومة  رئي�س  �جل��ب��ايل  ح��م��ادي  نقطة   40 م��ن  ب��اأك��رث  ور�ءه  ت��ارك��ا 
5باملائة، يليه زعيم �جلبهة �ل�شعبية  13 فا�شل  �ملوؤقتة �ل�شابق بن�شبة 
�جلمهورية  رئي�س  يتدحرج  بينما  باملائة،   8 فا�شل  ب�5  �لهمامي  حمة 

�ملوؤقت �ملن�شف �ملرزوقي ب� 5 فا�شل 6 باملائة من �الأ�شو�ت.
وو�شف حمّللو �شرب �الآر�ء هذه �الأرقام مبثابة زلز�ل �شيا�شي، �إذ �أبرزت 
�الأرقام �نه الأّول مّرة تفقد �الأغلبية �حلاكمة �الأغلبية وت�شبح جمتمعة 
باملاء   2 فا�شل   37  ( باملائة   40 م��ن  �ق��ّل  وتكتل(  وم��وؤمت��ر  نه�شة   (
حتديد�( ، بينما يتح�شل ند�ء تون�س و�حلزب �جلمهوري معا على 48 

فا�شل 9 باملائة من �الأ�شو�ت، هذ� دون �حت�شاب بقّية �حللفاء.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

به  قامت  �لقادمة  �النتخابات  �لت�شويت يف  نو�يا  �أر�ء حول  �شرب  �ظهر 
ُن�شرت  كون�شاي  �شيغما  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  �لتون�شية  �ملغرب  جريدة 
نتائجه �أم�س ، �أن حزب ند�ء تون�س قد تقّدم على حزب حركة �لنه�شة 
ب� 12 باملائة من �الأ�شو�ت ، حيث حت�شل ند�ء تون�س على 44 فا�شل 7 
باملائة مقابل ح�شول �لنه�شة على 32 فا�شل 6 باملائة يليهما �جلبهة 
�ملركز  �جلمهوري  �حل��زب  �حتل  بينما  باملائة   9 فا�شل   8 ب  �ل�شعبية 
�لر�بع ب4 فا�شل 1 باملائة و حزب �لتكتل باملركز �خلام�س ب2 فا�شل 

باملائة.  4
�قل  على  �ل�شعبية  و�لعري�شة  �لتحرير  حزب  من  كل  ح�شل  قد  و  هذ� 

ن�شب من �لت�شويت ب�شفر فا�شل9 باملائة.
�لرئا�شية  �النتخابات  يف  �لت�شويت  نو�يا  ح��ول  �ال�شتطالع  ك�شف  كما 

�لنه�شة وند�ء تون�س .. من �شي�شحك يف �الخر يا ترى

م�شهد من �لندوة

د. عبد �لرحيم يو�شف
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العدد 10792 بتاريخ 2013/5/14   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بنت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�جلزيرة خلياطة �ملالب�س �لن�شائية
رخ�شة رقم:CN 1060606 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   

اإعــــــــــالن
بلنت  �ل�ش�����ادة/ميد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1111990:المار�ت للتجهيز�ت �لطبية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممود �نور عبد�هلل �ملدهون )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �نور عبد�هلل حممود �ملدهون

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   

اإعــــــــــالن
�لظاهري  عبيد  �شعيد  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لالملنيوم و�حلد�ده رخ�شة رقم:CN 1136246 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ح�شني عبد�هلل ح�شني �شامل �ليافعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد عبيد �شامل عبيد �لظاهري
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3

تعديل نوع �لرخ�شة/من جتارية �ىل حرفية
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �شعيد عبيد �لظاهري لالملنيوم و�حلد�ده

SAEED OBAID ALDHAHERI ALUMININUM & STEEL EST

�ىل/ور�شة عيون �لعا�شمة للحد�دة و�الملنيوم
AYOON ALASEMA BLACKSMITH & ALUMINIUM WORKSHOP

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �ملجبور لبيع وت�شليح �الطار�ت 

وتبديل �لزيوت رخ�شة رقم:CN 1136258 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3

تعديل نوع �لرخ�شة/من جتارية �ىل حرفية
تعديل ��شم جتاري:من/حمل �ملجبور لبيع وت�شليح �الطار�ت وتبديل �لزيوت

AL MAJBOOR TYRES TRADING & REPAIR & OIL CHANGE SHOP

�ىل/حمل �ملجبور لت�شليح �الطار�ت وتبديل �لزيوت
AL MAJBOOR TYRES REPAIR & OIL CHANGE SHOP

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني منطقة �ل�شناعية بناية �شهيل نخرية �لعفاري �ىل 
�لعني �لعني �شناعية �لعني بناية �شلطان حممد �شلطان علي هد�ية �ل�شام�شي

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �طار�ت �ل�شيار�ت ولو�زمها )4530005(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل ن�شيم �خلري لت�شليح �الطار�ت 

وتبديل �لزيوت رخ�شة رقم:CN 1491658 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*5 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/حمل ن�شيم �خلري لت�شليح �الطار�ت وتبديل �لزيوت

NASEEM AL KHAIR TYRES REPAIR & LUBRICATION SHOP

�ىل/حمل ن�شيم �خلري لت�شليح �الطار�ت

NASEEM AL KHAIR TYRES REPAIR SHOP

تعديل ن�شاط/حذف تبديل زيوت �ملركبات )4520010(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �الن�س

 رخ�شة رقم:CN 1035470 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد �شعيد �حمد ر��شد �ملن�شوري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد مطر ع�شيان مطر �ملن�شوري
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
لل�شحن  �مللكية  �ل�ش�����ادة/�الجنحة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1062900 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3

تعديل ��شم جتاري:من/�الجنحة �مللكية لل�شحن
ROYAL WINGS CARGO

�ىل/�الجنحة �مللكية لتجارة معد�ت �ل�شيد و�لرحالت
ROYAL WINGS TRIPS EQUIPMENTS TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة بيع معد�ت و�دو�ت �ل�شيد - بالتجزئة )4763002(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع لو�زم و�دو�ت �لرحالت - بالتجزئة )4763009(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات �ل�شحن �لربي للب�شائع )5224004(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات حزم �لب�شائع )فك وتركيب( )5224005(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملوج �لعايل للهد�يا و�ملالب�س �جلاهزة 

رخ�شة رقم:CN 1101026 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد عي�شى حبيب �شامل �ملزروعي
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�ملوج �لعايل للهد�يا و�ملالب�س �جلاهزة
�ىل/�ملوج �لعايل للعقار�ت

HIGH WAVE REAL ESTATE
تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية �ملنطقة �لغربية مدينة ز�يد �ل�شناعية ق رقم 189 

�ىل �ملنطقة �لغربية ليو� جفن �ر�س رقم 111 حمل رقم 11
تعديل ن�شاط/��شافة �لو�شاطة يف بيع �لعقار�ت و�شر�ئها )6820004(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لهد�يا - بالتجزئة )4773402(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملالب�س �لن�شائية �جلاهزة - بالتجزئة )4771102(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم حماظر 

ليو� رخ�شة رقم:CN 1206824 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد �شعيد �حمد ر��شد �ملن�شوري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد مطر ع�شيان �ملن�شوري
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
حممد  �ل�ش�����ادة/ز�يد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1094440:عبيد �ملحريبي للمقاوالت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ز�يد حممد عبيد يريو �ملحريبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبيد يريو �ملحريبي

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ح�شن  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�بر�هيم كايد لل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1147820 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
�لبحري( بان �ل�شادة/ ليربتي لالن�ساءات ذ.م.م قد 
بياناتها  �مل��ذك��ورة  �ل�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدمو� 

بعد وهي:

�ل�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  �ع��رت����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

�بوظبي 759م �شعده 01- �شابقا- �شايعة �ور�قه و�خليوط �ل�شايرة
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 178505       بتاريخ:2012/8/27 م
با�ش��م:�شركة �المار�ت �شكاي ذ.م.م  

وعنو�نه:�بوظبي ، �مل�شرف ، �س.ب:2912 ، هاتف: 024439400 ، فاك�س: 024439500 ، �لربيد �اللكرتوين.
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

تذ�كر �شفر . 
�لو�ق�عة بالفئة:39

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل ن�شر باللون �لذهبي متجه ناحية �ليمني مع وجود خط ممتد من 
لل�شفر  �شكاي  )�المار�ت  �الزرق مكتوب  �الزرق وفوق �خلط  باللون  �لي�شار  ناحية  �ق�شى  �ىل  �لن�شر  د�خل 

ذ.م.م( وجانبها )Emirates sky travel LLC( باللون �لذهبي و�ل�شكل على خلفية بي�شاء.  
�ال�ش��رت�طات:عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م �ال�شم �جلغر�يف EMIRATES �المار�ت . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  15  مايو 2013 العدد 10793 العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   

�سولو فيجن لعمال الديكور - ذ.م.م
�شولو فيجن  �لغري عادية  �لعمومية  بناء على قر�ر �جلمعية 
�ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية  و�خلا�س  ذ.م.م   - �لديكور  العمال 
�أعاله ، يعلن �مل�شفى / �أمري �شعد يو�شف عن ت�شفية �ل�شركة 
�ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عالة  �ملذكورة 
�ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  علية  �عالة  �ملذكورة 
لذلك �إىل �مل�شفى ، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوم 
�ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، �الإعالن  تاريخ  من 

باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

 اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة
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ميالد الغربية للمقاولت العامة- ذ.م.م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية ميالد �لغربية 
للمقاوالت �لعامة - ذ.م.م و�خلا�س بت�شفية �ل�شركة �ملذكورة 
�أعاله ، يعلن �مل�شفى / �أمري �شعد يو�شف عن ت�شفية �ل�شركة 
�ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عالة  �ملذكورة 
�ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  علية  �عالة  �ملذكورة 
لذلك �إىل �مل�شفى ، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوم 
�ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، �الإعالن  تاريخ  من 

باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

 اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 164541      بتاريخ :10/31 /2011 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: مطعم كابول دربار
وعنو�نه: دبي    �س. ب: 41198  هاتف:  04 2394445     فاك�س:  04 2281191

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
 خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات، وخدمات �الإيو�ء �ملوؤقت – رقم �لفئة: 43

�لو�ق�عة بالفئة: 43
�لالتينية  ح����روف   KABUL DARBAR RESTAURANT �ل��ع��ب��ارة  ك��ان��ت   : �ل��ع��الم��ة  و���ش��ف 
د�ئ��رة مزدوجة، ب�شورة متميزة، وتف�شل بني كلماتها ثالث  د�خ��ل  د�ئ��ري،  �شكل  �لكبدي، يف  �الأحمر  باللون 
وكلمة  �ل��د�ئ��رة،  م��ن  �لعلوي  �لن�شف   KABUL DARBAR كلمتي  حتتل  حيث  �ل��د�ئ��رة،  على  ن��ق��اط 
د�خل  �لزيتوين  �الأخ�شر  باللون    KD �حلرفان  ر�شم  وقد  منها،  �ل�شفلي  �لن�شف     RESTAURANT
�لد�ئرة �لد�خلية بو�شع متميز. �لد�ئرتان باللون �لبني و�إطار�هما باللون �الأحمر. �خللفية عبارة عن ت�شميم 
الأطباق مو�شوعة على بع�شها �لبع�س،  �الأ�شفل باللون �الأخ�شر �لزيتوين، و�الأو�شط باللون �لبني،   و�الأعلى 
باللون �الأخ�شر، وكلها باإطار�ت حمر�ء.  يف �شكل متعدد �لدرجات،  عليه ت�شميم خلوذة فار�س باللون �لبني،  

باإطار �أحمر.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   الربعاء  15  مايو 2013 العدد 10793

ا�سكوتل لاللكرتونيات - ذ.م.م
��شكوتل  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
�ل�شركة  بت�شفية  و�خلا�س  ذ.م.م   - ذ.م.م   - لاللكرتونيات 
�ملذكورة �أعاله ، يعلن �مل�شفى / �أمري �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عالة  �ملذكورة  �ل�شركة 
�مل�شتند�ت  �لتقدم مبطالبته مع  �ل�شركة �ملذكورة �عالة علية 
�ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى ، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 
�ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، �الإعالن  تاريخ  من  يوم   45

�ملحددة باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

 اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة

العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   

ادفان�سد اخلليج للو�ساطة التجارية- ذ.م.م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية �دفان�شد �خلليج 
للو�شاطة �لتجارية- ذ.م.م و�خلا�س بت�شفية �ل�شركة �ملذكورة 
�أعاله ، يعلن �مل�شفى / �أمري �شعد يو�شف عن ت�شفية �ل�شركة 
�ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عالة  �ملذكورة 
�ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  علية  �عالة  �ملذكورة 
لذلك �إىل �مل�شفى ، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوم 
�ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، �الإعالن  تاريخ  من 

باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون.

 اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 181613       بتاريخ:2012/11/6 م
با�ش��م:مرطبات جو�س باال�س  

وعنو�نه:�بوظبي ، �لعني ، �س.ب:84399 ، هاتف: 0566114000 ، فاك�س: 037089444 ، �لربيد �اللكرتوين.
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

خدمة توفري �الطعمة و�مل�شروبات خدمات �اليو�ء . 
�لو�ق�عة بالفئة:43

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة جو�س باللون �لربتقايل وحرف و باللون �لربتقايل �لفاحت و�عاله 
�شكل غ�شن �شغري باللون �الخ�شر وحتتها مكتوب باال�س باللون �الحمر وبخط �شغري وحتتها فري�س �ند 

فروتي باللون �الحمر و�ل�شكل على خلفية بي�شاء.  
�ال�ش��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  15  مايو 2013 العدد 10793

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15    
  اخطار عديل بالن�سر

�ل�شارقة- �جلز�نة هاتف: 050-3033027-  �ملخطر : حممد عبد�لعزيز حممد �لزرعوين- جزر �لقمر �جلن�شية- �لعنو�ن: 
�لعنو�ن:  �لفنية  للمقاوالت  �الندل�س  و/�شقر  �جلن�شية-  هندي  عبد�لقادر-  �ر�م��اجن��االت  �شاجر  حممد  �ليهما:  �ملخطر 
�ل�شارقة- مويلح- خلف �شارع �المار�ت- �شقة  102 ملك �شلطان خلفان �شلطان عبيد �ل�شويدي هاتف رقم : 050-6061230 
مو�شوع �الخطار : �شد�د قيمة �ل�شيكات: حيث �ن �ملخطر �ليه حرر ل�شالح �ملخطر �ل�شيكات �لتالية م�شحوبة على بنك برود� 

فرع �المار�ت باالرقام �لتالية:

وحيث �ن تلك �ل�شيكات ال يقابلها ر�شيد قابل لل�شحب. وحيث �ن �ملخطر �ليه يرف�س �ل�شد�د على �لرغم من ��شتنفاذ كافة 
�آ�شفا التخاذ  �لطرق �لردية- وعليه فان �ملخطر يرغب يف �نذ�ر �ملخطر �ليه ب�شرورة دفع قيمة �ل�شيك و�ال �شوف ي�شطر 
�الجر�ء�ت �لقانونية  �شده وبهذ� ي�شعره ب�شد�د �ملبلغ يف مدة �ق�شاها 5 �يام. وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل 

بال�شارقة �خطاركم بهذ� ر�شميا.

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

تاريخ �ال�شتحقاق
2012/8/5
2012/7/5
2012/6/5
2012/5/5
2012/1/5

تاريخ �ال�شتحقاق
2011/12/5

2012/2/5
2012/3/5
2012/4/5

رقم �ل�شيك
836296
836295
836294
836293
836289

رقم �ل�شيك
836288
836290
836291
836292
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•• ال�صارقه - وام:

�ل��ع��ام �جل���اري بعد  �ل��رب��ع �الأول م��ن  �رتفعت �الأرب���اح �ل�شافية ل�شركة د�ن��ة غ��از خ��الل 
206  ماليني  241  مليون درهم مقابل  �إىل  �ملائة  17 يف  �حت�شاب �ل�شر�ئب بن�شبة 
بيع  ع��ن  �لناجتة  �الإي�����ر�د�ت  بلغت  �ملا�شي..فيما  �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ف��رتة  نف�س  خ��الل  دره���م 
�ملنتجات �لهيدروكربونية خالل �لربع �الأول من �لعام �حلايل �إىل 557  مليون درهم. 
�لعاملة  �الأو�شط  �ل�شرق  يف  �خلا�س  �لقطاع  يف  �ملتخ�ش�شة  �الإقليمية  غاز  د�نة  و�أ�شارت 
�الأول من  للربع  �ملالية  نتائجها  فيه  �أعلنت  �م�س  لها  بيان  �لطبيعي يف  �لغاز  يف جمال 
و�أرباحها  عائد�تها  �نخفا�س  �إىل   ..  2013 مار�س   31 بتاريخ  و�ملنتهية  �حل��ايل  �لعام 
�الإجمالية نف�س �لفرتة .. وذلك نتيجة �ل�شيا�شة �لنقدية �ملتحفظة �لتي تتبعها �ل�شركة 
جتاه �الإنفاق �لر�أ�شمايل �إ�شافة �إىل �لتعليق �ملوؤقت لعمليات �إنتاج �لغاز �مل�شال يف �إقليم 

كرد�شتان �لعر�ق. 
�أن ترتفع عائد�ت �ل�شركة و�أرباحها �الإجمالية فور بدء عمليات �الإنتاج يف  ومن �ملتوقع 
�حلقول �ملكت�شفة حديثا يف م�شر وعند �النتهاء من ت�شليح �ملرفق لتحميل �لغاز �لطبيعي 
�مل�شال يف �إقليم كرد�شتان �لعر�ق خالل �شهر يونيو �ملقبل. وحول �لنتائج �لربع �ل�شنوية..
نتائج  غ��از حققت  د�ن��ة  �ل�����ش��رك��ة..�أن  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �ل�شبيح  ع��ادل  �ل��دك��ت��ور  ق��ال 
و��شرت�تيجية  تتبعه  �لذي  �لنهج  بف�شل  �جل��اري  �لعام  �الأول من  �لربع  م�شجعة خالل 
زي��ادة يف  �ل�شكوك وحققت  �إع��ادة متويل  �إنهاء �شفقة  �إىل  �إ�شافة  �ملدى  �أعمالها طويلة 

�أرباحها �ل�شافية. 
و�أكد �ل�شبيح �لتز�م �ل�شركة بتو�شيع �أعمالها يف �ملنطقة .. م�شري� �إىل فوزها مبناق�شة 
للتنقيب عن �لنفط و�لغاز قر�بة �ل�شو�حل �ل�شمالية يف جمهورية م�شر �لعربية �إ�شافة 

�إىل تاأهلها �مل�شبق لدخول �ملناق�شة يف جولة �لرت�خي�س حلقل بحري يف لبنان.

العام  من  االأول  الربع  خلل  غاز  لدانة  ال�سافية  االأرباح  درهم  ملي�ن   241
املال والأعمال

الهيئة العامة للطريان املدين توقع اتفاقية اأجواء مفتوحة مع كمبوديا

الطريان املدين تعزز االأج�اء املفت�حة مع جن�ب �سرق اآ�سيا
•• دبي – حممود علياء:

ممثلًة  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  وقعت 
بالهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين، �تفاقية خدمات 
ن��ق��ل ج���وي ع��ل��ى �أ���ش��ا���س �الأج�����و�ء �مل��ف��ت��وح��ة مع 
 8 �مل��و�ف��ق  �ل��ي��وم  ممكلة كمبوديا وذل��ك يف دب��ي 

مايو 2013.
ووق������ع ع���ل���ى �الت���ف���اق���ي���ة ����ش���ع���ادة ���ش��ي��ف حممد 
�ل�شويدي، مدير عام �لهيئة �لعامة للهيئة �لعامة 
للطري�ن �ملدين، و�شعادة ماو هافانال، ممثاًل عن 
وز�رة �لنقل و�الأ�شغال لدى ممكلة كمبوديا، كما 
ح�شر �لتوقيع �ل�شيدة ليلى علي حارب �ملهريي، 
و�ل�شوؤون  �الإ�شرت�تيجية  لقطاع  تنفيذي  مدير 

�لدولية لدى �لهيئة. 
�تفاقيات  �إب��ر�م  �أن  �ل�شويدي  �شيف  �شعادة  وذك��ر 
�لنقل �جلوي مع �لدول �الأخرى يعترب ذ� �أهمية 
�ل�شياحة  على  �إي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري  م��ن  ل��ه  مل��ا  بالغة 

و�لتجارة بني �الإمار�ت ودول �لعامل. 
ت�شيري  من  �لبلدين  كال  �ملوقع  �التفاق  وميكن 
�ل��ن��اق��الت �لوطنية �لتي  ع��دد غ��ري حم��دد م��ن 
�أية  على  منتظمة  برحالت  للقيام  تعيينها  يتم 
ن��وع م��ن �لطائر�ت  م�����ش��ار�ت وب���اأي �شعات وب���اأي 
�أو م�����ش��ت��اأج��رة م���ن قبل  ����ش���و�ء ك���ان���ت مم��ل��وك��ة 
ذلك  يف  مبا  �لنقاط  كل  على  �ملعينة،  �لناقالت 

ممار�شة �حلرية �خلام�شة.
�ل�����ش��وي��دي م���دي���ر ع����ام �لهيئة  ���ش��ع��ادة  وع���ّق���ب 

�لعامة للطري�ن للمدين قائاًل:  ت�شتمر �لهيئة 
�لعامة للطري�ن �ملدين باإبر�م �تفاقيات �الأجو�ء 
�ملفتوحة لتو�شيع �لرو�بط �لتجارية و�ل�شياحية 
�الإمار�ت  �لوطنية مثل ط��ري�ن  �لناقالت  ودع��م 
و�الحت������اد و�ل��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ري�ن وط�����ري�ن ر�أ����س 
�خليمة وفالي دبي، مما يفيد �لناقالت �لوطنية 
و�ل�شياح،  �لتجارية  و�ل�شركات  �الأع��م��ال  رج��ال 
�ملناف�شة  وي�شجع  �جل��وي  �لنقل  خدمات  ويعزز 
�حلرة يف �الأ�شعار من قبل �شركات �لطري�ن، مع 

�حلفاظ على �شالمة و�أمن �لطري�ن. 
�حلكومة  ت��وج��ه  م��ع  �الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  وتتما�شى 
�الحتادية �لتي تتطلع �إىل �آفاق على �أو�شع نطاق 
على �شعيد �لعالقات �لتجارية مع دول �لعامل، 

ب��ن حارب  ع��ل��ي  �ل�����ش��ي��دة ليلى  ذك���رت  م��ا  ح�شب 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �الإ�شرت�تيجية و�ل�شوؤون 
�أو�ئل  �الإم���ار�ت من  دول��ة  �أن   و�أف���ادت  �لدولية، 
�أج��و�ء مفتوحة مع  �تفاقية  �ملوقعة على  �ل��دول 
ممكلة كمبوديا �لتي تتقا�شم حدودها مع كل من 
الو وفييتنام ، ومن �شاأن �تفاقيات خدمات �لنقل 
�ل��رك��اب و�لب�شائع  ت��ع��زز م��ن ح��رك��ة  �أن  �جل���وي 
�شعيد  على  �ال�شتثمار  يدعم  �لدولتني مبا  بني 

�لطري�ن و�لتجارة �ملحليني. 
�خلدمات  �تفاقيات  عدد  ي�شل  �التفاقية  وبهذه 
�جلوية �لثنائية �لتي وقعت عليها �لهيئة �لعامة 
للطري�ن �ملدين 158، من بينها 123 �تفاقية 

على �أ�شا�س �الأجو�ء �ملفتوحة و�حلرية �لكاملة.

•• دبي – حممود علياء :

يف �إطار �شعيها لتحقيق �أق�شى ��شتفادة من 
�الهتمام �حلايل باالإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�ملنا�شبات،  لالجتماعات  مهم  كمق�شد 
�شوف ت�شارك �أر�بيان �ك�شبلوررز ، ومقرها 
فر�نكفورت  يف  �آمي��ك�����س  م��ع��ر���س  يف  دب���ي، 
مايو   23 �إىل   21 م���ن  �ل���ف���رتة  خ����الل 
لل�شفر  �ملتعددة  �جل��اري، لعر�س خدماتها 

و�ل�شياحة على �جلمهور �لعاملي.
�أنه:  �ل��ع��ام،  �ملدير  �شتولر،  �أور����س  ويو�شح 
�الأ����ش���و�ق �جلديدة  فيه  ت�����ش��درت  وق��ت  يف 
�مل�����ش��ه��د، ف����اإن غ��ال��ب��ي��ة �الأع���م���ال يف قطاع 
تاأتي  و�مل��وؤمت��ر�ت  و�ملنا�شبات  �الجتماعات 
لزيادة  هائلة  �إمكانية  وه��ن��اك  �أوروب���ا  م��ن 

ه���ذه �حل���رك���ة، ���ش��و�ء م��ن �أ����ش���و�ق ر��شخة 
�أو من مناطق  و�أملانيا  �ململكة �ملتحدة  مثل 
و�أوروب�����ا  �شكندنافيا  م��ث��ل  �ل��ن��م��و  ح��دي��ث��ة 

�ل�شرقية .
�أ�شعار  �شنو�ت، كانت  �إن��ه: قبل ب�شع  وق��ال 
فنادق دبي وطاقتها �ملحدودة تعوق �لطلب، 
ف��ن��دق يف   600 �الآن م��ع وج���ود نحو  لكن 
يف  �لر�ئعة  �لفنادق  �إىل  باالإ�شافة  �ملدينة 
�الإم�����ار�ت �الأخ����رى م��ث��ل �أب���و ظ��ب��ي ور��س 
�خل��ي��م��ة، ل��دي��ن��ا ع���دد مم��ت��از م��ن �لغرف، 
عنا�شر  م��ن  وغ��ريه��ا  �الجتماعات  �أم��اك��ن 
�جل����ذب ل��ل��ف��وز ب��ج��ان��ب ك��ب��ري م���ن �أعمال 

�الجتماعات و�للقاء�ت و�ملوؤمتر�ت .
�الأهم �أن دبي تعيد �بتكار ذ�تها، من خالل 
م�����ش��روع��ات ط��م��وح��ة م��ث��ل م��دي��ن��ة حممد 

بن ر��شد �لتي ت�شمل �أكرب مول جتاري يف 
يونيفر�شال  �شتوديوهات  حديقة  �ل��ع��امل، 
�أعلى  �آي  دب���ي  و  ف��ن��دق،  و100  �ل��ر�ئ��ع��ة 

عجلة مالهي دو�رة يف �لعامل.
يوفر �آميك�س منرب� مثاليا لنا لرتويج هذه 
�حلادي  بالقرن  تليق  �لتي  �لر�ئعة  �ملعامل 
و�لع�شرين، �إىل جانب �لتطور�ت �لثقافية 
جوجنهامي  م��ت��ح��ف��ي  م��ث��ل  ظ��ب��ي  �أب�����و  يف 
يف  �ال�شتثنائية  �ل��ت��و���ش��ع��ات  م��ع  و�ل��ل��وف��ر، 
�مل���ط���ار�ت و���ش��رك��ات �ل���ط���ري�ن مم��ا يجعل 
����ش��ت�����ش��اف��ة �الج���ت���م���اع���ات و�مل��ن��ا���ش��ب��ات يف 
عمليا  �ختيار�  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
�أر�بيان  ت��ت��م��ت��ع   . �الأوروب����ي����ة  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات 
�ل�شوق  يف  و�����ش���ع���ة  ب�����ش��ه��رة  �ك�������ش���ب���ل���وررز 
ت�شتخدم  و���ش��وف  خا�شة،  ب�شفة  �الأمل��ان��ي��ة 

�ل��ع��الق��ات م��ع �ت�شاالت  ل��ت��دع��م  �آمي��ك�����س 
�الج����ت����م����اع����ات، �ل����ل����ق����اء�ت و�مل������وؤمت������ر�ت، 

�لعاملني يف جمال �ل�شفر وو�شائل �الإعالم 
 14000 ب��ني  م��ن  �ل�شفر  يف  �ملتخ�ش�شة 
�ملعر�س.  ي�شتقبلهم  �أن  �ملتوقع  م��ن  ز�ئ���ر 
وقال �شتولر: فريقنا من �خلرب�ء �لعاملني 
يف جمال �ل�شفر، قائمة منتجاتنا �ل�شاملة 
و�ل�شبكة �ملحلية �ملمتازة كلها عنا�شر تتيح 
ومقدمي  �مل��وردي��ن  باأف�شل  �الرت��ب��اط  لنا 
خدمة �ل�شفر يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
م���ن �أج�����ل ت���وف���ري �مل��ن��ت��ج��ات و�خل���دم���ات 
�الأرقى و�الأف�شل من نوعها ل�شركائنا على 
تناف�شية.  �الأ�شعار  باأكرث  �لعامل  م�شتوى 
�ملتحدة منوها  �لعربية  �الإم��ار�ت  وتو��شل 
ك��و�ح��دة من �أك��رث �ل��دول جناحا و�أم��ن��ا يف 
�إىل  �ال���ش��ت��ف��ادة  �إىل  نتطلع  ون��ح��ن  �ل��ع��امل 
�أق�شى حد من رو�بطنا �لقوية يف �لدولة .

وفد م�ؤ�س�سة االإمارات لتنمية ال�سباب 
يزور �سركة ك�ن�ك� فيلب�س القطرية 

•• اأبوظبي-وام:

ز�ر وفد من موؤ�ش�شة �الإمار�ت لتنمية �ل�شباب باأبوظبي �شركة كونوكوفيلب�س 
يف دولة قطر بهدف تبادل �ملعرفة و�خلرب�ت و�لتجارب.

يف  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  على  ل��الط��الع  �ملوؤ�ش�شة  وف��د  زي���ارة  وت��ه��دف 
�لقطاع  مع  �شر�كات  لبناء  جهودها  �إط��ار  ويف  �خلا�س  �لقطاع  موؤ�ش�شات 

�خلا�س.
20 ممثال عن بر�مج �ملوؤ�ش�شة �لرئي�شية وهي برنامج  �شم وفد �ملوؤ�ش�شة 
ت��ك��ات��ف ل��ل��ت��ط��وع �الج��ت��م��اع��ي وب��رن��ام��ج ك���ف���اء�ت وب��رن��ام��ج ب��ال��ع��ل��وم نفكر 

باالإ�شافة �إىل �لربنامج �لوطني لال�شتجابة يف حاالت �لطو�رئ �شاند .
ل��ل��رب�م��ج يف موؤ�ش�شة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  و�أو����ش���ح���ت م��ي��ث��اء �حل��ب�����ش��ي 
�الإم��ار�ت لتنمية �ل�شباب �أن هذه �لزيارة تاأتي يف �إطار �ل�شر�كة مع �شركة 
كونوكوفيلب�س يف قطر وتهدف لتبادل �خلرب�ت و�لتجارب مع و�حدة من 

�أكرب �ل�شركات �لعاملية و�ملتميزة يف جمال �ال�شتك�شاف و�النتاج.
و�أ�شارت �إىل �أنه جرى خالل �لزيارة بحث فر�س �لتعاون مع ممثلي �ل�شركة 
�جتماعي  تاأثري  حتقيق  �شاأنها  من  �لتي  �الجتماعي  �ال�شتثمار  جم��ال  يف 

�إيجابي وم�شتد�م يف حياة �ل�شباب.
و�لتقى وفد �ملوؤ�ش�شة خالل زيارة ملكاتب ومقر�ت �شركة كونوكوفيلب�س مع 
عمليات  حول  مف�شل  ل�شرح  و��شتمع  عليها  و�لقائمني  �ل�شركة  م�شوؤويل 
�ل�شركة وطبيعة �إجناز�تها و�شري �لعمل فيها �إ�شافة �إىل �أن�شطتها يف جمال 

�ال�شتثمار �الجتماعي وخدمة �ملجتمع.
�أ�س �شي  �ملياه جي دبليو  �لعاملي ال�شتد�مة  �ملركز  �أي�شا بزيارة  وقام �لوفد 
ويقع يف  �إي  و�شركة جي  كونوكوفيلب�س  �شركة  بني  م�شروع م�شرتك  وهو 
حديقة قطر للعلوم و�لتكونولوجيا ويهدف �إىل تطوير حلول مبتكرة يف 

جمال �ملياه �ملخ�ش�شة لقطاع �لبرتوكيماويات يف دولة قطر.
توفر  ربحية  غ��ري  خا�شة  موؤ�ش�شة  وه��ي  قطر  موؤ�ش�شة  �ل��زي��ارة  و�شملت 
و�لبحوث وتنمية  و�لعلوم  �لتعليم  خدماتها الأبناء دولة قطر يف جماالت 
�إ�شافة �إىل زيارة كلية �شمال �الأطلنطي يف قطر وهي كلية ر�ئدة  �ملجتمع 
يف حقل �لتعليم �لتقني يف قطر وتهدف من حيث ت�شميمها �إىل �إعد�د قوة 
يف  تدريبية  بر�مج  توفري  �إىل  باالإ�شافة  �لعالية  بالكفاءة  تتحلى  عاملة 
جمال در��شات �الأعمال و�لعلوم �ل�شحية وتقنية �لهند�شة وتقنية �ملعلومات 

وغريها من �مليادين �لتقنية.

•• اأبوظبي -وام:

�أعلن وزير �خلارجية �لربيطاين وليام هيغ �م�س دعم 
بالده مللف �لرت�شيح �لذي قدمته دبي للفوز باإ�شت�شافة 
�أن  �ل��ي��وم  �أع��ل��ن  �أن  ي�شرين  هيغ  وق��ال   2020 �إك�شبو 
معر�س  ال�شت�شافة  دب��ي  ملف  ت��دع��م  �مل��ت��ح��دة  �ململكة 
�لقوية  �لدولية  �ملناف�شة  حجم  ن��درك   2020 �أك�شبو 
�لكبري من مدن عدة حول  للفوز بتنظيم هذ� �حلدث 
قدمته  �ل��ذي  �لرت�شيح  ملف  ب��اأن  نوؤمن  ولكننا  �لعامل 
دبي يتميز عن غريه �شتكون �ملرة �الأوىل �لتي ت�شت�شيف 
فيها منطقة �خلليج مثل هذ� �حلدث بحال جنحت دبي 
�خلليج  دول  تظهر  ك��ي  عظيمة  فر�شة  �إن��ه��ا  و�أ���ش��اف 
و�لقدر�ت  �لهائلة  �لديناميكية  تظهر  و�أن  ق��در�ت��ه��ا 
�لب�شرية يف �ملنطقة موؤكد� �ن دبي قطعت �أ�شو�طا كبرية 

مدينة  ك��ان��ت  �أن  م��ن��ذ  �مل��ا���ش��ي��ة  �شنة  �خلم�شني  خ���الل 
�شغرية للتجارة و�ل�شيد حتى حتولت �إىل مدينة عاملية 
عظيمة �ليوم ومركز� عامليا لل�شياحة و�لتجارة و�لنقل 
وقال �نها مكان حيث يعي�س ويعمل �أنا�س من �أكرث من 
مائتي جن�شية ومن �شمنهم و �أنا فخور بذلك �أكرث من 
�أف�شل  مكان  ما من  �إذ�  بريطاين..  �أل��ف مو�طن  مائة 
بالتو��شل  و�إلهامهم  و�ل�شعوب  �لعامل  جلمع  دبي  من 
�لنا�س  �لعامل كي ن�شجع  �لعمل حول  معا وباالإبد�ع يف 
باأن يقومو� بهذه �الأعمال ب�شكل �أكرب يف �ل�شنو�ت �ملقبلة 
كما تفعل دبي لهذ� �ل�شبب فاإن �ململكة �ملتحدة �شتقوم 

بدعم دبي للفوز با�شت�شافة �إك�شبو 2020 .
�ململكة  �شفري  جريمي  دومنيك  �شعادة  قال  جانبه  من 
يف  دب��ي  �شتدعم  �ملتحدة  �ململكة  �ل��دول��ة  ل��دى  �ملتحدة 
عر�شها ال�شت�شافة معر�س �إك�شبو 2020 �نا �شخ�شيا 

من مدينة لندن هذه �ملدينة �لعريقة �لتاريخية و�أوؤكد 
�أن دبي باتت �الآن ت�شاهي �لعديد من �لعو��شم �لعاملية 

ورمبا تتفوق عليها . 
و�أ����ش���اف ل��ق��د ���ش��اه��دت ومل�����ش��ت ح��ج��م �ل��ت��اأث��ري �لكبري 
�الألعاب  دورة  ��شت�شافتها  نتيجة  لندن  �شهدته  �ل��ذي 
�ك�شبو  ملعر�س  دبي  ��شت�شافة  �ن  متاأكد  و�أن��ا  �الأوملبية 
و�شعوب  �شعبها  على  �الأث���ر  ذ�ت  ل��ه  �شيكون   2020
دبي  فمدينة  �لتحتية  بنيتها  وع��ل��ى  �خلليج  منطقة 
�الأوىل  تعد  حتية  بينة  ولديها  ر�ئعة  باإمكانات  تتميز 
�لعر�س �لذي �شتقدمه  باأن  و�أنا على يقني  من نوعها 
دبي �شيكون له �نعكا�شات �إيجابية على �شعب �الإمار�ت 

ب�شكل عام.
يف  �لربيطاين  �لقن�شل  هوبارت  �إدو�ر  قال  جانبه  من 
وباإمكان  متميز  مكان  �أنها  و�عتقد  دبي  يف  �أعي�س  دبي 

هذه �ملدينة �ن جتمع �لعامل كله للم�شاركة حتت مظلة 
معر�س �ك�شبو 2020 �إنها مكان ر�ئع يجمع �أ�شخا�شا 
م��ن ح���ول �ل��ع��امل يف م��دي��ن��ة و�ح����دة ل���زي���ارة معر�س 
�الإجناز�ت  حتقق  �أن  باإمكانها  ودبي   ..  2020 �إك�شبو 
دبي ت�شتطيع �أن تنجز م�شاريع �لبنى �لتحتية بالوقت 
ذ� مو��شفات عاملية و �شبكة  �ملحدد وهي متلك مطار� 
�لثقة  لديها  �أن  كما  �أي�شا  ع��امل��ي  م�شتوى  ذ�ت  م��رتو 
مثل  حتقيق  يف  �ال�شتمر�ر  م��ن  متكنها  �لتي  بالنف�س 
هذه �الجناز�ت . و�أ�شاف بالن�شبة للربيطانيني لدينا 
عالقات و�شر�كات مع دبي منذ نحو 150 �أو 200 عام 
وخ�شو�شا خالل �ل 50 �شنة �ملا�شية هناك �لكثري من 
لت�شبح منزلهم  دبي  �إىل  �شافرو�  �لذين  �لربيطانيني 
�لثاين وللعمل مع �أهل �الإم��ار�ت و�مل�شاهمة يف تطوير 

هذ� �ملكان �لر�ئع. 

بريطانيا تعلن دعمها لرت�سيح دبي ال�ست�سافة اإك�سب� 2020 

اأرابيان اإك�سبل�ررز ت�سعى لفتح اأ�س�اق جديدة من خلل امل�ساركة يف معر�س اآميك�س يف اأملانيا

•• اأبوظبي –الفجر: 

�أعلنت موؤ�ش�شة �الإمار�ت لالت�شاالت �ت�شاالت 
�م�����س ع���ن ���ش��ر�ك��ة ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م���ع كربى 
م�شروع  لتنفيذ  �لعاملية  �الت�����ش��االت  �شركات 
ب��ح��ري ج��دي��د، ويطمح م�شروع  ك��اب��ل  �إن�����ش��اء 
ك���اب���ل خ��ل��ي��ج �ل��ب��ن��غ��ال �جل���دي���د ل���رف���ع ق���درة 
زيادة  بهدف  �ل��ق��ار�ت  ع��رب  و�ل�شعة  �الت�شال 
�ل�شعة و�لكفاءة لتلبية �حتياجات �مل�شتخدمني 

و�لزيادة �مل�شطردة يف حركة �لبيانات. 
ماليزيا  تيليكوم  من  كل  �مل�شروع  يف  وي�شارك 
بريهاد )ماليزيا( وفود�فون )�ململكة �ملتحدة( 
وريالين�س  ع����م����ان(  )���ش��ل��ط��ن��ة  وع��م��ان��ت��ي��ل 
�أك�شياتا  ودي����ال����وج  )�ل���ه���ن���د(  �إن���ف���وك���وم  ج��ي��و 
)����ش���ريي���الن���ك���ا(.  وق����ال ع��ل��ي �أم������ريي، نائب 
�مل�شغلني  خدمات  وح��دة  �لتنفيذي،  �لرئي�س 
مركز  �إن  �ت�������ش���االت  يف  ب��اجل��م��ل��ة  و�مل��ب��ي��ع��ات 
�شوف   )SmartHub( �ل��ذك��ي  �ت�����ش��االت 
ل��ل��ك��اب��ل �لبحري  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل��ح��ط��ة  ي��ك��ون 
�جلديد مما يعزز مكانة دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة كمركز رئي�شي لالت�شاالت يف �ملنطقة، 
�ل�شركات  من حتالف  ج��زء�ً  نكون  �أن  وي�شرنا 

�ل��دول��ي��ة الإجن����از ه���ذ� �مل�����ش��روع �ل����ذي �شوف 
و�ل�شرعة  �ل�شعة  جمال  يف  قدر�تنا  من  يرفع 
وتاأمني �أف�شل �الت�شاالت لعمالئنا مبا يلبي 
�حتياجاتهم وخا�شًة فيما يتعلق باال�شتخد�م 
يربط  و���ش��وف  للبيانات.  با�شطر�د  �مل��ت��ز�ي��د 

�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  �جل���دي���د  �ل���ك���اب���ل  م�������ش���روع 
�الأو�شط وجنوب �شرق �آ�شيا وجنوب �آ�شيا حيث 
و�مل�شتقبلية  �حلالية  �ل�شعات  متطلبات  يدعم 
�ملتز�يدة لدول هذه �ملناطق. وميتد هذ� �لكابل 
ومت  كيلومرت   8000 م�شافة  على  �لبحري 

ت�شميمه بحيث يكون قاباًل للزيادة و�لرتقية 
�أحدث  ب��اع��ت��م��اد  و�ل�����ش��رع��ة  �ل�شعة  ح��ي��ث  م��ن 
�لثانية،  يف  غيغابت   100 وب�شرعة  �لتقنيات 
هذ� ويتوقع �أن يبد�أ �لت�شغيل �لتجاري للكابل 

بنهاية عام 2014. 

م�سروع كابل خليج البنغال �سوف يتم ا�ستكماله عام 2014 ب�سعة تقا�س بع�سرات التريابيت

ات�ساالت ت�سيف كابًل بحريًا جديدًا يرفع من قدرات �سبكات االت�ساالت يف املنطقة 
اقت�سادية اأب�ظبي حت�ز على �سهادة اآيزو 27001 

•• اأبوظبي-وام: 

حازت د�ئرة �لتنمية �القت�شادية �أبوظبي على �شهادة مطابقة �ملعايري �لدولية الأمن �ملعلومات �آيزو 27001 و�لتي 
�أمن �ملعلومات  �إد�رة  �إمتام عملية �لتدقيق �خلارجي على نظام  منحتها هيئة �ملعايري �لربيطانية بي ��س �ي بعد 
بالد�ئرة يف نطاق �إد�رة تقنية �ملعلومات ونظام �لرت�خي�س �لتجارية. جاء ذلك خالل �جتماع �شعادة حممد عمر عبد 

�هلل وكيل �لد�ئرة مبكتبه موؤخر� مع �ل�شيد بول فوك�س نائب �ل�شفري �لربيطاين لدى �لدولة.
�الرتقاء  �إىل  �لر�مية  جلهودها  تتويجا  ياأتي  �ل�شهادة  ه��ذه  �ل��د�ئ��رة  ت�شلم  �إن  �هلل  عبد  عمر  حممد  �شعادة  وق��ال 
للمعايري  وفقا  يعمل  �ملعلومات  �أمن  �إد�رة  نظام  تاأ�شي�س  وذلك عرب  لديها  �ملعلومات  �أمن  وحماية  �إد�رة  مب�شتوى 

�لدولية �ملعتمدة يف هذ� �ملجال.
لعمالئها  متميزة  خدمات  بتقدمي  �الرتقاء  على  منها  وحر�شا  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  �أن  �إىل  �شعادته  و�أ�شار 
ومنت�شبيها و�شركائها �ال�شرت�تيجيني تعمل على تطوير حزمة من �ملبادر�ت �اللكرتونية �لتي ت�شتدعي بال�شرورة 

بناء نظام �من معلومات قادر على تلبية كافة �ملتطلبات.
�ل��د�ئ��رة على تعزيز دوره���ا يف حتقيق  ت��اأت��ي يف �شياق ح��ر���س  �مل��ب��ادر�ت  �أن مثل ه��ذه  �ل��د�ئ��رة  و�أك���د �شعادة وك��ي��ل 
�لبيانات  معاجلة  يتطلب  �ل��ذي  �الأم��ر  �اللكرتونية  للحكومة  �لتحول  �ىل  �لر�مية  �أبوظبي  �إم��ارة  �إ�شرت�تيجية 
�إن  و�ملعلومات �اللكرتونية وحفظها ب�شكل �من وفق �أف�شل �ملعايري و�ملو��شفات �لدولية . بدوره قال بول فوك�س 
�إد�رة �أمن �ملعلومات يف �جلهة �لتي  �إق��ر�ر� من �ملنظمات �لدولية �ملعنية بكفاءة نظام  27001 تعد  �شهادة �الآيزو 
متنح هذه �ل�شهادة ومطابقتها للمعايري �لدولية �ملعتمدة يف جمال �أمن �ملعلومات حيث تخ�شع �جلهة قبل ح�شولها 
على �ل�شهادة لعملية تدقيق د�خلي من �أطر�ف حمايدة باالإ�شافة �إىل تدقيق خارجي من مدققني معتمدين دوليا 
وذلك عرب جهات م�شتقلة. و�أ�شاف �إن هيئة �ملعايري �لربيطانية بي ��س �ي قامت بعملية �لتدقيق على نظام �إد�رة 
�أمن �ملعلومات يف �لد�ئرة حيث يعد ح�شول د�ئرة �لتنمية �القت�شادية �أبوظبي على �شهادة �الآيزو 27001 دليال 
�الأعمال  ��شتمر�رية  من  و�لتاأكد  �ملتعاملني  ومعلومات  معلوماتها  �أمن  على  �حلفاظ  على  حر�شها  على  ملمو�شا 

باإتباع �أف�شل �ملمار�شات يف �أد�ء �الأعمال بطريقة حتافظ على �أمن �ملعلومات.

دبي ت�ست�سيف منتدى رابطة اآ�سيا واملحيط الهادئ 
ملركبات الغاز الطبيعي 2013 

•• دبي -وام:

��شت�شافت �شركة غاز �الإم��ار�ت �لتابعة ل�شركة برتول �الإم��ار�ت �لوطنية �ينوك �م�س يف فندق ر�فلز دبي منتدى 
ر�بطة �آ�شيا و�ملحيط �لهادئ ملركبات �لغاز �لطبيعي 2013 .

�لغاز  ��شتخد�م  �لنظيف من خالل  و�لهو�ء  �مل�شتد�م  للنمو  �لرتويج  �أيام على  ي�شتمر ثالثة  �لذي  �ملنتدى  ويركز 
�لطبيعي �مل�شغوط كوقود بديل لل�شيار�ت. ويعد هذ� �ملنتدى و�حد� من من�شات �لتو��شل �الأكرث �أهمية للرتويج 
ال�شتخد�م �لغاز �لطبيعي �مل�شغوط كوقود نظيف و�شديق للبيئة للمركبات مبا فيها �لنقل �لعام وي�شم منتدى 
ر�بطة �آ�شيا و�ملحيط �لهادئ ملركبات �لغاز �لطبيعي نخبة من �أبرز �ملتحدثني �لرئي�شيني �لذين �شيتبادلون �الآر�ء 

ووجهات �لنظر حول �لتوجهات �لعاملية يف هذ� �لقطاع.
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العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/196 جتاري جزئي      

نعلمك  بالن�شر  �ل��ع��ن��و�ن  ع��ب��د�هلل  حممد  ح�شن  بطي  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  �ملو�فق 2013/5/2م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف  بتاريخ  �نه 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / حممد ح�شن �حمد ملحم بالتايل: حكمت 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة 
وقدره )20.000 درهم( ع�شرين �لف درهم وت�شمينه �لر�شوم و�مل�شاريف. 
�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/5/14 حكما قابال لال�شتئناف 

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

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/181 مدين جزئي

بالن�شر  �لعنو�ن  �لوح�س   عبيد  بن  غميل  بن  عبيد  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�ملو�فق 2013/5/13م قد حكمت عليك هذه �حلكمة  بتاريخ  �نه  نعلمك 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / حممود عدنان عبد�لرحيم 
بطاينة بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ 50000 دره��م ) خم�شون �لف دره��م( و�لزمته  بان 

بامل�شاريف.   �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/5/14  

القا�سي/عادل حممود ا�سماعيل

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية  

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/418 ح نف�ص - م ر- ب- اأظ

مدعي/�ميان حيدر �شعيد �ملرزوقي �جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه: �حمد �شالح 
حميد عبد�هلل �لكعبي �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: طالق لل�شرر وح�شانة 
ونفقات ونفقة �لعدة و�ملتعة وموؤخر �ل�شد�ق و�شكن و�شيارة و�شائق وخادمة  �ملطلوب 
�عالنه/: �حمد �شالح حميد عبد�هلل �لكعبي �جلن�شية: �المار�ت �لعنو�ن : بالن�شر 
�ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/5/20 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملقر �لرئي�شي �شخ�شيا 
موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها 

2013/5/13
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/272 مد جز   - م ر- ب- اأظ

مدعي/يو�شف �حمد نا�شر بن حيدره �لتميمي �جلن�شية: �المار�ت  مدعي 
عليه: حممد �شامل مطر عبيد جر�س �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
مطالبة مببلغ 9.200درهم �ملطلوب �عالنه/حممد �شامل مطر عبيد جر�س 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �لعنو�ن:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/5/22 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�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 بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة املدنية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/224 مد جز   - م ر- ب- اأظ

مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  �حلمومي  عبود  �شعيد  عبد�هلل  مدعي/حممد 
عليه: زين �هلل مبارك مزر�ق �لعبيدي �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
�ثبات بيع ونقل ملكية �شيارة  �ملطلوب �عالنه/زين �هلل مبارك مزر�ق �لعبيدي 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  �لعنو�ن:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/5/22 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة املدنية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/184 مد جز   - م ر- ب- اأظ

��شماعيل  مدعي/جول حممد جول �حمد �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: 
خان بيانور خان �جلن�شية: باك�شتان  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 50000 
درهم �ملطلوب �عالنه/ ��شماعيل خان بيانور خان �جلن�شية: باك�شتان عنو�نه: 
�قام  �ملدعي  �ن  �لدعوى( حيث  وب�شحيفة  �ل�شطب  بالتجديد من   ( بالن�شر 
 2013/5/22 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لق�شاء  �لكائنة بد�ئرة  �بوظبي �البتد�ئية -  ب� حمكمة  �لد�ئرة �الوىل  �مام 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة املدنية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2010/1421 م ك- اأ ظ ب

ونيا  �لطفلة:  و�لد  ب�شفته/  �لرحمن  ر�حت  �نعام  عا�شف  مدعي/حممد 
فاطمة حممد �جلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: م�شت�شفى �لر�حة �جلن�شية: 
�المار�ت مو�شوع �لدعوى: تعوي�س  �ملطلوب �عالنه/ �لدكتورة جايا �شريى 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث   ) �لتقرير  بورود   ( بالن�شر  عنو�نه:  هندي  �جلن�شية: 
 2013/5/27 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لق�شاء  �لكائنة بد�ئرة  �بوظبي �البتد�ئية -  ب� حمكمة  �لد�ئرة �الوىل  �مام 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة املدنية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/975 جت كل- م ت-ب- اأظ 

مدعي/موؤ�ش�شة �لعال لالأعمال �حلديدية و�الملنيوم وميثلها حممد �شاهني �لطوخي 
بنغالدي�س    �المار�ت مدعي عليه: حممد ج�شيم حمدو مياه �جلن�شية:   �جلن�شية: 
�عالنه/   �ملطلوب  درهم    118626 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
حممد ج�شيم حمدو مياه �جلن�شية:  بنغالدي�س �لعنو�ن: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/5/20 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� 
�آل نهيان �شخ�شيا  �لتجارية مبع�شكر  �لكائنة �ملحكمة  حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - 
موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها 

2013/5/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
           اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/496  مد جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/موؤ�ش�شة �الطالل لتاجري �ل�شيار�ت وكيال عنه/ ه�شام ح�شن عبد�هلل 
بينافيديز  كارلو�س  رو�شيال  عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  �لعربي 
�جلن�شية: �لفلبني    مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ  2230 درهم �ملطلوب 
بالن�شر   �لفلبني     عنو�نه:  �عالنه/ رو�شيال كارلو�س بينافيديز �جلن�شية: 
�الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/5/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/317  مد جز- م ر- ب- ع ن

عبد�هلل  ح�شن  ه�شام  بوكالة  �ل�شيار�ت  لتاجري  غنتوت  مدعي/موؤ�ش�شة 
�لعربي �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: حممد �شافيع بن جابار �جلن�شية: 
�شنغافورة  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 15100 درهم �ملطلوب �عالنه/  
حممد �شافيع بن جابار �جلن�شية: �شنغافورة عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/5/20 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاًء   �مام 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�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 بثالثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/211  عم جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/حممد �شالح يو�شف عثمان ف�شفو�س �جلن�شية: فل�شطني مدعي عليه: 
�لدعوى:  �المار�ت  مو�شوع  و�حلد�دة �جلن�شية:  للخر�طة  �ملتحدة  �لور�شة 
مطالبة عمالية- رو�تب متاخرة- �شمان بنكي- بدل �جازة  �ملطلوب �عالنه/ 
بالن�شر   عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  و�حلد�دة  للخر�طة  �ملتحدة  �لور�شة 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/5/21 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
             اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/210  جت كل  - م ر- ب- ع ن

مدعي/مرمي زعل حاظر �ملريخي �جلن�شية: �المار�ت   مدعي عليه: �شيخه 
توفيق �لظاهري و�خرون �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: �شد�د قيمة 
و�لكهرباء+  �ملاء  فو�تري  درهم   1815  + درهم   20000 قيمته  و�لبالغ  �اليجار 
�المار�ت   �جلن�شية:  �لظاهري  توفيق  �شيخه  �عالنه/  �ملطلوب  �لتعوي�س 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/28 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
�لعني  ب� حمكمة  �لد�ئرة �الوىل  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�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 بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد 10793 بتاريخ 2013/5/15   

تنويه
باال�شارة �ىل �العالن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 10764 بتاريخ 2013/4/11 
�لكالنب  �لتجاري/  باال�شم   )cn-1100340  ( �لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س 
يف  خطاأ  ورد  بانه  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تنوه  ذ.م.م   �لكرتوميكانيكية  لالعمال 

�العالن �مل�شار �ليه �عاله ومل تذكر �لتعديالت �لتالية:
- تعديل ن�شب �ل�شركاء/ طانيو�س �ليا�س روكز- من 25% �ىل  47% و�ل�شحيح هو %25 
�ىل 2% - تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حنا �ليا�س روكز 24% �ىل 2% و�ل�شحيح هو 24% �ىل 

47% - باال�شافة �ىل �لتعديالت �لو�ردة يف �العالن �ل�شابق.
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقو ق �و دعوى بعد 

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

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/55 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  �ملدعى  �ىل  �البتد�ئية  �الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
لتاجري  �م  ك  �ملدعي/مكتب  �ق���ام  �ب��ر�ه��ي��م   حممد  عبد�لرحمن  ع��زت 
�ل�شناعية  عجمان-  عنو�نه:  �الك��رب  نور  م��ر�د  وحيد  وميثلها  �ل�شيار�ت 
�لقدمية- �شارع غلفا  �لدعوى برقم 2013/55 -مدين - جزئي- عجمان- 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  دره��م   80.000 مببلغ  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�و بو��شطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا 
ل�شنة 2013 وذلك  �ملو�فق يوم 3 من �شهر يونيو  �ل�شاعة 8.30  وذل��ك يف 

للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/5/14
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15    
اعالن حكم بالن�سر

فى الدعوى رقم 2013/85  )اأمر اأداء( 
�ملرفوعة من �ملدعي/ �شركة نور م�شر للمقاوالت �لكهربائية و�ل�شحية 

�ىل �ملدعى عليه: �شركة طه عبد�ملح�شن ملقاوالت �لبناء ذ.م.م
بعد �الطالع على �الور�ق.

ذ.م.م  �لبناء  ملقاوالت  عبد�ملح�شن  طه  عليها/�شركة  �ملدعى  بالز�م  ناأمر 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره ت�شعة و�ربعون �لف وثالثمائة درهم مع 

�لز�مها �لر�شوم و�مل�شاريف. 

قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15    
تبليغ حكم بالن�سر

فى الدعوى : مدين كلي رقم 2012/431
�ىل �ملحكوم عليه: �لر��شد للعقار�ت مقابل حمد�ن �شنرت - �شارع �ل�شيخ ز�يد- 
يف  �ملحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد   2012/7/16 بتاريخ:  بانه  علما  نحيطكم 
�لنيادي  حممد  �شعيد  حمود  نا�شر   : ل�شالح  �عاله.  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى 
بالتايل: حكمت �ملحكمة: �وال: بف�شخ عقدي �لبيع و�حلجز �ملوؤرخني 2008/4/22  
�شند �لدعوى. ثانيا: بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 116.340 مائة 
ومبلغ  و�مل�شروفات  �لر�شوم  و�لزمتها  درهما  و�ربعون  وثالثمائة  ع�شر  و�شتة 
خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل العالنك بهذ� �لتبليغ.
حرر بتاريخ: 2013/4/9

قلم كتاب املحكمة  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/656  عقاري كلي                  
ليفينج  بيت�س فرونت  �شابقا(   ( ليمتد  تويلف  بروبرتيز  �منيات  عليه /1-  �ملدعى  �ىل 
ليمتد ) حاليا(جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / باخودير توختامور �توفا وميثله: 
عبد�للطيف حممد �بوبكر �حمد �حلمادي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
ببطالن �تفاقية �لبيع و�ل�شر�ء �ملوؤرخة 2008/12/25 و�حتياطيا ف�شخ �تفاقية �ل�شر�ء 
�ملوؤرخة 2008/12/25 و�لز�م �ملدعى عليها برد مبلغ وقدره 2648255 درهم مع �لفائدة 
�لقانونية 12% �شنويا وت�شمني �ملدعى عليها �شائر �لر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.     وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/5/20 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/279  جتاري كلي                  
�ىل �ملدعى عليه /1- عبد�لرحيم �ود�عا حممد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / 
�شيمبا تويز �ل�شرق �الو�شط �س م ح وميثلها مديرها بنجامني نابري�ت وميثله: نا�شر 
عبد�هلل ح�شن حممد مر�شد  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
عليه مببلغ وقدره )247000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %12 
من تاريخ �ال�شتحقاق 2011/11/10 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شم ملف �المر على عري�شة 
2012/611 جتاري و�ل��ذي �شدر به قر�ر �ملنع من �ل�شفر ) باقي �لطلبات مو�شحة يف 
الئحة �لدعوى(     وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/21 �ل�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/81  جتاري جزئي                  

ج��ي معماري  جمهول حمل  كيوه  �ك��رب حممد ح�شني   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �حمد حممد زكريا/ب�شفته �شريك يف �شركة/ �لعبقري 
للو�شاطة �لتجارية �س.ذ.م.م وميثله: عمر�ن علي �شامل نا�شر �لر�وي  قد �قام 
و�لز�م  �ل�شركة  م��ن  عليه  �مل��دع��ي  ب��اخ��ر�ج  �حلكم  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �مل��دع��ي 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/5/21 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1  جلان مدنية                  

�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ك��اث��ريي��ن ���ش��وي ك��ون ت�شي ه��اري�����س جمهول 
ب��ان �ملحكمة  حمل �الق��ام��ة مبا �ن �ملدعي / �نيل ك��ه��ورم    نعلنكم 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف   2013/5/6 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
�لدعوى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله. 
وقد حتددت جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/5/27 �ل�شاعة 11.00 

�شباحا مبكتب �لقا�شي للتعقيب على �لتقرير.
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
�                    �ىل �ملدعي عليه/جلفي �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م    جمهول 
�لعمالية  �ل��دع��اوي  �ق��ام��و عليكم  ق��د  �ملدعيني  ب��اأن  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل 
�ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/5/28 

�ل�شاعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�القل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
1343/2013/13
1344/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
و�شيم �حمد خان �شري خان

حممد عديل حممد �جمل          

مبلغ �ملطالبة
8875 درهم �شامل تذكرة �لعودة
9470 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

���س.ذ.م.م  جمهول  �لفنية-  �ملدعي عليه/خالد وماأمون للخدمات  �ىل 
يف   2013/3/5 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��اأن  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل 

�لدعاوي �ملذكورة ل�شالح �ملدعيني بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي.

 و�لزمتها بتذكرة عودتهم �ىل موطنهم �و مبا يقابلها نقد� ما مل يكن- عند تنفيذ 
�حلكم- ملتحقا بخدمة رب عمل �آخر و�لزمت �لطرفني باملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت 
�ملدعني من ن�شيبهم منها و�مرت باملقا�شة يف �تعاب، ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عبتار� من �ليوم �لتايل 

ن�شر هذ� �العالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
4608/2012/13
4321/2012/13

م
1
2

��شم �ملدعي
�جوي ديو نات �شوبال ديو نات 

حممد يون�س ��شتف�س �لرحمن 

مبلغ �ملطالبة
10799 درهم +  تذكرة �لعودة
10799 درهم+   تذكرة �لعودة

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

���س.ذ.م.م  جمهول  �لفنية-  �ملدعي عليه/خالد وماأمون للخدمات  �ىل 
يف   2013/3/24 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��اأن  نعلنكم  �القامة  حمل 

�لدعاوي �ملذكورة ل�شالح �ملدعيني بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي.

 و�لزمتها بتذكرة عودتهم �ىل موطنهم �و مبا يقابلها نقد� ما مل يكن- عند تنفيذ 
�حلكم- ملتحقا بخدمة رب عمل �آخر و�لزمت �لطرفني باملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت 
�ملدعني من ن�شيبهم منها و�مرت باملقا�شة يف �تعاب، ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عبتار� من �ليوم �لتايل 

ن�شر هذ� �العالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
491/2013/13
492/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
حممد مري�ج �لدين حممد �زهر مياه
 ر�جو �حمد حممد عبد�لبارك 

مبلغ �ملطالبة
15193 درهم +  تذكرة �لعودة
13985 درهم+   تذكرة �لعودة

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15    
 اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1923 جتاري جزئي  
�لدين  عماد  �ملدعي:  �ن  حيث  رحمه   �حمد  حممد  عليه:هيثم  �ملدعى  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قام  �حلجزي  �بر�هيم  م�شطفى 
�عاله، يطالبك فيها مببلغ وقده )6.000 درهم( باال�شافة للر�شوم و �مل�شاريف 
�لد�ئرة   ( �ملحكمة  هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شى  وعليه  �ملحاماة.  و�تعاب 
�جلزئية�الوىل( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من �شباح يوم 2013/5/21 
بيانات ويف حالة تخلفك  �لدعوى وتقدمي مالديك من  وذلك لالجابة على 
عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر 

نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/12
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية
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•• دبي -وام:

حتت رعاية وح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
حاكم دبي وزير �ملالية �شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي يف �فتتاح 
و�لذي  بدبي  �ملمزر  منطقة  يف  �ملهند�شني  جلمعية  �لد�ئم  �ملقر 

نظمت على هام�شه معر�س عامل �لبناء �مل�شتد�م .
و ز�ر �شموه جناح �لهيئة يف �ملعر�س �لذي يتطرق على مد�ر يومني 
�ملباين �خل�شر�ء و�شبل  �لتكنولوجية يف جمال  الأحدث �حللول 
�لدولة.  و�حلكومية يف  �ل�شكنية  �ملباين  �حللول يف  تلك  تطبيق 
و�لرئي�س  �مل��ن��ت��دب  �لع�شو  �ل��ط��اي��ر  حممد  �شعيد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
�لهيئة يف حفل  �ن م�شاركة  دبي  لهيئة كهرباء ومياه  �لتنفيذي 

�فتتاح مقر �جلمعية ومعر�س عامل �لبناء �مل�شتد�م تاأتي يف �إطار 
حر�س �لهيئة على دعم �ملبادر�ت و�جلهود �لوطنية �لهادفة �إىل 
تعزيز �أ�ش�س �الإ�شتد�مة يف �لدولة تنفيذ� ملبادرة �قت�شاد �أخ�شر 
لتنمية م�شتد�مة �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل بهدف حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة. و�أ�شاف �شعادته 
لال�شتد�مة  مفهوما  نتبنى  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  يف  �إن��ن��ا 
يتمثل مببادرة �ملباين �خل�شر�ء �لتي تعد �خلطوة �الأهم يف هذ� 
�أخ��رى يف �لهيئة حققت نتائج  �الإجت��اه .. وهناك ��شرت�تيجيات 
�لتقنيات  و��شتخد�م  �لرت�شيد  وبر�مج  �لطلب  �إد�رة  منها  جيدة 
�لتي تت�شم بالكفاءة .. كما يجرى �لعمل على در��شة �لعديد من 

على  و�ملحافظة  �ال�شتهالك  تر�شيد  يف  �شت�شاهم  �لتي  �مل��ب��ادر�ت 
�ملو�رد. و�أ�شاف �شعادته �إننا ��شتعر�شنا خالل �ملعر�س خ�شائ�س 
ومو��شفات مبنى �لهيئة يف منطقة �لقوز و�لذي يعد �أول مبنى 
حكومي م�شتد�م يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�أكرب مبنى 
�خلا�س  �لبالتيني  �لت�شنيف  على  يح�شل  �ل��ع��امل  يف  حكومي 
باملباين �خل�شر�ء حمققا 98 نقطة وفق مقيا�س جمل�س �ملباين 
�خل�شر�ء يف �لواليات �ملتحدة للتقييم و�لذي ي�شتمل على 110 
�الإ�شتد�مة  معايري  بكافة  �اللتز�م  على  �لهيئة  وحر�شت  نقاط 
�مل�شتخدمة  �مل��و�د  و�ختيار  �ملبنى  ت�شييد  عملية  خ��الل  �لبيئية 
�لهيئة  �أه��د�ف  �ل��ذي ي�شهم يف حتقيق  �الأم��ر  بعناية فائقة  فيه 

و�الرتقاء مبكانة م�شاريعها على �ل�شعيدين �ملحلي و�لدويل.

هيئة كهرباء ومياه دبي ت�سارك يف معر�س عامل البناء امل�ستدام
املال والأعمال

•• اأبوظبي-باري�ص-الفجر: 

ي��رع��ى ب��ن��ك �أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي، �ل��ب��ن��ك �لر�ئد 
�أبوظبي لال�شتثمار  ملتقى  �الإم���ار�ت،  دول��ة  يف 
�لعا�شمة  يف   2013 مايو   22 يف  يقام  �ل��ذي 
�أبوظبي  �لفرن�شية باري�س.  وي�شتقطب ملتقى 
د�ئرة  م��ع  بال�شر�كة  ينظم  �ل��ذي  لال�شتثمار، 
�ل�شركات  كربى  �القت�شادية،  للتنمية  �أبوظبي 
و�مل�������ش���ت���ث���م���ري���ن و����ش���ن���اع �ل�����ق�����ر�ر و�خل�������رب�ء 
وم�����ش��وؤول��ني رف��ي��ع��ي �مل�����ش��ت��وى م���ن �الم�����ار�ت 

وفرن�شا. 
من  �فتتاحية  بكلمة  �مللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ب��د�أ 
�شفري  �لرئي�شي،  �هلل  عبد  م��ري  حممد  �شعادة 
فرن�شا  ل��دى  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة 
كما يلقي معايل نا�شر �أحمد خليفة �ل�شويدي، 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة ورئي�س  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س 
يف  كلمة  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  بنك  �إد�رة  جمل�س 

�جلل�شة �الفتتاحية. 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ت��وم��ال��ني،  م��اي��ك��ل  وع���رب 
مل��ج��م��وع��ة ب��ن��ك �أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي، ع��ن فخره 
باري�س،  يف  لال�شتثمار  �أبوظبي  ملتقى  برعاية 
جتمع  �لتي  و�ملنابر  �مللتقيات  دعم  يعد  قائاًل: 
�لتنمية  يف  فعال  دور  لهم  �لذين  �لقر�ر  �شناع 
�لو�شائل  م���ن  و�الأف�����ك�����ار  �مل���ع���ل���وم���ات  ل���ت���ب���ادل 

�لرئي�شية �لتي �شت�شهم يف تنمية �أبوظبي. 
لبنك  �القليمي  �ملدير  حالوت،  ف��ادي  وي�شارك 
نقا�س  جل�شة  يف  فرن�شا،  يف  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي 

حول �الأعمال �مل�شرفية و�ملالية . 
�شركات  عدة  من  م�شاركني  �مللتقى  وي�شت�شيف 
�أبوظبي  �شركة  مثل  �أب��وظ��ب��ي  م��ن  وموؤ�ش�شات 
للتطوير  �أب����وظ����ب����ي  وجم���ل�������س  ل���ل���م���ط���ار�ت 
و�شوق  للمو�نئ  �أب��وظ��ب��ي  و�شركة  �الق��ت�����ش��ادي 
�أب���وظ���ب���ي ل��������الأور�ق �مل���ال���ي���ة و����ش���رك���ة �الحت����اد 
ومنطقة  للقطار�ت  �الحت��اد  و�شركة  للطري�ن 

و�شركة  )ك���ي���ز�د(  �أب��وظ��ب��ي  �ل�شناعية  خليفة 
�ملدير  حالوت،  ف��ادي  و�أو�شح  للتنمية.  مبادلة 
فرن�شا  يف  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  لبنك  �الق��ل��ي��م��ي 
�شريكان  �ملتحدة  �لعربية  و�الإم��ار�ت  فرن�شا  �أن 
هائلة،  ب��اإم��ك��ان��ي��ات  يتميز�ن  مهمان  جت��اري��ان 

منو  يف  لال�شتثمار  �أب��وظ��ب��ي  ملتقى  و�شي�شهم 
�لتجارة و�ال�شتثمار بني �لدولتني. 

�أبوظبي �لوطني عملياته يف فرن�شا  �أطلق بنك 
منتجات  باري�س  ف��رع  وي��ق��دم   .1979 ع��ام  يف 
وخدمات م�شرفية م�شممة خ�شي�شا للعمالء 
�أوروب������ا ومنطقة  �الأف������ر�د و�ل�����ش��رك��ات يف  م���ن 
�ل�����ش��رق �الأو���ش��ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا. كما يوفر 
و�شركاء ذي خربة  دولية  �شبكة فروع  لعمالئه 
�أبوظبي  ب��ن��ك  �شبكة  وت��ع��د  ق��ط��اع��ات.  ع���دة  يف 
ف���روع خارجية  �شبكة  �أك���رب  �ل��دول��ي��ة  �ل��وط��ن��ي 
19 دولة  �إم��ار�ت��ي حيث يعمل �لبنك يف  لبنك 
موزعة على 5 قار�ت. وي�شعى �لبنك �ىل تو�شيع 
�شبكة فروعه �لدولية لت�شمل 41 دولة بحلول 
2021. منذ عام 2009، ُي�شنف بنك �أبوظبي 
�أماناً يف  50 �الأك��رث  �ل�  �لبنوك  �لوطني �شمن 
�لعامل و�لبنك �الأكرث �أماناً يف �ل�شرق �الأو�شط 

وفقاً لقائمة جملة جلوبال فاينان�س .

بنك اأب�ظبي ال�طني يرعى ملتقى اال�ستثمار يف باري�س

اأب�ظبي ت�سهد من�ًا يف الطلب على خدمات امل�ساعدة على الطرقات لل�سيارات 

هيئة تنمية املجتمع تناق�س املع�قات التي ت�اجه اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملت��سطة �سندوق خليفة يعر�س مبادراته االإلكرتونية اأمام 
منتدى القمة العاملية ملجتمع املعل�مات يف جينيف 

•• اأبوظبي-وام:

عر�س �شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع يف منتدى �لقمة �لعاملية �ل�شنوي حول جمتمع �ملعلومات �لذي بد�أت �أعماله 
يف جينيف عدد� من مبادر�ته �اللكرتونية �لر�مية �إىل تعزيز روح ريادة �الإعمال يف �أو�شاط �ملجتمع �ملحلي من جهة 
وخلق بيئة منا�شبة لتنمية وتطوير �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وقال �شعادة 
�إن �ل�شندوق طور  عبد�هلل �شعيد �لدرمكي �لرئي�س �لتنفيذي ل�شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع يف �ملنتدى �م�س 
من �لبنية �لتحيتة �اللكرتونية �خلا�شة بدعم بيئة �الأعمال عرب �أربعة مبادر�ت ��شرت�تيجية. وبعد �أن ��شتعر�س 
ور�شالة �شندوق خليفة  روؤية  �ملعلومات  ملجتمع  �ل�شنوي  �لعاملية  �لقمة  �مل�شاركة يف منتدى  �لوفود  �أمام  �لدرمكي 
و�الأهد�ف �لتي ي�شعى �إىل حتقيقها عرب دعم وتعزيز ريادة �الأعمال وتنمية وتطوير �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف 
دولة �الإمار�ت و�خلطط و�الآليات �لتي �عتمدها �ل�شندوق لتعزيز بيئة �الأعمال وتذليل �ل�شعوبات وحل �مل�شكالت 
�أثناء �شعيه لتاأ�شي�س م�شروعه .. وقال �إن �ل�شندوق ي�شهم بتعزيز مفهوم �القت�شاد  �لتي قد ت�شادف ر�ئد �لعمل 
�ملعريف عرب مايقوم به من جهود لن�شر �لثقافة و�لوعي بني �أو�شاط رو�د �الأعمال �ملو�طنني. و�أ�شار �لدرمكي �إىل 
بو�بة �شندوق خليفة �اللكرتونية �لتي يهدف �ل�شندوق من خاللها �إىل �إيجاد من�شة تفاعلية تعزز تو��شل �أع�شائه 
فيما بينهم من جهة وتوؤ�ش�س لعالقات منتظمة ود�ئمة مع �جلهات �حلكومية و�ل�شركات �لوطنية �لكربى من جهة 

�أخرى بهدف متكني �الأع�شاء من ت�شويق وترويج منتجاتهم وتعزيز �ملز�يا �لتناف�شية لديهم.

احتاد غرف دول جمل�س التعاون يثمن ا�ست�سافة 
االإمارات مللتقى م�س�ؤويل امل�ارد الب�سرية

•• ال�صارقة-وام: 

�أعربت �الأمانة �لعامة الحتاد غرف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي عن تقديرها و�متنانها ال�شت�شافة دولة �الإمار�ت 
للدورة �لثالثة مللتقى م�شوؤويل �ملو�رد �لب�شرية و�شوق �لعمل بدول �ملجل�س يف �إمارة �ل�شارقة يومي 22 و 23 مايو 
�جلاري حتت رعاية �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة بالتعاون 
مع غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة و�حتاد غرف �لتجارة و�ل�شناعة يف �لدولة وجلنة �ملو�رد �لب�شرية و�شوق �لعمل 
�خلليجية. و�أكد عبد�لرحيم ح�شن نقي �مني عام �حتاد غرف دول �ملجل�س �أن هذه �ال�شت�شافة و�لرعاية متثالن 
�لعمل �خلليجي  ودع��م  �الخوية  �لرو�بط  توثيق  وت�شاند جهود �الحت��اد يف  �مللتقى  �أهمية  تعزز من  قيمة م�شافة 

�مل�شرتك يف خمتلف �ملجاالت �القت�شادية و�لتنموية مب�شاهمة �إيجابية من قطاع �العمال �خلليجي �خلا�س.
�إليه قادة دول جمل�س ويحر�شون على دعمه وم�شاندته من  ي�شعى  �مللتقى ومو�شوعاته يف ظل ما  �أهمية  وحول 
حتقيق �هد�ف �لتكامل يف جميع �ملجاالت و�ملو�طنة �خلليجية بني دول جمل�س �أو�شح عبد�لرحيم نقى �أن وز�ر�ت 
�ل�شيا�شات  من  ع��دد�  عاتقها  على  �أخ��ذت  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  يف  �لعمل  ب�شوق  �ملعنية  و�جلهات  �لعمل 

و�لرب�مج لتنظيم �شوق �لعمل يف دول �ملجل�س.

اإجناز 70 باملائة من �س�ق اجلبيل التجاري بتكلفة اأكرث من 173 ملي�ن درهم

بنك االحتاد ال�طني يرعى جائزة اأب�ظبي لل�سناعة 
••اأبوظبي-الفجر: 

يرعى بنك �الحتاد �لوطني جائزة �أبوظبي لل�شناعة، كجزء من جهوده �حلثيثة لتعزيز م�شرية �لتعليم ومتا�شياً 
�لتقنية  �ل��رب�م��ج  يف  و�لتفوق  �لدر��شة  مو��شلة  على  �الإم���ار�ت  دول��ة  مو�طني  من  �لطالب  لت�شجيع  خطته  مع 
لتكرمي  �أبوظبي  يف  �لعمل  جلهات  �لفر�شة  �جلائزة  تتيح  حيث  بالدولة  �ل�شناعي  للقطاع  �ملهمة  و�لتخ�ش�شية 
�الد�ء �الكادميي �ملتميز للخرجني و�خلريجات �ملو�طنني. وبهذه �ملنا�شبة، �أ�شار �ل�شيد �ل�شيد عبد �هلل �لر��شدي، 
نائب رئي�س �أول ورئي�س جمموعة �خلدمات �الإد�رية و�إد�رة �جلودة لدى بنك �الحتاد �لوطني: �إننا يف بنك �الحتاد 
�لوطني نحر�س د�ئماً على دعم م�شرية �لتعليم بالدولة و�أحد �أهم �ولوياتنا يف �لبنك هو ت�شجيع �ملو�طنني �ل�شباب 
للطالب من  �لتعلم من �جل �حل�شول على وظائف جيدة ذ�ت م�شتقبل مثمر. وتعترب هذه �جلائزة حافز�ً  على 
�إىل  بناء مهنة ناجحة لهم يف جم��االت عدة وتقدمي فائدة كبرية  �لتخ�ش�شات وبالتايل  �لتفوق يف خمتلف  �أج��ل 
�لعلمية  �ملبادر�ت  �ننا نلتزم ب�شيا�شة جذب وتطوير�ملو�طنني باال�شافة �ىل دعم  �لر��شدي:  و�أ�شاف    . جمتمعهم 
�إتاحة �لفر�س للخريجني �ملو�طنني  وذلك من خالل تطبيق ��شرت�تيجية مميزة حتتوي على عدة جو�نب منها 
ذوى �لتخ�ش�شات �ملختلفة وو�شعهم حتت برنامج تدريبي نظري و عملي مكثف. وكذلك رعاية �لطالب �ملتو�جدين 
على مقاعد �لدر��شة باال�شافه �ىل �لتدريب �ل�شيفي �ملخ�ش�س للطلبة �لر�غبني يف �لعمل �مل�شريف بعد �لتخرج 
.  متنح هذة �جلائزة �لتي �أطلقت عام 2004 لتكرمي �خلرجني �لذين يت�شدرون قائمة �ل�شرف و�ملر�كز �الوىل 
على م�شتوى �لكليات باال�شافة �ىل معايري �خرى منها �ملعدل �لعام للتخرج ودرجات �لتقدير يف م�شروع �لتخرج 

و�لتدريب �لعملي �مليد�ين وتتكون �جلائزة من �شهادة تقدير ومكافاأة مالية.

•• ال�صارقة-وام:

�أجل  م��ن  �ل��ط��رق��ات  على  �ل�����ش��ي��ار�ت  م�شاعدة  خ��دم��ة  �شهدت 
�رت��ف��اع��ا ب�شكل ك��ب��ري م��ن ق��ب��ل �شائقي  ب��ط��اري��ات��ه��ا  ����ش��ت��ب��د�ل 

�ل�شيار�ت يف مركز �لعا�شمة �أبوظبي.
�لبطارية  طلب  خدمة  ع��ن  �ل�����ش��ادرة  �الإح�شائيات  و�أظ��ه��رت 
�ل�شركات  �أه���م  �إح���دى  �أي���ه-م���اب   ل�شركة   �لتابعة  �ل�شريعة 
وملحقاتها  �ل�شيار�ت  غيار  قطع  توزيع  جمال  يف  �ملتخ�ش�شة 

 200 يف دولة �الإم��ار�ت �رتفاع معدل طلبات �مل�شاعدة بن�شبة 
باملائة خالل �الأ�شهر �الأربعة �ملا�شية من �لعام �جلاري. 

�أبوظبي  ح��ك��وم��ة  �شيا�شة  �إىل  �ل��ظ��اه��رة  ه���ذه  �خل����رب�ء  وع���ز� 
قلب  م��ن  �ل�����ش��ي��ار�ت  و�شيانة  خ��دم��ة  م��ر�ك��ز  نقل  يف  �ملنتهجة 

�ملدينة �إىل م�شارف �لعا�شمة.
وقال �أ�شد باد�مي �ملدير �لتنفيذي ل�شركة  �أيه-ماب  �إن �ل�شركة 
على  �حل��ايل  �لعام  بد�ية  منذ  وكبرية  متز�يدة  طلبات  تلقت 
خدمة طلب �لبطارية �ل�شريعة ال�شتبد�ل بطاريات �ل�شيار�ت 

على �لطرقات �شادرة عن منطقة و�شط مدينة �أبوظبي حيث 
�لفرتة  نف�س  خ��الل  �ل�شابقة  طلباتها  �أ���ش��ع��اف  �أرب��ع��ة  بلغت 

�لزمنية من �لعام 2012.
و�أ����ش���ار �إىل �أن ه���ذ� �الرت���ف���اع ي��ت��ز�م��ن م��ع ت��وج��ي��ه��ات حكومة 
خدمة  ملر�كز  عمل  تر�خي�س  �أي��ة  منح  عدم  ب�شرورة  �أبوظبي 
�إىل تطبيق  ب��االإ���ش��اف��ة  �مل��دي��ن��ة  د�خ����ل  �ل�����ش��ي��ار�ت  و���ش��ي��ان��ة 
�الإج��ر�ء�ت �لر�مية �إىل وجوب عمل هذه �ملر�كز �نطالقا من 

�ملناطق �ل�شناعية بعيد� عن �لبيئة �ل�شكنية للعا�شمة.

•• ال�صارقة-وام:

�شوق  باملائة من م�شروع   70 بال�شارقة نحو  �لعامة  �الأ�شغال  د�ئ��رة  �أجن��زت 
�جلبيل �لتجاري �جلديد بتكلفة تفوق 173 مليون درهم.

�أعمال  �إجن��از مر�حل  بعدما مت  �مل�شروع  �لعمل ج��ار يف  �أن  �ل��د�ئ��رة  و�أك���دت 
�إك�شاء  حاليا  ويتم  �ل�شوق  من  كبرية  �أج���ز�ء  بناء  من  �نتهت  كما  �لت�شوية 
�ل�شكل �خلارجي ومرحلة �إبر�ز �ملعامل �خلارجية.. وتوقعت �النتهاء منه يف 

�لربع �الأخري من �لعام �جلاري.

وقال �ملهند�س هالل �ل�شاحي مدير �إد�رة م�شاريع �ملباين �ن تخ�شي�س موقع 
د�خ��ل �خل��ور ليجمع  �شبه جزيرة  �مليناء على  �ل�شوق جاء ليكون قريبا من 
بني عنا�شر �لرتفيه و�ال�شتثمار و�شهولة توريد �الأ�شماك �إليه.. كما ميتاز 
�ملو�طنني  �حتياجات  يلبي  ب�شكل  �ملدينة  قلب  يف  �ال�شرت�تيجي  مبوقعه 
و�ملقيمني يف �إمارة �ل�شارقة حيث حتيط به ومن كافة جو�نبه مناطق �شكنية 

ذ�ت كثافة �شكانية عالية.
�ملباين  م��ع  �شي�شكل  �الإ���ش��الم��ي  �ل��ط��ر�ز  على  �مل�شيد  �ل�شوق  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
موؤلفة  منوذجية  �شل�شلة  �لطر�ز  نف�س  على  و�ملبنية  له  �ملقابلة  �حلكومية 

�لثاقبة  �لروؤية  وجت�شد  �لعلم  جزيرة  تتو�شطها  متجان�شة  �إمار�تية  لوحة 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 

�الأعلى حاكم �ل�شارقة.
لل�شوق مدخالن يطالن  رئي�شية كمد�خل  بو�بات   4 له  �ل�شوق  �إن  و�أ�شاف 
على �خلور و�الآخر�ن على �ل�شارع �ملطل على حمطة �حلافالت..ويتاألف من 
�الأر�شي  �لطابق  يحتوي  حيث  جتاريا  حمال   370 على  وي�شتمل  طابقني 
على ثالثة �أجنحة مق�شمة �إىل حمالت بيع �خل�شار و�لفاكهة و�أخر للحوم 

و�لثالث لبيع �الأ�شماك باالإ�شافة �إىل توفري �أماكن لتنظيف �الأ�شماك.

عالية  بتقنيات  متخ�ش�شة  �آليات  من  �ال�شتفادة  �ل�شوق  ت�شميم  يف  وروع��ي 
ل�شفط �لرو�ئح �إ�شافة �إىل �إ�شر�ف جهاز طبي للرقابة �لغذ�ئية من خالل 
وجود �أطباء بيطريني على مد�ر �ل�شاعة.. كما مت مر�عاة توفري منحدر�ت 
خا�شة لكر��شي ذوي �الحتياجات �خلا�شة وذلك �نطالقا من �الهتمام �لذي 
يوليه �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة لهذه �لفئة. و�أو�شح �ل�شاحي �أن �مل�شروع 
ياأتي تلبية ملتطلبات �لنمو �ملت�شارع �لذي ت�شهده �ل�شارقة و�ملناطق �لتابعة يف 
خمتلف �لقطاعات مبا يف ذلك �لقطاع �ل�شياحي قيا�شا بخ�شو�شية �ملدينة 

�لتي ت�شهد رو�جا �شياحيا.

•• دبي-وام:

�لتي  �ملعوقات  ن��دوة  �ليوم  �الأع��م��ال  رو�د  بالتعاون مع منتدى  دب��ي  �ملجتمع يف  تنمية  تنظم هيئة 
تو�جه �أ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة .. بدء� من �لتمويل و�لرتخي�س و�نتهاء �إىل �لرتويج 
حتا..�أع�شاء  يف  �لعامة  �ملكتبة  م�شرح  يف  تعقد  �لتي  �ل��ن��دوة  فعاليات  يح�شر  للمنتج  و�لت�شويق 
نائب  لوتاه  رح��اب  �لهيئة. وقالت  وع��دد من م�شوؤويل  دبي  �الأعمال يف  رو�د  �إد�رة منتدى  جمل�س 
�أهميتها  �أن �مل�شروعات �ل�شغرية و�ملتو�شطة تاأتي  �إد�رة منتدى رو�د �الأعمال..رغم  رئي�س جمل�س 
بالن�شبة لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة من كونها ت�شكل ن�شبة  90  يف �ملائة من �لن�شاط �لتجاري 
و�ال�شتثماري يف �لدولة..�إال �أنها تو�جه �أحيانا من قبل بع�س �مل�شارف مبعوقات يف �لتمويل �لكلي 

و�ملتو�شطة يعد حتديا  �ل�شغرية  للم�شاريع  �لالزم  �لتمويل  �أن توفري  �إىل  �مل�شروعات الفتة  لهذه 
�ملنطلق جاء تبنى منتدى  �لدولة ومن هذ�  �أهميتها كمحرك للنمو �القت�شادي يف  كبري� يف ظل 
تنمية  هيئة  وبا�شت�شافة  للتمويل  م��و�رد  �شركات  جمموعة  مع  وبالتعاون  دب��ي  يف  �الأع��م��ال  رو�د 
�ملجتمع يف دبي لهذ� �حلدث وعقد لقاء�ت يتم من خاللها �ال�شتماع �إىل �ملعوقات كافة �لتي تو�جه 
�شركات  وجمموعة  �الأعمال  رو�د  منتدى  �أن  و�أ�شافت  حلها.  على  و�لعمل  �مل�شاريع  هذه  �أ�شحاب 
مو�رد للتمويل تبنت مبادرة بتخ�شي�س ميز�نية كبرية لتمويل قطاعا كبري� من �أ�شحاب �مل�شاريع 
�أن هناك ع�شوية جمانية يتمتع  �إىل  �الأع�شاء مبنتدى رو�د �الأعمال الفتة  �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
�لع�شو بها باإمتياز�ت عديدة و�أخرى لفئة �ل� يف.�آي.بي ومتنح �الأع�شاء �متياز�ت م�شاعفة ت�شل 
ل�شقف �أعلى من �لتمويل �إ�شافة �إىل ترويج وت�شويق �ملنتج وم�شاعدتهم يف �إعد�د در��شة �جلدوى. 

غرفة دبي تناق�س فر�س واإمكانات التعاون ال�سياحي مع اأذربيجان 
•• دبي-وام:

نظمت غرفة جتارة و�شناعة دبي طاولة نقا�س م�شتديرة مبقر مكتبها �لتمثيلي �خلارجي يف �لعا�شمة �الأذرية باكو 
حملت عنو�ن تعزيز �ل�شياحة بني دبي و�أذربيجان جمعت فيها ممثلني عن هيئات ووكاالت �ل�شياحة يف �أذربيجان 

ودبي وم�شوؤول �ملكتب �لتمثيلي لغرفة دبي يف �أذربيجان �شنان نا�شيبلي.
وعقدت �لندوة على هام�س معر�س �أذربيجان �لدويل لل�شفر و�ل�شياحة 2013 بح�شور ممثلني عن وز�رة �لثقافة 

و�ل�شياحة يف �أذربيجان ود�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري بدبي.
وعر�شت غرفة دبي خالل �لندوة �ملز�يا �ل�شياحية الإمارة دبي و�جلهود �ملبذولة للرتويج لها كوجهة �شياحية من 

�لدرجة �الأوىل.
و�شلطت �لغرفة �ل�شوء على �أهمية تعزيز �لتعاون يف �ملجال �ل�شياحي بني دبي و�أذربيجان م�شتعر�شة خطط تو�شع 
�الأعمال  لفر�س  ت��روج  و�لتي  �ملجال  هذ�  يف  �لتمثيلية  �لتجارية  �ملكاتب  ومهام  �خلارجية  �الأ���ش��و�ق  يف  دبي  غرفة 
لل�شياحة يف  �لد�خلية  �الإد�رة  رئي�س  و�ل�شياحة. وحتدث ماهر جاهر�مانوف  للتجارة  رئي�شي  دبي كمركز  ومكانة 
وز�رة �لثقافة و�ل�شياحة يف �أذربيجان عن جهود بالده جلذب �ملزيد من �ل�شياح من دول �خلليج �لعربي .. معترب� 
�أن �جلهود من�شبة يف هذ� �الجتاه من خالل م�شاركة �ل��وز�رة منذ �لعام 2004 يف معر�س �ل�شفر �لعربي �لذي 
ب�شبب  �خلليجيني  لل�شياح  �ل�شابق  يف  مف�شلة  وجهة  تكن  مل  ب��الده  �أن  �إىل  جاهر�مانوف  و�أ�شار  دب��ي.  ت�شت�شيفه 
�نعد�م وجود فنادق ترفيهية فخمة من فئة خم�س جنوم وعدم وجود خربة للقوى �لعاملة يف �لقطاع �ل�شياحي 
6 عالمات جتارية فخمة من فئة  �أن ذلك تغري مع وجود  �إ�شافة �إىل تعقيد�ت �حل�شول على تاأ�شري�ت مو�شحا 
�ل�شياحي  بالقطاع  �لعاملني  �إن�شاء مد�ر�س مهنية لتعزيز خربة  �إىل جانب  �الأذري��ة  �ل�شوق  خم�س جنوم حاليا يف 
باالإ�شافة �إىل �إطالق من�شة �إلكرتونية ب�شيطة ال�شتخر�ج �لتاأ�شري�ت. وحتدثت د�يانا بري�شن مدير عام �أتالنت�س 
�لتعاون عن  �أذربيجان يف دول جمل�س  �لثقافة و�ل�شياحة يف  ل��وز�رة  �لر�شمي  �لتمثيلي  �ملكتب  للعطل يف دبي وهو 
متيز �ل�شوق �خلليجية مطالبة وكاالت �ل�شفر �الأذرية بفهم �حتياجات ومتطلبات �لعمالء �خلليجيني و�أن مكتبها 
ملتزم مب�شاعدة �ل�شركات �الأذرية على �لرتويج خلدماتها يف ظل وجود فنادق من فئة خم�س �لنجوم وتوفر نظام 

�إلكرتوين للتاأ�شري�ت عو�مل �إيجابية للرتويج لل�شياحة �خلليجية يف �أذربيجان . 

جمل�س اإدارة م�ؤ�س�سة عجمان للتنظيم العقاري 
يعتمد مقرتحات الت�س�ية مل�سروع مدينة حميد

•• عجمان-وام:

�عتمدت موؤ�ش�شة عجمان للتنظيم �لعقاري مقرتحات �لت�شوية �لتي ت�شمنها 
حجمه  يقدر  �ل��ذي  حميد  مدينة  مب�شروع  �خلا�س  �لتنفيذي  �ملدير  تقرير 
�ال�شتثماري مبليار ون�شف �ملليار درهم. وتناول �الجتماع �لذي تر�أ�شه �ل�شيخ 
عبد �لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ش�شة عدد� من �ملو��شيع 
ذ�ت �ل�شاأن �لعقاري كان �أبرزها م�شروع مدينة حميد �لذي يعد �أحد �مل�شاريع 
بتد�عيات  متاأثرة  توقفت  و�لتي   2008 مطلع  عنها  �أعلن  �لتي  �لعقارية 
�الأزمة �ملالية �لعاملية وتبعاتها على �لقطاع �لعقاري وبالتايل على �ملطورين 
�لعقاريني و�مل�شتثمرين يف �مل�شروع. وت�شرتط مقرتحات �لت�شوية �لتي روعي 
فيها ظروف �ملطورين و�مل�شتثمرين و�لظروف �لتي ي�شهدها �القت�شاد �لعاملي 
�لتقدم بطلبات �لت�شوية �ىل مكتب �ملدير �لتنفيذي �شعادة يافع عيد �لفرج 
مدعومة بالوثائق �ال�شلية مبا يف ذلك �لعقود �لتي �أبرمت مع �شركة �لر��شد 
�لعقارية �ملطور �لرئي�شي للم�شروع �ىل جانب �أ�شول كافة م�شتند�ت �الإثبات 
للمبالغ �مل�شتثمرة يف �مل�شروع مثل �حلو�الت �مل�شرفية �و �لو�شوالت �ل�شادرة 
عن �لبائع �الأ�شلي �أو موؤ�ش�شات م�شرفية معتمدة �أو ك�شوفات ح�شابات بنكية 
معتمدة، ف�شال عن �لعقود �ال�شلية �ل�شادرة عن مكاتب �لو�شاطة �لعقارية 
�ملعتمدة. كما ت�شرتط مقرتحات �لت�شوية �أن يتعهد �ملتقدم بالطلب ب�شحة 
�لتد�بري  كافة  �تخاذ  يف  �ملوؤ�ش�شة  بحق  وقبوله  �ملقدمة  و�لوثائق  �مل�شتند�ت 

�لقانونية �أو توقيع �جلز�ء�ت عليه حال ثبوت عك�س ذلك.
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العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/256 ت   جتر - م ر- ت  - اأظ(
ترميك�س  �جلاهزة  �خلر�شانية  لالعمال  �لفنية  �ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ �شده : �لر�جحي للم�شاريع و�الن�شاء�ت �جلن�شية: 
�جلن�شية:  و�الن�شاء�ت  للم�شاريع  �لر�جحي  �عالنه:   �ملطلوب  �المار�ت 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  �ن طالب  بالن�شر مبا  عنو�نه:  �المار�ت  
وحدد  �أظ  ب-  ت-  م  كل-  حت   2012/2242 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/6/16 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة  لنظره 
�لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2825 ت   عمل - م ع- ت  - اأظ(
�شده  �ملنفذ  �جلن�شية:باك�شتان   �قبال  حممد  علي  ب�شارت  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  و�لرخام  �لبالط  العمال  خادم  �حمد  �شجاد   :
�المار�ت  �جلن�شية:  و�لرخام  �لبالط  العمال  خادم  �حمد  �عالنه:�شجاد 
�لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه: 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/742عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/5/27 �ملو�فق  �الثنني  يوم 
باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
تفاديا  �عاله،  �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 

التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/601 جت كل   - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
حممد  م�شلح  د�وود  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �الول  �خلليج  مدعي/بنك 
�حمد �لذهب �لغيالين �جلنيبي �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق 
�ملطلوب  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   1506001 مبلغ  على  �لتحفظي  �حلجز  و�شحة 
�عالنه/  د�وود م�شلح حممد �حمد �لذهب �لغيالين �جلنيبي �جلن�شية: �المار�ت 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  عنو�نه: 
�الثنني �ملو�فق 2013/5/20 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00
�آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة  �لتجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   659و657و2013/658 عم جز  - م ع- ب- اأظ

باري�س  ليت  د��س  كومار  2-�نانتا  عبد�حلق  حممد  حق  رنزو  مدعني/1- 
�شاندر� د��س 3-�رجو مياه ليت ثاندو مياه �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
ماركاتي للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�المار�ت    �لعامة �جلن�شية:  للمقاوالت  �عالنه/   ماركاتي  �ملطلوب  عمالية  
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر   عنو�نه: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/26 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/4/28
قلم املحكمة                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   905م906و2013/904 عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعني/1- حممد �شنايت �هلل مفي حممد د�ئم 2-نور نبي التي �ر�شو�د مياه 3-نظر 
�حلديثة  �جلزيرة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  ديو�ن  �دري�س  ليت  �ال�شالم 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  و�لنقليات  للمقاوالت 
عمالية  �ملطلوب �عالنه/   �جلزيرة �حلديثة للمقاوالت و�لنقليات �لعامة �جلن�شية: 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/16 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة 
�البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�يد�ع مذكرة  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   -
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1146 عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعي/ حاجي �شرد�ر مري �شرد�ر �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
�مليثاق للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �مليثاق  موؤ�ش�شة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/5/15 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/06
قلم املحكمة                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     

 اعالن بح�سور جل�سة يف ال�سكال رقم  2013/4 جتاري
يف التنفيذ التجاري 2011/60

م�سل�سل عام 2013/24
�س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �ميربو  �شيتي  �شركة  �شدها:  �مل�شت�شكل  �ىل 
عنو�نها: ن�شر� حيث �ن �ملحكمة �مرت بتاريخ 2013/5/12 تاأجيل نظر 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/5/20 جل�شة  �ىل  �ال�شكال  هذ� 
�د�رة �لتنفيذ بد�ئرة �لق�شاء بابوظبي يف تلك �جلل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة 

)8.30( �شباحاً �شدر بتوقيع وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/5/12م.

القا�سي/ غالب م�سطفي الرباعي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/662 جت كل   - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�المار�ت مدعي عليه: في�شل حممد  خليفة  �الول �جلن�شية:  مدعي/بنك �خلليج 
مبارك بو عديل �ملزروعي �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق و�شحة 
درهم      132304.39 وقدره  مبلغ  2013/1164و�د�ء  رقم  �لعري�شة  يف  �ل�شادر  �المر 
�ملطلوب �عالنه/في�شل حممد  خليفة مبارك بو عديل �ملزروعي �جلن�شية: �المار�ت  
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�الثنني �ملو�فق 2013/5/20 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00
�آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة  �لتجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/661 جت كل   - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
ليج�شاي  رونالد  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �الول  �خلليج  مدعي/بنك 
�حلق  وثبوت  حجز  �شحة  دعوى  �لدعوى:  مو�شوع  �لفلبني  �جلن�شية:  رومريو 
�جلن�شية:  رومريو  ليج�شاي  رونالد  �عالنه/  �ملطلوب  درهم  مببلغ196.792.28 
�لفلبني عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  2013/5/20 موعد�  �ملو�فق  �الثنني  يوم 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00 �ل�شاعة 
�ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �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 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  629/ 2013 -جتاري - م ت- �ص- اأظ

�مل�شتاأنف : �شركة حديد �المار�ت للمقاوالت ذ.م.م ميثلها/ �شمري �كثم �لدبا�س �جلن�شية: 
�مل�شتاأنف عليه:�شركة �لتوريد و�خلدمات �لفنية ذ.م.م ميثلها �ملدير �لعام  �المار�ت   
�جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �ال�شتئناف : �لغاء �حلكم على مبلغ وقدره 5120566 درهم   
�ملطلوب �عالنه/�شركة �لتوريد و�خلدمات �لفنية ذ.م.م ميثلها �ملدير �لعام �جلن�شية: 
�المار�ت  �لعنو�ن: بالن�شر   مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
2012/2725 جت كل- م ت-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/5/19 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة 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  10793 بتاريخ   2013/5/15     
 اعالن اجتماع جمعية عمومية

يوم  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  حل�شور  تدعوكم  �ن  للطري�ن  جمعية�المار�ت  ي�شر 
�الحد �ملو�فق 19 مايو 2013 بفندق �شاطىء �لر�حة يف متام �ل�شاعة �ل�شابعة م�شاء

و�لذي �شيتم فيه مناق�شة �جندة �الجتماع:
1- �عتماد �ملح�شر �ل�شابق للجمعية �لعمومية
2- مناق�شة �لتقرير �الد�ري و�ملايل لعام 2012

3- مناق�شة �خلطة �مل�شتقبلية لعام 2013
 4- �ختيار مدقق ح�شابات لعام 2013

5- �لتعديل يف �لنظام �ال�شا�شي
6-�نتخابات جمل�س �د�رة جديد

7- ما ي�شتجد من �عمال.

جمعية المارات للطريان
العدد  10793 بتاريخ  2013/5/15      

ال�سهاد رقم : 2013/5479
ا�سهاد تغيري واثبات قبيله

طالب �ال�شهاد: مرمي حممد جا�شم   - �جلن�شية: �المار�ت - �حلمد هلل وحده و�ل�شالة 
و�ل�شالم على من ال نبي بعده، فانه يف يوم �لثالثاء 27 من �شهر جمادي �الآخرة �شنة 
1434ه��� �ملو�فق 7 من �شهر مايو �شنة 2013م  لدى �نا خليل �بر�هيم حممد �بر�هيم 
�لقا�شي مبحاكم دبي �البتد�ئية- حمكمة �الحو�ل �ل�شخ�شية  ح�شرت �ملذكورة �عاله 
 ( �ل�شهرة  م�شمى  ��شافة  يف  �رغ��ب  �نني  قائله:  وق��ررت  �شرعا  �ملعتربة  بحالتها  وه��و 
�لبقايل( وطلب �ثبات ذلك ��شتناد� لقيد �الأب ت رقم )1281/201( وطلبت �ثبات ذلك 
وقد ورد خطاب �د�رة �جلن�شية و�القامة �ملوؤرخ بتاريخ 2013/4/23 بعدم �ملمانعة.وبناء 
على �لطلب وبح�شور �ل�شاهدين حممد ح�شن علي مكي وعبد�لنبي �حمد علي �ليا�شي    

��شدرنا هذ� �ال�شهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/373 جتاري كلي                
ذ.م.م   لل�شياحة-  �ك�شبلورر  �رب��ي��ان  ب�شركة  وم��دي��ر  �شريك  �شاه  م�شعود   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�ق��ام عليك  قد  �لقا�شمي  �شلطان  بن  في�شل  بن  �ملدعي / حممد  �ن  �القامة مبا  جمهول حمل 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بعزل �ملدعى عليه/ م�شعود �شاه من �د�رة �شركة �ربيان  �ك�شبلورر 
لل�شياحة- ذ.م.م و�خر�ج �ملدعى عليه/ م�شعود �شاه من �د�رة �شركة �ربيان �ك�شبلورر لل�شياحة- 
ذ.م.م و�دخال �ملدعى �لثاين/ �ل�شيخ حممد بن في�شل بن �شلطان �لقا�شمي �شريكا يف �شركة �ربيان 
�ك�شبلورر - ذ.م.م بح�شة قدرها 90 ح�شه  مببلغ 90.000 درهم بن�شبة )9% ( من ر��س �ملال طبقا 
ل�شروط �لعقد و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 
ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك  2013/5/26 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
�يام  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1530 عمايل جزئي                  
����س.ذ.م.م    جمهول حمل  �ىل �ملدعى عليه /1- نيو �لفالح للخدمات �لفنية 
�ق��ام عليك  �شيد عا�شف �حمد قد  �شيد فهد عا�شف  �ملدعي /  �ن  �القامة مبا 
�لدعوى ومو�شوعها  �ملطالبة مب�شتحقات عمالية مبلغ وقدره )9400 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف . رقم �ل�شكوى )2013/141902(    وحددت لها جل�شة يوم 
�الحد �ملو�فق 2013/5/19 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي  لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15    
 مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

 �ىل �ملدعى عليه/ �لبيت �لعربي ملقاوالت �لبناء ذ.م.م
ميثلها علي عبيد �شعيد عبيد ملغوث �ملهريي - حيث �ن �ملدعي: حممد �شاهز�هان 
رقم  �لعمالية  �لدعوى  عليكم  �قام  قد   072338505 �لهاتف  علي حممد عاطف 
يقت�شى  وعليه  �لعمالية  مب�شتحقاته  للمطالبة  �خليمة  ر��س  عمايل   2013/10
يوم  �شباح  �البتد�ئية  ر����س �خليمة  �لعمالية يف حمكمة  �لد�ئرة  �ىل  ح�شوركم 
�الربعاء �ملو�فق 2013/5/22 م �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا لالجابة �لدعوى وتقدمي 
مالديكم من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنكم 

يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا بحقكم
 لدى �شعادة �مل�شت�شار /��شامة �حمد ربيع �ل�شوهيني 

و�مني �ل�شر/ �شامر �حلماقي
امني ال�سر الدائرة العمالية

      حكومة  را�ص اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم      اعالن للح�سور امام املحكمة   

يف الدعوى رقم  2013/304 - جت جز-م ت -ب - اأظ  
�المار�ت     �جلن�شية:  ع  م  ���س  �ملتكاملة  لالت�شاالت  �الم���ار�ت  �ملدعي/�شركة 
�ملدعى عليه: حممد �شامل �خلبي�شي  �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
�شامل  :  حممد  �ع��الن��ه  �مل��ط��ل��وب  11.651.33دره�������م   مالية مببلغ  مطالبة 
�خلبي�شي  �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/5/29 موعد� لنظر 
�لدعوى لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان 
و�شور�  بدفاعك  م��ذك��رة  �ي���د�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ :2013/5/12
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي البتدائية

 �الربعاء 15 مايو 2013 �لعدد 10793      

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15    
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم    2012/1873 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام: 2012/9129  
�ىل �ملحكوم عليه /فهد خمي�س ها�شل لل�شيانة �لعامة- �الم��ار�ت     عنو�نه : بالن�شر 
�ملدعي/عبد�حلميد  ل�شالح   )2012/1387( رق��م  �لق�شية  يف  حكم  �شدك  �شدر  ق��د 
عبد�لقادر- بنغالدي�س  ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور، ودفع 
+جو�ز  مالية  مطالبة  كاالتي:  تنفيذه  �ملطلوب  �حلكم  �ن  ومبا  لذلك،  �ملحدد  �لر�شم 
�شفر+ تذكرة �شفر 1- �ملبلغ �ملطلوب حت�شيله:7.938 درهم 2- ر�شم �لت�شريح بالتنفيذ 
هذه  �م��ام  باحل�شور   مكلف  فانت  ل��ذ�     7.938: �ملجموع  حت�شيله  �ملطلوب  �ملبلغ   -3
�ملحكمة للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/5/27. لتنفيذ ما ذكر 
�عاله ، ويف حاله تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �الج��ر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/4/3.
 القا�سي/ جمال الدين وداعة

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

                         يف الدعوى 2011/338 عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه/ 1- �شركة ��شتيكو جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ مايكل �ر زيجلر وميثله/ جمال عبد�هلل ماجد �ل�شام�شي. نعلمكم بان 
�ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/4/4 يف �لدعوى �ملذكورة 
وقد  �لدعوى  �ملنتدب يف  �خلبري  �ل�شيد  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله 
حتددت جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/5/16 �ل�شاعة 09:30 �شباحا 

بالقاعة Ch 1.A .1 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم الدعاوي العقارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     

 انذار عديل بالن�سر
 رقم 2013/1306

�ملحامي/  بوكالة  �جلن�شية  �ي��ر�ين   - ز�د  �شبهري  حممد  �شعيد  �ملنذر 
عبد�لرحمن عبد�هلل �مل�شرب �ملنذر �ليه/ موؤ�ش�شة �ف �ت�س ��س بروبرتي 
�ملخطر  �الخ��ط��ار  طالب  ينذر  �لنعيمي  �شبت  جمعه  ح��ارب   / ملالكها   -
�ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ 550000 درهم قيمة �ل�شيكات �رقام 100961 و 
100962 و 100963 و�مل�شحوبة جميعها على بنك نور �ال�شالمي مع ف�شخ 
عقد �اليجار وذلك خالل مدة خم�شة �يام من تاريخ هذ� �العالن وحتت 

طائلة مبا�شرة �الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة الد�ء هذ� �ملبلغ. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15     

 انذار عديل بالن�سر
 رقم 2013/1294

�ملنذر / حم�شن حممد �حمد نا�شر - قطري �جلن�شية بوكالة �ملحاميان 
للعقار�ت  �شافانا  �شركة  �ل��ي��ه/  �مل��ن��ذر  مكي  وح��م��ده  خ���وري  �ب��ر�ه��ي��م   /
موؤ�ش�شة ر��شد للعقار�ت �لعنو�ن/ دبي ، �شارع �ل�شيخ ز�يد ، بناية �المار�ت 

�تربو ، �شقة 125.
بني  �ملربمة  �التفاقية  بف�شخ  �ليها  �ملنذر  باعالن  �ملنذر  ينذر  �ملو�شوع: 
 + �ل�شكنية ورد مبلغ 135575 درهم  �لوحدة  �شر�ء  �لطرفني بخ�شو�س 

12% فو�ئد تاأخريية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/214 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
�المار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لتاجري  �ل�شيارة  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  باك�شتان   : �جلن�شية  �شادق  حممد  �حمد  �شرفر�ز   : �شده  �ملنفذ 
�عالنه:�شرفر�ز �حمد حممد �شادق �جلن�شية : باك�شتان عنو�نه: بالن�شر مبا 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
1262-2012 مد جز - م ر - ب - ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 
2013/6/16 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�الوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/231 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لتاجري  �المان  مكتب  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : عماد ح�شانني بدوي ح�شانني �جلن�شية : م�شر �ملطلوب �عالنه:عماد 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  م�شر   : �جلن�شية  ح�شانني  بدوي  ح�شانني 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012-749 
مد جز - م ر - ب - ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/16 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعني 

لتنفيذ �ل�شند �عاله تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10793 بتاريخ   2013/5/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/93 ت   عمل- م ر- ت  - ع ن(
طالب �لتنفيذ/ حممد �شاهد عامل دين �جلن�شية: باك�شتان �ملنفذ �شده : موؤ�ش�شة 
�عالنه:موؤ�ش�شة  �ملطلوب  �المار�ت   : �جلن�شية  �لبالط  العمال  �لبحر  ن�شيم 
ن�شيم �لبحر العمال �لبالط �جلن�شية : �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012-1008 
عم جز - م ر - ب - ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/5/29 
باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  فانت مكلف باحل�شور  �لتنفيذ.  لنظر طلب  موعد� 
�لتنفيذ-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�ل�شند �عاله تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم التنفيذ العمايل                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10793 بتاريخ 2013/5/15    
  اخطار عديل بالن�سر

�لعنو�ن:  �ل��ق��م��ر �جلن�شية-  ج���زر  �ل���زرع���وين-  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز حم��م��د  �مل��خ��ط��ر : حم��م��د 
�ل�شارقة- �جلز�نة هاتف: 3033027-050- �ملخطر �ليهما: ح�شني حممد رحمة زباري- 

�مار�تي �جلن�شية- �لعنو�ن: �ل�شارقة
مو�شوع �الخطار: دفع قيمة  �شيك

وحيث �ن �ملخطر �ليه حرر �شيك رقم 130327 ل�شالح �ملخطر و�ل�شيك  م�شحوب على 
بنك �بوظبي �لوطني ي�شتحق تاريخ 2012/2/1 وال يقابله ر�شيد قابل لل�شحب. مببلغ 
وقدره 9500 درهم  - حيث �ن �ملخطر �ليه يرف�س �شد�د على �لرغم من ��شتنفاذ كافة 

�لطرق �لودية
وعليه فان �ملخطر يرغب يف �نذ�ر �ملخطر �ليه ب�شرورة دفع قيمة �ل�شيك، و�ال �شوف 
ي�شطر ��شفا التخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية  �شده و��شعرك ب�شد�د �ملبلغ يف مدة �ق�شاها 

5 �يام
  وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل بال�شارقة �خطاركم بهذ� ر�شمياً.

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات- ال�سارقة
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����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد 
ر�أ�������س �خل��ي��م��ة �م�������س يف �ل���دي���و�ن 
�الأمريي عبد�هلل �الأحمد وعبد�هلل 
�ل�����غ�����اوي الع���ب���ي ن������ادي �جل���زي���رة 
بطولة  بذهبية  �لفائزين  �حلمر�ء 
�الإمار�ت للتايكو�ندو �لتي �أقيمت يف 

�ل�شيخ عبد�هلل  دبي وذلك بح�شور 
�لقا�شمي  ع���ب���د�هلل  ب���ن  ح��م��ي��د  ب���ن 
�ل�شمو حاكم  رئي�س مكتب �شاحب 
�ل�شريف  �أحمد  ر�أ�س �خليمة وعلي 
وهناأ  �ل��ن��ادي.  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�شمو ويل عهد ر�أ�س �خليمة خالل 
�الأحمد  ع���ب���د�هلل  �ل���الع���ب  �ل��ل��ق��اء 

�ل��ف��ائ��ز ب��ذه��ب��ي��ة ب��ط��ول��ة �الإم�����ار�ت 
�مل��ف��ت��وح��ة ل��ل��ت��اي��ك��و�ن��دو حت��ت وزن 
�لغاوي  وعبد�هلل  �لرجال  فئة   58
�ل��ف��ائ��ز ب��ذه��ب��ي��ة ب��ط��ول��ة �الإم�����ار�ت 
للعام  لالأ�شبال  �ملفتوحة  للبوم�شا 
�ل��ت��و�يل على م�شتوى  �ل��ث��اين على 
�ل��ك��اب��نت ماجد  �ل���دول���ة و�مل������درب 

يف  �لقتالية  �لفنون  م��درب  حممد 
�شعادته  �شموه عن  و�أع��رب  �لنادي. 
ب���ه���ذ� �الجن�����از �ل�����ذي ي�����ش��اف �إىل 
وبوجود  �ل���ن���ادي  �إجن�������از�ت  ���ش��ج��ل 
ن���خ���ب���ة م����ن �ل�������ش���ب���اب �مل���ت���م���ي���ز يف 
خمتلف �الألعاب �لريا�شية �لفردية 
�إمارة ر�أ�س �خليمة  و�جلماعية من 

الأبناء  �مل�شرفة  �ل�شورة  يعك�س  م��ا 
��شمها  رف��ع  على  �لقادرين  �ل��دول��ة 
�لدولية  �ملحافل  خمتلف  يف  عاليا 
�أحمد  ع���ل���ي  وج�����ه  ج���ان���ب���ه  م����ن   .
ل�شاحب  وتقديره  �شكره  �ل�شريف 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 

ح���اك���م ر�أ�������س �خل��ي��م��ة ع��ل��ى دعمه 
�المارة  يف  و�لريا�شيني  للريا�شة 
�شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ول 
متابعته  وعلى  �لقا�شمي  �شقر  بن 
الأندية �الإمارة وتوجيهاته �لد�ئمة 
بدعم �ملو�هب �لريا�شية و�الهتمام 
�الألعاب  جميع  يف  �ل�شنية  باملر�حل 

�مل��ن��ا���ش��ب��ة �لتي  وت��ه��ي��ئ��ة �ل���ظ���روف 
�الجناز�ت  حتقيق  على  ت�شاعدهم 
�ملنتخبات  �إىل  للو�شول  �لريا�شية 
�لوطنية لتمثيل �لدولة يف �ملحافل 
�شلطان  �للقاء  ح�شر   . �خل��ارج��ي��ة 
ويو�شف  �لعام  �ل�شر  �أمني  �ل�شريف 
ع����ب����د�هلل ي���و����ش���ف م����دي����ر �ل����ن����ادي 

�للجنة  رئ��ي�����س  �إب���ر�ه���ي���م  وح�����ش��ن 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة وحم��م��د ح�����ش��ن نائب 
و�أحمد  �لريا�شية  �للجنة  رئي�س 
�ل�شنية  �مل���ر�ح���ل  م�����ش��رف  ي��و���ش��ف 
�إ���ش��م��اع��ي��ل و�شيف  وحم��م��د جم��ل��ي 
�جلمعية  �أع�������ش���اء  ح��م��ي��د  ر������ش����د 

�لعمومية يف �لنادي.

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لالحتاد  �مل��ك��ت��ب  رح���ب 
لل�شرطة  �ل����ري����ا�����ش����ي  �ل����������دويل 
بان�شمام 3 دول �إىل ع�شويته وهي 
كولومبيا و�لهند و�ملك�شيك، خالل 
�لذي  و�لع�شرين  �لثاين  �جتماعه 
عقد �شباح �أم�س يف فندق ريجن�شي 

باال�س بدولة �لكويت �ل�شقيقة. 
وتر�أ�س وفد �الم��ار�ت �لذي �شارك 
عبد�هلل  �مل�����ش��ت�����ش��ار  �الج���ت���م���اع  يف 
�الول  �لنائب  �لعامري  ن�شرة  ب��ن 
�لريا�شي  �ل��دويل  لرئي�س �الحت��اد 
نائب  ح�������ش���ره  �ل�������ذي  ل��ل�����ش��رط��ة 
�شاميون  ج��ي��ز�  �مل���ج���ري  �ل��رئ��ي�����س 
�شاندرو  �لهولندي  �لعام  و�الأم���ني 
�لعام  �الأم��������ني  ون����ائ����ب  دي���رك�������س 
�ملقدم  �ل��رئ��ا���ش��ي  �مل��ك��ت��ب  وم���دي���ر 
�ل�شندوق  و�أم�����ني  �ل��ن��ج��ار  خ��ال��د 
�ل���ع���ق���ي���د ع���ب���د�ل���رح���م���ن �حل���ق���ان 
و�لع�شو�ن �لكندي وليام مرييلي�س 

و�لرومانية �ليز�بيتا ليبا. 
و�عتمد �ملكتب �لتنفيذي �قرت�حني 
م��ه��م��ني م����ن رئ���ي�������س �الحت����ادي����ن 
�ل�شيخ  �لفريق  و�ل���دويل  �لكويتي 
�أح���م���د �ل����ن����و�ف، ل��ت��ق��دمي��ه��م��ا �ىل 
�جل���م���ع���ي���ة �ل���ع���م���وم���ي���ة ل���الحت���اد 
و�ل���ت�������ش���وي���ت ع���ل���ي���ه���م���ا، �أول���ه���م���ا 
تغيري  على  ين�س  �ل���ذي  و�أهمهما 
�أن�شطة و��شرت�تيجية �الحتاد عرب 
ن�شاطه يف تنظيم موؤمتر�ت  ح�شر 
و�جتماعات  �ل���ق���اري���ة  �الحت�������اد�ت 
و�أن�شطة ودور�ت �جتماعية، �إ�شافة 

�ل�شرطية  �لعامل  كاأ�س  تنظيم  �إىل 
�عتبار�ً  �شنو�ت   4 كل  �لقدم  لكرة 
�ألعاب  ودورة   2018 �ل���ع���ام  م���ن 
لكليات �ل�شرطة كل �شنتني �عتبار�ً 
يتعلق  ك��م��ا   .2015 �ل���ع���ام  م���ن 
�الق������رت�ح �ل���ث���اين ب��ت�����ش��ك��ي��ل جلنة 
عالقات عامة وت�شويق تعمل حتت 
�لريا�شي  �ل����دويل  �الحت����اد  مظلة 
لل�شرطة وتتاألف من رئي�س ومقرر 
�ل��ق��ار�ت �خلم�س  �أع�����ش��اء م��ن  و5 
وي��ت��م �خ��ت��ي��اره��م م���ن ق��ب��ل رئي�س 
�الحت�����اد و�الأم������ني �ل���ع���ام ع��ل��ى �أن 
�الأ�ش�س  و�شع  �للجنة  مهمة  تكون 
�ل��ت�����ش��وي��ق��ي��ة الأن�������ش���ط���ة �الحت�����اد 
و�ي���ج���اد م����و�رد م��ال��ي��ة ل��ه وتعزيز 
�ل��ت��و����ش��ل م��ع �ل���دول �الأع�����ش��اء يف 
�الحتاد  ويهدف  �ملجاالت.  خمتلف 
بالتو�شية �الأوىل �إىل عدم ت�شارب 
�لقارية  �الحت������اد�ت  م���ع  �أن�����ش��ط��ت��ه 
و�شمان  �مل��ادي��ة  �لكلفة  ولتخفيف 
م�����ش��ارك��ة �أك�����رب ع����دد م���ن �ل����دول 
ب��ه و�لتي  �ل��ب��ط��والت �خل��ا���ش��ة  يف 
خا�شة  ���ش��ل��ع��ة  مب��ن��زل��ة  ���ش��ت�����ش��ب��ح 
لكرة  �لعامل  كاأ�س  مثل  بها  ينفرد 
�ل����ق����دم. وو����ش���ع �الحت������اد ج����دواًل 
�لتو�شية�الأوىل  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  زم��ن��ي��اً 
�ملقبل  �ل��ع��ام  �ق���ر�ره���ا  يف ح���ال مت 
م���ن ق��ب��ل ع��م��وم��ي��ت��ه، �إ���ش��اف��ة �إىل 
و�لهيكل  �الأ���ش��ا���ش��ي  نظامه  تغيري 
باملكتب  �خلا�شة  للجان  �لتنظيمي 

�لتنفيذي. 

�لدويل  ل��الحت��اد  �لتنفيذي  وك���ان 
جدول  ب��د�أ  قد  لل�شرطة  �لريا�شي 
بكلمة  �أم���������س  �ج���ت���م���اع���ه  �أع����م����ال 
ن�شرة  ب����ن  ع����ب����د�هلل  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ار 
باحلا�شرين  رحب  �لذي  �لعامري 
�لريا�شة  ل����دع����م  ومب�������ش���اع���ي���ه���م 
�ل�شعيد  و�أن�شطتها على  �ل�شرطية 
�لدويل وبعد ذلك، تال �ملقدم خالد 
�لرئا�شي  �مل��ك��ت��ب  ت��ق��ري��ر  �ل��ن��ج��ار 
و�شرد �جن��از�ت��ه من خ��الل زيار�ت 
قام بها �لفريق �ل�شيخ �أحمد �لنو�ف 
و�شاندرو ديرك�س �إىل كل من قطر 
و�الإك���و�دور و�أملانيا و�ل��رب�زي��ل ومت 
مع  تعاون  �تفاقية  توقيع  خاللها 
�الحتاد �لعربي �لريا�شي لل�شرطة 
و�مل�شاهمة يف تاأ�شي�س �حتاد �أمريكا 
لالأمريكيتني  و�حت�����اد  �جل��ن��وب��ي��ة 
كما �شلم �لنجار ع�شو �ملكتب وليام 
مرييلي�س ر�شالة تهنئة من �لفريق 
نائباً  �ن��ت��خ��اب��ه  �ل���ن���و�ف مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�المريكيتني  �حت���اد  لرئي�س  �أواًل 

�لريا�شي لل�شرطة. 
كما ��شتعر�س �لعقيد عبد�لرحمن 
�حل���ق���ان م��ي��ز�ن��ي��ة �الحت�����اد و�شدد 
ع��ل��ى وج����وب �ي���ج���اد م�����و�رد مالية 
و�إلتز�م  لالأن�شطة  ر�عية  و�شركات 
��شرت�كاتها  ر�شوم  بت�شديد  �ل��دول 
�ل�شنوية.  وبعدها، تال �ملقدم خالد 
�لنجار �قرت�حاً مقدماً من �لفريق 
ويق�شي  �ل����ن����و�ف  �أح���م���د  �ل�����ش��ي��خ 
باقامة موؤمتر �أمني من �أجل ن�شر 

ليكون  �لريا�شي  و�ل�شالم  �ل��وع��ي 
وي�شبق  �لعامل  يف  نوعه  من  �الأول 
ويتم  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع 
متنوعة  حما�شر�ت  �إج��ر�ء  خالله 
�لت�شويق  ح���ول  نقا�شية  وح��ل��ق��ات 
و�الإعالم و�ملن�شطات وغريها خالل 
يومني بح�شور جهات ريا�شية مثل 
�الأوملبية  و�للجنة  و�الأن��وك  �لفيفا 
لل�شباب  �لعامة  و�لهيئة  �ل��دول��ي��ة 
و�لريا�شة و�حتاد�ت ريا�شية عاملية 
�جتماعية  وم��ن��ظ��م��ات  خم��ت�����ش��ة 
مثل  �شخ�شيات  وب��ح�����ش��ور  ع��امل��ي��ة 
�الوملبية  �للجنة  رئي�س  روغ  ج��اك 
تختتم  �أخ��رى  �لدولية.  من جهة 
�أع���م���ال �ج��ت��م��اع��ات �الحتاد  �ل��ي��وم 
�لعا�شرة  يف  ي��ع��ق��د  ح��ي��ث  �ل�����دويل 
�لثالث  �ل�شنوي  �الجتماع  �شباحاً 
لالحتادين �لدويل و�الأوروبي فيما 
لالحتاد�ت  �لفني  �الجتماع  يعقد 
�ل�شرطية �لقارية و�لذي يعد �الأول 
من نوعه يف �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء 
�لريجن�شي  فندق  يف  �شهام  بقاعة 
يف  �ملنظمة  �للجنة  تقيم  �أن  ع��ل��ى 
�لثامنة من م�شاء �ليوم حفل ع�شاء 
من  �مل�شاركة  بالوفود  فيه  حتتفي 

�لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة.

ال�سرطة  رمــايــة  تنظم  املــجــر 
العاملية 

�أي�شاً  ديرك�س  �شاندرو  و��شتعر�س 
 2013 م�����ن  �الحت���������اد  �أن�������ش���ط���ة 

مفاو�شات  وم��ن��ه��ا   2016 �إىل 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  لتنظيم  �مل��ج��ر  م��ع 
�إىل  ����ش��اف��ة  �ملقبل  �ل��ع��ام  للرماية 
�لهو�ئية  ل��ل��در�ج��ات  �شباق  �ق��ام��ة 
يف �لقارة �الأمريكية وتاأكيد هولند� 
�لبطوالت  ل��ب��ع�����س  ال���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا 
و��شتعد�د�ت  �حل���ايل  �ل��ع��ام  �أو�خ����ر 
�لعامل  بطولة  الحت�شان  �لرب�زيل 

للكرة �لطائرة �ل�شاطئية.
�قرت�حاً  �لنجار  خالد  �ملقدم  وت��ال 

�أحمد  �ل�شيخ  �ل��ف��ري��ق  م��ن  م��ق��دم��اً 
موؤمتر  ب���اإق���ام���ة  ي��ق�����ش��ي  �ل����ن����و�ف 
�أمني من �أجل ن�شر �لوعي و�ل�شالم 
نوعه  م��ن  �الأول  ليكون  �ل��ري��ا���ش��ي 
�جلمعية  �جتماع  وي�شبق  �لعامل  يف 
�ل��ع��م��وم��ي��ة وي���ت���م خ���الل���ه �إج������ر�ء 
حما�شر�ت متنوعة وحلقات نقا�شية 
حول �لت�شويق و�الإعالم و�ملن�شطات 
وغريها بح�شور جهات ريا�شية مثل 
�الأوملبية  و�للجنة  و�الأن���وك  �لفيفا 

لل�شباب  �ل��ع��ام��ة  و�لهيئة  �ل��دول��ي��ة 
و�لريا�شة و�حتاد�ت ريا�شية عاملية 
خمت�شة ومنظمات �جتماعية عاملية 
وبح�شور �شخ�شيات مثل جاك روغ 

رئي�س �للجنة �الأوملبية �لدولية.
�مل�شت�شار  �أع���������رب  ج���ه���ت���ه،  وم������ن 
ع���ب���د�هلل ب���ن ن�����ش��رة �ل��ع��ام��ري عن 
�لتنفيذي  �ملكتب  مل��ق��رر�ت  �رتياحه 
�إىل  �لدول  �ن�شمام عدد من  ومنها 
�حتاد�ت  وت�شكيل  �الحت��اد  ع�شوية 

�أم��ريك��ا �جلنوبية  �أب��رزه��ا يف  قارية 
�لرئا�شي  �ملكتب  �إن  �لعامري  وق��ال 
باأعمال  ي��ق��وم��ان  �ل��ع��ام��ة  و�الأم���ان���ة 
ج���ب���ارة الإح�������د�ث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
عمل �الحت���اد خ��الل ف��رتة ق�شرية 
حتركات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ت�شكيله  م��ن 
ذلك  على  ُي�����ش��ك��ر�ن  وه��م��ا  مكوكية 
ت�شكيل  ي��ت��م  �ن  �ل���ع���ام���ري  وت���وق���ع 
�حتاد قاري الآ�شيا يف فرتة لن تتعد 

�لعام �ملقبل.

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�ستقبل اأبطال االإمارات يف بط�لة التايك�اندو

ان�سمام كولومبيا والهند واملك�سيك لع�سوية احتاد ال�سرطة الدويل

الن�اف يتقدم باقرتاحني اأهمهما تنظيم كاأ�س العامل ال�سرطية لكرة القدم 

�لريا�شي  دب����ي  جم��ل�����س  ح���ر����س  �إط�����ار  يف 
�أ�شحاب  �لريا�شيني  ومكافاأة  تقدير  على 
و�لبطوالت  �مل��ح��اف��ل  ���ش��ت��ى  يف  �الجن������از�ت 
�ل�شريف  د.�أحمد  قام  و�لدولية،  �الإقليمية 
�ل�شاب  �ل��ع��د�ء  بتكرمي  �ملجل�س  ع��ام  �أم���ني 
خليفة �إبر�هيم العب نادي �لن�شر و�ملنتخب 
�لعامل  �إىل بطولة  تاأهله  �لوطني مبنا�شبة 
يوليو  �أوكر�نيا  ت�شت�شيفها  �لتي  للنا�شئني 

�ملقبل.
�أم��ني ع��ام جمل�س  و�أك���د د.�أح��م��د �ل�شريف 

ميتلك  �إب��ر�ه��ي��م  خليفة  �أن  �لريا�شي  دب��ي 
�ل��الزم��ة لكي ي�شبح بطل  �مل��ق��وم��ات  ك��اف��ة 
خ�شو�شا  �ملقبلة،  �ل�شنو�ت  خالل  �مل�شتقبل 
�إىل  يتاأهل  �إم��ار�ت��ي  ع��د�ء  �أول  �أ�شبح  و�إن���ه 
بطولة �لعامل للنا�شئني يف م�شابقتني دفعة 
و�حدة وذلك يف �شباقي 200 و400 مرت 
�لفرقية  �ل��دول��ة  بطولة  جن��م  ك��ان  �أن  بعد 
الأل���ع���اب �ل��ق��وى ل��ل��ع��م��وم و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني �لتي 

�أقيمت بنادي �شباط �شرطة دبي موؤخر�.
�إبر�هيم  خليفة  �شم  ع��ن  �ل�شريف  وك�شف 

�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  رع��اي��ة  برنامج  �إىل 
�ملجل�س  ك�����ان  �ل������ذي  �مل��ت��م��ي��زي��ن  ل���رع���اي���ة 
��نتقاء  ب���ه���دف   2008 ع����ام  �أط���ل���ق���ه  ق���د 
و�إعد�دهم  �ملتميزين  �لنا�شئني  �لريا�شيني 
على  �لقادرين  �مل�شتقبل  �أب��ط��ال  لي�شبحو� 
حتقيق �الإجناز�ت ورفع علم دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة على �أعلى من�شات �لتتويج 
�الأ�شعدة،  ك��اف��ة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ل  خمتلف  يف 
حيث يحر�س �لربنامج على تاأمني �لدعم 
توفري  يف  و�مل�شاهمة  �ملتميزين  للريا�شيني 

وتطوير  الإع�����د�ده�����م  �مل���الئ���م���ة  �ل����ظ����روف 
ق��در�ت��ه��م و�مل�����ش��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق �إجن����از�ت 

ريا�شية وطنية.
من جانبه عرب خليفة �إبر�هيم عن تقديره 
لهذه �ملبادرة �لكرمية من قبل جمل�س دبي 
�لريا�شي �لتي تنم عن حر�شه على توفري 
�لريا�شيني  جلميع  �ل��دع��م  �أن����و�ع  خمتلف 
�ملتحدة ومكافاأة  �لعربية  �الإم��ار�ت  يف دولة 
من  �ملزيد  حل�شد  �شعيه  و�أك��د  �ملجتهدين، 

�الإجناز�ت يف �مل�شتقبل.

جمل�س دبي الريا�سي يكرم العداء ال�ساب خليفة اإبراهيم

�ل��ري��ا���ش��ي ع��ن تنظيم  �ب��وظ��ب��ي  �أع��ل��ن جمل�س 
���ش��ب��اق �ل���ق���وع �مل���ف���ت���وح مل�����ش��اف��ة 3 ك��ي��ل��و مرت 
 2013 مايو   21 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  وذل��ك 
فرحتي  �شاركني   ( �شعار  حت��ت  �لعني  مبدينة 
يف  و�ل�شيد�ت،  وللرجال  �جلن�شيات  جلميع   ،  )
�ملجتمعية  �لريا�شية  ومبادر�ته  حمالته  �شوء 
�لتثقيفية �لتي حتر�س على دعم خمتلف فئات 
يف  �لريا�شي  و�الأ���ش��ل��وب  �لنهج  باإتباع  �ملجتمع 

مقاومة �الإمر��س �ملزمنة.
وياأتي تنظيم �ل�شباق بالتعاون مع بلدية منطقة 
�لقوع باأهد�ف تنمية �لوعي �لريا�شي و�لثقايف 
مدينة  مبجتمع  �ل�شكنية  �الإح��ي��اء  مناطق  يف 
�لعني، و�لعمل على تعزيز �لتو��شل �الجتماعي 

ودور  �أهمية  على  و�لتاأكيد  �لريا�شي  بالن�شاط 
�لريا�شة ملو�جهة �ملعوقات و�لتحديات �ل�شحية 
،بجانب حتقيق �لتفاعل �الجتماعي و�لريا�شي 
بني خمتلف �الأعمار للذكور و�الإناث ،وجت�شيد 
�لريا�شية  باملمار�شة  و�ل�شعادة  �لفرح  م�شاعر 

�نطالقا من �شعار �لريا�شة للجميع.
و�شينطلق �ل�شباق من دو�ر �ل�شعبية �جلديدة يف 
منطقة �لقوع وينتهي عند بو�بة مدر�شة �لقوع 
و�لفتيات  ب��ال�����ش��ي��د�ت  ي��ب��د�أ  ح��ي��ث   ، �لرئي�شية 
�للجنة  �أتاحت  كما   ، �لرجال  م�شاركة  وتعقبها 
�ملبكر  �لت�شجيل  فر�شة  �ل�شباق  على  �مل�شرفة 
للبنني،  �ل��ق��وع  مدر�شة  يف  �ل�شباق  فعاليات  يف 
من  فعالياته  يف  بامل�شاركة  �ل��ر�غ��ب��ني  جلميع 

مناطق �لوقن و�لعر�د وبوكرية .
�ندية  ق�شم  رئي�س  �جلابري  جابر  �أ�شار  ب��دوره 
�مل��ج��ت��م��ع يف جم��ل�����س �ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي على 
يف  ريا�شية  وفعاليات  م�شابقات  تنظيم  �أهمية 
منطقة �لقوع بجانب مناطق �الإحياء �ل�شكنية 
�لكبري يف  ل��دوره��ا  �ل��ع��ني،  �الأخ����رى يف مدينة 
�لثقافة  وغ��ر���س  �ملجتمعية  �ل��ري��ا���ش��ة  ت��ع��زي��ز 
يف  و�مل�شاهمة  �مل�شاركة  روح  وتنمية  �لريا�شية 
�لرب�مج و�لبطوالت �لريا�شية ، باالإ�شافة �ىل 
�لريا�شي  �بوظبي  مل�شاعي جمل�س  ذلك دعمها 
�ملجتمعي  �ل��وع��ي  م�شتوى  رف��ع  على  وحر�شه 
باأهمية �لريا�شة للو�شول بنتاجات وخمرجات 

�جتماعية �يجابية .

لبطولة  �ملنظمة  �ملحلية  و�للجنة  �لفيفا  تنظم 
�شل�شلة   2013 �الإم���ار�ت  �شنة   17 �لعامل حتت 
من ور�س �لعمل بد�أت يوم �أم�س �الثنني وتنتهي 
يوم غد �خلمي�س ل�شركاء �لفيفا ملناق�شة متطلبات 
يف  �لعاملني  ك��اف��ة  م��ن  �ملنظمة  و�للجنة  �لفيفا 
تنظيم �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي ت��ق��ام يف دول���ة �الإم�����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف �شت مدن من 17 �أكتوبر �إىل 

8 نوفمرب.
�لفيفا،  ع���ن  �ل��ع��م��ل مم��ث��ل��ون  ور������س  وي��ح�����ش��ر 
�لر�شميون  و�ل�شركاء  �ملحلية،  �ملنظمة  و�للجنة 
�مل�����ش��ارك��ون يف �ل��ت��ح�����ش��ري الأك����رب ح����دث كروي 
�مل��ت��ح��دة يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�����ار�ت  دول���ة  ت�شت�شيفه 
تفتي�س  عمليات  عمل  ور����س  وت�شمل  ت��اري��خ��ه��ا. 

جتهيز�ت  من  و�لتحقق  �ملباريات،  �إقامة  الأماكن 
على  عامة  نظرة  و�ل��ق��اء  �ملعلومات،  تكنولوجيا 
عقد  �شيتم  ،ك��م��ا  للبطولة  �لتح�شري  عمليات 
�لت�شويقية  �الإعالم و�جلهات  لو�شائل  �جتماعات 
�لتي من �شاأنها �أن تعود بالفائدة على جميع من 
ي�شاركون يف تنظيم وتقدمي بطولة كاأ�س �لعامل 

لكرة �لقدم حتت 17 �شنة �الإمار�ت 2013.
ويف معر�س تعليقه على ور�س �لعمل، قال �شعادة 
حممد عبد�هلل بن بدوه، مدير �لبطولة: �ن هذه 
�لور�س تاأتي �شمن �شل�شلة من ور�س �لعمل �لتي 
لهذه  �ال�شتعد�د  �شياق  يف  �لفيفا  مع  ن�شت�شيفها 
ودورها  �لور�س  �همية هذه  �لبطولة م�شري� �ىل 
يف  و���ش��رك��ائ��ن��ا  �ملنظمة  �للجنة  �أع�����ش��اء  ج��م��ع  يف 

ينبغي  �ل��ت��ي  للكيفية  فهم  وت��ق��دمي  م��ع��اً  �لفيفا 
�ملعايري  م��ع  يتما�شى  مب��ا  �لبطولة  بها  ت��ق��ام  �أن 

�لدولية للفيفا .
كاأ�س  بطولة  م��ن  ع�شرة  �خلام�شة  �ل���دورة  تقام 
�شت مدن،  �شنة يف   17 �لقدم حتت  لكرة  �لعامل 
�أب��وظ��ب��ي، �ل��ع��ني، دب���ي، �ل��ف��ج��رية، �ل�شارقة  ه��ي 
يونيو  يف  للبيع  �لتذ�كر  وتطرح  �خليمة.  ور�أ���س 
�أك���رب �ملالعب  ت��ق��ام يف  م��ب��ار�ة   52 مل��ا جمموعه 
وهي:  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  يف  �لريا�شية 
�أب�����و ظ���ب���ي، و��شتاد  ز�ي�����د يف  ب���ن  ����ش��ت��اد حم��م��د 
يف  �لفجرية  وملعب  �خليمة،  ر�أ����س  يف  �الم����ار�ت 
و��شتاد  �ل�شارقة،  يف  �ل�شارقة  و��شتاد  �لفجرية، 

ر��شد يف دبي و��شتاد خليفة بن ز�يد يف �لعني.

جمل�س اأب�ظبي الريا�سي ينظم �سباق الق�ع 3 كيل� 
مرت يف 21 ماي� اجلاري 

الفيفا واللجنة املنظمة مل�نديال النا�سئني 
تنظمان ور�س عمل لك�ادرها
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�أنهت �للجنة �ملنظمة ل�شباق �لقفال 
لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما 
و�لذي ينطلق يوم �ل�شبت �ملقبل من 
جزيرة �شري بونعري باجتاه �شو�طئ 
�أك���رث من  �إىل  ت�شل  ومل�����ش��اف��ة  دب���ي 
�إج��ر�ء�ت ت�شجيل  51 ميال بحريا 
�ملحامل و�ل�شفن �مل�شاركة يف �ل�شباق 
�لكبري متهيد� لالنطالقة �ملرتقبة 
حيث و�شل �لعدد �إىل ما ي�شل �إىل 
100 �شفينة �شرت�شم لوحة تر�ثية 

ر�ئعة �ل�شبت.
ودعم  برعاية  �شنويا  �حل��دث  ويقام 
من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية 
�ل�شباق  وم��وؤ���ش�����س  �ل��ف��ك��رة  �شاحب 
�حلدث  ي�����ش��ل  ح��ي��ث   1991 ع���ام 
�إىل   2013 �حل���ال���ي���ة  دورت�������ه  يف 

حتمل  ك��ر���ش��ال��ة   23 رق���م  �لن�شخة 
�لعديد من �الأهد�ف و�ملعاين وتربز 
�الإمار�ت  و�شعب  ق��ادة  مدي مت�شك 
ب��امل��وروث��ات و�إح���ي���اء ح��ي��اة �أه��ل��ن��ا يف 
حياتهم  �رتبطت  و�ل��ل��ذي��ن  �ملا�شي 
ب��ال��ب��ح��ر ك��م�����ش��در �ل�����رزق و�خل���ري 

�لوفري.
ل�شباق  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  وت���ت���اب���ع 
�لتقارير  ك��ث��ب  ع���ن   23 �ل���ق���ف���ال 
وحالة  �جل��وي��ة  ب��االأر���ش��اد  �خلا�شة 
�ملقبلة  �الأي�����ام  �مل��ت��وق��ع��ة يف  �ل��ب��ح��ر 
وذل�����ك حت�����ش��ب��ا ل��ت��ق��ل��ب��ات �الأج������و�ء 
وعدم �الأ�شر�ر بالنو�خذة و�ملحامل 
يهم  �جلميع  و�ن  خا�شة  �مل�����ش��ارك��ة 
بونعري  �شري  جزيرة  �إىل  باالإبحار 
للم�شاركة  ��شتعد�د�  كاف  وقت  قبل 
�لبحري  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ك��رن��ف��ال  يف 

�لرت�ثي �لكبري.
وق��ال علي جمعة بن غليطة �ملدير 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ب��ال��وك��ال��ة م�����ش��رف عام 
ير�قب  �الإد�رة  جمل�س  �أن  �ل�شباق 
�لطق�س  وت���ق���ل���ب���ات  �جل������و  ح����ال����ة 
ي�شعي  ح���ي���ث  �مل���ا����ش���ي���ة  �الأي��������ام  يف 
توفري  ذل��ك  وق��ب��ل  �ل�شباق  الإجن���اح 
و�ل�شالمة  �الأم����ن  درج����ات  �أق�����ش��ي 
للمت�شابقني وهو �أمر دعا �إليه �شمو 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
ر�عي  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  نائب حاكم 

�حلدث يف �لكثري من �ملر�ت.
�للجنة  ع���ق���دت  �آخ������ر  ج���ان���ب  م����ن 
لل�شفن  �ل���ق���ف���ال  ل�����ش��ب��اق  �مل��ن��ظ��م��ة 
�ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما �جتماعا 
جمعة  علي  برئا�شة  �أم�����س  ي��وم  لها 
لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  غليطة  بن 

�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل����دويل  دب���ي 
وبح�شور  �ل�������ش���ب���اق  ع�����ام  م�������ش���رف 
حممد �شهيل �لعيايل ع�شو جمل�س 
�ل�شباقات  ع�����ام  م�������ش���رف  �الإد�رة 
�لرت�ثية وعدد من ممثلي �لدو�ئر 
�لوطنية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
�إىل  و�ح���دة جنبا  كيد  تعمل  و�ل��ت��ي 
وذل��ك لبحث  �ملنظمة  �للجنة  جنب 
�آخ������ر �ال�����ش����ت����ع����د�د�ت و�ل���ت���ط���ور�ت 

�ملحتملة يف �ل�شباق �لكبري.
عن  مندوبني  �الجتماع  يف  و���ش��ارك 
دب��ي هم:  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
�ل���ر�ئ���د ر�����ش���د ث����اين ح��م��د ممثال 
)���ش��رط��ة �مل������و�ين( و�ل����ر�ئ����د خالد 
و�الإنقاذ  �ل��ب��ح��ث  )ق�����ش��م  �إب��ر�ه��ي��م 
�الإد�رة �لعامة للعلميات( ومن جهاز 
و�ل�شو�حل  �ملن�شات �حليوية  حماية 

�ل����ر�ب����ع( �شابط  �ل�������ش���رب  )ق����ي����ادة 
عبد�هلل  فر��س  �أول  م��الزم  عمليات 
م���ب���ارك و���ش��اب��ط ع��م��ل��ي��ات م���الزم 
وح�شر  �مل��ر����ش��ده  عبيد  �حمد  �أول 
�الإد�رة  عن  ممثال  كذلك  �الجتماع 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع �مل���دين يف دب��ي كال 
من جمال �شلطان �لزعابي وحميد 
و�شارك  عي�شي  ووليد  عبد�لرحيم 
لالإعالم  دب��ي  موؤ�ش�شة  وف��د  كذلك 
عبد�خلالق  �لزميالن  �شم  و�ل��ذي 
بقناة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  م��دي��ر  �خل��م��ي�����س 
دبي �لريا�شية وعبد�هلل عبد�لعزيز 
�ل�شركال �مل�شرف �لعام على تغطية 

�حلدث.
ب���ن غليطة  و����ش��ت��ه��ل ع��ل��ي ج��م��ع��ة 
م�����ش��رف ع����ام ���ش��ب��اق �ل���ق���ف���ال 23 
ن��اق��ال حت��ي��ات رئي�س  ل �الج��ت��م��اع 

�إيل  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء 
ممثلي ومندوبي �لدو�ئر �حلكومية 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��وط��ن��ي��ة �مل�����ش��ارك��ة يف 
تنظيم و�إجن���اح �حل��دث م��وؤك��د� �نه 
خمتلف  بني  �جلهود  ت�شافر  ال  لو 
�جلهات ملا حتقق �لنجاح �لتنظيمي 
�ملتو��شل للحدث منذ تاأ�شي�شه عام 

.1991
خمتلف  �إيل  �جلزيل  �ل�شكر  ووج��ه 
�جل���ه���ات �مل��ت��ع��اون��ة الإجن������اح حدث 
�لن�شخة رقم 23 من �شباق �لقفال 
�لرت�ثي و�لذي �أ�شبح عيد� ينتظره 
�جلميع يف �الإم��ار�ت م�شيد� يف هذ� 
�ملتو��شل من قبل  بالتعاون  �الإط��ار 
مكتب  يف  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل�����ش��ئ��ون  �إد�رة 
�ليخوت  و�إد�رة  دبي  �شمو ويل عهد 
و�ل����ق����ي����ادة �ل���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دبي 

�ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  و�ل��ق��ي��ادة 
�مل���دين  ل���ل���دف���اع  �ل���ع���ام���ة  و�الإد�رة 
�ملظلة  �ل���ري���ا����ش���ي  دب�����ي  وجم���ل�������س 
دبي  يف  �لريا�شي  للن�شاط  �لر�عية 
لالإعالم  دب��ي  وموؤ�ش�شة  �الأم��ريي��ة 
�ال�شرت�تيجي  �ل�شريك  يف  ممثلة 
�لريا�شية  دب�����ي  �مل�������ش���اه���ري  ق���ن���اة 
وبلدية دبي وموؤ�ش�شة دبي خلدمات 
�الإ����ش���ع���اف وج�����دول ف��ع��ال��ي��ات دبي 
و�لتي  لالت�شاالت  �ل�شفا  و�شركة 
دبي  وهيلي  )�ل��رثي��ا(  خدمة  توفر 
�لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  وهيئة 
يف �ل�������ش���ارق���ة وج��م��ع��ي��ة �الإم�������ار�ت 
للغو�س جمموعة �الإمار�ت للبيئة.

ب���ن غ��ل��ي��ط��ة م���ع �حل�شور  ون��اق�����س 
ب��ت��ام��ني �شالمة  �ل��ك��ف��ي��ل��ة  �ل���ط���رق 
�مل��ت�����ش��اب��ق��ني و�ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى خط 

�شري �ل�شباق خا�شة و�نه يعترب من 
�إ�شافة  �لبحرية  �ل�شباقات  �أط���ول 
�إىل  ي�شل  ما  وم�شاركة  تو�جد  �إىل 
ت��ت��ج��م��ع يف  ����ش���وف  100 حم���م���ل 
قبالة  �ل�شبت  ي���وم  �ل��ب��د�ي��ة  نقطة 
لبد�ية  تاأهبا  بونعري  �شري  جزيرة 
ي�شل  ما  �ملحامل  و�شتقطع  �ل�شباق 

�إىل 51 ميال بحريا.
وق�����دم مم��ث��ل��و وم���ن���دوب���و �ل���دو�ئ���ر 
�ملتطلبات  �مل�������ش���ارك���ة  و�ل���ه���ي���ئ���ات 
�ل�شباق  بتاأدية مهامهم يف  �خلا�شة 
م�����ن �ج������ل ت����وف����ريه����ا ح���ي���ث �أك�����د 
وتعاونهم  ����ش��ت��ع��د�ده��م  ج��م��ي��ع��ه��م 
�إجناح  يف  �ملنظمة  �للجنة  مع  �لتام 
من  �لتعاون  �أي�شا  طالبني  �ل�شباق 
�مل�شاركني  و�لبحارة  �لنو�خذة  قبل 

يف �إجناح �لتظاهرة.

�لثقايف  �حل��م��ري��ة  ن����ادي  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�لريا�شي ب�شاالته �لريا�شية وفد� 
�لتابع  �ل�شارقة  �شباب  م��رك��ز  م��ن 
و�لريا�شة  لل�شباب  �لعامة  للهيئة 
�لثقايف  عجمان  ن���ادي  م��ن  ووف���د� 
�ل���ري���ا����ش���ي مل���م���ار����ش���ة ع�������دد� من 
�أروقته  يف  و�ل��ري��ا���ش��ات  �مل��ن��ا���ش��ط 

وذلك كال حدة .
وح��ظ��ي �ل��وف��د�ن خ��الل تو�جدها 
يف مر�فق نادي �حلمرية مبمار�شة 

�لبحرية  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  ع�����دد 
فعالياته  ����ش���م���ن  و�ل���ري���ا����ش���ي���ة 
و�لتي  �الجتماعي  �للقاء  لربنامج 
بهدف  �إبريل  �شهر  مطلع  �أطلقها 
و�ملر�كز  �لريا�شية  �الن��دي��ة  دع��وة 
�لريا�شات  كافة  ملمار�شة  �ل�شبابية 
و�لرب�مج يف �شاالت و�أروق��ة نادي 

�حلمرية .
ون����ظ����م����ت �ل����ل����ج����ن����ة �ل���ث���ق���اف���ي���ة 
�حلمرية  ب�����ن�����ادي  و�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة 

�لرب�مج  م���ن  و�����ش���ع���ة  جم��م��وع��ة 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي �ن���خ���رط فيها 
و�شملت  �جلهتني  م��ن  �مل�����ش��ارك��ون 
ت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ات ب��ح��ري��ة مبركز 
ن������ادي �حل���م���ري���ة �ل�������ش���اط���يء من 
�ل�شباحة  وم�������ه�������ار�ت  جت����دي����ف 
�مل�شاركة يف  بجانب  �مل��وج  و�ع��ت��الء 
ثقافية  وف��ع��ال��ي��ات  ري��ا���ش��ي  دوري 
وم�������ش���رح���ي���ة وت���رف���ي���ه���ي���ة الق����ت 
و��شتح�شانهم  �مل�����ش��ارك��ني  جت���اوب 

�لفعاليات  و�ن��ت��ق��اء  �لتنظيم  على 
بني  �الجتماعي  �لتقارب  وحتقيق 
�حلمرية  ن���ادي  ومنت�شبي  الع��ب��ي 
وب��ي��ن��ه��م ك��وف��د م���ن م��رك��ز �شباب 

�ل�شارقة ووفد من نادي عجمان.
وح���ر����ش���ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة من 
�ل����وف����دي����ن على  ت�����و�ج�����د  خ������الل 
�ك�����ش��اب��ه��م �ل���ع���دي���د م���ن �مل���ه���ار�ت 
�لرب�مج  م���ز�ول���ة  ع��ن��د  و�مل���ع���ارف 
�ملختلفة بجانب تنمية حب �لوطن 

�مل�شاركني من  و�النتماء يف نفو�س 
خالل �لتو��شل و�الحتكاك �لثقايف 
وتنمية  و�ل��ري��ا���ش��ي  و�الج��ت��م��اع��ي 
�الأن�شطة  �أه����د�ف  وف���ق  ق��در�ت��ه��م 
�لفر�غ  وق��ت  �شغل  م��ن  �لريا�شية 
وتنمية  بالفائدة  عليهم  يعود  مبا 

�اليجابيات.
�ل�شارقة  �شباب  مركز  وف��د  و�أ���ش��اد 
نهاية  يف  ع���ج���م���ان  ن������ادي  ووف������د 
و�الن�شطة  بالفعاليات  �ل��ربن��ام��ج 

نفو�شهم  يف  حققت  و�لتي  �ملنظمة 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ق��ي��م �أه��م��ه��ا غر�س 
�مل�شرتكني  ل��دى  �اليجابية  �لقيم 
�لرب�مج  خ����الل  م���ن  وت��دع��ي��م��ه��ا 
ب��ج��ان��ب م���ا �ك��ت�����ش��ب��وه م���ن غر�س 
تفعيل  خ���الل  م��ن  �الن��ت��م��اء  لقيم 
�لتطوعية  �ل����ث����ق����اف����ة  ب������ر�م������ج 
وحتقيق �أهد�ف �جتماعية ثقافية 
ت��رب��وي��ة م��ن خ��الل ب��ر�م��ج �للقاء 

�الجتماعي.

اجتماع ناجح مع الدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات الوطنية

100 �سفينة تبحر يف �سباق القفال 23 لل�سراعية 60 قدمًا
اللجنة املنظمة تراقب حالة البحر وتقارير الأر�ساد اجلوية
بن غليطة: نعمل على حتقيق مبداأ الأمن وال�سالمة دائمًا

نادي احلمرية ي�ست�سيف مركز �سباب ال�سارقة ونادي عجمان �سمن 
فعالياته لربنامج اللقاء االجتماعي

�ل��ث��ق��ايف �لريا�شي  �ل��ذي��د  ن���ادي  ه��ن��اأ 
�أ�شرة نادي �الإمار�ت ل�شعوده لدوري 
�مل��ح��رتف��ني ب��ع��د ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى درع 

دوري �لدرجة �الأوىل.
�لرفي�شا ع�شو جمل�س  �شلطان  وقام 
رئي�س  عن  ممثال  �لذيد  ن��ادي  �إد�رة 
ير�فقه  �الد�رة  جم��ل�����س  و�أع�������ش���اء 

نادي  مدير  �لعنزي  حمود  �لدكتور 
�إىل جمل�س  ورد  باقة  بتقدمي  �لذيد 
�إد�رة نادي �المار�ت ت�شلمها كال من 
عمر �إ�شماعيل م�شرف �لفريق �الول 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�شام�شي  ويحيى 
�إد�رة  �مل���زك���ي ع�����ش��و جم��ل�����س  وع��م��ر 
ن��ادي �الإم����ار�ت وذل��ك خ��الل �ملبار�ة 

�لتي جمعت �لطرفني و�أثنى �لرفي�شا 
على �الأد�ء �ملتميز �لذي قدمه فريق 
�المار�ت خالل مباريات �لدوري من 
ج��ان��ب��ه �أث��ن��ى ي��ح��ى �ل�����ش��ام�����ش��ي على 
ه���ذه �مل���ب���ادرة �ل��ت��ي ت���دل ع��ل��ى �لروح 
�إد�رة  ملجل�س  �شكره  وق��دم  �لريا�شية 

نادي �لذيد .

نادي الذيد يهنئ نادي االإمارات بدرع 
الدوري واملحرتفني 

االإ�سابة تبعد مي�سي ثلثة اأ�سابيع 
�علن نادي بر�شلونة �ال�شباين بان جنمه �الرجنتيني ليونيل مي�شي �شيغيب 
�ث��ر ��شابته يف فخذه  ت���رت�وح م��ن ��شبوعني �ىل ثالثة  مل��دة  �مل��الع��ب  ع��ن 

�المين.
و��شدر �لنادي �لكاتالوين �ملتوج باللقب �ملحلي قبل �يام قليلة، بيانا ��شار 
يف  بتمدد  ��شابته  �ثبتت  باال�شعة  لفحو�شات  خ�شع  �لالعب  �ن  �ىل  فيه 
��شابيع  ��شبوعني وثالثة  ي��رت�وح بني  و�ن غيابه  �لفخذ �المي��ن  ع�شالت 

عن �ملالعب.
وكان مي�شي ��شيب يف �لع�شلة �خللفية ل�شاقه �ليمنى يف �ملبار�ة �شد باري�س 
�شان جرمان يف دوري �بطال �وروبا يف مطلع ني�شان-�بريل �ملا�شي و�شارك 
�حتياطيا يف مبار�ة �الياب �شد فريق �لعا�شمة �لفرن�شية يف حني غاب عن 

مبار�ة �الياب �شد بايرن ميونيخ يف ن�شف �لنهائي.

احتفاالت جماهري �سان جرمان 
ت�س�ه �س�رة باري�س

�حر�زه  بعد  جرمان  �شان  باري�س  ن��ادي  جلماهري  �لعنيفة  �الحتفاالت  �شوهت 
�لعا�شمة  �لثالثة يف تاريخه �شورة  �لقدم للمرة  �لفرن�شي لكرة  �ل��دوري  لقب 
�الأول بعدما �حت�شد نحو  �م�س  �لعنف يف وقت متاأخر  �عمال  باري�س. ووقعت 
15 �لف متفرج ل�شان جرمان يف �شاحة تروكاديرو بالقرب من برج �يفل، لكنها 
ورمت  �لعا�شمة  قلب  يف  �ل�شياح  على  وهجوم  جاحمة  �حتفاالت  �ىل  حتولت 
كبري  ب�شكل  ت�شررت  �لتي  و�ملطاعم  �حل��ان��ات  على  دخانية  قنابل  �جلماهري 
خالل �ملو�جهات بني جماهري �شان جرمان �ملعروفة حتت ��شم �ولرت��س ونحو 
�شخ�شا   39 �لقب�س على  و�لقي  �شخ�شا بجروح   32 و��شيب  �شرطي.   800
�ثر �ال�شطر�بات. ونقلت �ل�شحف �ملحلية �ن عدد� من �ل�شياح ��شتهدف خالل 
�عمال �ل�شغب. و�لغيت جولة لالعبي �شان جرمان يف نهر �ل�شني وغادر �ع�شاء 

�لفريق على عجل �ملن�شة يف �شاحة تروكاديرو بدون توجيه خطاب للح�شود.
�ر تي �ل: هذ� يعطي  �لفرن�شية الذ�ع��ة  ل��ور�ن فابيو�س وزير �خلارجية  وقال 
�شورة مروعة لفرن�شا. يف �ال�شا�س �نا غا�شب وم�شمئز مثل كثري من �لنا�س. 

يجب �ن نكون �شارمني جد�، وحازمني جد� مع مثريي �ل�شغب .
و�شهدت �الحد�ث �حر�ق در�جة نارية وحتطيم و�جهات متجر، و�دت �ىل دعو�ت 

من حزب �ليمني ال�شتقالة وزير �لد�خلية مانويل فال�س.
ورد فابيو�س على هذه �لدعو�ت: مانويل فال�س هو وزير جيد للد�خلية .

وقال فال�س �ن �حتفاال لت�شليم �لكاأ�س �مام بلدية باري�س قد �لغي باال�شافة �ىل 
جميع �ملنا�شبات �لعامة �ملرتبطة بالنادي.

1 : جميع �ملظاهر�ت يف �الماكن �لعامة �ملرتبطة  وقال فال�س الذ�ع��ة �وروب��ا 
بباري�س �شان جرمان مل تعد ممكنة يف �ل�شاعات �ملقبلة .

�لذي ال يطاق وتعهد بان يجعل من �جلناة مثاال لباقي  بالعنف  وندد فال�س 
مرتكبي �لعنف و�جرب عدد من �ملطاعم على جادة �شانزيليزيه وبينها مطعم 
فوكيت�س �ل�شهري على �القفال يف وقت مبكر نتيجة �لعنف وقال فال�س: هاجم 
بع�س �ملئات من �الولرت��س، بينهم ممنوعون من دخول �ملالعب، مثريو �شغب، 
�شبان و�شكارى، هاجمو� �لنا�س و�ل�شحافيني وحطمو� و�جهات �ملتاجر وزجاج 

�ل�شيار�ت ل�شاعات عديدة .
و��شاف مفو�س �شرطة باري�س برنار بوكو �نه نظر لال�شطر�بات لن يتم منح 

باري�س �شان جرمان بعد �الن �ي موكب �حتفايل .
�شيقف  �ن��ه  �لثالثاء  دي��الوين  ب��رت��ر�ن  �ال�شرت�كي  باري�س  بلدية  رئي�س  و�ك��د 
�شان  �حتفاالت  ت�شويه  و غ�شبه من  ��شمئز�زه  �ل�شحايا وعرب عن  �ىل جانب 
جرمان: ب�شفتي رئي�س بلدية باري�س، �قف �ىل جانب �ل�شحايا ال زلت �شعيد� 
للقب �لدوري و��شفا لعدم �لتمكن من �الحتفال به بطريقة �شعبية يف �الماكن 
�لعامة . و��شاف ديالنوي: ينبغي �ن نكون �شادقني مبا يكفي للقول �ن تفادي 
ذلك كان ممكنا بطريقة و�حدة: من خالل حظر �ي �حتفال يتعلق بالتتويج 

حظر لو ح�شل لكان ت�شبب بانتقاد�ت كثرية .
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�لقاري  لقبه  �ح��ر�ز  عن  �النكليزي  ت�شل�شي  يبحث 
بعد  تاريخه  يف  �الوىل  للمرة  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ث��اين 
�لربتغايل  بنفيكا  يو�جه  عندما  م�شطرب،  مو�شم 
يف نهائي م�شابقة �لدوري �الوروبي يوروبا ليغ لكرة 
�لقدم �ليوم �الربعاء على ملعب �م�شرتد�م �رينا يف 

هولند�.
ل��ق��ب دوري �البطال  ت��ن��ازل ع��ن  �ل��ل��ن��دين  �ل��ف��ري��ق 
�لذي توج به �ملو�شم �ملا�شي للمرة �الوىل يف تاريخه 
ب��دوري �البطال  �ول فريق يتوج  بان ي�شبح  ويحلم 
)�و كاأ�س �الندية �الوروبية �لبطلة �شابقا( ثم يتبعه 
�ل��دوري �الوروب��ي )�و كاأ�س  يف �ملو�شم �لتايل بلقب 
�الحت��اد �الوروب���ي �شابقا(، وذل��ك بعد ف��وزه مرتني 
يف  �ي��اب��ا  و1-3  ذه��اب��ا   1-2 �ل�شوي�شري  ب��ال  على 

ن�شف �لنهائي.
ب��ني ف��ري��ق��ني حت���وال �ىل  �لنهائية  �مل���ب���ار�ة  وجت��م��ع 
يوروبا ليغ من دوري �البطال بعد �حتاللهما �ملركز 
�لثالث يف جمموعتيهما، وبني فريقني ي�شعيان �ىل 
تكر�ر ما حققه �تلتيكو مدريد �ال�شباين عام 2010 

حني فاز باللقب بعد �نتقاله من �مل�شابقة �الم.

وهذه �ملو�جهة �لثانية بني ت�شل�شي وبنفيكا �للذين 
����ش��ط��دم م�����ش��اره��م��ا �مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي يف �ل����دور ربع 
�لنهائي من دوري �البطال، وخرج �لفريق �للندين 
فائز� ذهابا 1-�شفر و�يابا 2-1 يف طريقه للتخل�س 
و�لفوز  �لنهائي  ن�شف  يف  �ال���ش��ب��اين  بر�شلونة  م��ن 

باللقب على ح�شاب بايرن ميونيخ �الملاين.
�لتاأهل  على  بال�شر�ع  حمليا  �كتفى  �ل��ذي  ت�شل�شي 
�ىل دوري �بطال �وروب��ا �ملو�شم �ملقبل، بعد خروجه 
من �ل��دور �الول ل��دوري �البطال، �شيكون على بعد 
�ن  م��ن  �لتمديد(  يح�شل  مل  ح��ال  )يف  دقيقة   90
�الوروبية  بااللقاب  يتوج  فقط  فريق  ر�ب��ع  ي�شبح 
�لثالثة بعد يوفنتو�س �اليطايل و�ياك�س �م�شرتد�م 
�شابقا  ت��وج  �ذ  �المل���اين،  ميونيخ  وب��اي��رن  �لهولندي 
ريال  على   1971 عامي  �الوروبية  �لكوؤو�س  بكاأ�س 
�الملاين  �شتوتغارت  على  و1998  �ال�شباين  مدريد 
��شافة �ىل دوري �البطال �لعام �ملا�شي على ح�شاب 
بايرن، علما بانه خ�شر نهائي دوري �البطال 2008 
�مام مو�طنه مان�ش�شرت يونايتد بركالت �لرتجيح.

�قالة  ب��ع��د  م�شطربا  مو�شما  ع��ا���س  ت�شل�شي  ل��ك��ن 

ماتيو  دي  روب�����رت�����و  �الي�����ط�����ايل  مل����درب����ه  م���ب���ك���رة 
�ملحبوب  غري  بينيتيز  ر�ف��اي��ل  �ال�شباين  و��شتقد�م 
بينيتيز  خالف   ، �ملو�شم  نهاية  حتى  �جلماهري  من 
�لرو�شي  �مللياردير  �شفينة  بتقومي  وجنح  �لتوقعات 
�الن  �الزرق  �لفريق  فيحتل  �بر�موفيت�س،  روم���ان 
�البطال  دوري  �ىل  للتاأهل  �ل�شامن  �لثالث  �ملركز 

وبات على بعد خطوة من �لتتويج �لقاري.
وكتب �ال�شباين خو�ن ماتا العب و�شط ت�شل�شي على 
مدونته: نحن نلعب �شد بنفيكا، فريق تاريخي يف 
�وروبا، �شيكون من �ل�شعب �لفوز عليه، كما الحظنا 

�ملو�شم �ملا�شي يف دوري �البطال .
باولو  �ن  ف�شحيح  برتغالية،  نكهة  ت�شل�شي  وميلك 
ف���ريي���ر� وه���رني���ك���ي ه���ي���الري���و ل��ي�����ش��ا م���وؤث���ري���ن يف 
�لت�شكيلة، �ال �ن �شبح �ملدرب جوزيه مورينيو ال يز�ل 
�ىل  باال�شافة  �ملا�شي،  �لعقد  منت�شف  منذ  خميما 
لويز  ود�فيد  ر�مريي�س  �لرب�زيليني  �لفريق  ركني 

�لقادمني من بنفيكا بالذ�ت.
ويخيم �شبح مورينيو على بينيتيز، يف ظل �ل�شائعات 
يو�جه  �ل��ب��ل��وز حيث  �ىل  ع��ودت��ه  ع��ن  تتحدث  �ل��ت��ي 

م�شكالت حاليا يف ريال مدريد �ال�شباين.
�ما بينيتيز �ملتوج مع فالن�شيا باللقب عام 2004، 
�لدوري  لقب  م��درب يحقق  ث��اين  ي�شبح  �ن  فينوي 
�الوروب����������ي م���رت���ني م����ع ف���ري���ق���ني خم��ت��ل��ف��ني بعد 

�اليطايل جوفاين تر�باتوين.
وبحوم �ل�شك حول م�شاركة قلب �لدفاع جون تريي 
و�ملهاجم �لبلجيكي �ملتاألق �دين هاز�ر ال�شابتهما يف 

مبار�ة ��شتون فيال �الخرية يف �لربميري ليغ.
وك��ان ت��ريي غ��اب عن نهائي دوري �الب��ط��ال �ملو�شم 
�مل��ا���ش��ي الي��ق��اف��ه، م��ا �ع��ت��ربه زميله الع��ب �لو�شط 
��شبح  ر�ئ��ع��ة  �ل��ذي يعي�س مرحلة  ف��ر�ن��ك الم��ب��ارد 
فيها �ف�شل هد�ف يف تاريخ �لنادي )203 �هد�ف(، 
بانه �شربة موؤملة لتريي: �نا م�شتاء من �جله الين 
�عرف مدى تاأثره لغيابه عن �لنهائي �الخري، لكن 

رغم ذلك جاء ودعم �لفريق بقوة .
م���ن ج��ه��ت��ه، ع���و����س ب��ن��ف��ي��ك��ا، ب��ط��ل ك���اأ����س �الندية 
و1962،   1961 عامي  مرتني  �لبطلة  �الوروبية 
�شفر-1  �ل��رتك��ي  فرنبغ�شه  �م���ام  ذه��اب��ا  خ�����ش��ارت��ه 
حارما  �لنهائي  ن�شف  يف   1-3 �ي��اب��ا  عليه  ب��ال��ف��وز 

�ياه من بلوغ �لنهائي �لقاري �الول يف م�شريته، ما 
�شمح له بالتاأهل �ىل �لنهائي للمرة �لثانية بعد عام 

1983 عندما خ�شر �مام �ندرخلت �لبلجيكي.
يف  �لثاين  بنفيكا  لتتويج  م�شرحا  �م�شرتد�م  وكانت 
1962 �مام ريال مدريد �ملدجج  �مل�شابقة �الم عام 
بالنجوم، لكن مذذ�ك �لوقت مل يذق �لن�شر �الحمر 
 6 يف  خ�شر  �ذ  ق��اري��ة،  م�شابقة  �ي  يف  �ل��ف��وز  ط��ع��م 
�مام ميالن  23 عاما  مباريات نهائية، �خرها قبل 

�اليطايل 1-0 يف نهائي كاأ�س �الندية �لبطلة.
ويخو�س بنفيكا �للقاء بعد خ�شارة موؤملة ويف �لوقت 
�ل�شبت   1-2 بورتو  �لتاريخي  غرميه  �م��ام  �لقاتل 
�ملا�شي يف �لدوري �ملحلي، ليلحق به �الخري �خل�شارة 
�الوىل وينتزع منه �ل�شد�رة بفارق نقطة يتيمة قبل 

مرحلة على نهاية �لدوري.
كان �مل�شهد موؤثر� للغاية عندما �قتن�س �لرب�زيلي 
در�غاو  ملعب  على  �لفوز  هدف  بورتو  بديل  كلفني 
على  جي�شو�س  ج���ورج  بنفيكا  م���درب  ب��ع��ده��ا  فجثا 
رك��ب��ت��ي��ه غ���ري م�����ش��دق وم��ت��ل��ق��ي��ا ���ش��رب��ة ق��ا���ش��ي��ة يف 
الننا  علينا،  �شعبة  حل��ظ��ة  �ن��ه��ا  �ل�����دوري:  م�����ش��رية 

�خل�شارة  وه���ذه  نهائية  م��ب��ار�ة  �الرب��ع��اء  �شنخو�س 
كانت موؤملة .

�علم  لكني   ،1954 ع��ام  ول���دت  جي�شو�س:  وت��اب��ع 
بال�شور  ذل��ك وه��و موثق  ق��ر�أت  �لنادي الين  تاريخ 

ومبلعب �لنادي .
و�ع��ت��رب �مل����درب �ل�����ش��وي��دي �مل��خ�����ش��رم زف���ن غور�ن 
)خالل  �شابقا  بنفيكا  على  ����ش��رف  �ل��ذي  �ريك�شون 
كا�س  ونهائي   1990 �البطال  كاأ�س  نهائي  خ�شارة 
1983( و�خلبري يف ك��رة �لقدم  �الحت��اد �الوروب���ي 
�النكليزية )درب منتخب �نكلرت� ومان�ش�شرت �شيتي 
�ل��ف��ري��ق �ل��ربت��غ��ايل موهوب  ���ش��ي��ت��ي(، �ن  ول��ي�����ش��رت 
�كرث من �لناحية �لفنية على رغم �متالك ت�شل�شي 

ت�شكيلة متو�زنة للغاية .
�و�شكار  �لبار�غوياين  �لهد�ف  على  بنفيكا  ويعتمد 
ورودريغو  ليما  �لرب�زيليني  و�ملهاجمني  كاردو�شو 
�شالفيو  �دو�ردو  �الرج��ن��ت��ي��ن��ي��ون  �ل��و���ش��ط  والع��ب��ي 
�ل�شاب  و�لهولندي  �ميار  وبابلو  غايتان  ونيكوال�س 
�وال جون و�ل�شربي نيمانيا ماتيت�س. و�شيقود �حلكم 

�لهولندي بيورن كويربز )40 عاما( �لنهائي.

ت�سيــل�ســـي وبنفيكــــا بنهائـــي مثيـــــر يف ي�روبـــــا ليغ اليـــــــــ�م

بانه  �النكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  ن��ادي  �علن 
مان�شيني  روب���رت���و  �الي���ط���ايل  م���درب���ه  �ق����ال 
و��شدر �لنادي بيانا جاء فيه يعلن مان�ش�شرت 
مان�شيني  روب��رت��و  �ق��ال��ة  ع��ن  ب��اأ���ش��ف  �شيتي 
فقد  �شيتي  وكان  للفريق  من من�شبه مدربا 
�للدود  ج���اره  مل�شلحة  الن��ك��ل��رت�  بطال  لقبه 
مان�ش�شرت يونايتد هذ� �ملو�شم، قبل �ن ي�شقط 
ويغان �شفر-1  �م��ام  �نكلرت�  كاأ�س  نهائي  يف 

�ل�شبت �ملا�شي.

�ل��رغ��م م��ن �جل��ه��ود �لتي  وت��اب��ع �لبيان على 
�لنادي  يتمكن  مل  �جل��م��ي��ع،  قبل  م��ن  ب��ذل��ت 
با�شتثناء  �ملو�شم  خ��الل  �ه��د�ف��ه  حتقيق  م��ن 
�لتاأهل �ىل دوري �بطال �وروبا �ملو�شم �ملقبل 
. و��شاف مل يكن �لقر�ر �شهال على �الطالق 
لكنه  �د�رت���ه  وجمل�س  رئي�شه  �ل��ن��ادي،  مل��ال��ك 
�لعمل  منهج  �لنظر يف  �ع���ادة  �ط���ار  ي��ات��ي يف 
لروبرتو  و�ح��رت�م��ا  �الخ���رية  �ل�شائعات  �ث��ر 

وم�شاهماته �لكبرية للنادي .

و�و�شح �لبيان نريد مقاربة خمتلفة جلميع 
�ل�شبب  ولهذ�  �لنادي،  يف  �لقدم  كرة  جو�نب 
ملو�شم  بالبحث عن مدرب جديد  �لقر�ر  كان 

. 2014-2013
�ملبار�ك  خ��ل��دون  �ل�شيخ  �ل��ن��ادي  رئ��ي�����س  �م���ا 
من  نف�شه،  عن  يتحدث  روبرتو  �شجل  فقال 
دون �دن����ى ���ش��ك ل��ق��د ح��ظ��ي ب��ح��ب و�ح����رت�م 

�ن�شار �لنادي .
و��شاف لقد قام مبا وعد به وحقق �اللقاب 

��شتلم  مان�شيني  وكان   . للفريق  و�لنجاحات 
خلفا   2009 ع��ام  �شيتي  مان�ش�شرت  تدريب 
للويلزي م��ارك هيوز وق��اده �ىل �ح��ر�ز كاأ�س 
2011، و�ل������دوري �مل��ح��ل��ي يف  �ن��ك��ل��رت� ع���ام 
 44 د�م  �للقب  ع��ن  بعد �شيام  �ل��ت��ايل  �ل��ع��ام 
كان  �ملو�شم  هذ�  �لفريق  م�شتوى  لكن  عاما. 
خميبا ل��الم��ال. وال �شك ب��ان �خل��روج �ملبكر 
ل�شيتي من �لدور �الول للعام �لثاين يف دوري 
�بطال �وروبا �شاهم كثري� يف �قالة مان�شيني 

بع�س  �ت����خ����اذ  يف  ت��خ��ب��ط��ه  �ىل  ب���اال����ش���اف���ة 
�لقر�ر�ت �الد�رية و�لتكتيكية.

�لت�شيلياين  �ال�شباين،  ملقة  م��درب  ويعترب 
خلالفة  �ملر�شحني  �ب��رز  بيليغريني  مانويل 
نفى  �الخ���ري  �ن  م��ن  �ل��رغ��م  ع��ل��ى  مان�شيني 
بانني  قاطعا  نفيا  �ن��ف��ي  بقوله  ذل��ك  مت��ام��ا 
��شبحت �ملدرب �جلديد ملان�ش�شرت �شيتي. مل 

�وقع �ي �تفاق مع �ي كان .
�لكبرية  �الن��دي��ة  ك��ون  بالفخر  ��شعر  وت��اب��ع 

ت���رغ���ب يف �حل�������ش���ول ع��ل��ى خ���دم���ات���ي لكني 
معه  �ت��ف��اق  ول���دي  ملقة  م��ع  بعقد  م��رت��ب��ط 
ب��اال �تكلم م��ع �ي ن��اد �خ��ر وب��ال��ت��ايل مل يتم 
و�شيتوىل  �الن  ح��ت��ى  ن����اد  �ي  م���ع  �الت����ف����اق 
م�شوؤولية  ك��ي��د  ب���ر�ي���ن  م��ان�����ش��ي��ن��ي  م�����ش��اع��د 
�ال�شر�ف على �لفريق يف مبار�تيه �ملتبقيتني 
يف �لدوري �النكليزي �ملمتاز ورمبا يف مبار�ته 
�لودية �شد ت�شل�شي �و�خر �ل�شهر �حلايل يف 

�لواليات �ملتحدة.

مان�س�ستـــر �سيتــــي يقــيـــل مدربــــه مان�سينـــــــــــي 

�أع��ل��ن م��رك��ز دب��ي �ل��ت��ج��اري �لعاملي 
�ل�����دورة �لثالثة  ب���دء ف��ع��ال��ي��ات  ع��ن 
�حلدث   ، للريا�شة  دب��ي  ع��امل  م��ن 
على  �الأ���ش��خ��م  �ل�شيفي  �لريا�شي 
�الأو�شط  �ل�����ش��رق  منطقة  م�شتوى 
�ملغلقة،  �ل��ق��اع��ات  د�خ��ل  يقام  �ل��ذي 
وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م���ع جم��ل�����س دبي 
�لريا�شي، وموؤ�ش�شة دبي للفعاليات 
و�ل����رتوي����ج �ل���ت���ج���اري وب���دع���م من 
وبلدية  دب��ي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
و�ملو��شالت  �ل���ط���رق  وه��ي��ئ��ة  دب����ي 

وهيئة كهرباء ومياه دبي.
وي�شهد عامل دبي للريا�شة هذ� �لعام 
جناح  على  �ع��ت��م��اد�ً  ملحوظاً  من���و�ً 
�لدور�ت �ل�شابقة �إذ ي�شم جمموعة 
�لريا�شية  �الأل�����ع�����اب  م����ن  ك���ب���رية 
و�لفعاليات �لرتفيهية جلميع �أفر�د 
�لتي مت ت�شميمها لتت�شدر  �الأ�شرة 
�لفعاليات �ملقامة يومياً مبركز دبي 
من  �لفرتة  خالل  �لعاملي  �لتجاري 
�أغ�شط�س،   21 وح��ت��ى  ي��ون��ي��و   21
وحتى  �شباحاً  �لثامنة  �ل�شاعة  من 
منت�شف �لليل، و�شوف متتد �شاعات 
�ملبارك  رم�شان  �شهر  خالل  �لعمل 
ح��ت��ى �ل�����ش��اع��ة �ل��ث��ال��ث��ة م���ن �شباح 

�ليوم �لتايل.
وباالإ�شافة �إىل ذلك، �شتقام مباريات 
مثرية يف كرة �لقدم للمحرتفني يف 
�ل�شاالت  ق���دم  ل��ك��رة  دب���ي  ب��ط��ول��ة 
بقاعة �ل�شيخ ر��شد يف �لفرتة من 2 
�إىل 6 يوليو، وي�شارك فيها عمالقة 

كرة �لقدم �لدوليني و�ملحليني.
للريا�شة  دب����ي  ع����امل  ��م��م  ���شُ وق����د 
على  و�ل��ز�ئ��ري��ن  �ملقيمني  لت�شجيع 
ممار�شة �الأن�شطة �لريا�شية خالل 
ف�شل �ل�شيف عرب ممار�شة �لعديد 
�لقدم  ككرة  �لريا�شية  �الألعاب  من 

و�ل�شلة و�لطائرة و�لرجبي و�لتن�س 
�الأ����ش���رت�ل���ي���ة، وتن�س  �ل���ق���دم  وك����رة 
�لطاولة، و�لتزلج وتدريبات �للياقة 
�حلدث  وي�شهد  و�جل���ري،  �لبدنية 
�شيفية  ت��دري��ب  مع�شكر�ت  �إق��ام��ة 
هذ�  كل  �إىل  وباالإ�شافة  لالأطفال، 
فاإن عامل دبي للريا�شة يقدم الأول 
�لري�شة  وت��ن�����س  �ال����ش���ك���و�����س  م����رة 

و�لدر�جات. 
وتعليقاً على �نطالق �لدورة �لثالثة 
�أح���م���د �خلاجه  ق����ال  م���ن �حل�����دث 
قاعات  �إد�رة  �أول  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
�مل��ع��ار���س و�مل����وؤمت����ر�ت مب��رك��ز دبي 
�ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي: ي�����ش��رن��ا تقدمي 
ريا�شات جديدة ومثرية بعامل دبي 

نويل  فنحن   ، �ل��ع��ام  ه��ذ�  للريا�شة 
�هتماماً خا�شاً باحلدث �لذي ُيلبي 
من  �لريا�شة  ممار�شي  �حتياجات 
ب��دب��ي وزو�ره������ا، وكذلك  �مل��ق��ي��م��ني 
و�للياقة  بال�شحة  �لعناية  لتعزيز 
�ل��ب��دن��ي��ة و�ل��رتف��ي��ه جل��م��ي��ع �أف����ر�د 
ن�شتمر  و���ش��وف  و�أ����ش���اف:  �الأ����ش���رة 
�مل���ر�ف���ق  �أرق�������ى  �ال����ش���ت���ث���م���ار يف  يف 
�لريا�شية وتكوين �ل�شر�كات رفيعة 
و�ل�شغار  �لكبار  الجتذ�ب  �مل�شتوى 
�لريا�شة  مل���م���ار����ش���ة  و�ل����ع����ائ����الت 
و�الأن�شطة �لرتفيهية �الأخرى، كما 
�شركائنا  مع  بالعمل  ف��خ��ورون  �إننا 
عاماً  للريا�شة  دب��ي  ع��امل  ليحقق 

�آخر من �لنجاح .

للريا�شة  دب��ي  ع��امل  م�شاحة  تبلغ 
مربع  م���رت   28،000 م���ن  �أك�����رث 
ويقام  �ل���د�خ���ل���ي���ة،  �مل�����ش��اح��ات  م���ن 
�لعاملي  �ل���ت���ج���اري  دب�����ي  م���رك���ز  يف 
بقاعات �ل�شيخ �شعيد 1 و 2، و�أرينا 
دبي  ع��امل  م  وي�شُ �لتجاري.  �ملركز 
باحلجم  م����الع����ب   8 ل���ل���ري���ا����ش���ة 
لكرة  �لعاملية  و�ملقايي�س  �لطبيعي 
و�ل�شباعية  �خل���م���ا����ش���ي���ة  �ل����ق����دم 
�الأ�شرت�لية،  �لقدم  وك��رة  و�لرجبي 
وملعب  �لري�شة  لتن�س  مالعب  و3 
لالأ�شكو��س،  وملعباً  �لطائرة  للكرة 
للتن�س  و�ثنان  �ل�شلة،  لكرة  و�ثنان 
�ال�شتخد�مات،  م���ت���ع���دد  وم���ل���ع���ب 
وحم���اك���ي���ات ل����رك����وب �ل�����در�ج�����ات، 

وق����اع����ة   BMX �ل��������  ودر�ج�������������ات 
�أرقى م�شتوى،  �لبدنية على  للياقة 
وم�����ش��م��ار ل��ل��ج��ري ب���ط���ول 660 
مدرجات  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  م������رت�ً، 
متفرج،   1،400 جل��ل��و���س  ت��ت�����ش��ع 
 12 �لرتفيهية  �ملنطقة  ت�شم  كما 
طاوالت  و6  �لطاولة  لتن�س  طاولة 
�لقدم  ل��ك��رة  ط����اوالت  و6  ب��ل��ي��اردو 

)بيبي فوت(.
ومت��ا���ش��ي��اً م���ع ه����دف جم��ل�����س دبي 
ريا�شية  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  يف  �ل��ري��ا���ش��ي 
�شاملة تلبي متطلبات �ملجتمع فاإن 
عامل دبي للريا�شة يقدم للمقيمني 
�لريا�شة  مل��م��ار���ش��ة  وج��ه��ة  و�ل�����زو�ر 
م�شتوى  ورف����ع  �مل���ه���ار�ت  ول��ت��ن��م��ي��ة 

ومن  �ل�شيف  ف�شل  خ��الل  �للياقة 
ف���اإن عامل  �أك���رث �شحة  �شباب  �أج���ل 
مع  �ل�شر�كات  يقيم  للريا�شة  دب��ي 
�ملحرتفة  �لريا�شية  �الأك��ادمي��ي��ات 
و�ملوؤ�ش�شات  و�الأن�����دي�����ة  �ل�����ر�ئ�����دة 
�لريا�شية �لبارزة ومدربي �لريا�شة 
ل��ت��ق��دمي جت��رب��ة متميزة  �ل��ع��امل��ي��ني 
للجميع بدء�ً من ممار�شي �لريا�شة 
بالالعبني  و�ن����ت����ه����اًء  م�����رة  الأول 

�ملحرتفني و�مل�شاهدين.
�لثالثة  �ل���دورة  �نطالق  ومبنا�شبة 
ل��ع��امل دب���ي ل��ل��ري��ا���ش��ة ق���ال دكتور 
ع��ام جمل�س  �أم���ني  �ل�شريف  �أح��م��د 
متحم�شون  ن��ح��ن  �ل��ري��ا���ش��ي:  دب���ي 
ل��ل��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز دب���ي �لتجاري 

للريا�شة  دبي  عامل  الإقامة  �لعاملي 
م��رة �أخ���رى، فقد ق��دم ه��ذ� �حلدث 
عاملية  م���ر�ف���ق  دب����ي  ل��ل��م��ق��ي��م��ني يف 
�ملعد�ت  ب���اأح���دث  �مل�����ش��ت��وى جم��ه��زة 
لتعزيز  �ملدربني  و�أ�شهر  �لريا�شية 
�ل���ث���ق���اف���ة �ل���ري���ا����ش���ي���ة يف دب������ي . 
�لو��شعة  �لت�شكيلة  �إن  و�أ�����ش����اف: 
و�الإمكانات  �لريا�شات  خمتلف  من 
مركز  يف  �ملغلقة  للقاعات  �لكبرية 
ت�شمن  �ل���ع���امل���ي  �ل����ت����ج����اري  دب������ي 
�مل�شاركني  جميع  ينا�شب  ما  تو�فر 
يلبي  م�����ا  �أع�����م�����اره�����م،  مب���خ���ت���ل���ف 
كما  �لريا�شية،  �ملجتمع  �حتياجات 
للريا�شة  دب��ي  ع��امل  ح��دث  ي�شاعد 
�ل�شباب على معرفة قدر�ت �ل�شباب 

�أي  وتنمية مهار�تهم يف  �حلقيقية، 
ريا�شة يريدو� �مل�شاركة فيها، ولهذ� 
مع  �مل�����ش��ت��م��ر  للعمل  نتطلع  ف��اإن��ن��ا 
مركز دبي �لتجاري �لعاملي لتقدمي 
للريا�شة  دب��ي  ع��امل  دور�ت  �أح���دث 

و�كرثها �إثارة .
�ملدير  �شهيل،  حممد  ليلى  وق��ال��ت 
للفعاليات  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�أ�شبح  ل��ق��د  �ل��ت��ج��اري:  و�ل���رتوي���ج 
عامني  خ��الل  للريا�شة  دب��ي  ع��امل 
ف����ق����ط م������ن �ن����ط����الق����ت����ه �إح��������دى 
�لرئي�شية  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �ل���وج���ه���ات 
خا�شة  �ل�������ش���ي���ف،  خ�����الل  دب�����ي  يف 
للعائالت  مثالياً  خ��ي��ار�ً  يقدم  و�أن��ه 
و�الأفر�د �لذين يرغبون يف ممار�شة 
لة بعيد�ً  ن�شاطاتهم �لريا�شية �ملف�شّ
�شر�كتنا  �إن  �ل�����ش��ي��ف.  ح����ر�رة  ع��ن 
مركز  م��ع  �ملتميزة  �ال�شرت�تيجية 
وجهة  خلقت  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي 
�الأول،  �ل��ط��ر�ز  من  �شيفية  عائلية 
ع����امل مده�س  خ��ا���ش��ة م���ع وج�����ود 
وع���امل دب���ي ل��ل��ري��ا���ش��ة حت��ت �شقف 
هذه  ت�شتقطب  �أن  ون��ت��وق��ع  و�ح���د، 
ومتنوعة  و��شعة  �شريحة  �لوجهة 
�ل�شيف  و�ل�شياح خالل  �ل��زو�ر  من 
دبي  �شيعزز من مكانة  �ل��ق��ادم، مما 
�لعائلية يف  لل�شياحة  ر�ئدة  كوجهة 

�ملنطقة و�لعامل . 
�أبو�به  ل��ل��ري��ا���ش��ة  دب���ي  ع���امل  يفتح 
�شباحا  �لثامنة  �ل�شاعة  من  يوميا 
وح��ت��ى �ل��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة م���ن �شباح 
�أم������ا خ�����الل �شهر  �ل����ت����ايل،  �ل����ي����وم 
رم�شان فيمتد حتى �ل�شاعة �لثالثة 
برعاية  ويقام هذ� �حلدث  �شباحاً. 
�إك�ش�شو�ر�ت  و  م�شايف  مياه  و  �مل��ازن 
�إربان  و  كو�نتا  و  بولي�س  و���ش��اع��ات 

جري و و�ريور و زووم . 

اأن�سطة ريا�سية وترفيهية جديدة يف اأكرب حدث ريا�سي يقام داخل القاعات املغلقة يف ال�سرق الأو�سط 

الدورة الثالثة من عامل دبي للريا�سة تنطلق 21 ي�ني� يف مركز دبي التجاري العاملي



قطيع من البقر يقتل رجًل 
قتل قطيع من �لبقر رجاًل يف �ل�شتينات من �لعمر دو�شاً بحو�فره، و�أ�شاب 
ويلت�شاير  مبقاطعة  قرية  يف  يتنزهان  كانا  بينما  خطرية،  بجروح  �شقيقه 
�إىل  توجهو�  م�شعفني  �إن  �م�س  نيوز(  )�شكاي  �شبكة  وقالت  �لربيطانية. 
�إ�شعاف، حيث عرثو�  و�شيارة  �حل��ادث مبروحيتني  فيه  وقع  �ل��ذي  �حلقل 

على رجل ميت، وقامو� بنقل �شقيقه �إىل �مل�شت�شفى للعالج.
تويف  �لرجل  �أن  �أك��دت  ويلت�شاير  �ال�شعاف يف مقاطعة  �أن خدمة  و�أ�شافت 
نتيجة �إ�شابته بجروح بليغة يف �ل�شدر بحو�فر �لبقر، و�أن جروح �شقيقه ال 

تهّدد حياته، ومت نقلته �إىل م�شت�شفى مبدينة بري�شتول.
و�أ�شارت �إىل �أن �لرجل �جلريح يخ�شع للعالج �الآن من ك�شور يف �الأ�شالع 

وثقب يف �لرئة.
وقامت �شرطة مقاطعة ويلت�شاير على �إثر �حلادث بنقل قطيع �لبقر �إىل 

حقل �آخر، و�أكدت باأنه ال ي�شّكل �أي تهديد الأفر�د �جلمهور.

تغريدة  األف   19
من معجب لتي�سدايل 

للنجمة  �أر�شل  معجب  هوية  ملعرفة  حتقيقاً  �الأمريكية  �ل�شرطة  فتتحت 
كان  �إذ�  ما  ولتحديد  تغريدة،  �أل��ف   19 نحو   ، تي�شد�يل  �آ�شلي  �الأمريكية، 
ميثّل خطر�ً حقيقياً عليها. ونقل موقع )تي �إم زي( �الأمريكي عن م�شادر 
�أن  بعد  حتقيقاً،  فتتحت  �أجنل�س  لو�س  �شرطة  �أن  �الأمريكية  �ل�شرطة  يف 
�أر�شل معجب باآ�شلي لها 18 �ألفاً و888 تغريدة تعود �إىل ت�شرين �لثاين-

نوفمرب 2012.
و�أ�شارت �مل�شادر �إىل �أن �لتغريد�ت خميفة، يبدو فيها مر�شلها وكاأنه على 
عالقة وثيقة بها. ومن �لتغريد�ت �لتي �أر�شلها، لن �أخ�شرك حبيبتي حتى 

بعد 20 عاماً، و�شتبقني �شديقتي �ملف�شلة �إىل �الأبد .
و�أ�شافت �مل�شادر �أن �مل�شتبه به ح�شر موؤخر�ُ �إىل منزل �آ�شلي، غري �أنها مل 

حتدد ما �إذ� كان حتدث معها �أو �قرتب منها.
و�أ�شارت �إىل �ن �ل�شرطة حددت م�شتبهاً به، وتتطلع قدماً ال�شتجو�به ملعرفة 

ما �إذ� كان ي�شكل خطر�ً حقيقياً على تي�شد�يل.
�شكول  �لغنائي هاي  �لفيلم  دوره��ا يف  بعد  تي�شد�يل )27 عاماً(  و��شتهرت 
�ألبومني  �إنتاجها  �إىل  �إ�شافة   ،)High School Musical( ميوزيكال 
بالجور  غيلتي  و   )Headstrong( هيد�شرتونغ  ب��ع��ن��و�ن،  مو�شيقيني 

.)Guilty Pleasure(
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هاري يتعلم
 كرة القدم االأمريكية 

تلقى �الأم��ري ه��اري، �مل�شنف ثالثاً 
يف  در�شاً  �لربيطاين،  �لعر�س  على 
كرة �لقدم �الأمريكية و�أفاد موقع 
بيبول �الأمريكي �ن �الأم��ري هاري 
�أكادميية  �إىل  ت��وج��ه  ���ش��ن��ة(   28(
�شالح �جلو �الأمريكي يف كولور�دو 
�إط��ار جولته �الأم��ريك��ي��ة، حيث  يف 
لعب  كيفية  يف  مكثفاً  در���ش��اً  تلقى 

كرة �لقدم �الأمريكية.
و��شارت �إىل �نه �ن�شم �ىل 10 �أفر�د 
من فريق �ل�شقور باالأكادميية يف 

مبار�ة كرة قدم، �أقيمت للت�شلية.
و�ع���������رتف �الأم���������ري �ل���ربي���ط���اين 
ومازح  �للعبة،  ه��ذه  يجيد  ال  باأنه 
ترمى  �ل��ك��رة  ك��ان��ت  �إن  م��ت�����ش��ائ��اًل 

باليد �و تركل بالقدم.
وتعلم �الأمري هاري تقنيات �للعبة، 
عر�شاً  م�شجعني  ف��ري��ق  �أق���ام  كما 
له  و�لتقطت  �ي�شاً  هو  فيه  �شارك 

�شور معه.
يقوم  ه���اري  �الأم���ري  �ن  �إىل  ي�شار 

بزيارة �إىل �أمريكا ت�شتمر 6 �أيام.

�سيدة تتح�ل اإىل دمية
�ألف   30 من  �أك��رث  �أنفقت  يابانية  �شيدة  �شامو..  فانيال 
ج�شمها  �نحاء  خمتلف  يف  جتميل  عملية  الإج���ر�ء  دوالر 
رغبة منها لت�شبح �شبيهة لدمية فرن�شية ع�شقتها منذ 
على  ط���ر�أ  �ل���ذي  �ل��ت��ام  �لتغيري  �ن  �حلقيقة  يف  �ل�شغر. 
ذ�ت  �شيدة  من  حولها  �لتجميل  عمليات  بف�شل  فانيال 

طابع ياباين �ىل �مر�أة غربية.
تت�شمن  لها  �أج��ري��ت  �لتي  �لعمليات  �ن  �شامو  وت�شيف 
�شفط دهون وزرع رمو�س وتكبري ثدي ومعاجلة �شفتني 
وزرع غمازتني يف �خلدود وجر�حة جفن وتو�شيع عيون 

وجتميل �أنف.
حتتفظ فانيال ب�شنو�ت عمرها �شر�ً لها حيث �إنها با�شرت 

باأوىل عمليات �لتجميل يف �شن �لتا�شعة ع�شرة.

ت�سرب ك�كا ك�ال بـ 4 اآالف دوالر �سن�ياً
على  �دم��ان��ه��ا  م��ن  للتخل�س  �مل�شاعدة  بريطانية  طلبت 
�لكوكا كوال �خلالية من �ل�شكر، و�لتي تنفق �شنوياً �أكرث 

من 4 �آالف دوالر على �شر�ئها.
و�أف��ادت �شحيفة �شن �لربيطانية �ن جاكي باالن ترجو 
كوال  �لكوكا  �شرب  على  �إدمانها  على  للتغلب  م�شاعدتها 

�خلالية من �ل�شكر.
و�أ�شارت �إىل �ن �المر�أة ت�شرب 8 ليرت�ت كوكا كوال يومياً، 

وتعاين من �شد�ع �شديد يف حال مل تفعل ذلك.
�مل�شروب منذ  42 �شنة تعلقت بهذ�  ب��االن  �ن  �إىل  ولفتت 
4600 دوالر  ك��ان��ت م��ر�ه��ق��ة وب����ات ت��ن��ف��ق ع��ل��ي��ه ح��ال��ي��اً 

�شنوياً.
كا�شفة  �خ�شائي،  مل�شاعدة  بحاجة  �نها  �الم���ر�أة  وق��ال��ت 
16 و18 ل��ي��رت�ً من  �ن��ه��ا ك��ان��ت ت�شرب م��ن قبل م��ا ب��ني 
�خلالية  كوال  �لكوكا  ل�شرب  تنتقل  �أن  قبل  ك��وال،  �لكوكا 

من �ل�شكر.

 قفز من الطبقة العا�سرة وجنا
جن���ا م���ر�ه���ق رو����ش���ي م���ن �مل�����وت �مل��ح��ت��م ب��ع��د حماولته 
�النتحار من خالل �لقفز من �لطبقة �لعا�شرة يف مبنى 

�شكني ب�شرق �شيبرييا.
�ل�شرطة  عن  نوفو�شتي  �لرو�شية  �الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
قولها �ن مر�هقاً يف بلدة �شيتا �لرو�شية جنا بعدما قفز 
من �لطبقة �لعا�شرة يف �أحد �ملباين �ل�شكنية، رغبة منه 

يف �النتحار.
�شنة   15 �لعمر  من  �لبالغ  �مل��ر�ه��ق  �ن  �ل�شرطة  وذك��رت 
مقاطع  ح�شور  م��ن  منعاه  و�ل��دي��ه  الأن  �النتحار  ح��اول 

فيديو على �الإنرتنت.
�إح���دى ن��و�ف��ذ �شقته يف  و�و���ش��ح��ت �ن �مل��ر�ه��ق قفز م��ن 
كر��شنو�مي�شكايا،  ���ش��ارع  على  �ملطلة  �لعا�شرة  �لطبقة 

ولكنه حط على �شجرة وعلق بني �أغ�شانها .
لكن �ل�شبي نقل �إىل �مل�شت�شفى و�أدخل �إىل غرفة �لعناية 
�لفائقة جر�ء �إ�شابته بجروح خطرية جنمت عن �رتطامه 

بال�شجرة من �رتفاع �شاهق.

زوجان من �سق�ر القطامي 
يفّرخان يف مركز لل�سرطة الربيطانية 

لل�شرطة  بنياه يف مركز  د�خ��ل ع�ّس  �لطري�ن، فرخني  �أثناء  ب�شرعتها  �ملعروفة  �لقطامي  زوج��ان من �شقور  ف��ّرخ 
يف  �لطيور  حماية  جمعية  �إن  �شي(،  بي  )بي  �لربيطانية  �الإذ�ع��ة  هيئة  وقالت  �لربيطانية.  هامب�شاير  مبقاطعة 
مت  �للذين  �لفرخني،  تربية  من  �لقطامي  �شقري  لتمكني  �لكلب  بيت  غ��ر�ر  على  �شغري�ً  ع�شاً  �أقامت  هامب�شاير 
تفريخهما يف مركز لل�شرطة. وُتعترب �شقور �لقطامي �أ�شرع �لطيور يف �ململكة �ملتحدة، وميكن �أن ت�شل �شرعتها 
با�شم  �ملتحدث  �إىل  �شي(  321 كيلومرت�ً. ون�شبت )بي بي  ُيعادل  �أي ما  �ل�شاعة،  200 ميل يف  �إىل  �لطري�ن  �أثناء 
جمعية حماية �لطيور يف مقاطعة هامب�شاير، كيث بيتون، قوله �إن �جلمعية �شتقوم مبر�قبة فرخي �شقور �لقطامي 

ب�شورة منتظمة ومتابعة منوهما.
�لطيور كونها حتتوي على  �ل�شرطة، متثل بيئة مالئمة لتفريخ  �ل�شاهقة، مثل مر�كز  �الأبنية  �أن  و�أ�شاف بيتون 

منحدر�ت توفر لها �حلماية من �لطق�س �لرطب، ومتنحها فر�شة تربية فر�خها بنجاح.
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ل ال�سجن على العي�س مع زوجته  يف�سّ
لالإقامة  يخ�شع  ح��ي��ث  م��ن��زل��ه  ي��غ��ادر  �إي��ط��ايل  رج���ل  �شبط 

�جلربية، عائد�ً �إىل �ل�شجن الأنه �شئم �لعي�س مع زوجته.
يف  رج��اًل  �أن  �ل��ث��الث��اء،  �م�س  كاالبريا  �إقليم  �شرطة  وذك���رت 
�ملا�شي  �ل�شهر  �عتقل  ك��ان  �ل��ع��م��ر،  م��ن  و�ل��ث��الث��ني  �ل��ر�ب��ع��ة 
ب�شبب �لقيادة من دون رخ�شة، ورف�س �إجر�ء �ختبار تعاطي 
�أمتعته  �أوق��ف خ��ارج منزله يف كروتون، وقد حزم  �مل��خ��در�ت، 

و��شتعد للعودة �إىل �ل�شجن.
على  �ل�شجن  �إىل  �ل��ع��ودة  ل  يف�شّ �إن��ه  لل�شرطة  �لرجل  وق��ال 

�لبقاء مع زوجته �لتي ت�شاجر معها.

 طائرة تهبط ب�سبب الغناء 

بعدما  كن�شا�س  يف  ��شطر�رياً  هبوطاً  �أمريكية  ط��ائ��رة  نفذت 
�أغ���اين �لنجمة  �إح���دى �ل��ر�ك��ب��ات �ل��ت��وق��ف ع��ن ت���رد�د  رف�شت 

�الأمريكية �لر�حلة ويثني هيو�شنت.
و�أفاد موقع بيبول �الأمريكي �ن رحلة تابعة للخطوط �جلوية 
�إىل  �ل���دويل  �أجنل�س  لو�س  مطار  م��ن  �إىل  متجهة  �الأم��ريك��ي��ة 
مطار جون كينيدي بنيويورك ��شطرت �ىل �لهبوط يف كن�شا�س 

ب�شبب غناء �ملر�أة، �لتي مل يك�شف عن هويتها، من دون توقف.
فيما  �لطائرة  �مل��ر�أة من  و�أخ��ذت  �ملخت�شة  �ل�شلطات  وح�شرت 
 I Will Always Love  كانت تردد �أغنية هيو�شنت �ل�شهرية

You �شاأحبك د�ئماً .
وقال �ملتحدث با�شم �ملطار جو ماكرب�يد �ن حار�شا جوياً كبل 
�ملر�أة على �لطائرة، قبل �أن يتم �إخر�جها منها، م�شري�ً �إىل �نها 

عزت ما ح�شل معها �إىل معاناتها من مر�س �ل�شكري.

االإفراط فى تناول
 القرفة ُم�سر للكبد

�أظهرت در��شة جديدة �أن تناول �لكثري من �لقرفة قد ي�شبب 
�إن  �لربيطانية،  ميل  ديلى  �شحيفة  وق��ال��ت  للكبد  �أ���ش��ر�ر�ً 
قد  بالقرفة  م��وج��ود�ً  مكوناً  �أن  �كت�شفو�  �أمريكيني  باحثني 

ي�شبب �شرر�ً لالأ�شخا�س �لذين لديهم �أكباد ح�شا�شة . 
ووفقاً لل�شحيفة، قال �لباحثون �إن معدالت مرتفعة من هذه 
�أن��و�ع معينة من  �مل��ادة، �لتى ت�شمى �لكومارين، موجودة فى 

�لقرفة و�ت�شح �أنها ميكن �أن تكون �شامة بكميات �شغرية . 
وقال �لباحثون من جامعة مي�شي�شبي، �إن �لقرفة،�لتي تاأتي 
من حلاء �الأ�شجار، ت�شكل و�حدة من �أهم �لتو�بل �مل�شتخدمة 
فى خمتلف �الأطعمة، مو�شحني �أن �لقرفة �حلقيقية ، وهي 
لذلك  �ل��ث��م��ن،  باهظة   ، �ل�شيالنية  با�شم  ت��ع��رف  �ل��ت��ي  تلك 
ت�شتخدم معظم �ملنتجات بالواليات �ملتحدة ما يعرف بقرفة 

كا�شيا ، �لتي حتتوي على جزء ب�شيط من �لقرفة �الأ�شلية .
و�أ�شار �لباحثون �إىل �أنه بينما حتتوي �لقرفة �ل�شيالنية على 
كمية �شئيلة للغاية من �لكومارين، حتمل قرفة كا�شيا كميات 
�أكرب من هذه �مل��ادة، ووج��دو� �أن ��شتهالك كميات كربى من 

�لكومارين قد ي�شكل خطر�ً على �ل�شحة؛.

نينا رينريت ديفيد�شون لدى و�شولها على �ل�شجادة �حلمر�ء على م�شرح �لباليه حل�شور �فتتاح �حتفاالت ليلة �لربيع يف مركز لينكولن بنيويورك. )يو بي �آي(

رحيل العاملة ال�سهرية براذرز 
�الأمريكية  �ل��ن��ف�����س  ع��امل��ة  ت��وف��ي��ت 
جوي�س بر�ذرز، �لتي تعترب �الأ�شهر 
�شنة   85 ع���م���ر  ع����ن  �ل�����ع�����امل،  يف 
لفرتة  �مل��ر���س  م��ن  معاناتها  ب��ع��د 

طويلة.
و�أفادت و�شائل �إعالم �أمريكية عن 
85 �شنة،  ب�����ر�ذرز ع��ن ع��م��ر  وف����اة 
قوله  با�شمها  متحدث  عن  ونقلت 
من  طويلة  فرتة  بعد  توفيت  �نها 

�ملر�س.
��شتهرت منذ  ب��ر�ذرز  �ن  �إىل  ي�شار 
�لعام 1955، وقد �أطلت يف بر�مج 
خاللها  قدمت  عديدة  تلفزيونية 

حتليالت نف�شية.
عدة  �أف��الم  يف  �لر�حلة  �أطلت  كما 
ويف   Naked Gun ب��ي��ن��ه��ا   م���ن 
 The Love  م�شل�شالت من بينها
من  ك����ث����ري�ً  �ل���ف���ت  ك���م���ا   ،  Boat
لغة   26 �إىل  ترجمت  �لتي  �لكتب 

خمتلفة.
وت��زوج��ت ب����ر�ذرز يف �ل��ع��ام 1949 
ب��ال��ط��ب��ي��ب م��ي��ل��ت��ون ب�����ر�ذرز �لذي 
تويف يف �لعام 1989 ولديهما �بنة 

و�حدة تدعى ليز� .
 

غيتار نادر 
للبيتلز يف مزاد 

بنيويورك  علني  م��ز�د  يف  للبيع  يعر�س 
غيتار نادر لفرقة �لبيتلز يتوقع �أن يباع 

مبا بني 200 و300 �ألف دوالر.
و�أفادت و�شائل �إعالم �مريكية �ن غيتار�ً 
ع��زف عليه  �إذ  �ل��ت��اري��خ،  م��ن  يعد قطعة 
�لبيتلز جون لينون وجورج  جنما فرقة 
علنتي  م��ز�د  يف  للبيع  يطرح  هاري�شون، 

يقام يف نيويورك.
للمز�د�ت  جوليانز  د�ر  �ن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
تقيم �ملز�د على �لغيتار، �لذي يتوقع �أن 

يباع مبا بني 200 و300 �ألف دوالر.
وق����ال �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ل���د�ر مارتن 
للبيع  �ملعرو�س  فوك�س  غيتار  �ن  ن��والن 
�لعام  يف  ل��ي��ن��ون  جل���ون  خ�شي�شاً  �شنع 

.1966
مقهى  يف  �لعامة  �أم��ام  �لغيتار  ويعر�س 
�إىل ح��ني موعد  ب��ن��ي��وي��ورك  روك  ه���ارد 

�ملز�د يف 18 �أيار-مايو.

ف��ع��ل دماغ  �أن ردة  �أمل��ان��ي��ة ح��دي��ث��ة  وج���دت در�����ش���ة 
�الإن�شان تختلف عندما ي�شتمع �إىل �شخ�س ي�شحك 

ب�شبب �لدغدغة �أو ب�شبب �لفرح �أو �ل�شخرية .
�لدماغ  �شبكة  فعل  ردة  �إن  �ل��در����ش��ة  ه��ذه  وق��ال��ت 
�ملرتبطة بال�شحك تختلف ح�شب �شبب �ل�شحك، 
�إيجابياً،  و�إن �ل�شحك ب�شبب �جتماعي، �شو�ء كان 
كال�شحك �لتهكمي  �أو �شلبياً  كالتعبري عن �لفرح، 
ُي��ع��ت��رب �أك����رث ت���ط���ور�ً م���ن �ل�����ش��ح��ك �ل��ن��اج��م عن 
�ل�شائد  �أن �ل�شحك  �لدر��شة  �لدغدغة، كما بينت 
بال�شحك  �شبيه  �لتقارب  بهدف  �حليو�ن  عامل  يف 

�لذي ت�شببه �لدغدغة.
�ملغناطي�شي  �ل���رن���ني  ب����اإج����ر�ء  �ل���ب���اح���ث���ون  وق�����ام 
�لوظيفي ملعرفة ما يحدث يف دم���������اغ 18 �شخ�شاً، 
وال  �لذك���������ور  م��ن  و�الآخ���ر  �الإن������اث  م��ن  ن�شفهم 
دو�ء،  �أي  يتناول�����ون  وال  م��ر���س  �أي  م��ن  ي��ع��ان��ون 
�ل�شحك،  من  �أن�������و�ع  ثالث�����������ة  ي�ش������معون  عندما 
و�لثاين  �لدغدغ������ة،  ب�شبب  �شح����������ك  �أح��ده��ا 

بهدف  �شحك  و�الأخ��ري  �لفرح،  ب�ش������بب  �شح�������ك 
�لتهكم و�ل�شخرية.

ووجد �لباحثون �أن �ال�شتماع �إىل �ل�شحك �لناجم 
عن �لفرح �أو �لتهكم، �أدى لتفعيل �أجز�ء من �لدماغ 
هي نف�شها �مل�شوؤولة عن �إد�رة �ملعلومات �الجتماعية 
�أجز�ء  ب��ني  �لتو��شل  لتفعيل  ب��االإ���ش��اف��ة  �مل��ع��ق��دة، 
�ل���دم���اغ �مل�����ش��وؤول��ة ع��ن �ل�����ش��م��ع م��ع �مل�����ش��وؤول��ة عن 
�لتفكري و�لذ�كرة،  �مل�شوؤول عن  �لق�شم  �لروؤية مع 
�لدغدغة  ع��ن  �ل��ن��اج��م  لل�شحك  �ال�شتماع  بينما 
حّر�س جزء �لدماغ �ملرتبط بال�شمع، وذلك ب�شبب 

�ل�شوت �لعايل لل�شحك �لذي ت�شببه �لدغدغة .
و��شعة  جم�����االت  ه���ن���اك  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أو�����ش����ح 
على  للتاأثري  ي��ه��دف  وه��و  �الج��ت��م��اع��ي،  لل�شحك 
قال  �خل�شو�س  وبهذ�  مو�قفهم،  وعلى  �الآخ��ري��ن 
�ل�شحك  �إن  �لبحث  على  �مل�شرف  غ��روب��ري،  ويلد 
لنتائج  ي���وؤدي  م��ا  �شخ�س  على  �أو  م��ا  �شخ�س  م��ع 

�جتماعية خمتلفة .

ال�سحك يحفز الدماغ 

اأجنلينا ج�يل ت�ستاأ�سل ثدييها
�أعلنت �لنجمة �الأمريكية، �أجنلينا جويل، �م�س �أنها خ�شعت لعملية ��شتئ�شال �لثديني للوقاية من 

خطر �الإ�شابة بال�شرطان، بعد وفاة و�لدتها ب�شبب �شر�ع طويل مع هذ� �ملر�س.
وقالت جويل يف مقال بعنو�ن خياري �لطبي ن�شرته �شحيفة نيويورك تاميز �الأمريكية �إنها خ�شعت 
�ملبي�س  ب�شرطان  �إ�شابتها  خطر  يزيد  خلل  فيها  مورثة  حتمل  الأنها  �لثديني  ��شتئ�شال  لعملية 
%، يف حني يبلغ خطر  و�لثدي. و�أو�شحت �أن �أطباءها قالو� �إن خطر �إ�شابتها ب�شرطان �لثدي 87 

.% �إ�شابتها ب�شرطان �ملبي�س 50 
�أخف�س هذ� �خلطر قدر  و�أن  �أت�شرف حيال ذلك،  �أن  بو�قعي، قررت  �أن علمت  بعد  و��شافت 

�الإمكان، فقررت �خل�شوع جلر�حة وقائية ال�شتئ�شال �لثديني .
وتابعت �شارعت و�لدتي �ل�شرطان ملدة عقد من �لزمن، وتوفيت يف �شن �ل�شاد�شة و�خلم�شني 

. ي�شار �إىل �أن جويل تربي، مع �لنجم �الأمريكي، بر�د بيت، 6 �أطفال، 3 منهم بالتبني.


