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املحرتف العيناوي ت�شاو يفوز 
بلقب �شطرجن اآ�شيا للرجال

عربي ودويل

ويل عهد ام القيوين يد�شن موقع 
البوابة االلكرتونية حلكومة االمارة

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

كرزاي ميهل بريطانيا 
الإطالق معتقلني اأفغان 

رئي�س �لدولة ي�سدر مر�سوما �أمرييا باإعادة 
ت�سكيل جمل�س �إد�رة جمل�س �أبوظبي لال�ستثمار 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
اإعادة  ب�شاأن  اأمرييا  اأبوظبي مر�شوما  حفظه اهلل ب�شفته حاكما لإمارة 
املر�شوم على  وين�س  اأبوظبي لال�شتثمار.  اإدارة جمل�س  ت�شكيل جمل�س 
اآل  اإعادة ت�شكيل املجل�س برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�س الدولة - حفظه اهلل - وع�شوية كل من �شمو ال�شيخ �شلطان 
بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة والفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  امل�شلحة  للقوات 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حامد  الرئا�شة و�شمو  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س 
نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي ومعايل حممد حربو�س ال�شويدي 
الكندي  حممد  خليفة  و�شعادة  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار 
ع�شوا منتدبا و�شعادة يون�س حاجي خوري. ون�س املر�شوم على اأن تكون 

مدة الع�شوية يف املجل�س ثالث �شنوات قابلة للتجديد.

 
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شهد �شاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .. حفل تخريج دورة 
القيادة والأركان امل�شرتكة الثانية والع�شرين يف كلية القيادة والأركان 
يف العا�شمة اأبوظبي. و�شهد الإحتفال الذي جرى قبل ظهر ام�س..
نائب  الوطني  الأم��ن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو 
اأبوظبي والفريق �شمو ال�شيخ �شيف  رئي�س املجل�س التنفيذي لمارة 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية وال�شيخ 
الدكتور �شعيد بن حممد اآل نهيان و معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
عبداهلل  �شعادة  و  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل 

الركن  الفريق  و�شعادة  الوطني  ال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س  امل�شعود 
الفريق  و���ش��ع��ادة  ال��دف��اع  وزارة  وك��ي��ل  الكعبي  ع��ب��داهلل  حممد  عبيد 
امل�شلحة  ال��ق��وات  اأرك����ان  رئي�س  الرميثي  ث��اين  حممد  حمد  ال��رك��ن 
و�شعادة الفريق م�شبح را�شد الفتان مدير مكتب �شاحب ال�شمو نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شعادة الفريق �شيف 
عبد اهلل ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية و �شعادة حممد جمعة النابودة 
و �شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة 
بدبي. كما ح�شر الحتفال عدد من قادة وكبار �شباط اأفرع القوات 
امل�شلحة واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي يف الدولة وامللحقني الع�شكريني 
يف عدد من �شفارات الدول ال�شقيقة وال�شديقة يف الدولة.                          
)التفا�شيل �س(

   

برقية لرئي�س �لدولة من �مل�ساركني يف
�جتماع �ملكتب �لد�ئم لالأدباء و�لكتاب �لعرب

•• ابوظبي-ام:

رفع اأمني عام الحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب ونائباه وروؤ�شاء 
العام  الدائم لالحتاد  املكتب  امل�شاركة يف اجتماعات  الوفود  واأع�شاء 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  ا�شت�شافته  ال��ذي  ال��ع��رب  والكتاب  ل��الأدب��اء 
اأ�شمى  اأبوظبي  2013 يف  � يونيو   5  �  3 الفرتة من  املتحدة خالل 
اآل  اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد  اأيات ال�شكر والتقدير 
الإمارات  دول��ة  قدمته  ما  كل  على  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
الكامل  وال��دع��م  احل��اف��ل  ال�شتقبال  م��ن  ب��داي��ة  لجتماعهم  الفتية 
وانتهاء  التفا�شيل  ب��اأدق  الالفت  والهتمام  الرائع  بالتنظيم  م��رورا 

بالود الغامر الذي اأحاطهم واجتماعاتهم.
وعرب امل�شاركون يف برقيتهم عن اإعجابهم مبا حققته الإمارات حتت 
ما  امل��ج��الت  جميع  يف  وتطور  نه�شة  من  ل�شموه  الر�شيدة  القيادة 
ج�شور  متد  العربية  للثقافة  وقنطرة  والوعي  للفكر  منارة  جعلها 

املعرفة انحيازا للمثقفني واملبدعني.             )التفا�شيل �س2(

بتوجيهات حممد بن را�شد 
ز�يد لالإ�سكان يعتمد �أ�سماء 325 مو�طنا 

من م�ستحقي �مل�ساعد�ت �ل�سكنية
•• دبي-وام:

بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اإعتمد جمل�س 
اإدارة برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان برئا�شة معايل الدكتور املهند�س 
اإدارة  رئي�س جمل�س  العامة  الأ�شغال  وزير  النعيمي  بلحيف  عبداهلل 
ال�شكني�ة  امل�ش�اعدات  م�شتحقي  من  مواطنا   325 اأ�شماء  الربنامج 
ل�شهر مايو من العام احلايل موزعة على كافة امارات الدولة بقيمة 
اإجمالية بلغت 162 مليون درهم.                        )التفا�شيل �س2(

حممد بن را�شد يف �شورة تذكارية مع خريجي الدفعة 22 للقيادة والأركان امل�شرتكة  )وام(

حممد بن ر��سد ي�سهد حفل تخريج �لدورة �لـ 22 
للقيادة و�لأركان �مل�سرتكة مبقر كلية �لقيادة يف �أبوظبي

اجلي�ش امل�شري يطلب اإرجاء ت�شويت اأفراده لـ2020

�غتيال رئي�س جهاز مكافحة �لإرهاب بالأمن �لوطني يف �سيناء
•• القاهرة-االنا�ضول:

بجهاز  ال��دويل  الإره���اب  مكافحة  جهاز  رئي�س  لقي 
اإطالق  اإث��ر  م�شرعه  �شيناء  ب�شمال  الوطني  الأم��ن 
النار عليه من جانب جمهولني ظهر ام�س مبدينة 
العري�س مبحافظة �شمال �شيناء، �شمال �شرق م�شر.

37 عاما(،  اأبو �شقرة )  اإن حازم  اأمني  وقال م�شدر 
كان يقود �شيارة خا�شة بجهاز الأمن الوطني ب�شارع 
يتعر�س لهجوم  اأن  العري�س، قبل  رئي�شي يف مدينة 

م�شلح اأ�شفر عن مقتله يف احلال.
واأفاد �شهود عيان اأن املهاجمني ا�شتولوا على ال�شيارة 

التي كان ي�شتقلها اأبو �شقرة ثم لذوا بالفرار.
ووفقا للم�شدر الأمني فاإنه جاري التاأكد من هوية 
املهاجمني واأهدافهم، حيث ت�شري املعلومات الأولية 

اإىل اأن احلادث كان بغر�س �شرقة ال�شيارة.
وبح�شب مرا�شل الأنا�شول، �شهدت �شمال �شيناء حالة 
ا�شتنفار اأمني عقب احلادث؛ �شمل تكثيف الدوريات 

الأمنية ونقاط التفتي�س.
اجلي�س  اأن  ع�شكري  م�شدر  ك�شف  اخ��رى  جهة  م��ن 
امل�����ش��ري ط��ل��ب ام�������س الأح�����د م���ن ال���ربمل���ان اإرج�����اء 
اإيل  املختلفة  الن��ت��خ��اب��ات  يف  الع�شكريني  ت�شويت 
يونيو حزيران 2020، وهو ما اأكده لحقا م�شوؤول 

بوزارة الدفاع امل�شرية. 
الأ�شبوع  ا���ش��درت  ق��د  ال��د���ش��ت��وري��ة  املحكمة  وك��ان��ت 
باإجراء  ال�����ش��ورى  ملجل�س  م��ل��زم��ة  اأح��ك��ام��ا  امل��ا���ش��ي 
ال�شيا�شية  احل��ق��وق  مبا�شرة  ق��ان��ون  علي  ت��ع��دي��الت 
اجلي�س  لأف��راد  ال�شماح  تت�شمن  النتخابات  وقانون 

وال�شرطة بالت�شويت يف النتخابات.

الفجر........    04:08            
الظهر.......    12:22  
الع�رص........   03:46   
املغرب.....   07:12  
الع�صاء......   08:42

اأن�شار اأردوغان يف انتظار و�شوله اىل املطار يف اأنقرة  )رويرتز(

احد عنا�شر اجلي�س احلر خالل ا�شتباكات يف �شواحي مدينة حلب )رويرتز(

•• دم�ضق-ا.ف.ب:

ت�شتعد القوات النظامية ال�شورية 
لبدء معركة ا�شتعادة املناطق التي 
ي�شيطر عليها مقاتلو املعار�شة يف 
مدينة حلب وريفها )�شمال(، بعد 
مدينة  على  �شيطرتها  م��ن  اي���ام 
الق�شري )و�شط( بدعم من حزب 

اهلل اللبناين.
التقدم  ان  لندن  اع��ت��ربت  دول��ي��ا، 
ال�شورية  ال���ق���وات  حتققه  ال���ذي 
على الر�س ي�شعب عقد موؤمتر 

جنيف 2.
وكالة  �شوري  امني  واف��اد م�شدر 
ان  املرجح  من  ان��ه  بر�س  فران�س 
او  اي��ام  تبداأ معركة حلب خ��الل 
واملدن  ال��ق��رى  ل�شتعادة  �شاعات 
التي مت احتاللها )من املقاتلني( 

يف حمافظة حلب .
الوطن  ���ش��ح��ي��ف��ة  ك��ت��ب��ت  وام�������س 
ال�شورية املقربة من ال�شلطات ان 
القوات النظامية بداأت يف انت�شار 
ا�شتعدادا  ح��ل��ب  ري����ف  يف  ك��ب��ري 
مل���ع���رك���ة ����ش���ت���دور رح����اه����ا داخ����ل 

�لتفاقات  تلغي  �خلــرطــوم 
جوبا  مع  و�لنفطية  �لأمنية 

•• اخلرطوم-ا.ف.ب:

ام�س  ال�شودانية  ال�شلطات  الغت 
والقت�شادية  المنية  التفاقات 
م��ع ج��ن��وب ال�����ش��ودان ال��ت��ي كانت 
اب��رم��ت ه��ذا ال��ع��ام بهدف خف�س 
م����ن����او�����ش����ات على  اث������ر  ال����ت����وت����ر 

احلدود.
ال�شوداين  واع��ل��ن وزي���ر الع���الم 
موؤمتر  ع��ث��م��ان يف  ب����الل  اح��م��د 
ال��ع��م��ل بكافة  ���ش��ن��وق��ف  ���ش��ح��ايف 
فقط  ولي�س  الت�شع  الت��ف��اق��ي��ات 

اتفاق النفط.
ا�شدار  بعد  الوزير  اعالن  وياتي 
الب�شري  عمر  ال�شوداين  الرئي�س 
ام�����را ب���وق���ف ن��ق��ل ن��ف��ط جنوب 
ال�شودان عرب الرا�شي ال�شودانية 

لت�شديره.
ب��ع��دم��ا ح���ذر الب�شري  ي��ات��ي  ك��م��ا 
دعمها  م������ن  ج�����وب�����ا  �����ش����ل����ط����ات 
جنوب  ولي��������ة  يف  امل����ت����م����ردي����ن 
كردفان احلدودية واقليم دارفور 

بغرب ال�شودان.
دعمها  ج���وب���ا  ���ش��ل��ط��ات  وت���ن���ف���ي 
�شلطات  �����ش����د  ل����ل����م����ت����م����ردي����ن 

اخلرطوم.

لندن ت�شتبعد عقد جنيف 2 يف ظل تقدم النظام ميدانيا

�لقو�ت �ل�سورية ت�ستعد ملعركة ��ستعادة حلب

•• انقرة-وكاالت:

قال رئي�س الوزراء الرتكي طيب 
اردوغان اأمام اللف من اأن�شاره 
ام�س ان هناك حدودا ل�شربه على 
عدة  منذ  امل�شتمرة  الحتجاجات 
اأيام بينما احت�شد ع�شرات اللف 
املناه�شني  امل���ت���ظ���اه���ري���ن  م����ن 

للحكومة و�شط ا�شطنبول.
وق�����������ال اردوغ�����������������ان لن�����������ش�����اره 
اأن����ق����رة  امل���ح���ت�������ش���دي���ن يف م����ط����ار 
حت��ل��ي��ن��ا ب��ال�����ش��رب و���ش��ن��ت��ح��ل��ى به 

ولكن لل�شرب حدودا.
ال�������وزراء  رئ���ي�������س  اأن���������ش����ار  وردد 
فداك  اأرواحنا  بينها  هتافات من 

يا طيب.
ا�شنة  ام�����س يف  اردوغ�������ان  ودع����ا 
)جنوب( ناخبيه اىل تلقني در�س 
النتخابات  خ��الل  للمتظاهرين 
مار�س  اذار  يف  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ب��ل��دي��ة 

.2014

وق���ال اردوغ����ان يف خ��ط��اب نقلته 
امام  الرتكية  التلفزيون  ق��ن��وات 
اللف من ان�شاره الذين جاوؤوا 
يعد  مل  ا�شنة  م��ط��ار  يف  لتحيته 
حتى  ا�شهر  �شبعة  ���ش��وى  ام��ام��ن��ا 
ان  اري��دك��م  املحلية.  الن��ت��خ��اب��ات 
بال�شبل  اول  در�شا  ه��وؤلء  تلقنوا 

�شناديق  يف  ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
القرتاع وابدى اردوغان جمددا 
الحتجاجات  حركة  ازاء  ت�شدده 
خمتلف  يف  ب��ت��ن��ح��ي��ه  امل���ط���ال���ب���ة 

انحاء تركيا.
اىل  جبناء  املتظاهرين  ان  وق��ال 
حد �شتم رئي�س وزراء هذا البلد.

م�شرية  حم��ي��ط��ه��ا،  ويف  امل��دي��ن��ة 
اىل ان اجلي�س ال�شوري �شيوظف 
جتربة الق�شري ووهجها املعنوي، 
يف الغوطتني )ال�شرقية والغربية 
تقدمه  دم�شق(، ف�شاًل عن  قرب 
)و�شط(  ح��م��اة  م��دي��ن��ة  ري���ف  يف 
املت�شل بريف حم�س، معتربة ان 
امل�شتقبل  تر�شم  الق�شري  معركة 

ويتقا�شم  ل�����ش��وري��ا.  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
النظام ومعار�شوه ال�شيطرة على 
اح���ي���اء ح��ل��ب ث����اين ك����ربى املدن 
معارك  ت�شهد  وال��ت��ي  ال�����ش��وري��ة، 
يومية منذ �شيف العام 2012، 
بتقدم  امل��ق��ات��ل��ون  يتمتع  ح��ني  يف 

ميداين يف ريفها.
نظام  ان  اىل  حم��ل��ل��ون  وي�����ش��ري 

�شيحاول،  ال���ش��د  ب�شار  الرئي�س 
منطقة  كامل  با�شتعادة  مدفوعا 
ا�شتعادة  الق�شري ال�شرتاتيجية، 
م����ن����اط����ق اخ��������رى خ�����ارج�����ة عن 

�شيطرته.
ال��ن��ظ��ام م��دع��وم��ا بحزب  وك�����ان 
مدينة  على  �شيطر  ال�شيعي  اهلل 
يكمل  ان  قبل  الرب��ع��اء،  الق�شري 
�شيطرته ال�شبت على كامل ريفها 
البوي�شة  ب��ل��دة  ا���ش��ت��ع��ادت��ه  ب��ع��د 
ال�شرقية الواقع �شمال الق�شري.

وقال وزير اخلارجية الربيطاين 
هيئة  م��ع  مقابلة  يف  ه��ي��غ  ول��ي��ام 
الذاع�������ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة )ب����ي بي 
)ال�شوري( حقق  النظام  ان  �شي( 
ت��ق��دم��ا م��ي��دان��ي��ا، وال��ث��م��ن مرة 
ج���دي���دة ك����ان خ�����ش��ائ��ر ه��ائ��ل��ة يف 
للعنف  اعمى  وا�شتخدام  الرواح 
�شد املدنيني، معتربا ان التطور 
احل���ايل للو�شع ع��ل��ى الر�����س ل 
�شيا�شي  حل  اب��راز  على  ي�شاعدنا 

ودبلوما�شي.
وا�شار اىل ان ه��ذا الم��ر ي�شعب 

تنظيم موؤمتر جنيف واجناحه.

دعا اأن�شاره للرد على التظاهرات باالنتخابات 

�ردوغان يحذر �ملحتجني من نفاد �سربه
ع�شرات القتلى واجلرحى ب�شيارة مفخخة يف بغداد 

�ملالكي يزور كرد�ستان ويحذر من عا�سفة طائفية 
•• بغداد-وكاالت:

قال م�شوؤولون يف ال�شرطة العراقية اإن �شبعة اأ�شخا�س على الأقل قتلوا 
نقطة  عند  �شيارته  انتحاري  فجر  عندما  اآخ��ري��ن،   16 نحو  واأ�شيب 
تفتي�س تابعة لل�شرطة قرب �شجن العدالة يف حي الكاظمية بالعا�شمة 
العراقية بغداد ام�س. وقالت م�شادر اأمنية وطبية اإن النفجار وقع  يف 

�شاعة ذروة الزدحام وقت ال�شباح.
فر�شت  اأمنية  قوة  اإن  قولها  اأمنية  م�شادر  عن  الأنباء  وك��الت  ونقلت 
�شيارات  نقلت  فيما  الق��رتاب منه،  النفجار ومنعت  طوقا حول مكان 
جثث  ونقلت  ال��ع��الج،  لتلقي  قريب  م�شت�شفى  اإىل  اجل��رح��ى  الإ���ش��ع��اف 

القتلى اإىل دائرة الطب العديل.
من جهة اخرى زار رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي اقليم كرد�شتان 
ن��زاع على  اأك��ر م��ن عامني يف حم��اول��ة حل��ل  ام�س للمرة الوىل منذ 

النفط والرا�شي كان قد اأ�شر بوحدة العراق.
ام�س  اقليم كرد�شتان  املالكي من  ن��وري  العراقي  ال��وزراء  وح��ذر رئي�س 
اىل  داعيا  املنطقة  ي�شربان  اللذين  والقتتال  الطائفية  العا�شفة  من 

النهو�س مب�شروع للم�شاحلة الوطنية ملواجهة هذا اخلطر.
التي عقدت  ال���وزراء  افتتاح جل�شة جمل�س  ل��دى  كلمة  املالكي يف  وق��ال 
املنطقة متر  ان  ال��ع��راق،  كرد�شتان  اقليم  م��دن  ك��ربى  اربيل  يف مدينة 
دول  من  الكثري  يف  بارتباك  ت�شببت  طائفية  هوجاء  جديدة  بعا�شفة 

املنطقة على خلفيات خمتلفة.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد
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برقية لرئي�س �لدولة من �مل�ساركني يف �جتمـاع �ملكتب �لد�ئم لالأدباء و�لكتاب �لعرب
الكربى وطنب ال�شغرى واأبو مو�شى ويدينوا ا�شتمرار احتالل تلك اجلزر 
عن  الق�شية  حلل  املتكررة  للمطالبات  ا�شتجابتها  وع��دم  اإي���ران  قبل  من 
طريق املفاو�شات املبا�شرة اأو التحكيم الدويل. واأ�شاد الأمني العام لالحتاد 
امل�شاركة يف  الوفود  واأع�شاء  ونائباه وروؤ�شاء  العرب  والكتاب  العام لالأدباء 
والفكر  ي�شكل  والتي  الإم��ارات  ت�شهدها  التي  ال�شاملة  بالنه�شة  الجتماع 
والإب��داع جانبا منها وما كان لها اأن تتحقق لول الروؤية ال�شديدة والفكر 
الت�شامح  العري�شة من  وامل�شاحة  الف�شيحة من احلرية  والأج��واء  الثاقب 
والقبول الوا�شع لالآخر وكل ما توفره قيادتكم الر�شيدة وحكومتكم الذكية 
املبدعة للمواطنني واملقيمني من حياة حرة كرمية تعلي من قدر الإن�شان 
اأراد له خالقه �شبحانه  اإن�شانا حرا كما  وتلبي معظم حاجاته وجتعل منه 

وتعاىل. 

الر�شيدة ل�شموه من نه�شة وتطور يف جميع املجالت ما جعلها منارة للفكر 
للمثقفني  انحيازا  املعرفة  ج�شور  متد  العربية  للثقافة  وقنطرة  والوعي 
واملبدعني وتاأكيدا على وعيهم الناجز مبا يليق بدورهم الأكيد و فاعليتهم 
الواثقة. وقالوا اإنهم �شيذكرون باخلري والعرفان دائما ما مل�شوه من مظاهر 
التطور والرقي يف وطنهم الثاين دولة الإمارات العربية املتحدة ما يجعل 
منها منوذجا ملهما حتتم عليهم �شمائرهم اليقظة اأن ي�شيدوا به ويبذلوا 
اأق�شى ما ي�شتطيعون لتمثل قيمه واملبادئ التي قام عليها. واأكد املجتمعون 
اإج���راءات  م��ن  تتخذه  م��ا  املتحدة يف جميع  العربية  الإم����ارات  دول���ة  دع��م 
الظالمية  للتيارات  للت�شدي  امل�شروعة  وحقوقها  الوطني  اأمنها  حلفظ 
التي ت�شتهدف ال�شتقرار وال�شالم الجتماعي كما اأكدوا ت�شامنهم الكامل 
مع دولة الإمارات العربية املتحدة وحقها امل�شروع يف جزرها الثالث طنب 

•• ابوظبي-ام:

رفع اأمني عام الحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب ونائباه وروؤ�شاء واأع�شاء 
الوفود امل�شاركة يف اجتماعات املكتب الدائم لالحتاد العام لالأدباء والكتاب 
العرب الذي ا�شت�شافته دولة الإم��ارات العربية املتحدة خالل الفرتة من 
3 � 5 � يونيو 2013 يف اأبوظبي اأ�شمى اأيات ال�شكر والتقدير اإىل �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل على كل 
ما قدمته دولة الإمارات الفتية لجتماعهم بداية من ال�شتقبال احلافل 
والدعم الكامل مرورا بالتنظيم الرائع والهتمام الالفت باأدق التفا�شيل 

وانتهاء بالود الغامر الذي اأحاطهم واجتماعاتهم.
وعرب امل�شاركون يف برقيتهم عن اإعجابهم مبا حققته الإمارات حتت القيادة 

بدء �متحانات �ل�سف �لثاين ع�سر باملنطقة �لغربية
•• املنطقة الغربية-وام:

ب����داأت ���ش��ب��اح ام�����س ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة ام��ت��ح��ان��ات الف�شل 
 755 لها  تقدم  التي  ع�شر  الثاين  لل�شف  الثالث  الدرا�شي 
الدرا�شي  للعام  والدب���ي  العلمي  بالق�شمني  وطالبة  طالبا 
الإقليمي  املدير  العامري  م�شلم  وق��ام   .  2014  -  2013
بالغربية بجولة تفقد فيها �شري المتحانات  التعليم  ملكتب 
�شملت جلنة الغربية للبنني مبدينة زايد. واأكد العامري اإن 
اأ�شئلة مادة الفيزياء جاءت حمددة ويف م�شتوى فهم طالب 
الأدبي  طالب  م�شتوى  يف  التاريخ  اأ�شئلة  ج��اءت  كما  العلمي 
جميع  ر�شا  نالت  واإنها  املاألوف  عن  المتحانات  تخرج  ومل 

امل�شتويات. 

حممد بن ر��سد ي�سهد حفل تخريج �لدورة �لـ 22 للقيادة و�لأركان �مل�سرتكة يف مقر كلية �لقيادة يف �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حفل   .. اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
ال��ق��ي��ادة والأرك����ان  ت��خ��ري��ج دورة 
والع�شرين  ال��ث��ان��ي��ة  امل�����ش��رتك��ة 
يف ك��ل��ي��ة ال���ق���ي���ادة والأرك����������ان يف 
و�شهد  اأب�����وظ�����ب�����ي.  ال���ع���ا����ش���م���ة 
ال��ذي جرى قبل ظهر  الإحتفال 
ام�س..�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 
اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
لم����ارة اأب��وظ��ب��ي وال��ف��ري��ق �شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية وال�شيخ الدكتور �شعيد 
معايل  و  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د  ب���ن 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزي���ر 
املجتمع و �شعادة عبداهلل امل�شعود 
ال�شت�شاري  امل���ج���ل�������س  رئ���ي�������س 
الركن  الفريق  �شعادة  و  الوطني 
الكعبي  ع���ب���داهلل  حم��م��د  ع��ب��ي��د 
و�شعادة  ال����دف����اع  وزارة  وك���ي���ل 

كل  يف  الوطنية  الب�شرية  امل���وارد 
وموؤ�ش�شاتها.  ال��دول��ة  ق��ط��اع��ات 
ال�شباط  �شموه اخلريجني  وهناأ 
التقدم  م��ن  م��زي��دا  لهم  متمنيا 
مهاراتهم  ت��ط��وي��ر  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
والع�شكرية  العلمية  وق��درات��ه��م 
حتديث  يف  الفعلية  للم�شاهمة 
وتطوير قواتنا امل�شلحة التي تعد 
الدرع احل�شني حلماية مكت�شبات 
واحل�شارية  ال��وط��ن��ي��ة  دول���ت���ن���ا 
الوطنية.  و�شيادتها  وا�شتقاللها 
�شاحب  �شافح  احلفل  ختام  ويف 
ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي �شيوف 
الحتفال من مدنيني وع�شكريني 
واإىل جانبه �شمو ال�شيخ هزاع بن 
�شمو  وال��ف��ري��ق  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
ال�شور  ل�شموهم  التقطت  ثم   ..
ال��ت��ذك��اري��ة م��ع اخل��ري��ج��ني واإىل 
ال���دف���اع  وزارة  وك���ي���ل  ج��ان��ب��ه��م 
امل�شلحة  ال��ق��وات  اأرك����ان  ورئ��ي�����س 
�شاحب  وودع  ال��ك��ل��ي��ة.  وق���ائ���د 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اآل مكتوم مبثل ما ا�شتقبل به من 

حفاوة وتقدير واعتزاز.

الفريق الركن حمد حممد ثاين 
القوات  اأرك�����ان  رئ��ي�����س  ال��رم��ي��ث��ي 
م�شبح  الفريق  و�شعادة  امل�شلحة 
را�شد الفتان مدير مكتب �شاحب 
ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شعادة 
ال�شعفار  اهلل  عبد  �شيف  الفريق 
�شعادة  و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
�شعادة  و  ال��ن��اب��ودة  جمعة  حممد 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
وال�شيافة  ال��ت�����ش��ري��ف��ات  دائ�����رة 

�شموه ثم �شافح كبار م�شتقبليه. 
العميد  الكلية  قائد  األقى  بعدها 
اآل علي  ب���ن ع��ل��ي  اأح���م���د  ال���رك���ن 
كلمة رحب فيها بح�شور �شاحب 
ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي ورعاية 
����ش���م���وه حل���ف���ل ت����خ����رج ال�������دورة 
انخرط  التي  والع�شرين  الثانية 
�شابط من  مائة  م��ن  اك��ر  فيها 
بع�س  م��ن  �شباط  ع�شرة  بينهم 
وال�شديقة.  ال�����ش��ق��ي��ق��ة  ال������دول 

توفري  على  حت��ر���س  اهلل  حفظه 
والتطوير  ال��ت��ق��دم  اأ���ش��ب��اب  ك��اف��ة 
والتحديث لقواتنا امل�شلحة حيث 
تعترب الكلية رافدا رئي�شيا جلهة 
تاأهيل وتدريب وتدري�س �شباطنا 
لتمكينهم من القيادة والإدارة يف 
خمتلف الأفرع اجلوية والبحرية 
وال���ربي���ة والإ����ش���ه���ام ب��ف��اع��ل��ي��ة يف 
لتواكب  الوطنية  قواتنا  حتديث 
كل ما هو جديد يف عامل التدريب 
الع�شكرية  وال��ع��ل��وم  وال��ت�����ش��ل��ي��ح 

عدد  الحتفال  كما ح�شر  بدبي. 
م���ن ق�����ادة وك���ب���ار ���ش��ب��اط اأف����رع 
ال�شلك  واأع�شاء  امل�شلحة  القوات 
الدبلوما�شي يف الدولة وامللحقني 
�شفارات  من  ع��دد  يف  الع�شكريني 
يف  وال�����ش��دي��ق��ة  ال�شقيقة  ال����دول 
لدى  الحتفال  بداأ  وقد  الدولة. 
و����ش���ول ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و راع���ي 
حيث  ال��ك��ل��ي��ة  م��ق��ر  اإىل  احل���ف���ل 
حر�س  من  ثلة  �شموه  ا�شتعر�س 
ا���ش��ط��ف لتحية  ال����ذي  ال�����ش��رف 

ال��ك��ل��ي��ة يف معر�س  ق��ائ��د  واأ����ش���ار 
ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب  ترحيبه 
اإىل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
اأن كلية القيادة والأركان ت�شتنري 
مبقولة �شموه الوطنية ومفادها 
والتوطني  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��م��ك��ني 
بتوجيهات  الكلية  اأن  م��وؤك��دا   ...
راأ�شها  وع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 

وحت���ق���ي���ق الأم�������ن وال����ش���ت���ق���رار 
دولتنا  يف  امل�����ش��ت��دام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 

الغالية. 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ث���م ق���ام ���ش��اح��ب 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
منت�شبي  اإىل  ال�شهادات  بت�شليم 
والع�شرين  ال���ث���ان���ي���ة  ال����������دورة 
مت�شلحني  ت����خ����رج����وا  ال�����ذي�����ن 
القيادة  واأ���ش��ول  واملعرفة  بالعلم 
قيادتنا  روؤية  والإدارة مرتجمني 
بتنمية  املتمثلة  العليا  ال�شيا�شية 

بتوجيهات حممد بن را�شد 

ز�يد لالإ�سكان يعتمد �أ�سماء 325 مو�طنا من م�ستحقي �مل�ساعد�ت �ل�سكنية

فرع �لهالل �لأحمر باأم �لقيوين يكرم �ملد�ر�س �لفائزة يف م�سابقة �لهالل �لطالبي
•• ام القيوين-وام:

ن��ظ��م ال���ه���الل الأح����م����ر ف����رع اأم 
التابع  التدريب  مبركز  القيوين 
التعليمية  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  مل��ن��ط��ق��ة 
امل�شاركة  للمدار�س  تكرمي  حفل 
الطالبي  ال���ه���الل  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
للعام الدرا�شي 2012 -2013 
على م�شتوى املنطقة . تاأتي هذه 
الفعالية املجتمعية يف اإطار جهود 
باأم القيوين  فرع الهالل الأحمر 
الرتبوية  الأن�شطة  يف  للم�شاركة 
الفرع  ينظمها  التي  والتعليمية 
الر�شمية  الهيئات  م��ع  بالتعاون 

وتربوية  علمية  اأع��م��ال  بتقدمي 
جديدة مما يخلق روحا للتناف�س 
ال���ط���ل���ب���ة على  ب���ي���ن���ه���ا وحت�����ف�����ز 
التطوعي  العمل  جم��الت  ارتياد 
الهيئة  ت��ول��ي��ه  ال�����ذي  واخل�����ريي 
تركزت  ح���ي���ث  ق�������ش���وى  اأه���م���ي���ة 
الهتمام  على  العام  هذا  م�شابقة 
بفئة الأيتام ورعايتهم. من جهتها 
���ش��دي��ق��ة ح����امت موجهة  اأ�����ش����ادت 
مبنطقة  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ة 
بجهود  التعليمية  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
بفئة  بالهتمام  احلكيمة  القيادة 
الأي���ت���ام وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى دجمهم 
الأن�شطة  خ��الل  م��ن  املجتمع  يف 

مدار�س  م�����ش��ارك��ة  ع��ن  �شينمائي 
التعليمية  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  منطقة 
لفرع الهالل الأحمر يف الفعاليات 
املتعددة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  والأن�����ش��ط��ة 
التي مت تنفيذها يف اإلمارة . كما 
قدمت مدر�شة اأم القيوين للتعليم 
على  واحلا�شلة  للبنات  الأ�شا�شي 
الهالل  م�شابقة  يف  الأول  امل��رك��ز 
املنطقة  م�شتوى  على  ال��ط��الب��ي 
العام  مل�شابقة  باإجنازاتها  عر�شا 
 .  2013-  2012 ال���درا����ش���ي 
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ق��ام م��دي��ر فرع 
القيوين  ب�����اأم  الأح����م����ر  ال���ه���الل 
الجتماعية  اخل��دم��ة  وم��وج��ه��ة 

وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س و�شمن 
لفعاليات  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  اخل���ط���ة 
. وقال  واأن�شطة الفرع املجتمعية 
ال�����ش��ي��د ن���ا����ش���ر ب����ن ي���و����ش���ف بن 
باأم  ال��ه��الل  ف��رع  م��دي��ر  ح�شيبه 
القيوين اأن اإدارة ال�شوؤون املحلية 
بالهالل الأحمر داأبت عرب فروع 
ال�شراكة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
وكافة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب���ني  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
العام واخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات 
بالن�شبة  امل�شابقة  اأهمية  ..موؤكدا 
ل���ل���م���دار����س وال���ط���ل���ب���ة ع���ل���ى حد 
ت�شجيع  ع��ل��ى  تعمل  لن��ه��ا  ���ش��واء 
امل�شابقة  يف  امل�����ش��ارك��ة  امل����دار�����س 

والفعاليات التي تنظمها الهيئات 
وتقدمت  ب����ال����دول����ة..  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
بال�شكر والتقدير للهالل الأحمر 
فرع اأم القيوين لتعاونه املتوا�شل 
املنطقة  م������دار�������س  واإ���������ش��������راك 
التعليمية يف العديد من املنا�شط 
اأم  اإم��ارة  يف  واخلريية  املجتمعية 
املدار�س  دور  وثمنت   . القيوين 
الهالل  م�����ش��اب��ق��ة  يف  امل�������ش���ارك���ة 
خو�س  على  وحر�شها  الطالبي 
ال��ت��ن��اف�����س ال��ع��م��ل��ي وال��ع��ل��م��ي من 
اأجل تعزيز روح العطاء الإن�شاين 
 . امل��ح��ل��ي  باملجتمع  الأي���ت���ام  لفئة 
�شريط  ومت خالل احلفل عر�س 

كل  بتكرمي  التعليمية  باملنطقة 
امل�شابقة  يف  امل�����ش��ارك��ة  امل����دار�����س 

وجماعة  التحكيم  جلنة  واأع�شاء 
اأجنزوا  الذين  الطالبي  الهالل 

ال��ع��م��ل يف هذا  ����ش���اع���ات  ت��ط��وع��ا 
املجال اخلريي والإن�شاين .

•• دبي-وام:

ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اإعتمد 
زايد  ال�شيخ  برنامج  اإدارة  جمل�س 
الدكتور  معايل  برئا�شة  لالإ�شكان 
النعيمي  بلحيف  عبداهلل  املهند�س 
وزير الأ�شغال العامة رئي�س جمل�س 
اإدارة الربنامج اأ�شماء 325 مواطنا 
ال�شكني�ة  امل�ش�اعدات  من م�شتحقي 
ل�����ش��ه��ر م���اي���و م����ن ال����ع����ام احل����ايل 
الدولة  ام���ارات  كافة  على  م��وزع��ة 
بقيمة اإجمالية بلغت 162 مليون 
درهم. وتوزع�ت امل�شاعدات ال�شكنية 
بني املنح ال�شكانية التي بلغ عددها 
لإن�شاء  ق���رارا  و51  منحة   274
خالل  من  تنفيذها  �شيتم  م�شاكن 
املقاولني  مع  �شنوية  عقود  توقيع 
م�شاعدات  على  احلا�شلني  ب�شاأن 

م�شكن  اإن�شاء  فئة  �شمن  ال�شكنية 
بالتوا�شل  الربنامج  يتكفل  بحيث 
بتخ�شي�س  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
الأرا�شي والقيام بعميلة الت�شميم 
مراحل  ك���اف���ة  ع���ل���ى  وال�������ش������راف 
ال��ب��ن��اء واخ��ت��ي��ار امل��ق��اول��ني وذلك 
لهذه  امل�شاكن  بناء  تي�شري  بهدف 
ال�شريحة وت�شريع عملية ت�شليمها 
عجلة  ي��واك��ب  ومب��ا  اأ�شحابها  اإىل 
ت�شهدها  التي  العمرانية  احل��رك��ة 
ال�شامي  ال��ه��دف  وحتقيق  ال��دول��ة 
ال�شتقرار  حت��ق��ي��ق  يف  ل��ل��ربن��ام��ج 
وتوفري  امل��واط��ن��ة  لالأ�شر  ال�شكني 
وقالت  ل����ه����م.  ال���ك���رمي���ة  احل����ي����اة 
املديرة  الفندي  جميلة  املهند�شة 
ال���ع���ام���ة ل���ربن���ام���ج ال�����ش��ي��خ زاي����د 
الربنامج  ان  ب��الإن��اب��ة  ل��الإ���ش��ك��ان 
اأ�شماء  ع����ن  ب�����الإع�����الن  ����ش���ي���ق���وم 
ال�شكنية  امل�������ش���اع���دات  م�����ش��ت��ح��ق��ي 
قوائم  م��ت�����ش��م��ن��ة  ���ش��ه��ري  ب�����ش��ك��ل 
من كافة الإم��ارات م�شرية اإىل انه 

بالتخفي�شات.  اخلا�شة  العرو�س 
للم�شتفيدين  مي��ك��ن  ان���ه  واأك�����دت 
امل�شاكن  من�������اذج  ع���ل���ى  الإط���������الع 
الربنامج  يف  امل���ت���وف���رة  امل��ج��ان��ي��ة 
 32 اإىل  ع�����دده�����ا  و�����ش����ل  ال����ت����ي 
املوا�شفات  باأحدث  تتمتع  منوذجا 
وال��ت�����ش��ام��ي��م وت��ت��ن��ا���ش��ب م��ع كافة 
حيث  والح�����ت�����ي�����اج�����ات  الأذواق 
ت��ت��وف��ر ال��ن��م��اذج ب�����ش��اح��ات �شغرية 
ان  واأو�شحت  وك��ب��رية.  ومتو�شطة 
الربنامج طرح العديد من املبادرات 
بناء  تكاليف  بتخفي�س  اخل��ا���ش��ة 
توقيع  م����ب����ادرة  وم��ن��ه��ا  امل�����ش��اك��ن 
اتفاقيات �شراكة مع جمموعة من 
اأ�شعار  �شركات مواد البناء لتقدمي 
الربنامج  مل�����ش��ت��ف��ي��دي  خم��ف�����ش��ة 
�شركة   108 ح���وايل  ت�شم  وال��ت��ي 
املوردة  ال�شركات  ه��ذه  متثل  حيث 
واملنتجة للمواد الأ�شا�شية اخلا�شة 
ه���ذه  اأن  اىل  م�������ش���رية  ب���ال���ب���ن���اء 
اخل�شومات تبلغ حوايل 50 باملائة 

املعرو�شة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  القيمة  م��ن 
تزويد  ���ش��ي��ت��م  ح��ي��ث  الأ�����ش����واق  يف 
ال�شركات  هذه  بقائمة  امل�شتفيدين 
التوا�شل  واأرق����ام  اخل�شم  ون�شبة 
واأ�شافت  امل��ط��ل��وب��ة.  وامل�����ش��ت��ن��دات 
امل���ه���ن���د����ش���ة ج��م��ي��ل��ة ال���ف���ن���دي ان 
الربنامج وفر خط ات�شال مبا�شر 
م���ع امل�����ش��ت��ف��دي��ن ل���ل���رد ع��ل��ى كافة 
ا�شتف�شاراتهم حول كل ما يدور عن 
اتباعها  الواجب  كيفية الج��راءات 
النهائية  امل���واف���ق���ة  �����ش����دور  ب���ع���د 
م��ن خ���الل م��رك��ز الت�����ش��ال الذي 
�شاعة يوميا خالل   12 يعمل ملدة 
ان  مو�شحة  الر�شمية  العمل  اأي��ام 
ر�شائل  ب��اإر���ش��ال  �شيقوم  ال��ربن��ام��ج 
يف  للم�شتفيدين  ق�����ش��رية  ن�����ش��ي��ة 
لإبالغهم  الدولة  ام��ارات  خمتلف 
ب�شدور املوافقة النهائية لهم حيث 
املوقع  زي���ارة  للم�شتفيدين  ميكن 
للتعرف  ل��ل��ربن��ام��ج  الل����ك����رتوين 
باإجراءات  اخلا�شة  املعلومات  على 

ف���ت���ح امل���ل���ف وال���������ش����روط ال���واج���ب 
و�شرورة  التنفيذ  ملبا�شرة  اتباعها 
املحددة  ال��زم��ن��ي��ة  امل����دة  ا���ش��ت��غ��الل 
ب�����ش��ن��ة م��ي��الدي��ة ل��الإ���ش��ت��ف��ادة من 
ي��ذك��ر ان برنامج  امل�����ش��اع��دة.  ق���رار 
حتى  اأ�شدر  لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ 
األفا   29 العام اجل��اري  مار�س من 
بتكلفة  �شكنية  م�����ش��اع��دة  و560 
مليار   13 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت  اج��م��ال��ي��ة 

امارات  كافة  يف  للمواطنني  دره��م 
ال��دول��ة حيث ���ش��رع ال��ع��دي��د منهم 
يف تنفيذ م�شاريع امل�شاكن اخلا�شة 
ب����ه����م.. ف��ي��م��ا ب���ل���غ اإج����م����ايل عدد 
امل�شاكن التي مت ت�شليمها 14 األف 
تنفيذ  ع��ل��ى  ق��ائ��م  وال��ع��م��ل  م�شكن 
حاليا.  م�شكنا  و560  األ��ف��ا   15
اأط����ل����ق يف وقت  ال���ربن���ام���ج  وك������ان 
���ش��اب��ق خ��دم��ة امل��ل��ف الإل���ك���رتوين 

اأح���دث اخلدمات  م��ن  ال��ت��ي تعترب 
والتي  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  الإل���ك���رتون���ي���ة 
ي��ت�����ش��ارك ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع الأط�����راف 
والتي  امل�شاكن  ان�شاء  لعقد  املوقعة 
للم�شاعدة  امل�����ش��ت��ف��ي��د  م���ن  ت���ب���داأ 
والإ�شت�شاري واملقاول والربنامج يف 
نظام اإلكرتوين موحد حيث ت�شهل 
الأطراف  كافة  على  اخلدمة  ه��ذه 

امل�شاركة يف عقد البناء.

للم�شتفيدين  ملتقى  تنظيم  �شيتم 
امل�شاعدات  ق�������رارات  ل��ت�����ش��ل��ي��م��ه��م 
ب���ه���م حيث  ال�����ش��ك��ن��ي��ة اخل����ا�����ش����ة 
عر�س  ت��ق��دمي  امللتقى  �شيت�شمن 
والتعليمات  الإج�����راءات  ك��اف��ة  ع��ن 
اخل��ا���ش��ة ب���ق���رار امل�����ش��اع��دة وال���رد 
وتقدمي  ال�شتف�شارات  ك��اف��ة  على 

املهند�ش عبد اهلل بلحيف النعيمي
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بحث تعزيز �لتعاون يف مكافحة �ملخدر�ت بني �لإمار�ت و�ل�سني�لحتاد �لن�سائي �لعام يعمل على تطوير وحتديث قاعات �لأن�سطة يف مقره
•• اأبوظبي-وام:

عمل الحتاد الن�شائي العام موؤخرا على تطوير وحتديث قاعات الأن�شطة 
املتواجدة يف مقره يف اأبوظبي وهي عبارة عن خم�س قاعات ا�شتوحى الحتاد 
الن�شائي اأ�شماءها من البيئة املحلية حر�شا منه على املحافظة على الهوية 
املها  قاعة  القاعات  وتت�شمن  الدارجة.  املحلية  باللهجة  واعتزازا  الوطنية 
التي تقع يف مركز الأن�شطة وهي امللتقى العام ملعظم واأغلب برامج وفعاليات 
الحتاد الن�شائي العام وذلك لكرب حجمها وامكانية ا�شتيعابها من 150- 
180 �شخ�شا وت��ت��ن��وع الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي ت��ق��ام يف ه��ذه ال��ق��اع��ة م��اب��ني ور�س 
اإمكانية ا�شت�شافة القاعة  اإىل  عمل وندوات وملتقيات ومعار�س بالإ�شافة 
حلفالت التخرج واأعياد امليالد. وتوجد اأي�شا �شمن قاعات الحتاد الن�شائي 

الأن�شطة  من  العديد  تنا�شب  الأغ��را���س  متعددة  وه��ي  الظبي  قاعة  العام 
100 �شخ�س اأما قاعة الرمي للتدريب فهي  والفعاليات وت�شتوعب من 80 
متخ�ش�شة يف جمالت التدريب ومزودة بو�شائل حديثة ت�شهل عملية تلقي 
اأما  انتظار.  25 �شخ�شا وملحق بها �شالة   -20 املعلومات وت�شتوعب من 
25 �شخ�شا   -18 وت�شتوعب من  الروؤية  الرابعة فهي قاعة مركز  القاعة 
ومزودة ب�شا�شة عر�س وجهاز بروجيكرت وت�شلح القاعة لعقد الجتماعات 
وور�س العمل ال�شغرية . كما ي�شتمل مقر الحتاد الن�شائي العام على م�شرح 
ملحق  وحامل  ترجمة  بنظام  جمهز  وه��و  �شخ�س   300 ل�  يت�شع  الحت��اد 
اللقاءات  اأو  امل��وؤمت��رات  اأو  املحا�شرات  اأثناء  املالحظات  لتدوين  بالكرا�شي 
املوؤ�ش�شات  اإىل  العام دع��وة  الن�شائي  . وق��دم الحت��اد  التي تتم فيه  املختلفة 

واجلهات املحلية للتعاون يف اإمكانية ا�شتخدام هذه القاعات. 

•• اأبوظبي-وام:

مكافحة  عام  مدير  ال�شويدي  توير  اهلل  عبد  �شعيد  العقيد  اجتمع 
املخدرات الحتادية مع وفد من جمهورية ال�شني ال�شعبية برئا�شة 
بوزارة  امل��خ��درات  وح��دة مكافحة  العام يف  الأم��ني  نائب  مينغ  دينغ 
املخدرات  ملكتب مكافحة  الرتباط  �شباط  اإىل  ا�شافة  العام  الأم��ن 
الأم��ري��ك��ي يف ك��ل م��ن دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وتايالند 
وتبادل  التعاون  تعزيز  �شبل  مناق�شة  الجتماع  خالل  مت  وال�شني. 
اخلربات يف جمال مكافحة املخدرات ومت ا�شتعرا�س و�شع املخدرات 
ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال�شالئف  يف دول����ة الإم�������ارات وال�����ش��ني وم��و���ش��وع 
اآلية  اجلانبان  وا�شتعر�س  امل�شتحدثة.  املخدرة  وامل��واد  الكيميائية 
هذه  على  املراقبة  بخ�شو�س  البلدين  كال  يف  الرقابة  اأق�شام  عمل 

املواد و فتح قنوات الت�شال بينهما يف ما يتعلق بتلك املواد . واأو�شح 
العقيد ال�شويدي اأن دولة الإمارات العربية املتحدة ان�شمت لتفاقية 
الأمم املتحد لالجتار غري امل�شروع باملخدرات واملوؤثرات العقلية لعام 
1988م وذلك وفق املر�شوم الحتادي رقم 55 ل�شنة 1990 وعلى 
ذلك بادرت اأجهزة الدولة املعنية ويف اإطار تطبيق ن�س املادة 12 من 
اإداري��ة وتنفيذية مت التفاق عليها  اآلية  اإىل �شياغة  تلك التفاقية 
بني كافة الأجهزة من اأجل اأجراء رقابة �شارمة ودقيقة على حركة 
ه��ذه امل��واد يف ال��داخ��ل واخل���ارج وق��د متت �شياغة ه��ذه الآل��ي��ة على 
�شياق ونهج املبادئ التوجيهية التي اأ�شدرتها اجلهات املعنية بالأمم 
الكبري  زاي��د  ال�شيخ  م�شجد  ب��زي��ارة  ال�شيني  ال��وف��د  وق��ام  املتحدة. 
ال�شيطرة والتحكم  العامة ملكافحة املخدرات بدبي وغرفة  والإدارة 

بالقيادة العامة ل�شرطة دبي . 

�سيف بن ز�يد يلتقي 22 �سابطا من �حلا�سلني على �ملاج�ستري و�لدكتور�ه

حامد بن ز�يد يرت�أ�س �جتماع �للجنة �لتنفيذية ملجل�س �أمناء جامعة خليفة

•• اأبوظبي-وام:

التقى الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ام�س يف مقر القيادة 
العامة ل�شرطة اأبوظبي .. 22 من ال�شباط والعاملني يف 
وزارة الداخلية واأجهزتها املختلفة احلا�شلني على درجتي 
الوطنية  والكليات  اجلامعات  من  واملاج�شتري  الدكتوراه 
والأج��ن��ب��ي��ة..ب��ج��ان��ب ���ش��اب��ط اآخ����ر ح�����ش��ل ع��ل��ى �شهادة 
�شموه  وا�شتمع  ال�شينية.  اللغة  ترجمة  البكالوريو�س يف 
خالل اللقاء اإىل فكرة موجزة عن الدرا�شات العليا التي 
قدمها ال�شباط بح�شور اللواء نا�شر خلريباين النعيمي 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو  ملكتب  ال��ع��ام  الأم���ني 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال���ل���واء حم��م��د ب��ن ال��ع��و���ش��ي املنهايل 
الري�شي  نا�شر  اأحمد  واللواء  الب�شرية  امل��وارد  عام  مدير 
مدير عام العمليات املركزية يف �شرطة اأبوظبي والعميد 

ل�شرطة  القيادة  �شوؤون  عام  الظاهري مدير  علي خلفان 
�شكرتارية  اإدارة  ال�شاعدي مدير  �شعود  والعقيد  اأبوظبي 
�شموه  وه��ن��اأ  ال�����ش��ب��اط.  م��ن  وع���دد  ال��وزي��ر  �شمو  مكتب 
ال�شباط على حت�شيلهم العايل معربا �شموه عن تقديره 
 .. الوطنية  ال��ك��وادر  حتققها  التي  املعرفية  ل��الرت��ق��اءات 
داعيا ال�شباط اإىل تطبيق ما تعلموه من علوم ومهارات 
الرتقاء  يف  ي�شهم  مب��ا  ال��واق��ع  اأر�����س  ع��ل��ى  وجت�شيدها 
مب�شتوى العمل والأداء ويعزز م�شرية الأمن والأمان يف 
الوطن متمنيا �شموه لهم التوفيق والنجاح. من جانبهم 
رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو  بلقاء  �شعادتهم  ع��ن  ال�شباط  اأع���رب 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية ودعمه واهتمامه املتوا�شل 
م�شاعفة  على  �شموه  معاهدين  والتطوير  العلم  مل�شرية 
املزيد  العليا وتقدمي  القيادة  لتوجيهات  اجلهود ترجمة 
اإمكاناتهم  جميع  وت�شخري  الوطن  خلدمة  العطاء  من 

ومعارفهم للنه�شة والتطوير امل�شتمرين.

•• اأبوظبي-وام:

اأمناء جامعة خليفة برئا�شة �شمو ال�شيخ  عقدت اللجنة التنفيذية ملجل�س 
رئي�س  ون��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  دي���وان ويل عهد  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حامد 
ال��دوري ام�س يف حرم اجلامعة يف  اأمناء جامعة خليفة اجتماعها  جمل�س 
اأبوظبي. ح�شر الجتماع معايل الدكتور مغري اخلييلي و�شعادة املهند�س 
جا�شم  ح�شني  و�شعادة  الرميثي  خلفان  حممد  و�شعادة  احل��م��ادي  ح�شني 
النوي�س اع�شاء جمل�س المناء والدكتور تود لر�شن رئي�س جامعة خليفة 
نورين  جاي  والدكتور  اجلامعة  مدير  احلمادي  �شلطان  ع��ارف  والدكتور 
الرئي�س  نائب  املعال  حممد  والدكتور  الأكادميية  لل�شوؤون  الرئي�س  نائب 

الأول للبحوث والتطوير. ومت خالل الجتماع مناق�شة عدد من املوا�شيع 
منها م�شروع طرح برنامج جديد لبكالوريو�س العلوم يف الريا�شيات واإعادة 
اللجنة  وا�شتعر�شت  اجلامعة.  يف  التح�شريي  الربنامج  متطلبات  درا�شة 
التنفيذية ميزانية اخلم�س �شنوات املعدلة واأداء ميزانية العام اجلاري كما 
وافقت اللجنة اأي�شا على ميزانية العام 2014 . وناق�شت اللجنة بالإ�شافة 
اللجنة  داخ��ل  ال�شلطات  تفوي�س  مو�شوع  للجامعة  املالية  املوا�شيع  اإىل 
اإعادة  بخ�شو�س  الأكادميي  العتماد  بلجنة  املتعلقة  والق�شايا  التنفيذية 
اآخ��ر حت�شريات  الط��الع على  للجامعة. ومت خالل الجتماع  الرتخي�س 
اإن�شاء كلية الطب اجلديدة ومناق�شة حفل التخريج املقبل املقرر اإجراوؤه يف 

الف�شل الثاين من العام اجلامعي املقبل. 

بلدية مدينة �أبوظبي تطلع على جترية هيئة كهرباء ومياه دبي يف جمال �إد�رة �ملخاطر

جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر تفتح باب �لرت�سيح لدورتها �ل�ساد�سة 2014
•• ابوظبي- فوؤاد علي

ال�����ش��ي��خ نهيان  ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل 
الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  بن مبارك 
رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب 
خليفة  ج�����ائ�����زة  اأم�����ن�����اء  جم���ل�������س 
اأعلنت  ال���ت���م���ر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة 
فتح  ع��ن  للجائزة  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة 
ب���اب ال��رت���ش��ي��ح ل��ف��ئ��ات اجل���ائ���زة يف 
الأول  من  اعتباراً  ال�شاد�شة  دورتها 
من يونيو 2013 ولغاية الثالثني 
 2013 ال��ق��ادم  اأك��ت��وب��ر  �شهر  م��ن 
الأخوة  كافة  اأم��ام  املجال  متيحني 
والباحثني  وامل��ن��ت��ج��ني  امل���زارع���ني 
وحمبي  واملخت�شني  والأكادمييني 
العامل  ح���ول  ال��ت��م��ر  نخيل  ���ش��ج��رة 
والفوز  للتناف�س  بطلباتهم  التقدم 
باإحدى فئات اجلائزة اخلم�س وهي 
فئة ال�شخ�شية املتميزة وفئة اأف�شل 
تقنية  اأف�شل  وفئة  تنموي  م�شروع 
املتميزين  املنتجني  وف��ئ��ة  متميزة 
املتميزة  والدرا�شات  البحوث  وفئة 
واإنتاج  ال��ن��خ��ي��ل  زراع�����ة  جم����ال  يف 

التمور.
جاء ذلك يف املوؤمتر ال�شحفي الذي 
الوهاب  عبد  الدكتور  �شعادة  عقده 
زايد اأمني عام جائزة خليفة الدولية 
اأم�س يف ق�شر  التمر �شباح  لنخيل 
�شعادة  بح�شور  باأبوظبي  الإم��ارات 
الدكتور هالل حميد �شاعد الكعبي 
ع�شو جمل�س الأمناء رئي�س اللجنة 
و�شعادة  باجلائزة  واملالية  الإداري���ة 

خم�سة موظفني من �سائقي �لإ�سعاف 
�لإمار�تيني يبد�أون عملهم يف دبي لالإ�سعاف

•• دبي-وام:

الإ�شعاف  �شيارات  قيادة  يف  متخ�ش�شني  اإم��ارات��ي��ني  �شائقني  خم�شة  يبداأ 
وموؤهلني للتعامل امليداين مع احلوادث والأزمات والت�شرف اليجابي مع 
املر�شى وامل�شابني يف خمتلف الظروف ام�س عملهم الفعلي يف موؤ�ش�شة دبي 
خلدمات ال�شعاف مد�شنني بذلك عهدا جديدا لرجال المارات املخل�شني 
الذين يقتحمون جميع املجالت ال�شعبة موؤكدين انهم اأهال للثقة والتميز 
ح�شره  املنا�شبة  بهذه  حفال  ال�شعاف  خل��دم��ات  دب��ي  موؤ�ش�شة  ونظمت   .
ادارة  م��دي��ر  غ��ف��اري  حممد  وعي�شى  ال����دراي  خليفة  التنفيذي  م��دي��ره��ا 
الدعم املوؤ�ش�شي وعي�شى بن ر�شا رئي�س ق�شم اخلدمات الدارية حيث رحب 
اجلميع باملوظفني اجلدد ومتنوا لهم حياة عملية مليئة بالتميز والنجاح 
اأنهوا دورة  ال�شائقني اخلم�شة  ان  . يذكر  املوؤ�ش�شة  اأ�شرة  مع زمالئهم من 
تدريبية تخ�ش�شية يف ال�شعافات الأولية ا�شافة اىل دورة تاأهيلية للتعامل 

ال�شريع واإدارة الأ زمات.

•• ابوظبي-الفجر: 

ب���ل���دي���ة مدينة  م����ن  وف�����د  اط���ل���ع 
اهلل  املهند�س عبد  يراأ�شه  اأبوظبي 
املخاطر  اإدارة  م��دي��ر  احل��و���ش��ن��ي 
الإ�شرتاتيجي  التخطيط  بقطاع 
هيئة  جت��رب��ة  ع��ل��ى  الأداء  واإدارة 
ك���ه���رب���اء وم���ي���اه ودب�����ي يف جمال 
اإطار  �شمن  وذل��ك  املخاطر  اإدارة 
حر�س البلدية على ال�شتفادة من 
اخلربات الرائدة والتميز املوؤ�ش�شي 
�شيما  ل  )دي�������وا(  ح��ق��ق��ت��ه  ال�����ذي 
عاملية  ج��ائ��زة  على  ح�شولها  بعد 
املخاطر.  اإدارة  مرموقة يف جمال 
املويجعي  ع��ل��ي  ال���وف���د  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
يف  املوؤ�ش�شية  املخاطر  اإدارة  مدير 
ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي مبقر 
�شرحا  ق��دم  حيث  الرئي�س  الهيئة 
الهيئة يف جمال  مف�شال لتجربة 

اإدارة املخاطر.
احلو�شني  عبداهلل  املهند�س  واأك��د 

من حجم املخاطر املتوقعة. وعرب 
املويجعي عن تقديره ملبادرة  علي 
وحر�شها  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
التعاون  ع���الق���ات  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى 
الوطنية  املوؤ�ش�شات  بني  والتكامل 
اللقاءات  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل  داع���ي���ا   ..
ملا  اخل��ربات  وتبادل  والجتماعات 
ف��وائ��د كبرية تنعك�س  ل��الأم��ر م��ن 
من  وي���ت���م  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأداء  ع��ل��ى 
والتجارب  امل��ع��ارف  ت��ب��ادل  خ���الل 

الناجحة.
وقدم خالل اللقاء عر�شا تف�شيال 
املخاطر  اإدارة  ت��اأ���ش��ي�����س  مل���راح���ل 
العاملية  وم��ع��اي��ريه��ا  و�شيا�شاتها 
م�شريا  امل���ت���ق���دم���ة  واإجن�����ازات�����ه�����ا 
ف��وز هيئة  اإىل  واع��ت��زاز  بكل فخر 
اإدارة  بجائزة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
عن   2013 لعام  العاملة  املخاطر 
اإدارة املخاطر،  فئة تطوير قدرات 
وذلك تاأكيدا على جناح ال�شيا�شات 
التي اتبعتها الهيئة يف هذا املجال 

ومياه  ك���ه���رب���اء  ه��ي��ئ��ة  زي������ارة  اأن 
دب�����ي ت����اأت����ي ���ش��م��ن اإط�������ار خطط 
اخلا�شة  البلدية  وا�شرتاتيجيات 
بالطالع على التجارب والربامج 
الناجحة واملميز بهدف ال�شتفادة 
املعرفة  وتبادل  التجارب  من هذه 
اإجناز  الهيئة من  ملا حققته  نظرا 
م��ن خالل  وق��ت قيا�شي  ع��امل��ي يف 
ح�����ش��ول��ه��ا ع��ل��ى ج���ائ���زة ع��امل��ي��ة يف 
اأث��ب��ت��ت من  امل��خ��اط��ر  اإدارة  جم��ال 
خاللها الروؤية ال�شائبة واحلكيمة 
الذي  ال�شرتاتيجي  والتخطيط 
قائمة  تت�شدر  )دي����وا(  م��ن  ج��ع��ل 
ع��ل��ى �شعيد  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 
اأن  وقال  املوؤ�ش�شية.  املخاطر  اإدارة 
الجتماع تناول ا�شتعرا�س جتربة 
على  خطتها  التي  الرائدة  الهيئة 
متقدم  عاملي  نظام  تطوير  �شعيد 
لإدارة املخاطر الأمر الذي انعك�س 
الأداء  ج��ودة  حت�شني  على  اإيجابا 
والتقليل  الأم����ان  م�شتوى  ورف���ع 

عرب  حققتها  ال��ت��ي  ول���الإجن���ازات 
املخاطر،  اإدارة  اآل����ي����ات  ت��ط��ب��ي��ق 
العاملية  املمار�شات  اأف�شل  وتبنيها 
امل�شتمدة من قيم ومعايري �شهادة 
الآيزو 31000 لإدارة املخاطر. 

جاء  ال���ه���ي���ئ���ة  ف�����وز  اأن  واأ������ش�����اف 
ب��ع��د م��ن��اف�����ش��ات ج��دي��ة م���ع اأرق���ى 
القطاعني  من  العاملية  املوؤ�ش�شات 
ال����ع����ام واخل����ا�����س ���ش��م��ل��ت 350 
باملركز  )دي���وا(  لت�شتاأثر  موؤ�ش�شة 
ك���������اأول م���وؤ����ش�������ش���ة على  امل����ت����ق����دم 
م�شتوى ال�شرق الأو�شط واأفريقيا 
حت�����ش��ل ع��ل��ى ه����ذه اجل���ائ���زة بكل 
اعرتاف  وه��ي  وا�شتحقاق  ج���دارة 
امل�شتدامة  ال���روؤي���ة  ب��ن��ج��اح  ع��امل��ي 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ع���امل���ي، 
جمال  يف  رائ���دة  كهيئة  ومكانتها 
وحديثة  ف��ع��ال��ة  ت���داب���ري  ت��ن��ف��ي��ذ 
ال���ذي  ب��ال�����ش��ك��ل  امل��خ��اط��ر  لإدارة 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  يج�شد 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 

فقد قررت الأمانة العامة للجائزة 
الوطنية  حملتها  يف  ق��دم��اً  امل�شي 
املحلي  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى  والن���ف���ت���اح 
امل�شاركة لأكرب عدد  لتو�شيع نطاق 
م���ن الأخ������وة امل����زارع����ني م���ن كافة 
كانوا  ���ش��واء  امل�شتهدفة  ال�����ش��رائ��ح 
اأو  م�شنعني  منتجني  اأو  م��زارع��ني 
وت�شجيعهم  واأك��ادمي��ي��ني  ب��اح��ث��ني 
خمتلف  على  للتناف�س  وتاأهيلهم 

فئات اجلائزة.
ال�شيخ  م���ع���ايل  ح���ر����س  اأك�����د  ك��م��ا 
ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك اآل ن��ه��ي��ان على 
والدويل  الإقليمي  تعزيز احل�شور 
النجاحات  ع��ل��ى  وال��ب��ن��اء  ل��ل��ج��ائ��زة 
ال�شنوات  خ�����الل  حت���ق���ق���ت  ال����ت����ي 
م��ن خري  ف��ي��ه  مل��ا  امل��ا���ش��ي��ة  القليلة 
واملنتجني  املزارعني  لكافة  وتقدير 

ع�شو  احل�شرمي  غ��ال��ب  ال��دك��ت��ور 
جمل�س الأمناء عميد كلية الأغذية 

والزراعة بجامعة الإمارات. 
و ق���ال ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب زايد 
ينمو  للجائزة  البياين  املنحنى  اأن 
خمتلف  على  الأم����ام  نحو  ب��اإط��راد 
اجلائزة  ح�����ش��دت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��د 
ال��ك��ب��ري على  الن��ف��ت��اح  �شكل  ح��ي��ث 
يف  النتائج  اأف�شل  املحلي  املجتمع 
املواطنني  املر�شحني  اأع����داد  زي���ادة 
و�شل  حيث  اجل��ائ��زة  فئات  ملختلف 
خالل  م����واط����ن   55 اإىل  ال����ع����دد 
ال�����ش��ن��وات اخل��م�����س امل��ا���ش��ي��ة وذلك 
وفقاً للتوجيهات املعايل �شمو ال�شيخ 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة وعليه 

وال��ب��اح��ث��ني ع��ل��ى م�����ش��ت��وى العامل 
احلكيمة  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت���رج���م���ًة 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
راع����ي اجل���ائ���زة ودعم  ح��ف��ظ��ه اهلل 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  وح��ر���س 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة على  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 
ومكانتها  اجل���ائ���زة  م��وق��ع  ت��ع��زي��ز 
بني اجلوائز الأخرى على م�شتوى 

العامل.
م���ن ج��ه��ت��ه اأ����ش���ار ال���دك���ت���ور هالل 
حميد �شاعد الكعبي ع�شو جمل�س 
اأع������داد  جم���م���ل  اأن  اإىل  الأم�����ن�����اء 

اجلائزة  ف��ئ��ات  ملختلف  امل��ر���ش��ح��ني 
م�شارك   573 الكلي  ع��دده��م  بلغ 
ميثلون 38 دولة حول العامل 20 
وبالتفا�شيل  اأجنبية   18 و  عربية 
جند الآتي وهى 289 م�شارك عن 
املتميزة،  والبحوث  الدرا�شات  فئة 
اإنتاج  اأف�شل  فئة  عن  م�شارك   42
متميز، 75 م�شارك عن فئة اأف�شل 
عن  م�����ش��ارك   92 م��ت��م��ي��زة،  تقنية 
متميز،  تنوي  م�شروع  اأف�شل  فئة 
ال�شخ�شية  ف��ئ��ة  ع��ن  م�����ش��ارك   75

املوؤثرة. 
و اأ�شاف اأن الزيادة املتنامية يف عدد 
اجلائزة  ف��ئ��ات  ملختلف  امل��ر���ش��ح��ني 
التي  والثقة  امل�شداقية  على  يوؤكد 
ح��ق��ق��ت��ه��ا اجل�����ائ�����زة خ������الل ف���رتة 
معايل  ت��وج��ي��ه��ات  بف�شل  ق�����ش��رية 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ 
وتنمية  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 

املجتمع رئي�س جمل�س الأمناء.
اأن  الكعبي  ه���الل  ال��دك��ت��ور  اأك���د  و 
كافة ال�شتعدادات الفنية والإدارية 
الإداري���ة  اللجنة  اأن  و  اكتملت  ق��د 
الطلبات  بت�شنيف  �شتبداأ  للجائزة 
امل�شتوفية ل�شروط الرت�شيح خالل 
تبداأ  ثم  وم��ن  املقبل  نوفمرب  �شهر 
ب��ت��ق��ي��ي��م طلبات  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
���ش��ه��ري دي�شمرب  ال��رت���ش��ي��ح خ���الل 
ويناير املقبلني والإعالن عن اأ�شماء 
الفائزين خالل �شهر فرباير القادم 
مار�س  �شهر  التكرمي خالل  وحفل 

2014 اإن �شاء اهلل .

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل، 
القدرات  ت��ط��وي��ر  اإىل  وال���ه���ادف���ة 
التناف�شية للموؤ�ش�شات احلكومية. 
يف  تعرف  املخاطر  اإدارة  اأن  وق��ال 
هذا املجال على اأنها حدث اأو ظرف 
حمتمل ميكن اأن يكون له تاأثريات 
من  املعنية  املوؤ�ش�شة  على  �شلبية 

حيث وجودها، م�شادرها  املنتجات 
اأو اخلدمات، اأو العمالء، كما وقد 
املجتمع  ت��اأث��ري على  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
وال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة..و ك��ذل��ك لكل 
يكون  اأن  مي��ك��ن  حم��ت��م��ل  خ��ط��ر 
م�شبقا  م�������ش���اغ���ة  خ���ط���ة  ه����ن����اك 

للتعامل مع نتائجه املمكنة. 
ويف ختام اللقاء قدم املهند�س عبد 

لعلي  تذكاريا  درعا  احلو�شني  اهلل 
الهيئة  حلر�س  تقديرا  املويجعي 
العالقات  اأوا�����ش����ر  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
وال�����ت�����ع�����اون امل���������ش����رتك وت����ب����ادل 
اخلربات مع بلدية مدينة اأبوظبي 
كما وجه الدعوة لهم لزيارة بلدية 
اأوا�شر  لرت�شيخ  ابوظبي  مدينة 

التعاون.



اأخبـار الإمـارات

04

االثنني    - 10   يونيو    2013 م    -    العـدد    10814
Monday    10    June     2013  -  Issue No   10814

�أخبار �ل�ساعة توؤكد حر�س �لقيادة �لر�سيدة لالنفتاح على �لإعالم 
•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اإن اللقاء الذي جمع �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي وممثلي و�شائل الإعالم العاملية العاملة يف دولة الإمارات 
م��وؤخ��را �شمن ل��ق��اءات جمل�س حممد ب��ن را���ش��د الإع��الم��ي .. يوؤكد 
اإهتمام الدولة وقياداتها الر�شيدة وقناعتها التامة باأهمية الدور الذي 
باعتباره  املجتمع  يف  واإيجابي  رئي�شي  ك�شريك  الإع��الم  به  ي�شطلع 
وحلقة  اأف����راده  اآراء  وت���ربز  املجتمع  تطلعات  ع��ن  تعرب  ال��ت��ي  ال��ق��ن��اة 
و�شل بني مكونات هذا املجتمع مع بع�شها بع�شا وحلقة و�شل اأخرى 
ناحية  العامل من  املجتمعات يف  وباقي  ناحية  املجتمع من  ذلك  بني 

والدائم معها  املنتظم  التوا�شل  التام على  الإع��الم وحر�شها  و�شائل 
على هذا النحو..يعدان يف املقام الأول دليال على ال�شفافية فهما من 
العامل اخلارجي  اإىل  والدولة  القيادة  روؤي��ة  لنقل  و�شيلة  اآخ��ر  جانب 
التوا�شل مع الآخر وت�شدير ال�شورة احلقيقية للدولة  ومد ج�شور 
واملجتمع اإىل اخلارج من دون ترك فر�شة للتاأويل اأو اختالق �شورة 
غري حقيقية عنها وترويجها .. مبينة اأنه هذا ما اأكده �شاحب ال�شمو 
مثل هذه  بو�شفه  اللقاء  اأثناء  يف  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
باأنها من قبيل احلر�س على اإطالع النا�س على التطورات  اللقاءات 
اأي جهد  وتاأكيده عدم ممانعته  ب��اأول  اأول  القطاعات  �شمن خمتلف 
املعايري  اأرقى  ين�شد ن�شر احلقائق ودعوته جميع الإعالميني لتبني 
نقل  عند  الكاملة  ال��دق��ة  وحت��ري  املمار�شات  اأف�شل  وت��وخ��ي  املهنية 

اأخرى . وحتت عنوان النفتاح على الإعالم اأكدت اأن الدولة اأظهرت 
اإتاحة الفر�س العادلة جلميع  منذ ن�شاأة احتادها حر�شها التام على 
الفاعلني يف املجتمع من اأجل ممار�شة دورهم بحرية تامة ف�شال عن 
مببداأ  اإق���رارا  ال��دور  بهذا  للقيام  الالزمة  والآل��ي��ات  الو�شائل  توفري 
اأنه يف هذا ال�شياق ياأتي تعامل القيادة  تكافوؤ الفر�س .. م�شرية اإىل 
الر�شيدة لدولة الإمارات مع و�شائل الإعالم على هذا النحو املنفتح 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حديث  يف  و�شوح  بكل  جتلى  ال��ذي  وال�شفاف 
حممد بن را�شد اآل مكتوم يف اأثناء اللقاء عندما ثمن اإ�شهام الإعالم 
كمحرك مهم له ثقله يف اجتاه رفعة املجتمعات املتح�شرة وتقدمها. 
الإم��ارات للدرا�شات والبحوث  التي ي�شدرها مركز  الن�شرة  واأ�شافت 
ال�شرتاتيجية اأنه.. اإذا كان التقاء القيادات ال�شيا�شية الإماراتية مع 

 . التي يحملها الإعالميون جميعا  الكلمة  اإط��ار م�شوؤولية  اخلرب يف 
واأكدت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها الإفتتاحي اأن هذا النهج املنفتح 
تعاملها  يف  الإم����ارات  ل��دول��ة  الر�شيدة  القيادة  تتبناه  ال��ذي  والبناء 
مع و�شائل الإع��الم هو نهج عام تتبناه جميع موؤ�ش�شات الدولة على 
امل�شتويني الحتادي واملحلي بل اإن هذا النهج اأ�شبح مبنزلة الثقافة 
نطاق  يف  جميعها  حتر�س  التي  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  جميع  يف  العامة 
والتعاون  البناء  التوا�شل  ج�شور  تعزيز  على  وم�شوؤوليتها  عملها 
الإيجابي مع خمتلف اجلهات الإعالمية يف الداخل واخلارج متا�شيا 
الدولة  تتبناها  ال��ت��ي  الآخ���ر  م��ع  واملت�شاحمة  املنفتحة  ال����روؤى  م��ع 
اإىل مرحلة  التاأ�شي�س و�شول  بداية مرحلة  الر�شيدة منذ  وقياداتها 

التمكني. 

ويل عهد �ل�سارقة ي�ستقبل �لقن�سل �لأمريكي

موقعا بعجمان مل�سروع �فطار �سائم بخريية �لنعيمي  11

الذي  الدولة  لدى  الأمريكية  املتحدة  الوليات  عام 
قدم لل�شالم على �شموه . 

وج������رى خ�����الل ال���ل���ق���اء ت����ب����ادل الأح�����ادي�����ث ال���ودي���ة 
و�شبل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  وا�شتعرا�س 

تعزيزها.

•• ال�ضارقة-وام:

�شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
�شباح  ال�شارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  العهد  وىل  القا�شمي 
ام�س مبكتب �شمو احلاكم �شعادة روبرت وولر قن�شل 

•• عجمان ـ الفجر 

را�شد  توا�شل موؤ�ش�شة حميد بن 
عجمان  يف  اخل���ريي���ة  ال��ن��ع��ي��م��ي 
�شائم  اإف��ط��ار  مل�شروع  التح�شري 
م�����وزع�����ني  م�����وق�����ع�����ا   11 ع�������رب 
توجيهات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ب����الم����ارة، 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 
عجمان،ومتابعه  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
رئي�س  ال���ع���ه���د  ويل  ال���ن���ع���ي���م���ي 
وتطبيقاً  املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س 
اخلا�شة  الإ�شرتاتيجية  للخطة 
ملوؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي 
اخل���ريي���ة خ����الل ال���ع���ام اجل����اري 
مل�شروع  ال��ت��ج��ه��ي��ز  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا 
���ش��ه��ر رم�شان  ���ش��ائ��م يف  اف��ط��ار 

الكرمي.
ومن جانبها، اأكدت ال�شيخة عزة 

ب��ن ج��اب��ر، وحميد بن  وعبد اهلل 
وال�����ش��الح، م�شجد  ال��ع��زي��ز،  عبد 
البلدية م�شجد عمر بن اخلطاب 
،م�����ش��ج��د خلفان  غ���ال  ،م�����ش��ج��د 
ب����ن ع����ب����داهلل و����ش���ك���ن ال���ط���الب 

والطالبات بجامعة عجمان.
على  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  ت��ع��م��ل  ك��م��ا 
التاأكد من توفر �شروط ال�شحة 
تعاقدها  خ���الل  م���ن  وال��ن��ظ��اف��ة 
�شعبية  وم��ط��اع��م  مطابخ   3 م��ع 
ال�شروط،  تلك  فيها  تتوفر  مم��ا 
على  اليومية  املتابعة  ت��وف��ر  م��ع 
م�شرفني  بوجود  وذل��ك  امل�شروع، 
للم�شروع  كمتطوعني  ميدانيني 
ملتابعة املطاعم واملطابخ بالتعاون 
بالإ�شافة  امل�شاجد،  م�شريف  م��ع 
اليومية  ال��ت��ق��اري��ر  اإع������داد  اإىل 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  على  تعر�س  التي 
العقبات  وت���ذل���ي���ل  ل���درا����ش���ت���ه���ا 

ل�شمان ح�شن �شري امل�شروع.

بنت عبداهلل النعيمي املدير العام 
ملوؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي 
املوؤ�ش�شة  اأن  اخلريية يف عجمان، 

تقوم ب�شفة يومية، وعلى امتداد 
امل��ب��ارك يف توفري  رم�����ش��ان  �شهر 
�شائم،  اإف����ط����ار  وج���ب���ة   5000

م���وق���ع، وهي   11 ع��ل��ى  م���وزع���ة 
وال�شيخ  ح��م��ي��د  ال�����ش��ي��خ  م�����ش��ج��د 
عوف،  بن  الرحمن  عبد  و  را�شد 

ي�شم خمتلف العناوين 

حماكم ر�أ�س �خليمة تنظم معر�س �لكتاب �لقانوين 

�سرطة ر�أ�س �خليمة تثقف موظفي و�سائقي �لكهرباء و�ملاء مروريا 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

اأح���م���د حم��م��د اخلاطري  اف��ت��ت��ح 
رئي�س دائرة حماكم راأ�س اخليمة 
بح�شور  الأول  القانوين  املعر�س 
اأع�شاء  وب��ع�����س  امل��ح��اك��م  روؤ����ش���اء 
ال�����ش��ل��ط��ة ال��ق�����ش��ائ��ي��ة وم������دراء 
املوظفني  م���ن  وج��م��ع  الإدارات 

واملحامني واملتعاملني.

املتعاملني موؤكدا على �شرورة  اأو 
القانونية  املعرفة  م�شادر  تنويع 
املطبوعات  ���ش��ك��ل  ك���ان���ت  �����ش����واء 
الل���ك���رتون���ي���ة  اأو  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 

املتوافرة على �شبكة النرتنت.
بالعالقات  اخل����اط����ري  واأ������ش�����اد 
ال�شلطات  بني  امل�شتمر  والتعاون 
والحتادية  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
يف  ل�شيما  ال��دول��ة  م�شتوى  على 

معر�س  ب�����ان  اخل����اط����ري  وق������ال 
ال���ك���ت���اب ي���اأت���ي ���ش��م��ن امل����ب����ادرات 
الهدف  حتقيق  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
تعزيز  يف  واملتمثل  ال�شرتاتيجي 
والقانونية  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  امل��ع��رف��ة 
وال�����ت�����ي ل غ���ن���ى ل���ل���ع���ام���ل���ني يف 
ال���ق�������ش���اء ع��ن��ه��ا ب������اأي ح�����ال من 
اأع�شاء  من  كانوا  �شواء  الأح���وال 
املحامني  اأو  الق�شائية  ال�شلطة 

ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة وذكر 
املثال ما تقدمة  منها على �شبيل 
ال�شلطة  لأع�����ش��اء  دب���ي  حم��اك��م 
من  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  يف  الق�شائية 
الأحكام  ع��ل��ى  الط����الع  اإم��ك��ان��ي��ة 
وال��ك��ت��ب ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��واف��رة يف 

املوقع اللكرتوين.
املعر�س  اأهم ما مييز  اأن  واأ�شاف 
متعددة  قانونية  عناوين  ت��واف��ر 

العمل  ج�����وان�����ب  ك����اف����ة  ����ش���م���ل���ت 
املعر�س  ت��ب��ن��ى  ك���م���ا  ال��ق�����ش��ائ��ي 
ت���وزي���ع ن�����ش��خ م���ن ك��ت��اب �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي نظرا  جمل�س 
مل���ا مت��ي��ز ب���ه ال��ك��ت��اب م���ن جتارب 
عليها  احل�شول  ميكن  ل  مبهرة 

اأو معرفتها من اأي مرجع اآخر.

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

ال�شراكة  م����ب����داأ  م����ن  ان���ط���الق���ا 
على  ال�����ق�����ائ�����م�����ة  امل����ج����ت����م����ع����ي����ة 
مواجهة  يف  الأف������راد  دور  تعظيم 
اإدارة  ن��ظ��م��ت  امل���روري���ة  احل�����وادث 
امل����رور وال���دوري���ات ب�����ش��رط��ة راأ�س 
اخل��ي��م��ة حم��ا���ش��رة ت��وع��وي��ة حول 
ال�������ش���الم���ة امل������روري������ة ل����ع����دد من 
و�شائقي  وم����وظ����ف����ات  م���وظ���ف���ي 

ا�شتعر�س جمموعة من الإر�شادات 
تناول  والتوجيهات والن�شائح كما 
ال�شالمة املرورية الواجبة اإتباعها 
الطريق  لعابري  بالن�شبة  وخا�شة 
والده�س  ال�شري  ح���وادث  لتجنب 
وللحفاظ على حياتهم واأرواحهم، 
اإىل  ت��وؤدي  التي  الأ�شباب  مو�شحا 
احلوادث املرورية وكيفية التعامل 
ال�شائقني  ق��ب��ل  م��ن  ال��ط��ري��ق  م��ع 
ال�شارع  ع���ب���ور  وك��ي��ف��ي��ة  وامل�������ش���اة 

واملاء  للكهرباء  الإحت��ادي��ة  الهيئة 
املحا�شرة  .  وحت���دث يف  ب��الإم��ارة 
مدير  النقبي،  ال�شم  اأحمد  املقدم 
املرورية  وال��ت��وع��ي��ة  الإع����الم  ف���رع 
ب������الإدارة ، ب��ح�����ش��ور ال��ع��ق��ي��د عبد 
اهلل علي منخ�س مدير اإدارة املرور 
راأ���س اخليمة  ب�شرطة  وال��دوري��ات 
حيث قدم �شرحا كامال عن مفهوم 
لدى  وخ��ا���ش��ة  امل��روري��ة  ال�شالمة 
الأط�����ف�����ال وب���ال���ت���زام���ن م����ع ذلك 

بال�شكل ال�شحيح ، وم�شتعر�شا يف 
من  املمار�شة  الأخ��ط��اء  املحا�شرة 
قبل ال�شائقني واملواطنني من عدم 
املرورية  والأنظمة  القواعد  اإتباع 
موؤكدا لهم ب�شرورة اإتباع القواعد 
والأن���ظ���م���ة امل����روري����ة ل��ت��ج��ن��ب اأي 

حوادث .
بدورهم ثمن احل�شور الدور الذي 
والدوريات  امل����رور  اإدارة  ب��ه  ت��ق��وم 
احلثيثة  التوجيهات  من  انطالقا 

ل����ل����واء ال�����ش��ي��خ ط���ال���ب ب����ن �شقر 
ال�شرطة،  ع����ام  ق���ائ���د  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
جت���اه���ه���م واجت�������اه اأب���ن���ائ���ه���م من 
والتثقيف  التوعية  تكثيف  خ��الل 
حر�س  على  دليال  يعد  مما  يوؤكد 
ينعم  جمتمع  خلق  على  ال�شرطة 
بالثقافة املرورية  كما اأ�شادوا باأداء 
الأمن والأمان  ال�شرطة يف توفري 
للمواطنني واحلفاظ على حياتهم 

وممتلكاتهم

طبية ر�أ�س �خليمة تكافح 
�لتدخني برب�مج علمية 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

انطالقا من جهودها الوقائية نظمت منطقة راأ�س اخليمة الطبية ممثلة 
املا�شي برناجما توعويا ملكافحة  ال�شبت  ال�شحي  التثقيف والإع��الم  اإدارة 

التدخني بقاعة مركز طب الأ�شنان.
وال�شحي  الطبي  املجال  يف  العاملة  الفنية  ال��ك��وادر  الربنامج  ا�شتهدف   
خماطر  من  املجتمع  حلماية  ال�شاملة  التوعية  لطالق  متهيداً  باملنطقة 
التدخني، حيث ا�شتمل على عدد من املحا�شرات العلمية التي تطرقت يف 
م�شمونها للمخاطر ال�شحية والوبائية للتدخني يف العامل ككل والدولة 

ب�شفة خا�شة اإ�شافة اإىل طرق الإقالع عنه .
باملنطقة  الفنية  ال�����ش��وؤون  من�شق  العتيبى  اأم��ني  حممد  الدكتور  وحت��دث 
القاتل  ال��وب��اء  ه��ذا  ملواجهة  اخل���ربات  لتبادل  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  ان  مو�شحا 
الذى ي�شكل اأزمة عاملية تواجه ال�شباب وله م�شاعفات خطرية على �شحة 
واأي�شا  تركه  على  املدخنني  وم�شاعدة  التوعية  خالل  من  وذل��ك  الن�شان 
خماطره ال�شلبية على �شحة غري املدخنيني وتطرق اىل الوقاية الأولية 
، وم�شاعدة املدخنني  بو�شع برامج تثقيفية �شحية تنا�شب عمر الأطفال 
احلاليني على التوقف وال�شابقني بعدم الرجوع للتدخني من خالل توعية 
ت�شمل جميع املجتمع لتح�شينه من التدخني وم�شاره. بينما حتدث كل من 
الدكتورموؤيد قا�شم والدكتور حممد �شيدم والدكتور نزار خالد عن الثار 
املرتتبة على �شحة الن�شان من التدخني والأمرا�س امل�شاحبة له، وكيفية 
المارت  بدولة  التبغ  مكافحة  وق��ان��ون  الإق���الع،  على  املدخنني  م�شاعدة 
مكافحة  يف  والفعال  الهام  ودوره  لالإعالم  تطرقوا  كما  املتحدة،  العربية 
التبغ. كما ذكرت الأ�شتاذة مهرة حممد بن �شراي .. مدير اإدارة التثقيف 
الفعاليات  م��ن  �شل�شلة  �شمن  ي��اأت��ي  الربنامج  ه��ذا  اأن  ال�شحي  والإع���الم 
التي نظمتها املنطقة مبنا�شبة اليوم العاملي لالإقالع عن التدخني ابتداء 
31 مايو2013 و�شت�شتمر حتى نهاية يونيو اجل��اري.. فقد نظمت  من 
حمد  بن  ابراهيم  مب�شت�شفى  العامة  العالقات  ق�شم  مع  بالتعاون  الإدارة 
عبيد اهلل وفريق ال�شالمة املهنية بغرفة التجارة وال�شناعة ومركز �شباب 
الت�شوق  مبراكز  للجمهور  توعية  �شحية  الفعاليات  من  جمموعة  الغيل 
براأ�س اخليمة .. حيث �شهدت الفعالية التي اأقيمت مبركز راك مول اإقباًل 
كبرياً من اجلمهور ومت اإجراء قيا�س ن�شبة اأول اأوك�شيد الكربون يف النف�س 
للمدخنني وخمالطيهم، اإ�شافة اإىل تقدمي التوعية ال�شحية عن خماطر 

التدخني والطرق ال�شحية للتحرر من هذه الآفة الفتاكة.

ركزت على تعزيز الوعي بخف�ش الب�شمة الغذائية

�لهوية تنظم عددً� من �لفعاليات مبنا�سبة �ليوم �لعاملي للبيئة
•• ابوظبي- الفجر

للهوية عدداً  الإم��ارات  نظمت هيئة 
التوعوية  والأن�شطة  الفعاليات  من 
باحتفالت  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  اإط�������ار  يف 
الدولة مبنا�شبة اليوم العاملي للبيئة 
اخلام�س  يف  ي�شادف  ال��ذي   2013
من يونيو من كل ع��ام، ويهدف اإىل 
بالبيئة  املحيطة  باملخاطر  التوعية 
على  واحل�س  العامل،  م�شتوى  على 
حماية  يف  ت�شاهم  اإج�����راءات  ات��خ��اذ 

البيئة واحلفاظ على مواردها.
التي  والأن�شطة  الفعاليات  ورك���زت 
التابعة  الت�شجيل  م��راك��ز  نظمتها 
الدولة  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  يف  للهيئة 
التي  للبيئة،  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 
فّكر -  �شعار  العام حتت  اأقيمت هذا 
العام على تعزيز  ه��ذا  اقت�شد   - ك��ْل 
الغذائية  الب�شمة  بخف�س  ال��وع��ي 
لدى املتعاملني واملوظفني وحت�شني 
و�شع الأمن الغذائي العاملي وتعزيز 
تقلي�س  حتدي  مبادرة  جناح  فر�س 
اأطلقتها  ال��ت��ي  ال�����ش��ف��ر  اإىل  اجل����وع 
التعريف  جانب  اإىل  املتحدة  الأمم 
البيئة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة  ب���اأه���م���ي���ة 
نظيفة وخالية من التلوث، وتر�شيخ 
املفاهيم البيئية امل�شتمدة من الدين 
احل��ن��ي��ف، ومب����ا ي��ن�����ش��ج��م م���ع روؤي����ة 
املحافظة على  2021 يف  الإم���ارات 
بيئة متوازنة ومعطاءة وم�شتدامة. 

نظمتها  التي  الفعاليات  وت�شمنت 
باأهمية  ال��ت��ذك��ري  ال��ه��ي��ئ��ة،  م���راك���ز 
اأف����راد املجتمع يف  ف��رد م��ن  ك��ل  دور 

الغذاء،  ونعمة  البيئة  على  احلفاظ 
الأن�شب  الأط��ب��اق  اختيار  من خ��الل 
مبالغة،  دون  ال���الزم���ة  وال��ك��م��ي��ات 
وجت��ن��ب امل��م��ار���ش��ات ال��ت��ي ت�شاهم يف 
هدر املوارد الغذائية وتلحق ال�شرر 
اأ�شتال  بالبيئة، بالإ�شافة اإىل زراعة 
لها،  ال��ت��اب��ع��ة  ال��زي��ن��ة يف احل���دائ���ق 
وتوزيع �شالل الورود والفواكه على 

املتعاملني واملراجعني.
تنظيم  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت�����ش��م��ن��ت  ك��م��ا 
عدداً من حمالت تطوعية لتنظيف 
اأنحاء  يف  وال�شواطىء  ال��رب  مناطق 
املخلفات  م��ن  ال��دول��ة  م��ن  خمتلفة 
اإط�����الق  ج����ان����ب  اإىل  وال����ن����ف����اي����ات، 
تعزيز  ا�شتهدفت  ثقافية  م�شابقات 
الداخليني  امل���ت���ع���ام���ل���ني  م����ع����ارف 
البيئية،  ب��ال��ع��ن��ا���ش��ر  واخل���ارج���ي���ني 
الزراعي يف حتقيق  الإنتاج  وباأهمية 
الأم���ن ال��غ��ذائ��ي ل��الإن�����ش��ان، وجتنب 

املمار�شات  م��ن  جم��م��وع��ة  ت�شمنت 
التكنولوجية  والتطبيقات  واحللول 
اجل�����دي�����دة ال����ه����ادف����ة ل���الإ����ش���ه���ام يف 
ت���خ���ف���ي�������س ا�����ش����ت����ه����الك ال���ط���اق���ة 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ���ش��واء من 
�شناعة  يف  املعتمدة  التقنيات  خالل 
بطاقات الهوية اأو من خالل حتديث 
يف  امل�شتخدمة  الأج��ه��زة  وا���ش��ت��ب��دال 
اأن  اإىل  املهري  واأ�شار  الهيئة.  مراكز 
امل�شاريع  م��ن  العديد  نفذت  الهيئة 
يف ه��ذا الإط���ار، وم��ن بينها التعاقد 
مع �شركات لإتالف بطاقات الهوية 
للبيئة  ���ش��دي��ق��ة  ب���ط���رق  امل��رجت��ع��ة 
والتوعية  ت�شنيعها،  ب��اإع��ادة  ت�شمح 
ت��ط��ب��ي��ق��ات بطاقة  ت��ف��ع��ي��ل  ب��اأه��م��ي��ة 
ا�شتهالك الطاقة  الهوية للحد من 
اأنظمة  وتبّني  ال��ورق��ي��ة،  والطباعة 
موؤ�ش�شات  ب��ني  الإل��ك��رتوين  ال��رب��ط 
الورقي  التخاطب  يقلل  مبا  الدولة 

املمار�شات التي تلحق الذى بالبيئة 
ملكاً  تعترب  التي  الثمينة  ومواردها 
لأجيال  ور�شيداً  احلالية  لالأجيال 

امل�شتقبل.
اإدارة  م���دي���ر  امل���ه���ري  ع���ام���ر  واأك������د 
الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي وامل��ج��ت��م��ع��ي يف 
ل��ل��ه��وي��ة، حر�س  الإم���������ارات  ه��ي��ئ��ة 
باملنا�شبات  الح��ت��ف��ال  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
العاملي  ك��ال��ي��وم  ال���ه���ادف���ة،  ال��ع��امل��ي��ة 
الهيئة  ال��ت��زام  م��ن  ان��ط��الق��اً  للبيئة 
مببداأ امل�شوؤولية املجتمعية وحر�شها 
على تعزيز وعي موظفيها بالق�شايا 
امل���ح���اف���ظ���ة على  امل���ل���ح���ة يف جم�����ال 
مواردها  ا�شتدامة  واأه��م��ي��ة  البيئة، 
الطبيعية التي تعترب اأ�شا�شية حلياة 

الإن�شان ورفاهيته.
اإن ه��ي��ئ��ة الإم�������ارات  امل���ه���ري  وق�����ال 
 2012 ال��ع��ام  خ��الل  تبنت  للهوية 
م���ب���ادرة الأج����ن����دة اخل�������ش���راء التي 

اإن  امل��ه��ري  ال��وث��ائ��ق. وق���ال  وطباعة 
الهيئة اأولت اهتماماً كبرياً للحفاظ 
امل�شاريع  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
التي نفذتها، حيث قامت  واملبادرات 
ت�شميم  اإع�������ادة  م�������ش���روع  ب����اإط����الق 
موا�شفات  م���ع  ل��ت��ت��الئ��م  م��راك��زه��ا 
واإن�شاء  اخل�شراء،  املباين  ومعايري 
وف��ق معايري  ج��دي��د  م��رك��ز عمليات 
احلد  ب��ه��دف  اخل�����ش��راء  الت�شاميم 
اأعادت  كما  ال��ط��اق��ة،  ا�شتهالك  م��ن 
لالأنظمة  التحتية  البنية  ت�شميم 
البنية  واع����ت����م����اد  الإل����ك����رتون����ي����ة 

الفرتا�شية للحلول املطبقة.
اأوقفت  الهيئة  اأن  امل��ه��ري  واأ����ش���اف 
عملية  من  الناجتة  الوثائق  طباعة 
وقررت  الإي�����ش��الت  مثل  التب�شيم 
الك����ت����ف����اء ب��ال��ن�����ش��خ الإل���ك���رتون���ي���ة 
الورق  ا�شتخدام  من  التقليل  بهدف 
تطبيقها  ع��ن  ف�شاًل  عملياتها،  يف 

اأنظمة اإدارة املوارد املوؤ�ش�شية واأمتتة 
اأغلب الإجراءات واعتماد املرا�شالت 

الإلكرتونية.
ت�شارك  الهيئة  اأن  اإىل  املهري  ولفت 
���ش��ن��وي��اً يف ن�����ش��اط ���ش��اع��ة الأر�����س يف 
املحافظة  ب�شيا�شات  التزامها  اإط���ار 
كبرياً  اهتماماً  وت��ويل  البيئة،  على 
الطاقة، عرب حتديث  توفري  بزيادة 
يف  امل�شتخدمة  الأج��ه��زة  وا���ش��ت��ب��دال 
ا�شتهالكها،  م���ن  ل��ل��ح��د  م���راك���زه���ا 
وزي�����������ادة الع�����ت�����م�����اد ع����ل����ى ق����ن����وات 
التوا�شل الجتماعي يف التفاعل مع 
العتماد  زي���ادة  بجانب  املتعاملني، 
والر�شائل  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  على 
ال���ن�������ش���ي���ة ال���ق�������ش���رية ع���و����ش���اً عن 
التوجه  ودع��م  ال��ورق��ي��ة،  املطبوعات 
اخلدمات  وت��ط��ب��ي��ق  ت�����ش��ه��ي��ل  ن��ح��و 
التي تقلل من  الكاملة  الإلكرتونية 

ا�شتخدام الورق.
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�كرث من 33 �ألف طالب ي�ستفيدون من 200 برنامج توعية مرورية باملد�ر�س

�لرتبية تعتمد حزمة �إجر�ء�ت لرفع م�ستوى �أد�ء �لطلبة �أمام ورقة �لأ�سئلة

•• ابوظبي-وام:

طالبا   33562 ن���ح���و  ا����ش���ت���ف���اد 
وطالبة من 200 حما�شرة نظمتها 
ب�شرطة  والدوريات  املرور  مديرية 
الدرا�شي  ال���ع���ام  خ����الل  اأب���وظ���ب���ي 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة   2013-2012
ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  ���ش��م��ن 
اأبوظبى  وجم��ل�����س  امل���دي���ري���ة  ب���ني 
ل�شرتاتيجية  وت��رج��م��ة  للتعليم 
اأبوظبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
جلعل الطرق يف الإمارة اأكر اأمانا 
املرورية  ال�شالمة  وا�شرتاتيجية 
م�شتوى  رف����ع  ب���ه���دف  ل��ل��م��دي��ري��ة 
الوعي املروري يف القطاع التعليمي 
املرورية  والبيئة  ال�شالمة  لتوفري 
دون  للتح�شيل  ل��ل��ط��الب  الآم���ن���ة 
اأي ح���وادث م��روري��ة. واأف���اد املقدم 
ق�شم  رئي�س  العامري  �شامل  جمال 
مديرية  يف  ال���ع���ام���ة  ال����ع����الق����ات 
اأبوظبي  ب�شرطة  والدوريات  املرور 
التي  امل��روري��ة  التوعية  خطة  ب���اأن 
اجلاري  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  اختتمت 
حما�شرات  تنظيم  على  ا�شتملت 
ركزت  باملدار�س  مرورية  ومعار�س 
التعليمية  والهيئات  الطالب  على 
و����ش���ائ���ق���ي وم���������ش����ريف احل����اف����الت 

لتعزيز  املتوا�شلة  اجلهود  اإط��ار  يف 
حت�شني  يف  امل���در����ش���ي  امل�����ش��رح  دور 
ق�����ّدم ق�شم  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة 
احل�شن  ج����ام����ع����ة  يف  ال�����رتب�����ي�����ة 
الكنز  ب��ع��ن��وان  م�����ش��رح��ي��ة  م���وؤخ���راً 
وهي مقتب�شة عن در�س من درو�س 
ال�شاد�س  ال�شف  يف  العربية  اللغة 

البتدائي. 
قالب  يف  امل�شرحية  اأح���داث  وت���دور 
م�����ش��ت��م��د م����ن ق�������ش���ة اأ����ش���ط���وري���ة 
م����ع����روف����ة ح�������ول جم����م����وع����ة من 
الأط��ف��ال ي�����ش��ارك��ون اأح��الم��ه��م مع 
مارد يخرج لهم من فانو�س �شحري 
يجدونه يف كهف يف ال�شحراء اأثناء 

جتوالهم. 
املمثلني  وح�شر احل��دث نخبٌة من 
عن املوؤ�ش�شات التعليمية والثقافية 
الرائدة يف الدولة لتبادل خرباتهم 
وت����ق����دمي ال�����دع�����م، ع���ل���ى راأ����ش���ه���م 
العلي من جمل�س  الدكتورة مرمي 
طالل  والأ�شتاذ  للتعليم،  اأبوظبي 
الفليتي من جائزة خليفة الرتبوية، 
والأ���ش��ت��اذ حنفي ج��اي��ل م��ن مركز 

�شلطان للثقافة والإعالم. 
امل�شرحية  ح�����ش��ر  اجل��ام��ع��ة،  وم���ن 
ك��ل م��ن ���ش��ع��ادة خليفة حم��ّم��د بن 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  املهريي  ُربيع 
الأ�شتاذ  و���ش��ع��ادة  احل�شن،  جامعة 

والبحث  التدري�س  غ��ري  للجامعة 
مزيداً  �شعادته  متّنى  كما  العلمي. 
لق�شم  وال����ن����ج����اح  ال���ت���وف���ي���ق  م����ن 

الرتبية واجلامعة.
ويف ت�شريح ل�شعادة الأ�شتاذ الدكتور 
ح�شن م�شطفى عميد كلية الآداب 
اأّكد فيه على  والعلوم الجتماعية، 
تعزيز  يف  الطالبية  الأن�شطة  دور 
امل�����ع�����ارف الأك����ادمي����ي����ة وامل�����ه�����ارات 
حيث  للطلبة،  املختلفة  التعليمية 
متّثل تلك الفعاليات تفاعاًل مبدعاً 
واجلانب  ال���ن���ظ���ري  اجل���ان���ب  ب���ني 
امل�شرح  يف  املتمّثل  وال��ف��ّن��ي  العملي 

املدر�شي.
ومن جهته، اأو�شح الدكتور حممد 
���ش��ع��ي��د ح�����ش��ب ال��ن��ب��ي رئ��ي�����س ق�شم 
الرتبية بجامعة احل�شن وامل�شرف 
اأن العمل هذا العام  على امل�شرحية 
بفعل ت�شافر  اأك��ر من ممتاز  كان 
اجلهود الطالبية من حيث الإعداد 
القيمة  اأن  اإىل  م�شرياً  والتمثيل، 
امل�شرح  لفن  والتعليمية  الرتبوية 
ت��ف��وق ال��ع��دي��د م��ن ���ش��ور الو�شائل 
واأن  ال�شائعة،  التقليدية  التعليمية 
ب�شكل  اإذا وظ��ف  امل��در���ش��ي،  امل�����ش��رح 
تطوير  يف  ي�شهم  اأن  ميكن  ف��اع��ل، 
التعليمية  ال���ط���الب���ي���ة  امل�����ه�����ارات 

والفنية والإبداعية.

ال��دك��ت��ور ع��الء عبد ال��ب��اري عميد 
�شوؤون الطلبة بالأكادميية البحرية 
�شيفاً  يحل  وال���ذي  ب��الأ���ش��ك��ن��دري��ة 
الدكتور  والأ���ش��ت��اذ  اجل��ام��ع��ة،  على 
مدير  ن����ائ����ب  ت���ي���ن���ان���ت  رمي�����ون�����د 
الدكتور  والأ�شتاذ  احل�شن  جامعة 
ح�شن م�شطفى عميد كلية الآداب 
والدكتور  الج��ت��م��اع��ي��ة،  وال��ع��ل��وم 
حممد كا�شف عميد �شوؤون الطلبة، 
ال��دك��ت��ور م��ن��ذر املومني  والأ���ش��ت��اذ 
م��دي��ر ال�����ش��وؤون امل��ال��ي��ة والإداري�����ة، 
الأ�شتاذ  العو�شي  اأحمد  والدكتور 

املتعاون بجامعة احل�شن.
ك����م����ا �����ش����م احل���������ش����ور ع�������دد من 
ال���������ش����ح����ف����ي����ني والإع�������الم�������ي�������ني، 
من  جم���م���وع���ة  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 

باجلامعة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
واأولياء  اأبوظبي  مدار�س  ومعلمي 
الطالبات وع��دد من تالميذ  اأم��ور 

املدار�س البتدائية. 
خليفة  �شعادة  اأع���رب  جانبه،  وم��ن 
�شعادته  ع����ن  امل����ه����ريي  ُرب����ي����ع  ب����ن 
الرتبية  لق�شم  املتمّيز  العمل  بهذا 
يحملها  ال��ت��ي  التعليمية  والقيمة 
امل��در���ش��ي واجل��ه��د الكبري  امل�����ش��رح 
ال����ذي ب��ذل��ه ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى �شعيد 
بوجه  والإع��داد  والديكور  التمثيل 
الدور  على  �شعادته  اأّك���د  كما  ع���ام. 
ال��ك��ب��ري ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه اجل��ام��ع��ة يف 
املجتمع من  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  ت��ع��زي��ز 
ت�شهم،  التي  الفعاليات  هذه  خالل 
الأخرى  الأدوار  اإب���راز  يف  ب��دوره��ا، 

اأبنائهم  م��راق��ب��ة  ع��ل��ى  ال��درا���ش��ي��ة 
والحتياطات  ال���ت���داب���ري  لت���خ���اذ 
ال��الزم��ة وت��ع��زي��ز اجل��ه��ود لتاأمني 
�شالمة الأبناء من حوادث الده�س 
اأثناء  اإل��ي��ه��ا  ي��ت��ع��ر���ش��ون  ال��ت��ي ق��د 
وطالبهم  الطريق  على  تواجدهم 
الأطفال  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة  ب��ت�����ش��دي��د 
الطريق  بعبور  لهم  ال�شماح  وع��دم 
مبفردهم وحثهم على عدم اللعب 
واملنتزهات  ال�������ش���وارع  يف  ب��ال��ك��رة 
واحل����دائ����ق ال��ع��ام��ة وم��ن��ع��ه��م من 
على  ال��ه��وائ��ي��ة  ب��ال��دراج��ات  اللعب 
الرئي�شية  وال�������ش���وارع  الأر����ش���ف���ة 
ت�����ش��ه��د حركة  ال���ت���ي  وال���ف���رع���ي���ة 
اإىل وجود  واأ���ش��ار   . كثيفة  مرورية 
اأماكن خم�ش�شة للعب يف احلدائق 
ال�شائقني  ودعا  العامة  واملتنزهات 
بقوانني  الل�����ت�����زام  �����ش����رورة  اإىل 
ال�شري واملرور وعدم قيادة املركبات 
امل�شموح  احل����د  ت���ت���ج���اوز  ب�����ش��رع��ة 
واأرواح  اأرواح��ه��م  يعر�شوا  ل  حتى 
جانبها  من  اخلطر.  اإىل  الآخرين 
اأ�����ش����ادت ال��ن��ق��ي��ب ع��ائ�����ش��ة حممد 
الزعابي م�شوؤولة التوعية املرورية 
يف ق�������ش���م ال����ع����الق����ات ال����ع����ام����ة يف 
ب�شرطة  والدوريات  املرور  مديرية 
اأبوظبي مبا مت حتقيقه من جناح 

اتخاذها  ينبغي  التي  والإج����راءات 
ع��ن��د الق�����رتاب م���ن ن��ق��اط جتمع 
املدر�شي  احل�����رم  داخ�����ل  ال���ط���الب 
واأو����ش���ح   . ال�����ش��ك��ن��ي��ة  الأح����ي����اء  اأو 
ا�شتهدفت  ال��ت��ي  امل��ح��ا���ش��رات  اأن 
اأ�شباب  اأه�����م  ت���ن���اول���ت  ال�����ش��ائ��ق��ني 
تفادي  وكيفية  امل��روري��ة  احل���وادث 
بقواعد  اللتزام  و�شرورة  وقوعها 
ال�شرعات  وخف�س  وامل���رور  ال�شري 
ال�شوئية  الإ�����ش����ارة  جت����اوز  وع����دم 
كافية بني  م�شافة  وت��رك  احلمراء 

اأف�����راد املجتمع  امل��در���ش��ي��ة وج��م��ي��ع 
تثقيف  دوري�������ات  ف��ي��ه��ا  و����ش���ارك���ت 
املرورية ومت من خاللها ا�شتعرا�س 
اأ�شباب احلوادث املرورية وما ينتج 
ومادية  ب�شرية  خ�شائر  م��ن  عنها 
اإىل  العامري  واأ���ش��ار  واجتماعية. 
ا�شتهدفت  التي  التوعية  برامج  اأن 
طالب املدار�س وم�شريف احلافالت 
ركزت على اآليات واأنظمة املحافظة 
على ال�شالمة املرورية يف املوؤ�ش�شات 
املختلفة  مب��راح��ل��ه��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

القيادة  اأث��ن��اء  امل��رك��ب��ات والن��ت��ب��اه 
الطريق  ب��غ��ري  الن�����ش��غ��ال  وع�����دم 
وال����ت����ع����ري����ف ب�����اأك�����ر امل���خ���ال���ف���ات 
عليها  وما يرتتب  املرورية حدوثا 
من عقوبات وغرامات ..كما اأكدت 
يف  امل�شرفني  دور  اأه��م��ي��ة  ال��ربام��ج 
���ش��الم��ة الطالب  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
ال�شعود  واأث����ن����اء  احل��اف��ل��ة  داخ�����ل 
�شالمتهم.  لتاأمني  منها  وال��ن��زول 
وح����ث ال���ع���ام���ري اأول����ي����اء الأم�����ور 
العطلة  ب��داي��ة  مبنا�شبة  والأ����ش���ر 

•• دبى -وام:

قال �شعادة مروان اأحمد ال�شوالح 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
امل�����ش��اع��د ل��ل��خ��دم��ات امل�����ش��ان��دة اإن 
وزارة الرتبية ما�شية يف حتديث 
ن��ظ��م ال��ت��ق��ومي والم��ت��ح��ان��ات يف 
ال�شامل  التطوير  عمليات  اإط���ار 
واملنطلقة  تنفيذها  تتبنى  ال��ت��ي 
من الرتكيز على اإك�شاب الطالب 
ودعم  املطلوبة  العلمية  امل��ه��ارات 
بعيدا  اخلا�شة  ومواهبه  قدراته 
النمطية  ال��ق��ي��ا���س  اأ���ش��ال��ي��ب  ع��ن 
وال�شرتجاع  ب��احل��ف��ظ  املت�شلة 
تقليدية  اأم�����ور  م���ن  ذل���ك  وغ���ري 
التخل�س  على  ال����وزارة  حر�شت 

منها. 
ال��وزارة وهي  اأن  �شعادته  واأ�شاف 
الطلبة  اأداء  تطوير  على  تعمل 
المتحانات  ورق���ة  م��ع  للتعامل 
على  ال��وق��وف  اإىل  تتطلع  ف��اإن��ه��ا 
حقيقة م�شتواهم العلمي ودرجة 
حت�����ش��ي��ل��ه��م ال���درا����ش���ي وم����ن ثم 
توجيه اخلطط الإثرائية لتنمية 
وو�شع  منهم  الفائقني  م��ه��ارات 
م�شتوى  لرفع  املنا�شبة  الربامج 
اأو  العادية  امل�شتويات  يف  هم  من 

غرف الت�شحيح وتقدير الدرجات 
الكنرتول اإىل غري ذلك . ويق�شي 
باإجناز  امل�شتحدث  ال��ت��وج��ه  ه��ذا 
داخ������ل جميع  ال���ق���ي���ا����س  ع��م��ل��ي��ة 
ثم  وم��ن  يومي  وب�شكل  امل��دار���س 
يتم اعتماد ال�شتمارات من اإدارة 
املنطقة التعليمية متهيدا لإعداد 
ت��ق��ري��ر م��ف�����ش��ل ب��ه��ا ي��ت��م رفعه 
الوزارة  يف  املخت�شة  الإدارة  اإىل 
وذلك بهدف تعزيز جهود تطوير 
وما  والمتحانات  التقومي  نظم 
ي��ت�����ش��ل ب��ه��ا م���ن اأم�����ور اأخ�����رى . 
وذكرت عائ�شة غامن املري مديرة 
والمتحانات  ال���ت���ق���ومي  اإدارة 
ع��ل��ى طرح  ال������وزارة ح��ر���ش��ت  اأن 
التدريبية  الم��ت��ح��ان��ات  من����اذج 
ع�شر  ال��ث��اين  لطلبة  املخ�ش�شة 
على موقعها الإلكرتوين يف وقت 
مبكر ي�شمح للطلبة من التعاطي 
ومعاي�شة  عليها  والتدريب  معها 
م��ن��اخ الم��ت��ح��ان��ات ع��ن كثب كما 
التقومي  اإدارة  ب��ني  التن�شيق  مت 
املناطق  واإدارات  والم��ت��ح��ان��ات 
كل  ت��وف��ري  اأج����ل  م��ن  التعليمية 
الطلبة وحفزهم  لراحة  يلزم  ما 
على التعامل مع ورقة المتحان 

على الوجه املطلوب. 

وت���دوي���ن ا���ش��م��ه والط�����الع على 
 15 ح���ددت  فيما  الأ�شئلة  ورق���ة 
دق���ي���ق���ة ل��ت��م��ك��ني ال���ط���ال���ب من 
لورقة  النهائية  املراجعة  اإج���راء 
زمن  اإىل جانب  وذلك  المتحان 
الإج����اب����ة الأ����ش���ل���ي وق������دره 90 
المتحان  زم���ن  لي�شبح  دق��ي��ق��ة 
الفعلي 110 دقيقة . كما اأدخلت 
م�شبوقة  غ��ري  تعديالت  ال���وزارة 
اخلا�شة  المتحانات  ورق��ة  على 
ق�شت  الثالث  الدرا�شي  بالف�شل 
بطباعة جميع اأوراق اأ�شئلة املواد 
لتمكني  وذل��ك  ب��الأل��وان  العلمية 
التفاعل  حت��ق��ي��ق  م����ن  ال��ط��ل��ب��ة 
اجل����ي����د م�����ع ورق��������ة الم���ت���ح���ان 
اإبراز قدراتهم  وم�شاعدتهم على 
وكفاءتهم العلمية وقد مت اعتماد 
التغذية  على  ب��ن��اء  ال��ت��وج��ه  ه��ذا 
الرتبوي  امل���ي���دان  م��ن  ال��راج��ع��ة 
وال���ط���ل���ب���ة ال����ت����ي اأك���������دت جن���اح 
جت��رب��ة ال�����وزارة ال��ت��ي ب��داأت��ه��ا يف 
بورقة  ال��ث��اين  ال��درا���ش��ي  الف�شل 
تكتف  ومل   . ال��ف��ي��زي��اء  ام��ت��ح��ان 
احلد  ه���ذا  ع��ن��د  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
اأعدته  خ��ا���س  ت��ق��ري��ر  ي�����ش��ري  اإذ 
المتحانات  ���ش��وؤون  ع��ن  ال����وزارة 
الإجراءات  اإق��رار حزمة من  اإىل 

بطيئ التعلم .. موؤكدا يف الوقت 
نظم  حت���دي���ث  ه����دف  اأن  ن��ف�����ش��ه 
تاأهيل  اإىل  التقومي يرقى كذلك 
اأب��ن��اء ال��دول��ة واإع��داده��م خلو�س 
لتحقيق  ال���دول���ي���ة  الخ���ت���ب���ارات 
عامليا  املتقدمة  املراكز  من  املزيد 
ال�شوالح  م���روان  �شعادة  ولفت   .
لقيادتنا  البالغ  الهتمام  اأن  اإىل 
ر�شالة  ي��ع��د  بالتعليم  ال��ر���ش��ي��دة 
الطلبة  املعاين على جميع  بالغة 
ودللتها  اأه��م��ي��ت��ه��ا  ي���درك���وا  اأن 
واجتهادهم  م���ذاك���رت���ه���م  ل����دى 
وع��ن��د ت��ق��دم��ه��م ل��الم��ت��ح��ان��ات . 
بذل  للطلبة  ينبغي  اإذ  واأ����ش���اف 
والتحلي  ال���ع���ط���اء  م����ن  امل����زي����د 
اأجل  واملثابرة من  الإ�شرار  بروح 
وال��ت��ف��وق خدمة  ال��ن��ج��اح  حتقيق 
وم�شتقبلها  ال���دول���ة  ل��ت��ط��ل��ع��ات 
ال����زاه����ر ال������ذي ي��ن��ت��ظ��ره��م . يف 
حر�شها  اإط��ار  ويف  نف�شه  ال�شياق 
المتحانات  اأج����واء  تهيئة  ع��ل��ى 
اأمام الطلبة وحتقيقا مل�شلحتهم 
وفق ما تقت�شيه القواعد والنظم 
للوقت  زمنية  م�شاحة  اإ�شافة  مت 
امل��خ�����ش�����س ل��الإج��اب��ة ق����دره 20 
دقائق   5 منها  خ�ش�شت  دقيقة 
لالمتحان  ال����ط����ال����ب  ل��ت��ه��ي��ئ��ة 

اخل��ا���ش��ة مل��ن��ح ال��ط��ل��ب��ة م��ن ذوي 
الإعاقة البالغ عددهم يف ال�شف 
طالبا   185 ع�������ش���ر  ال������ث������اين 
وطالبة الفر�شة الكاملة لإظهار 
م�شتوياتهم العلمية وفق ظروف 
ام��ت��ح��ان��ي��ة م��ن��ا���ش��ب��ة حل���ال���ة كل 
اإعفاء  ح��ده حيث مت  على  طالب 
الطلبة من فئة كف الب�شر على 
�شبيل املثال من الر�شوم والبيانات 
املطلوبة يف ورقة المتحان . كما 
الذهنية  الإع���اق���ة  ذوي  م��ن��ح��ت 
الوقت تركت تقديره  مزيدا من 
ملدير املدر�شة واملنطقة التعليمية 
الوزارة  اأ�شدرت  نف�شه  الوقت  يف 
الإعاقة  ح���الت  يت�شمن  دل��ي��ال 
و���ش��ب��ل ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا م���ن قبل 
امل�������ش���رف���ني وم������ق������دري درج������ات 
الفئة  لهذه  م��راع��اة  المتحانات 
ال��ت��ي ت��ع��ده��ا ال�����وزارة يف مقدمة 
واعتمدت   . واأهدافها  اأولوياتها 
ا�شتمارة  الأوىل  ل��ل��م��رة  ال�����وزارة 
معيارا   18 ت�����ش��م��ن��ت  خ���ا����ش���ة 
ل���ق���ي���ا����س درج�������ة ج�������ودة اأع����م����ال 
اخلدمات  فيها  مب��ا  المتحانات 
املقدمة للطلبة والبيئة املحيطة 
املالحظني  واأداء  اللجان  مب��ق��ار 
وامل��راق��ب��ني و���ش��ري ال��ع��م��ل داخل 

املرورية  التوعية  برامج  تنفيذ  يف 
ال���ت���ي ا���ش��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ت���وزي���ع نحو 
ا�شتملت  للطالب  هدية  األ��ف   20
وكرا�شات  م��در���ش��ي��ة  ح��ق��ائ��ب  ع��ل��ى 
وم�شاطر  واأق�����الم  ت��ل��وي��ن  ودف���ات���ر 
الهدايا  م��ن  وغ��ريه��ا  وف���ول���درات 
الأخرى . وقالت الزعابي اإنه �شتتم 
واملالحظات  الآراء  من  ال�شتفادة 
خالل  م��ن  امل��دي��ري��ة  تلقتها  ال��ت��ي 
التي مت طرحها  ال��راأي  ا�شتبيانات 
مو�شوع  ل��ت��ق��ي��ي��م  امل����دار�����س  ع��ل��ى 
املحا�شرات ومدى ال�شتفادة منها 
وم�����دى ت��ف��اع��ل امل��ح��ا���ش��ري��ن مع 
الو�شائل الإي�شاحية ومع الطالب 
وذلك من خالل تطوير املحا�شرين 

الأهداف  تلبي  حما�شرات  واإع��داد 
املرورية  الثقافة  لتنمية  املطلوبة 
ما  الزعابي  وثمنت  ال��ط��الب،  بني 
اهتمام  م��ن  التوعية  ف��رق  وج��دت��ه 
واأ�شارت  التعليمية.  الهيئات  م��ن 
امل���روري���ة  ال��ت��وع��ي��ة  ت���وا����ش���ل  اإىل 
ال�شيفية  العطلة  خ��الل  للطالب 
توؤدي  التي  الأ���ش��ب��اب  كافة  لتاليف 
اإىل وقوع احلوادث املرورية خالل 
امل�شاركة  خ��الل  ال�شيف من  ف��رتة 
ال�شيفية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ج��م��ي��ع  ف���ى 
ال�شيفية  باملراكز  لتوعية الطالب 
حول احلوادث املرورية التي ميكن 
ا�شتخدام  ب�شبب  لها  يتعر�شوا  اأن 
بالكرة  اللعب  و  النارية  الدراجات 

والدراجات الهوائية على الطرقات 
والأ�شر  الأم������ور  اأول����ي����اء  ودع����ت   .
اإىل  ال�شيفية  ال��ع��ط��ل��ة  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ال�شيفية  باملراكز  اأبنائهم  اإحل���اق 
برامج  يف  ف��راغ��ه��م  اأوق�����ات  ل�شغل 
مفيدة تعود عليهم بالنفع وتقيهم 
املرورية  ل��ل��ح��وادث  ال��ت��ع��ر���س  م��ن 
وحثهم على �شرورة تعزيز اجلهود 
�شالمة  ت��وف��ري  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
التعر�س  م��ن  اأب��ن��ائ��ه��م ووق��اي��ت��ه��م 
حل����وادث م��روري��ة م��وؤ���ش��ف��ة والتي 
قد توؤدي يف كثري من الأحيان اإىل 
وفيات واإ�شابات بليغة بني الطالب 
الأم����وال  ع��ن اخل�����ش��ائ��ر يف  ف�شال 

العامة واإتالف املركبات.

طالبات مدر�سة �ل�سفوح يطلعن على �أهد�ف جمعية �لإمار�ت حلقوق �لإن�سان �سمية حارب توؤكد هدوء �لأحو�ل يف �للجان �لمتحانية بر�أ�س �خليمة
•• دبي-وام:

اإدارة  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ���ش��ع��ادة حم��م��د ح�شني احل��م��ادي  ال��ت��ق��ى 
جمعية الإمارات حلقوق الإن�شان طالبات مدر�شة ال�شفوح النموذجية 
للتعليم الثانوي خالل زيارتهن اجلمعية يف منطقة الرا�شدية بدبي. 
اإىل  ت�شعى  التي  اجلمعية  وب��رام��ج  اأه���داف  على  الطالبات  واأطلعت 
ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان والدور الذي تطلع به يف خدمة املجتمع. 
وتاأتي الزيارة �شمن الفعاليات والربامج التي تنظمها جلنة الطفل 
املدار�س  وطالب  طالبات  بني  املجتمعي  التوا�شل  لتفعيل  باجلمعية 
التوعية  ن�شر  على  حتر�س  التي  اجلمعية  وب��ني  الدولة  يف  الثانوية 
جتاة  وواجباتهن  بحقوقهن  الطالبات  وتعريف  املجتمعية  والثقافة 
الطفل  جلنة  اأن�شطة  و  روؤي��ة  على  اأطالعهن  اإىل  بالإ�شافة  املجتمع 

بحقوقهن  للتوعية  الدولة  داخل مدار�س  فعاليات  عدة  اأقامت  التي 
ع��ن حقوق  للطالبات  م��وج��زا  �شرحا  احل��م��ادي  وق���دم  وواج��ب��ات��ه��ن. 
الإن�شان بالدولة موؤكدا انها دولة حقوق الإن�شان ملا فيها من �شيادة 
القانون وحماية حلقوق كل من يقيم على اأر�شها. وا�شتعر�س عددا 
جلانها  يف  متمثلة  اجلمعية  اجنزتها  التي  والربامج  الإجن���ازات  من 
 2006 ع���ام  يف  اجلمعية  تاأ�شي�س  م��ن��ذ  جل��ن��ة   13 ع��دده��ا  وال��ب��ال��غ 
الإن�شان يف خدمة  الإم���ارات حلقوق  به جمعية  تقوم  ما  اأن  مو�شحا 
باجلمعية  املتطوعني  التطوع وخال�شة جمهود  املجتمع هو حب يف 
احلمادي  واأك���د  وتوعيته.  املجتمع  خدمة  اأج��ل  م��ن  يعملون  ال��ذي��ن 
على اهمية توا�شل موؤ�ش�شات املجتمع املدين مع فئة طالبات املدار�س 
بجميع مراحلها للتعريف مبجهوداتهم ولإطالعهن على ما تقدمه 

هذه املوؤ�ش�شات يف خدمة املجتمع.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

بفرعيه  ع�شر  الثاين  ال�شف  امتحانات  لنطالق  الأول  اليوم  م�شتهل  يف 
راأ����س  ال�����ش��وي��دي م��دي��رة منطقة  ق��ام��ت �شمية ح����ارب  ال��ع��ل��م��ي والأدب������ي 
الطنيجي،رئي�س  في�شل  الدكتور  يرافقها  اأم�س  �شباح  التعليمية  اخليمة 
اللجان  لعدد من  تفقدية  املنطقة بجولة  ب��اإدارة  الرتبوية  العمليات  ق�شم 
لإرائهم  والإ�شتماع  الطلبة  اأداء  م�شتوى  على  الوقوف  بهدف  الإمتحانية 

حول الورقات الإمتحانية.
من  لعدد  تفقدها  اأث��ن��اء  التعليمية  اخليمة  راأ����س  منطقة  م��دي��رة  وق��ال��ت 
ال��ث��ان��وي\ للتعليم  ال�شباحية  مب��در���ش��ة  اخل��ا���ش��ة  الإمتحانية  ال��ق��اع��ات 
بنات،ان ورقة مادة التاأريخ اخلا�شة باإختبار ال�شف الثاين ع�شر من الفرع 
اإليهم  ملا حملته  املمتحنات نظراآ  الطالبات  اإ�شتح�شان معظم  الأدبي،لقت 

من اأ�شئلة وا�شحة وب�شيطة وم�شابهه لنمط ا�شئلة الإختبارات التي تدربوا 
عليها خالل العام الدرا�شي اجلاري،يف حني تباينت اأراء زميالتهن الطالبات 
من الفرع العلمي حول ورقة اإختبارهن بورقة مادة الفيزياء،كونها ت�شمنت 

بع�س الأ�شئلة الغام�شة على حد و�شفهن.
اأكد  التعليميةفقد  اخليمة  راأ���س  منطقة  مدير  البغام،نائب  ابراهيم  اأم��ا 
اأ�شئلة  الثانوي\ذكور،و�شوح  للتعليم  اجل��ودة  مدر�شة  جلنة  تفقده  اأثناء 
ورقة اإختبار مادة الفيزياء التي قدمت للطالب بر�شومات وا�شحة وملونة 

وم�شابهة لنمط ا�شئلة الإختبارات التجريبية التي تدربوا عليها.
واو�شح البغام،ان ورقة اإختبار مادة التاأريخ اخلا�شة بطلبة ال�شف الثاين 
ع�شر من الفرع الأدبي،كانت منا�شبة ملعظم الطلبة املمتحنني ومل تتلقى 
اي  فيها  الإمتحانات  �شري  ومتابعة  ب��الإ���ش��راف  املكلفة  الرتبوية  ال��ك��وادر 

�شكوى تذكر.

�نطالق �متحانات �ل�سهادة �لثانوية يف مدر�سة �لأمل لل�سم
•• ال�ضارقه-وام:

مدر�شة  يف  العامة  الثانوية  امتحانات  ام�س  انطلقت 
مدار�س  ط��الب  امتحانات  مع  بالتزامن  لل�شم  الأم��ل 
لمتحان  ي��ت��ق��دم  ح��ي��ث  التعليمية  ال�����ش��ارق��ة  منطقة 
ال�شم  الطلبة  من  �شبعة  العام  ه��ذا  الثانوية  ال�شهادة 
الفرع الأدب��ي . واأك��دت عفاف الهريدي مديرة مدر�شة 
تاأمني  ع��ل��ى  حت��ر���س  امل��در���ش��ة  اإدارة  اأن  لل�شم  الأم����ل 
اأف�شل ما  واملنا�شب للطلبة حتى يقدموا  الهادئ  اجلو 
.. م�شرية اىل ح�شول  الإم��ت��ح��ان  وق��ت  عندهم خ��الل 
التعليمية  ال�شارقة  منطقة  من  موافقة  على  املدر�شة 
اإليه  بوجود مرتجم لغة الإ�شارة يف حال دعت احلاجة 
نظرا  ال��زائ��د  ال��وق��ت  بع�س  تخ�شي�س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

حلاجة الطلبة ال�شم اإىل وقت اأطول يف قراءة الأ�شئلة 
اأكر من اأقرانهم ال�شامعني.

يف  �شيتم  الم��ت��ح��ان  اأوراق  ت�شحيح  اأن  اإىل  اأ����ش���ارت  و 
مركز ت�شحيح ور�شد الدرجات التابع ملنطقة ال�شارقة 
التعليمية ... متمنية كل النجاح والتوفيق للطلبة على 
اأمل حتقيق اأمنياتهم والإلتحاق بالق�شم اجلامعي الذي 

يتمنون اإكمال درا�شتهم فيه.
و اأكد الطلبة ال�شم عقب خروجهم من اأول اأمتحان يف 
على  كانت جيدة  عام  ب�شكل  اإجاباتهم  اأن  التاريخ  م��ادة 
الأ�شئلة التي جاءت متنوعة و�شاملة منها الذي حتتاج 
املبا�شرة  الإجابات غري  اإىل جانب  اإجابات مبا�شرة  اإىل 
من  ميتلكه  وم��ا  الطالب  يختزنه  ما  على  تعتمد  التي 

معلومات عامة يف التاريخ. 

الأول مرة يف فرع اجلامعة بالعني

مركز �لبتكار و�لريادة بجامعة �أبوظبي )فكرة( 
يطلق �لدورة �لعا�سرة من كيف تبد�أ م�سروعك؟

جامعة �حل�سن ترتقي بتجربة �لتعليم يف م�سرحية �لكنز 

•• اأبوظبي-الفجر:

تنطلق يوم الأحد املقبل 16 يونيو فعاليات الدورة العا�شرة من الربنامج 
التدريبي كيف تبداأ م�شروعك؟ والذي ينظمه مركز البتكار والريادة فكرة 
بجامعة اأبوظبي لأول مرة يف فرع اجلامعة بالعني، ويهدف الربنامج الذي 
20 يونيو  يقدم بالتعاون مع مركز �شي�شكو لرواد الأعمال وي�شتمر حتى 
اجلاري اإىل تعزيز مهارات امل�شاركني وتزويدهم باأحدث الأ�شاليب العلمية 
م�شاريع  لت�شبح  بها  والنتقال  الإب��داع��ي��ة  اأفكارهم  لتنفيذ  والتطبيقية 

اقت�شادية �شغرية اأو متو�شطة احلجم.
اإطالقه لقى  اأنه منذ  اأبوظبي  اإبراهيم مدير جامعة  واأكد الدكتور نبيل 
البتكار  مركز  ينظمه  وال��ذي  م�شروعك؟  تبداأ  كيف  التدريبي  الربنامج 
اليوم  اإقباًل كبرياً حيث تخرج منه حتى  اأبوظبي  والريادة فكرة بجامعة 
الآليات  خمتلف  تعلموا  ال��ذي��ن  الأع���م���ال  رواد  م��ن   100 ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
وا�شرتاتيجيات اإدارة الأعمال التي متكنهم من حتويل اأفكارهم الإبداعية 
اإىل م�شاريع ناجحة ت�شاهم يف عملية التنمية القت�شادية وتتوافق مع روؤية 
اأبوظبي القت�شادية 2030، م�شرياً اإىل اأن الدورة العا�شرة �شيتم طرحها 
يف فرع اجلامعة بالعني وذلك تلبية لرغبة العديد من رواد الأعمال من 
الطالب والطالبات واجلمهور الذين يرغبون يف ال�شتفادة من الربنامج 

التدريبي والذي ل يقت�شر على طلبة جامعة اأبوظبي.
واأو�شح الدكتور اإبراهيم اأن برنامج كيف تبداأ م�شروعك؟ يت�شمن ور�س عمل 

تطبيقية حول اآليات اختيار فكرة امل�شروع املنا�شب ثم كيفية بدء وت�شغيل 
والإدارة  املحا�شبة  اأ�ش�س  ودرا�شة  القت�شادية،  للم�شاريع  النجاح  وحتقيق 
والت�شويق واملتطلبات القانونية التي حتتاجها امل�شاريع القت�شادية، لفتاً 
الأعمال  رواد  امل�شاركني من  التدريبي يعمل على تزويد  الربنامج  اأن  اإىل 
اإع��داد خطة عمل ناجحة،  الأعمال، وكيفية  ت�شمل تقييم فر�س  مبهارات 
والت�شاريح  وال��رتاخ��ي�����س  والت�����ش��الت  املعلومات  تقنية  اأدوات  وحت��دي��د 
الالزمة وكيفية توظيف وتدريب واإدارة املوظفني ل�شمان جناح امل�شروع، 
وكيفية و�شع الهيكل التنظيمي لل�شركة، وتنفيذ خطط الت�شويق واملبيعات 

وتو�شيع جمال العمل وتطويره.
بجامعة  وال��ري��ادة  البتكار  �شعبان، مديرة مركز  اأك��دت رميا  ومن جانبها 
اإ�شرتاتيجية عمل  ي��رتج��م  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اأن  ف��ك��رة  اأب��وظ��ب��ي 
جمتمع  دع��م  يف  لي�شاهموا  الأع��م��ال  رواد  من  وطنية  قاعدة  لبناء  املركز 
التدريبي  الربنامج  ف��اإن  ولهذا  اأبوظبي،  يف  املعرفة  على  القائم  الأع��م��ال 
اأي �شخ�س يرغب يف تد�شني م�شروعه اخلا�س وبدء  لي�شتفيد منه  و�شع 
تزويد  على  فقط  يقت�شر  ل  الربنامج  اأن  اإىل  لفتة  ناجح،  جت��اري  عمل 
امل�شاركني باملعلومات حول كيفية التخطيط للم�شروع وتنفيذه، بل يت�شمن 
العديد من درا�شات احلالة التي تتناول جناحات خمتلفة مل�شاريع �شغرية 
ومتو�شطة، بالإ�شافة اإىل تدريبهم ب�شورة عملية على و�شع ا�شرتاتيجيات 
عند  امل�شاريع  �شبيل  تعرت�س  اأن  ميكن  التي  واملخاطر  التحديات  ملواجهة 

حتويلها من اأفكار اإىل م�شروعات ا�شتثمارية ناجحة. 
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العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/161  جت كل - م ر- ب- ع ن

املغرب  مدعي عليه: حممد ح�شني مو�شى جنف  �شكراتي اجلن�شية:  مدعي/مرمي 
اجلن�شية:  واخرون  حممد   عبدالعاطي  �شعيد  ابراهيم،  حممد  ممدوح  البلو�شي 
المارات مو�شوع الدعوى: اخراج �شريك بن�شبة 25000 درهم من را�س مال ال�شركة       
ابراهيم،  حممد  ممدوح  البلو�شي  جنف  مو�شى  ح�شني  اعالنه/حممد  املطلوب 
�شعيد عبدالعاطي حممد اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
موعدا   2013/6/12 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/6/9   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/622  جت جز - م ر- ب- ع ن

مدعي/علي �شلطان �شعيد حممد الكويتي ووكيال عنه/ ه�شام ح�شن عبداهلل 
�شالح  را�شد  �شالح  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  م�شري  العربي/ 
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  ال�شام�شي 
اجلن�شية:  ال�شام�شي  �شالح  را�شد  �شالح  اعالنه/  املطلوب  درهم    50000
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/16 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
العني  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/6/9   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
             اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/200  عم جز - م ر- ب- ع ن

مدعي/عائ�شة بو�شهني اجلن�شية: املغرب  مدعي عليه: �شالون عيون رميا�س 
املطلوب  عمالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  لل�شيدات 
اعالنه/ �شالون عيون رميا�س لل�شيدات اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/6/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
6.00 م�شاًء امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/6/9   
قلم املحكمة العمالية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/238  عم جز - م ر- ب- ع ن

مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  احمد  م�شتاق  الدين  روكان  مدعي/حممد 
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  للحدادة  ح�شن  جا�شم  ور�شة  عليه: 
اجلن�شية:  للحدادة  ح�شن  جا�شم  اعالنه/ور�شة  املطلوب  عمالية   مطالبة 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/17 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  م�شاًء   6.00 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/6/9   
قلم املحكمة العمالية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  569/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الذهبي  احللم   : امل�شتاأنف 
مو�شوع  بنغالدي�س   اجلن�شية:  القا�شم  ابو  حممد  مياه  با�شو  عليه:حممد 
ال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف 5400 درهم + تذكرة ال�شفر  املطلوب اعالنه/
حممد با�شو مياه حممد ابو القا�شم اجلن�شية: بنغالدي�س العنوان: بالن�شر مبا 
ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/573 عم جز-م 
ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/16 لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي 
الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  579/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الخ�شر  الظل   : امل�شتاأنف 
عليه:حممد ا�شماعيل ليت نور احلق اجلن�شية: بنغالدي�س مو�شوع ال�شتئناف 
: ا�شتئناف على مبلغ احلكم على مازاد  1584 املطلوب اعالنه/حممد ا�شماعيل 
قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  بنغالدي�س   اجلن�شية:  احلق  نور  ليت 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/1086 عم جز-م ع-ب- اأظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/16 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
    اعالن بالن�سر 

امام  املنظورة  ايجارية  منازعات   )2013/1622( رقم  الق�شية  يف  تقرر 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية )اللجنة الثانية( واملرفوعة من املدعي/ 
عليها/موؤ�ش�شة/  املدعى  امل��زروع��ي-لع��الن  علي  خليفه  خلفان  ورث��ة 
فت�شينو كافيه وميثلها مالكها/ �شيف عبيد خليفه �شيف اخليلي جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 يف ال�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر اللجنة 
نهيان- بجانب  اآل  الدفاع- منطقة مع�شكر  �شارع  ابوظبي-  الكائن يف 

�شندوق الزواج فيال رقم 2.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/743 ح  نف�س- م ر-ب- اأظ

اىل املدعى عليها/ عمر عبداهلل احمد العبداهلل- المارات اجلن�شية- العنوان: بالن�شر   - نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 3/يونيو/2013 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة اعاله مبثابة احل�شوري ل�شالح 
نوال عبداهلل �شعيد �شامل- مبا يلي: تطليق املدعية نوال عبداهلل �شعيد �شامل من زوجها املدعى عليه عمر 
عبداهلل احمد العبد اهلل طلقة بائنة لل�شرر ل حتل له ال باذنها وبعقد ومهر جديدين، وي�شند الطالق حلني 
�شريورة احلكم باتا. وعلى املدعية اح�شاء عدتها على الوجه ال�شرعي من تاريخ ال�شناد. 2- الزام املدعى 
عليه بان يوؤدي للمدعية موؤخر مهرها مبلغ وقدره 30000 درهم اعتبارا من تاريخ �شريورة حكم التطليق 
باتا. 3- الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة زوجية مبلغ 1000  درهم ت�شري �شهريا اعتبارا من تاريخ 
املطالبة الق�شائية يف 2012/5/16 وحلني �شريورة حكم التطليق باتا. 4- اثبات حق املدعية يف ح�شانة ابنها 
) را�شد عمر عبداهلل احمد العبداهلل( 5- الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة ابنهما را�شد مبلغ وقدره 
1000 درهم �شاملة مبا فيها اجرة م�شكن احل�شانة ت�شري �شهريا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 
2012/5/16م 6- يتحمل املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف وترف�س باقي الطلبات. حكما قابل لال�شتئناف 

خالل الجل  املقرر قانونا.    �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/3م.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/916 ت  اجر -م ر- ت- اأظ)
املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  يون�س  حممد  يو�شف  حممد  التنفيذ/  طالب 
المارات    اجلن�شية:  اجلديدة  ال�شيارات  غيار  لقطع  البي�س  البيت   : �شده 
اجلن�شية:  ال�شيارات اجلديدة  غيار  لقطع  البي�س  البيت  اعالنه:  املطلوب 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم - وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2013/7/17 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 القلم اليجاري                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/735 ت  اجر -م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ حممد �شبيب  حممد هالل اجلن�شية: المارات املنفذ �شده 
: موؤ�ش�شة نيرتوجني للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:  
موؤ�ش�شة نيرتوجني للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم - وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/8 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/290 ت  جتر -م ر- ت- اأظ)
المارات     اجلن�شية:  ع  م  �س  للتكافل  الوطنية  ابوظبي  �شركة  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده :موؤ�ش�شة الق�شي للخر�شانه اجلاهزة اجلن�شية: المارات    املطلوب 
بالن�شر  عنوانه:  باك�شتان    اجلن�شية:  نواز خان  امري  احمد  �شكيل   اعالنه:  
الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  مبا 
رقم 2011/1739 جت كل- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/23
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الثانية 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/311 ت  عام -م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ �شركة ان اف تي اخ�شائيون بالروافع الربجية ذ.م.م اجلن�شية: 
اجلن�شية:  ذ.م.م  بناء  الماراتية  الملانية  :ال�شركة  �شده  املنفذ  المارات 
اجلن�شية:  ذ.م.م  بناء  الماراتية  الملانية  ال�شركة  اعالنه:  املطلوب  المارات 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/454 مد كل- م ر- ب- اأظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/7/4 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/803 ت  جتر -م ر- ت- اأظ)
 : �شده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  علي  قريان  قدو�س  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطلوب  بنغالدي�س  اجلن�شية:  هولدير  مياه  �شان  �شليم  حممد 
حممد �شليم �شان مياه هولدير اجلن�شية: بنغالدي�س عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الحد  يوم  لنظره جل�شة  اأظ وحدد  م ت- ب-  2012/1477 جت جز- 
2013/6/30 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ -ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 القلم التجاري                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
             اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/401  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  اللكرتونية  لالجهزة  مدعي/الدولية 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  م�شر   اجلن�شية:  حممد  زكي  علي  هبه  عليه: 
املطلوب اعالنه/ هبه علي زكي حممد اجلن�شية:  بقيمة 4450 درهم  مالية 
م�شر عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/24 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
             اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/520  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/الدولية لالجهزة اللكرتونية ذ.م.م اجلن�شية: المارات مدعي عليه: 
ب�شرى خلفان م�شبح الثمريي اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
الثمريي  م�شبح  خلفان  ب�شرى  اعالنه/  املطلوب  درهم   6750 بقيمة  مالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/4
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
             اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/521  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/الدولية لالجهزة اللكرتونية ذ.م.م اجلن�شية: المارات مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  املن�شوري  را�شد  مبارك  را�شد  رفيعه 
مطالبة مالية   7650 درهم املطلوب اعالنه/رفيعه را�شد مبارك را�شد املن�شوري 
اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/433   

 �شد  : م�شاريع توام املتحدة   العنوان: ال�شناعية - �شارع 2- بناية 2 خلف جمعة 
املاجد ت: 037214273 -0506234273 نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/5/13م 
اع��اله ل�شالح /  بالرقم  املذكورة  الدعوى  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
املحكمة مبثابة احل�شوري: يف مادة  العامة حكمت  موؤ�ش�شة خوري للحدادة 
جتارية: بالزام ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 17.250 درهم ) �شبعة 
الف ومائتان وخم�شون درهم( وامل�شاريف.   حكما قابال لال�شتئناف  ع�شرة 
خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة 2013/5/15

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/453 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- نور ال�شم�س خلدمات هند�شة ال�شفن جمهول  حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شيد اهلل �شاه امال باد�شاه   قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6493 ( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�شافة اىل مبلغ 
65 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  ومبلغ 335 درهم ر�شوم ل�شالح املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
    اعالن  يف رقم   2013/237 بالن�سر

املدعى : موؤ�ش�شة الربوج اخل�شراء لدارة العقارات وال�شيانة العامة 
وكيال عنها/ عبدالكرمي علي عبدالكرمي    املطلوب اعالنه: �شركة 
العنوان:  يو�شف  �شادق  علي  علي  وميثلها  التجارية  اجلزيرة  ا�شد 
بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد يوم الثنني 
باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا  لنظرها  م��وع��دا   2013/6/17 امل��واف��ق 
يف  الكائنة  اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�شاعة 

العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/95 ت  عمل -م ر- ت- ع ن)
طالب التنفيذ/ حممد اف�شر �شاحب جان اجلن�شية: افغان�شتان املنفذ �شده 
: �شركة الديار الهند�شية اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:�شركة الديار 
الهند�شية اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/928 عم جز- م 
موعدا   2013/6/20 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع  ب-  ر- 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -العني 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/184 ت  عمل -م ر- ت- ع ن)
طالب التنفيذ/ خالد حبيب حممد اجلن�شية: باك�شتان املنفذ �شده : خمازن 
العامة  �شاعد  اعالنه:خمازن  املطلوب  المارات   اجلن�شية:  العامة  �شاعد 
اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ن  ع  �س-  ر-  م   - عمايل   2013/80 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند 
طلب  لنظر  موعدا   2013/6/12 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
-العني  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/154م بالن�سر

اىل املدعي عليه: �شركة �شوق الفريج  نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/3 قد حكمت عليك هذه 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ حمامه �شيف حممد املزروعي  حكمت اللجنة 
غيابيا: حكمت اللجنة علنيا غيابيا: باخالء املدعى عليها/�شركة �شوق الفريج من العني املوؤجرة 
الطابق الر�شي والطابق حتت الر�شي يف بناية املدعية رقم 113 مبنطقة و�شط املدينة حي 
ال�شالمة ق�شمية رقم 113- 114- 10-18( وت�شليمها للمدعي خالية من ال�شواغل  وال�شخا�س 
مع تقدميها ما يفيد براءة ذمتها عنها من اجلهات املخت�شة ، كما الزمتها بان توؤدي للمدعية 
الجرة املرت�شدة بذمتها عن الفرتة من تاريخ 2012/3/10 وحتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 
مبلغ 524.000 درهما �شنويا مع الفائدة القانونية 5%  لل�شنة الواحدة، ورف�س ما عدا ذلك من 
والزمتها  يكن  مل  كاأن  م�شتعجلة  ق�شايا   2013/114 رقم  التحفظي  احلجز  وباعتبار  طلبات، 
بامل�شاريف. يكون احلكم ال�شادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف درهم. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/9م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/409 جتاري جزئي  

انه  نعلمك  بالن�شر  ال��ع��ن��وان  خ�شر  علي  حم��م��ود  �شهيل  عليه/  امل��ح��ك��وم  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/5/30م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�شالح / مو�شى عي�شى حممود بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة 
احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 4.230 درهم ) 
بامل�شروفات وبرف�س ما  اربعة الف ومائتان وثالثون درهم( والزامه كذلك 
عدا ذلك من طلبات.   �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/6/4  
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا 

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

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  623/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الذهبي  احللم   : امل�شتاأنف 
عليه:جوتام �شاركار با�شوديف �شاركار اجلن�شية: بنغالدي�س مو�شوع ال�شتئناف 
�شفر    + جواز  �شفر  درهم ما عدا تذكرة  املبلغ كامال15300  الغاء احلكم يف   :
بنغالدي�س       اجلن�شية:  �شاركار  با�شوديف  �شاركار  اعالنه/جوتام  املطلوب 
الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر  العنوان: 
املوافق  الحد  يوم  لنظره جل�شة  اأظ وحدد  ع-ب-  رقم 2013/574 عم جز-م 
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/6/16
الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد 

اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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�لإمار�ت ت�سارك يف �أعمال �لدورة �لـ 102 ملوؤمتر �لعمل �لدويل بجنيف
••جنيف-وام:

التي  ال��دويل  العمل  ملوؤمتر   102 ال�  ال��دورة  اأعمال  الدولة يف  ت�شارك 
الأمم ومقر منظمة  اجل���اري يف ق�شر  يونيو  �شهر  م��ن   12 ي��وم  ت��ب��داأ 
ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة يف ج��ن��ي��ف. ي��راأ���س وف���د ال��دول��ة م��ع��ايل �شقر غبا�س 
وزير العمل فيما ي�شم الوفد يف ع�شويته املعنيني بالعمل والعمال يف 
ال�  التن�شيقي  الجتماع  اأعمال  يف  العمل  وزير  وي�شارك معايل  الدولة. 
45 ملجل�س وزراء العمل يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
الذي يعقد غدا الثالثاء والجتماع الذي يعقد مع جاي رايدر املدير 
اأع��م��ال امل��وؤمت��ر ع��دد م��ن روؤ���ش��اء الدول  ال��ع��ام للمنظمة. وي�����ش��ارك يف 
ع�شوة  دول��ة   189 ميثلون  ال��ذي��ن  امل�شاركة  وال��وف��ود  عنهم  وممثلني 

وي�شم  تاأ�شي�شها.  على  املائة  بالذكرى  لالحتفال  ت�شتعد  التي  املنظمة 
وفد الدولة ممثلي احلكومة �شعادة مبارك �شعيد الظاهري وكيل وزارة 
ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  ال�شويدي  دميا�س  بن  حميد  �شعادة  و  العمل 
العمل و ابراهيم عبد املنان العور مدير املكتب الفني ملعايل وزير العمل 
و اليك�س زملي م�شت�شار العالقات الدولية واأمين رمانة م�شت�شار ال�شوؤون 
ال�شحة  ادارة  املرزوقي مدير  بالل  الرحمن حممد  عبد  و  العالمية 
وال�شالمة املهنية بديوان وزارة العمل يف ابو ظبي و منى ن�شيب �شعيد 
مدير  نائب  ال�شاعدي  علي  �شلطان  و  وال�شيا�شات  املعايري  ادارة  مدير 
ال�شيبة باحث قانوين يف  ا�شماء عبد اهلل  ابو ظبي و  التفتي�س يف  ادارة 
نائب  خما�س  علي  �شعيد  �شعادة   .. العمل  اأ�شحاب  ي�شم  كما  ال���وزارة. 
رئي�س جمل�س اإدارة احتاد غرف التجارة وال�شناعة رئي�س جمل�س اإدارة 

اأعماله حتى  يف منظمة العمل الدولية. ويناق�س املوؤمتر الذي ت�شتمر 
يف  الفنية  اللجان  اأعدتها  تقارير  ثالثة  اجل��اري  ال�شهر  من   20 ي��وم 
املنظمة حول التنمية امل�شتدامة و العمل الالئق و الوظائف اخل�شراء 
 .. اجلديد  الدميوغرايف  ال�شياق  يف  الجتماعية  احلماية  و  العمالة  و 
منظمة  اإع���الن  متابعة  اإط���ار  يف  الجتماعي  احل���وار  مناق�شة  بجانب 
اأجل عوملة  العدالة الجتماعية من  ب�شاأن   2008 الدولية عام  العمل 
عادلة. كما يناق�س املوؤمتر تقارير تتناول مدى التزام الدول الأع�شاء 
اىل  اإ���ش��اف��ة  ال��دول��ي��ة  العمل  وتو�شيات  اتفاقيات  بتطبيق  املنظمة  يف 
عامل  يف  تغيريات  اإح���داث  اىل  اأدت  ال��ت��ي  العنا�شر  ت�شتعر�س  تقارير 
اإىل  اإ�شافة  بالتزاماتها  الوفاء  على  املنظمة  قدرة  على  اأثرها  و  العمل 
لتطوير عمل  ا�شتعرا�س مبادرات  تواجهها اىل جانب  التي  التحديات 

الكعبي  مطر  خمي�س  خليفة  �شعادة  و  الفجرية  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
الدولية  العمل  منظمة  يف  العمل  اأ�شحاب  منظمة  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
التجارة  الإدارة القت�شادية لحتاد غرف  القيزي مدير  واأحمد جامع 
و ال�شناعة ممثل الحتاد يف املنظمة. وميثل العمال يف الوفد الدكتور 
حممد ثاين ال�شام�شي رئي�س جمل�س اإدارة جمعية التن�شيق للجمعيات 
املهنية العاملة يف الدولة و ناعمة عبداهلل ال�شرهان نائب رئي�س جمل�س 
جمعية  ���ش��ر  اأم���ني  الطنيجي  را���ش��د  عائ�شة  و  املعلمني  جمعية  ادارة 
اأن دولة الإمارات  التن�شيق للجمعيات املهنية العاملة يف الدولة. يذكر 
ع�شوة يف جمل�س اإدارة منظمة العمل الدولية منذ عام 2011 بعد اأن 
مت انتخابها يف املجل�س ممثلة عن فريق احلكومات ملجموعة دول غرب 

اآ�شيا و املحيط الهادي. 

ويل عهد �م �لقيوين يد�سن موقع �لبو�بة �للكرتونية حلكومة �لمارة

وز�رة �لعمل: �ألفان و484 مو�طنا ومو�طنة ت�سلمو� بطاقة �أب�سر

د�ر �لرب تكرم �ملتطوعني بحفل يوم �لوفاء 
لأم �لعطاء و�ل�سنوي �ل�سابع لالأيتام

•• ام القيوين-وام:

ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ 
القيوين  ام  ح��اك��م  الع��ل��ى  املجل�س 
ن��ح��و احلكومة  ال��ت��ح��ول  ب�����ش��رورة 
الو�شائل  وت���ب���ن���ي  الل����ك����رتون����ي����ة 
تقدمي  يف  احل��دي��ث��ة  التكنولوجية 
اخل���دم���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة.. د���ش��ن �شمو 
ال�����ش��ي��خ را���ش��د ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن را�شد 
رئي�س  القيوين  ام  عهد  ويل  املعال 
بالدايون  ام�س  التنفيذي  املجل�س 
المريي موقع البوابة اللكرتونية 
اعدتها  ال��ت��ي  القيوين  ام  حلكومة 

جميع  على  كبرية  نتائج  يحقق  ان 
لتطلعات  ي�شتجيب  لن��ة  امل�شتويات 
وموؤ�ش�شات  اف���راد  م��ن  امل�شتفيدين 
ب����الم����ارة. م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال �شعادة 
ح��م��ي��د ج���ا����ش���م خ���ل���ف���ان ام�����ني عام 
القيوين  ب����ام  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
اللكرتونية  ال���ب���واب���ة  اط�����الق  ان 
���ش��وف يقدم  ال��ق��ي��وي��ن  ام  حل��ك��وم��ة 
اخل����دم����ات ل���ل���دوائ���ر وي����وف����ر لهم 
املعلومات  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ���ش��ه��ول��ة 
ل��ت��ف��ع��ي��ل اجلهاز  ان����ة ط��ري��ق��ة  ك��م��ا 
وتخفيف  ادائ���ة  وتطوير  احلكومي 
العباء عنه. من جانبة ا�شار �شعادة 
القائم  ط���وي���ر����س  ���ش��ل��ط��ان  ع��ب��ي��د 

ال��ب��واب��ة الل��ك��رتون��ي��ة حل��ك��وم��ة ام 
البوابة  ت��د���ش��ني  ح�����ش��ر  ال��ق��ي��وي��ن. 
رئي�س  املعال  را�شد  بن  خالد  ال�شيخ 
القيوين  ب����ام  الم������ريي  ال����دي����وان 
وال�شيخ �شيف بن را�شد املعال رئي�س 
وال�شيخ  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
اح��م��د ب���ن ���ش��ع��ود ب���ن را����ش���د املعال 
التنفيذى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
لمارة ام القيوين واملهند�س ال�شيخ 
دائرة  رئي�س  املعال  خالد  بن  احمد 
القيوين  ب��ام  وامل�����ش��اح��ة  التخطيط 
مدير  التالي  �شعيد  نا�شر  و�شعادة 
ال��دي��وان الم��ريي وم��دراء الدوائر 

املحلية والحتادية بالمارة. 

التنفيذي  للمجل�س  العامة  المانة 
ل���الم���ارة ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
القيوين والدوائر  ام  دوائر حكومة 
الحتادية وهيئة تنظيم الت�شالت 
عر�س  على  �شموه  واأطلع  بالدولة. 
البوابة  وم�شمون  �شكل  عن  مرئي 
للبوابة  الر�شمي  بالت�شغيل  اي��ذان��ا 
املختلفة  امل��ج��ت��م��ع  ���ش��رائ��ح  خل��دم��ة 
ع��دد من  وال��ت��ي �شوف حتتوي على 
م����ن خمتلف  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف الم�������ارة 
للمتعاملني. وقال �شموه ان تطوير 
اللكرتونية  احل���ك���وم���ة  م���ف���ه���وم 
ف��ع��ل��ي ميكن  واق�����ع  اىل  وحت���وي���ل���ة 

باعمال مدير عام بلدية ام القيوين 
اىل ان املوقع يوفر بيانات عن امارة 
ام القيوين ويتيح للجمهور الطالع 
على خدمات احلكومة بال�شافة اىل 
وتوفري  الحتادية  الدوائر  خدمات 
امكانية الدخول اىل كافة اخلدمات 
وحتديد وتلبية احتياجاتهم ب�شهولة 
م��ط��ل��ق��ة. ك��م��ا ق����دم ����ش���ع���ادة �شامل 
احل��و���ش��ن��ي ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام قطاع 
اللكرتونية  واحل��ك��وم��ة  املعلومات 
بهيئة تنظيم الت�شالت ال�شكر اىل 
تعاونها  ع��ل��ى  ال��ق��ي��وي��ن  ام  ح��ك��وم��ة 
لهيئة  الت�شهيالت  وت��ق��دمي  ال��ب��ن��اء 
اطالق  واجن���اح  الت�����ش��الت  تنظيم 

•• اأبوظبي-وام: 

ب��ل��غ ع���دد امل��واط��ن��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
ا�شتلموا  ال��ذي��ن  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
 484 و  األ�����ف�����ني  اأب���������ش����ر  ب���ط���اق���ة 
بلغ  ب��ي��ن��م��ا   .. م��واط��ن��ا وم���واط���ن���ة 
رحال  بطاقة  امل�شتفيدين من  عدد 
470 مواطنا واملقدمة من  األفا و 
�شركاتها  وجمموعة  اأدن��وك  �شركة 
�����ش����م����ن ب�����رن�����ام�����ج اخل���������ش����وم����ات 
وال��ع��رو���س امل��ت��م��ي��زة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
وزارة  واأو�شحت  اخل��ا���س.  القطاع 
اأحد  ه��و  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اأن  العمل 
التي تقوم عليها  الرئي�شية  املحاور 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م����ب����ادرة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
بو�شع  اأب�شر   .. اهلل  حفظه  الدولة 
م�شاركة  لتعزيز  ا�شرتاتيجي  اإط��ار 
���ش��وق العمل  ال��وط��ن��ي��ة يف  ال���ك���وادر 
وفق روؤية متكاملة ووا�شحة تدعم 
 2021 م���ب���ادئ روؤي������ة الإم��������ارات 
�شاحب  اإع�������الن  م����ع  وان�������ش���ج���ام���ا 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه 
اهلل بجعل 2013 عاما للتوطني. 
امل�شار  واملواطنات  املواطنون  وك��ان 
اإ  رح��ال  بطاقة  على  اإليهم ح�شلوا 

القطاع  ب��وظ��ائ��ف  الل��ت��ح��اق  ع��ل��ى 
ل�شيما  فيها  وال�شتمرار  اخلا�س 
يف ظل ما يوفره لهم من امتيازات 
ت���ف�������ش���ي���ل���ي���ة ت����ق����دم����ه����ا اجل����ه����ات 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
الربنامج والبالغ عددها 17 جهة 
تقليل  يف  اأب�شر  بطاقة  وم�شاهمة 
القطاعني  مم���ي���زات  ب���ني  ال��ف��ج��وة 
خدمات  الم��ت��ي��ازات  ه���ذه  وت�شمل 
واجتماعية  و���ش��ح��ي��ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وم����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ش��ك��ن ف�����ش��ال عن 
والكهرباء  وامل��اء  الطريان  خدمات 
والتاأمني.  وال�������ش���ي���ارات  وال����وق����ود 
الوطني  بالدور  دميا�س  ابن  واأ�شاد 
مبوجبه  ت�����ش��ه��م  ال�������ذي  ال���ف���اع���ل 
�شركاتها  وجم����م����وع����ة  اأدن�����������وك 
ب����ج����ه����ود ال�����ت�����وط�����ني م������ن خ����الل 
اخل�شومات  برنامج  يف  م�شاركتها 
وال��ع��رو���س امل��ت��م��ي��زة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
عر�س  وتقدميها  اخلا�س  القطاع 
اأثبت  ال���ذي  م��زاي��ا  اإ  رح���ال  بطاقة 
ا���ش��ت��ف��ادة امل��واط��ن��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
ال���ق���ط���اع م��ن��ه ك���ون���ه ي�����ش��ك��ل قيمة 
اأب�شر  بطاقة  مل�شتخدمي  م�شافة 
كافة  الوطنية  املوؤ�ش�شات  داع��ي��ا   ..
مب�شوؤولياتها  ال����ش���ط���الع  اإىل 
املجتمعية من خالل الن�شمام اإىل 
الربنامج وتقدمي العرو�س القيمة 

ع��ب��ا���س خ�����وري وي��ع��م��ل م��ن��ذ �شت 
�شنوات بجهود �شركة اأدنوك خالل 
ملبادرة  وتعزيزها  ال�شابقة  ال��ف��رتة 
اخل�شومات  ب��رن��ام��ج  �شمن  اأب�����ش��ر 
وال��ع��رو���س امل��ت��م��ي��زة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
القطاع اخلا�س بتوفريها بطاقة اإ 
رحال التي ما لبثت اإل اأن �شاهمت 
وفرت  حيث  نوعية  اإ�شافة  بتوفري 
تكاليف تعبئة الوقود الذي ي�شتهلكه 
املواطنني واملواطنات ب�شكل �شهري 
وغريها من اخلدمات التي حت�شل 
واأعربوا  البطاقة.  مبوجب  عليها 
جهات  ان�������ش���م���ام  يف  اأم���ل���ه���م  ع����ن 
اخل�شومات  ب��رن��ام��ج  اإىل  اأخ�����رى 
اأب�شر  مبادرة  يف  املميزة  والعرو�س 
����ش���روط ح�شول  اأن����ه م���ن  ي��ذك��ر   .
العاملني  وامل���واط���ن���ات  امل���واط���ن���ني 
التي  اأب�شر  بطاقة  على  القطاع  يف 
ت��خ��ول��ه��م ال���ش��ت��ف��ادة م��ن عرو�س 
فرتة  تقل  ل  اأن  امل�شاركة  اجل��ه��ات 
امل��وؤ���ش�����ش��ة اخلا�شة  ل���دى  ال��ت��ع��ي��ني 
عن �شتة اأ�شهر من تاريخ الت�شجيل 
املواطن  ي��ك��ون  واأن  ال��ربن��ام��ج  يف 
هيئة  ل����دى  م�����ش��ج��ال  امل���واط���ن���ة  اأو 
الجتماعية  والتاأمينات  املعا�شات 
الراتب  حتويل  يتم  اأن  اإىل  اإ�شافة 
م���ن خ����الل ن��ظ��ام ح��م��اي��ة الأج����ور 

دبليو بي اإ�س .

500 درهم  مزايا املدعومة مببلغ 
حمطات  يف  ل���ش��ت��خ��دام��ه��ا  �شهريا 
ا�شتوفوا  اأن  ب��ع��د  وذل�����ك  اأدن�������وك 
يف  للت�شجيل  املو�شوعة  ال�����ش��روط 
وزارة  عليه  ت�شرف  الذي  الربنامج 
�شوؤون الرئا�شة وتنفذه وزارة العمل 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ج��ه��ة الخ��ت�����ش��ا���س يف 
ت�شمنت  حيث  العمل  �شوق  تنظيم 
اأحد ال�شروط اأن يكون م�شى على 
عملهم يف القطاع اخلا�س اأكر من 
حميد  �شعادة  وق��ال  �شنوات.  ث��الث 
العمل  وزارة  وك���ي���ل  دمي���ا����س  ب���ن 
مبادرة  اإن  العمل  ل�شوؤون  امل�شاعد 
اأب�شر والتي حتظى مبتابعة حثيثة 
وم�شتمرة من �شمو ال�شيخ من�شور 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
يف  للتوطني  رئي�شيا  داع��م��ا  تعترب 
اإط�����ار ال�����ش��راك��ة ال��ت�����ش��ام��ن��ي��ة بني 
واخلا�س  احل���ك���وم���ي  ال��ق��ط��اع��ني 
تنفيذ  يف  بينهما  الأدوار  وت��ك��ام��ل 
للمبادرة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��ح��اور 
عمل  ف��ر���س  اإي���ج���اد  ت�شمل  وال��ت��ي 
للمواطنني واملواطنات وت�شجيعهم 
القطاع  يف  ب���ال���ع���م���ل  ل���الل���ت���ح���اق 
برنامج  اأه���م���ي���ة  واأك������د  اخل����ا�����س. 
املتميزة  وال���ع���رو����س  اخل�����ش��وم��ات 
واملواطنات  امل��واط��ن��ني  حت��ف��ي��ز  يف 

للمواطنني واملواطنات العاملني يف 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س. م��ن ج��ان��ب��ه اأكد 
الرئي�س  الظاهري  �شامل  اهلل  عبد 
للتوزيع  اأدن��وك  �شركة  ل�  التنفيذي 
وجمموعة  اأدن�������وك  م�����ش��ارك��ة  اأن 
تاأتي  الكرمية  امل��ب��ادرة  يف  �شركاتها 
ان��ط��الق��ا م��ن واج��ب��ه��ا ال��وط��ن��ي يف 
دع���م ج��ه��ود ال��ت��وط��ني ف�����ش��ال عن 
يف  املحلية  ال��ك��وادر  م�شاركة  تعزيز 
لتوجيهات  تنفيذا  اخلا�س  القطاع 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة يف ال����دول����ة . 
�شخرت  اأدن���وك  �شركة  اأن  واأ���ش��اف 
الإم��ك��ان��ي��ات واجل��ه��ود لتنفيذ  ك��ل 
�شنوات  الربنامج على مدى ثالث 
ال��ق��ادم��ة وذل���ك اع��ت��ب��ارا م��ن بداية 
جهة  م��ن   . اجلاري2013  ال��ع��ام 
اأخرى رفع م�شتفيدون من بطاقة 
اأب�شر اأ�شمى اآيات ال�شكر اإىل �شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال���دول���ة حفظه اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
التي  الكرمية  �شموه  م��ب��ادرة  على 
واملواطنات  للمواطنني  توفر  باتت 
���ش��ب��ل ال��ع��ي�����س ال���ك���رمي م���ن �شغل 
واأ�شادت  وم�شتقرة.  جاذبة  وظائف 
ك��ل م��ن ع��ائ�����ش��ة ق��ا���ش��م ع��م��ر التي 
تعمل يف القطاع اخلا�س منذ �شبع 
����ش���ن���وات ون������وال حم��م��د امل���رزوق���ي 
وت��ع��م��ل م��ن��ذ ���ش��ت ����ش���ن���وات وعلي 

مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات ي�ست�سيف 
�أعمال �مللتقى �لر�بع حلكومة �أبوظبي �لإلكرتونية

هيئة �ملحا�سبة و�ملر�جعة لدول جمل�س �لتعاون لدول 
�خلليج �لعربية توقع �تفاقية لعد�د دبلوم �لزكاة

�فتتاح ملتقى حتا �ل�سيفى يف 15 يونيو �جلاري

•• ابوظبي -وام:

الإلكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ا���ش��ت�����ش��اف 
وامل��ع��ل��وم��ات اجل��ه��ة احل��ك��وم��ي��ة امل�����ش��وؤول��ة ع���ن اأجندة 
اأبوظبي  اإم�����ارة  والإت�������ش���ال يف  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الإلكرتونية  اأب��وظ��ب��ي  حلكومة  ال��راب��ع  امللتقى  اأع��م��ال 
ال���ذي اأق��ي��م الإث��ن��ني امل��ا���ش��ي يف ف��ن��دق ال��ري��ت��ز كارلتون 
وم�شوؤويل  م���دي���ري  مب�����ش��ارك��ة  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
اجلهات احلكومية. وبحث املركز اإ�شرتاتيجية احلكومة 
الإمارة  يف  الإلكرتوين  الن�شج  وم�شتويات  الإلكرتونية 
املوظفني  ق���درات  لتطوير  احل��دي��ث��ة  والإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
احلكوميني اإىل جانب اآخر امل�شتجدات يف تنفيذ برنامج 
التحول الإلكرتوين خلدمات حكومة اأبوظبي ومبادرات 
ال�شديدة  ل��ل��روؤي��ة  جت�شيدا  وال��ع��دي��دة  املختلفة  امل��رك��ز 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ل�شاحب 
اأول  للفريق  الر�شيدة  والتوجيهات  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
املجل�س  رئ��ي�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
قال  امللتقى  م�شتهل  ويف  اأب��وظ��ب��ي.  لإم����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأبوظبي  مركز  عام  مدير  املن�شوري  لحج  را�شد  �شعادة 
ك�شفت  اأب��وظ��ب��ي  ان  واملعلومات  الإل��ك��رتون��ي��ة  لالأنظمة 
قبل عدة �شنوات خطتها للتنمية امل�شتدامة روؤية 2030 
حيث يعترب ال�شتخدام الأمثل للتكنولوجيا - وحتديدا 
ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات والت�������ش���الت- م���ن دع���ائ���م هذه 
اأج��ل حتويل الإم��ارة اإىل جمتمع قائم على  اخلطة من 
املعرفة ودعم تنوع اقت�شادها م�شريا اىل ان املركز يتبنى 
منذ تاأ�شي�شه اأحدث و�شائل تكنولوجيا املعلومات واأف�شل 
احلكومة  اإ�شرتاتيجية  دع��م  بهدف  واملعايري  املمار�شات 
النمو  على  القائمة  ال��روؤي��ة  ه��ذه  اإط���ار  يف  الإلكرتونية 
لالأنظمة  اأبوظبي  وا�شتعر�س مركز  تكنولوجيا.  املمكن 
من  تاألف  ال��ذي  امللتقى  خ��الل  واملعلومات  الإلكرتونية 
واخلدمات  الإلكرتونية  احلكومة  يف  اجلديد  جل�شتني 
اإ�شرتاتيجيات  ع��ن  ف�شال  اأب��وظ��ب��ي  حلكومة  امل�شرتكة 

الدوائر  ببع�س  اخلا�شة  والإت�����ش��الت  املعلومات  تقنية 
احلكومة  برنامج  م��ع  وامل��ت��واف��ق��ة  احلكومية  والهيئات 
وذل��ك يف  400 موظف حكومي  الإل��ك��رتوين مب�شاركة 
2030 وكجزء  لعام  اأبوظبي  اإم��ارة  روؤي��ة  اإط��ار حتقيق 
من اإلتزام حكومة اأبوظبي بتحقيق التنمية الإقت�شادية 
والإجتماعية على نحو م�شتدام. كما �شلط املركز ال�شوء 
اأه��م��ه��ا مركز  الرئي�شية  م��ب��ادرات��ه  م��ن  ع��ل��ى جم��م��وع��ة 
اأبوظبي  الإت�����ش��ال احل��ك��وم��ي امل��وح��د وب���واب���ة ح��ك��وم��ة 
الإلكرتونية وبرنامج �شهادات عدم املمانعة الإلكرتوين 
وبرنامج البيانات املكانية لإمارة اأبوظبي وموقع وظائف 
وبرنامج  الإل��ك��رتوين  املعلومات  اأم��ن  وبرنامج  اأبوظبي 
الأمية  اإىل حم���و  ي��ه��دف  ال����ذي  الإل����ك����رتوين  امل���واط���ن 
ال�����ش��راك��ات والإجن������ازات التي  الإل��ك��رتون��ي��ة ف�شال ع��ن 
حققها املركز موؤخرا. من جهته ا�شتعر�س خالد ال�شيخ 
لالأنظمة  اأبوظبي  مركز  يف  احلكومية  العالقات  مدير 
التي  وال�����ش��راك��ات  الإت��ف��اق��ي��ات  واملعلومات  الإل��ك��رتون��ي��ة 
العاملية  اجلهات  من  جمموعة  مع  موؤخرا  املركز  وقعها 
حيث اأ�شار ال�شيخ اإىل اأنه مت تطوير �شراكات ا�شرتاتيجية 
مع موردي تكنولوجيا املعلومات والت�شالت مبا يخدم 
الأعمال مع  اإتفاقية اطار  اأبوظبي مثل  اأه��داف حكومة 
ا�شتحواذ  عملية  تعزيز  يف  اأ�شهمت  التي  اأوراك���ل  �شركة 
اجلهات للربجميات مع مرونة يف هيكل الأ�شعار املعتمد 
الربجميات  م�شرتيات  تكلفة  على  خا�س  خ�شم  واأمنت 
اأن  اأوراك��ل. يذكر  الفني من  والدعم  ال�شيانة  وخدمات 
اأ�شرف  اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات  مركز 
برنامج  اإط����الق  ع��ل��ى   2005 ال��ع��ام  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه يف  م��ن��ذ 
البيانات املكانية لإمارة اأبوظبي وذلك بهدف اإتاحة اأحدث 
املعلومات اجلغرافية واخلدمات احلكومية الإلكرتونية 
املكانية عالية اجلودة بطريقة �شهلة ومالئمة للجمهور 
ويعمل املركز بالتعاون والتن�شيق مع اجلهات احلكومية 
املحلية والأط��راف املعنية على جمموعة من امل�شروعات 
مل�شاعدتها يف تطوير واإطالق باقة جديدة من منتجات 

البيانات اجليومكانية.

•• الريا�س-وام:

واملراجعة  امل��ح��ا���ش��ب��ة  ه��ي��ئ��ة  وق��ع��ت 
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية اتفاقية اإعداد درا�شة لدبلوم 
الزكويه يف  الأجهزة  ملن�شوبي  الزكاة 
دول املجل�س وت�شارك يف اجتماع جلنة 
واملحا�شبة  امل��راق��ب��ة  دواوي����ن  وك���الء 
بدول جمل�س التعاون . وقام المني 
اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العام 
العربية، معايل الدكتورعبداللطيف 
العبيالن  ���ش��ال��ح  ال��زي��اين وحم��م��د 
بتوقيع  الهيئة  ادارة  جمل�س  رئي�س 
دبلوم متخ�ش�س  درا�شة  اع��داد  عقد 
مبجل�س  الزكويه  الأجهزة  ملن�شوبي 

•• دبي-وام: 

بدعم  وال����رتاث  وال��ف��ن��ون  للثقافة  ح��ت��ا  جمعية  تنظم 
حتا  ملتقى  وال��ف��ن��ون  للثقافة  دب���ي  هيئة  م��ن  ورع��اي��ة 
اىل  اجل��اري  15يونيو  من  الفرتة  يف  ال��راب��ع  ال�شيفي 
يت�شمن  القادم مبقر اجلمعية مبنطقة حتا.  يوليو   5
والتعليمية  ال��رتاث��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  امللتقى 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة م��ث��ل تعليم ف��ن احل��رب��ي��ة ورك����وب اخليل 
ال�شعبية لالناث  اليدوية والأكالت  للذكور وامل�شغولت 
وال�شباحة وتعليم الر�شم ورحالت ال�شفاري وحما�شرات 

الآيل  احلا�شب  ودورات  وال�شنع  والتقاليد  ال��ع��ادات  يف 
كبار  عليها  ي�شرف  التي  ال��راوي  فقرة  وكذلك  واللغات 
ال�شن حتى يتعلم الطلبة والطالبات من جتربة الآباء. 
ودعا بخيت حممد املقبايل رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
اأولده��م وبناتهم لالنخراط  اأولياء الأم��ور اىل توجيه 
يف مثل هذه الأن�شطة الهادفة والتي ت�شغل اأوقاتهم مبا 
يعود بالنفع عليهم وعلى بالدهم واأل يرتكوهم عر�شه 
لأوق����ات ال��ف��راغ واأ���ش��دق��اء ال�����ش��وء. ي��ذك��ر اأن اجلمعية 
للذكور  واأخ�����رى  ل��ل��الن��اث  منف�شلة  اأي���ام���ا  خ�ش�شت 

و�شتوفر و�شائل موا�شالت لنقل امل�شاركني يف امللتقى. 

من  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
التدريبية  الحتياجات  اأجل حتديد 
دول  يف  ال��زك��وي��ه  الأج��ه��زة  ملن�شوبي 

م�شفوفة  وحتديد  التعاون  جمل�س 
التدريب للمعارف واملهارات الالزمة 

ملن�شوبي هذه الأجهزة. 

الرب  دار  ج��م��ع��ي��ة  ت��ك��رمي  اإط�����ار  يف 
يف  امل�شاركني  واملتطوعني  للعاملني 
اأقامت  والإن�����ش��اين،  العمل اخل��ريي 
قاعة  يف  ت���ك���رمي  ح���ف���ل  اجل��م��ع��ي��ة 
الرتاثية  ال���ب���وم  ق���ري���ة  اح���ت���ف���الت 
موظفيها  خ���الل���ه  ك���رم���ت  ب���دب���ي 
الذين  وامل���ت���ط���وع���ات  وامل��ت��ط��وع��ني 
الوفاء  ي��وم  حفل  اإجن���اح  يف  �شاركوا 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ح���رم  ال��ع��ط��اء  لأم 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ال��وزراء حاكم دبي حفظه اهلل �شمو 
ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 
اأقامته  اآل مكتوم حفظها اهلل الذي 
اجلمعية يف حديقة زعبيل مبنا�شبة 
العربي،  ال��ي��ت��ي��م  ب���ي���وم  الح���ت���ف���ال 
ال�����ش��اب��ع لالأيتام  ال�����ش��ن��وي  واحل��ف��ل 
رعاية  حتت  اجلمعية  اأقامته  ال��ذي 
�شموها مبركز دبي التجاري العاملي، 
وق����د ا���ش��ت�����ش��اف��ت اجل��م��ع��ي��ة خالل 
يتيماً   250 م���ن  ن��ح��و  احل��ف��ل��ني 
الدولة  داخ����ل  ال���رب  دار  اأي���ت���ام  م���ن 
لتكرمي  اجلمعية  تقيمهما  والذين 
اإ�شافة اإىل الأن�شطة  الأيتام �شنوياً، 
الربية  وال�����رح�����الت  ال���رتف���ي���ه���ي���ة 
اأهل  بالتعاون مع بع�س الرعاة من 
وتت�شمن  التجارية  واملراكز  اخلري 
وامل�شابقات  للرتفيه  عديدة  برامج 
ال�شرور  واإدخ�����ال  ال��ه��داي��ا  وت���وزي���ع 

والفرح اإىل قلوب الأيتام.
افتتح  التكرمي الذي  وت�شمن حفل 
ال���ذك���ر احلكيم  اآي������ات م���ن  ب���ت���الوة 
�شهيل،  حممد  عبدالعزيز  للطالب 
كلمة ل�شعادة حممد �شهيل املهريي 
للحفل  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
فيها  �شكر  لالأيتام  ال�شابع  ال�شنوي 
نيابة عن جمعية دار الرب املكرمني 
وامل�شاركني  واملتطوعات  املتطوعني 
م���ع اجل��م��ع��ي��ة يف ال��ع��م��ل اخل���ريي 
ومتطوعة  متطوعاً   85 وع��دده��م 
م����ن م����رك����ز دب�����ي ل���ل���ت���ط���وع، و75 

متطوعاً ومتطوعة اآخرين بالتطوع 
املبا�شر لدى جمعية دار الرب، و50 
متطوعاً ومتطوعة من موظفي دار 
الرب والفروع، وبرنامج اأبواب اخلري 
واللجنة  دب����ي،  ن���ور  واإذاع������ة  ب��ق��ن��اة 
�شعادة  م���ن  ك����اًل  ل��ل��ح��ف��ل  امل��ن��ظ��م��ة 
حممد اأحمد احلمادي نائب رئي�س 
اللجنة املنظمة للحفل، والإعالمي 
اللجنة  رئ���ي�������س  ال�����زاه�����د  اأح�����م�����د 
التكرمي،  حفل  وعريف  الإعالمية 
اللجنة  رئي�س  عبداجلبار  وعبداهلل 
عبدالكرمي  وخ���ال���د  ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة، 
وح�شني  امل���ال���ي���ة،  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
عام  ومن�شق  م�شرف  البلو�شي  مراد 
احلفل، كما �شكر اأع�شاء جلنة تقييم 
البلو�شي  اخلارجية ح�شني  الهيئات 
ونا�شر خمي�س وعبدالرحيم حممد 
وحممد  م�شطفى  عبدالعظيم  ود. 
عبدالكرمي  واإ���ش��م��اع��ي��ل  ال��ب�����ش��ري 
وحم��م��د ���ش��الح، واأ���ش��ار امل��ه��ريي يف 
التطوعي  العمل  ف�شل  اإىل  كلمته 
دولة  جم��ت��م��ع  يف  وم��ك��ان��ت��ه  ودوره 
الإم�������ارات وال���ت���ع���اون اخل����ريي فيه 
ع��ل��ى ال���رب وال��ت��ق��وى ووج����وب �شكر 
يف  وت��ع��اون��ه��م  اخل��ري  يف  املتطوعني 
ع��ل��ى اخلري  ف��ال��دال  اليتيم  رع��اي��ة 
مل  ال��ن��ا���س  ي�شكر  مل  وم���ن  كفاعله 

ي�شكر اهلل.
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بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/9
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   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/5  جت جز  - م ت- ب- اأظ

مدعي/�شركة الفتح للتجارة العاملية ذ.م.م اجلن�شية: المارات مدعي عليه: 
الدعوى:  المارات مو�شوع   : الرا�شي اجلن�شية  لتجميل  ال�شريع   موؤ�ش�شة 
مطالبة مالية 32.540 درهم فائدة قانونية 12% املطلوب اعالنه / موؤ�ش�شة 
ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   : اجلن�شية  الرا�شي  لتجميل  ال�شريع  
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/6/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/26

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: من�شور احل�شني للعطور الدولية   )�ش.ذ.م.م(  
لال�شتثمار  العربي  امل�شرف  ملك  حمل  العنوان:   530387 الرخ�شة:  رق��م 
والتجارة اخلارجية - ديرة- الرقة  ال�شكل القانوين: ذات م�شئولية حمدودة 
رقم القيد بال�شجل التجاري: 74749 تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
بانهاب�شدد الغاء الرتخي�س اخلا�س بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب 
الج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم 

اىل دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
ن�شر  تاريخ  يوما من   )15( وذلك خالل  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا العالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: افريكان بيت�ش للحفالت واملنا�شبات )�ش.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 
ال�شتثمارية-  لالعمال  مفتاح  جمموعة  ملك   206 رق��م  مكتب  عنوانها:   647864
بال�شجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�شئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  اخلبي�شي  دي���رة- 
التجاري: 1068937 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت 
التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2013/1/84797(  بتاريخ )2013/5/8( وعلى من لديه اي اعرتا�س او 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية   
افريكان بيت�ش للحفالت واملنا�شبات )�ش.ذ.م.م( وعنوانها:  مكتب رقم 206 
مبوجب  وذل��ك  اخلبي�شي  دي���رة-  ال�شتثمارية-  لالعمال  مفتاح  جمموعة  ملك 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2013/1/84797(. بتاريخ )2013/5/8( وعلى من لديه اي اعرتا�س او 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/351 )مدين جزئي) بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
1- عامل جري ح�شني 2- حممد �شهيد الرحمن  اقام املدعي/عبا�س �شيخ 
�شراج �شيخ عنوانه: عجمان- الرا�شدية- هاتف: 0552199709    الدعوى 
برقم 2013/351 -مدين - جزئي- عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ 
الحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�شور  مكلف  فانت  دره��م   30.000
البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق 
يوم 1 من �شهر  يوليو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى 

عليه. حتريرا يف 2013/6/5
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/293 )عمايل جزئي) بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ بارامونت 
ملقاولت ال�شيانة العامة ذ.م.م اقام املدعي/طيب علي ميا ا�شماعيل جن�شيته: 
عنوانه: ال�شارقة- بالقرب من بلدية ال�شارقة- منطقة رقم 3- ت: 0557540578 
املطالبة  ومو�شوعها  عجمان-  جزئي-   - -عمايل   2013/293 برقم  ال��دع��وى 
الحتادية  ع��ج��م��ان  حمكمة  ام���ام  ب��احل�����ش��ور  مكلف  ف��ان��ت  دره���م   6610 مببلغ 
البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 املوافق يوم 
13 من �شهر  يونيو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حتريرا يف 2013/6/2
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10    

اخطار يف  بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/495-496-497
اىل املحكوم عليه / الرقايب للمقاولت الكهروميكانيكية

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد ا�شدرت بحقك 
حكما بتاريخ 2012/5/24 يف الق�شية العمالية رقم 143-139-2013/141 يق�شى 
بالزامك بدفع مبلغ وقدره )16235( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. وحيث 
عبدال�شالم،  ميا  راجني  حممد  علي،  عبداملطني  عبداخلالق  لهم/  املحكوم  ان 
رقم  التنفيذ حتت  و�شجل  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  قد  مياه  ايلو  علي ح�شن 
497-496-2013/495 لذا انت مكلف ل�شداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما 
من تاريخ ن�شر الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك 

الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
    اعالن بالن�سر 

جلنة  ام��ام  املنظورة  ايجارية  منازعات   )2013/1789( رقم  الق�شية  يف  تقرر 
�شامل  املدعي/  من  واملرفوعة  ال�شابعة(  )اللجنة  اليجارية  املنازعات  ف�س 
الطبي  ال��وط��ن��ى  امل��رك��ز   -1/ عليها  امل��دع��ى  لع���الن  القبي�شي،  غيث  حممد 
اجلديد وميثله/ جنيب فوزي 2- ال�شعله الذهبية للنجارة اليدوية وميثله/ 
عبداهلل خمي�س جابر 3- �شمارت ليف للنقليات العامة وميثله: عبداهلل �شامل 
اجلابري جلل�شة يوم الثنني املوافق 2013/6/17 يف ال�شاعة 12.00 م�شاًء يف 
اآل نهيان-  مقر اللجنة الكائن يف  ابوظبي- �شارع الدفاع - منطقة مع�شكر 

بجانب �شندوق الزواج فيال رقم 2.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: بامبو�ش كون�شرتاك�شن )ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 304 ملك ديار للتطوير- بر دبي- الرب�شاء     ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م    624927 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات 
التاأ�شري  باأنه قد مت  التنمية القت�شادية بدبي  دائ��رة  1044177 مبوجب هذا تعلن 
قرار  مبوجب  وذل��ك  اأع��اله،  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف 
ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ك��ات��ب  ل��دى  حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2012/7/30 وامل��وث��ق 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2012/7/30
بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   11 رق��م  مكتب  العنوان:  احل�شابات  لتدقيق  العاملية 
املمزر هاتف  2327770-04 فاك�س: 04-2327771   ديرة-  را�شد لالعمال اخلريية- 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ملك   11 رق��م  مكتب  العنوان:  احل�شابات  لتدقيق  امل�شفيالعاملية  ا�شم 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالعمال اخلريية- ديرة- املمزر هاتف  2327770-

04 فاك�س: 2327771-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية : بامبو�ش كون�شرتاك�شن 
)ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2012/7/30 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2012/7/30  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/90 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �شده/1- حممد �شلطان عبداهلل حممد الدح   جمهول  حمل 
ا�شغر �شني خان وميثله: حممد  �شيد  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا 
علي �شلمان املرزوقي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )75060( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  . وعليه  املحكمة  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/237 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- حممد زبري كياين حممد �شريف      جمهول  حمل 
خ��ان وميثله:  داد  ك��ل  خ��ان  اهلل  �شيف  التنفيذ/  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا 
حممد علي �شلمان املرزوقي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )9068( دره��م اىل طالب 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/344 جتاري  جزئي           
�شاهي  داد  علي  دروي�س  عبا�س  مالكه/  واي وميثله  ب��ارك  فندق   عليه/1-  املدعى  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / م�شرف ابوظبي ال�شالمي- �شركة  م�شاهمة 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج  حممود  وميثله:  عامة 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )82535.08درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت 
لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/218 مدين  جزئي           
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  عامر  علي  جمعة  رم�شان  حممد  عليه/1-  املدعى  اىل 
املدعي / �شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة )�س م ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)23552.86درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع %12 
املوافق  ي��وم الرب��ع��اء  ال�����ش��داد. وح���ددت لها جل�شة  ت��اري��خ ال�شتحقاق وحتى مت��ام  م��ن 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:30 ال�شاعة   2013/6/12
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم     2012/2121 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام: 10321 /2012  
 : عنوانه  الم���ارات  العامة-  للمقاولت  ال�شبعة  البحر  /موؤ�ش�شة  عليه  املحكوم  اىل 
بالن�شر قد �شدر �شدك حكم يف الق�شية رقم )2012/1434( ل�شالح املدعي ) نور الدين 
املرحوم عبدالروؤوف - بنغالدي�س  ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم 
املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة  ان احلكم  املحدد لذلك، ومبا  الر�شم  املذكور، ودفع 
مالية+ جواز �شفر+ تذكرة �شفر 1- املبلغ املطلوب حت�شيله:9.637 درهم �شامال الر�شوم 
الق�شائية  2- ر�شم الت�شريح بالتنفيذ 3- املبلغ املطلوب حت�شيله املجموع :9.637 درهم 
�شامال الر�شوم الق�شائية لذا فانت مكلف باحل�شور  امام هذه املحكمة للجل�شة املحددة 
يف ال�شاعة )9.00( من �شباح يوم 2013/6/18. لتنفيذ ما ذكر اعاله ، ويف حاله تخلفك 
بتوقيعي  �شدر  املنا�شبة.  القانونية  الج���راءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فان  ذلك  عن 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/4/25.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
        ادارة التنفيذ

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/550 ت  عمل -م ع- ت- اأظ)
 : �شده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  بيباري  �شليم  �شميم  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطلوب  المارات   اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  ال�شفراء  الوردة 
الوردة ال�شفراء للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
2012/2972 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2013/6/12 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2465 ت  عمل -م ع- ت- اأظ)
بنغالدي�س   اجلن�شية:  اهلل   رحمت  ليت  طاهر  ابو   حممد  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : ابتهال للنجارة واحلدادة امل�شلحة اجلن�شية: المارات   املطلوب 
اعالنه: ابتهال للنجارة واحلدادة امل�شلحة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2011/4096 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 
2013/6/17 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10    
 اعـــــــالن       

خورفكان:ال�شيد/ والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
ال�شيد/ خمتيار اهلل حممد  باك�شتان ب�شفته وكيل  حمب اهلل حممد ح�شني اجلن�شية: 
ح�شني اجلن�شية: باك�شتان مبوجب توكيل خا�س ال�شادر لدى حمكمة مقاطعة تيمرجار 
بتاريخ  2013/5/15 وامل�شدق ح�شب ال�شول يف وزارة اخلارجية- قن�شلية  باك�شتان  يف 
( وطلب  ال�شارقة  الم��ارات )مكتب  باك�شتان ووزارة خارجية  باك�شتان )دبي(  جمهورية 
الت�شديق على التوقيع على حمرر يت�شمن ) تنازل( يف ح�شة وكيله امل�شار اعاله بن�شبة 
100% يف ال�شم التجاري احلجاب امللكي للعبايات واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية 
دائرة  يف   1983/8/23 بتاريخ  ال�شادر   140321 رقم  مهنية  رخ�شة  خورفكان،  مدينة  يف 
التنمية القت�شادية خورفكان. اىل ال�شيد: عبداهلل جالت خان اجلن�شية: باك�شتان   ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات 

ذوي ال�شان يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/

جمال مراد احمد جا�شم البلو�شي اجلن�شية: الم��ارات    وطلبا الت�شديق على 
التوقيع على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري 
)موؤ�ش�شة �شحار لتوزيع الغاز (   واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف 
مدينة خورفكان- رخ�شة جتارية رقم 503177 ال�شادر بتاريخ 1999/11/14 يف 
دائرة التنمية القت�شادية خورفكان. اىل ال�شيد / احمد �شالح خلفان عبداهلل 
النقبي اجلن�شية: المارات     ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شان  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

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

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/440 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/خليل 
التوقيع  على  الت�شديق  وطلب  الم��ارات   اجلن�شية:  العو�شي  العبدول  عقيل  ابراهيم 
تركيب  ملقاوالت  ال�شغرى  )النجمه  التجاري  ال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حمرر  يف 
يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�شة  ذ.م.م(  الكهروميكانيكية/  املعدات 
بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )59040( امللف  رق��م  حتت  عجمان 
�شيبو  الم��ارات مبوافقة:  اجلن�شية:  ال�شاعر اجلناحي  ابراهيم  اىل:علياء عبداجلليل 
الهند     اجلن�شية:  باترو�شي  ك�شافري  بيندهو  الهند  اجلن�شية:  عبدالعزيز  عبدالعزيز 
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1357 عمايل جزئي                                       
القامة  حمل  جمهول  ال�شماك   لتجارة  فري�س  ايفر   -1/ عليه  املدعى  اىل 
مبا ان املدعى / حممد يا�شني امام بخ�س  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عماليةوقدرها )34900 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من املطالبة 
الق�شائية لل�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. رقم ال�شكوى 
)2013/140268(.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/16 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/46 جتاري جزئي                                       
اىل املدعى عليه /1- ال�شادة/ايفر يوجن �شيبينج مالك ال�شفينة ا�شيان برو�شبريتي  

)ASIAN PROSPERITY V.1101( وم�شتاأجريها وجمهزيها وم�شغليها وربائها ب�شفتها الناقل البحري 
ا�شيان  ال�شفينة  وكيلة  ب�شفتها/  )����س.ذ.م.م(  املالحية  للوكالت  ال�شادة/الرباك   -2 ال�شحن  �شند  م�شدر 
وم�شغليها  وجمهزيها  وم�شتاأجريها  مالكها  ووكيلة   )ASIAN PROSPERITY V.1101( برو�شبريتي 
ووكيلة النقاقل البحري جمهول حمل القامة مبا ان املدعى / �شركة رويال اند �شن الين�س للتاأمني )ال�شرق 
الو�شط( املحدودة ) �س م ب( وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل املال قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )93758(دره��م والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  املطالبة 
املعجل بالكفالة.   وح��ددت لها  بالنفاذ  التام و�شمول احلكم  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 12% من 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 ال�شاعة 8.30 بالقاعة ch.1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10764 بتاريخ   2013/4/11     
  اعادة اعالن بالن�سر 

تقرر يف الق�شية  رقم )2013/891 ابتدائي ( منازعات ايجارية املنظورة 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية )اللجنة الوىل( واملرفوعة من / 
لعالن  العامة.  واملقاولت  والعقارات  العامة  لل�شيانة  الثاين  املخرج 
يوم  ن�شرا حل�شور جل�شة  الرميثي-  را�شد  عليه/احمد حممد  املدعى 
اللجنة  مقر  يف  م�شاًء   6.00 ال�شاعة  يف    2013  /6/19 املوافق  الربعاء 
الكائن يف ابوظبي - �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب 

�شندوق الزواج فيال رقم 2 وذلك على نفقة املدعي. 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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•• ال�ضارقة-وام:

اأم�س  ال�شارقة  يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  احتفلت 
بيوم  ال�شحراء  مبنتزه  والنباتي  الطبيعي  التاريخ  متحف  يف 
امل��ح��ي��ط��ات ال��ع��امل��ي 2013 حت���ت ���ش��ع��ار امل��ح��ي��ط��ات وال��ن��ا���س . 
التي  بالتحديات  ال��ع��امل��ي  ال��وع��ي  زي���ادة  اإىل  الح��ت��ف��ال  وي��ه��دف 
على  واحلياة  البيئة  اح��رتام  وتعزيز  العامل  حميطات  تواجهها 
هيئة  رئي�س  ال�شويدي  �شيف  هنا  �شعادة  وقالت  الر���س.  كوكب 
البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة ان املحيطات تلعب دورا 
حيويا ومهما يف احلياة اليومية للب�شرية على اعتبار انها م�شدر 

واملعادن  والطاقة  كالغذاء  الطبيعية  امل��وارد  من  للكثري  ث��روات 
والعقاقري الطبية ف�شال عن انها متد الكون مبعظم الك�شجني 
وبح�شب  انه  واأ�شافت  للتنف�س.  احلية  الكائنات  حتتاجه  ال��ذي 
ال�شغر  ال��ب��ال��غ��ة  ال��ب��ح��ري��ة  ت�����ش��درال��ن��ب��ات��ات  العلمية  ال��ت��ق��اري��ر 
املعروفة با�شم العوالق النباتية ن�شف جمموع كمية الأك�شجني 
امل��وج��ودة يف ال��غ��الف اجل��وي وذل��ك م��ن خ��الل عملية التمثيل 
واملحميات  البيئة  هيئة  ح��ر���س  ال�����ش��وي��دي  واك���دت   . ال�شوئي 
الطبيعية على امل�شاركة يف الحتفال بيوم املحيطات العاملي الذي 
ال��ذي يهدف اىل تعزيز  يونيو من كل عام  الثامن من  ي�شادف 
وال�شتفادة  العاملية  ال�شتدامة  وحتقيق  احليوي  املحيطات  دور 

من  واحل��د  البيولوجية  وامل���وارد  املتجددة  ال��زرق��اء  الطاقة  من 
تعر�شها للتلوث وال�شتغالل املفرط ملواردها الطبيعية . واأ�شارت 
التاريخ الطبيعي والنباتي اىل  �شم�شة الكتبي امني عام متحف 
معر�شا  ي�شمل  املنا�شبة  بهذه  حافال  برناجما  اأع��د  املتحف  اأن 
للقواقع البحرية وم�شرح للدمى بعنوان اأ�شماك اخلليج وور�س 
تعريفية  القيام بجولت  اىل  بالإ�شافة  وتثقيفية  تعليمية  عمل 
ال�شارقة احلية  املتحف وهو قاعة بحار  الق�شم اخلام�س من  يف 
وت�شليط ال�شوء على الكائنات البحرية املتواجدة فيها باأ�شلوب 
البحرية  املحميات  الهيئة يف  م�شوق وعر�س فيلم عن اجن��ازات 

مثل جزيرة �شري بونعري . 

•• دبي-وام:

افتتح �شعادة عبداهلل ال�شيباين الأمني العام للمجل�س التنفيذي 
لإمارة دبي و�شعادة اأحمد بطي اأحمد الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
امل��وان��ئ واجل���م���ارك وامل��ن��ط��ق��ة احل���رة م��دي��ر ع���ام ج��م��ارك دبي 
دورته  دبي يف  املوحد حلكومة  الق��رتاح��ات  لنظام  دبي  ملتقى 
ع��ن��وان تطوير اخل��دم��ات م��ن خالل  ال��ذي يقام حت��ت  الثانية 
القرتاحات وت�شت�شيفة جمارك دبي وينظمه مركز منوذج دبي 
التابع لالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي. واكد الأمني العام 
للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي يف كلمته الفتتاحية على اأهمية 
نظام القرتاحات املوحد للمتعاملني واملوظفني يف حكومة دبي 
والذي كان قد د�شنه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي يف مايو 2011 
ال�شيخ حمدان بن حممد  انه بناء على توجيهات �شمو  . وقال 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال�شيخ  ال�شمو  املتوا�شل لتحقيق روؤي��ة �شاحب  اإط��ار �شعيه  ويف 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
ي��ع��رف حدودا  رع���اه اهلل نحو م�شتقبل ل  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م 
التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  ف��ري��ق  ق���ام  للطموحات 
بتطوير نظام لالقرتاحات لي�شهم يف اإحداث التحول الإيجابي 
املرموقة  دبي  للمحافظة على مكانة  اإليه جميعا  الذي نطمح 
دائما من خالل  الأف�شل  اإىل  باخلدمات احلكومية  والإرت��ق��اء 
والإب����داع.  احلكومي  ال��رتاب��ط  وحتقيق  باملتعاملني  الإه��ت��م��ام 

يف  امل��وح��د  واملتعاملني  املوظفني  اق��رتاح��ات  نظام  ان  واأ���ش��اف 
الإبداع  وتعزيز  لإ�شتقطاب  حقيقة  من�شة  �شكل  دب��ي  حكومة 
دائ��رة وهيئة   26 الآن  النظام حتى  ي�شارك يف  والإبتكار حيث 
ا�شتالمها  مت  التي  الق��رتاح��ات  ع��دد  وبلغ  حكومية  وموؤ�ش�شة 
29100 اقرتاح منذ اطالق النظام  جلميع اجلهات امل�شاركة 
م�شريا اىل ان النظام يعترب نظاما اإداريا متكامال مت تطويره 
بالتن�شيق مع عدد من اجلهات احلكومية وبالتعاون مع فريق 
عمل  اإط��ار  ليوفر  التقني  املجال  يف  الإلكرتونية  دب��ي  حكومة 
القرتاحات  م��ع  للتعامل  وقيا�شية  موثقة  ومنهجية  موحد 
بكفاءة وال�شتفادة منها يف حت�شني الأداء املوؤ�ش�شي وزيادة ر�شا 
القطاع احلكومي ومبا يحقق الت�شاق والتكامل  املتعاملني يف 
بني اجلهات احلكومية يف جمال ت�شجيع روح املبادرة وا�شتثمار 
الأفكار الإبداعية من اأجل احلفاظ على ال�شورة املتميزة لإمارة 
دبي. من جانبه قال �شعادة احمد بطي اأحمد الرئي�س التنفيذي 
جمارك  عام  مدير  احل��رة  واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  ملوؤ�ش�شة 
الذي يحدد مدى  العامل احلا�شم  اإن  الرئي�شية  دبي يف كلمته 
الدوائر  ا�شتعداد  هو  الق��رتاح��ات  من  ال�شتفادة  على  القدرة 
ب��ع��ي��دا عن  وامل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة للتطوير ب��روؤي��ة اب��داع��ي��ة 
يف  املوظفني  ان  مو�شحا  الروتيني  وامل�شار  التقليدي  التفكري 
مواقعهم الدارية املختلفة هم الكر تعامال مع الحتياجات 
الذين  املتعاملني  مع  احل��ال  وكذلك  الأداء  لتح�شني  الفعلية 
م��ا يجعل  اأع��م��ال��ه��م  ه���ذه الح��ت��ي��اج��ات م��ن خ���الل  يكت�شفون 
وذلك  النتائج  اأف�شل  حتقق  واملتعاملني  املوظفني  اق��رتاح��ات 

القرتاحات  ه��ذه  تفعيل  م��ن  واملوؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر  متكنت  اإذا 
وحتويلها اإىل اإجراءات عملية. واأ�شاف ان جتربتنا يف جمارك 
دبي اثبتت اأن اقرتاحات املوظفني واملتعاملني ميكن اأن ت�شاهم 
بفعالية يف تطوير اخلدمات وتعزيز الإجراءات اإذا مت التعامل 
ب��ك��ف��اءة لف��ت��ا اىل ان مت ت�شجيل زيادة  م��ع ه��ذه الق���رتاح���ات 
والعمالء لرتتفع من  للموظفني  الق��رتاح��ات  ع��دد  كبرية يف 
203 اقرتاحات يف العام 2004 اإىل 2566 اقرتاحا يف العام 
2012 الذي �شهدا منوا كبريا بنحو 35 يف املائة مقارنة بعام 
هذه  تطبيق  م��ن  املحققة  الإي����رادات  جمموع  وبلغ   ..  2011
م�شاريع  بتطوير  وقمنا   .. دره��م  ماليني   110 الق��رتاح��ات 
اأ�شا�شية بناء على اقرتاحات تلقيناها من املوظفني واملتعاملني 
اإن�شاء املجل�س ال�شت�شاري جلمارك دبي  منها على �شبيل املثال 
جمموعات  روؤ���ش��اء  م��ع  للتوا�شل  رئي�شية  حلقة  اأ�شبح  ال���ذي 
اأ�شهم يف ت�شهيل حركة  العمل والقطاعات التجارية يف دبي ما 
التجارة وت�شريع منو القت�شاد يف دبي. وقال مدير عام جمارك 
دبي انه كان لتوفر البيئة امل�شجعة لالقرتاحات مردود طيب يف 
اأول جهة حكومية  تعزيز �شمعة جمارك دبي عامليا حيث كانت 
من  البالتيني  الت�شنيف  على  حت�شل  ال��ع��امل  م�شتوى  على 
اآخرها  متتالية  �شنوات  لثالث  املتحدة  اململكة  اأفكار  موؤ�ش�شة 
املطبق  الق��رتاح��ات  نظام  لكفاءة  تقديرا  وذل��ك   2012 دورة 
اأف�شل املمار�شات يف نظم  اأي�شا على جائزة  فيها والذي ح�شل 
الق��رتاح��ات م��ن جمعية الأف��ك��ار الأمل��ان��ي��ة يف ال���دورة الأخرية 
151 موؤ�ش�شة حكومية  التي عقدت الأ�شبوع املا�شي مب�شاركة 

وخا�شة على م�شتوى العامل. من جانبها قالت اإميان ال�شويدي 
امللتقى الذي جاء حتت �شعار دور  اأن  مديرة مركز منوذج دبي 
لتعزيز  ي�شعى  احل��ك��وم��ي��ة  اخل��دم��ات  ت��ط��وي��ر  الق���رتاح���ات يف 
احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  ب��ني  املعرفية  واخل���ربات  امل�شاركة 
للموظفني... كما يعر�س على هام�س  املتميزة  التجارب  ونقل 
هذا امللتقى للمرة الأوىل اأف�شل القرتاحات التي مت تطبيقها 
من قبل عدد من اجلهات احلكومية لتقدمي الدرو�س امل�شتفادة 
من حيث التعامل ودرا�شة وتطبيق القرتاحات والتعرف على 
اقرتاحات  ن��ظ��ام  منهجية  ات��ب��اع  وكيفية  ال��ت��ح��دي��ات  خمتلف 
املتعاملني واملوظفني املوحد. يذكر اأن امللتقى �شاهم يف تو�شيع 
قاعدة امل�شاركة لت�شمل قيادي حت�شني اخلدمات واأع�شاء �شبكة 
املعنية  الأط��راف  لت�شجيع  وذل��ك  احلكومية  اخلدمات  تطوير 
وتبادل  معهم  للتوا�شل  منرب  توفري  خالل  من  بالقرتاحات 
والتعاون  البتكار  ودع��م  وتبني  والأف��ك��ار  واخل��ربات  املعلومات 
الرتقاء  لدعم  املختلفة  املعنية  اجلهات  بني  امل�شرتك  والتعلم 
باخلدمات من خالل القرتاحات التي تقدم من قبل املتعاملني 
واملوظفني يف اإمارة دبي. وحتدثت يف امللتقى �شخ�شيات تنتمي 
�شنينة  اأب��و  وف��اء  الدكتورة  منهم  احلكومية  اجلهات  من  لعدد 
م��ن م��رك��ز من���وذج دب��ي وال��دك��ت��ور مهند�س را���ش��د الليم مدير 
ب��اإم��ارة ال�شارقة مدير  امل��وان��ئ البحرية واجل��م��ارك  ع��ام دائ��رة 
من  اأهلي  يون�س  اإلهام  وال�شيدة  باحلمرية  احلرة  املنطقة  عام 
القيادة العامة ل�شرطة دبي وال�شيد ح�شني الفردان من جمارك 
دبي وال�شيدة مرمي املري من حماكم دبي وال�شيدة مرمي بن 

الدكتور  وادار  وم�����ش��ارك��ني.  كمتحدثني  دب��ي  بلدية  م��ن  فهد 
ال��ل��واء ع��ب��دال��ق��دو���س ال��ع��ب��ي��ديل م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
الهادي حممد  ال�شيد  ادار  فيما  الأوىل  النقا�شية  اجلل�شة  دبي 
اجلل�شة  دب��ي  لإم���ارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  م��ن 
النقا�شية الثانية. ويف ختام امللتقى ا�شتعر�س مركز منوذج دبي 
وحكومة دبي الإلكرتونية املحاور واخلطط التطويرية لنظام 
القرتاحات املوحد. من ناحية اأخرى يعمل مركز منوذج دبي 
حاليا على تنفيذ �شل�شلة من التحديثات والتطوير اجلوهري 
خل�شائ�س النظام وبالإ�شافة اإىل تطوير التقارير وال�شتفادة 
لآليات  العملي  التطبيق  وفق  امل�شاركة  اجلهات  كل  لدى  منها 
تطويره  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ي��ج��ري  ال����ذي  ال���ذك���ي  ال��ن��ظ��ام  واأدوات 
بالتن�شيق مع حكومة دبي اللكرتونية وذلك بعد التوا�شل مع 
اجلهات احلكومية للتاأكد من احتياجاتها ول�شتدامة التحديث 
احلكومي.  القطاع  املمار�شات  واأف�شل  املعرفة  ونقل  والتطوير 
واعتمد  التنفيذي  املجل�س  د�شنه  دب��ي  من��وذج  مركز  اأن  يذكر 
اإطالقه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي.. ويهدف املركز اإىل الرتقاء 
باخلدمات العامة يف دبي لتكون من �شمن الأف�شل يف العامل 
ويعمل على متكني اجلهات احلكومية لرفع م�شتوى خدماتها 
تقييم  مهمة  امل��رك��ز  وي��ت��وىل  ع���امل���ي...  تناف�شي  م�شتوى  اإىل 
الب�شرية  ال��ق��درات  ومتكني  دب��ي  يف  العامة  اخل��دم��ات  وحتفيز 
م�شبوقة  غري  مل�شتويات  العامة  باخلدمات  لالرتقاء  الالزمة 

من التميز ون�شر تطبيقاتها الرائدة عامليا.

•• ابوظبي – الفجر

العائلي  امل��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات  اخ��ت��ت��م��ت 
موؤ�ش�شة  ن���ظ���م���ت���ه  ال�������ذي  ال����ث����ال����ث 
���ش��ن��دوق ال����زواج ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة 
ال�شوؤون الأجتماعية وجمعية الحتاد 
بالقليل  الربكة  �شعار  حتت  الن�شائية 
اأي��ام من الثاين  وال��ذي ا�شتمر ثالثة 
اجلاري  يونيو  �شهر  م��ن  ال��راب��ع  اىل 
الن�شائية  الحت�����اد  ج��م��ع��ي��ة  م��ق��ر  يف 
خالد  بنت  عائ�شة  ال�شيخة  بح�شور 
ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة الحت����اد 
واملوظفات  الأم��ور  واأول��ي��اء  الن�شائية 
امل��وؤ���ش�����ش��ات وذل����ك ���ش��م��ن احلملة  يف 
الأعالمية الوىل للن�شف الول من 
لها  م��ا  ال����زواج  تكاليف   2013 ع��ام 
اأولياء  وتثقيف  التوعية  عليها  وم��ا 
وال��ب��ذخ يف  التباهي  الأم���ور مبخاطر 
واإنعكا�شاتها  ال���زواج  وتكاليف  امل��ه��ور 
حيث  الأ���ش��ري��ة  احل��ي��اة  على  ال�شلبية 
ر�شالة  منطلق  من  امللتقى  ه��ذا  ياأتي 
التوعوية  ال����زواج  ���ش��ن��دوق  موؤ�ش�شة 
تر�شيخ  اىل  تهدف  والتي  املجتمع  يف 

الأ�شري  والتكامل  ال���ش��ت��ق��رار  م��ب��داأ 
املتمثلة  ال�����ش��ن��دوق  ل��روؤي��ة  ت��اأك��ي��داً  و 
متما�شكة  اإم���ارات���ي���ة  اأ����ش���رة  ب��ن��اء  يف 
املوؤ�ش�شة  عمل  يقوم  حيث  وم�شتقرة 
منهجية  واأ�����ش���������س  م����رت����ك����زات  ع���ل���ى 
الأهداف  اىل  الو�شول  بغية  وعلمية 
املن�شودة وهي م�شاألة يف غاية الأهمية 
ا�شتدامة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اأج����ل  م���ن 

احلياة ال�شرية دوم منغ�شات. 
من�شة  على  العائلي  امللتقى  ا�شتمل 
مفاتيح  الأ�����ش����ري����ه  ل���ال����ش���ت�������ش���ارات 
ال�����ش��ع��اده ح��ي��ث ق���دم ه���الل ال�شوايف 
الإيجابية  احل���ل���ول  و  ال���ش��ت�����ش��ارات 
املن�شة  ه������ذه  ن����ال����ت  و  ل����الأم����ه����ات 
ا�شتح�شانا لدى المهات حيث قاموا 
ال�شتف�شارات  م���ن  ال���ع���دي���د  ب���ط���رح 
وامل�شاكل الأ�شرية ومت تقدمي احللول 
وت�شجيعهم  ا�شتف�شارتهن  على  والرد 

على التقليل من تكاليف الزواج . 
وح���ظ���ي م��ع��ر���س الأ����ش���ر امل��ن��ت��ج��ة يف 
تفوقت  حيث  ملمو�شاً  جناحاً  امللتقى 
ال���ع���ر����س  ال���وط���ن���ي���ة يف  امل���ن���ت���ج���ات 
�شقلت  ح��ي��ث  ال�شناعة  يف  واجل����وده 

الأ�شر المارايتة مهاراتها وموهبتها 
يالم�س  ب�شكل  ال��ت��ج��اري  ال��ع��م��ل  يف 
الأ�شيل  الم���ارات���ي  وال����ذوق  احل�����س 
العود  برائحة  املعر�س  ام��ت��زج  حيث 
وال������دخ������ون م�����ن ج����ان����ب والزي���������اء 
وامل�������ش���غ���ولت ال���ي���دوي���ة و دي���ك���ورات 

�شالت الأفراح من جانب اخر. 
الأ�شرية  امل�����ش��ت�����ش��ارة  وج���ه���ت  ك���م���ا 
الأ�شتاذة عائ�شة احلويدي كل ال�شكر 
والم���ت���ن���ان ل��ل��ق��ي��اده ال��ر���ش��ي��دة على 
ال��ت��ف��ات��ه��ا مل���ب���ادرة احل���د م��ن تكاليف 

ال����������زواج ال����ت����ي ���ش��ج��ع��ت وجت����اوب����ت 
والتي  ال����دول����ة  يف  ال���ق���ب���ائ���ل  م��ع��ه��ا 
ي�����ش��ك��ل جم�����دي يف احلد  ����ش���اه���م���ت 
على  القائمة  ال�شلبية  ال��ع��ادات  م��ن 
امل���ب���اه���اة وال���ت���ف���اخ���ر ج����اء ذل����ك من 
اجل��ل�����ش��ة احلوارية  ت��ق��دمي��ه��ا  خ���الل 
وعر�شها  القليل  يف  ال��ربك��ة  بعنوان 
اولياء  ودور  ال���زواج  تكاليف  ملو�شوع 
هذه  من  للحد  وم�شاهمتهم  الم��ور 
ال�شباب  كاهل  ترهق  التي  التكاليف 
املقبل على الزواج.  واأكدت اأن املبادرة 
جاءت يف وقت منا�شب للغاية بعد اأن 
و�شل التباهي واملناف�شة بني الأهايل 
اإىل احلد الذي يوؤثر �شلباً على حياة 
ال�شباب وا�شتقرارهم الأ�شري م�شريًة 
املبادرة  بهذه  القبائل  فرحة  اأن  اإىل 
ال���ت���ي ب����دوره����ا ���ش��ت��زي��د م���ن اأع�����داد 
املقبلني على الزواج بعد اأن ُرفعت عن 
كاهلهم اأعباء الأعرا�س التي ت�شتنزف 
العديد  وت�شطر  مدخراتهم  معظم 

منهم اإىل القرتا�س.
امل�شت�شار  اأك������د  اآخ������ر  ج���ان���ب  وم�����ن 
الأ������ش�����ري ا����ش���م���اع���ي���ل ال����ربمي����ي يف 

اأقلهن  يف  الربكة  احل��واري��ة  اجلل�شة 
م��ه��راً ب����دور ال�����ش��ن��دوق ال���ري���ادي يف 
حتقيق التوعوية املجتمعية واملوجهة 
العائلة  م��ل��ت��ق��ى  م���ب���ادرة  م���ن خ���الل 
اأول��ي��اء الأم���ور ال��ذي لهم الدور  اىل 
الأكرب يف التقليل من تكاليف الزواج 
وال�شباب  الفتيات  توعية  ���ش��رورة  و 
اإىل الأم�����ور  ال�������زواج  امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى 
مرا�شم  اإقامة  يف  املبالغة  يف  املرتتبة 
الزفاف التي جتعلهم اأ�شريين لقيود 
القر�س والدين يف امل�شتقبل وت�شبب 
ال�شتقرار  وع�����دم  ال��ت��وت��ر  يف  ح����ده 
التي  ال��ن��ف�����ش��ي��ة  ال�����ش��غ��وط  ن��ت��ي��ج��ة 
ت��ده��ور احلالة  ال���زوج ج��راء  يعي�شها 
من  ب��اأدل��ة  ،م�شت�شهداً  ل��دي��ه  امل��ادي��ة 
تو�شي  التي  النبويه  وال�شنة  القراآن 
القلة  واأن   ، والتبذير  الأ�شراف  بعدم 
يف م�شاريف الزواج تطرح الربكة يف 

احلياة الأ�شرية . 
وع��ل��ى ه��ام�����س امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��ائ��ل��ي كان 
�شديد  ج���ان���ب  ال����رتاث����ي  ل��ل��م��ع��ر���س 
الأه��م��ي��ة يف اأح���ي���اء ال��ق��ي��م وامل����وروث 
اإقامة الأعرا�س يف املا�شي  الثقايف يف 

اإق��ام��ة عر�س قدمي  ذل��ك يف  وجت�شد 
وم�شاحب  ح��ي��ة  ب�����ش��ورة  ل��الأم��ه��ات 
لهذا العر�س عر�س للزهبة  ويتخلل 
فيلم  تعر�س  عر�س  �شا�شة  املعر�س 
وث��ائ��ق��ي مل��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ن��دوق ال�����زواج 
و  الم���ارات���ي  ال��ع��ر���س  يعر�س  وفيلم 
اأزياء العرو�س يف املا�شي ، وا�شتمتعوا 
ال��زوار يف هذا اجلناح الرتاثي الذي 
اأع��اد بهم اىل ذك��ري��ات زم��ن الأجداد 
للحا�شر عالقه  اإن  لهم  اأك��د  وال��ذي 
يف  للتفاوؤل  يدفعنا  ما  وه��و  باملا�شي 
حبيبة  ال���ش��ت��اذة  واأك����دت   . امل�شتقبل 

�شندوق  عام  مدير  احلو�شني  عي�شى 
الأ�شا�شي  الهدف  اإن  بالإنابة  ال��زواج 
اهتمام  ج��ذب  يف  يكمن  امللتقى  لهذا 
ال������راأي ال���ع���ام وت��ن��ب��ي��ه الأذه�������ان اىل 
خ�����ط�����ورة الإ��������ش�������راف وامل������غ������الة يف 
م�شتوى  ورف�����ع  ال�������زواج  م�����ش��اري��ف 
ال��وع��ي ل��دى اأول��ي��اء الأم���ور وخا�شة 
تكاليف  ت��خ��ف��ي�����س  ح����ول  الأم����ه����ات 
الفاعلة يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ال����زواج وح��ث 
املجتمع على اأن ت�شع هذه الق�شية يف 
نواة  فالأ�شرة هي  اهتماماتها  اأجندة 
عليها  يعتمد  التي  ولبناته  املجتمع 

يف بناءه فال ميكن اأن ت�شتقر الأ�شرة 
وت��ن��ع��م ب��ال��ه��دوء يف ظ��ل دي���ون تثقل 
وا�شتقرارها  اأم��ن��ه��ا  وت��ه��دد  ك��اه��ل��ه��ا 
م�شريًة اإىل اأن ديننا احلنيف حث على 
تي�شيري الزواج والإقت�شاد فيه بعيًدا 
وت��ك��ال��ي��ف احلفالت  امل��ب��ال��غ��ات  ع���ن 
ما  النف�س  بتكليف  ولي�س  الباهظة، 
اإبتدعها  ع��ادات  بفر�س  ت�شتطيعه  ل 
يف  ت�شببت  وال��ت��ي  باأنف�شهم  ال��ن��ا���س 
اجلن�شني،  لكال  ال����زواج  �شن  ت��اأخ��ري 
الإرتباط  فكرة  عن  ال�شباب  وع��زوف 

وتاأجيلها .

�فتتاح ملتقى دبي لنظام �لقرت�حات �ملوحد حلكومة دبي حتت �سعار تطوير �خلدمات من خالل �لقرت�حات 

موؤ�س�سة �سندوق �لزو�ج تختتم �مللتقى �لثالث )�لربكة بالقليل( 

هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية يف �ل�سارقة حتتفل بيوم �ملحيطات �لعاملي 2013 

•• ال�ضارقة-الفجر:

نظمت موا�شالت ال�شارقة �شباح اأم�س حملة التوعية 
التثقيف  اإدارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  مل��وظ��ف��ي��ه��ا  ال�����ش��ح��ي��ة 
،يف  الأ���ش��رة  ل�شئون  الأع��ل��ى  للمجل�س  التابع  ال�شحي 

مقر املوؤ�ش�شة ،�شمن فعالية الأثنني ال�شحي .
الب�شرية  امل���وارد  مدير  احلو�شني  خليل  ع��ادل  واأ���ش��ار 
انطالقا  ت��اأت��ي  احل��م��ل��ة  اأن  ال�����ش��ارق��ة  م��وا���ش��الت  يف 
�شليمة  �شحية  بيئة  تهيئة  على  املوؤ�ش�شة  حر�س  من 
للموظفني، وتفعيل جوانب التوعية والوقاية والعالج 
، واأ�شاف اأن تنظيم مثل هذه احلمالت من �شاأنه اإذكاء 
الوعي ال�شحي لدى موظفي املوؤ�ش�شة، وير�شخ لديهم 
العامة للفرد واملجتمع،  ال�شحة  اأهمية احلفاظ على 

باعتبار اأن املوظف هو ركيزة التنمية القت�شادية.
اأخ�شائية  امل��ن�����ش��وري  اإب��راه��ي��م  خ��دي��ج��ة  ق��ال��ت  فيما 
اأن احلملة  التغذية يف املجل�س الأعلى ل�شئون الأ�شرة 
تندرج �شمن فعالية الأثنني ال�شحي التي تهدف اإىل 

وت�شمل  ال�شارقة  اإم���ارة  وهيئات  دوائ���ر  كافة  تغطية 
الك�شف  �شمنت  للموظفني  طبية  فحو�شات  اإج���راء 
املبكر عن مر�س ال�شكري، اإىل جانب فحو�شات �شغط 
العظم،  وكتلة  كثافة  وق��ي��ا���س  ال�شمنة،  ون�شبة  ال���دم 
ال��ت��غ��ذي��ة والن�شائح  ا���ش��ت�����ش��ارات  ت��ق��دمي  ف�����ش��اًل ع��ن 
وغريها  الفحو�شات،  تلك  نتائج  على  املبنية  الطبية 

من الإر�شادات الطبية.
املوظفني  قبل  م��ن  ملحوظا  اإق��ب��ال  احلملة  �شهدت 
واملوظفات لال�شتفادة من الفحو�شات املجانية املتعددة 
التي وفرتها موا�شالت ال�شارقة بالتعاون مع املجل�س 
الرتقاء  ع��ل��ى  منها  ح��ر���ش��ا  الأ����ش���رة  ل�شئون  الأع��ل��ى 
والتعريف  ال�شحية  التوعية  ون�شر  العامة  بال�شحة 
املختلفة  الأمرا�س  من  الوقاية  على  احلفاظ  بطرق 
املتعلقة  الن�شائح  بتوجيه  احلملة  فريق  ق��ام  فيما   ،
والجتاه  ال�شحية  غ��ري  ال�شلوكيات  بع�س  بتعديل 
اإىل منط غذائي ومعي�شي �شليم خالل �شاعات العمل 

وبعدها. 

مو��سالت �ل�سارقة تنظم حملة �لتوعية 
�ل�سحية ملوظفيها

••ابوظبي-وام:

اتفاقية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 
الإمارات  نادي  مع  و�شراكة  تعاون 
اإ�شدار  ب�شاأن  وال�شياحة  لل�شيارات 
ال��دول��ي��ة ودفاتر  ال��ق��ي��ادة  رخ�����س 
امل��رور اجلمركية من منافذ وزارة 
التفاقية  توقيع  ياأتي  الداخلية. 
اجلانبني  ح���ر����س  م���ن  ان���ط���الق���ا 
على دعم وتعزيز عالقات ال�شراكة 
بينهما  ال��ق��ائ��م��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
للم�شلحة  حت��ق��ي��ق��ا  ف��ع��ال  ب�����ش��ك��ل 
لتوجيهات  وت���ط���ب���ي���ق���ا  ال����ع����ام����ة 
احلكومة يف ا�شرتاتيجيتها الداعية 
فيما  ال�شراكة  تفعيل عالقات  اإىل 
و�شركائها  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  ب��ني 
لت�شهيل  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
جمتمعية  خ������دم������ات  وت������ق������دمي 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  ملختلف  متميزة 
تقوم على مبداأ امل�شاركة والتعاون 

امل�شرتكة  الأه���داف  اإىل  للو�شول 
مب�����ا ي�������ش���م���ن ال����ت����ق����دم وال����رق����ي 
والزدهار لدولتنا. وقع التفاقية 
الفريق  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ق��ر  يف 
�شيف عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة 
اأحمد  والدكتورحممد  الداخلية 
بن �شليم رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
وال�شياحة  ل��ل�����ش��ي��ارات  الإم�������ارات 
لل�شيارات  ال���دويل  الحت���اد  ع�شو 
لل�شياحة  ال����������دويل  والحت������������اد 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن  وامل��رخ�����س 
ل���ل���م���وا����ش���الت ب�����دب�����ي. وت���ه���دف 
تقدمي  زم��ن  تقليل  اإىل  التفاقية 
القيادة  رخ�����س  اإ����ش���دار  خ���دم���ات 
اجلمركية  امل��رور  ودفاتر  الدولية 
لكافة �شرائح املجتمع املقيمة على 
النقل  لقانون  وفقا  ال��دول��ة  اأر���س 
العربية  الإم�����ارات  ب��دول��ة  ال���ربي 
املعمول  ال��ن��ظ��ام  امل��ت��ح��دة وح�����ش��ب 
وتوفري  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ل��دى  ب��ه 

اجلمهور  ع��ل��ى  واجل���ه���د  ال���وق���ت 
القيادة  رخ�����س  على  احل�����ش��ول  يف 
اجلمركية  امل��رور  ودفاتر  الدولية 
م����ن م���ن���اف���ذ اخل����دم����ة امل����وج����ودة 
والرتخي�س  امل����رور  اإدارات  ل���دى 
بالدولة. واأكد الفريق ال�شعفار اأن 
التفاقية تاأتي بناء على توجيهات 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
لتعزيز  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ال������وزراء 
والهيئات  املوؤ�ش�شات  مع  ال�شراكة 
لتحقيق  وامل���ح���ل���ي���ة  الحت������ادي������ة 
اأه�����داف�����ن�����ا امل�������ش���رتك���ة واإمي����ان����ن����ا 
املبادرات  ودع���م  امل�����ش��رتك  بالعمل 
تقدمي  يف  ت�����ش��ه��م  ال���ت���ي  اجل�������ادة 
التوا�شل  اإن  وق��ال  مميزة.  خدمة 
وال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع ن�����ادي الإم�������ارات 
واجلهات  وال�����ش��ي��اح��ة  ل��ل�����ش��ي��ارات 
ي�شكل مبداأ مهما  املعنية  الأخ��رى 
م��ن امل��ب��ادئ ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة التي 

لتحقيق  الداخلية  وزارة  تنتهجها 
امل�شتقبلية.  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  روؤي��ت��ه��ا 
الداخلية  وزارة  ح���ر����س  واأك�������د 
امل�شتمر نحو تكامل اجلهود وتبادل 
والهيئات  املوؤ�ش�شات  مع  اخل��ربات 
وامل��ح��ل��ي��ة مب���ا يدعم  الحت����ادي����ة 
حتقيق اأهدافها املتمثلة يف تقدمي 
خدمات متميزة للجمهور باعتباره 
جزءا ل يتجزاأ من ال�شرتاتيجية 
الداخلية  وزارة  عليها  تعمل  التي 
ك���ب���ريا يف هذا  اإجن��������ازا  وح���ق���ق���ت 
املا�شية.  ال�����ش��ن��وات  خ���الل  امل��ج��ال 
من جانبه اأع��رب حممد بن �شليم 
فريق  اإىل  وت���ق���دي���ره  ���ش��ك��ره  ع���ن 
توا�شلهم  على  ال����وزارة  يف  العمل 
بنادي  العمل  فريق  مع  وتعاونهم 
وال�شياحة.  ل��ل�����ش��ي��ارات  الإم������ارات 
من  تعد  الداخلية  وزارة  اإن  وق��ال 
للنادي  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 
موؤكدا حر�س اجلانبني على تعزيز 

ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  ع��الق��ات 
وفق  فعال  ب�شكل  بينهما  القائمة 
توحيد  ب���ه���دف  م��وؤ���ش�����ش��ي  ن���ظ���ام 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  اجل��ه��ود خل��دم��ة 
التوقيع  م���را����ش���م  ح�����ش��ر  ك����اف����ة. 
العميد غيث ح�شن الزعابي مدير 
عام الإدارة العامة للتن�شيق املروري 
ح�شني  والعقيد  الداخلية  ب���وزارة 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���و����ش���ي  حم���م���ود 
والرائد  بالإنابة  العامة  العالقات 
�شلطان الدرمكي من اإدارة التعاون 
الدويل بالوزارة والرائد علي �شعيد 
ال�شحي رئي�س ق�شم ال�شرتاتيجية 
املروري  للتن�شيق  العامة  ب���الإدارة 
وم�������ن ج�����ان�����ب ن���������ادي الإم������������ارات 
حممد  اأحمد  وال�شياحة  لل�شيارات 
بن �شليم والدكتور املهند�س ناظم 
لقطاع  التنفيذي  املدير  طاهر  بن 
ت��ق��دمي اخل��دم��ات بالهيئة  م��راك��ز 

الوطنية للموا�شالت بدبي.

�لد�خلية توقع �تفاقية تعاون و�سر�كة مع نادي 
�لإمار�ت لل�سيار�ت و�ل�سياحة
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االثنني    - 10   يونيو    2013 م    -    العـدد    10814
Monday    10    June     2013  -  Issue No   10814

الب�شري للجنوبيني: اأعطيناهم دولة فع�شوا اليد التي امتدت لهم

جوبا تدر�س قر�ر �خلرطوم وقف ت�سدير �لنفط 
•• اخلرطوم-جوبا-وكاالت:

ال�������وزراء يف جنوب  ع��ق��د جم��ل�����س 
اج��ت��م��اع��ا ام�س  ع��ق��د  ال�������ش���ودان 
الرئي�س  برئا�شة  ج��وب��ا  يف  الأح���د 
قرار  ملناق�شة  ميارديت  كري  �شلفا 
النفط  ت�����ش��دي��ر  وق����ف  ال�������ش���ودان 
اأع��ل��ن م�شوؤول  اأرا���ش��ي��ه. كما  ع��رب 
ال�شودان  ب��ج��ن��وب  ن��ف��ط  ب�����ش��رك��ة 
اجلنوب  اأخ���ط���رت  اخل���رط���وم  اأن 

باإغالق خط اأنابيب النفط.
واأو����ش���ح���ت م�����ش��ادر ���ش��ح��ف��ي��ة اأن 
حكومة جوبا اأعلنت اأنها �شتوا�شل 
الج��ت��م��اع��ات يف ال�����ش��اأن ذات���ه واأن 
يعقده  ���ش��ح��ف��ي��ا  م���وؤمت���را  ه���ن���اك 
اأن  علما  الثنني.  اليوم  �شلفاكري 
جوبا و�شفت يف وقت �شابق القرار 

باأنه غري حكيم.
اأع����ل����ن فيه  ي����اأت����ي ذل�����ك يف وق�����ت 
م�������ش���وؤول ك��ب��ري ب�����ش��رك��ة ن��ف��ط يف 
جنوب ال�شودان اأن ال�شودان اأخطر 
دولة اجلنوب باإغالق خط اأنابيب 
ت�شدير  ي�شتخدم يف  الذي  النفط 

اخلام من حقول اجلنوب.
رئي�س  ���ش��ي��م��ا���ش��ون��ا  ج����ون  وق�����ال 
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي 
لبرتو �شاوث �شودان يف ت�شريحات 
ل�����روي�����رتز اأخ����ط����رون����ا ب������اأن خط 
ننتج  نحن  الآن.  مغلق  الأن��اب��ي��ب 

اأو  كينيا  ع��رب  ب��ه  اأن يذهبوا  ذل��ك 
مير  اأن  ولكن  �شاوؤوا،  اإذا  جيبوتي 
به  لي�شرتوا  ال�شودان  عرب  النفط 
فهذا  وال��ع��م��الء،  للخونة  اأ�شلحة 

لن يحدث اأبدا .
وردت جوبا بدورها على ل�شان وزير 
الإع�����الم ب��رن��اب��ا ب��ن��ج��ام��ني الذي 
ال�شوداين  ال��رئ��ي�����س  ق���رار  و���ش��ف 
وقف ت�شري النفط عرب الأرا�شي 
وقال  حكيم.  غري  باأنه  ال�شودانية 
مل ي��ت��م اإب��الغ��ن��ا ب�����ش��يء ع��ن ذلك 
ات��ف��ق��ن��ا على  ق���د  ك��ن��ا  الآن.  ح��ت��ى 
ا�شتئناف �شخ النفط يف اإ�شارة اإىل 
اإ�شعار  اأي  ت�شدر  اأن اخلرطوم مل 

بوقف تدفق النفط.
القرار  اأن  م���ن  ب��ن��ج��ام��ني  وح����ذر 
�شتمتد  ب��ي��ئ��ي��ة  ك���ارث���ة  ���ش��ي�����ش��ب��ب 
اإىل دول اجل���وار على حد  اآث��اره��ا 
لهم  ال�شودانيني  اإن  وق��ال  و�شفه 
م�شاكلهم الداخلية وهم يحاولون 
اإىل  ال�����������ش�����ودان  حت����وي����ل ج����ن����وب 
بالده  نفي  ج��دد  كما  ف���داء  كب�س 
ي�شعون  ال���ذي���ن  امل��ت��م��ردي��ن  دع����م 
لالإطاحة بالب�شري، واأ�شاف اأن اأي 
خالفات بني اجلارتني يجب حلها 
عن طريق الحتاد الأفريقي الذي 
تو�شط باتفاق جرى التو�شل اإليه 
يف مار�س-اآذار، واأف�شح املجال اأمام 

ا�شتئناف �شادرات النفط.

نكون  اأن  ن����ري����د  ك���ن���ا  واأ�������ش������اف 
اأمان  يف  معهم  نعي�س  واأن  جريانا 
لكنهم  ك��ام��ل��ة،  دول���ة  واأعطيناهم 
اخ���ت���اروا ع�����س ال��ي��د ال��ت��ي امتدت 

لهم باخلري .
اإىل  ال��ط��اق��ة  وزارة  الب�شري  ودع���ا 
ال�شركات  اإىل  الأوام�������ر  ت��وج��ي��ه 
للنفط  ال���ن���اق���ل  الأن����ب����وب  ب��ق��ف��ل 
اجل���ن���وب���ي، م�����ش��ي��ف��ا ع��ل��ي��ه��م بعد 

و�شل  والنفط  تقريبا  �شهر  منذ 
امليناء ال�شوداين بالفعل .

وك�����ان ال��رئ��ي�����س ال�������ش���وداين عمر 
الب�شري قد اأمر اأم�س الأول بوقف 
ال�شودان  ج���ن���وب  ن��ف��ط  ت�����ش��دي��ر 
اعتبارا  ال�����ش��ودان��ي��ة  امل���وان���ئ  ع��رب 
م��ن ال��ي��وم الأح�����د، وذل����ك ب�شبب 
ات���ه���ام اخل���رط���وم جل��وب��ا بتقدمي 
الثورية  للجبهة  الع�شكري  الدعم 

والنيل  املتمردة يف جنوب كردفان 
ح�شد  اأم��ام  الب�شري  وق��ال  الأزرق. 
امل���واط���ن���ني يف م��ن��ط��ق��ة قّري  م���ن 
اخلرطوم،  العا�شمة  �شرق  �شمال 
اإن ال�شودان منح اجلنوبيني مهلة 
يفعلونه،  م���ا  ل���وق���ف  اأ����ش���ب���وع���ني 
اإىل  اإ���ش��ارة  يف  يلتزموا  مل  لكنهم 
م��ا ت��ع��ت��ربه اخل��رط��وم دع���م جوبا 

ملتمردي اجلبهة الثورية.

مقتل خم�سة عنا�سر للقاعدة �سمال �ليمن  �أمري مكة يقوم �ليوم بغ�سل �لكعبة �مل�سرفة
•• �ضنعاء-ا.ف.ب:

تنظيم  من  مفرت�شني  عنا�شر  خم�شة  قتل 
القاعدة يف غارة نفذتها على الرجح طائرة 
ب�شمال  اجل��وف  حمافظة  يف  طيار  دون  م��ن 
وكالة  قبلي  م�شدر  اف��اد  م��ا  بح�شب  اليمن، 

فران�س بر�س.
يف  �شيارة  ا�شتهدفت  الغارة  ان  امل�شدر  وذك��ر 
اجلوف،  حم��اف��ظ��ة  يف  ال�شعف  خ��ب  منطقة 
ب��ال��ق��رب م��ن احل����دود ال�����ش��ع��ودي��ة، م��ا ا�شفر 
حريدان  �شالح  ح�شن  هم  قتلى  خم�شة  عن 

واخوه وثالثة اآخرون، ويعتقد ان هوؤلء من 
القاعدة. من جهتهم، افاد �شهود عيان لوكالة 
ا�شتهدفت خب  التي  الغارة  ان  بر�س  فران�س 
ال�شعف تبعتها ثالث غارات اخرى يف املنطقة 
ا�شفرت  ك���ان���ت  اذا  م���ا  ي��ت�����ش��ح  ومل  ن��ف�����ش��ه��ا 
الطائرات  ت��ق��وم  م���ا  وغ��ال��ب��ا  ���ش��ح��اي��ا.  ع���ن 
المريكية بدون طيار بق�شف اهداف يعتقد 
انها للقاعدة يف اطار احلرب المريكية على 
�شبكات اجلهاديني يف دول عدة ودعما جلهود 

اليمن يف الق�شاء على التنظيم املتطرف.
ال��ق��اع��دة م���ن ���ش��ع��ف احلكومة  وا���ش��ت��ف��ادت 

امل��رك��زي��ة وم���ن الح��ت��ج��اج��ات ���ش��د الرئي�س 
 2011 ال�����ش��اب��ق ع��ل��ي ع���ب���داهلل ���ش��ال��ح يف 
م�شاحات  على  وال�شيطرة  نفوذها  لتو�شيع 

وا�شعة يف اجلنوب وال�شرق.
ال ان اجلي�س اليمني جنح يف طرد القاعدة 
2012 وي�شن حملة  من معظم معاقلها يف 

على مقاتليها حاليا يف �شرق البالد.
يف  اجل��ه��اد  ق��اع��دة  تنظيم  وا�شنطن  وتعترب 
من  ونتج  اليمن  مقره  ال��ذي  العرب  جزيرة 
اندماج الفرعني ال�شعودي واليمني للقاعدة، 

اخطر فروع ال�شبكة املتطرفة.

هل زودت هولند� �سوريا مبو�د كيمياوية؟
•• ام�ضرتدام-وكاالت:

بتحمل  الهولندية  احل��ك��وم��ة  ه��ول��ن��دا  يف  يعي�شون  ���ش��وري��ون  نا�شطون  ط��ال��ب 
بتزويد  اعرتافها  بعد  �شوريا  يف  الو�شع  اإليه  اآل  فيما  الأخالقية  م�شوؤوليتها 
النظام ال�شوري على امتداد �شنوات مبادة اجلليكول التي ا�شتعملتها دم�شق يف 
ت�شنيع مواد كيمياوية واأخرى �شامة يرجح اأنه ي�شتعملها الآن يف قتل مواطنيه. 
من  اب��ت��داء  �شوريا  زودت  بالدها  ب��اأن  الهولندية  التجارة  وزي��رة  اعرتفت  وق��د 
امل��واد الكيمياوية. وج��اء اع��رتاف وزي��رة التجارة  2003 مبجموعة من  العام 
اخلارجية الهولندية يف رد على اأ�شئلة تقدمت بها جمموعة من نواب املعار�شة 
ن�شرتها  �شرية  وثائق  تو�شيحات عن  فيها  املا�شي يطلبون  مايو-اأيار   23 يوم 
بث  تقرير  ك�شف  وق��د  ويكيليك�س.  موقع  عن  منقولة  هولندية  اإع��الم  و�شائل 
 NRC يف 22 مايو-اأيار املا�شي على قناة اآر تي اآل نيوز و�شحيفة اإن اآر �شي
عن  تتحدث  ويكيليك�س  م��ن  �شرية  وث��ائ��ق  على  ح�شولهما  ع��ن  الهولنديتني 
ت�شدير �شركة برينتاج الهولندية ابتداء من العام 2003 �شحنات كبرية من 
الدفاع  وزارة  اأن  ال�شحيفة  وتتوقع  ال�شورية.  ال�شناعة  ل��وزارة  اجلليكول  مادة 
ال�شورية قد �شلمت بدورها هذه املواد اإىل مركز درا�شات واأبحاث تابع للوزارة قد 
يكون هو الذي عمل على حتويل اجلليكول اإىل مواد كيمياوية �شامة. وح�شب 
اخلرباء يف الأ�شلحة الكيمياوية ميكن اأن تكون مادة اجلليكول مبثابة املادة اخلام 
ال�شامة ورغم  الكيمياوية  املواد  ل�شناعة غاز خردل الكربيت الذي ت�شنع منه 
 2010 حتى   2003 من  ت�شديرها  توا�شل  التي  ال�شحنات  وكمية  قيمة  اأن 
الأولية قدرت  ال�شحنة  اأن  اأوردت  اأر �شي  اإن  فاإن �شحيفة  الآن،  مل تت�شح حتى 
ب�160 األف لرت من تلك املادة، �شدرت عرب ميناء اأنتويربن البلجيكي. واأكدت 
وزيرة التجارة اخلارجية الهولندية بوملان يف ر�شالتها التي وجهتها اإىل الربملان 
بتاريخ 23 مايو-اأيار املا�شي اأن دول �شديقة مثل الوليات املتحدة واملخابرات 

ال��ه��ول��ن��دي��ة اأع���رب���وا يف وق���ت ���ش��اب��ق عن 
خماوفهم من اإمكانية ا�شتعمال النظام 
ال�شوري لهذه املادة يف �شناعة الأ�شلحة 
الوزيرة  وح�شب  ال�شامة.  الكيمياوية 
ال��ه��ول��ن��دي��ة يف حينها  ب���ررت احل��ك��وم��ة 
ت�����ش��دي��ر اجلليكول  ع���ن  ت��وق��ف��ه��ا  ع���دم 
بعدم وجود قوانني متنع اأو ت�شع قيودا 
على ت�شدير هذه املادة. وبينت الوزيرة 
موؤخرا  تلقت  الهولندية  احلكومة  اأن 
ودول  واإ�شرائيل  اأمريكا  من  معلومات 
اأخرى عن وجود قرائن تدين  اأوروبية 
ن��ظ��ام ب�����ش��ار الأ����ش���د ب��ا���ش��ت��ع��م��ال��ه مواد 
كيمياوية يف حربه الأخرية �شد �شعبه.

•• اأ�ضنة-االأنا�ضول:

دع��ا رئي�س ال���وزراء ال��رتك��ي، رج��ب طيب اأردوغ���ان، 
من  البيئة،  عن  �شادق  مدافع  وك��ل  البيئة،  اأن�شار 
ميدان  احتجاجات  يف  ���ش��ارك��وا  ال��ذي��ن  املتظاهرين 
تق�شيم باإ�شطنبول، اإىل لقائه وتبادل وجهات النظر 
اإىل  اأكر الدعاة  اأنه من  يف مطالبهم، م�شددا على 
التي  بامل�شاريع  ذلك  على  واإ�شت�شهد  البيئة،  حماية 
ق��ام به عندما  نفذتها حكومته يف ه��ذا املجال، وم��ا 

كان رئي�شا لبلدية ا�شطنبول.
جاء ذلك خالل خطاب األقاه يف ح�شد من منا�شريه 
اأ�شنة جنوب تركيا توجه فيه للم�شاركني  يف ولية 
توؤمنون مبا  اإذا كنتم  تق�شيم قائال:  يف احتجاجات 
كنت  واإذا  الع��ت��ق��اد،  ح��ري��ة  تخ�شوا  ف��ال  ت��ع��ت��ق��دون 
واإن  الفكر،  باأفكاركم فال تخافوا من حرية  تثقون 

كان لديكم ما تقولونه وكنتم بحق من دعاة البيئة 
فتعالوا لنلتقي ونتحدث يف الأمر. 

اأن احلكومة مل متيز يف تقدمي  اأردوغ����ان  واأ���ش��اف 
اأو  اأوم��ذه��ب��ي��ة  دينية  اأ�ش�س  على  لل�شعب  خدماتها 
مناطقية، بل اإن خدماتها ت�شمل 76 مليون مواطن 
حزب  اأن  اإىل  م�شريا  ال��وط��ن،  م�شاحة  على  ت��رك��ي 
منا�شريه  ح���زب  ي��وم��ا  ي��ك��ن  مل  والتنمية  ال��ع��دال��ة 
50 باملئة من الأ�شوات. وبني  فقط الذين منحوه 
اأردوغان اأن حكومة العدالة والتنمية حر�شت ومنذ 
ن�شر  على  �شنوات   10 قبل  تركيا  يف  احلكم  توليها 
امل�شاحات اخل�شراء وبلغ عدد الأ�شجار التي زرعت يف 
عهده مليارين و800 مليون �شجرة. ودعا اأردوغان 
اإىل تلقني مثريي ال�شغب خالل الحتجاجات در�شا 
النتخابات  يف  الق��رتاع  �شناديق  خ��الل  من  قا�شيا 
اأ�شهر،   7 ب��ع��د  اإج����راوؤه����ا  امل���زم���ع  امل��ق��ب��ل��ة،  امل��ح��ل��ي��ة 

النمو  ال��رد على الذين مل يرق لهم  اأن  اإىل  م�شريا 
الدميقراطية،  بال�شبل  �شيكون  تركيا  حققته  الذي 
ن�شر  على  الذين عملوا  اأول��ئ��ك  ال��رد  ه��ذا  و�شيطال 
اأخ��ب��ار ك��اذب��ة خ���الل ف���رتة الح��ت��ج��اج��ات. واأو�شح 
اأردوغان اأنه كان املبادر للحفاظ على البيئة وزيادة 
ك���ان رئ��ي�����ش��ا لبلدية  اأن  امل�����ش��اح��ات اخل�����ش��راء م��ن��ذ 
واأحيائها  ���ش��وارع��ه��ا  ت��زي��ني  على  وع��م��ل  ا�شطنبول 
له  يرثى  و�شع  كانت يف  اأن  بعد  املختلفة  بالأ�شجار 
لذوي  تعازيه  اأردوغ���ان  وك��رر  املن�شب.  توليه  قبيل 
�شابط ال�شرطة من اأهايل اأ�شنة الذي ا�ش�شتهد اإثر 
الأحداث  خ��الل  املدينة  يف  ج�شر  على  من  �شقوطه 
التي رافقت الحتجاجات املت�شامنة مع احتجاجات 
عنا�شر  ينتقدون  الذين  على  ب�شدة  وحمل  تق�شيم 
خالل  املتزن  باأدائهم  م�شيدا  حق  وج��ه  دون  الأم��ن 

تعاملهم مع الحتجاجات.

اأكد اأن حكومته �شاهمت يف زراعة ملياري و800 مليون �شجرة 

�أردوغان يدعو �أن�سار �لبيئة من �ملتظاهرين للحو�ر

و�شلوا  قد  كانوا  لبنانية  حدودية 
اليها خالل اليام املا�شية، ولي�س 
من داخل الرا�شي ال�شورية. وكان 
املقاتلني  م���ن  اجل���رح���ى  ع�����ش��رات 
و�شلوا  وامل����دن����ي����ني  امل���ع���ار����ش���ني 
القوات  ���ش��ي��ط��رة  ب��ع��د  ل��ب��ن��ان  اىل 
النظامية وحزب اهلل اللبناين على 
ال�شرتاتيجية  ال��ق�����ش��ري  م��دي��ن��ة 
افادت  م��ا  بح�شب  ���ش��وري��ا،  و���ش��ط 
وو�شلت  لبنانية.  امنية  م�����ش��ادر 
جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن ه����وؤلء اىل 
ب��ل��دة ع��ر���ش��ال احل��دودي��ة يف �شرق 
�شنية  غ��ال��ب��ي��ة  ذات  وه���ي  ل��ب��ن��ان، 
ال�شورية،  املعار�شة  مع  متعاطفة 
ان ينقلوا اىل م�شت�شفيات يف  قبل 

حمافظة البقاع.
بلدة  اىل  اآخ�����ر  ع����دد  و����ش���ل  ك��م��ا 
ال��ق�����ش��ر احل���دودي���ة ، ال��واق��ع��ة يف 
وو�شل  لبنان  �شرق  �شمال  اق�شى 
32 رجال �شوريا م�شابا اىل احد 
�شمال  يف  املنية  بلدة  م�شت�شفيات 
ل��ب��ن��ان، ب��ح�����ش��ب م���ا اف����اد م�شدر 
ام��ن��ي ل��ب��ن��اين وا���ش��ار امل�����ش��در اىل 
ان غ��ال��ب��ي��ة ه������وؤلء م�����ش��اب��ون يف 

الرجلني.

�لأمم �ملتحدة حتذر من خطورة �لو�سع يف مايل

•• عوا�ضم-وكاالت:

ج����دد الئ���ت���الف ال��وط��ن��ي لقوى 
رف�شه  ال�شورية  واملعار�شة  الثورة 
امل�شاركة يف موؤمتر جنيف2 الذي 
ومو�شكو،  وا���ش��ن��ط��ن  اإل���ي���ه  دع����ت 
متهما النظام ال�شوري وحزب اهلل 
ب��ارت��ك��اب جم��ازر ب�شوريا،  واإي����ران 
والأممي  ال��ع��رب��ي  امل��ب��ع��وث  التقي 
وقت  الإب���راه���ي���م���ي يف  الأخ�������ش���ر 
لح�����ق ب���ال���ق���اه���رة ام�������س الأم�����ني 
العربية  ال������دول  جل��ام��ع��ة  ال���ع���ام 
وم�شوؤولني م�شريني واآخرين من 

املعار�شة ال�شورية.
وق���ال ج���ورج ���ش��ربة ن��ائ��ب رئي�س 
الئتالف والرئي�س الفعلي له بعد 
اإن  اأحمد معاذ اخلطيب،  ا�شتقالة 
م��ا ي��ج��ري يف ���ش��وري��ا ال��ي��وم يغلق 
حمادثات  اأي  اأم����ام  مت��ام��ا  ال��ب��اب 
اأو م���ب���ادرات دول��ي��ة حل��ل الأزم����ة 
موؤمتر  اإىل  اإ����ش���ارة  يف  ال�����ش��وري��ة، 
اإليه مو�شكو  دع��ت  ال��ذي  جنيف2 
ووا�شنطن يف م�شعى لإنهاء الأزمة 
�شيا�شيا من خالل جمع  ال�شورية 
طريف ال�شراع ب�شوريا على طاولة 

املفاو�شات.
ت�شريحات  يف  ����ش���ربة  واأ�����ش����اف 
قبل  م��ن  املعلنة  احل���رب  �شحفية 
النظام ال�شوري وحلفائه باملنطقة 
ال�شكوت  ميكن  ل  ل��درج��ة  و�شلت 
عنها ، واتهم كال من اإيران وحزب 

بجر  ب��ال��ع��راق  �شيعية  وق���وى  اهلل 
املنطقة اإىل حرب طائفية، موؤكدا 
رف�����س امل��ع��ار���ش��ة ل���الجن���رار اإىل 
هذه احلرب، لأنها �شتحيل احلياة 
ع��ل��ى حد  اإىل ج��ح��ي��م،  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
قوله. كما كرر حتذيراته للحكومة 
اأن���ه���ا تتحمل  م���وؤك���دا  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
م�شوؤولية غزو حزب اهلل ل�شوريا . 
الأخ��رية جاءت  ت�شريحات �شربة 
بعد �شيطرة قوات النظام ومقاتلي 
الق�شري  مدينتي  على  اهلل  ح��زب 

الو�شائل املتاحة، م�شيفا اأن حزب 
البنى  ت��خ��ري��ب  اإىل  ي�����ش��ع��ى  اهلل 
املنطقة  والثقافية يف  الجتماعية 
اأ�شدقاء  و  ال��دويل  وحذر املجتمع 
م����ن خماطر  ال�������ش���وري  ال�����ش��ع��ب 
م���ا ي��ج��ري يف امل��ن��ط��ق��ة، وق����ال اإن 
�شوريا  ب��ه ح���زب اهلل يف  ي��ق��وم  م��ا 
ون�شع  وغ�������زو،  م��ف��ت��وح��ة  ح�����رب 
ومنظمة  العربية  ال���دول  جامعة 
واملجتمع  الإ�����ش����الم����ي  امل�����وؤمت�����ر 
ال�������دويل اأم�������ام م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م . 

رافقها  التي  ال�شرقية،  والبوي�شة 
مقتل واإ�شابة الكثري من املدنيني 
وم�شلحي املعار�شة، بالإ�شافة اإىل 

نزوح معظم �شكان املنطقتني.
وك�����ان ����ش���ربة ق���د اأك�����د ق��ب��ل عدة 
امل�شاركة يف  الئ��ت��الف  اأي��ام رف�س 
مقاتلي  ان�����ش��ح��اب  ق��ب��ل  جنيف2، 
الأرا�شي  م��ن  واإي�����ران  اهلل  ح���زب 

ال�شورية.
كما دعا اأم�س الأول كل ال�شوريني 
اإىل مقاتلة من �شماهم الغزاة بكل 

املبعوث  يبحث  اآخ���ر  �شعيد  ع��ل��ى 
الأمم����������ي وال�����ع�����رب�����ي الأخ���������ش����ر 
مع  ال�شورية  الأزم���ة  الإبراهيمي 
العربية  للجامعة  ال��ع��ام  الأم����ني 
من  وع��دد  العربي  نبيل  ال��دك��ت��ور 
و�شخ�شيات  امل�شريني  امل�شوؤولني 
من املعار�شة ال�شورية، على �شوء 
ن��ت��ائ��ج الج��ت��م��اع ال���ذي جمعه يف 
جنيف مع دبلوما�شيني اأمريكيني 
ورو������س ل��ب��ح��ث ال��رتت��ي��ب��ات لعقد 

موؤمتر جنيف2.
ال�����ش��ل��ي��ب الحمر  ن��ق��ل  م��ي��دان��ي��ا 
اللبناين خالل اليومني املا�شيني 
يف  ا���ش��ي��ب��وا  ك���ان���وا  ���ش��خ�����ش��ا   87
التي  الق�شري  منطقة  يف  امل��ع��ارك 
النظامية  القوات  عليها  �شيطرت 
م�شوؤول  افاد  ما  بح�شب  ال�شورية، 
الن�شانية وكالة  يف هذه اجلمعية 

فران�س بر�س ام�س .
وقال مدير العمليات جورج كتانة 
ال�شليب  ن��ق��ل  ه��ات��ف��ي  ات�����ش��ال  يف 
جريحا   87 ال��ل��ب��ن��اين  الح���م���ر 
بني  املمتدة  الفرتة  خ��الل  �شوريا 
الحد  و�شباح  اجلمعة  ظهر  بعد 
اىل م�شت�شفيات يف البقاع )�شرق( 

وال�شمال .
ن��ق��ل اجل���رح���ى مت  وا����ش���ار اىل ان 
اللبناين  اجل��ي�����س  م���ن  مب��واك��ب��ة 
املحلية  الفاعليات  مع  وبالتن�شيق 
واللجنة الدولية لل�شليب الحمر 
، مو�شحا ان هوؤلء نقلوا من بلدات 

ال�شليب االأحمر اللبناين ينقل جرحى من الق�شري

�سربة يجدد رف�س جنيف2 و�لإبر�هيمي يف �لقاهرة  

•• نيويورك-رويرتز:

قال بان جي مون المني العام لالمم املتحدة يف تقرير 
م��ازال��ت متثل  امل�شلحة يف م��ايل  ان اجل��م��اع��ات  ج��دي��د 
الوقت  يف  باأكملها  املنطقة  على  خطريا  امنيا  تهديدا 
التي  الفريقية  القوات  جتهيز  بعد  فيه  يتم  مل  ال��ذي 
�شيتم  ال�شالم  حلفظ  املتحدة  ل��المم  مهمة  لب  ت�شكل 

ار�شالها ال�شهر املقبل ب�شكل مالئم .
كانون  يناير  يف  �شخمة  ع�شكرية  حملة  فرن�شا  و�شنت 
بالقاعدة  مرتبطني  مقاتلني  �شيطرة  ان��ه��ت  ال��ث��اين 
ثلثي م�شاحتها و�شمحت  ال��ذي ميثل  �شمال مايل  على 

للطوارق بال�شيطرة من جديد على معقلهم التقليدي 
يف كيدال.

ولكن بان قال يف تقرير ملجل�س المن الدويل انه على 
الفرن�شية  ال��ق��وات  حققتها  ال��ت��ي  املكا�شب  م��ن  ال��رغ��م 
وقوات المن املالية وقوة افريقية تعرف با�شم افي�شما 

فان الو�شع مازال خطريا.
ان  عليه  روي���رتز  ال���ذي ح�شلت  التقرير  ب��ان يف  وق���ال 
وقوع  ا�شتمرار  م��ع  مائعا  م���ازال  الر����س  على  الو�شع 
وا�شتمرار  امل�شلحة  اجلماعات  بني  متفرقة  ا�شتباكات 
وق����وع ه��ج��م��ات غ���ري م��ن��ت��ظ��م��ة ع���رب م��ن��اط��ق ال�شمال 

الثالثة.

مقتل جنديني 
عر�قيني يف �نفجار

•• بغداد-يو بي اأي:

قتل جنديان واأ�شيب اثنان اآخران 
�شرق  نا�شفة  باإنفجارعبوة  بجروح 
م���رك���ز حمافظة  ت��ك��ري��ت  م��دي��ن��ة 

�شالح الدين ام�س.
عبوة  انفجرت  اأمني  وق��ال م�شدر 
نا�شفة بدورية للجي�س بني مدينة 
مبحافظة  العلم  وق�����ش��اء  تكريت 
ال��دي��ن، م��ا ادى اىل مقتل  ���ش��الح 
اثنني من عنا�شرها وا�شابة اثنني 
امل�شدر  واأ����ش���اف  ب��ج��روح  اآخ���ري���ن 
����ش���ارع���ت ق����وة اأم���ن���ي���ة اىل اغ���الق 
اجلريحني  ،ونقلت  احل��ادث  مكان 
القتيلني  وجثتي   ، امل�شت�شفى  اىل 

اىل دائرة الطب العديل .

•• مكة املكرمة-وام:

يقوم �شمو الأمري خالد الفي�شل اأمري منطقة مكة املكرمة ومرافقوه اليوم الإثنني بغ�شل الكعبة امل�شرفة من 
الداخل و تدليك حيطانها بقطع القما�س املبللة مباء زمزم املمزوج بدهن الورد وذلك نيابة عن خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز عاهل اململكة العربية ال�شعودية وذكرت وكالة الأنباء ال�شعودية وا�س 
اأنه ي�شارك يف غ�شل الكعبة امل�شرفة ال�شيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�شدي�س الرئي�س العام ل�شوؤون 
امل�شجد احلرام و امل�شجد النبوي وعدد من الوزراء و العلماء و�شدنة بيت اهلل احلرام واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي 
الإ�شالمي املعتمدين لدى اململكة وجموع من املواطنني وقا�شدي بيت اهلل احلرام وبهذه املنا�شبة قال ال�شدي�س 
اإن غ�شل الكعبة امل�شرفة يج�شد مدى الهتمام ببيت اهلل العتيق م�شريا اإىل اأن الرئا�شة العامة ل�شوؤون امل�شجد 
احلرام وامل�شجد النبوي تقوم بتح�شري ماء زمزم املخلوط مباء الورد وجميع م�شتلزمات الغ�شيل منذ وقت مبكر 
لغ�شل الكعبة امل�شرفة مبينا اأن غ�شل الكعبة �شنة نبوية كرمية فعلها الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم يوم فتح مكة 

حينما دخل و�شحبه الكعبة وقام بغ�شلها تطهريا لها. 
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قويا  دفاعا  المريكية  الوطنية  املخابرات  ابدى جيم�س كالبر مدير 
عن برنامج �شري حكومي جلمع البيانات وهاجم ما و�شفه بالك�شف 
الرمزي  ا�شمه  خم��اب��رات  لوكالة  للغاية  �شري  برنامج  عن  الطائ�س 
بريزم. وعلى الرغم من اعرتافه بوجود بريزم بال�شم لول مرة قال 
كالبر ان و�شائل العالم حرفت تو�شيفه وقال ان هذا امل�شروع قانوين 
ول ي�شتهدف املواطنني المريكيني وقد احبط تهديدات �شد البالد. 
وقال كالبر يف بيان راأينا خالل ال�شبوع املا�شي عمليات ك�شف طائ�شة 
امنني.  المريكيني  لب��ق��اء  ت�شتخدم  امل��خ��اب��رات  لو���ش��اط  لج����راءات 
بو�شت  وا�شنطن  ذكرت يف �شحيفتي  التي  املراقبة  ان�شطة  ان  وا�شاف 
وجارديان الربيطاينة قانونية واجريت مبوجب �شلطات وافق عليها 
املقالت  ع��ن  جنمت  كبرية  خاطئة  انطباعات  ان  وق��ال  الكوجنر�س. 
التي ن�شرت يف الون��ة الخ��رية. وتعد ت�شريحات كالبر احدث تطور 
يف معركة مت�شاعدة ب�شاأن التج�ش�س احلكومي واحلريات املدنية والتي 
�شمت ادارة الرئي�س باراك اوباما وموؤ�ش�شات اخبارية ن�شرت تفا�شيل 
البيان  بيانات. وناق�س بيان حقائق �شاحب  اجلهود المريكية جلمع 
ب�شكل عام ما كان يعترب حتى يوم اخلمي�س برناجما جمهول و�شريا 
المريكية  املخابرات  وك��الت  ان  نادر  علني  ب�شكل  البيان  واقر  للغاية 
ح�شلت على معلومات من �شركات ات�شالت امريكية ولكنه دافع عن 

هذا الجراء بو�شفه قانونيا ومنظما من قبل املحاكم. 

يونانية  م��ت��م��ردة  جماعة  ان  اليونانية  بال�شرطة  م�����ش��وؤول��ون  ق��ال 
مديرة  منزل  خ��ارج  موقوتة  قنبلة  انفجار  عن  م�شوؤوليتها  اعلنت 
�شجن يوناين يف اثينا يوم اجلمعة مما ادى اىل ا�شابة امراأة بجروح 
طفيفة. وقالت جماعة خاليا موؤامرة النار انها زرعت القنبلة التي 
من  كيلوجرام  عن  ماليقل  على  حتتوى  كانت  انها  ال�شرطة  تقدر 
�شجن  م��دي��رة  �شتيفي  م��اري��ا  ت�شتخدمها  �شيارة  ا�شفل  الديناميت 

كوريدالو�س الذي يخ�شع لجراءات امنية م�شددة يف حي دافني.
النرتنت عرب  على  اخباريا  قد حذر موقعا  �شخ�س جمهول  وك��ان 
دقيقة. ومل   20 خ��الل  �شتنفجر  قنبلة  ب��ان  اجلمعة  ي��وم  التليفون 
ن��ح��و عامني  ب��ع��د  وق��ال��ت اجل��م��اع��ة  ب����اأذى.  ال�شجن  م��دي��رة  ت�شب 
�شجن  م��دي��رة  �شيارة  يف  و�شعناها  ال��ت��ي  القنبلة  تعد  ال�شمت  م��ن 
للت�شامن  اظهار  انها  العا�شفة.  قبل  الوىل  القطرة  كوريدالو�س 
اجلماعة  اع�شاء  حماكمة  وجت��ري  امل�شجونني  الع�شرة  ا�شقائنا  مع 
وا�شطوانات  بالقنابل  الهجمات  من  �شل�شلة  �شن  بتهمة  امل�شجونني 
الغاز. وتعتقد ال�شرطة ان هذا العالن الذي ن�شر على موقع على 

النرتنت �شحيح.
 

لقوا  �شخ�شا   13 ان  الح���د  ام�����س  ال���ش��رتال��ي��ة  ال�شلطات  اع��ل��ن��ت 
م�شرعهم وما زال ع�شرات مفقودين بعد غرق مركب يعتقد انه يقل 
مهاجرين بطريقة غري م�شروعة قبالة �شواحل جزيرة كري�شتما�س. 
وقال وزير ال�شوؤون الداخلية جي�شون كليز ان مراقبة جوية لبقايا 
املركب و�شرتات جناة �شمحت باح�شاء 13 جثة بينما جتري عملية 
وا�شعة بحثا عن ناجني. و�شرح الوزير ال�شرتايل لل�شحافيني انها 
عملية بحث وانقاذ وحماولة للعثور على ناجني ، معتربا ان احلادث 

ي�شكل ماأ�شاة جديدة وتذكريا جديدا مبدى ق�شوة هذه الرحالت .
املركب الربعاء،  انه عندما ر�شدت طائرة حلماية احل��دود  واو�شح 
متكن امل�شوؤولون من اح�شاء 55 �شخ�شا فيه معظمهم من البالغني 
ال�شفينة  ان  وت��اب��ع   . والط��ف��ال  الن�شاء  م��ن  قليل  ع��دد  بينهم  لكن 
ومل  عليه.  تعر  مل  لكنها  اخلمي�س  لعرتا�شه  ار�شلت  وارام��ون��غ��ا 
عندما  اجلمعة  حتى  عليه  بالعثور  اجلوية  املراقبة  عمليات  ت�شمح 
ال�شفينة وارامونغا عند و�شولها  املركب. وعر طاقم  وجدت بقايا 
اىل املوقع على قطع خ�شب و�شرتات جناة طافية على �شطح املياه، 
اخرى  جثة  و12  ال�شبت  اجلمعة  ليل  جثة  اول  على  يعر  ان  قبل 
�شباح الحد. وقال الدم��ريال ديفيد جون�شنت رئي�س جهاز حماية 
قبل  تبداأ  لن  والطويلة  املعقدة  اجلثث  انت�شال  عملية  ان  احل��دود 

انتهاء مهمة البحث عن الناجني.

عوا�ضم

وا�شنطن

�شيدين

اثينا

قتيل مبظاهرة �أمام �سفارة �إير�ن يف لبنان 
•• بريوت-وكاالت:

اأمام  مظاهرة  اأثناء  اآخ��رون  اأربعة  واأ�شيب  بجروحه  متاأثرا  �شخ�س  قتل 
م�شاركة  على  احتجاجا  ب��ريوت  اللبنانية  العا�شمة  يف  الإيرانية  ال�شفارة 
حزب اهلل يف القتال يف �شوريا. وكان حزب النتماء برئا�شة اأحمد الأ�شعد قد 
دعا اإىل هذه املظاهرة التي ت�شدى لها منا�شرون حلزب اهلل مما اأ�شفر عن 
ال�شفارة  املتظاهرين نحو  ا�شابات. ووقع احل��ادث لدى قدوم بع�س  وقوع 
الإيرانية حيث اعرت�شهم عدد من منا�شري حزب اهلل واأطلق اأحدهم النار 
من م�شد�شه فاأ�شاب متظاهرا يدعى ها�شم ال�شلمان وهو رئي�س م�شلحة 
الأثناء  ه��ذه  يف  بامل�شت�شفى.  لحقا  ت��ويف  وال��ذي  النتماء  بحزب  الطالب 
اإنه  اأنه م�شتمر يف تعقب مطلق النار وقال  اأعلن اجلي�س اللبناين يف بيان 
�شرب طوقا اأمنيا حول ال�شفارة الإيرانية. وكانت قوى  14 اآذار املعار�شة 
اأهلية جديدة  اإىل ح��رب  البالد  اأن ح��زب اهلل يجر  قد ح��ذرت موؤخرا من 
مب�شاركته يف القتال ب�شوريا، ويتزامن ذلك مع حتذير مثقفني �شيعة من 
انحالل الدولة واعرتا�س حكومة ت�شريف الأعمال على الإدان��ة العربية 
لقوى  الوطني  الئتالف  اأن  اإىل  ُي�شار  �شوريا.  اللبناين يف  لتدخل احلزب 
الثورة واملعار�شة ال�شورية قال يف وقت �شابق اإن حزب اهلل واإي��ران يغزوان 
كل الأرا�شي ال�شورية، ولي�س فقط منطقة الق�شري بريف حم�س، والتي 
اللبناين  النظامية مدعومة مبقاتلني من احلزب  القوات  �شيطرت عليها 
قبل يومني. وقال جورج �شربة نائب رئي�س الئتالف والرئي�س الفعلي له 
بعد ا�شتقالة اأحمد معاذ اخلطيب منذ اأ�شابيع، اإن حزب اهلل ومن �شماهم 
م��اليل ط��ه��ران يف اإ���ش��ارة اإىل ال��ق��ي��ادة الإي��ران��ي��ة ي��ري��دون حت��وي��ل �شعوب 
املنطقة اإىل جمموعات متقاتلة ومتعادية على وهم يف التاريخ. ودعا �شربة 
اإىل مقاتلة  اإ�شطنبول برتكيا- كل ال�شوريني  -يف موؤمتر �شحفي مبدينة 
اإىل  ي�شعى  اهلل  اأن حزب  املتاحة، م�شيفا  الو�شائل  بكل  الغزاة  �شماهم  من 

تخريب البنى الجتماعية والثقافية يف املنطقة.

جبهة �لإنقاذ مب�سر ترف�س �أي حو�ر مع �لنظام حتى 30 يونيو 

الربملان يدعو اإىل تغليب احلوار 

ليبيا حتقق مبقتل 31 يف ��ستباك بنغازي 

•• �ضنعاء-يو بي اأي:
اآخرون   11 وج���رح  متظاهر  قتل 
ام�س الأحد اأمام مبنى مقر الأمن 
القومي ب�شنعاء )املخابرات( خالل 
للمطالبة  ل��ل��ح��وث��ي��ني  ت���ظ���اه���رة 
منذ  املعتقلني  م��ن  ع���دد  ب��اإط��الق 

اأ�شهر بدون تقدميهم للمحاكمة.
با�شم  ال���ر����ش���م���ي  ال���ن���اط���ق  وق������ال 
حركة احلوثيني يف موؤمتر احلوار 
ليوناتيد  البخيتي  علي  الوطني 
بر�س انرتنا�شونال اإن �شخ�شاً قتل 
واأ�شيب 11 اآخرون بجروح خالل 
املتظاهرين  م���ن  ل���ع���دد  اح��ت��ج��اج 
���ش��ل��م��ي��اً اأم������ام م��ق��ر ج���ه���از الأم����ن 
بع�س  باإطالق  للمطالبة  القومي 
�شجون  يف  امل��ع��ت��ق��ل��ني  زم���الئ���ه���م 
اأو  حماكمات  دون  لأ�شهر  اجل��ه��از 

توجيه تهم اإليه .
ويف حني مل ي�شدر اأي بيان ر�شمي 
عن مقتل املتظاهر واجلرحى من 
اليمنية،  الأم��ن��ي��ة  ال�شلطات  قبل 
اإن�����ه ق��ب��ل و�شول  ال��ب��خ��ي��ت��ي  ق����ال 
اجلهاز  ب���واب���ة  اإىل  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
ف����وج����ئ����وا ب���ح�������ش���د م�����ن الآل�����ي�����ات 
واجل���ن���ود ي��ح��ا���ش��رون��ه��م وم���ن ثم 

اأطلقوا عليهم واباًل من الر�شا�س، 
مما اأدى اإىل مقتل متظاهر وجرح 

. اآخرين   11
اليمني  الرئي�س  البخيتي  وات��ه��م 
ب��اأن��ه من  ه���ادي من�شور  رب��ه  عبد 
النار  لإط����الق  التعليمات  اأ���ش��در 

احلي �شوب املتظاهرين.
وه��ذه احل��ادث��ة الأوىل م��ن نوعها 
ب���ني م��ت��ظ��اه��ري��ن ي��ت��ب��ع��ون حركة 
احل�����وث�����ي�����ني وع����ن����ا�����ش����ر الأم��������ن 
منذ  �شنعاء  بالعا�شمة  ال��ق��وم��ي 
اإط����الق ���ش��راح امل��ئ��ات م��ن عنا�شر 

بني  املواجهات  توقف  اثر  احلركة 
احلركة  وعنا�شر  اليمن  اجلي�س 
بعد   2010 ف��رباي��ر-���ش��ب��اط  يف 
�شت حروب بني اجلانبني اأدت اإىل 
من  الآلف  ع�شرات  وج���رح  مقتل 

اجلانبني.

 بلري يقدم ��ست�سارت حلكومة منغوليا نتنياهو: ل نعلق �أمننا على �لقو�ت �لدولية
•• لندن-يو بي اأي:

ك�شفت �شحيفة )�شندي تليغراف( ام�س اأن رئي�س الوزراء الربيطاين الأ�شبق، طوين بلري، �شيقدم 
ا�شت�شارات حلكومة منغوليا الغنية بالنحا�س والذهب. وقالت ال�شحيفة اإن بلري، الذي ي�شغل حالياً 
من�شب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية ال�شالم يف ال�شرق الأو�شط، زار عا�شمة منغوليا، اأولن باتار، 

ملدة يومني يف اآذار-مار�س املا�شي، وعقد �شفقة مع رئي�شها ورئي�س وزرائها.
واأ�شافت اأن حكومة منغوليا ا�شتدعت بلري للتو�شط يف اخلالف الدائر بينها وبني جمموعة التعدين 
اأن الأخ��رية نفت �شحة ذلك  اأكرب مناجم البالد، رغم  الأنغلو-اأ�شرتالية )ريو تينتو( حول ت�شغيل 

وكذلك رئي�س الوزراء الربيطاين الأ�شبق.
ماليني  على  الآن  يح�شلون  وم�شت�شاريه  بلري  اأن  اأظ��ه��رت  حتقيقاتها  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
اجلنيهات ال�شرتلينية مقابل تقدمي امل�شورة حلكومات كازاخ�شتان والكويت وكولومبيا والربازيل 

واألبانيا.

اأن ت�شرذم قوات الأمم املتحدة يف  اإل  �شوريا طاملا النريان ل توجه �شدنا، 
اأمنها على  تعلق  اأن  ت�شتطيع  ا�شرائيل ل  اأن  على  ال�شوء  ي�شلط  اجل��ولن 
تواجد قوات دولية . واأ�شاف نتنياهو اأنه ميكن لقوات دولية اأن تكون جزءا 
من اتفاقيات ولكنها ل ت�شتطيع اأن ت�شكل الدعم الأ�شا�شي لأمن ا�شرائيل 
معرب  منطقة  يف  واملعار�شة  ال�شوري  اجلي�س  ق��وات  ب��ني  م��ع��ارك  ودارت   .
القنيطرة يف ه�شبة اجلولن يوم اجلمعة املا�شي، وقدمت اإ�شرائيل �شكوى 
ال�شالح  املنزوعة  املنطقة  اإىل  دبابات �شورية دخلت  اأن  �شد �شوريا بدعوى 
عند خط وقف اإطالق النار يف اله�شبة. ويف ما يتعلق مبحاولت ا�شتئناف 
ذلك  عن  �شاأحتدث  نتنياهو  قال  والفل�شطينيني،  اإ�شرائيل  بني  املفاو�شات 
مع وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي و�شنحاول معا اأن جند انفراجا 

للمفاو�شات مع الفل�شطينيني من اأجل التو�شل اإىل ت�شوية .

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

اجتماع  افتتاح  لدى  نتنياهو،  بنيامني  الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  تطرق 
حكومته الأ�شبوعي ام�س، اإىل الو�شع يف �شوريا وخا�شة املعارك التي دارت 
يف منطقة القنيطرة احلدودية يف الأيام الأخرية، وتردد اأنباء حول مغادرة 
اإ�شرائيل ل ت�شتطيع  اإن  ق�شم من قوات الأمم املتحدة لهذه املنطقة وقال 
نتنياهو  وق��ال  اأمنها.  اأج��ل احلفاظ على  القوات من  ه��ذه  تعتمد على  اأن 
الرو�شي فالدميري بوتني  الرئي�س  الأ�شبوع مع  نهاية  لقد حتدثُت خالل 
بعد  يوما  تعقيدا  اأكر  ت�شبح  الأو�شاع  ب�شوريا، حيث  تتعلق  ق�شايا  حول 
حدودنا  من  بالقرب  اندلعت  التي  املعارك  املا�شي  الأ�شبوع  و�شاهدنا  يوم، 
يف اجلولن . واأردف اأن ا�شرائيل ل تتدخل باحلرب الأهلية التي تدور يف 

قتيل يف تظاهرة للحوثيني �أمام مقر �ملخابر�ت ب�سنعاء

املتحدث  حم���رز،  ي��ا���ش��ر  اأن  ي��ذك��ر 
امل�شلمني  الإخ�����وان  ب��ا���ش��م ج��م��اع��ة 
مب�شر، قال يوم اخلمي�س اإن اللقاء 
نائب  ال�شاطر  خ��ريت  جمع  ال��ذي 
امل��ر���ش��د ال���ع���ام جل��م��اع��ة الإخ�����وان 
الإنقاذ  بجبهة  والقيادي  امل�شلمني 
املوؤمتر  ح���زب  ورئ��ي�����س  امل��ع��ار���ش��ة 
ع��م��ر م��و���ش��ى م�����ش��اء الأرب���ع���اء كان 
بني  اجل���ل���ي���د  اإذاب��������ة  اإىل  ي���ه���دف 
نور،  اأمي��ن  و�شف  فيما  اجلانبني. 
رئي�س حزب غد الثورة الليربايل، 
منه،  برتتيب  اللقاء  ج��اء  وال���ذي 

حممد  الرئي�س  م��ن  الثقة  �شحب 
موؤمتر  يف  اأع���ل���ن���ت  ق���د   ، م��ر���ش��ي 
�شحفي الأ�شبوع املا�شي عن جمع 
اأك����ر م���ن ���ش��ب��ع��ة م��الي��ني توقيع 
م�شر،  حم���اف���ظ���ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
وت�������ش���ت���ه���دف احل���م���ل���ة ج���م���ع 15 
م��ل��ي��ون ت��وق��ي��ع ق��ب��ل 30 ي��ون��ي��و-

حزيران القادم.
اتفقت  اجلبهة  اأن  مو�شى  واأ�شاف 
اأي  اأن  ع��ل��ى  ف�����ش��اع��دا  الآن  م���ن 
بناء  �شيكون  جهة  اأي  م��ع  ات�شال 

على تن�شيق مع اجلبهة بكاملها .

•• القاهرة-االأنا�ضول:

الوطني  الإن����ق����اذ  ج��ب��ه��ة  ع���ق���دت 
�شحفيا  موؤمترا  مب�شر  املعار�شة 
لقياداتها  م��غ��ل��ق  اج���ت���م���اع  ع��ق��ب 
�شحب  اأعلنت  حيث  ال�شبت  م�شاء 
اأي �شروط و�شعتها �شابقا للحوار 
يونيو-  30 ي��وم  حتى  النظام  مع 

حزيران اجلاري موعد مظاهراتها 
اإجراء  مطلب  لرفع  قررتها  التي 

انتخابات رئا�شية مبكرة.
املغلق،  اج��ت��م��اع اجل��ب��ه��ة  وا���ش��ت��م��ر 
ال����ذي ���ش��م��ح ف��ي��ه ب���دخ���ول ق�شري 
�شاعة  ال�����ش��ح��ف��ي��ني،  ل��ل��م�����ش��وري��ن 
اأظهرت  ح��ي��ث  ال�����ش��اع��ة،  ون�����ش��ف 
ق���ي���ادات اجلبهة  ���ش��وره��م جت����اور 
اإىل عدم  اإ�شارة  اإىل جنب يف  جنبا 
تهدد وحدة  اأزم��ة قد  ب��اأي  تاأثرها 
اجلبهة التي تدعم مظاهرات 30 
ل�شحب  احل����ايل  ي��ون��ي��و-ح��زي��ران 
الثقة من الرئي�س امل�شري حممد 

مر�شي.
رئي�س  م���و����ش���ى  ع���م���رو  وت���و����ش���ط 
اأحد مكونات جبهة  املوؤمتر،  حزب 
الإن���ق���اذ، ك��ل م��ن ق��ي��ادي��ي اجلبهة 
حم��م��د ال����ربادع����ي رئ��ي�����س حزب 
الد�شتور، وحمدين �شباحي زعيم 
م�شهد  يف  ال�شعبي،  ال��ت��ي��ار  ح��رك��ة 
للتدليل على وح��دة اجلبهة  �شعى 
اأث��اره��ا لقاء  يف وج��ه الأزم���ة التي 
قيادييها،  اأح�����د  م���و����ش���ى،  ع���م���رو 
مر�شد  ن���ائ���ب  ال�����ش��اط��ر  ب���خ���ريت 

التي  امل�شلمني  الإخ�����وان  ج��م��اع��ة 
امل�شري  ال��رئ��ي�����س  اإل��ي��ه��ا  ي��ن��ت��م��ي 

م�شاء الأربعاء املا�شي.
اأعلنت  ال�����ش��ح��ف��ي،  امل����وؤمت����ر  ويف 
اجل��ب��ه��ة ع��ل��ى ل�����ش��ان م��و���ش��ى اأن 
�شرورة  ع��ل��ى  ات��ف��ق��ت  امل���ع���ار����ش���ة 
العمل  واأن  اجلبهة،  وح��دة  حماية 
دعم  ع��ل��ى  ي��ن�����ش��ب  الآن  ال��وط��ن��ي 
حركة مترد وال�شطفاف يوم 30 
للمطالبة  احلايل  يونيو-حزيران 

بانتخابات رئا�شية مبكرة .
وك���ان���ت مت����رد ، ال���ت���ي ت�����ش��ع��ى اىل 

ع�����ش��اء اجتماعي  ك���ان جم���رد  اإن����ه 
ومل يكن ذو اأجندة �شيا�شية. وراأى 
مراقبون اأن من �شاأن اللقاء، الذي 
حملية  اإع��الم  و�شائل  عنه  ك�شفت 
عنه  ي��ع��ل��ن  اأن  ق���ب���ل  ال���ب���داي���ة  يف 
حفيظة  ي��ث��ري  اأن  ن��ف�����ش��ه،  م��و���ش��ى 
اأعلنت  اأن  جبهة الإنقاذ التي �شبق 
اأك�����ر م���ن م����رة رف�����ش��ه��ا احل����وار 
جماعة  اأو  ال��رئ��ا���ش��ة  موؤ�ش�شة  م��ع 

الإخوان امل�شلمني.
من جانبه، قال عزازي علي عزازي 
ع�شو جمل�س اأمناء التيار ال�شعبي 
اإن اجل��ب��ه��ة قررت  امل��وؤمت��ر  خ���الل 
يف  تتبناها  كانت  �شروط  اأي  اإلغاء 
ال�شابق للحوار مع النظام احلاكم 
مو�شحا اأن اأي �شروط للحوار مع 
حتى  الآن  ملغاة  احلالية  ال�شلطة 

. احلايل  يونيو-حزيران   30
وتابع عزازي حديثه: نحن يف حل 
الآن من تلك ال�شروط �شواء فيما 
ي�شمن  ب��ق��ان��ون  باملطالبة  يتعلق 
النائب  اأو بعزل  نزاهة النتخابات 

العام احلايل طلعت عبد اهلل .
القادمة  امل��ظ��اه��رات  اأن  اإىل  ولفت 
الثورة  م��ن  ث��ان��ي��ة  م��وج��ة  �شتكون 
، معتربا  امل�شرية و�شتكون �شلمية 
اأن اأي عنف �شيمار�س من جانب اأي 
ع�شو اأو جماعة يف تلك املظاهرات 
اأن  اإىل  وم�شريا   ، جمرما  �شيكون 
���ش��ي��ك��ون م���وح���دا يف هذا  امل��ط��ل��ب 
وهو  يونيو-حزيران(   30( اليوم 

انتخابات رئا�شية مبكرة .

�أول حمادثات ر�سمية 
منذ  �لكوريتني  بني 
ــــرث مـــن عــامــني �أك

•• �ضيوؤول-وام:

بني  الر�شمية  امل��ح��ادث��ات  ام�س  ب���داأت 
ال�شمالية  الكوريتني  م��ن  م�شوؤولني 
بامنونغوم  ق����ري����ة  يف  واجل���ن���وب���ي���ة 
احلدودية.. وذلك يف م�شعى لتخفيف 
واإحياء  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ت��وت��ر  ح���دة 
امل�����ش��اري��ع امل�����ش��رتك��ة ال��ت��ي ك���ان ينظر 
اإليها على اأنها رمز لتقارب الدولتني 
يونهاب  وك���ال���ة  وذك�����رت  اجل����ارت����ني. 
تعد  املحادثات  اأن  اجلنوبية  الكورية 
ح���وايل  م��ن��ذ  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  الأوىل 
يف  ال����وح����دة  وزارة  وك���ان���ت  ع���ام���ني. 
ر�شالة  يف  ذك��رت  قد  ال�شمالية  كوريا 
اجلنوبية  جارتها  اأبلغت  اأن��ه��ا  ن�شية 
بال�شليب  خ��ا���س  ���ش��اخ��ن  خ���ط  ع���رب 
الأح���م���ر اأم�����س م��واف��ق��ت��ه��ا ع��ل��ى عقد 
بامنوجنوم  قرية  يف  بينهما  اجتماع 
احل���������دودي���������ة. وي���ت�������ش���م���ن ج������دول 
فتح  اإع���ادة  الكوريتني  ب��ني  الجتماع 
منطقة كاي�شونغ ال�شناعية امل�شرتكة 
التي علقت العمليات فيها بعد �شحب 
اأوائل  منها  عمالها  اجلنوبية  ك��وري��ا 
الجتماع  يبحث  كما  املن�شرم.  مايو 
اإمكانية ا�شتئناف الرحالت ال�شياحية 
كوريا  يف  كومغانغ  جبل  منتجع  اإىل 
ال�شمالية وجمع �شمل العائالت عرب 
احل���دود وت��اأت��ي حم��ادث��ات الكوريتني 
الرئي�شان  ف��ي��ه  ب���داأ  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
والأمريكي  بينغ  ج��ني  �شي  ال�شيني 
باراك اأوباما اجتماع قمة يوم اجلمعة 

املا�شي يف كاليفورنيا. 

بريطانيا جتّمد �أ�سول �أبو قتادة
•• لندن-يو بي اأي:

الأردين  ال���دي���ن  اأ����ش���ول رج���ل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  امل��ال��ي��ة  ج���ّم���دت وزارة اخل���زان���ة 
الفل�شطيني الأ�شل عمر حممود عثمان، املعروف باأبو قتادة ، بعد ظهور ا�شمه 
على لئحة العقوبات املالية لالأمم املتحدة. وقالت �شحيفة ديلي �شتار ام�س اأن 
متحدثاً با�شم الوزارة اأكد اأن ال�شخ�س امل�شتهدف لن يتمكن من الو�شول اإىل 
اأ�شوله حتى يف حال غادر اململكة املتحدة . وا�شافت اأن م�شوؤويل وزارة العدل 
اأبو قتادة لتغطية فاتورته القانونية  الربيطانية يخططون ل�شتخدام اأموال 
من اأموال امل�شاعدة القانونية البالغة 500 األف جنيه ا�شرتليني، خالل معركته 
الق�شائية مع احلكومة الربيطانية على مدى 11 عاماً لتجنب ترحيله اإىل 
الأردن. وا�شارت ال�شحيفة اإىل اأن ال�شرطة الربيطانية كانت عرت على 170 
2001، لكن  اأبو قتادة حني داهمته عام  األف جنيه ا�شرتليني نقداً يف منزل 
ايداعه  بعد  الفوائد  ب�شبب  ا�شرتليني  األ��ف جنيه   217 اإىل  ارتفع  املبلغ  هذا 
القانونية  املعونة  وكالة  با�شم  اإىل متحدث  ون�شبت  يف ح�شاب م�شريف خا�س. 
قوله اإن الأخرية بذلت كل ما يف و�شعها ل�شمان م�شاهمة اأبو قتادة يف تغطية 
 286 و  األفاً   217 والبالغة  املجمدة  اأ�شوله  من  القانونية  فاتورته  تكاليف 
جنيهاً ا�شرتلينياً و 57 بن�شاً . وا�شارت ال�شحيفة اإىل اأن اأبو قتادة، البالغ من 
العمر 52 عاماً واملحتجز حالياً يف �شجن بلمار�س بجنوب �شرق لندن، ميكن اأن 
يغادر بريطانيا يف الأ�شابيع القليلة املقبلة اإذا ما �شادقت بريطانيا على معاهدة 
ابرمتها مع الأردن. وقالت اإن خرباء قّدروا باأن تكاليف التعامل مع اأبو قتادة 
قيمة  جنيه  مليون   1.8 بينها  من  ا�شرتليني،  جنيه  ماليني   4 اإىل  و�شلت 
تكاليف مراقبته وحرا�شة  ا�شرتليني  األف جنيه   500 و  القانونية،  الفواتري 
60 عن�شراً من ال�شرطة الربيطانية. وكانت  منزله يف �شمال لندن من قبل 
�شرطة لندن اعتقلت اأبو قتادة يف التا�شع من اآذار مار�س املا�شي وق�شت حمكمة 
بريطانية لحقاً ب�شجنه بتهمة خرق �شروط اطالق �شراحه بكفالة. ورف�شت 
حمكمة ال�شتئناف الربيطانية اخلا�شة بق�شايا الهجرة ال�شهر املا�شي اخالء 
�شبيل اأبو قتادة بكفالة، بعد اأن طلب حماميه من املحكمة الفراج عنه لتمكينه 

من ق�شاء املزيد من الوقت مع عائلته قبل اأن يغادر اململكة املتحدة.

هذا ودعا الربملان الليبي ام�س الليبيني اإىل تغليب لغة 
احلوار وم�شالح الوطن وا�شت�شعار خطورة املوقف بعد 

الأحداث الدامية التي �شهدتها مدينة بنغازي.
وقال الربملان يف بيان اإنه يتابع تطور الأحداث وعلى 
توا�شل مع احلكومة لر�شد تداعيات املواقف متهيداً 

لتخاذ قرارات حا�شمة  مل يحدد طبيعتها .
وموؤ�ش�شات  ال�شيا�شية  الأطياف  جميع  الربملان  ودع��ا 

•• طرابل�س-وكاالت:

اإن حتقيقا  زي����دان  ع��ل��ي  الليبي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال 
وقع يف  ال��ذي  ال�شتباك  للوقوف على مالب�شات  فتح 
بنغازي اأم�س الأول بني حمتجني وم�شلحي لواء درع 
ليبيا، وخلف ح�شب اآخر ح�شيلة 31 قتيال واأكر من 

جريحا.   60
واأو�شح زيدان يف كلمة عرب التلفزيون الليبي اأن كافة 
اأع�شاء قوة درع ليبيا غ��ادروا مقرهم يف بنغازي، واأن 
وحدات من اجلي�س النظامي �شيطرت عليه وو�شعت 

يدها على الأ�شلحة الثقيلة املوجودة داخله.
قد  م�شلحون  بينهم  طرابل�س  �شكان  م��ن  ع��دد  وك��ان 
الدفاع،  وزارة  تتبع  التي  ليبيا  درع  قوة  هاجموا مقر 
ال���ت���ي توا�شل  امل��ل��ي�����ش��ي��ات  اأ���ش��ل��ح��ة  ب���ن���زع  م��ط��ال��ب��ني 
الليبية  الثورة  من  عامني  بعد  باأ�شلحتها  احتفاظها 

التي اأ�شقطت نظام العقيد معمر القذايف.
وكان الناطق الر�شمي با�شم الغرفة الأمنية امل�شرتكة 
يف مدينة بنغازي العقيد عبد اهلل ال�شافعي قد اأفاد يف 
وقت �شابق اأم�س باأن ح�شدا كبريا من املتظاهرين من 
مناطق خمتلفة، جتمعوا ظهر ال�شبت اأمام مقر كتيبة 
واإخالء  الكتيبة  بحل  للمطالبة   )1( رق��م  ليبيا  درع 

مقر  اأم��ام  املحتجون  وجتمع  اأ�شلحتها.  وت�شليم  املقر 
عن  ب��الإف��راج  للمطالبة  ليبيا  درع  للواء  تتبع  كتيبة 
�شخ�س احتجز يف مقر الكتيبة وقال املتظاهرون اإنهم 
القوات  ودعوا  امللي�شيات من مدينتهم،  يريدون طرد 

النظامية اإىل احللول حملها. 
القذايف  النتفا�شة �شد  بنغازي مهد  و�شهدت مدينة 
ال��ع��دي��د م���ن ال���ش��ت��ب��اك��ات وال��ت��ف��ج��ريات ال��ق��ات��ل��ة يف 
الأ�شهر الأخرية، حيث ترف�س امللي�شيات التي ان�شمت 
حتى  اأ�شلحتها  عن  التخلي   2011 عام  ال�شراع  اإىل 

الآن.
ومل يعرف على وجه الدقة كيف تطور املوقف عندما 
م�شلحا  ك���ان  وبع�شهم  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ع�����ش��رات  ح����اول 
اأدى  مم��ا  ثكنتها،  م��ن  ليبيا  درع  كتيبة  ط��رد  ال�شبت 
اإىل وقوع مواجهات بني املجموعتني ومن جهته قال 
طبيب يف م�شت�شفى اجلالء ببنغازي لوكالة ال�شحافة 
الفرن�شية اأح�شينا حتى الآن 28 قتيال وحوايل 60 

جريحا ..
عادل  ليبيا  درع  كتيبة  با�شم  املتحدث  ذك��ر  ح��ني  يف   
الرتهوين اإن خ�شائر هذه الكتيبة خالل هذه املواجهة 
كانت قتيال و�شبعة جرحى، ودافع عن �شرعية الكتيبة 

موؤكدا اأنها مرتبطة ر�شميا بوزارة الدفاع.

بينها  م��ا  يف  احل���وار  لغة  تغليب  اإىل  امل���دين  املجتمع 
لتجنب ما اإ�شماه منزلقات الفتنة وم�شببات النزاع .

الق�شايا  اأن حتل  الإط���ار على ���ش��رورة  و�شدد يف ه��ذا 
ك��اف��ة ب����روح امل�����ش��وؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ، ب��ع��ي��داً ع���ن لغة 
التخوين والإق�شاء لأي طرف من اأجل حماية البالد 
و���ش��ون ال��دم��اٌء ال��ت��ي دف��ع��ت م��ن اأج���ل حت��ري��ره��ا من 

النظام ال�شابق .
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تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 133469  بتاريخ: 10 / 9 / 2009
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :كيلوو انرتنا�شيونال ليمتد.
وعنوانه:2 – 2303 فوك�شني جاردن كا�شل ، فنجزى �شرتيت ، كوانزهو ، فوجيان ، ال�شني

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 املالب�س ، القم�شان ، البنطلونات ، املعاطف ، التنورات ، التى �شريتات ، البدل ، اجلاكتات ) مالب�س ( ، مالب�س 
 ، املحبوكه  املالب�س   ، القبعات   ، امل�شابقات  و  البدنى  التدريب  اأحذية   ، الحذيه   ، ال�شباحه  اث��واب   ، للمواليد 

القفازات ) مالب�س ( ، ربطات العنق ، م�شدات للن�شاء
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�شف العالمة : كلمة QILOO باأحرف لتينيه و مكتوبه بطريقة مبتكره
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  يونيو 2013 العدد 10814

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2009/07/27   املودعة حتت رقم :132163 
بتاريخ:2010/05/18   امل�شجلة حتت رقم :103450 

 با�ش��م:  ديبت بي. يف. 
 وعنوانه: ماجن��ان 11، 5234 جي دي ِدن بو�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )93( – )2010/02/25 م ( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

املالب�س؛ غطاء القدم؛ اأغطية الراأ�س
 25  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ا�شم مالك العالمة: ديبت بي. يف. 
فيلدهوفن كلوذنغ هولدينغ ايه جي   ا�شم املتنازل له :  

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شرا 

 عنوانه وحمل اإقامته: بارادي�شرتا�س 21، 8645 يونا،  �شوي�شرا 
 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/03/22 

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/06/05 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  يونيو 2013 العدد 10814

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2009/07/27   املودعة حتت رقم :132167 
بتاريخ:2012/08/12   امل�شجلة حتت رقم :132167 

 با�ش��م:  ديبت بي. يف. 
 وعنوانه: ماجن��ان 11، 5234 جي دي ِدن بو�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )118( – )2012/06/28 م ( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى؛ جلود 
احليوانات اخلام اأو املدبوغة؛ ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية؛ احلقائب وال�شنط ال�شغرية )امل�شنوعة كذلك 

من املعدن( وحقائب الظهر واملظالت وحقائب مل�شتح�شرات التجميل )غري جمهزة(.
 18  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ا�شم مالك العالمة: ديبت بي. يف. 
فيلدهوفن كلوذنغ هولدينغ ايه جي   ا�شم املتنازل له :  

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شرا 

 عنوانه وحمل اإقامته: بارادي�شرتا�س 21، 8645 يونا،  �شوي�شرا 
 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/03/22 

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/06/05 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  يونيو 2013 العدد 10814

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2009/08/03   املودعة حتت رقم :132464 
بتاريخ:2012/08/12   امل�شجلة حتت رقم :132464 

 با�ش��م:  ديبت بي. يف. 
 وعنوانه: ماجن��ان 11، 5234 جي دي ِدن بو�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )118( – )2012/06/28 م ( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى؛ جلود 
احليوانات اخلام اأو املدبوغة؛ ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية؛ احلقائب وال�شنط ال�شغرية )امل�شنوعة كذلك 

من املعدن( وحقائب الظهر واملظالت وحقائب مل�شتح�شرات التجميل )غري جمهزة(.
 18  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ا�شم مالك العالمة: ديبت بي. يف. 
فيلدهوفن كلوذنغ هولدينغ ايه جي   ا�شم املتنازل له :  

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شرا 

 عنوانه وحمل اإقامته: بارادي�شرتا�س 21، 8645 يونا،  �شوي�شرا 
 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/03/22 

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/06/05 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  يونيو 2013 العدد 10814

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية بطلب انتقال ملكية   
ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 164268  بتاريخ:  24 / 10 / 2011
امل�شجلة حتت رقم : 164268  بتاريخ:   20 / 5/ 2013

با�ش��م:    بارتا  براتيم  بهاتا  �شاريا
 وعنوانه:  �س.ب 10281 ،  دبي ، المارات العربية املتحدة

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )  /  /    (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

النب ، ال�شاي ، ال�شكر ، الكاكاو ،  الرز ، التابيوكا ، ال�شاجو ، النب ال�شناعي ، الدقيق و امل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب و اخلبز و الفطائر و احللويات و احللويات املثلجة ، ع�شل النحل و الع�شل ال�شود ، اخلمرية و 

م�شحوق اخلمريه ، امللح و اخلردل ، اخلل ،  ال�شل�شات ) التوابل ( ، البهارات ، الثلج.
الواق�عة بالفئة   :   30

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تن���ازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة:   بارتا  براتيم  بهاتا  �شاريا
ا�شم من انتقلت األيه امللكية :   �س ، انرت ترايدلينك  م.د.م.�س.

مه�نته: ال�شناعة و التجارة 
جن�شيته: �شركة   �شركة اإماراتيه.

عنوان وحمل اإقامته : �س.ب 48700 ، املنطقة احلرة جبل علي  ، دبي ، المارات العربية املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية:     19/ 7 / 2012

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل:    2 / 5 / 2013

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الثنني  10  يونيو 2013 العدد 10814

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2009/07/27   املودعة حتت رقم :132164 
بتاريخ:2010/05/18   امل�شجلة حتت رقم :103451 

 با�ش��م:  ديبت بي. يف. 
 وعنوانه: ماجن��ان 11، 5234 جي دي ِدن بو�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )93( – )2010/02/25 م ( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

دبابي�س للزينة واأزرار
 26  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ا�شم مالك العالمة: ديبت بي. يف. 
فيلدهوفن كلوذنغ هولدينغ ايه جي   ا�شم املتنازل له :  

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شرا 

 عنوانه وحمل اإقامته: بارادي�شرتا�س 21، 8645 يونا،  �شوي�شرا 
 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/03/22 

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/06/05 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  يونيو 2013 العدد 10814

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2009/07/27   املودعة حتت رقم :132168 
بتاريخ:2010/05/18   امل�شجلة حتت رقم :103453 

 با�ش��م:  ديبت بي. يف. 
 وعنوانه: ماجن��ان 11، 5234 جي دي ِدن بو�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )93( – )2010/02/25 م ( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

 املالب�س؛ غطاء القدم؛ اأغطية الراأ�س. 
 25  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ا�شم مالك العالمة: ديبت بي. يف. 
فيلدهوفن كلوذنغ هولدينغ ايه جي   ا�شم املتنازل له :  

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شرا 

 عنوانه وحمل اإقامته: بارادي�شرتا�س 21، 8645 يونا،  �شوي�شرا 
 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/03/22 

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/06/05 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  يونيو 2013 العدد 10814

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2009/08/03   املودعة حتت رقم :132465 
بتاريخ:2010/05/18   امل�شجلة حتت رقم :103455 

 با�ش��م:  ديبت بي. يف. 
 وعنوانه: ماجن��ان 11، 5234 جي دي ِدن بو�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )93( – )2010/02/25 م ( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

املالب�س؛ غطاء القدم؛ اأغطية الراأ�س.
 25  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ا�شم مالك العالمة: ديبت بي. يف. 
فيلدهوفن كلوذنغ هولدينغ ايه جي   ا�شم املتنازل له :  

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شرا 

عنوانه وحمل اإقامته: بارادي�شرتا�س 21، 8645 يونا،  �شوي�شرا
 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/03/22 

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/06/05 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  يونيو 2013 العدد 10814

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2009/07/23   املودعة حتت رقم :132002 
بتاريخ:2011/01/19   امل�شجلة حتت رقم :128790 

 با�ش��م:  ديبت بي. يف. 
 وعنوانه: ماجن��ان 11، 5234 جي دي ِدن بو�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )101( – )2010/11/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى؛ جلود 
احليوانات اخلام اأو املدبوغة؛ ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية؛ احلقائب وال�شنط ال�شغرية )امل�شنوعة كذلك 

من املعدن( وحقائب الظهر واملظالت وحقائب مل�شتح�شرات التجميل )غري جمهزة(.
 18  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ا�شم مالك العالمة: ديبت بي. يف. 
فيلدهوفن كلوذنغ هولدينغ ايه جي   ا�شم املتنازل له :  

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شرا 

 عنوانه وحمل اإقامته: بارادي�شرتا�س 21، 8645 يونا، �شوي�شرا 
 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/03/22 

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/06/05 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  يونيو 2013 العدد 10814

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2009/07/27   املودعة حتت رقم :132165 
بتاريخ:2011/01/19   امل�شجلة حتت رقم :128792 

 با�ش��م:  ديبت بي. يف. 
 وعنوانه: ماجن��ان 11، 5234 جي دي ِدن بو�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )101( – )2010/11/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى؛ جلود 
احليوانات اخلام اأو املدبوغة؛ ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية؛ احلقائب وال�شنط ال�شغرية )امل�شنوعة كذلك 

من املعدن( وحقائب الظهر واملظالت وحقائب مل�شتح�شرات التجميل )غري جمهزة(.
 18  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ا�شم مالك العالمة: ديبت بي. يف. 
فيلدهوفن كلوذنغ هولدينغ ايه جي   ا�شم املتنازل له :  

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شرا 

 عنوانه وحمل اإقامته: بارادي�شرتا�س 21، 8645 يونا،  �شوي�شرا 
 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/03/22 

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/06/05 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  يونيو 2013 العدد 10814

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية : 

  
بتاريخ:2009/03/09   املودعة حتت رقم :126725 
بتاريخ:2010/05/18   امل�شجلة حتت رقم :103445 

 با�ش��م:  ديبت بي. يف. 
 وعنوانه: ماجن��ان 11، 5234 جي دي ِدن بو�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )93( – )2010/02/25 م ( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

املالب�س.
 25  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ا�شم مالك العالمة: ديبت بي. يف. 
فيلدهوفن كلوذنغ هولدينغ ايه جي   ا�شم املتنازل له :  

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شرا 

 عنوانه وحمل اإقامته: بارادي�شرتا�س 21، 8645 يونا،  �شوي�شرا 
 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/03/22 

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/06/05 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  يونيو 2013 العدد 10814

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2011/12/14   املودعة حتت رقم :166578 
بتاريخ:2012/05/29   امل�شجلة حتت رقم :166578 

 با�ش��م:  ديبت بي. يف. 
 وعنوانه: ماجن��ان 11، 5234 جي دي ِدن بو�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )116( – )2012/03/28 م ( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي، خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع 
ل�شالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة 
النقل(، ميكن اأن توفر مثل هذه اخلدمات من خالل حمالت جتزئة ومنافذ البيع باجلملة وعرب كتالوجات 
برامج  اأو  ال�شبكية  املواقع  املثال،  �شبيل  على  اللكرتونية،  الت�شال  و�شائل  خالل  من  اأو  الربيدية  الطلبات 

الت�شوق التلفزيونية.- الواق�عة بالفئة: 35
 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  

 تن���ازل رقم :1 
  ا�شم مالك العالمة: ديبت بي. يف. 

فيلدهوفن كلوذنغ هولدينغ ايه جي   ا�شم املتنازل له :  
 مه�نته:�شركة 

 جن�شيته: �شوي�شرا 
 عنوانه وحمل اإقامته: بارادي�شرتا�س 21، 8645 يونا،  �شوي�شرا 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/03/22 
 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/06/05 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  يونيو 2013 العدد 10814

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2009/07/27   املودعة حتت رقم :132166 
بتاريخ:2010/05/18   امل�شجلة حتت رقم :103452 

 با�ش��م:  ديبت بي. يف. 
 وعنوانه: ماجن��ان 11، 5234 جي دي ِدن بو�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )93( – )2010/02/25 م ( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

 املالب�س؛ غطاء القدم؛ اأغطية الراأ�س. 
 25  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  
 تن���ازل رقم :1 

  ا�شم مالك العالمة: ديبت بي. يف. 
فيلدهوفن كلوذنغ هولدينغ ايه جي   ا�شم املتنازل له :  

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شرا 

 عنوانه وحمل اإقامته: بارادي�شرتا�س 21، 8645 يونا،  �شوي�شرا 
 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/03/22 

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/06/05 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  يونيو 2013 العدد 10814

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2009/07/27   املودعة حتت رقم :132162 
بتاريخ:2011/01/19   امل�شجلة حتت رقم :128791 

 با�ش��م:  ديبت بي. يف. 
 وعنوانه: ماجن��ان 11، 5234 جي دي ِدن بو�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )101( – )2010/11/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى؛ جلود 
احليوانات اخلام اأو املدبوغة؛ ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية؛ احلقائب وال�شنط ال�شغرية )امل�شنوعة كذلك 

من املعدن( وحقائب الظهر واملظالت وحقائب مل�شتح�شرات التجميل )غري جمهزة(.
 18  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  
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 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: �شوي�شرا 

 عنوانه وحمل اإقامته: بارادي�شرتا�س 21، 8645 يونا،  �شوي�شرا 
 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/03/22 

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/06/05 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  يونيو 2013 العدد 10814

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

املودعة حتت رقم :183689     بتاريخ :2012/12/17
با�ش��م:مكتب اخلط الزرق للقرطا�شية وال�شتن�شاخ

وعنوانه:ابوظبي ، �شارع املرور ، �س.ب: 70719 ، هاتف: 026327033 ، فاك�س: 026216430 ، الربيد اللكرتوين.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ادوات قرطا�شية واحبار ومواد الطباعة .
الواقعة بالفئة:16

 U باللون الخ�شر وفوق حرف BUDS و�شف العالمة:عبارة عن �شكل م�شتطيل منحني الطراف وداخله
�شكل ورده باللون الوردي الفاحت وال�شكل على خلفية باللون البي�س.

ال�ش��رتاطات: .
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  يونيو 2013 العدد 10814 العدد 10814 بتاريخ 2013/6/10   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة /هيلو جنجياجن نوجنكن 
للهند�شة الن�شائية املحدودة )�شينية اجلن�شية( قد تقدمت 
واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )3714( رقم  حتت 
وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف 
رقم  الوزاري  القرار  و  التجارية وتعديالتة  ال�شركات  �شاأن 
)377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س 
احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان 
يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر 
من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة 

الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10814 بتاريخ 2013/6/10   

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

اىل املدعي عليه/البداير لالن�شاءات �س.ذ.م.م     جمهول حمل القامة نعلنكم 
باأن املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/4/28 يف الدعاوي املذكورة ل�شالح املدعيني 

بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

3
4

تنفيذ احلكم-  عند  يكن-  ما مل  نقدا  يقابلها  او مبا  اىل موطنهم  بتذكرة عودتهم  والزمتها   
املدعني  واع��ف��ت  امل�����ش��اري��ف  م��ن  باملنا�شب  ال��ط��رف��ني  وال��زم��ت  اآخ���ر  عمل  رب  بخدمة  ملتحقا 
اتعاب، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة  باملقا�شة يف  وام��رت  من ن�شيبهم منها 

احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعبتارا من اليوم التايل ن�شر هذا العالن.
رئي�س  الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
987/2013/13
989/2013/13
990/2013/13
984/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
 خوديرام دا�س باروت�شاندرا دا�س

ت�شوت�شون �شوترادهار راما �شوترا دهار
ا�شد اهلل حممد جوملات علي
ا�شريام دا�س بيلولل دا�س

مبلغ املطالبة
11340 درهم  +  تذكرة العودة
10876 درهم +  تذكرة العودة
14620 درهم  +  تذكرة العودة
11356 درهم +  تذكرة العودة

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

اىل املدعي عليه/�شرتادت انترييورز �س ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني 
 8:30 ال�شاعة   2013/6/16 جل�شة  لها  املحكمة  وح��ددت  اأدن��اه  املذكورة  العمالية  الدعاوي  عليكم  اقامو  قد 

�شباحا يف القاعة )5(    .

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
1891/2013/13
1960/2013/13
1961/2013/13
1962/2013/13
1963/2013/13
1964/2013/13
1965/2013/13
1966/2013/13
1967/2013/13
1976/2013/13
1978/2013/13
1979/2013/13
1980/2013/13
1981/2013/13
1982/2013/13
2004/2013/13
2008/2013/13
2009/2013/13
2010/2013/13
2015/2013/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ا�شم املدعي
 بالديف �شينغ جارنايل �شينغ

بانواري لل جوردهان لل بهريوا
هاريكي�س �شارما �شاندريكا �شارما

�شراج خان دلبار خان
حممد نظري حممد روؤوف

بيند هيا�شال جوبتا  راج كومار جوبتا
اومربكا�س امرجيت
راجيندرا �شوتي لل

راجو ياداف اندر اديو ياداف
ا�شو رامي�س �شاند

مهيندر بالديهمان را�شيال رام
ع�شمت اهلل عبدالغفور
اف�شار علي جعفر علي

جاين �شينغ راماواده �شينغ
ديني�س �شيفاجي

�شدام ح�شني ا�شلم �شاها
فريد اهلل ا�شماعيل حممد افريدي

بالفري �شينغ ا�شا �شينغ
فيجاي �شارما راما�شانكار �شارما
نريمال �شينغ ناند كي�شور �شينغ

مبلغ املطالبة
5668 درهم �شامل تذكرة العودة
4824 درهم �شامل تذكرة العودة
6352 درهم �شامل تذكرة العودة
5370 درهم �شامل تذكرة العودة
5765 درهم �شامل تذكرة العودة
5591 درهم �شامل تذكرة العودة
4793 درهم �شامل تذكرة العودة
5335 درهم �شامل تذكرة العودة
5296 درهم �شامل تذكرة العودة
5591 درهم �شامل تذكرة العودة
7403 درهم �شامل تذكرة العودة
6753 درهم �شامل تذكرة العودة
4358 درهم �شامل تذكرة العودة
5940 درهم �شامل تذكرة العودة
 5896 درهم �شامل تذكرة العودة
4975 درهم �شامل تذكرة العودة
8954 درهم �شامل تذكرة العودة
6540 درهم �شامل تذكرة العودة
6346 درهم �شامل تذكرة العودة
5296 درهم �شامل تذكرة العودة

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
 مذكرة  اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  �س  انترييورز  عليه/�شرتادت  املدعي  اىل 
لها جل�شة  املحكمة  وح��ددت  اأدن���اه  امل��ذك��ورة  العمالية  ال��دع��اوي  عليكم  اقامو  قد  املدعيني  ب��اأن 

2013/6/16 ال�شاعة 8:30 �شباحا يف القاعة )5(    .

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث ايام على القل بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل 

بال كفالة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

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

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

ا�شم املدعي
بجرانع لل موتي �شينغ

موين لل باداف جاجادهاري
جاجدي�س كاناهاييا لل

حممد ميني حمبوب احمد
ديني�س ياداف كا�شي نات ياداف
كاملي�س �شارما �شارال �شارما
امريتبال �شينغ داليب �شينغ

بابلو كومار كايال�س
حممد ندمي جهانغري عامل

دايو اكار �شارما جاجنا في�شانو �شارما
كري�شنا �شاهني لك�شانديف �شاهاين

جورجيت �شينغ لمبري �شينغ
كيدار �شاه نهاكور �شاه

بابو �شايبهدين
حممد ظفر عامل �شاهد ح�شني

رحمان �شاه ا�شرار اقبال

مبلغ املطالبة
8570 درهم �شامل تذكرة العودة
4538 درهم �شامل تذكرة العودة
5828 درهم �شامل تذكرة العودة
4700 درهم �شامل تذكرة العودة
5296 درهم �شامل تذكرة العودة
5058 درهم �شامل تذكرة العودة
5418 درهم �شامل تذكرة العودة
5647 درهم �شامل تذكرة العودة
4700 درهم �شامل تذكرة العودة
6460 درهم �شامل تذكرة العودة
5591 درهم �شامل تذكرة العودة
5507 درهم �شامل تذكرة العودة
4759 درهم �شامل تذكرة العودة
5578 درهم �شامل تذكرة العودة
 4700 درهم �شامل تذكرة العودة
5764 درهم �شامل تذكرة العودة
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�ل�سوي�سريون يوؤيدون ت�سديد قانون �للجوء
•• جنيف-ا ف ب:

لت�شديد  تاأييدهم  عن  ام�س  ا�شتفتاء  قي  �شوي�شرا  يف  الناخبون  عرب 
الذين  الالجئني  تدفق  وق��ف  اىل  يهدف  اللجوء  ح��ول  جديد  قانون 
يجتذبهم هذا البلد الذي يعترب جنة للجوء و�شط احتجاج ق�شم من 
ال�شكان، كما ك�شفت النتائج الولية للت�شويت. ودعي ال�شوي�شريون اىل 
الت�شويت اي�شا يف اليوم ذاته على ن�س يتعلق بانتخاب حكومتهم من 
ال�شعب، ويتوقع ان يرف�س بعك�س ت�شديد قوانني اللجوء، بح�شب اآخر 
الدميوقراطية  نظام  مبوجب  ال�شوي�شريون  وي�شوت  ال�شتطالعات. 
امل��ب��ا���ش��رة ال���ذي ي��ع��ت��م��دون��ه، ارب���ع م���رات ���ش��ن��وي��ا ع��ل��ى م�����ش��ائ��ل تتعلق 
ك��ب��ري من  ال��ب��ل��دي��ة. و���ش��وت ع���دد  او  امل��ق��اط��ع��ة  او  ال��وط��ن  مب�شلحة 
ال�شوي�شريني من بيوتهم باملر�شالة، اذ يت�شلم كل ناخب يف منزله قبل 

اجلديد اي�شا على فتح مراكز خا�شة بطالبي اللجوء من املتمردين. 
والقانون اجلديد مل يعد يعرتف بالن�شقاق كدافع للجوء وكان هذا 

املبدا ي�شتخدم خ�شو�شا لالجئني من الريرتيني.
كما يحد من اللجوء ال�شري الذي خ�ش�س للزوج او الزوجة والطفال 
ا�شعاف  وخم�شة  ارب��ع��ة  ب��ني  م��ا  حاليا  �شوي�شرا  وت�شتقبل  الق�شر. 
الالجئني الذين ت�شتقبلهم فرن�شا واملانيا او ايطاليا وقالت ال�شرتاكية 
�شيمونيتا �شوماروغا الوزيرة املكلفة امللف ان ترك ا�شخا�س وا�شرهم 
الجراءات  ان  وا�شافت  مقبول  غري  اليقني  ع��دم  من  طويلة  لفرتة 
ال�شريع  الن��دم��اج  عملية  مينعان  اللجوء  طالب  وو�شع  تطول  التي 
وطوال فرتة طلب اللجوء يف �شوي�شرا ل يحق لطالب اللجوء العمل او 
الندماج ويعي�س على منح الدولة ومعدل ما يدفع لطالبي اللجوء هو 

الف يورو �شهريا لكل فرد.

الوثائق  كل  ي�شم  �شميكا  ظرفا  ال�شتفتاء  من  ا�شابيع  ثالثة  ح��واىل 
املتعلقة بالق�شية املطروحة للت�شويت وتو�شيحات وا�شعة عنها وكذلك 
بطاقة اقرتاع يجب اعادتها. والق�شيتان املطروحتان للت�شويت اليوم 
هما ت�شديد قانون اللجوء وانتخاب اع�شاء احلكومة من قبل ال�شعب 
ق��رارا ب�شان طلب  48 الف �شخ�س  بدل من الربملان. وحاليا ينتظر 
اجلدد  الوا�شلني  من   28631 الرقم  ه��ذا  و�شمن  ب�شوي�شرا  جل��وء 
 11،7 ال  يح�شل  ومل   .2002 منذ  قيا�شي  رق��م  وه��و   2012 يف 
النتظار.  �شنوات من  بعد   2012 يف  عليه  اللجوء  باملئة من طالبي 
التنفيذ يف اخلريف  الذي دخل حيز  القانون اجلديد للجوء  ويهدف 
ب��دل من ب�شع  ا�شهر  اللجوء اىل ب�شعة  اج���راءات  ف��رتة  تقلي�س  اىل 
اللجوء  طالبي  من  باملئة   4 من  اقل  فان  احلكومة  وبح�شب  �شنوات. 
الذي تقدموا بطلباتهم عرب �شفارات، يح�شلون عليه وين�س القانون 

•• رن�ضاه-ا ف ب:

ان  باك�شتانيون  م�شوؤولون  اعلن 
اربعة  ثالثة جنود قتلوا وا�شيب 
هجومني  يف  ب����ج����روح  اآخ���������رون 
بالقنبلة على قافلتني ع�شكريتني 
يف  باك�شتانية  قبلية  منطقة  يف 
���ش��رط��ي��ان يف كرات�شي  ق��ت��ل  ح��ني 
ام�����������س ووق���������ع ال����ه����ج����وم����ان يف 
معقل  ال�����ش��م��ال��ي��ة  وزي���ر����ش���ت���ان 

نا�شطي طالبان والقاعدة.
ال�شتخبارات  يف  م�����ش��وؤول  وق���ال 
ت�شم  ع�شكرية  قافلة  ان  املحلية 
اىل  طريقها  يف  كانت  اآلية   35
����ش���م���ال غ�����رب م���دي���ن���ة ب���ان���و من 
ان���ف���ج���رت عبوة  رزم������اك ع��ن��دم��ا 
جانب  على  ال�شنع  يدوية  نا�شفة 
ا����ش���ف���ر ع����ن مقتل  ال���ط���ري���ق م����ا 

ثالثة جنود .
طلب  ال���ذي  امل�ش�����وؤول  وا�شت�اف 
جنديني  ان  ا���ش��م��ه  ك�����ش��ف  ع����دم 
ا�شيبا يف النفجار الذي وقع على 
مرين�شاه  ج��ن��وب  ك��ل��م   70 ب��ع��د 
وا�شيب جندي������ان اخران بجروح 
يف  ثاني�����ة  قنبل�����ة  انفج����ار  يف 
ق��اف��ل�����ة ع�����ش��������������������ك��ري��ة ع���ل���ى بعد 
واكد  مرين�شاه  �ش�����رق  كلم   20
املحلي  القبلي  الم��ن��ي  امل�����ش��وؤول 

الهجومني  وق�����وع  حم��م��د  ع��ل��ي 
وح�شيلة ال�شحايا.

ووزير�شتان ال�شمالية من املناطق 
ب�شبه  تتمتع  التي  ال�شبع  القبلية 
ح��ك��م ذات���ي و���ش��ه��دت ع���دة غارات 
من  المريكية  الطائرات  �شنتها 

دون طيار.
وقتل نائب قائد جماعة حتريك 

كافية  ت����داب����ري  ت��ت��خ��ذ  ل  ب���ان���ه���ا 
للق�شاء على طالبان والنا�شطني 
الذين يعربون احلدود للقتال يف 

افغان�شتان.
اربعة م�شلحني  ويف كرات�شي فتح 
على  النار  ناريتني  دراجتني  على 
باتيل  منطقة  يف  لل�شرطة  �شيارة 
بارا ما ادى اىل مقتل �شرطيني .

الرحمن  ويل  باك�شتان  ط��ال��ب��ان 
ا���ش��خ��ا���س اخ��ري��ن يف  م��ع خم�شة 
غارة لطائرة من دون طيار على 
ال�شمالية  وزي��ر���ش��ت��ان  يف  م��ن��زل 
وت���ق���ات���ل  اي������ار-م������اي������و   29 يف 
�شنوات  منذ  الباك�شتانية  القوات 
املتمردين يف �شمال غرب املنطقة 
تتهمها  وا���ش��ن��ط��ن  ل��ك��ن  ال��ق��ب��ل��ي��ة 

مقتل 3 جنود و�سرطيني يف هجمات بباك�ستان

�جلز�ئر تن�سئ 20 منطقة ع�سكرية على حدودها مع تون�س 

تو�فق �أمريكي �سيني على �لنووي �لكوري 

•• اجلزائر-وام:

مغلقة  ع�شكرية  منطقة   20 اإن�����ش��اء  اجل��زائ��ر  ق���ررت 
وت�شلل  الأ�شلحة  تهريب  ملن�����ع  تون�س  على حدودها مع 
قيادة  اأن  اإعالمية  م�شادر  وذك��رت  الإرهابية  العنا�شر 
واخلام�شة  الرابعة  املنطقت����ني  يف  اجل��زائ��ري  اجلي�س 
يحظر  مغلقة  ع�ش�كرية  منطقة   20 اإن�����ش�����������اء  ق���ررت 
القيادة  م���ن  ب�����اإذن  اإل  امل��دن��ي��ني  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  ال��ت��واج��د 

الع�شكرية. 
ب��ع��د جن���اح نف�س  ت��اأت��ي  اأن ه���ذه اخل��ط��وة  م�����ش��رية اإىل 

واحلدود  الليبية  احل��دود  مناطق  فى  الأمني  املخطط 
اإىل  احل����دود  ع��ل��ى  الت�شلل  ح����الت  تقلي�س  يف  امل��ال��ي��ة 
اأق����ل م�����ش��ت��وى مم��ك��ن واحل����د م��ن ال��ت��ه��ري��ب واأ�شافت 
ال�شحيفة اأن قيادة اجلي�س اجلزائري بداأت اأي�شا قبل 
ب�شاأنه  اأمني مت التفاق  اأ�شابيع تطبيق خمطط  ثالثة 
بني  العملياتي  التن�شيق  اإط��ار  يف  التون�شي  اجلي�س  مع 
اأكر  حتديد  املخطط  ه��ذا  يت�شمن  اأن  على  اجلي�شني 
من 80 نقطة حدودية ي�شتبه يف اأنها ت�شتغل يف ت�شلل 
املطلوبني والتهريب عرب احلدود الربية بني اجلزائر 

وتون�س التي متتد على م�شافة 965 كيلومرتا .

•• وا�ضنطن-وكاالت:

ت��و���ش��ل ال��رئ��ي�����ش��ان الأم���ريك���ي ب����اراك اأوب���ام���ا ونظريه 
ال�شيني �شي جني بينغ يف قمة غري ر�شمية بكاليفورنيا، 
النووي، واحلد  ال�شمالية  ب�شاأن ملف كوريا  توافق  اإىل 
من التغري املناخي، ولكن بع�س الق�شايا ما زالت عالقة 

اأمام متتني الثقة بني اأكرب اقت�شادين يف العامل.
وقال م�شت�شار الأمن القومي الأمريكي توم دونيلون يف 
ختام يومني من املحادثات التي تاأمل الوليات املتحدة 
اأن توؤ�ش�س من خاللها عالقات ثقة مع ال�شني لل�شنوات 
املقبلة، اإن اأوباما و�شي متفقان متاما على الأهداف يف 
هذا امللف، وهي نزع ال�شالح النووي يف الأرخبيل الكوري 

وعدم العرتاف بكوريا ال�شمالية دولة نووية.
ي��اجن جي  ال�شيني  ال��دول��ة  اأ���ش��ار ع�شو جمل�س  ب���دوره 
ت�شي يف موؤمتر �شحفي منف�شل اإىل اأن �شي اأبلغ اأوباما 
باأن ال�شني والوليات املتحدة متطابقتان يف موقفيهما 

واأهدافهما ب�شاأن الق�شية النووية الكورية ال�شمالية. 
ومن الإجنازات التي حتققت يف هذه القمة التي جاءت 
للرئي�شني كي يتعرف كل منهما على  الفر�شة  لإتاحة 
اإ�شاعة قدر من الدفء يف العالقات الفاترة  الآخر مع 

بني البلدين اتفاق اأوباما و�شي على تعاون حكومتيهما 
انبعاث  املناخي من خ��الل احل��د من  التغري  يف جم��ال 

الغازات امل�شببة لرتفاع حرارة الأر�س. 
الزعيمني  ابت�شامات  رغ��م  اإن���ه  ت��ق��ول  روي���رتز  اأن  غ��ري 
اللذين اجتمعا حوايل ثماين �شاعات على مدى يومي 
اإحراز  اإىل  ي�شري  م��ا  يوجد  ل  ف��اإن��ه  وال�شبت،  اجلمعة 
اأي تقدم ذي مغزى يف امل�شكالت التي اأثرت اأ�شال على 
ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى م���دى ���ش��ن��وات، وخا�شة 
التهامات لل�شني ب�شرقة الأ�شرار ال�شناعية والع�شكرية 

الأمريكية عرب عمليات اخرتاق اإلكرتوين. 
علم  ال�شيني  الرئي�س  اأن  اأمريكي  م�شوؤول  اأعلن  فقد 
واأن  املعلوماتي،  الأم���ن  ح��ول  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  بقلق 
ا�شتمرت  اإذا  امل�شكلة  هذه  اإن  له  قال  الأمريكي  نظريه 
امل�شت�شار  وق��ال  اجليدة  العالقات  اأم��ام  عائقا  �شت�شكل 
ال�شني  من  القادمة  املعلوماتية  الهجمات  اإن  دونليون 

غري مالئمة لرغبتنا يف بناء عالقة مع هذا البلد. 
وك����ان ال��رئ��ي�����س اأوب���ام���ا ق���د اع����رتف يف ال���ي���وم الثاين 
الهجمات  بينها  م��ن  خ��الف��ات  ب��وج��ود  امل��ح��ادث��ات  م��ن 
اأن���ه و���ش��ف الجتماعات  الإل��ك��رتون��ي��ة وال��ت��ج��ارة، رغ��م 

باأنها رائعة . 

�أملانيا تو�جه كارثة وطنية ب�سبب �لفي�سانات 
•• ماغدبرغ-ا ف ب:

واملتطوعني  والع�شكريني  امل�شعفني  من  اللف  يواجه 
�شنوات  ع�شر  م��ن  اك��ر  منذ  في�شانات  ا���ش��واأ  امل��ان��ي��ا  يف 
باجالء  وت�شببت   ، وطنية  ك��ارث��ة  بانها  نائبة  و�شفتها 
الف ال�شخا�س وترتكز اجلهود على مدينة ماغديبورغ 
)�شرق( التي غرقت �شفافها حتت مياه نهر ايلبي الذي 
ال�شبوع  غ��زي��رة  ام��ط��ار  ه��ط��ول  بعد  ت�شيكيا  م��ن  ينبع 
ام�س  النهر يف ماغديبورغ �شباح  وبلغ م�شتوى  املا�شي. 
7،45 مرتا وهو م�شتوى اعلى بكثري من املعهود املحدد 
في�شانات  اخ��ر  خ��الل  املعدل  من  اعلى  واي�شا  مبرتين 
قوية يف العام 2002 ح�شب ما قالت ال�شلطات املحلية. 
ومت اج��الء ح��واىل ثالثة الف ن�شمة من حي روتن�شي 
حيث كان ين�شط مئات اجلنود لتعزيز �شد يحمي من�شاأة 
عن  للتيار  جديد  انقطاع  ملنع  الكهرباء  لنتاج  ا�شا�شية 
املدينة ومت اجالء احياء اخرى قرب باربي م�شب نهري 

ايلبي و�شايل. وعلى بعد ب�شعة كيلومرتات غادر ق�شم من 
�شيارات ع�شكرية  الثمانية الف منازلهم يف  اكني  �شكان 
الرئي�س  ي��ت��وج��ه  ان  ي��ت��وق��ع  ا���ش��ع��اف. وك���ان  ���ش��ي��ارات  او 
امل���دن املنكوبة جراء  ي��واك��ي��م غ���اوك الح���د اىل  المل���اين 
انهالت  و�شك�شونيا  �شك�شونيا  مقاطعتي  يف  الفي�شانات 
و�شكان هايل )�شرق(.  امل�شعفني  وامل�شاركة يف قدا�س مع 
وكانت حكومة امل�شت�شارة انغيال مريكل حت�شر لجتماع 
توزيع  ملناق�شة  الفدرالية  املقاطعات  م�شوؤويل  مع  ازم��ة 
تكاليف الفي�شانات ح�شب ما ذكرت �شحيفة ليبت�شيغر 

فولك�شت�شايتونغ يف عددها لليوم الثنني.
وقالت غريدا ها�شلفيلت النائبة عن بافاريا التي ت�شررت 
كما  وطنية  كارثة  نواجه  اننا  الفي�شانات  ب�شبب  كثريا 
واجهت مدينة با�شاو يف بافاريا ارتفاعا يف من�شوب مياه 
نهر الدانوب واثنني من روافده اللذين ي�شبان يف هذه 
مياه  من�شوب  وارت��ف��اع  النم�شا  مع  احل��دود  عند  املدينة 

النهار ال�شبوع املا�شي غطى الف املباين بالوحول.

�إحر�ق مدر�سة �إ�سالمية يف لندن 
•• لندن-يو بي اأي:

�شب حريق يف مدر�شة داخلية ا�شالمية بجنوب �شرق لندن، وقامت ال�شرطة 
الربيطانية على اثره باخالء اأكر من 120 تلميذاً وموظفاً منها.

اإن احل��ري��ق طال  ام�����س  ���ش��ي(  ب��ي  الإذاع����ة الربيطانية )ب��ي  وق��ال��ت هيئة 
الطفاء  فرق  ا�شتدعاء  ومت  ت�شيزلهري�شت  �شاحية  يف  العلوم  دار  مدر�شة 
وال�شعاف اإىل مكان احلادث حيث قام امل�شعفون مبعاجلة رجلني من اآثار 

ا�شتن�شاق الدخان.
وا�شافت اأن ال�شرطة الربيطانية تتعامل مع احلريق باأنه م�شبوه وفتحت 
اأن  الأطفاء  اأكد فوج  التي تقف وراءه، فيما  حتقيقاً حوله ملعرفة اجلهات 
هذا  وي��اأت��ي  ال�شالمية  امل��در���ش��ة  مبنى  يف  طفيفة  اأ���ش��راراً  خّلف  احل��ري��ق 
ُي�شتخدم كم�شجد يف  اأي��ام على اح��راق مركز ا�شالمي  احل��ادث بعد ثالثة 
�شاحية مازويل هيل �شمال لندن، وفتحت �شرطة العا�شمة حتقيقاً ملعرفة 

ما اإذا كان ناجماً عن عمل متعمد بدوافع عن�شرية.
واأدى احلريق اإىل تدمري مبنى املركز ال�شالمي املكّون من طبقتني، قبل 

اأن تتمكن فرق الأطفاء من اخماده.

•• كابول-ا ف ب:

ط��ال��ب ال��رئ��ي�����س الف���غ���اين حميد 
كل  ك��اب��ول  بت�شليم  ام�����س  ك����رزاي 
القوات  ا�شرتهم  ال��ذي��ن  املعتقلني 
ا�شبوعني،  خ�����الل  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
ذل���ك  ع������دم حت���ق���ي���ق  ان  م���ع���ت���ربا 
�شي�شكل انتهاكا ل�شيادة افغان�شتان 
الرئا�شة  ب���ا����ش���م  ال���ن���اط���ق  وق������ال 
بيان  يف  في�شي  امي���ال  الف��غ��ان��ي��ة 
ال�شرى  ه��وؤلء  اعتقال  ان متديد 
�شي�شكل  الربيطانية  القوات  لدى 
انتهاكا لل�شيادة الوطنية الفغانية 
الثاين  ك���رزاي  وح��دد   . وقوانينها 
م���ن ح���زي���ران يونيو  وال��ع�����ش��ري��ن 

موعدا لنتهاء املهلة.
الربيطانية  ال����ق����وات  وحت���ت���ج���ز 
يف اف���غ���ان�������ش���ت���ان م���ن���ذ ا����ش���ه���ر يف 
قد  ع��ددا  با�شتيون  مع�شكر  قاعدة 
ي�شتبه  افغانيا  ت�شعني  اىل  ي�شل 
طالبان،  ح���رك���ة  م���ع  ب��ت��واط��ئ��ه��م 
ح�����ش��ب م��ع��ل��وم��ات ك�����ش��ف��ت��ه��ا البي 
الدفاع  وزارة  واك���دت���ه���ا  ���ش��ي  ب���ي 

الربيطانية.
الربيطانية  ال��دف��اع  وزارة  وك��ان��ت 
خالل  �شت�شتاأنف  لندن  ان  اعلنت 
ال�������ش���ه���ر اجل��������اري ع���م���ل���ي���ات نقل 
قواتها  ا�شرتهم  ال��ذي��ن  املعتقلني 
ال�شلطات  اىل  اف���غ���ان�������ش���ت���ان  يف 
وزير  وع��ل��ق  الفغانية  الق�شائية 
الدفاع الربيطاين فيليب هاموند 
املا�شي  نوفمرب  الثاين  ت�شرين  يف 
ع��م��ل��ي��ات ت�����ش��ل��ي��م ال�����ش��ج��ن��اء اىل 
خماوف  ب�شبب  الف��غ��اين  الق�شاء 
ال�شجون  يف  معاملتهم  ا���ش��اءة  من 

الفغانية.

�لأكو�دور ت�ستدعي 
�سفريتها يف لندن 

•• لندن-يو بي اأي:

ذكرت �شحيفة اندبندانت ام�س اأن 
الأكوادور ا�شتدعت �شفريتها لدى 
ف�شلها  ب�شبب  األ��نب،  اآن��ا  بريطانيا، 
موؤ�ش�س  جل����وء  ق�����ش��ي��ة  ان���ه���اء  يف 
اأ�شاجن  جوليان  ويكيليك�س  موقع 
ع��ام يف  ال��ذي يتح�شن منذ قرابة 

�شفارة الأكوادور و�شط لندن.
حكومة  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
جديداً  �شفرياً  �شتعنّي  الأك����وادور 
ال�شفرية  م���ن  ب�����دًل  ل���ن���دن  ل����دى 
األ���نب، وال��ت��ي ت���ردد ب���اأن العالقات 
اأ�شاجن  م��ن��ح  م��ن��ذ  ت���وت���رت  م��ع��ه��ا 
ال��ل��ج��وء، وت��ك��ل��ي��ف��ه مب��ه��م��ة و�شع 
احلكومة  م����ع  ل��ق�����ش��ي��ت��ه  ن���ه���اي���ة 

الربيطانية.
العا�شمة  يف  م�شدراً  اأن  وا�شافت 
اأن بالده  اأك��د  الأك���وادوري���ة، كيتو، 
اخلارجية  وزارة  اإىل  طلباً  ار�شلت 
تعيني  على  للموافقة  الربيطانية 
�شفري جديد يف لندن، بعد اأن تردد 
باأنها ت�شعى جاهدة للتفاو�س على 
حل بالرتا�شي لخراج اأ�شاجن من 
املتزايد  احباطها  ج��راء  �شفارتها 
ت����ق����دم يف  اأي  اح���������راز  ع������دم  م�����ن 

ق�شيته.
وك����ان����ت األ�������نب ع����ق����دت ال���ث���الث���اء 
املا�شي اجتماعاً يف لندن مع وزير 
الدولة الربيطاين ل�شوؤون اأمريكا 
ملناق�شة  �شواير،  هوغو  الالتينية، 

ق�شية اأ�شاجن.
وا�شارت ال�شحيفة اإىل اأن متحدثاً 
با�شم وزارة اخلارجية الربيطانية 
ا�شتدعاء  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��ق  رف�������س 
اأن  �شدد على  لكنه  األ��نب،  ال�شفرية 
بال�شعي  ملتزمة  امل��ت��ح��دة  اململكة 
دبلوما�شي  ح����ل  اإىل  ل��ل��ت��و���ش��ل 
لق�شية اأ�شاجن و�شمان اأن يتم اتباع 
قوانينها بهذا ال�شاأن، انطالقاً من 

التزامها بت�شليمه اإىل ال�شويد .

عملنا  اخلمي�س  هاموند  واو���ش��ح 
هوؤلء  لنقل  اك��ي��دة  و�شيلة  لنجد 
ب��������روان،  ����ش���ج���ن  اىل  امل���ع���ق���ت���ل���ني 
مو�شحا ان هذا العمل اجنز واكد 
ع���ن حقوق  ل��ل��دف��اع  م��ن��ظ��م��ات  ان 
الن�����ش��ان ق��دم��ت راأي����ا اي��ج��اب��ي��ا يف 
الدفاع  وزارة  وقالت  ب��روان  �شجن 
الربيطانية ان القوات الربيطانية 
ابقاء  ح���ق  اف��غ��ان�����ش��ت��ان مت��ل��ك  يف 
�شاعة،   96 ال�شجن  يف  م�شبوهني 
وهي مدة ميكن متديدها يف بع�س 

الظروف ال�شتثنائية .
ام�س  ك������رزاي  ت���وج���ه  الث����ن����اء  يف 
اىل ق��ط��ر لج�����راء م��ب��اح��ث��ات مع 
ال��ذي قد  البلد  ه��ذا  م�شوؤولني يف 
م�شتقبال  م��ف��او���ش��ات  ي�شت�شيف 
بني احلكومة الفغانية ومتمردين 

اعلن مكتب كرزاي يف بيان.
وك����ان ك�����رزاي رف�����س ���ش��اب��ق��ا فتح 
طالبان ملكتب يف قطر لنه تخوف 
من ابعاد حكومته من اتفاق �شالم 
والوليات  امل��ت��ط��رف��ني  ب��ني  ي���ربم 

املتحدة.
تلفزيونية  م��ق��اب��ل��ة  خ����الل  ل��ك��ن 
ل����دى زي���ارت���ه الخ�����رية ل��ق��ط��ر يف 
اذار-م��ار���س ق��ال ك��رزاي ان مكتبا 
�شيمهد  ال�����دوح�����ة  يف  ل���ط���ال���ب���ان 
مبا�شرة  لت���������ش����الت  ال����ط����ري����ق 
ال�شالم  ل��ع��م��ل��ي��ة  دف���ع���ا  وي���ع���ط���ي 
وت����واج����ه م��ف��او���ش��ات ����ش���الم عدة 
ذلك  يف  مبا  اطالقها  قبل  عقبات 
فيها  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  �شيمثل  م��ن 
يكون  ان  ع��ل��ى  ك������رزاي  وا�����ش����رار 

ممثلوه يف �شلب املباحثات.

من طالبان ومع الن�شحاب املقرر 
اي�شاف  ق���وة  ال��ق��ت��ال��ي��ة يف  ل��ل��ق��وات 
الطل�شي  ���ش��م��ال  حل��ل��ف  ال��ت��اب��ع��ة 
 2014 نهاية  يف  افغان�شتان  م��ن 
دع�����م ك��������رزاي م�����وؤخ�����را اق���رتاح���ا 
لتفتح حركة طالبان مكتبا لها يف 

الدوحة.
ات�شالت  املتمردون اجراء  ورف�س 
م��ب��ا���ش��رة م��ع ك����رزاي لن��ه��ا تعترب 
ان���ه دم��ي��ة ب��اي��دي وا���ش��ن��ط��ن التي 
���ش��دة احلكم  دع��م��ت و���ش��ول��ه اىل 
بعد التدخل الع�شكري الذي اطاح 

طالبان من ال�شلطة يف 2001.
وخ�����الل ال����زي����ارة ي��ل��ت��ق��ي ك����رزاي 
عملية  لبحث  قطريني  م�شوؤولني 
والعالقات  افغان�شتان  يف  ال�شالم 
ما  ح�شب  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  الثنائية 

مباحثات يف قطر حول عملية ال�شالم االأفغانية 

كرز�ي ميهل بريطانيا لإطالق معتقلني �أفغان 

وزير �سابق ميثل 
�أمام �لق�ساء �ل�سيني 

•• بكني-ا ف ب:

ال�شيني  �شكك احلديد  وزي��ر  مثل 
بتهمة  الق�شاء  ام��ام  ام�س  ال�شابق 
اول  ال�شلطة يف  وا�شتغالل  الف�شاد 
الرئي�س  عهد  يف  ك��ب��رية  حماكمة 

ال�شيني �شي جينبينغ.
ال��ت��ي يتهم بها  ال��وق��ائ��ع  وا���ش��رت 
�شبكة  ادارة  ب�����ش��ورة  جيجون  ليو 
�شكك احلديد ال�شينية التي كانت 
ت��ث��ري اعجاب  ال��ع��م��ل  ���ش��رع��ت��ه��ا يف 
ال�����ش��ي��ن��ي��ني والج�����ان�����ب. وذك����رت 
ان ليو  ت��امي��ز  غ��ل��وب��ال  ���ش��ح��ي��ف��ة 
ال��ذي ط��رد م��ن احل��زب ال�شيوعي 
ال�����ش��ي��ن��ي، اخ��ت��ل�����س ع��ل��ى م��ا يبدو 
عدة  عقود  قيمة  م��ن  باملئة  ارب��ع��ة 
وقعها. وا�شافت ان الوزير ال�شابق 
كانت له ع�شر ع�شيقات على القل 
بينهن ممثالت. وكان الرئي�س �شي 
الف�شاد  مكافحة  تعهد  جينبينغ 
احلكومة،  يف  امل�شتويات  ك��ل  على 
ت��ه��دد م�شتقيل  اآف����ة  ان���ه  م��ع��ت��ربا 

احلزب احلاكم الوحيد يف البالد.
وبعد ا�شهر من اقالة ليو، واجهت 
م�شكلة  احل����دي����د  ����ش���ك���ك  وزارة 
جديدة بعد حادث ت�شادم قطارين 
ا���ش��ف��ر ع��ن ���ش��ق��وط ارب��ع��ني قتيال 
2011 قرب  يوليو  23 مت��وز  يف 
وينجو وكان ال�شواأ يف البالد منذ 

.2008
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العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/161  جت كل - م ر- ب- ع ن

املغرب  مدعي عليه: حممد ح�شني مو�شى جنف  �شكراتي اجلن�شية:  مدعي/مرمي 
اجلن�شية:  واخرون  حممد   عبدالعاطي  �شعيد  ابراهيم،  حممد  ممدوح  البلو�شي 
المارات مو�شوع الدعوى: اخراج �شريك بن�شبة 25000 درهم من را�س مال ال�شركة       
ابراهيم،  حممد  ممدوح  البلو�شي  جنف  مو�شى  ح�شني  اعالنه/حممد  املطلوب 
�شعيد عبدالعاطي حممد اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
موعدا   2013/6/12 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/6/9   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/622  جت جز - م ر- ب- ع ن

مدعي/علي �شلطان �شعيد حممد الكويتي ووكيال عنه/ ه�شام ح�شن عبداهلل 
�شالح  را�شد  �شالح  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  م�شري  العربي/ 
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  ال�شام�شي 
اجلن�شية:  ال�شام�شي  �شالح  را�شد  �شالح  اعالنه/  املطلوب  درهم    50000
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/16 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
العني  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/6/9   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
             اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/200  عم جز - م ر- ب- ع ن

مدعي/عائ�شة بو�شهني اجلن�شية: املغرب  مدعي عليه: �شالون عيون رميا�س 
املطلوب  عمالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  لل�شيدات 
اعالنه/ �شالون عيون رميا�س لل�شيدات اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/6/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
6.00 م�شاًء امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/6/9   
قلم املحكمة العمالية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/238  عم جز - م ر- ب- ع ن

مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  احمد  م�شتاق  الدين  روكان  مدعي/حممد 
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  للحدادة  ح�شن  جا�شم  ور�شة  عليه: 
اجلن�شية:  للحدادة  ح�شن  جا�شم  اعالنه/ور�شة  املطلوب  عمالية   مطالبة 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/17 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  م�شاًء   6.00 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/6/9   
قلم املحكمة العمالية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  569/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الذهبي  احللم   : امل�شتاأنف 
مو�شوع  بنغالدي�س   اجلن�شية:  القا�شم  ابو  حممد  مياه  با�شو  عليه:حممد 
ال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف 5400 درهم + تذكرة ال�شفر  املطلوب اعالنه/
حممد با�شو مياه حممد ابو القا�شم اجلن�شية: بنغالدي�س العنوان: بالن�شر مبا 
ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/573 عم جز-م 
ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/16 لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي 
الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  579/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الخ�شر  الظل   : امل�شتاأنف 
عليه:حممد ا�شماعيل ليت نور احلق اجلن�شية: بنغالدي�س مو�شوع ال�شتئناف 
: ا�شتئناف على مبلغ احلكم على مازاد  1584 املطلوب اعالنه/حممد ا�شماعيل 
قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  بنغالدي�س   اجلن�شية:  احلق  نور  ليت 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/1086 عم جز-م ع-ب- اأظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/16 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
    اعالن بالن�سر 

امام  املنظورة  ايجارية  منازعات   )2013/1622( رقم  الق�شية  يف  تقرر 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية )اللجنة الثانية( واملرفوعة من املدعي/ 
عليها/موؤ�ش�شة/  املدعى  امل��زروع��ي-لع��الن  علي  خليفه  خلفان  ورث��ة 
فت�شينو كافيه وميثلها مالكها/ �شيف عبيد خليفه �شيف اخليلي جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 يف ال�شاعة 6.00 م�شاًء يف مقر اللجنة 
نهيان- بجانب  اآل  الدفاع- منطقة مع�شكر  �شارع  ابوظبي-  الكائن يف 

�شندوق الزواج فيال رقم 2.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/743 ح  نف�س- م ر-ب- اأظ

اىل املدعى عليها/ عمر عبداهلل احمد العبداهلل- المارات اجلن�شية- العنوان: بالن�شر   - نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 3/يونيو/2013 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة اعاله مبثابة احل�شوري ل�شالح 
نوال عبداهلل �شعيد �شامل- مبا يلي: تطليق املدعية نوال عبداهلل �شعيد �شامل من زوجها املدعى عليه عمر 
عبداهلل احمد العبد اهلل طلقة بائنة لل�شرر ل حتل له ال باذنها وبعقد ومهر جديدين، وي�شند الطالق حلني 
�شريورة احلكم باتا. وعلى املدعية اح�شاء عدتها على الوجه ال�شرعي من تاريخ ال�شناد. 2- الزام املدعى 
عليه بان يوؤدي للمدعية موؤخر مهرها مبلغ وقدره 30000 درهم اعتبارا من تاريخ �شريورة حكم التطليق 
باتا. 3- الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة زوجية مبلغ 1000  درهم ت�شري �شهريا اعتبارا من تاريخ 
املطالبة الق�شائية يف 2012/5/16 وحلني �شريورة حكم التطليق باتا. 4- اثبات حق املدعية يف ح�شانة ابنها 
) را�شد عمر عبداهلل احمد العبداهلل( 5- الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة ابنهما را�شد مبلغ وقدره 
1000 درهم �شاملة مبا فيها اجرة م�شكن احل�شانة ت�شري �شهريا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 
2012/5/16م 6- يتحمل املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف وترف�س باقي الطلبات. حكما قابل لال�شتئناف 

خالل الجل  املقرر قانونا.    �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/3م.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/916 ت  اجر -م ر- ت- اأظ)
املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  يون�س  حممد  يو�شف  حممد  التنفيذ/  طالب 
المارات    اجلن�شية:  اجلديدة  ال�شيارات  غيار  لقطع  البي�س  البيت   : �شده 
اجلن�شية:  ال�شيارات اجلديدة  غيار  لقطع  البي�س  البيت  اعالنه:  املطلوب 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم - وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2013/7/17 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 القلم اليجاري                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/735 ت  اجر -م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ حممد �شبيب  حممد هالل اجلن�شية: المارات املنفذ �شده 
: موؤ�ش�شة نيرتوجني للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:  
موؤ�ش�شة نيرتوجني للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم - وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/7/8 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/290 ت  جتر -م ر- ت- اأظ)
المارات     اجلن�شية:  ع  م  �س  للتكافل  الوطنية  ابوظبي  �شركة  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده :موؤ�ش�شة الق�شي للخر�شانه اجلاهزة اجلن�شية: المارات    املطلوب 
بالن�شر  عنوانه:  باك�شتان    اجلن�شية:  نواز خان  امري  احمد  �شكيل   اعالنه:  
الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  مبا 
رقم 2011/1739 جت كل- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/6/23
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الثانية 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/311 ت  عام -م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ �شركة ان اف تي اخ�شائيون بالروافع الربجية ذ.م.م اجلن�شية: 
اجلن�شية:  ذ.م.م  بناء  الماراتية  الملانية  :ال�شركة  �شده  املنفذ  المارات 
اجلن�شية:  ذ.م.م  بناء  الماراتية  الملانية  ال�شركة  اعالنه:  املطلوب  المارات 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/454 مد كل- م ر- ب- اأظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/7/4 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/803 ت  جتر -م ر- ت- اأظ)
 : �شده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�شية:  علي  قريان  قدو�س  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطلوب  بنغالدي�س  اجلن�شية:  هولدير  مياه  �شان  �شليم  حممد 
حممد �شليم �شان مياه هولدير اجلن�شية: بنغالدي�س عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الحد  يوم  لنظره جل�شة  اأظ وحدد  م ت- ب-  2012/1477 جت جز- 
2013/6/30 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ -ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 القلم التجاري                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
             اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/401  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  اللكرتونية  لالجهزة  مدعي/الدولية 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  م�شر   اجلن�شية:  حممد  زكي  علي  هبه  عليه: 
املطلوب اعالنه/ هبه علي زكي حممد اجلن�شية:  بقيمة 4450 درهم  مالية 
م�شر عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/24 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
             اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/520  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/الدولية لالجهزة اللكرتونية ذ.م.م اجلن�شية: المارات مدعي عليه: 
ب�شرى خلفان م�شبح الثمريي اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
الثمريي  م�شبح  خلفان  ب�شرى  اعالنه/  املطلوب  درهم   6750 بقيمة  مالية 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/4
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
             اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/521  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/الدولية لالجهزة اللكرتونية ذ.م.م اجلن�شية: المارات مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  املن�شوري  را�شد  مبارك  را�شد  رفيعه 
مطالبة مالية   7650 درهم املطلوب اعالنه/رفيعه را�شد مبارك را�شد املن�شوري 
اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/6/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/433   

 �شد  : م�شاريع توام املتحدة   العنوان: ال�شناعية - �شارع 2- بناية 2 خلف جمعة 
املاجد ت: 037214273 -0506234273 نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/5/13م 
اع��اله ل�شالح /  بالرقم  املذكورة  الدعوى  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
املحكمة مبثابة احل�شوري: يف مادة  العامة حكمت  موؤ�ش�شة خوري للحدادة 
جتارية: بالزام ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 17.250 درهم ) �شبعة 
الف ومائتان وخم�شون درهم( وامل�شاريف.   حكما قابال لال�شتئناف  ع�شرة 
خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة 2013/5/15

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/453 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- نور ال�شم�س خلدمات هند�شة ال�شفن جمهول  حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شيد اهلل �شاه امال باد�شاه   قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6493 ( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�شافة اىل مبلغ 
65 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  ومبلغ 335 درهم ر�شوم ل�شالح املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
    اعالن  يف رقم   2013/237 بالن�سر

املدعى : موؤ�ش�شة الربوج اخل�شراء لدارة العقارات وال�شيانة العامة 
وكيال عنها/ عبدالكرمي علي عبدالكرمي    املطلوب اعالنه: �شركة 
العنوان:  يو�شف  �شادق  علي  علي  وميثلها  التجارية  اجلزيرة  ا�شد 
بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد يوم الثنني 
باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا  لنظرها  م��وع��دا   2013/6/17 امل��واف��ق 
يف  الكائنة  اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�شاعة 

العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/95 ت  عمل -م ر- ت- ع ن)
طالب التنفيذ/ حممد اف�شر �شاحب جان اجلن�شية: افغان�شتان املنفذ �شده 
: �شركة الديار الهند�شية اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه:�شركة الديار 
الهند�شية اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/928 عم جز- م 
موعدا   2013/6/20 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع  ب-  ر- 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -العني 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/184 ت  عمل -م ر- ت- ع ن)
طالب التنفيذ/ خالد حبيب حممد اجلن�شية: باك�شتان املنفذ �شده : خمازن 
العامة  �شاعد  اعالنه:خمازن  املطلوب  المارات   اجلن�شية:  العامة  �شاعد 
اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ن  ع  �س-  ر-  م   - عمايل   2013/80 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند 
طلب  لنظر  موعدا   2013/6/12 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
-العني  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/154م بالن�سر

اىل املدعي عليه: �شركة �شوق الفريج  نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/6/3 قد حكمت عليك هذه 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ حمامه �شيف حممد املزروعي  حكمت اللجنة 
غيابيا: حكمت اللجنة علنيا غيابيا: باخالء املدعى عليها/�شركة �شوق الفريج من العني املوؤجرة 
الطابق الر�شي والطابق حتت الر�شي يف بناية املدعية رقم 113 مبنطقة و�شط املدينة حي 
ال�شالمة ق�شمية رقم 113- 114- 10-18( وت�شليمها للمدعي خالية من ال�شواغل  وال�شخا�س 
مع تقدميها ما يفيد براءة ذمتها عنها من اجلهات املخت�شة ، كما الزمتها بان توؤدي للمدعية 
الجرة املرت�شدة بذمتها عن الفرتة من تاريخ 2012/3/10 وحتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 
مبلغ 524.000 درهما �شنويا مع الفائدة القانونية 5%  لل�شنة الواحدة، ورف�س ما عدا ذلك من 
والزمتها  يكن  مل  كاأن  م�شتعجلة  ق�شايا   2013/114 رقم  التحفظي  احلجز  وباعتبار  طلبات، 
بامل�شاريف. يكون احلكم ال�شادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف درهم. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/9م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/409 جتاري جزئي  

انه  نعلمك  بالن�شر  ال��ع��ن��وان  خ�شر  علي  حم��م��ود  �شهيل  عليه/  امل��ح��ك��وم  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/5/30م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�شالح / مو�شى عي�شى حممود بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة 
احل�شوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 4.230 درهم ) 
بامل�شروفات وبرف�س ما  اربعة الف ومائتان وثالثون درهم( والزامه كذلك 
عدا ذلك من طلبات.   �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/6/4  
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا 

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

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  623/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  الذهبي  احللم   : امل�شتاأنف 
عليه:جوتام �شاركار با�شوديف �شاركار اجلن�شية: بنغالدي�س مو�شوع ال�شتئناف 
�شفر    + جواز  �شفر  درهم ما عدا تذكرة  املبلغ كامال15300  الغاء احلكم يف   :
بنغالدي�س       اجلن�شية:  �شاركار  با�شوديف  �شاركار  اعالنه/جوتام  املطلوب 
الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر  العنوان: 
املوافق  الحد  يوم  لنظره جل�شة  اأظ وحدد  ع-ب-  رقم 2013/574 عم جز-م 
الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/6/16
الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد 

اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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•• راأ�س اخليمة-الفجر :

دورة �شقر  ف��ع��ال��ي��ات  لتنظيم  و���ش��اق  ق���دم  ع��ل��ى  ال���ش��ت��ع��دادات  ب����داأت 
الرم�شانية 24 لكرة القدم وال�شنوكر التي تنظمها �شرطة راأ�س اخليمة 
يف نادي �شباط ال�شرطة ومت العالن عن فتح الباب للجهات امل�شاركة 
اعتبارا من اأم�س. تراأ�س العميد حممد النوبي حممد نائب قائد عام 
ال�شرطة رئي�س جمل�س اإدارة نادي �شباط ال�شرطة الإجتماع الأول يف 
الرم�شانية  �شقر  دورة  فعاليات  لتنظيم  اجلارية  ال�شتعدادات  اط��ار 

24 لكرة القدم وال�شنوكر، بح�شور اأع�شاء جمل�س الإدارة. 
مثنياً  احل�����ش��ور  بجميع  ال��ن��وب��ي  العميد  رح��ب  الإج��ت��م��اع  ب��داي��ة  ويف 

اللواء  العام  القائد  التوجيهات  تنفيذ  واإخال�شهم  الدوؤوبة  جهودهم 
ال�شيخ طالب بن �شقر القا�شمي قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة الهادفة 
لإظهار كافة الفعاليات والأن�شطة ل�شرطة راأ�س اخليمة بال�شكل الالئق 
واملطلوب على اأكمل وجه وموؤكداً مدى حر�س قائد عام �شرطة راأ�س 
اخليمة على ت�شخري كافة اإمكانات النجاح للبطولة على مدار الأعوام 
املا�شية، مما اأك�شبها خ�شو�شية التميز يف جوانبها كافة بف�شل اجلهود 

التي يبذلها اجلميع، تطلعاً لبطولة مثالية التنظيم وامل�شاركة. 
يف  الراغبني  ت�شجيل  بدء  عن  الإجتماع  خالل  النوبي  العميد  واأعلن 
2013م  لعام  يونيو   9 امل��واف��ق  الأح��د  اعتبارا من  ب��ال��دورة  امل�شاركة 
لفئة ال�شباب مواليد 93 حيث يت�شمن 20 فريقاً ومت اعتماد ت�شكيل 

اللجنة املنظمة للدورة برئا�شة العقيد حممد املطوع والعقيد حممد 
عبداهلل  فهد  الرائد  كل من:  وع�شوية  ال�شنوكر،  رئي�س جلنة  ع�شكر 
النقيب  العو�شي،  اأحمد  النقيب  النقبي،  ح�شن  خالد  النقيب  جمعة، 
ح�شني مراد، املالزم زيد الرحبي ، املالزم را�شد ربيعة، املالزم حممد 
عبيد اخلياط، امل�شاعد اأول معت�شم عثمان، و حممد �شمري عبد اهلل، 
الدورة  ب��اأن  النوبي  وق��ال    . اأبوالفتوح  اأحمد، و حممد  �شرار  ر�شا  و 
التي �شت�شهد اإقباًل كبرياً من امل�شاركني واجلماهري ملتابعة فعالياتها 
�شتنطلق  اجل��دي��دة  ال���دورة  ان  اىل  �شنويا،م�شريا  يتم  ك��ان  ما  بح�شب 
ال�شهر الكرمي،  ال�شاد�س والع�شرين من  الثاين من رم�شان وحتى  يف 

و�شتقام املباريات بال�شالة املغلقة بنادي ال�شباط .

تنطلق يف الثاين من رم�شان 

بدء ت�سجيل �لفرق �لر�غبة يف خو�س مناف�سات �سقر �لرم�سانية لكرة �لقدم 24

توج املوؤمتر العاملي الرابع خليول ال�شباقات العربية الأ�شيلة 
اأقيم يف مدينة تولوز بفرن�شا بتوجيهات وحتت رعاية  الذي 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو 
ال����وزراء وزي���ر ���ش��وؤون الرئا�شة خ��الل ال��ف��رتة م��ن 6 ايل 8 
اأم�س الول مبجموعة من التو�شيات  اأعماله  يونيو اجلارى 
علي  العربي  باخليل  الرقي  اإيل  جميعها  تهدف  واملقرتحات 
ال��ع��م��وم وخ��ي��ول ال�����ش��ب��اق��ات ع��ل��ي وج���ه اخل�����ش��و���س و�شتعلن 
خ���الل م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي لح���ق ب��ع��د اع��ت��م��اده��ا م���ن اللجنة 
بالت�شويق  خا�شا  الأخ��رية  اجلل�شة  مو�شوع  وك��ان  املخت�شة. 
�شعيد  م���ب���ارك  اجل��ل�����ش��ة  واأدار  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ج���ذب  وك��ي��ف��ي��ة 
حامد  اآل  خ���ادم  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ  فيها  و���ش��ارك  ال��ه��اج��ري 
ومطر اليبهوين من الإمارات وا�شتعر�س املتحدثون امل�شاكل 
احللول  اإي��ج��اد  وكيفية  اخليل  �شباقات  ت�شويق  ت��واج��ه  التي 
اأن  على  الإجماع  وك��ان  املقرتحات  العديد من  لها ومت طرح 
امل�شتثمرين  ج��ذب  دور مهم يف  لها  املختلفة  الإع��الم  و�شائل 
بتوجيهات  املهرجان  تنظيم  وياأتي   . الريا�شات  تلك  دعم  يف 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو 
مهرجان  اإ�شرتاتيجية  �شمن  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
بن  زاي��د  ال�شيخ  تعاىل  ب��اإذن اهلل  له  املغفور  كاأ�س  �شموه على 
فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  ال��ع��امل  وب��ط��ول��ة  نهيان  اآل  �شلطان 
بنت مبارك لل�شيدات افهار واملوؤمتر العاملي الرابع ل�شباقات 
وموؤمتر  �شتد  الوثبة  وكاأ�س   2013 تولوز  العربية  اخليول 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لتطوير وتنمية مهارات الفر�شان 
بالتن�شيق  لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  املهرجان  وينظم   . اير�س 
الإمارات  هيئة  مع  وبالتعاون  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  مع 
ل�شباق اخليل والحتاد الدويل خليول ال�شباق العربية اإفهار 

العامة  الهيئة  وب��دع��م  الأ�شيلة  العربية  اخل��ي��ول  وجمعية 
لرعاية ال�شباب والريا�شة والناقل طريان الإمارات وبرعاية 
�شركة اأبوظبي لال�شتثمار واأرابتك القاب�شة واأريج الأمريات 
والرا�شد لال�شتثمار و�شركة العواين والحتاد الن�شائي العام 
املراأة واأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة  وجلنة ريا�شة 
التي  الكبرية  اجل��ه��ود  ملوا�شلة  املهرجان  وي��ه��دف  الن�شائية 
اإطار  يف  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  بذلها 
�شون الرتاث والتقاليد والهتمام بالريا�شات الرتاثية ويف 
مقدمتها ريا�شة الفرو�شية اإىل جانب تعريف �شعوب العامل 
الرتاث  وعراقة  الأ�شيلة  العربية  اخليول  باأهمية  واملهتمني 
للخيول  الأ�شيلة  ال�شاللت  اأه��م  على  واحل��ف��اظ  الإم��ارات��ي 
يف  العربي  اخليل  �شاأن  واإع��الء  العربية  اجلزيرة  يف  العربية 
�شمو  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  واأقامت  له.  والرتويج  العامل 
العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ 
الأ���ش��ي��ل��ة ح��ف��ال ل�����ش��ي��وف امل��ه��رج��ان وامل�����ش��ارك��ني يف اأعمال 
اأعماله  اختتم  وال��ذي  العربي  ال�شباق  الرابع خليول  املوؤمتر 
اأيام من النقا�شات حول  مبدينة تولوز الفرن�شية بعد ثالثة 
م�شاكل وه��م��وم اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي ح��ول اأرج����اء ال��ع��امل. ح�شر 
احلفل الذي اقيم يف متحف دي اوغ�شتني الفرن�شي ال�شهري 
يف تولوز جمموعة من �شفراء الدولة باأوروبا �شعادة ال�شفري 
حممد مري عبد اهلل الرئي�شي �شفري الدولة لدى اجلمهورية 
الفرن�شية و�شعادة عبدالرحمن غامن املطيوعي �شفري الدولة 
املزروعي  �شامل  حامد  �شليمان  و�شعادة  املتحدة  اململكة  لدى 
رئي�س بعثة الدولة لدى الحتاد الأوروبي �شفري الدولة لدى 
اململكة البلجيكية و�شعادة عا�شم مريزا علي اآل رحمة �شفري 
اأحمد  نا�شر  �شقر  و�شعادة  بولندا  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 

و�شعادة جمعة مبارك  الربتغال  الدولة لدى  �شفري  الري�شي 
الإحتادية  اأمل��ان��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى  ال��دول��ة  �شفري  اجلنيبي 
ومبارك املهريي مدير عام هيئة ابوظبي لل�شياحة والثقافة 
وبح�شور حممد احمد املحمود عميد �شفراء المارات ومطر 
اليبهوين ع�شو جمل�س ادارة جمل�س ابوظبي الريا�شي. وقام 
حممد مري الرئي�شي ومبارك املهريي بتكرمي �شركاء النجاح 
وجميع من ا�شهم يف جناح املهرجان باإهداء دروع تذكارية ايل 
العربية  اخليول  �شباقات  بطل  ال�شايل  ولإ�شطبل  ال�شفراء 
ال�شيخ  قام  كما  والإعالميني.  �شتد  الوثبة  واأبطال  الأ�شيلة 
حامد بن خادم ال حامد نيابة عن املربني باهداء درع تذكاري 
اجلائزة  وت�شلم  نهيان  ال  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ايل 
�شتد  الوثبة  كا�س  جوائز  رفع  وتقرر  الرئي�شي.  مري  حممد 
املخ�ش�شة ملالك ال�شطبالت اخلا�شة ايل 70 الف درهم لكل 
�شباق اعتبارا من املو�شم اجلديد والذي يتالف من 15 �شباقا 
�شباقات   4 ايل  بالإ�شافة  للفرو�شية  ابوظبي  نادي  مب�شمار 
و�شهد  للفرو�شية.  ال��ع��ني  ن���ادي  ي�شت�شيفها  ���ش��وف  ج��دي��دة 
الأ�شيلة  العربية  للخيول  العاملي  املوؤمتر  ت�شليم علم  احلفل 
حيث مت الك�شف عن اقامة الن�شخة اخلام�شة من املوؤمتر يف 
لندن باململكة املتحدة وقد ت�شلم عبدالرحمن املطيوعي علم 
فرن�شا  لدي  الدولة  �شفري  الرئي�شي  املوؤمتر من حممد مري 
ومبارك املهريي مدير عام هيئة ابوظبي لل�شياحة والثقافة يف 
اإ�شارة اإىل انتقال الراية واحلدث العاملي من فرن�شا ايل اململكة 
املتحدة. ومن جانبه قال حممد مري الرئي�شي �شفري الدولة 
لدي فرن�شا : يطيب يل التوجه بجزيل �شكري وتقديري اإيل 
قيادتنا الر�شيدة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وايل اأخيه �شاحب ال�شمو 

الدولة رئي�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن 
�شمو  اأول  الفريق  رع��اه اهلل وايل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة وايل �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة على 
جهودهم احلثيثة يف اإعالء �شان اجلواد العربي. وا�شاد بالدور 
اآل  زايد  ال�شيخ من�شور بن  �شمو  لعبه مهرجان  الذي  الكبري 
نهيان يف اإعالء �شاأن اجلواد العربي كما ثمن مبادرة اأم الإمارات 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
الرئي�س الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س الأعلى 
العامل  بطولة  �شباق  اط��الق  خ��الل  من  والطفولة  لالأمومة 
لل�شيدات افهار الذي يحمل ا�شم �شموها م�شريا اإىل اأن دللة 
هذا احلدث اجلديد كبرية يف معانيها وعميقة يف اأثرها حيث 
ت�شع املراأة على طريق جديد من طرق التفوق واإثبات الذات 
اآل نهيان هذه الإ�شافة  �شاكرا ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
ومن  القريب.  مردودها  لها  �شيكون  والتي  للمهرجان  املهمة 
جانبه رحب مبارك املهريي مدير عام هيئة ابوظبي لل�شياحة 
والثقافة ب�شيوف احلفل موؤكدا باأن فكرة �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد ال نهيان يف اإقامة املهرجان العاملي للخيول العربية 
الأ�شيلة  العربية  اخليول  ل�شباقات  العاملي  واملوؤمتر  الأ�شيلة 
جت�شد امل�شي قدما على نهج املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان يف ت�شجيع اإقتناء وتربية اخليول العربية الأ�شيلة . 
واأ�شاف باإن �شباقات اخليول العربية الأ�شيلة جزء ل يتجزاأ 
من الثقافة والرتاث العربي الأ�شيل موؤكدا على اإن ال�شبغة 
املوؤمتر جاءت تعبريا عن روؤى وتوجيهات �شمو  العاملية لهذا 
اأ�شبحت اليوم حقيقة  اآل نهيان وقد  ال�شيخ من�شور بن زايد 

ت��اري��خ وت����راث �شباقات  امل��وؤمت��ر ب��ح��ث يف  ا���ش��ار ان  ق��ائ��م��ة. و 
التاريخية والدور احلايل  البداية واخللفية  العربية  اخليول 
الذي تلعبه �شباقات اخليول العربية يف الرتاث العربي وكيفية 
جانب  اإىل  الثقايف  املفهوم  يف  العربية  اخليول  �شباقات  تاأثري 
كيفية النت�شار وترك ب�شمة قوية على تربية اخليول العربية 
وزيادة الوعي لالرتقاء بهذه الريا�شة العريقة نحو الأف�شل. 
ال�شيخ  �شمو  ومن جانبها رحبت لرا �شوايا مديرة مهرجان 
الوفود  باع�شاء  العربية  للخيول  نهيان  ال  زاي��د  بن  من�شور 
العربية  ال�شباق  خل��ي��ول  ال��راب��ع  العاملي  امل��وؤمت��ر  يف  امل�شاركة 
تولو 2013 بفرن�شا وقالت ان املوؤمتر العاملي الرابع خليول 
ال�شباق العربية فتح الآفاق امام منو وتطور �شباقات اخليول 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  روؤي���ة  ويحقق  امل��ج��الت  ك��ل  يف  العربية 
�شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الرئا�شة لتقدمي منوذج يت�شمن �شريحة من التقاليد العربية 
خليول  العاملي  امل��وؤمت��ر  ان  واأ���ش��اف��ت  ال��وج��دان  يف  املرت�شخة 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  ينظمه  ال��ذي  العربية  ال�شباق 
ومميزا  ف��ري��دا  حدثا  يعد  العربية  للخيول  العاملي  زاي��د  ب��ن 
علي امل�شتويني املحلي والعاملي ليخدم �شناعة اخليول العربية 
املوجه  للدعم  بال�شكر  وتقدمت  العريق.  التاريخي  برتاثها 
واملقدم من اأم الإمارات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك حيث 
يف  ال�شيدات  ل�شباق  ال��ع��امل  عا�شمة  ال��ي��وم  ابوظبي  ا�شبحت 
اخليول العربية وجند دائما ان نهائي بطولة العامل ت�شب يف 
ابوظبي وثمنت دور �شمو ال�شيخة فاطمة وتوجهاتها ودعمها 
اليوم بن�شبة كبرية  اأ�شبحت م�شاركتها  امل�شتمر للمراأة والتي 
بني بطالت العامل الفار�شات يف هذه البطولة لأنها تعد اغلي 

بطولة يف العامل.

نائب  ال��ط��اي��ر  م��ط��ر  ���ش��ع��ادة  ا�شتقبل 
�شونغ  الريا�شي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س 
الكورية  اإن�شيون  مدينة  عمدة  يونغ 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س  اجل��ن��وب��ي��ة 
التي  ال�17  الآ�شيوية  الألعاب  ل��دورة 
�شبتمرب   19 من  املدينة  ت�شت�شيفها 
يف  مت  حيث   ،2014 اأك��ت��وب��ر   4 اإىل 
ا���ش��ت��ع��را���س اجل���وان���ب التي  ال��ل��ق��اء 
دولة  يف  ال��ري��ا���ش��ي  ب��ال��ق��ط��اع  تتعلق 
امل��ت��ح��دة و كوريا  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 

ودورة اللعاب الآ�شيوية املقبلة. 
اختيار  اأن  الطاير  مطر  �شعادة  واأك��د 
من  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
الألعاب  ل���دورة  املنظمة  اللجنة  قبل 
الآ�شيوية، لتكون واحدة من حمطات 

احل��م��ل��ة ال��رتوي��ج��ي��ة ل��ل��ح��دث يبعث 
العمل  وي�����وؤك�����د  وال���������ش����رور  ال���ف���خ���ر 
حتتلها  التي  الكبرية  واملكانة  الكبري 
الأ�شعدة  ك��اف��ة  على  الغالية  دول��ت��ن��ا 
القت�شادية  امل���ج���الت  خمتلف  يف  و 
جانب  اإىل  وال��ري��ا���ش��ي��ة  وال�شياحية 
ك��ون��ه��ا م��ن��ربا ل��ل��ت��وا���ش��ل م��ع العامل 
مع  تربطها  التي  املتميزة  والعالقات 

الحتادات الريا�شية الدولية.
واأ������ش�����اد ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س دبي 
ك��وري��ا اجلنوبية  ب��ق��درات  ال��ري��ا���ش��ي 
اإن�شيون  ومدينة  عموما  التنظيمية 
ع��ل��ى وج����ه اخل�����ش��و���س، ح��ي��ث �شبق 
الفعاليات  من  العديد  ا�شت�شافة  لها 
ال��ك��ربى مب��ا يف ذل��ك عدد  الريا�شية 

من مباريات كاأ�س العامل لكرة القدم 
البطولة  وا���ش��ت�����ش��اف��ت   2002 ع���ام 
الآ�شيوية لألعاب القوى عام 2005، 
الإمكانيات  ك���اف���ة  ت�����ش��خ��ري  م���وؤك���دا 
الإم���ارات���ي���ة ل��ت��وف��ري ال���دع���م ال����الزم 

لإجناح احلدث القاري.
وع������رب �����ش����ع����ادة م���ط���ر ال����ط����اي����ر عن 
املنظمة  ل��ل��ج��ن��ة  ال���ك���ب���ري  ت���ق���دي���ره 
فار�شتنا  ت��ع��ي��ني  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ل��ل��ح��دث 
ال�����ش��ي��خ��ة ل��ط��ي��ف��ة ب���ن���ت اأح����م����د اآل 
مكتوم �شفرية للنوايا احل�شنة لدورة 
امل��ق��ب��ل��ة، وذلك  الأل����ع����اب الآ����ش���ي���وي���ة 
والريا�شي  الن�شاين  لدورها  تقديرا 
اإل���ي���ه���ا يف  ب��ع��د اأن خ��ط��ف��ت الأن����ظ����ار 
ال�شينية  ب��غ��وان��زو  ال�شابقة  ال����دورة 

مناف�شات  ف�شية  باإحرازها   ،2010
يف  وتاألقها  للفرو�شية،  احلواجز  قفز 
امل�شابقة التاأهيلية بقطر يف 2007.

ي��ون��غ عمدة  �شونغ  اأع���رب  م��ن جانبه 
ال��ك��وري��ة اجلنوبية  اإن�����ش��ي��ون  م��دي��ن��ة 
ورئي�س اللجنة املنظمة لدورة الألعاب 
الآ�شيوية، عن تقديره للدور الريادي 
لدولة الإمارات العربية عموما ودبي 
ع��ل��ى وج����ه اخل�����ش��و���س ال��ت��ي ت�شهد 
القت�شادية  امل��ج��الت  يف  كبرية  نقلة 
حتتية  لبنية  وامتالكها  واحل��ي��وي��ة، 
متطورة مكنتها من ا�شت�شافة كربى 
ال�شنوات  يف  ال���دول���ي���ة  ال���ب���ط���ولت 
املا�شية يف خمتلف الألعاب الريا�شية، 
مبا و�شعها مب�شاف الدول الرئي�شية 

الريا�شي  ال��ت��ط��ور  حتقيق  جم��ال  يف 
املن�شود على �شعيد القارة الآ�شيوية.

اخ���ت���ي���ار دول����ة  اأن  ي����ون����غ  اأك�������د  ك���م���ا 
للرتويج  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
لدورة الألعاب الآ�شيوية، جاء ملا مل�شته 
الدولة  ح��ر���س  م��ن  املنظمة  اللجنة 
على تطوير القطاع الريا�شي ولكونها 
اأ�شبحت ملتقى العامل وللدور الكبري 
ال��دويل يف  ال��ذي تلعبه على امل�شتوى 

جميع املجالت .
باملن�شاآت  اإع����ج����اب����ه  ي���ون���غ  واأب���������دى 
ال���ت���ي تزخر  ال���ري���ا����ش���ي���ة احل���دي���ث���ة 
ب��ه��ا ال��دول��ة ع��م��وم��ا ودب���ي ع��ل��ى وجه 
جممع  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  اخل�������ش���و����س 
حمدان بن حممد بن را�شد الريا�شي 

العامل  ب��ط��ول��ة  �شي�شت�شيف  ال����ذي 
للنا�شئني لل�شباحة يف �شهر اأغ�شط�س 
الطائرة  لكرة  اآ�شيا  بطولة  ثم  املقبل 
�شبتمرب  ����ش���ه���ري  خ�����الل  ل���ل���رج���ال 
واأكتوبر املقبلني مب�شاركة قيا�شية يف 
ا�شت�شاف  اأن  بعد   ، البطولتني  كالل 

ال��ع��دي��د من  ال�شابقة  ال��ف��رتة  خ��الل 
بطولة  اب�����رزه�����ا  وم������ن  ال����ب����ط����ولت 
العامل لل�شباحة وبطولة اآٍيا لل�شباحة 
وجولت �شمن كاأ�س العامل لل�شباحة 

والغط�س.
وح�����ش��ر ال��ل��ق��اء ك���ل م����ن: ���ش��ع��ادة د. 

اأحمد ال�شريف اأمني عام جمل�س دبي 
���ش��ع��ادة حم��م��د الكمايل  ال��ري��ا���ش��ي و 
الوطنية  الأوملبية  اللجنة  ع��ام  اأم��ني 
دبي  ملجل�س  التنفيذي  املكتب  وع�شو 
ال��ري��ا���ش��ي ، ك��م��ا مت ت���ب���ادل ال����دروع 

التذكارية بني الطرفني.

•• اثينا-احتاد الريا�ضة للجميع:

ان�����ش��م الم���ارات���ي ال��دك��ت��ور اح��م��د ال�����ش��ري��ف اىل 
للريا�شة  ال��دويل  الحت��اد  ادارة  جمل�س  ع�شوية 
ال�شيوية  ال��ق��ارة  ع��ن  للرئي�س  ك��ن��ائ��ب  للجميع 
ب���ت���زك���ي���ة م����ن رئ���ي�������س الحت��������اد ع��ي�����ش��ى حممد 
اع�����ش��اء جمل�س  م��واف��ق��ة جميع  و  ع��ب��دال��رح��ي��م 

الدارة .

جاء ذلك يف الجتماع الثاين ملجل�س ادارة الحتاد 
اجلديدة  دورت����ه  يف  للجميع  ل��ل��ري��ا���ش��ة  ال����دويل 
عقد  ال��ذي  و  عبدالرحيم  عي�شى حممد  برئا�شة 
بالعا�شمة اليونانية اثينا يومي اجلمعة و ال�شبت 
املا�شيني بح�شور المني العام لالحتاد الدكتور 
و  ال�شبيعي  م�شعل  وال��ك��وي��ت��ي  ال�شيباين  ط���ارق 
الماراتي �شعيد العاجل و امل�شري الدكتور فاروق 
واليونانيني  زورب���ا  اردل  وال��رتك��ي  ع��ب��دال��وه��اب 

بيكو�س وايونا والقرب�شية ايف وال�شربي فيلزار 
الكامريوين  و  ا���ش��ك��اين  والي���ط���ايل  دي��ري��ك��ت�����س 

ابراهيم طالبا .
حممد  عي�شى  الرئي�س  رح��ب  الجتماع  بداية  يف 
ع��ب��دال��رج��ي��م ب��احل�����ش��ور وق����دم ال�����ش��ك��ر اجلزيل 
على  للجميع  ل��ل��ري��ا���ش��ة  ال��ي��ون��اين  الحت����اد  اىل 
املتقن لحت�شان هذا  التنظيم  و  ال�شيافة  ح�شن 
البنود  مناق�شة  يف  املجتمعون  ب��دا  ث��م  الجتماع 
مت  ان  بعد  الجتماع  اعمال  ج��دول  على  املدرجة 
ك���ان قد  ال���ذي  اع��ت��م��اد حم�شر الج��ت��م��اع الول 
عقد يف البحرين خالل دي�شمري املا�شي و الذي 
مت خالله اعادة انتخاب رئي�س الحتاد البحريني 
عبدالرحيم  حم��م��د  عي�شى  للجميع  للريا�شة 
رئ��ي�����ش��ا ل���الحت���اد ال�����دويل ل���ل���دورة ال��ث��ان��ي��ة على 

التوايل .
وبعد نهاية اجلل�شة اخلتامية او�شح المني العام 
الدكتور طارق ال�شيباين بان الجتماع كان مثمرا 
ومميزا حيث ات�شم باملناق�شة املو�شوعية وتو�شل 
اب���رزه���ا اعتماد  ال���ق���رارات م��ن  ال��ع��دي��د م��ن  اىل 
وما  ال��ق��ادم��ت��ني  لل�شنتني  الحت�����اد  ع��م��ل  خ��ط��ة 
تت�شمنه من برامج تدريبية لالدارين و املدربني 
العالقة  ذات  الن�شطة  و  للفعاليات  ب��ال���ش��اف��ة 

بتفعيل مفاهيم و قيم  الريا�شة للجميع .
وا�شاف ال�شيباين بان هذه الربامج و الفعاليات 
مت توزيعها على الدول الع�شاء حيث �شت�شت�شيف 
للمدربني  امل��ت��ق��دم  امل�شتوى  دورة  ال��ك��وي��ت  دول���ة 
دورة  اليونان  �شت�شت�شيف  بينما   2015 ع��ام  يف 
و   2015 ع��ام  يف  للمدربني  التمهيدي  امل�شتوى 
لالدارين  املتقدم  امل�شتوى  دورة  م�شر  ت�شت�شيف 

عام 2014.
ال�����ش��ن��وي فقد  ال����دويل  ب��امل��ه��رج��ان  وف��ي��م��ا يتعلق 
ال��ث��اين يف  امل��ه��رج��ان  ت��رك��ي��ا  ت�شت�شيف  ان  ت��ق��رر 
ت�شت�شيف قرب�س  ان  العام على  اكتوبر من هذا 
الن�شخة  �شربيا  و  ال��ق��ادم  العام  الثالثة  الن�شخة 
الن�شخة  الم�����ارات  و   2015 م��اي��و  يف  ال��راب��ع��ة 
البحرين  بان  2016 علما  اخلام�شة يف فرباير 
دي�شمرب  يف  الوىل  الن�شخة  ا�شت�شافت  قد  كانت 
املجل�س  باأن  ال�شيباين  املا�شي وي�شيف  العام  من 
ناق�س بنود اتفاقية ال�شراكة مع منظمة الريا�شة 
ن�شر  اج��ل  م��ن  تافي�شا  با�شم  املعروفة  ال�شحة  و 
الوعي الريا�شي يف املجتمعات من خالل فعاليات 
و ان�����ش��ط��ة م�����ش��رتك��ة ب���ني ال��ط��رف��ني ت��غ��ط��ي كل 
ال��ع��امل وم��ن امل��وؤم��ل ان ت��وق��ع ه��ذه التفاقية يف 
مملكة البحرين مقر الحتاد الدويل يف احتفالية 

خا�شة �شيعلن عن موعدها لحقا .
املجل�س طلب  ان  ال�شيباين  ط��ارق  الدكتور  وق��ال 
فعالياتهم  اقامة جميع  الع�شاء  الحت��ادات  من 
و ان�����ش��ط��ت��ه��م حت����ت ا�����ش����راف الحت�������اد ال�����دويل 
اطلع  كما  لل�شراكة بني اجلانبني  تعزيزا  املبا�شر 
اللكرتوين  املوقع  تفعيل  خطة  على  املجتمعون 
التوا�شل  و����ش���ائ���ل  ت��ف��ع��ي��ل  م��ت�����ش��م��ن��ا  ل���الحت���اد 
يفعل  ان  امل��وؤم��ل  وم��ن  الل��ك��رتون��ي��ة  الجتماعي 

املوقع اللكرتوين خالل هذا ال�شهر .
�شعادته  عن  ال�شيباين  اعرب  ت�شريحه  ختام  ويف 
القارة  ع��ن  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ب��ا���ش��ت��ح��داث من�شب 
من  ال�شريف  احمد  الدكتور  اختيار  و  ال�شيوية 
ل�شغل  ال�شقيقة  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة 
هذا املن�شب ملا يتمتع به الدكتور احمد من كفاءة 
ادارية جتعل اجلميع متفائال مبتغريات ايجابية 

ملفاهيم الريا�شة للجميع يف القارة ال�شيوية .

�ختتام �أعمال �ملوؤمتر �لعاملي �لر�بع خليول �ل�سباقات �لعربية �لأ�سيلة يف تولوز

مطر �لطاير ي�ستقبل عمدة مدينة �إن�سيون �مل�ست�سيفة لدورة �لألعاب �لآ�سيوية �لـ17 

يف اجتماعه الثاين يف اأثينا برئا�شة عي�شى عبدالرحيم 

�لحتاد �لدويل للريا�سة للجميع يرحب باأحمد �ل�سريف نائبًا عن �آ�سيا
برجمة اأن�شطة وفعاليات االحتاد حتى عام 2016

ا���ش��رتط ال��ربت��غ��ايل ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و رون���ال���دو، املحرتف 
القدم،  الإ���ش��ب��اين لكرة  م��دري��د  ري��ال  ن��ادي  يف �شفوف 
حتى  املو�شم  يف  دولر  مليون   50 مبلغ  على  احل�شول 

يقوم بالتجديد للنادي امللكي يف الفرتة املقبلة.
رونالدو  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ���ش��ن  ذا  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
ريال مدريد  نادي  م�شوؤويل  على  �شروًطا خا�شة  و�شع 
للتجديد له متمثلة يف احل�شول على راتب �شنوي تقّدر 
اأن تكون ن�شبته  اإ�شافة اإىل  50 مليون دولر،  ب�  قيمته 
من احلقوق الإعالنية كاملة، ول يتم خ�شم ال�شرائب 

تلبية  ع��دم  ح��ال  اأن��ه يف  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت  منها. 
�شرط رونالدو فاإنه �شيكمل م�شواره يف �شفوف الريال 
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ع��ق��ده يف ي��ول��ي��و-مت��وز م��ن ع���ام 2015، 
اآخ��ر دون  ن��اٍد  اأي  اإىل  الرحيل  وبعدها ي�شبح من حقه 
ال��ري��ال ومل يتمكن  احل�����ش��ول على م��واف��ق��ة م�����ش��وؤويل 
ريال مدريد من التتويج بلقب الدوري الإ�شباين الذي 
انتزعه منه بر�شلونة، وكذلك كاأ�س ملك اإ�شبانيا الذي 
دوري  نهائي  ن�شف  من  وخ��رج  مدريد،  اأتليتكو  به  ف��از 

اأبطال اأوروبا على يد برو�شيا دورمتوند الأملاين.

عندما  كاهيل  لتيم  مغريا  ال��ت��دري��ب  مب��ج��ال  العمل  �شيكون 
ا�شرتاليا  ملنتخب  املهاجم  الو�شط  لع��ب  ان  ال  اللعب  يعتزل 
اخرى  ل�شنوات  براأ�شه  اله���داف  ت�شجيل  يف�شل  القدم  لكرة 

مقبلة بدل من اجللو�س بني الجهزة الفنية.
لفريق  يلعب  وال���ذي  ع��ام��ا   33 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  وال��الع��ب 
نيويورك رد بولز هو جزء من عنا�شر اخلربة التي ت�شكل نواة 
الفريق ال�شرتايل ال�شاعي من جديد ل�شمان مكان ل�شرتاليا 

يف كاأ�س العامل للمرة الثالثة على التوايل.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ذب��ذب يف م�����ش��ت��وى ال��ف��ري��ق يف املرحلة 
الخ�����رية م���ن ال��ت�����ش��ف��ي��ات ال���ش��ي��وي��ة ف���ان ا���ش��رتال��ي��ا متتلك 
غدا  الردن  على  الفوز  وتريد  العامل  كاأ�س  بلوغ  يف  م�شريها 
القادم ل�شمان مكان لها  العراق يف ال�شبوع  الثالثاء ثم على 

يف النهائيات التي �شتقام بالربازيل العام املقبل.
وعلى الرغم من ان مارك �شوارزر حار�س ا�شرتاليا البالغ من 
العمر 40 عاما قد اعلن ان اللعب يف كاأ�س العامل بالربازيل 
�شيكون اخر م�شاركاته الدولية فان كاهيل يخطط للعب �شمن 
ا�شتطاع  ان��ه  ط��امل��ا  م��ا  و�شيغة  بطريقة  ال���ش��رتايل  املنتخب 

ذلك.
يف  لل�شحفيني  ال�شابق  وايفرتون  ميلوول  و�شط  لع��ب  وق��ال 
ملبورن �شالعب لطول مدى ممكن وا�شاف �شا�شعى يف ال�شنوات 
وتابع  ا�شتطيع  ما  بقدر  الت�شكيلة  من  ج��زءا  اك��ون  ان  املقبلة 
كرة  مكانة  لتعزيز  ب�شيء  القيام  الم��ر..اري��د حقا  هذا  اع�شق 
وبالتحديد  اكون مدربا ل�شرتاليا  ان  اود  ال�شرتالية.  القدم 

على �شعيد النا�شئني ولكن لي�س الن بل فيما بعد. 

ومثل �شوارزر ولوكا�س نيل قائد الفريق البالغ من العمر 35 
عاما وزميله لعب الو�شط مارك بري�شيانو البالغ من العمر 
33 عاما �شي�شعى كاهيل للظهور للمرة الثالثة على التوايل يف 
كاأ�س العامل مع فريق عانى لتجديد نف�شه منذ نهائيات كاأ�س 

العامل بجنوب افريقيا عام 2010.
وت�شبب اخفاق ا�شرتاليا يف الدفع بجيل جديد من الالعبني 
هذا  على  بالالئمة  وال��ق��ى  ال��ذع��ر  بع�س  يف  الت�شكيلة  �شمن 
المر عند ظهور الفريق باداء متذبذب يف الت�شفيات احلالية 
وكاهيل هو كبري هدايف ا�شرتاليا يف كاأ�س العامل بر�شيد ثالثة 
البطولة  تلك  يف  ل�شرتاليا  ي�شجل  لع��ب  اول  وب��ات  اه���داف 
العامل  ك��اأ���س  نهائيات  يف  ال��ي��اب��ان  ام���ام  ه��دف��ني  �شجل  عندما 

باملانيا عام 2006.

رونالدو ي�سرتط 50 مليون دولر يف 
�ملو�سم للتجديد لريال مدريد 

تــيـــم كـــاهيـــل يفكـــر يف �لتـــدريــــــب 
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اإطار امل�شاركات املجتمعية لتحقيق هدف دمج  يف 
ط��الب��ه��ا ذوي الع���اق���ة ب��امل��ج��ت��م��ع ���ش��ارك طالب 
وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زاي���د  موؤ�ش�شة 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة م��ن��ت�����ش��ب��ي م��رك��ز القوع 
ال�شرقية  باملنطقة  لها  التابع  والتاأهيل  للرعاية 
ال��ري��ا���ش��ي الأول حت��ت �شعار  ال��ق��وع  يف  م��ارث��ون 
اأبوظبي  ب��ت��ن��ظ��ي��م جم��ل�����س  ف���رح���ت���ي   ���ش��ارك��ن��ي 
اأبوظبي  كاًل من جمل�س  مع  بالتعاون  الريا�شي 

للتعليم متمثل يف مدر�شة القوع للتعليم الأ�شا�شي 
والثانوي بنني و مع بلدية القوع. 

تلك  اأن  امل��رك��ز  م��دي��رة  ال��درع��ي  وق��ال��ت �شبحة 
لهدف  ت��اأت��ي حتقيقاً  امل��رك��ز  م��ن ط��الب  امل�شاركة 
دمج الطالب من ذوي العاقة يف كافة الفعاليات 
ت��ن��ظ��م��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ات املجتمع  ال��ت��ي  وامل��ن��ا���ش��ب��ات 
الفئات،  تلك  ل��دى  اخل���وف  ح��اج��ز  لك�شر  املحلي 
م�شرية اإىل ان امل�شاركة كانت بفريق ي�شم ع�شرة 

امل��رك��ز يف ال�شباق اخل��ا���س بفئة ذوي  م��ن ط��الب 
كيلو  واحد  مل�شافة  امل�شاركة  الحتياجات اخلا�شة 

مرت يف ال�شباق .
وا���ش��اف��ت ان ن��ت��ائ��ج ال�����ش��ب��اق اأ���ش��ف��رت ع��ن اإح���راز 
الطالب حمد حافظ الدرعي املركز الأول يف هذا 
ال�شباق متفوقاً وبفارق كبري عن اأقرب مناف�شيه 
؛ كما ح�شل الطالب �شامي �شليمان الدرعي على 
اأح��م��د خليفة  الطالب  بينما ح��ل  ال��ث��اين،  امل��رك��ز 

الدرعي يف املركز الثالث .
وذكرت مديرة املركز اأن مارثون القوع الريا�شي 
ياأتي  ال��ق��وع  منطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول  يعترب 
كن�شاط حملي متميز من اأن�شطة املجتمع �شارك 
الن�شان  خدمة  ه��دف  لتحقيق  القوع  مركز  فيه 
حياة  يف  الريا�شة  باأهمية  والتثقيف  والتوعية 
الن�شان ملواجهة العديد من الأمرا�س والتحديات 
الريا�شة من  ما متثله  ذل��ك يف ظل  و  ال�شحية، 

اأهمية كبرية ول�شيما لفئة ذوي العاقة . 
واأكدت اأن هذا ال�شباق فر�شة حقيقية للم�شاركة 
ل��ف��ئ��ات ذوي الع��اق��ة ور�شالة  ال���ق���درات  واإظ���ه���ار 
دوراً  حتقق  اأنها  و  للجميع  الريا�شة  اأن  مفادها 

كبرياً يف حياة الفرد واملجتمع . 
زايد  موؤ�ش�شة  ط��الب  تدريب  اأن  بالذكر  اجلدير 
القوع  مركز  منت�شبي  الإن�شانية  للرعاية  العليا 
الذي  ال�شباق  لهذا  واإع��داده��م  الع��اق��ة  ذوي  من 

مناطق  جمتمع  اأب��ن��اء  م��ن  مميزة  م�شاركة  �شهد 
القوع  ملنطقة  املجاورة  وبوكرية،  والعراد  الوقن 
الريا�شة  معلمة  ب��اإ���ش��راف  ك��ان  العني  مدينة  يف 
جمل�س  مبادرات  �شوء  يف  ال�شباق  وياأتي  باملركز، 
التي  التثقيفية  املجتمعية  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي 
باإتباع  املجتمع  فئات  خمتلف  دع��م  على  حتر�س 
النهج والأ�شلوب الريا�شيني يف مقاومة الأمرا�س 

املزمنة.

 اكتمل عقد الفرق املتاأهلة اإىل نهائيات م�شابقة 
فرجان  ال�شكنية  الأح���ي���اء  دورة  يف  ال��ق��دم  ك���رة 
للعام  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جمل�س  ينظمها  ال��ت��ي   6
دبي  بلدية  مع  بالتعاون  التوايل  على  ال�شاد�س 
وبرعاية معهد الإمارات لتعليم قيادة ال�شيارات 
وت�شهد   ، اآم��ن��ة  وق��ي��ادة  لعب نظيف  �شعار  حت��ت 
والكرة  ال�شلة  ك���رة  األ��ع��اب  يف  وا���ش��ع��ة  م�����ش��ارك��ة 

الطائرة اأي�شا.
وب��ل��غ��ت ف���رق اجل����وارح وجن���وم ال��ف��رج��ان ودوت 
موند وال�شنقل الدور النهائي مل�شابقة كرة القدم 
الذي يعرف با�شم ال�شوبر وينطلق يوم الثالثاء 
)25 يونيو( مبركز دبي التجاري العاملي، وذلك 
بعدما اأحرز كل منها لقب منطقته، حيث تفوق 
فريق اجل��وارح على فريق مريندا بنتيجة 1-3 

فريق  تغلب  فيما  ال��ط��وار،  حديقة  ملعب  على 
 1-3 بنتيجة  ميال  فريق  على  ال��ف��رج��ان  جن��وم 
دوت موند  ف��ري��ق  وت���اأه���ل  ال�����ش��ف��ا،  ع��ل��ى ملعب 
�شباب  ف��وزه على فريق  النهائي بعد  ال��دور  اإىل 
�شقيم،  اأم  ملعب  على  نظيفني  بهدفني  عيمان 
فيما تفوق فريق ال�شنقل على فريق �شباب الفي 
والندية  ب��الإث��ارة  مباراة حفلت  5-3 يف  بنتيجة 

وغزارة الأهداف و�شهدت ح�شورا جماهرييا يف 
منطقة حتا.

اأف�شل  بتكرمي  للدورة  املنظمة  اللجنة  وقامت 
الالعبني يف ت�شفيات كل منطقة، حيث ح�شد 
جوائز منطقة الطوار كل من: اإبراهيم عيد من 
فريق مريندا اأف�شل لعب، ح�شني جهانكري من 
درجلك  حممد  ح��ار���س،  اأف�شل  اجل���وارح  فريق 

 5 بر�شيد  البطولة  ه��داف  اجل���وارح  م��ن فريق 
اأهداف، ويف منطقة ال�شفا كل من: علي حممد 
م��ن ف��ري��ق ميال اأف�����ش��ل لع���ب، ط���ارق رم�شان 
من فريق ميال اأف�شل حار�س، اأحمد عي�شى من 
فريق جنوم الفرجان الهداف بر�شيد 6 اأهداف، 
ويف منطقة اأم �شقيم كل من: عبد احلميد اأحمد 
من فريق �شباب عيمان اأف�شل لعب، عبد العزيز 

عياز من فريق دوت موند اأف�شل حار�س، عقيل 
ح�شني من فريق دوت موند الهداف بر�شيد 6 
اأهداف، ويف منطقة حتا كل من: عبداهلل �شالح 
نافع من فريق �شباب الفي اأف�شل لعب، دروي�س 
اأف�شل حار�س،  ال�شنقل  فريق  عبيد من  حممد 
وعبداهلل �شعيد الكعبي من فريق الفي الهداف 

بر�شيد 9 اأهداف.

عقد روؤ�شاء اللجان يف دورة الأندية 
ا�شتعداداً  اج��ت��م��اع  اول  ال��ع��رب��ي��ة 
للم�شاركات املقبلة يف دورة الأندية 
 2014 لل�شيدات  الثانية  العربية 
 12 ايل  2فرباير  اإقامتها  امل��ق��رر 
تقام برعاية  التي   2014 فرباير 
حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي، 
جمل�س  ورئي�شة  الأ���ش��رة،  ل�����ش��وؤون 
اإدارة نادي �شيدات ال�شارقة، وذلك 
 – ال�شارقة  �شيدات  ن���ادي  مقر  يف 

قاعة اللولوة.
تراأ�س الجتماع ندي النقبي مدير 
�شيدات  ب��ن��ادي  امل���راة  ريا�شة  اإدارة 
ال�شارقة و مديرة الدورة العربية و 
رمي بن كرم رئي�شة جلنة الإت�شال 
الأ�شتاذه  واخل��ت��ام  الإفتتاح  وحفل 
املالية  اللجنة  رئي�شة  ج��الل  ثريا 
رئي�شة  ال�شنا�شي  اآم��ن��ة  الأ���ش��ت��اذه 
الأ�شتاذه  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  جلنة 
اللجنة  رئ��ي�����ش��ة  ال���ت���وم���ي  رح������اب 
اللوج�شتية الأ�شتاذه نورة ال�شام�شي 
العربية  ال����������دورة  م����دي����ر  ن����ائ����ب 
الأ�شتاذه نورة احلمر رئي�شة جلنة 
نوال  الأ���ش��ت��اذه  الريا�شية  ال��ف��رق 
الإت�شال  جل��ن��ة  ع�����ش��و  ال�����ش��ي��ب��اين 
الأ�شتاذه  واخل��ت��ام  الإفتتاح  وحفل 
اللجنة  ع�����ش��و  ���ش��وي��دي  ���ش��احل��ة 
امل��ال��ي��ة الأ���ش��ت��اذه ع��واط��ف احللبي 

من�شق جلنة املتابعة الفنية للدورة 
الأ�شتاذه خولة حممد من�شق جلنة 

ال�شكرتارية .
وا����ش���ت���ه���ل���ت ال���ن���ق���ب���ي الج���ت���م���اع 
اللجان  روؤ�شاء  اإىل  ال�شكر  بتوجيه 
ع��ل��ى ج��ه��وده��م امل��ب��ذول��ة م��ن اأجل 
العربية  الأندية  ل��دورة  التح�شري 
ل��ل�����ش��ي��دات، ون��ق��ل��ت حت���ي���ات �شمو 
ب���ن���ت حممد  ال�������ش���ي���خ���ة ج�����واه�����ر 
تهنئهم  و  اهلل  حفظها  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ال�شنتني من  خ��الل  على جناحهم 
ابهرنا  لقد  قائلة  ال����دورة  تنظيم 
وخارجها  ال���دول���ة  داخ����ل  اجل��م��ي��ع 
ع��ل��ى م��ق��درة امل�����راأة الم���ارات���ي���ه يف 
مبعاونة  ك��ذل��ك  ول���ش��ك  التنظيم 
بداأنا  ن��ح��ن  والآن  م��ع��ن��ا  ال���رج���ال 

ال�شنة  يف  ل��ل��دورة  ال��ت��ن��ازيل  بالعد 
بتاريخ  اع���ت���م���دت  ال���ت���ي  ال���ق���ادم���ة 
ومثلما   2014 ف��رباي��ر   12-2
ان  ال�����ش��اب��ق نتمنى  ب��ه��ا يف  مت��ي��زن��ا 

تكون هذه املرة اأف�شل واأف�شل.
ع���دة مبادرات  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ح��ي��ث 
ب��ه��ا �شاحب  اك��رم��ون��ا  وم���ف���اج���اآت 
ال���دك���ت���ور حاكم  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
حفظهما  ال�شيخة  و�شمو  ال�شارقة 
اهلل مثل ان تكون الدورة كل �شنتني 
ول��ي�����س ك��ل ارب���ع ���ش��ن��وات و جتهيز 
اطالق جائزة  و  ريا�شية  اكادميية 

ال�شارة لال�شرة الريا�شية.
وم���ن م��ف��اج��اآت ال����دورة ان��ه��ا كانت 
م��ب��ا���ش��رة حفل  ال���ه���واء  ع��ل��ى  تنقل 
ال�شيخة  ان �شمو  الفتتاح ومتيزنا 

تتكلم عالنية لطالق  ولول مرة 
جانب  اىل  مبهر  حفل  يف  ال����دورة 
الغ���ن���ي���ة امل����ه����داه خ�����ش��ي�����ش��اً من 

ح�شني اجل�شمي .
 وا�شتعر�شت اللجنة خالل الجتماع 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  ال��ع��م��ل  اآل���ي���ات 
م���ن اجلوانب  ال��ع��دي��د  وم��ن��اق�����ش��ة 
التي  الفنية والدارية والتنظيمية 
ت�شاهم يف اجناح الدورة التي �شيتم 
ال���دورة  م��وع��د  وحت��دي��د  تنظمها، 
الرتباطات  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  امل��ب��دئ��ي��ة 
القارية والدولية الريا�شية و متت 
العربية  ال��دورة  اإعتمادات  مناق�شة 
وامل�شتلمة  2014م  ل��ع��ام  الثانية 
من اإحتاد اللجان الوملبية الوطنية 
العربية  ال��دول  جامعة  و  العربية 

ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  وو 
جلنة  ت�شليم  �شرورة  و  والريا�شة 
و�شوابط  ل�شروط  الفنية  املتابعة 
امل�شاركة  الريا�شية  ال��ف��رق  ت��وزي��ع 
بالدولة على مواقع الإقامة خالل 
مناف�شات الدورة. و تقرر من خالل 
الجتماع انه �شيتم املحاف�شة على 
املوقع  ت�شميم  خ��الل  م��ن  البيئة 
الدول  ت�شجل  ل��ي��ت��م  الل���ك���رتوين 
لل�����ش��رتاك يف ال����دورة م��ن خالله 
والر�شائل  الوراق  عن  وال�شتغناء 
واي�شا  ال��������دورة  ق���ب���ل  وال���ف���اك�������س 
املعلومات  فجميع  ال����دورة  خ���الل 
ال��ك��رتون��ي��ا ع��رب الربيد  ���ش��رت���ش��ل 

اللكرتوين.
ندي  توجهت  الإج��ت��م��اع  خ��ت��ام  ويف 
التنفيذية  اللجنة  رئي�س  النقبي 
الأع�شاء  جلميع  بال�شكر  ل����دورة 
اأماًل  والفعال  املثمر  تعاونهم  على 
وه���ذا  ال���ت���ع���اون  ه����ذا  ي��ك��ل��ل  اأن  يف 
الأندية  لدورة  باهر  بنجاح  اجلهد 
الدورة  كانت  كما  الثانية  العربية 
ال�����ش��اب��ق��ة ي��ت�����ش��ق م���ع م��ك��ان��ة دولة 

الإمارات العربية املتحدة. 
وقالت النقبي: ن�شعى عرب اجلهودة 
اأف�شل  حتقيق  اإىل  حالياً  املبذولة 
الرتتيبات للخروج ب�شورة م�شرفة 
ب�شكل  ال�شارقة  �شيدات  ن��ادي  ع��ن 
ع��ام، ويف  ب�شكل  خا�س، والإم����ارات 
نتائج  اإىل  ال��و���ش��ول  نف�شه  ال��وق��ت 
م�����ش��رف��ة خ���الل ال�����دورة م��ن حيث 

الرتتيب والتنظيم والنتائج.

م�ساركة ناجحة لطالب ز�يد �لعليا بالقوع يف مارثون �لقوع �لريا�سي �لأول

�كتمال عقد �ملتاأهلني �إىل نهائيات كرة قدم فرجان ٦

�سريينا وليام�س ت�ستبعد �لعتز�ل قريبًا جتهيز�ت دورة �لأندية �لعربية لل�سيد�ت 2014

�إنيي�ستا: مورينيو �أ�سر بالكرة �لإ�سبانية 

ا�شت�شافت الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة الجتماع 
-2012 اإدارة احتاد الم��ارات للتن�س للدورة  الول ملجل�س 

رئي�س  مكتوم  ال  جمعة  ب��ن  ح�شر  بح�شورال�شيخ   2016
الهيئة  اأمني عام  اإبراهيم عبدامللك حممد  و�شعادة  الحت��اد 
واأع�شاء املجل�شني ال�شابق واجلديد وذلك مبقر الهيئة بدبي. 
بال�شيخ  الجتماع  بداية  الهيئة يف  ع��ام  اأم��ني  �شعادة  ورح��ب 
ح�شر بن جمعة ال مكتوم ونقل له حتيات معايل ال�شيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 
والذي  حل�شورالجتماع  �شعادته  عن  معربا  الهيئة  رئي�س 
دورت��ه اجلديدة  املجل�س يف  يعد حافزا ودعما رئي�شيا لعمل 
ال�شكر والمتنان لل�شيخ ح�شر ال  وتقدم عبدامللك بخال�س 
خالل  التن�س  للعبة  املتوا�شل  ودع��م��ه  ج��ه��وده  على  مكتوم 

تروؤ�شه املجال�س ال�شابقة وا�شتمرارية تواجده خالل املرحلة 
املقبلة على راأ�س الحتاد. واأكد عبدامللك للح�شور اأن ال�شيخ 
ح�شر من القيادات الريا�شية التي نعتز بها فهو داعم دائم 
للعبة التن�س ولأبناء الوطن يف خمتلف امليادين الأخرى وقد 
كان من رواد الرتقاء بريا�شة التن�س والنهو�س بها وحتقيق 
الجنازات على خمتلف ال�شعد املحلية والقليمية والعاملية 
القادمة  امل��رح��ل��ة  ال��ن��ج��اح��ات خ���الل  امل��زي��د م��ن  ل��ه  متمنيا 
واملناف�شة  ملراحل جديدة ومتقدمة  التن�س  بلعبة  والو�شول 
على البطولت وامل�شابقات القليمية والعاملية وح�شد النتائج 
الهيئة  اأم��ني ع��ام  اأك��د  ا�شم الم���ارات عاليا. كما  التي ترفع 
على ا�شتعداد الهيئة التام لتقدمي كل ما متلكه من خربات 
الأخرى  وال��ري��ا���ش��ات  التن�س  بريا�شة  للنهو�س  واإم��ك��ان��ات 

اإننا على ثقة تامة  وملا فيه م�شلحة ل�شباب الوطن. وق��ال: 
باأن جمل�س الدارة اجلديد ميتلك من اخلربات والطاقات 
الكثري فهو يجمع بني جيل اخلربة وهم الأع�شاء ال�شابقني 
الأع�����ش��اء اجل��دد كما دع��ا �شعادته  وب��ني جيل الطاقة وه��م 
باللعبة  الرت��ق��اء  ا�شتمرارية  على  احل��ر���س  اإىل  الأع�����ش��اء 
لعمل  املنظمة  الداري���ة  القواعد  كافة  ار���ش��اء  على  والعمل 
القمة  نحو  الن��ط��الق  املزيد من  له  ت�شمن  والتي  الحت��اد 
والتم�شك بها يف ظل الطفرة التي ت�شهدها ريا�شة المارات 
بدعم قيادتنا ال�شيا�شية الر�شيدة والتي تواكب م�شهد الرقي 
والنمو والزدهار لدولة المارات العربية املتحدة كما �شدد 
الإم���ارات يف من�شات  اأهمية ال�شهام يف رفع علم دول��ة  على 
ال�شيخ  واأك���د  امل��ح��اف��ل.  كافة  يف  باللعبة  والرت��ق��اء  التتويج 

للتن�س  الم����ارات  احت���اد  رئي�س  مكتوم  ال  جمعة  ب��ن  ح�شر 
املجتمع  التن�س يف  ن�شر ريا�شة  اأهمية  خالل الجتماع على 
لعبة  ودع��م  ال�شبابية  واملراكز  والأن��دي��ة  املدار�س  من خالل 
ال��ت��ن�����س م��ن خ���الل ت��ب��ن��ي امل���واه���ب وال��الع��ب��ني يف مدار�س 
التجارب  من  ال�شتفادة  و�شرورة  املختلفة  الدولة  ومناطق 
ال�شابقة وتاليف الأخطاء و�شول اإىل الجن��ازات. كما اأعرب 
افتتاح هذا  الهيئة وبارك لقيادته  عن �شعادته لزيارة مبنى 
ال�شرح الهام والداعم للريا�شة و�شباب الوطن واأكد خالل 
كلمته كذلك على اأهمية بناء قاعدة ريا�شية قوية بالتعاون 
ال�شباب  جيل  نحو  امل�شوؤولية  وحتمل  املحلية  املوؤ�ش�شات  مع 
ودع��م��ه ب��ك��ل الم��ك��ان��ي��ات واخل����ربات ل��ل��و���ش��ول لالإجنازات 
العمل  اأن  واأ���ش��ار  اللعبة.  رق��ي  يف  ال���ش��ه��ام  على  وال��رتك��ي��ز 

ول  واح��د  كفريق  التحديات  مواجهة  يف  م�شرتكا  �شيكون 
�شيما يف ن�شر ثقافة اللعبة وقال: اأمتنى اأن يكون هذا املجل�س 
عند ح�شن ظن اجلمهور ونحن �شعيدين جدا بهذا الجتماع 
ونتمنى اأن ت�شتمر مثل هذه اللقاءات قريبا لتطوير ريا�شة 
التن�س والوقوف على اأهم التحديات ومعاجلتها اأول باأول. 
يف نهاية الجتماع مت ا�شتالم وت�شليم التقرير املايل الإداري 
كالتايل  وه���ي  الدارة  جمل�س  م��ن��ا���ش��ب  وا���ش��غ��ال  ل��الحت��اد 
عبدالرحمن اأحمد فلكناز نائب اأول و اأحمد عبدامللك حممد 
اأهلي نائب ثاين و �شالح ح�شن تهلك امل�شوؤول املايل و خالد 
باقر  اأحمد  �شارة  الآن�شة  و  عام  اأم��ني  علي  اآل  اإبراهيم  علي 
م�شوؤولة التن�س الن�شائي وال�شيدة اأمينة عبدالرحمن طاهر 

م�شوؤولة التطوير.

تـــوزيـــــع �ملنـــــا�ســـــــب �لإد�ريـــــــة لحتــــــــاد �لتنـــــ�س 

او�شحت البطلة المريكية �شريينا وليام�س امل�شنفة اوىل 
روان  بطولة  الثاين يف  بلقبها  الأول  ام�س  واملتوجة  عامليا 
ما  وانها  قريبا  العتزال  ت�شتبعد  انها  الفرن�شية  غارو�س 

تزال قادرة على تقدمي اداء اف�شل.
غريتا  باملمثلة  ت�شبيهها  على  ردا  وليام�س  �شريينا  وقالت 
املا�شي  القرن  يف  هوليوود  جنمات  من  كانت  التي  غاربو 
واع��ت��زل��ت يف ع��ز ع��ط��ائ��ه��ا وه���ي يف اخل��ام�����ش��ة والثالثني 
بالتاأكيد اريد العتزال وانا يف القمة، وهذا هديف، لكن هل 

و�شلت اىل القمة؟ .
وفازت �شريينا على الرو�شية ماريا �شارابوفا الثانية عامليا 
6-4 و6-4 ام�س، لرتفع عدد القابها يف بطولت الغراند 
ايفرت  كري�س  مواطنتيها  م��ن  ولتقرتب   ،16 اىل  �شالم 

ومارتينا نافراتيلوفا ولكل منهما 18 لقبا.
ي��ذك��ر ان المل���ان���ي���ة ���ش��ت��ي��ف��ي غ����راف ت��وج��ت 22 م����رة يف 
البطولت الكربى، يف حني ان الرقم القيا�شي هو بحوزة 

ال�شرتالية مارغاريت كورت )24 لقبا(.
كما رفعت �شريينا ر�شيدها اىل 52 لقبا يف م�شريتها التي 

انطلقت عام 1995.
وتابعت البطلة المريكية انا مرتاحة فعال وا�شتمتع بكل 
حلظة يف املالعب، واقول دائما باأنني ا�شعر وكاأنني مل ا�شل 
اىل قمة م�شتواي حتى الن وباأنني ما زلت قادرة على ان 

اكون يف م�شتوى اف�شل، وانا اأ�شعى للو�شول اىل ذلك .
بالن�شبة يل،  رق��م  العمر هو جم��رد  ب��اأن  اعتقد  واو�شحت 
فانا  ق��ب��ل،  م��ن  البدنية  ب��ه��ذه اجل��ه��وزي��ة  ا�شعر  لن��ن��ي مل 

بحالة رائعة .
ول يبدو العمر عائقا امام �شريينا وليام�س على الطالق، 
فمنذ خ�شارتها يف الدور الول يف باري�س العام املا�شي امام 
الفرن�شية فريجيني رازانو، فازت المريكية ب74 مباراة 
من ا�شل 77، فتوجت بطلة لوميبلدون النكليزية، ونالت 
الذهبية الوملبية يف لندن يف 2012، ثم توجت حتى الن 
بطلة يف خم�س دورات يف 2013 وختمت �شريينا وليام�س 
بالقول اعتقد بانني اريد موا�شلة م�شريتي لتحقيق املزيد 
موراتوغلو  ب��ات��ري��ك  الفرن�شي  م��درب��ه��ا  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ب��ه��ذه احل��ال��ة، ف��ال اع��ت��ق��د ان اح���دا ميكنه 
جتيد  لكنها  قوتها،  عن  النا�س  يتحدث  م�شيفا   ، ايقافها 
كاملة  بطلة  انها  امللعب،  ار���س  على  كثرية  ام��ور  حتقيق 

وا�شتثنائية .
وع���ن اح��ت��م��ال و����ش���ول ���ش��ريي��ن��ا اىل رق���م ك��ري�����س ايفرت 
اعتقد  ق��ال  ال��ك��ربى  ال��ب��ط��ولت  يف  نافراتيلوفا  ومارتينا 
احراز  من  ف�شتتمكن  امل�شتوى  هذا  على  وا�شلت  اذا  باأنها 
ايقافها  ميكنه  احلافز  غياب  فوحده  الل��ق��اب،  من  املزيد 

عن اللعب، وحاليا انها يف اف�شل م�شتوياتها فنيا وبدنيا .

انتقد لعب و�شط بر�شلونة واملنتخب الإ�شباين، اأندري�س 
الربتغايل جوزيه  لريال مدريد،  ال�شابق  املدرب  اإنيي�شتا، 
مورينيو، حيث اأكد اأنه اأحلق اأ�شرارا بالكرة الإ�شبانية وقال 
اإنيي�شتا، يف مقابلة مع �شحيفة البايي�س الإ�شبانية، بوجه 
اإ�شبانيا تفوق الأمور  عام، الأمور ال�شيئة التي قام بها يف 
الإيجابية. اأ�شري اإىل الأفعال. ولكني ل اأرغب يف احلديث 
يف  مدريد  لريال  مورينيو  وانتقل   . ال�شخ�شية  ه��ذه  عن 
التي  ال��ث��الث��ة  امل��وا���ش��م  ، ومل يتمكن خ��الل   2010 ع��ام 
ق�شاها مع امللكي من الفوز بدوري اأبطال اأوروبا، ففي اأول 

التقليدي  اأم��ام غرميه  النهائي  ن�شف  موا�شمه خرج من 
اأمام  نف�شه  ال��دور  من  املا�شي، خرج  املو�شم  ويف  بر�شلونة 
بايرن ميونخ الأملاين، فيما ودع البطولة املو�شم املن�شرم 

من قبل النهائي على يد برو�شيا دورمتوند الأملاين.
وخ��ا���س م��وري��ن��ي��و ح���رب ت�����ش��ري��ح��ات م��ع ب��ع�����س و�شائل 
وبع�س لعبيه على خلفية موقفه من احلار�س  الإع��الم 
بقرار  ال��ب��دلء  مقاعد  على  جل�س  ال��ذي  كا�شيا�س،  اإي��ك��ر 
من الأوحد ، ما دفع زمالئه وبع�س العالميني لنتقاد 

املدرب الربتغايل.



19

الفجر الريا�ضي

1919

االثنني    - 10   يونيو    2013 م    -    العـدد    10814
Monday    10    June     2013  -  Issue No   10814

العيناوي الأ�شتاذ الدويل الكبري ال�شيني  يل ت�شاو  جنح املحرتف 
بي  يف الفوز باملركز الأول وامليدالية الذهبية يف بطولة اأ�شيا الفردية 
مانيال  الفلبينية  العا�شمة  يف  اأختتمت  التي  لل�شطرجن  للرجال 
العامل  كا�س  بطولة  يف  اأ�شيا  ق��ارة  لتمثيل  بذلك   الالعب  ليتاأهل 
�شهر  خ��الل  بالرنويج  ترم�شو  مدينة  يف  اإقامته  املقرر  لل�شطرجن 

اأغ�شط�س-اآب 2013 
اأق��ي��م��ت البطولة الأ���ش��ي��وي��ة حت��ت رع��اي��ة الحت���اد الأ���ش��ي��وي للعبة 
والفلبني  ال�شني  ه��ى  اأ�شيوية  دول��ة   14 م��ن  لع��ب   77 مب�شاركة 
وماليزيا  وبنجالدي�س  وج���وام  وقطر  واإي����ران  واإندون�شيا  والهند 

وقد   . ومنغوليا  واأوزب��ك�����ش��ت��ان  وفيتنام  و���ش��ن��غ��اف��ورة  وك��ازاخ�����ش��ت��ان 
ماين  الفلبيني   ال��ع��امل��ي  امل��الك��م  للبطولة  امل��ال��ي��ة  ب��اجل��وائ��ز  تكفل 
باكياو  وحظيت البطولة باإ�شراف الحتاد ال�شيوي تنظيميا وماليا 
وفنيا حيث قام بتوزيع اجلوائز كا�شتو ابوندو نائب رئي�س الحتاد 

ال�شيوي لل�شطرجن.
اداء كثري من  البطولة م�شتوى فني رفيع وتطور كبري يف  �شهدت 
الالعيني واأ�شفرت عن تاأهل خم�شة لعبني اإىل بطولة كاأ�س العامل 
وهم ال�شيني  يل ت�شاو بي  والفلبيني  مارك باراجوا  والفيتنامي  
اأدي��ب��ان با�شكاران  وال��ه��ن��دي  كري�شنان  يل ج��واجن ليم  وال��ه��ن��دي  

���ش��ا���ش��ي��ك��ريان.  وع���ن منطقة غ���رب اأ���ش��ي��ا ت��اأه��ل الإي�����راين  داريني 
اإيجور  الأ���ش��رتايل  ت��اأه��ل  ال�شاد�شة  الأ�شيوية  املنطقة  وع��ن  ب��وري��ا  
بجيلوبرك  وتتبقى بطولة املنطقة الأ�شيوية الرابعة املقامة حاليا 
يف قريغيز�شتان . وكان املحرتف العيناوي  يل ت�شاو بي  قد �شارك 
مع الفريق الأول بنادي العني للثقافة وال�شطرجن يف بطولة كاأ�س 
توج  حيث  املا�شي  للمو�شم  الديناميكي  ال�شطرجن  لفرق  الحت���اد 
�شطرجن العني بلقب البطولة عن جدارة ، ول يزال تعاقد الالعب 
الفرقية  ال��ب��ط��ولت  يف  ي�شارك  و���ش��وف  ال��ع��ني  �شطرجن  م��ع  �شاريا 

القادمة للنادي يف امل�شابقات املحلية.

تاأهل اإىل نهائيات كاأ�ش العامل

�ملحرتف �لعيناوي ت�ساو يفوز بلقب �سطرجن �آ�سيا للرجال

حممد  ب��ن  م��اج��د  ال�شيخ  �شمو  وج��ه 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
دبي  ن���ادي  رئ��ي�����س  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
بو�شع  البحرية  للريا�شات  ال���دويل 
والتي  وال�شاملة  ال��الزم��ة  ال��درا���ش��ات 
العريق  بالنادي  الرت��ق��اء  �شانها  من 
العديدة  املكت�شبات  على  واملحافظة 
ت��اأ���ش��ي�����ش��ه بداية  ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا م��ن��ذ 
الريادي  دوره  وموا�شلة  الت�شعينيات 
ال�����ش��ع��ي��دي��ن املحلي  وال��ق��ي��ادي ع��ل��ى 
الوجهات  اأف�����ش��ل  ب��و���ش��ف��ه  وال��ع��امل��ي 
املعروفة باملنطقة يف الرتويج لدولتنا 
�شواحل  من  به  تزخر  مبا  والتعريف 
خالبة وبيئة اآمنة للممار�شة خمتلف 
ال����ري����ا�����ش����ات ال���ب���ح���ري���ة وال����رتوي����ج 

ال�شياحي لإمارة دبي. 
حممد  بن  ماجد  ال�شيخ  �شمو  ووج��ه 
ب����اأن  ك���ذل���ك  اآل م���ك���ت���وم  را�����ش����د  ب����ن 
بالنادي  اخل��ا���ش��ة  ال��درا���ش��ات  ت�شمل 
واحلالية  ال�����ش��اب��ق��ة  امل��رح��ل��ة  ت��ق��ي��ي��م 
بالروى  اخل���ا����ش���ة  امل���ع���اي���ري  وو����ش���ع 
للنهو�س  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  والأه����������داف 
وموا�شلة الريادة والتفوق يف خمتلف 
امل��ج��الت وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ا حتقق 
النادي يف  من جناحات كبرية جعلت 
اأن  ،على  التنظيمات  خمتلف  �شدارة 
ت�شمل تلك الدرا�شات جميع قطاعات 
الريا�شية  املختلفة  واأن�شطته  النادي 

منها وال�شياحية اأو التجارية. 
توجهات  ت����واك����ب  اأن  ����ش���م���وه  ودع������ا 
بحيث  امل�شتقبلية  الر�شيدة  احلكومة 
للريا�شات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  يتطلع 
املجتمعية  ب����������������اأدواره  ال����ب����ح����ري����ة 
الريادة  ويحتل  كاملة  وم�شوؤولياته 
الأوىل  املكانة  �شباقا و�شاحب  ويكون 
يف �شباق التميز والأداء واجلودة وذلك 
ملا يتمتع به هذا ال�شرح العمالق من 

مكانة عاملية ودولية. 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  واأم��ر �شمو رئي�س 
�شعادة  بتكليف  البحرية  للريا�شات 
نائب  الفالحي  ح��ارب  حممد  �شعيد 
يلزم  م��ا  بكل  بالقيام  ال��ن��ادي  رئي�س 
لجن������از ه�����ذه ال����درا�����ش����ات يف اق����رب 
ف��ر���ش��ة مم��ك��ن��ة ورف����ع ت��ق��ري��ر �شامل 
التو�شيات  يت�شمن  �شموه  اإىل  بذلك 

لتخاذ ما يلزم من خطوات لتحقيق 
اإىل  للو�شول  وال��ع��م��ل  الأه����داف  ك��ل 
تاأدية  يف  وال�شتمرار  املن�شودة  الغاية 
ر�شالة النادي والتي و�شعها امل�شئولني 

والقيام بالدور املنوط من النادي. 
�شعيد  ق��ام  التكليف  ه��ذا  على  وب��ن��اًء 
حممد حارب مبخاطبة جمل�س اإدارة 
حممد  احمد  ال��ل��واء  برئا�شة  ال��ن��ادي 
بن ثاين ل�شتكمال الدرا�شات ال�شابقة 
اخلا�شة  امل��ت��ط��ل��ب��ات  بع�س  واإ���ش��اف��ة 
لجن������از ت���ل���ك اخل����ط����وات ح���ي���ث قام 
جمل�س الإدارة باإ�شناد هذه املهمة اإىل 
خالد  الدكتور  الإدارة  جمل�س  ع�شو 
الت�شالت  لإج�����راء  ال���زاه���د  حم��م��د 
املخت�شة يف  ال�����ش��رك��ات  م��ع  ال��الزم��ة 
�شامل  تقرير  ورفع  املجالت  خمتلف 

عن ذلك اإىل نائب رئي�س النادي. 
الفالحي  ح��ارب  حممد  �شعيد  وق��ال 
الدرا�شات  اأن  ال���ن���ادي  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
ومنها  اجل��وان��ب  جميع  ت�شمل  �شوف 

امليناء  يف  ال����ن����ادي  م��ق��ر  ي��خ�����س  م���ا 
وامل�شاحات  اأج���زائ���ه  وك���ل  ال�����ش��ي��اح��ي 
امل�شاحات  وباقي  البناء  ي�شغلها  التي 
اخلالية وح�شرها ب�شكل دقيق موؤكدا 
النادي  عمر  من  القادمة  املرحلة  اأن 
ملواكبة  ت��ع��ت��رب م��ه��م��ة ج����داً  ال��ع��ري��ق 
امل��ت�����ش��ارع الذي  ال���ع���م���راين  ال��ت��ط��ور 
ت�شهده دولتنا ب�شكل عام واإم��ارة دبي 
واجهة  ع��ن��د  وب���ال���ذات  خ��ا���س  ب�شكل 
واملناطق  امل��اري��ن��ا  يف  ال��ب��ح��ري��ة  دب���ي 
الطلبات  ت��زاي��د  ظ��ل  يف  لها  املتاخمة 
والح��ت��ي��اج��ات ل��ل��خ��دم��ات ال��ت��ي تهم 
النادي  ويقدمها  القطاعات  خمتلف 
من خالل اأن�شطته املختلفة يف املجال 

الريا�شي اأو ال�شياحي اأوالتجاري.

ا�شتمرار امل�شرية 
واأكد اإن توجيهات �شمو رئي�س النادي 
���ش��ت��ك��ون م��و���ش��ع ال��ت��ن��ف��ي��ذ م���ن اجل 
حققها  التي  التميز  م�شرية  ا�شتمرار 

يح�شل  ع��رب��ي  ن����ادي  اأول  ب��اع��ت��ب��اره 
على الإ���ش��ه��ار والع����رتاف دول��ي��ا من 
الدولية  والحت������ادات  ال��ه��ي��ئ��ات  ق��ب��ل 
البحرية  ال���ري���ا����ش���ات  جم������الت  يف 
1991 من قبل  حيث كان ذلك عام 
ال�شريعة  ل���ل���زوارق  ال����دويل  الحت����اد 
يو اأي ام والحت��اد ال��دويل لل�شراعية 
احل��دي��ث��ة )اي�����ش��اف( ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
ال��ت��م��ي��ز ال��ك��ب��ري ال�����ذي ح��ق��ق��ه على 
والأح���داث  ال�شباقات  تنظيم  �شعيد 
للزوارق  العامل  بطولة  مثل  الدولية 
ال�شريعة الفئة الأوىل منذ بداية عقد 
الت�شعينيات.  ولفت خالل حديثه اإىل 
اأن اأهم الأحداث التي ت�شهدها اأجندة 
البحري  ال��ري��ا���ش��ي  امل��و���ش��م  فعاليات 
والذي  للقوارب  العاملي  دب��ي  معر�س 
ب����ات م���ن اأه����م الأح�������داث ال��ت��ي تقام 
الأو�شط  باملنطقة اخلليجية وال�شرق 
وال�شركات  العار�شني  عدد  حيث  من 
امل�شاركة ف�شال عن ا�شتقطاب اهتمام 

يف  واليخوت  الرتفيهية  املالحة  اأه��ل 
العامل واأو�شي �شموه بدرا�شة التو�شعة 
ليواكب حجم  املتوقعة على م�شاحته 

الإقبال وامل�شاركة املتزايد �شنويا. 
واأ�شار حارب اإىل اأن الدرا�شات املرتقبة 
امل�شاريع  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�شمل  ���ش��وف 
امل�������ش���رتك���ة م����ع ال�����دوائ�����ر واجل���ه���ات 
ت�شهم  ال��ت��ي  وال��وط��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
والأحداث  الفعاليات  اإجن��اح  يف  دوم��ا 
ينظمها  اأو  ت���ق���ام  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
مراكز  واإقامة  اإن�شاء  ودرا�شة  النادي 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��خ��دم��ات داخ�����ل مقر 
بني  م�شتقبال  املهام  لت�شهيل  النادي 
التن�شيق  �شهولة  اإىل  اإ�شافة  اجلميع 

امل�شرتك وامل�شتمر.

اجلانب الريا�شي 
ال��ري��ا���ش��ي اخلا�س  وح����ول اجل���ان���ب 
ال�شباقات  وخ��ا���ش��ة  ال��ن��ادي  باأن�شطة 
البحرية مبا فيها مناف�شات ال�شراعية 

ال���رتاث���ي���ة امل��ح��ل��ي��ة اأك�����د اأب�����و حممد 
الأولوية  ي��اأخ��ذ  البحري  ال���رتاث  اأن 
دائما مواكبة لالأهداف التي ر�شمتها 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة وم���وؤ����ش�������س هذه 
ال�شيخ  باإذن اهلل  له  املغفور  ال�شباقات 
زايد بن �شلطان اآل نهيان يرحمه اهلل 
بهذه  وربطهم  املجتمع  فئات  دمج  يف 
ب�شدق  جت�شد  جعلها  مما  ال�شباقات 
م�شاركة  خ��الل  من  الوطنية  الهوية 
جميع فئات املجتمع من اجلد والأب 
لرت�شيخ  ن�شعي  فاإننا  وعليه  والب���ن 
هذه  تنظيم  خالل  من  املفاهيم  تلك 
الأحداث وتعريف املجتمع جيال بعد 
جيل عن اأهمية هذا املوروث العظيم. 
وقال اأن الهتمام بالريا�شات الرتاثية 
الدعم  ت���ق���دمي  اأي�������ش���ا  ي��ن�����ش��ي��ن��ا  ل���ن 
يف  املبدعني  الدولة  لأبناء  وامل�شاندة 
البحرية الأخرى  الريا�شات  خمتلف 
الزوارق  وبطولت  مناف�شات  �شيما  ل 
كات  اك�س  فئاتها  مبختلف  ال�شريعة 

�شباقات  ج��ان��ب  اإىل  الأوىل  وال��ف��ئ��ة 
فئاتها  امل��ائ��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف  ال����دراج����ات 
نفخر  اأب��ط��ال  للوطن  اأوج���دت  والتي 
حقيقة باجنازاتهم العاملية والإقليمية 
الريا�شات  باقي  عن  ف�شال  والقارية 
ال�شريعة  اخل�شبية  ال��ق��وارب  ومنها 
وقوارب التجديف املحلية 30 قدما.  
واأ�شاف اأن النادي ومن منطلق دوره 
الفاعل يف احلركة الريا�شية كموؤ�ش�س 
لريا�شة ال�شراعية احلديثة �شيوا�شل 
امل�����ش��رية ال��ظ��اف��رة ال��ت��ي ب���داأه���ا منذ 
يف  احلديث  ال�شراع  مدر�شة  تاأ�شي�س 
واملحافظة  الت�شعينيات  بداية  النادي 
كذلك على املكت�شبات التي حققها من 
خالل ظهور اأكر من بطل و�شل اإىل 
حتقيقه  خ��الل  م��ن  و���ش��ارك  العاملية 

اأرقام التاأهل الوملبي.

تهنئة بنجاح املو�شم البحري 
الفالحي  ح��ارب  حممد  �شعيد  وق��دم 

ن����ائ����ب رئ���ي�������س ن�������ادي دب������ي ال������دويل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ه��ن��ئ��ة اإىل 
ال�����دويل  دب�����ي  ن������ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
النجاح  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
التنظيمي للمو�شم الريا�شي البحري 
ه���ذا  يف  م���ث���ن���ي���ا   2013-2012
احمد  ال��ل��واء  جهود  على  اخل�شو�س 
حممد بن ثاين رئي�س جمل�س الإدارة 

واإخوانه اأع�شاء جمل�س الإدارة. 
والهيئات  ال����دوائ����ر  ح����ار  ���ش��ك��ر  ك��م��ا 
�شاركت  وال��ت��ي  والوطنية  احلكومية 
اإجناح  يف  مهما  دورا  ولعبت  بفعالية 
ك��ل الأح����داث وك��ذل��ك ك��ل امل�شاركني 
البحرية  وال�����ش��ب��اق��ات  الأن�����ش��ط��ة  يف 
م���ن م��ت�����ش��اب��ق��ني ون����واخ����ذة وم���الك 
التام  التزامهم  اأف�شى  حيث  وبحارة 
حتقيق  اإىل  والتوجيهات  بالتعليمات 
ال��ن��ج��اح امل��ط��ل��وب وه����ذا الأم����ر يربز 
م���دى ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م ب��ني اجلميع 

للنجاح

خالد  االعالمي  الوفد  من  فالن�ضيا   ••
اجللنداين وفهد الزهيمي :

ع��ل��ى ا�����ش����وات الل����ع����اب ال���ن���اري���ة وو����ش���ط ح�شور 
ي���وم ام�����س )9 يونيو(  ان��ط��ل��ق��ت  ج��م��اه��ريي غ��ف��ري 
بران�س  دي  لروت  ل�شباق  الأوىل  اجلولة  مناف�شات 
الوروبي من حمطته الوىل مبر�شى جوان كارلو�س 
مدينة  اىل  متوجها  الأ���ش��ب��ان��ي��ة  فالن�شيا  مب��دي��ن��ة 
والتحدي  الث��ارة  الربتغالية يف جولة من  ل�شبونه 
من قبل الفرق امل�شاركة ويف مقدمتها القارب العماين  
الطريان العماين-م�شندم  الذي يدخل هذا ال�شباق 
وا�شع ن�شب عينه احل�شول على مركز متقدمه يف 
مناف�شية  ق��وة  مب��دى  معرفته  رغ��م  الوىل  اجلولة 
لكن هذا ال�شيء لن يكون حجر عر يف وجه طاقم 
جافنية  �شيدين  الفرن�شي  ال��رب��ان  ب��ق��ي��ادة  ال��ق��ارب 
وافراد طاقم القارب الذي يتواجد على متنه اي�شا 
البحارين العمانيني املجيدين فهد احل�شني واحمد 
العماين  ال��ط��ريان  ال��ق��ارب  وك���ان ط��اق��م   . احل�شني 
هامة  نقا�س  جل�شة  الول  ام�����س  ي��وم  عقد  م�شندم 
عقب انتهاء �شباقات الق�شرية ومت خاللها مناق�شة 
حول  تركزت  حيث  الهامة  املو�شوعات  من  العديد 
الفتتاحية  لل�شاعات  الطق�س  وت��وق��ع��ات  النظمة 
وقد  ل�����ش��ب��ون��ة.  اإىل  فالن�شيا  م��ن  الوىل  ل��ل��ج��ول��ة 
اأظهرت ال�شباقات الق�شرية الإفتتاحية من طواف ل 
روت دي بران�س م�شتوى التحدي الذي ينتظر قارب 
الطريان العماين م�شندم، فم�شتوى املناف�شة عال يف 
اأ�شطول قوارب املود70 اإل طاقم القارب الذي ي�شم 
يوم  الثاين  املركز  حقق  قد  وحملية  دولية  خ��ربات 
متابعة  و�شط  الول  ام�س  والثالث  املا�شي  اجلمعة 
ويتطلع  م��ال��ف��ارو���ش��ا.  �شاطئ  زوار  م��ن  جماهريية 
طاقم القارب اإىل اإ�شتعادة بع�س التوازن على لئحة 
ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام خ���الل اجل��ول��ة الأوىل ال��ت��ي متتد 
�شيدين  ال��ق��ارب  ل��رب��ان  ل��� 805 ميال بحريا، ووف��ق��ا 
الرغم  على  مرتفعة  الفريق  فمعنويات  جافنييه 
 30 بر�شيد  الرابع  املركز  على  الفريق  ح�شول  من 
ومن  بفالن�شيا.  الق�شرية  ال�شباقات  ختام  يف  نقطة 

الإفتتاحية من اجلولة  ال�شاعات  بان ت�شهد  املتوقع 
الإوىل حماولة الفرق الإبحار ب�شراعات عالية وهم 
حول  ل��ل��دوران  بينكارلوا  ملدينة  �شمال  يتوجهون 
التي  املدينة  �شاحل  اأم��ام  هناك  املو�شوعة  العالمة 
تعد عا�شمة اإيبرييا قبل التوجه جنوبا نحو م�شيق 

جبل طارق.
وعن ال�شباق �شباقات الق�شرية قال الفرن�شي �شيدين 
جافنية : بان بع�س اليام متر ول ت�شري فيها الأمور 
ي��وم من  اليوم  علينا  وق��د مر  ال�شخ�س  يرغب  كما 
هذه الأي��ام، لقد كان الفريق يبحر ب�شكل جيد ومل 
نكن بعيدين من امل�شتوى العام وعلى الرغم اإن هذا 
فلقد طلبت من  م��ن خطتنا،  ج��زءا  يكن  الأم���ر مل 
الفريق اأن ل يفقد ثقته، لقد واجهتنا بع�س امل�شاكل 
الفنية الب�شيطة . وي�شيف جافنية : يعمل الفريق 
فقط  علينا  جيد،  بيننا  العام  واجل��و  ح�شن،  ب�شكل 
بال�شكل  اأن نح�شن بع�س اجلوانب و�شت�شري الأمور 
امل��ط��ل��وب، ه���ذا ك��ل��ه ج���زء م��ن ال��ت��ج��رب��ة التعليمية 
خلو�س  جاهز  الفريق  ب��ان  م��وؤك��دا  لالإبحار  لعمان 
وق���د مت حتميل  الوىل  اجل���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات  غ��م��ار 

البحر  اأيام يف  املطلوبة لأربعة  املوؤن  القارب بجميع 
بها  للقيام  ال�شيغرة  الأم��ور  بع�س  �شوى  يتبق  ومل 

قبل اإنطالقة القارب.
وقال �شيدين جافنييه: اأخذ الطق�س بالتغري كثريا 
ويبدو اأن م�شافة 60 ميال لبنيكارلو �شتكون �شريعة 
ن��وع��ا م��ا وك���ذا ���ش��ت��ك��ون ���ش��ري��ع��ة ل���دى ال���ع���ودة نحو 
بحر  يف  الأم���ور  تهداأ  اأن  احتمال  ثم  وم��ن  فالن�شيا 
النقاط  بع�س  ح�شد  م��ن  متكنا  م��ا  اإذا  و  ال��ب��وران 
الو�شول  قبل  الفارق  ن��درك  اأن  الطريق، ميكننا  يف 
لل�شبونة، ميكننا احل�شول على نقاط اإذا ما كنا اأول 
الوا�شلني لبنيكارلو ولهذا ال�شبب فاإن التقدم بقدر 

امل�شتطاع مهم .

زيارة متحف
العماين م�شندم بزيارة  القارب الطريان  قام طاقم 
اىل متحف علوم برين�شيبي فيليبي، وبعدها توجهوا 
لل�شوق املركزي التقليدي وقد اخذوا بع�س الفواكهة 
واخل�شروات املنتجة حمليا بالإ�شافة اإىل الأ�شماك 
احل�شني  واحمد  احل�شني  لفهد  وبالن�شبة  املحلية. 

فر�شة  كانت  قبل  م��ن  بال�شيد  ا�شتغال  ق��د  ال��ذي��ن 
جيدة لهم لالإطالع اأنواع الأ�شماك يف املدينة، وحول 
هذه التجربة يقول اأحمد احل�شني: لقد كانت زيارة 
ما  على  وتتعرف  تتطلع  لأن��ك  ممتعا  اأم���را  ال�شوق 
لديهم من منتجات والتي ل يوجد بع�شا منها لدينا 
يف م�شقط م�شيفا : لقد قمنا بتجربة بع�س الأ�شياء 
مما جعلنا نتطلع ملعرفة الأمور التي �شنتعرف عليها 
يف زيارتنا لل�شبونة واإيرلندا واإجنلرتا وفرن�شا. لقد 

ا�شتمتعنا بوقتنا .

قويا  مــن  ا�شبح  فريقنا   : احل�شني  فهد 
ونتطلع لتحقيق نتائج مر�شية

اكد البحار فهد احل�شني : لقد اأ�شبح فريقنا قويا 
اأداء جيد يف هذا  ونحن واثقون باأنه ميكننا تقدمي 
الأ�شطوال من قوارب مود70، اأتطلع لقيادة القارب 
اأن  اإل  ن�شادفها  التي  احل���الت  ك��ل  اأو  حالة  اأي��ة  يف 

مهمتي الأ�شا�شية هي فرد حبال الأ�شرعة 
واأ�شاف فهد احل�شني  لقد ح�شرنا ب�شكل جيد لهذه 
ال�شباقات ون�شعر باأننا لها، �شنبحر ملدة ترتاوح بني 

�شتكون مهمة  اأن��ه  اأي��ام مما يعني  اأرب��ع��ة  اإىل  ثالثة 
���ش��اق��ة وتتطلب ���ش��ربا واإ����ش���رارا ك��ب��ريا ع��ل��ى منت 
للفوز  نطمح  لكننا  �شعبا  ال�شباق  �شيكون  ال��ق��ارب، 

ولذا �شنقدم اأف�شل ما لدينا منذ البداية . 
م��وؤك��دا ب��ان ط��اق��م ال��ق��ارب اك��م��ل ك��اف��ة ا�شتعداداته 
باأننا جاهزون لالإنطالقة  ون�شعر  لل�شباق  النهائية 
حيث تواجه كل قارب بع�س الأمور ال�شغرية اأحيانا 
وقد واجهتنا نحن يوم ام�س بع�س من هذه الأمور 
ولكننا �شنحلها ومن�شي قدما، ل يزال هناك الكثري 
يعد حتدى  ال��ذي  ال�شباق  مناف�شات  اثناء  لتقدميه 
قوي لنا ونتطلع اىل احل�شول على نتائج جيدة يف 
قوية  مناف�شة  �شك  بال  �شي�شهد  ال��ذي  ال�شباق  ه��ذا 
من قبل جميع الفرق التي متنى النف�س باحل�شول 
يقام لأول مرة  ال��ذي  ال�شباق  على مركز متقدم يف 

على م�شتوى القارة الوروبية .

را�شون عن مرحلة التدريب
ق��ال الإي��زل��ن��دي دام��ي��ان فوك�شال اح��د اف��راد طاقم 
اأن  املتوقع  من   : م�شندم  العماين  الطريان  القارب 

تكون هناك حركة رياح ن�شطة يف املراحل الأوىل ولذا 
 ، اللحظات  الأم��ر مثريا ونحن نتطلع لهذه  �شكون 
واأ�شاف: لقد تناف�شنا ب�شكل جيد مع فريق جروب 
اإيدموند دي روت�ش�شيلد جيتانا يف �شباق اآرمني من 
اأ�شابيع قليلة ونحن را�شون عن �شرعاتنا ولذا اأعتقد 
تقدما  �شنحقق  الطويل  ال�شباق  نبداأ يف  عندما  اأنه 
جيدا . وا�شاف فوك�شال: من ال�شروري اأن ن�شتغل 
جميع الفر�س يف هذه اجلولة واأن ل نفوت اأي منها، 
فاإذا ما تاأخرنا لدقائق فيمكن اأن جتعل الفارق بيننا 
وبني الفرق الأخرى اأميال مبا�شرة، وحتى لو كانت 
نتعامل  اأن  يجب  اأي��ام-اأرب��ع��ة  لثالثة  طويلة  جولة 

معها على اأنها �شباق �شريع وهذا ما �شنفعله 
وقد اأ�شهمت اأ�شهر من التدريب يف بناء ثقة الطاقم 
اأن  اإل  ال��ط��وي��ل��ة  ال�����ش��ب��اق��ات  يف  اأدائ���ه���م  يف  بنف�شه 
ياأتي  النجاح  اأن  امل��ود70 وقوتها تعني  ق��وارب  حجم 
لنيل  وفقا  الأخ��ط��اء  وبتقليل  الناجحة  ب��امل��ن��اورات 
القارب  قيادة  م�شوؤوليات  يتوىل  ال��ذي  ماكدونالد 

اإىل جانب �شيدين جافنييه. 

حتدي كبري
وق����ال م��اك��دون��ال��د: اإن����ه حت���د ك��ب��ري، ه���ذه جولت 
ق�شرية اإل اأنها �شعبة، اجلزئية الوحيدة التي ميكن 
امل�شافة  هي  طويال  حميطيا  �شباقا  عليها  اأطلق  اأن 
فهي  البقية  واأم��ا  روك،  فا�شتينت  اإىل  ل�شبونة  من 
�شباقات �شاحلية ولذا �شتتخللها األ�شنة اأر�شية كثرية 
لن  للنوم،  مكان  فال  ول��ذا  عليها  لالإلتفاف  وزواي��ا 
يكون الأمر �شهال يف تكييف اأنف�شنا والتعود، �شتكون 
هناك حلظات كثرية لتغيري ال�شراع ولكن هذا اأي�شا 
�شيمنحنا فر�شا لتحقيق املزيد من املكا�شب، �شتكون 

اأوقات �شديدة ال�شغط 
الطواف بحارة متمر�شون  ي�شارك يف هذا  واأ�شاف: 
اأن  اإل  ط��وال  ل�شنوات  ال�شباقات  ه��ذه  مبثل  ق��ام��وا 
علينا  التدرب،  يف  طويلة  اأوق��ات  بق�شاء  اأي�شا  قمنا 
واأكر،  اأكر  الأخطاء لأنها ترتاكم وتكلفك  تقليل 
والقوارب التي ل ترتكب اأخطاء �شتبتعد اأكر واأكر 

يف املقدمة عن البقية.

دعا لالهتمام باجلانب الريا�شي وال�شياحي والتجاري

مـــاجد بــــن حممـــد يوجـــه بتـعـــزيـــز دور نـــادي )دبـــي �لبحـــــري(
تكليف حارب بو�شع الدرا�شات ال�شاملة ورفع التو�شيات العتمادها
حارب: مرحلة مهمة يعي�شها النادي ملواكبة التطور املت�شارع بالدولة

يف �شباق طواف الروت دي بران�ش

�نطالق مناف�سات �جلولة �لأوىل فالن�سيا-ل�سبونه و�لقارب �لطري�ن �لعماين م�سندم يتطلع ملركز متقدم



مديــر يدفــع ملوظفيـه 
�ملـــال مقابـــل �ل�ســـرتخاء!

اجازة  ب��اأخ��ذ  ملوظفيه  تو�شية  المريكية  ال�شركات  اح��دى  مدير  اأع��ط��ى 
مدفوعة الأجر كي يتمكنوا من ال�شرتاحة وال�شرتخاء وعدم العمل بكل 
املكافاأة  يبلغ حجم  اذ  املوظفني  �شرور  الق��رتاح  ه��ذا  واأث��ار  الكلمة.  معنى 

املقدمة مقابل هذه الجازة 7.5 األف دولر.
وتقدم بهذه املبادرة بارت لورانغ مدير �شركة فول كونتكت اأيه بي اأي التي 

تتخذ من مدينة دينفر بولية كولورادو المريكية مقرا لها.
اأ�شا�شي  ل�شرط  ا�شتجاب  اذا  دولر  األ��ف   7.5 مبلغ  على  املوظف  ويح�شل 
الجازة.  ف��رتة  خ��الل  بالعمل  له عالقة  �شئ  اي  التخلي عن ممار�شة  هو 
ويعني ذلك اأن املوظف لن ي�شتخدم الهاتف اجلوال ول الربيد اللكرتوين 
هذا  اأن  وي��ب��دو  بالعمل.  يتعلق  �شيء  ب��اأي  يقوم  األ  عليه  كما  والن��رتن��ت، 
على  اليوم  الكثريون  تعود  حيث  للبع�س  بالن�شبة  التحقيق  �شعب  الأم��ر 
ا�شتخدام و�شائل الت�شال على مدار اليوم وي�شعب عليهم ق�شاء يوم واحد 
دون ت�شفح �شفحاتهم يف مواقع التوا�شل الجتماعي او مراجعة بريدهم 

اللكرتوين.

 �لعثور على قطعتني �آثريتني تعود�ن 

�إىل عهد �لدولة �حلمريية يف �ليمن
اليمنية  اإب  حمافظة  يف  امل��خ��ادر  مبديرية  القدمية  امل��ب��اين  اأح��د  يف  ع��ر 
امل�شند  ب��اخل��ط  م��ك��ت��وب  �شفحة  خم�شني  م��ن  ي��ت��األ��ف  �شغري  كتيب  ع��ل��ى 
اإىل  تاريخهما  يعود  م�شندية  بكتابات  منقو�س  الرخام  من  حجري  وختم 
عام  وق��ال مدير   . 527م   - م  110ق.  قامت  التي  الدولة احلمريية  عهد 
بيت  منزل  الأث��ري��ن يف  على هذين  اأن��ه عر  باملحافظة  التخطيط  مكتب 
نتيجة  املخادر  مديرية  يف  �شمارة  مبنطقة  حبه  ب��دار  امل�شمي  احلارثي  ال 
املنطقة  �شهدتها  التي  الغزيرة  الأم��ط��ار  ب�شبب  الكلي  لالنهيار  لتعر�شه 
خالل ال�شنوات الأخرية . وا�شار اإىل اأن ال�شلطة املحلية باملحافظة وجهت 
الث��ري وعربت عن  املوقع  للحفاظ علي  الالزمة  التدابري  اتخاذ  ب�شرعة 
�شكرها للح�س الوطني والثري لدي مالكي املنزل املنهار. اجلدير بالذكر 
ان مملكة حمري قامت 110ق. م - 527م وهي مملكة مينية قدمية ن�شاأت 
يف منطقة ظفار مبنطقة يرمي يف حمافظة اب وتعترب اآخر املمالك اليمنية 

القدمية قبل الإ�شالم وا�شتخدمت يف كتابتها اخلط امل�شند. 

   بانوراما
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دعوى �سد )تاتو( 
بـ20 مليون دولر

رفع اأحد مدراء الأعمال ال�شابقني 
الرو�شية  الن�شائية  ت��ات��و  لفرقة 
بانتهاك  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ه��م��ه��ا  دع�����وى 
مطالباً  ب��ي��ن��ه��م��ا،  امل���وق���ع  ال��ع��ق��د 
بتعوي�س قدره 20 مليون دولر.

ونقل موقع تي اإم زد الأمريكي عن 
مدير الأعمال ال�شابق، تري�شرتام 
اأ�شرف على اأحد  اإنه  باكلي، قوله 
اأع�����ش��اء ال��ف��رق��ة ال�����ش��ه��ب��اء، لينا 
 2012 اآذار/م��ار���س  كاتالينا، بني 
من  ومتكن   ،2013 مار�س  واآذار 

تغيري كل حياتها املهنية.
واأ�شاف باكلي اأن عمله و�شل اإىل 
ذروت��ه العام املا�شي بعد مل �شمل 

الفرقة.
عند  ك��ان��ت،  كاتالينا  اأن  واأو���ش��ح 
ل���ق���ائ���ه اإي�����اه�����ا، م��ك��ت��ئ��ب��ة وب�����دون 
هدف، واأن مهمتها الوحيدة كانت 
خ�����ش��ارة امل����ال، م���وؤك���داً اأن��ه��ا كانت 
متعجرفة، و�شدامية، وفظة ، مع 

معجبيها. 
اإع������ادة بناء  اأن����ه ���ش��اع��د يف  وق����ال 

�شورتها.
غ��ري اأن���ه زع��م اأمن مت ط���رده من 
بعد  ظ��ل��م��اً  ال��ف��رق��ة  اأع��م��ال  اإدارة 
ع��م��ل��ه م��ع��ه��ا مل����دة ع�����ام، واأن������ه مل 

يح�شل على بدل اأتعابه.
واأو�شح انه الآن يقا�شي كاتالينا، 
وموؤ�ش�شي الفرقة، بتهمة انتهاك 
مطالباً  وال���ت�������ش���ه���ري،  ال���ع���ق���د، 
بتعوي�س قدره 20 مليون دولر.

 

دفنوه حيًا لال�ستباه باغت�سابه �مر�أة
بلدة  يف  ح�����ش��دا  ان  البوليفية  الع����الم  و���ش��ائ��ل  ذك���رت 
ا�شتبهوا  ام���راأة  جثة  بجوار  حيا  مراهقا  دف��ن  بوليفية 

باأنه قتلها بعد اغت�شابها. 
انه �شيبداأ يف اجراءات  وابلغ املدعي املحلي ال�شحفيني 
لال�شتباه  كولكيوت�شاكا  بلدة  يف  �شخ�شني  �شد  جنائية 
باأيديهم.  ال��ع��دال��ة  تطبيق  على  ال��ن��ا���س  بتحري�شهما 
وذكرت �شحيفة ل رازون اليومية ان اهل البلدة الذين 
كانوا ي�شهرون الع�شي واحلجارة عرقلوا جهود ال�شرطة 
لخراج جثة الفتى �شانتو�س رامو�س)17 عاما( والذي 
اريا�س)35  ليندرا  وق��ت��ل  اغت�شب  ان��ه  النا�س  اعتقد 

عاما( .

رف�سة حمار تودي ب�ساحبه
اأن  بعد  ك��ارو  يجرها حمار م�شرعه  لقي �شاحب عربة 
بالعربة  توقفه  اأثناء  اخللفيتني  بقائمتيه  حماره  رف�شه 
التابع  احلوامدية  مبركز  الزراعي  الطريق  جانب  على 
وحتول  م�شرعة  نقل  �شيارة  لتده�شه  اجل��ي��زة  ملحافظة 

ج�شده اإىل اأ�شالء. 
ومت نقل امل�شاب اإىل امل�شت�شفى ليلفظ اأنفا�شه الأخرية. 

�شائق  مب�شرع  اإخ��ط��ارا  اجل��ي��زة،  مباحث  مديرية  تلقت 
ع���رب���ة ك�����ارو ع��رب��ج��ى مب��ن��ط��ق��ة احل���وام���دي���ة، وك�شفت 
الكارو  بعربته  العربة  �شاحب  �شري  اأثناء  اأن��ه  التحريات 
بطريق م�شر – اأ�شيوط الزراعي، مبنطقة احلوامدية، 
ليتفقدها  العربة  من  ون��زل  الطريق  جانب  على  توقف 
ب��ه على قارعة  األ��ق��ت  ان��ه فوجئ برف�شة م��ن احل��م��ار  اإل 
ال��ت��ي ده�شته ليتحول  ال�����ش��ي��ارات  اإح���دى  اأم���ام  ال��ط��ري��ق 

ج�شده اإىل اأ�شالء. 

و�سفة طبية خاطئة تقتل جنينا
حكمت حمكمة باك�شتانية بغرامة مليون روبية باك�شتانية 
باك�شتانية  طبيبة  على  اأمريكي(،  دولر  اآلف   10( نحو 
قامت بو�شف دواء خاطئ ت�شبب يف وفاة جنني يف بطن 

اأمه، بح�شب �شحيفة الريا�س  ال�شعودية. 
وبح�شب مرا�شل ال�شحيفة فاإن حمكمة مدينة راولبندي 
ا�شمها(  يذكر  الطبيبة )مل  بحق  اأ�شدرت مذكرة  العليا 
التي تعمل يف عيادة طبية خا�شة ببلدة تاك�شال  كانت قد 
ك�شفت على الزوجة وو�شف الدواء الذي ت�شبب يف وفاة 

اجلنني بعد اأيام قليلة من تناول الأم للدواء. 
على  الطبية  والنتائج  ال���دواء  عر�س  اإىل  ال���زوج  و���ش��ارع 
فارق  اجلنني  اأن  وات�شح  متخ�ش�شة،  طبية  معاهد  عدة 
ال��ولدة وبالتايل  اأخر موعد  ال��دواء الذي  احلياة ب�شبب 

اإىل وفاته. 
يف  املعنية  الطبية  اجل��ه��ات  اإىل  ب�شكوى  ال����زوج  وت��ق��دم 
الق�شية  باإحالة  بدورها  قامت  والتي  راولبندي  مدينة 
قرارها  اأ����ش���درت  وال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  يف  العليا  املحكمة  اإىل 
يف  املت�شرر  للزوج  تدفع  روبية  مليون  الطبيبة  بتغرمي 

الق�شية.  

مطاردة �لأ�سباح تتحول �إىل جتارة 
ع�شاق  انتحار  بني  تتنوع  التي  الأ�شباح  ق�ش�س  اإىل  الن�شات  باخلرافات  يوؤمنون  الذين  �شنغافورة  �شكان  يحب 
الواقع.   ال�شريرة، وبرامج تلفزيون  الأرواح  اإىل ظهور �شناعة لطرد  اأدى  الإع��دام يف زمن احل��رب، مما  وح��وادث 
الإنرتنت  �شبكة  على  حلقاته  تعر�س  الذي  التلفزيوين  امل�شكونة  �شنغافورة  برنامج  منتج  دار�شون،  اأي.زد  ويقول 
وحتظى ب�شعبية كبرية، وي�شارك فيها حمققون ي�شتك�شفون املواقع امل�شكونة يف الدولة املدينة: نتلقى ما بني 10 
و30 بريدا اإلكرتونيا من م�شاهدينا اأ�شبوعيا يحكون فيها عن جتارب خارقة طبيعة تعر�شوا لها .  واأو�شح اأن ثالثة 
اأ�شخا�س من بني كل خم�شة يف �شنغافورة يوؤمنون بالظواهر اخلارقة للطبيعة، بينهم هو نف�شه يف الآونة الأخرية.  
اأ�شبحت م�شكونا تطاردين  اأقوم بها وجهة نظري متاما، لقد  36 عاما: غريت التحقيقات التي  ويقول دار�شون 
الأ�شباح و�شرت اأرك�س وراء ظالل كما تلقى على اأ�شياء واأ�شمع اأ�شواتا اأنا الآن موؤمن بوجود الأ�شباح .  وبف�شل 
ال�شبوعي،  برناجمه  يتابعون  م�شاهد  األ��ف   200 جتذب  التي  الإن��رتن��ت،  �شبكة  على  اخلا�شة  التلفزيونية  قناته 
، وهو مبنى قدمي مهجور يعود  اأول��د �شاجني  اأحد م�شاهري �شنغافورة.  وي�شتهر مبنى م�شت�شفي  دار�شون  اأ�شبح 
حلقبة الحتالل، يف اجلزء ال�شرقي من البالد، باأنه اأحد اأكر الأماكن امل�شكونة يف �شنغافورة. فقد احتلت القوات 
اأ�شفل  ت�شرخ  واأعدموا  للتعذيب  تعر�شوا  الذين  اأرواح  اأن  وي��رتدد  الثانية،  العاملية  احل��رب  خالل  املبني  اليابانية 

املمرات وتالحق الزائرين. 

االثنني   -  10   يونيو    2013 م    -    العـدد    10814
Monday    10    June     2013  -  Issue No   10814

يقتحمان مبنى ظنًا �أنه بنك
يف  �شي   ب��ي  اإ���س  اإت�����س  لبنك  تابعاً  مبنى  غبيان  ل�شان  اقتحم 
ليكت�شفا  م�شروقة،  قمامة  �شيارة جمع  م�شتخدمني  اأ�شكتلندا، 
اأن املبنى خم�ش�س ملركز الت�شال وخدمة العمالء، ويخلو من 

اأية اأموال.
وقالت وكالة اأنباء دوجان  الرتكية: دفع الل�شان الأ�شكتلنديان: 
جورج نيكول )37 عاماً( وديفيد فولر )27 عاماً(  خم�س �شنوات 

�شجناً من عمر كل منهما؛ وذلك ثمناً جلرمية غبية.
واأ�شافت الوكالة: قّرر الل�شان �شرقة اأحد فروع بنك اإت�س اإ�س 
بي �شي  يف جنوب لنك�شري باأ�شكتلندا، ويف 19 اأكتوبر 2012، 
�شرق الل�شان �شيارة جمع القمامة؛ ل�شتخدامها يف ال�شطو على 
البنك، وبالفعل توجها م�شاء اليوم التايل اإىل املبنى املق�شود، 
اأنه  ليكت�شفا  الأب��واب،  راحا يحطمان  ثم  بال�شاحنة،  واقتحماه 
للبنك  تابع  العمالء  بل مركز لالت�شالت وخدمة  بنكاً،  لي�س 
األ��ق��ت ال�شرطة  امل��ك��ان، حتى  اأم���وال، ففرا م��ن  اأي��ة  ويخلو م��ن 

القب�س عليهما بعد الطالع على �شريط الفيديو.
وقّدرت املحكمة خ�شائر البنك ب�شبب القتحام ب�200 األف جنيه 
ا�شرتليني، كما قّدرت خ�شائر �شركة القمامة ب�60 األفاً، وق�شت 

املحكمة ب�شجن كل منهما خم�س �شنوات.
عن  تك�شف  اجلرمية  طبيعة  اإن   : نيكول  املتهم  حمامي  وق��ال 
�شخ�س اإما غبي اأو يائ�س من حياته، وهو ما يدعو اإىل تخفيف 

احلكم عليه.

تخلع زوجها لتعاطيه )�ل�سمة �لبي�ساء(
�شد  ام����راأة  رفعتها  ق�شية  يف  اليمنية  امل��ح��اك��م  اإح���دى  تنظر 
)تبغ  البي�شاء  ال�شمة  لتناوله  بخلعه  فيها  تطالب  زوج��ه��ا 
م��ط��ح��ون(. وق���ال م�����ش��در ق�شائي ل��� »ال�����راي« ال��زوج��ة )25 
اأخطاأت  »اإنها  �شكواها  يف  قالت  احلديدة،  حمافظة  يف  عاماً(، 
باختيار  ابن عمها )27 عاماً(  ال��زواج من  وافقت على  حينما 
اأنيق  اخل��ارج��ي  �شكله  ك��ان  اأ���ش��ه��ر، حيث  قبل خم�شة  وال��ده��ا، 
انه يتعاطى  اأ�شبوع  املظهر وو�شيم اخللقة، لكنها تفاجاأت بعد 
ال�شمة البي�شاء )تبغ مطحون( وهي �شمة تختلف عن عينات 
اأك���ر قذارة  اإن��ه��ا  ب��ل  ���ش��وداء،  ال��ت��ي يطلق عليها �شمة  اأخ���رى 
اأن تدفع املهر مقابل طالقها كونه  منها«، واأ�شافت »م�شتعدة 
لأمرا�س  رئي�س  م�شدر  ال�شمة  اإن  حيث  لطلبها،  ي�شتجب  مل 

ال�شرطانات«.
»حني  اأنها  اجلميلة  الفنون  كلية  خريجة  ال��زوج��ة،  واأ�شافت 
يومياً،  فمه  يغ�شل  عري�شها  ك��ان  اأ�شهر،  خم�شة  قبل  ت��زوج��ت 
رائحة  ت�شم  ب��داأت  فجاأة  لكنها  العطور،  ا�شتخدام  من  ويكر 
فيه  �شغرياً  كي�شاً  وج��دت  كما  اأ�شبوعني،  بعد  فمه  يف  كريهة 
ال�شمة، كان قد اأخفاه يف اأعلى دولب املالب�س، ثم اكت�شفت انه 
يتعاطى ال�شمة، وهي نائمة اأو م�شغولة، وحينما يكون هو خارج 
املنزل«. ُي�شار اإىل مدينة احلديدة »غرب اليمن«، تنت�شر فيها 
ال�شمة البي�شاء، كما ي�شمونها، ويتعاطاها الكثري من النا�س، 
منهم ن�شاء كبريات يف ال�شن، وقد حاولت احلكومات ال�شابقة 
ينفلت  ان  م��ا  لكن  الأ���ش��واق،  يف  وبيعها  ال�شمة  ط��واح��ني  منع 
الأمن وتظهر �شراعات جديدة يعود الباعة لبيعها يف ال�شوارع 

من الي�شار كيفن هريون، تاكهون هامزايف، ديفيد اري�شتيزابال، ماورو مولر وجين�س بريي خالل ح�شورهم والأ�شواق، نتيجة غياب اجلهات املخت�شة ال�شابطة.
حفل توزيع جوائز اأكادميية الفنون يف بيفريل هيلز بكاليفورنيا. )اأ ف ب(

�ساميون كاول ير�سق بالبي�س 
النجم  بريطانية  ام����راأة  هاجمت 
ال���ربي���ط���اين، ���ش��امي��ون ك�����اول، يف 
ب���رن���ام���ج امل�����واه�����ب ال���ربي���ط���اين، 
اقتحمت،  وق��د  بالبي�س.  ور�شقته 
ناتايل هولت، الربنامج، يف الوقت 
الذي كان فيه املت�شابقان النهائيان، 
ريت�شارد واآدم، يوؤديان اأغنية احللم 
البي�س  برمي  وب���داأت   ، امل�شتحيل 
على كاول، وعلى احلكام الآخرين 
يف ال����ربن����ام����ج، اأم�����ان�����دا ه���ول���دن، 
واألي�شا ديك�شون، وديفيد ويليامز. 
الأمن ورافقوها  وقد هرع حرا�س 
اأن  ت��ق��اري��ر  وذك�����رت  اإىل اخل�����ارج. 
املراأة قدمت اختبار اآداء للم�شاركة 
اأنه  املا�شي، غري  العام  امل�شابقة  يف 
كاول  ع��ّل��ق  وق��د   . قبولها  يتم  مل 
اإنه  بالقول،  احلادثة ممازحا  على 
ح�شابه  يف  ت��غ��ري��دة  يف  واأّك����د  �شبق 
ع��ل��ى م��وق��ع ت���وي���رت  اأن����ه ل يحب 
اأكره  بالفعل  اأن��ا  واأ�شاف  البي�س. 
جرى  ما  �شبب  اأفهم  البي�س...ل 
الآن . ومن جهتها، اعتذرت هولت 
على ما بدر منها، وا�شفة خطوتها 

ب� الغبية .

نري�ن تتوهج 
حتت �لأر�س 

مبحافظة  ���ش��اك��ن  ن�����ش��ر 
اليمن،  غ����رب  احل���دي���دة 
ف�����ي�����دي�����و ع�����ل�����ى م����وق����ع 
نرياناً  يظهر   ، ي��وت��ي��وب 
ت���ت���وه���ج وت�����ش��ت��ع��ل حتت 
منطقة  يف  الأر�����������������س 
املجاورة  ال�����ش��الم(  )ح���ي 
لأح������وا�������س امل�����ج�����اري يف 

املحافظة.
وكانت الأدخنة قد اأثارت 
املواطنني،  ل��دى  ال��رع��ب 
اأح��ده��م اإىل  اأ���ش��ار  الذين 
واأعمدة  اأي������ام،  م��ن��ذ  اأن����ه 
ال��������دخ��������ان ت����ت���������ش����اع����د، 
وتنبعث من الأر���س، مع 
ن����ريان ت�����زداد ي���وم���اً بعد 

الآخر.

هناك الكثري من الظواهر العلمية والطبيعية التى وقف 
وعجزت  تف�شريها  وعن  فهمها  عن  عاجزا  اأمامها  العلم 
عقول العلماء الذين مالأت علومهم واإخرتاعاتهم الكتب 
ومن  املعجزات  ه��ذه  طال�شم  فك  عن  الدار�شني  وعقول 
املبكرة  ال�شيخوخة  م��ر���س  ه��و  العلمية  امل��ع��ج��زات  ه���ذه 
والذى ي�شيب فرداً من كل 100 مليون فرد اأى اأنها حالة 

نادرة جدا
املو�شوع  ه��ذا  ف��ى  عنها  نتحدث  ال��ت��ى  ه��ذه  حالتنا  وف��ى 
من  البالغ  كراوثر  هارى  الربيطان�ى  الطفل  حالة  وهى 
عمره  ولكن  بال�شنوات  عمره  هو  وه��ذا  �شنوات   5 العمر 
البيولوجى الذى يعرب عنه ج�شده ووظائف ج�شده ي�شل 
مفا�شله  عظام  وه�شمت  ج�شده  نحل  فقد  ع��ام   55 اإىل 
والركبة  القدمي�����ن  مناط����ق  يف  بالتاآك����ل  جلده  واأخ���ذ 

واأطراف اأ�شابعه ..
حيث قال العلماء الذين يتابعون حالته والأطباء الذين 
11 عام وه��ذا ما  اأن ه��ارى يكرب كل عام  ي�شرفون عليها 

ت�شري اإليه كل خاليا ج�شده 
املعالج حلالة  الطبيب  51 عاما  دي��ري فوليك  اأك��د  وق��د 

ه���ارى غريبة جدا  ح��ال��ة  اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  ه���اري يف 
وقال  وغريب  �شريع  ب�شكل  يكرب  فهو  ج��دا  وم�شتع�شية 
اأنه ل ي�شتجيب لأى اأدوية بينما اأكد اأطباء املركز ال�شحى 
ال��ربي��ط��ان��ى اأن امل��ر���س ال���ذى ي��ع��ان��ى م��ن��ه ه���ارى ي�شمى 
التعامل  على  متاما  عجزوا  واأنهم  امل�شاعفة  ال�شيخوخة 

مع حالته الفريدة 
ومن ناحية والديه فقد اأكد والده اأن حالة اإبنه متدهورة 
ق��ال��ت والدته  بينما  اأج��ل��ه  م��ن  ك��ب��رية  ب���الآم  واأن���ه ي�شعر 
�شاروين اأن اإبنها يعي�س على امل�شكنات وذلك للتغلب على 
اأنه فى  الآلم التى تهاجمه والتى تعت�شر ج�شده وقالت 
هذه  مواعيد  فى  بالتقدمي  يطالبها  الأح��ي��ان  من  كثري 

امل�شكنات حتى ي�شتطيع حتمل الأمل..
 ومن ناحيته يقول هارى )�شئمت النا�س عندما يحدقون 
اأنزل  اأو عندما  يف وجهي لدي ذهابي اإيل عيادة الطبيب 
اإىل ال�شارع مع اأختي اميا نعم كنت دائما اأخرب اأبي واأمي 
كما  الأ�شياء  من  الكثري  اأفعل  اأن  ميكنني  وي�شيف  بهذا 
يفعل الأطفال لكنني اأتوقف عن فعل اأي �شيء لأن الوجع 

ي�شيطر علي كل ج�شدي.

طفل عمره 50 عاما!

�آن هاثــو�ي 
خبيـــرة بالعالقـــات �لفا�ســـلة

ك�شفت املمثلة المريكية ال�شهرية اآن هاثواي انها تقاوم الم احلب بروح الفكاهة وقالت 
املحزن ومن  واجلانب  امل��رح  احلياة اجلانب  يوجد جانبان يف  عاما(:  هاثواي )28 

انها  اآن هاثواي  املرح على وجه اخل�شو�س وذك��رت  اجليد ان تنظر اىل اجلانب 
امام تلك  نف�شها لالنك�شار  لكنها مل ترتك  الفا�شلة  بالعالقات  ا�شبحت خبرية 

الحباطات وا�شافت: خيبة المل ل ينبغي ان تكون �شببا للخوف من حب جديد يف 
النهاية ت�شاعد اخلربات ال�شيئة يف اعداد املرء لأن يكون اأف�شل يف العالقات املقبلة.


