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نهيان بن مبارك يتوج الفائزين 
يف ختام اأوملبياد نادي ال�ضباط

عربي ودويل

هيئة الهالل الأحمر تنفذ اإفطارات جماعية 
وتوزع �ضاللً غذائية يف ال�ضفة وغزة

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

حمدين �ضباحي كان معرّ�ضاً 
لالغتيال فور و�ضوله اإىل تون�ص..؟!!

حممد بن را�شد يعتمد املنظومة الوطنية 
للموؤهالت لت�شنيف املوؤهالت التعليمية

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �عتمد 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي قر�ر� ب�شاأن �ملنظومة �لوطنية 
جميع  لت�شنيف  نوعها  م��ن  وطنية  �أد�ة  �أول  متثل  و�ل��ت��ي  للموؤهالت 
موؤهالت �لتعليم يف قطاعاته �لثالثة �لعام و�لعايل و�لتعليم و�لتدريب 
�لتقني و�ملهني يف �لدولة. وياأتي �إطالق هذه �ملنظومة مبا يتو�فق مع 
�ملعرفة  على  قائم  �قت�شاد  �إىل  لالنتقال  �لهادفة  �لإم���ار�ت  دول��ة  روؤي��ة 

و�لبد�ع و�لذي يقوم �أ�شا�شه على �ملو�طن �ملت�شلح بالعلم و�ملعرفة.
جميع  وت�شمية  ت�شنيف  على  ل��ل��م��وؤه��الت  �لوطنية  �ملنظومة  وتعمل 
و�لتي متنح ملن   1 �شهادة  �لأول  �مل�شتوى  ب��دء� من  �لدولة  �ملوؤهالت يف 
معرفة  على  �لعلمي  حت�شيلهم  يقت�شر  ممن  �لعامة  �لثانوية  دون  هم 
بالإ�شافة  و�لكتابة  �لقر�ءة  و�أ�شا�شيات  و�لعمل  باحلياة  وب�شيطة  �أولية 
�إىل �لريا�شيات �لب�شيطة.                                        )�لتفا�شيل �س2(                                           

عبد اهلل بن زايد يبحث مع وزير 
اخلارجية امل�شري العالقات الثنائية

•• القاهرة-وام:

�آل نهيان وزي��ر �خلارجية �ت�شال  �ج��رى �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن ز�ي��د 
هاتفيا �م�س �لول مع معايل نبيل فهمي وزير �خلارجية �مل�شري .

 و�شرح �ملتحدث �لر�شمي با�شم وز�رة �خلارجية �مل�شرية بان �لوزيرين 
تناول �لتطور�ت على �ل�شاحة �لد�خلية �مل�شرية وتنفيذ عنا�شر خارطة 
�لثنائية  �إىل �لعالقات  �لطريق وفقا للجدول �لزمني �ملعلن بالإ�شافة 
بني �لمار�ت وم�شر حيث �تفق �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد �آل نهيان 
ومعايل نبيل فهمي على �لعمل نحو مزيد من تعزيز هذه �لعالقات يف 
كافة �ملجالت مبا يعك�س متانة وعمق �لعالقات بني �لبلدين ومبا يعود 
بالنفع على �شعبيهما. و��شاف �ملتحدث بان �لوزيرين تبادل �لر�أي حول 
�لق�شايا �لإقليمية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك ومن بينها تطور�ت �لق�شية 

�لفل�شطينية و�لأزمة �ل�شورية.

   

اأكد اأن الإمارات لي�صت دولة �صعارات بل اأفعال واإجنازات ت�صل حد الإعجاز 
حاكم عجمان: اأبواب القيادة 
واحلكومة م�شرعة اأمام املواطن

•• عجمان-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�عتمدت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى 
�شيا�شة �لأبو�ب �ملفتوحة بني �حلاكم و�لرعية وذلك لي�س منة ولكنه 
وتوجهاتها  تفكريها  �أ�شا�شي من  وج��زء  �شعبها  �لقيادة جتاه  و�ج��ب 
�لعمل  بيئة  دولته  له  تتيح  و�أن  يتمناه  ما  �لإم���ار�ت  �إن�شان  يجد  �أن 
و�لإبد�ع �خلالق كما �أتاحت �لفر�شة و��شعة �أمام �ملو�طنني للم�شاركة 
يف م�شوؤوليات �لعمل �لوطني. و�أكد �شموه يف حو�ر مع �لر�ئد �لركن 
�لإمار�ت  �أن  �لوطن  درع  رئي�س حترير جملة  يو�شف جمعة �حل��د�د 
لي�شت دولة �شعار�ت بر�قة بل �أقو�ل تقرن بالأفعال و�إجناز�ت ت�شل 
حد �لإعجاز وقيادة تتبع نهج �ل�شفافية يف �لتعامل مع كل �لق�شايا 

�حلياتية يف �شبيل حتقيق رغبات وتطلعات �ملو�طنني. 
�لدولة وعلى  �ملحافظة على كل منجز�ت  و�شدد �شموه على �شرورة 
و�لهانئة  و�مل�شتقرة  �لكرمية  �حلياة  توفري  يف  �ل�شتمر�ر  ر�أ���ش��ه��ا.. 
�لأمن  ��شتتباب  وتوطيد  �لب�شري  بالعن�شر  و�لهتمام  للمو�طنني 
يف كل ربوع �لدولة. وقال �إن �شحة �ملو�طن و�ملقيم حظيت باهتمام 
خا�س و�أولوية ق�شوى من خالل �إ�شد�ر �لت�شريعات �لقانونية وبناء 
م�شتوى  �أعلى  لتحقيق  �لطبية  �خلدمات  وتوفري  �ل�شحية  �ملر�فق 

ل�شحة �لفرد و�ملجتمع .                               )�لتفا�شيل �س5(

الأول والثاين من �شوال عطلة عيد الفطر للقطاع اخلا�ص
•• ابوظبي-وام:

�أ�شدر معايل �شقر غبا�س وزير �لعمل قر�ر� وز�ريا يق�شي مبوجبه 
ر�شمية  عطلة  1434ه�  ل��ع��ام  ���ش��و�ل  م��ن  و�ل��ث��اين  �لأول  ي��ك��ون  �أن 
و�شركات  وموؤ�ش�شات  من�شاآت  يف  �لعاملني  جلميع  �لأج���ر  مدفوعة 
�أن  على  �مل��ب��ارك  �لفطر  عيد  مبنا�شبة  �ل��دول��ة  يف  �خل��ا���س  �لقطاع 

ي�شتاأنف �لدو�م �لر�شمي يف �لثالث من �شو�ل لعام 1434ه�. 

حممد بن زايد ي�شتقبل �شفراء الدولة يف اخلارج 
وروؤ�شاء البعثات الدبلوما�شية يف املنظمات الدولية
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�جلي�س �حلر ي�شاعد �شكان حي ق�شفته �لقو�ت �لنظامية يف حلب )رويرتز(

احلكم بال�صجن عامًا لقنديل واإحالة بديع وال�صاطر اىل حمكمة اجلنايات 

احلكومة تكلف الداخلية ف�ص اعت�شامي رابعة والنه�شة
وفد احلكماء الفريقي يلتقي مر�صي ويعرتف بثورة 30 يونيو.. وزيارات اأوروبية مكثفة للقاهرة

•• القاهرة-وكاالت:

كلف جمل�س �لوزر�ء �مل�شري �لربعاء وزير �لد�خلية ف�س 
�لقاهرة  يف  �لنه�شة  وم��ي��د�ن  �ل��ع��دوي��ة  ر�ب��ع��ة  �عت�شامي 
يعد  ��شتمر�رهما  �ن  معترب�  �شهر،  نحو  منذ  �مل�شتمرين 

تهديد� لالمن �لقومي ومل يعد مقبول.
وجاء يف بيان للمجل�س �لذي عقد �لربعاء �جتماعه �لثاين 
منذ تاأليف �حلكومة �ملوقتة �ن ��شتمر�ر �لأو�شاع �خلطرية 
تبعها من  وم��ا  �ل��ع��دوي��ة ونه�شة م�شر،  ر�ب��ع��ة  م��ي��د�ين  يف 
�عمال �رهابية وقطع طرق مل يعد مقبول نظر� ملا متثله 
ه���ذه �لع��م��ال م��ن ت��ه��دي��د ل��الم��ن �ل��ق��وم��ي �مل�����ش��ري ومن 

ترويع غري مقبول للمو�طنني.
�لهائل  �ل�شعبي  �لتفوي�س  �ىل  ي�شتند  �نه  �ملجل�س  و��شاف 
من �ل�شعب للدولة يف �لتعامل مع �لرهاب و�لعنف �للذين 
ي���ه���دد�ن ب��ت��ح��ل��ل �ل���دول���ة و�ن��ه��ي��ار �ل���وط���ن، يف �����ش���ارة �ىل 
تظاهر�ت �شخمة �جلمعة �ملا�شي يف �شو�رع وميادين م�شر 
تلبية لند�ء رجل م�شر �لقوي وزير �لدفاع وقائد �جلي�س 

�لفريق �ول عبد �لفتاح �ل�شي�شي.
و��شاف �ملجل�س �نه بناء على ذلك فقد تقرر �لبدء يف �تخاذ 
كافة �لجر�ء�ت �لالزمة ملو�جهة هذه �ملخاطر وو�شع نهاية 
هذ�  يف  يلزم  ما  كل  باتخاذ  �لد�خلية  وزي��ر  تكليف  مع  لها 

�ل�شاأن يف �طار �حكام �لد�شتور و�لقانون.
�لبيان  �مل�شلمني  �لخ���و�ن  جماعة  با�شم  متحدث  ورف�����س 

قائال �ن �جلماعة ل تعرتف باحلكومة �لتي �أ�شدرته.
تامر  �مل�شت�شار  �ن  ق�شائي  م�����ش��در  ق���ال  �خ���رى  ج��ه��ة  م��ن 

�لعربي رئي�س نيابة جنوب �لقاهرة �لكلية �أحال �م�س �ملر�شد 
�لعام جلماعة �لخو�ن �مل�شلمني حممد بديع ونائبيه خريت 
�ل�شاطر ور�شاد �لبيومي �ىل حمكمة جنايات �لقاهرة بتهم 

تت�شل بقتل متظاهرين �أمام �ملركز �لعام للجماعة.
مل  �أن  بعد  غيابيا  للمحاكمة  �أحيل  بديع  �ن  �مل�شدر  وق��ال 

تتمكن �ل�شرطة من �شبطه و�ح�شاره.
و�أ�شاف �ن �لعربي �أمر بتجديد حب�س �ملر�شد �لعام �ل�شابق 
و�لعد�لة  �حل��ري��ة  ح���زب  ورئ��ي�����س  ع��اك��ف  م��ه��دي  للجماعة 
على  يوما   15 �لكتاتني  �شعد  للجماعة  �ل�شيا�شية  �ل���ذر�ع 

ذمة �لتحقيق معهما يف �لق�شية.
وتابع �أن عاكف و�لكتاتني ميكن �أن ي�شافا لحقا �ىل قائمة 

�ملحالني للمحاكمة بح�شب ما ت�شفر عنه �لتحقيقات.
كما �أيَّدت حمكمة م�شرية، �م�س حكماً �شابقاً بحب�س رئي�س 
وبعزله من  عام  ملدة  قنديل  ه�شام  �ل�شابق  �ل��وزر�ء  جمل�س 

من�شبه لعدم تنفيذه حكما ق�شائيا.
�م�س  عقدتها  جل�شة  بنهاية  �لدقي،  ُجنح  حمكمة  وق�شت 
برئا�شة �مل�شت�شار حممد �ل�شاوي، برف�س معار�شة )طعن( 
رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء �ل�����ش��اب��ق ه�����ش��ام ق��ن��دي��ل ع��ل��ى حكم 
�أ�شدرته �ملحكمة �شابقاً بحب�شه ملدة عام وبعزله من وظيفته، 

و�أيَّدت �حلكم �لذي بات نافذ�ً.
�ىل ذلك �أعلن رئي�س دولة مايل �ل�شابق �ألفا عمر كوناري، 
�شمع ما  �لذي يرت�أ�شه  �أفريقيا  �إن وفد جلنة حكماء  �م�س 
30 يونيو باأنها ثورة �شعبية ولي�شت  يكفي لو�شف �أحد�ث 

�نقالًبا ع�شكرياً.
وقال كوناري، يف موؤمتر �شحايف عقده و�أع�شاء جلنة حكماء 

 30 �أفريقيا �أم�س �إن �لوفد �شمع ما يكفي لو�شف �أحد�ث 
يونيو باأنها ثورة �شعبية ولي�شت �نقالباً ع�شكرياً، و�أن تدخل 
�جلي�س �مل�شري مل يكن بهدف �لو�شول �إىل �ل�شلطة و�إمنا 

كان ملنع �ندلع حرب �أهلية.
�ل�شابق،  ومن جانبه قال في�شتو�س موجاي رئي�س بت�شو�نا 
�ملا�شية  قبل  �لليلة  �لتقى  �إفريقيا  حكماء  جلنة  وف��د  �إن 
�لغر�س من  �لذي �شرح له  �ملعزول حممد مر�شي  �لرئي�س 
�لزيارة وهو �لنخر�ط مع كل �لأط��ر�ف يف م�شر وحتدث 
�ل�شلطة  �إنه متت �لإطاحة به من  مر�شي معهم وقال لهم 

و�أنه ي�شعر بالظلم.
�أن  �أن��ه كزعيم عليه  �أك��د ملر�شي  �لوفد  �أن  و�أ�شاف موجاي، 
ي�شهم يف حتقيق �ل�شالم ومنع �لعنف، و�أنهم يدعمون فتح 
للو�شع  �شلمي  حل  �إىل  للتو�شل  �لأط���ر�ف  كافة  مع  ح��و�ر 

�لر�هن يف م�شر.
خ�شو�شا  �لغربي  �ل��دويل  �لدبلوما�شي  �لهتمام  ويتكثف 
بالو�شع يف م�شر �لتي ي�شتعد عدد من �مل�شوؤولني �لغربيني 
للتوجه �ليها يف م�شعى لتحقيق �لخ��رت�ق �لذي ف�شلت يف 
��شتون  كاترين  �لوروب���ي  وزي��رة خارجية �لحت��اد  حتقيقه 
30 حزير�ن يونيو و�ل�شالميني �لذين  بني �شلطات ثورة 

�طيح بهم من �ل�شلطة.
�خرت�قا،  ت�شجل  مل  ل�شتون  �ي���ام  ث��الث��ة  م��ن  زي���ارة  فبعد 
�علن �لوروبيون ��شتمر�ر م�شاعيهم و�ر�شال م�شوؤول رفيع 
لوزير  زي���ارة  ب��رل��ني  و�ع��ل��ن��ت  �لم���د.  طويلة  ملهة  �مل�شتوى 
زيارة لثنني  وو��شنطن  للقاهرة  �لربعاء  م�شاء  خارجيتها 

من �ع�شاء جمل�س �ل�شيوخ �ل�شبوع �لقادم.

مقاتلون تابعون للقاعدة يخطفون 200 كردي يف ريف حلب
قوات الأ�شد حتاول ال�شيطرة 
على خان الع�شل ال�شرتاتيجية

•• عوا�صم-ا.ف.ب:

على  �ملعار�شة  ومقاتلي  �ل�شورية  �لنظامية  �لقو�ت  بني  ��شتباكات  تدور 
�ل��ق��و�ت �لنظامية  �ط��ر�ف بلدة خ��ان �لع�شل يف ري��ف حلب �لتي حت��اول 
�لن�شان.  حل��ق��وق  �ل�����ش��وري  �مل��ر���ش��د  بح�شب  �مل��ع��ار���ش��ة،  م��ن  ��شتعادتها 
و�شيطر مقاتلون معار�شون على �لبلدة �لتي كانت �أبرز �ملعاقل �ملتبقية 
لنظام �لرئي�س ب�شار �ل�شد يف ريف حلب �لغربي، يف 22 يوليو بعد معارك 
��شتغرقت �ياما، وفقدت �لقو�ت �لنظامية فيها 150 عن�شر� على �لقل 
بينهم 51 عن�شر� �عدمو� ميد�نيا. وذكر �ملر�شد : تدور ��شتباكات بني 
مقاتلني من �لكتائب �ملقاتلة و�لقو�ت �لنظامية عند �طر�ف بلدة خان 

�لع�شل يف حماولة من �لقو�ت �لنظامية �عادة �ل�شيطرة على �لبلدة.
ويف تطور جديد خطف مقاتلون جهاديون مرتبطون بتنظيم �لقاعدة 
نحو 200 مدين من بلدتني كرديتني يف ريف حلب يف �شمال �شوريا، بعد 

طالبان تخطط لغتيال م�شرف
•• ا�صالم اباد-وام:

ف������ر�������ش������ت ������ش�����ل�����ط�����ات �لم���������ن 
يف  م�شددة  �ج��ر�ء�ت  �لباك�شتانية 
�مل��ع��ل��وم��ات �لتي  �ب���اد بعد  ����ش��الم 
�ل�شتخبار�ت  �ج���ه���زة  ج��م��ع��ت��ه��ا 
ع��ن ه��ج��وم حم��ت��م��ل ت��خ��ط��ط له 
جنود  وح��رك��ة  باك�شتان  ط��ال��ب��ان 
ملهاجمة  �مل��ح��ظ��ورت��ني  �ل�شحابة 
�لرئي�س  م�شرف  ب��روي��ز  م��زرع��ة 
�شهز�د.  ت�شك  �ل�شبق يف �شاحية 
ووف���ق���ا ل��الج��ه��زة �لم��ن��ي��ة ف���اإن 
�مل��خ��ط��ط��ني ق��د ي��ن��ت��ح��ل��ون �شفة 
����ش���ب���اط �ل�������ش���رط���ة ع���ل���ى غ����ر�ر 
طالبان  ���ش��ن��ت��ه  �ل�����ذي  �ل���ه���ج���وم 
�م�س �لول على �ل�شجن �ملركزي 
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نتنياهو يقر اآلف الوحدات ال�شتيطانية 
مقابل اإطالق �شراح اأ�شرى فل�شطينيني

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

ك�����ش��ف��ت ���ش��ح��ي��ف��ة �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �أن رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 
ما  بناء  على  و�ف��ق  نتنياهو،  بنيامني  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، 
جديدة  ���ش��ك��ن��ي��ة  وح����دة   5500 �إىل   4500 ب���ني 
�لبيت  ح��زب  �ن�شحاب  ع��دم  مقابل  �مل�شتوطنات  يف 
�إقر�ر  بعد  �ملتطّرف من �حلكومة  �ليميني  �ليهودي 
�شحيفة  وقالت  فل�شطينيني.  �أ���ش��رى  �شر�ح  �إط��الق 
�ت�شالت  �أج���رى  نتنياهو  �إن  �لأرب���ع���اء،  )م��ع��اري��ف( 
�أري��ئ��ي��ل، م��ن حزب  �أوري  �لإ���ش��ك��ان  �شرية م��ع وزي���ر 
 1000 بناء  على  �مل�شادقة  ح��ول  �ل��ي��ه��ودي،  �لبيت 
وحدة �شكنية جديدة، ت�شاف �إليها يف �ل�شهور �ملقبلة 
جديدة  �شكنية  وح��دة   4500 �إىل   3500 ب��ني  م��ا 

�أخرى.
�لوحد�ت  ه��ذه  ب��ن��اء  �شيتم  ف��اإن��ه  لل�شحيفة،  ووف��ق��اً 
�ل�شفة  يف  �لكربى  �ل�شتيطانية  �لكتل  يف  �ل�شكنية 

�لغربية و�مل�شتوطنات يف �لقد�س �ل�شرقية.
بني  �ل�����ش��ري��ة  �لت�����ش��الت  �أن  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت 
ر�شائل  ت��ب��ادل  خ���الل  م��ن  ج���رت  و�أري��ئ��ي��ل  نتنياهو 
خطية، بهدف عدم �لك�شف عنها من �أجل �أل ت�شّبب 
بني  �ملفاو�شات  ��شتئناف  �ثر  على  لإ�شر�ئيل  حرجاً 

�إ�شر�ئيل و�لفل�شطينيني.
وقالت �ل�شحيفة �إن هذه �لت�شالت هي �لتي جعلت 
�لقر�ر باإطالق �شر�ح 104 �أ�شرى فل�شطينيني مير 
ب��ه��دوء وع���دم �ن�����ش��ح��اب ح���زب �ل��ب��ي��ت �ل��ي��ه��ودي من 
�حلكومة بعد �أن �أبدى معار�شة �شديدة لالإفر�ج عن 
�لأ�شرى. كما �أن حزب �لبيت �ليهودي يعار�س �إجر�ء 
�أكرث  �شم  �إىل  ويدعو  �لفل�شطينيني  مع  مفاو�شات 

من ن�شف �ل�شفة �لغربية �إىل �إ�شر�ئيل.
�لإ�شر�ئيلي  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  م��ك��ت��ب  �أن  �ىل  ي�����ش��ار 

نتنياهو، رف�س �لتعقيب على تقرير )معاريف(.
ميد�نيا �عتقلت قو�ت �جلي�س �لإ�شر�ئيلي، �م�س، 6 

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�لبطني �شفر�ء  �مل�شلحة بق�شر  �لأعلى للقو�ت  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لدولة يف �خلارج وروؤ�شاء بعثاتها �لدبلوما�شية يف �ملنظمات �لدولية 
وقياد�ت  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل��دول  يف  �لقن�شلية  �لبعثات  وروؤ�شاء 

�لذين قدمو� لل�شالم على �شموه وتهنئته مبنا�شبة  وز�رة �خلارجية 
�شهر رم�شان �ملبارك.وخالل �للقاء �لذي ح�شره �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
�أن��ور بن حممد  �آل نهيان وزي��ر �خلارجية ومعايل �لدكتور  بن ز�ي��د 
ل��ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة رح��ب �شموه باحل�شور  �ل��دول��ة  ق��رق��ا���س وزي���ر 
�لتوفيق  �لكرمي متمنيا لهم  �ل�شهر  �لتهاين مبنا�شبة  وتبادل معهم 

و�لنجاح يف مهامهم.                                             )�لتفا�شيل �س3(

�شيطرتهم على و�حدة وحما�شرتهم �لخرى �ثر ��شتباكات م�شتمرة منذ 
�يام مع مقاتلني �كر�د، وقال �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لن�شان يف بريد 
�لكرتوين �شيطر مقاتلو جبهة �لن�شرة و�لدولة �لإ�شالمية يف �لعر�ق 
ت��ز�ل قرية تل حا�شل  و�ل�شام على بلدة تل عرن يف ريف حلب فيما ل 
�لن�شرة  وجبهة  �ل�شالمية  �لدولة  مقاتلو  وقام  قبلهم،  من  حما�شرة 

باختطاف ما يقارب 200 مو�طن من �أهايل �لبلدتني.

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله �شفر�ء �لدولة يف �خلارج وروؤ�شاء بعثاتها �لدبلوما�شية يف �ملنظمات �لدولية  )و�م(
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مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري ي�شتقبل 340 األف �شائم خالل اأ�شبوعني
•• اأبوظبي-وام:

نحو  �أبوظبي  �لكبري يف  ز�ي��د  �ل�شيخ  ��شتقبل مركز جامع 
من  و�لثالث  �لثاين  �لأ�شبوعني  خ��الل  �شائم  �أل��ف   340
�شهر رم�شان �ملبارك وذلك من خالل م�شروع �إفطار �شائم 
�لذي يقام �شنويا عن روح �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�خليم  �لف�شيل يف  �ل�شهر  ث��ر�ه طيلة  �هلل  نهيان طيب  �آل 

�ملكيفة �لتي تن�شب يف �شاحات �جلامع.
ويبلغ عدد �لوجبات �لتي يوفرها �ملركز يوميا من خالل 
�إفطار  �ألف وجبة   24 �إىل   21 �إفطار �شائم نحو  م�شروع 
�أبوظبي  يف  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط  نادي  بتجهيزها  يقوم 
بحيث تكون وجبة متكاملة تر�عي �حتياجات �ل�شائمني يف 

حني يقوم عدد من �للجان �لتي �شكلها مركز جامع �ل�شيخ 
�ل�شائمني  بخدمة  و�ملتطوعني  موظفيه  من  �لكبري  ز�يد 
و�لوقوف على كل تفا�شيل �ل�شتعد�د و�ملتابعة و�لإ�شر�ف.

وقد خ�ش�س �ملركز خيما لإفطار �لن�شاء و�لعائالت ويقوم 
مركز جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري بتنظيم �شري �لعمل خالل 
بالتعاون مع عدد من �جلهات �حلكومية  �لف�شيل  �ل�شهر 

بالدولة.
نحو  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  جامع  ��شتقبل  �أخ���رى  جهة  م��ن 
نف�شها  �ل��ف��رتة  �ل��رت�وي��ح يف  ���ش��الة  �أل���ف م�شل يف   131
�لتهجد يف �جلامع  �أل��ف م�شل �شالة   31 �أدى نحو  فيما 
يف �ليومني �لأولني من �لع�شر �لأو�خر من �ل�شهر �ملبارك 
�أبكر وذلك �شمن  �إدري�س  �ل�شيخ  �مل�شلني  حيث يوؤم جموع 

من  �مل��رك��ز  ي�شت�شيف  �ل���ذي  رم�شانية  م�شابيح  ب��رن��ام��ج 
خ��الل��ه نخبة م��ن ق���ر�ء �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي لإح��ي��اء �شالتي 

�لرت�ويح و�لتهجد.
وقال �شعادة يو�شف �لعبيديل مدير عام مركز جامع �ل�شيخ 
من  �ل�شائمني  م��ن  �مل��ت��ز�ي��د  �لإق��ب��ال  يعك�س  �لكبري  ز�ي���د 
�إفطارهم  خمتلف �جلن�شيات �لذين يحر�شون على تناول 
�ل��ي��وم��ي يف ب��اح��ات �جل��ام��ع �أف���ق �ل��ت��ع��دد و�ل��ت��ن��وع �لثقايف 
و�ل��رث�ء �لروحي �لذي يعد جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري من 
�أن م�شروع  ي��وؤك��د  �ل��ك��ربى يف دول���ة �لإم�����ار�ت كما  رم���وزه 
�إفطار �شائم �لذي بد�أ يف عام 2004 قد حتول �إىل ملتقى 
�ملجتمع  �أط��ي��اف  �شتى  يجمع  و�جتماعي  وث��ق��ايف  �إن�����ش��اين 

�لإمار�تي من خمتلف �لأعمار و�لأجيال .

حاكم عجمان يتربع بوحدة اأ�شنان للمجمع 
الطبي التابع جلمعية الإح�شان اخلريية

•• عجمان-وام:

�أعرب �ل�شيخ حممد بن علي بن ر��شد �لنعيمي رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية 
ر��شد  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �شكره  ع��ن  �خل��ريي��ة  �لح�����ش��ان 
�لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان وذلك لدعم �شموه �ملتو��شل 
بوحدة  بالتربع  �شموه  توجه  و�لتي  كافة  م�شاريعها �خلريية  للجمعية يف 
�إ�شنان للمجمع �لطبي �لتابع للجمعية و�لتي �شتكون ر�فد� مهما يف عمل 
�ملجمع لعالج �ملر�شى �لفقر�ء وذوي �لدخل �ملحدود . وقال �ل�شيخ حممد 
�لنعيمي �إن هذ� �لدعم و�لتربع من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد 
�لنعيمي ياأتي يف يوم ز�يد للعمل �لن�شاين �لذي �أعلن عنه �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل ليو�فق يوم 19 رم�شان تخليد� لذكرى وفاة �ملغفور له 

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه .
ر��شد  �ل�شيخ حميد بن  �ل�شمو  �إن �شاحب  �لنعيمي  �ل�شيخ حممد  و�أ�شاف 
�لنعيمي ميثل منارة للخري تعودنا عليها د�ئما يف �جلمعية وكان له �لأثر 
�لكبري يف جناح عمل �جلمعية على مد�ر �لع�شرين عاما �ملا�شية مما �شاهم 
تكفلها  �لتي  و�ملتعففة  �ملحتاجة  �لأ�شر  رعاية  يف  �جلمعية  �أد�ء  تطوير  يف 
و�لتي يزيد عددهم عن �ل� 5 �آلف �أ�شرة يف �أنحاء �لدولة كافة وتوفر لهم 

�جلمعية �لرعاية �ملالية و�لعينية و�لطبية.
�إن  �لطبي  �لتنفيذي ملجمع �لح�شان  �ملدير  �إ�شماعيل  �لدكتور حقي  وقال 
�لنعيمي ميثل  ر��شد  �ل�شيخ حميد بن  �ل�شمو  �ل�شخي من �شاحب  �لتربع 
��شتكمال لحتياجات �ملجمع �لطبي من �لأجهزة و�مل�شتلزمات �لطبية �لتي 
من  �مل�شتفيدين  خلدمة  عالية  بكفاءة  عمله  ي��وؤدي  �أن  على  ق��ادر�  جتعله 

�خلدمات �لطبية �ملقدمة فيه.
و�أ�شار �لدكتور حقي ��شماعيل �إىل �أن هذه �لوحدة لعالج �ل�شنان �شي�شتفيد 
200 مري�س �شهريا تكفلهم �جلمعية من �لفقر�ء وذوي  �أكرث من  منها 
�لدخل �ملحدود مما يقلل عليهم �أعباء عالج �ل�شنان �ملرتفع �لثمن و�لذي 

ل ي�شتطيع تاأمينه غالبية �ملر�شى �لفقر�ء.

حممد بن را�شد يعتمد املنظومة الوطنية للموؤهالت كاأول اأداة 
وطنية من نوعها لت�شنيف املوؤهالت التعليمية

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �ع��ت��م��د 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي ق���ر�ر� ب�شاأن 
للموؤهالت  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��ن��ظ��وم��ة 
�أد�ة وطنية من  �أول  و�لتي متثل 
موؤهالت  جميع  لت�شنيف  نوعها 
�لثالثة  ق��ط��اع��ات��ه  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لعام و�لعايل و�لتعليم و�لتدريب 

�لتقني و�ملهني يف �لدولة.
�إط��الق هذه �ملنظومة مبا  وياأتي 
�لإمار�ت  دول��ة  روؤي��ة  مع  يتو�فق 
�قت�شاد  �إىل  ل��الن��ت��ق��ال  �ل��ه��ادف��ة 
قائم على �ملعرفة و�لبد�ع و�لذي 
يقوم �أ�شا�شه على �ملو�طن �ملت�شلح 

بالعلم و�ملعرفة.
�لوطنية  �مل����ن����ظ����وم����ة  وت����ع����م����ل 
للموؤهالت على ت�شنيف وت�شمية 
�ل��دول��ة بدء�  �مل��وؤه��الت يف  جميع 
من �مل�شتوى �لأول �شهادة 1 و�لتي 
متنح ملن هم دون �لثانوية �لعامة 
�لعلمي  حت�شيلهم  يقت�شر  ممن 

فيعادلها  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ق��ط��اع 
�لبكالوريو�س �لتطبيقي يف قطاع 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ت���دري���ب �مل��ه��ن��ي �أما 
درجة �ملاج�شتري يف قطاع �لتعليم 
�لعايل فيقابلها درجة �ملاج�شتري 
�لتعليم  ق���ط���اع  يف  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي 

و�لتدريب �ملهني.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �مل��ن��ظ��وم��ة ل 
�لعلمية  �ل�����ش��ه��اد�ت  �إىل  ت��ن��ظ��ر 
قطاعات  ق���ب���ل  م����ن  �مل���م���ن���وح���ة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ث���الث���ة ف��ح�����ش��ب بل 
ت������وىل �أه����م����ي����ة ك����ب����رية مل����ه����ار�ت 
خالل  �ملكت�شبة  �ل��ف��رد  وق�����در�ت 
و�لعملية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م�����ش��ريت��ه 
على  و�لقدرة  �لقيادية  كاملهار�ت 
ومهار�ت  �لآخرين  مع  �لتو��شل 
وعليه  �لآيل  �حلا�شب  ��شتخد�م 
ف����اإن �مل��ن��ظ��وم��ة �جل���دي���دة تدعم 
م��ب��د�أ �لتعلم م��دى �حل��ي��اة نظر� 
ل���الإع���رت�ف ب��ال��ت��ع��ل��م و�خل����رب�ت 

�ل�شابقة.
�ملنظومة  ت���ن���ف���ي���ذ  و�����ش����ي����ع����ود   
ل����ل����م����وؤه����الت ب�����ف�����و�ئ�����د ك���ث���رية 
وم�شتد�مة على �لأفر�د �ملتعلمني 

وب�شيطة  �أول����ي����ة  م���ع���رف���ة  ع���ل���ى 
و�أ�شا�شيات  و�ل���ع���م���ل  ب���احل���ي���اة 
�إىل  بالإ�شافة  و�لكتابة  �ل��ق��ر�ءة 

�لريا�شيات �لب�شيطة.
�ملنظومة  م�����ش��ت��وي��ات  وت����ت����درج 
لت�شل  م�����ش��ت��وي��ات  ع�����ش��رة  وف����ق 
�شهادة  وهو  �لعا�شر  �مل�شتوى  �إىل 
�لعتبار  بعني  �آخ���ذة  �ل��دك��ت��ور�ه 
خم������رج������ات �ل���ت���ع���ل���م �لأخ���������رى 
�لعلمي  ل��ل��ت��ح�����ش��ي��ل  �مل�����الزم�����ة 
و�ملتوقع  و�مل���ه���ارة  �ل��ك��ف��اءة  م��ث��ل 
�لفرد  م�شرية  خ��الل  حتقيقهما 
�ملوؤهل  على  �حلا�شل  �لتعليمية 

�ملدرج يف �ملنظومة.
بني  �مل��وؤه��الت  معادلة  �شياق  ويف 
و�لعايل  �ل��ع��ام  �لتعليم  قطاعات 
�شنفت  فقد  �ملهني  �لتعليم  م��ع 
�مل��ن��ظ��وم��ة �مل����وؤه����الت وف����ق عدة 
م�شتويات منها على �شبيل �ملثال: 
�لعامة  �لثانوية  �شهادة  ت�شنيف 
�لتعليم  ق���ط���اع  يف   12 �ل�����ش��ف 
�لتعليم  قطاع  يف  ويقابلها  �لعام 
يف   ..  4 �شهادة  �ملهني  و�لتدريب 
يف  �لبكالوريو�س  �شهادة  �أن  حني 

�لعاملة  �لوطنية  �ل��ك��و�در  وعلى 
حتقق  �أن����ه����ا  ح���ي���ث  �ل�����دول�����ة  يف 
�لإع������������رت�ف �مل���ح���ل���ي و�ل��������دويل 
مب���وؤه���الت �لأف������ر�د وت�����وؤدي �إىل 
وحثهم  �خلريجني  م�شتوى  رفع 
�لكفاء�ت  �كت�شاب  مو��شلة  على 
و�مل�����ه�����ار�ت �ل���ت���ي ت��ع��ي��ن��ه��م على 
�لعمل  ���ش��وق  مبتطلبات  �لإي��ف��اء 
يف  �مل��ن��ظ��وم��ة  دور  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
للتعليم  نظام جودة  قيام  تر�شيخ 
ي��ق��وم على خمرجات  و�ل��ت��دري��ب 
من  يزيد  مما  وو��شحة  حم��ددة 
�لوطنية  �مل���وؤه���الت  م�����ش��د�ق��ي��ة 
بكفاء�ته  �مل���و�ط���ن  ث��ق��ة  وي���ع���زز 
جانب  �إىل  وم��ع��ارف��ه  وم��ه��ار�ت��ه 
�لنتقال  يف  �ملنظومة  م�شاهمة 
�لتعليم  م�������ش���ار�ت  ب���ني  �ل�����ش��ل�����س 
و�لتدريب  �ملختلفة  �لأك���ادمي���ي 

�ملهني.
ت��ت��وىل �لهيئة  �ل��ق��ر�ر  ومب��وج��ب 
هذه  تعميم  للموؤهالت  �لوطنية 
�ملنظومة على �جلهات �لحتادية 
�لتعليم  باأنظمة  �ملعنية  و�ملحلية 
�لدولة  و�ل��ت��اأه��ي��ل يف  و�ل��ت��دري��ب 

�عتبار�  جتريبيا  تنفيذها  لبدء 
من �ليوم �لتايل لتاريخ ن�شر ن�س 
�لر�شمية.  �جل���ري���دة  يف  �ل���ق���ر�ر 
�لهيئة  �إد�رة  جم��ل�����س  وي���ت���وىل 
م�شوؤولية  ل��ل��م��وؤه��الت  �لوطنية 

�إ�������ش������د�ر �ل������ق������ر�ر�ت و�لآل�����ي�����ات 
�ملنظومة  ه��ذه  لتنفيذ  �ل��الزم��ة 
�لوطنية للموؤهالت و�لعمل على 
�لتنفيذ  خطة  خ��الل  تطويرها 

�ملمتدة على مدى 5 �شنو�ت. 
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برئا�صة من�صور بن زايد 

 الوزاري للخدمات يوافق على دليل الإجراءات املالية املوحد للحكومة الحتادية

القوات امل�شلحة تبحث مع �شلطة دبي املالحية خدمات الرتخي�ص البحري

•• اأبوظبي -وام:

للخدمات  �ل���وز�ري  �ملجل�س  و�ف��ق 
م�شاء  �ل��ذي عقد  �جتماعه  خ��الل 
�م�س بق�شر �لرئا�شة برئا�شة �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
ع��ل��ى دليل  ل��ل��خ��دم��ات  �ل��������وز�ري 
�لإجر�ء�ت �ملالية �ملوحد للحكومة 
�لحتادية �ملقدم من وز�رة �ملالية. 
ويهدف �لدليل �إىل �إيجاد �إجر�ء�ت 
�لعمليات  جلميع  م��وح��دة  م��ال��ي��ة 
�مل���ال���ي���ة يف �حل���ك���وم���ة �لحت����ادي����ة 
�ملالية  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  �إىل  م�شتندة 
�لأمو�ل  حماية  و�شمان  �ل�شارية 
. ويت�شمن  �مل��خ��اط��ر  م��ن  �ل��ع��ام��ة 

�ملقدم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
يهدف  �ل��ذي  �لقت�شاد  وز�رة  من 
معريف  �ق����ت���������ش����اد  حت���ق���ي���ق  �إىل 
�لدولة  جاذبية  من  يزيد  تناف�شي 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت �خل��ارج��ي��ة وينمي 
وي�شع  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل�����������ش�����ادر�ت 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
لال�شتثمار  �ل��ع��امل  خ��ارط��ة  ع��ل��ى 
�ل�شتثمار�ت  ج����ذب  خ����الل  م���ن 
طبقا  �إم�����������ارة  ل���ك���ل  �خل����ارج����ي����ة 
�لتنموية  خ���ط���ط���ه���ا  حل�����اج�����ات 
�ملعلومات  وت��وف��ري  و�ل�شتثمارية 
�لعامل  ح��ول  �مل�شتثمرين  جلميع 
وجهات �لإت�شال خلدمة �مل�شتثمر 
و�مل�شتند�ت  �لإج�����ر�ء�ت  وتو�شيح 
�لإ�شتثمار  يف  ل���ل���ب���دء  �مل���ط���ل���وب���ة 
يف  لالإ�شتثمار  و�ل��رتوي��ج  بالدولة 

�ل�شيا�شات  و����ش���ع  �آل���ي���ة  �ل���دل���ي���ل 
و�خلطط �لالزمة لإعد�د تقدير�ت 
�ل�شنوية  و�لإي�����ر�د�ت  �مل�����ش��روف��ات 
�ملعلومات  وت�شنيف  جمع  وعملية 
�ملالية  �ل�شيا�شات  �شوء  يف  �ملالية 
�لإحتادية  للحكومة  و�لإقت�شادية 
وت��و���ش��ي��ح��ا جل��م��ي��ع �لج��������ر�ء�ت 
�لو�جب �تباعها لكل عملية مالية 

يف �حلكومة �لحتادية.
�ل���دل���ي���ل مت  �أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
�ع�������د�ده وف���ق���ا لأف�������ش���ل و�أح�����دث 
�لعاملية  �ملالية �حلكومية  �لنظمة 
ومبا يتو�فق مع نظام �لإح�شاء�ت 
نظام  وم��ع��اي��ري  �حلكومية  �مل��ال��ي��ة 

معلومات �لإد�رة �ملالية.
م�شروع  ع���ل���ى  �مل���ج���ل�������س  و�إط�����ل�����ع 
لدولة  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �خل����ارط����ة 

عاملي  ط��اب��ع  ذ�ت  بو�شائل  �ل��دول��ة 
وتعزيز تناف�شية �لدولة.

وو�فق �ملجل�س كذلك على �لبدء يف 
�إعد�د م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن 
�لبرتولية  �مل�����و�د  ت�����د�ول  ت��ن��ظ��ي��م 
لتنظيم  �لطاقة  وز�رة  م��ن  �مل��ق��دم 
�مل��و�د �لبرتولية يف �لدولة  ت��د�ول 
�لفنية  �ل�����ش��روط  �شيحدد  و�ل���ذي 
�لبرتولية  �مل����و�د  ل��ن��ق��ل  �ل���الزم���ة 
معاير  �أع����ل����ى  وف������ق  وت���خ���زي���ن���ه���ا 
�إ�شد�ر  �آليات  و  و�لأم��ان  �ل�شالمة 
�لعاملة  ل��ل��م��ن�����ش��اآت  �ل��رت�خ��ي�����س 
�لبرتولية  �مل������و�د  ب��ي��ع  جم����ال  يف 
على  �طلع  كما  وتخزينها.  ونقلها 
�ملجل�س  �مل��ق��دم��ة م��ن  �ل��ت��و���ش��ي��ات 
�شالمة  ب�شاأن  �لحت���ادي  �لوطني 
�ل���غ���ذ�ء و�أ����ش���ع���ار �أع�����الف �ل����رثوة 

•• دبي -وام:

�لتنفيذية  �للجنة  عمل  فريق  ق��ام 
لالأمن �لبحري مبكتب �شمو نائب 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
ب����زي����ارة مل��ق��ر ���ش��ل��ط��ة م��دي��ن��ة دبي 
�ملالحية وذلك بهدف تفعيل قنو�ت 
�لتعاون  �أو����ش��ر  وتعزيز  �لتو��شل 
�لثنائي و�لطالع على ��شرت�تيجية 
وخمتلف  دب��ي  يف  �لبحري  �لقطاع 
�لتي  �لبحري  �لرتخي�س  خ��دم��ات 
�أي�����ش��ا. وتاأتي  �ل�����ش��ل��ط��ة  ب��ه��ا  ت��ق��وم 
حر�س  �ط��������ار  يف  �ل������زي������ارة  ه������ذه 
�مل�شتمر  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  ع��ل��ى  �جل��ه��ت��ني 
و�لعمل  �ل��ت��ع��اون  �أو�����ش���ر  وت��ع��زي��ز 
باخلدمات  و�لرت�����ق�����اء  �مل�������ش���رتك 
و��شتد�مة  تناف�شية  وزيادة م�شتوى 
و�شهد  �لدولة.  يف  �لبحري  �لقطاع 
تطبيق  م�شرية  ��شتعر��س  �ل��ل��ق��اء 
�لبحري  �ل���ق���ط���اع  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لإيجابية  �ل���ن���ت���ائ���ج  �����ش���ت���ع���ر�����س 
م�شتوى  ع����ل����ى  ع���ن���ه���ا  �مل����رتت����ب����ة 
�لرتقاء بالأد�ء �لت�شغيلي وحت�شني 
�لتناف�شية  و�مل��ق��وم��ات  �لإن��ت��اج��ي��ة 
وتعزيز مقومات �ل�شالمة �لبحرية 

يف دبي.
�ل��ذي ح�شره عدد   � �للقاء  وت��ن��اول 
من  و�ملديرين  �مل�شوؤولني  كبار  من 
�جلانبني � مناق�شة �لآليات �لو�جب 
ج�شور  ت��ق��وي��ة  �شبيل  يف  �ع��ت��م��اده��ا 
نقل �مل��ع��رف��ة وت��ب��ادل �خل���رب�ت من 
منطلق �ل�شعي �مل�شرتك �إىل �إحد�ث 
�لبحري  �ل��ق��ط��اع  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
�أف�شل  م����ع  ي��ن�����ش��ج��م  مب����ا  �مل���ح���ل���ي 
معايري  و�أع��ل��ى  �لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات 

�ل�شالمة �لبحرية و�لبيئية.
�أو�شح عامر علي  ويف �شياق مت�شل 
مدينة  ل�شلطة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر 
دبي �ملالحية �أن هذه �لزيارة تعك�س 
ملجهود�ت  �لطيب  �ل�شدى  جم��دد� 

�ملتعلقة  ت���ل���ك  ���ش��ي��م��ا  �لإم���������ارة  يف 
�ل�شالمة  معايري  �أع��ل��ى  مبطابقة 
�لبحرية و�أف�شل �ملمار�شات �لبيئية 
و�لقر�ر�ت �ملحلية و�لدولية يف �إد�رة 
ومت  �لبحرية.  �لت�شغيلية  �لعمليات 
على  �حلا�شلة  �لإجن���از�ت  مناق�شة 
م�شتوى تطبيق �للو�ئح �لتنظيمية 
�لبحرية  �لو�شائل  ترخي�س  و�آليات 
ب�شاأن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��الئ��ح��ة  وف����ق 
ت��رخ��ي�����س �ل���و����ش���ائ���ل �ل��ب��ح��ري��ة يف 
�إيجاد  �شاأنها  و�لتي من  دب��ي  �إم��ارة 
و��شحة  وتنظيمية  ت�شريعية  �أط��ر 
ملتطلبات  ب��ف��ع��ال��ي��ة  ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة 
�ل���ب���ح���ري���ة مب����ا يخدم  �ل�������ش���ن���اع���ة 
قطاع  تطوير  �إىل  �لهادفة  �جلهود 

بحري متجدد و�آمن يف �لإمارة.
وجرى خالل �للقاء ت�شليط �ل�شوء 
على �خلدمات ذ�ت �ل�شلة برتخي�س 
�لبحرية  و�ل���و����ش���ائ���ل  �ل����ط����و�ق����م 
مع  �لإم������ارة  يف  �أن��و�ع��ه��ا  مبختلف 

�ل�شلطة �لبحرية يف جمال �للو�ئح 
�ل��ب��ح��ري��ة �ل��ت��ي ت��دع��م ت��وف��ري بيئة 
�ل�شناعات  لرو�د  جاذبة  ��شتثمارية 
�أنحاء �لعامل  �لبحرية من خمتلف 
�لطليعية  دب����ي  م��ك��ان��ة  وت��ر���ش��ي��خ 
ك��م��رك��ز ب��ح��ري ع��امل��ي م��ن �لطر�ز 

�لأول.
يف  �لثنائي  �للقاء  �أهمية  �إىل  ولفت 
��شرت�تيجية متينة  �شر�كة  تاأ�شي�س 
و�أف�شل  و�خل���رب�ت  �ل���روؤى  لتبادل 
بال�شاأن  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �مل���م���ار����ش���ات 
بيئة  توفري  يف  ي�شهم  مبا  �لبحري 
بحرية متكاملة وم�شتد�مة وقادرة 
�لنا�شئة  �لجت���اه���ات  م��و�ك��ب��ة  ع��ل��ى 
وتلبية �ملتطلبات �مل�شتقبلية ل�شمان 
تفعيل م�شاهمة �لقطاع �لبحري يف 
�لتي  �ل�شاملة  �لتنمية  م�شرية  دفع 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  تنتهجها 

�ملتحدة.
و�أع���������رب ع����ن ت�������ش���رف���ه و�إع�����ت�����ز�زه 

كذلك  �ملجل�س  و�طلع  �حليو�نية. 
ب�شاأن  �ملحا�شبة  دي��و�ن  تقرير  على 
للميز�نية  �خل��ت��ام��ي��ة  �حل�����ش��اب��ات 
�ملالية  �ل�شنة  عن  لالحتاد  �لعامة 
 2012 دي�شمرب   31 يف  �ملنتهية 
نتائج  ع����ن  �ل���ن���ه���ائ���ي  و�ل���ت���ق���ري���ر 

�خلتامية  �حل�شابات  يف  �لتدقيق 
لالإ�شكان  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ  ل��ربن��ام��ج 
 31 يف  �ملنتهية  �ملالية  �ل�شنة  ع��ن 
دي�شمرب 2012 و�لتقرير �لنهائي 
�حل�شابات  يف  �لتدقيق  نتائج  ع��ن 
وتوظيف  تنمية  لهيئة  �خلتامية 

�ملالية  �ل�شنة  عن  �لب�شرية  �مل��و�رد 
�ملنتهية يف 31 دي�شمرب2012.

و����ش��ت��ع��ر���س �مل��ج��ل�����س ع�����دد� من 
�ملو�شوعات �لأخرى �ملعرو�شة على 
�لقر�ر�ت  و�ت��خ��ذ  �أع��م��ال��ه  ج���دول 

�ملنا�شبة ب�شاأنها 

لالأمن  �لتنفيذية  �للجنة  ب��زي��ارة 
�لقائد  نائب  �شمو  مبكتب  �لبحري 
موؤكد�  �مل�شلحة..  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
�لعمل  مب��و����ش��ل��ة  �ل�شلطة  �ل���ت���ز�م 
�لرتخي�س  خدمات  لتطوير  �جل��اد 
�لتنظيمية  و�ل����ل����و�ئ����ح  �ل���ب���ح���ري 
�لبحرية  �ل��ري��ادة  حتقيق  ل�شمان 
و�لإب�������د�ع  �لب���ت���ك���ار  �إىل  �����ش���ت���ن���اد� 
مع  �مل�شرتك  و�لتعاون  و�ل�شفافية 

رو�د �لقطاع �لبحري مع �لنهل من 
�ملوروث �لبحري �لإمار�تي �لعريق. 
�لتعاون يف جميع  �للقاء على  و�أك��د 
�ملجالت ذ�ت �ل�شلة بال�شاأن �لبحري 
�لت�شاور  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى  و�ل���ع���م���ل 
�ملبادر�ت  نطاق  وتو�شيع  و�لتن�شيق 
مبكونات  ل����الرت����ق����اء  �مل�������ش���رتك���ة 
�شكل  لطاملا  �ل��ذي  �لبحري  �لقطاع 
جزء� ل يتجز�أ من �لإرث �حل�شاري 

و�لرت�ثي �لغني لدولة �لإمار�ت.
ح�شر �للقاء من فريق عمل �للجنة 
مبكتب  �لبحري  لالأمن  �لتنفيذية 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �شمو 
�مل�شلحة وفد برئا�شة حممد خمي�س 
مدينة  �شلطة  وم��ن  �لكتبي  �شعيد 
دب���ي �مل��الح��ي��ة ك��ل م��ن ع��ام��ر علي 
وعلي �لدبو�س وعادل كلنرت ونوفل 

�جلور�ين.

الهالل الأحمر يقدم م�شاعدات اىل �شكان املناطق الفقرية جنوبي باك�شتان
•• ا�صالم اباد-وام:

و��شلت هيئة �لهالل �لحمر تنفيذ برنامج �لعمل �خلريي و�لن�شاين يف عدد من �ملدن �لباك�شتانية طو�ل �شهر 
رم�شان �ملبارك ونظمت مو�ئد �فطار جماعية ��شتفادت منها فئات م�شتحقة يف �ملجتمع بينها �ملحتاجون و�لطفال 
�ليتام وطالب �ملد�ر�س �خلريية و�لأ�شر �ل�شعيفة وذوي �لحتياجات �خلا�شة. وقام من�شق �لغاثة �لدكتور خالد 
لطيف يف مكتب �لهالل �لحمر يف ��شالم �باد بالتوجه �ىل كر�ت�شي جنوبي باك�شتان �م�س ومنها �ىل منطقة هب 
باقليم بلو�ش�شتان لتقدمي �مل�شاعد�ت �ىل �شكانها �لذين يف �م�س �حلاجة �ليها ..ومت تنظيم مائدة �فطار وفد �ليها 
250 �شخ�شا �شارك فيها ممثلون عن حكومة �قليم �ل�شند .. و�شيتم �ليوم توزيع �مل�شاعد�ت �خلا�شة بحملة حممد 
بن ر��شد لك�شوة مليون طفل حول �لعامل تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س �لوزر�ء حاكم دبي بتو�شيع عملية �لتوزيع لت�شمل �كرب عدد ممكن من �لطفال �ملحرومني. 
�لعامل  ح��ول  �لطفال  ك�شوة  حملة  على  و�طالعهم  لقدومه  �لحمر  �لهالل  فريق  �ملنطقة  يف  �مل�شوؤولون  و�شكر 

و�شعورهم بالتقدير و�لمتنان لهذه �ملبادرة �لن�شانية ومتنو� لالمار�ت قيادة وحكومة و�شعبا كل �خلري. 

•• دبي-وام:

�ألف درهم   100 ب�  تربع برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان 
لهيئة �لهالل �لأحمر وذلك لدعم حملة ك�شوة مليون 
طفل حمروم حول �لعامل �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل . جاء ذلك يف 
�ملز�د �خلريي على معر�س �ل�شور �لفوتوغر�فية �شي 
خالل حفل �إطالق مبادر�ت يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين 
�لذي �شاركت فيه وز�رة �لأ�شغال �لعامة وبرنامج �ل�شيخ 
بح�شور  للمو��شالت  �لوطنية  و�لهيئة  لالإ�شكان  ز�يد 
�لنعيمي  بلحيف  ب��ن حممد  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل 

وزير �لأ�شغال �لعامة رئي�س جمل�س �إد�رة برنامج �ل�شيخ 
ز�يد لالإ�شكان و�لهيئة �لوطنية للمو��شالت وعدد من 
و�لإعالميني.  و�ملوظفني  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  م�شوؤويل 
و�أكدت �ملهند�شة جميلة �لفندي �ملديرة �لعامة لربنامج 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي���د ل��الإ���ش��ك��ان ب��الإن��اب��ة �شعي �ل��ربن��ام��ج من 
�لعطاء  ق��و�ع��د  �إر���ش��اء  �إىل  �ملجتمعية  م��ب��ادر�ت��ه  خ��الل 
�ل�شيخ ز�يد بن  باإذن �هلل تعاىل  �ملغفور له  �أ�ش�شها  �لتي 
تز�من  �أن  مو�شحة  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
�لإن�شاين جاء من منطلق  للعمل  ز�يد  يوم  �ملبادرة مع 
حر�س �لربنامج على غر�س قيم �لبذل يف �شبيل تر�حم 

�ملجتمعات .
 و�أث��ن��ت �ل��ف��ن��دي على ج��ه��ود م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور عبد�هلل 

�ملجتمعية  للمبادر�ت  �مل�شتمر  ودعمه  �لنعيمي  بلحيف 
�لن�شيج  �ل��ربن��ام��ج ج��زء ل يتجز�أ م��ن  �أن  ت��وؤك��د  و�ل��ت��ي 
�ملجتمعي و�أن على كو�دره �مل�شاركة يف فعاليات ومبادر�ت 
لربنامج  �لعامة  �ملديرة  ونوهت  �ملجتمع.  يف  �لربنامج 
�ل�شور  معر�س  �أن  �إىل  بالإنابة  لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ 
باأنامل وجهود موظفي  �إجن��ازه  �لفوتوغر�فية �شي مت 
با�شم  �ملهند�س  �إب��د�ع  �ل�شور من  كانت  �لربنامج حيث 
من  وبتن�شيق  �لهند�شية  �خل��دم��ات  �إد�رة  مدير  �لنمر 
�إد�ره  �لذي  �مل��ز�د  �لتي نظمت  �لت�شال �حلكومي  �إد�رة 
تنظيم  هام�شه  على  ومت  �إ�شماعيل  عبد�هلل  �لإع��الم��ي 
عدد من �لفعاليات �أبرزها مبادرة ك�شوة �لعيد و �شو�عد 

ز�يد و�ملري �لرم�شاين.

ا�صتقبل �صفراء الدولة يف اخلارج وروؤ�صاء البعثات الدبلوما�صية يف املنظمات الدولية

حممد بن زايد: �شيا�شات الإمارات اخلارجية تقوم على مد ج�شور ال�شداقة والتعاون مع دول العامل 
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ��شتقبل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
ع����ه����د �أب�����وظ�����ب�����ي ن����ائ����ب �ل���ق���ائ���د 
�مل�����ش��ل��ح��ة بق�شر  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
�شفر�ء  �م���������س  م�������ش���اء  �ل���ب���ط���ني 
بعثاتها  وروؤ�شاء  �لدولة يف �خلارج 
�لدبلوما�شية يف �ملنظمات �لدولية 
وروؤ�����ش����اء �ل��ب��ع��ث��ات �ل��ق��ن�����ش��ل��ي��ة يف 
و�ل�شديقة  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة  �ل��������دول 
�لذين  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وق��ي��اد�ت 
قدمو� لل�شالم على �شموه وتهنئته 
�ملبارك.  رم�����ش��ان  �شهر  مبنا�شبة 
�ل��ذي ح�شره �شمو  �للقاء  وخ��الل 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل 
�لدكتور  ومعايل  �خلارجية  وزي��ر 
�أن������ور ب���ن حم��م��د ق���رق���ا����س وزي���ر 
رحب  �خلارجية  لل�شوؤون  �ل��دول��ة 
���ش��م��وه ب��احل�����ش��ور وت���ب���ادل معهم 
�لكرمي  �ل�شهر  مبنا�شبة  �لتهاين 
و�لنجاح  �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ي��ا 
لدولة  ومت��ث��ي��ل��ه��م  م���ه���ام���ه���م  يف 
�لإم����������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة يف 
�لدولية وتقدمي �شورتها  �ملحافل 
�ملتميزة ومكانتها �لعالية �أمام دول 
و�شعوب �لعامل. وقال �شمو �ل�شيخ 
�إن دولة  �آل نهيان  حممد بن ز�يد 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �لتي 
�أ�ش�شها �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ 
طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�أرك��ان��ه��ا �شاحب  وث��ب��ت  ث���ر�ه  �هلل 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
�ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
رفيعة  م�شتويات  �إىل  و�شلت  �هلل 
�لطيبة  و�ل�����ش��م��ع��ة  �ل���ت���ق���دم  م���ن 
وو�جبنا  �ل�����دويل  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�شفر�ءنا  يا  �أنتم  وو�جبكم  جميعا 
�ل�����ش��ورة وهذه  ه���ذه  ت��ع��ك�����ش��و�  �أن 
�مل��ك��ان��ة �ل��ع��ال��ي��ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 
تعلو�  و�أن  و�أع��م��ال��ك��م  مهامكم  يف 
�شاأن دولتكم من خالل ح�شوركم 
�لفاعل وم�شاهماتكم �لإيجابية يف 

�ملنا�شبات و�ملحافل �لدولية . و�أكد 
�لإمار�ت  دول��ة  �شيا�شات  �أن  �شموه 
�خل��ارج��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى م��د ج�شور 
�ل�شد�قة و�لتعاون مع دول �لعامل 
عالقاتها  ت��وث��ي��ق  ع��ل��ى  وحت��ر���س 
وتعزز  و�شعوبها  �ل����دول  ه���ذه  م��ع 
�مل�شالح  وتبادل  �لتعاون  جم��الت 
يحقق  مب�����ا  وت����ط����وي����ره����ا  م���ع���ه���ا 
�شموه  م�شري�   .. �ل��دول��ة  م�شالح 
دعم  مو��شلة  �إىل  �ل�شدد  ه��ذ�  يف 
�جلهود �لر�مية لتطوير عالقاتنا 
�شتى  وت���ع���زي���زه���ا يف  �خل������ارج  م���ع 
�لتجارب  و�ل�شتفادة من  �ملجالت 
يعود  �مل���ت���ب���ادل���ة مب����ا  و�خل��������رب�ت 
�أنظمتنا  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  خا�شة 
و�لتعليمية من �أجل حتقيق �ملزيد 
�شموه  وقال  و�لتميز.  �لكفاءة  من 
�لعمل  ط���ري���ق  يف  م���ا����ش���ون  �أن���ن���ا 
ومو��شلة  �لإجن���������از�ت  وحت��ق��ي��ق 
ب��ه��م��ة عالية  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �مل�����ش��رية 
تعزيز  يف  �أه����د�ف����ن����ا  ب����ل����وغ  ن���ح���و 
وتقدمي  �ل��ع��امل  دول  ب��ني  مكانتا 
�أف�شل �خلدمات و�حلياة �لكرمية 
ملو�طنينا .. مطالبا �شموه �ل�شفر�ء 
�أن ينقلو� للعامل �لوجه �حل�شاري 

ل�����دول�����ة �لإم���������������ار�ت وم���ب���ادئ���ه���ا 
و�لت�شامح  �مل��ح��ب��ة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة 
قيمة  و�إعالئها  و�ل��ع��دل  و�ل�شالم 
وكر�مته  حقوقه  وحفظ  �لإن�شان 
عهد  ويل  �شمو  و�شدد  �لإن�شانية. 
ثروة  �مل���و�ط���ن  �أن  ع��ل��ى  �أب��وظ��ب��ي 
ك���ب���رية �����ش����و�ء د�خ������ل �ل����دول����ة �أو 
بتقدمي  مهتمون  ونحن  خارجها 

ورعاية  مو�طنيها  على  �حل��ف��اظ 
عليهم.  و�لط��م��ئ��ن��ان  م�شاحلهم 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  �شموه  و�أ���ش��اف 
يدها ممدودة يف �لأعمال �خلريية 
�ملحتاجني  و�إغ����اث����ة  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
ون�شاطها   .. �ل���ع���امل  ب��ق��اع  ك���ل  يف 
ومتنامي  و�����ش���ع  �مل���ج���ال  ه����ذ�  يف 
 .. �لف�شيل  �ل�شهر  ه��ذ�  يف  خا�شة 

و�لت�شهيالت  �خل�����دم�����ات  ك���اف���ة 
وم�شاعدته  ����ش���وؤون���ه  ورع���اي���ة  ل���ه 
�إىل  ف��ب��الإ���ش��اف��ة   .. ذه����ب  �أي��ن��م��ا 
�لدبلوما�شية  �ل�������ش���ف���ار�ت  م���ه���ام 
و�ل�شيا�شية فاإن ��شتمر�ر �لهتمام 
باملو�طن وتقدمي �مل�شاعدة و�لعون 
ل���ه ي���اأت���ي م���ن ���ش��م��ن �لأول����وي����ات 
�ل���ت���ي حت���ر����س ع��ل��ي��ه��ا �ل���دول���ة يف 

م�شري� �شموه �إىل �أن دور �شفار�تنا 
ومتابعة  توجيه  يف  و�أ�شا�شي  مهم 
�حلمالت �لإن�شانية وو�شولها �إىل 
م�شتحقيها و�ل�شتفادة منها ب�شكل 
مبا�شر. و�أثنى �شمو �ل�شيخ حممد 
ع��ل��ى �جلهود  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
يف  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  تبذلها  �ل��ت��ي 
�آليات عملها ومهامها مبا  تطوير 
يحقق م�شالح �لدولة ومو�طنيها 
يف كافة �ملحافل �لدولية .. منوها 
�ل�شفر�ء  ملتقى  ب��اأه��م��ي��ة  ���ش��م��وه 
�لذي يعقد �شنويا يف مبادرة قيمة 
وطرح  و�لت�شاور  للتن�شيق  ومهمة 
�جلديدة  و�ل��روؤى  �لبناءة  �لأفكار 
�لدبلوما�شي وتقدمي  �لعمل  حول 
�أف�شل �ملبادر�ت �لتي حتقق �أهد�ف 
وم�����ش��ال��ح �ل���دول���ة. وط��ال��ب �شمو 
ويل عهد �أبوظبي �ل�شفر�ء مبزيد 
من �جلهد و�لعمل و�لتطلع د�ئما 
�إىل �لأف�شل و�ل�شعي با�شتمر�ر يف 
�لر�ئدة  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل���ب���ادر�ت  خ��ل��ق 
�ل����ت����ي ت����ع����زز ������ش�����ورة �لإم�����������ار�ت 
�لإي���ج���اب���ي���ة وحت���ق���ق �مل����زي����د من 
�ملكت�شبات و�لنجاحات على خمتلف 
�لأ�شعدة. من جانبهم �أكد �ل�شفر�ء 
عن تقديرهم و�شكرهم ل�شمو ويل 

عهد �أبوظبي على متابعته �لد�ئمة 
تعزيز  يف  �ل�����ش��دي��دة  وت��وج��ي��ه��ات��ه 
معربني   .. �ل���وط���ن���ي���ة  م��ه��ام��ه��م 
�حلكيمة  بالقيادة  �ع��ت��ز�زه��م  ع��ن 
ل��دول��ة �لإم����ار�ت �لتي وف��رت لهم 
كافة �ل�شبل و�لإمكانيات من �أجل 
ر���ش��ال��ت��ه��م يف  �أد�ء  م���ن  مت��ك��ي��ن��ه��م 
ت��وط��ي��د وت��وث��ي��ق ع��الق��ات �لأخ���وة 
و�ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��د�ق��ة م��ع �لدول 
و�شعوبها  و�ل�����ش��دي��ق��ة  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة 
�ل�شورة  نقل  يف  �أي�شا  ومتكينهم 
�حل���ق���ي���ق���ي���ة ع������ن �ل�������دول�������ة وم����ا 
متطورة  �إمكانيات  م��ن  ب��ه  تتمتع 
ومتقدمة يف �ملجالت �لقت�شادية 
و�ل����ش���ت���ث���م���اري���ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة وما 
تنعم به من �أمن و�أمان و��شتقر�ر 
���ش��ف��اف��ة حت��ف��ظ حقوق  وق���و�ن���ني 
�لإن�شان وت�شون ممتلكاته ودورها 
يف �لأعمال �خلريية على �مل�شتوى 
يف  �لكبرية  وم�شاهماتها  �ل���دويل 
دعم �ملنظمات و�لهيئات �لأممية يف 
�أد�ء مهامها �شو�ء يف حفظ حقوق 
و�لأمن  �ل�شالم  حفظ  �أو  �لإن�شان 
�لرب�مج  تنفيذ  يف  �أو  �ل��دول��ي��ني 
و�لجتماعية  و�لتعليمة  �ل�شحية 

و�لإن�شانية يف دول �لعامل.

زايد لالإ�شكان يتربع بـ 100 األف درهم حلملة ك�شوة مليون طفل حمروم 
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هيئة الهالل الأحمر توزع 144 طنًا من املواد الغذائية على املت�شررين يف مالوي
ب�شبب توقف هطول �لأمطار ملو��شم عديدة مما �أ�شاب �لبالد بجفاف 
عام و�نخفا�س �شديد يف �إنتاج �ملحا�شيل �لزر�عية و�حلبوب �لغذ�ئية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بحملة  م�شيدين  �لتو�يل  على  �لثالث  للعام 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حاكم دبي لك�شوة مليون طفل حمروم حول �لعامل. 
من جانبه وجه كا�شتد�موتو �لرئي�س �لإد�ري لقرية ماتكاكا �لنائية 
م��ن مو�د  م��ا تقدمه  �لإم��ار�ت��ي على  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  �ل�شكر لهيئة 
غذ�ئية وك�شوة لالأطفال وكل �جلهود �لإن�شانية �لتي تقدمها لل�شعب 
�نه �شريفع تقرير� حلكومته عن  �ملالوي وللمت�شررين م�شري� �ىل 
�لهتمام �لكبري �لذي تقوم به هيئة �لهالل �لحمر �لإمار�تية جتاه 

مالوي.

للقرية. وقال حميد ر��شد �ل�شام�شي يف كلمة له �أن �مل�شاعد�ت تاأتي 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �ملالوية لدولة  تلبية لند�ء من �حلكومة 
ح�شر  حيث  �ملت�شرر  �مل���الوي  لل�شعب  و�لإغ��اث��ة  �ل��ع��ون  ي��د  لتقدمي 
�ل�شليب �لأحمر �ملالوي حو�يل مليون و 700 �ألف �شخ�س مهددين 
بنق�س حاد يف �لغذ�ء مبا يعادل 11 يف �ملائة من جممل �شكان مالوي 
موزعني على 15 حمافظة يف حاجة لغذ�ء عاجل بتكلفة قدرها 28 
مليون دولر. و�أكد �ل�شام�شي �هتمام وحر�س هيئة �لهالل �لأحمر 
على تقدمي �مل�شاعدة �لإن�شانية لل�شعوب �ملت�شررة يف �لعامل وتقدمي 
�لغطاء و�لدو�ء و�لطعام و�ملالب�س وتو�شيلها للمنكوبني يف �أ�شرع وقت 
ممكن م�شري� �إىل تنفيذ �لهالل للعديد من م�شاريع �لبنية �لتحتية 
�لأ�شا�شية لل�شعوب �لفقرية خا�شة يف �ملجال �ل�شحي و�لجتماعي ويف 

�إن وفد �لهالل  جمال توفري �لآبار �لإرتو�زية ل�شكان �لقرى. وقال 
�لأحمر �طلع بالتن�شيق مع �ل�شليب �لأحمر �ملالوي على �حتياجات 
ورفعها  در��شتها  و�شيتم  �لتحتية  �لبنية  م�شاريع  من  �لقرى  �شكان 
�إمكانية  يف  و�لبحث  عليها  لإطالعهم  �لهيئة  يف  �مل�شوؤولة  للجهات 

تنفيذها يف �مل�شتقبل. 
وحكومة  �مل���الوي  �لأح��م��ر  �ل�شليب  يف  �لعاملني  �إىل  �ل�شكر  ووج��ه 
�أن  �إىل  م�شري�  �مل�شاعد�ت  لتوزيع  �ملنا�شبة  �لظروف  لتهيئة  م��الوي 
وفد �لهالل �لأحمر قطع �أكرث من ثمانية �آلف كيلومرت لتو�شيل 
وتوزيع �ملو�د �لغذ�ئية على م�شتحقيها يف جميع حمافظات مالوي 
م�شاعد�ت  من  �مل�شتفيدون  �مل��الوي��ون  ثمن  جانبهم  من  �ملت�شررة. 
هيئة �لهالل �لأحمر جهود �لقائمني عليها ملد يد �لعون للمت�شررين 

•• ليلنغوي - مالوي-وام:

�ل�شليب  م��ع  بالتعاون  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  وف��د  وزع 
�لأ�شا�شية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  من  طنا   144 ح��و�يل  �مل���الوي..  �لأحمر 
�آلف عائلة من �ملت�شررين من �جلفاف يف �شت  على حو�يل خم�شة 
�لأح��م��ر يف ختام  �ل��ه��الل  وف��د  ووزع  م��الوي  بجمهورية  حمافظات 
حملته �لإن�شانية �أم�س �لول مو�د غذ�ئية على �ملت�شررين يف قرية 
كيلومرت� جنوب   160 تبعد  �لتي  دي��دز�  ملحافظة  �لتابعة  متاكاتكا 
�لعا�شمة ليلنغوي بح�شور حميد ر��شد �ل�شام�شي مدير �إد�رة �لإغاثة 
�ل�شليب  �لإغ��اث��ة يف  �أب��ال مدير  �لوفد وج��وزي��ف  و�ل��ط��و�رئ رئي�س 
�لإد�ري  و�لرئي�س  �ملحافظة  حكومة  من  وممثلني  �مل��الوي  �لأحمر 

هيئة الهالل الأحمر تنفذ اإفطارات جماعية وتوزع �شالًل غذائية يف ال�شفة الغربية وغزة

خليفة الإن�شانية تقيم اإفطارات يف غزة لعائالت فل�شطينية قادمة من �شوريا وللمعاقني حركيا

م�شت�شفيات النور تتربع بـ 200 األف درهم للهالل الأحمر لإغاثة الالجئني ال�شوريني

••غزة-وام:

�آل  ز�يد  بن  نفذت موؤ�ش�شة خليفة 
�إفطار�  �لإن�شانية  لالأعمال  نهيان 
�لفل�شطينية  ل��ل��ع��ائ��الت  ج��م��اع��ي��ا 
�لقادمة من �شوريا وعدد من �أ�شر 
يف  �ملقيمني  �ل�شوريني  �لالجئني 
 456 �لإف��ط��ار  غ��زة ح�شر  قطاع 
ع��ل��ى حمافظات  م���وزع���ني  ع��ائ��ل��ة 
حافالت  يف  نقلهم  ومت  كافة  غ��زة 
وفرتها �للجنة �لوطنية �لإ�شالمية 
للتنمية و�لتكافل �لإجتماعي �لتي 
ت�����ش��رف ع��ل��ى ب���رن���ام���ج �إف����ط����ار�ت 
�أبو  رم��زي  وق��دم  خليفة.  موؤ�ش�شة 
للم�شروع  �لإعالمي  �ملن�شق  هالل 
لالأعمال  خليفة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ���ش��ك��ره 
�لإن�شانية على ما تقدمه من عون 
للفل�شطينيني خالل �شهر رم�شان 
ول���������ش����ر�ئ����ح ع�����دي�����دة حم���ت���اج���ة. 
�لفل�شطينية  �ل��ع��ائ��الت  و�ع��رب��ت 
�ل��ق��ادم��ة م��ن ���ش��وري��ا ع��ن �شكرها 

•• اأبوظبي-وام:

ت�������ش���ل���م �����ش����ع����ادة ر�������ش�����د م����ب����ارك 
�لعام  �لأم������ني  ن���ائ���ب  �مل���ن�������ش���وري 
�لهالل  هيئة  يف  �ملحلية  لل�شوؤون 
�لأح���م���ر �لإم���ار�ت���ي���ة ���ش��ي��ك تربع 
من  دره�������م  �أل�������ف   200 ب��ق��ي��م��ة 
�لنور لدعم  جمموعة م�شت�شفيات 
�مل�شاريع �لإن�شانية و�لإغاثية �لتي 
�لالجئني  مل�شاعدة  �لهيئة  تنفذها 
�ملبادرة  تاأتي  �لأردن.  �ل�شوريني يف 
يف �إط���ار �ل��ت��ع��اون �خل��ريي للهيئة 
مع �شركائها من �لهيئات �لر�شمية 
وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س و�إميانا 
�لنور  م�شت�شفيات  جمموعة  م��ن 
و�لقائمني عليها بالدور �لإن�شاين 
و�خل�����ريي �مل�����ش��رتك ب��ي��ن��ه��ا وبني 
م�شوؤوليتهما  جت�شيد  يف  �لهيئة 
�ملجتمع  �أف���ر�د  جت��اه  �لجتماعية 
ح���ر����س  �إىل  �إ������ش�����اف�����ة  �مل����ح����ل����ي 
يف  �لهيئة  م�شاركة  علي  �ملجموعة 
�لإن�شانية  و�لأن�����ش��ط��ة  �لفعاليات 
خارج  �لهيئة  تنفذها  �ل��ت��ي  ك��اف��ة 

�أم�����س وج��ب��ات غذ�ئية على  وزع��ت 
م�شتحقيها يف �ملنازل يف حمافظات 
بو��شطة  وغ���زة  ورف���ح  خ��ان��ي��ون�����س 
قامو�  �لذين  �ملتطوعني  من  ع��دد 
هذه  �إىل  �ل��غ��ذ�ء  وج��ب��ات  باإي�شال 
�ل��ع��ائ��الت م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال خليل 
�أبو ح�شنة مدير �مل�شروع �إنه �شيتم 
�إقامة �إفطار يف منطقة رفح لذوي 
�لإعاقة يف قاعة ق�شر �ل�شوق فيما 
يف  �شائم  �إفطار  م�شروع  �شيختتم 
�إفطار  ب��اإق��ام��ة  �لو�شطى  �ملنطقة 
ل��ذوي �لإع��اق��ة. و�أق��ام��ت موؤ�ش�شة 
خليفة بن ز�يد لالأعمال �لن�شانية 
للمعاقني  ج��م��اع��ي  �ف��ط��ار  م��اأدب��ة 
ح��رك��ي��ا يف م��ن��ت��ج��ع �ل���ه���دى غرب 
مدينة غزة �شارك فيها حو�يل �ألف 
م�شوؤولون  وق��دم  �شخ�س   600 و 
ح�شرو�  فل�شطينية  و�شخ�شيات 
�ل��ع��م��ي��ق لدولة  �ل�����ش��ك��ر  �لإف���ط���ار 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وموؤ�ش�شة 
ويقدمونه  قدموه  ما  على  خليفة 

�ملجموعة  �أن  �ل��ن��ور  م�شت�شفيات 
�لأحمر  �ل���ه���الل  �أن�����ش��ط��ة  ت����ويل 
�هتماما  و�لإن�������ش���ان���ي���ة  �خل���ريي���ة 
م�شاركة  ع��ل��ى  وحت���ر����س  خ��ا���ش��ا 
�ملجتمعية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة 
وتنفذها  ترعاها  �لتى  و�لإن�شانية 
�مل�شاعد�ت  بر�مج  �أو  �لدولة  د�خل 
�لإغ����اث����ي����ة �ل���ت���ي ي���ت���م ت���ف���ذه���ا يف 
�خلارج بالتعاون مع �شركاء �لهيئة 
�مل�شاريع �خلريية  يدعمون  �لذين 
و�لإن�شانية للهالل �لأحمر. وثمن 
و�إيو�ء  م�شاعدة  يف  �لهيئة  جهود 
�ملخيمات  يف  �ل�شوريني  �لالجئني 
�لتي مت ت�شييدها يف �ملدن �لأردنية 
�ل�شورية  �حل�����دود  م���ن  �ل��ق��ري��ب��ة 
من  �لآلف  م���ئ���ات  ت������اأوي  و�ل���ت���ي 
�لأردن..  يف  �ل�شوريني  �لالجئني 
م����وؤك����د� �����ش���ت���ع���د�د �مل��ج��م��وع��ة ملد 
من  للعديد  و�مل�شاعدة  �ل��ع��ون  ي��د 
مل�شت�شفيات  يفدون  �لذين  �ملر�شى 
�لنور عرب �لهالل �لأحمر وتوفري 
بتكاليف  ل��ه��م  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل���رع���اي���ة 

رمزية. 

•• رام اهلل -وام:

ن�����ف�����ذت ه���ي���ئ���ة �ل������ه������الل �لأح�����م�����ر 
�لإمار�تية �شل�شلة �إفطار�ت جماعية 
�ملعاقني  ووزعت �شالل غذ�ئية على 
و�لأ�شر �ملتعففة يف بلد�ت وخميمات 
�لغربية  �ل�����ش��ف��ة  يف  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
وق����ط����اع غ������زة. ف���ف���ي خم���ي���م �لعني 
�للجنة  ن��ظ��م��ت  ن���اب���ل�������س  مب���دي���ن���ة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ل��ل��خ��دم��ات  �ل�شعبية 
�إفطار�  �مل��خ��ي��م  يف  �مل�����ش��ن��ني  جمعية 
�للجنة  مقر  يف  و�ملعاقني  للم�شنني 
بتمويل  �مل��ع��اق��ني  ل��ت��اأه��ي��ل  �مل��ح��ل��ي��ة 
من هيئة �لهالل �لإحمر �لإمار�تية 

ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة بجانب  �م���ات���ني وم��دي��ن��ة 
ت��ق��دمي 40 وج��ب��ة ل��ع��ائ��ل��ة و�ح����دة 
�شتة  ملدة  وذل��ك  �ملدقع  �لفقر  تعاين 
�لغذ�ئية  لل�شالل  وبالن�شبة  �أي����ام. 
وزع�����ت جل��ن��ة زك�����اة ب��ي��ت حل���م 40 
�لأ�شر  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  غ��ذ�ئ��ي��ة  �شلة 
ب���ي���ت حلم  م��ن��ط��ق��ة  �مل���ح���ت���اج���ة يف 
على  �لفطر  زك��اة  توزيع  �إىل  �إ�شافة 
ويف  �لفاقة.  تعاين  عائلة  مائة  نحو 
�إفطار  ت�شتمر فعاليات م�شروع  غزة 
ق���ط���اع غزة  ����ش���ائ���م يف حم���اف���ظ���ات 
بتمويل  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ر�ب��ع  لليوم 
من هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تية 
�لجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة  وتنفيذ 

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ورئ��ي�����ش��ه��ا  �مل��ت��ح��دة 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
و�ىل  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
مقدمتها  ويف  �خل��ريي��ة  موؤ�ش�شاتها 
هيئة �لهالل �لأحمر على هذ� �لدعم 
�لإن�����ش��اين ووق��ف��ت��ه��م �مل�����ش��ت��م��رة مع 
من  للتخفيف  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
�لأعباء �لإقت�شادية �لتي ل ت�شتطيع 
�أن تتحملها �لعو�ئل �لفل�شطينية يف 
قطاع غزة. و�أعرب فريق �ملتطوعني 
للم�شاركة  �ل��غ��ام��رة  ���ش��ع��ادت��ه��م  ع��ن 
�ل����ع����م����ل �خل��������ريي خ����الل  يف ه�������ذ� 
�أدخل  و�ل���ذي  �لف�شيل  �ل�شهر  �أي���ام 

�لفرحة �إىل قلوب �ل�شائمني. 

ح�شره 100 من �مل�شنني و�ملعاقني 
�إ�شافة �إىل عائالت مهم�شة وفقرية 
يف  �لفاعلة  �ملوؤ�ش�شات  عن  وممثلني 
رئي�س  �أي����وب  ف�شل  ووج���ه  �مل��خ��ي��م. 
جمعية �مل�شنني يف �ملخيم �ل�شكر �إىل 
و�لكبري  �ل�شخي  دعمها  على  �لهيئة 
ل��ل�����ش��ع��ب �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي م���ن خالل 
�إىل  م�����ش��ري�  �لرم�شانية  ب��ر�جم��ه��ا 
�أنها مو�شع �عتز�ز وتقدير من قبل 
جميع �أبناء �ل�شعب �لفل�شطيني من 
�مل�شرفة  �للجان  وزع���ت  �آخ���ر  ج��ان��ب 
�لهالل  ه��ي��ئ��ة  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  ع��ل��ى 
بلدة  �إفطار يف  447 وجبة  �لأحمر 
ب���ي���ت حل����م وبلدة  ع������زون وم���دي���ن���ة 

و�ل�����ذي ي�����ش��ت��ف��ي��د م��ن��ه �ل��ك��ث��ري من 
�ملحتاجة  و�لأ���ش��ر  و�لأي��ت��ام  �لفقر�ء 
و�ملو�طنني �لعاطلني عن �لعمل من 
خمتلف حمافظات قطاع غزة خالل 
هذ� �ل�شهر �لف�شيل. و��شتمر فريق 
من �ملتطوعني يف تنظيم �لإفطار�ت 
�لرم�شانية و�لإ�شر�ف على عمليات 
ت��وزي��ع وج��ب��ات ط��ع��ام �لإف��ط��ار على 
�ملجتمع  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف  �ل�����ش��ائ��م��ني 
يف  �لن�شاط  لهذ�  �مل�شت�شيفة  �مل��دين 
وخانيون�س  رف��ح  حمافظات  من  كل 
وتقدمت  �ل���و����ش���ط���ى.  و�مل���ح���اف���ظ���ة 
�لإفطار�ت  م��ن  �مل�شتهدفة  �ل��ف��ئ��ات 
�لعربية  �لم�����ار�ت  ل��دول��ة  بال�شكر 

ي��ج��ت��م��ع��و� يف م���ك���ان و�ح�����د . من 
�أقامت موؤ�ش�شة خليفة  �آخر  جانب 
لالعمال  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي�������د  ب����ن 
يف  جماعية  �إف���ط���ار�ت  �لإن�����ش��ان��ي��ة 

ملوؤ�ش�شة خليفة لالأعمال �لن�شانية 
�مل���������ش����روع م�������ش���ريي���ن �إىل  مم�����ول 
قدومهم  م��ن��ذ  �لأوىل  �مل����رة  �أن���ه���ا 
م���ن ���ش��وري��ا �ل��ت��ي ي�����ش��ت��ط��ي��ع��و� �أن 

قطاع  ج��ن��وب  خ��ان��ي��ون�����س  منطقة 
�مل��ع��اق��ني حركيا.  ت�����ش��ت��ه��دف  غ���زة 
وقالت �للجنة �لوطنية �ل�شالمية 
�أنها  للتنمية و�لتكافل �لجتماعي 

و�لد�عمة  �مل��ت��و����ش��ل��ة  و�مل�����ش��ارك��ة 
لأن�شطة وفعاليات �لهيئة �لإغاثية 
ب��ال��ت��ع��اون مع  تنفيذها  ي��ت��م  �ل��ت��ي 
�لإ�شرت�تيجيني  �ل��ه��ي��ئ��ة  ���ش��رك��اء 
وموؤ�ش�شات  �لر�شمية  �لهيئات  من 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س و�مل��ح�����ش��ن��ني يف 

�مل��ن�����ش��وري �شكره  �ل���دول���ة ووج����ه 
م�شت�شفيات  مل��ج��م��وع��ة  وت��ق��دي��ره 
�لكرمية  م�شاهمتها  ع��ل��ي  �ل��ن��ور 
�لأحمر  �ل��ه��الل  م�شاريع  دع��م  يف 
�لإن�شانية خ�شو�شا �أن م�شت�شفيات 
ت��اري��خ ح��اف��ل بالعطاء  ل��ه��ا  �ل��ن��ور 

�إىل  م�����ش��اع��د�ت��ه��م  لت�شل  �ل���دول���ة 
�ملر�شى �لفقر�ء و�ملحتاجني د�خل 
�لإم���������ار�ت ويف ك��ث��ري م���ن �ل����دول 
من  �لعامل.  �أنحاء  جميع  �ملنكوبة 
د�ئرة  ن��ز�ر معاد مدير  �أك��د  جهته 
و�ل��ت�����ش��وي��ق يف جمموعة  �مل��ب��ي��ع��ات 

لأبناء �ل�شعب �لفل�شطيني. و�أكدت 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��وط��ن��ي��ة �مل�����ش��رف��ة على 
تقدمه  ما  �أن  �لإف��ط��ار�ت  م�شروع 
موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال �لإن�شانية 
يف هذ� �لوقت �حلرج �لذي يعي�شه 
م�شاهمة  ي�شكل  غ��زة  �أه��ايل قطاع 
حقيقية يف �لتخفيف عنهم �لو�شع 
يعانون  �ل���ذي  �ل�شعب  �لإن�����ش��اين 

منه و�أقامت �ملوؤ�ش�شة �إفطار� ثالثا 
�شمال قطاع غزة للمعاقني حركيا 
و�شكر  �شخ�س.  �أل��ف  نحو  ح�شره 
�أب���و ج��ي��اب مدير  �ل��دك��ت��ور �شمري 
موؤ�ش�شة  غ��زة  يف  �مل��ع��اق��ني  جمعية 
خ��ل��ي��ف��ة ع���ل���ى دوره��������ا �ل���ك���ب���ري يف 
قطاع  يف  �لفل�شطينيني  م�شاعدة 
�للفتات  ه����ذه  �أن  م���وؤك���د�  غ�����زة.. 

�ل���ك���رمي���ة ل���ه���ا �أه���م���ي���ة ك���ب���رية يف 
عن  �أعربو�  �لذين  �ملعاقني  نفو�س 
�لإمار�ت  �لعميق لدولة  تقديرهم 
وموؤ�ش�شاتها  و���ش��ع��ب��ه��ا  وق��ي��ادت��ه��ا 
موؤ�ش�شة  م��ق��دم��ت��ه  ويف  �خل���ريي���ة 
�لتي  �لإن�شانية  ل��الأع��م��ال  خليفة 
�ملحتاجة  وبالفئات  باملعاقني  تهتم 

من �ل�شعب �لفل�شطيني.

�شفارة الدولة لدى اأ�شرتاليا تقيم ماأدبة اإفطار للطلبة املبتعثني

�شفارة الدولة لدى اأثيوبيا تنفذ م�شروع اإفطار �شائم يف عدد من م�شاجد اأدي�ص اأبابا

•• ملبورن -وام:

لدى  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �شفارة  �أق��ام��ت 
�ملبتعثني  �ل��دول��ة  لطلبة  جماعيا  �إف��ط��ار�  ��شرت�ليا 
�إطار  يف  ملبورن  مدينة  يف  �ل�شرت�لية  �جلامعات  يف 
ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع �إف���ط���ار ���ش��ائ��م �ل����ذي ت�����ش��رف عليه 
�ل�شفارة ويقام بدعم جمعية �ل�شارقة �خلريية وقال 
�لثالث  �ل�����ش��ك��رت��ري  �مل���زروع���ي  ���ش��ي��ف  في�شل  �ل�����ش��ي��د 
بال�شفارة �لذي ح�شر �لإفطار �أن �مل�شروع يهدف �إىل 

توثيق �لرو�بط بني �لطالب �ملغرتبني ون�شر �لتكافل 
م�شري�   .. �جلاليات  خمتلف  وب��ني  بينهم  �لإ�شالمي 
�إىل �أن م�شروع �إفطار �شائم ي�شاهم يف تعزيز �لتو��شل 
�ل�شامية للدين  �لقيم  �ل�شعوب ويج�شد  بني خمتلف 

�لإ�شالمي �حلنيف. 
ل�شفارة  و�لتقدير  �ل�شكر  �لطالب  وجه  جانبهم  من 
�ن  معتربين   .. �خل��ريي��ة  �ل�شارقة  وجمعية  �ل��دول��ة 
لبذل  تدفعهم  فر�شة  �لكرمي  �ل�شهر  ه��ذ�  يف  �للقاء 

مزيد من �جلهد لتحقيق ر�شالتهم. 

•• اأدي�س اأبابا -وام:

�ملجل�س  بالتعاون مع  �أثيوبيا  �لدولة لدى  �شفارة  تنفذ 
�لأعلى لل�شوؤون �لإ�شالمية يف جمهورية �أثيوبيا م�شروع 
�للذين  وك��ري�  �لنور  �إفطار �شائم يف كل من م�شجدي 
مت بناءهما على نفقة �لدولة با�شم �ملرحوم �ل�شيخ ز�يد 
م�شاجد  وثالثة  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن 
رئي�شية �أخرى يف �لعا�شمة �أدي�س �أبابا. وميول �مل�شروع 
لالعمال  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  موؤ�ش�شتا 
نهيان لالعمال  �آل  �شلطان  ز�يد بن  و�ل�شيخ  �لن�شانية 
�لإمار�تية  �لأحمر  �لهالل  وهيئة  و�لإن�شانية  �خلريية 

ي�شتفيد من �مل�شروع حو�يل �ألف و 120 �شائم لإ�شاعة 
جو من �لألفة و�لأخوة خالل �شهر رم�شان �ملبارك ويتم 
توزيع  �إىل  �إ�شافة  رم�شانية  مو�ئد  هيئة  على  تنفيذه 
للعام  �مل�شروع  تنفيذ  وي��اأت��ي  �مل�شاجد  بع�س  يف  وجبات 
�لثاين يف �أثيوبيا يف �إطار �لرب�مج �لرم�شانية �لتي يتم 
تفيذها من قبل �ملوؤ�ش�شات �خلريية يف �لدولة. و�أعرب 
�ل�شيخ خيار حممد �أمان رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�شوؤون 
�لإ�شالمية يف �أثيوبيا عن �شكره وتقديره حلكومة دولة 
خليفة  �ل�شيخ  وملوؤ�ش�شتي  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
�خلريية  لالأعمال  ز�ي��د  و�ل�شيخ  �لإن�شانية  لالأعمال 

ولهيئة �لهالل �لأحمر يف �لدولة.

 الهالل الأحمر توزع ك�شوة العيد 

على امل�شنني والأيتام يف ليبيا
•• طرابل�س-وام: 

�لأحمر  �لهالل  هيئة  ف��رق  وزع��ت 
�لعيد  ك�شوة  ليبيا  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة 
و  للم�شنني  �لوفاء  د�ر  ن��زلء  على 
طر�بل�س  �لعا�شمة  يف  �لأي��ت��ام  د�ر 
رحيل  ذك������رى  وذل������ك مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �ملغفور له 
�آل نهيان رحمه �هلل و�لتي تز�منت 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حملة  م��ع 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لك�شوة 
مليون طفل حم��روم ح��ول �لعامل 
�مل���زروع���ي رئي�س  . وق���ال ع��ب��د�هلل 
فريق �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �إنه 
�ملالب�س  �آلف من قطع  توزيع  مت 
على �لأطفال �لليبني من �لفقر�ء 
و�ملحتاجني يف �لعديد من �ملناطق 
حققت  �حل��م��ل��ة  �أن  و�أك����د  �لليبية 
جناحا كبري� حيث ��شتطاعت ر�شم 
�لأطفال  وج����وه  ع��ل��ى  �لإب��ت�����ش��ام��ة 

و�مل�شنني. 

نظري اإ�صهامه يف اإجناح ملتقى ال�صمالية الرتاثي ال�صيفي 2013

الوطني للوثائق والبحوث يتلقى تكرميًا من نادي تراث الإمارات
•• ابوظبي-الفجر:

ق��ام ن��ادي ت��ر�ث �لإم���ار�ت بتكرمي 
و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز 
�إجناح  يف  �مل�شاركة  �جلهات  �شمن 
فعاليات ملتقى �ل�شمالية �لرت�ثي 
حفل  يف  وذل��ك   ،2013 �ل�شيفي 
�لنادي  ق��دم  حيث  �مللتقى،  �ختتام 
ماجد  ���ش��ع��ادة  �إىل  تكرميية  درع���اً 

�شلطان �ملهريي �ملدير �لتنفيذي.
�ملركز  ت�شلمه  �ل��ذي  �لتكرمي  ه��ذ� 
�لفقر�ت  م����ن  ع�����دد  ���ش��م��ن  ك�����ان 
مل�شاركته  ت��ق��دي��ر�ً  ج���اء  �ل��رت�ث��ي��ة 
�مللتقى  يف  حم���ا����ش���ر�ت  ب��ت��ق��دمي 
�لمار�ت  �شعار:  حتت  �أقيم  �ل��ذي 
ود�رت   ، و�ل��ت��م��ي��ز  �ل���ري���ادة  وط���ن 
�مل����ح����اور  ����ش���ي���اق  �مل����ح����ا�����ش����ر�ت يف 
�لثالثة �لتي �رتكز عليها �ل�شعار: 

�لولء، �لنتماء، �لوفاء .
�ملناعي  ع��ل��ي  �شعيد  �ل�����ش��ي��د  وق����ام 
و�ل�شباقات  �لأن�شطة  �إد�رة  مدير 
يف �ل��ن��ادي ب��ت��ق��ّدمي ���ش��ع��ادة ماجد 

�شلطان �ملهريي �ملدير �لتنفيذي يف 
و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز 
و�لتقدير  �لتكرمي  �شهاد�ت  ليمنح 
�ل�شمالية  ملتقى  يف  للم�شاركني 

�ل�شيفي 2013.
عن هذ� �لتكرمي قال �شعادة �ملدير 
�لتنفيذي يف �ملركز: �إننا نثمن هذه 
�لنادي،  م��ن  �ل��ك��رمي��ة  �لل��ت��ف��ات��ة 
�لوطني  للمركز  �شهادة  ونعتربها 

ل��ل��وث��ائ��ق و�ل���ب���ح���وث �ل����ذي يويل 
�لتن�شئة �لوطنية للطلبة �هتماماً 
ك���ب���ري�ً، وي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز روح 
�لولء و�لنتماء للوطن، و�لعتز�ز 
و�ملركز  لديهم،  �لوطنية  بالهوية 
ي�شرع �أبو�به �أمام �لطلبة، حتى �أن 
عدد�ً كبري�ً من �لرحالت �ملدر�شية 
�لعلمية تو�فدت �إليه �إثر ��شتحد�ث 
�لتعليمي:  ل���ل���ربن���ام���ج  �مل�����رك�����ز 

و�نتمائي،  وولئ���ي  هويتي  وطني 
وق���د ق���ام �مل��رك��ز ب��اإي��ف��اد ع���دد من 
�إىل  �لخت�شا�شيني  �مل��ح��ا���ش��ري��ن 
�لطلبة  �أن�شطة  وم��ر�ك��ز  �مل��د�ر���س 
�ملحا�شر�ت  ل��ي��ق��دم��و�  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة 
�لطلبة  ل��دى  تعزز  �لتي  �لوطنية 
�آبائهم  وت���ر�ث  بتاريخهم  �لفخر 
و�أج��������د�ده��������م، وب����ع����ط����اء�ت ق����ادة 

�لإمار�ت ورجالتها �لعظام.
عن  �ملهريي  ماجد  �شعادة  و�أع��رب 
�أم��ن��ي��ات��ه مب��زي��د م��ن �ل��ت��ع��اون بني 
و�لبحوث  للوثائق  �لوطني  �ملركز 
لتحقيق  �لإم�������ار�ت  ت����ر�ث  ون�����ادي 
فيه  ملا  و�لنجاح  �لتميز  من  مزيد 

خري �لوطن و�أبنائه �لطلبة.
تر�ث  ن����ادي  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر 
�لإم����������ار�ت ق�����ام ب���ت���ك���رمي ك����ل من 
�ل�شيادي،  �للطيف  عبد  �ملحا�شر 
�لزعابي،  ع��ائ�����ش��ة  ����رة  و�ملُ����ح����ا�����شِ
�لطلبة  �أم�������ام  ح���ا����ش���ر�  �ل���ل���ذي���ن 
�لهوية  ع��ن  �مللتقى  يف  �مل�����ش��ارك��ني 

و�لولء و�لنتماء.
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اأكد اأن الإمارات لي�صت دولة �صعارات براقة بل اأقوال تقرن بالأفعال واإجنازات ت�صل حد الإعجاز 

حاكم عجمان: اأبواب القيادة واحلكومة م�شرعة اأمام املواطن

مبادرات رئي�ص الدولة حتر�ص على و�شول خدمات الرعاية ال�شحية اإىل جميع ال�شكان
املراأة يف الإمارات اخرتقت معظم ميادين العمل وهي حتظى باأكرب ن�شبة ع�شوية يف الربملان على م�شتوى الوطن العربي 

•• عجمان-وام:

را�صد  بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأكــد 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان  النعيمي ع�صو 
اعتمدت  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  اأن 
احلاكم  ــني  ب املــفــتــوحــة  الأبـــــواب  �صيا�صة 
واجــب  ولكنه  منة  لي�س  وذلـــك  والــرعــيــة 

من  اأ�ــصــا�ــصــي  وجـــزء  �صعبها  جتـــاه  الــقــيــادة 
الإمارات  اإن�صان  اأن يجد  تفكريها وتوجهاتها 
العمل  بيئة  دولته  له  تتيح  واأن  يتمناه  ما 
والإبداع اخلالق كما اأتاحت الفر�صة وا�صعة 
اأمام املواطنني للم�صاركة يف م�صوؤوليات العمل 
الوطني. واأكد �صموه يف حوار مع الرائد الركن 

جملة  حترير  رئي�س  احلــداد  جمعة  يو�صف 
�صعارات  دولة  لي�صت  الإمارات  اأن  الوطن  درع 
واإجنازات  بالأفعال  تقرن  اأقــوال  بل  براقة 
ت�صل حد الإعجاز وقيادة تتبع نهج ال�صفافية 
يف التعامل مع كل الق�صايا احلياتية يف �صبيل 

حتقيق رغبات وتطلعات املواطنني .

و�شدد �شموه على �شرورة �ملحافظة على كل منجز�ت �لدولة وعلى ر�أ�شها.. 
للمو�طنني  و�ل��ه��ان��ئ��ة  و�مل�شتقرة  �ل��ك��رمي��ة  �حل��ي��اة  ت��وف��ري  يف  �ل���ش��ت��م��ر�ر 
و�لهتمام بالعن�شر �لب�شري وتوطيد ��شتتباب �لأمن يف كل ربوع �لدولة. 
وقال �إن �شحة �ملو�طن و�ملقيم حظيت باهتمام خا�س و�أولوية ق�شوى من 
خالل �إ�شد�ر �لت�شريعات �لقانونية وبناء �ملر�فق �ل�شحية وتوفري �خلدمات 
�أن  �إىل  م�شري�   .. و�ملجتمع  �لفرد  ل�شحة  م�شتوى  �أعلى  لتحقيق  �لطبية 
مبادر�ت رئي�س �لدولة حتر�س على و�شول خدمات �لرعاية �ل�شحية �إىل 
جميع �ل�شكان حتى يف �ملناطق �لبعيدة بغ�س �لنظر عن �لكثافة �ل�شكانية 
بها.  و�أكد �شموه �أن �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت ت�شارك �لرجل جنبا �إىل جنب يف 
كل مو�قع �لعمل وهي حتظى باأكرب ن�شبة ع�شوية يف �لربملان على م�شتوى 
�لوطن �لعربي و�خرتقت معظم ميادين �لعمل و�أثبتت كفاءة وجلد� وقدرة 
على �لإجناز وذلك بف�شل دعم �لقيادة �لر�شيدة لها مما ز�دها علما وفكر� 
جمل�س  �عتماد  �شموه  وثمن  �لكثري.  �أعطاها  �ل��ذي  �لوطن  لهذ�  و�نتماء 
�إيجابيا  �أم��ر�  �ل��وزر�ء للميز�نية يف موعد مبكر من كل عام معترب� ذلك 
�ل�شمو  �شاحب  حكمة  يف  جتلى  و�ع  فكر  عن  وينم  و��شتقر�ر  خري  ودليل 
رئي�س �لدولة ونائبه ملا يعترب ��شتدر�كا للوقت لقطع �أكرب �شوط منه .. 
منوها باأن �شرف �مليز�نية جلميع �لوز�ر�ت يف وقت مبكر يعطي �لفر�شة 
�لكافية لالإعد�د و�عتماد �مل�شاريع و�شرف ميز�نيتها على �ختالفها ويعد 
بالإيجابية معترب� ذلك عالمة  للعام �جلديد على نحو مليء  ��شت�شر�فا 
�لقت�شادية  �لأزم��ة  بتد�عيات  يتعلق  وفيما  �لر�شيدة.  حكومتنا  يف  ب��ارزة 
�لعاملية �أكد �شموه �أن �لقيادة �ل�شيا�شية يف �لدولة تعاطت مع �لأزمة �ملالية 
و�لآثار  �لأزم��ة  تلك  �ملبكر حلقيقة  و�لإدر�ك  �لو�قعية  بكثري من  �لعاملية 
�ملرتتبة عليها وقد جاءت �ملعاجلة بحزمة من �لإجر�ء�ت �ملالية و�مل�شرفية 
�جلادة و�لفعالة �لأمر �لذي �نعك�س �إيجابا و�شاعد على جتاوز �لكثري من 
�لتد�عيات �ل�شلبية لالأزمة. و�أعرب �شموه عن تفاوؤله با�شت�شافة معر�س 
2020 يف مدينة دبي و�لتي هي جزء مهم يتمتع بالبنية  �إك�شبو �لعاملي 
و�جلاهزية  �لتكنولوجي  �لتقدم  من  كبري  ن�شيب  ولها  �ملالئمة  �لتحتية 
�ل�شاملة �لتي يتطلبها �إك�شبو 2020 ف�شال عن �أن �لدولة تتمتع بتفوق 
��شتثنائي يف �لبنية �لتكنولوجية لقطاع �لت�شالت وتكنولوجيا �ملعلومات 
�حلدث  ه��ذ�  مثل  ��شت�شافة  على  �ملتناف�شة  و�مل��دن  �ل��دول  بباقي  مقارنة 
�لقدر�ت  وب��ن��اء  �لتوطني  ت�شع  عجمان  �إم���ارة  �أن  �شموه  و�أك���د  �ل�شخم. 
ت�شكل  وطنية  ق�شية  فالتوطني  وبر�جمها  �أولوياتها  ر�أ���س  على  �لوطنية 
حتديا كبري� وهو حمل �هتمامنا وعنايتنا وقد ظللنا نبذل �ملحاولة تلو 
�لأخرى ونقدم �ملبادر�ت �لهادفة �إىل �إيجاد �حللول �لعملية �لتي تتنا�شب 
�لذي  و�لجتماعي  و�لتنموي  �لقت�شادي  �لظرف  مع  وتت�شق  �لو�قع  مع 

يعي�شه جمتمعنا.
وفيما يلي ن�س حو�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 

�ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان.. 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  تعي�س  �س- 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
حفظه �هلل منعطفا مهما على طريق �لتمكني �ل�شيا�شي وتعميق �ملمار�شة 
�لدميقر�طية يف �لدولة ��شتكمال ملرحلة �لتاأ�شي�س .. مباذ� ت�شفون �شموكم 

هذ� �لتطور �ل�شيا�شي �ملهم يف حياة وم�شتقبل �ل�شع�ب و�لدولة. 
�أن من على دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة عرب  ج- من ف�شل �هلل تعاىل 
�لتليد بو�فر من �لنعم و�خل��ري�ت و�لإجن��از�ت و�خت�شها بقيادة  تاريخها 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  عنو�نها  ر�شيدة 
�لدولة حفظه �هلل و�أخوه �شاحب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
�ل�شعد  كافة  على  و�لنجاح  �لتميز  من  عقود�  قيا�شي  زم��ن  يف  �خت�شرت 
�أبرزها �لعمل �ل�شيا�شي �حلكيم و�ملعتدل �لذي يزن �لأمور مبكاييل �لعد�لة 
و�مل�شاو�ة و�لذي هو �أ�شا�س �لنهج �لذي ��شتقته �لقيادة �لو�عية وو�شع لبنته 
�لأوىل �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ثر�ه و�تخاذ �لعمل �جلماعي و�ل�شورى مبد�أ.. فقد �عتمدت دولتنا �شيا�شة 
�لأبو�ب �ملفتوحة بني �حلاكم و�لرعية وذلك لي�س منة ولكنه و�جب �لقيادة 
جتاه �شعبها وجزء �أ�شا�شي من تفكريها وتوجهاتها �أن يجد �إن�شان �لإمار�ت 
�أتاحت  كما  �خل��الق  و�لإب����د�ع  �لعمل  بيئة  دول��ت��ه  ل��ه  تتيح  و�أن  يتمناه  م��ا 
�لوطني  �لعمل  م�شوؤوليات  يف  للم�شاركة  �ملو�طنني  �أم��ام  و��شعة  �لفر�شة 
وجمال�س  �لتنفيذية  و�ملجال�س  �ل�شت�شارية  و�ملجال�س  �لوطني  كاملجل�س 
يف  �ل�شعبية  للم�شاركة  �لفر�شة  و�إت��اح��ة  و�لأن��دي��ة  و�جلمعيات  �لإد�ر�ت 
�ختيار من ميثلهم و��شتفادت �لدولة من �لكفاء�ت و�خلرب�ت �لتي ميكن 
�ملجتمع  ورق��ي  �إىل تطور  ي��وؤدي  ما  �لهادفة  �لأفكار  وتقدم من  تعطي  �أن 

و�لدولة. 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  �إىل  للدولة  �لعامة  �ل�شرت�تيجية  تهدف  �س- 
و�ملتو�زنة و�شمان توفري �لرخاء للمو�طنني وتعزيز مكانة �لدولة �إقليميا 
هي  وم��ا   .. �لبالد  يف  �لتنمية  م�شرية  �إىل  �شموكم  تنظرون  كيف  وعامليا 
من  ج��دي��دة  مرحلة  يخو�س  وطننا  �أن  خ�شو�شا  للم�شتقبل  تطلعاتكم 

�لتنمية �أ�شا�شها �لتمكني وتعزيز �ملنجز�ت. 
ج - �لإمار�ت لي�شت دولة �شعار�ت بر�قة بل �أقو�ل تقرن بالأفعال و�إجناز�ت 
ت�شل حد �لإعجاز وقيادة تتبع نهج �ل�شفافية يف �لتعامل مع كل �لق�شايا 
�حلياتية يف �شبيل حتقيق رغبات وتطلعات �ملو�طنني و�لو�قع �ملاثل �لآن يف 
دولة �لإمار�ت ل يحتاج �إىل تاأكيد �أو �إىل بر�هني حتى نثبت �أن �لإمار�ت يف 
�أربعة عقود حققت �مل�شتحيل و�شنعت �إجناز� يفخر به كل مو�طن  خالل 
ويجعله يزهو بوطنه ويت�شرف بقيادته.. فالإح�شاء�ت و�لدر��شات �مل�شتقلة 
�لأول عربيا  �ملركز  ت��ب��و�أت  �لإم���ار�ت قد  دول��ة  �أن  �إىل  �لأرق���ام  بلغة  ت�شري 
و�ل�18 عامليا لأف�شل مكان ميكن �أن يولد فيه �لإن�شان عام 2013 كما �أن 
�لإمار�ت حتتل حاليا �ملرتبة �لر�بعة عامليا بني �أف�شل 10 دول يف �لعامل 
يف تدين ن�شبة �جلرمية فيها بالرغم من وجود �لعدد �لهائل من خمتلف 
�لإم����ار�ت  روؤي���ة  حتقيق  �إىل  �مل�شتقبل  يف  ونتطلع  �ل��دول��ة  يف  �جلن�شيات 

2021 لتكون دولتنا �لرقم و�حد يف كل �ملجالت. 
�س- حققت حكومة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �إجناز�ت ملمو�شة 
�لتي  و�لتطلعات  �لآف��اق  هي  ما  عديدة  م�شتويات  على  و�مل��و�ط��ن  للوطن 

ميكن �أن حتققها �حلكومة م�شتقبال من وجهة نظر �شموكم؟ 
ج - �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي عرفنا فيه �ل�شجاعة و�ل�شر�حة و�ل�شدق 
و�لعمل �جلاد لأجل �إعالء �شاأن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وحكومته 
ت�شتحق منا كل �لتقدير و�لدعم و�مل�شاندة ملا تقوم به من جهد كبري وعطاء 
�أن �شموه د�ئ��م �حلر�س  �مل��ج��الت ويف خمتلف �لإم���ار�ت كما  و�ف��ر يف كل 
و�ملو�طنني..  �لوطن  تهم  وكبرية  �شغرية  كل  على  ميد�نيا  �لوقوف  على 
و�إننا نتطلع �إىل �ملحافظة على كل منجز�تنا وعلى ر�أ�شها.. �ل�شتمر�ر يف 
توفري �حلياة �لكرمية و�مل�شتقرة و�لهانئة للمو�طنني و�لهتمام بالعن�شر 

فيما  خا�شة  نن�شده  تقدم  �أي  حتقيق  يف  �حلقيقي  �ل��ره��ان  وه��و  �لب�شري 
ربوع  ك��ل  يف  �لأم���ن  ��شتتباب  وت��وط��ي��د  �حل��ي��اة  متطلبات  بتي�شري  يتعلق 
�آخ��ر بالرغم من تعدد �جلن�شيات  �أن توجد يف بلد  �لإم��ار�ت وب�شورة قل 
د�خل �أر�س �لدولة وقد �نعك�س هذ� �ل�شتقر�ر �لأمني مبا�شرة على �شورة 
�لإمار�ت باخلارج و�لتي ي�شهد لها �لعامل كله بالإ�شر�ق و�لنقاء.. و�أتطلع 
�ىل ��شتمر�ر م�شرية �لعمل يف بناء دولة ع�شرية حديثة جتمع بني �لأ�شالة 

و�ملعا�شرة يف كل جو�نب �حلياة. 
�ل�شنو�ت  خ��الل  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  جت��رب��ة  تقيمون  كيف  ���س- 
 2006 دي�شمرب  برملانية جزئية يف  �نتخابات  �أول  �شهد  �أن  بعد  �لأخ��رية 
�لدورة  �لوطني يف  �ملجل�س  لأع�شاء  ر�شالتكم  وما هي   .. �أع�شائه  لن�شف 

�حلالية؟ 
ج- متيز عام 2006 يف دولة �لإمار�ت بنقله نوعية على �مل�شتوى �ل�شيا�شي 
باإجر�ء �أول �نتخابات جزئية برملانية وهي خطوة ممتازة نحو �إر�شاء مبد�أ 
ونتطلع  ومنتخبني  ناخبني  �ملو�طنني  من  �لفاعلة  �مل�شاركة  عن  �لتعبري 
نحن كقيادة و�شعب �إىل عطاء كبري يتحلى فيه كل �أع�شاء �ملجل�س �لوطني 
بروح �مل�شوؤولية و�شدق �لعزمية و�لعمل �ملخل�س من �أجل �لوطن.. ونتطلع 
كذلك �أن يكون �ملجل�س �أكرث فاعلية وتاأثري� على �شعيد �حلياة �لعامة بعد 
�أن عمل خالل �لدور�ت �ل�شابقة على �إجناز كثري من �لقو�نني وحل كثري� 
و�أدى دوره ب�شورة طيبة ك�شلطة �حتادية عليها م�شوؤوليات  �لق�شايا  من 

وو�جبات �شخمة على �أكرث من �شعيد.
�أع�شاء  ن��زول  �ملجتمع يفتقدون  �أف��ر�د  ب��اأن  �إعالمية  تلميحات  �س- هناك 
�ملو�طنني  و�أن  �حتياجاتهم  ملعرفة  �مليد�ن  �إىل  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
يلجوؤون �إىل و�شائل �لإعالم لتو�شيل مطالبهم للقيادة ما تعليق �شموكم 

على ذلك.؟ 
�مل��ح��وري يف  �ل���دور  �ل��ع��امل يف ت��ط��ور م�شتمر وتلعب و���ش��ائ��ل �لإع����الم  ج- 
حياة �لنا�س وز�دت �إلت�شاقا بتفا�شيل حياتهم و�شوؤونهم وباتت جزء� من 
�خلطاب �ليومي وما نبني عليه قر�ر�تنا بالدرجة �لأوىل كما �أن �لو�شائل 
�لإعالمية تقدمت ب�شكل كبري وتد�ولها �أ�شبح م�شاعا بني �جلميع فنحن 
بني  �ليومي  �لتفاعل  م��ن  ع���ززت  �ل��ت��ي  و�لتكنولوجيا  �ل�شرعة  ع�شر  يف 
�ملو�طنني فيما بينهم وكذلك بني �لقيادة و�حلكومة و�ل�شعب ورغم ذلك 
�شوته  �إىل  لتن�شت  �ملو�طن  �أم��ام  م�شرعة  و�حلكومة  �لقيادة  �أب��و�ب  تظل 
�لأع�����ش��اء عند حاجة  ن��زول  ك��ان  و���ش��و�ء  ن���د�ءه وتق�شي م�شاحله  وتلبي 
�لنا�س يف �مليد�ن �أو يف �لف�شاء �لإلكرتوين فجميعها تعمل عمال �إيجابيا 

وتدعم �مل�شلحة �لعامة مبا يتنا�شب مع �شرعة �لوقت و�لتفاعل �ملن�شود. 
�س- هل �شموكم ر��شون عن خمرجات �لتعليم �لعايل وم�شتو�ه يف �لدولة 

وما هي نظرة �شموكم �مل�شتقبلية �إىل هذ� �لقطاع �ملهم يف �لبالد؟. 
ج- �لدور �ملنوط مبوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل هو �إعد�د كو�در ب�شرية مثقفة 
�لوطني ومب�شوؤولية  باحل�س  تتميز  ب�شخ�شية م�شقولة متكاملة  وتتمتع 
مبا  �لتخ�ش�س  حقول  يف  �ملعرفة  ت��ط��ور�ت  مو�كبة  على  وق���ادرة  �ملو�طنة 
يلبي �حتياجات �ملجتمع �حلالية و�مل�شتقبلية ومبا يتو�ءم مع حتقيق تنمية 
�قت�شادية و�جتماعية ووطنية وقدرة على �ملناف�شة على �مل�شتويني �لإقليمي 
و�لدويل وذلك من خالل تقدمي خدمات تعليمية متميزة وتخريج كفاء�ت 
تلبي �حتياجات �شوق �لعمل �لتي تطورت ب�شرعة موؤخر� وفتح تخ�ش�شات 
جديدة و�لهتمام بعملية �لتدريب و�كت�شاب �ملهار�ت �ل�شرورية مثل �إتقان 
�للغات �لأجنبية و�لتعامل مع �لأجهزة �لعلمية و�لآلت و�ملعد�ت �حلديثة.. 
وعموما فالتعليم منظومة متكاملة �جلو�نب يتحقق فيها تو�زن �لإن�شان 
وبناء �شخ�شيته ب�شكل متكامل ي�شاعده على �لعطاء و�مل�شاركة يف �لتنمية 
�ل�شاملة.. و�أرى �أن جامعاتنا وموؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل عموما حتاول �أن 
ت�شل �إىل �ملعادلة �ملطلوبة فل�شفة و��شرت�تيجية وهي مالءمة نوع �خلريج 
�لتنوع  �إىل  �لو�شول  طريق  �لعايل  �لتعليم  يكون  بحيث  �ل�شوق  حلاجة 
�ملجتمع  تنمية  و�مل�شاهمة يف  و�لتخ�ش�شات  و�ملهار�ت  �ملعارف  و�لتباين يف 

�ملحلي و�لوطن. 
�س- لقد نال �لتقدم �لذي ظلت ت�شهده �خلدمات �ل�شحية يف �لدولة على 
و�شفت  م��ا  وك��ث��ري�  عاملي  وزن  ذ�ت  هيئات  �ع���رت�ف  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  م��ر 
�لطبية ومبعايري عاملية كيف يرى  �أرق��ى �خلدمات  تقدم  باأنها  �لإم��ار�ت 
�أن  حتبون  �لتي  �لر�شالة  ه��ي  وم��ا  �لطبية..  �خل��دم��ات  م�شتوى  �شموكم 
توجهونها لكل �لقائمني على م�شوؤولية �إد�رة �خلدمات �ل�شحية يف وز�رة 

�ل�شحة و�لهيئات �ل�شحية يف خمتلف �إمار�ت �لدولة؟. 
�لأ�شحاء  روؤو����س  على  ت��اج  وه��ي  �لإن�شان  ميلك  ما  �أغلى  هي  �ل�شحة  ج- 
و�ل��ق��ادر على  �إنتاجا  و�لأوف���ر  �لأك��رث عطاء  �ملعافى هو  �ل�شليم  و�مل��و�ط��ن 
من  ب��دء�  �لن�شان  رعاية  �أن  كما  �حلياة  باأعباء  و�لقيام  جمتمعه  تطوير 
و�أ�شا�شي حثت عليه قيم �لدين ومبادئ  �لعناية ب�شحته هي حق م�شروع 
و�أولوية  خا�س  باهتمام  و�ملقيم  �مل��و�ط��ن  �شحة  حظيت  �لإن�شانية..وقد 
�ل�شحية  �ملر�فق  وبناء  �لقانونية  �لت�شريعات  �إ���ش��د�ر  خ��الل  من  ق�شوى 
�لفرد و�ملجتمع  �أعلى م�شتوى ل�شحة  �لطبية لتحقيق  وتوفري �خلدمات 
�لرعاية  خ��دم��ات  و���ش��ول  على  حت��ر���س  �ل��دول��ة  رئي�س  م��ب��ادر�ت  �أن  كما 
عن  �لنظر  بغ�س  �لبعيدة  �ملناطق  يف  حتى  �ل�شكان  جميع  �إىل  �ل�شحية 
وتطوير  تعزيز  �إىل  �حلكيم  �لنهج  ه��ذ�  و�أدى  ب��ه��ا..  �ل�شكانية  �لكثافة 
�لنظام �ل�شحي مبعايري عاملية وفق �شيا�شات وت�شريعات و�شر�كات فاعلة 
و�عتربت  و�لدولية  و�لقليمية  و�لحت��ادي��ة  �ملحلية  �ل�شحة  قطاعات  مع 
�أن �لإم���ار�ت و�ح��دة من �ل��دول �لتي جنحت يف خلق بيئة  در����ش��ات دولية 
�شحية وطبية مبو��شفات حديثة ونعترب ما حتقق يف دولتنا مدعاة للر�شا 
و�لفخر.. ور�شالتي �أن طموحاتنا كبرية يف �ملجال �ل�شحي و�لطبي و�آمل 
�أن نعمل �شويا على مو�كبة �حلدث �لطبي �لعاملي وما يطر�أ من خدمات 
جاذبة  بيئة  �إىل  للو�شول  �لتحتية  �لبنى  تر�شيخ  م��ن  ب��د�ي��ة  م�شتحدثة 
�لأمو�ل  روؤو�س  و��شتقطاب  و�لأكادميية  �لطبية  �ملوؤ�ش�شات  يف  و�ل�شتثمار 
وطني  ن�شق  على  �لوطنية  �ل��ك��و�در  تاأهيل  جانب  �إىل  �لطبية  و�خل���رب�ت 
يتفاعل مع �شرعة �لإجناز �ملاأمول لتحقيق م�شتقبل م�شرق و�زدهار طبي. 
�س- خطت دولة �لإمار�ت منذ بد�ياتها خطو�ت و�ثقة على طريق متكني 
�أنها على قدر  �ملر�أة باعتبارها متثل ن�شف �ملجتمع و�أثبتت �بنة �لإم��ار�ت 
جتربة  تقيمون  كيف  كافة  �مليادين  يف  م�شرفة  نتائج  وحققت  �مل�شوؤولية 
�ملر�أة �لإمار�تية يف �مل�شاركة �ل�شيا�شية من خالل �ملجل�س �لوطني؟.. وما 
و�لقطاعات  �ملجالت  يف  ومتكينها  دوره��ا  لتعزيز  �مل�شتقبلية  نظرتكم  هي 

كافة؟. 
�إ���ش��ر�ك �مل����ر�أة يف ج��وه��ر �لعمل  �إل��ي��ه ق��ي��ادة �ل��دول��ة ه��و  ج- �إن م��ا ت�شبو 
�لوطني و�لإعالمي و�لجتماعي و�إن مقيا�س �لتح�شر لأي �أمة وتطورها 
وتطور �أي �شعب من �شعوب �لأر�س يجد �ختباره يف �حرت�م �ملر�أة وتهيئة 
�مل�شتلزمات �أمامها للقيام بو�جباتها وقيا�شا على ذلك ل بد �أن ن�شري هنا 
�إىل �ملكانة �لتي نالتها �ملر�أة يف �لإمار�ت فهي م�شاركة جنبا �إىل جنب مع 
باأكرب ن�شبة ع�شوية يف �لربملان  �لعمل وهي حتظى  �لرجل يف كل مو�قع 
على م�شتوى �لوطن �لعربي و�خرتقت معظم ميادين �لعمل و�أثبتت كفاءة 

�لر�شيدة لها مما  �لقيادة  دع��م  �لإجن��از وذل��ك بف�شل  وجلد� وق��درة على 
�أعطاها �لكثري.. و�ملطلوب  ز�دها علما و فكر� و�نتماء لهذ� �لوطن �لذي 
منها لي�س فقط �ملحافظة على ما حتقق بل حتقيق �ملزيد من �ملكا�شب �لتي 
�ملنعطفات  �لوطن من خالل م�شاركاتها يف كل  بال �شك �شوف تعود على 
نحو  بالدنا  مل�شرية  وقويا  جديد�  دفعا  يعطي  مما  �ل��دول��ة  بها  متر  �لتي 

�لرفعة و�ل�شوؤدد. 
�س- كيف يرى �شموكم تاأثري �عتماد جمل�س �لوزر�ء للميز�نية �لحتادية 

يف موعد مبكر من كل عام ؟ 
ج- يعترب �لعتماد �ملبكر للميز�نية �لحتادية �أمر� �إيجابيا جد� وعلى غري 
�لوقت �لعتيادي لأي جمل�س �لوزر�ء وهو دليل خري و��شتقر�ر وهذ� �لأمر 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حكمة  يف  جتلى  و�ٍع  فكر  عن  ينم 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وروؤي��ة  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
�شرف  و�أن  منه  �شوط  �أك��رب  لقطع  للوقت  ��شتدر�كا  يعترب  مل��ا  �هلل  رع��اه 
�لكافية لالإعد�د  �ل��وز�ر�ت يف وقت مبكر يرتك �لفر�شة  �مليز�نية جلميع 
��شت�شر�فا  يعد  وهذ�  �ختالفها  على  ميز�نيتها  و�شرف  �مل�شاريع  و�عتماد 
بارزة يف حكومتنا  للعام �جلديد على نحو مليء بالإيجابية وهي عالمة 
وجمار�ة  �لدولة  يف  �لعامة  �ل�شرت�تيجية  لتعزيز  �شباقة  لأنها  �لر�شيدة 
�لورق  على  تخطيطه  مت  �ل��ذي  �ل���دوؤوب  و�لعمل  �لعاملي  �لتنامي  عجلة 

وحتويله �إىل و�قع ملمو�س يف وقت قيا�شي.
�س- يف ر�أي �شموكم ما �ل�شر يف جناح دولة �لإمار�ت يف حماية نف�شها من 

تد�عيات �لأزمة �ملالية �لعاملية؟ 
تاأثرت بها  �ل��دول  �أبعادها وجميع  ج- �لأزم��ة �لقت�شادية جاءت عاملية يف 
ي��وؤد و�حلمد  �آثارها يف دولتنا كان حم��دود� ومل  �آخ��ر لكن حجم  �أو  ب�شكل 
�قت�شاد  �إن  �أو توقف �خلطط و�لدليل على ذلك  �مل�شاريع  �إىل تعطيل  هلل 
�لإمار�ت ظل قويا معافى ولقد تعاطت �لقيادة �ل�شيا�شية يف دولة �لإمار�ت 
و�لإدر�ك  �لو�قعية  من  بكثري  �لعاملية  �ملالية  �لأزم��ة  مع  �ملتحدة  �لعربية 
�ملعاجلة  ج��اءت  وق��د  عليها.  �ملرتتبة  و�لآث���ار  �لأزم���ة  تلك  حلقيقة  �ملبكر 
�لذي  �لأم���ر  و�لفعالة  �جل���ادة  و�مل�شرفية  �ملالية  �لإج����ر�ء�ت  م��ن  بحزمة 
�نعك�س �إيجابا و�شاعد على جتاوز �لكثري من �لتد�عيات �ل�شلبية لالأزمة. 

�س- يف �إطار �ل�شتثمار يف �لطاقة �ملتجددة ولدت يف �لإم��ار�ت م�شروعات 
عديدة منها بناء مدينة م�شدر وهي مدينة منوذجية بكل معاين �لكلمة 
مثل  يف  �شموكم  ر�أي  م��ا  �ملعايري  لأح���دث  وفقا  للبيئ�ة  مر�عاتها  ب�شبب 
هذه �مل�شروعات �لر�ئدة.. وكيف ترون �شموكم حظوظ دولة �لإم��ار�ت يف 

��شت�شافة معر�س �إك�شبو �لدويل 2020 ؟ 
�شنو�ت من  �شت  بعد  �مل�شتقبل م�شدر  �أبوظبي لطاقة  �شركة  �أ�شبحت  ج- 
�ملتجددة  �لطاقة  دع��م  �ل��ر�ئ��دة يف  �لعاملية  �مل��ب��ادر�ت  �أه��م  �إح��دى  �إن�شائها 
�إمي��ان دول��ة �لإم���ار�ت باأهمية  مبختلف دول �لعامل وف��ق روؤي��ة نابعة من 
�آن و�حد.. و�لبيئية يف  �لقت�شادية  �لأه��د�ف  ذ�ت  �لتنموية  �مل�شاريع  دعم 
ت�شبح مركز�  كي  �ل�شحيح  �لجت��اه  �ليوم يف  تخطو  �لإم���ار�ت  دول��ة  و�إن 
عامليا لالبتكار يف �أبحاث �لطاقة �ملتجددة وتطويرها يف خمتلف جمالتها 
وتعزيز �نت�شار م�شاريع �لطاقة �ملتجددة و��شتحد�ث �آليات جديدة للتمويل 
ف�شال  و�ل�شيا�شات  للت�شريعات  �ملتكامل  و�لتخطيط  �مل��و�رد  كفاءة  وزي��ادة 
عن �لفر�س �لكبرية لنمو قطاع �لطاقة �ملتجددة يف �خلارج..وقد �أ�شبحنا 
�أكرث تفاوؤل با�شت�شافة معر�س �إك�شبو �لعاملي 2020 يف مدينة دبي و�لتي 
هي جزء مهم يتمتع بالبنية �لتحتية �ملالئمة ولها ن�شيب كبري من �لتقدم 
�لتكنولوجي و�جلاهزية �ل�شاملة �لتي يتطلبها �إك�شبو 2020 ف�شال عن 
�أن �لإمار�ت تتمتع بتفوق ��شتثنائي بالبنية �لتكنولوجية لقطاع �لت�شالت 
وتكنولوجيا �ملعلومات مقارنة بباقي �لدول و�ملدن �ملتناف�شة على ��شت�شافة 

مثل هذ� �حلدث �ل�شخم.
���س- فطر �لإم��ار�ت��ي��ون على فعل �خل��ري �ل��ذي ميثل و�ح��دة من �للبنات 
�لأ�شا�شية يف ثقافتهم �لأ�شيلة حيث د�أبت �لإمار�ت ول تز�ل حكومة و�شعبا 
�لعامل  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  للمحتاجني  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  تقدمي  على 
تنظرون  كيف  �خلارجية  ل�شيا�شتها  �لأ�شا�شية  �لركائز  �إح��دى  جعلتها  بل 

�شموكم �إىل هذ� �ملو�شوع ؟ 
ج- �لعمل �خلريي ينطلق من �إمياننا �لوثيق بقيمته �لدينية وهو �متد�د 
طبيعي لنهج قيادة دولتنا وت�شل م�شاعد�ت دولة �لإمار�ت �خلارجية �إىل 
�أكرث من 102بلد �أ�شهمت يف �إيو�ء �مل�شردين وتوفري �لطعام للمحتاجني 
وف�س �لنز�عات دون �لنظر �إىل جن�س �أو دين �أو عرق �أو طائفة مما �نعك�س 
خري� على �شمعة ومكانة دولتنا كاأبرز دول �لعامل يف هذ� �ملجال ومكنها من 

�حتالل �أعلى �ملر�كز بني �ملانحني �لدوليني للم�شاعد�ت �خلارجية. 
من  هي  ما  �لقت�شادية  �ملنجز�ت  من  �لكثري  عجمان  �إم���ارة  حققت  ���س- 

وجهة نظركم �أهم �ملوؤ�شر�ت لهذه �ملنجز�ت خالل �لعام 2012 ؟ 
من  متكنت  حيث  عجمان  �إم���ارة  حققته  �ل��ذي  للتقدم  بالر�شا  ن�شعر  ج- 
ل�شتكمال  �أخ��رى  م�شاريع  تنفيذ  يف  و�ل��ب��دء  �مل�شاريع  من  �لعديد  �إجن��از 
�لبنى �لتحتية و�ل�شتفادة من �أحدث �لتقنيات و�أف�شل �لأ�شاليب لتوفري 
حياة �أف�شل للمو�طنني وجذب �مل�شتثمرين.. و�إن طموحنا يف خدمة �أبنائنا 
�ملو�طنني و�ملقيمني يف عجمان ل ينتهي ونحن ن�شعى ب�شكل م�شتمر �إىل 
�لتو�شع بالبنى �لتحتية كما تو�شعت م�شاريع �ملاء وتعزيز �شبكة �لكهرباء 
كما مت مد �شبكة �ل�شرف �ل�شحي �إىل 95 يف �ملائة من �ملناطق �مل�شمولة 
بالمتياز يف عجمان هذ� بجانب �إجناز بناء مقار منا�شبة وبت�شاميم حديثة 
للدو�ئر �حلكومية.. كما نود �لتاأكيد على �أن خطط �لإمارة تهتم بتنمية 
�ملناطق �لنائية وخا�شة مدينتي �ملنامة وم�شفوت.. �إىل جانب تعزيز �آليات 
�ل�شوق وت�شجيع روح �ملبادرة �لفردية وتفعيل دور �لقطاع �خلا�س وتعميق 

مناخ �حلرية �لقت�شادية. 
�س- ما هي �أبرز خطط �لتوطني يف �لقطاع �حلكومي لإمارة عجمان ؟ 

ج- �إمارة عجمان ت�شع �لتوطني وبناء �لقدر�ت �لوطنية على ر�أ�س �أولوياتها 
وبر�جمها فالتوطني ق�شية وطنية ت�شكل حتديا كبري� وهو حمل �هتمامنا 
�لهادفة  �ملبادر�ت  ونقدم  �لأخ��رى  تلو  �ملحاولة  نبذل  وقد ظللنا  وعنايتنا 
�لظرف  مع  وتت�شق  �لو�قع  مع  تتنا�شب  �لتي  �لعملية  �حللول  �إيجاد  �إىل 
�لعمل  هذ�  جمتمعنا..  يعي�شه  �ل��ذي  و�لجتماعي  و�لتنموي  �لقت�شادي 
لن يوؤتى مر�ده قبل �أن ي�شبح توظيف �ملو�طنني هاج�شا لدى كل م�شوؤول 
ومن�شاآت  �حلكومية  و�شبه  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  يتم حتفيز  و�أن 
�ملتميزين يف  �لتوطني وكذلك حتفيز  �لقطاع �خلا�س على دعم مبادر�ت 
د�خلية  نابعا من قناعة  و�أن يكون هذ� �حلافز  �مل�شوؤولني  �ل�شاأن من  هذ� 
�أ�شدرنا  فقد  �ل�شياق  هذ�  ويف  وتدريبهم..  �لوطن  �أبناء  ت�شغيل  ب�شرورة 
�إمارة  �لب�شرية يف  �مل��و�رد  لتنمية  �ملركزية  �لإد�رة  باإن�شاء  موؤخر� مر�شوما 
عجمان تكون مهمتها �لعمل على توطني �لوظائف يف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
وغري �حلكومية و�لقطاع �خلا�س كافة وتنمية �لكو�در �ملو�طنة وتاأهيلها 
لتكون قادرة على �إد�رة �لعمل و�شرورة �لهتمام بال�شباب وتدريبهم لقيادة 
�ملهام وحتمل �مل�شوؤولية .. و�أحلقنا ذلك باإطالق مبادرة �لتوطني يف �لإمارة 

يتم تنفيذها يف من�شاآت �لإمارة �حلكومية و�شبه �حلكومية و�لقطاع �خلا�س 
كافة للعمل على �لنهو�س بالدولة عامة و�لإمارة خا�شة من خالل �إعد�د 
كو�در وطنية قادرة على �أخذ زمام �لتنمية كما �أنها و�شيلة مهمة لتوفري 

�لوظائف خلريجي �جلامعات و�ملعاهد و�لكليات و�ملد�ر�س يف �لدولة. 
�إم��ارة عجمان موقعا مثاليا لل�شياحة ..  �س- ما تعليق �شموكم على كون 
�مل�شتقبل  �إقامتها يف  �لإم��ارة  �لتي تنوي  �ل�شياحية  �مل�شاريع  �أب��رز  وما هي 

�لقريب؟ 
�لتنمية  دف��ع عجلة  دور كبري يف  �إم��ارة عجمان  �ل�شياحية يف  للطفرة  ج- 
�لإمارة  يف  كافة  �لقت�شادية  �لقطاعات  منو  م�شرية  وتعزيز  �لقت�شادية 
من خالل توفري بنية حتتية ت�شهم يف جناح جميع �لأعمال �لقت�شادية 
و�ل�شناعية وتقدمي �أف�شل �خلدمات للم�شتثمرين يف �إيجاد فر�س مميزة 
ت�شمن �لدخول بقوة يف تقدمي روؤو�س �لأمو�ل وتنويع �خلدمات �ل�شياحية 
لتنال ثقة �مل�شتثمر و�ل�شائح معا مما ��شتوجب من حكومة عجمان تذليل 
�لعقبات و�إد�رة �لأزمات وطرح �حللول �لتي ت�شمن ��شتثمار� يعود بالنفع 
على قطاع �ل�شياحة ملا ي�شكله من �أهمية لرفد �لقت�شاد �ملحلي.. فالإمارة 
�ل�شغرية جاذبية �شاحرة وطبيعة خالبة و�أر�شية مرت�مية �لأطر�ف قابلة 
للتحول �إىل جنة خ�شر�ء �إذ� ما �أح�شن ��شتغاللها بالطرق �ملثلى وبناء ما 
ذلك  بد�  و  و�لرت�ثية  �ملحلية  ب�شبغتها  �حلديثة  جمالياتها  باإبر�ز  يت�شم 
جليا يف �لطر�ز �لعمر�ين �لذي ي�شتقي �أ�شالته من �لت�شاميم �لتاريخية 
بجد  �لعمل  �لآن  وي��ج��ري  �مل��خ�����ش��رم..  وبنائها  �أجم��اده��ا  على  حمافظة 
�إن�شاء  �حل�شر  ل  �ملثال  �شبيل  على  ومنها  �شياحية  م�شاريع  على  و�جتهاد 
فنادق جديدة من فئة خم�س جنوم �شمن م�شاريع �لو�جهة �لبحرية لإمارة 
�إىل  ي�شاف  جديد�  ك�شبا  تعد  ما  وه��ي  عجمان  �شاطئ  باإطاللة  عجمان 
�شجل �إجناز�تها يف هذ� �لر�فد �لقت�شادي �ملهم كما �ختارت �أكرث �ملو�قع 
جاذبية لتقدم جتربتها �خلا�شة يف �إن�شاء مارينا عجمان ومنطقة تر�ثية 
�لرتفيهية  و�لفعاليات  �لأن�شطة  و�إقامة  و�ملتنزهات  �حلد�ئق  على  عالوة 

و�خلدمية لتلبية تطلعات �ل�شائح �ملحلي و�ملقيم و�لز�ئر. 
�أن ت�شتوعب �لكثري من �أجهزة �لإعالم  �أن �لإم��ار�ت ت�شتطيع  �س- نعتقد 
�ملحلية �ملقروءة و�مل�شموعة و�مل�شاهدة مبا تتميز به من �نفتاح على خمتلف 
دور  �شموكم  تقيمون  كيف  و�لتنموي  �لقت�شادي  وبتقدمها  �لعامل  دول 
درع  جملة  ومنها  �لوطنية  �لق�شايا  معاجلة  يف  �ملحلية  �لإع���الم  و�شائل 

�لوطن ؟ 
ج- برزت يف �ل�شاحة �لإعالمية عدة ق�شايا باتت حتت �لت�شخي�س وت�شليط 
�ل�شوء عليها وتفاعلنا معها باإيجاد �لفر�س للقيام مبا يلزم من قر�ر�ت 
ومر��شيم تعالج حماورها وجتيب عن حاجة �لنا�س �لذين تفاعلو� معها 
�أو كانو� جزء� منها وقام �لإعالم با�شتيعاب جميع �أ�شكال �لق�شايا و�مللفات 
يقت�شر  ول  ونقدره..  �شفاف ونحرتمه  �إع��الم  �ملحلي  و�لإع��الم  �لوطنية 
�لو�شيلة  ت�شبح  لأن  يتعد�ه  بل  �آلية  مهمة  �أد�ء  على  �ملحلي  �لإع��الم  دور 
�ل�شارع  و���ش��وت  �لر�شيدة  و�حلكومة  �حلكيمة  �لقيادة  نب�س  �لإع��الم��ي��ة 
على  نحر�س  �ل��ت��ي  �لوطنية  �لر�شالة  �إي�����ش��ال  �أد�ة  ت��ك��ون  و�أن  وق�شاياه 
�لكرمي..  �ل�شعب  و�أبناء  �لقيادة  بني  �لتالحم  يحقق  مبا  معها  �لتجاوب 
و�إننا على ثقة تامة باأهمية �لكلمة �ملرئية و�مل�شموعة وكذلك �ملقروءة يف 
ومو�كبة  طرح  من  به  تتميز  ملا  �ختالفها  على  و�ملجالت  �ملحلية  �شحفنا 
عنها  وتتق�شى  �حلقيقة  وتنتقي  و�لعاملية  و�لعربية  �ملحلية  ل��الأح��د�ث 
بحيادية كاملة.. وخري مثال جملتكم درع �لوطن �لتي تنهل من نبع روؤية 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �لر�شيدة ل�شاحب  �لقيادة 
�جلهود  نثمن  و�إننا   .. �هلل  حفظه  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  �لدولة 
جملتكم  خالل  من  �حلقيقية  ب�شورتها  دولتنا  لإب��ر�ز  بها  تقومون  �لتي 
�لر�شينة وهي تنطق بلغتها �لعربية �لأم منذ �أن تاأ�ش�شت يف �لعام 1971 
�لع�شكري  �مل��ج��ال  يف  �لطموحات  وتعك�س  �لأ�شيلة  بهويتها  وحمتفظة 

و�ل�شرت�تيجي و�لثقايف باأفكار و�أقالم حملية. 
�إم..  �إف  �ل�  �لإذ�ع��ات �ملحلية خا�شة  ت��رون �شموكم دور  �س- حتديد� كيف 
وهل �أنتم ر��شون عن ما تتناوله و�شائل �لإعالم من نقد وتقييم ومر�قبة 

ك�شلطة ر�بعة يف �ملجتمع ؟. 
عا�شرت  �أ�شيلة  و�شيلة  وه��ي  �لنف�س  يف  عميق  �أث��ر  �مل�شموعة  للكلمة  ج- 
�لثورة  بظهور  تتاأثر  ومل  هذ�  يومنا  وحتى  تاأ�شي�شها  منذ  �لدولة  ق�شايا 
�لتكنولوجية و�لإنرتنت بل و�كبت هذ� �لتطور فالإذ�عة �مل�شموعة و�شيلة 
تالزم �ملو�طنني يف حلهم وترحالهم وماز�لت حتتفظ بقاعدة كبرية من 
بها  �ملنوط  دوره��ا  وت��وؤدي  �لأوىل  �لإعالمية  �لأ�ش�س  �مل�شتمعني لأنها من 
�أنا �شخ�شيا  �إعالميا وثقافيا و�جتماعيا وتتبنى هموم وق�شايا �ملو�طن.. 
مع �لنقد �لبناء �لهادف �لذي ياأتي �شادقا ومعرب� يتناول مكامن �خلطاأ 

ويعر�شه علينا نحن كم�شوؤلني. 
�لريا�شية كيف  �ل�شبابي و�لألعاب  �لن�شاط  �أن �شموكم ي�شجع  �س- نعرف 
�لريا�شية عن  �لأن��دي��ة  غابت  ومل��اذ�   .. �لدولة  يف  �لريا�شي  �لو�قع  ت��رون 

دورها �لثقايف.. وما هو �ل�شبيل لتفعيل هذ� �لدور؟ 
�لتي  باملجتمع  �لقطاعات  �أه��م  من  و�ح��دة  �ليوم  �لريا�شية  �أ�شبحت  ج- 
تلعب دور� كبري� يف عملية �لتو��شل بني �لنا�س حيث مل يعد دورها يقت�شر 
على �لن�شاط �لبدين كما كان يف �ملا�شي بل �متد لي�شمل �جلانب �لثقايف 
و�لجتماعي و�أي�شا �ل�شيا�شي.. ونفخر مبا يحققه �أبناوؤنا �لريا�شيون من 
�إجناز�ت ريا�شية جعلت من �لريا�شة �لإمار�تية حمل ثقة �جلميع و�أ�شبح 
يحملون  ريا�شيني  جن��وم��ا  وت�شنع  عامليا  تناف�س  ريا�شية  �أن��دي��ة  لدينا 
�لريا�شية  �لأن��دي��ة  على  ويجب  �لعاملية..  �لريا�شية  �ملحافل  يف  �ل�شعلة 
ثقايف  ريا�شي  د�ئما  عنو�نها  و�أن  خا�شة  �لثقايف  باجلانب  �أك��رث  �لهتمام 
و�جتماعي .. و�أعتقد �أنها ت�شتطيع �لقيام بدور مهم يف هذ� �خل�شو�س ول 
�أن مرتاديها من فئة �ل�شباب �ل�شريحة �حلية و�لفاعلة يف �ملجتمع  �شيما 

فقط يحتاج هذ� لكي يتفعل للمزيد من �لهتمام. 
�أن  و�مل��ت��و�زن��ة  �حلكيمة  �شيا�شتها  بف�شل  �لإم����ار�ت  دول��ة  ��شتطاعت  ���س- 
حتقق معادلة مهمة يف �لعالقات �لدولية تقوم على �أ�شا�س �لعدل و�لإخاء 
�ملعادلة  �لإم��ار�ت يف ظل هذه  �إىل مكانة  و�لتعاون كيف تنظرون �شموكم 

وم�شتقبل عالقاتها �لإقليمية و�لدولية ومكانتها �لعاملية؟
و�لعربية  بالق�شايا �خلليجية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �هتمت  ج- 
متو�زنا  نهجا  �خل��ارج��ي��ة  �شيا�شتها  يف  و�تبعت  �إي��ج��اب��ي  ب�شكل  و�ل��دول��ي��ة 
�لد�خلية للدول  �ل�����ش��وؤون  �لتدخل يف  �ح���رت�م ح��ق �جل���و�ر وع��دم  ق��و�م��ه 
�أو  �أر��شيها وع��دم �للجوء للقوة  �لأخ��رى و�ح��رت�م �شيادة �لدولة ووح��دة 
�لتهديد يف حل �ملنازعات ونبذ �لعنف و�لإرهاب و�لتاأكيد على �أن �لإ�شالم 
�لعامل  وتقدير  �ح��رت�م  دولتنا  �كت�شبت  وق��د  و�لت�شامح..  �ملحبة  دي��ن  هو 
�خلارجية  �شيا�شتها  يف  ثابتة  ومو�قف  معتدل  نهج  من  �ختطته  مبا  كله 
تت�شم باحلكمة و�لعتد�ل و�لتو�زن ومنا�شرة �حلق و�لعدل و�لتفاهم بني 
�لأ�شقاء و�لأ�شدقاء حلل �خلالفات و�لنز�عات بالطرق �ل�شلمية و�حلو�ر 
تزد�د  و�لدولية  و�لعربية  �خلليجية  عالقاتنا  ظلت  ل��ذ�  �حل�شار�ت  بني 

ر�شوخا وتتعزز كنموذج م�شرف. 
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�لرب  د�ر  ج��م��ع��ي��ة  ح��م��ل��ة  �إط�������ار  يف 
�لرم�شانية  �أق��ب��ل  �خل���ري  ب��اغ��ي  ي��ا 
�خلريية  م�شاريعها  �جلمعية  تنفذ 
وك�شاء  �ل�شائم  لإف��ط��ار  و�لإن�شانية 
2013يف  1434ه�  ل���ع���ام  �ل��ع��ي��د 
فل�شطني  يف  �خلريية  حملتها  �إط��ار 
و�مل�شجد �لأق�شى �ملبارك ل�شتهد�ف 
�إل���ي���ه  �ل����و�ف����دي����ن  �مل�������ش���ل���ني  �آلف 
�لغربية  �ل�������ش���ف���ة  ومب����ح����اف����ظ����ات 
بالتعاون مع جمعية �ملركز �لعلمي يف 
فل�شطني. وذكر ه�شام علي �لها�شمي 
�لرب  د�ر  �إد�رة جمعية  ع�شو جمل�س 
�ملدير �لتنفيذي بالإنابة �أن �جلمعية 
�أبناء  م��ن  لأ�شقائنا  �مل�شاعدة  ت��ق��دم 
�ل�شعب �لفل�شطيني يف �شهر رم�شان 
�مل����ب����ارك وط������و�ل �ل���ع���ام م���ن خالل 
بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �ملو�شمية  �حل��م��الت 
�ل�شائم  �إف��ط��ار  كم�شاريع  �جلمعية 
و�حلقيبة  �مل��ال  وزك���اة  �لعيد  وك�شاء 
�مل�شاريع  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �مل���در����ش���ي���ة 
�لأيتام  ك��ك��ف��ال��ة  �لأخ�����رى  �خل��ريي��ة 
�لآب��ار وغريها  �مل�شاجد وحفر  وبناء 
هناك  �أن  �إىل  وم�شري�ً  �مل�شاريع،  من 
�لآلف من �لأ�شر �لفل�شطينية �لتي 
��شتفادت من م�شروع �إفطار �ل�شائم 
�لفطر  وزك��اة  �لعيد  ك�شاء  وم�شروع 
من  �جلمعية  تقدمه  ما  �إىل  �إ�شافة 
م�شاعد�ت بامل�شاريع �ملو�شمية �أو على 
مد�ر �لعام مثل �لأ�شاحي و�حلقيبة 
�ملدر�شية و�جللباب �حلرميي و�لأ�شر 
�ل���ه���ا����ش���م���ي �أن  �مل���ن���ت���ج���ة. و�أ������ش�����اف 
�جلمعية نفذت كذلك م�شروع �شيانة 
مطهرة �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك �أول 
�لقبلتني وثالث �حلرمني �ل�شريفني 

يحتوي  م��رب��ع  م��رت  �آلف  �أرب���ع���ة 
ع�شري  م�����ش��ت��ودع   1000 ع��ل��ى 
وحديث ي�شمل �لتخزين ومكاتب 
على  خمتلفة  مب�����ش��اح��ات  �لد�رة 

عدة مر�حل.
وق�����ال �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د ب���ن حميد 
منطقة  �شلطة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
عجمان �حلرة �أن هذ� �مل�شروع من 
�لتطويرية  �لنوعية  �مل�����ش��روع��ات 
�ل�شتثماري  �لعمل  �شتدعم  �لتي 
ب����اإم����ارة ع��ج��م��ان ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري ، 
�ملتاأنية  �ل��در����ش��ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
للتنفيذ و�لتي �أخذت طابع �لنهج 
�لعاملية  و�مل���و�����ش���ف���ات  �حل���دي���ث 
�مل�شاريع  تلك  تنفيذ  يف  �ملتميزة 
ودعا  �لتفا�شيل،  باأهم  تهتم  �لتي 
م��ن��ط��ق��ة عجمان  ���ش��ل��ط��ة  رئ��ي�����س 
�ملنفذة  �لأط������ر�ف  ج��م��ي��ع  �حل����رة 
�جلهود  ت�����ش��اف��ر  �إىل  ل��ل��م�����ش��روع 
�أجل  �ملزيد من �جلهد من  وب��ذل 
�لتي  �ملتكاملة  بال�شورة  �خل���روج 
دف����ع م�شرية  �أج�����ل  م���ن  ُر����ش���م���ت 
�لتنمية �لقت�شادية و �لتي يعترب 

هذ� �مل�شروع �أحد دعائمها.
هذ� وكانت �شلطة منطقة عجمان 
�حل���رة ق��د �ن��ت��ه��ت يف وق���ٍت �شابق 

•• عجمان- الفجر:

وقع �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حميد 
منطقة  �شلطة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
ع��ج��م��ان �حل�����رة �أم�������س �لأرب����ع����اء 
م��ن��ط��ق��ة عجمان  ���ش��ل��ط��ة  مب��ب��ن��ى 
�إتفاقية مع �شركة �حلكمة  �حلرة 
للمقاولت للبدء يف تنفيذ �ملرحلة 
تطوير  م�شروع  بناء  م��ن  �لثانية 
عجمان  خور  على  �ملطلة  �ملنطقة 

و�لتابعة للمنطقة �حلرة.
�ملرحلة  ت��ن��ف��ي��ذ  �ل���ع���ق���د  وي�������ش���م 
م�شتودع   59 من  �ملكونة  �لثانية 
مربع  مرت   8500 م�شاحة  على 
وبنية  ط���رق  �شبكة  ج��ان��ب  �إىل   ،
وتبلغ   ، وب��و�ب��ات  متكاملة  حتتية 
للمرحلة  �لج���م���ال���ي���ة  �ل��ت��ك��ل��ف��ة 
مليون   35 �مل�����ش��روع  م��ن  �لثانية 
درهم على �أن يتم تنفيذها خالل 

يوم.  150
وي��ع��ت��رب ه����ذ� �مل�������ش���روع م���ن �أه���م 
م�شروعات �شلطة منطقة عجمان 
�حل���رة �حل��ي��وي��ة ل��ه��ذ� �ل��ع��ام وهو 
بكلفة �جمالية تبلغ 250 مليون 
�ن�شاء  �مل�شروع يف  ويتمثل   ، دره��م 
ع��ل��ى م�شاحة  ����ش��ت��ث��م��اري  جم��م��ع 

ب��دب��ي على ج��ه��وده��ا يف عمل �خلري 
تبذله  �لذي  �لكبري  بالدور  وم�شيد�ً 
�ل�شعب  مل�����ش��اع��دة  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
�لفل�شطيني و�لتخفيف من معاناته 
�ل�شريف  �لقد�س  مدينة  يف  وخا�شة 
وموؤكد�ً  �مل��ب��ارك،  �لأق�شى  و�مل�شجد 
�أي��دي��ه��م ممتدة  �أن  ذ�ت����ه  �ل��وق��ت  يف 
ل��ل��ع��م��ل �خل�����ريي و�لإن���������ش����اين لهم 
�لدور  ه��ذ�  لهم  ومثمناً  �شنني  منذ 
هذه  �أن  �إىل  لف��ت��اً  �لكبري،  �لأخ���وي 
بالر�شا  ت��ق��اب��ل  �خل���ريي���ة  �مل�����ش��اري��ع 
و�لتقدير  و�ل�شكر  و�لدعاء  و�ل�شرور 
لدولة �لإم��ار�ت حكومًة و�شعباً على 
عطائهم �مل�شتمر ودعمهم لإخو�نهم 

�لفل�شطينيني.

وم�شرى �لنبي �لكرمي �شيدنا حممد 
مع  بالتعاون  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى 
ب��رن��ام��ج �أب����و�ب �خل��ري �ل���ذي تذيعه 
قناتا �شما دبي ونور دبي �لف�شائيتان 
ي���وم���ي���اً يف �شهر  دب����ي  ن����ور  و�إذ�ع��������ة 
وترعاه  ع�����ش��ر�ً   5-4 م��ن  رم�����ش��ان 
ح�����ش��ري��اً ج��م��ع��ي��ة د�ر �ل����رب م��ن��ذ 7 
م�شاريع  ع��ن  خ��الل��ه  ويعلن  �شنو�ت 
وقد  و�لإن�شانية،  �خلريية  �ل��رب  د�ر 
���ش��اه��م ج��م��ه��ور �ل��ربن��ام��ج يف تنفيذ 
د�ر �لرب لل�شيانة �لكاملة و�لتجديد 
�شاهم  كما  �لأق�شى،  �مل�شجد  ملطهرة 
يف مت��وي��ل د�ر �ل���رب ل��ع��دد ك��ب��ري من 
�ملا�شي،  �ملو�شم  يف  فل�شطني  ح��ج��اج 
تنفيذ  يف  �ل���ربن���ام���ج  ي���ت���ع���اون  ك��م��ا 
�مل�شاريع �خلريية �لأخرى بها كبناء 
�لأيتام  �لآبار وكفالة  �مل�شاجد وحفر 
وك��ف��ال��ة حم��ف��ظ��ي �ل���ق���ر�آن وطالب 
قعد�ن  �لدين  عز  جانبه  من  �لعلم. 
�لعلمي  �مل��رك��ز  جمعية  رئي�س  ن��ائ��ب 
�لرب  د�ر  ج��م��ع��ي��ة  �إىل  ���ش��ك��ره  ق����دم 

�شاحلة  بيئة  وت��وف��ر  و�ملوؤ�ش�شات 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار و�ل��ع��م��ل م���ن خالل 
�خلربة  ع��ل��ي  ق��ام��ت  حتتية  بنية 
و�لد�ء �لمثل، وما مييز �ملنطقة 
حديثة  �أ�شاليب  على  تعتمد  �أنها 
جعلتها تتميز عن �لبقية يف �د�رة 
�لعمال وفق طرق مدرو�شة ت�شعر 
وتزيد  �لكامل  بالرتياح  �ملتعامل 

�ل�����ه�����ام�����ة ك���امل�������ش���ج���د وحم������الت 
بال�شكل  �مل�شروع  ليخرج  �لت�شوق 
�ملتكامل و�ملطلوب، م�شري�ً �إىل �أن 
�مل�شروع مل يغفل �جلو�نب �لبيئية 

و�ل�شحية مبعايريها �ملختلفة.
عجمان  منطقة  �شلطة  وت��ت��م��ي��ز 
�حل������رة ب��خ��دم��ات��ه��ا �مل���ت���ف���ردة يف 
لل�شركات  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت  ع��م��ل��ي��ة 

�مل�شروع  م��ن  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  م��ن 
124 م�شتودعاً  بناء  و�ل��ذي �شم 
25 �ألف مرت مربع  على م�شاحة 
 52 وب��ل��غ��ت قيمة �ل��ع��ق��د ح���و�يل 
ون�شف مليون درهم و �نتهت تلك 

�ملرحلة خالل 8 �أ�شهر.
م���ن ج��ان��ب��ه �أك����د ���ش��ع��ادة حممود 
خ���ل���ي���ل �ل���ه���ا����ش���م���ي م����دي����ر ع����ام 
�أن كل  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  ���ش��ل��ط��ة 
�لتفاقيات �خلا�شة بهذ� �مل�شروع 
مت�����ش��ي ح�����ش��ب م���ا ه���و خمطط 
�لأوىل مع  �لن��ط��الق��ة  م��ن��ذ  ل��ه��ا 
�أن  �ىل  م�����ش��ري�ً   ، �ل���ش��ت�����ش��اري��ني 
عجمان  لتحويل  حثيثة  �مل�شاعي 
جاذبة  ����ش��ت��ث��م��اري��ة  و�ج���ه���ة  �إىل 
تناف�س باأف�شل �خلدمات �ملقدمة 

للم�شتثمرين.
�أهم  م��ن  �إن   ، �لها�شمي  و�أ���ش��اف 
�مل��ي��ز�ت يف ه���ذ� �مل�����ش��روع ه��و بناء 
�شبكة بنية حتتية متكاملة، ف�شال 
عن �شبكة �لطرق �لتي جتعل من 
�حل��رك��ة و�ل��ت��ن��ق��ل د�خ���ل م�شاحة 
و�شال�شة،  �ن�شيابية  �أكرث  �مل�شروع 
�لت�������ش���الت  ���ش��ب��ك��ة  ج���ان���ب  �إىل 
ورده������������ات �مل����ط����اع����م و�مل����ح����الت 
�ل��ت��ج��اري��ة و�خل���دم���ي���ة و�مل���ر�ف���ق 

�أخرى مما كان له �لثر �لطيب يف 
له  �ملغفور  زرع��ه  م��ا  على  �لتاأكيد 
�شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ  ب��اذن �هلل 
�لم�������ار�ت  ����ش���ي���وخ  يف  ن���ه���ي���ان  �آل 
و�ه��ل��ه��ا.  وخ���الل م��د�خ��ل��ت��ه ��شار 
�ل���ر�ي���ح���ي مدير  ن��ا���ش��ر  �مل������الزم 
ف���رع �ل��ت��دق��ي��ق و�مل��ت��اب��ع��ة ب����الإد�رة 
�لجانب  و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة 
�ل����دور  �ه��م��ي��ة  �ىل  �ل��ق��ي��وي��ن،  �أم 
�ل����ذي ت��ل��ع��ب��ه و���ش��ائ��ل �لع�����الم ملا 
لها من تاأثري كبري على �جتاهات 
و�شلوكيات �ملجتمع، لذلك �أكد على 
�أن يكون لالإعالم دور ر�دع لكل ما 
يتنافى عن قيم وعاد�ت و�شلوكيات 
�ل�شتفادة  ميكن  ومب��ا  جمتمعنا 
م��ن �إم��ك��ان��ات و���ش��ائ��ل �لإع����الم يف 
�لتي  �لثقافة �لأمنية �جلادة  ن�شر 
ميكن �أن ت�شاهم يف �لبناء �لفكري 
وحتقيق  �لإم���ار�ت  جمتمع  لأبناء 
�لنحر�ف  من  �لوقاية  يف  �أمنهم 
و�ل��ت��ق��ل��ي��د.  ك��م��ا ����ش���دد ع��ل��ى دور 
�ل�شرة فيما يخ�س تعامل �لبناء 
ي�شتقونه  وما  �لع��الم  و�شائل  مع 
�لتكنوجليا  ت��ط��ور  �ن  لف��ت��ا  منها 
فيما  حري�شني  ن��ك��ون  �ن  يلزمنا 
بع�س  وجود  ب�شبب  �لبناء  يتلقاه 
�إف�شاد  يف  ت�����ش��ه��م  �ل��ت��ي  �ل��و���ش��ائ��ل 
�لقنو�ت  وم��ن��ه��ا  �جل���دي���د  �جل��ي��ل 
من  وغ��ريه��ا  �لهابطة  �لف�شائية 
تر�شف  �ل���ت���ي  �ل��ت�����ش��ل��ي��ة  و����ش���ائ���ل 
�لدر��شة  ع����ن  �لط����ف����ال  �أن����ظ����ار 

�لر�س  ب��ق��اع  �شتى  �ىل  نهيان  �آل 
�أن  ن�شتطيع  فلن  حتدثنا  ومهما 
�لذي  �لقائد  ه��ذ�  �ع��م��ال  نح�شر 
�لعطاء  ���ش��ع��ب��ة  وج�����د�ن  يف  �أ����ش���ل 
وحب �خلري للجميع ، كما ��شتطاع 
�أن يتجاوز حدود �لإمار�ت لي�شبح 
د�عية �شالم عاملي ي�شاعد �جلميع، 
ف��ف��ي �أ���ش��د �مل��ح��ن ب���رز �مل��غ��ف��ور له 
�شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ  ب��اذن �هلل 
�شالم  ود�ع���ي���ة  ك��زع��ي��م  ن��ه��ي��ان  �آل 
كافة  �ىل  �ل�شيا�شي  ن��ف��وذه  ميتد 
�أ�شقاع �لأر�س، لذ� ظل على مد�ر 
ثالثة وثالثني عاماً من �لرئا�شة، 
و�إن�شانية  �شيا�شية  �أدو�ر�ً  ي���وؤدي 

ي�شهد بها �جلميع. 
و�أ���ش��اد بن يوخه مب��ب��ادرة �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �ل 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
�خلريية  �لإن�������ش���ان���ي���ة  �هلل  رع������اه 
ز�ي��د للعمل  �لتي تتز�من مع يوم 
بالغريبة  لي�شت  و�لتي  �لن�شاين 
جميع  ت�شعى  ح��ي��ث  ���ش��م��وه،  ع��ل��ى 
�ىل  �شموه  �طلقها  �لتي  �مل��ب��ادر�ت 
كافة  �مل��ج��الت  يف  �ملجتمع  خدمة 
�لرعاية  خدمات  تعزيز  فيها  مبا 
�ل�������ش���ح���ي���ة و�ل����ع����م����ل �لن�������ش���اين 
و�خلريي ب�شكل عام، كما �أكد على 
�شهد  �لن�����ش��اين  للعمل  ز�ي���د  ي��وم 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �خلريية 
و�لن�شانية و�لتي ��شتهدفت بلد�ن 

�ملغفور له  ذل��ك م���رده �ىل  ك��ل  �ن 
ب��اإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد �لذي فا�س 
ك���رم���ه وع����م ك���ل �ل���ب���ل���د�ن. وق���ال 
جمعية  ���ش��ر  �أم���ني  �لك�شف  ر����ش��د 
�ملغفور  �أن  �خل��ريي��ة  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم 
يف  زرع  ز�ي���د  �ل�شيخ  �هلل  ب����اإذن  ل��ه 
ن��ف��و���س �لم���ار�ت���ي���ني ح���ب �خلري 
، ك��م��ا �أ���ش�����س ق��اع��دة �خل���ري ومن 
خاللها �نطلق ليعطي ب�شخاء عم 
�ملو�طنني و�ملقيمني وتعد�هم �ىل 
كافة بلد�ن �لعامل ، لفتا �ىل �نه 
كان يعطي بال منة �أو �نتظار� لرد 
�جلميل ، فكفل �لأيتام و�لر�مل ، 
ودعم �جلمعيات �خلريية �ملنت�شرة 
ومعنويا،  م����ادي����ا  �لم����������ار�ت  يف 
و�أ�شاف �ن �لم��ار�ت يف عهد ز�يد 
�خل����ري ق���دم���ت وم����ا ز�ل�����ت تقدم 
منوذجا للب�شرية يحتذى يف �لعمل 
�ملجالت  م��ن  �لعديد  يف  �خل��ريي 
تبنت  ح��ي��ث  �ل��ط��ب��ي  �مل��ج��ال  منها 
�لن�شانية  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�عمال  �ن  و  �ل�شحية  �مل��ج��الت  يف 
متو��شل  �لم��ار�ت  وعطاء  �خلري 
يف خمتلف �لدول ��شتكمال للنهج 
�أر�شى قو�عده فقيد �لوطن  �لذي 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي����د �ل����ذي ر���ش��خ مبادئ 

�لعمال �لن�شانية و�خلريية .
وقال خلفان بن يوخه نائب مدير 
�خلريية،  �ل��ق��ي��وي��ن  �م  ج��م��ع��ي��ة 
�م��ت��دت �أع��م��ال وع��ط��اء �ملغفور له 
ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل 

•• اأم القيوين ـ حممد بدير :

�أ����ش���اد �مل�����ش��ارك��ون مب��ج��ل�����س �شمو 
�ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل ب��ن ر����ش��د �ملعال 
، بدعم  �ل��ق��ي��وي��ن  �م  ن��ائ��ب ح��اك��م 
�ل����ق����ي����ادة �ل����ر�����ش����ي����دة ل���الأع���م���ال 
�خل�����ريي�����ة و�لن���������ش����ان����ي����ة و�ل���ت���ي 
لم�������ش���ه���ا �ل����ق����ا�����ش����ي و�ل����������د�ين، 
ي����وم ز�ي�����د للعمل  ت�����ش��م��ن��ه  ومب����ا 
وفعاليات  م��ب��ادر�ت  من  �لن�شاين 
على  ي��وؤك��د  مم��ا  و�إن�شانية  خريية 
�لتالحم �لكبري بني كافة �جلهات 
و�ل��ق��ط��اع��ات ب��ال��دول��ة، وم��ا زرعه 
ز�يد  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل 
�أمتد عطاءه لي�شمل  ثر�ه، و�لذي 
�ل��ك��ث��ري م���ن �ل������دول و�ل���ب���ل���د�ن ، 
وجم�����ددي�����ن �ل��������ولء و�لن����ت����م����اء 
�لر�شيدة  و�حل��ك��وم��ة  ل����الإم����ار�ت 
�ل�شمو  �����ش����اح����ب  ق�����ي�����ادة  حت�����ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل، كما  رئ��ي�����س 
لتطوير  باملجل�س  �مل�شاركون  دع��ا 
و�لن�شانية  �خل���ريي���ة  �لع����م����ال 
موؤ�ش�شات  م��ن  �جل��م��ي��ع  وت��ك��ات��ف 
عطاء  لي�شتمر  وم��دن��ي��ة  خ��ريي��ة 

�لمار�ت و�هلها �كرث فاأكرث. 
�شمو  �لرم�شاين  �ملجل�س  وح�شر 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ر��شد �ملعال نائب 
حاكم �م �لقيوين، وعدد من �عيان 
�مل�شئولني  �لقيوين ولفيف من  �م 
و�أكد  بالمارة.  �لد�ر�ت  ومديري 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن ر��شد 
�إن  �لقيوين  �أم  حاكم  نائب  �ملعال 
ز�يد  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور 

ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل 
ثر�ه �شخر حياته يف خدمة وطنه 
و�شعبه وم�شاعدة �ملحتاجني د�خل 
وخ��ارج �ل��دول��ة و�إغ��اث��ة �ملنكوبني، 
ع��ز وجل  �هلل  بف�شل  �إن���ه  م���وؤك���د�ً 
وجهود ز�يد تبو�أت دولة �لإمار�ت 
�لعمل  ميادين  يف  متقدمة  مكانة 
�إقليمياً  و�لإن���������ش����اين  �خل������ريي 

ودولياً.
ز�يد  �ل�����ش��ي��خ  �إن  ���ش��م��وه  و�أ����ش���اف 
رحمه �هلل كان معروفاً مب�شاعدته 
مناطق  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ل��م��ع��وزي��ن 
ف�شله  ي��ن��ك��ر  �أح������د  ول  �ل����ع����امل، 
و�لإ�شالمية  �لعربية  �ل��دول  على 
و�ل�����ش��ق��ي��ق��ة، ح��ي��ث ك����ان مي���د يد 
منه  �أح����د  ي��ط��ل��ب  �أن  دون  �ل��ع��ون 
�أفعاله  يف  خم��ل�����ش��اً  ف��ه��و  ذل�����ك، 
لأبنائه  حم��ب��اً  كلماته  يف  ���ش��ادق��اً 

�ملو�طنني و�أمته.
وق��ال �شموه �أن ز�ي��د متكن خالل 
ب���ن���اء نه�شة  ف����رتة ق�����ش��رية م���ن 
���ش��ام��ل��ة وب��ن��ي��ة حتتية  ح�����ش��اري��ة 
بارزين  و�زده������ار  وت��ق��دم  ح��دي��ث��ة 
�لتنمية  جم���������الت  ج���م���ي���ع  يف 
�لق��ت�����ش��ادي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة، مما 
و�شعها يف م�شاف �لدول �ملتقدمة 
�ل���ع���امل، م��ث��م��ن��اً �جل���ه���ود �لتي  يف 
بقيادة  �لر�شيدة  �حلكومة  تبذلها 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
حفظه �هلل، و�أخيه �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل���������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل، 
�شعود  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  و���ش��اح��ب 

�إن�شانية كثرية.
�شلطان  �أح���م���د  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �جل���اب���ر 
�ل�����ش��اب��ق ت��ات��ي ذك����رى �مل��غ��ف��ور له 
ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل 
فنتذكر  ثر�ه  �لها  نهيان طيب  �آل 
�خل�����ري وعمله  ح����ب  غ���ر����س  م����ن 
وحت�شرنا  �مل���و�ط���ن���ني،  ق��ل��وب  يف 
م�����ش��رية ع��ط��اء ك��ب��رية، و�إجن����از�ت 
عظيمة ، وتنمية يف كافة �ملجالت 
�أربعة  خ��الل  �أ�شبحت  دول��ة  وبناء 
تقدما  �ل���دول  م��ن م�شاف  ع��ق��ود 
�أنها  م����وؤك����د�   ، وح�������ش���ارة  و�أم����ن����ا 
م�شرية فخر وعز قادها ز�يد طيب 
�هلل ثر�ه �لذي �قام دولة �حتادية 
�ملقايي�س  بكل  ومتقدمة  متطورة 
ي�شار �إليها بالبنان. وقال �نه مهما 
له  �ملغفور  ق��دم��ه  م��ا  ع��ن  حتدثنا 
ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل 
�له ثر�ه فاإننا لن  �آل نهيان طيب 
ن��وف��ي��ه ح��ق��ه، لأن���ن���ا ن��ت��ح��دث عن 
�لقائد و�ملوؤ�ش�س، ومربي �لأجيال، 
و�لقدوة �حل�شنة،حيث تطل علينا 
ذكرى وفاته لتجمعنا جمدد� على 
ق��ي��م �ل���وف���اء و�حل����ب و�لإع�����رت�ف 
�أبناء  قلوب  ملن حفر يف  باجلميل، 
�لإمار�ت، بل و�لعامل �جمع معنى 
�شوره،  �أرقى  يف  �لإن�شاين  �لعطاء 
ول��ت��وؤك��د �روع م��ع��اين �ل��وف��اء من 
بف�شل  وق���ال  �ل���ويف.  �ل�شعب  ه��ذ� 
روؤي�����ة وب�����ش��رية �مل��غ��ف��ور ل���ه ب���اإذن 
�هلل �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �ل����ه ث�����ر�ه حتولت 
�ل�����ش��ح��ر�ء �ىل دول���ة ي�����ش��رب بها 
ب��ه يف كل  �ملثل ومن��وذج��ا يحتذى 

�ملجل�س  ع�����ش��و  �مل���ع���ال  ر�����ش���د  ب���ن 
�لأعلى لالحتاد حاكم �أم �لقيوين 
حكام  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�إخ��و�ن��ه��م 
�لإمار�ت، يف �إكمال م�شرية �لعطاء 
�لبنية  ت���ط���وي���ر  يف  و�لزده������������ار 
�لكرمية  �حلياة  وتوفري  �لتحتية 
و�لرفاهية للمو�طنني و�ملقيمني.

و�أ�������ش������ار ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ ع���ب���د�هلل 
تفاعل  �إن  �إىل  �مل���ع���ال،  ر�����ش���د  ب���ن 
�ملبادرة  م��ع  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  �أط���ل���ق���ه���ا  �ل���ت���ي 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل، يوم 
دليل  هي   ، �لإن�شاين  للعمل  ز�ي��د 
ملوؤ�ش�س  �لعميق  و��شح على حبهم 
وباين نه�شة �لإمار�ت، م�شري�ً �إىل 
على  بغريب  لي�س  �لأم���ر  ه��ذ�  �إن 
���ش��ع��ب �لإم������ار�ت �مل��خ��ل�����س، �لذي 
�حلنون  �لأب  ز�ي���د  ي��ت��ذك��ر  لز�ل 

و�لعطوف على �أبنائه �ملو�طنني.
و��شتذكر �شمو �ل�شيخ نائب حاكم 
�أم �لقيوين، ق�شة حدثت له �أثناء 
ذهابه �إىل رحلة �لقن�س يف �أحدى 
�أقرب  ع��ن  تبعد  باملغرب،  �ملناطق 
حيث  ك��ي��ل��وم��رت،   300 م��دي��ن��ة 
م��غ��رب��ي م�شن،  ب�����ش��خ�����س  �ل��ت��ق��ى 
�أنهم من �لإمار�ت،  وعندما عرف 
رفع يده �إىل �ل�شماء يدعو لل�شيخ 
ز�ي�����د ب��ال��رح��م��ة و�مل���غ���ف���رة، وهو 
�أفعاله  ع��ن  �شمع  ول��ك��ن  ي���ر�ه،  مل 
رغم  �أن��ه  �مل�شن:  وق��ال  �لإن�شانية، 
عن  منطقتهم  م��ن  �مل�����ش��اف��ة  ب��ع��د 
ز�يد  �ل�شيخ  �إن  �إل  �مل��ن��اط��ق  بقية 
م�شاعد�ت  لهم  وق��دم  ين�شاهم  مل 

�ملجالت ، ليوؤ�ش�س جمتمع ي�شودة 
و�لعدل  و�لم�����ان  و�خل����ري  �حل���ب 
�ملو�طن  ب��ه��ا  ل��ي�����ش��ع��ر  و�مل���������ش����او�ة 

و�ملقيم على حد �شو�ء .
خلفان  ج���ا����ش���م  �ل���دك���ت���ور  و�أك�������د 
باذن  ل��ه  �ملغفور  �أن  وطني  نا�شط 
�أ�ش�س مدر�شة يف  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل 
منها  تخرج  و�خل��ري  �لكرم  �أعمال 
�أ�شحاب �ل�شمو �حلكام و�شارو� على 
دربها ، مبينا �ن ز�يد كان حري�شا 
ب�شوؤون  و�له��ت��م��ام  �ل��ع��ن��اي��ة  ع��ل��ى 
�ل��وط��ن و�مل��و�ط��ن��ني ، و���ش��رب لنا 
�مل���ث���ل �لأع����ل����ى يف �لإخ�����ال������س يف 
و�حلكمة  للوطن  و�ل��وف��اء  �لعمل 
على  و�ل�شرب  �لأم���ور  معاجلة  يف 
على  و�لإ����ش���ر�ر  و�مل��ح��ن  �ل�شد�ئد 
حت��ق��ي��ق �ل��ط��م��وح��ات و�لأه������د�ف 
يهدي  ك�����ان  ي�����وم  ك����ل  يف  و�أن�������ه   ،
ل����الإم����ار�ت����ي����ني من����وذج����ا ح���ي���ا يف 
بالرعية يف �شورة  �لر�عي  �هتمام 
و�أن  نفخربها،  م�شرقة  ح�شارية 
و��شتقر�ر  �أم����ن  م��ن  ب��ه  ن��ن��ع��م  م��ا 
و�زده��������������ار ورخ����������اء ق�����ل ن���ظ���ريه 
�لدعم  ذل���ك  ���ش��و�ء  م���رد  ل��ه  لي�س 
�لتي  �لكرمية  و�ل��رع��اي��ة  �مل�شتمر 
�ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  خمتلف  ت��ل��ق��اه��ا 
و�خلا�شة  �ل���ع���ام���ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه 
م�����ن �ل����ق����ي����ادة �ل����ر�����ش����ي����دة حتت 
�لقانون  �شيادة  �إىل  ت�شتند  مظلة 
و�حرت�م حقوق �لإن�شان و�للتز�م 
ف�شال   ، �ل��دول��ي��ة  �مل��و�ث��ي��ق  بكافة 
�لكرمية  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  ع��ن 
لأبناء �لإمار�ت كل ذلك كان �شببا 
مقدمة  يف  �ل��دول��ة  يجعل  رئي�شا 
�لدول جذبا لال�شتثمار�ت ، مبينا 

خالل جمل�س ال�صيخ عبداهلل بن را�صد املعال

مبادرات يوم زايد للعمل الإن�شاين توؤكد على 
التالحم الكبري بني كافة اجلهات والقطاعات بالدولة
الإمارات تبواأت مكانة متقدمة يف ميادين العمل اخلريي والإن�صاين اإقليميًا ودوليًا

حمدان بن حممد يعتمد الهيكل التنظيمي ملوؤ�ش�شة الرتخي�ص يف هيئة الطرق واملوا�شالت ال�شوؤون الإ�شالمية يف دبي والهيئة العامة للمعا�شات يبحثان التعاون
•• دبي-وام:

و�لهيئة  دبي  يف  �خل��ريي  و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  بحثت 
تعزيز  �شبل  �أبوظبي  يف  �لجتماعية  و�لتاأمينات  للمعا�شات  �لعامة 
�لتعاون �مل�شرتك وتن�شيق �جلهود يف جمال �لعمل �خلريي و�لتوجيه 
�آفاقا  �لديني وتطوير �لعالقات لت�شمل  �لديني و�لإعالم  و�لإر�شاد 

وجمالت جديدة . 
�ل�شيباين  �أحمد  �ل�شيخ  بن  حمد  �لدكتور  �جتماع  خالل  ذلك  جاء 
مدير عام �لد�ئرة يف مكتبه �ليوم مع حممد �شيف �لهاملي رئي�س 
�مل�شتحقات  �إد�رة  مدير  نائب  �ل�شابري  و�بت�شام  �لهيئة  �إد�رة  جلنة 
�شعبة �خلدمات  رئ��ي�����س  �مل��ه��ريي  و���ش��ع��ود  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل��ت��اأم��ي��ن��ي��ة 
و�لت�شويق  �لت�شال  �إد�رة  مدير  �لفال�شي  �أح��م��د  بح�شور  �لعامة 

�لدكتور  وق��ال   . �لد�ئرة  �لإع��الم يف  ق�شم  رئي�س  ويو�شف �حلمادي 
�ل�شيباين �إنت مت خالل �للقاء مناق�شة �أهمية �لتوعية �لدينية من 
�لناحية �ل�شرعية من خالل منابر �ل�شوؤون �لإ�شالمية للم�شرتكني 
�لكافية  �ل��ب��ي��ان��ات  ت��ق��دمي  على  وحثهم  و�مل�شتحقني  و�مل��ت��ق��اع��دي��ن 
وي�شر  �شهولة  يف  خدمتهم  تتم  كي  �لهيئة  تطلبها  �لتي  و�لدقيقة 
ودون تاأخري وعدم �لدخول يف حمظور �ل�شرف بغري وجه حق من 
مال عام يخ�س �لعاجزين و�لأر�مل و�ليتامى. و�أ�شاف �أن �ملجتمعني 
يعولون على �لوعي �لديني و�لجتماعي و�لوطني جلمهور �ملتعاملني 
مع �لهيئة يف ��شتيفاء �لبيانات كاملة دون زيادة �أو نق�شان حتى ت�شل 
تعاون  �أهمية  .. موؤكد�  �إىل م�شتحقيها  و�لتاأمينات  �ملعا�شات  �أم��و�ل 
وتعم  �لأكمل  �لوجه  على  بر�شالتها  تقوم  حتى  �لهيئة  مع  �جلميع 

�لفائدة �ملرجوة على �مل�شتحقني.

•• دبي-وام:

دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أ�شدر 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي قر�ر رقم 24 ل�شنة 2013 باعتماد 
�لهيكل �لتنظيمي ملوؤ�ش�شة �لرتخي�س يف هيئة �لطرق و�ملو��شالت يف دبي 
�لر�شمية.  �جل��ري��دة  يف  ون�شره  ���ش��دوره  تاريخ  من  بالقر�ر  يعمل  �أن  على 
و�عتمد �شمو ويل عهد دبي قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم 23 ل�شنة 2013 
و�خلا�س بتنظيم �للوحات �لإر�شادية �لتكميلية على �لطرق وهي �للوحات 
و�لتجارية  و�ل�شياحية  �لثقافية  �مل��و�ق��ع  �إىل  �جلمهور  ب��اإر���ش��اد  �خلا�شة 
و�خلدمية يف دبي و�لفعاليات و�ملعار�س وغريها من �ملو�قع �ملهمة . ويهدف 
�لقر�ر �إىل �شمان �إر�شاد �جلمهور �إىل تلك �لأماكن �حليوية ب�شورة و��شحة 
وتاأكيد �حلفاظ على �ملظهر �لعام للمدينة و�ل�شالمة �لعامة عرب تنظيم 

�آلية و�شع �للوحات �ملذكورة �شمن حرم �لطريق. وحظر �لقر�ر تثبيت �أية 
لوحات �إر�شادية تكميلية �إل بعد �حل�شول على ت�شريح بذلك من موؤ�ش�شة 
�ملرور و�لطرق �لتابعة لهيئة �لطرق و�ملو��شالت يف دبي كما يحظر و�شع 
�لقر�ر  �ملوؤ�ش�شة يف ح��ني ح��دد  م��ن قبل  �مل��ح��ددة  �مل��و�ق��ع  �للوحات يف غ��ري 
�لد�ئمة  �لإر�شادية �شو�ء  �للوحات  �لنوعية من  �شروط منح ت�شاريح هذه 
�أو �ملوؤقتة ومنها كتابة �لن�س باللغة �لعربية مع جو�ز ��شتخد�م لغة �أجنبية 
�إ�شافية وتفادي حجب �ملباين �لدينية �أو �لتاريخية وكذلك �ملر�فق �لعامة 
�إ�شافة �إىل �شمان عدم عرقلة حركة �ملرور �أو �مل�شاة. ويتوجب على �جلهات 
كافة �مل�شمولة باأحكام هذ� �لقر�ر توفيق �أو�شاعها مبا يتفق وما جاء فيه 
خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �لعمل به يف حني يجوز لرئي�س جمل�س �إد�رة 
هيئة �لطرق و�ملو��شالت متديد هذه �لفرتة ملدة مماثلة على �أن ين�شر هذ� 

�لقر�ر يف �جلريدة �لر�شمية ويعمل به من تاريخ ن�شره. 

اأحمد النعيمي يوقع اتفاقية تنفيذ املرحلة الثانية من م�شروع خور عجمان بتكلفة 35 مليون درهمدار الرب تقدم اإفطار ال�شائم وك�شاء العيد يف فل�شطني وامل�شجد الأق�شى

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
مذكرة   اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2013/364  ا�ستئناف عمايل  
�ىل �مل�شتاأنف �شده/1 -لطيف �لرحمن عبد�ملاجد جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /توم ل�شيانة �ملباين ومقاولت �لبناء �س.ذ.م.م وميثله: 
�ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  �لكبان  حممود  عبد�ملجيد  ريا�س 
بالدعوى رقم 2011/5300 عمايل جزئي   بتاريخ 2013/3/6 وحددت لها 
جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/8/29 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2D.19

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     

مذكرة   اعالن بالن�سر     
   يف  الدعوى 2013/366  ا�ستئناف عمايل  

�ىل �مل�شتاأنف �شده/1 -جمال �لدين عبد�ملالك  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /توم ل�شيانة �ملباين ومقاولت �لبناء �س.ذ.م.م وميثله: 
�ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  �لكبان  حممود  عبد�ملجيد  ريا�س 
بالدعوى رقم 2011/5303 عمايل جزئي   بتاريخ 2013/3/6 وحددت لها 
جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/8/29 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2D.19

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/996   عقاري كلي              

�لقامة   حمل  جمهويل  �حل��اج   �حمد  ب�شام   -2 عبد�شرحان  لو�شني   -1/ عليهما  �ملحكوم   �ىل 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/4/28 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
ل�شالح/ �شركة متويل �س م ع)�شركة م�شاهمة عامة( بف�شخ �لعقد �ملوؤرخ  2007/12/16 )�تفاقية 
�ل��و�رد يف  �لعقاري  �لقيد  �لدعوى و�شطب  �لذمة وملحقاتها( مو�شوع  �ملو�شوفة يف  �ليجارية 
�ىل  �لعقار  ملكية  خ�شوع  على  ين�س  و�ل��ذي  �لتد�عي  حمل  بالعني  �خلا�س  �لعقاري  �ل�شجل 
�مل��ودع لدى  بالتملك وملحقاته  �ملنتهي  �ليجار  لعقد  بالتملك طبقا  �ملنتهية  �لج��ارة  ترتيبات 
للمدعية  �لتد�عي  �لعني حمل  بت�شليم  �ملدعى عليهما  و�ل��ز�م  بدبي  و�لم��الك  �لر��شي  د�ئ��رة 
قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.   �تعاب  مقابل  دره��م  و�ل��ف  بامل�شاريف  �لز�مهما  مع 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اعــالن  تغيري ا�سم              
و�أحمل   ، جايابان  ثانكابان  فيليكاكاثو  �بن   ، جايان  في�شال   ، �أن��ا 
جو�ز �شفر هندي رقم. جيه/6950465 ، �شادر يف �أبوظبي ، بتاريخ 
بريد   ، فيليكاكاثو  منزل  يف  د�ئ��م��ة  �ق��ام��ة  �أق��ي��م   ،  2011/05/19
و�أقيم حاليا يف   ، �لهند   ، ك��ري�ل   ، كوتايام   ، فايكوم   ، ثاليازهام 
 ، ليو�  ب��رج  بناية   ، ، حمد�ن  �لأهلية  ق��رب م�شت�شفى   ، ليو�  �شارع 
���س.ب. 132404 ، �أبوظبي ، �إ ع م ، مبوجب هذ� �أغ��رّي ��شمي من 

في�صال جايان ، �إىل في�صال جايابان ، باعتبار عاجل.
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حممد بن �شلطان بن حمدان يح�شر ماأدبة ع�شاء اأقامها جمعة بن حرم�ص املن�شوري 
•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �ل�شيخ حممد بن �شلطان بن حمد�ن �آل نهيان م�شاء �أم�س �لول ماأدبة �لع�شاء �لتي �أقامها جمعة بن حرم�س 
�ملن�شوري  بن حرم�س  بن نخرية �خلييلي وحممد  نا�شر  �ملاأدبة  باأبوظبي. كما ح�شر  وذلك يف منزله  �ملن�شوري 

و�شعيد متعايف �ملن�شوري و�شيف بن حرم�س �ملن�شوري وفا�شل �شامل ر��شد �ملن�شوري وعدد من �ملو�طنني.
وتبادل �ل�شيخ حممد بن �شلطان بن حمد�ن �آل نهيان �لتهاين ب�شهر رم�شان �ملبارك مع �حل�شور .. د�عيا �ملوىل 
عز وجل �أن يعيد �شهر �لرحمة و�لعطاء على دولة �لإمار�ت و�شعبها وقيادتها وعلى �لأمتني �لعربية و�لإ�شالمية 

باليمن و�لربكات.
وتر�شيخ  تعزيز  يف  و�أهميتها  �ملجتمعية  و�ملبادر�ت  و�ملو�طنني  �لوطن  تهم  �لتي  �لق�شايا  من  عدد  مناق�شة  ومتت 
مفهوم �ملو�طنة. و�أعرب جمعة بن حرم�س �ملن�شوري عن �شعادته بزيارة �ل�شيخ حممد بن �شلطان بن حمد�ن �آل 
نهيان ملنزله .. ر�جيا �ملوىل عز وجل �أن يعيد هذه �لأيام �ملباركة على قيادتنا و�شعبنا ودولتنا باخلري و�لرخاء وعلى 

�لأمة �لعربية و�لإ�شالمية باليمن و�لربكات. 

كهرباء ومياه دبي تكرم الفائزين يف حملتها ثقافتنا اخل�شراء
•• دبي-وام:

ك��رم��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي �م�����س �ل��ف��ائ��زي��ن يف حملة 
تابعا  15 مركز� وفرعا  �أطلقتها يف  �لتي  ثقافتنا �خل�شر�ء 
ب�شيا�شة  موظفيها  توعية  ب��ه��دف  �شهرين  م���د�ر  على  لها 
خالل  وذل��ك  و�ملياه  �لطاقة  تر�شيد  و�أ�شاليب  �لطاقة  �إد�رة 
�أقيم يف �ملقر �لرئي�شي للهيئة يف �شرق زعبيل.  حفل تكرمي 
وق���ام ك��ل م��ن ي��و���ش��ف ج��ربي��ل �ل��ن��ائ��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي للرئي�س 
�لرئي�س  نائب  �مل��ه��ريي  وخ��ول��ة  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  لتخطيط 
لقطاع �لت�شويق و�لإت�شال �ملوؤ�ش�شي و�أمل كو�شك مدير �أول 
�لفائزين يف م�شابقة  �لهيئة بتكرمي  �لت�شويقي يف  �لإت�شال 

�لأ�شبوعني �لأول و�لثاين للحملة.

يف حفل ختام ملتقى ال�صمالية ال�صيفي

نادي تراث الإمارات يكرم متميزي امللتقى واجلهات امل�شاركة والداعمة 

ت�صهيل الإجراءات وح�صن ال�صتقبال وزيادة عدد اأجهزة التفتي�س

اجلمارك ت�شتعد ملواكبة الأعداد املتزايدة للقادمني عرب مطار دبي خالل الفرتة املقبلة

ختام مهرجان نادي تراث الإمارات الرم�شاين الثامن

•• دبي-الفجر:

جيد�  دب������ي  ج�����م�����ارك  �����ش���ت���ع���دت 
�مل�شافرين  �إج����������ر�ء�ت  ل��ت�����ش��ه��ي��ل 
مطار  ع��رب  �ل��دول��ة  �إىل  �لقادمني 
�ملقبلة  �لفرتة  �ل��دويل خالل  دبي 
�ل��ت��ي مت��ت��د ح��ت��ى م��ن��ت�����ش��ف �شهر 
فرتة  تكون  �أن  و�ملتوقع  �شبتمرب، 
ذروة عمل يف �ملطار، حيث تتخللها 
عودة  ه��ي  ه��ام��ة،  منا�شبات  ثالثة 
معتمري �لع�شرة �لأو�خر من �شهر 
�ملو�طنني  م���ن  �مل���ب���ارك  رم�����ش��ان 
و�ملقيمني، وفعاليات �لعيد يف دبي 
�ل��و�ف��دي��ن وعائالتهم  ع���ودة  ث��م   ،
�ل�شيفية  �لإج���از�ت  ق�شائهم  بعد 

يف بلد�نهم. 
و�ت��خ��ذت ج��م��ارك دب��ي م��ن خالل 
�إد�رة عمليات �ملطار�ت �لعديد من 
�لإجر�ء�ت لت�شهيل عبور �لقادمني 
عرب مباين �ملطار �لثالث، وتذليل 
�شملت  تو�جههم،  ق��د  عقبات  �أي���ة 

�ل��ع��م��ل��ي��ة، ك��م��ا �شملت  وق��در�ت��ه��م 
تثقيفية  دور�ت  �ل�����ش����ت����ع����د�د�ت 
وتوعيتهم  �جل������دد  ل��ل��م��ف��ت�����ش��ني 
�لوطن  حماية  يف  دوره���م  باأهمية 
�ل�شتقبال،  وح�����ش��ن  و�مل��ج��ت��م��ع، 
�لأق�شام  ب���ني  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  وك���ذل���ك 
لإد�رة  �لتابعة  �ملختلفة  و�لإد�ر�ت 
توزيع  ب��غ��ر���س  �مل���ط���ار�ت  عمليات 
�ملفت�شني بني كافة �لأق�شام و�لعمل 

بروح �لفريق �لو�حد.
عمليات  �إد�رة  م���وظ���ف���و  وي����ق����وم 
�لكتيبات  ب����ت����وزي����ع  �مل�������ط�������ار�ت 
و�لقادمني  �ل��زو�ر  على  �لإر�شادية 
�إىل مطار دبي، تت�شمن معلومات 
م��ت��ك��ام��ل��ة ح����ول �لأم���ت���ع���ة و�مل�����و�د 
�مل�����ش��رح ب��دخ��ول��ه��ا، و�مل������و�د �لتي 
للجمارك،  عنها  �لإف�����ش��اح  ي��ج��ب 
بجلب  �خل���ا����ش���ة  و�ل�����ش����رت�ط����ات 
�لأدوي������ة، وغ���ري ذل���ك م��ن �لأم���ور 

�لتي ت�شرتط �أذونات وت�شاريح.
و�أ������ش�����اف �مل����ق����ه����وي: م����ن خ���الل 

�أجهزة  ح�شن �لوفادة، وزي��ادة عدد 
تفتي�س �حلقائب و�لأمتعة لتاليف 
�لزحام �لناجم عن �شغط رحالت 
وتقدمي  �لفرتة،  هذ�  يف  �لطري�ن 
�مل�شاعدة و�لعون ملن يحتاجها من 
�ملقهوي  ع��ل��ي  وق����ال  �مل�����ش��اف��ري��ن. 
يف  �مل��ط��ار�ت  عمليات  �إد�رة  م��دي��ر 
�إن��ن��ا حري�شون على  دب��ي  ج��م��ارك 

�لطري�ن  ���ش��رك��ات  م���ع  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�لعاملة ملو�جهة �أية �رتفاع حمتمل 
وتنفيذ  �مل�������ش���اف���ري���ن،  �أع��������د�د  يف 
تركز  للمفت�شني  ت��دري��ب��ي��ة  ور����س 
�مل�شافرين  ����ش��ت��ق��ب��ال  ح�����ش��ن  ع��ل��ى 
و�ل��ت��ع��ام��ل �حل�����ش��اري م��ع��ه��م مبا 
ي��ل��ي��ق مب���ا ه���و م���ع���روف ع���ن دولة 
�لم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة من 

•• ابوظبي-الفجر:

�حتفل نادي تر�ث �لإمار�ت م�شاء 
ملتقى  فعاليات  باختتام  �لثالثاء 
�لذي   2013 �ل�شيفي  �ل�شمالية 
ورعاية  ب��ت��وج��ي��ه��ات  �أط��ل��ق��ه  ك���ان 
�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة 
�شاحب  نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
نادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 
�شهر  منت�شف  �لإم�������ار�ت،  ت����ر�ث 
يونيو �لفائت يف جزيرة �ل�شمالية 
حتت �شعار �لإمار�ت وطن �لريادة 

و�لتميز .
�لطلبة  �ل�������ن�������ادي  ك��������رم  ح����ي����ث 
�مللتقى،  فعاليات  خالل  �ملتميزين 
�ملتخ�ش�شة  �ل�����ف�����رق  وك�����ذل�����ك 
تكرمي  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ت��م��ي��زة، 
�لتي  و�لأه��ل��ي��ة  �لر�شمية  �جل��ه��ات 
وذلك  �مللتقى،  �إجن���اح  يف  ���ش��ارك��ت 
يف م�شرح �إد�رة �لأن�شطة يف �لنادي 
�ملهريي  �شلطان  م��اج��د  بح�شور 
�لوطني  للمركز  �لتنفيذي  �ملدير 

�مل��ل��ت��ق��ى ث��م��ن فيها  �مل�����ش��ارك��ني يف 
�لنادي  رئي�س  �شمو  ج��ه��ود  عاليا 
�لوطني  �ل��رت�ث  على  �حلفاظ  يف 
و�لن�شىء  �ل�������ش���ب���اب  رع����اي����ة  ويف 
ملتقيات  ���ش��م��ن  و�ح���ت�������ش���ان���ه���م 
���ش��ن��وي��ة ع���دة مت���الأ ف��ر�غ��ه��م بكل 
م��ت��م��ي��ز وم��ف��ي��د وممتع،  ه���و  م���ا 
لهم  ميثل  ب��ات  �لنادي  �أن  معترب� 
�ل��ب��ي��ئ��ة �لآم���ن���ة و�ل�����ش��ل��ي��م��ة �لتي 
ترعى �لن�شىء بكل حر�س وعناية 
�لوطنية  �لرتبية  م�شامني  وبكل 
�حل���ق���ة، وق�����ال: ل��ق��د ع�����ززو� فينا 
ح��ب �ل��وط��ن و�ل��ت�����ش��اب��ق خلدمته 
و�ل������ذود ع���ن ح���م���اه، ووف������رو� لنا 
خمتلف  يف  وم��درب��ني  حما�شرين 
بناء  يف  ت�������ش���ب  �ل����ت����ي  �مل�����ج�����الت 
ومهار�تنا،  مو�هبنا  و�شقل  ذو�تنا 
وللمتميزين  للموهوبني  فاأتاحو� 
�ل��ط��ري��ق و�ل��و���ش��ول �إىل ما  ���ش��ق 
�لنادي  �إد�رة  و�شكر  �إل��ي��ه،  ن�شبو 
�إد�رة  يف  و�مل�����ش��رف��ني  و�مل�����ش��وؤول��ني 
�لأن�������ش���ط���ة ع���ل���ى �إخ���ال����ش���ه���م يف 

�أن  يذكر  �لرميثي.  مر�شد  �أحمد 
يحر�س،  �لأم�������ار�ت  ت����ر�ث  ن����ادي 
�شمن �أن�شطته وبر�جمه �ملتنوعة، 
�لطالبية  �مللتقيات  تنظيم  على 
ف������رتة �لإج����������از�ت  �ل�������ش���ن���وي���ة يف 
�ل���در�����ش���ي���ة، ح��ي��ث ي��ع��ت��ربه��ا من 
تدعم  �ل��ت��ي  �لرئي�شية  �لأن�����ش��ط��ة 
يف  �لإ�����ش����ه����ام  يف  �ل���وط���ن���ي  دوره 
�شليمة،  ت��رب��ي��ة  �ل��ن�����ش��ىء  ت��رب��ي��ة 
وم�شامني  م���ف���رد�ت  وت��ع��ل��ي��م��ه��م 
تر�ثهم �لعريق وربطهم به، وذلك 
�لتي  �لأن�����ش��ط��ة  �إد�رة  خ���الل  م��ن 
�لرت�ثي  �ل�شمالية  ملتقى  جعلت 
�أقدم  م��ن  يعترب  �ل���ذي  �ل�شيفي، 
ع��ل��ى م�شتوى  و�أه��م��ه��ا  �مل��ل��ت��ق��ي��ات 
�مللتقيات  ه��ذه  �أب���رز  م��ن  �ملنطقة، 
عام  كل  تقدميها  على  د�أب��ت  �لتي 
يف �ل���ف���رتة �ل�����ش��ي��ف��ي��ة م���ن �إج����ازة 
و�أو�شلته  و�ل���ط���ال���ب���ات،  �ل��ط��ل��ب��ة 
تر�ثيا  وطنيا  حدثا  يكون  �أن  �إىل 
يتوجه �إىل مئات �ل�شباب و�لفتيات 
م��ن �أب��ن��اء �ل��وط��ن، ب��ه��دف �إع���د�د 

لوز�رة  �لتابع  و�لبحوث  للوثائق 
�جلهات  وممثلي  �لرئا�شة،  �شوؤون 
�ل��د�ع��م��ة و�مل�������ش���ارك���ة، وع����دد من 
وجمهور  �ل���ن���ادي،  يف  �مل�����ش��وؤول��ني 

غفري من �لطلبة و�لأهايل.
توىل  �ل���ذي  �حل��ف��ل،  ��شتهل  وق���د 
ع��ر�ف��ت��ه �أح��م��د �حل��و���ش��ن��ي رئي�س 
ق�شم �لأن�شطة �ل�شبابية، بال�شالم 
�لوطني ثم باآي من �لذكر �حلكيم 
تاله �لطالب نا�شر ر��شد �ملزروعي 
م���ن م��رك��ز �أب���وظ���ب���ي، وت����ال ذلك 
و�لولء  للق�شم  تلفزيوين  عر�س 
�حل�شور  ����ش���اه���د  ث����م  �ل���وط���ن���ي، 
�لنادي  م�شرية  عن  وثائقيا  فيلما 
ومر�فقه  و�إجن����از�ت����ه  و�أن�����ش��ط��ت��ه 
و�لبيئية  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��رت�ث��ي��ة 
جمموعة  وق�����دم�����ت  �مل����ت����ن����وع����ة، 
م���ن ط��ل��ب��ة م��رك��ز �ل��وث��ب��ة عر�شا 
�لطالب  �إل���ق���اء  �أع��ق��ب��ه��ا  ل��ل��ي��ول��ه، 
�لوثبة  �لر��شدي من مركز  �شامل 

لق�شائد وطنية.
با�شم  كلمة  �لطلبة  �أح���د  و�أل��ق��ى 

رئي�س  ���ش��م��و  ت���وج���ي���ه���ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
�ل���ن���ادي ب��اأم��ان��ة و�ق����ت����د�ر.  وقام 
�إد�رة  م��دي��ر  �مل��ن��اع��ي  ع��ل��ي  �شعيد 
�لوطني  �ملركز  بتكرمي  �لأن�شطة 
للوثائق و�لبحوث ممثال مبديره 
�ملهريي،  �شلطان  �لتنفيذي ماجد 
�ملناعي  م���ع  �أي�����ش��ا  ����ش���ارك  �ل����ذي 
و�جلهات  �لأ���ش��خ��ا���س  ت��ك��رمي  يف 
�إجناح  ���ش��ارك��ت يف  �ل��ت��ي  �لأخ�����رى 
من  ع��دد  ومنها  �مللتقى،  فعاليات 
وكذلك  �مل�����رك�����ز،  يف  �مل��خ��ت�����ش��ني 
�لنادي،  يف  �ل���رت�ث���ي���ني  �مل���درب���ني 
�إ�شافة �إىل �ملركز �لوطني للتاأهيل 
و�شركة �لإمار�ت لالأملنيوم) �إميال( 
و����ش���رك���ة �ل�����ش��اح��ل �ل���غ���رب���ي، �إىل 
�ملتميزة  �ملتخ�ش�شة  �لفرق  جانب 
و�لطلبة  �مللتقى  فعاليات  �شمن 
�لذين  �لنادي  من خمتلف مر�كز 
متيزو� كذلك خالل فرتة �مللتقى 
ف�شال  �ملتنوعة،  فعالياته  و�شمن 
ع��ن ت��ك��رمي م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي �لذي 
مديره  وت�شلمه  �مللتقى  كاأ�س  ن��ال 

و�إنهاء  �مل�شافرين  ��شتقبال  ح�شن 
مع  �ملمكنة  بال�شرعة  �إج��ر�ء�ت��ه��م 
عن�شر  توفر  �لتي  �لتامة  �لرقابة 
�حل���م���اي���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع، ح���ي���ث مت 
ت�شغيل �أكرب عدد ممكن من �أجهزة 
�لالزم  �ل��ك��ادر  وت��وف��ري  �لتفتي�س، 
للعمل عليها، بغر�س ت�شخري كافة 
�لطاقات �ملمكنة ل�شتيعاب �ل�شغط 
�ملتوقع للرحالت، خا�شة يف �شوء 
�لتوقعات با�شتقبال عدد كبري من 
�لقادمني �إىل �لدول لق�شاء �إجازة 
و�ل�شتمتاع  �مل��ب��ارك،  �لفطر  عيد 
لها  �لرتتيب  مت  �لتي  بالفعاليات 
�إ�شافة  دبي  �لعيد يف  �شمن حدث 
مل��ق��وم��ات �جل����ذب �ل�����ش��ي��اح��ي �لتي 
�أنه مت  �إىل  تتمتع بها دبي، م�شري�ً 
للكو�در  �لتدريبي  �جلانب  تكثيف 
مباين  يف  �ل���ع���ام���ل���ة  �جل���م���رك���ي���ة 
�ملطار من �جلن�شني، �شو�ء �ملتعلقة 
�لجتماعية،  �أو  �لأمنية،  باملهار�ت 
�أو �للغوية، من �أجل رفع كفاءتهم 

••ابوظبي- فوؤاد علي:

مهرجان  ع����ن  �ل�������ش���ت���ار  �����ش���ت���دل 
ت��ر�ث �لإم����ار�ت �لرم�شاين  ن��ادي 
�ل��ث��ام��ن��ة م�����ش��اء �لإثنني  يف دورت����ه 
�لفائزين  تكرمي  مت  حيث  �ملا�شي 
�لكرمي  �ل���ق���ر�ن  ح��ف��ظ  مب�شابقة 
يف فئاته �ملتعددة و ذلك يف م�شرح 
�ب���وظ���ب���ي ب��ك��ا���ش��ر �لأم��������و�ج حتت 
رع��اي��ة م��ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �شلطان 
�شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س �لنادي 
�ل�شيخ  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  خ��ت��ام  ح�����ش��ر  و 
حم��م��د ب��ن خليفة ب��ن حم��م��د بن 
طحنون  �ل�شيخ  و  نهيان  �آل  خالد 
ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن حم��م��د ب���ن خالد 
�لرميثي  �آل نهيان و علي عبد�هلل 
�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الأن�����ش��ط��ة و 
�مل��ح��ريب��ي �ملدير  ع��ب��د�هلل حم��م��د 
�مل�شاندة  ل��ل��خ��دم��ات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ملعتمدين  �ل�����ش��ف��ر�ء  م���ن  ع���دد  و 
بالدولة و ممثلي �شركات �لر�عية 

للمهرجان .
�ب��ر�ه��ي��م �جلنابي  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
عدد  �أن  �ل��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
�ل����ق����ر�آن  �مل���ت�������ش���اب���ق���ني يف ح���ف���ظ 
 200 بلغ  �لثامنة  للدورة  �لكرمي 
 170 مت�شابق و �جتاز �لت�شفيات 
�لذين و�شلو�  و بلغ عدد  م�شتابقاً 
�إىل �لأدو�ر �لنهائية يف فئة �ل�شباب 
78 مت�شابقاً و بلغ عدد �ملت�شابقني 
بفئة �أ���ش��ب��ال �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي 92 

مت�شابقاً .
�لدورة  ه��ذه  م��ا مييز  �أن  و�أ���ش��اف 
حافظاً  م��ت�����ش��اب��ق��اً   51 م�����ش��ارك��ة 
ك��ان �حلائزون  �ل��ك��رمي و  ل��ل��ق��ر�آن 
�شباب  فئة  يف  �لع�شرة  �ملر�كز  على 
ك��ل��ه��م يحفظون  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�آن 

حممد عبد�لوهاب من بنغالدي�س 
�ملركز �لثاين بينما حاز طارق علي 
�ملركز  �ليمن  م��ن  �ليافعي  ع��ب��ده 

�لثالث .
فئة  م��ن  �لفائزين  تكرمي  مت  كما 
�لع�شرة  �ل���ك���رمي  �ل���ق���ر�آن  �أ���ش��ب��ال 
�لأول من  �مل��رك��ز  ك���ان  و  �لأو�ئ������ل 
�ملو�شلي  حم��م��ود  حم��م��د  ن�شيب 
ن���ال ز�ي���د علي  ���ش��وري��ة بينما  م��ن 
عمر �جلابري من �لإمار�ت �ملركز 
�لثاين و ح�شل �أحمد حممد ها�شم 

من باك�شتان �ملركز �لثالث .
مدير  �ل���ن���ع���ي���م���ي  ع����و�����س  وق�������ال 
للفجر(   ( �ل����ع����ام����ة  �ل����ع����الق����ات 
�أف�شل  م���ن  ي��ع��ت��رب  �مل���ه���رج���ان  �أن 
�ل���دور�ت و ع��دد �ل��رع��اة ي��زد�د عام 
ب��ع��د ع���ام و ك��ذل��ك م��ن ح��ي��ث قوة 
بلغت  و  و  للمت�شابقني  �مل�����ش��ارك��ة 
 400 �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  قيمة �جل��و�ئ��ز 
�حل�شور  م�����ش��ي��ف��اً  دره������م  �أل������ف 
�جلماهريي و �لذي كان له �لدور 
�ملميز لفعاليات �لدورة على مدى 
18 ي��وم��اً و �حل��م��دهلل ف��ل��ه��م كل 
�كتطت  و�ل��ت��ق��دي��ر ح��ي��ث  �ل�����ش��ك��ر 

جلنة  �أن  م�شيفاً  م��ت��ق��ارب  �ل��ع��ام 
�لتحكيم �تبعت �ل�شو�بط �لعلمية 
�ملت�شابقني  تقييم  يف  �ملتخ�ش�شة 
ملعايري  وفقاً  �شفافية  و  �آمانة  بكل 
يف  تتخل�س  �لتي  و  �مل�شابقة  ه��ذه 
و جمال  �ل����ت����الوة  �أح����ك����ام  ���ش��ب��ط 
و�لوقف  �لتالوة  و عذوبة  �ل�شوت 

و�لإبتد�ء .
ب���ن خليفة  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  و ق���ام 

�أم��ا يف فئة  �لكرمي كاماًل  �ل��ق��ر�آن 
�لأو�ئل   4 �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  �أ�شبال 
و  �لكرمي كاماًل  �لقر�آن  يحفظون 
يف م�شابقة زهر�ت و فتيات �لقر�آن 
�لكرمي متيزن بالإقبال و �مل�شتوى 
متيز  كذلك  و  �ملتميزللمت�شابقات 
بجمال  �ل�شنة  ه��ذه  يف  �ملت�شابقون 
وكانت  �أد�ء  ح�������ش���ن  و  �ل�������ش���وت 
�مل�شتوى  و  بينهم  �شديدة  �ملناف�شة 

ب��ن حم��م��د ب��ن خ��ال��د �آل ن��ه��ي��ان و 
بن  بن خليفة بن حممد  طحنون 
نادي  وم�����ش��وؤويل  نهيان  �آل  خ��ال��د 
�لفائزين  بتكرمي  �لإم���ار�ت  ت��ر�ث 
�ل��ع�����ش��رة �لأو�ئ������ل م��ن ف��ئ��ة �شباب 
ت��ك��رمي �لرعاة  �ل��ك��رمي و  �ل���ق���ر�آن 
�ل��ت��ح��ك��ي��م و ح�����ش��د �شعد  و جل��ن��ة 
فاروق ح�شني �ل�شيباين من �ليمن 
مولنا  �شعيد  ن��ال  و  �لأول  �مل��رك��ز 

بالرت�ث  مرتبطة  ك���و�در  وتاأهيل 
ب�����ش��ورة ع��م��ل��ي��ة وب��ك��ل م���ا يت�شل 
�لآب���اء و�لأج���د�د  ب��ع��اد�ت وتقاليد 
.          وكان نادي تر�ث �لإمار�ت 
�لبطولت  م����ن  ع������دد�  ن���ظ���م  ق����د 
�لهادفة  �لأن�����ش��ط��ة  م���ن  وغ���ريه���ا 
�أبوظبي،  يف  �ل�����ش��ب��اب  ح�����ش��ن  يف 
�شمن بر�مج تتنا�شب مع �لأجو�ء 
��شتكمال  �لرم�شانية،  و�لأوق����ات 
�ل�شمالية  م��ل��ت��ق��ى  ل���ف���ع���ال���ي���ات 

�ل�����ش��ي��ف��ي �ل�����ذي ك����ان �ن��ط��ل��ق يف 
�شهر  منت�شف  �ل�شمالية  ج��زي��رة 
يونيو �لفائت حتت �شعار �لإمار�ت 
�ل����ري����ادة و�ل��ت��م��ي��ز ، حيث  وط����ن 
��شتملت �لفعاليات �لتي �شارك بها 
�لطلبة  م��ن  م�����ش��ارك   500 ن��ح��و 
�لف�شيل  �ل�شهر  خ��الل  �ملو�طنني 
على �أن�شطة جتمع ما بني �لرت�ث 
و�لثقافة و�ملتعة و�لرتفيه للخروج 
رحبة  ف�����ش��اء�ت  �إىل  ب��امل�����ش��ارك��ني 

وطموحاتهم  �شخ�شياتهم  لتاأكيد 
ح�شن  ����ش���ه���د  �إذ  �مل���ل���ت���ق���ى،  م����ن 
�أن�شطة ومهرجانات  �ل�شباب ليليا 
�أبوظبي  مركز  نظمها  وب��ط��ولت 
يف  �ل�شباحة  �شعبة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�ل���ن���ادي، و���ش��م��ت �ل�����ش��ب��اح��ة وكرة 
�لقدم وكرة �ملاء و�لغو�س و�لغط�س 
و�مللعب �ل�شابوين و�لبلي �شتي�شن، 
�لرتفيهية  �لأن�شطة  من  وغريها 

و�لتثقيفية.

نقدمها  �ل�����ت�����ي  �ل����ت���������ش����ه����ي����الت 
�لإمكان  ق��در  ن�شعى  للم�شافرين، 
وت�شهيل  ت����اأخ����ريه����م  ع������دم  �إىل 
�إج������ر�ء�ت ع��ب��وره��م �إىل �ل���دول���ة ، 
تقوم  دب��ي  جمارك  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�لدولة  م���ن  �مل�����ش��اف��ري��ن  ب��ت��وع��ي��ة 
و�ل���ق���ادم���ني �إل���ي���ه���ا ب�����الإج�����ر�ء�ت 
�مل���ط���ار م���ن خالل  �جل��م��رك��ي��ة يف 
موقعها  ل����زي����ارة  �جل��م��ي��ع  دع�����وة 

�لإلكرتوين على �لإنرتنت،
www.dubaicustoms.

دليل  على  و�لط����الع   ،gov.ae
كافة  يت�شمن  �ل���ذي   ، �مل�شافرين 
�لج����������ر�ء�ت �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ش��ف��ر ، 
�مل�شرح  و�مل���و�د  �لأم��ت��ع��ة  وزن  مثل 
�ل���ت���ي يجب  ب���دخ���ول���ه���ا، و�مل���������و�د 
�لف�شاح عنها، و�إجر�ء�ت ��شرتد�د 
للم�شافرين،  �ل��ت��اأم��ي��ن��ات  م��ب��ال��غ 
وغ���������ريه���������ا م���������ن �لج��������������������ر�ء�ت 
�جلمركية، و�أو�شح �أن جمارك دبي 
ملتابعة  متكامل  عمل  فريق  �شكّلت 
�ملعتمرين  ع��ودة  ف��رتة  ��شتعد�د�ت 

و�إج��ازة عيد �لفطر، وذلك يف ظل 
تن�شيق مكثف مع �شركات �لطري�ن 
�ل��ع��ام��ل��ة يف م��ط��ار دب����ي �ل����دويل، 
�حلكوميني  �ل�������ش���رك���اء  وك����ذل����ك 

�ل�شرت�تيجيني يف مطار�ت دبي.
وت���ت���ك���ام���ل ج����ه����ود ج����م����ارك دب���ي 
�مل���ج���ال م���ع ج���ه���ود بقية  ه����ذ�  يف 
مكانة  لتعزيز  �حلكومية،  �لدو�ئر 
لالإقامة  حم��ب��ب��ة  ك���وج���ه���ة  دب�����ي 
وق�شاء  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  و�جل���اذب���ي���ة 

�أجمل �لعطالت.

ب��ه��م �أروق�������ة �مل�������ش���رح ك��ا���ش��ف��اً عن 
�لعام  يف  �مل�����ش��رح  تغيري  �حتمالية 
�لقادم لإ�شتيعاب �لعدد �لكبري من 

�جلمهور .
وقال �شعد فاروق ح�شني �ل�شيباين 
�حلائز على �ملركز �لأول ) للفجر( 
�حل���م���دهلل و ه����ذ� م���ن ف�����ش��ل رب 
�لعاملني و ف�شل و ت�شجيع و�لدتي 
يل حيث بد�أت �حلفظ و�نا بال�شف 
�ل�شباب  �ن�شح  و  �لإبتد�ئي  �لر�بع 
�أن يحفظو� �لقر�آن �لكرمي ولي�س 
ينبغي  �أن�����ه  �لإ  �ل�����ش��ع��ب  ب���الأم���ر 
�شحيحة  تهيئة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  �أن 
و �خ��ال���س �ل��ن��ي��ة ل���رب �ل��ع��امل��ني و 
�لقر�آن  حلفظ  رئي�شي  �شبب  ه��ذ� 
�شارك  �أن�����ه  �إىل  م�����ش��ري�ً  �ل���ك���رمي 
�لإم���ار�ت  ت���ر�ث  ن���ادي  �مل�شابقة  يف 
ل��ث��الث��ة م����ر�ت ف��ف��ي �مل����رة �لأوىل 
مل �أف��ز و يف �مل��رة �لثانية كنت من 
حتديت  و  �لأو�ئ�����ل  �لع�شر  �شمن 
�ملركز  يف  �أك���ون  و  �أف���وز  �أن  نف�شي 
�أ����ش���ر�ر على  ع��ن��دي  ك���ان  و  �لأول 
حتقيق هديف و قد دخلت م�شابقات 
تهتم  م�شابقة  �أن  ف��وج��دت  �خ��رى 

تهتم  �خ���رى  م�شابقة  و  باحلفظ 
�حلفظ  م�شابقة  ف��ف��ي  ب��ال��رتت��ي��ل 
و  �أق��وى  �ملت�شابقني حفظهم  ت��رى 
ترتيلهم �شعيف و �لعك�س �شحيح 
بينما م�شابقة نادي تر�ث �لإمار�ت 
جت��م��ع ب��ني �لإث���ن���ني ف��ك��ان حتدي 
و  ق��وي  حفظي  �أن  �أث��ب��ت  �أن  كبري 

ترتيلي قوي �أي�شاً .
�ملت�شابق طارق علي عبده  و�أ�شاف 
مر�كز  يف  �حل��ف��ظ  ب���د�أت  �ليافعي 
�كملتها  وث��م  �بوظبي  يف  �مل�شاجد 
يف دب��ي و ك��ان ع��م��ري �أن����ذ�ك 14 
�شنة عندما كنت يف �ل�شف �لثالث 
�لإعد�دي و ختمت �لقر�آن �لكرمي 
ق��ب��ل 6 �أ���ش��ه��ر . وق���ال ر����ش��د علي 
�لقر�آن  ب��د�أت حفظ  �لنقبي  خفان 
�ل�شغر حيث حفظت  �لكرمي منذ 
يف  خطاأي  ك��ان  و  �لق�شرية  �ل�شور 
حلقات  �أق���ط���ع  ك��ن��ت  �أين  �حل��ف��ظ 
�ل��ت��ح��ف��ي��ظ و م���ن ث���م �أرج�����ع مرة 
�أخرى و�أب��د�أ من �لبد�ية و عندما 
�لإل��ت��ز�م باحل�شور حفظت  ق��ررت 
20 ج����زًء م��ن �ل���ق���ر�آن �ل��ك��رمي و 
�حلمدهلل ختتمها و �كملت �حلفظ 

يف خ���ري ب��ق��اع �لأر�������س وه����ي مكة 
و  �شبحانه  �هلل  بف�شل  و  �مل��ك��رم��ة 
و  �لكرمي  �لقر�آن  وموؤ�ش�شة  تعاىل 

�ل�شنة بال�شارقة .
بوطربة  يو�شف  �ملت�شابق  �أو�شح  و 
�ل����ق����ر�آن �لكرمي  ب�����د�أ ح��ف��ظ  �أن�����ه 
وه����و عمره  �ل�����ش��رع��ي��ة  �ل��ع��ل��وم  و 
�أك��م��ل��ت �حل��ف��ظ و�أنا  ���ش��ن��و�ت و   8
عمري 18 �شنة و كانت �لت�شفيات 
ق���وي���ة و �حل���م���دهلل ح�����ش��ل��ت على 

�ملركز �لعا�شر .
وقال �ملت�شابق �أحمد حممد ها�شم 
�لقر�آن  م��ن  23 ج���زًء  �ن���ه ح��ف��ظ 
�لكرمي و عندما تقدمت �متحنت 
وب��ع��ده��ا مت  �لتليفون  ط��ري��ق  ع��ن 
�لت�شفيات  �إىل  �ن��ت��ق��ل��ت  ق���ب���ويل 
�لنهائية وحزت على �ملركز �لثالث 
�لعبيديل  �أحمد  خالد  �أ�شاد  بينما 
ب��امل�����ش��اب��ق��ة و �أد�ءه������ا �ل���ق���وي وهو 
وترتيبه  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن  ح��اف��ظ 
�لثامن وكذلك حفيظ حممد قمر 
للقر�آن  حافظ  �أي�شاً  وه��و  �ل��دي��ن 
للم�شاركة  دب���ي  م��ن  �أت���ى  �ل��ك��رمي 

بامل�شابقة .

را�شد علي خلفان النقبي عو�ض النعيمي

خالد احمد العبيديل

�شعد فاروق ال�شيباين

حممد احمد ها�شم

طارق علي عبده اليافعي

حفيظ حممد قمر الدين
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العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطحنة �حمد �لو�حدي

رخ�شة رقم:CN 1081848 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 4.10*1

تعديل ��شم جتاري:من/مطحنة �حمد �لو�حدي
�ىل/بقالة �حمد �لو�حدي 

   AHMED AL WAHIDI GROCERY
تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(

تعديل ن�شاط/حذف مطحنة)4711005(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - باجلملة)4630101(

نتعديل ن�شاط/حذف بيع �ملو�د �لغذ�ئية �ملجمدة - بالتجزئة)4721033(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فاين لين لتجارة لو�زم �لتجميل ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1024066 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عمر �شامل عمر �شالح �لربيكي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عمر �شامل عمر �شالح �لربيكي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كونهي حممد �شريف بالكيل مالياكل

تعديل ر��س �ملال/ من 150000 �ىل 50000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري:من/فاين لين لتجارة لو�زم �لتجميل ذ.م.م

   FINE LINE BEAUTY REQUISITES TRADING LLC
�ىل/كافترييا تي فور يو 

TEA FOR YOU CAFETERIA
تعديل ن�شاط/��شافة كافترييا)5610003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع معد�ت و�دو�ت ولو�زم �لتجميل و�لعناية �ل�شخ�شية - بالتجزئة)4773925(
�لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة  �لعالن مر�جعة  �لعرت��س على هذ�  له حق  فعلى كل من 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد 

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبر ماركت عني �ملدينة

رخ�شة رقم:CN 1046454  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 4*1 �ىل 2.90*0.80

تعديل ��شم جتاري:من/�شوبر ماركت عني �ملدينة 
AIN ALMADEENAH SUPERMARKET

�ىل/بقالة عني �ملدينة  
AIN ALMADEENAH BAQALA

تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جممع ��شتهالكي)�شوبر ماركت( )4711002(

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

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شمحة �شوبر ماركت

رخ�شة رقم:CN 1046028  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*6 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شمحة �شوبر ماركت 
AL SAMHA SUPERMARKET

�ىل/بقالة زهرة �ل�شمحة  
BAQALA AL SAMHA FLOWER

تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جممع ��شتهالكي)�شوبر ماركت( )4711002(

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

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

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

لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1026838  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عادل ري�س عامر حممد �لكثريي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ريا�س مبارك �شرور �شعد
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 4*1 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة ريا�س مبارك لل�شيانة �لعامة 
RIYAD MUBARAK GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

�ىل/ميد�ن دملا لل�شيانة �لعامة  
MAIDAN DALMA GENERAL MAINTENANACE

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

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيدنايا للنقليات 

CN 1156210:لعامة  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل عبد�لفتاح بهار عبد�لرز�ق �ملرزوقي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شهيل مبارك �شالح �حمد �حلارثي

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

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
للهد�يا  �ل�ش�����ادة/�فاق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1058466:لعالنية  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة يو�شف ح�شني مال حممد �ملرزوقي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مطر حممد عبيد جمعة �لظاهري

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

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
�لطريق  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبي�س للمقاولت �لعامة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1047569 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عبد�هلل خمي�س عبد�هلل �ل�شريدي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد حمد حميد ذيبان �ملن�شوري

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

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
�ل�شاطئ  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�ملا�شي رخ�شة رقم:CN 1058062 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شالح مبارك �شالح مبارك �لكثريي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد عبيد جمعة �لظاهري

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

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �بو حمد�ن 

 CN 1028017:لكوي �ملالب�س رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد يو�شف نا�شر جا�شم حميد �لزعابي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد �لعزيز حممد عامر بن ��شحاق

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

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لوروبية للتميز 

�مل�شتد�م لال�شت�شارت �لد�رية)�ي.��س.�ي.��س(
رخ�شة رقم:CN 1417539  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة يحيى حممد بدر عبد�هلل )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل عبد�هلل حممد هامت �حلو�شني

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

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة طه حممد

رخ�شة رقم:CN 1027501  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نح�س �لوجنال حممد �لوجنان )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �لوجنال حممد
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لع�شى �لذهبية 

 CN 1125240:لت�شلية �لطفال رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمود �شعيد متعب رميد�ن �لعفاري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر�ن حممد ثعيلب رميد�ن �لعفاري

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

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

الغاء اعالن �صابق
حممد  �ل�شيد/حممود  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 
�ل�شيحان �شوري �جلن�شية قد �بدى رغبته يف �لغاء �لعالن �ل�شابق 
�ل�شادر يف جريدة �لوحدة يف �لعدد رقم:12168 بتاريخ:2012/11/9 

 CN 1057456:بخ�شو�س �لرخ�شة رقم
بال�شم �لتجاري:�لفار�س �لذهبي لت�شليح �مليكانيكيكا وكهرباء �ل�شيار�ت

و�عادة �لرخ�شة كما كانت
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ب�شت ملو�د �لبناء  

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1073106 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة كالكاند�تيل ماموين )%25(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد �لرحمن كالكد�تيل
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 5*1

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

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

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

رخ�شة رقم:CN 1020103 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/علي �بر�هيم �حمد حممد يتيم من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/علي �بر�هيم �حمد حممد يتيم من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مظهر حممد جو�د مظهر ب�شي�شو)%49(

تعديل ر��س �ملال/ من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*6.70

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/ور�شة �ل�شعلة للميكانيك

   AL SHOALA MECHANICAL WORKSHOP
�ىل/ور�شة �ل�شعلة للميكانيك ذ.م.م 

AL SHOALA MECHANICAL WORKSHOP LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز طموح لال�شت�شار�ت �لد�رية 

رخ�شة رقم:CN 1335483 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.40*0.60

تعديل ��شم جتاري:من/مركز طموح لال�شت�شار�ت �لد�رية
TOMOUH MANAGEMENT CONSUL TANCY

�ىل/طموح للحلول �لذكية 
TOMOUH SMART SOLUTIONS

تعديل ن�شاط/��شافة ت�شميم نظم وبر�مج �حلا�شب �ليل)6201001(
تعديل ن�شاط/حذف ��شت�شار�ت ودر��شات �د�رية)7020003(
تعديل ن�شاط/حذف ��شت�شارت تقنية �ملعلومات)6202003(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
�ل�شباغ  لعمال  �لخ�شر  �ل�ش�����ادة/�ل�شهم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1390047 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 2*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شهم �لخ�شر لعمال �ل�شباغ

GREEN ARROW PAINTING WORKS
�ىل/�ل�شهم �لخ�شر ل�شيانة �لتكييف �ملركزي 

GREEN ARROW CENTRAL AIR CONDITIONER MAINTENANCE
�ملالك/  10 رقم  مكتب   58 ق   10 م  �ل�شناعية  م�شفح  �بوظبي  من  عنو�ن  تعديل 

ورثة �شامل �شعيد �شامل دري�س  �لعامري �ىل �ملنطقة �لغربية �ملنطقة �لغربية ليو� 
�ملالك:بلدية �ملنطقة �لغربية - مي�شم ق 47 حمل 25

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �جهزة  �لتكييف �ملركزي)4329902(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطالء و�لدهانات للمباين)4330003(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هايرب ماركت نا�س �ملدينة 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1206944  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*5 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/هايرب ماركت نا�س �ملدينة ذ.م.م 

NAS AL MADINA HYPER MARKET LLC

�ىل/هايرب ماركت نعيم �ملدينة ذ.م.م  
NAEEM AL MADINA HYPER MARKET LLC

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

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

العدد 10859 بتاريخ 2013/8/1   

اإعــــــــــالن
و�لفر�ت  �ل�ش�����ادة/دجلة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1541641:لتنظيف �ملباين ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شني عبد �لر�شا علي حاجب نرث�د )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي خلفان علي �شليمان �ل�شام�شي

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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�ل�شيخ ح��م��د�ن بن  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
بن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  وح�شور  دب��ي 
رئي�س  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة 
�أق����ام����ت م��وؤ���ش�����ش��ة وط���ن���ي �لإم�������ار�ت 
�لول حفل جائزة وطني  �أم�س  م�شاء 
 2013 �لإن�����ش��اين  للعمل  �لإم�����ار�ت 
حت��ت ���ش��ع��ار ه���ذ� م��ا ك���ان يحبه ز�يد 
�لإمار�ت  وطني  �شخ�شية  فيه  كرمت 
 2013 �لإن�����ش��اين  للعمل  �ل��ذه��ب��ي��ة 
حرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل �شمو �ل�شيخة هند بنت مكتوم بن 

جمعة �آل مكتوم �أم �خلري .
و�أقيم �حلفل يف فندق �أبر�ج �لإمار�ت 
�ملتز�من  �لإن�شاين  ز�يد  يوم  مبنا�شبة 
�ل�شيخ  لرحيل  �لتا�شعة  �ل��ذك��رى  م��ع 
ن��ه��ي��ان طيب  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي�����د 
�هلل ث���ر�ه ك��م��ا مت ت��ك��رمي ك��وك��ب��ة من 
�ملميزة  �لإن�شانية  �لب�شمات  �أ�شحاب 
يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت. ح�����ش��ر �حلفل 
ح�شد كبري من �ل�شخ�شيات �ملجتمعية 
�لبارزة من �شفر�ء ودبلوما�شيني عرب 
و�أجانب مقيمني يف �لدولة وم�شاهري 
وروؤ�شاء  �أطيافه  بكل  �لفن  ع��امل  م��ن 
حكومية  وهيئات  موؤ�ش�شات  وم���در�ء 
�إعالمية  ل��و���ش��ائ��ل  �إ���ش��اف��ة  وخ��ا���ش��ة 
بال�شالم  �حلفل  بد�أ  و�أجنبية.  عربية 
�لوطني و�آيات من �لقر�آن �لكرمي ثم 
�لفال�شي  بالهول  �شر�ر  �شعادة  رحب 
�لإمار�ت  وطني  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �ملدير 
�لإمار�ت  �لعام جلائزة وطني  �لأم��ني 
وتقدم  ب��احل�����ش��ور  �لإن�����ش��اين  للعمل 
ل�شمو  و�لم����ت����ن����ان  �ل�����ش��ك��ر  ب���ج���زي���ل 
ر��شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
رعايته  دب��ي على  �آل مكتوم ويل عهد 
�ل���ك���رمي���ة جل���ائ���زة وط���ن���ي �لم������ار�ت 
فيلم  ع��ر���س  تبعه  �لإن�����ش��اين  للعمل 
وثائقي بعنو�ن هذ� ما كان يحبه ز�يد 
ثم �أدى كل من جنوم �لفن �لإمار�تي 
عي�شة �ملنهايل وفايز �ل�شعيد و�أحالم 
من  �خل���ري  ب�شمة  �أوب���ري���ت  وبلقي�س 
ك��ل��م��ات ���ش��اع��ر �ل���وط���ن ع��ل��ي �خل����و�ر 
�ل�شعيد  فايز  �لأحل��ان  �شفري  و�أحل��ان 
هند  �ل�شيخة  �شمو  �خل��ري  لأم  �إه���د�ء 
�آل م��ك��ت��وم ج���رى بعدها  ب��ن��ت م��ك��ت��وم 
�لإن�شانية  �لب�شمات  �أ�شحاب  تكرمي 
و���ش��خ�����ش��ي��ة وطني  �مل���م���ي���زة  �ل��ع�����ش��ر 
�لإن�شاين  للعمل  �لذهبية  �لإم�����ار�ت 
2013 �شمو �ل�شيخة هند �ل مكتوم. 
�ملدير  �لفال�شي  بالهول  �شر�ر  وق��ال 
�لعام ملوؤ�ش�شة وطني �لإم��ار�ت �لأمني 
للعمل  �لإم���ار�ت  وطني  جلائزة  �لعام 
�ليوم وحتت رعاية  �لإن�شاين نت�شرف 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة 
عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
دب���ي ب���الإع���الن ع��ن �ن��ط��الق��ة جائزة 
�لإن�����ش��اين يف  للعمل  �لإم����ار�ت  وطني 
جمتمعية  ك��ف��ع��ال��ي��ة  �لأوىل  دورت���ه���ا 
�شموه  برعاية  تفتخر  �شنوية  وطنية 
�لعاملني فيها ويف  �أعناق  �لتي تطوق 

موؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت.

�إطالق  و�أو�شح �لفال�شي �لفكرة ور�ء 
�حلبيبة  دولتنا  حتيي  وق��ال  �جل��ائ��زة 
موؤ�ش�شها  وف�����اة  ذك�����رى  �لأي������ام  ه����ذه 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �لعظيم 
من  رحمته  بو��شع  �هلل  تغمده  نهيان 
خالل يوم ز�يد �لإن�شاين وهي �لذكرى 
ج��ائ��زة وطني  لإط���الق  �ألهمتنا  �ل��ت��ي 
تقدير�  �لإن�����ش��اين  للعمل  �لإم������ار�ت 
و�شعبنا  قيادتنا  بتقاليد  وعرفانا  منا 
باملنجز�ت  �لح���ت���ف���اء  يف  �حل���م���ي���دة 
�لإمار�ت  دول��ة  م�شرية  يف  �حل�شارية 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة م��ن��ذ ق��ي��ام �لحتاد 
ما  كل  من  فكرتها  �جلائزة  وت�شتلهم 
و�شعبا  وحكومة  قيادة  �لدولة  قدمته 
�شاأن  �إن�����ش��ان��ي��ة تعلي م��ن  �أع��م��ال  م��ن 
وخارجيا  حمليا  متييز  دون  �لإن�شان 
وم��ا ت��رك��ه ذل��ك م��ن �آث���ار �إي��ج��اب��ي��ة يف 
ن��ف��و���س �أب��ن��اء وط��ن��ن��ا �حل��ب��ي��ب �لذين 
�لإن�شانية  يف  م��در���ش��ة  ق��ادت��ه��م  ي���رون 
ي��ت��ع��ل��م��ون منهم  و�ل���ع���م���ل �خل������ريي 

ويقتدون بهم.
و�لقائد  �ل���ب���اين  �لأب  �إن  و�أ�����ش����اف 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س 
نهيان طيب �هلل ثر�ه �آمن بعطاء هذه 
�ل�شعب  �لأر���س �خل�شبة ومعدن هذ� 
لالإمار�ت  و�نتمائه  وولئ���ه  �لأ���ش��ي��ل 
�حل��ب��ي��ب��ة ول��ذل��ك و�ظ���ب ع��ل��ى غر�س 
�أبناء  نفو�س  يف  �لإن�شاين  �لعمل  قيم 
�لإمار�ت ومل يقف �ل�شيخ ز�يد رحمه 
�أبناء  ن��ح��ن  علمنا  ب��ل  ذل���ك  ع��ن��د  �هلل 
�لإن�شان  ن��ح��رتم  ك��ي��ف  �ل����ويف  ���ش��ع��ب��ه 
�لأخوة  منطق  من  ون�شاعده  ونقدره 
�أ���ش��ب��ح ه���ذ� �ل�شلوك  و�ل��ن��خ��وة ح��ت��ى 
موروثنا  من  ج��زء�  �لرفيع  �لإن�شاين 
لزلنا  و�ل������ذي  �ل���ي���وم���ي  �لأخ����الق����ي 
نتم�شك به ونحافظ عليه لأننا نوؤمن 
�أن هذ� ما كان يحبه ز�يد ونوؤمن �أي�شا 
باأن هذ� ما يريده منا �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
كل  جميعا  قبلنا  ورث  �ل���ذي  �ل��دول��ة 
�ملعاين و�لقيم �لتي �أر�شاها يف نفو�شنا 

�ل�شيخ ز�يد رحمه �هلل.
وعن �إهد�ء وطني �لإمار�ت يف �لدورة 
�ل�شمو  �شاحب  ح��رم  للجائزة  �لأوىل 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي �شمو �ل�شيخة هند 
بنت مكتوم بن جمعة �آل مكتوم ب�شمة 
لعام  �لذهبية  �لإن�شانية  �ل�شخ�شية 
2013 ذكر �لفال�شي �أن �شمو �ل�شيخة 
مكتوم  �آل  جمعة  بن  مكتوم  بنت  هند 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ر�فقت 
بن ر��شد �آل مكتوم ..كانت على �لدو�م 
رفيقة درب �أمينة و�شاحبة �أياد بي�شاء 
وجلية  و����ش��ح��ة  ب�شمات  ل��ه��ا  ك��رمي��ة 
وتكرميها تكرمي للمر�أة �لإمار�تية يف 
خمتلف مو�قعها كما تهديها �جلائزة 
لقب �أم �خلري وذلك لأن خري �شموها 
مل يعرف حدود� وهي �أم دبي �خلرية 
ح��ي��ث ت��ع��ج��ز �ل��ق��ل��وب و�مل�����ش��اع��ر عن 
�لتعبري عما يجي�س جتاه �شموها من 

حب وتقدير.
�لب�شمات  �ختيار  �أن  �لفال�شي  ولفت 
تقدير�  جاء  �ملميزة  �لع�شر  �لإن�شانية 
لإجناز�ت �أ�شحابها وب�شماتهم �ملوؤثرة 
�لتي �أ�شهمت يف خدمة �لوطن و�إعالء 

ر�يته من خالل ممار�شاتهم �ل�شامية 
تكرميهم  و�أن  �لإن�������ش���اين  �ل��ع��م��ل  يف 
�ليوم وتقديرهم و�جب و�عرت�ف منا 
و�أر�شه  للوطن  وخدمتهم  بف�شلهم 
لهم  وهنيئا  بهم  لنا  فهنيئا  و�أب��ن��ائ��ه 
تكرميهم برعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن 

بن حممد �آل مكتوم.
وق���د �شبق مل��وؤ���ش�����ش��ة وط��ن��ي �لإم����ار�ت 
�لإمار�ت  وطني  جائزة  عن  �أعلنت  �أن 
ه��ذ� ما  �شعار  �لإن�����ش��اين حت��ت  للعمل 
ك����ان ي��ح��ب��ه ز�ي�����د ح��ي��ث ع��ق��د �شر�ر 
�لعام لوطني  �ملدير  �لفال�شي  بالهول 
للجائزة  �ل����ع����ام  �لأم�������ني  �لإم����������ار�ت 
موؤمتر� �شحفيا ك�شف فيه عن �أ�شماء 
و�أهد�ف  �لأوىل  �ل���دورة  يف  �لفائزين 

وغايات �جلائزة.
�لإن�شانية  �ل��ب�����ش��م��ات  يخ�س  وف��ي��م��ا 
ل�شركة  �أف���ق  ب�شمة  م��ن��ح  مت  �مل��م��ي��زة 
�أفق �لنجاح و�ل�شهرة  م�شدر لبلوغها 
تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  وج���ي���زة  ف���رتة  خ���الل 
ممثلة مبعايل �لدكتور �شلطان �أحمد 
���ش��ل��ط��ان �جل��اب��ر وزي����ر دول����ة �لع�شو 
ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل م�شدر  ل��ط��اق��ة  �أب���وظ���ب���ي 
قطاع  يف  خ����رب�ت  �جل���اب���ر  مي��ت��ل��ك  �إذ 
و�ملفاو�شات  و�لتكنولوجيا  �لأع��م��ال 
قيادية  ق����در�ت  و���ش��اح��ب  �ل�شيا�شية 
م��ت��م��ي��زة ب��ن��ت ل���ه ول��ل�����ش��رك��ات �لتي 
�لإجناز�ت  من  حافل  �شجل  يرت�أ�شها 
�لأر�س  بطل  ج��ائ��زة  لأجلها  ��شتحق 

من �لأمم �ملتحدة.
وو�شف �جلابر فكرة �جلائزة بالر�ئعة 
و�أنها غري بعيدة عن فكر �لإمار�تيني 
�مل��ح��ب��ني ل��وط��ن��ه��م و���ش��ي��وخ��ه��م ومثل 
ت��ع��زز �حل�����س �لوطني  ه��ك��ذ� ج���و�ئ���ز 
وتفتح �ملو�هب وتبعث على �ملزيد من 

�لعمل و�لإبد�ع لإعالء ر�ية �لدولة.
�أما ب�شمة �أمل فقد ��شتحقتها موؤ�ش�شة 
�لتي  �لعاملية غري �حلكومية  نور دبي 
�لنامية  �ل����دول  يف  ن�����ش��اط��ات��ه��ا  ت��رك��ز 
ب��ق��ر�ر من   2010 ع��ام  �أن�شئت  حيث 
�لق�شاء  ر�شالة  وحتمل  دب��ي  حكومة 
ع���ل���ى م�������ش���ب���ب���ات �ل���ع���م���ى و�لإع�����اق�����ة 
�لب�شرية �ل�شائعة �لتي ميكن عالجها 
مبد�أ:  من  �نطالقا  منها  �لوقاية  �أو 
للجميع �حل��ق يف �لإب�����ش��ار وم��ن حق 

كل فرد �لتمتع بال�شحة.
ت�����ش��ل��م �جل���ائ���زة ع��ي�����ش��ى �مليدور  وق���د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �أم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة نور 
تزرع  ن��ور  موؤ�ش�شة  �أن  �إىل  ولفت  دب��ي 
�لب�شر  فاقدي  لدى  و�لتفاوؤل  �لأم��ل 
ب�شيوخها  �لإم���ار�ت ممثلة  دول��ة  لكن 
ت�����زرع �حلب  �هلل  رع���اه���م  وح��ك��ام��ه��ا 

�لعربية  و�لعطاء وتعزز قيم �لأ�شالة 
لدى جميع �لنا�س ومن كل �لأطياف.

�لهالل  لهيئة  عطاء  ب�شمة  ومنحت 
حمد�ن  �ل�شيخ  ب�شمو  ممثلة  �لأح��م��ر 
�حل��اك��م يف  نهيان ممثل  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لتي  �لهيئة  رئي�س  �لغربية  �ملنطقة 
�ملتو��شل  �ل��ع��ط��اء  م��ن  ع��ق��ود�  ق�شت 
ب��ف�����ش��ل ق���ي���ادة ���ش��م��وه �ل��ر���ش��ي��دة لها 
لنجدة و�إغاثة �ملنكوبني ورعاية �لأيتام 
و�ملعوزين حيث بلغ حجم م�شاعد�تها 

�أكرث من 3 مليار�ت درهم.
�حلفل  يف  �لهالل  هيئة  ممثل  وتقدم 
بجزيل �ل�شكر ملوؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت 
على هذه �للفتة �جلميلة ومتنى دو�م 
�أر���ش��ه��ا و�شعبها  �ل���دول���ة ورخ�����اء  ع���ز 
ورمز  منارة  �لإم���ار�ت  لتبقى  �لطيب 

�لإح�شان و�لرحمة و�حلب.
�أما ب�شمة �إن�شان فقد �أعطيت للفنانة 
�ل�شالم حممد  عبد  �شمية  �لت�شكيلية 
�شعوبات  حت�����دت  �ل���ت���ي  �ل�����زرع�����وين 
و�أر�دت  �جل�����ش��دي��ة  و�إع��اق��ت��ه��ا  �حل��ي��اة 
وطنها  يف  �إن�����ش��ان��ي��ة  ب�����ش��م��ة  لنف�شها 

ت�شتحق كل �لحرت�م و�لتقدير.
ت��ق��دم��ت �شمية  ت��ك��رمي��ه��ا  ومب��ن��ا���ش��ب��ة 
�ل���زرع���وين ب��خ��ال�����س �ل�����ش��ك��ر و�حلب 
وحكامه  و�شيوخه  �لإم����ار�ت  لوطنها 
�لب�شمة  ه���ذه  و�ع��ت��ربت  �هلل  رع��اه��م 
و�شام �شرف على �شدرها منحها �ملزيد 

من �حلما�س و�لطاقة �لإيجابية.
بدور  �ل�شيخة  كلمة  بب�شمة  وف���ازت 
�ملوؤ�ش�س  �ل���ق���ا����ش���م���ي  ����ش���ل���ط���ان  ب���ن���ت 
�لن�شر  ل�����د�ر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل���رئ���ي�������س 
ك��ل��م��ات �حل����ائ����زة ع��ل��ى �ل���ع���دي���د من 
�جلو�ئز �لعاملية و�لأوىل من نوعها يف 
�ملتحدة لتخ�ش�شها  �لعربية  �لإمار�ت 
يف توزيع كتب �لأطفال عالية �جلودة 
�لعربية وخالل فرتة وجيزة  وباللغة 
تاأ�شي�شها حققت جناحا ملحوظا  من 
يف �إ�شد�ر نحو 120 كتابا كما �أ�ش�شت 
�لنا�شرين  ج��م��ع��ي��ة  ب�����دور  �ل�����ش��ي��خ��ة 
وتر�أ�شت   2009 ع���ام  �لإم���ار�ت���ي���ني 

جمل�س �إد�رتها.
عقب  ب�����������دور  �ل���������ش����ي����خ����ة  وق�������ال�������ت 
كلمة  بب�شمة  وت��ك��رمي��ه��ا  �خ��ت��ي��اره��ا 
للعمل  �لم�������ار�ت  وط���ن���ي  ج���ائ���زة  �إن 
روح  ل��ت��ع��زز  ت���اأت���ي  �لن�شاين2013 
و�لإنتماء  و�لإن�شاين  �لوطني  �لعمل 
و�شعارها  و�شعبها  �لإم������ار�ت  لأر�����س 
هذ� ما يحبه ز�يد يجب �أن يبقى دوما 
نهج طريقنا هذ� �ل�شعار �لذي �قرتن 
بقائد �إن�شان كان كل ما يحبه هو خري 
لأبناء  �لو�لد  فكان  و�مل��و�ط��ن  �لوطن 
�لتنموية  مل�شريتهم  و�ل��ق��ائ��د  �أر���ش��ه 

و�لد�عم لنه�شة �لأمة .
و�أ���ش��اف��ت لعل �مل����ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة كان 
لها ق�شط من �لتقدير و�لإهتمام قل 
ب���ني �لأمم ف��ك��ان رح��م��ه �هلل  ن��ظ��ريه 
و�لأدو�ت  �ل�شبل  خمتلف  ل��ه��ا  ي��وف��ر 
�لعو�ئق  ل��ه��ا  ذ�ت��ه��ا وي��ذل��ل  ل��ت��ط��وي��ر 
ت���و�ج���ه حياتها  ق���د  �ل��ت��ي  و�ل��ع��ق��ب��ات 
�لإناث  تعليم  على  فحر�س  �لعملية 
خمتلف  يف  و�إ����ش���ر�ك���ه���ن  وت��دري��ب��ه��ن 
ز�يد  �ل�شيخ  ك��ان  كما  �حلياة  ميادين 
�لعائلة  بن�شيج  خا�شا  �هتماما  ي��ويل 
�لإم���ار�ت���ي���ة وك����ان ي��ح��ر���س ع��ل��ى دور 
�ملر�أة يف بيتها كاأم وزوجة و�إبنة خا�شة 
يف ما يتعلق بالتعليم لإيقانه باأن �لأم 
�ملتعلمة قادرة على بناء جمتمع قوي.

�ل�شيخ  �ل�شيخة بدور لقد كان  وقالت 
بال�شغري  يهتم  ث��ر�ه  �هلل  طيب  ز�ي��د 
و�ل�����ش��ع��ي��ف ب�����ش��ك��ل خ���ا����س م���ن بني 
�أبناء �ملجتمع �لإمار�تي فكان يرى يف 
�لأطفال م�شتقبل �لبالد �لز�هر وكان 
�خلا�شة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  يف  ي���رى 
�ملجتمع حتفيزها  قدر�ت خا�شة على 
�أج��زل رحمه �هلل  و تنميتها ومن هنا 
وتعليمهم  ت��رب��ي��ت��ه��م  ب�����ش��اأن  �ل��ع��ط��اء 
ب�����ش��ك��ل ���ش��ح��ي��ح وق�������ومي وم�����ن هذ� 
وتعليم  لرتبية  د�ئ��م��ا  ن�شعى  �ملنطلق 
و�لدنا  �إي����اه  علمنا  م��ا  ع��ل��ى  �لأج���ي���ال 
�ملجالت ل�شيما  �شتى  ز�ي��د يف  �ل�شيخ 
و�أن نهجه رحمه �هلل كان لنا و�شيبقى 
ن�شري  �هلل  بعون  ونحن  حياة  �أ���ش��ل��وب 

على خطاه .
كتب  ون�����ش��ر  ت��ط��وي��ر  دور  �أن  و�أك�����دت 
بني  و�ل��ع��ل��م  �لثقافة  ون�شر  �لأط��ف��ال 
متمما  ي��اأت��ي  �لإم����ار�ت  م�شتقبل  بناة 
و�أن  ز�ي��د خا�شة  �ل�شيخ  به  �أو�شانا  ملا 
�لأوىل  �ل��ل��ب��ن��ة  ي��ع��د  �لأط���ف���ال  تعليم 
كان  ما  وه��ذ�  ورفعته  �لوطن  بناء  يف 
ي��ح��ب��ه و�ل���دن���ا ز�ي����د وه����ذ� م���ا يحبه 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
�ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
حكام  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�إخ���و�ن���ه  �هلل 
�لإم������������ار�ت. �أم������ا ب�����ش��م��ة �أم������ن فقد 
�شاحي  �ل���ف���ري���ق  م���ع���ايل  ����ش��ت��ح��ق��ه��ا 
خ��ل��ف��ان مت��ي��م �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�شرطة 
دبي �شاحب ق�شة عمل متميز قر�أها 
�لعامل �لعربي و�لغربي ممتنا ومهنئا 
و�لعملية  �لعلمية  وطنه على خرب�ته 
وق����د م��ن��ح �ل����دك����ت����ور�ه �ل��ف��خ��ري��ة يف 
�لأوروب�����ي�����ة  �جل���ام���ع���ة  م����ن   2011
للجمهورية  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات 
حقوق  رع��اي��ة  يف  مل�شاهمته  �لبلغارية 
�لدويل  و�ل��ت��ع��اون  و�لتعليم  �لإن�����ش��ان 
و�لإقليمية  �لوطنية  لأع��م��ال��ه  وك���رم 

وخارج  د�خ���ل  م��ن  �لعمل  يف  وتفانيه 
�لدولة.

خلفان  �شاحي  �لفريق  معايل  وتقدم 
ب��ال�����ش��ك��ر مل��ن��ح��ه ه����ذه �ل��ب�����ش��م��ة ونوه 
بفرد  ترتبط  �لأم��ن ل  ب�شمة  �أن  �إىل 
�لأ�شخا�س  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  و�إمن������ا 
�لعاملني يف  �إ�شارة منه جلهود جميع 
�شرطة دبي �لقائمني على حفظ �أمان 
و��شتقر�ر �لدولة. �أما ب�شمة علم فقد 
منحت للدكتور �أحمد بن عبد �لعزيز 
�إد�رة  ك��ب��ري م��ف��ت��ني وم���دي���ر  �حل�����د�د 
�لإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  ب��د�ئ��رة  �لإف��ت��اء 
و�ل��ع��م��ل �خل���ريي يف دب��ي �مل��ل��م بكافة 
و���ش��ائ��ل �مل��ع��رف��ة �ل�����ش��رع��ي��ة م���ن نحو 
�لقر�آنية  �لن�شو�س  ودلئ���ل  و���ش��رف 
و�حلديث حيث ت�شجل له �لعديد من 
�خلرب�ت و�ل�شهاد�ت �لعلمية و�لعملية 
بالإ�شافة ملنا�شبه �لتي تعك�س �شريته 
�أحمد �حلد�د  �لدكتور  �لطيبة. ور�أى 
يف ن��ف�����ش��ه خ����ادم����ا ل��ل��ع��ل��م و�ل����دي����ن 
م��ن معرفة  �أوت��ي��ه  م��ا  و�أن  �ل�شالمي 
وعلم هو بف�شل �هلل عز وجل وبف�شل 
ب�شيوخها  مم��ث��ل��ة  �لإم��������ار�ت  رع���اي���ة 
وحكامها رعاهم �هلل للعلم بكل �أنو�عه 
�كت�شاب  على  وت�شجيعهم  وجم��الت��ه 
تكرميه  و�إع��ت��رب  بها  و�لتنور  �مل��ع��ارف 
ومقدرة  ج��م��ي��ل��ة  ل��ف��ت��ة  ع��ل��م  بب�شمة 
من وطني �لإمار�ت ومتنى �أن مينحه 
للوطن  �جلميل  رد  على  �ل��ق��درة  �هلل 
لرجل  خري  ب�شمة  و�أعطيت  و�شعبه. 
�لأع���م���ال ع��ب��د �ل�����ش��الم حم��م��د رفيع 
�لأعمال  من  بالعديد  لقيامه  �لرفيع 
�ملجالت  يف  �خل���ريي���ة  و�مل�����ش��اه��م��ات 
�مل�شاجد  وب��ن��اء  و�لتعليمية  �ل�شحية 
د�خ��ل وخ��ارج �لدولة منها بناء مركز 
مل�شت�شفى  �ل��ت��اب��ع  ل��ل�����ش��ك��ري  �ل�����ش��الم 
�لرب�حة عام 1999 ومبنى �لعياد�ت 
�خلارجية قيد �لن�شاء �لتابع مل�شت�شفى 
ر��شد وتقدر تكلفته بنحو 38 مليون 
�ل�شتيعابية  �ل��ط��اق��ة  ي��زي��د  م��ا  دره���م 
مري�س  �أل��ف   200 �إىل  للم�شت�شفى 

�شنويا بدل من 100�ألف مري�س.
�شعادته  مدى  عن  �ل�شالم  عبد  وعرب 
ومفاجاأته ملنحه هذه �لب�شمة و�عترب 
ول  قليال  �حلبيب  لوطنه  ق��دم��ه  م��ا 
�مل��زي��د مبا  �شيفعل  و�أن����ه  ي��ف��ي��ه ح��ق��ه 
ي���رت���ق���ي مب�����ش��ت��وى ع���ط���اء وخ�����ري�ت 

�لمار�ت لأبنائها.
لإيز�بيل  فقد منحت  فكر  ب�شمة  �أم��ا 
مد�ر�س  تاأ�شي�س  يف  �مل�شاهمة  بالهول 
�شل�شلة  وم��وؤ���ش�����ش��ة  �خل��ا���ش��ة  �لحت����اد 
ود�ر   1975 ع��ام  جم���رودي  مكتبات 
لن�شر كتب �لأطفال باللغتني �لعربية 

�ملنطقة  بثقافة  تعنى  و�لإجن��ل��ي��زي��ة 
مهرجان   2008 ع���ام  �أط��ل��ق��ت  ك��م��ا 
طري�ن �لإمار�ت لالآد�ب �أكرب و�أف�شل 
�لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  مهرجان 
و�ملقروءة  �مل��ك��ت��وب��ة  بالكلمة  يحتفي 
ويحت�شن ثقافات وجن�شيات متعددة.

وقالت �إيز�بيل لقد تفاجئت بتكرميي 
لبلدي  وق��دم��ت��ه  فعلته  م��ا  لأن  ه���ذ� 
مل�شتوى  يرتقي  ول  يليق  ل  �لم���ار�ت 
�أفعل  مل  نف�شي  �أع��ت��رب  و�أن���ا  عطائها 
مقارنة  �ل��ت��ك��رمي  ي�شتحق  بعد  �شيئا 
مبا منحتني �إياه �لإمار�ت لذ� ما زلت 

�أنوي تقدمي �لكثري .
�أما ب�شمة وطن فقد كرم بها كل من 
�لوكيل جمال عبد �هلل فرج و�لرقيب 
�أول يو�شف �أحمد ح�شن و�لرقيب علي 
حممد �جلازعي و�لعريف �أول حممد 
حافظ  �أول  و�ل��رق��ي��ب  �ل�����ش��ف��ي  ع��ب��د 
�ل�شمو  �شاحب  �أم���ر  �ل��ذي��ن  �ب��ر�ه��ي��م 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل برتقيتهم 
�لرتبة  �إىل  �حل���ال���ي���ة  رت���ب���ه���م  م����ن 
�لند�ء  لتلبيتهم  تقدير�  تليها  �ل��ت��ي 
�لإن�شاين من �أجل �إنقاذ حياة مري�شة 
فبادرو�  ل��دم  حت��ت��اج  ر����ش��د  م�شفى  يف 
�ملري�شة  حياة  لإنقاذ  بدمهم  بالتربع 
�جلن�س  �أو  �للون  عن  ي�شاألو�  �أن  دون 
�شعب  ع��رف عن  ما  وه��ذ�  �لعقيدة  �أو 

�لإمار�ت �لطيب وقيمه �ل�شامية.
وع���ل���ى �ل����رغ����م م����ن �إق����د�م����ه����م على 
�شكر  �أو  �أج��ر  �نتظار  دون  فعل �خل��ري 
���ش��ع��ادت��ه��م بهذ�  �أن��ه��م ع���ربو� ع��ن  �إل 
�لتكرمي كونه عزز يف نفو�شهم �لولء 
و�حلب لالإمار�ت �لتي حترتم �أبناءها 
وتقيم وزنا لأفعالهم وتوجهو� بال�شكر 
و�لثناء ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد �ل مكتوم رعاه �هلل.
�لإمار�ت  وطني  جلائزة  بالن�شبة  �أم��ا 
�ل�شيخ  �شمو  فريعى  �لإن�شاين  للعمل 
ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د ب����ن ر������ش����د �آل 
�ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ج���ائ���زة وط��ن��ي �لإم������ار�ت 
حتت  ع��ام  كل  وتقام  �لإن�شاين  للعمل 
�إق�����ر�ره م��ن ق��ب��ل �لأمانة  ���ش��ع��ار ي��ت��م 
�لعامة جلائزة وطني �لإمار�ت للعمل 
�لإن�شاين ويتم �لإعالن عنه يف و�شائل 
تعميق  �إىل  �ل�شعار  وي��ه��دف  �لإع����الم 
�أخالقيات  تعزيز  �أو  معينة  ممار�شات 

نبيلة وقيم �شامية.
ثقافة  تعميق  �إىل  �جل���ائ���زة  وت��ه��دف 
�لقيم  وت����ع����زي����ز  و�ل����ث����ن����اء  �ل�������ش���ك���ر 
�لإي���ج���اب���ي���ة يف �مل��ج��ت��م��ع �لإم����ار�ت����ي 
�ل���ع���ط���اء وقيم  وت�����ش��ج��ي��ع م��ن��ظ��وم��ة 
�خلري �مل�شتمدة من �لدين �لإ�شالمي 
تكرمي  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  �حل���ن���ي���ف 
�ل�شخ�شيات �لإن�شانية لتكون منوذجا 

يحتذى يف �لعمل و�لعطاء. 
ومتنح �جلائزة �شنويا يف 19 رم�شان 
متز�منة مع يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين 
وذكرى رحيل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�شاحب  ث�����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
و�لإجناز�ت  متحى  ل  �لتي  �لب�شمات 
�جلائزة  وت��ت�����ش��م��ن  ت��ن�����ش��ى.  ل  �ل��ت��ي 
وطني  ب�شمة  �لأول  �ملحور  حمورين 
�لإم�����������ار�ت �لإن�������ش���ان���ي���ة �ل���ت���ي متنح 

�مل�شتوى  رفيعة  �إم��ار�ت��ي��ة  ل�شخ�شية 
�لعمل  ج��ل��ي��ل��ة يف  �إ���ش��ه��ام��ات  ق��دم��ت 
بالعطاء  حافل  �شجل  ولها  �لإن�شاين 
ويتم �ختيارها من قبل �أمانة �جلائزة 
�شيتم  مقبلة  ���ش��ن��و�ت  ويف  ب��الإج��م��اع 
�خلريية  �ملوؤ�ش�شات  ب��ر�أي  �ل�شتئنا�س 
�جلائزة  وتقوم  �لدولة  يف  و�لإن�شانية 
ب����اإ�����ش����د�ر ك���ت���اب ي���وث���ق ����ش���رية حياة 

وعطاء�ت �ل�شخ�شية �لفائزة.
�لإن�شانية  �لب�شمات  �لثاين:  و�ملحور 
�أم������ن ومتنح  ب�����ش��م��ة  �مل���م���ي���زة وه�����ي 
�أر�شت  وطنية  موؤ�ش�شة  �أو  ل�شخ�شية 
�لأمن و�ل�شتقر�ر و�شاهمت من خالل 
�لق�شايا  خ���دم���ة  يف  �لأم���ن���ي  دوره�����ا 
وطن  وب�شمة  �ل�شامية..  �لإن�شانية 
�أو هيئات يج�شدون  ومتنح لأ�شخا�س 
و�أ�شالة  �أخ���الق���ي���ات  ب�����ش��ل��وك��ي��ات��ه��م 
�ل�شعب �لإمار�تي �لكرمي ويرتجمون 
ن��ه��ج وق��ي��م ح��ك��ام و���ش��ي��وخ �لإم������ار�ت 
باأعمالهم  وي���ك���ر����ش���ون  �هلل  رع���اه���م 
�ل�شور �حل�شارية و�لإن�شانية �مل�شرقة 
وب�شمة  و���ش��ع��ب��ا..  �أر����ش���ا  ل����الإم����ار�ت 
�إن���������ش����ان ومت���ن���ح ل�����ش��خ�����ش��ي��ة حتدت 
�ملعوقات  وق���ه���رت  �حل���ي���اة  ���ش��ع��وب��ات 
وتاأكيد  وج��وده��ا  لإث��ب��ات  منها  �شعيا 
�إن�شانيتها وبناء �إن�شان تفخر �لإمار�ت 
�أو  لأ�شخا�س  ومتنح  �أم��ل  وب�شمة  به 
موؤ�ش�شات ت�شيء درب كل فاقد �أمل يف 
وت�شعى  باإن�شانيته  تليق  كرمية  حياة 
�أن��و�ع �خلدمات  �شتى  لتقدمي  جاهدة 
علم  وب�شمة  �لإن�شانية..  و�مل�شاعد�ت 
�لعلم  قافلة  و���ش��ف��ر�ء  ل���رو�د  وتعطى 
ولناهلي �ملعرفة بكل �أطيافها و�ألو�نها 
ب��ع��ل��وم��ه��م حا�شر  ر����ش���م���و�  ول���ل���ذي���ن 
وب�شمة  �مل�شرق..  �لإم��ار�ت  وم�شتقبل 
�شخ�شية  �أو  موؤ�ش�شة  لكل  �أف��ق ومتنح 
�أف��اق جديدة وحتقيق  �إىل فتح  ت�شعى 
للوطن  وم���ب���ت���ك���رة  ن���وع���ي���ة  ن����ق����الت 
�إقليمي  �شعيد  على  متييزه  يف  ت�شهم 
وع����امل����ي.. وب�����ش��م��ة ف��ك��ر ومت��ن��ح لكل 
منارة علم وفكر �أنارت �لعقول ورفعت 
من �شاأن �ملعرفة وعززت �لدور �لثقايف 
�أكان  �شو�ء  �ملجتمع  وتنمية  نه�شة  يف 
فرد� �أو موؤ�ش�شة.. وب�شمة خري ومتنح 
قدمو�  �ل���ذي���ن  و�لأف���������ر�د  ل��ل��ه��ي��ئ��ات 
�لقلوب  ولأ�شحاب  و�لإح�شان  �خل��ري 
�ملحتاجني  مل�شاعدة  و�ملحبة  �لرحيمة 
ع��ط��اء ومتنح  وب�شمة  ك��ان��و�..  �أي��ن��م��ا 
فاأجزلت  �أعطت  موؤ�ش�شات  �أو  لأف���ر�د 
�ل���ع���ط���اء وك����ان����ت دوم������ا ���ش��ب��اق��ة �إىل 
لأفر�د  ومتنح  كلمة  وب�شمة  �خل��ري.. 
�أو موؤ�ش�شات تبنو� ن�شر �لعلم و�ملعارف 
و�لثقافة  و�ل��ت��األ��ي��ف  �ل��ن�����ش��ر  وت��ع��زي��ز 

مبعناها �ل�شمويل.
�ملدير  �لفال�شي  بالهول  و�أعلن �شر�ر 
�لعام ملوؤ�ش�شة وطني �لإم��ار�ت �لأمني 
للعمل  �لإم���ار�ت  وطني  جلائزة  �لعام 
�لإن�������ش���اين �ط����الق ح��م��ل��ة ع��ي��دي��ة �أم 
�لإم���ار�ت  وطني  �شتقوم  حيث  �خل��ري 
�أطفال  ع��ل��ى  �ل��ع��ي��د  ه���د�ي���ا  ب���ت���وزي���ع 
�ملتعففة  �لأيتام و�لأ�شر  �لإم��ار�ت من 
�لفال�شي  وق���ال  و�مل��ر���ش��ى  و�ل�����ش��و�ب 
نتوج  �أن  و�ج���ب���ن���ا  �خل�����ش��و���س  ب���ه���ذ� 
و�شتقوم  باخلري  �خل��ري  لأم  تكرمينا 
وطني �لإمار�ت بالإعالن عن فعاليات 

هذه �حلملة خالل �لأيام �ملقبلة .

•• دبي-وام:

�لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �لطاير  مطر  �شعادة  �أط��ل��ق 
�لطرق  هيئة  جلائزة  �لثانية  �ل��دورة  �م�س  و�ملو��شالت  �لطرق  لهيئة 
و�ملو��شالت للبحث �لعلمي �لتي تهدف �إىل ت�شجيع �لدر��شات �لبحثية 
يف �لهيئة و�إحياء روح �لتناف�س �لعلمي بني موظفيها و�كت�شاف �ملوظفني 
ل�شقل  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  وت�شجيعهم  بحثية  م���ه���ار�ت  مي��ت��ل��ك��ون  �ل��ذي��ن 
ون�شر  �لهيئة  يف  �لعمل  لتطوير  �لأب��ح��اث  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة  مهار�تهم 
وتعزيز ثقافة �لتفكري �لنقدي و�لتحليلي لدى موظفي �لهيئة. وقال 
�شعادة مطر �لطاير يف ت�شريح له بهذه �ملنا�شبة �إن �جلائزة تاأتي يف �إطار 
جهود �لهيئة لتوفري بيئة حمفزة على �لإبد�ع من خالل تبني و�شائل 
حمفزة وم�شجعة للموظفني على �لإبد�ع وهي تعبري �شادق عن �هتمام 

تلك  لتبني  ملوظفيها  وت�شجعيها  �لعلمي  �لبحث  ثقافة  بدعم  �لهيئة 
�لثقافة خا�شة �ملو�طنني. و�أو�شح �أن �جلائزة تعد و�حدة من �لأن�شطة 
و�لفعاليات �لتي تنظمها �لهيئة يف �إطار بر�جمها �لتثقيفية للموظفني 
�أ�ش�س ومقومات ن�شر ثقافة �لبحث �لعلمي بني موظفي  بهدف توفري 
�ملختلفة  �لعمل  جم���الت  يف  ب��اأب��ح��اث  �لقيام  على  وت�شجيعهم  �لهيئة 
و�خلدمات  و�ملنتجات  و�مل�شاريع  �لعمل  بيئة  وحت�شني  �لهيئة  لتطوير 
على نحو ت�شتفيد منه �إمارة دبي بوجه خا�س ودولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة بوجه عام. و�أ�شاف �لطاير �أن �مل�شاركة يف �جلائزة تقت�شر على 
موظفي �لهيئة وتغطي خمتلف �ملجالت �لإد�رية و�لفنية مع �أف�شلية 
�جلماعي  �ل��ن��ق��ل  ت�شجيع  م��ث��ل  �لتخ�ش�شية  �مل��ج��الت  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز 
و�ل�شتد�مة �لبيئية وميكن �لتقدمي للجائزة من خالل �لأفر�د �أو فريق 
ر�شدت  �لهيئة  �أن  �إىل  و�أ�شار  �أف��ر�د.  �أع�شاوؤه عن ثالثة  يزيد  ل  عمل 

�أف�شل بحث على  �لفائز بجائزة  �لفائزة حيث يح�شل  جو�ئز للبحوث 
20 �ألف درهم و�شهادة تقدير .. فيما يح�شل �لفائز باملركز �لثاين على 
مبلغ 15 �ألف درهم و�شهادة تقدير ويح�شل �حلائز على �ملركز �لثالث 
ك��ان �لبحث  �آلف دره��م و�شهادة تقدير ويف ح��ال   10 على مبلغ ق��درة 
�لرئي�شية  �ملكافاأة  قيمة  توزيع  يتم  فريق عمل  قبل  �لفائز مقدما من 
�إليها مكافاأة ت�شجيعية قيمتها  �أع�شاء �لفريق وي�شاف  بالت�شاوي على 
��شتحد�ث فئة جديدة  باأنه قد مت  �ألفي درهم لكل ع�شو ونوه �لطاير 
قيمتها  وتبلغ  �ملتميز  �لباحث  جائزة  وه��ي  للجائزة  �لثانية  �ل��دورة  يف 
��شتيفائه  حيث  من  بحثه  يف  �ملتميز  للم�شارك  متنح  دره��م  �آلف   10
ملعايري �لبحث �لعلمي وح�شن �ختيار �ملو�شوع و�أ�شلوب �لكتابة و�لعر�س 
�آلف  ثالثة  بو�قع  بحوث   10 لأف�شل  ت�شجيعية  مكافاأة  منح  و�شيتم 
بالأ�شالة  يت�شف  �أن  �مل�شارك  �لبحث  يف  وي�شرتط  م�شارك.  لكل  درهم 

�أفكار� تطويرية وحلول عملية قابلة للتطبيق و�أل يكون  و�أن يت�شمن 
�أو ندوة  �أو مت تقدميه يف موؤمتر  �أي��ة دوري��ة  ن�شره يف  �شبق  �لبحث قد 
فيه  تتوفر  و�أن  �شهادة  �أو  فيه جائزة  �مل�شاركني  �أح��د  �أو  نال �شاحبه  �أو 
�لإمكان  و�أن يتم تدعيمه قدر  �لر�شني  �لعلمي  �لبحث  �أ�ش�س و�شروط 
�أبحاث كحد  للم�شارك تقدمي ثالثة  و�لإح�شائيات. ويحق  باملعلومات 
�أو من خالل  ف��ردي  ب�شكل  للجائزة  �لتقدم  دورة وميكن  كل  �أق�شى يف 
�لأبحاث  وت��ك��ون  �أف���ر�د  ث��الث��ة  �أع�����ش��اوؤه  يتجاوز  ف��ري��ق عمل بحيث ل 
�لفائزة ملك لهيئة �لطرق و�ملو��شالت. و�شيتم تقييم �لأبحاث �مل�شاركة 
من خالل جلنة حتكيم ت�شم �أع�شاء من جامعات وموؤ�ش�شات �أكادميية 
�أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  ومهنيني خمت�شني يف جم��الت وفئات �جلائزة جت��در 
�لدورة �لأويل للجائزة تقدم لها 17 م�شاركة منها 15 م�شاركة فردية 

وم�شاركتني لفرق عمل. 

اإطالق الدورة الثانية جلائزة هيئة الطرق واملوا�شالت للبحث العلمي

هند بنت مكتوم �شخ�شية وطني الإمارات الذهبية للعمل الإن�شاين 2013

•• دبي-وام: 

ن��ظ��م��ت ح��ك��وم��ة دب���ي �ل��ذك��ي��ة لقاء 
توعويا للجهات �حلكومية للتعريف 
�ملعلومات  �أم�����ن  ن���ظ���ام  ب��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
�عتماده  مت  �ل�����ذي  دب����ي  حل��ك��وم��ة 
و�لإجنليزية  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
وي�شتهدف �إد�رة بيئة �أمن �ملعلومات 
من  لها  �شو�بط  وو���ش��ع  �حلكومية 
متكاملة  ��شرت�تيجية  �إيجاد  خالل 
�ملعلومات  لأم���ن  م��وح��دة  و���ش��ي��ا���ش��ة 
�حلكومة  يف  �خل��ا���ش��ة  و�أن��ظ��م��ت��ه��ا 
بيئة  يف  للعمل  وت��ط��وي��ره��ا  �ملحلية 
�ملعلومات  لتخزين  وموثوقة  �آم��ن��ة 
كبري  ع��دد  �للقاء  وح�شر  وحفظها 
�ملعلومات  و�أم����ن  تقنية  ق��ط��اع  م��ن 
و�لفرق �لتي �شتتوىل تطبيق �لنظام 
حيث  �ملحلية  �حلكومية  �جلهات  يف 
مت ت��ق��دمي ت��ف��ا���ش��ي��ل ���ش��ام��ل��ة حول 
�لنظام و�لإر�شاد�ت �ملتعلقة بتطبيقه 
بالتعاون  مت  �ل��ذي  �للقاء  وتركز   ..
�ملعلومات يف حكومة  �أم��ن  مع جلنة 
دبي على �لتعريف مب�شامني �لقر�ر 
2012 �ل�شادر عن  13 ل�شنة  رقم 
�ملجل�س �لتنفيذي يف دبي ب�شاأن �أمن 

�أف�شل  بتبني  و�لقا�شي  �ملعلومات 
�مل��م��ار���ش��ات �ل��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا �حلد 
من �ملخاطر �ملتعلقة بانتهاك �لأمن 
�لأدو�ر  تكامل  �إط���ار  يف  �ملعلوماتي 
بني �جلهات �حلكومية يف �إمارة دبي. 
وتخلل �للقاء تقدمي �شرح تف�شيلي 
و�لفرعية  �لرئي�شة  �ل�شو�بط  ع��ن 
�ملعلومات  �أم������ن  ن���ظ���ام  وم���ك���ون���ات 
12 جم��ال ت�شكل  �ل��ذي يتاألف من 
كل  �ملعلومات  �أم��ن  هيكل  مبجملها 
منها ياأخذ بعني �لعتبار على �لأقل 
يف  �ملتمثلة  �لأ�شا�شية  �مل��ح��اور  �أح���د 
�حلوكمة و�لت�شغيل و�شمان �حلماية 
على م�شتوى �جلهات �حلكومية وفق 
�حل�شور  و�شاهد   . موحدة  معايري 

�لإر�شاد�ت  ت��ن��اول  تقدمييا  ع��ر���ش��ا 
�لنظام  ت��ط��ب��ي��ق  ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��ن��اظ��م��ة 
�مل��ح��دد من  �ل��زم��ن��ي  �شمن �لإط�����ار 
ق��ب��ل جل��ن��ة �أم���ن �مل��ع��ل��وم��ات وكيفية 
�ل���ش��ت��ف��ادة �مل��ث��ل��ى م��ن ن��ظ��ام �لدعم 
�لذكية  دب��ي  حلكومة  �لتابع  �لفني 
�ل�شتف�شار�ت  ت��ل��ق��ي  ي��ت��ي��ح  �ل�����ذي 
باجلهات  �خل��ا���ش��ة  و�لق�����رت�ح�����ات 
يتعلق  م���ا  يف  �مل��ت�����ش��ل��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
بنظام �أمن �ملعلومات لرفع م�شتوى 
ر�شا �مل�شتخدمني. وقال و�شام لوتاه 
�لذكية  دب�����ي  ح���ك���وم���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
�ملعلومات  �أم��ن  جلنة  ع�شو  بالإنابة 
له بهذه  دب��ي يف ت�شريح  يف حكومة 
بخطى  ت�����ش��ري  دب�����ي  �إن  �مل���ن���ا����ش���ب���ة 

ث��اب��ت��ة ن��ح��و �ل���ري���ادة �ل��ع��امل��ي��ة �شمن 
نظام  ي�شهم  حيث  �مل��ع��رف��ة  �قت�شاد 
�لتوجه  �ملعلومات يف دف��ع ه��ذ�  �أم��ن 
بني  �ملعلومات  �أم��ن  ثقافة  لرت�شيخ 
�ملحلية  �حلكومية  �جلهات  �أو���ش��اط 
ب���ذل���ت ج���ه���ود� حثيثة  �ل���ت���ي ط���امل���ا 
وموثوقة  �آمنة  بيئة  توفري  ل�شمان 
�ملتعاملني  معلومات  على  للحفاظ 
 . �حلكومية  �ملعامالت  وخ�شو�شية 
و�أو�شح لوتاه �أن �عتماد نظام موحد 
و�أمنها  �ملعلومات  ��شتد�مة  ل�شمان 
ميثل نقلة نوعية على م�شتوى تلبية 
�حلاجة �مللحة �إىل منهجية متكاملة 
وتخزين  وحت��دي��ث  و�إد�رة  مل��ع��اجل��ة 
�ملعلومات  م��ن  �ل��ه��ائ��ل  �ل��ك��م  ون��ق��ل 

ل��دى �جل��ه��ات �حلكومية  �مل��ت��و�ف��رة 
�لتطور�ت  م�����ش��رية  م���ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
�شمن  دب��ي  تقودها  �لتي  �ملتالحقة 
�لتوجه  تعزيز  م��ع  �ملعرفة  جمتمع 
�حلكومة  م��ت��ط��ل��ب��ات  حت��ق��ي��ق  �إىل 
وتطبيقات  خدمات  بتقدمي  �لذكية 
بالأمان  تت�شم  للمتعاملني  �إبد�عية 
وم����ر�ع����اة �مل��ع��اي��ري �ل��ع��امل��ي��ة. و�أك����د 
متينة  �أر����ش���ي���ة  ي���وف���ر  �ل���ن���ظ���ام  �أن 
لال�شتثمار �لأمثل يف �لبنى �لتحتية 
�ملعلومات  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �مل���ت���ط���ورة 
ل��دع��م روؤي�����ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة يف 
�أف�����ش��ل دول  �إىل م�����ش��اف  �ل��و���ش��ول 
ياأتي   .2021 �لعام  بحلول  �لعامل 
�للقاء�ت  م��ن  �شل�شلة  �شمن  �للقاء 
�لتي ينظمها ق�شم �أمن �ملعلومات يف 
بر�مج  �إط��ار  �لذكية يف  دبي  حكومة 
توعوية منتظمة للجهات �حلكومية 
يف �إمارة دبي لتعريفها بطرق تطبيق 
نظام �أمن �ملعلومات وذلك قبل نهاية 
ه��ذه �جلهات خططها  ت�شليم  ف��رتة 
للجنة �أمن �ملعلومات نهاية �شبتمرب 
�للجنة  ح���ددت���ه���ا  و�ل���ت���ي   2013
�لأول  �ملعلومات  �أم��ن  ملتقى  خ��الل 

�لذي عقد يف �شهر مايو �ملا�شي. 

�شرطة دبي تعتمد �شهادة برنامج و�شائل الإعالم حكومة دبي الذكية تنظم لقاء للجهات احلكومية للتعريف بطرق تطبيق نظام اأمن املعلومات
الجتماعي للجميع اإ�ص اإم فور اإيه لكوادرها 

•• دبي-وام:

تخريج  دب��ي  �شرطة  يف  للتدريب  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  �أع��ل��ن��ت 
�لإعالم  و�شائل  برنامج  يف  �ملر�شحني  م��ن  جمموعة  �أول 
ينفذه  �ل��ذي  �إقليميا  �ي��ه  ف��ور  �م  ����س  �لإجتماعي للجميع 
موؤ�ش�شة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �مل��ه��ن��ي  للتعليم  �ل��وط��ن��ي  �مل��ع��ه��د 
�لتعاون  ملجل�س  �لآيل  �حلا�شب  لقيادة  �لدولية  �لرخ�شة 
�خلليجي. وتعترب هذه �ملجموعة وقو�مها 25 من كو�در 
�لتي  �مل��ج��م��وع��ات  م��ن  �شل�شلة  �شمن  �لأوىل  دب��ي  �شرطة 

�شتتو�يل تباعا بعد عيد �لفطر �ملبارك.
وق����ال �مل��ت��ح��دث �ل��ر���ش��م��ي ب�������الإد�رة �ل��ع��ام��ة ل��ل��ت��دري��ب يف 
���ش��رط��ة دب���ي �إن ه���ذ� �حل����دث ي��دع��م ر���ش��ال��ة ���ش��رط��ة دبي 
�لرتكيز  خالل  من  �لوظيفي  هيكلها  تنمية  �إىل  �لر�مية 
م�شري�  �ملهني  �لأد�ء  وتطوير  �لكفاءة  م�شتويات  رفع  على 
و�ملعرفة  �مل���ه���ار�ت  �ل��ع��ام��ل��ني  �إك�����ش��اب  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  �أن  �إىل 
�لتي  �لتطور�ت  مو�كبة  من  متكينهم  يف  ي�شهم  �ل��الزم��ة 
�أهمية  �إىل  تظهر على �شاحة تكنولوجيا �ملعلومات. ولفت 
�إط��ار دعم توجيهات حكومة  ياأتي  �لذي يف  هذ� �لربنامج 
دعم  �إىل  تهدف  �لتي  �لرقمية  �لتطبيقات  با�شتخد�م  دبي 
�إ�شرت�تيجية موحدة نحو حتقيق برنامج �حلكومة �لذكية 
و�أعرب عن فخره كوننا �ملجموعة �لأوىل �لتي ت�شارك بهذه 
�لور�شة من بني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي ونوؤمن باأن 
برنامج �ل�شهاد�ت �إ�شافة جيدة �إىل ر�شالتنا يف �شرطة دبي 

�إز�ء  كاملة  م�شوؤولياته  لتحمل  توجيه طاقمنا  من خالل 
�لعامل  جم��الت  يف  وب��الخ�����س  �ملجتمع  وحت�شني  حماية 

�للكرتوين.
�لرخ�شة  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  ع��زو  جميل  ق��ال  من جانبه 
�لذكية  �لأج���ه���زة  �إىل  �مل��ق��ي��د  �ل��و���ش��ول غ��ري  �ن  �ل��دول��ي��ة 
و�لت�شالت �ملفتوحة من قبل �أطفالنا مع عامل �لإنرتنت 
لرفع  �شعينا  ويف  م�شى  وقت  �أي  من  �أ�شهل  �أ�شبح  باأكمله 
مو�قع  ملختلف  و�لآم��ن  �مل�شوؤول  �ل�شتخد�م  ح��ول  �لوعي 
مبادرة  موؤ�ش�شتنا  �أط��ل��ق��ت  �لجتماعية  �لع���الم  و���ش��ائ��ل 
جديدة تهدف �إىل �لعمل مع جميع �جلهات �ملعنية يف �إنفاذ 
�لقانون و�لتعليم يف �ملنطقة للو�شول �إىل عامة �جلمهور 
و�ن ت��ط��وي��ر م���ه���ار�ت �ل��ق��وى �ل��ع��ام��ل��ة ل���دى ���ش��رط��ة دبي 
�لطريق  �لجتماعية ميهد  �لعالم  و�شائل  حول مو�شوع 
يف  معا  �مل�شاركة  ميكننا  حيث  وثيق  ب�شكل  معا  �لعمل  �إىل 
�ملد�ر�س لي�س فقط بني  �ملعرفة و�ليقظة يف  رفع م�شتوى 
�لآب��اء و�لأم��ه��ات و�ملعلمني من  �أي�شا بني  �لأط��ف��ال ولكن 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ه��دي  ن��اج��ي  �ل��دك��ت��ور  �أو���ش��ح  ناحيته 
للمعهد �لوطني للتعليم �ملهني �أن �لهدف من �لربنامج هو 
دعم �لعاملني ب�شرطة دبي ومتكينهم من �إكت�شاب �ملعرفة 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  تقنيات  ل���ش��ت��خ��د�م  �لعملية  و�مل���ه���ار�ت 
�لجتماعي و�أمن �ملعلومات وتطبيقها على عملهم ما يعزز 
ب�شكل كبري �شبل �حلفاظ على �أعلى م�شتويات �لأد�ء �ملهني 

�لتي ت�شتهر بها �شرطة دبي.
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العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
    اعالن بالن�سر 

تقرر يف �ل�شتئناف  رقم )2013/407 ( �ملنظورة �مام جلنة ف�س  لقد 
�مل��ن��ازع��ات �لي��ج��اري��ة و�مل��رف��وع��ة ع��ل��ى �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه��م/ ���ش��رك��ة �ملجر 
�شركة  للتجارة-  �لعديل  للتجارة-  بو�شت  �شركة  ذ.م.م-  للبال�شتيك 
وقد  ن�شر�  �عالنهم  للتنجيد  �مل��روج  ذ.م.م-  �لتجارية  �لزعابي  خلفان 
حتدد لنظر �ل�شتئناف جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2013/9/17 يف متام 
�ل�شاعة 06.00 م�شاء مبقر �للجنة �لكائن مبع�شكر �آل نهيان وذلك على 

نفقة �مل�شتاأنف/ �حمد عبد�هلل �حمد عبد�لو�حد �ل�شحي.

جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
    اعالن بالن�سر 

�مام  �ملنظورة  �يجار�ت   )  2013/1948( رقم  �ل�شتئناف   يف  تقرر  لقد 
�لر�بعة و�ملرفوعة  �للجنة  �بوظبي(  �ملنازعات �ليجارية )  جلنة ف�س 
من �ملدعى/ �شامل �شعيد �جلابري وذلك �عالن �ملدعى عليها/ �لف�شول 
�لعامة ذ.م.م وميثلها 1- �حمد �شيف �خل�شر�ين  �جلميلة للمقاولت 
�ل�شتئناف  لنظر  حت��دد  وق��د  ن�شر�  زيتوين  نايف  جهاد   -2 �ملن�شوري 
�ل�شاعة 06.00 م�شاء  �مل��و�ف��ق  2013/9/15 يف مت��ام  ي��وم �لح��د  جل�شة 

مبقر �للجنة وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.

جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لق�شية رقم )2012/1522( �يجار�ت �ملنظورة �مام جلنة 
من  و�ملرفوعة  �لثانية  �للجنة  )�بوظبي(  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س  
�مل��دع��ى عليه: جمعة  �مل��دع��ى: حممد ها�شم �جل��اب��ري وذل��ك لع��الن 
ن�����ش��ر�  وق���د حت���دد لنظر  �ل��ت��ق��ري��ر(  )ب����ورود  �لقبي�شي  حم��م��د جمعة 
 06.00 �ل�شاعة  يف   2013/9/17 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  �ل��دع��وى 
�آل نهيان خلف  م�شاء يف مقر �للجنة ) �شارع �لدفاع- منطقة مع�شكر 

�شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون �لجتماعية( وذلك على  �شاحب �لعالقة.

جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

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

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/979  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعى/ بنك �لحتاد �لوطني �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: عبد�لرحمن �شيف 
�شحة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شويهي  �خل�شر  �شيف  عبد�لرحمن 
�ملطلوب   %12 بو�قع  قانونية  فائدة  درهم   1.648.713.97 مببلغ  �حلق  وثبوت  حجز 
�عالنه/ عبد�لرحمن �شيف عبد�لرحمن �شيف �خل�شر �ل�شويهي �جلن�شية: �لمار�ت  
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�لحد �ملو�فق 2013/10/6 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
�يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك 

على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/29
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1919  جت كل- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت    �جلن�شية:  ذ.م.م   �لبناء  ملو�د  �لهند�شية  �ل�شركة  مدعى/ 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ملهريي  �شركة 
مالية 157483 درهم + 12% فائدة قانونية + تعوي�س  �ملطلوب �عالنه/ �شركة �ملهريي 
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر)بال�شحيفة( حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/25 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/30
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/453  مد جز- م ر- ب - اأظ

مدعى/ حممد �حمد �لع�شيب �جلن�شية: �شوريا مدعي عليه: �مين حممد 
�حل�شيني �جلن�شية: م�شر  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 13.550 درهم   
بالن�شر  عنو�نه:  م�شر   �جلن�شية:  �حل�شيني  حممد  �مين  �عالنه/  �ملطلوب 
�لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/9/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  بد�ئرة 
بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/31
قلم ا ملحكمة املدنية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/797  جت جز-   م  ت-ب-اأ ظ 

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعى/ موؤ�ش�شة �لعال لالعمال �حلديدية و�لملنيوم بوكالة حممد �شاهني �جلن�شية: 
�ملعدنية  لالن�شاء�ت  هيليكون  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لطوخي 
و�ملقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 34093.90 
�لعامة  و�ملقاولت  �ملعدنية  لالن�شاء�ت  هيليكون  �شركة  �عالنه/  �ملطلوب  درهم 
عليها  �ملدعى  ليكون  �لدعوى  �شكل  بالن�شر)وبت�شحيح  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
هيليكون لالن�شاء�ت �ملعدنية( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/18 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/30
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/440 ت  عام -م ر- ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/عزيز خان لل �شيد �جلن�شية: باك�شتان �ملنفذ �شده : حممد 
�ف�شل  حممد  �عالنه:  �ملطلوب  باك�شتان   �جلن�شية:  ��شحاق  حممد  �ف�شل 
�لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  باك�شتان   �جلن�شية:  ��شحاق  حممد 
مد   2013/132 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
جز- م ر- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/23 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  -�بوظبي 

�ل�شند �عاله،   تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/903 ت  جتر -م ر- ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/فهد �شالح �شادي �جلن�شية: �لهند  �ملنفذ �شده : �شركة ركن 
ركن  �شركة  �عالنه:   �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لبناء  ملو�د  �لو�دي 
�ن طالب  بالن�شر مبا  �لمار�ت  عنو�نه:  ذ.م.م �جلن�شية:  �لبناء  ملو�د  �لو�دي 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1506 
 2013/9/29 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ت-  م  جز-  جت 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  -�بوظبي  �لتنفيذ 

لتنفيذ �ل�شند �عاله،   تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1171 ت  جتر -م ر- ت- اأظ(
ذ.م.م  و�مليكانيكية  �لكهربائية  �لجهزة  لتجارة  �جليدة  �لقوة  �لتنفيذ/�شركة  طالب 
و�ل�شيانة  للمقاولت  �خل�شر�ء  �ملبادىء  �شركة   : �شده  �ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: �شركة �ملبادىء �خل�شر�ء للمقاولت 
�لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�شيانة 
م  جز-  جت   2012/944 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/25 موعد� لنظر طلب 
�لكائنة  �لتنفيذ -�بوظبي  باد�رة  �لد�ئرة �لوىل  �مام  �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله،   تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/369 جتاري جزئي  

�لعنو�ن  �حل�شرمي    باكرمان  حممد  عمر  حممد  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
هذه  عليك  حكمت  قد  2013/6/27م  �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر 
فار�س   مفرو�شات   / ل�شالح  �عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �حلكمة 
بان  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �حل�����ش��وري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل: 
يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 57.000 درهم ) �شبعة وخم�شون �لف درهم( 
و�لزمته كذلك بامل�شاريف.  .�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 
2013/7/30  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                      
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/734 جتاري جزئي  

بالن�شر  �لعنو�ن  ذ.م.م  �لعامة  للنقليات  للمقاولت  بركود�  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/7/29م  �مل��و�ف��ق  ب��ت��اري��خ  �ن��ه  نعلمك 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / موؤ�ش�شة حممد نو�ز لعمال �لبالط 
و�لرخام بالتايل:  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )16.616.00 درهم( �شتة ع�شر �لفا و�شتمائة و�شتة 
�ملحكمة  وختم  بتوقيعي  .�شدر  و�مل�شاريف.    �لر�شوم  وت�شمينها  درهما  ع�شر 
بتاريخ �ملو�فق 2013/7/30  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                          
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/704 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ �لغفلي للمقاولت �لعامة ل�شاحبها/ مبارك �لغفلي    �لعنو�ن 
بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/5/23م قد حكمت عليك هذه �حلكمة 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / �جلبل �لف�شي للنقليات و�ملقاولت 
�لعامة وميثلها/ هارديال �شينغ بالتايل:  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: 
بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )51.246.73 درهم( و�حد 
وخم�شني �لفا ومائتان و�شتة و�ربعون درهما وثالثة و�شبعون فل�شا وت�شيمنها 
�لر�شوم  و�مل�شاريف. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/7/28  
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� 

�مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                          
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
�ىل  /بطلب  القبي�صي    مرزوق  �صعيد  /نهاد  �ملو�طنة  تقدمت 
��شمها  بتغيري  �لتوثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة 

من  )نهاد ( �ىل) نوره( 
 فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
امل�ست�سار/عبدالودود احمد  حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

�لرخ�شة  رقم  )�ــس.ذ.م.م(-  ال�صيارات    لتاأجري  اك�صكلو�صيف  �ل�شركة:  ��شم 
571216 عنو�نها: مكتب رقم )M07( ملك عبد�لقادر عبد�لو�حد �ل�شريف- �ل�شوق 
�لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م  حم��دودة  م�شئولية  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل  �لكبري 
�لتا�شري  بانه قد مت  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  د�ئ��رة  1006801 مبوجب هذ� تعلن 
يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �عاله، وذلك مبوجب �لقر�ر 
حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�ملوثق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر 
�و  �عرت��س  �ي  لديه  من  وعلى   )2013/7/17( بتاريخ    )2013/1/131275( رق��م 
مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف دي��رة- رقة �لبطني حمل 7 
ملك برج �خلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
�مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية    
 )M07( رق��م  وعنو�نها:مكتب  )�ــس.ذ.م.م(  ال�صيارات  لتاأجري  اك�صكلو�صيف 
�ل�شوق �لكبري وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر  �ل�شريف-  ملك عبد�لقادر عبد�لو�حد 
رقم  حت��ت  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن 
)2013/1/131275(. بتاريخ )2013/7/17( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     

يف الدعوى رقم 2013/50 مدين كلي  
 �ملدعي عليهم: 1- ع�شام عبد�هلل �حمد من�شر 2- حممد �حمد �شالح قا�شم �لبتايل 
و�ملرفوعة  �عاله  �ملذكورة  بالق�شية  هند�شي  خبري  �نتد�بنا  مت  �نه  علما  نحيطكم 
�شدكم من قبل عماد فخري �مني �شليب وعليه فانتم مكلفون �و من ميثلكم قانونا 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/8/4 يف متام  �ملقرر عقده يوم �لحد  بح�شور �جتماع �خلربة 
�شارع   �ملرور مع  �شارع  تقاطع   . بابوظبي-  �لكائن  10.00 م�شاء مبقر مكتب �خلبري 
15 )حممد بن خليفة( بالقرب من مركز  �ل�شرق �لو�شط �لطبي �لتخ�ش�شي- بناية 
)جنم �لمار�ت لل�شتائر( �لطابق )ميز�ن( )�شركة كم كلري( يرجى �حل�شور باملوعد 
و�ملكان �ملحدد  و�ح�شار �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى. لال�شتف�شار �لت�شال ب�  

050-9341478 02-6506918
 خالد علي احلو�سني/ اخلبري املهند�سي املنتدب بالدعوى

اعالن بالن�سر  
  للح�سور امام اخلربة

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/561 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة و�رنر كون�شرت �ك�شن كون�شالتن�س �نك ) فرع 
دبي(   جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ جوهن   كولين�س 
�لدعوى  �أق����ام عليك  ق��د  �جل��رم��ن   �ب��ر�ه��ي��م  ��شماعيل  ع��ل��ي  ومي��ث��ل��ه: 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )34110( 
 342 مبلغ  �ىل  .بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/364 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- ماي�س كر�فت وورك �س .ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�حمد  يو�شف  وميثله:  ����س.ذ.م.م  د�ميوندلي�س  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا 
عبد�هلل عبد�لرحيم   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )37682( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  . وعليه  �ملحكمة  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2011/37 بيع عقار مرهون

�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة و�رنر كون�شرت �ك�شن كون�شالتن�س �نك ) فرع 
��شماعيل  �لتنفيذ/ علي  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  دب���ي(   جمهول حم��ل 
�مل��ذك��ورة �عاله  �ل��دع��وى �لتنفيذية  �أق���ام عليك  �ب��ر�ه��ي��م �جل��رم��ن ق��د 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )34110( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة .بال�شافة �ىل مبلغ 342 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/487 ت  جتر -م ر- ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/�شركة ر�بيد �ك�شي�س ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت    �ملنفذ �شده 
�لمار�ت    �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �ي�شت  رويال  موؤ�ش�شة   :
�ملطلوب �عالنه:   موؤ�ش�شة رويال �ي�شت للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت 
وحدد  ن  ع  ب-  ت-  م  جز-  جت   2012/1063 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/8/27 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
�لكائنة  -�لعني  �لتنفيذ  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله،   تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/73 مدين كلي

�شركة  -ملالكتها  بنما  �جنبية-  �بوظبي- فرع  �شيمل  �شركة  �ملحكوم عليه/  �ىل 
قد  2013/7/22م  �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ن��ه  نعلمك  ن�شر�    �لعنو�ن:  �خلليج  �شيمل 
حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / �شركة 
م�شندم للمعد�ت �لكهربائية ذ.م.م بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: 
بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ  245.095 درهم ) مائتان وخم�شة 
بو�قع 9% حت�شب  �لتاخريية  و�لفائدة  وت�شعون درهما(  �لفا وخم�شة  و�ربعون 
على ��شا�س �ملبلغ �ملق�شي به من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية و�لزمت �ملدعى عليها 
بامل�شروفات ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. .�شدر بتوقيعي وختم 

�ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/7/30  
القا�سي 
امين عبدالرحمن       

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/37 بيع عقار مرهون
مو�شوع �لق�شية: طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن عقار رقم 504 مبنطقة 
�ملنفذ �شده /1- كوربريت �شينغ �شربو�ل  برج خليفة بدبي   �ملطلوب �عالنه 
جمهول حمل �لقامة- مو�شوع �لعالن: نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم 
رقم 198-  �لر���س  �شكنية- قطعة  �شقة  ن��وع:  �لعقار  �خلا�شة وهي عبارة عن 
�لكائن يف : �شارع �ل�شيخ ز�يد - ��شم �ملبنى: ريحان 1- رقم �لعقار : 504 حتت 
يد د�ئرة �لر��شي و�لمالك وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )1.336.075.06 

درهم( وذلك للعلم ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/313 تنفيذ �سرعي

�ىل �ملنفذ �شده/1- ماريا فيدروفا جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
نا�شر  ح�شن  مع�شومة  ومي��ث��ل��ه:  �شيتي  ��شلم  ب��الل  حممد  �لتنفيذ/ 
لتنفيذ  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام��ت  ق��د  �ل�شايغ 
�حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/678 �حو�ل نف�س م�شلمني ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره)1061 درهم ( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف من تاريخ 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  منطوق.  وفق  �حلكم  وتنفيذ  �ل�شتحقاق 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
خدمات الحوال ال�سخ�سية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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جمل�ص رم�شان عجمان يناق�ص اأثر التقنية على العالقات الأ�شرية

�شرطة راأ�ص اخليمة تبحث مع �شركائها احلد من اجلرائم القت�شادية 

غياب ال�شهود يوؤجل النظر يف حماولة �شرقة البنك براأ�ص اخليمة اقت�شادية راأ�ص اخليمة تختتم م�شروع يوم زايد الإن�شاين 

الدفاع املدين براأ�ص اخليمة مينع حريقًا يف طراد ال�شيد

�شرطة عجمان تطلق موقعها الإلكرتوين على الهواتف الذكية

•• عجمان ـ الفجر: 

�أكد �مل�شاركون يف �ملجل�س �لرم�شاين 
�لذي حمل �شعار �أثر �لتقنية �حلديثة 
على �لعالقات �لأ�شرية ، على �شرورة 
�لرقابة  وت�شديد  �ل�شرة  دور  تفعيل 
�حلديثة،  �لتقنيات  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ل��ى 
�لتو��شل و�حل���و�ر مع  ق��ن��و�ت  وف��ت��ح 
ك��ل �ف����ر�د �ل����ش���رة مل��و�ج��ه��ة خماطر 

�لتقنية و��شتعمالتها �ل�شلبية.
�لرم�شاين  �ملجل�س  خالل  ذلك  جاء 
�ل��������ذي ن���ظ���م���ت���ه �لم������ان������ة �ل���ع���ام���ة 
�م�س،وذلك  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
عجمان..  رم�����ش��ان  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
ت��ق��وى و�مي�����ان ب��ال��ت��ع��اون م���ع وز�رة 

�ل�شوؤون �لجتماعية.

موزة  �أد�رتها  �لتي  �جلل�شة،  وتناولت 
�لتنمية  �د�رة  مدير  نائب  �لعامري 
�لجتماعية  �ل�شوؤون  بوز�رة  �ل�شرية 
�لتقنية  �أث����ر  �أه��م��ه��ا  ع���دة حم����اور   ،
�حل���دي���ث���ة ع��ل��ى �ل���ت���الح���م �لأ����ش���ري 
ودورها يف كيفية �لتعامل مع �لتقنيات 
�إيجاد  مع  �إيجابية  ب�شورة  �حلديثة 
�أفر�دها،  حلماية  �لبديلة  �لو�شائل 
�لناحية  �ل��ت��ق��ن��ي��ة م��ن  ���ش��ل��ب��ي��ات  م��ن 

�لنف�شية و�لدينية و�لجتماعية.
�شرورة  على  �لعامري  م��وزة  و�ك��دت 
ت��ق��وي��ة �جل���ان���ب �لإمي������اين و�ل�����و�زع 
�ل��دي��ن��ي، �ملتمثل يف �خل���وف م��ن �هلل 
�لد�خلي،  �ل�شمري  و�ملر�قبة، وتربية 
وتركيز �لأزو�ج على حماية �لأطفال 
�لتقنية  لو�شائل  �ل�شارة  �لآث���ار  م��ن 

�حل���دي���ث���ة يف �ل���ط���ف���ول���ة �مل���ب���ك���رة ، 
�لرتبية  وق���ل���ة  �لأ������ش�����رة،  ك��ت�����ش��اه��ل 

�لإميانية، و�لرفقة �ل�شيئة.
ريا�س  �ل����دك����ت����ور  �����ش���ت���ع���ر����س  ك���م���ا 
علوم  ق�شم  رئي�س  مهدي  عبد�لقادر 
�حلا�شوب بكلية تكنولوجيا �ملعلومات 
�لثورة  من  جو�نب  عجمان،  بجامعة 
�لتى يعي�شها �لعامل �ملعا�شر  �لتقنية 
�لثورة  ل��ه��ذه  �لإي��ج��اب��ي��ة  و�ل��ن��ق��اط 
منجزها  خ����الل  م���ن  �مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، 
�ملميز ، و�لذي ��شتطاع تغيري �لكثري 
�ىل  م�شري�  �لب�شر،  حياة  طبيعة  من 
�أبرز �لتحديات �لتي تو�جهها �لأ�شرة 
يف ظل ت�شارع �لنمو �لرقمي و�جتياح 
، وطالب ب�شرورة  �لتقنية للمجتمع 
بتنظيم  ي���ق���وم  �أ�����ش����ري  ن���ظ���ام  خ��ل��ق 

من  ق��در  وفر�س  �لتقنية،  ��شتخد�م 
من  �ل�شتفادة  على  ت�شاعد  �لرقابة 
�لآثار �لإيجابية لتلك �لتقنية كزيادة 
يف  معلومات  على  ��حل�����ش��ول  ف��ر���س 

خمتلف �ملجالت، وتنمية �ملهار�ت.
من جهتها دعت �ل�شتاذة جناة عقيل 
�جلاحظ  م���در����ش���ة  م���دي���ر  ع���ب���د�هلل 
تت�شمن  �أن  �����ش����رورة  �إىل  ب����دب����ي، 
م���ن���اه���ج �ل��ت��ع��ل��ي��م م���و����ش���وع���ات عن 
�أمناط �لتن�شئة �لجتماعية �ل�شليمة 
مع  و�ل��ر����ش��د  �ل�شليم  �لتعامل  وع��ن 
و�شائل �لتقنية �حلديثة وذلك للحد 
ل��ه��ا وتعظيم  �ل�����ش��ال��ب��ة  �لآث�������ار  م���ن 
�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �إي��ج��اب��ي��ات��ه��ا، و�كدت 
بدياًل  �أ�شبح  �لنرتنت  ��شتخد�م  �ن 
ل��ل��ت��ف��اع��ل �لج��ت��م��اع��ي �ل�����ش��ح��ي مع 

�ل�شتخد�م  و�أن  و�لأق��������ارب  �له�����ل 
�ملفرط للتقنية عزز �لرغبة للوحدة 
و�ل�شباب  �مل��ر�ه��ق��ني  ل���دى  و�ل��ع��زل��ة 
و�لنمو  �لتفاعل  فر�س  من  قلل  مما 
و�أ�شبحت  و�لن��ف��ع��ايل  �لج��ت��م��اع��ي 
للهروب  مدعاة  �لتكنولوجيا  و�شائل 
من �لتعامل �ملبا�شر و�إقامة �لعالقات 
�لج��ت��م��اع��ي��ة ب��ادع��اء �لن�����ش��غ��ال بها، 
ون����درة  �ل���ع���الق���ات  ه����ذه  و�إن ���ش��ع��ف 
�لقيام بالزيار�ت �لجتماعية ي�شعف 
�ل��ت��ح��اور وت��ب��ادل �خل���رب�ت و�مل�شاعر 
�لكرتونية  ب��ر���ش��ائ��ل  و����ش��ت��ب��د�ل��ه��ا 

ق�شرية.
�أما عن تاأثري هذه �لو�شائل �حلديثة 
تقنيات  �أن   ، �أك�����دت  �لأط����ف����ال  ع��ل��ى 
�أوجدت جياًل من  �لت�شال �حلديثة 

�لأط���ف���ال ي��ع��اين م��ن �ل��وح��دة وعدم 
�لقدرة علي تكوين �شد�قات.

�حلل  �أن  �إىل  �ملرزوقي  جناة  و��شارت 
��شتخد�م  يف  �ل�����ت�����و�زن  �ح�������د�ث  يف 
وتقنني  �ل���ش��رة  �ف����ر�د  م��ن  �لتقنية 

�ل�شلطة  وفر�س  ��شتخد�مها  �وق��ات 
�ل�شلبي  �ل���ش��ت��خ��د�م  ملنع  �لبيتوتية 
ي��ج��ب ع��ل��ى �لأب و�لأم  ل��ه��ا، ول��ذل��ك 
تلك  ي�������دور يف  م�����ا  ع���ل���ى  �لط���������الع 
لي�شتطيعو�  وم��و�ك��ب��ت��ه��ا  �ل��و���ش��ائ��ل 

وما  �لأب��ن��اء  يفعل  م��ا  ب��ذل��ك معرفة 
ت�شم تلك �لو�شائل ، و�شع �لكمبيوتر 
�أو �لتلفاز يف مكان مفتوح حتى تكون 
عن  ب��ع��ي��د�ً  طبيعية  ب�����ش��ورة  �ملتابعة 

�لتل�ش�س �أو �لتفتي�س .

•• راأ�س اخليمة – الفجر :

�لد�خلية  وز�رة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة  ���ش��م��ن 
�أمنا  �ل���ع���امل  �أك����رث دول  �أح����د  جل��ع��ل �لم������ار�ت 
و�شالمة ، و�نطالقا من �لإميان �لر��شخ باأهمية 
دور �ل�����ش��رك��اء �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني �خل��ارج��ي��ني يف 
�هلل  عبد  �لعقيد  ت��ر�أ���س  �لأم��ن��ي،  �لعمل  تطوير 
و�ملباحث  �ل��ت��ح��ري��ات  �إد�رة  م��دي��ر  منخ�س  علي 
�ملقدم  بح�شور  �خليمة  ر�أ���س  ب�شرطة  �جلنائية 
�ملنظمة  �جل��ر�ئ��م  ق�شم  رئ��ي�����س  �لفي�شل  خ��ال��د 
ومب�����ش��ارك��ة ع���دد م���ن م�����در�ء �ل���دو�ئ���ر �ملحلية 
�لأول  �لتن�شيقي  �لإجتماع  بالإمارة،  و�لإحتادية 

للتباحث حول منع �جلر�ئم �لإقت�شادية .
�ل��ع��ق��ي��د عبد�هلل  رح����ب  �لإج���ت���م���اع  ب���د�ي���ة  ويف 
جهودهم  على  مثنياً  �حل�شور  بجميع  منخ�س 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  م��ع  �ل��ف��ع��ال  وتعاونهم  �ل��ك��ب��رية 
من  �مل��ي��ادي��ن  خمتلف  يف  �خليمة  ر�أ����س  ل�شرطة 
بعيد�ً  �آم��ن وم�شتقر  �إىل جمتمع  �لو�شول  �أج��ل 
تهدد  �لتي  �خلاطئة  و�ل�شلوكيات  �جل��ر�ئ��م  عن 
يعترب  �لذي  �لقت�شاد  و�أف��ر�ده ل�شيما  �ملجتمع 
�لأمني  �ل��دور  �أهمية  �أك��د  ، كما  �لفقري  �لعمود 
ل���الإب���ق���اء ع��ل��ى م���ع���دلت �جل���رمي���ة ع��ن��د �أدن����ى 
�مل�شتويات وذلك لن يتحقق �إل من خالل تبادل 
�خل���رب�ت و�ل���زي���ار�ت ب��ني ك��اف��ة �جل��ه��ات �ملعنية 

للو�شول �إىل �لأهد�ف �ملرجّوة .
د�ئرة   ، �لقت�شاد  وز�رة  �لج��ت��م��اع  يف  و���ش��ارك��ت 
�لبلدية ، د�ئرة �جلمارك ، و�لد�ئرة �لإقت�شادية، 
ر�أ�س  ���ش��رط��ة  لإد�ر�ت  مم��ث��ل��ني  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�جلر�ئم  م��ن  للحد  �جل��ه��ود  لتن�شيق   ، �خليمة 
�إجر�ء�ت  على  �لإط���الع  خ��الل  من  �لإقت�شادية 
ع��ل��ى ح����دة وكيفية  ك���ل ج��ه��ة  و�خ��ت�����ش��ا���ش��ات 
لإخر�ج  �جل��ه��ود  م��ع  وبلورتها  منها  �لإ���ش��ت��ف��ادة 
ع��م��ل �أم��ن��ي مي��ت��از ب��ال��دق��ة و�جل�����ودة يف كيفية 

حماربة �جلر�ئم �لإقت�شادية .
�جلنائية  و�ملباحث  �لتحريات  �إد�رة  مدير  وقال 
�مل�شاركني يف �لجتماع  �ن  ر�أ�س �خليمة  ب�شرطة 

خدمة  يف  ت�شب  مهمة  ومقرتحات  �آر�ء  قدمو� 
�جلهود �لهادفة للحد من تلك �جلر�ئم، مبدياً 
�شرعة  يف  �ملخت�شة  �لأم��ن��ي��ة  �جل��ه��ات  ����ش��ت��ع��د�د 
لتوفري  ذلك  حيال  �ملطلوبة  بالإجر�ء�ت  �لقيام 
�أق�����ش��ى ���ش��ب��ل �ل���ر�ح���ة و�لط��م��ئ��ن��ان ل��ك��ل �أف����ر�د 
�مل��ج��ت��م��ع و�حل���د م��ن وق���وع �مل�����ش��ك��الت و�رتكاب 
من  �لكبري  و�لتفاعل  بالتعاون  و�أ�شاد  �جلر�ئم. 
عليها  �ملتفق  �لآليات  تطبيق  جانب �حل�شور يف 
�إىل  م�����ش��ري�ً  و�أف�����ر�ده،  �ملجتمع  حماية  ل�شمان 
و�لإبالغ  �لأمنية  �جل��ه��ات  م��ع  �لتعاون  ���ش��رورة 
عن �أي ت�شرفات �أو �شلوكيات غريبة �أو م�شكوك 

فيها من جانب �جلمهور .

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

�ختتمت د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف ر�أ�س �خليمة م�شروعها يوم ز�يد للعمل 
�لتابع لهيئة �لرحمة لالأعمال �خلريية  �لزكاة  �ملتمثل يف �شندوق  �خلريي و 
زكاتك.. طهارة  بعنو�ن  ��شبوعني يف  ملدة  ��شتمر  �ل��ذي  و  �ملا�شي  �لأح��د  م�شاء 
�أن  بالوكالة  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  مدير  �لطنيجي  �أحمد  وق��ال  ومن��اء. 
م��ب��ادرة زك��ات��ك.. طهارة ومن��اء �إح��دى م��ب��ادر�ت �ل��د�ئ��رة خ��الل �شهر رم�شان 
�ل��دول��ة �ل�شيخ  �ق��ت��د�ًء مبوؤ�ش�س  �مل��ب��ارك لإح��ي��اء �لعمل �خل��ريي و �لن�����ش��اين 
تاريخ  �عتماد  يف  �حلكومة  لتوجهات  جت�شيد�ً  و  �هلل  رحمه  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
�أطلقت عدد�ً  �ل��د�ئ��رة  �ن   : وت��اب��ع  �لإن�����ش��اين.   للعمل  ز�ي��د  ي��وم  19 رم�شان 
و  �لن�شاين  �لعمل  لإب��ر�ز قيمة  �لف�شيل  �ل�شهر  �ملبادر�ت �خلريية خالل  من 
�خلريي، كان �أولها مبادرة زكاتك.. طهارة ومناء بالتعاون مع جمعية �لرحمة 
لالأعمال �خلريية بهدف ت�شليط �ل�شوء على �أهمية زكاة �ملال، حيث خ�ش�شت 
�شندوق جلمع زكاة �ملال يف كل من مقر �لد�ئرة و يف غرفة جتارة و �شناعة يف 
ر�أ�س �خليمة و يف �لإد�رة �لعامة لالإقامة و �شوؤون �لأجانب يف ر�أ�س �خليمة و 
مت ت�شليم �ملبالغ �ملودعة يف �ل�شندوق �إىل �جلمعية بح�شور �ل�شيد �شامل ح�شن 

�لنعيمي رئي�س ق�شم �مل�شاعد�ت �لن�شانية و رئي�س ق�شم �مل�شاريع بالإنابة. 
جدير بالذكر �أن �لد�ئرة �أقامت حما�شرتني للموظفني و�ملر�جعني عن ف�شل 
�شهر رم�شان بالتعاون مع �لهيئة �لعامة لالأوقاف و �ل�شوؤون �لإ�شالمية بر�أ�س 
�خليمة و �شاركت يف م�شروع �إفطار �شائم مع هيئة �لأعمال �خلريية بالتز�من 

مع ذكرى وفاة �ل�شيخ ز�يد.

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

�أم�س   ، جل�شتها  يف  �خليمة  ر�أ���س  جنايات  حمكمة  �أرج���اأت 
ب��رئ��ا���ش��ة �ل��ق��ا���ش��ي �ل��دك��ت��ور حم��م��د �خل��اط��ري وع�شوية 
�لقا�شي عارف �حلميد�ن و �لقا�شي حممد �ل�شحي �لنظر 
يف ق�شية حماولة �شرقة يف �أحد بنوك ر�أ�س �خليمة حيث 
�جلن�شية  من  عنا�شرها  جميع  ع�شابة  �ىل  �لتهام  يوجه 
�ل�����ش��ه��ود عن  �لأف��ري��ق��ي��ة �ىل م��وع��د لح���ق نتيجة غ��ي��اب 
�جلل�شة. ويف مار�س �ملا�شي حاول �أفر�د �لع�شابة وعددهم 
�لأثيوبية  �جلن�شية  م��ن  �م����ر�أة  بينهم  �أ���ش��خ��ا���س  خم�شة 
من  دره���م  �أل���ف   20 على  يحتوي  كي�س  على  �ل���ش��ت��ي��الء 
�ل��ع��م��الت �مل��ع��دن��ي��ة، ك���ان ب��ح��وزة م��وظ��ف��ة ت��ع��م��ل يف �أحد 

مالية  مبالغ  على  يحتوي  �لكي�س  �أن  منهم  ظنا  �لبنوك، 
للبنك  �لرئي�شي  �ملكتب  من  �ملوظفة  خ��روج  ول��دى  كبرية 
حتى و�شولها �إىل �ملكتب �لفرعي يف �شارع �لوكالت قامو� 
�لكي�س  عن  با�شتماتة  د�فعت  �ملوظفة  �ن  بيد  مبهاجمتها 
حتى �شقط منها وتبعرثت �لعمالت �ملعدنية على �لأر�س 
منطقة  باجتاه  �شيارة  يف  هروبهم  و�أثناء  �لنتباه  �أث��ار  ما 
���ش��ح��ر�وي��ة �رت��ك��ب��و� ح��ادث��ا م��روري��ا م��ا �ث���ار �ن��ت��ب��اه �ملارة 

فالحقهم �أحد �ملو�طنني و�شخ�س �خر عربي �جلن�شية.
ولدى �لقب�س عليهم تبني �أن �ثنني من �ملتهمني قدما �إىل 
�لدولة بتاأ�شرية �شياحية، يف حني �أن �ملتهمني �لثالثة كانت 
لديهم �إقامات يف �لدولة، ويعمل �أحدهم حار�شاً خا�شاً يف 

�إحدى �ملوؤ�ش�شات .

•• راأ�س اخليمة – الفجر:  

مت���ك���ن رج������ال �ل����دف����اع �مل������دين يف 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة م���ن �خ���م���اد حريق 

�أثناء  لل�شيد  بغتة يف ط��ر�د  �ندلع 
عمليات �شيانة كانت تتم بو��شطة 
�للحام ما �أ�شفر عن �إ�شابة عاملني 
�ملقدم  وق���ال   . ب�شيطة  ب��اإ���ش��اب��ات 
ق�شم  رئي�س  �لكيبايل  عبيد  جمعة 
�ملدين  �ل��دف��اع  �إد�رة  يف  �لعمليات 
�لدفاع  �د�رة  �أن  �خل��ي��م��ة  ب���ر�أ����س 
�ث��ر ورود  ب��احل��ادث  �مل���دين علمت 
�ل��ع��م��ل��ي��ات يفيد  ب���الغ �ىل غ��رف��ة 
�ل�شيد  طر�د  يف  �حلريق  با�شتعال 

كان متوقفا خارج �ملياه .
وتابع : كما هي �حل��ال د�ئما فقد 
ه��رع��ت ع��ل��ى �ل��ف��ور ف��رق��ة �طفاء 
جم���ه���زة ب���الل���ي���ات و�مل����ع����د�ت من 

�حلادث  م��ك��ان  �ىل  �لد�رة  م��رك��ز 
وج��ي��زة جنحت  ف��رتة  ويف غ�شون 
�ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �ل���ن���ري�ن �لتي  يف 
�لطر�د  ���ش��ط��ح  يف  ت�����ش��ت��ع��ل  ك���ان���ت 
�م���ت���د�ده لبقية  وب��ال��ت��ايل م��ن��ع��ت 
�أج�������ز�ء �ل����ط����ر�د وب���ال���ت���ز�م���ن مع 
ذلك مت تقدمي �ل�شعافات �لأولية 
لعاملني تعر�شا ل�شابات �شطحية 
وبح�شب  �حلريق.  نتيجة  ب�شيطة 
من  م��اح��دث  ف��ان  نف�شه  �لكيبايل 
����ش��ت��ع��ال �حل���ري���ق ب��ال��ط��ر�د يعود 
�م���ا نتيجة  �أح���د �لح��ت��م��ال��ني  �ىل 
�للحام  عملية  �أثناء  �ل�شرر  تطاير 

�أو حدوث متا�س كهربائي .

•• دبي-وام: 

ز�ر وفد من برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان �إد�رة �لإ�شر�ف �لهند�شي مبوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
لالإ�شكان يف مقرها �جلديد مبنطقة �أم رمول �طلع �لوفد خالل �لزيارة على عدد من �آليات 
�شري �لعمل �ملعمول بها يف ق�شم �لرقابة �لهند�شية حر�شا من �ملوؤ�ش�شة على تبادل �خلرب�ت 
و�ملعرفة حول �أف�شل �ملمار�شات يف جمال �لهند�شة وخدمة �ملتعاملني كان يف ��شتقبال �لوفد 
من جانب �ملوؤ�ش�شة عبد�هلل �ل�شحي مدير �إد�رة �لإ�شر�ف �لهند�شي ومن�شور �شلطان رئي�س 
�إ�شر�ف �شيانة و�إ�شافات ومن  ق�شم �لرقابة �لهند�شية باملوؤ�ش�شة و�شعود �لعبدويل مهند�س 
�ل�شيخ  برنامج  يف  �مل�شاريع  تنفيذ  ق�شم  رئي�س  �لعو�شي  �أحمد  من  كل  �لز�ئر  �لوفد  جانب 
مهند�س  �لعو�شي  ونا�شر  و�لدفعات  �ملتابعة  ق�شم  رئي�س  �لزرعوين  و�حمد  لالإ�شكان  ز�ي��د 
�ملوؤ�ش�شة  �لزيارة جزء من �لتفاقية �مل�شرتكة �ملوقعة بني  �إن  �ل�شحي  تنفيذ م�شاريع. وقال 

و�لربنامج حول �لطالع على �ف�شل �لتجارب وتبادل �خلرب�ت وتعزيز �لتعاون و��شتطالع 
�ملبادر�ت �لتطويرية �لتي تخدم �ملو�طن يف توفري �لبيئة و�مل�شكن �ملنا�شب �جتماعيا و�شحيا. 
�آلية عمل �شري ق�شم  من جانبه قدم من�شور عبد�لكرمي �شلطان للوفد �لز�ئر �شرحا حول 
حتويل  يف  كبري�  �شوطا  قطع  �ل��ذي  �لبناء  قرو�س  م�شاريع  متابعة  يف  �لهند�شية  �لرقابة 
�أغلب معامالته للنظام �للكرتوين �شمن �ملرحلة �لأوىل ليتمكن �لعميل من متابعة جميع 
م�شاريع قرو�س �لبناء �خلا�شة به �لكرتونيا على مد�ر 24 �شاعة وذلك عرب برنامج متطور 
�لعو�شي  �حمد  �شلط  جهته  من  باملرونة.  يت�شم  �ل��ذي  �لقرو�س  دفعات  متابعة  يف  وخا�س 
�ملعتمدة  �ملنهجية  �ل�شوء على  ز�يد لالإ�شكان  �ل�شيخ  �مل�شاريع يف برنامج  رئي�س ق�شم تنفيذ 
يف �لربنامج و�ملتعلقة مبجال �لهند�شة وخدمة �ملتعاملني وعر�س �أوجه �لتعاون �مل�شرتك يف 
هذ� �ملجال مع موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لالإ�شكان معترب� �أن متيز �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي يعتمد على 

�لتخطيط �لناجح و�ملنهجية �لو��شحة يف و�شع �خلطط و�لتنفيذ. 

وفد من زايد لالإ�شكان يزور موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالإ�شكان 
•• اأبوظبي-وام:

بادر جمل�س تنمية �ملنطقة �لغربية بتوزيع وجبات �لإفطار 
ع��ل��ى �مل���ز�رع���ني يف م��دي��ن��ة غ��ي��اث��ي ب��ال��غ��رب��ي��ة ح��ر���ش��ا منه 
مببد�أ  �لتز�مه  �إط��ار  ويف  �لجتماعي  �لتكافل  تعزيز  على 
بتوزيع  �ملجل�س  موظفو  و���ش��ارك  �ملجتمعية.  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
بالقرب  �لتي تقع  �مل�شاجد  �لعمال وذلك يف  �لوجبات على 
غياثي  بني  �لو��شل  �ل�شريع  و�لطريق  غياثي  م��ز�رع  من 
ومدينة ز�يد و مز�رع �جلمال ومر�كز �لت�شوق �لو�قعة يف 
جتهيز  ومت  �لإفطار.  قبيل  �لعمال  يزورها  و�لتي  �ملنطقة 
�لتن�شيق  ومت  �لغربية  �ملنطقة  �أه���ايل  قبل  م��ن  �ل��وج��ب��ات 

وجبة   250 ي��ق��ارب  م��ا  لتجهيز  �ملنطقة  ن�شاء  بع�س  م��ع 
غذ�ئية. وذكر �شعادة حممد حمد بن عز�ن �ملزروعي وكيل 
ديو�ن ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية بالإنابة مدير عام 
�ملنطقة  تنمية  جمل�س  �أن  �لغربية  �ملنطقة  تنمية  جمل�س 
�لغربية يحر�س على �لتو��شل مع خمتلف �شر�ئح �ملجتمع 
يف �لغربية �ل�شكان و رجال �لأعمال و �لطالب و �ملز�رعني 
م�شرية  لدعم  جهدهم  ق�شارى  يبذلون  كونهم  �لعمال  و 
يف  باإ�شتمر�ر  ن�شعى  �شعادته  و�أ���ش��اف  �ملنطقة.  يف  �لتطور 
�لجتماعي  و�ل��ت��و����ش��ل  �ل��ت��ع��اون  روح  تعزيز  �إىل  �ملجل�س 
رم�شان  �شهر  ويعد  �لغربية  وقاطني  �أه��ايل  بني  �ل��ه��ادف 

�لف�شيل فر�شة مميزة لتحقيق هذه �لغاية.

جمل�ص تنمية املنطقة الغربية يوزع وجبات اإفطار يف مدينة غياثي

•• عجمان ـ الفجر :

�أطلق �لعميد علي عبد�هلل بن علو�ن 
عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي 
�لإلكرتوين  عجمان  �شرطة  موقع 
على �لهو�تف �لذكية وذلك متا�شياً 
�لدولة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت���وج���ه  م���ع 
�أطلقها  �لتي  �لذكية  �حلكومة  نحو 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�شيخ  �ل��ع��م��ي��د  ب��ح�����ش��ور  وذل�����ك   ،
نائب  �لنعيمي  عبد�هلل  بن  �شلطان 
�شيبان  حممد  و�ملقدم  �لعام  �لقائد 
�خلدمات  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ����ش���وي���د�ن 
و�لنقيب  و�لت�شالت  �لإلكرتونية 
فرع  �بر�هيم �حلمادي مدير  خليل 

�خلدمات �لإلكرتونية.
وقام �شعادة قائد عام �شرطة عجمان 
با�شتعر��س �ملوقع �لإلكرتوين عرب 
�ل�شكل  ت�شفح  حيث  �لذكي  �لهاتف 

�جلديد خلدمات �جلمهور و�ل�شركاء 
و�مل�����وظ�����ف�����ني وج�����دي�����د �خل����دم����ات 
�ل��ذك��ي��ة م��ث��ل خ��دم��ة �ل��ت��و����ش��ل مع 
�حلالة  بحث  طلبات   ، �لعام  �لقائد 
�لإقامة وطلبات  ، جتديد  �جلنائية 
�لفقد�ن ، طلبات �لتوظيف وخدمة 
�إم��ارة عجمان  �لبث �حلي لطرقات 
�لقانونية  �ل���ش��ت�����ش��ار�ت  وخ��دم��ة   ،
�لتوجه  �جل����م����ه����ور  مت���ك���ن  �ل����ت����ي 
�لقانونية  و��شتف�شار�تهم  باأ�شئلتهم 
�ملوؤ�ش�شة  ن���زلء  منتجات  وخ��دم��ة   ،
�ملعرو�شة  و�لإ���ش��الح��ي��ة  �لعقابية 
للبيع ، وخدمة �ختبار�ت �لإر�شاد�ت 
للح�شول  ل��ل��م��ت��ق��دم��ني  �مل����روري����ة 
مر�عاة  مت  كما  ق��ي��ادة  رخ�شة  على 
باإ�شافة  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوى 

خا�شية تعدد �لألو�ن.
على  �لتعرف  �لذكي  �لهاتف  ويتيح 
للمر�كز  �خل���دم���ة  م���ر�ك���ز  م���و�ق���ع 
�إىل  بالإ�شافة  جغر�فياً  �ل�شرطية 
و�ملعامالت  ب��الإج��ر�ء�ت  كامل  دليل 

�ل�����ش��رط��ي��ة. و�أ�����ش����اف م���دي���ر فرع 
�خل���دم���ات �لإل��ك��رتون��ي��ة �ن���ه ميكن 
على  �جلديد  بال�شكل  �ملوقع  ت�شفح 
و�لأجهزة  �لذكية  �لهو�تف  �أج��ه��زة 
على  �ل��دخ��ول  ط��ري��ق  ع��ن  �للوحية 
عجمان  ل�شرطة  �لإلكرتوين  �ملوقع 
www .ajmanpolice .
����ش���رط���ةع���ج���م���ان. �أو   gov.ae

�مار�ت.
و�أو����ش���ح �ل��ع��م��ي��د ع��ل��ي ع��ب��د�هلل بن 
�شرطة عجمان  باأن  �لنعيمي  علو�ن 
كافة خدماتها  حر�شت على توفري 
بحيث  �ل����ذك����ي����ة  �ل����ه����و�ت����ف  ع���ل���ى 
من  �لإ���ش��ت��ف��ادة  �جل��م��ه��ور  ي�شتطيع 
ب��ط��ري��ق��ة مب�شطة  �خل���دم���ات  ه���ذه 
وتلبي  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ر����ش���ا  وحت���ق���ق 
مايفوق توقعاتهم ، كما متكنهم من 
�لإطالع على �خلدمات �لإلكرتونية 
من  معامالتهم  وت��ق��دمي  لل�شرطة 
و�آر�ئهم  �شكاويهم  و�إي�شال  خاللها 

و�قرت�حاتهم �أينما كانو�.

اعالن تغيري ا�سم
�ن����������ا، �������ش������ود� ه�����ري�����ه�����ار�ن 
وحتمل  �جل��ن�����ش��ي��ة  ه��ن��دي��ة 
ج��������و�ز ����ش���ف���ر ه����ن����دي رق���م 
�شادر   )J1494550(
م��ن ك��و���ش��ني  - ق��د �عتنقت 
�ل�شالم  - ومت تغيري ��شمي 
م���ن ����ش���ود� ه���ري���ه���ار�ن  �ىل 

مرمي حممد  وهذ� للعلم.

يعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 53998 
 با�شم : م . بورمنال للحلويات و�ملك�شر�ت  

وعنو�نه: دبي حمل ملك عقار�ت �لفرد�ن - بر  دبي- �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2005/5/12 و�مل�شجلة حتت رقم : )51185(  

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف :  / 200 وحتى تاريخ  / / 200

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  1  اغ�سط�ض 2013 العدد 10859

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

�ملودعة حتت رقم:179006       بتاريخ :2012/9/6 م
تاريخ �يد�ع �لولوية:2012/9/6

با�شم:ب�شبو�شه للحلويات
وعنو�نه:�ل�شارقة - خورفكان .   

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات/�ملنتجات:
كعك ، ب�شكويت ، حلويات ، فطري .

�لو�قعة بالفئة:30
و�شف �لعالمة:مربع برتقايل تو�شطه حرف B باللغة �لجنليزية و ب باللغة �لعربية .

�ل�ش��رت�طات: . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  1  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10859

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �شهيل �حمد 
باك�شتان   - ����ش���دي���ق���ي   
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية  
  )5466602( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

050/4454184

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و/ حممد نور  فقد  
جمال  ن��ور  حممد  حممد 
�جلن�شية   ب��ن��غ��الدي�����س   -
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
)583550(  من يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6178855

فقدان جواز �سفرت
ر�شيل  �مل��دع��و/  حممد  فقد 
بنغالدي�س   - مياه  �شيكاندر 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
يجده  م���ن    )220695(
�قرب  �ىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ب���رج���اء 
�ل�شفارة  �و  ���ش��رط��ة  م���رك���ز 

بنغالدي�س م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
ماري�ش�شا  �مل���دع���و/  ف��ق��د  
ناميبيا   - ج�����روب�����ل�����ر    
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية  
  )208324( رق�����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

050/6001669

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل�����دع�����و/ م���ب���ارك 
�ح��م��د ح��اج��ي ع���ل���ي       - 
�جلن�شية   �ل�����������ش�����وم�����ال 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
يجده  م��ن    )30177(
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/5343212
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العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 306 /2012 عقاري كلي                        
حمل  جمهول  ذ.م.م    ���س  �لريا�شية  دب��ي  عليه/1-مدينة  �مل��دع��ى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / ناديجد� غريغور ييفنا   قد �قام عليك �لدعوى 
�مل��دع��ى عليه  �ل����ز�م  م��ع  خ��ب��ري هند�شي  بتعيني  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س 
فانت  ل��ذ�   ch1B.8 بالقاعة  ���س   11.00 �ل�شاعة   2013/8/1 �مل��و�ف��ق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/418 تنفيذ �سرعي
�لقامة  حمل  جمهول  �شيد  حممد  �شمري  �حمد  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
عليك  �أق��ام��ت  ق��د  �جل��ي��ار   �شامي  �لتنفيذ/ مني حممد  �ن طالب  مب��ا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله لتنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
2012/879 �حو�ل نف�س م�شلمني ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره)349577 
درهم ( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
من تاريخ �ل�شتحقاق   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن. 
ادارة الحوال ال�سخ�سية    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1736   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

- �ملنذر �ليه: �شركة روبا�شت للمقاولت  - قطعة رقم 597-4862 )جمهول حمل �لقامة( 
�ل�شو�غل   من  خاليا  للمنذرة  وت�شليمه  �مل��اأج��ور  �خ��الء  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  تنذر  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
و�ل�شاغلني و�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتها و�لبالغ 6.419.783.79 درهم ) �شتة ماليني و�ربعمائة 
وت�شعة ع�شر �لفا و�شبعمائة وثالثة وثمانون درهم وت�شعة و�شبعون فل�شا فقط(  بال�شافة �ىل 
غر�مة تاخريية مبعدل2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر �لفائدة �ملحدد من قبل �لبنك �ملركزي 
بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ��شتحقاق �ملبالغ وحتى تاريخ �ل�شد�د �لفعلي من قبلكم مع 
خالل  �ملبكر  �لتفاقية  �نهاء  ج��ر�ء  من  �ملنذر  يتكبدها  �لتي  �خل�شائر  عن  بالتعوي�س  �لز�مكم 
�لر�شوم  كافة  وحتميلكم  للق�شاء  �للجوء  �ىل  �آ�شفني  �شن�شطر  و�ل  �لن��ذ�ر  تاريخ  من  يوم   30

و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1735   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

- �ملنذر �ليه: �شركة روبا�شت لال�شتثمار  - قطعة رقم 597-219 )جمهول حمل �لقامة( 
�ل�شو�غل   من  خاليا  للمنذرة  وت�شليمه  �مل��اأج��ور  �خ��الء  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  تنذر  �مل��ن��ذرة  ف��ان 
وثالثمائة  مليون   ( درهم   1.320.220.67 و�لبالغ  ذمتها  يف  �ملرت�شد  �ملبلغ  و�شد�د  و�ل�شاغلني 
وع�شرون �لفا ومئتان وع�شرون درهم و�شبعة و�شتون فل�شا  فقط(  بال�شافة �ىل غر�مة تاخريية 
دبي  بامارة  �ملركزي  �لبنك  قبل  من  �ملحدد  �لفائدة  �شعر  متو�شط  على  تزيد  �شنويا  مبعدل%2 
�لز�مكم  مع  قبلكم  من  �لفعلي  �ل�شد�د  تاريخ  وحتى  �ملبالغ  ��شتحقاق  تاريخ  من  ح�شابها  ويتم 
بالتعوي�س عن �خل�شائر �لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء �نهاء �لتفاقية �ملبكر خالل 30 يوم من 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  كافة  وحتميلكم  للق�شاء  �للجوء  �ىل  �آ�شفني  �شن�شطر  و�ل  �لن��ذ�ر  تاريخ 

�لق�شائية عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1734   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

- �ملنذر �ليه: �شركة زد كليم لال�شتثمار�ت �ملحدودة �نك  - قطعة رقم 598-1080 )جمهول حمل 
�لقامة(  فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها ب�شرورة ت�شحيح �لخالل من جانب �ملنذر �ليها ببنود 
عقد �ليجار رقم ) ع/ط/ع( و�ملتعلقة بالبناء على �ملاأجور خالل �ملدة �ملمنوحة بالعقد بال�شافة 
وثالثة  ماليني  ثمانية   ( دره��م   8.133.392.03 و�ل��ب��ال��غ  ذمتها  يف  �ملرت�شد  �ملبلغ  ���ش��د�د  �ىل 
للمنذرة  �ليها  �ملنذر  بذمة  �مل�شتحقة  فقط(  دره��م  وت�شعون  و�ث��ن��ان  وثالثمائة  �لفا  وث��الث��ون 
مقابل بدل �ليجار ور�شوم �خلدمة وذلك يف غ�شون 30 يوم من تاريخ ��شتالمكم هذ� �لخطار 
و�مل�شاريف  �لر�شوم  كافة  �ملاأجور وحتميلكم  و�خالء  للق�شاء  �للجوء  �ىل  �آ�شفني  �شن�شطر  و�ل 

�لق�شائية عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/1127 تنفيذ مدين

ن��و�ز حممد �ك��ر�م  جمهول حمل �لقامة  �ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- حممد 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ علي بن ح�شن ل�شالح مكيفات �لهو�ء- وميثلها 
�ل�شيد/ حممد يا�شني وميثله: ر��شد عبد�لرز�ق حممد تهلك    قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )18791( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/662 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �لنجم �لذهبي لالعمال �لكهروميكانيكية   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بالل �لدين دلور ح�شني     قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )15470( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .بال�شافة 
�ىل مبلغ 155 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
مذكرة   اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2013/79  ا�ستئناف تنفيذ جتاري  
�ىل �مل�شتاأنف �شده/1 -غالب ح�شني مزمل  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف /بنك �بوظبي �لتجاري وميثله: عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي 
 2013/24 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  علي   �آل 
�لثنني  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2013/5/26 بتاريخ  جتارية  ��شكالت 
وعليه   ch2D.16 ملو�فق 2013/8/12 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة�
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
مذكرة  اعادة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2013/452  ا�ستئناف مدين    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/1 -مهند عبد�هلل �لربدقاين  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �بوظبي �لتجاري وميثله: عبد�هلل خمي�س غريب 
ب��ال��دع��وى رقم  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م  ��شتاأنف  ق��د  �آل ع��ل��ي   �لناخي 
2012/787 مدين كلي   بتاريخ 2013/5/19 وحددت لها جل�شه يوم �لحد 
وعليه   ch2D.17 ملو�فق 2013/9/22 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة�
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2012/2433 كلي جتاري ال�سارقة  
�ىل �ملدعى عليه:/3- نعيمة ب�شري حيث �ن �ملدعي: �خلليجي فرن�شا ��س �يه  
فيها  ويطالبكم  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليكم  �أقام  قد 
مببلغ )1.678.756.6 درهم( فقط بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
�شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د، وكذلك بال�شافة �ىل 
�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  لذلك يقت�شي ح�شورك �مام هذه 
�ملحكمة يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2013/8/25 وذلك لالجابة 
على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و 
�لدعوى  نظر  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  وكيل عنك يف  �ر�شال  عدم 

يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1751 /2013 عمايل جزئي                          
�ىل �ملدعى عليه/1-طارق عا�شور للخياطة و�لتطريز  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �بر�هيم ليت غالب �شاه   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
وبالر�شوم  ل��ه مبلغ )13500دره�����م(  ت���وؤدي  ب��ان  �مل��دع��ى عليها  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�مل�شاريف . �ل�شكوى رقم )2013/141578(  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذ�  �ل��ق��ا���ش��ي  مبكتب  ���س   8.30 �ل�����ش��اع��ة   2013/8/20 �مل���و�ف���ق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.   
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2660 /2013 عمايل جزئي                          

�شر�كة  )�شابقا(  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  �لر�فدين  عليه/1-��شبال  �ملدعى  �ىل 
لالن�شاء�ت �س.ذ.م.م ) حاليا(  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / ماجني�س 
ك��وم��ار ر�م���ا ك��ان��ت وي�����ش��ك��ر�م   ق��د �ق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )3720 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى 
)2013/148569(. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/8/14 �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8.30
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل.   
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     

   اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2369 /2013 عمايل جزئي                          

�ىل �ملدعى عليه/1-�ورينت �لكرتوميكانيكال �س.ذ.م.م    جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / خور�شيد عامل علي مياه    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  وق��دره��ا)7149دره��م(  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
�ل�شكوى   )2013/145986(  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/8/14 
ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة  �جلل�شة بثالثة 

ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :260/ 2013    
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة /�شمريه غالم نظر �لمار�ت �جلن�شية ترغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها يف / �لبو�دي لتجارة �لزيوت �مل�شتعملة ترخي�س 
�جلن�شية.  �م��ار�ت��ي  ح�شني  حممد  مو�شى  يعقوب  لل�شيد/  وذل��ك   626406 جت��اري 
ل�شنة 1991م  �لقانون �لحت��ادي رقم )22(  3 من  �مل��ادة )16( فقره  لن�س  .وعمال 
يتم  ���ش��وف  و�ن���ه  للعلم  �لع���الن  ه��ذ�  ن�شر  �قت�شى  �ل��ع��دل.  فقد  �لكاتب  ���ش��ان  يف 
فمن  �لع��الن  ه��ذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار  �لج���ر�ء  على  �لت�شديق 
لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل   
دار التنمة القت�سادية  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :261/ 2013    
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة /�شمريه غالم نظر �لم��ار�ت �جلن�شية ترغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها يف / �لمري ملعاجلة وتكرير خملفات �لزيوت 
ذ.م.م ترخي�س جتاري 601855 وذلك لل�شيد يعقوب مو�شى حممد ح�شني �مار�تي 
�جلن�شية   .وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 
و�ن��ه �شوف  للعلم  ن�شر هذ� �لع��الن  �قت�شى  �لعدل.  فقد  �لكاتب  �شان  1991م يف 
يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن 
لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل   
دار التنمة القت�سادية  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/624  جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعى/ عبد�هلل كر�مي �شامل بن عا�شور �ملهري �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي عليه: 
حممد ح�شني حممد ز�يد �لحبابي و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت    مو�شوع �لدعوى: 
مطالبة مالية مببلغ 100000 درهم �ملطلوب �عالنه/  فائده هد�ف عو�س �لحبابي 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر حيث  �لمار�ت   عنو�نه:  �جلن�شية: 
�لدعوى، لذ� فانت  �ملو�فق 2013/9/17 موعد� لنظر  �لثالثاء  �ملحكمة يوم  وحددت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   -
�يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك 

على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/30
قلم املحكمة املدنية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/411  جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
عيد�س  حممد  حمد  �شهيل  عنه/  وكيال  �لر��شدي  عيد�س  حممد  حمد  مدعى/ 
�جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة �لنهر �جلاري للمقاولت �لعامة �جلن�شية: 
 20000 مببلغ  تعوي�س  درهم   45000 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �جلاري  �لنهر  موؤ�ش�شة  �عالنه/   �ملطلوب  درهم   
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  �لتقرير( حيث  بورود  بالن�شر)�خطار  �لمار�ت     عنو�نه: 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/8/04 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني 
�يد�ع  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �لد�ري �شخ�شيا  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/30
قلم املحكمة التجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
 اعالن  حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية  رقم 2013/768     

�ىل �ملدعي عليه: فالح �شامل جوهر �شامل/�لمار�ت   �لعنو�ن: بالن�شر نعلمك 
�ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة يف  بتاريخ 2013/7/25م قد حكمت عليك هذه  �نه 
بالتايل:  �لبناء  مو�د  لتجارة  �لع�شرية  �ملباين  �شركة  ل�شالح/  �عاله  بالرقم 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: وفقا لحكام �ل�شريعة �ل�شالمية �لغر�ء 
و�لقانون - بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة �ل�شيك �شند �لدعوى 
درهم  �لدعوى ومائتي  و�لزمته مب�شاريف  درهم  �شبعة �لف  و�لبالغ قدرها 
�تعاب للمحاماة.   حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 2013/7/25   
القا�سي /حممد كامل اجلندي

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/183م بالن�سر

�ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن:  زرو�ل    عبد�لعزيز  عليه:  �ملدعي  �ىل 
2013/6/24 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ 

حممد �نور مفى مكل�س �لرحمن- بوكالة �ملحامي/ خالد ماجد 
و�لز�مه  �ملوؤجرة  �لعني  من  عليه  �ملدعى  باخالء   : �للجنة  حكمت  �ل�شباب:  فلهذه 
بت�شليمها للمدعي خالية مما ي�شغلها وبان يوؤدي للمدعى �لجرة �مل�شتحقة �عتبار� 
�لف  مقد�رها  �شهرية  �جرة  بو�قع  �لفعلي  �لخالء  تاريخ  وحتى   2012/7/1 من 
�ملاء و�لكهرباء وبامل�شاريف.  يكون  وخم�شمائةدرهم و�لز�مه بتقدمي بر�ءة ذمة من 
�حلكم �ل�شادر من �للجنة نهائيا �ذ� مل تتجاوز قيمة �لدعوى مائة �لف درهم. �شدر 

بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/7/31م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
 يف الدعوى رقم 2011/440  تنفيذ جتاري          

مالكة-  ب�شفتها  �ل�شادق/  توفيق  ريا�س  /لينا  �لتنفيذ  طالب 
موؤ�ش�شة جنارة للتجارة - �ىل �ملنفذ �شده/ �شركة �شباي�س �كزهيبيت 
�جمد  �خلبري  يدعوكم  �لقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  �ركيتاكت�شور 
دبي حل�شور حم�شر �حلجز يف  بقر�ر حماكم  �ملكلف  جمال �خلياط 
�ل�شاعة  بتاريخ 2013/8/14 يف  متام  و�ملقرر  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
8.30 �شباحا وذلك يف دبي- �لقوز 4- بعد �جلر�ن �شتي مول- م�شتودع 
�شركة �حلبتور و�شيتم تنفيذ �حلجز علي �ملوجود�ت يف �ليوم و�ملوعد 

�ملقرر.

اعالن اجتماع خربة
العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     

يف الدعوى رقم 2013/964 ا�صتئناف جتاري
 �مل�شتاأنف �شده/ عبد�لعظيم عبد�لرحمن �لطاهر �لتجاين

 8 �شقة  �لقوة-  �شوبرماركت  بناية  �لحتاد-  جريدة  مقابل  �ملرور-  �شارع   - �بوظبي 
هاتف رقم 0501818854 يرجى  �حل�شور �ىل �جتماع �خلربة �ملقرر مبكتب �خلبري 
�مل�شريف �ملدون �دناه وذلك ظهر يوم �ل�شبت �ملو�فق 2013/8/3 يف متام �ل�شاعة �لثانية 
ع�شر ظهر� وذلك لبيان دفوعكم يف �لدعوى �ملرفوعة عليكم من قبل بنك باركليز. 
كر�ج  مقابل  �مل�شيئة-  �ل�شم�س  بناية  �لقرهود-  �حل�شابات-  لتدقيق  �ملعرفة  بيت 
فاك�س   04-2830100 رقم  هاتف   -112 رقم  مكتب  �لول  �لدور  لل�شيار�ت-  �لطاير  

042833622 هاتف متحرك 0506516092 دبي.
اخلبري امل�سريف/ حممد كامل عريان
قيد رقم 277- بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات

اعالن اجتماع خربة  

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 174002    بتاريخ: 2012/05/23
با�ش��م : رعد رحمة �هلل

وعنو�نه: دبي  �س.ب: 93078    
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أجهزة كهربائية لإجتذ�ب وقتل �حل�شر�ت ، م�شائد ح�شر�ت.
�لو �قعة بالفئة : )21(

و�شف �لعالمة : هي عبارة عن �لكلمات )INSECT-O-CUTOR( باللغة �لالتينية  باللون �لأ�شود 
بخط مميز و جميل كما هو مو�شح بال�شكل �أعاله، وجممل �لعالمة جديد ومبتكر.

�ل�شرت�طات: ل توجد.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
 ق�صــم العالمات التجــارية

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

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�ض  1  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10859

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 174177    بتاريخ: 2012/05/27
با�ش��م : موزوكانو باندى

وعنو�نه: دبي  �س.ب: 93078    
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملن�شوجات ومنتجات �لن�شيج غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �أغطية �لفر��س و �ملو �ئد.
�لو �قعة بالفئة : )24(

و�شف �لعالمة : هي عبارة عن �لكلمة )VASANTHAM( باللغة �لالتينية باللون �لأ�شود ويف �أعلى 
�لكلمة يف �ملنت�شف �حلرف �لالتيني )V( ب�شكل جميل و مميز كما هو مبني يف �ل�شكل وجممل �لعالمة 

مبتكر ومميز.
�ل�شرت�طات: ل توجد.

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

 ق�صــم العالمات التجــارية

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

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�ض  1  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10859

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/06/21   �ملودعة حتت رقم: 175500 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  2011/12/22 

 با�ش��م: نات�شور�ل هيلث لبور�توريز ليمتد 
 وعنو�نه:�شنرت�ل بارك در�يف، هندر�شون، �أوكالند 0610، نيوزيلند� 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
م�شتح�شر�ت �شيدلنية؛ مكمالت حمية ومكمالت غذ�ئية.

 �لو�ق�عة بالفئة:  5 
و�شف �لعالمة:  كتبت �لكلمة "CliniNZ" باأحرف لتينية.

 �ل�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

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

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�ض  1  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10859
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�قليمي  مطار  ق��رب  �نفجار  يف  �خ��ر  و��شيب  كولومبي  جندي  قتل 
�ل��ب��الد يف �ع��ت��د�ء ن�شب �ىل متمردي ف���ارك، وف��ق ما  بجنوب غ��رب 
�علن متحدث با�شم �جلي�س. وقال لوي�س توفار قائد �لقوة �لبحرية 
يف �ملنطقة �ن عبوة نا�شفة �نفجرت قرب مدرج مطار مدينة توماكو 
على �شاحل �ملحيط �لهادىء على بعد 600 كلم من بوغوتا خالل 
مرور دورية ع�شكرية. و��شاف �مل�شوؤول �لع�شكري �ن �لعبوة و�شعت 
 ، نقال  بو��شطة هاتف  �ن��ه مت تفجريها  ويبدو  م��رور �جلنود  ل��دى 
متهما �لقو�ت �مل�شلحة �لثورية يف كولومبيا. ويخو�س متمردو فارك 
منذ �لعام �لفائت مفاو�شات �شالم مع �حلكومة �لكولومبية يف كوبا 
�لنار خ��الل �ملفاو�شات، �لمر  �لتز�م وق��ف لط��الق  و�ق��رتح ه��وؤلء 
�لذي رف�شه �لرئي�س �لكولومبي خو�ن مانويل �شانتو�س �لذي ي�شعى 
�مل�شاور�ت  نهائي. وتو�شلت  �تفاق  �ل�شغط عليهم لنتز�ع  �بقاء  �ىل 
�لتي ت�شت�شيفها هافانا �ىل �تفاق على تنمية �ملناطق �لريفية، ومن 
�برز �ملو��شيع �حل�شا�شة �لتي �شتبحثها: م�شاركة �ملتمردين �ل�شابقني 
يف �حلياة �ل�شيا�شية وتهريب �ملخدر�ت و�لتخلي عن �ل�شالح وحقوق 

�ل�شحايا.

قال حزب �ملعار�شة �لرئي�شي يف كمبوديا �م�س �نه فاز يف �لنتخابات 
�ل��ع��ام��ة �ل��ت��ي �أج��ري��ت يف مطلع �ل���ش��ب��وع مم��ا ي�شعد �خل���الف مع 
�أعلن فوزه ورف�س �لتهامات  �ل��وزر�ء هون �شني �لذي  حزب رئي�س 
بالتالعب يف �لنتائج. وقال مي �شوفان �ملتحدث با�شم حزب �لنقاذ 
من  مقعد�   63 على  ح�شل  حزبه  �ن  �ملعار�س  �لكمبودي  �لوطني 
�ل�شعب  ح�شل  بينما  مقعد�   123 ع��دده��ا  �لبالغ  �ل��ربمل��ان  مقاعد 
�لكمبودي �لذي ينتمي �ليه هون �شني على 60 مقعد� و�عتمد حزب 
�لنقاذ �لوطني على بياناته �خلا�شة. وقال مي �شوفان يف ت�شريحات 
�لقاليم  �أح�شيناها يف  �لتي  �ل���ش��و�ت  وفقا لع��د�د  ه��ذ�  ل��روي��رتز 
قد  �حلكومة  وكانت  و�لتمحي�س.  �لفح�س  يتطلب  وه��ذ�  �ملختلفة 
 68 �أعلنت يوم �لحد �ملا�شي ح�شول حزب �ل�شعب �لكمبودي على 
مقعد� يف تر�جع حاد عن �لعدد �لذي فاز به يف �لنتخابات �ل�شابقة 
 55 �لوطني ح�شل على  �لنقاذ  �ن ح��زب  90 مقعد�. وقالت  وه��و 
�لحد  ي��وم  �لت�شويت  وعملية  �لنتخابية  �حلملة  وج��رت  مقعد�. 
�لتوتر  ي�شوبه  م��از�ل  �لو�شع  لكن  �ل�شلمية  من  كبري  بقدر  �ملا�شي 
يف  و�جل��ي�����س  �ل�شرطة  ق���و�ت  وتنت�شر  �ل�شيا�شية.  �مل��و�ج��ه��ة  ب�شبب 

�ل�شو�رع لكن معظم �ملكاتب و�ملتاجر عادت للعمل كاملعتاد.
و�شحق  �شنة   28 منذ  �ل���وزر�ء  رئا�شة  عاما   60 �شني  ه��ون  ويتوىل 
م��ن �حل��ل��ف��اء د�خل  �شبكة  ي��و���ش��ع  �أخ���ذ  بينما  �مل��ا���ش��ي  �مل��ع��ار���ش��ة يف 
�حلكومة و�جلي�س. وقد �ختفى عن �لن�شار منذ �لحد �ملا�شي ومل 

يدل بتعليق حول �لنتخابات.

�لرو�شي  �لتلفزيون  بثها  مقابلة  يف  �م�س  �شنودن  �دو�رد  و�ل��د  ن�شح 
�ل�شابق  �مل�شت�شار  ه��ذ�  ز�ل  م��ا  حيث  رو���ش��ي��ا  يف  بالبقاء  �ب��ن��ه  �ل��ع��ام 
لال�شتخبار�ت �لمريكية عالقا يف مطار مو�شكو وطلب �للجوء موقتا 
�ىل رو�شيا وقال لون �شنودن يف مقابلة مع قناة رو�شيا 24 يفرت�س 
�ن يتابعها �بنه كل �شيء على ما ير�م هنا. نحن نحبك و�شنلتقي من 

جديد قريبا. لكن قبل كل �شىء �ريد �ن تبقى يف �مان .
لوكالة  �ل�شابق  �مل�شت�شار  حلماية  �مكانيات  متلك  رو�شيا  �ن  ور�أى 
�لمريكية  للحكومة  �شري  برنامج  ك�شف عن  �لذي  �لقومي  �لمن 
ملر�قبة �لت�شالت يف �خلارج و��شاف لون �شنودن لو كنت يف مكانه 
ل�شكرت فنزويال و�لكو�دور وبوليفيا على عرو�شها لكننا ر�أينا ماذ� 

حدث موؤخر� مع طائرة �لرئي�س )�لبوليفي( �يفو مور�لي�س .
طائرته  يف  يقل  مور�لي�س  ب��ان  ��شتبهت  ع��دة  �وروب��ي��ة  دول  وك��ان��ت 
�لقادمة من مو�شكو �شنودن مطلع متوز-يوليو ومل ت�شمح له باملرور 
وقال  فيينا  ��شطر�ري يف  بهبوط  للقيام  ��شطره  �ر��شيها مما  فق 
�شنودن �عتقد �ن رو�شيا لديها �لنية و�لمكانية حلماية �بني. لو كنت 

يف مكانه لبقيت يف رو�شيا .

عوا�صم

بوغوتا

مو�ضكو

فنومبينه

دعوى �شد وزارة الدفاع 
الربيطانية بتهمة الإهمال

•• لندن-يو بي اأي:

حّركت عائلة جندي بريطاين ُقتل يف �لعر�ق مع 5 من زمالئه يف خمفر 
لل�شرطة قرب مدينة �لب�شرة عام 2003، دعوى ق�شائية �شد وز�رة �لدفاع 
يف بالدها بتهمة �لإهمال. وقالت �شبكة �شكاي نيوز �م�س �إن �لق�شية، �لتي 
�أن  وميكن  �آ�شتون،  ر��شل  �لعريف  عائلة  حركتها  نوعها،  من  �لأوىل  ُتعد 

تكّلف وز�رة �لدفاع �لربيطانية �أكرث من 250 �ألف جنيه ��شرتليني.
�ملحكمة  ��شدرته  تاريخياً  حكماً  تلت  �لق�شائية  �لدعوى  �أن  �إىل  و��شارت 
�لعليا يف لندن �ل�شهر �ملا�شي، و�عترب باأن �جلنود �لربيطانيني �مل�شاركني 
وو�جب  �لإن�����ش��ان  حقوق  ق��و�ن��ني  تغطيهم  �أجنبية  �أر�����س  على  �حل��رب  يف 
�لرعاية. و��شافت �شكاي �أن عائلة �لعريف �آ�شتون، �لذي خدم يف �ل�شرطة 
�لع�شكرية �مللكية �لربيطانية يف �لعر�ق، تدعي يف �لدعوى �لق�شائية باأن 
�لقادة �لع�شكريني مل يتخذو� تد�بري معقولة للحفاظ على �شالمة �بنها 
�إىل قرية معادية بالقرب من مدينة  5 حني ذهبو� يف مهمة  �ل�  وزمالئه 
�ملحليني  �ل�شكان  م��ن  �مل��ئ��ات  ق��ام  حيث   ،2003 متوز-يوليو  يف  �لب�شرة 
�لقادة  تتهم  �آ���ش��ت��ون،  �لعريف  عائلة  �إن  وق��ال��ت  وح�شية.  ب�شورة  بقتلهم 
لتمكني  �لكافية  �لذخرية  توفري  يف  لف�شلهم  بالإهمال  �أي�شاً  �لع�شكريني 
�بنها وزمالئه من �لدفاع عن �أنف�شهم حني تعر�شو� للهجوم �إثر و�شولهم 
و�أجهزة  مبركبات  وتزويدهم  �لكبري،  �ملجر  قرية  يف  لل�شرطة  مركز  �إىل 
عام  خل�س  حتقيق  وك��ان  �مللكية.  �لع�شكرية  �ل�شرطة  مع  فّعالة  �ت�شالت 
�مللكية  �لع�شكرية  �ل�شرطة  يف   6 �ل�  �لربيطانيني  �جلنود  �أن  �إىل   2006
كانت  ذخريتهم  ب��اأن  �شهاد�ت  �إىل  و��شتمع  م�شروعة،  غري  بطريقة  ُقتلو� 
�أجهزة �لت�شالت لديهم كانت قدمية ومل يكن بحوزتهم  و�أن  قليلة جد�ً 

�أي هاتف يعمل بالقمار �ل�شطناعية حني تعر�شو� للهجوم.

اإعادة انتخاب اأثيل النجيفي حمافظًا لنينوى 

قتلى وجرحى بهجمات متفرقة يف العراق 

كيتا يتقدم بفارق كبري بانتخابات مايل 
•• بامكو-وكاالت:

للدور  ج���زئ���ي���ة  ن���ت���ائ���ج  �أظ�����ه�����رت 
�لأول م��ن �ن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ة يف 
م���ايل ت��ق��دم �مل��ر���ش��ح �إب��ر�ه��ي��م �أبو 
�أ�شبق  وزر�ء  رئي�س  وهو  كيتا،  بكر 
�لذي  �لع�شكري  �لنقالب  عار�س 
��شطر�بات  �أت��ون  �لبالد يف  �أدخ��ل 

وفو�شى �لعام �ملا�شي.
وقال وزير �لد�خلية �ملايل �شينكو 
بت�شريحات  ك��ول��ي��ب��ايل  م��و���ش��ى 
كيتا  �إن  ب��ام��اك��و  يف  لل�شحفيني 
ب��ف��ارق كبري  ي��ت��ق��دم  )68 ع��ام��ا( 
ع���ل���ى م��ن��اف�����ش��ه �ل���رئ���ي�������س وزي����ر 
�شي�شي  �شومايال  �ل�شابق  �ملالية 
�شابق  رئ��ي�����س  وه����و  ع���ام���ا(   63(
ل��ل��م��ف��و���ش��ي��ة ب���ع���د ف�����رز �أ�����ش����و�ت 
�لقرت�ع  يف  م��رة  ثالث  �لناخبني 
�ل��ذي ج��رى �لأح���د �ملا�شي يف كل 

�أنحاء �لبالد.
و�أ�شاف �أنه لن تكون هناك حاجة 
�ملر�شح  تقدم  ��شتمر  �إذ�  ثان  لدور 
�ل�شتة  مناف�شيه  �أق���رب  على  كيتا 
ي���دل ك��ي��ت��ا حتى  و�ل��ع�����ش��ري��ن ومل 
هذه  ن�شر  عقب  بت�شريحات  �لآن 
�لأول��ي��ة م��ن قبل وز�رة  �ل��ب��ي��ان��ات 
�لد�خلية، لكن �لناطق با�شمه قال 
فوز  من  متاأكدون  �إنهم  للجزيرة 
 50% تتجاوز  بن�شبة  مر�شحهم 

من �لأ�شو�ت.
�إجر�ء  م��ق��رر�  ك��ان  �أن���ه  �إىل  ي�شار 

�لإقليمية  �لإد�رة  وزي���������ر  و�أعلن 
�مل�������ش���ارك���ة يف  ن�����ش��������������ب��ة  �إن  �مل������ايل 
�لت�����ي  �ل��رئ��ا���ش��������������������ة  �ن��ت��خ��اب�����������������ات 
كانت  �مل���ا����ش���ي  �لأح�������د  �أج���ري�������ت 

قيا�شية.
�مل�شاركة  ن�شبة  �إن  كوليبايل  وقال 
بلغت %53.5، يف حني �أن ن�شبة 
�مل�شاركة يف �لنتخابات �ل�شابقة مل 

تكن تتعدى 40%.
�خلارج،  يف  �ملاليني  �إىل  وبالن�شبة 
 10% �مل�شاركة  ن�شبة  تتجاوز  مل 

ح�شب �مل�شدر ذ�ته.

�لرئا�شة  لنتخابات  �لثاين  �ل��دور 
يف 11 �أغ�شط�س-�آب �ملقبل ويتوقع 
�لنهائية  �ل��ن��ت��ائ��ج  ع���ن  �لإع������الن 

لالنتخابات �ليوم �أو غد�.
�إنه مل  وقال وزير �لد�خلية �ملايل 
يتم �لإعالن عن �لنتائج �جلزئية 
لأنه مل يتم بعد جمع كل حما�شر 
�لنتخابات  ه����ذه  يف  �ل��ت�����ش��وي��ت 
�أكرث من عام على  تاأتي بعد  �لتي 
�أطاح  �ل���ذي  �لع�شكري  �لن��ق��الب 
بالرئي�س   2012 م��ار���س-�آذ�ر  يف 
و�أف�شح  ت������وري،  ت���وم���اين  �أم�������ادو 

�ملجال ملجموعات م�شلحة ��شتولت 
�أخرجتها  حتى  مايل  �شمايل  على 
مطلع  و�أف��ري��ق��ي��ة  فرن�شية  ق���و�ت 

هذ� �لعام.
و�أث������ار �لإع������الن ع���ن ت��ق��دم كبري 
كيتا  ب��ك��ر  �أب����و  �إب��ر�ه��ي��م  للمر�شح 
�لذين  م���وؤي���دي���ه  ل����دى  �ب��ت��ه��اج��ا 
خرجو� يف �لعا�شمة باماكو، لكنه 
�أغ�شب يف �ملقابل �أن�شار �شومايال 
�أح��د م�شاعديه  ق��ال  �ل��ذي  �شي�شي 
 12% �شملت  �ل��ف��رز  عمليات  �إن 

فقط من �لأ�شو�ت ولي�س ثلثها.

•• �صاو باولو-ا ف ب:

�لرب�زيلية  �ل�شرطة  ��شتخدمت 
�ل���غ�����������������������از �مل�������ش�������������������ي���ل ل���ل���دم���وع 
لتفري�ق  �مل��ط��اط��ي  و�ل��ر���ش��ا���س 
هاجمو�  �شخ�شا  خ��م�����ش��ني  ن��ح��و 
لبيع  و�ش���ركة  م�شرفية  وك��ال��ة 
�شمت  تظاهرة  خ��الل  �ل�شيار�ت 
نحو 300 �شخ�س يف و�شط �شاو 

باولو، بح�شب فر�ن�س بر�س.
�ملو�جهات  �ن  �ل�شرطة  و�و�شحت 
تظاه��������رة  خ�����������������الل  �ن���دل���ع���ت 
�ش�������������او  ح��اك��م  �ش���د  نظ�����مت 
ب��اول��و ج�����ري�ردو �ل��ك��م��ني يف حي 

بينريو�س.
و�ر�د �ملتظاهرون �ظهار ت�شامنهم 
مع رف��اق لهم يف ريو دي جانريو 

تظاهرو� �شد حاكم هذه �لولية 
�شريجيو كابر�ل.

و�ف�����اد م�����ش��ور ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن 
ع�شرين �شخ�شا مت �عتقالهم فيما 
��شيب �شخ�س على �لقل يف ر��شه 
�ثر حتطيم �لو�جهات �لزجاجية 

للموؤ�ش�شات �لتي ��شتهدفت.
�لذين  �ملتظاهرون  كذلك، طالب 
ل��ب��و� �ل���دع���وة �ىل �ل��ت��ح��رك عرب 
�ع�شاء  ب��ي��ن��ه��م  وك����ان  �لن���رتن���ت 
بنزع  بوك�س،  ب��الك  جمموعة  يف 

�شالح �شرطة �لدولة.
يف  �ل�شو�رع  من  �لعديد  و�غلقت 
و�شط �ملدينة مب�شتوعبات نفايات 

��شرم فيها �ملتظاهرون �لنار.
وق����ال �ورلن������دو �زي��ف��ي��دو )25 
ع���ام���ا( ل��ف��ر�ن�����س ب��ر���س ن��ري��د �ن 

ر��شمايل  �ن�����ه  �ل���ك���م���ني،  ي���رح���ل 
وف���ا����ش���د ون�������ش���رت ق������و�ت �لم����ن 
ت��ع��زي��ز�ت يف ج����ادة ب��اول��ي�����ش��ت��ا يف 
باولو  ب�����ش��او  �مل�����ايل  ق��ل��ب �حل����ي 
و�لتي �ش���������بق �ن �شهدت مو�جهات 
تظاهرة  �ث�����ر  �ل���ف���ائ���ت  �جل���م���ع���ة 

مماثلة.
نظمت م�شرية  �ملا�شي،  و�ل�شبوع 
كابر�ل  �شد  ج��ان��ريو  دي  ري��و  يف 
م�شارف  ع�شرة  مبهاجمة  �نتهت 
للتلفزيون  ����ش���اح���ن���ة  و�ح���������ر�ق 

�ملحلي.
ك����ذل����ك، ج�����رت ت���ظ���اه���ر�ت على 
�شاطىء  م�����ن  ق���ري���ب���ة  م�������ش���اف���ة 
�لبابا  ك�����ان  ف���ي���م���ا  ك���وب���اك���اب���ان���ا 
ملنا�شبة  ق��د����ش��ا  يقيم  فرن�شي�س 

�ليام �لعاملية لل�شبيبة.

وفد جلنة احلكماء الأفريقية يزور مر�شيبريطانيا ترّحب با�شتئناف مفاو�شات ال�شالم 
•• القاهرة-يو بي اي:

قام وفد جلنة �حلكماء �لأفريقية �لأربعاء بزيارة �لرئي�س �مل�شري �ملعزول حممد مر�شي يف مقر 
�لأفريقية برئا�شة رئي�س دولة مايل  �إن وفد جلنة �حلكماء  �مل�شري،  �لتليفزيون  �حتجازه وقال 
��شتمرت  زي��ارة  يف  �لفجر  قبل  مر�شي  حممد  �ملعزول  �لرئي�س  �لتقت  كوناري،  عمر  �ألفا  �ل�شابق 

قر�بة �ل�شاعة .
ر �أن يلتقي �لوفد �لأفريقي �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية  و�أ�شاف �لتليفزيون �أنه من �ملقرَّ

نبيل �لعربي.
ُي�شار �إىل �أن زيارة �لوفد �لأفريقي متثل �لثانية �لتي يقوم بها م�شوؤولني دوليني للرئي�س �ملعزول 
�لثالث من متوز-يوليو �جلاري،  بعد عزله م�شاء  �لإقامة �جلربية  رهن  مر�شي �خلا�شع حالياً 
�آ�شتون بعد  بعد زيارة �ملمثلة �لُعليا لل�شيا�شتني �خلارجية و�لأمنية يف �لحتاد �لأوروب��ي كاثرين 

منت�شف ليل �لثنني-�لثالثاء �لفائت.

و�لرئي�س  نتنياهو  )بنيامني(  �ل���وزر�ء  لرئي�س  �ل�شجاعة  �لقيادة  بف�شل 
ك��ال �جل��ان��ب��ني، كما  م��ن  �ملفاو�شني  �ل��ت��ز�م  �إىل ج��ان��ب  )حم��م��ود( عبا�س، 
و�شتبقى  ذل��ك  يف  حا�شماً  دور�ً  �ملتحدة  للوليات  �حلا�شمة  �لقيادة  لعبت 
كذلك يف �ل�شهور �ملقبلة . وقال وزير �خلارجية �لربيطاين �إن �لعمل �جلاد 
�أوباما  )ب��ار�ك(  �لرئي�س  �علن  كما  تنتظرنا،  ت��ز�ل  ما  �ل�شعبة  و�خليار�ت 
ووزير �خلارجية كريي، وعلينا �أن ل نقلل منها لكننا نعتقد �عتقاد�ً ر��شخاً 

باأن �ل�شالم ممكن �إذ� ��شتمر كال �لطرفني يف �ظهار قيادة جريئة .
و�شدد على �شرورة �أن يكون 2013 عاماً حا�شماً لل�شالم ، مبدياً ��شتعد�د 
و�لفل�شطينيني  �ل�شر�ئيليني  ل��دع��م  و�شعها  يف  م��ا  ك��ل  ل��ب��ذل  بريطانيا 
ت�شتحقه  �لذي  �لد�ئم  و�ل�شالم  �لدولتني  لتحقيق حل  �ملتحدة  و�لوليات 

�شعوب �ملنطقة .

•• لندن-يو بي اأي:

رّحب وزير �خلارجية �لربيطاين، وليام هيغ، با�شتئناف حمادثات �ل�شالم 
على  قيادتيهما  بني  و�لتفاق  و�ل�شر�ئيليني،  �لفل�شطينيني  بني  �ملبا�شرة 
بدء مفاو�شات ر�شمية ب�شاأن حل �ل�شر�ع بينهما. وقال هيغ �أرحب بحر�رة 
با�شتئناف �ملحادثات �ملبا�شرة بني �ملفاو�شني �ل�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني 
و�أه��ن��ئ وزي��ر �خلارجية �لم��ريك��ي ج��ون ك��ريي على جهوده  يف و��شنطن، 
يف  بينهما  ر�شمية  مفاو�شات  ل��ب��دء  �ل��ي��وم  �ت��ف��اق  �إىل  �دت  �ل��ت��ي  �لناجحة 
�أرّحب  كما  �لنهائي،  �لو�شع  ق�شايا  جميع  حل  بهدف  �أ�شبوعني  غ�شون 
للمفاو�شات  �خلا�س  �لمريكي  �ملبعوث  مبن�شب  �أنديك  مارتني  بتعيني 
�ملفاو�شات �شارت ممكنة  ��شتئناف  �أن  . و��شاف  �ل�شر�ئيلية-�لفل�شطينية 

مواجهات بني الأمن ومتظاهرين يف �شاو باولو 

من  �لكيكي،  حميد  ب�شار  �نتخاب 
قائمة �لتاآخي و�لتعاي�س �لكردية 
وير�أ�س  �ملحافظة  ملجل�س  رئي�شاً 
�ملحافظ  �شقيق  متحدون  قائمة 
�أ�شامة  �ل���ن���و�ب  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

�لنجيفي.
�أن  وذك���ر م�شدر ع��ر�ق��ي حم��ل��ي، 
�جتماعا  عقد  �ملحافظة  جمل�س 
و�أعاد  �ملحلية  �حلكومة  لت�شكيل 

بح�شب  �شخ�شا   850 م��ن  �ك��رث 
فر�ن�س  وك��ال��ة  �ع��دت��ه��ا  ح�شيلة 
�منية  م�شادر  �ىل  ��شتناد�  بر�س 

وطبية.
�ثيل  �ن���ت���خ���اب  �أع���ي���د  ذل�����ك،  �ىل 
 ، م��ت��ح��دون  قائمة  م��ن  �لنجيفي 
نينوى  ملحافظة  حم��اف��ظ��اً  �م�����س 
ت�شكنها  و�ل���ت���ي  �ل���ع���ر�ق  ب�����ش��م��ال 
غ��ال��ب��ي��ة ���ش��ن��ي��ة، ك��م��ا �أع���ل���ن عن 

•• بغداد-وكاالت:

 19 قتل ت�شعة ��شخا�س و��شيب 
وخم�شة  �م��ر�ت��ان  بينهم  ب��ج��روح 
متفرقة  ه��ج��م��ات  يف  ع�����ش��ك��ري��ني 
ح�شبما  �ل�����ع�����ر�ق،  يف  �لرب�����ع�����اء 
وطبية  �م���ن���ي���ة  م�������ش���ادر  �ف�������ادت 
وكالة فر�ن�س بر�س وقال �شابط 
برتبة عقيد يف �ل�شرطة �ن ثالثة 
ثمانية  و��شيب  قتلو�  ��شخا�س 
�آخ�����رون ب��ج��روح يف ه��ج��وم نفذه 
ي�شتقلون  جم��ه��ول��ون  م�شلحون 
ح�شينية  ق�����رب  م���دن���ي���ة  ����ش���ي���ارة 
�شمال  يف  �ور  ح��ي  يف  �مل�����ش��ط��ف��ى 

�شرق بغد�د .
و��شاف �لعقيد كما قتل �شخ�شان 
و�بنه، يف هجوم م�شلح  هما رجل 
��شتهدف �شيارة مدنية يف منطقة 
�لطر�ف  على  �لو�قعة  �لنهرو�ن 
ويف  بغد�د  من  �لغربية  �جلنوبية 
�شرق  ���ش��م��ال  ك��ل��م  ب��ع��ق��وب��ة )60 
بغد�د( قال عقيد �خر يف �ل�شرطة 
�غتالو�  جمهولني  م�شلحني  �ن 
منطقة  يف  م��ن��زل��ه  �م�����ام  رج����ال 
���ش��رق مدينة  �ل��و�ق��ع��ة  �جل���زي���رة 

بعقوبة.
�غ����ت����ال  مم������اث������ل،  ه�����ج�����وم  ويف 
ق�شاء  يف  ���ش��خ�����ش��ا  جم���ه���ول���ون 

ويرن يتعهد باملناف�شة على 
رئا�شة بلدية نيويورك 

•• نيويورك-رويرتز:

يو�جه  �ل���ذي  وي���ر  �ن��ت��وين  تعهد 
�ن���ت���ق���اد�ت لذع����ة لع���رت�ف���ه بانه 
فا�شحة عرب  �ر���ش��ال �شور  و����ش��ل 
��شتقال  �ن  ب��ع��د  ح��ت��ى  �لن���رتن���ت 
ت�شرفات  ب�شبب  �لكوجنر�س  م��ن 
مماثلة بعدم �لن�شحاب من �ل�شباق 

على رئا�شة بلدية نيويورك.
وق��ال وير يف ر�شالة م�شورة بثت 
حلملته  �لل�����ك�����رتوين  �مل����وق����ع  يف 
لي�س  �لن�����ش��ح��اب  �ن  �لن��ت��خ��اب��ي��ة 
مدينة  يف  �حل����ي����اة  ط���ري���ق���ة  ه����و 

نيويورك.
ل  �لنتخابية  حملته  �ن  و����ش��اف 
تن�شب عليه بل على م�شاعدة �شكان 
ن��ي��وي��ورك. ورغ���م ت��ر�ج��ع �شعبيته 
وتز�يد  �ل�������ر�أي  ����ش��ت��ط��الع��ات  يف 
�لدعو�ت �لتي تطالبه بالن�شحاب 
�ن  تعلمون  وي��ر  ق��ال  �ل�شباق  من 
�ل��ن��ا���س �ح��ي��ان��ا ي��ق��ول��ون يل هذه 
�حلملة تو�جه �لكثري من �ملتاعب 
ت��ود �لن�شحاب �علم �ن  �ن��ك  رمب��ا 
و�شا�شة  ���ش��ح��ف  حم�����رري  ه���ن���اك 
�خرين يقولون نتمنى �ن ين�شحب 
نيويورك  يعرفون  �نهم ل  وي��ر.. 

�نهم بالتاكيد ل يعرفوين.
ل����ل����ر�أي ن�شر  ����ش��ت��ط��الع  و�ظ���ه���ر 
ي�����وم �لث����ن����ني ت����ر�ج����ع وي�����ر من 
بني  �ل�����ر�ب�����ع  �ىل  �لول  �مل����رك����ز 
�لدميقر�طيني منذ تفجر �ل�شور 

�لفا�شحة.

م��دي��ن��ة بعقوبة،  ���ش��رق  �مل��ق��د�دي��ة 
�ي�شا  وق���ال  ذ�ت���ه  للم�شدر  وف��ق��ا 
�شابط يف �شرطة كركوك )240 
خم�شة  �ن  ب����غ����د�د(  ���ش��م��ال  ك��ل��م 
برتبة  �شابط  �حدهم  ع�شكريني 
بانفجار  ب��ج��روح  ����ش��ي��ب��و�  ر�ئ����د، 
ع���ب���وة ن��ا���ش��ف��ة ����ش��ت��ه��دف��ت رتال 
�شرق  �لدب�س  منطقة  يف  ع�شكريا 

كركوك.
ك��م��ا ����ش��ي��ب ���ش��رط��ي ب���ج���روح يف 
��شتهدفت  نا�شفة  ع��ب��وة  �ن��ف��ج��ار 
ذ�تها،  �ملنطقة  دورية لل�شرطة يف 

وفقا للم�شدر نف�شه.
�شمال  ك��ل��م   160( ت��ك��ري��ت  ويف 
مقدم  برتبة  �شابط  قال  بغد�د(، 
��شخا�س  خم�شة  �ن  �ل�شرطة  يف 
�شيارة  �نفجار  يف  بجروح  ��شيبو� 
م��ف��خ��خ��ة م���رك���ون���ة ع���ن���د م�����ر�أب 
�لو�قع  �لدور  لل�شيار�ت يف ق�شاء 

�ىل �جلنوب من تكريت.
وج�������اءت ه�����ذه �ل���ه���ج���م���ات غ����د�ة 
�شربت  ع���ن���ف  �ع�����م�����ال  م����وج����ة 
�لعر�ق  يف  متفرق�������ة  مناط�������ق 
 28 مقتل  �ىل  و�دت  �لأول  �م�س 
�خرين  ع�شر�ت  و��شابة  �شخ�شا 

بجروح.
ومنذ بد�ية متوز-يوليو �حلايل، 
�لعر�ق  يف  �لعنف  �ع��م��ال  يف  قتل 

�ن����ت����خ����اب �ث����ي����ل �ل���ن���ج���ي���ف���ي من 
ق��ائ��م��ة م��ت��ح��دو، رئ��ي�����س �ئتالف 
لدورة  لنينوى  حمافظاً  �لنه�شة 
�ملجل�س  �خ����ت����ار  ف��ي��م��ا  ج����دي����دة، 
قائمة  ع�شو  �لكيكي  حميد  ب�شار 
�لكردية  و�ل���ت���ع���اي�������س  �ل���ت���اخ���ي 
�ملحافظ  �ن  و�أ����ش���اف  ل��ه  رئ��ي�����ش��ا 
باأغلبية  �ختري�  �ملجل�س  ورئي�س 

�لأ�شو�ت.

اأ�شاجن يعترب اإدانة 
مانينغ �شابقة خطرية

•• لندن-يو بي اأي:

و�شف موؤ�ش�س موقع )ويكيليك�س(، جوليان �أ�شاجن، �إد�نة �جلندي �لأمريكي 
من  �أ���ش��اجن  وق��ال  خطرية  �شابقة  باأنها  �لتج�ّش�س  بتهمة  مانينغ،  ب��ر�ديل 
مانينغ  ب��اإد�ن��ة  �لأم��ريك��ي  �لق�شاء  �إن حكم  لندن  �لإك��و�دوري��ة يف  �ل�شفارة 
تهم  ب�5  )ويكيليك�س(،  موقع  �إىل  �أمريكية  �شرية  وثائق  بت�شريب  �ملتهم 

جت�ش�س، �شابقة خطرية و تطّرف خطري يف �لأمن �لقومي .
و�عترب �أن حماكمة مانينغ مل تكن �أبد�ً حماكمة عادلة ، م�شيفاً �أن مانينغ 
لي�س مذنباً باأي �شيء بل هو بطل يف �ملطالبة ب�شفافية �حلكومة وخ�شوعها 
�لتي  �جل��ر�ئ��م  �ل��ع��امل،  وب��اق��ي  �لأم��ريك��ي  لل�شعب  و�لإظ���ه���ار  للمحا�شبة 

�رتكبتها �حلكومة �لأمريكية .
�ملخدو�س  �ل��ك��ربي��اء  ه��ي  �لق�شية  ه���ذه  يف  �ل��وح��ي��دة  �ل�شحية  �أن  ور�أى 
للحكومة �لأمريكية و�أكد �أن ويكيليك�س لن يقف مكتوف �ليدين حتى ينال 
)مانينغ( حريته ، م�شري�ً �إىل وجود طعنني مقدمني لدى �لنظام �لق�شائي 

�لأمريكي و�ملحكمة �لعليا يف �حلكم.
وكان �لقا�شي �لع�شكري ديني�س ليند، يف قاعدة فورت ميد �شمال و��شنطن 
حيث يعتقل مانينغ منذ حزير�ن-يونيو �لفائت، بّر�أ �لثالثاء مانينغ، من 
تهمة م�شاعدة �لعدو ، لكنه �أد�نه ب�5 تهم تتعلق بالتج�ّش�س و5 بال�شرقة قد 

جتعله عر�شة لل�شجن 20 عاماً.
�شباط-فرب�ير  يف  �أن�����ه  �إىل  ي�����ش��ار 
�شنة(   25( مانينغ  �ع��رتف  �ملا�شي 
�ل�شرية،  �ل��وث��ائ��ق  م��ئ��ات  ب��ت�����ش��ري��ب 
�إليه  م��وج��ه��ة  تهمة   12 ن��ف��ى  لكنه 
من بينها م�شاعدة �لعدو، �إل �أنه �أقّر 

بذنبه ب�10 تهم �أخرى.
�لدولية،  �ل���ع���ف���و  م��ن��ظ��م��ة  وك����ان����ت 
ق��د دع���ت �حل��ك��وم��ة �لأم��ريك��ي��ة �إىل 
�لتي   ، �لعدو  م�شاعدة  تهمة  �إ�شقاط 
�لتهم  بالأكرث خطورة بني  و�شفتها 

�ملوجهة ملانينغ.
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60 األف طفل يعانون من م�صاكل �صحية يف الزعرتي

قرا�شنة الأ�شد يف�شلون يف اخرتاق ح�شابات البيت الأبي�ص
•• عوا�صم-وكاالت:

ف���������ش����ل����ت جم�����م�����وع�����ة ق����ر������ش����ن����ة 
نف�شها  على  تطلق  �لتي  �لإنرتنت 
�جل��ي�����س �ل�������ش���وري �لإل����ك����رتوين ، 
يف  �شوريا،  يف  �لأ�شد  لنظام  �لتابع 
بريد  ح�شابات  لخ���رت�ق  حم��اول��ة 
�إلكرتوين وح�شابات على �ل�شبكات 
�لجتماعية تابعة للبيت �لأبي�س. 
�خرت�قهم  �ل��ق��ر����ش��ن��ة  و����ش��ت��غ��ل 
على  ر�شمية  غري  ح�شابات  لثالث 
�لبيت  يف  لعاملني  جيميل  خدمة 
�لأبي�س من �أجل حماولة �خرت�ق 
ح�شابات ر�شمية تابعة ملوظفني يف 
�ملقر �لر�شمي للرئا�شة �لأمريكية.

وت���ع���ود �حل�����ش��اب��ات �ل��ث��الث��ة غري 
�ل��ر���ش��م��ي��ة �مل��خ��رتق��ة ل��ع��ام��ل��ني يف 
�لرقمية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م��ك��ت��ب 
����ش���و�ء ح�شاب  �لأب���ي�������س،  ب��ال��ب��ي��ت 
�أو  �ملكتب  م��دي��ر  فيليب�س  م��اك��ون 

نائبيه �إرين ليند�شي و �أدم جاربر 
�حل�شابات  �ل��ق��ر����ش��ن��ة  و����ش��ت��خ��دم 
�إر�شال  �أجل  �لثالثة �ملخرتقة من 
حل�شابات  �حتيايل  ت�شيد  ر�شائل 
ر�شمية ملوظفني يف �لبيت �لأبي�س 
ر�شالة  �أن  �إل  �خ��رت�ق��ه��ا،  ب��ه��دف 
وجهت لهوؤلء �لقر��شنة من �لبيت 
مت  حماولتهم  ب��اأن  تفيد  �لأبي�س 
�ل�شتمر�ر  من  وحت��ذره��م  ك�شفها 

يف توجيه تلك �لر�شائل.
و�أو�شح �ل�شحفي �لأمريكي ماثيو 
�ملحاولة  ع��ن  ك�شف  �ل���ذي   ، كييز 
�لفا�شلة عرب مدونته، �أن جمموعة 
�جل���ي�������س �ل�������ش���وري �لإل����ك����رتوين 
�خ����رت�ق ح�شابات  ك��ذل��ك  ح��اول��ت 

�لو�شع �ملعي�شي يف �ملخيمات جعلت 
�أمام  �لأط��ف��ال ه�شة  ه��وؤلء  مناعة 
�لد�ئم  و�خلوف  �لكتئاب  �أعر��س 

و�لتوتر.
�لنظافة  تعد  �ل�شحي،  �ل�شق  ويف 
�أطفال  عند  �أي�شاً  �أ�شا�شية  م�شكلة 
ي�شكل  ح���ي���ث  �ل�����زع�����رتي،  خم���ي���م 
و�ل�شابون  �لنظيفة  �مل��ي��اه  نق�س 
و���ش��و�ئ��ل �ل���ش��ت��ح��م��ام حت���د كبري 
لالجئني كما قدر خمت�شون ن�شبة 
من  وخ�شو�شا  لالأطفال  �لتغذية 
هم دون �خلام�شة بال�شعيفة، مما 
�أمر��س  �أي  �أث��ار قلق �لأه��ايل من 
�للقاحات  نق�س  ظ��ل  يف  حمتملة 

�ملطلوبة.

لعمالة �لأطفال و�لزو�ج �ملبكر كما 
ولن�شوء ع�شابات.

ع��دم ذهاب  �مل�شكالت  ه��ذه  ويغذي 
%78 م���ن �لأط���ف���ال  �أك�����رث م���ن 
�مل���د�ر����س، حيث  �ل���زع���رتي �ىل  يف 
�شوريا  �ىل  �لعودة  بع�شهم  ينتظر 
فيما  هناك  �لدر��شية  ومقاعدهم 
�إعالة  يف  �لآخ����ر  �ل��ب��ع�����س  ين�شغل 
�لباقون  �ل�22%  �أم������ا  �أه����ل����ه. 
�لزدحام  من  �ملد�ر�س  يف  فيعانون 
�جل�شدي  و�لعقاب  �لتغذية  و�شوء 

و�لتفرقة.
كما ي��ع��اين �أط��ف��ال �ل��زع��رتي من 
هول  �إن  ح��ي��ث  ن��ف�����ش��ي��ة،  م�����ش��اك��ل 
و�شوء  �شوريا  يف  �لد�مية  �ل�شورة 

ع��ل��ى عدد  �لأب��ي�����س  للبيت  ت��اب��ع��ة 
من �ل�شبكات �لجتماعية، م�شتغلة 
معلومات من �أحد ح�شابات جيميل 

�لثالثة �ملخرتقة.
�ل�شوري  �جلي�س  قر��شنة  وح��اول 
بيانات  �����ش���ت���غ���الل  �لإل�����ك�����رتوين 
�إرين ليند�شي  خمزنة على ح�شاب 
�ل�شرت�تيجية  مكتب  مدير  نائبة 
�لإنرتنت،  على  للتفاعل  �لرقمية 
�أجل  م��ن   ، ع��ل��ى جيميل  �مل��خ��رتق 
�لولوج �إىل ح�شابات �لبيت �لأبي�س 

على تويرت و في�شبوك .
جمموعة  حم����اول����ة  ت���ن���ج���ح  ومل 
ح�شابات  �خ�����رت�ق  يف  �ل��ق��ر����ش��ن��ة 
�ل�شبكات  ع��ل��ى  �لأب���ي�������س  �ل��ب��ي��ت 
كافة  ت��غ��ي��ري  ب�شبب  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
بتلك  �خل����ا�����ش����ة  �مل��������رور  ك���ل���م���ات 

�حل�شابات.
تلك،  �لفا�شلة  �مل��ح��اول��ة  �أن  ي��ذك��ر 
ت��اأت��ي بعد ع��دة حم���اولت ناجحة 
لو�شائل  ح���������ش����اب����ات  لخ����������رت�ق 
ديلي  و  روي������رتز  م��ث��ل  �إع���الم���ي���ة 
بيانات  تيلجر�ف و�خ��رت�ق قو�عد 
تطبيقي  مثل  �شهرية  لتطبيقات 
 ،TrueCallerو ت�����اجن�����و 
مثل  �إلكرتونية  م��و�ق��ع  و�خ���رت�ق 
تاميز  فانين�شال  �شحيفة  م��وق��ع 
لتطبيق  �ل��ف��ن��ي  �ل���دع���م  وم���وق���ع 

فايرب .
ب���ات���ت �حلالة  �أخ�������رى،  م���ن ج��ه��ة 
�ل�����ش��ح��ي��ة و�ل��ن��ف�����ش��ي��ة لأك����رث من 
60 �ألف طفل يف خميم �لزعرتي 
�لأردن  يف  �ل�����ش��وري��ني  ل��الج��ئ��ني 
�لإن�شانية  للمنظمات  قلق  مو�شع 
ع����ام����ًة و�ل���ي���ون���ي�������ش���ي���ف خ���ا����ش���ًة، 

�لزعرتي  خميم  �أط��ف��ال  وع��ر���س 
�أو�شاعهم  �ألفا   60 �لبالغ عددهم 
�أقامتها  ن�شاطات  خ��الل  �ل�شعبة 
�أوىل  وكانت  �ليوني�شيف.  منظمة 
���ش��ك��اوى ه�����وؤلء �لأط���ف���ال �لعنف 
�جلن�شي،  و�ل���ش��ت��غ��الل  �جل�����ش��دي 
ف��ي��م��ا ب��ك��ى ب��ع�����ش��ه��م �ل���ف���ر�ق عن 

عائالتهم �ل�شامدة يف �شوريا.
خميمات  يف  �لأط�����ف�����ال  وي��ف��ت��ق��د 
ل�شقل  �ملثالية  للبيئة  �لالجئني 
مر�حل  وم���ت���اب���ع���ة  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه��م 
منوهم حيث يتغري عليهم بيئتهم 
�لعائلي  وحم��ي��ط��ه��م  �حل���ا����ش���ن���ة 
بعاد�ته وتقاليده ويف �شياق مت�شل، 
جعل �لعوز من �ملخيم بيئة خ�شبة 

الفلبني متدد لقواتها يف اجلولن 6 اأ�شهر 
•• مانيال-رويرتز:

من  ب��الده  �ن  �م�س  �لفلبيني  �خلارجية  وزي��ر  ق��ال 
�مل���رج���ح �أن ت��ب��ق��ي ع��ل��ى ق��و�ت��ه��ا حل��ف��ظ �ل�����ش��الم يف 
�شتة  مل��دة  ��شر�ئيل  حتتلها  �لتي  �جل��ولن  مرتفعات 
�أ�شهر �أخرى بعد �أن ح�شلت على تاأكيد�ت من �لمم 
 342 �ملتحدة ب�شاأن �شالمة جنودها �لبالغ عددهم 
�لوزير  �لنار. وق��ال  �ط��الق  جنديا يف منطقة وق��ف 
�ن مانيال ر��شية عن �لجر�ء  �أل��ربت ديل روز�ري��و 
قو�ت  �شالمة  ب�شمان  �ملتحدة  �لمم  �تخذته  �ل��ذي 
حفظ �ل�شالم �لفلبينية بتعهد�ت بتزويدها مبعد�ت 

ديل  وق��ال  مدرعة.  مركبات  ت�شمل  و��شلحة  حماية 
روز�ريو على هذ� �ل�شا�س من �ملرجح �ن نبقى ملا بعد 
�ملحدد يف  �لنهائي  �ملوعد  �أغ�شط�س م�شري� �ىل   11
خطة �لفلبني ل�شحب قو�تها يف ظل غياب �شمانات 
�لرئي�س  ���ش��ي��و���ش��ي  �ن����ه  وق����ال  �مل��ت��ح��دة  �لمم  م���ن 
�شتة  �جل��ولن  يف  �لقو�ت  على  بالبقاء  �كينو  بنينو 
�أ���ش��ه��ر �أخ����رى. ووق��ع��ت ق���و�ت حفظ �ل�����ش��الم و�شط 
ومقاتلي  �ل�شورية  �لقو�ت  بني  �لنار  لطالق  تبادل 
�ل�شوري  �لف�شل بني �جلانبني  �ملعار�شة يف منطقة 
كبرية  بدرجة  بالهدوء  �ت�شمت  و�لتي  و�ل�شر�ئيلي 
على مدى 40 عاما. و�حتجز نحو 20 جنديا فلبينيا 

مرتني خ��الل �لعام �حل��ايل. وق��ال دي��ل روز�ري���و �ن 
�لمم �ملتحدة تعهدت بزيادة �لعدد �لجمايل لقو�ت 
�أكتوبر  بحلول  جنديا   1250 �ىل  �ل�شالم  حفظ 
�لنم�شا  ق����و�ت  �ن�����ش��ح��اب  ل��ت��ع��وي�����س  �لول  ت�����ش��ري��ن 
وكرو�تيا و�ليابان ب�شبب ت�شاعد �لعنف. و��شاف �ن 
قر�ر� ملجل�س �لمن �لدويل خ�ش�س ثمانية ماليني 
دولر لتعزيز �لمن وت�شم قوة �لمم �ملتحدة ملر�قبة 
ف�س �ل�شتباك �لتي تر�قب وقف �طالق �لنار نحو 
�لف من جنود حفظ �ل�شالم و�لعاملني �ملدنيني من 
و�ملغرب  ومولدوفا  وفيجي  و�يرلند�  ونيبال  �لهند 

و�لفلبني.

•• هاراري-وكاالت:

بد�أ نحو 6.4 ماليني ناخب يف زميبابوي �لتو�فد 
�نتخابات  يف  �لق����رت�ع  م��ر�ك��ز  على  �م�����س  �شباح 
ي�شوبها  �أن  من  �ملعار�شة  خم��اوف  و�شط  رئا�شية 
روبرت  ولي��ت��ه  �ملنتهية  �لرئي�س  مل�شلحة  ت��زوي��ر 

موغابي �لذي يحكم هذ� �لبلد منذ 33 عاما.
�أبرزهم  مر�شحني  خم�شة  �لنتخابات  ويخو�س 
مورغان ت�شفانغري�ي رئي�س �لوزر�ء وزعيم حزب 
�لذي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �لتغيري  �أج���ل  م��ن  �حل��رك��ة 
زعيم  مبوغابي  لالإطاحة  �لثالثة  للمرة  ي�شعى 

حزب ز�نو �حلاكم.  وكان �خل�شمان �شكال حكومة 
وح���دة ب��ع��د �أ���ش��ه��ر م��ن �ل�����ش��ر�ع ع��ق��ب �نتخابات 
�أن تلك �حلكومة ما ز�لت �شعيفة  2008، غري 
�لبالد من حمنتها  بانت�شال  لها  ي�شمح  ل  ب�شكل 
�لقت�شادية وو�جه موغابي �إد�نة دولية وعقوبات 
م��ن �ل��غ��رب ب��ع��د �أع���م���ال �ل��ع��ن��ف و�ل��ت��زوي��ر �لتي 
�لعملية  وع�شية  �ملا�شية.    �لنتخابات  �شهدتها 
�لنتخابية، وعد موغابي باحرت�م �لدميقر�طية 
�أيام  خم�شة  غ�شون  يف  �شت�شدر  �لتي  و�لنتيجة 
مهما كانت، يف حني ندد حزب غرميه �لتاريخي 
�لتي  �لقو�ئم �لنتخابية  ت�شفانغري�ي بتزوير يف 

�لعملية  ���ش��اع��ة م���ن   24 �أق����ل م���ن  ق��ب��ل  ن�����ش��رت 
�لنتخابية.

و�شلم جاي�شمون تيمبا �لوزير �ملنتدب لدى رئي�س 
�أ�شماه  �ل��وزر�ء و�لع�شو يف حزب ت�شفانغري�ي ما 
قائمة باأ�شماء ناخبني وهميني ملر�قبي جمموعة 
للتاأكد  ح�شرو�  �لذين  �جلنوبية  �أفريقيا  تنمية 
مر�قبي  ج��ان��ب  �إىل  �لن��ت��خ��اب��ات  ���ش��دق��ي��ة  م���ن 
�ملر�قبني  ر�أي  و���ش��ي��ك��ون  �لأف���ري���ق���ي.  �لحت������اد 
�لأفارقة حا�شما يف مدى نز�هة و�شفافية �لعملية 
مر�قبي  منع  موغابي  و�أن  خ�شو�شا  �لنتخابية، 

�لحتاد �لأوروبي من دخول زميبابوي.

هاج�ص التزوير يحيق برئا�شيات زميبابوي 

�شحايف اأملاين: م�شاركة الإخوان يف اأي حكومة قنبلة ذرية

•• القاهرة-وكاالت:

ك�شف حممد عبد �لعزيز، م�شوؤول 
�لت�شال �ل�شيا�شي حلملة مترد ، 
بكاثرين  �حل��رك��ة  لقاء  تفا�شيل 
�لتقينا  ق������ال  ح���ي���ث  �آ������ش�����ت�����ون، 
وقلنا  طلبها،  على  ب��ن��اء  باآ�شتون 
يقبل  لن  �مل�شري  �ل�شعب  �إن  لها 
�إل بعد  ك��ان��ت  �أي�����اً  م���ب���ادرة  ب����اأي 
�لع��������رت�ف ب�����ش��رع��ي��ة م����ا جرى 
لديها  م�شر  و�أن  يوليو   30 ي��وم 
رئي�س �شرعي �لآن، وهو �مل�شت�شار 
عديل من�شور، و�أن �أي حديث عن 
حممد  �ملعزول  �لرئي�س  تفوي�س 
مر�شي للحديث معه وكاأنه ماز�ل 

رئي�شاً مرفو�س.
و�أ������ش�����اف ع���ب���د�ل���ع���زي���ز يف ح����و�ر 
باأي  �لبدء  يتم  �أن��ه لن  تلفزيوين 
من  حما�شبة  ع���دم  فيها  م��ب��ادرة 
ح��ر���س ع��ل��ى �ل��ق��ت��ل وم���ن �رتكب 
حق  يف  ب���الإره���اب  تتعلق  ج��ر�ئ��م 
جماعة  م����ن  �مل�������ش���ري  �ل�����ش��ع��ب 
�لدكتور  مثل  �مل�شلمني  �لإخ���و�ن 
حم���م���د �ل���ب���ل���ت���اج���ي، و�ل���د�ع���ي���ة 

�شفوت حجازي.
�أبدت تفهما  �آ�شتون  �أن  و�أكد على 
ملا قالته حركة مترد، ومن �ملنتظر 
�أن يزد�د �ملوقف �لأوروبي حت�شناً، 
لقيادة  ذل��ك  تنقل  بعدما  خا�شة 

�لحتاد �لأوروبي.
�آ�شتون  �أن  �إىل  �لعزيز  و�أ�شار عبد 
بطلب  �لأط����ر�ف،  بجميع  �لتقت 
�أن  �إىل  �لنظر  لفتاً  منها،  خا�س 
ب�شبب  �أح��د  �أي  ل��ن تق�شي  مت��رد 
�خل������الف �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، وك�����ل من 

�إرعاب �ملو�طنني ينبغي  تورط يف 
�أن �لدين هو  �أن يحا�شب، خا�شة 
ولي�س  ورب��ه  �لإن�شان  بني  عالقة 
�لأ�شو�ت  على  للح�شول  و�شيلة 
يف �لنتخابات كما يفعل �لإخو�ن 

�مل�شلمني.
�أن يكون �لعت�شام د�خل  وطالب 
�أ�شلحة،  ب����دون  �مليادي������ن  ك��اف��ة 
دم���اء جديدة،  �أي  ت���ر�ق  ل  ح��ت��ى 
على  �ل��ت��اأك��ي��د  ف��ك�����������رة  �إن  وق�����ال 

وم����ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت م���ي وهبة 
با�شم  �لإع�����الم�����ي�����ة  �مل���ت���ح���دث���ة 
ز�لت  �أم��ريك��ا ل  �إن  حركة مت��رد، 
�ل��ن��ظ��ام �حل���ايل يف  ت�شغط ع��ل��ى 
م�����ش��ر، وم����از�ل����ت ت��دع��م موقف 
ج��م��اع��ة �لإخ������و�ن، وم���ن مظاهر 
ت�شليم  يف  �لتاأخري  �ل�شغط  ه��ذ� 
و�أ�شافت  مل�شر   16 �إف  ط��ائ��ر�ت 
وهبة، �أن �لحتاد �لأوروبي موقفه 
�لأمريكي  �مل���وق���ف  ع���ن  ي��خ��ت��ل��ف 

�لتقارير �لتي تتحدث عن �أطفال 
قتلو� �أو �أ�شيبو� خالل �ملو�جهات 

�لعنيفة يف م�شر موؤخر�ً.
�مل���ن���ظ���م���ة و�مل����ج����ل���������س �ل���ق���وم���ي 
جميع  نا�شد�  م�شر  يف  للطفولة 
�ل�شيا�شية  و�ل���ق���وى  �مل�����ش��ري��ني 
ع�������دم ������ش����ت����غ����الل �لأط�������ف�������ال يف 
وطالبا  �شيا�شية،  �أغر��س  حتقيق 
ب���ح���م���اي���ت���ه���م م�����ن �أي��������ة �أ������ش�����ر�ر 

حمتملة.

�حتو�ئها  وع���دم  �مل��ي��ادي��ن  �شلمية 
ت�ش��������تحق  م��ب��ادرة  �ل�����ش��الح  على 
م�ن  و�ل��ت�����ش�����������������ج��ي��ع  �ل��ت��ح��ي�����������������ة 

�جلميع.
�إغالق  ملمار�شات  رف�شه  و�أو�شح   
�ل���ط���رق و�ل��ت��ع��ذي��ب د�خ�����ل تلك 
يعاقب  �أمور  فكلها  �لعت�شامات، 
و�لدولة  �جلنائي  �لقانون  عليها 
بالقانون يف  �للتز�م  �أي�شا  عليها 

ف�س �لتظاهر�ت.

�لو��شح مل�شلحة �لإخو�ن، ودعمها 
هي  م�شيفة  م�شر،  يف  ل��الإره��اب 
�شخ�س غري مرغوب فيه مب�شر، 
�ملوقف  نف�س  نتخذ  �أن  نريد  ول 
جت���اه �لحت����اد �لأوروب������ي و�ل���ذي 
عليه �لنحياز للعد�لة لأن �ل�شعب 
�مل�شري يحرتم من يحرتم �إر�دته 

ويعادي من يعاديه.
منظمة  ع��������رّبت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
�ليوني�شيف عن قلقها �لبالغ من 

�مل�شرية،  �ل����ث����ورة  م���ن  �مل��ت��ع��ن��ت 
و�أن �لحت��اد �لأوروب���ي يلعب دور 
و�شاطة جيد�، ولذلك و�فقنا على 
ورف�شنا  �آ�شتون  كاثرين  مقابلة 
�أي مقابلة مع باتر�شون �ل�شفرية 

�لأمريكية.
�آ�شتون  �أب��ل��غ��ت  مت���رد  �أن  وت��اب��ع��ت 
�لأمريكية  �ل�شفرية  تعترب  �أن��ه��ا 
عملها  ح����دود  ت��خ��ط��ت  �شخ�شية 
�نحيازها  ب�����ش��ب��ب  ك��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

�أطفال م�شر يف خطر، و�لأحد�ث 
حماية  منظمة  بح�شب  �لأخ���رية 
�لطفولة �ليوني�شف قد تعر�شهم 
ب�شبب  ع��ق��ب��اه  حت��م��د  ل  م���ا  �إىل 

�أطماع �شخ�شية.
وب���ح�������ش���ب �ل����ت����ق����اري����ر �لأخ�������رية 
�ملنظمة،  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ش��ل��ت  �ل���ت���ي 
�أ�شيبو�  �أو  ق��ت��ل��و�  �أط���ف���ال  ف����اإن 
�لعنيفة  �مل��و�ج��ه�����������������������������ات  خ����الل 
يف  �أطف���������ال  م�شر  �جتاحت  �لتي 
يف  به��������م  ُزج  ج��د�ً  �شغرية  �ش�����ن 
�إىل  �للي�������ل  من  متاأخر  �ش���اعات 
�أمام  �أنف�ش�����هم  ليجدو�  �ل�شو�رع، 
مظاهر �لعنف �لتي قد ي�شبحون 

�شحايها .
تقريرها  يف  ت����وؤك����د  �ل��ي��ون�����ش��ف 
�ل��ذي��ن يتم  �لأط���ف���ال  ه����وؤلء  �أن 
للخطر  وتعري�شهم  ��شتخد�مهم 
�آثار  �أن يرتك ذلك لديهم  ميكن 
على  ت��ظ��ه��ر  ون��ف�����ش��ي��ة  ج�شمانية 

�ملدى �لطويل.
للطفولة  �لقومي  �ملجل�س  وك��ان 
و�لأمومة يف م�شر جدد ��شتنكاره 
��شتغالل  م�����ش��ل�����ش��ل  ل����ش���ت���م���ر�ر 
ب��ب��الغ ر�شمي  �لأط����ف����ال، وت���ق���دم 
مل��ن��ا���ش��دت��ه لتخاذ  �ل��ع��ام  ل��ل��ن��ائ��ب 
�لإج������ر�ء�ت �ل����الزم مل��ن��ع �خلروج 
منطقة  يف  ل���الأط���ف���ال  �جل�����ربي 
تفاقمت  ح��ي��ث  �ل���ع���دوي���ة،  ر�ب���ع���ة 
يهدد  ب�������ش���ك���ل  �ل����ظ����اه����رة  ه������ذه 
منظومة حقوق �لطفل يف م�شر، 
�لأطفال  �أع�����د�د  م���ن  وي�����ش��اع��ف 
�ل�شحية،  للمخاطر  �مل��ع��ر���ش��ني 
و�لأم���ن���ي���ة و�لأخ���الق���ي���ة وه���و ما 

يجرمه قانون �لطفل.

اليون�صيف حتذر من الزج باأطفال م�صر يف ال�صارع 

مترد: ل حوار مع من ل يعرتف ب�شرعية 30 يونيو كثورة

مقتل 6 متمردين �شيوعيني يف ا�شتباك بالفلبني 
•• مانيال-يو بي اأي:

ليل  منذ  ب��د�أ  �لفيليبيني،  ت��ارلك  باإقليم  ��شتباك  يف  �م���ر�أة،  بينهم  �شيوعيني  متمردين   6 قتل 
�لثالثاء و��شتمر حتى �شباح �لأربعاء. ونقلت �شبكة جي �أم �أي عن قائد �للو�ء �ل�703 يف �جلي�س 
�لفيليبيني، �أن ��شتباكاً بد�أ عند �ل�شاعة 10:00 م�شاء �أم�س �لثالثاء، بني عنا�شر من �للو�ء �ملوؤلل 
�لثالث و�ل�شرطة �ملحلية، وحو�يل 9 متمردين ينتمون �إىل جي�س �ل�شعب �جلديد �جلناح �لع�شكري 
�لأربعاء.  �شباح  من   6:00 �ل�شاعة  حتى  و��شتمر  �ل�شيوعية،  �لوطنية  �لدميقر�طية  للجبهة 
ووقع �ل�شتباك يف بلدة كاميلينغ يف �إقليم تارلك، و�أدى �إىل مقتل 6 متمردين بينهم �مر�أة، من 
�لتي قتلت  �مل��ر�أة  �إن  دون وقوع �شحايا يف �شفوف �لقو�ت �حلكومية. وقال قائد ع�شكري حملي، 
بالإ�شتباك هي من قياد�ت �ملتمردين وكانت �حلكومة �لفيليبينية �أعلنت يف ني�شان-�أبريل �ملا�شي، 
�إىل طاولة �ملفاو�شات مع �جلبهة �لدميقر�طية �لوطنية ، بعد �أن تبنّي لها �أن  �أنها لن تعود �أبد�ً 

�ملحادثات تر�وح مكانها بعد 22 �شهر�ً من و�شولها �إىل طريق م�شدود.

•• القاهرة-وكاالت:

�ملر��شلني  جمعية  رئي�س  ف��ي��ن��دف��ورد،  فولكهارد  ق��ال 
دير�شبيغل  جملة  مكتب  ومدير  �لقاهرة  يف  �لأجانب 
�شنع  حت��اول  �آ�شتون  كاثرين  �إن  �لقاهرة،  يف  �لأملانية 
لأن  �مل�����ش��ري��ة،  �لأر�����ش���ي  ع��ل��ى  م�شتحيلة  م�����ش��احل��ة 
مل��ر���ش��ي يف �شنع  �أي دور  ي��ق��ب��ل  ل��ن  �مل�����ش��ري  �ل�����ش��ع��ب 

م�شتقبل �مل�شريني.
و�أ�شاف فيندفورد، يف حو�ره على قناة �لعربية �حلدث، 
�أن م�شاركة �لإخو�ن يف �أي حكومة قادمة تعترب مبثابة 
�إ�شر�ك  يجب  ل  و�إن���ه  �مل�شتقبل،  تن�شف  ذري���ة  قنبلة 
�إل يف حالة ر�شاهم  �شيا�شي  �أي م�شتقبل  �لإخ��و�ن يف 
مبا جرى يف م�شر، و�لر�شا بخارطة �لطريق و�لتز�م 

�ل�شلمية.
ولكنها  رغبة  لديه  �لأوروب����ي  �لحت���اد  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
لي�شت ملحة فى حتقيق �مل�شاحلة �ل�شيا�شية يف م�شر، 
�آخرين  �ل�����ش��رق عك�س  �أط��م��اع يف  �أي  لأن��ه��ا ل مت��ل��ك 

يبحثون عن �ل�شرق �لأو�شط �لكبري.
دروي�س،  ع���ادل  �ل�شحايف  �ل��ك��ات��ب  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
�لأو�شط،  لل�شرق  �ل�شيا�شية  �ل�����ش��وؤون  يف  �ملتخ�ش�س 
�لثالثاء، كان به كثري من  �آ�شتون  �إن حديث كاثرين 
�ألفاظها، وهو ما يعني  �لتحفظ، و�لرتوي يف �ختيار 
بالتعبري �ل�شعبي �مل�شري كانت ت�شري على ق�شر بي�س 
�ملوؤمتر  يف  �آ�شتون  موقف  ح��ول  �لأدق  �لتعبري  وه��و   ،

�ل�شحايف.
و�أ���ش��اف دروي�����س، يف ح���و�ره ع��رب �لأق��م��ار �ل�شناعية 
�أن هناك خ�شية لدى �لأوروبيني من   ، من لندن مع 
�آ�شتون مبا قامت  كاثرين  تلعبة  �لذي  �ل��دور  مقارنة 
باتر�شون،  �آن  �ل��ق��اه��رة  يف  �لأم��ريك��ي��ة  �ل�����ش��ف��رية  ب��ه 

وتدخالتها يف �ل�شاأن �ل�شيا�شي �مل�شري.
من  كبرية  ح�شا�شية  يعانون  �مل�شريني  �أن  �إىل  و�أ�شار 
غربية،  ك��ان��ت  �إن  وخ�شو�شاً  �خل��ارج��ي��ة،  �ل��و���ش��اط��ات 
�لد�خلي،  �ل�����ش��اأن  يف  �ل��ت��دخ��ل  م��ن  ن��وع��ا  ويعتربونها 
وهذ� �لأمر ل ميكن للم�شريني تقبله على �لإطالق.

مقتل 8 م�شلحني وجنديني باك�شتانيني با�شتباكات 
•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:

قتل 8 م�شلحني وجنديان باك�شتانيان يف ��شتباكات �أعقبت هجوماً على 
حاجز حدودي �شمال غرب باك�شتان ونقلت �شحيفة )د�ون( �لباك�شتانية 
�لأربعاء، عن م�شادر ع�شكرية �أن حو�يل 60 مقاتاًل مدّججني بال�شالح 
�إقليم خيرب بختونخو� �شمال غرب  �آدم خيل يف  د�رة  هاجمو� حاجز�ً يف 

�لبالد.
 ورّدت �لقو�ت �لأمنية على �لفور على �لهجوم، ما �أّدى �إىل مقتل 8 من 

�ملهاجمني و�ثنني من �جلنود يف ��شتباك ��شتمر حو�يل �ل�شاعتني.
�لأمنية  �لقو�ت  و��شتطاعت  باك�شتانيني  جنود   4 �ل�شتباك  يف  و�أ�شيب 

�لباك�شتانية �شد �لهجوم ودحر �ملهاجمني و�إعادة �لأمن �إىل �ملنطقة.
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)األبا( ت�شكو خطة التج�ش�ص الأمريكية لالأمم املتحدةمعار�شة متزايدة يف الكونغر�ص لربامج املراقبة
•• غواياكيل-ا ف ب:

�لثالثاء  )�لبا(  �لالتينية  �مريكا  ل��دول  �لبوليفاري  �لتحالف  بلد�ن  ق��ررت 
ك�شفها  �لتي  �لمريكية  �لتج�ش�س  خطة  على  �ملتحدة  �لمم  �ىل  �شكوى  رفع 
�مل�شت�شار �ل�شابق يف �ل�شتخبار�ت �دو�رد �شنودن ويعتزم قادة دول �لتكتل �لت�شع 
�ن�شاء جمموعة فنية مكلفة �عد�د هذه �ل�شكوى �لتي �شتقدم يف �شبتمرب وفق 
�تفاق مت توقيعه خالل قمة �قليمية يف غو�ياكيل بالكو�دور. وجاء يف �ملذكرة 
�ل�شادرة عن حتالف �لبا �ن �ل�شكوى �لتي �شرتفع �ىل �لمم �ملتحدة �شتندد 
باقامة نظام جت�ش�س مكثف على �مل�شتوى �لعاملي، مبا ينتهك �لعالن �لعاملي 
حلقوق �لن�شان ف�شال عن �شائر �ملعايري �لدولية �لخرى . وي�شم �لتحالف 
�لذي ��ش�شته فنزويال وكوبا، معظم �لبلد�ن �لتي يحكمها �لي�شار �لر�ديكايل 
مع  خالفية  عالقات  تقيم  بلد�ن  وهي  ونيكار�غو�،  وبوليفيا  �لك��و�دور  مثل 

�لوليات �ملتحدة وجميعها �علنت دعمها ل�شنودن.

•• وا�صنطن-ا ف ب:

بر�مج  يف  متز�يد�  ت�شكيكا  �لمريكي  �لكونغر�س  يبدي 
�ملر�قبة �لتي ك�شف عنها �مل�شت�شار �ل�شابق يف �ل�شتخبار�ت 
كبري  باهتمام  �ل�شيوخ  جمل�س  وي�شتمع  �شنودن  �دو�رد 
و�شلط  �ل�شدد.  بهذ�  �ل�شتخبار�ت  وك��الت  روؤ���ش��اء  �ىل 
�لع���الم �ل�����ش��وء على م��ط��اردة �دو�رد ���ش��ن��ودن �ل���ذي ل 
ي��ز�ل عالقا يف �ح��د �مل��ط��ار�ت �لرو�شية، ب��دون �ن يبدي 
�لتي ك�شفها حول  �ملعلومات  �هتماما مماثال مب�شمون 
بيانات  بجمع  تقوم  �لتي  �لقومي  �لم��ن  وكالة  �ن�شطة 
�ت�����ش��الت م��الي��ني �لم��ريك��ي��ني م��ن �رق���ام مت �لت�شال 
�شنودن  ت�شريبات  �ن  �ل  �لت�شالت وغريها.  وم��دة  بها 

�لدميوقر�طي رون و�يدن �لع�شو يف جلنة �ل�شتخبار�ت 
يف جمل�س �ل�شيوخ و�لذي �شي�شارك يف جل�شات �ل�شتماع 
�ن وجود مثل هذ�  بر�س  لوكالة فر�ن�س  �ليوم متحدثا 
�لندفاع قبل مناق�شات هذ� �ل�شبوع �شي�شاعدنا كثري� . 
و��شاف �شوف نبذل كل ما بو�شعنا ملحاولة �حلد من هذه 
�لت�شويت  عملية  منذ  متز�يد  بدعم  ونحظى  �لرب�مج، 
���ش��ن��و�ت من  . وي��ح��ذر و�ي���دن منذ  �لخ���رية يف �ملجل�س 
معلومات.  جلمع  مو�شعة  لعمليات  �ملحتملة  �لعو�قب 
فان  ك��ام��ل��ة،  �حلقيقة  ي��ع��رف��و�  بعدما  �ن��ه  نعتقد  وق���ال 
بالبيت  يجدر  �نه  على  �شيو�فقوننا  �لمريكيني  معظم 
لبيانات  �ملو�شعة  �لت�شجيل  لعمليات  حد  و�شع  �لبي�س 

�لمريكيني �لهاتفية. 

ل�شتعادة  مفيدة  و�شيلة  للكونغر�س  بالن�شبة  ت�شكل  قد 
حقوق  تنتهك  �لتي  هذه  �ملر�قبة  بر�مج  على  �ل�شيطرة 
�ل���ع���دي���د م���ن �ع�شاء  ب��ن��ظ��ر  �ل���د����ش���ت���وري���ة  �مل���و�ط���ن���ني 
روؤ�شاء ثالث  �ىل  �ل�شتماع  و�شتكون جل�شة  �لكونغر�س. 
وكالت ��شتخبار�ت و�ع�شاء يف وز�رة �لعدل، �ول جل�شة 
من نوعها منذ �ن رف�س جمل�س �لنو�ب موؤخر� �قرت�حا 
يهدف �ىل خف�س �لمو�ل �ملخ�ش�شة لرب�مج �لتج�ش�س. 
�جلمهوري  �حل��زب��ني  وروؤ���ش��اء  �لبي�س  �لبيت  و��شطر 
�ق��ر�ر مثل  لتفادي  و�لدميوقر�طي لبذل جهود مكثفة 
�لعديد من  ه��ذ� �لج���ر�ء، وبالرغم من ذل��ك مل يلتزم 
�ملبالغ  من  �حل��د  �ج��ل  من  و�شوتو�  بالتعليمات  �لنو�ب 
�ل�شناتور  وق����ال  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت.  ل���وك���الت  �ملخ�ش�شة 

•• تون�س-الفجر:

�أّكد م�شدر م�شري رفيع �مل�شتوى 
مل����وق����ع ن�������و�ة �ل���ت���ون�������ش���ي �ل����ّذ�ئ����ع 
�لتحقيقات  يف  و�ملخت�س  �ل�شيت 
�مل���خ���اب���ر�ت  �أّن  �ل���ش��ت��ق�����ش��ائ��ي��ة 
�لع�شكرية �مل�شرية كانت قد تلّقت 
�ملنق�شية  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  �لأّي������ام  خ���الل 
�إىل  ب����و�����ش����وح  ت�������ش���ري  م���ع���ط���ي���ات 
�لتيار  �إمكانية تعّر�س زعيم حزب 
�شباحي  حمدين  �مل�شري  �ل�شعبي 
ل��ع��م��ل��ي��ة ت�����ش��ف��ي��ة ج�����ش��دي��ة على 
زيارته  خ��الل  �لتون�شية  �لأر����ش��ي 
�نطالقا من  كانت مربجمة  �لتي 
�لثالثاء 30 يوليو لتقدمي و�جب 
�لفقيد حممد  عائلة  �إىل  �لتعازي 
بر�همي ودعم �حلركة �لتي تهدف 
�إىل �إ�شقاط �لنظام وتفكيك جملة 

�ملوؤ�ش�شات �ملنبثقة عنه يف تون�س.
و�أ����ش���اف م�����ش��در م��وق��ع ن���و�ة باأّن 

م�شر  يف  �ل���ر����ش���م���ي���ة  �جل�����ه�����ات 
ة(  خا�شّ �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  )�مل��وؤ���ش�����ش��ة 
كانت قد �أ�شعرت حمدين �شباحي 
خ�����ارج  �إىل  �ل�������ش���ف���ر  ب����خ����ط����ورة 
�لّظرف  خ��الل  �مل�شرية  �لأر����ش��ي 
توفري  يت�شّنى  ل��ن  ح��ي��ث  �ل��ر�ه��ن 
�عتبار  على  ل��ه  �ل��الزم��ة  �حلماية 
باغتياله  ج��ّدي��ة  ت��ه��دي��د�ت  وج���ود 
رفقة حممد �لرب�دعي على خلفية 
�مل�شرية  مت����ّرد  حل��رك��ة  دع��م��ه��م��ا 

�لتي �أطاحت بحكم �لخو�ن.
�لتحذير�ت  ج��م��ل��ة  ع���ل���ى  وب����ن����اء 
�ملوؤ�ش�شة  ع��ن  �ل�����ش��ادرة  �ل�����ش��ارم��ة 
تغيري  مّت  �مل�����ش��ري��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
برنامج �لزيارة �لتي كان �شيوؤّديها 
�مل�شري  �ل�����ش��ع��ب��ي  �ل���ت���ي���ار  وف�����د 
مهّمة  �أوك���ل���ت  ح��ي��ث  ت��ون�����س  �إىل 
م�شاعد  �إىل  �لوفد  على  �لإ���ش��ر�ف 
مرزوق  مع�شوم  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
بدل  �ل�شعبي(  �ل��ت��ي��ار  يف  )ق��ي��ادي 

�كتفى  �ل�����ذي  ���ش��ب��اح��ي  ح��م��دي��ن 
مب�������وؤ�زرة ع��ائ��ل��ة �ل���ر�ح���ل حممد 
�ل��ه��ات��ف موؤّجال  ع��رب  �ل��رب�ه��م��ي 
�إىل وقت لحق مل  لتون�س  زيارته 

يتّم �لإعالن عنه.
�لت�شيريّية  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع�����ش��و  و�أّك�����د 
�لتون�شي  �ل�شعبي  للتيار  �لوطنية 
�مل��ح��ام��ي حم�����ش��ن �ل��ن��اب��ت��ي جملة 
م�شيفا  ذك��ره��ا  �ل�ّشابق  �ملعطيات 
ق���ول���ه :  ك��ن��ا ع��ل��ى م����دى �لأي�����ام 
�ملنق�شية على �ّت�شال حثيث بقيادة 
لتن�شيق  م�شر  يف  �ل�شعبي  �لتيار 
�لتيار،  �شيوؤّديها وفد  �لتي  �لزيارة 
�مل�����ش��اور�ت �لتي  �أدرك��ن��ا بعد  و ق��د 
�أجريناها مع رفاقنا �مل�شريني باأّن 
ت��ك��ون يف خطر  ق��د  ح��ي��اة �شباحي 
لغتياله  �لتخطيط  �إمكانية  و�أّن 
على  ج����ّد�  و�ردة  ت���ُل���وح  ت��ون�����س  يف 
�ع��ت��ب��ار ح��ج��م �مل��ع��ط��ي��ات �ل��ت��ي مّت 

جمعها يف هذ� �ل�شدد .

وفق موقع نواة التون�صي

حمدين �شباحي كان معّر�شًا لالغتيال فور و�شوله اإىل تون�ص..؟!!

�شباحي و�لرب�همي يف لقاء �شابق حمدين �شباحي

تون�س: ال�ّصرخ...؟

 املعار�شة: ل تنازل عن مطالبنا وحّل املجل�ص وم�شتقاته
املوالة: ال�شرعّية اأو ل اأحد.. والتاأ�شي�شي خط اأحمر!

•• الفجر – تون�س - خا�س

�لإرهابية،   �ل��ظ��اه��رة  ت��ن��ام��ي  م��ع 
و�زدياد �أعد�د �مل�شاركني يف �عت�شام 
�لرحيل، وتهديد �ملعار�شة و�ملو�لة 
مبليونيات متقابلة، ي�شتمر �شر�ع 
�ل�شرعيات بني �لفرقاء �ل�شيا�شيني 

يف تون�س.
فحركة �لنه�شة و�أحز�ب �لرتويكا 
�ن���ه ل  ت��وؤك��د  و�ل���د�ئ���رة يف فلكها، 
بينما  �ل�شرعية،  و�شادة  عن  بديل 
تنازل  �نه ل  �ملعار�شة على  تب�شم 
يف  و�ملتمثلة  مطالبها  �شقف  ع��ن 
رح��ي��ل �مل��ج��ل�����س �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي وما 
�ن��ب��ث��ق ع��ن��ه م���ن م��وؤ���ش�����ش��ات، �أي 
و��شتبد�لها  و�ل��رئ��ا���ش��ة  �حلكومة 

بهيئات �نتقالية �أخرى.
ولئن �أجمعت �لأطر�ف �ل�شيا�شية 
�لأربعاء على �شرورة تغيري  �أم�س 
�حلكومة �حلالية للخروج بتون�س 
من �لأزمة �لتي تعي�شها، وتعددت 
�ل�شادرة  �لت�شميات  و  �ملقرتحات 
عن �لعديد من �لأحز�ب �ل�شيا�شية 
بني حكومة �إنقاذ وطني و حكومة 
وح���دة وط��ن��ي��ة، ف���ان ح���ّل �ملجل�س 
�ل�شر�ع  حم��ور  يبقى  �لتاأ�شي�شي 
�خلا�شرة  يف  �مل����وؤمل����ة  و�ل�������ش���وك���ة 

�لتون�شية.
خطاب  �أّن  م����ر�ق����ب����ون،  وي�������رى 
�لعري�س  ع��ل��ي  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
�شاهم،  ت�����ش��ع��ي��دّي��ا  خ��ط��اب��ا  ك����ان 
ورمبا، قطع كل فر�س �حلو�ر مع 
ولعل  مو�قفها.  وج���ّذر  �ملعار�شة 
ت�شريحات �لباجي قايد �ل�شب�شي، 
�مل��ع��ار���ش��ة، ومو�قف  �ب���رز زع��م��اء 
عموما،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �جل��ب��ه��ة 
تاأكيد  رغ��م  �لأف��ق  لن�شد�د  توؤ�ّشر 
مع  ل��ل��ح��و�ر  ����ش��ت��ع��د�ده  �ل�شب�شي 
طرف جّدي، كما قال، حو�ر يوؤكد 
�ملرحلة  يف  �شيكون  �ن��ه  �مل��ر�ق��ب��ون 

�حلالية حو�ر طر�شان.
لكن عديدين ير�هنون على �لدور 
�لتون�شي  �لعام  �لتعديلي لالحتاد 
لل�شغل بالنظر �إىل ثقله �لتاريخي 
�نه  خا�شة  �لتون�شية،  �ل�شاحة  يف 
�ت���خ���ذ م��وق��ف��ا و���ش��ط��ا ي���دع���و من 
ومن  �حل���ك���وم���ة،  ح����ّل  �إىل  ج��ه��ة، 
�ملجل�س  �لإبقاء على  �أخ��رى،  جهة 

�لتاأ�شي�شي ب�شروط.

ل تنازلت..
فقد �عترب رئي�س حزب ند�ء تون�س 
حو�ر  يف  �ل�شب�شي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ى 
�لثالثاء،  م�����ش��اء  ن�شمة  ق��ن��اة  م��ع 
�أن خ��ط��اب رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة علي 
�لهوة  تعميق  يف  ي��زي��د  �ل��ع��ري�����س 
وي��ب��ع��ث ع��ل��ى �لإح���ب���اط ع��ل��ى حّد 

تعبريه.
و�أّكد �أن �لنتخابات �شتكون مزورة 
�إن �أجريت يف �ملوعد �لذي �قرتحه 
�لعري�س وهو 17 دي�شمرب �ملقبل، 
م�شيفا �أنه ل ميكن حتديد موعد 
�لهيئة  �أّن  و�حل����ال  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
يقع  ل��الن��ت��خ��اب��ات مل  �مل�����ش��ت��ق��ّل��ة 

تفعيلها بعد.
�إّن  وقال رئي�س حزب ند�ء تون�س، 
ت��ون�����س م��ه��ددة ب��الإف��ال���س ح�شب 
لهذ�  �لق���ت�������ش���ادي���ني  �خل���������رب�ء 
�لأزمة  لهذه  خم��رج  �إي��ج��اد  يجب 

تق�شيم �لتون�شيني وت�شتيتهم.
جتنيب  على  �لعمل  �إىل  دع��ا  كما 
�لفو�شى  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات  �ل���ب���الد 
بخيار  �ل��ت�����ش��ب��ث  ع����رب  و�ل�����ف�����ر�غ 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي، م��ع��رّب� عن 
�إىل  �ل��دع��و�ت  مع  �إيجابيا  تفاعله 
وطنية  وح�����دة  ح��ك��وم��ة  ت�����ش��ك��ي��ل 
�أ�شا�س �للتقاء حول �مل�شروع  على 
�ل���وط���ن���ي و�ل��ت�����ش��ري��ع يف �أع���م���ال 
رزنامة  وف��ق  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 

حمددة وتو�فقية.
وع�������رب م����ه����دي م����������ربوك، وزي�����ر 
�أمله  ع����ن  �ل���ت���ون�������ش���ي،  �ل���ث���ق���اف���ة 
لأع�شاء  ج��م��اع��ي��ة  ����ش��ت��ق��ال��ة  يف 

�حلكومة �حلالية.
ت�شريحات  يف  م�������ربوك  وق�������ال 
�أمتنى  �لأرب����ع����اء،  �أم�������س  �إذ�ع����ي����ة، 
�أع�شاء  ك���اف���ة  ����ش��ت��ق��ال��ة  ت��ت��م  �أن 
�لقادمة،  �لأي����ام  �حل��ك��وم��ة خ��الل 
م�شّدد�ً على �شرورة �أن ُيتخذ قر�ر 
موؤ�ش�شاتي،  �إط����ار  يف  �ل���ش��ت��ق��ال��ة 
�حلكومة،  رئا�شة  موؤ�ش�شة  و�شلب 

وب�شكل جماعي.
تكون  �أن  يف  �أم����ل����ه  ع����ن  و�أع��������رب 
�أي��ام يق�شيها  هذه �لأي��ام هي �آخر 
كوزير للثقافة لأن يل رغبة ملحة 
يف م���غ���ادرة �ل������وز�رة و�ل���ع���ودة �إىل 

�لتدري�س.
�ملربوك  يلتحق  �ل��رغ��ب��ة،  وب��ه��ذه 
�لتون�شي  �ل����د�خ����ل����ي����ة  ب�����وزي�����ر 
ل��ط��ف��ي ب���ن ج����دو، �ل����ذي ك���ان قد 
��شتعد�ده  ع��ن  �لأول  �أم�����س  �أع���رب 
�شبق  �ن�����ه  وي����ذك����ر  ل��ال���ش��ت��ق��ال��ة. 
�أن  �لأبي�س  �شامل  �لرتبية  لوزير 
�حلكومة  من  ��شتقالته  عن  �أعلن 
على �ثر �غتيال حممد �لرب�همي 
�لذي ينتمي معه �إىل نف�س �لعائلة 

�ل�شيا�شية �لقومية.
كان   ، �ل��ع��ري�����س  ع��ل��ي  �أن  وي��ذك��ر 
�أي���ام بقاء حكومته  �أع��ل��ن قبل  ق��د 
، ر�ف�شاً بذلك �لدعو�ت �إىل حّلها 
و�ل�������ش���ادرة ع���ن غ��ال��ب��ي��ة �أح�����ز�ب 
�جلمعيات  من  و�لعديد  �ملعار�شة 
�لتون�شية  و�مل���ن���ظ���م���ات  �لأه���ل���ي���ة 
�لتون�شي  �ل���ع���ام  �لحت�����اد  م��ن��ه��ا   ،

لل�شغل و�حتاد �أرباب �لعمل. 
�ملو�قف، ويف  ويف ظل جممل هذه 
�لعامون  �لأمناء  يحدد  �أن  �نتظار 
�ملجل�س  �مل���وؤي���دة حل���ل  ل���الأح���ز�ب 
يف  �حلكومة،  و�إ�شقاط  �لتاأ�شي�شي 
�جتماع متوقع ليلة �أم�س، خارطة 
�لقادمة  �لفرتة  يف  للعمل  طريق 
ل��الإج��اب��ة ع��ل��ى ���ش��وؤ�ل م��ف��اده: ما 
�حلكومة  �إ�شقاط  حال  يف  �لبديل 
وحل �لتاأ�شي�شي؟، يف �نتظار ذلك، 
يف  �ل�شرخ  هو  هل  �ل�شوؤ�ل:  يتاأكد 

تون�س.. ؟

�ملعتمدة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  ت��غ��ي��ري  م����ع 
و�حلكومة لإنقاذ �لبالد.

�حلكومة  تغيري  �ل�شب�شي  و�ق��رتح 
بحكومة  ت��ع��وي�����ش��ه��ا  و  �حل���ال���ي���ة 
يرت�شح  ل����ن  م�������ش���غ���رة  ك�����ف�����اء�ت 
�ملقبلة،  �لنتخابات  �إىل  �أع�شائها 
�شي�شرّيونها  مل�����ن  ت����ك����ون  و�أن 
م�شد�قية وحلول لالأزمة يف �إطار 

�شيا�شة جديدة. 
�لباجى  �أو�شح  مّت�شل،  �شياق  ويف 
قائد �ل�شب�شي �أن �حلكومة �حلالية 
غري �شاحلة ملو��شلة �لعمل، د�عيا 
وحل  كفاء�ت  حكومة  ت�شكيل  �إىل 

�ملجل�س �لتاأ�شي�شي.
وب�����خ�����������ش�����و������س ح��������ل �مل���ج���ل�������س 
�أول  �نه  �ل�شب�شي  قال  �لتاأ�شي�شي، 
من طالب بحله يف فيفري �ملا�شي 
�إل  بلعيد  �شكري  �غتيال  �ثر  على 
جماهرييا  م��ط��ل��ب��ا  �أ����ش���ح���ى  �ن����ه 
و�أ�شاف  �مل��رة ل تر�جع عنه.  هذه 
لن  �لتاأ�شي�شي  ح��ل  �أن  �ل�شب�شي 
ي�شعى  كما  قانونيا،  فر�غا  يخلف 
م�شري�  �لأم����ر،  لت�شوير  �لبع�س 
ج���رت  در��������ش������ات  ه����ن����اك  �أن  �إىل 
لتنظيم �لأمر وعدم ترك �أي �شيء 

لل�شدفة.
للبحث  �حل��و�ر  باب  �أّن  �إىل  و�أ�شار 
�لنه�شة  ح���رك���ة  م���ع  ح���ل���ول  ع���ن 
�لنه�شة  ق��ي��اد�ت  قبلت  �إن  مفتوح 
�ن���ه ل وجود  �إىل  م�����ش��ري�  ب��ذل��ك، 

�لآن ملحاور جّدي. 
ووجه �لباجي قائد �ل�شب�شي خطابا 
�لغنو�شي زعيم  ر��شد  �إىل  مبا�شر� 
حركة �لنه�شة حتّمل م�شوؤوليتك 
منفتحون  ن��ح��ن  و  ي��ح��دث  م��ا  يف 
�لنه�شة   وحل�����رك�����ة  ل����ل����ت����ح����اور، 
�أن  �لن�شيحة،  قبلو�  �إن  �أن�شحهم، 

يغرّيو� لغة �خلطاب.
وكان �لباجي قائد �ل�شب�شي قد �أكد 
�لثالثاء، على �ثر لقاء مع رئي�س 
م�شطفى  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي   �مل��ج��ل�����س 
ب���ن ج��ع��ف��ر يف �إط�����ار ���ش��ل�����ش��ل��ة من 

بال�شرعية  مت�شّبثا  م����از�ل  �ل���ذي 
على حّد تعبريها.

�أّن  و�أك�����د ح����زب �ل��ع��م��ال يف ب��ي��ان 
�مل��وؤق��ت��ة و��شل  رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة 
وتزييف  �مل�شوؤولية  م��ن  �لتن�شل 
�حل�����ق�����ائ�����ق وك�����ي�����ل �لت�����ه�����ام�����ات 

و�لتهديد و�لوعيد.
وع���رّب �حل���زب ع��ن رف�شه مل��ا جاء 
يف  �خل��ط��اب م��ن رزن���ام���ة ودع���وة 
ل��ل��ح��و�ر �ع��ت��ربه��ا م���ن���اورة لربح 
�ملعار�شة  ���ش��ف��وف  و���ش��ق  �ل���وق���ت 
�لجتماعية  و�ملنظمات  �ل�شيا�شية 
و�مل��دن��ي��ة. كما ج��دد ح��زب �لعمال 
رف�س �لتهديد �لذي �أطلقه رئي�س 
�ل�شارع  �إىل  ب��ال��ل��ج��وء  �حل��ك��وم��ة 
و�عتربها مبثابة �ل�شوء �لأخ�شر 
للميلي�شيات حتى تو��شل وت�شعد 
�ع����ت����د�ء�ت����ه����ا ����ش���د �ل���ت���ح���رك���ات 

�ل�شعبية.
ودع������������������ا ح��������������زب �ل������وط������ن������ي������ني 
�لأح���ز�ب  �مل��وح��د  �لدميقر�طيني 
�لوطنية  و�مل���ن���ظ���م���ات  و�ل����ق����وى 
�لن�شال  م��و����ش��ل��ة  �إىل  و�ل�����ش��ع��ب 
�للتفاف  ح��ك��وم��ة  �إ���ش��ق��اط  ح��ت��ى 
ع���ل���ى �ل�����ث�����ورة ع���ل���ى ح����د م����ا ورد 
بالبيان، معرّب� عن رف�شه ملا جاء 
�لثنني  �حلكومة  رئي�س  كلمة  يف 
م����ن ن�����ربة �ل���ت���ه���دي���د ل��ل�����ش��ع��ب و 

مو��شلة �لت�شبث بال�شلطة.
ه��ذ� �لأخ��ري، ق��ال يف ح��و�ر تلفزي 
�إدخال  �إن  �ل��ث��الث��اء،  �لأول  �أم�����س 
�أو  ع����ل����ى �حل����ك����وم����ة  ت����ع����دي����الت 
تو�شيعها ميكن �أن ينعقد باإ�شر�ف 
يتم  �أن  �جل��م��ه��وري��ة، على  رئ��ا���ش��ة 
�لأطر�ف  ك��ل  يجمع  ح��و�ر  �شمن 
�لذي  �لأن�����ش��ب  �ل�شكل  يف  للنظر 

يحقق �لفاعلية و�ل�شرعة.
و�أكد رئي�س �حلكومة �ملوؤقتة علي 
مبادرة  على  تعليقه  يف  �لعري�س 
لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��ع��ام  �لحت����اد 
�أن هناك ج��زء وقع  حل��ل �لأزم����ة، 
�لتفاق عليه فيما جزء �آخر ماز�ل 

�ملحادثات مع �لأطر�ف �ل�شيا�شية، 
�ن���ه ����ش��ت��ج��اب مل���ب���ادرة �حل����و�ر مع 
م�شطفى بن جعفر رغم تعار�شها 
�لد�عية  تون�س  ن���د�ء  م��و�ق��ف  م��ع 
�إج���������ر�ء�ت  �ت����خ����اذ  ������ش�����رورة  �إىل 
وجميع  �حلكومة  وحل  ��شتثنائية 
�نتخابات  ع��ن  �مل��ت��ول��دة  �ل��ه��ي��اك��ل 
�أكتوبر 2013 لأّنها ف�شلت ح�شب 

تقديره. 
ونفى �لباجي قائد �ل�شب�شي وجود 
�أط�������ر�ف يف �ل���وق���ت �حل�����ايل من 
م�شتف�شر�  �حل��و�ر  تقبل  �حلكومة 
�لتحاور  �شيقع  �ل��ت��ي  �جل��ه��ة  ع��ن 

معها يف ظل �لأزمة �لر�هنة.
حّل  �إّن  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق���ائ���د  وق������ال 
�حلكومة �أمر مفروغ منه، وطالب 
عن  �ملنبثقة  �لهياكل  جميع  بحل 
 ، �أكتوبر2011   23 �ن��ت��خ��اب��ات 
م�شيفا �أن �لبالد يف حالة خطرية 

وتتطلب �إجر�ء�ت ��شتثنائية.
�لباجي  ب����ني  ج���م���ع  ل���ق���اء  وك������ان 
ند�ء  حركة  رئي�س  �ل�شب�شي  قائد 
�ل��ه��ّم��ام��ي قيادي  ت��ون�����س وح���ّم���ة 
فيه  �لت��ف��اق  مّت  �ل�شعبية  �جلبهة 
ب��ني �ل��ط��رف��ني ع��ل��ى �لإب���ق���اء على 
�ملجل�س  بحل  �ملتعلقة  مطالبهما 
�إنقاذ  حكومة  وت�شكيل  �لتاأ�شي�شي 
وفق  �لتن�شيق  وم��و����ش��ل��ة  وط��ن��ي 
ما �أفاد به لزهر �لعكرمي �لناطق 

�لر�شمي با�شم ند�ء تون�س.
كذلك  مّت  �أن��ه  �لعكرمي،  و�أ���ش��اف 
�لت�شال  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى  �لت��ف��اق 
�لأحز�ب  بني  و�لتن�شيق  و�لت�شاور 
�ل�شيا�شية.  �ل��ت��ط��ور�ت  يهّم  م��ا  يف 
ت��ن��ازلت عن  : ل  �لعكرمي  وق���ال 
حتقيق مطالب �ل�شعب �لتون�شي.

م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، ق�����ال�����ت �لأم����ي����ن����ة 
�ل��ع��ام��ة ب��احل��زب �جل��م��ه��وري مّية 
�أي  ت�����ش��ج��ل  �أن���ه���ا مل  �جل���ري���ب���ي، 
�ملعت�شمني  م��ط��ال��ب  م���ع  ت��ف��اع��ل 
�ملجل�س  ب��رئ��ي�����س  ل��ق��ائ��ه��ا  خ����الل 
جعفر  ب��ن  م�شطفى  �لتاأ�شي�شي 

يتطلب نقا�شا طويال دون �أن يديل 
باأكرث تفا�شيل. 

�أك����د جم��ل�����س �ل������وزر�ء �أم�س  ك��م��ا 
�شتو��شل  �حل��ك��وم��ة  �أّن  �لأرب���ع���اء 
�حلو�ر�ت  �نتهاء  حني  �إىل  عملها 
و�ل������ت������و�ف������ق������ات ب������ني �لأح������������ز�ب 

�ل�شيا�شية
�لوزير  �لبحريى  نور�لدين  وقال 
ل������دى رئ���ي�������س �حل����ك����وم����ة خ���الل 
�أم�����س يف  �ن��ع��ق��دت  ن���دوة �شحفية 
�إّن �حلو�ر  �أعقاب �جتماع �ملجل�س، 
ملو�جهة  �ل���وح���ي���د  �ل�����ش��ب��ي��ل  ه����و 
�لبالد  م�����ش��اك��ل  و�ن  �ل�����ش��ع��وب��ات 
ميكن  ل  تعقيد�تها  ك��ان��ت  مهما 
�ل�شارع،  يف  ب��ال��ت��ظ��اه��ر  حُت����ّل  �أن 
�مل�شا�س  ميكن  ل  �أن��ه  على  م�شدد� 

مبوؤ�ش�شات �لدولة.
�ل��������وزر�ء  جم���ل�������س  �إن  و�أ�������ش������اف 
ق���د �ت���خ���ذ ج��م��ل��ة م���ن �ل����ق����ر�ر�ت 
�لتقنية  و�ل���ت���د�ب���ري  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�شتتوىل �جلهات �ملخت�شة تنفيذها 

دون �أن يك�شف عنها

التاأ�صي�صي خط اأحمر
ر��شد  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة  رئ���ي�������س 
�أن  �لأرب��ع��اء،  �أم�س  �أك��د  �لغنو�شي، 
�حل��رك��ة م��ع �حل���و�ر وم��ع �لوحدة 
�عتبار  و�ل��ت��و�ف��ق وم���ع  �ل��وط��ن��ي��ة 
خط  �لتاأ�شي�شي  �لوطني  �ملجل�س 

�أحمر.
منفتحون  نحن   ، �لغنو�شي  وق��ال 

على كل ما ُيحقق �أمن تون�س.
وج���اء ه���ذ� �ل��ت�����ش��ري��ح ع��ق��ب لقاء 
جمع رئي�س حركة �لنه�شة ورئي�س 
بن  م�شطفى  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 

جعفر.
و�أعرب �لقيادي يف حركة �لنه�شة 
��شتعد�د  ع���ن  �ل���ع���ري�������س،  ع���ام���ر 
�ل���ن���ه�������ش���ة ل���ت���و����ش���ي���ع �حل���ك���وم���ة، 
وم�����ش��ارك��ة ك���ل �لأط������ر�ف �جل���ادة 
�مل�����ش��ارك��ة يف �حلكم،  ت��ري��د  �ل��ت��ي 

ح�شب قوله.

و�أ�شدرت جمموعة �أحز�ب مو�لية 
�حلاكم  �لنه�شة  وحزب  للحكومة 
فيه مت�شكها  �أك��دت  م�شرتكا  بيانا 
كما  �لتاأ�شي�شي  �لوطني  باملجل�س 
و��شع  �ئ��ت��الف  بناء  �إىل  فيه  دع��ت 

ملرحلة �لنتقال �لدميقر�طي.
وج��������اء يف �ل����ب����ي����ان رف���������س ه���ذه 
�لأحز�ب ��شتغالل جرمية �غتيال 
�لنائب حممد بر�همي، لالنقالب 
نحو  �ل��ب��الد  وج��ر  �ل�شرعية  على 
�جناز  تعطيل  وخمططات  �لعنف 

مهام �ملرحلة �لنتقالية.
ودعا ذ�ت �لبيان �ملجل�س �لتاأ�شي�شي 
على  �مل�����ش��ادق��ة  يف  �لإ�����ش����ر�ع  �إىل 
�لنتخابي  و�ل���ق���ان���ون  �ل��د���ش��ت��ور 
�لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  لإج����ر�ء 
و�ل��رئ��ا���ش��ي��ة يف �أق���رب �لآج����ال مع 
�لتو�فق  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى  �ل���ت���اأك���ي���د 
و�شرورة �حلو�ر يف نطاق �لتم�شك 
ب��اأه��د�ف �ل��ث��ورة وب��اأ���ش�����س �لدولة 
و�شرورة  و�مل��دن��ي��ة  �لدميقر�طية 
تو�شيع �لقاعدة �ل�شيا�شية للحكم.

�ئتالف  ب���ن���اء  �إىل  �ل���ب���ي���ان  ودع�����ا 
وط���ن���ي و�����ش���ع ل���ش��ت��ك��م��ال �إجن����از 
وم���ه���ام مرحلة  �ل����ث����ورة  �أه�������د�ف 
موؤكد�  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي  �لن���ت���ق���ال 
بع�س  مبعاجلة  �لتعجيل  �شرورة 
�مللفات مثل �لك�شف عن �ملتورطني 
�لف�شاد  وحم��ارب��ة  �لغ��ت��ي��الت  يف 
�لأمن  �لإع��الم وحت�شني  وتطوير 

و�لك�شف عن �لأر�شيف.
�لنه�شة،  ح��زب  رئي�س  نائب  لكن 
،يف  ق��ال  م��ورو  �لفتاح  عبد  �ل�شيخ 
يتحدث  م���ن  �إن  �إذ�ع�����ي  ت�����ش��ري��ح 
ما  يفهم  مل  �ل��ي��وم  �ل�شرعية  ع��ن 
�أنه ل جمال  يجري. و�شرح مورو 
بل  �ل�شرعية  ع��ن  للحديث  �ل��ي��وم 
على  وق��ادرة  قائمة  موؤ�ش�شات  عن 
�نه  �إىل  م�����ش��ري�   ، ل  �أم  �لجن�����از 
تغيري  �ل��ظ��رف  ����ش��ت��وج��ب  م��ا  �إذ� 

�حلكومة فال مانع يف ذلك.
�لنه�شة،  و�أكد نائب رئي�س حركة 
ذ�ت����ه  ح����د  يف  �ل�������ش���ع���ب  ر�أي  �أن 
ل��ك��ن م��ع �لبتعاد  �أي�����ش��ا  ���ش��رع��ي��ة 
�ل�شو�رع، معترب�  عن �لهمجية يف 
�إ���ش��ق��اط �حل��ك��وم��ة ع��ن طريق  �أن 
�أم�����ر غري  �ل�������ش���ارع  �إىل  �خل������روج 
�ل�شرعية  و�أن  خ���ا����ش���ة  م����وف����ق، 
حكومة  �أو  ح��اك��م  �شرعية  لي�شت 
و�لتي يجب  موؤ�ش�شات  �شرعية  بل 

�حلفاظ عليها.
�ملوؤمتر  ح����زب  دع����ا  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
�ل�شلع  �جل���م���ه���وري���ة  �أج������ل  م����ن 
�حلاكمة  �ل����رتوي����ك����ا  يف  �ل����ث����اين 
�لوحدة  تكري�س  على  �لعمل  �إىل 
�لوطنية و�للتفاف حول �مل�شلحة 
�مل�شار  و��شتكمال  �لعليا  �لوطنية 
�ملوؤ�ش�شات  وحماية  �لدميقر�طي 
حم�������اولت  �أي  م������ن  �مل���ن���ت���خ���ب���ة 
�ن��ق��الب��ي��ة ون��ب��ذ ك��ل م��ا م��ن �شاأنه 

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و/ جابد عامل  فقد  
جامال ح�شني - بنغالدي�س 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية  
  )1512572( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

055/6355404

فقدان جواز �سفرت
�شهيد  �مل������دع������و/  ف�����ق�����د  
�ل�شالم   ���ش��ري�ج  �ل���ش��الم 
�جلن�شية   ب��ن��غ��الدي�����س   -
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
)313746(  من يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/6355404

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد لقمان 
ن��ور �ح��م��د   - بنغالدي�س 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية  
  )1092918( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

055/6355404
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العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 361 /2013  جتاري جزئي                        
 / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  وليد ديب جمهول حمل  �ملدعى عليه /1-د�ين  �ىل 
�قام  قد  �ملطرو�شي   �شامل  بن  ماجد  �شيف  �حمد  ديب وميثله:  عبد�هلل  ب�شام 
 50.000 مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك 
�لثالثاء  �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم  درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1A.1 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/8/20 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 66 /2013  جتاري كلي                        
�ىل �ملدعى عليهما /1-فار�س علي حممد حممود 2- منى عي�شى �حمد حممود �لبلو�شي 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع وميثله: خالد 
كلندر عبد�هلل ح�شني   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليما 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )  148428.65( وقدره  بينهما مببلغ  و�لت�شامن  بالتكافل 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتفاقية 15% من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2012/7/30 وحتى 
�ل�شد�د �لتام و�لفائدة �لتاخريية بو�قع 2% �شنويا ذ�ت �لتاريخ   وحددت لها جل�شة يوم 
ch2E.21 لذ� فانت مكلف  بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2013/8/26  �لثنني 
�و م�شتند�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.   
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1148 /2011  عقاري كلي                          
�ىل �ملدعى عليه /1-نيو ورولد �نفي�شتمينت ليمتد �س م ح ) جافز�( جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / كياو�س كور�س زئد يزدي يومثله: �حمد �حلاج 
خادم بطي �مليدور �ملهريي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليها و�خل�شمان �ملدخالن بالنفر�د و�لت�شامن و�لت�شامم برد مبلغ 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 �لقانونية  �لفائدة  مع  دره��م   208.346.00
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة  �تعاب  �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل  �ل�شد�د 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/8 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/2713 كلي جتاري ال�سارقة  
�ملدعي:  �ن  حيث  �ل�شهابي   حمد�ن  �لمري  مهدي  عليه:/حممد  �ملدعى  �ىل 
�أقام عليكم لدى هذه �ملحكمة �لدعوى  حممد �شامر عبد�لرز�ق �ليا�شني قد 
�ىل  بال�شافة  فقط  درهم(   180.000( مببلغ  فيها  ويطالبكم  �عاله  �ملذكورة 
�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا  وكذلك بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف 
متام  يف  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل 
�لدعوى  �لثامنة و�لن�شف من يوم 2013/9/1   وذلك لالجابة على  �ل�شاعة 
وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل 

عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 237 /2013 عقاري  كلي                   
�ىل �ملدعى عليه /1-�شركة نيوورلد �نف�شتمنت ليمتد )�س م ع(  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / خافز جوربانوف   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   1.166.034.46( وق���دره  مببلغ  عليهم  �مل��دع��ى 
وحتى   2008/7/24 يف  �حلا�شل  �ل�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %12 و�لفائدة  �ملحاماة 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ل�شد�د 
ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور  �ملو�فق 2013/9/8 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
�و م�شتند�ت للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك 
مبثابة  �شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  �لق���ل.  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل 

ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 176 /2013  مدين جزئي                      

�شقر    عبيد  يحى  عبيد   -2 �ملجيد  �شعيد  حمد  خليفه  /1-ج��م��ال  عليهما  �ملدعى  �ىل 
وميثلها   -1 فرع  �ل�شيار�ت-  لتاأجري  تايجر   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل 
�ل�شيد/ �شادي فو�ز �ل�شرع قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
�لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م(   55.000( وق���دره  مببلغ  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهما 
�ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �ل��ت��ام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 وق��دره��ا 
بالكفالة و�لز�مهما بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  .  وحددت لها جل�شة يوم 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1A.1 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/8/11 �مل��و�ف��ق  �لح��د 
�و م�شتند�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 
�يام على �لق��ل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :2013/572    
علي  ع��ب��د�هلل  حممد  �رم��ل��ة  فا�شل  �لعز  /�م  �ل�شيدة  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
حممد، �مار�تية �جلن�شية ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها يف)�شالون 
�شر �جلودة للحالقة( رخ�شة رقم )600986( �ىل �ل�شيد/ عبد�هلل حممد عبد�هلل 
�لقانون  من   3 فقره   )16( �مل��ادة  لن�س  .وعمال  �جلن�شية.  �مار�تي  �لها�شمي  علي 
ن�شر هذ�  �قت�شى  �لعدل.  فقد  �لكاتب  �شان  ل�شنة 1991م يف  �لحت��ادي رقم )22( 
�لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من 
تاريخ هذ� �لع��الن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1    

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/

عبد�لكرمي ملنك عمر مر�د �جلن�شية: �لمار�ت   وطلبا �لت�شديق على �لتوقيع 
�لتجاري  �ل���ش��م  يف   %100 �ل��ب��ال��غ��ة  ح�شته  يف  )ت���ن���ازل(  يت�شمن  حم���رر  ع��ل��ى 
مدينة  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�س     ) للخياطة  )التحية 
د�ئرة  يف   2009/6/30 بتاريخ  �ل�شادر   572561 رق��م  مهنية  رخ�شة  خورفكان- 
�لتنمية �لقت�شادية خورفكان. �ىل �ل�شيد / �لء حممد عدنان قا�شم �خللفات 
�جلن�شية: �لردن ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�شان  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     
اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  599/ 2013 -عمايل - م ع - �ض- اأظ

بنغالدي�س       �جلن�شية:  �ل�شالم  �شر�ج  حممد  �بوطاهر  حممد   : �مل�شتاأنف 
�جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  �لعقار�ت  لد�رة  �لفر�شان  ثقة  عليه:  �مل�شتاأنف 
�ملطلوب  �حلكم    مبلغ  كامل  على  ��شتئناف   : �ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت 
�عالنه/  ثقة �لفر�شان لد�رة �لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت     
�لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
2013/431 عم جز- م ع- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/8/4 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة 
��شتئناف �بوظبي �لكائنة-حمكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد 

�جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10859 بتاريخ   2013/8/1     

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: ال�صهزاد للتجارة  )�س.ذ.م.م(- رقم �لرخ�شة 217078 عنو�نها: 
ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل  �لنخيل   �لبدور ) مركز م��رتو(  حمل ملك حممد عبد�هلل 
د�ئرة  �لتجاري: 43247 مبوجب هذ� تعلن  بال�شجل  �لقيد  م�شئولية حمدودة رقم 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل 
�لعمومية  م��ن �جلمعية  �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر  وذل��ك مبوجب  �ع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة 
لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/109473(  بتاريخ 
)2013/6/13( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف 
دي��رة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج �خل��ور هاتف: )2226266- �لكائن يف  مكتبه 
04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10859 بتاريخ 2013/8/1    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية 
�لبدور  ع��ب��د�هلل  حممد  ملك  وعنو�نها:حمل  )�ـــس.ذ.م.م(  للتجارة  ال�صهزاد 
�لعمومية  �ل�����ش��ادر م��ن �جلمعية  �ل��ق��ر�ر  )م��رك��ز م���رتو( �لنخيل  وذل���ك مب��وج��ب 
لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/109473(. بتاريخ 
)2013/6/13( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن يف دي��رة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج �خلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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 ••الفجر-املنطقة الغربية :

كرمت بلدية �ملنطقة �لغربية �لفائزين يف بطولة 
�ل�شباحة �لوىل للنا�شئني يف مدينة �ملرفاأ و�لتي 
��شتهدفت طلبة �شيفنا مميز من خالل �لتن�شيق 
�شمن  للتعليم،  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  م��ع  و�ل��ت��ع��اون 
خطط دعم �ملجتمع �ملحلي و�لن�شاطات �لريا�شية 

� للنا�شئني و�لطالب. 
و�و�شح حمد �شامل �لهاملي مدير �د�رة �لعالقات 
�لعامة يف بلدية �ملنطقة �لغربية حر�س �لبلدية 
�لريا�شية  �لفعاليات  خمتلف  يف  �مل�شاركة  على 
�ل��ت��ي ت��ق��ام يف ع���دد م��ن م���دن �مل��ن��ط��ق��ة �لغربية 
و�لتي  للن�شائني  �لوىل  �ل�شباحة  بطولة  ومنها 
�ملو�هب  ����ش��ح��اب  �ل��ط��الب  م��ن  ع��دد  ��شتهدفت 
يف ري��ا���ش��ة �ل�����ش��ب��اح��ة ودل���ك ب��ه��دف ت��ع��زي��ز قيم 
�لريا�شة يف نفو�س �لن�شئ وغر�س حب �لريا�شة 
فيهم مما ي�شاهم يف توفري طالب موؤهلني علميا 

�ملجتمعية يف  وي��دع��م �جل��ه��ود  وري��ا���ش��ي��ا 
�مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة وه����و م���ا ت�����ش��ع��ى �ليه 
ب���ل���دي���ة �مل���ن���ط���ق���ة �ل���غ���رب���ي���ة م����ن خالل 
�ل�شرت�تيجية  م���ن  �مل��ن��ب��ث��ق��ة  خ��ط��ط��ه��ا 
�لعامة لمارة �بوظبي �نطالقا من روؤية 
بلدي  نظام  توفري  �ىل  �لر�مية  �لبلدية 
ذو كفاءة عاملية يحقق �لتنمية �مل�شتد�مة 
يف  �حلياه  ج��ودة  معايري  ويعزز  �ملن�شودة 
منظومة  حتقيق  ب��ه��دف  �بوظبي  �إم���ارة 
�لغالية  �لبقعة  لهذه  متكاملة  معمارية 
�مل�����ش��ت��وى �لعمر�ين  م��ن �ل��وط��ن ول��رف��ع 
و�ملر�فق  ب���اخل���دم���ات  وت��ع��زي��زي��ه��ا  ف��ي��ه��ا 
�لعامة �لالزمة لتوفري كافة �شبل �لعي�س 
�لكرمي للمو�طنني . كما نظمت �لبلدية  
�ل�شاطئية  �ل��ق��دم  ك��رة  بطولة  مناف�شات 
�ملدن  خدمات  قطاع  عليها  ��شرف  و�لتي 
�ملرفاأ  كورني�س  �شو�حل  على  و�شو�حيها 

•• العني – الفجر:
ت�شوير – حممد معني :

�لعني  بنادي  �لقدم  لكرة  �لأول  �لفريق  يخو�س 
يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة و�لربع من م�شاء �ليوم 
مبار�ته  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  ملعب  على  �خلمي�س 
كاظمة  ن��ادي  �أم��ام  �لدولية  �لبطولة  �لثانية يف 
�ل��ك��وي��ت��ي، وي��دخ��ل �ل��ع��ني �مل��و�ج��ه��ة ب��ر���ش��ي��د 3 
�لبحريني  �ل��رف��اع  على  ب��ف��وزه  ح�شدها  ن��ق��اط 
بفارق  �ل����ث����اين  �مل����رك����ز  يف  ل��ي�����ش��ب��ح  2-�شفر 
�لأه����د�ف ع��ن �ل��ه��الل �ل�����ش��ع��ودي �مل��ت�����ش��در، �أما 
�ملو�جهة بدون ر�شيد  �لكويتي فيبدخل  كاظمة 
م��ن �ل��ن��ق��اط ب��امل��رك��ز �ل��ر�ب��ع وب��ف��ارق �لأه����د�ف 
وي�شعى  �لبحريني.  �ل��رف��اع  �ل��ث��ال��ث  ع��ن  �أي�����ش��اً 
�إىل و�شع ب�شمته  �لأورج��وي��اين ج��ورج فو�شاتي 
�أد�ء فريقه �جلديد، و�لذي قاده يف  �لفنية على 
بطل  تدريبات  وج��اءت  تدريبية،  ح�ش�س  ثالث 
�لتحدي  �لرغبة،  �للتز�م،  �لدوري حتت عنو�ن 
تقييم  �رت��اأى  �ل��ذي  فو�شاتي  ويتطلع  و�جلدية. 
�أد�ء عدد من لعبي �لفريق �لرديف يف �جلولة 
لفريقه  ق��وي  ظهور  �إىل  �لبطولة،  م��ن  �لأوىل 
�لأ�شا�شي يف مبار�ة �ليوم مع �لعني، بعد �أن و�شع 
�جلاهزية  درج���ة  ف��ري��ق��ه  ل��ب��ل��وغ  �لفنية  خطته 
و�عتمد  �حل��ايل،  �ملو�شم  �نطالقة  قبل  �لكاملة 
جميع  يف  �مليد�ين  �لتو�زن  �أ�شلوب  �لعني  م��درب 
�ل��ق��وة �لهجومية  ت��ع��زي��ز  �خل��ط��وط ف��ن��ي��اً، م��ع 
للفريق. �أما �لرب�زيلي جان�شنيز د� �شيلفا مدرب 
كاظمة �لكويتي و�لذي خا�س �أول مبار�ة له مع 
و�لتي  �ل��ه��الل  �أم���ام  �لأوىل  �جل��ول��ة  يف  �لفريق 
�ل�شتفادة  �إىل  فيتطلع   ،1-4 بنتيجة  خ�شرها 
ي���درك �شعوبة  �أن���ه  رغ���م  �لأول،  �لخ��ت��ب��ار  م��ن 
مو�جهة �ليوم �أمام بطل �لدوري �لإمار�تي، غري 
عليها  بد�  �لتي  �ل�شورة  تغيري  �إىل  �شي�شعى  �أن��ه 

فريقه يف �جلولة �لأوىل من دولية �لعني .

الدو�صري  وتوقيع  ال�صلهوب  بقيادة 
وال�صمراين..

 4 �لكويتي  �ل�شفري  يفاجئ  �ل�شعودي  �لزعيم 
على  كبري�ً  ف��وز�ً  �ل�شعودي  �لهالل  حقق  م��ر�ت 
�لذي  �للقاء  يف   ،1-4 بنتيجة  �لكويتي  كاظمة 
ع��ل��ى ملعب  �لأول  م�����س  ي���وم  �ل��ف��ري��ق��ني  ج��م��ع 
مباريات  ختام  يف  �لعني  بنادي  ز�ي��د  بن  خليفة 
�لدولية  �ل���ع���ني  ب��ط��ول��ة  م���ن  �لأوىل  �جل���ول���ة 
�لأول  �للعب  �شوط  وك��ان   2013 �ل��ق��دم  لكرة 
�لكويتي  �لفريق  على  �لهالل  بتقدم  �نتهى  قد 

بنتيجة 3-�شفر.
و�أحرز رباعية �لزعيم �ل�شعودي نا�شر �ل�شمر�ين 
�لدو�شري  ل�شامل  ومثلهما   ،  21-12 هدفني 
�لكويتي  �ل�شفري  هدف  �شجل  بينما   ،  50-40
يرتبع  وبالنتيجة   82 �لوهيب  نا�شر  �لوحيد 
�لأهد�ف  ب��ف��ارق  �لبطولة  ���ش��د�رة  على  �ل��ه��الل 
عن �لعني �لو�شيف ، ولكليهما 3 نقاط، يف حني 
ر�شيد  ب��دون  �لر�بع  �ملركز  �إىل  كاظمة  يرت�جع 

من �لنقاط.

بداية قوية
ج���اءت ب��د�ي��ة �مل���ب���ار�ة ق��وي��ة م��ن ج��ان��ب �لهالل 
بينما  �لأر���س،  على  �مليد�نية  �لأف�شلية  �شاحب 
حمكماً  دفاعياً  �أ�شلوباً  �لكويتي  �لفريق  �عتمد 

وعمل على تنظيم �ملحاولت �لهجومية �ملعاك�شة، 
وك����اد م��ه��اج��م ف��ري��ق ك��اظ��م��ة، ن��ا���ش��ر ���ش��ايف �أن 
يخطف هدف �ل�شبق عندما تلقى متريرة بينية 
ر�ئ��ع��ة م��ن و���ش��ط �مل��ل��ع��ب جعلت ���ش��ايف يف و�شع 
�ل�شديري  عبد�هلل  �لهالل  بحار�س  كامل  �نفرد 
�إل �أن ت�شديدة �ملهاجم �لكويتي ذهبت بعيدة عن 
�ملرمى ليهدر فر�شة ذهبية لفريقه يف هز �شباك 
�لهالل 10 . وجاءت ردة فعل �لهالل �ل�شعودي 
�ل�شائعة،  �لكويت  حماولة  على  وبليغة  �شريعة 
توقيع  حمل  ر�ئ��ع��اً،  هدفاً  �لزعيم  �أح��رز  عندما 
مهاجمه نا�شر �ل�شمر�ين، و�لذي تلقى عر�شية 
مثالية من �جلانب �لأمين �أر�شلها قائد �لفريق 
�ل�شمر�ين  عليها  لينق�س  �ل�����ش��ل��ه��وب،  حم��م��د 
�ملرمى  قلب  يف  ��شتقرت  قوية  ر�أ�شية  بت�شديدة 
�لهالل  ل�شالح  �مل��ب��ار�ة  �أه���د�ف  �أول  ع��ن  لتعلن 

. 12

تاألق ال�صمراين
فوز  تعزيز  يف  �ل�����ش��م��ر�ين  نا�شر  �مل��ت��األ��ق  وجن��ح 
بعد  �ملبار�ة،  يف  �لثاين  �ل�شخ�شي  بهدفه  فريقه 
�لعابد لي�شيطر  �أن تلقى بينية ر�ئعة من نو�ف 
�لأول ع��ل��ى �ل��ك��رة ب�����ش��ورة ج��ي��دة وي��ت��وغ��ل بها 

ير�شل  �أن  قبل  كاظمة،  مرمى  ح��ار���س  ملو�جهة 
�لكرة نحو �لز�وية �لبعيدة حمرز�ً هدف فريقه 
�لهالل �شيطرة  . وفر�س   21 �ملبار�ة  �لثاين يف 
�أ�شلوباً  وم��ار���س  �للعب  جم��ري��ات  على  مطلقة 
لي�شطر  �لكويتي،  كاظمة  مرمى  على  �شاغطاً 
�لأخري �إىل �لرت�جع ب�شورة لفتة بهدف �حلد 
من خطورة �ملحاولت �لهجومية لالأزرق، وجنح 
حار�س مرمى �ل�شفري �لكويتي يف �لت�شدي لعدة 

حماولت هجومية برب�عة عالية.

متريرة �صاحرة
�لدو�شري  �شامل  �ل�شعودي  �لهالل  لعب  وعمق 
بعد  �لثالث  بالهدف  �لكويتي  كاظمة  من جر�ح 
�أن تلقى متريرة �شاحرة من قائد �لفريق حممد 
ب�شورة  �ل��دو���ش��ري  عليها  لي�شيطر  �ل�شلهوب، 
ر�ئعة �أمام مرمى كاظمة �لكويتي �خلايل متاماً 
وي����ودع �ل��ك��رة ب��ه��دوء يف �ل�����ش��ب��اك حم����رز�ً ثالث 
�أهد�ف فريقه 40 .. لينتهي �شوط �للعب �لأول 
بثالثة �أهد�ف نظيفة ل�شالح �لهالل �ل�شعودي.

�مل��ب��ار�ة لي�شيف  �ل��ق��وي يف  �أد�ئ���ه  وت��اب��ع �لزعيم 
�لهدف �لر�بع على مرمى �لفريق �لكويتي بعد 
�ل�شوط  ب��د�ي��ة  ف��ق��ط م��ن  دق��ائ��ق  م���رور خم�س 
���ش��امل �لدو�شري  �ل��الع��ب  �ل���ث���اين، ع��ن ط��ري��ق 
من  ر�ئعة  �أر�شية  عر�شية  تلقى  و�ل��ذي  �أي�شاً، 
�لدو�شري،  ع��ب��د�هلل  �أر���ش��ل��ه��ا  �لأي�����ش��ر  �جل��ان��ب 
د�خل  م��ن  ���ش��اروخ��ي��ة  بقذيفة  ���ش��امل  ليقابلها 
ليعلن عربها  �ملرمى  �شقف  ��شتقرت يف  �ملنطقة 
لفريقه  و�ل��ر�ب��ع  �ل��ث��اين  �ل�شخ�شي  ه��دف��ه  ع��ن 
50 . وحت�شن مردود �ل�شفري �لكويتي على نحو 
تدريجي وذلك من خالل �عتماده على �ملحاولت 
�لهجومية �ملعاك�شة، حتى جنح يف تقلي�س �لفارق 
بالهدف �لأول عن طريق لعبه نا�شر �لوهيب، 
ر�ئعة مر�شلة من �جلانب  تلقى عك�شية  �أن  بعد 
�لأي�شر ليقابلها �لوهيب بت�شديدة ر�أ�شية خادعة 
 82 �شكنت �شباك �لهالل �ل�شعودي يف �لدقيقة 
كاظمة  ع��ل��ى  �ل��ه��الل  ب��ف��وز  �مل���ب���ار�ة  لتنتهي   ..

بنتيجة 1-4.

تاأهل ع�شرة لعبني من فئة ال�شباب للجولة اخلتامية للبطولة الرم�شانية الثالثة ع�شرة للبولينج 

�صيف بن مرخان الكتبي: بطولة ند ال�صبا الرم�صانية مميزة وحققت اأهدافها الريا�صية والجتماعية 

املربع الذهبي لكرة ال�شالت الليلة .. والفرق تكثف ا�شتعداداتها لنهائيات الطائرة 
مكتب  مدير  �لكتبي  مرخان  بن  �شيف  �شعادة  �أ�شاد 
�ل�شبا  ن���د  ب��ط��ول��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  دب����ي  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل 
�ل��رم�����ش��ان��ي��ة وب��ال��ن��ج��اح �ل��ك��ب��ري �ل����ذي حت��ق��ق لها 
تقام  �ل��ت��ي  �لبطولة  وه��ي   ، �مل�شتويات  جميع  على 
حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د بن 
دبي  رئي�س جمل�س  دب��ي،  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد 
بدبي  نوعه  من  �لأ�شخم  �حل��دث  وتعد  �لريا�شي، 
خالل �شهر رم�شان �لف�شيل مبجموع جو�ئز مالية 
5 م�شابقات ريا�شية  6 ماليني درهم، وت�شم  يبلغ 
ودويل،  حملي  ريا�شي   1500 م�شاركة  ��شتقطبت 
وه����ي: �ل��ك��رة �ل��ط��ائ��رة ، ���ش��ب��اق ن��د �ل�����ش��ب��ا �ل���دويل 
ريا�شة  ل��ل��در�ج��ات،  �ل�شبا  ند  �شباق  للجري،  �لأول 
�أي�����ش��ا، وحتت�شن  ب���ادل تن�س و ك��رة ق��دم �ل�����ش��الت 
�ل�شبا،  بند  �حلديثة  �لريا�شية  �ل�شالة  مناف�شاتها 
غد  بعد  ي��وم  م�شاء  فعالياتها  على  �ل�شتار  وي�شدل 

�ل�شبت )3 �أغ�شط�س �ملقبل(.
وقال �شعادة �شيف بن مرخان �لكتبي نلتم�س خطو�ت 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات  من  د�ئما  عملنا 
روؤيته  و  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
ريا�شي  ح��دث  بتنظيم  �شموه  وج��ه  وق��د  �حلكيمة، 
كبري خالل �ل�شهر �لف�شيل يتميز بنوعية ريا�شاته 
و�لعقل  �جل�شم  تنمية  على  ت��رك��ز  �ل��ت��ي  وفعالياته 
و�لتعارف  �للفة  زي��ادة  يف  وت�شاهم  �لوطن  ل�شباب 
خالل  م��ن  �لريا�شي  ب����الأد�ء  وترتقي  بينهم  فيما 
بطولة  �حل�شيلة  فكانت   ، ريا�شية  ب��روح  �لتناف�س 
ر�ئ��ع��ة بجميع �مل��ق��اي��ي�����س �أ���ش��ب��ح��ت �حل���دث �لأب���رز 
�مل���ب���ارك م��ن خ���الل م�شتوى  خ���الل �شهر رم�����ش��ان 
�لأد�ء و�لتناف�س �لقوي بني �مل�شاركني يف مناف�شاتها 
�ملتنوعة و م�شتوى �حل�شور �جلماهريي و�لهتمام 

�لإعالمي �لتلفزيوين و�ملقروء بفعالياتها .

و�أ�شاف مدير مكتب �شمو ويل عهد دبي لقد �شاهم 
ب��ن حممد  �ل�شيخ ح��م��د�ن  ل�شمو  �ل��د�ئ��م  �ل��ت��و�ج��د 
للمناف�شات  �مل�شتمرة  ومتابعته  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
وح��ر���ش��ه ع��ل��ى �ل��ل��ق��اء م��ع �ل��ري��ا���ش��ي��ني يف تر�شيخ 
�أهد�ف  �أه���م  حتقيق  و  للريا�شة  �ل�شامية  �مل��ع��اين 
 6 �لبطولة، كما �شاهمت مكرمة �شموه بتخ�شي�س 
يف  �لفعاليات  يف  للفائزين  م��ك��اف��اآت  دره��م  ماليني 
للريا�شة  ز�هية  وتقدمي �شورة  �لتناف�س  قوة  زيادة 
�أع�شاء  بذلها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  �لكتبي  وث��م��ن  دب��ي  يف 
�لذي  �لنحو  على  �حل��دث  لتنظيم  �ملنظمة  �للجنة 

�أمر به �شمو ر�عي �لبطولة.
كما �أ�شاد بن مرخان بتفاعل �جلمهور مع �لبطولة 
وق�����ال ل��ق��د ���ش��اه��م �حل�������ش���ور �جل���م���اه���ريي �ملميز 
يف  لفرقهم  �مل�شتمر  وت�شجيعهم  �لبطولة  ملناف�شات 
زيادة حما�س �لريا�شيني �مل�شاركني ويف ��شفاء طابع 

جميل للمباريات .
وكان فريق �جلوكر �أحد �أقوى �ملناف�شني على لقب 
�لرئا�شة  �أه��دى لقب  �ل�شالت قد  بطولة كرة قدم 
�لفخرية لفريقه �إىل �شيف بن مرخان �لكتبي مدير 
مكتب �شمو ويل عهد دب��ي، تقدير�ً منهم ل��دوره يف 

دعم �لريا�شة و�لريا�شني.

ن�صف نهائي كرة ال�صالت الليلة
�لدور  مبار�تي  باإقامة  �لبطولة  مناف�شات  تتو��شل 
�ل�شاعة  من  بد�ية  �ل�شالت  قدم  كرة  نهائي  ن�شف 
�لفريق  يلتقي  �ليوم �خلمي�س حيث  م�شاء  �لعا�شرة 
�لفريق  م��ع  جمري�  و  �جل��وك��ر  مو�جهة  م��ن  �لفائز 
�لفائز من مو�جهة ور�شان 11 مع مكتب �شمو ويل 
�لفائز من لقاء بي  �لفريق  يلتقي  ، فيما  عهد دبي 
�شكاي  مو�جهة  م��ن  �لفائز  م��ع  مرغم  م��ع  ج��ي  �أف 

د�يف مع �جلو�رح ، حيث كانت �ملباريات �لأربع للدور 
ليلة  من  متاأخرة  �شاعة  يف  �أقيمت  قد  �لنهائي  رب��ع 

�لأربعاء )31 يوليو(.
نا�س  و  مكتوم  ب��ن  ف��رق: حممد  كثفت  م��ن جانبها 
لنهائيات  ��شتعد�د�تها  �شبيح  ب��ن  و   11 ور���ش��ان  و 
م�شابقة �لكرة �لطائرة، حيث تقام يوم غد �جلمعة 
�لتي  �لثالث  �ملركز  حتديد  مو�جهة  �أغ�شط�س(   2(
على   ، �شبيح  ب��ن  و   11 ور���ش��ان  فريقا  فيها  يلتقي 
�ن ي�شهد �ليوم �خلتامي يوم �ل�شبت )3 �أغ�شط�س( 
�إق��ام��ة نهائي ك��رة �ل��ط��ائ��رة ب��ني ن��ا���س و حممد بن 
مكتوم . وكان فريق حممد بن مكتوم قد بلغ �ملبار�ة 
فريق  على  ج��د�  �شعبا  ف��وز�  حقق  بعدما  �لنهائية 
�شوطني  مقابل  �أ���ش��و�ط  ثالثة  بنتيجة  �شبيح  ب��ن 
 25-16  ،23-25  ،26-24  ،15-25( ب��و�ق��ع 
فريق  بلغ  فيما  �لنهائي،  ن�شف  بالدور  و14-16( 
نا�س �ملبار�ة �لنهائية بعدما قلب تاأخره ب�شوط �أمام 
�أ�شو�ط  �إىل فوز م�شتحق بثالثة   11 فريق ور�شان 
بو�قع )15-25، 26-24، 25-22 و26-28(، 

يف مبار�ة حب�شت �لأنفا�س طو�ل �أ�شو�طها.

اأداء احلكام �صاهم بنجاح املناف�صات
كرة  م��ن��اف�����ش��ات  ب��ن��ج��اح  �ل��ت��ح��ك��ي��م��ي  �لأد�ء  ���ش��اه��م 
�ل�شالت خالل �لبطولة، حيث ي�شم طاقم �حلكام 
�أ�شحاب �خل��رب�ت ، وه��م: خليل  �لوطني نخبة من 
عبد�هلل م�شرف �حلكام، عامر �لقادري �ملن�شق �لعام، 
عبد�هلل،  ب��در  �مل��رزوق��ي،  نا�شر  حممد،  �ل�شتار  عبد 
�مل����ال، ي��ع��ق��وب �حل���م���ادي، ح�����ش��ن �حلمادي،  ي��ح��ي��ى 

�شلطان حممد �شالح وعلي �ل�شحي.
على  حر�شنا  �حل��ك��ام  م�شرف  ع��ب��د�هلل  خليل  وق���ال 
لقوة  ن��ظ��ر�  �لتحكيمية  �ل��ك��ف��اء�ت  �أف�����ش��ل  �ن��ت��ق��اء 

كان  وق��د  �ل��ف��رق،  ب��ني  �لفني  و�ل��ت��ق��ارب  �ملناف�شات 
ل���ل���روح �ل��ري��ا���ش��ي��ة ل��ل��ف��رق �مل�����ش��ارك��ة وح�����ش��ن قيام 
�ملدربني و�لإد�ريني باأدو�رهم دور� كبري� من خالل 
على  و�لرتكيز  و�لعرت��س  �لحتجاج  عن  �لبتعاد 
�للعب لإمتاع �جلماهري �حلا�شرة بغ�س �لنظر عن 

�لنتيجة .

قناة دبي الريا�صية تنقل البطولة للماليني 
حول العامل

�أكدت قناة دبي �لريا�شية دورها ك�شريك ��شرت�تيجي 
للحدث من خالل تغطيتها كافة تفا�شيله وفعالياته 
وبها عرب قنو�تها �لتي ت�شل �إىل خمتلف �لقار�ت ، 
���ش��و�ء م��ن خ���الل �ل��ن��ق��ل �مل��ب��ا���ش��ر ع��رب 7 كامري�ت 
�أرج��اء �ل�شالة مع كامري� ثامنة معلقة  منت�شرة يف 
لل�شالة  بانور�ميا  منظر�  ومتنح  �ل�شالة  �شقف  يف 
و�مل��ن��اف�����ش��ات ومت���ن���ح �مل��ت��اب��ع��ني ن���ظ���رة ع���ن تو�جد 
�لالعبني وحركتهم �أثناء �لهجوم و�لدفاع ، وكذلك 
�مل�شتجد�ت  ومو�كبة  �ملف�شلة  �ليومية  �لتقارير  بث 

�لعام  �ملن�شق  ب��اإ���ش��ر�ف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  ن�����ش��ر�ت��ه��ا  ع��رب 
عبد�هلل �ل�شركال.

فيما �أ�شاف معلقا قناة دبي �لريا�شية �أحمد �جلر�ح 
و�شيف عمر �ملزيد من �ملتعة و�لت�شويق �إىل مناف�شات 
�أ�شلوبهما �لذي �شد  كرة �ل�شالت، �شو�ء من خالل 
�مل�شاهدين  �أو  �مللعب  يف  �حلا�شرة  �جلماهري  �نتباه 
تقدمي  على  حر�شهما  �أو  �لتلفزيونية،  �لقناة  عرب 
ك��اف��ة �مل��ع��ل��وم��ات و�آخ����ر �لأخ���ب���ار و�ل��ت��ط��ور�ت �لتي 
�ل�شالت  ك��رة  ملعب  ويف  عموما  بالبطولة  حت�شل 

على وجه �خل�شو�س.
�أحمد جوكة ر�شالة يومية مميزة،  من جانبه يقدم 
ت���ق���دم خ��ال���ش��ة �أخ���ب���ار وت����ط����ور�ت �ل��ب��ط��ول��ة، �إىل 
وعر�س  �لتنظيمية  �لعملية  كو�لي�س  تقدمي  جانب 
و�مل�شئولني  �مل�����ش��ارك��ني  و�لإد�ري�������ني  �ل��الع��ني  �آر�ء 
ذ�ت  و�لفرق  �لريا�شية  �ملو�هب  و�إب��ر�ز   ، و�ل�شيوف 

�لأد�ء �لأف�شل باحلدث.
وكان جعفر �لفرد�ن قد قام بالتعليق على مناف�شات 
كرة �لطائرة، وقدم فيها خال�شة خرب�ته �لطويلة 

ملتابعة  �جلماهري  م��ن  �لعديد  وج��ذب  مالعبها  يف 
هذه �لريا�شية بف�شل �أ�شلوبه �ملحفز للجميع �شو�ء 
، و�ل��ذي �شيعود للتعليق على  �لالعبني و�لإد�ري���ني 

نهائي م�شابقة كرة �لطائرة م�شاء �ل�شبت.

جوائز يومية
يذكر �أن �للجنة �ملنظمة قد حددت �إقامة مناف�شات 
ب��ط��ول��ة ن��د �ل�����ش��ب��ا �ل��رم�����ش��ان��ي��ة ي��وم��ي��ا ب��ع��د �شالة 
�ل���رت�وي���ح م��ع ف��ت��ح �لأب�����و�ب �أم����ام �جل��م��اه��ري لنيل 
ف��ر���ش��ة م��ت��اب��ع��ة �مل��ن��اف�����ش��ات وق�����ش��اء �أوق���ات���ا حافلة 
باأن  علما   ، �لفنية  و�للمحات  �لريا�شية  باملناف�شات 
4 فر�س للفوز بالعديد من  جمهور �لبطولة ينال 
�جلو�ئز �لتي توزع يوميا وهي عبارة عن هو�تف ذكية 
�جلائزة  �إىل  بالإ�شافة   ، �آيباد  ميني  وجهاز  حديثة 
�لكربى �ملخ�ش�شة للجمهور يف �ليوم �خلتامي وهي 
عرب  يتم  فيما   ، �لدفع  رباعية   570 لكز�س  �شيارة 
�أنيقة عن  تذكار�ت  توزيع  �جلماهري  دخ��ول  بو�بات 

�لبطولة تت�شمن قبعات وقم�شان قطنية. 

 )NDC(شهدت �جلولة قبل �خلتامية من بطولة �شركة �حلفر �لوطنية�
�لدولية  خليفة  ب�شالة  �مل��ق��ام��ة  للبولينج  ع�شرة  �لثالثة  �لرم�شانية 
�ل�����ش��ب��اب للجولة  ف��ئ��ة  ت��اأه��ل ع�����ش��رة لع��ب��ني م��ن  �أب��وظ��ب��ي  للبولينج يف 
�ليوم  م�شاء  م��ن  �لتا�شعة  يف  ت��ب��د�أ  �ل��ت��ي  �لفئة  تلك  لبطولة  �خلتامية 
وت�شتمر حتى منت�شف �لليل تتويجا لتلك �لفئة ،حيث يتناف�س �لع�شرة 
علي لقب �لبطولة و�جلو�ئز �لنقدية �لقيمة �لتي ر�شدتها �ل�شركة من 
�أغلي  باعتبارها  تو��شلت  �لتي  �لبطولت  لكافه  درهم  �ألف   150 �أ�شل 
�لفئة  لتلك  �لنهائية  �لقائمة  و�شهدت  للبولينج  �لرم�شانية  �لبطولت 
�لتي �نتهت يف �شاعة متاأخرة من م�شاء �أم�س �لأول تاأهل �ل�شاعد خمي�س 
،وتقدم  نقطة   230 �لعام مبعدل  �لرتتيب  �ل�شام�شي يف �شد�رة  �شعيد 
،وتر�جعت   225 �ملا�س مبعدل  علي  �لبحريني  �لقادم من �خللف  ثانيا 
�ل�شاب  �ل��دويل  �لتاأهل  قائمة  هنان..و�شملت  �شامنثا  �لربيطانية  ثالثا 

خليفة  حممد  و�أح��م��د  �مل��ال،  ع��ب��د�هلل  �لقبي�شي،  خليفة  حممد  �شلطان 
�لتميمي  ،�شهيل  نبيل  وع��ب��د�هلل   ، �جلنيبي  حممد  ،�ل��ع��ر�ق��ي  �لقبي�شي 
للدور  �لتاأهل  قائمة  لت�شم  �لقبي�شي  خليفة  حممد  يعقوب  و�لعا�شر 

�لنهائي 7 لعبني من �أ�شل 31 لعبا �شمتهم بطولة تلك �لفئة .
مواهب واعدة

�حلفر  �شركة  بطولة  فعاليات  �شمن  �شنة   14 حت��ت  بطولة  و���ش��ه��دت 
�لوطنية فوز �لعر�قي �ملقيم �أديب ب�شام باملركز �لأول ،و�لثاين �لإمار�ت 
�لو�عد �شلطان �ل�شام�شي ،و�لثالث �لأردين �حمد خالد وح�شب �لرتتيب 
خالد  ،نهيان  �لكتبي  ،خليفة  �لقبي�شي  ،خليفة  �لقبي�شي  �أحمد  عبد�هلل 
،�لإمار�تي  نعمان  عبد�لقادر  ،�ل�شوري  �ملهريي  �حمد  ،خليفة  �لقبي�شي 
�مل��ه��ريي ،و�ل��ل��ب��ن��اين �لعا�شر �دم زي���د�ن ..وق���د ح��ر���س �جلاهز  ع��ب��د�هلل 
�لبطولة لختيار  �لو�عد علي متابعة  �لإم��ار�ت  ملنتخب  و�لإد�ري  �لفني 

للو�عدين  �خلليج  بطولة  يف  للم�شاركة  ي�شتعد  �ل��ذي  �ل�شغري  �لأبي�س 
بالكويت خالل هذ� �لعام. �أما �لبطولة �لرئي�شية �ملفتوحة، فقد حافظ 
للرتتيب  �شد�رته  علي  �لقبي�شي  خليفة  حممد  �لإم��ار�ت��ي  �لعامل  بطل 
ب��وب«، فيما جنح   « �شامل  �لرحمن  �ل��دويل عبد  �لثاين  �ملركز  �لعام ويف 
لعب �لإمار�ت �ل�شاعد �شلطان حممد خليفة �لقبي�شي �لقفز بكل جد�رة 
للمركز �لثالث علي ح�شاب �لدويل حممود �لعطار »حامل �للقب«، �لذي 
�خلام�س  للمركز  �إبر�هيم  �شيد  �ل��دويل  ب��دوره  ..وت��ر�ج��ع  ر�بعا  تر�جع 
�لذي  �لزعابي  ،ح�شن  �مل��رزوق��ي  حممد  �لأو�ئ���ل  �لع�شرة  قائمة  و�شمت 
�لعا�شر  �ملركز  ،ويف  نايف عقاب  �ل��دويل  ثم  �شعيد،  وبا�شل   ، �شابعا  تقدم 
�لكويتي جا�شم دروي�س ..�أما بطولة �لهو�ة فقد ت�شدرها �لأردين �أمين 
�لفلبيني  و�لثالث  �لقبي�شي  �لالعب عبد�هلل  �لإمار�تي  و�لثاين  عبد�هلل 

�أوج�شتني، وحل �شامل �ملحرمي ر�بعا .

ر�ئد�  تربويا  برناجما  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  �أط��ل��ق 
يحمل  �لأن��دي��ة  لعبي  ل��دى  �ل�شلوكية  �لقيم  لتعزيز 
��شم َغر�س ، �لذي ياأتي يف �إطار �خلطة �ل�شرت�تيجية 
�ل�شاب  �إع���د�د  يف  �لتميز  لتحقيق  �ل�شاعية  للمجل�س 
�لقيم  و�إك�����ش��اب��ه  �مل��خ��اط��ر  �شد  وحت�شينه  �ل��ري��ا���ش��ي 
و�ل�شلوكيات �لإيجابية و�ملهار�ت �حلياتية �لتي ت�شهم 
يف بناء �شخ�شيته ليكون مو�طناً �شاحلا نافعا لنف�شه 

و�أ�شرته وجمتمعه.
جاء ذلك يف �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقد م�شاء �أم�س 
جمل�س  ع��ام  �أم���ني  �ل�شريف  د.�أح��م��د  بح�شور  �لول 
رئي�س  �لقا�شم  عي�شى  في�شل  �ملقدم  و  �لريا�شي  دب��ي 
ح�شر  ك��م��ا  دب���ي،  ب�شرطة  �ل��ت��وع��وي  �لت�����ش��ال  ق�شم 
مم��ث��ل��ي �لأن���دي���ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة ب��دب��ي ومم��ث��ل��ي �شركاء 
�ملن�شطات  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة  وهي:  �لربنامج، 
ود�ئرة  �لتعليمية  دبي  ومنطقة  بدبي  �ل�شحة  وهيئة 
�ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة و�ل��ع��م��ل �خل���ريي ب��دب��ي. وقال 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  ع��ام  �أم���ني  �ل�شريف  د.�أح��م��د 
تتمحور ر�شالة �لربنامج حول �أهمية �لعمل من �أجل 
�لريا�شيني  �لالعبني  �شلوكيات  مب�شتوى  �لرت��ق��اء 
وثقافته  �لإم���ار�ت  جمتمع  قيم  مع  تو�فقها  و�شمان 
وع���اد�ت���ه وت��ق��ال��ي��ده، وذل���ك م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر بيئة 
�لأندية �لريا�شية بدبي لتكون خالية من �ل�شلوكيات 
�ل�شلبية حافزة ود�عمة للقيم و�ل�شلوكيات �لإيجابية 
تعزيز�ً للدور �لرتبوي و�لوظيفة �لجتماعية للنادي 

�لريا�شي .
هذ�  يحقق  �أن  �لريا�شي  دبي  جمل�س  يتطلع  و�أ�شاف 
�لربنامج �لعديد من �ملخرجات �لإيجابية، باأن يكون 
�ل�شباب �لريا�شيون �أكرث وعياً باأهمية �ملحافظة على 
�ل�شحة، و�أكرث �إدر�كاً لأهمية �ل�شحبة �لطيبة وح�شن 
ب��ال��ق��ي��م �حل�شنة  �خ��ت��ي��ار �لأ����ش���دق���اء و�أك����رث مت�����ش��ك��اً 
�ل�����ش��ي��ئ��ة، �إىل جانب  وم��ق��اوم��ا لن��ت�����ش��ار �ل�����ش��ل��وك��ي��ات 
تعزيز ثقة �أولياء �لأمور يف �لأندية �لريا�شية وتفعيل 
�لعالقة بني موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملحلي و�إد�ر�ت �لأندية 

وغريها �لكثري .
وقدم �أحمد �شامل �ملهري مدير ق�شم �لأندية �لريا�شية 
حيث  �لربنامج،  حول  عر�شا  �لريا�شي  دبي  مبجل�س 
للربنامج  �أه����د�ف  ع���دة  و���ش��ع  �ملجل�س  �أن  �إىل  �أ���ش��ار 
�لإيجابية  �ل�شلوكية  �لقيم  وتنمية  غر�س  من  بد�ية 
يف نفو�س �لالعبني �ل�شباب يف �لأندية �لريا�شية، �إىل 
جانب حت�شني �لالعبني �لريا�شيني �شد �ل�شلوكيات 
�مل�شينة وتعريفهم باأ�شر�ر �لتعاطي و�لإدمان، و�إك�شاب 
�ل��الع��ب��ني �مل����ه����ار�ت �حل��ي��ات��ي��ة �ل��ت��ي ت�����ش��ه��م يف بناء 
باأ�شر  �شخ�شياتهم، وتقوية عالقة �لأندية �لريا�شية 
�لدور  وتعزيز  �ملحلي،  �ملجتمع  ومبوؤ�ش�شات  �لالعبني 

�لرتبوي و�لوظيفة �لجتماعية لالأندية �لريا�شية.
و�شي�شمل �لربنامج �إقامة دور�ت تدريبية وور�س عمل 
خا�س  دليل  �إ�شد�ر  جانب  �إىل  ون��دو�ت،  وحما�شر�ت 
�ملقروءة  و�شائله  بكافة  �لإع��الم  مع  �جلهود  وتوحيد 
للرتويج  �أ�شا�شي  �شريك  ب�شفته  و�ملرئية  و�مل�شموعة 

لل�شلوكيات �لإيجابية بني �ل�شباب.
ومت �نتقاء 15 مو�شوعا يف �ملحا�شر�ت �ملوجهة للفئات 
و�إد�ري  وم��درب��ني  لعبني  من  بالربنامج  �مل�شتهدفة 
�لأندية، وهي: �لقيم و�ل�شلوكيات �لإيجابية يف �شوء 
�لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة، �أهمية �لقيم يف حياة �لإن�شان، 
�مل��ن��ا���ش��ب؟، م��رح��ل��ة �ملر�هقة  �ل�����ش��دي��ق  �أخ���ت���ار  ك��ي��ف 
و��شتثماره،  �إد�رت��ه  وكيفية  �لفر�غ  وقت  وخ�شائ�شها، 
�أ�شاليب  �لإيجابية،  و�ل�شلوكيات  �لقيم  غر�س  �آليات 
�ل�شلوكيات  تعديل  فن  �لإيجابية،  �ل�شلوكيات  تعزيز 
علم  �لقيادة  �ل�شباب،  مع  �لتعامل  م��ه��ار�ت  �ل�شلبية، 
�لأ����ش���رة مع  ت���ع���اون  �ل��ري��ا���ش��ي،  �مل�����درب  �أدو�ر  وف����ن، 
�لتغلب  وط��رق  �لدر��شي  �ل�شعف  �لريا�شي،  �ل��ن��ادي 
عليه، �لإدمان، مظاهره وفنيات �لتعامل معه، �لعمل 
تنطلق  �أن  �مل��ق��رر  وم���ن  �ملجتمع  وخ��دم��ة  �ل��ت��ط��وع��ي 
بالتز�من  �ملقبل  �شبتمرب  �شهر  يف  �لربنامج  فعاليات 
حتى  يتو��شل  �أن  على  �لريا�شي،  �ملو�شم  �نطالق  مع 

�شهر �أبريل �ملقبل.

جمل�ص دبي الريا�شي يطلق برنامج َغر�ص لتعزيز 
القيم ال�شلوكية لدى لعبي الأندية 

بلدية الغربية تكرم الفائزين يف بطولة ال�شباحة الأوىل للنا�شئني يف املرفاأ

العني يواجه كاظمة الكويتي باأ�شلوب فو�شاتي يف البطولة الدولية الليلة
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نادي  �أومل��ب��ي��اد  فعاليات  �لأول  �أم�����س  م�شاء  �ختتمت 
���ش��ب��اط �ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة �مل��ف��ت��وح��ة يف 
مد�ر  ع��ل��ى  �أق��ي��م��ت  و�ل��ت��ي  ع�شر  �ل�شابعة  ن�شختها 
�أبوظبي  بالعا�شمة  �ل�شباط  بنادي  �أ�شابيع  ثالثة 
�آل نهيان  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  حتت رعاية �شمو 
�لرئا�شة،  �ل��وزر�ء، وزير �شوؤون  نائب رئي�س جمل�س 
 12 يف  وري��ا���ش��ي��ة  ري��ا���ش��ي   3000 نحو  مب�شاركة 

لعبة ريا�شية �أثرت �لبطولة.
�ل�شيخ نهيان بن مبارك  و�شهد حفل �خلتام معايل 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل 
و�ل�شيخ  و�لريا�شة،  لل�شباب  �لعامة  �لهيئة  رئي�س 
، و�لفريق  �آل نهيان  �شخبوط بن نهيان بن مبارك 
�ل��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����س جمل�س  �ل���رك���ن م. حم��م��د ه����الل 
�للجنة  رئي�س  �مل�شلحة،  �لقو�ت  �شباط  ن��ادي  �إد�رة 
�لدو�شري  �ملح�شن  وعبد  لالأوملبياد،  �ملنظمة  �لعليا 
�لأمني �لعام �مل�شاعد للهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب 
�كتظت  غفري  جماهري  ح�شور  وو�شط  و�لريا�شة، 
�شهدت ختام  �لتي  �لرم�شانية  به مدرجات �خليمة 
�آل  ب��ن م��ب��ارك  �ل����دورة. وت���وج م��ع��ايل �ل�شيخ نهيان 
نهيان فريق �شركة �حلفر �لوطنية بطاًل خلما�شيات 
للمرة  وذل��ك  �ليوم �خلتامي  للرجال يف  �لقدم  كرة 
تغلبه  بعد  �لوطنية  �حلفر  فريق  تاريخ  يف  �لثالثة 
يف �لنهائي على فريق موؤ�ش�شة عبد �حلميد خوري 

للتجارة بثالثة �أهد�ف مقابل هدف.
�ل�شيخ  وي��ر�ف��ق��ه  �لتتويج  من�شة  يف  معاليه  و�شلم 
و�شعادة  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ب��ن  �شخبوط 
حممد هالل �لكعبي وعبد �ملح�شن �لدو�شري �لفرق 
�لفائزة ميد�ليات �لبطولة ، وقلد فريق �شركة �حلفر 
�لذهبية  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  �لأول  �مل��رك��ز  ك��اأ���س  �لوطنية 
وقيمة جائزة �لبطل وقدرها 150 �ألف درهم، كما 
�شلم �مليد�ليات �لف�شية لفريق موؤ�ش�شة عبد �حلميد 
خوري �شاحب �ملركز �لثاين، و�مليد�ليات �لربونزية 

�إىل فريق �آي جي جي �شاحب �ملركز �لثالث.
و�أكد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
�لبطولت  �أن  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �لثقافة 
�لريا�شية �لرم�شانية تنمي روح �مل�شاركة �ملجتمعية 
�أو  �ل��ع��ام  �لقطاع  ���ش��و�ء يف  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�ش�شات  ب��ني 
�مل�شاركة  هذه  تعزيز  هو  منها  �لهدف  و�أن  �خلا�س، 
بني جميع �أفر�د �ملجتمع مما يعزز من روح �لتو��شل 
يف هذ� �ل�شهر �لف�شيل. وقال معاليه يف ت�شريحاته 
عقب تتويج �لفائزين يف ختام �لبطولة �أوملبياد نادي 
�شباط �لقو�ت �مل�شلحة عودتنا على مد�ر 17 عاماً 
�لتنظيمية  �لنو�حي  كافة  و�لنجاح من  �لتميز  على 
و�لفنية و�أنها �أ�شبحت تظاهرة ريا�شية كبرية يفخر 
بها جميع �أبناء دولة �لإمار�ت ملا تقدمه من فعاليات 

على �أرقى م�شتوى ومناف�شة �شريفة بني �لريا�شيني 
وهو ما ن�شعى �إىل �لو�شول �إليه ويعد من �لأهد�ف 
�ل�شرت�تيجية هو تعزيز روح �لتناف�س �ل�شريف بني 
�جلميع، ويف �لنهاية �لكل فائز ول يوجد خا�شر يف 
مثل هذه �ملحافل. و�أ�شاف �لأوملبياد يحظى برعاية 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  كرمية من 
�لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء،  رئي�س جمل�س  نائب 
وهو ما �شاهم كثري�ً يف جناح هذه �لتظاهرة و�حلدث 
�لريا�شي �لكبري، ولول دعم �شموه �مل�شتمر و�ملتابعة 

ملا حتقق هذ� �لنجاح عاماً تلو �لآخر.
وتابع نتقدم بال�شكر و�لتقدير و�أ�شمى �آيات �لعرفان 
�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�لالحمدود  دع��م��ه  على  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
و�ل�شكر  �ل���دو�م،  على  �لريا�شيني  لأب��ن��اءه  ورعايته 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  �إىل 
�أب����و ظ��ب��ي، ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأعلى  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
�مل�شتمرة  �شموه  و�ه��ت��م��ام  ملتابعة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
للريا�شة و�لريا�شيني ولول هذه �ملن�شاآت �لريا�شية 
و�لتي نفخر بها يف دولة �لإمار�ت و�أ�شبحت عالمة 
ف��ارق��ة يف �لأح�����د�ث �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��ك��ربى و�أم����ر بها 
�شموه ملا و�شلنا �إىل هذ� �لنجاح يف تنظيم �لفعاليات 
�لريا�شية، وهو ما يوؤكد �أننا ن�شري على درب قياد�ت 
تنمية  �إىل  د�ئ��م��اً  ت�شعى  و�ل��ت��ي  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��دول��ة 
�ل��وط��ن و�مل��و�ط��ن و�ل��ع��م��ل على ينعم ك��ل م��ن على 

�أر�س �لإمار�ت بال�شتقر�ر و�لأمان.
نهيان  �آل  بن مبارك  نهيان  �ل�شيخ  كما وجه معايل 
�ل�شكر �إىل �للجنة �لعليا �ملنظمة لالأوملبياد برئا�شة 
�لفريق �لركن م. حممد هالل �لكعبي على �ملجهود�ت 
�لكبرية �لتي بذلت من �أجل �إجناح �حلدث، م�شري�ً 
ر�ئ���ع وه��و ما  م��ن  �أك���رث  بعمل  ق��ام  �أن �جلميع  �إىل 

ظهر و��شحاً خالل مناف�شات �لبطولة �لتي �شهدت 
م�شاركة قيا�شية من �لريا�شيني ونتمنى لالأوملبياد 
تو��شل  و�أن  �ملقبلة  �لأع����و�م  يف  و�لتوفيق  �ل��ت��ط��ور 

طريقها على �لدرب �لذي بد�أته منذ �شنو�ت.
وك����ان ف��ري��ق ���ش��رك��ة �حل��ف��ر �ل��وط��ن��ي��ة ق���د ف���از عن 
�أنه فار�س  جد�رة و��شتحقاق بكاأ�س �لبطولة ليوؤكد 
خما�شيات كرة �لقدم للرجال، وهي �ملرة �لثالثة �لتي 
يحرز فيها فريق �شركة �حلفر �لوطنية �للقب بعد 
�لبطولة وتخطى  �أد�ء مميز�ً طو�ل م�شو�ر  �أن قدم 
�ملميزين  �لالعبني  من  �لعديد  متلك  عنيدة  ف��رق 
و�لذين �أثرو� بطولة كرة �لقدم على مد�ر �أ�شبوعني. 
وحققت �حلفر �لوطنية �للقب بعد �لفوز يف �لنهائي 
ع��ل��ى م��ن��اف�����س ق���وي م��وؤ���ش�����ش��ة ع��ب��د �حل��م��ي��د خوري 
للتجارة بثالثية نظيفة �أحرزها جنم �حلفر �أحمد 
حممد عبد رب��ة و�أد�ره����ا ط��اق��م حتكيم م��ك��ون من 
�شقطري  وح�شن  ر��شد  �هلل  وعبد  �حلمادي  يعقوب 
�مل��ب��ار�ة ق��دم �لفريق  �ن��ت��ه��اء  ن��ع��م��ان. وع��ق��ب  ونبيل 
�لركن م. حممد هالل �لكعبي رئي�س �للجنة �لعليا 
�ملنظمة هدية تذكارية �إىل معايل �ل�شيخ نهيان بن 
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
�شممت  ملعاليه،  تذكارية  �شورة  عن  عبارة  �ملجتمع 

خ�شي�شا بالكري�شتال وبالطر�ز �حلريف .
�ل��رك��ن م. حممد هالل  �ل��ف��ري��ق  �أع���رب  م��ن جهته 
�لقو�ت  �شباط  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لكعبي 
لالأوملبياد  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �مل�شلحة، 
و�لكبري  �لباهر  بالنجاح  �شعادته  ع��ن  �لرم�شاين 
�لأوملبياد  من  ع�شر  �ل�شابعة  �لن�شخة  حققته  �ل��ذي 
�لبطولة  �أن  وق��ال  �لأول،  م�شاء  �خلتامي  �ليوم  يف 
�لرم�شانية  �لبطولت  �أكرب  و�ح��دة من  �أنها  �أثبتت 
�ل��ذي بذل  �لكبري  على م��د�ر �شنو�ت بف�شل �جلهد 

من �لقائمني على �لأوملبياد منذ �ليوم �لأول وحتى 
و�لعرفان  �ل�شكر  �آي��ات  �أ�شمى  �لكعبي  ورفع  نهايته. 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  �إىل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي، نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
و�لريا�شيني  للريا�شة  �شموه  دع��م  على  �مل�شلحة 
�لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  دع��م  مثمنا  �ل��دول��ة،  يف 
، كما  �آل نهيان  �ل�شيخ نهيان بن ز�يد  برئا�شة �شمو 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �ىل  و�لتقدير  بال�شكر  توجه 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وزير 
و�ملتو��شلة  �لكرمية  �شموه  لرعاية  �لرئا�شة  �شوؤون 
لأومل��ب��ي��اد ن����ادي �ل�����ش��ب��اط و�ل��ت��ي ل��وله��ا مل��ا حتقق 
معايل  �إىل  بال�شكر  تقدم  كما  �لكبري،  �لنجاح  ه��ذ� 
�لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
�حلفل  معاليه  لت�شريف  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
�خلتامي و�هتمامه �ملتو��شل بالفعاليات و�ملناف�شات 

�لريا�شية وفئة �ل�شباب يف �لدولة.
و�أ�شاد �لكعبي بجميع �لقياد�ت �لريا�شية �لتي �ثنت 
و�أثرت   ، �ملميز  �لرم�شاين  �حلدث  ��شتمر�رية  على 
�شباط  ن���ادي  يف  ب��ت��و�ج��ده��ا  �لريا�شية  �لفعاليات 
و�أبطال  �لفائزة  للفرق  وتتويجها  �مل�شلحة  �لقو�ت 

�مل�شابقات �لريا�شية يف �لوملبياد.
حتظى  �أن  يف  �شاهم  م��ن  لكل  بال�شكر  نتوجه  وق��ال 
�أومل���ب���ي���اد ن�����ادي �ل�����ش��ب��اط ب���ه���ذ� �ل���ن���ج���اح منقطع 
و�ل�شركاء  �ل��ر�ع��ي��ة  �ل�شركات  وب��الأخ�����س  �ل��ن��ظ��ري، 
قامو�  و�ل��ذي��ن  �لإع����الم  وو���ش��ائ��ل  �ل�شرت�تيجيني 
بجهود كبرية من �أجل �إجناح �لبطولة، بالإ�شافة �إىل 
�للجان �ملنظمة للبطولة مبختلف �أفرعها وحتملت 
�أج��ل توفري كل  �ملناف�شات من  ع��بء وم�شقة ط��و�ل 

و�شائل �لر�حة للفرق �مل�شاركة و�لريا�شيني.
باتت  �ل�شباط  ن��ادي  �أوملبياد  ف��اإن  و�أ���ش��اف بال �شك 
للريا�شة يف دول��ة �لإم����ار�ت وعلى  ون��رب����ش��اً  م��ن��رب�ً 
وجه �خل�شو�س يف �شهر رم�شان �ملبارك، و�أ�شبح ل 
�أوملبياد  ميكن تخيل �ل�شهر �لف�شيل بدون فعاليات 
نادي �ل�شباط، و�لأمر �لإيجابي هو �لتطور �لكبري 
يف �لبطولة عام بعد �لآخ��ر �شو�ء يف عدد �مل�شاركني 
�شمن  �مل��ت��و�ج��دة  �ملختلفة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ل��ع��ب��ات  �أو 
�ملناف�شات، ون�شعى د�ئماً كلجنة منظمة �إىل �لتطوير 
من كافة �لنو�حي �لتنظيمية و�للوجي�شتية و�لفنية 
�أن نكون قد  بالبطولة، وناأمل  �ملتعلقة  �لأم��ور  وكل 
�ل��ع��ام ون��ق��دم �لأف�����ش��ل يف  ه��ذ�  قدمنا �شيئاً مم��ي��ز�ً 

�لأعو�م �ملقبلة.

مدير فريق احلفر : الفوز جاء على مناف�س 
�صعب

عرب عمار عالف مدير فريق �شركة �حلفر �لوطنية 

عن  للرجال  �ل��ق��دم  ك��رة  خما�شيات  بكاأ�س  و�ل��ف��ائ��ز 
�لثالثة  للمرة  �لبطولة  بكاأ�س  فريق  بفوز  �شعادته 
�ل�شركة  �إد�رة  �إىل  �ل��ف��وز  ن��ه��دي  وق���ال  ت��اري��خ��ه،  يف 
و�ل��ت��ي وف���رت ك��ل ع��و�م��ل �ل��ن��ج��اح، و�ل��ف��وز بالكاأ�س 
مل يكن �شهاًل و�إمنا جاء بعد معاناة بعد �أن و�جهنا 
�لعديد من �لفرق �لقوية و�لتي تناف�شت هذ� �لعام 
�شعباً  كان  �لنهائي  يف  �ملناف�س  �أن  كما  �لبطولة،  يف 
�إل  بثالثية  �نتهت  �ملبار�ة  نتيجة  �أن  وبرغم  للغاية 
�أنها ل تعرب عن �شري �ملبار�ة لأن �ملناف�س قدم مبار�ة 
هذه  ولكن  عال  م�شتوى  على  قوية وميلك لعبني 

هي كرة �لقدم ولبد من فائز.
و�أ�شاد باآد�ء لعبيه يف �للقاء و�أنهم كانو� عند ح�شن 
�لظن وحتملو� �مل�شئولية ويكفي �أن �لفريق ��شتطاع 
�لتاأهل للنهائي بعد �أن تخطى عقبة �شعبة يف ن�شف 
لأنها  �لبطولة  كاأ�س  على  ركزنا  وبالتايل  �لنهائي 
�شرف كبري �حل�شول على لقب خما�شيات كرة �لقدم 
و�أن �لكل  للرجال باأوملبياد نادي �ل�شباط خ�شو�شاً 
ب���اأد�ء جنم  �لبطولة، م�شيد�ً  ق��وة ه��ذه  يعمل م��دى 
بالعجوز  و�مللقب  رب��ه  عبد  �أح��م��د  وه��د�ف��ه  �لفريق 

و�لذي �أحرز هاتريك �لنهائي.

اجلابري : بطولة ناجحة
�لعامة  �لعالقات  �إد�رة  وجه في�شل �جلابري مدير 
ب�����ش��رك��ة �حل��ف��ر �ل��وط��ن��ي��ة و�ل���ف���ائ���زة ب��ك��اأ���س �ملركز 
�لأول لكرة �لقدم �ل�شكر �إىل �للجنة �لعليا �ملنظمة 
�أن  موؤكد�ً  �لر�ئع،  �لتنظيم  على  �ل�شباط  لأوملبياد 
نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  ح�شور 
للنهائي  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �لثقافة  وزي���ر 

�ألهب حما�شة �لالعبني يف �أر�س �مللعب.
وقال �لبطولة ناجحة بكل �ملقايي�س و�أعتقد �أن �لكل 
خرج فائز�ً، و�شرف لنا �أن نتوج باللقب للمرة �لثالثة 
�لعاملني  �إىل جميع  �لفوز  تاريخنا، ونهدي هذ�  يف 

باحلفر �لوطنية.

وبطولة  م�صتحق  فوز   : احلفر  كابنت  بلية 
رائعة

عقب  �لوطنية  �حلفر  فريق  كابنت  بلية  ه�شام  قال 
فوز فريق بامليد�ليات �لذهبية وكاأ�س �لبطولة بذلنا 
�لفوز  �لبطولة وحتى  كبري�ً طو�ل م�شو�ر  جمهود�ً 
يف �ملبار�ة �لنهائية و�لذي جاء تتويجاً لهذ� �ملجهود 
ح�شن  عند  �جلميع  كان  فقد  �لالعبني،  جميع  من 

�لظن وقدمو� �أد�ء ر�ئعاً ��شتحقو� عليه �للقب.
قدم  خ���وري  �حلميد  عبد  موؤ�ش�شة  ف��ري��ق  و�أ���ش��اف 
م���ب���ار�ة ق��وي��ة ون���ق���ول ل���ه ه����ارد ل���ك ع��ل��ى �لهزمية 
فالكرة مك�شب وخ�شارة �إل �أنهم كانو� خ�شماً عنيد�ً 
و�أنهم  ل���ش��ي��م��ا  ب�����ش��ه��ول��ة  ي��اأت��ي  مل  عليهم  و�ل���ف���وز 
�شعدو� للنهائي بجد�رة بعد �ن تخطو� فريق قوية 
�لر�ئع  بالتنظيم  بلية  و�أ���ش��اد  �ل�شابقة،  �لأدو�ر  يف 
لأوملبياد نادي �ل�شباط وخما�شيات كرة �لقدم على 
وجميع  �ملنظمة  �للجنة  �أن  موؤكد�ً  �خل�شو�س  وجه 
جهد�ً  وبذلو�  يق�شرو�  مل  �لبطولة  على  �لقائمني 
�حل�شور  وي��ك��ف��ي  �ل�شكل  ب��ه��ذ�  خ��روج��ه��ا  يف  ك��ب��ري�ً 
�جلماهري �لغفري �لذي �شهده �لنهائي وكل مباريات 

�لبطولة.

اأ�صويف الهداف بـ 14 هدفًا
�لقدم  ك��رة  خما�شيات  بطولة  ه��د�يف  قائمة  ت�شدر 
�آي  فريق  �أ���ش��ويف لع��ب  ب��الل  �ملناف�شات  نهاية  بعد 
ج��ي ج��ي و�ل���ذي خ��رج م��ن ن�شف �ل��ن��ه��ائ��ي، و�أحرز 
�لبطولة، وج��اء يف  ط��و�ل م�شو�ر  14 هدفاً  �أ�شويف 
�لثاين عالء �لدين ح�شن من فريق �لحتاد  �ملركز 
بينما  �أه�����د�ف،   10 و���ش��ج��ل  للجامعات  �ل��ري��ا���ش��ي 
�حلق  عبد  �لهد�فني  قائمة  يف  �لثالث  �ملركز  �حتل 
�آيت تعريف من فريق موؤ�ش�شة عبد �حلميد خوري 

للتجارة ب� 9 �أهد�ف.

�صعيدة تطري فرحًا بال�صيارة
وزعت �للجنة �لعليا �ملنظمة لأوملبياد نادي �ل�شباط 
�ليوم  ح�شر  �ل��ذي  �لغفري  �جلمهور  على  �جل��و�ئ��ز 
وعقب  �أم�����س،  م��ن  �أول  �لأومل��ب��ي��اد  ونهائي  �خلتامي 
تتويج �لفرق �لفائزة قامت �للجنة باإجر�ء �ل�شحب 
على �لتذ�كر �لفائزة على عدد من �جلو�ئز �لنقدية 

و�لعينية.
وف����ازت ب��اجل��ائ��زة �ل��ك��ربى وه���ي ع��ب��ارة ع��ن �شيارة 
ت��وي��وت��ا ���ش��ب��ورت ���ش��ع��ي��دة م�����ش��ب��اح��ي و�ل���ت���ي قفزت 
فرحاً من �ملدرجات مبجرد �أن مت �لإعالن عن رقم 
�أ�شدقائها  م��ن  �ل��ت��ه��اين  وتلقت  �ل��ف��ائ��زة،  �ل��ت��ذك��رة 
ت�شلم  حلظة  معها  �ل��ت��و�ج��د  على  ح��ر���ش��و�  �ل��ذي��ن 

�جلائزة.
�لبطولة  م��دي��ر  �ل�شلومي  ���ش��الح  �جل��ائ��زة  �شلمها 
وممثل �شركة �لفطيم و�حمد �لربيكي رئي�س جلنة 

�لتن�شيق و�ملتابعة يف �لبطولة .

للريا�شات  �ل�����دويل  دب���ي  ن����ادي  وق���ع 
�ل��ب��ح��ري��ة ع��ق��د ����ش��ت�����ش��اف��ة ج���ولت 
�ل�شريعة  ل����ل����زو�رق  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
مع   2016 ع�����ام  ح���ت���ى  ك�����ات  �ك�������س 
للحدث  و�مل����روج����ة  �مل�����ش��رف��ة  �جل���ه���ة 
للزو�رق  �لدولية  �ملحرتفني  جمعية 
�أيه وذلك على  �ل�شريعة دبليو بي بي 
هام�س حفل �فتتاح مقر �جلمعية يوم 

�لثنني �ملا�شي.
وق��������ام ب���ال���ت���وق���ي���ع ع����ل����ى �ل�������ش���ر�ك���ة 
�ملوؤ�ش�شتني  ب����ني  �لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لعمالقتني كال من �شعادة �شيف بن 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لكتبي  م��رخ��ان 
للزو�رق  �لدولية  �ملحرتفني  جمعية 
�ل�����ش��ري��ع��ة دب��ل��ي��و ب��ي ب��ي �أي����ه و�شعيد 
�حتاد  رئي�س  �لفالحي  ح��ارب  حممد 
نائب  �لبحرية  للريا�شات  �لإم����ار�ت 
للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن��ادي  رئي�س 

�لبحرية
�لعقد  على  �لتوقيع  مر��شم  وح�شر 
��شت�شافة  ين�س على  و�ل��ذي  �جلديد 
�لبطولة  م�����ن  جل���ول���ت���ني  �ل�����ن�����ادي 
�شركاء   2016 حتى  عام  كل  �لعاملية 
�ملدير  �أمريي  ر��شد  للجمعية  �لنجاح 
وممثلي  �لريا�شية  دب��ي  لقناة  �ل��ع��ام 
�ملطرو�شي  �أح��م��د  �ل��ر�ع��ي��ة  �ل�شركات 
�لع�شو �ملنتدب ل�شركة �إعمار �لعقارية 
�لرئي�س  �أول  ن��ائ��ب  ت��ه��ل��ك،  و���ش��الح 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي يف �شوق  م��دي��ر �لت�����ش��ال 
�إىل �لدكتور خالد  �إ�شافة  دبي �حلرة 

جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل��ز�ه��د  حممد 
�لدولية  �مل��ح��رتف��ني  ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة 
�لزفني  �شيف  ع���ارف  �ل��ع��امل��ي  وبطلنا 
�لفيكتوري  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير 
�إد�رة  مدير  خربا�س  بن  وعي�شي  تيم 
ويل  �شمو  مبكتب  �لبحرية  �ل�شئون 
ع��ه��د دب����ي. ووج����ه ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف بن 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لكتبي  م��رخ��ان 
للزو�رق  �لدولية  �ملحرتفني  جمعية 
�أي����ه �ل�شكر  �ل�����ش��ري��ع��ة دب��ل��ي��و ب���ي ب���ي 
بن  م��اج��د  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  �جل��زي��ل 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س هيئة 
دبي للثقافة و�لفنون رئي�س نادي دبي 

�ل�����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة على 
لالأن�شطة  �لكبريين  ودعمه  متابعته 
وتوجيهاته  �ل��ب��ح��ري��ة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
بطولة  ح���دث  با�شت�شافة  �مل�����ش��ت��م��رة 
كات  �ك�����س  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �ل��ع��امل 
و�لتي �رتبطت منذ �نطالقتها بنادي 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل������دوىل  دب����ي 
وك��ذل��ك �لأن���دي���ة �ل��ب��ح��ري��ة �لخ���رى 
م���وؤك���د� �إن ه���ذ� �له��ت��م��ام ت��رج��م يف 
�لتو�شل �إىل �تفاق ل�شت�شافة �حلدث 
خالل �ل�شنو�ت �لثالث �ملقبلة وبو�قع 

جولتني كل عام.
و�ثنى �لكتبي �أي�شا على جهود �شعيد 

�حتاد  رئي�س  �لفالحي  ح��ارب  حممد 
نائب  �لبحرية  للريا�شات  �لإم����ار�ت 
للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن��ادي  رئي�س 
لل�شباقات  �ملوؤ�ش�شني  و�ح��د  �لبحرية 
�لبحرية يف دبي ومن كان ور�ء فكرة 
�ملحرتفني  جمعية  و�إ���ش��ه��ار  �إط����الق 
�لدولية دبليو بي بي �أيه عام 2006 
�إد�رة نادي  وكذلك �لإخ��وة يف جمل�س 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل������دويل  دب����ي 
ب��رئ��ا���ش��ة �ل���ل���و�ء ط��ي��ار �ح��م��د حممد 
�ل�شر�كة  ت��وق��ي��ع  �إن  وق���ال  ث���اين.  ب��ن 
�لعالقة  ل��ت��ج�����ش��د  ج�����اءت  �جل����دي����دة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ت��ني جمعية  �ل��ت��اري��خ��ي��ة ب��ني 
�مل���ح���رتف���ني �ل����دول����ي����ة ون��������ادي دب���ي 
�ل�شرح  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل 
عاملية  �شهرة  �كت�شب  و�ل��ذي  �لعمالق 
�لأحد�ث  من خالل متيزه يف تنظيم 
�ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات ونحن  �ل���دول���ي���ة م��ن��ذ 
�شعد�ء بالتاأكيد يف �إبر�م �ل�شر�كة ملدة 
3 �شنو�ت يتم مبوجبها تنظيم �لنادي 
�ل�شريعة  ل���ل���زو�رق  �ل��ع��امل  ل��ب��ط��ول��ة 
خالل  م����ن  ع�����ام  ك����ل  ك������ات-  –�ك�س 

جولتني �ثنني.
و�أ���ش��اف �إن ه��ذه �خل��ط��وة م��ن �شانها 
جلمعية  �لقوية  �لنطالقة  تدعم  �إن 
�مل��ح��رتف��ني �ل��دول��ي��ة و�ل��ت��ي ب����د�أت يف 
و�نت�شارها  �ل��ب��ط��ول��ة  رق��ع��ة  ت��و���ش��ي��ع 
ل��ي�����س يف �مل��ن��ط��ق��ة ف��ح�����ش��ب ب���ل على 
�إيل جعلها من  �لعاملي �لأمر  �مل�شتوي 
�أهم �لأحد�ث �لريا�شية على �لإطالق 

بالدور  �خل�����ش��و���س  ه���ذ�  يف  م�����ش��ي��د� 
دبي  ن����ادي  يلعبه  �ل����ذي ظ��ل  �ل��ك��ب��ري 
�لدويل للريا�شات �لبحرية يف �إجناح 
خمتلف �لأحد�ث و�لفعاليات وخا�شة 

هذه �لبطولة.
�أك��د �شعيد حممد حارب  وم��ن جانبه 
�ل���ف���الح���ي رئ���ي�������س �حت������اد �لإم��������ار�ت 
للريا�شات �لبحرية نائب رئي�س نادي 
�إن  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي 
ياأتي  �ل�شر�كة �جلديدة  �لتوقيع على 
�ل�شيخ  �شمو  م��ن  �شامية  بتوجيهات 
�آل مكتوم  ر��شد  ماجد بن حممد بن 
و�لفنون  للثقافة  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����س 
رئ��ي�����س �ل���ن���ادي و�ل�����ذي ي��دع��و د�ئما 
و�لرتقاء  �ل���ن���ادي  �أن�����ش��ط��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
وم�شاندة  ودع���م  �لأح�����د�ث  مبختلف 

�لكو�در �لوطنية .
وح����ر�����س �ل���ف���الح���ي ع���ل���ى �لإ�����ش����ادة 
�ل���ت���ي ظلت  �ل���ك���ب���رية  ب���ال���ن���ج���اح���ات 
�لدولية  �ملحرتفني  جمعية  حتققها 
�أيه  ب��ي  ب��ي  دبليو  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق 
�لبطولة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  �ل��ث��ق��ة  ون��ي��ل��ه��ا 
�لعاملية من قبل �لحت��اد �ل��دويل )يو 
�لعاملية  �مل��دن  كربيات  و�أي�شا  �أم(  �أي 
�لعامل  ب���ط���ول���ة  م���ول���وده���ا  ل���ي���خ���رج 
قاطعا  �لعامل  �إىل  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق 
�لعربي  �خل��ل��ي��ج  م���ن  �لأم���ي���ال  �آلف 
�لبي�شاء  �ل���ق���ارة  �إىل  �ل���ع���رب  وب��ح��ر 
وب��ح��ري�ت �أوروب����ا �خل��الب��ة ث��م �أخري� 

بالد �ل�شني �لبعيدة.

اإ�صدال ال�صتار على الن�صخة الـ 17 بنجاح كبري 

نهيان بن مبارك يتوج الفائزين يف ختام اأوملبياد نادي ال�شباط
نهيان بن مبارك : اأوملبياد ال�صباط ظاهرة ريا�صية عودتنا على التميز والنجاح 
الكعبي : ي�صيد بدعم القيادة الر�صيدة مل�صرية الأوملبياد ويثني على دور القيادات الريا�صية 
�صركة احلفر الوطنية تظفر بلقب خما�صيات كرة القدم للمرة الثالثة

و�صول الفرق امل�صاركة يف دورة الظفرة الدولية 

املريخ ال�شوداين بقيادة هيثم م�شطفى واحل�شري وعمرو زكي مع ال�شاملية
بطولة  م��دي��ر  �لتميمي  �ب��ر�ه��ي��م  ح�����ش��ن  �أك����د 
�كتمال  �ل��ق��دم  لكرة  �لثانية  �ل��دول��ي��ة  �لظفرة 
�ل���ش��ت��ع��د�د�ت لإ���ش��ت��ق��ب��ال �ل��ف��رق �مل�����ش��ارك��ة يف 
�ل�شود�ين  �ملريخ  �لدولية وهي  بطولة �لظفرة 

و�شحم �لعماين و�ل�شاملية �لكويتي.
�مل��ق��رر و���ش��ول �لفرق  �أن���ه م��ن  �لتميمي  وق���ال 
بعثة  �شت�شل  ح��ي��ث  �خلمي�س  �ل��ي��وم  �مل�����ش��ارك��ة 
�شعيد  بن  برئا�شة طالل  �لعماين  نادي �شحم 
�مل��ع��م��ري ع��ل��ى م���نت ط����ري�ن �لحت�����اد يف متام 

�ل�شاعة 12:00 ظهر �ليوم ، بينما ت�شل بعثة 
حممد  جا�شم  برئا�شة  �لكويتي  �ل�شاملية  ن��ادي 
�بر�هيم �لهويدي على منت طري�ن �لحتاد يف 
متام �ل�شاعة 01:00 ظهر نف�س �ليوم ، فيما 
ت�شل بعثة �ملريخ �ل�شود�ين برئا�شة عبد�ل�شمد 
حممد عثمان نائب �لأمني �لعام لنادي �ملريخ 
 07:20 �ل�شاعة  على طري�ن �لحتاد يف متام 

م�شاء.
�لظفرة  ناديي  �أن  �إىل  �لبطولة  مدير  و�شرح 

�ل�شاعة  مت���ام  يف  �ل����دورة  �شيفتتحان  و���ش��ح��م 
�لعا�شرة من م�شاء �جلمعة �لثاين من �أغ�شط�س 
بينما يو�جه �ملريخ �ل�شود�ين �ل�شاملية �لكويتي 
م�شاء �ل�شبت �لثالث من �غ�شط�س على �ن يلعب 
�خلا�شر�ن على �ملركز �لثالث يوم �خلام�س فيما 
يلتقي �لفائز�ن على �ملركز �لول يوم �لثالثاء 
جميع  �ن  �ىل  ،م�شري�ً  �غ�شط�س  من  �ل�شاد�س 
مباريات �لبطولة �شتقام على ��شتاد حمد�ن بن 

ز�يد �آل نهيان مبدينة ز�يد باملنطقة �لغربية.

�أهد�فها  �ل����دورة  حتقق  ب���اأن  �لتميمي  ومت��ن��ى 
بالإ�شافة  �مل�شاركة  �لأن��دي��ة  ب��ني  �لتو��شل  يف 
و�حل�شور �جلماهريي م�شري�ً  �لفنية  للفائدة 
جنومه  بكامل  �ل�����ش��ود�ين  �مل��ري��خ  م�شاركة  �إىل 
بقيادة �لنجم هيثم م�شطفى و�حلار�س �ل�شهري 
�ل�شاملية  م��ع  ي�����ش��ارك  بينما  �حل�����ش��ري  ع�����ش��ام 
�ل��ك��وي��ت��ي �ل��ن��ج��م �مل�����ش��ري ع��م��رو زك���ي وجنم 
�ىل  بالإ�شافة  �ل�شيفي  �لردين عدي  �ملنتخب 

جنوم نادي �ل�شاملية.

)دانة الدنيا( ت�صت�صيف جولتني )اإك�س كات( كل عام

)دبي البحري( و)املحرتفني( يوقعان �شراكة حتى 2016
الكتبي: جت�صيد وتعميق للعالقة الرا�صخة بني املوؤ�ص�صتني
حارب: البطولة اأ�صبحت حدثًا ل ي�صاهى بف�صل جهود اأبناء الوطن

بعد النجاح الكبري الذي حققه مهرجان اأبوظبي الدويل لل�صطرجن 

التح�شري لن�شاط فرق النادي املختلفة خالل الفرتة ال�شيفية املقبلة 
و�لثقافة  لل�شطرجن  �أبوظبي  بنادي  �لفنية  �للجنة  رفعت 
�إد�رة �لنادي برئا�شة �شعادة ح�شني عبد�هلل  ت�شور� ملجل�س 
�لفرتة  �ملختلفة خالل  �لنادي  فرق  ن�شاط  �خل��وري حول 
�ل�شيفية �ملقبلة عقب �لنجاح �لكبري �لذي حققه مهرجان 
بفندق  م��وؤخ��ر�  �ختتم  �ل��ذي  لل�شطرجن  �ل���دويل  �أبوظبي 
�آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  برعاية  �أبوظبي  �شوفتيل 
تت�شمن  ،حيث  لل�شطرجن  �أبوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان 
خطه �لن�شاط �ل�شتعد�د للم�شاركة يف بطولة كاأ�س رئي�س 
،وذلك  �ل�شطرجن  �حت��اد  ينظمها  �لتي  لل�شطرجن  �لدولة 
�لبطولة  لتلك  �ملختلفة  �لنادي  فرق  ل�شتعد�د�ت  �متد�د 
�لغالية،و�لتي تو��شلت بامل�شاركة موؤخر� يف بطولة �ل�شارقة 
�لدولية لالأولد و�لبنات لل�شطرجن و�لتي �أ�شهمت يف �شقل 

مو�هب �لنادي من �جلن�شني .
�لتنفيذي  �ملدير  نائب  �إبر�هيم  �إ�شماعيل  �ل�شيد  و�أ�شاف 
ب���ان �ل��ن��ادي ب�����ش��دد تنظيم ي���وم م��ف��ت��وح م��ع �أول���ي���اء �أمور 
�لالعبني خالل �لفرتة �ملقبلة ملناق�شة �ملو��شيع �ملطروحة 
فيما يخ�س �لالعبني و �لأبناء و دور �لأ�شرة و�إ�شهامهم يف 
تطوير قدر�ت �لالعبني ما ميكنهم من حتقيق �لجناز�ت 
،كما يت�شمن برنامج �ملرحلة �ملقبلة �ملقرتح بدء �ل�شتعد�د 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة ك��اأ���س دب���ي )ج��ون��ي��وز( لل�شطرجن 
،و�مل���ق���رتح �إق��ام��ت��ه��ا ع��ق��ب ب��ط��ول��ة ك���اأ����س رئ��ي�����س �لدولة 

لل�شطرجن مبا�شرة ويت�شمن �لربنامج �مل�شاركة يف �إحدى 
�أكتوبر  �إقامته يف  و�ملقرر  �أوروب��ا  �ل�شطرجن يف  مهرجانات 
�لقادم ،و�لذي ياأتي �شمن برنامج �لنادي لتاأهيل �لنا�شئني 
جتاه  �ل�شاملة  �إ�شرت�تيجيته  �شمن  ،وذل���ك  �ل�شاعدين 
وتاأهيلهم  �ل�شاعدين  �لالعبني  كفاءة  رفع  بهدف  �لن�سء 

�أمام مد�ر�س �شطرجنية خمتلفة.
�شبتمرب  �شهر  خ��الل  �شي�شهد  �ل��ن��ادي  برنامج  ب��اأن  و�أ���ش��ار 
مع  تعاون  �تفاقية  توقيع  �لدر��شي  �لعام  ب��دء  مع  �ل��ق��ادم 
�إح���دى �مل��د�ر���س �لأك��ادمي��ي��ة �ل��ر�ئ��دة يف �أب���و ظبي بهدف 
فروعها  مبختلف  �ملدر�شة  لطالب  تدريبية  دور�ت  �إعطاء 
�للعبة  لن�شر  ه��ادف��ة  كخطوة  �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام  م���د�ر  على 
لر�شالة  �ملجتمعي  ل��ل��دور  حقيقية  ترجمه  متثل  ،و�ل��ت��ي 

�لنادي �لتي حتظى باهتمام جمل�س �أبو ظبي �لريا�شي.
خطته  �شمن  ي�شعى  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  ب���ان  و�خ��ت��ت��م 
للمو�شم �ملقبل �لتعاقد مع مدرب عاملي لل�شطرجن بهدف 
لتاأهيلهم  �ل�شاعدين  �لالعبني  من  نخبه  على  �لإ�شر�ف 
خطة  �شمن  عامليني  �أب��ط��ال  ل�شناعة  متقدمة  كمرحلة 
بعيده �ملدى و�شعها جمل�س �لإد�رة ،كما تعمل �لعديد من 
�شيجني  مبكرة  فنية  كروؤية  �لعاملية  �ل�شطرجنية  �لأندية 
ثمارها  لل�شطرجن  ظ��ب��ي  �أب���و  ون����ادي  �لإم�����ار�ت  ���ش��ط��رجن 

قريبا.
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�شاحي خلفان يت�شلم لوحة ل�شور املوقعني على الكرة 
الذهبية التي �شجل بها مطر يف نهائي خليجي2007 

النادي الأهلي يطلق فريق �شكاي دايف للدراجات الهوائية القاري 

لوحة  دب��ي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  متيم  خلفان  �شاحي  �لفريق  معايل  ت�شلم 
�لذهبية  �لكرة  على  بالتوقيع  قامو�  �لذين  �لأ�شخا�س  �شور  جتمع  كبرية 
جنم  كان  عمر.  خالد  �ل�شود�ين  �ملو�طن  من  جيني�س  مو�شوعة  دخلت  �لتي 
�ملنتخب �لوطني �إ�شماعيل مطر قد �شجل بهذه �لكرة هدف �لفوز يف مرمى 
�ملنتخب �ل�شعودي يف �ملبار�ة �لنهائية لبطولة كاأ�س �خلليج �لتي �أقيمت على 
�إ�شتاد مدينة ز�يد �لريا�شية عام 2007. وجتمع �لكرة 2500 توقيع لكبار 
وجنوم  وم�شوؤولني  �لبالد  و�أعيان  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  من  �ل�شخ�شيات 
كرة عامليني كبيليه ومار�دونا و�شيدورف وكاكا و�ندريا بريلو بالإ�شافة �إىل 
�أن  و�أو���ش��ح خالد عمر  �ل��ق��دم.  �ل���دويل لكرة  ج��وزي��ف بالتر رئي�س �لحت���اد 

طبيعة �شعب �لإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�آل  رئي�س �لدولة  حفظه �هلل و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل مكنته 
�ملنا�شبات  �أن  �إىل  ول��ف��ت  وي�شر  �شهولة  بكل  �لتوقيعات  على  �حل�شول  م��ن 
�لعاملية و�لفعاليات �لريا�شية �لتي �أقيمت يف �لدولة مكنته من �حل�شول على 
توقيع كبار �ل�شخ�شيات وجنوم و�أ�شاطري كرة �لقدم م�شري� �إىل �أنه �شيهدي 
جهة  من  �لدولة.  يف  و�مل�شوؤولني  و�لأعيان  �ل�شيوخ  من  لعدد  مماثلة  �شورة 
باإعد�د كتاب  �ل�شحفي عمر حم�شي  بالتعاون مع  �شيقوم خالد عمر  �آخرى 

عن �جناز�ت كرة �لقدم يف دولة �لإمار�ت خالل �ل 42 عاما �ملا�شية. 

�أعلن �لنادي �لأهلي �طالق فريق للدر�جات 
�لالعبني  م���ن  ي��ت��ك��ون  �ل����ق����اري  �ل���ه���و�ئ���ي���ة 
�ل��ذي��ن كان  �ل���در�ج���ات  �مل�شجلني م��ن ف��ري��ق 
لهم ن�شيب �لأ�شد من �لبطولت لهذ� �ملو�شم 
�لبطولت  ه��ي  بطولة   14 ع��دده��ا  و�ل��ب��ال��غ 
د�يف  �شكاي  ��شم  �لدولة ويحمل  �مل�شجلة يف 

للدر�جات �لهو�ئية �لقاري.
�لدويل  �لحت���اد  يف  �لفريق  ت�شجيل  و�شيتم 
وذلك  �ملقبل  �شبتمرب  �لهو�ئية يف  للدر�جات 
�لأهلي  �ل��ن��ادي  وخ��ط��ة  ��شرت�تيجية  �شمن 
م�شاف  �ىل  بها  و�ل��و���ش��ول  �ل��ف��رق  لتطوير 

�لفرق �لعاملية.

�لدولية  �مل�شاركات  يف  �لفريق  و�شيتخ�ش�س 
�خلارجية وي�شم 18 لعبا 6 منهم ميثلون 
�مل���ح���ل���ي���ني و6 من  �ل���الع���ب���ني  م����ن  ن���خ���ب���ة 
�ل��الع��ب��ني �لأج��ان��ب �مل��ح��رتف��ني و6 لعبني 
ع��ل��ى جهاز  ع����الوة  ���ش��ن��ة  حم��ل��ي��ني حتت23 

�إد�ري وفني وطبي على �أعلى م�شتوى.
على  للمناف�شة  د�ي���ف  �شكاي  ف��ري��ق  وي��ه��دف 
�شد�رة �لدوري �لآ�شيوي من خالل �مل�شاركة 
يف جميع �لطو�فات خالل �ملو�شم �ملقبل ومن 
يف  للم�شاركة  �شنو�ت   3 بعد  به  �لو�شول  ثم 
بطولة �لعامل للدر�جات و�مل�شاركة يف طو�ف 
دبي �لدويل بن�شخته �لأوىل فرب�ير2014.

ت��ط��ب��ي��ق��ا ملعايري  �ل��ت��ط��وي��ر  و���ش��م��ن خ��ط��ة 
�جلودة و�لتميز ي�شعى �لفريق لتاأهيل نخبة 
و�ملحرتفني  �لإم����ار�ت����ي����ني  �ل����در�ج����ني  م���ن 
�إىل  ��شتناد�  وعاملية  قارية  �إجن��از�ت  لتحقيق 
�أب��ط��ال فريق  �ل��ت��ي ميلكها  �مل��ي��د�ل��ي��ات  ع���دد 
�شكاي د�يف للدر�جات من ميد�ليات حملية 

وعربية و�آ�شيوية.
�لرتويج  �إىل  د�ي����ف  ���ش��ك��اي  ف��ري��ق  وي�����ش��ع��ى 
�ل�����ش��ي��اح��ي مل��دي��ن��ة دب����ي وذل�����ك ع���رب �مل����رور 
�ل�شر�كة مع  وتعزيز  و�أوروبية  �آ�شيوية  بدول 
موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملحلي و�لقليمي و�لقاري 

و�لدويل.

�شيف بن زايد يكرم فرق الإجنازات يف نادي بني يا�ص وال�شركاء ال�شرتاتيجيني

مناف�صات رماية املعاقني بالعني تبداأ الليلة

لـــورنـــ�ص يقفــــز مــــن املركــــز اخلــــام�ص ويتـ�شـــــدر بطولـــــــة ال�شـــــــــوزن للرجـــــــــال 

كرم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
�لد�خلية  �ل������وزر�ء وزي����ر  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ائ��ب 
�لفرق  �لثقايف  �لريا�شي  يا�س  بني  ن��ادي  رئي�س 
�ل��ف��ائ��زة �أ���ش��ح��اب �لإجن������از�ت �ل��ري��ا���ش��ي��ة للعام 
2012-2013 بح�شور �شمو �ل�شيخ حامد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  دي���و�ن  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
خالل  ذل���ك  ج���اء  �ل��ن��ادي  لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب 
فندق  يف  �لول  �أم�س  �شموه  �أقامها  �إفطار  ماأدبة 
فريمونت باب �لبحر يف �أبوظبي ح�شرها ممثلو 

�أبوظبي �لريا�شي  �لحتاد�ت �لريا�شية وجمل�س 
. وح�شر �لإفطار �لفريق �شيف عبد�هلل �ل�شعفار 
وكيل وز�رة �لد�خلية و�للو�ء �أحمد نا�شر �لري�شي 
�لريا�شي  ي��ا���س  بني  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
مدير  �حلارثي  ح�شني  مهند�س  و�لعميد  �لثقايف 
�أبوظبي  ���ش��رط��ة  �مل����رور و�ل���دوري���ات يف  م��دي��ري��ة 
رئي�س جمل�س  نائب  و�ملقدم مبارك بن حمريوم 
�لنادي  يف  �ل���ق���دم  ك����رة  ���ش��رك��ة  رئ��ي�����س  �لإد�رة 
رئي�س  �لعامري  �شعيد  و�شهيل  �ملجل�س  و�أع�شاء 

و�ل�شركاء  و�ل���رع���اة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لأل���ع���اب  ���ش��رك��ة 
�شموه  وهناأ   . �ملدعوين  من  وع��دد  و�لإعالميون 
�لفرق �لفائزة وحثهم على بذل �ملزيد من �جلهد 
�لألعاب  خم��ت��ل��ف  يف  �ل��ت��م��ي��ز  لتحقيق  و�مل��ث��اب��رة 
�آل  �لريا�شية . وك��رم �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�ي��د 
ر�أ�شها  وع��ل��ى  �لإجن�����از�ت  �أ���ش��ح��اب  �ل��ف��رق  نهيان 
�ل�  �خلليج  بطولة  على  �حلائز  �لقدم  ك��رة  فريق 
ك��اأ���س ز�يد  �مل��ت��وج ببطولة  �ل��ط��ائ��رة  24 وف��ري��ق 
�ل�شلة  كرة  وفريق  و�جليوجي�شتو  �ملبارزة  وفريق 

لل�شيد�ت. كما كرم �شموه �لرعاة و�شركاء �لنجاح 
و�مل�شموعة  �مل��رئ��ي��ة  �ملختلفة  �لإع�����الم  وو���ش��ائ��ل 
�لري�شي  �أح��م��د نا�شر  �ل��ل��و�ء  و�مل���ق���روءة. ورح���ب 
بن  �شيف  �ل�شيخ  ب�شمو  �حل��ف��ل  خ��الل  كلمته  يف 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حامد  �ل�شيخ  و�شمو  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�شموهما  وت��وج��ي��ه��ات  �ه��ت��م��ام  �أن  م��وؤك��د�  ن��ه��ي��ان 
�أو�شلت �لنادي �إىل �لتميز حيث ح�شل على كاأ�س 
�إىل  و�أ�شار  �لقدم.  لكرة  �ل�28  �خلليجي  �لأندية 
روؤية  للنادي  يكون  �أن  على  تن�س  �لتوجيهات  �أن 

تطوير  ع��ل��ى  ت��رك��ز  م�شتقبلية  وخ��ط��ة  و����ش��ح��ة 
�ل�شابة من  �ملو�هب  ودعم  و�إ�شر�ك  كافة  �لألعاب 
�ملنوط  �لإجتماعي  ب��ال��دور  يقوم  و�أن  �جلن�شني 
به . و�أ�شاف �أن �لنادي ��شتعان ب�شركة ��شت�شارية 
��شرت�تيجية  و�إط��الق  �لروؤية  لو�شع  متخ�ش�شة 
و��شحة للبدء بعهد جديد مفعم بالعمل �ملتميز 
دعم  مع  بالتز�من  ه��ذ�  وي��اأت��ي  للنجاح  للو�شول 
فريق كرة �لقدم يف �لنادي بجهاز فني متكامل من 
لعبني  ��شتقطاب  �إىل  �إ�شافة  و�إد�ري���ني  مدربني 

�ل��ن��ادي �لأخ����رى .  ج��دد وه��و م��ا ميتد لأن�شطة 
وقال �لري�شي �إن �لنادي �شيبذل كل �جلهد ويعمل 
بروح �لفريق �لو�حد �لتي متيزه حتت قيادة �شمو 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية رئي�س 
�ل��ت��ي تليق  �مل��ر�ت��ب  �أع��ل��ى  �إىل  ب��ه  �ل��ن��ادي لي�شل 
فا�شتحقو�  قادتها  عليها  يبخل  مل  �لتي  بدولتنا 
�أن نحقق �لإجن��از�ت �ملتميزة .. موؤكد� �أن �لنادي 
�ملحلية  �ملناف�شات  يف  �لقوي  �حل�شور  له  �شيكون 

و�خلارجية حتقيقا لروؤية قيادة �لنادي . 

ت�����ش��در �ل���ر�م���ي ل��ورن�����س ح��م��د ق��م��ة �ل��رتت��ي��ب يف 
لرماية  �ل��ر�ب��ع��ة  �لرم�شانية  �لبطولة  مناف�شات 
�لبندقية �ل�شكتون و�ل�شوزن و�مل�شد�س 9 ملم و�لتي 
رم�شان  �شهر  م��ن  �خلام�س  منذ  فعالياتها  جت��ري 
�لكرمي على ميادين �لرماية بنادي �لعني للفرو�شية 
�أبوظبي  و�ل��رم��اي��ة و�جل��ول��ف حت��ت رع��اي��ة جمل�س 

�أع����د�د ك��ب��رية م��ن فئتي  �ل��ري��ا���ش��ي وت�����ش��ارك فيها 
�لرجال و�لنا�شئني �لتي تزد�د �أعد�دهم ب�شكل يومي 
للر�غبني  بالن�شبة  مفتوحاً  �لت�شجيل  ز�ل  ما  حيث 
�ملا�شية �شر�عاً مرير�ً  �لأي��ام  �مل�شاركة.  و�شهدت  يف 
لورن�س  لينجح  �ل�شوزن  بطولة  يف  �ل��رج��ال  فئة  يف 
يف �لتقدم خطو�ت �إىل �لأمام ليحتل قمة �لرتتيب 

�شيف  تر�جع  بينما  �خلام�س  �ملركز  يف  ك��ان  �أن  بعد 
مانع �ل�شام�شي من �ملركز �لأول �إىل مركز �لو�شيف 
وت��دح��رج عبيد �خل��اط��ري خ��ط��وة �إىل �خل��ل��ف من 
�ملركز  من  �لكعبي  وخالد  �لثالث  �إىل  �لثاين  �ملركز 
�لثالث �إىل �لر�بع ونيكول جبور من �ملرتبة �لر�بعة 
مركزه  يف  عالمة  م��رو�ن  بقي  بينما  �خلام�شة  �إىل 

�ل�شابق �لذي كان يحتله قبل ثالثة �أيام. 
�أما مناف�شات فئة �ل�شفار فلم ت�شهدت �أي تغيري�ت 
بالرغم من حدة �ملناف�شة �ليومية ليو��شل �لر�مي 
�شيف  يليه  �مل�شاركني  �شد�رة  �ل�شام�شي  �شيف  علي 
مبارك يف �ملركز �لثاين ثم حممد نا�شر �ل�شام�شي 

�لذي يحتل �ملركز �لثالث.

مل  �إذ  �حلا�شمة  مر�حلها  �لليلة  �ملناف�شت  وت��دخ��ل 
يتم  �أي���ام فقط  ث��الث��ة  ���ش��وى  �خل��ت��ام��ي  لليوم  يتبق 

بعدها حتديد �لفائزين يف كل فئة.
�لرئي�شية  �لبطولة  هام�س  وعلى  �أخ��رى  جهة  من 
�ل���ي���وم م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ول��ة �ملعاقني  ت��ن��ط��ل��ق م�����ش��اء 
للرجال �لتي ي�شارك فيها �أربعة رماة من �ملحرتفني 

هم عبد�هلل �شيف �لعرياين وعبيد �لدهماين و�شيف 
�لنعيمي وعبد�هلل حممد �لأحبابي �لذين يدخلون 
و�مل�شد�س  �ل�شكتون  رماية  يف  منف�شلة  مناف�شة  يف 
بينما ي�شارك �أكرث من 15 ر�مياً يف مناف�شة �أخرى 
لفئة �ل�شم و�لإعاقة �حلركية وت�شتمر �لبطولة ملدة 

ثالثة �أيام حيث تختتم يوم �ل�شبت �ملقبل.
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بخدمات  يتعلق  فيما  �لمتياز  خدمات  وت�شغيل  بتاأ�شي�س  �ملتعلقة  �لأعمال  و��شت�شار�ت  �مل�شاعدة  توفري  و�ملطاعم؛  �لفنادق 
�لذ�تية  �خلدمة  ومطاعم  �ملطاعم  وخدمات  �لكحولية(  )غري  و�مل�شروبات  �لأطعمة  توفري  خدمات  ذلك  يف  مبا   43 �لفئة 
ومطاعم تناول �لطعام خارجاً و�ملقاهي و�لكافيهات ومطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة وخدمات �إعد�د �لأطعمة و�مل�شروبات 
)غري �لكحولية( وخدمات �لفنادق و�لإيو�ء �ملوؤقت؛ وجتميع ت�شكيلة من �ملنتجات حل�شاب �لغري )با�شتثناء �لنقل( مبا ميكن 
�إد�رة �ملكاتب و�شوؤون �ملوظفني؛ جتميع  جمهور �مل�شتهلكني من معاينة هذه �ملنتجات ب�شكل مالئم و�شر�ئها عند �حلاجة؛ 

و�شيانة قو�عد �لبيانات.- �لو�ق�عة بالفئة:  35
و���ش��ف �ل���ع���الم���ة:  ت��ت��ك��ون �ل��ع��الم��ة م���ن جم��م��وع��ة م���ن ع��الم��ت��ني. ت��ت��ك��ون �ل��ع��الم��ة �لأوىل يف �مل��ج��م��وع��ة م���ن �شعار 
باللغة   "THE AVIATION CLUB " �ل��ك��ل��م��ات  �أ���ش��ف��ل��ه��ا  ك��ت��ب  د�ئ����ري����ة،  ل�������ش���ارة  خ��ل��ف��ي��ة  ف����وق  ط���ائ���رة 
يف  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل���ع���الم���ة  ت��ت��ك��ون  �ل�����ش��ع��ار.  �أع���ل���ى  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  "نادي �لطري�ن"  �ل��ك��ل��م��ات  ك��ت��ب��ت  و  �لجن���ل���ي���زي���ة، 
 THE AVIATION " �ل��ك��ل��م��ات  �أ���ش��ف��ل��ه��ا  ل�������ش���ارة د�ئ����ري����ة، ك��ت��ب  ���ش��ع��ار ط���ائ���رة ف����وق خ��ل��ف��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ة م���ن 

"نادي �لطري�ن" باللغة �لعربية �أعلى �ل�شعار.  �لكلمات  كتبت  و  �لجنليزية،  "CLUB" باللغة 
 �ل�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  1  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10859

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/06/14   �ملودعة حتت رقم: 175159 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

 با�ش��م: �شوق دبي �حلرة 
 وعنو�نه:وتعمل با�شم جمري� فندق �خلور، �س.ب.: 78377، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  ب�شناعة  �خلا�شة  �لتدريب  ت�شهيالت  ت�شغيل  �لتدريب؛  خدمات  و�لتهذيب؛  �لتعليم  خدمات 
برك  ت�شهيالت  توفري  �لتن�س؛  ت�شهيالت  توفري  �جل��ول��ف؛  مالعب  ت�شغيل  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �لأن�شطة  �ل��رتف��ي��ه؛ 
�ل�شباحة؛ تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملعار�س و�جلل�شات �لتدريبية وور�س �لعمل و�ملعار�س �لتجارية و�لجتماعات 
توفري  �ل�شتجمام؛  ت�شهيالت  توفري  �لكتب؛  ن�شر  �خلا�س؛  �لطابع  ذ�ت  و�حلد�ئق  �ملالهي  حد�ئق  ت�شغيل  و�ملحا�شر�ت؛ 

�ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

طائرة  �شعار  م��ن  �ملجموعة  يف  �لأوىل  �لعالمة  تتكون  عالمتني.  م��ن  جمموعة  م��ن  �لعالمة  تتكون  و�شف �لعالمة:  
كتبت  و  �لجنليزية،  باللغة   "THE AVIATION CLUB " �أ�شفلها �لكلمات  فوق خلفية ل�شارة د�ئرية، كتب 
�لثانية يف �ملجموعة من �شعار طائرة فوق خلفية  �ل�شعار. تتكون �لعالمة  �أعلى  �لعربية  "نادي �لطري�ن" باللغة  �لكلمات 
ل�شارة د�ئرية، كتب �أ�شفلها �لكلمات " THE AVIATION CLUB" باللغة �لجنليزية، و كتبت �لكلمات "نادي 

�لطري�ن" باللغة �لعربية �أعلى �ل�شعار.
 �ل�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  1  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10859

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/06/14   �ملودعة حتت رقم: 175160 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

 با�ش��م: �شوق دبي �حلرة 
 وعنو�نه:وتعمل با�شم جمري� فندق �خلور، �س.ب.: 78377، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات  �لتجميل؛  �شالونات  خدمات  �لرتكية؛  �حلمامات  بالعطور؛  �لعالج  خدمات  و�جلمال؛  بال�شحة  �لعناية  خدمات 
�ملياه  منتجعات  �ل�شاونا؛ خدمات  �لتدليك؛ خدمات  �ليدين؛ خدمات  باأظافر  �لعناية  �ل�شعر؛ خدمات  ت�شفيف  �شالونات 
ومعلومات  و�لطبية  �ل�شحية  �ملعلومات  خدمات  �ل�شرتخاء؛  ومنتجعات  �ل�شحية  �ملنتجعات  خدمات  �ل�شحية؛  �ملعدنية 

�للياقة؛ خدمات تقييم �للياقة؛ ن�شائح �لتغذية؛ خدمات �لرعاية بال�شحة و�لب�شرة؛ خدمات �ملعاجلة �لتجميلية.
 44  �لو�ق�عة بالفئة:  

�مل��ج��م��وع��ة م���ن �شعار  �ل��ع��الم��ة �لأوىل يف  ت��ت��ك��ون  �ل��ع��الم��ة م���ن جم��م��وع��ة م���ن ع��الم��ت��ني.  ت��ت��ك��ون  و�شف �لعالمة:  
باللغة   "THE AVIATION CLUB " �ل��ك��ل��م��ات  �أ���ش��ف��ل��ه��ا  ك��ت��ب  د�ئ����ري����ة،  ل�������ش���ارة  خ��ل��ف��ي��ة  ف����وق  ط���ائ���رة 
�ملجموعة  يف  �لثانية  �ل��ع��الم��ة  تتكون  �ل�����ش��ع��ار.  �أع��ل��ى  �لعربية  باللغة  �لطري�ن"  "نادي  �لكلمات  كتبت  و  �لجن��ل��ي��زي��ة، 
 "THE AVIATION CLUB " �ل��ك��ل��م��ات  �أ���ش��ف��ل��ه��ا  ك��ت��ب  د�ئ����ري����ة،  ل�����ش��ارة  ف����وق خ��ل��ف��ي��ة  ���ش��ع��ار ط���ائ���رة  م���ن 

�ل�شعار.  �أعلى  �لعربية  �لطري�ن" باللغة   باللغة �لجنليزية، و كتبت �لكلمات "نادي 
 �ل�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  1  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10859

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/06/14   �ملودعة حتت رقم: 175157 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

 با�ش��م: �شوق دبي �حلرة 
 وعنو�نه:وتعمل با�شم جمري� فندق �خلور، �س.ب.: 78377، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لفنادق  ب�شناعة  �خلا�شة  �ل��ت��دري��ب  ت�شهيالت  ت�شغيل  �ل��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  و�ل��ت��ه��ذي��ب؛  �لتعليم  خ��دم��ات 
ت�شهيالت  توفري  �جلولف؛  مالعب  ت�شغيل  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �لأن�شطة  �لرتفيه؛  خدمات  و�ل�شيافة؛ 
�لتن�س؛ توفري ت�شهيالت برك �ل�شباحة؛ تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملعار�س و�جلل�شات �لتدريبية 
وور�س �لعمل و�ملعار�س �لتجارية و�لجتماعات و�ملحا�شر�ت؛ ت�شغيل حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع 
�خلا�س؛ ن�شر �لكتب؛ توفري ت�شهيالت �ل�شتجمام؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بهذه بكافة هذه �خلدمات 

مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.-�لو�ق�عة بالفئة:  41
من  �ملجموعة  يف  �لأوىل  �ل��ع��الم��ة  تتكون  ع��الم��ت��ني.  م��ن  جمموعة  م��ن  �ل��ع��الم��ة  و�شف �لعالمة:  تتكون 
�لأحرف �لالتينية "cu" مكتوبة بخط مميز و �شعار جنمة، و�لأحرف �لالتينية "ba" مكتوبة بنف�س �خلط 
�ملميز، و جميعهم باللون �لأبي�س. تتكون �لعالمة �لثانية يف �ملجموعة من �لأحرف �لالتينية "cu" مكتوبة 

بخط مميز و �شعار جنمة، و�لأحرف �لالتينية "ba" مكتوبة بنف�س �خلط �ملميز. 
 �ل�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  1  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10859



الربيطانيون اأمة مهوو�شة بالأدوية 
�لربيطانيني  �أن  �لوطنية  �ل�شحة  �أ�شدرتها خدمات  �أرقام جديدة  ك�شفت 
�أ�شبحو� �أمة مهوو�شة بالأدوية، حيث ي�شدر �لأطباء ما ي�شل �إىل 1900 

و�شفة يف �لدقيقة.
ووجدت �لأرقام، �لتي ن�شرتها �شحيفة ديلي ميل ، �أن �لأطباء يف بريطانيا 
كتبو� يف �لعام �ملا�شي فقط �أكرث من مليار و�شفة طبية من �حلبوب �مل�شكنة 
و�ملنومة وم�شاد�ت �لكتئاب و�أدوية �أمر��س �لقلب و�ل�شكري، باملقارنة مع 

617 مليون و�شفة قبل ع�شر �شنو�ت.
و�شفة  مليون   2.7 م��ن  �أك��رث  ي�����ش��درون  بريطانيا  �لأط��ب��اء يف  �إن  وق��ال��ت 
طبية كل يوم، �أي ما يعادل �أكرث من 1900 يف �لدقيقة، وخا�شة م�شاد�ت 
�مل�شادة  ل��الأدوي��ة  �لطبية  �لو�شفات  ع��دد  �أن  �لأرق���ام  و�أ���ش��اف��ت  �لك��ت��ئ��اب. 
لالكتئاب، مبا يف ذلك عقار بروز�ك و�شريوك�شات، �رتفع بن�شبة %7.5 يف 

�لعام �ملا�شي ومن 47 مليون و�شفة �إىل 50 مليون و�شفة.
و�أ�شارت �إىل �أن �لأدوية �لأكرث �شيوعاً حالياً هي عقار�ت خف�س �لكول�شرتول، 
�رتفاع  وعالجات  �له�شم،  ع�شر  وتخفيف  و�لبار��شيتامول،  و�لأ�شربين، 

�شغط �لدم، وحبوب م�شاكل �لغدة �لدرقية.
وقالت �أرقام خدمات �ل�شحة �لوطنية �إن �أغلى �لأدوية �لتي و�شفها �لأطباء 
للمر�شى كانت عقار�ت عالج مر�س �ل�شكري، وو�شلت تكاليفها �إىل 768 
مليون جنيه ��شرتليني يف �لعام �ملا�شي، وبزيادة مقد�رها %2.2 عن عام 
غطتها  �لتي  �لطبية  للو�شفات  �لجمالية  �لتكلفة  �أن  و�أ�شافت   .2011
خدمات �ل�شحة �لوطنية بلغت 8.5 مليار جنيه ��شرتليني يف �لعام �ملا�شي، 

باملقارنة مع 6.8 مليار جنيه ��شرتليني يف عام 2002.
ووجدت �أي�شاً �أن �لأطباء كتبو� حو�ىل 18 و�شفة لكل �شخ�س يف �نكلرت� يف 

�لعام �ملا�شي، باملقارنة مع نحو 12 و�شفة يف عام 2002.

طالق بول وي�شلي وتوري ديفيتو 
 ، دم��اء  م�شا�س  يوميات  فيلم  بطل  وي�شلي،  ب��ول  �لأم��ريك��ي،  �ملمثل  ق��رر 

وزوجته �ملمثلة �لأمريكية، توري ديفيتو، �لطالق بعد عامني من �لزو�ج.
ونقل موقع بيبول �لأمريكي عن متحدث با�شم وي�شلي، �أن �لزوجان قرر� 

�لنف�شال حبّياً.. و�شيبقيان �شديقان جيد�ن .
�أزياء  وعار�شة  عاماً( وهي ممثلة   29( وديفيتو  عاماً(   31( وي�شلي  وكان 
قاتل(،  )فيلم  مويف  كيلر  �مل�شرتك  فيلمهما  يف   2007 عام  �لتقيا  �شابقة، 

وتزوجا يف حفل خا�س يف نيويورك يف ني�شان-�أبريل 2011.
ومثل �لإثنان �شوياً يف يوميات م�شا�س دماء ، وكان وي�شلي �أ�شاد �أيام ت�شوير 

�لفيلم بالعمل مع زوجته يف �لفيلم ذ�ته.
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�شاي يطلق األبومه 
اجلديد يف �شبتمرب 

غانغنام  �أغ��ن��ي��ة  ���ش��اح��ب  ي�����ش��ت��ع��د 
�جلنوبي،  �ل��ك��وري  �مل��غ��ن��ي  �شتايل 
�شاي، لإطالق �ألبوم غنائي جديد 

يف �أيلول-�شبتمرب �ملقبل.
كورية  �إع��������الم  و����ش���ائ���ل  وذك��������رت 
جي  و�ي  ����ش���رك���ة  �أن  ج���ن���وب���ي���ة، 
�إد�رة  ت���ت���وىل  �ل���ت���ي  �ن��رتت��امي��ن��ت 
يتو�جد  �مل��غ��ن��ي  �أن  ���ش��اي،  �أع���م���ال 
حالياً يف لو�س �أجنل�س حيث يعمل 
�أغان جديدة مع كاتب  �إعد�د  على 
�لأغ������اين، ي���و ك���وم ه��ي��ون��غ، �لذي 
غانغنام  �أغ��ن��ي��ت��ّي  يف  م��ع��ه  ت���ع���اون 

�شتايل و جنتلمان .
يطلق  ل  �شاي  �إن  �ل�شركة  وق��ال��ت 
�ألبوماً  �أغ��اٍن منفردة هذه �ملرة بل 
م�شاهد�ت  عدد  �أن  يذكر  متكاماًل 
�أغنية جنتلمان ل�شاي جتاوز عتبة 
�ل�500 مليون م�شاهدة على موقع 
�أغنيته  ك��ان��ت  �أن  ب��ع��د  )ي��وت��ي��وب( 
�لأرق����ام  حطمت  �شتايل  غ��ان��غ��ن��ام 

�لقيا�شية.

مر�ص يحول طفاًل اإىل �شمكة
�إىل حتول  �أدى  �أ�شيب طفل �شيني مبر�س جلدي نادر، 
�ل���ذي جعل  �ل�����ش��م��ك، �لأم����ر  مل��ا ي�شبه ج��ل��د  �شكل ج��ل��ده 
و�شائل �لإعالم �ملحلية تلقبه ب� »�لطفل �ل�شمكة ، بح�شب 
�شحيفة �لأنباء �لكويتية.  وقالت �ل�شحيفة �إن �لأطباء 
بالعقاقري  �مل��ر���س  ل��ه��ذ�  �لت�شدي  ع��ن  عجزهم  �أع��ل��ن��و� 
�لعمر  يبلغ من  �ل��ذي  ه��ان��غ«،  �شان  »ب��ان  �لطفل  ويعاين 
»جلد  با�شم  علميا  يعرف  جلدي  مر�س  من  �شنو�ت،   8
مبا  يتغطى  ب��ال��ك��ام��ل  ج�شمه  ج��ع��ل  و�ل����ذي  �ل�����ش��م��ك��ة«، 
م�شامه  لن�شد�د  نتيجة  وذل��ك  �ل�شمك،  حر��شف  ي�شبه 
فيه  له  يت�شبب  عما  ف�شال  تعرقه،  يعوق  مما  بالكامل، 
هذ� �ملر�س من حكة �شديدة على مد�ر �ليوم، وينتج عنه 
�لطفل  يعوق  �لنادر  �ملر�س  هذ�  �إن  وقيل  مربحة.   �آلم 
حياته  ممار�شة  �أو  طبيعي  ب�شكل  �حل��رك��ة  ع��ن  �ل�شغري 
حلالته  �ملتابعون  �لأطباء  يوؤكد  فيما  �آلم،  دون  �ليومية 
�أن �ملر�س م��از�ل قيد �لدر��شة و�لتحليل عامليا، و�أن��ه مل 
يتم �لتو�شل حتى �لآن لعالج و��شح للحالة، غري �أن �ملاء 
�لبارد ي�شاعد �لطفل �أحيانا على تخفيف �آلم �لت�شققات 

�جللدية و�حلكة �لز�ئدة. 

ماكينة للقهوة تعمل بالتثاوؤب 
�ب��ت��ك��رت ���ش��رك��ة ج��ن��وب �أف��ري��ق��ي��ة و���ش��ي��ل��ة ف��ري��دة جلذب 
�إن  �لكويتية  �لأنباء  جريدة  وقالت  قهوتها  �إىل  �لزبائن 
�لقهوة  ل�شب  بالتثاوؤب  تعمل  ماكينة  و�شعت  �ل�شركة 
م��ن و�شع  ف��ب��دل  �ل�����دويل.    O.R Tampo م��ط��ار  يف 
نقود معدنية �أو ورقية كما هو حال كل ماكينات �لقهوة 
�لتقليدية، تقوم �ملاكنة بتقدمي �لقهوة مبجرد �أن يتثاءب 
��شت�شعار  باأجهزة  �ملاكينة  زودت  وقد  �أمامها.   �ل�شخ�س 
تقدم  لكي  �لنعا�س،  �ملعربة عن  �لفم  بر�شد حركة  تقوم 

كوباً �شاخناً من �لقهوة �للذيذة. 

زوجان يحب�شان اأولدهما لأعوام
�أع��و�م د�خل منزل يف  �أب و�أم �أطفالهم �لثالثة عدة  حب�س 
�إن  �ل�شرطة يف غانا  وقالت مفت�شة  �آكر�  �لغانية  �لعا�شمة 
�قتحمت  �ل�شرطة  وكانت  �ل��و�ل��دي��ن.   ت�شتجوب  �ل�شرطة 
�أرب��ع��ة غ��رف يف ح��ي مادينا بالعا�شمة  �مل��وؤل��ف م��ن  �مل��ن��زل 
�أكر� بعد بالغ و�أنقذت �لأطفال و�أعمارهم ثمانية  �لغانية 
�ملنزل مع  �لأطفال يقيمون يف  �أع��و�م وعامان وك��ان  و�شتة 
و�لديهم وخروف وعنزة وكالب.  وقالت مفت�شة �ل�شرطة 
�جن�س �جو �وكو �إن �ل�شرطة �ألقت �لقب�س على �لأب و�لأم 
�إليهما ونقلت  �أفرج عنهما يف �نتظار توجيه تهمة  �للذين 
�لأط���ف���ال �إىل م��رك��ز ل��ل��رع��اي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة و�أ���ش��اف��ت �أن 
�لأطفال ل ي�شعرون ب�شدمة وبدت عليهم �لثقة ويتحدثون 
�لإجنليزية �لتي تعلموها من �لتلفزيون و�لر�ديو على ما 
يبدو وينطقون ببع�س �لكلمات �لغانية.  و�أ�شافت �ملفت�شة 
ل��روي��رتز �أن �ل��و�ل��دي��ن ق��ال �إن �ل��ع��امل �شرير. وذك���رت �أن 
�لطفلني  ب��وج��ود  يعلمون  �إن��ه��م ل  ق��ال��و�  �ل��ع��ائ��ل��ة  �أق����ارب 

�ل�شغريين �إذ منعهم �لأب و�لأم من دخول �ملنزل لأعو�م. 

مكاملة جمهولة تخفي 93600 ريال
تعر�س �شعودي لعملية ن�شب كبرية خ�شر فيها قر�بة �ملائة �ألف ريال، بعد �أن �ت�شل عليه �شخ�س جمهول �أوهمه 
بطريقة غريبة ومقنعة باأنه رئي�س خدمات �لعمالء يف �ملركز �لرئي�س لأحد �لبنوك بالريا�س، و�أبلغه باأنه �شوف 

يفعل لديه �لعديد من �خلدمات �لبنكية كونه من عمالء �لتميز، بح�شب �شحيفة عكاظ �ل�شعودية. 
وقال �ملو�طن عبد�هلل عبا�س �لغامدي طلب مني بع�س �ملعلومات �خلا�شة باأرقام �حل�شاب �ل�شخ�شي، وفيما كنت 
�أنتظر تفعيل �خلدمات �ملزعومة، كان �ملحتال قد بد�أ يف تنفيذ خمططه �لإجر�مي، حيث متكن من �شحب مبلغ 
ثالثة وت�شعني �ألفا و�شتمائة )93600( ريال خالل �أقل من ثالث �شاعات، ومل �أكت�شف هذه �خلديعة �إل بعد 

مر�جعتي للبنك �شباح يوم �لأحد �ملا�شي . 
�أنه �شوف يتقدم ب�شكوى لإمارة �ملنطقة حول عملية �لن�شب و�لحتيال �لتي تعر�س لها،  و�أ�شار �لغامدي �إىل 
م�شيفا »رغم �أن �لبنوك لدينا تطلق ر�شائل حتذيرية لكافة �لعمالء من �ملو�طنني و�ملقيمني بخطورة �لتعامل 
ثالث  من  �أق��ل  يف  ري��ال   93600 مبلغ  �إثرها  وفقدت  �شحيتها  وقعت  �أنني  �إل  �ملجهولة،  �لت�شالت  ه��ذه  مع 

�شاعات«. 
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علماء ينجحون يف اإيقاف ال�شوء
�ل��ذي يعترب  �ل�شوء،  �إيقاف  �لأمل��ان يف  �لعلماء  جنح فريق من 
�ل�شيء �لأ�شرع يف �لكون، وذلك ملدة دقيقة بكاملها، ليحطمو� 

بهذ� �لرقم جمموعة من �لأرقام �لقيا�شية �ل�شابقة. 
وقالت �شحيفة �لأنباء �لكويتية �إن فريقا من �لباحثني متكنو� 
و�أو�شح  �لبلور.  من  قطعة  د�خ��ل  �ل�شوء  حما�شرة  خالل  من 
�أنهم  �ل�شهر  ه��ذ�  ن�شرت لهم خ��الل  ورق��ة بحثية  �لباحثون يف 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م تقنية ح��دي��ث��ة تعرف  �ل�����ش��وء  �إي���ق���اف  جن��ح��و� يف 

بال�شفافية �ملحفزة كهرومغناطي�شًيا. 
م�شافة  ع��ادًة يف قطع  ينجح  �ل�شوء  ف��اإن  �لق�شوى،  وبال�شرعة 
تقدر بحو�ىل 11 مليون ميل يف غ�شون دقيقة و�حدة، وهو ما 

يعادل �أكرث من 20 رحلة ذهاًبا و�إياًبا �إىل �لقمر.

العربي الوحيد يف غرينالند 
ي�شوم 21 �شاعة

�أكد �مل�شلم �لوحيد يف جزيرة غرينالند �خلالدية �أنه ي�شوم 21 
�شاعة يف �ليوم وفقا ملا ن�شرته �شحيفة �لريا�س �ل�شعودية. 

وت��ع��ت��رب غ��ري��الن��د �أك���رب ج��زي��رة يف �ل��ع��امل وت��ق��ع ب��ني �ملحيط 
�لأط��ل�����ش��ي و�مل��ح��ي��ط �مل��ت��ج��م��د �ل�����ش��م��ايل وه���ي ت��اب��ع��ة �شيا�شيا 

للد�منارك ولكنها تتمتع بحكم ذ�تي. 
�إن مو�طني غرينالند يلقبون و�شام �لزقري  �ل�شحيفة  وقالت 
�لعربي،  �للبناين �لذي يعي�س معهم منذ �شنو�ت بكولومبو�س 
حيث يعترب �لعربي �مل�شلم �لوحيد �لذي ��شتطاع �لعي�س هناك، 
مطعم  عن  عبارة  ن��ووك،  �لعا�شمة  يف  ناجحا  م�شروعا  ويدير 

يرتاده 22 زبونا يوميا تقريبا. 
ول  �شاعة،   21 �ل�شنة يف غرينالند  هذه  �ل�شوم  �شاعات  وتبلغ 
�ل�شحور  ليعد  �لإفطار  بعد  �شاعتني فقط  �شوى  لو�شام  يتبقى 

و�شالة �لع�شاء و�لفجر. 
ي��ق��ول و���ش��ام �إن���ه ف��خ��ور ك��ون��ه �مل�شلم �ل��وح��ي��د �ل���ذي يعي�س يف 
�جلزيرة و�لذي يوؤدي فري�شتي �ل�شالة و�ل�شوم، وي�شيف �نه 
يفكر عدة مر�ت يف ق�شاء رم�شان يف لبنان، ولكنه �شرعان ما 
يوجد  فلن  �ل�شفر،  حالة  �نه يف  يتذكر  فكرته حني  يعدل عن 

�شخ�س يف �جلزيرة يقوم باأد�ء �ل�شالة و�ل�شيام. 

اأمر بخف�ص املو�شيقى
 لعدم اإزعاج الأ�شماك 

�أمرت �ل�شلطات �ل�شويدية ملهاً ليلياً بتخفي�س �شوت �ملو�شيقى 
لعدم �إزعاج �أ�شماك �أليفة تعي�س يف �ملكان.

�أن  �ل�شويد،  ل��وك��ال( يف  ت��ي( و�شحيفة )ذ�  )ت��ي  وذك��رت وكالة 
�لذي  �لليلي  �مل��ل��ه��ى  �أن  وج���د  غ��وث��ي��ن��ب��ورغ  يف  �مل��ح��ل��ي  �ملجل�س 
ي�شل  مو�شيقى  ي�شع  ح��و���س،  يف  �لأ���ش��م��اك  بع�س  يف  تتو�جد 
تكون  �أن  على  �لقانون  ين�ّس  ما  د�شيبيل، يف   100 �إىل  ترّددها 
�أليفة  حيو�نات  وج��ود  ح��ال  يف  �أدن��ى  �أو  د�شيبيل   65 �ملو�شيقى 
�إنه يتعنّي على �مللهى تخفي�س �شوت  يف �جل��و�ر وقال �ملجل�س 

�ملو�شيقى �أو ��شتخد�م �أحو��س �شد �ل�شوت.
هيالري رودا لدى و�صولها اإىل نيويورك حل�صور عر�س فيلم اأعطيها �صنة. )اأ ف ب(

ثريون تنتج
 برناجمًا عن الأزياء 

ثريون  ت�شارليز  �ملمثلة  ت�شتعد 
ل��ت��ق��دمي ب��رن��ام��ج و�ق���ع���ي جديد 
عامل  ح��ول  يتمحور  �نتاجها  من 

�لأزياء ..
ترفيهية  م���و�ق�����������������������ع  وذك��������رتت 
مع  �شتجتمع  �أن ثريون  �أمريكية 
كارد�شيان  عائلة  برنامج  منتجي 
لربنامج  ل�����الع�����د�د  �ل����و�ق����ع����ي 

جديد.
 Whose ��شم  �لربنامج  ويحمل 
وهو   Closet Is It Anyway
قائم على فكرة برنامج �إ�شر�ئيلي 
وي��رت��ك��ز ع��ل��ى ث����الث ن�����ش��اء لهن 

ثالثة �أذو�ق خمتلفة..
كامل  ي��ت��ب��ادل��ن  ح��ل��ق��ة  ك���ل  ويف   
مالب�شهن فيما تتبعهن �لكامري� 
�أزيائهن  تغيري  �أث��ر  كيف  لتبيان 

على �شخ�شيتهن..
 وي��ذك��ر �أن �ل��ربن��ام��ج ه��و �لثاين 
من نوعه �لذي ت�شارك ثريون يف 

�نتاجه.

اأغرب عقوبة يف 
عامل كرة القدم 

ب��ع��د ���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن �أح�������د�ث �شغب 
�أعلن  �ل��رتك��ي��ة،  �مل��الع��ب  �شهدتها 
�لحتاد �لرتكي لكرة �لقدم ر�شميا 
ت���وزي���ع ت���ذ�ك���ر م��ب��اري��ات �ل����دوري 
ب�������ش���ك���ل جم�������اين على  �ل�����رتك�����ي 
�لن�شاء و�لأطفال دون �ل 12 �شنة 
�لتاريخي جاء من �لحتاد  �لقر�ر 
كخطوة للحد من �لعنف و�ل�شغب 
يف �مل��الع��ب �ل��رتك��ي��ة، �آخ��ره��ا كان 
ب�����دخ�����ول جم���م���وع���ة ك����ب����رية من 
�مل����ب����ار�ة  م��ل��ع��ب  �إىل  �جل���م���اه���ري 
�لودية ما بني فناربخ�شه و�شاختار 

�لأوكر�ين يف متوز �ملا�شي.
�لحت��������اد �ل����رتك����ي ع����اق����ب ن����ادي 
�لرجال  دخ���ول  وم��ن��ع  فناربخ�شه 
ملبارتني يف �لدوري �لرتكي، لت�شهد 
ومانيز��شبور  فناربخ�شه  م��ب��ار�ة 

تو�جد 41 �ألف �مر�أة وطفل!

ي�شطلع �مللح بدور �أ�شا�شي يف توز�ن �ل�شو�ئل يف ج�شم 
ت��ط��ور مر�س  دور� يف  يلعب  �أي�����ش��ا  ول��ك��ن��ه  �لإن�����ش��ان، 
�لعلماء  �لقلب. ويدر�س  و�أمر��س  �لدم  �رتفاع �شغط 
بالغريب من  و���ش��ف��وه  و�ل���ذي  �مل��ل��ح  ج��زي��ئ��ات  �شلوك 
خالل نتائج جتربة ر�ئد ف�شاء �أملاين بقي يف �لف�شاء 

ثالثة �أ�شابيع.
ر�ينهولد  و�لفيزيائي  و�لطبيب  �لف�شاء  ر�ئد  ومكث 
لي�س  �لف�شاء،  يف  �أ�شابيع  ثالثة   1997 ع��ام  �إي��ف��ال��د 
فقط لإجر�ء جتاربه �لعلمية، بل لإجر�ء جتربة على 
ق�شاها يف  �لتي  �لفرتة  خ��الل  ح��اول  �إذ  �أي�شا،  نف�شه 
�لف�شاء �ل�شيطرة على �لغذ�ء و�ل�شر�ب، وت�شجيل كل 

ما يتناوله بدقة.
�ل��ت��ج��رب��ة در����ش��ة عملية �لأي�س  �ل��ه��دف م��ن   وك���ان 
�ل��غ��ذ�ئ��ي يف ح��ال��ة �ن��ع��د�م �جل��اذب��ي��ة. وي�����ش��رح �إيفالد 
�أن ت���و�زن �مل��ل��ح يف  �أن���ه ثبت بعد ع��ودت��ه �إىل �لأر�����س، 
�جل�شم خمتلف يف �لف�شاء عن ما هو عليه على �شطح 

�لأر�س.
ومت���ت در�����ش���ة �إف������ر�ز�ت ج�����ش��م ر�ئ����د �ل��ف�����ش��اء خالل 

�لرحلة، وتو�شل �لباحثون �إىل نتائج مفاجئة، �إذ تبني 
حتتاج  �مللح  من  كبرية  كمية  بتخزين  ق��ام  ج�شمه  �أن 
�لإن�شان  ج�شم  د�خ���ل  �ل�شو�ئل  م��ن  ل���رت�ت  �شتة  �إىل 
�لعادي على �لأر�س، ولكن وزنه مل يزدد مبقد�ر �شتة 

كيلوغر�مات.
كان �لأطباء يعتقدون �أن �مللح يذوب متاما يف �شو�ئل 
مركز  م��ن  غرييرتز  روب���رت  وي�شري  �لإن�����ش��ان.  ج�شم 
كانت  �لطب  كتب  �أن  �إىل  �لأمل��اين  و�لطري�ن  �لف�شاء 
ت��ق��ول �إن �مل��ل��ح و�مل���اء ي��ج��ري��ان م��ع��ا، فامللح �ل��ز�ئ��د يف 
لكن  �لتبول  طريق  عن  منه  �لتخل�س  يجب  �جل�شم 
بهذه  يت�شرف  ل  �لإن�����ش��ان  ج�شم  �أن  بينت  �لتجربة 

�لطريقة.
ولفهم طبيعة ج�شم �لإن�شان قام �لعلماء بعزل بع�س 
طلبة �لريا�شة �ملتطوعني، وزودوهم بن�شبة �أكرب من 
�مللح يف �لطعام و�ل�شر�ب عن ما هو طبيعي. و�كت�شف 
�لعلماء �أن �مللح ل يذوب يف �شو�ئل �جل�شم ويوؤثر على 
تذهب  منه  ك��ب��رية  ن�شبة  و�أن  ب��ل  ف��ق��ط،  �ل���دم  �شغط 

لبناء �لعظام ونظام �ملناعة يف ج�شم �لإن�شان.

جهاز املناعة يوؤثر يف توازن امللح 

مايلي �شاير�ص: ل�شت ملكة الغرابة
دقت مايلي �شاير�س جنمة �لبوب و�لبطلة �ل�شابقة للم�شل�شل �لتلفزيوين �ل�شهري على قناة ديزين هانا مونتانا 

لتلفزيون  �شاير�س  �لغر�بة قالت  تكون ملكة  �أن  تنفي  �أنها  �ل  �شكل غنائها  �شعرها وغريت  �لو�شم وحلقت 
رويرتز �ل�شهر �حلايل �ن مظهرها �جلديد ل يعني �أنها ت�شري يف طريق �لهالك �لذي وطاأه قبلها غريها 

�لبالغة من  �شاير�س  و�أ�شافت  ب��د�أت تكرب.  �ل�شغر ولكنها فقط  �شهرتهم من  ب��د�أت  �لذين  �لنجوم  من 
�لعمر 20 عاما �أبيع ��شطو�نات وهذ� ما �أفعله.. ل �أبايل �ن كان �لنا�س ل تعجبهم ق�شة �شعري �أو 

يعتقدون �أن مالب�شي غريبة �أو �أن ت�شجيالت �لفيديو �خلا�شة بي ��شتفز�زية و�حتل �ألبوم �شاير�س 
ل ميكن �أن نتوقف �ملركز �لثاين يف �ملبيعات. وقالت �نها لي�شت مثل بقية �مل�شاهري �ل�شغار �لذين 

�أ�شبحو� مهوو�شني ب�شورتهم وتدمري �لذ�ت حتت �شغط �ملتابعة �لعالمية لهم. و�أ�شافت لو 
علمت ما يقوله �لنا�س �شاأكره نف�شي على �لرجح. ل �أتابع مثل هذه �لمور و�شعرت �شاير�س 

بالغ�شب جر�ء تركيز و�شائل �لعالم على مظهرها �جلديد وت�شجيل �لفيديو �ملليء عن 
�ملخدر�ت ��شافة �ىل طريقة ��شتفز�زية يف �لرق�س وقالت تعلمون �شكلت �مرب�طورية 

كاملة خا�شة بي منذ �أن كنت يف �حلادية ع�شرة من عمري.


