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فهيم: ميدالية الإمارات الأغلى من بني 14 ميدالية 
ح�سيلة العرب ببطولة اآ�سيا لبناء الأج�سام 

عربي ودويل

جمارك دبي حتبط تهريب
 253 طن من ال�سندل الأحمر

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

اندلع معركة الد�ستور 
جمّددا يف تون�ص..!

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�حل��ك��وم��ي يف  �لتميز  �أن  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�خلدمات يعزز جميع �لقطاعات �لعاملة بالدولة ويخلق �لكثري من 

�لفر�س وير�شخ مكانة �الإمار�ت �لعاملية يف �ملجاالت كافة.

خليفة يتلقى ر�سالة خطية من الرئي�س اليمني
•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
)حفظه �هلل( ر�شالة خطية من فخامة �لرئي�س �ليمني عبد ربه هادي 
من�شور تت�شل بالعالقات �لثنائية بني �لبلدين و�لق�شايا ذ�ت �الهتمام 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  �لر�شالة  ت�شلم  �مل�شرتك. 
�ل��وز�رة �م�س.. معايل �لدكتور  ��شتقباله يف ديو�ن عام  �خلارجية لدى 
��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  ومت  �ليمني.  �خلارجية  وزي��ر  �لقربي  �بوبكر 
�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين و�شبل �لدفع بها �ىل �ملزيد من �لتعاون 
يف �ملجاالت كافة كما مت تبادل وجهات �لنظر حول �آخر �مل�شتجد�ت على 

�ل�شاحة �ليمنية و�لتطور�ت �القليمية و�لدولية �لر�هنة.

�ل��ذي عقد  �لتميز �حلكومي  ملوؤمتر  �شموه  ذل��ك خ��الل ح�شور  ج��اء 
بفندق جي. دبليو ماريوت بدبي و�إىل جانبه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
الإمارة دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
حاكم دبي و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية.                         )�لتفا�شيل �س3-2(

   

��شتجابة ملا ن�شرته �لفجر �أم�س 
طالب بن �سقر يوجه بتذليل 
م�سكلة االختناقات املرورية 

•• راأ�س اخليمة -الفجر 

تنفيذ�ً لتوجيهات �للو�ء �ل�شيخ طالب بن �شقر �لقا�شمي قائد عام 
ملا ت�شهده �الإم��ارة من م�شاريع حديثة  �شرطة ر�أ���س �خليمة، ونظر�ً 
موؤخر�ً باأغلب �لطرق �حليوية منها و�لرئي�شية، �أعلن �لعقيد عبد�هلل 
علي منخ�س، مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات ب�شرطة ر�أ�س �خليمة عن 
حتويل م�شار �ل�شاحنات على �شارع �لفلية )دو�ر �لفانو�س( �إىل طريق 
جديد قبل �لدو�ر من �خللف، ومت و�شع لوحات �إر�شادية تو�شح خط 
�ل�شري �جلديد، ويبدء �لعمل بالطريق �جلديد �ملخ�ش�س لل�شاحنات 

من �ليوم �الأربعاء وحتى �إ�شعار �آخر.                    )�لتفا�شيل �س5(

زايـــد للإ�ســكان ي�ســـلم  704 
قرارات م�ساعدة �سكنية براأ�س اخليمة

•• دبي-وام: 

يف  وذل���ك  �ل�شركاء  ملتقى  �م�����س  لالإ�شكان  ز�ي���د  �ل�شيخ  برنامج  نظم 
�ملركز �لثقايف باإمارة ر�أ�س �خليمة ومت خالله ت�شليم قر�ر�ت �مل�شاعد�ت 
�ملهند�شة جميلة  و�أ�شارت  �مل�شتفيدين.  704 مو�طنني من  ل�  �ل�شكنية 
�أن  �إىل  باالإنابة  لالإ�شكان  ز�يد  �ل�شيخ  �لعامة لربنامج  �ملديرة  �لفندي 
�مللتقى يهدف �إىل توعية �مل�شتفيدين باآلية �الإجر�ء�ت �ملتبعة بعد �شدور 
و��شتالم قر�ر �مل�شاعدة. �إىل جانب �إجر�ء�ت بناء �مل�شكن ومر�حل �لتنفيذ 
�الأولية. و�أو�شحت �أن هذ� �مللتقى ميكن �مل�شتفيدين من �حل�شول على 

معلومات �شاملة ت�شم مناذج �مل�شاكن .            )�لتفا�شيل �س9(

حممد بن ر��شد خالل ح�شوره موؤمتر �لتميز �حلكومي  )و�م(

ح�شر موؤمتر �لتميز �حلكومي وور�س عمل على هام�شه ووجه باإطالق جمل�س �لإمار�ت للتميز 

حممد بن را�سد يوؤكد اأهمية ت�سافر اجلهود للمحافظة على املكانة املتميزة للدولة 

�أحكام بال�شجن للمتهمني بالتمويل �لأجنبي يف م�شر

القاهرة توؤجل مناق�سة تعديلت قانون ال�سلطة الق�سائية 
•• القاهرة-يو بي اأي:

�شنو�ت   5 بني  ما  بال�شجن  ق�شت حمكمة م�شرية، 
و�شنة مع وقف �لتنفيذ، وبالغر�مة، على 43 متهماً 
تلقي متويالت  بتهمة  الإد�نتهم  �أمريكياً   19 بينهم 
باأن�شطة �شيا�شية  غري م�شروعة من �خلارج و�لقيام 

ُتخالف عملهم �ملتعلق باملجتمع �ملدين.
وحكمت حمكمة جنايات �لقاهرة، يف جل�شة عقدتها 
 24 مبعاقبة  ع���و�د،  م��ك��رم  �مل�شت�شار  برئا�شة  �م�����س 
متهماً بال�شجن 5 �شنو�ت، وعلى 5 متهمني بال�شجن 
ملدة  بال�شجن  متهماً   14 وعلى  �شنتني،  مل��دة  �مل�شدد 
مبلغ  منهم  كل  تغرمي  مع  �لتنفيذ،  �إيقاف  مع  �شنة 
ق�شت  كما  دوالر(.   142 )ح��و�يل  جنيه   1000
�لتي  �الأجنبية  �حلقوقية  �ملنظمات  باإغالق  �ملحكمة 
�لدويل،  �ملعهد �جلمهوري  وه��ي  �مل��د�ن��ون  بها  يعمل 
فريدم  ومنظمة  �الأم��ريك��ي،  �لدميقر�طي  و�ملعهد 
ومب�شادرة  لل�شحافيني،  �الأمريكي  و�ملركز  هاو�س، 
�ملحكمة  ق�شت  كما  ب��امل��ر�ك��ز،  �مل��وج��ودة  �مل�شبوطات 

بعدم قبول �لدعوى �ملدنية.
�لتحقيق  �شلطات  ق��ي��ام  �إىل  �لق�شية  وق��ائ��ع  وت��ع��ود 
و�أجنبياً  م�شرياً   43 ب��اإح��ال��ة  م�شر  يف  �لق�شائية 
�إىل �ملحاكمة �جلنائية بُتهم "تاأ�شي�س مكاتب وفروع 
ملنظمات حقوق �إن�شان ومنظمات جمتمع مدين عقب 
ثورة 25 يناير من دون مو�فقة �جلهات �حلكومية 
و�لت�شامن  �خل���ارج���ي���ة،  وز�رت�������ي  وه����ي  �مل��خ��ت�����ش��ة 
و��شتخد�مها  �خل��ارج  �أم��و�ل من  وتلقي  �الإجتماعي، 

يف �أن�شطة حتظرها �ل�شلطات �مل�شرية.
على �شعيد �خر �أعلن وزير �لدولة �مل�شري لل�شوؤون 
�مل�شت�شار حامت بجاتو،  �لنيابية،  �لقانونية و�ملجال�س 
قانون  ع��ل��ى  م��ق��رتح��ة  ت��ع��دي��الت  مناق�شة  �أن  �م�����س 

�ل�شلطة �لق�شائية موؤجلة حالياً.
يف  بها  �أدىل  �شحافية،  ت�شريحات  يف  بجاتو،  وق��ال 
جمل�س �لوزر�ء �مل�شري، �إنه ال د�عي للعجلة باإ�شد�ر 
ورئ��ي�����س �جلمهورية  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة،  �ل�����ش��ل��ط��ة  ق���ان���ون 
�ل�شلطتني  بني  �الأم���ور  لتهدئة  ت�شعيان  و�حلكومة 

�لتنفيذية و�لق�شائية.

الفجر........    04:08            
الظهر.......    12:21  
الع�رص........   03:46   
املغرب.....   07:10  
الع�صاء......   08:40

�شرطي تركي يطلق �لغاز باجتاه �حدى �ملتظاهر�ت )رويرتز(

رئي�س جلنة �لتحقيق �الأممية باولو بينريو خالل موؤمتره �ل�شحفي )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

مدينة  يف  عنيفة  م��ع��ارك  ت����دور 
دم�شق  ب��ري��ف  �ل�����ش��ام  مع�شمية 
ب����ني كتائب  �م�������س  ����ش���ب���اح  م���ن���ذ 
�جل��ي�����س �حل���ر م��ن ج��ه��ة وق���و�ت 
حزب  مبقاتلي  مدعومة  �لنظام 
�هلل �للبناين من جهة �أخرى مما 
�أ�شفر عن �شقوط �شبعة قتلى من 
�لهيئة  وف���ق  �ل��ن��ظ��ام وح���زب �هلل 
وبينما  �ل�شورية.  للثورة  �لعامة 
ت��ع��ر���ش��ت �أح���ي���اء ب��دم�����ش��ق وحي 
�خلالدية مبدينة حم�س لق�شف 
�ل�شر�شة  �مل���ع���ارك  دخ��ل��ت  م��ك��ث��ف 
�لق�شري  مدينة  على  لل�شيطرة 
�لثالث  �أ���ش��ب��وع��ه��ا  ح��ول��ه��ا  وم����ا 
ن����د�ء�ت الإج����الء �ملدنيني  و���ش��ط 

و�جلرحى.
ثالثة  ق���ت���ل  �الأث������ن������اء  ه������ذه  يف 
�أ����ش���خ���ا����س م����ن ع���ائ���ل���ة و�ح�����دة 
بينهم  و�شقط عدد من �جلرحى 
ون�شاء جر�ء ق�شف قو�ت  �أطفال 
�حلميدية  بحي  منزلهم  �لنظام 
بدير �لزور بح�شب �لهيئة �لعامة 
للثورة و�شط ��شتباكات عنيفة يف 
ع��دة �أح��ي��اء م��ن �مل��دي��ن��ة �لو�قعة 
ب�شرق �شوريا. كما وثقت �ل�شبكة 

�عتربت  ك��م��ا  ���ش��وري��ا.  �الأق�����ل يف 
�أم����ام جمل�س  �ل��ل��ج��ن��ة يف ت��ق��ري��ر 
�جل���ر�ئ���م  �أن  �الإن���������ش����ان  ح���ق���وق 
�حلرب  وج��ر�ئ��م  �الإن�شانية  �شد 
�أ�شبحت و�قعا يوميا يف �الأر��شي 
لل�شماح  دم�شق  ودع��ت  �ل�شورية. 
ل���ف���ري���ق م����ن �خل��������رب�ء ب����زي����ارة 

�لبالد.
تق�شي �حلقائق  و�أو�شحت جلنة 
تقرير  �أح�����������دث  يف  �الأمم�������ي�������ة 
مل��ح��ق��ق��ي��ه��ا، �ل������ذي �ع���ت���م���د على 
مقابالت مع �شحايا وم�شوؤولني 
طبيني و�شهود عيان، تلقي مز�عم 
�حلكومة  ق����و�ت  ����ش��ت��خ��د�م  ع���ن 
�ملعار�شة  وم��ق��ات��ل��ي  �ل�������ش���وري���ة 
معظم  �أن  �إال  حم��ظ��ورة،  �أ�شلحة 
�ل�شهاد�ت ترجح ��شتخد�م �لقو�ت 

�حلكومية لهذه �الأ�شلحة.
�لتحقيق  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  و�أ�����ش����ار 
�الأمم����ي����ة ب���اول���و ب��ي��ن��ريو خالل 
�م�س  جنيف  يف  �شحفي  م��وؤمت��ر 
�إىل �أنه رغم ذلك تعذر -بناًء على 
�لعنا�شر  �ملتاحة- حتديد  �الأدل��ة 
�لكيمياوية �لتي ��شُتخدمت على 
�إطالقها  �أن��ظ��م��ة  �أو  �ل��دق��ة  وج��ه 
�أو مرتكبيها. و�شم �لفريق �أكرث 
 430 و�أج����رى  20 حمققا  م��ن 

•• انقرة-وكاالت:

�حلكومة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ح�������س 
�م�س  �ري����ن����ج  ب���ول���ن���د  �ل����رتك����ي����ة 
ي����وق����ف����و�  �ن  ع�����ل�����ى  �الت���������������ر�ك 
�لتظاهر�ت، يف �ليوم �خلام�س من 
يف  �حلكومة  �شد  �حتجاج  حركة 

جممل �نحاء تركيا.
وق��ال �رينج يف موؤمتر �شحايف يف 
�لرئي�س  ��شتقبله  �ن  بعد  �ن��ق��رة 
قناعة  ع��ل��ى  �ين  غ����ول  �هلل  ع��ب��د 
يتحلون  وه�����م  م���و�ط���ن���ي���ن���ا،  �ن 
�ليوم  ���ش��ي��وق��ف��ون  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة، 
�ح��ت��ج��اج��ات��ه��م، م�����ش��ي��ف��ا ه���ذ� ما 
كل  �دع��و  و����ش��اف  منهم.  نتوقعه 
�ل�شيا�شية  �الحز�ب  وكل  �لنقابات 
وكل �لذين يحبون تركيا ويفكرون 

فيها �ىل �لقيام بذلك �ليوم.
�حلكومة  �ن  �ي�����ش��ا  �ري��ن��ج  وق����ال 
من  �ل��ع��رب  ��شتخل�شت  �ل��رتك��ي��ة 

�حد�ث �اليام �ملا�شية.
وقال نائب رئي�س �لوزر�ء �لرتكي 

�لفعل  رّدة  �إن  �م�س،  �أرينج  بولنت 
يف  م���ن���ت���زه  �إز�ل���������ة  جت�����اه  �الأوىل 
مقّدماً  ووطنية،  �شرعية  تق�شيم 
�عتذ�ره للجرحى على �ال�شتخد�م 
�ل�شرطة  قبل  م��ن  للقوة  �مل��ف��رط 
يف �الأيام �الأوىل للمظاهر�ت �لتي 

بد�أت ب�شكل �شلمي.
وتابع �أظهر مو�طنونا رّدة فعلهم 

و�ل�شاحلة  و�ملنطقية  �ل�شرعية 
حيال منتزه جيزي.

�إىل  �الع�������ت�������ذ�ر  �أري������ن������ج  وق����������ّدم 
�لذين  �ل�����ش��ل��م��ي��ني  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن 
تعّر�شو� للقوة �ملفرطة لتفريقهم، 
�ملتظاهرين  ب���ني  م��ّي��ز  �أن����ه  غ���ري 
جلوؤو�  �لذين  و�أول��ئ��ك  �ل�شلميني 

�إىل �لعنف.

�ل�شورية حلقوق �الإن�شان �شقوط 
14 قتيال معظمهم يف دير �لزور 

ودم�شق وريفها وحم�س.
للثورة  �لعامة  �لهيئة  �أفادت  وقد 
قو�ت  عنا�شر  م��ن  �شبعة  مبقتل 
�ملعارك  يف  �هلل  وح�����زب  �ل���ن���ظ���ام 
ت����دور يف �جلبهة  �ل��ت��ي  �ل��ع��ن��ي��ف��ة 

مع�شمية  م��دي��ن��ة  م���ن  �ل��غ��رب��ي��ة 
�إىل  ���ش��ام  �شبكة  و�أ����ش���ارت  �ل�����ش��ام، 
ت��ع��ر���س �مل��دي��ن��ة ل��ق�����ش��ف مكثف 

وعنيف من �لدبابات و�ملدفعية.
للثورة  �لعامة  �لهيئة  ذك��رت  كما 
ع��ل��ى حاجز  ���ش��ي��ط��رو�  �ل��ث��و�ر  �أن 
مل��ق��ات��ل��ي ح���زب �هلل ع��ل��ى �أط����ر�ف 

مع�شمية �ل�شام.
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �خ����ر ق���ال���ت جلنة 
ب�شاأن  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  حت��ق��ي��ق 
�شوريا �ملعنية بحقوق �الإن�شان �إن 
لالعتقاد  معقولة  �أ�شبابا  لديها 
الأ�شلحة  حم������دود  ب���ا����ش���ت���خ���د�م 
على  هجمات  �أرب���ع  يف  كيمياوية 

نائب �ردوغان يلتقي بع�شًا من منظمي �لحتجاجات 

احلكومة الرتكية تعتذر للمتظاهرين
الـــنـــاتـــو يــر�ــســل خـــراء 
ــا ــي ــب ــي ل اىل  ــــن  ــــي ــــن اأم

•• بروك�صيل-روتريز:

قال �ندر�س فو ر��شمو�شن �المني 
�الطل�شي  ���ش��م��ال  حل��ل��ف  �ل���ع���ام 
�م�س �ن �حللف و�فق على �ر�شال 
تلقى  ب��ع��دم��ا  ل��ي��ب��ي��ا  �ىل  خ����رب�ء 
�لليبي  �ل���وزر�ء  رئي�س  م��ن  طلبا 
�ملا�شي  �ال����ش���ب���وع  زي������د�ن  ع��ل��ي 
بامل�شاعدة يف تدريب قو�ت �المن 

يف بالده.
لل�شحفيني  ر����ش��م��و���ش��ن  وق�����ال 
ق��ب��ل �ج��ت��م��اع ل�����وزر�ء �ل���دف���اع يف 
ب��روك�����ش��ل طلبت  �حل��ل��ف يف  دول 
�حلكومة �لليبية �ال�شبوع �ملا�شي 
�مل�شورة من حلف �شمال �الطل�شي 
يف �ملجال �المني. حتركنا ب�شرعة 
ب���ال���ف���ع���ل ل���ال����ش���ت���ج���اب���ة. وق����رر 
�حل��ل��ف��اء �أم�����س �ر���ش��ال وف��د على 
م�����ش��ت��وى �خل�����رب�ء ل��ل��خ��و���س يف 
تفا�شيل �لطلب. و�شيحدد �لوفد 
للحلف من  �لتي ميكن  �ملجاالت 
ونعتزم  ق��ي��م��ة  ����ش��اف��ة  خ��الل��ه��ا 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق ع���ن ك��ث��ب م���ع جهود 

وطنية ودولية �أخرى.

ي�سحب  االأحــمــر  ال�سليب 
اأفغان�ستان ــن  م مــوظــفــن 

•• كابول-رويرتز:

�للجنة  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  ق������ال 
�م�س  �الحمر  لل�شليب  �لدولية 
�شت�شحب  �ل��ل��ج��ن��ة  �ن  ل���روي���رتز 
ب���ع�������س �مل����وظ����ف����ني �ل����دول����ي����ني 
�أفغان�شتان  يف  عملياتها  وتقل�س 
مميت  ه�����ج�����وم  ع����ق����ب  وذل����������ك 
�ال���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي ع��ل��ى جممعها 
�للجنة  �ب����اد. وع��ق��دت  يف ج���الل 
�ل�����دول�����ي�����ة ل���ل�������ش���ل���ي���ب �الح����م����ر 
�لهجوم  منذ  ط��ارئ��ة  �جتماعات 
�ل���ذي وق���ع يف 29 م��اي��و �ي���ار يف 
�شرق �أفغان�شتان و�أدى �ىل مقتل 
بالر�شا�س  رميا  �أفغاين  حار�س 
و�����ش���اب���ة ث���الث���ة ����ش��خ��ا���س من 

بينهم �أحد �لعاملني �لدوليني.
�الفغانية  �ل�������ش���رط���ة  ومت���ك���ن���ت 
�ملوظفني  م��ن  �شبعة  �ن��ق��اذ  م��ن 
�لدوليني كانو� يف �ملجمع وقت �ن 
�قتحمته جمموعة من �مل�شلحني 
�لذين  �النتحاريني  و�ملفجرين 
ع�شو�ئي  ب�����ش��ك��ل  �ل���ن���ار  �أط���ل���ق���و� 

و�لقو� قنابل يدوية.

�أهال بكم يف 
موقع جريدة 

�لفجر 
�لإلكرتوين 

�جلديد
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قتلى حلزب �هلل وق�شف دم�شق ومعارك يف �ملع�شمية 

االأمم املتحدة توؤكد ا�ستخدام الكيماوي وتعتر جرائم احلرب واقعا يوميا
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اإح�ساء اأبوظبي: اإجناز 2461 وحدة �سكنية يف اإمارة ابوظبي خلل الربع االأول 
ويف �لغربية �نخف�س عدد �ملباين �ل�شكنية  39 مبنى و�ملر�فق �لعامة 24. 
�ملنجزة �إىل 10 مبان يف �لربع �الأول من عام 2013 مقارنة ب� 46 مبنى 
يف �لربع �الأول من عام 2012 . و�أكد مركز �الإح�شاء �أبوظبي �أن متو�شط 
�أبوظبي خالل �لربع  �إم��ارة  �لكلفة �لتقديرية لبناء �ملرت �ملربع �لو�حد يف 
�الأول من عام 2013 تر�وح بني 3518 درهما و4104 در�هم وتختلف 
�لد�خلية  �لت�شطيبات  �لكلية ونوع  �لبناء  �لتقديرية ح�شب م�شاحة  �لكلفة 
�مل�شتخدمة و�لهدف من �لبناء. وت�شري �لبيانات �إىل �أن �ملباين �لتي ت�شتخدم 
لل�شكن من قبل �شاحب �لبناء ترتفع �لكلفة فيها عن تلك �ملخ�ش�شة لغايات 
��شتثمارية حيث بلغت �أعلى كلفة بناء 4104 در�هم يف �ملباين �لتي ترت�وح 
م�شاحة �لبناء �لكلية فيها بني 300 و599 مرت� مربعا �أما �أقل كلفة بناء 
فقد بلغت 3518 درهما يف �ملباين �لتي ترت�وح م�شاحة �لبناء �لكلية فيها 

�أكرث من 1200 مرت مربع.

يف حني بلغ عدد �ملباين �ملنجزة يف �أبوظبي 1283 مبنى يف �لربع �الأول من 
عام 2013 ويف �لعني بلغ عدد �ملباين �ملنجزة 668 مبنى يف �لربع �الأول 
من عام 2013 ويف �قليم �لغربية بلغ 28 مبنى. و�أو�شح مركز �الإح�شاء 
�أبوظبي �أن عدد �ملباين �جلديدة �ملنجزة يف �إمارة �أبوظبي بلغ 1842 مبنى 
343 مبنى عن  2013 م�شجال �رتفاعا مقد�ره  يف �لربع �الأول من عام 
�لربع �الأول من عام 2012 .. بينما �رتفع عدد �الإ�شافات �لتي تكون �إما 
ملبنى  وح��دة عقارية  �إ�شافة  و�إم��ا  نف�شها  �الأر���س  �إ�شافة مبنى على قطعة 
قائم من 136 يف �لربع �الأول من عام 2012 �إىل 137 �إ�شافة يف �لربع 
�الأول من عام 2013. و�أكد تقرير �ملركز �أن عدد �لوحد�ت �ل�شكنية �ملنجزة 
2461 - وحدة بن�شبة   - 2013 �أبوظبي بلغ يف �لربع �الأول من عام  يف 

�نخفا�س بلغت 6.2 يف �ملائة عن �لربع �الأول من عام 2012.
�أما يف �لعني فقد بلغ عدد �لوحد�ت �ل�شكنية �ملنجزة 702 وحدة يف �لربع 

�الأول من  �لربع  513 وح��دة عن  بارتفاع مقد�ره   2013 �الأول من عام 
عام 2012.

يف حني �نخف�س عدد �لوحد�ت �ل�شكنية �ملنجزة يف �لغربية من وحدة 83 يف 
�لربع �الأول 2012 �إىل 13 وحدة يف �لربع �الأول من عام 2013 . و�أ�شار 
تقرير مركز �الإح�شاء �أبوظبي �إىل �أن 91.4 يف �ملائة من �ملباين �ملنجزة يف 
2013 هي مبان �شكنية حيث بلغ  �أبوظبي يف �لربع �الأول من عام  �إم��ارة 

عددها 1809 مبنى يف حني بلغ عدد �ملباين �لتجارية 55 مبنى.
�لربع  خ��الل  �أبوظبي  يف  �ملنجزة  �مل��ب��اين  غالبية  �أن  �إىل  �لبيانات  وت�شري 
مبان   1203 ع��دده��ا  بلغ  �شكنية حيث  مبان  ه��ي   2013 ع��ام  م��ن  �الأول 
�شناعي  �مل�شنفة  �ملباين  ع��دد  بلغ  فيما  �ملائة  يف   81 بلغت  �رتفاع  وبن�شبة 
16 مبنى. ويف �لعني بلغ عدد �ملباين �ل�شكنية  26 مبنى و�ملر�فق �لعامة 
�لتجارية  �ملباين  2013 وبلغ عدد  �لربع �الأول من عام  596 يف  �ملنجزة 

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر مركز �الإح�شاء �أبوظبي �م�س تقرير� حول �إح�شاء�ت �ملباين �ملنجزة 
و�لعني  �أبوظبي   -  2013 ع��ام  �الأول من  �لربع  خ��الل  �أبوظبي  �إم���ارة  يف 

و�ملنطقة �لغربية -.
�ملنجزة  �ل�شكنية  و�لوحد�ت  �ملباين  جمموع  عن  حتليال  �لتقرير  وت�شمن 
وذل��ك من خالل  �لبناء  وتكلفة  و�ال�شتخد�م  �لنوع  وح�شب  �ملنطقة  ح�شب 

�ل�شجالت �الإد�رية لبلديات �الإمارة.
و�أو�شح �لتقرير �أن �ملباين �ملنجزة يف �أبوظبي �شكلت خالل �لربع �الأول من 
عام 2013 ن�شبة 65 يف �ملائة من �إجمايل عدد �ملباين �ملنجزة على م�شتوى 
�الإم��ارة �لبالغ عددها 1979 مبنى يف حني بلغت ن�شبة �ملباين �ملنجزة يف 

�لعني 34 يف �ملائة ويف �إقليم �لغربية 1 يف �ملائة.

ح�شر موؤمتر �لتميز �حلكومي ووجه باإطالق جمل�س �لإمار�ت للتميز 

حممد بن را�سد: التميز هو اأ�سلوب حياة وثقافة حكومية وميزة وطنية 
حتقيق روؤية 2021 ي�سبح اأقرب اإلينا اإذا ر�سخنا مفهوم التميز يف جميع جهاتنا احلكومية 

حممد بن را�سد يوؤكد اأهمية ت�سافر اجلهود وتعزيز التعاون للمحافظة على املكانة املتميزة التي حققتها االإمارات

•• دبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
يعزز  �خل��دم��ات  يف  �حلكومي  �لتميز  �أن  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
جميع �لقطاعات �لعاملة بالدولة ويخلق �لكثري من �لفر�س وير�شخ مكانة 

�الإمار�ت �لعاملية يف �ملجاالت كافة.
�ل��ذي عقد بفندق  �لتميز �حلكومي  ملوؤمتر  �شموه  ذل��ك خ��الل ح�شور  ج��اء 
جي. دبليو ماريوت بدبي و�إىل جانبه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي الإم��ارة دبي و�شمو �ل�شيخ 
مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي و�لفريق �شمو �ل�شيخ 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية ومعايل 

�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع.
و�حلكومات  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  يف  �لتميز  ف��رق  كافة  �مل��وؤمت��ر  ح�شر  كما 
�ملحلية باالإ�شافة لعدد من �لوزر�ء وم�شئويل �لدو�ئر يف �حلكومات �ملحلية. 
�شي�شم جميع  للتميز و�لذي  �الإم��ار�ت  باإن�شاء جمل�س  �ملوؤمتر  ووجه �شموه 
بر�مج �لتميز �الحتادية و�ملحلية حتت مظلة و�حدة بهدف تن�شيق �جلهود 
وتبادل �ملعارف و�خلرب�ت و�لعمل كفريق عمل و�حد لرت�شيخ �لتميز كثقافة 

وطنية يف دولة �الإمار�ت.
و�أ�شاف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �إن ت�شافر �جلهود 
قفز�ت  لنا  �شيحقق  بينها  فيما  �لتميز  بر�مج  وتكامل  و�ملحلية  �الحت��ادي��ة 
كبرية يف �الأد�ء �حلكومي ب�شكل عام وير�شخ دولة �الإم��ار�ت كوجهة رئي�شية 
على  ت�شجع  عامة  وطنية  ثقافة  و�شيخلق  �ملجال  هذ�  يف  �ملمار�شات  الأف�شل 

�لتميز يف كافة �الأعمال و�خلدمات �ملقدمة يف �لدولة .
�ملوظفني  جلميع  �ملنا�شبة  �لعمل  بيئة  خلق  باأهمية  �مل�شئولني  �شموه  ووجه 

تعزيز  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  وع��امل��ي��ا  و�قليميا  حمليا  وتعميمها  ب��ه��ا  و�ل��ت��ع��ري��ف 
�لتعاون وتوحيد �جلهود وتبادل �ملعرفة بني �جلهات �حلكومية �ملتميزة على 
�مل�شتويني �ملحلي و�الحتادي. وحفل جدول �أعمال �ملوؤمتر بعدد من �جلل�شات 
�لرئي�شية وور�س �لعمل �لتفاعلية حيث �أكد معايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك 
�آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي يف كلمة له �أمام �ملوؤمتر �أهمية 
�لقائد يف  دور  �إىل  �لتطوير �حلكومي منوها  م�شاريع  �لقيادة يف جناح  دور 
�لتطوير  على  �لعاملني  وحتفز  �لتميز  حتقيق  تدعم  موؤ�ش�شية  ثقافة  خلق 
�مل�شتمر و�لتفكري �البد�عي غري �لنمطي ملا ميثله �لقائد من قدوة للعاملني 
يف جميع �ملجاالت وخا�شة يف �ملجاالت �لتي تتطلب �لتو��شل مع �ملتعاملني 

ومتابعة �أمورهم وحتقيق ر�شاهم.
�ملوؤ�ش�شي هو منظومة متكاملة  �لتميز  �أن  �إىل  �ل�شيخ حمد�ن  و�أ�شار معايل 
ترتكز على عدة حماور مهمة تت�شمن ن�شر وتعزيز ثقافة �مل�شاركة و�ملبادرة 
على  �ل��ق��ر�ر�ت  بناء  تت�شمن  كما  �مل�شتويات  كافة  على  و�مل�شائلة  و�لتمكني 
حقائق ومعلومات موثوقة و�العتماد على نتائج موؤ�شر�ت �الأد�ء ملتابعة نتائج 
وتاأثري�ت م�شاريع �لتح�شني و�لتطوير د�عيا معاليه �إىل �أهمية �ال�شتثمار يف 
بناء �لقدر�ت �لد�خلية لدى �ملوؤ�ش�شات يف جماالت �لتميز ل�شمان ��شتمر�رية 

حتقيق �لنتائج �ملتميزة.
�الأمني  �لقطاع  يف  �لتميز  بعنو�ن  ور�شة  �ملوؤمتر  �أعمال  ج��دول  ت�شمن  كما 
ل�����ش��وؤون �ملجل�س �لوطني  �ل��دول��ة  ل��وت��اه وك��ي��ل وز�رة  ���ش��ع��ادة ط���ارق  �أد�ره����ا 
�الحتادي و�شارك فيها �شعادة �للو�ء نا�شر خلريباين �لنعيمي �الأمني �لعام 
ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شعادة �للو�ء �ملهند�س 
و�شعادة  دب��ي  �شرطة  يف  للمرور  �لعامة  �الد�رة  مدير  �لزفني  �شيف  حممد 
�الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة  �الإد�رة  مدير  �مل��ري  �أحمد  حممد  �للو�ء 
�ملدين يف  �لدفاع  �ملطرو�شي مدير عام  �شعيد  �لعميد �شالح  يف دبي و�شعادة 

الإطالق طاقاتهم وقال �شموه كل �إن�شان يحب �أن يكون متميز� وكل موظف 
طاقات  الإط��الق  �لبيئة  توفري  كم�شئولني  ووظيفتنا  ذل��ك  يف  �لرغبة  لديه 

�أبنائنا .
�الإ�شالمية  وثقافتنا  ديننا  من  جزء  هو  �لعمل  يف  �لتميز  �أن  �شموه  و�أو�شح 
حيث قال ر�شولنا �لكرمي �إن �هلل يحب �إذ� عمل �أحدكم عمال �أن يتقنه كما �أن 
�لتميز هو �أحد �أهم عو�مل حتقيق �لر�حة و�لر�شا ملو�طنينا وهذ� ما نطلبه 

د�ئما .
و�أكد �شموه �أن �لتميز هو �أ�شلوب حياة وثقافة حكومية وميزة وطنية نحقق 
�إذ�  �إلينا  �أقرب  2021 ي�شبح  بها �لكثري من �الإجن��از�ت وباأن حتقيق روؤية 

ر�شخنا مفهوم �لتميز يف جميع جهاتنا �حلكومية .
�أكرث  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شارك  �مل��وؤمت��ر  هام�س  وعلى 
باإجناز�ت  �الحتفال  و�ملحلية  �الحتادية  1000 من موظفي �حلكومة  من 
�حلكومية  �ل��ك��ف��اءة  جم��ال  يف  عامليا  �الأول  �مل��رك��ز  على  وح�شولها  �ل��دول��ة 
وحتقيقها الأكرب قفزة بني جميع دول �لعامل يف جمال �لتناف�شية لهذ� �لعام 
لت�شل �إىل �ملركز �لثامن عامليا وحتقيقها �أي�شا �ملركز �لر�بع يف جمال �الأد�ء 
�القت�شادي ح�شب �لكتاب �ل�شنوي للتناف�شية �لعاملية 2013 �لذي يعد �أحد 
�أهم �لتقارير �لعاملية �لتي تقي�س م�شتوى تناف�شية �لدول وي�شدر عن �ملعهد 
�لدويل للتنمية �الإد�رية يف �شوي�شر�. وقام �شموه مب�شاركة �ملوظفني بقطع 

قالب من �حللوى كعكة �حتفاء باملنا�شبة.
وكبار  �ل����وزر�ء  وم��ع��ايل  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  م��ن  ع��دد  �مل��وؤمت��ر  وح�شر 

�مل�شوؤولني يف �حلكومة �الحتادية و�حلكومات �ملحلية.
�المار�ت  لدولة  �لر�ئدة  �ملكانة  �إب��ر�ز  �إىل  للتميز  �الإم��ار�ت  موؤمتر  ويهدف 
يف جمال �لتميز �حلكومي على �مل�شتويني �الإقليمي و�لعاملي و�إيجاد من�شة 
�لقطاعات  كافة  يف  �المار�تية  �حلكومية  �ملمار�شات  �ف�شل  لعر�س  تفاعلية 

�الأمني يف دعم تناف�شية �لدولة  �ملتحدثون على دور �لقطاع  عجمان. وركز 
و�أ�شباب متيز �لقطاع �الأمني و�أوجه �ل�شر�كة بينه وبني �جلهات �حلكومية 
لتحقيق  �لنجاح  عو�مل  و�أه��م  �حلكومي  �لعمل  تطوير  جم��ال  يف  �الأخ���رى 
�لتميز �حلكومي. و�شهدت �أعمال �ملوؤمتر �أي�شا جل�شة بعنو�ن �لتميز يف �إد�رة 
�لهند�شية  لل�شوؤون  �لتنفيذي  �ملدير  �شعادة عبد�هلل �خلدمي  �أد�ره��ا  �لتغيري 
�شعادة علي حممد  بها  و�شارك  ز�ي��د لال�شكان  �ل�شيخ  برنامج  �ال�شكان يف  و 
�خلوري مدير عام هيئة �المار�ت للهوية و�شعادة ر��شد بن الحج �ملن�شوري 
مدير عام مركز �بوظبي لالأنظمة �اللكرتونية و�ملعلومات و�شعادة �ملهند�س 
ح�شني نا�شر لوتاه مدير عام بلدية دبي ومت خاللها مناق�شة �لتحديات �لتي 
تو�جه عملية �لتغيري يف �لقطاع �حلكومي و�أهمية �الإد�رة �لفعالة للتغيري 
ل�شمان جناح �مل�شاريع �حلكومية و�أ�شاليب �لتعامل مع مقاومة �لتغيري يف 
�لقطاع �حلكومي و�لدرو�س �مل�شتفادة من م�شاريع �لتغيري �لتي متت �إد�رتها 
�أهمها  من  كان  �لعناوين  من  جمموعة  �لتفاعلية  �لور�س  وطرحت  بنجاح. 
�لتميز يف قطاع �لبلديات و�لتميز يف �لقطاع �القت�شادي و�لتميز يف جمال 
�ملحلية  �حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن  جمموعة  �شاركت  حيث  �ملتعاملني  خدمة 
�إىل جل�شة خا�شة  باالإ�شافة  �لتفاعلية  �لور�س  فعاليات هذه  و�الحتادية يف 
بالتميز يف �ملجال �لوظيفي �شارك فيها عدد من �ملوظفني �لفائزين يف جو�ئز 
�لتفوق �لوظيفي يف جو�ئز �لتميز �ملحلية و�لفائزين يف �و�شمة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء يف جائزة �المار�ت لالأد�ء �حلكومي �ملتميز. وميثل موؤمتر �الإمار�ت 
�جلهات  ب��ني  �ل��ت��و����ش��ل  تعزيز  �شعيد  على  مهمة  نقلة  �حل��ك��وم��ي  للتميز 
م�شتوياتها  مبختلف  �خل��رب�ت  و�إث���ر�ء  �ملعرفة  وت��ب��ادل  و�ملحلية  �الإحت��ادي��ة 
�لوظيفية وخا�شة يف جمال �ملو�رد �لب�شرية الإثر�ء جتربة �جلهات �حلكومية 
من ناحية تطوير �ملهار�ت �لقيادية للمو�رد �لب�شرية مبا ين�شجم مع �أهد�ف 

روؤية �الإمار�ت 2021. 

•• دبي-وام:

�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �أكد �شاحب �ل�شمو 
�لعمل  ل��ور���س  �أث��ن��اء تفقده  �هلل  رع���اه  دب��ي  �ل����وزر�ء ح��اك��م  رئي�س جمل�س 
�أهمية  �حلكومي  للتميز  �الإم����ار�ت  م��وؤمت��ر  �شمن  عقدت  �لتي  �لتفاعلية 
بذل �ملزيد من �جلهد و�لعمل �لدوؤوب للمحافظة على �ملكانة �ملتميزة �لتي 

حققتها �الإمار�ت يف �شتى �ملحافل �لعاملية.
وحفل جدول �أعمال موؤمتر �الإمار�ت للتميز �حلكومي بعدد من �جلل�شات 
�لرئي�شية وور�س �لعمل �لتفاعلية �لتي �شلطت �ل�شوء على �ملكانة �لر�ئدة 
لدولة �المار�ت يف جمال �لتميز �حلكومي على �مل�شتويني �الإقليمي و�لعاملي 
�حلكومية  �مل��م��ار���ش��ات  �ف�شل  لعر�س  تفاعلية  من�شة  �إي��ج��اد  يف  وجن��ح��ت 
و�قليميا  حمليا  وتعميمها  بها  و�لتعريف  �لقطاعات  كافة  يف  �المار�تية 
�ملعرفة بني  وتبادل  وتوحيد �جلهود  �لتعاون  تعزيز  �إىل  باالإ�شافة  وعامليا 

�جلهات �حلكومية �ملتميزة على �مل�شتويني �ملحلي و�الحتادي.
�لعايل  �لتعليم  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  م��ع��ايل  و�أك���د 
و�لبحث �لعلمي يف كلمة له �أمام �ملوؤمتر �أهمية دور �لقيادة يف جناح م�شاريع 
�لقائد يف خلق ثقافة موؤ�ش�شية تدعم  �إىل دور  �لتطوير �حلكومي م�شري� 
حتقيق �لتميز وحتفز �لعاملني على �لتطوير �مل�شتمر و�لتفكري �البد�عي 
غري �لنمطي ملا ميثله �لقائد من قدوة للعاملني يف جميع �ملجاالت وخا�شة 
يف �ملجاالت �لتي تتطلب �لتو��شل مع �ملتعاملني ومتابعة �أمورهم وحتقيق 
ر�شاهم. وقال معايل �ل�شيخ حمد�ن �أن �لتميز �ملوؤ�ش�شي منظومة متكاملة 
ترتكز على عدة حماور مهمة تت�شمن ن�شر وتعزيز ثقافة �مل�شاركة و�ملبادرة 
و�لتمكني و�مل�شائلة على كافة �مل�شتويات .. كما تت�شمن بناء �لقر�ر�ت على 
ملتابعة  �الأد�ء  موؤ�شر�ت  نتائج  على  و�العتماد  موثوقة  ومعلومات  حقائق 
�أهمية  �إىل  معاليه  د�عيا  و�لتطوير..  �لتح�شني  م�شاريع  وت��اأث��ري�ت  نتائج 
�لتميز  جم��االت  يف  �ملوؤ�ش�شات  ل��دى  �لد�خلية  �ل��ق��در�ت  بناء  يف  �ال�شتثمار 

ل�شمان ��شتمر�رية حتقيق �لنتائج �ملتميزة.
�ملوؤ�ش�شية  �لثقافة  تعزيز  �أد�ة مهمة يف  �لعمل متثل  فرق  �أن  معاليه  و�أك��د 
و�شمان م�شاركة وتفاعل �جلميع د�خل �ملوؤ�ش�شة مبا ي�شاهم يف رفع كفاءة 
�لعمل �حلكومي. و�أو�شح معاليه �أن حت�شني �خلدمات �ملقدمة للمتعاملني 
�ملر�جع  بها  �أي��ام عمل يقوم   7 �إىل تقلي�س وقت تقدمي �خلدمة من  �أدى 
بالزيارة والأكرث من مرة لتقدمي �الأور�ق �ملطلوبة �إىل �شاعه عمل و�حدة 
�لالزمة وب�شكل و��شح.. كما مت تقلي�س فرتة  �الأور�ق  �أن مت حتديد  بعد 
�مل��ر�ج��ع��ات و�ل��ك�����ش��وف��ات �مل��ي��د�ن��ي��ة م��ن 60 ي���وم ع��م��ل �إىل 5 �أي����ام عمل. 
�آليات  و�ملوظفني  للقياد�ت  وفر  �الأد�ء  تقييم  نظام  �أن  على  معاليه  و�شدد 
منوها  �ملوظفني  �لوظيفي جلميع  �مل�شار  تطوير  �شاهمت يف  عادلة  تقييم 
باأهمية �لقيا�س �مل�شتمر كاأد�ة ناجحة يتعني ��شتخد�مها بهدف �لتح�شني 
ور�شة  �ملوؤمتر  �أعمال  ج��دول  وت�شمن  �ل�شامل.  �ملوؤ�ش�شي  الأد�ءن���ا  �مل�شتمر 
لوتاه وكيل وز�رة  �شعادة طارق  �أد�ره��ا  �ل�شرطي  �لقطاع  �لتميز يف  بعنو�ن 

و�شهدت �أعمال �ملوؤمتر �أي�شا جل�شة بعنو�ن �لتميز يف �إد�رة �لتغيري  �أد�رها 
�ال�شكان يف  و  �لهند�شية  لل�شوؤون  �لتنفيذي  �ملدير  �شعادة عبد�هلل �خلدمي 
برنامج �ل�شيخ ز�يد لال�شكان و�شارك بها �شعادة علي حممد �خلوري مدير 
عام  مدير  �ملن�شوري  الح��ج  بن  ر��شد  و�شعادة  للهوية  �الم���ار�ت  هيئة  ع��ام 
ح�شني  �ملهند�س  و�شعادة  و�ملعلومات  �اللكرتونية  لالأنظمة  �بوظبي  مركز 
�لتي  �لتحديات  مناق�شة  خاللها  ومت  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير  لوتاه  نا�شر 
تو�جه عملية �لتغيري يف �لقطاع �حلكومي و�أهمية �الإد�رة �لفعالة للتغيري 
�لتغيري  مقاومة  مع  �لتعامل  و�أ�شاليب  �حلكومية  �مل�شاريع  جناح  ل�شمان 
متت  �لتي  �لتغيري  م�شاريع  من  �مل�شتفادة  و�لدرو�س  �حلكومي  �لقطاع  يف 

�إد�رتها بنجاح.
يف  �لرئي�شي  �لعن�شر  هي  �ل�شفافية  �إن  لوتاه  نا�شر  ح�شني  �شعادة  وق��ال 
�لتغيري  مقاومة  �أن  �إىل  م�شري�  وظيفي  �أو  �إد�ري  تغيري  عملية  �أي  جن��اح 
قد ال تقت�شر فقط على �لعاملني بل ت�شمل �جلمهور �لذي �أبدى مقاومة 

للتغيري من �ملعامالت �لورقية �إىل �ملعامالت �الإلكرتونية.
و�أ�شاف �شعادته �إنه ال تغيري من دون قيا�س فعلي للنتائج �ملرتتبة على هذ� 

�لتغيري ومدى فاعليته يف حتقيق �الأهد�ف �ملوؤ�ش�شية.
بارزة  �شمة  ميثل  ب��ات  �لتغيري  �أن  �خل���وري  علي  ���ش��ع��ادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
�ملوؤ�ش�شات  د�خ��ل  وكفاءة  بفعالية  و�إد�رت���ه  �ملت�شارع  �لع�شر  هذ�  �شمات  من 
�حلكومية ومتثل حتديا حقيقيا يحتم �لتعاطي معه باأق�شى درجات �الإملام 

باأهد�ف ومتطلبات هذ� �لتغيري ونتائجه �ملاأمولة.
و�أ�شاف �شعادته �إن عملية �لتغيري �لناجح قد تتعر�س للكثري من �لعو�ئق 
�لب�شرية و�لتقنية وهو ما ي�شتوجب �إدر�ك �أهمية �لتغيري وو�شوح �لروؤية 
و�لر�شالة وح�شن ��شتخد�م وتوظيف �أدو�ت �لتو��شل حول �لتغيري و�لتمكني 

وتو�شيع نطاق �لتغيري وتر�شيخ ثقافة �لتغيري.
و�أكد �شعادة ر��شد �ملن�شوري �أن �لعن�شر �لب�شري من �أهم مرتكز�ت عملية 
�لتغيري وحتقيق �لتميز فيها .. د�عيا �إىل �شرورة �أن يو�كب هذ� �لتغيري ما 

ي�شهده هذ� �لع�شر من طفرة تكنولوجية كبرية.
و�شدد �شعادته على �أهمية �إطالق �ملبادر�ت �لهادفة �إىل تعزيز مهار�ت �أفر�د 
�ل�شريع  �لتجاوب  لهم  يت�شنى  �لتقنيات �حلديثة كي  ��شتخد�م  �ملجتمع يف 

مع توجهات �حلكومة �لذكية.
�أهمها �لتميز  وطرحت �لور�س �لتفاعلية جمموعة من �لعناوين كان من 
يف قطاع �لبلديات و�لتميز يف �لقطاع �القت�شادي و�لتميز يف جمال خدمة 
�ملتعاملني حيث �شاركت جمموعة من �جلهات �حلكومية �ملحلية و�الحتادية 
يف فعاليات هذه �لور�س �لتفاعلية باالإ�شافة �إىل جل�شة خا�شة بالتميز يف 
�ملجال �لوظيفي �شارك فيها عدد من �ملوظفني �لفائزين يف جو�ئز �لتفوق 
جمل�س  رئي�س  �و�شمة  يف  و�لفائزين  �ملحلية  �لتميز  ج��و�ئ��ز  يف  �لوظيفي 

�لوزر�ء يف جائزة �المار�ت لالأد�ء �حلكومي �ملتميز.
ويف ور�شة �لتميز يف جمال خدمة �ملتعاملني �لتي �د�رتها �إميان �ل�شويدي 
مديرة مركز منوذج دبي وتناوب على تقدمي حماورها ممثلون عن د�ئرة 

�لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �الحتادي و�شارك فيها �شعادة �للو�ء نا�شر 
خلريباين �لنعيمي �الأمني �لعام ملكتب معايل وزير �لد�خلية و�شعادة �للو�ء 
�ملهند�س حممد �شيف �لزفني مدير �الد�رة �لعامة للمرور يف �شرطة دبي 
و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة  �الإد�رة  مدير  �مل��ري  �أحمد  حممد  �للو�ء  و�شعادة 
�الأجانب يف دبي و�شعادة �لعميد �شالح �شعيد �ملطرو�شي مدير عام �لدفاع 

�ملدين يف عجمان. 
وركز �ملتحدثون على دور �لقطاع �ل�شرطي يف دعم تناف�شية �لدولة و�أ�شباب 
متيز �لقطاع �الأمني و�أوجه �ل�شر�كة بينه وبني �جلهات �حلكومية �الأخرى 
�لتميز  لتحقيق  �لنجاح  عو�مل  و�أه��م  �حلكومي  �لعمل  تطوير  جم��ال  يف 

�حلكومي.
وقال �شعادة �للو�ء نا�شر خلريباين �لنعيمي �إن �لتميز يف �لقطاع �الأمني 
على  و�ملو�طنني  للقيادة  ق�شوى  �أولوية  ميثل  بات  �لقطاعات  من  وغ��ريه 
�لعاملني  باتت متاأ�شلة يف نفو�س كافة  �لتميز  �أن ثقافة  حد �شو�ء موؤكد� 
يف �جلهات �حلكومية و�الحتادية و�نعك�شت ب�شكل و��شح على ممار�شاتهم 

�ليومية.
�ل��ق��ي��ادة �جل��وه��ري يف ر���ش��م م��الم��ح �لتخطيط  �إىل دور  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���ار 
�ال�شرت�تيجي يف وز�رة �لد�خلية مما جعلها �إحدى �أكرث �جلهات �الحتادية 
جتدد� لكي تالئم �لتقدم و�لتطور �لذي ت�شهده �الإمار�ت وخري دليل على 
�لتابعة  �ملوؤ�ش�شات  �لتي حت�شدها  �لتميز �حلكومي  �لنجاحات جو�ئز  هذه 
لها كل عام .. ونوه باأن مفهوم �لتميز مقرتن متاما بقيا�س �الأد�ء و�لنتائج 

وحتفيظ �لعاملني با�شتمر�ر.
�الإمار�ت  دول��ة  ت�شهده  م��ا  �إن  �مل��ري  �ل��ل��و�ء حممد  �شعادة  ق��ال  م��ن جانبه 
�أرقى  �إال كنتيجة و�قعية الإر�شاء  �إجن��از�ت مل تتحقق  �ملتحدة من  �لعربية 
200 جن�شية  �أكرث من  �ملجتمعي حيث تعي�س  �الأمن و�ال�شتقر�ر  معايري 
�إمن��ا يج�شد  �لو�قع  �لدولة يف وئ��ام و�ن�شجام قل نظريه وه��ذ�  �أر���س  على 
�إن  �شعادته  و�أ�شاف  �ل�شرطي.  �لقطاع  ي�شهده  �لذي  للتميز  ترجمة فعلية 
�الإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون �الأجانب �أجنزت خالل عام و�حد ما يقرب 
وخروج  دخ��ول  دب��ي  مطار  ي�شجل  فيما  خمتلفة  معاملة  مليون   50 م��ن 

120 �لف م�شافر يوميا.
وقال �شعادة �للو�ء �ملهند�س �مل�شت�شار حممد �لزفني �إن من �أهم �أهم مقومات 
�لتميز يكمن يف حتقيق �ل�شر�كة �لكاملة بني �جلهات �حلكومية و�لتكامل 
يف �إجناز �مل�شاريع �لتي تهدف �إىل حتقيق �لرفاه �ملجتمعي لكافة �ملو�طنني 
و�ملقيمني و�شرب مثال �ل�شر�كة �ملميزة بني �الإد�رة �لعامة للمرور يف دبي 

وهيئة �لطرق و�ملو��شالت.
وحت���دث �لعميد �شالح �مل��ط��رو���ش��ي ع��ن �ل��ت��ط��ور �ل��ه��ائ��ل �ل���ذي ط���ر�أ على 
خدمات �ملوؤ�ش�شات �حلكومية موؤكد� دور �لقيادة يف تطبيق �أف�شل �ملمار�شات 
�لد�خلية وت�شميمها ملبادر�ت جمتمعية تتجاوز تطلعات  �ملتميزة يف وز�رة 
من  جمموعة  ت��وف��ري  م��ن  �الن��ت��ه��اء  ب�شدد  �ل����وز�رة  �أن  و�أك���د  �ملتعاملني.. 

خدمات �لدفاع �ملدين عرب �لهو�تف �لذكية مع نهاية �ل�شهر �جلاري.

�الأر��شي و�الأمالك بدبي وبرنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان ومنطقة عجمان 
�حلرة .. مت ��شتعر��س جمموعة من �لتجارب �ملتميزة لدى هذه �جلهات 
و�لتي ت�شتند �إىل �أرقى �ملعايري يف تقدمي خدمة �ملتعاملني و�شناعة �لتميز 

يف مر�كز �خلدمة.
وممار�شات  ثقافة  وتر�شيخ  �إر�شاء  �أ�ش�س  باأهم  �لتعريف  �لور�شة  وت�شمنت 
و�ال�شتغالل  �لتوفري  ب��ني  تتنوع  و�ل��ت��ي  �الحت��ادي��ة  �جل��ه��ات  ل��دى  �لتميز 
�أطر  وتطوير  �لب�شرية  �مل��و�رد  وتطوير  و��شتقطاب  �ملالية  للمو�رد  �الأمثل 
و�لريادة  �الإب���د�ع  جانب  �إىل  و�لتميز  �الأد�ء  فعالية  ت�شمن  عمل  و�أنظمة 

�لقيادية.
فيها  ت�شرتك  �لتي  �ملتميزة  �خلدمة  تقدمي  معايري  على  �لور�شة  ورك��زت 
وجودة  ت�شميم  �أب��رزه��ا  وم��ن  �ل��دول��ة  يف  �حلكومي  �لتميز  ب��ر�م��ج  معظم 
وتوفر  �ملعلومات  وتو�فر  �لتو��شل  ومهار�ت  �ملوظفني  و�شلوك  �خلدمات 

�لبنية �لتحتية �لالزمة لتوفري �أكرث �خلدمات متيز�.
�الإم��ار�ت و�لتي تعرب عنها  �مل�شتقبل يف  �لتعريف بحكومة  �لور�شة  وتخلل 
بو�شوح روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم وهي حكومة 

ال تنام تعمل على مد�ر �ل�شاعة وغايتها �إ�شعاد �ملو�طنني.
مديرة  �حلمادي  مرمي  �د�رتها  �لتي  �لبلديات  قطاع  يف  �لتميز  ور�شة  ويف 
�ل��وزر�ء و�شارك فيها  �إد�رة �الإ�شرت�تيجية و�الأد�ء يف مكتب رئا�شة جمل�س 
وبلدية  دب��ي  وبلدية  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  ع��ن  ممثلون 
�لعني .. مت تناول عدة مو��شيع �أ�شا�شية متعلقة يف �لتميز يف �إد�رة �لعمليات 
�إىل  �لتطرق  مت  كما  و�لتح�شني..  �الأد�ء  ومر�قبة  و�لتنفيذ  كالتخطيط 

�آليات تطوير �لعمليات �ملتبعة لدى تلك �جلهات.
وت�شمنت ور�شة �لتميز يف �ملجال �القت�شادي �لتي �أد�رها في�شل �ملن�شوري 
عمل  �أور�ق  �ملالية  وز�رة  يف  و�الأد�ء  �ال�شرت�تيجي  �لتخطيط  �إد�رة  مدير 
من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف دبي حتدثت عن �لتغيري �مل�شتمر يف بيئة 

�الأعمال و�لتغيري�ت يف قو�نني ممار�شة �الأعمال.
حماور  �خليمة  ر�أ����س  يف  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  عمل  ورق��ة  وتناولت 
�خت�شار  تت�شمن  و�ل��ت��ي  �الأع��م��ال  ممار�شة  ت�شهيل  يف  �لرئي�شية  �لتميز 
و�عتماد  �ملمار�شات  �أف�شل  وتطبيق  و�مل�شتثمرين  و�ل�شركاء  �الإج����ر�ء�ت 

�ملو��شفات و��شتخد�م تقنيات حديثة �ملبادر�ت �الإبد�ع.
وطرحت ورقة عمل د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف �أبوظبي �أبرز مهام عمل 
�مل�شتثمرين  و  مركز �الأعمال و�لتي تقوم على تقدمي �خلدمات لل�شركات 
�العمال  لبيئة  �ل�����ش��روري��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  وت��ق��دمي جميع  و�ح���د  م��ك��ان  م��ن 
بت�شجيع  و�مل�شاهمة  �العمال  بت�شريعات  �اللتز�م  و�شمان  �أبوظبي  الإم��ارة 

�الإ�شتثمار�ملحلي و�الأجنبي يف خمتلف �ملجاالت.
�أما بالن�شبة للور�شة �خلا�شة بالتميز يف �ملجال �لوظيفي فقد �أد�ر �جلل�شة 
عائ�شة �ل�شويدي �ملديرة �لتنفيذية لقطاع �شي�شات �ملو�رد �لب�شرية باالإنابة 
من  لعدد  �لناجحة  �لوظيفية  �لتجارب  و�أب���رزت  �لب�شرية  �مل��و�رد  هيئة  يف 

�لكو�در �ملو�طنة �ملنت�شبة للقطاع �حلكومي �ملحلي و�الحتادي. 
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جمعية اأهايل ذوي االإعاقة ت�سيد بتوجيهات رئي�س الدولة منح م�ساكن لذوي االإعاقة�سبط 122 خمالفا لقانون االإقامة يف ال�سارقة
�لظاهرة  ه��ذه  من  للحد  و�ملنافذ  و�الإق��ام��ة  �جلن�شية  وقطاع  �لد�خلية  وز�رة 
وتعزيز �الأمن و�الإ�شتقر�ر. و�أ�شاد بالتعاون و�لتن�شيق و�لدعم �لتي يحظى بها 
ق�شم متابعة �ملخالفني و�الأجانب يف �ل�شارقة من �ل�شركاء �الإ�شرت�تيجيني ويف 
�حلمالت  الإجن��اح  �لفعال  ودوره��ا  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مقدمتهم 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  ودع��ا  �الإم��ارة.  يف  �ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لدو�ئر  �لتفتي�شية 
�إىل �ملبادرة باالإبالغ عن �ملخالفني �لذين ميثلون خطر� من �لناحية �ل�شحية 
و�الإجتماعية و�الإقت�شادية عرب �خلدمة �لهاتفية �شاهم على �لرقم �ملجاين وعدم 
�لت�شرت عليهم وعلى من يجلبهم وي�شغلهم ويوؤويهم الأنهم ي�شكلون خطر� على 
�ملخالفني  ت�شغيل  و�ملوؤ�ش�شات على عدم  �ل�شركات  �ملجتمع. وحث  �أمن و�شالمة 
وفقا للقانون جتنبا لتعر�شهم للعقوبة �ملقررة وهي �لغر�مة �لتي ت�شل �إىل 50 
�ألف درهم لكل من يقوم بت�شغيل خمالفا ويف حال �لتكر�ر توقع عليه �لعقوبتان 

و�حلب�س و�لغر�مة مببلغ 100 �ألف درهم لكل من يقوم بت�شغيل مت�شلل. 

•• ال�صارقة-وام:

�شبطت وز�رة �لد�خلية 122 خمالفا لقانون دخول و�إقامة �الأجانب من بينهم 
�ل�شارقة  �أماكن متفرقة يف  �م��ر�أة من �جلن�شيات �الآ�شيوية و�الإفريقية يف   12
ومت حتويلهم جميعا �إىل �جلهات �ملخت�شة الإتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية بحقهم. 
تفتي�شية يف مناطق  �ل�شارقة حملة  و�الأجانب يف  �ملخالفني  متابعة  ق�شم  ونفذ 
�لتعاون و�لنا�شرية و�ل�شبخة و�ملنطقة �ل�شناعية رقم 5 بالتعاون وبدعم من 
مدير  �لطنيجي  �إبر�هيم  علي  �لعقيد  وقال  �ل�شارقة.  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
�أعدتها  �لتي  �خلطة  �شمن  تاأتي  �حلملة  �إن  و�الأجانب  �ملخالفني  متابعة  �إد�رة 
�الإقامة  ظاهرة  من  للحد  �لدولة  م�شتوى  على  لها  �لتابعة  و�الأق�شام  �الإد�رة 
غري �مل�شروعة .. موؤكد� ��شتمر�رية �حلمالت �لتفتي�شية ملكافحة وحماربة �أية 
ممار�شات خمالفة للقو�نني و�الأنظمة �ملتبعة يف �لدولة جت�شيد� الإ�شرت�تيجية 

نه�شة دولة �الإمار�ت لتتبو�أ مكانتها �لعالية بني دول �لعامل �ملتح�شر . 
وقال �مل�شت�شار �لر�شو�ن �إن منحة �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل الأبنائه من ذوي �الإعاقة تعك�س مدى حر�س �لقيادة �لر�شيدة على 
تقدمي كافة �أ�شكال �لرعاية و�الهتمام الأبناء �لوطن دون متييز �أو تفرقة 
وتربهن على �أن �شعب �الإمار�ت يقطف ثمار �إجناز�ت عديدة وكبرية يف 
�لذي  ل�شموه  و�لر�شيدة  �حلكيمة  �لقيادة  بف�شل  �حلياه  مناحي  �شتي 
�أعلى  وتوفري  لهم  �لكرمية  �حلياة  مقومات  تاأمني  يف  �أب��د�  يتو�نى  ال 
باجلهود  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س  و�أ�شاد   . للمو�طنني  �لرفاه  م�شتويات 
وما  �لدولة  رئي�س  مبادر�ت  تنفيذ  متابعة  جلنة  تبذلها  �لتي  �لكبرية 
تتبعه �للجنة من منهجية �لعمل �لتي تعني وتركز على متطلبات ذوي 

�الإعاقة ملا حتتاجه تلك �لفئة من رعاية و�هتمام.

•• ال�صارقة-وام:

�أ�شاد �مل�شت�شار علي ح�شن �لر�شو�ن رئي�س جمل�س �الإد�رة �ملوؤقت جلمعية 
�أهايل ذوي �الإعاقة وجميع �أع�شاء �ملجل�س و�أ�شر ذوي �الإعاقة بتوجيهات 
�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 
�إىل مبادر�ت  ت�شاف  �الإع��اق��ة يف منحة  ل��ذوي  وبناء م�شاكن  �هلل مبنح 
�الإع��اق��ة ب�شفة خا�شة.  �ل��وط��ن ع��ام��ة ول���ذوي  �مل��ت��ع��ددة الأب��ن��اء  �شموه 
و�أكدت جمعية �أهايل ذوي �الإعاقة �أن من �شاأن هذه �ملنحة توفري �لعي�س 
 . لهم  �لكرمية  �حلياة  مقومات  وت��اأم��ني  �الأ���ش��ري  و�ال�شتقر�ر  �لكرمي 
�شموه  و�هتمام  حر�س  على  للتاأكيد  تاأتي  �ملنحة  ب��اأن  �جلمعية  ونوهت 
�لد�ئم بذوي �الإعاقة ليكونو� �شركاء مع �أخو�نهم من غري �ملعاقني يف 

حممد بن را�سد ي�سهد توقيع ثلث اتفاقيات لتقدمي برامج تدريبية متخ�س�سة ملوظفي احلكومة االحتادية
•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�الحتادية  �حلكومة  توقيع  مر��شم   .. دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
ومهار�ت  ق���در�ت  و�شقل  تطوير  جم��ال  يف  ��شرت�تيجية  �تفاقيات  ث��الث 
موظفي �حلكومة �الحتادية و تبادل �ال�شت�شار�ت �خلا�شة بدعم وتطوير 
و�لعاملية  �لوطنية  �جل��ام��ع��ات  م��ن  نخبة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �حل��ك��وم��ي  �لعمل 
�لعاملة يف �لدولة. وت�شمنت �التفاقيات �لتي وجه �شموه باإبر�مها تقدمي 
ثالثة بر�مج تدريبية متخ�ش�شة ملوظفي �حلكومة �الحتادية �عتبار� من 
�لقانونية  و�الإد�رة  �حلكومية  �ل�شيا�شات  جم��االت  يف  �ملقبل  �شبتمرب  �شهر 

و�الت�شال �حلكومي. 
وقع �تفاقيات �حلكومة �الحتادية مع جامعتي ز�يد و �ل�شارقة وكلية �إن�شياد 
الإد�رة �الأعمال يوم �أم�س �الول يف ق�شر �لرئا�شة..معايل حممد بن عبد�هلل 
�لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء ممثال عن �حلكومة �الحتادية فيما 
وقعها عن جامعة ز�يد معايل �لدكتورة ميثاء �ل�شام�شي وزيرة دولة رئي�شة 
�جلامعة وعن جامعة �ل�شارقة �لدكتور �شامي حممود مدير �جلامعة وعن 
�الإد�رة.  جمل�س  رئي�س  هومر  فر�نز  �لدكتور  �الأعمال  الإد�رة  �إن�شياد  كلية 

�لقانونية ملوظفي �حلكومة �الحتادية �ملعنيني بال�شوؤون �لقانونية..وذلك 
باإ�شر�ف مكتب �ل�شوؤون �لقانونية يف �الأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء.. فيما 
�ملقبل  �شبتمرب  �شهر  خ��الل  �ط��الق��ه  �مل��زم��ع  �لتدريبي  �لربنامج  يحتوي 
مهار�ت  و  �لت�شريعات  �شياغة  �أ���ش��ول  ت�شمل  تدريبية  دور�ت  ث��الث  على 
�ل�شياغة  �أ�شول  �إىل  �ملحكمة..�إ�شافة  �أمام  �الإد�ري��ة  �لق�شايا  و�إد�رة  �إعد�د 
�أي��ام تدريبية  �شتة  �ل��دور�ت �لثالث  �الإد�ري��ة. وت�شتغرق  �لقانونية للعقود 
ب�شعة ��شتيعابية ت�شل من 25 �إىل 30 متدربا وعليه �شيتم طرح �لربنامج 
ثالث �أو �أربع مر�ت متتالية ال�شتيعاب �لعدد �ملن�شود من �ملتدربني يف �ملجال 
�لقانوين وهو 100 موظف. وتطرح كلية �إن�شياد الإد�رة �الأعمال - �أبوظبي 
برناجمها �لتدريبي للموظفني �حلكوميني من مدر�ء �الإد�ر�ت و �لباحثني 
و�لبحوث  و�ل��در����ش��ات  �لعامة  �ل�شيا�شات  جم��االت  يف  �لعاملني  و�ملحللني 
�لتدريبي على دور�ت تدريبية  �لربنامج  يف �حلكومة �الحتادية..وي�شتمل 
�إعد�د  �ل�شيا�شات �حلكومية وحتليلها وطرق ومهار�ت  �أ�ش�س و�شع  تتناول 
�الأدو�ت  عن  و�حلقائق..ف�شال  �الأدل���ة  على  �ملبنية  �حلكومية  �ل�شيا�شات 
عدد  يبلغ  فيما  تنفيذها  بعد  �حلكومية  �ل�شيا�شات  �أثر  لقيا�س  �لتحليلية 
على  متدربا   30 يوما مب�شاركة   11 �لربنامج  ه��ذ�  �شمن  �لتدريب  �أي��ام 
�أن يتم تدريب ما ي��رت�وح بني 30 �إىل 50 موظفا يف �ل��دورة �الأوىل من 

للعمل  ت�شيف  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كات  ه��ذه  �إن  �لقرقاوي  معايل  وق��ال 
�حلكومي �شريكا مهما يف بناء قدر�تها ور�أ�شمالها �لب�شري حيث تعترب هذه 
�خلطوة مكملة جلهود �حلكومة �الحتادية يف تو�شيع نطاق �شر�كاتها �لذي 
�لقطاع  و  �ملحلية  �ل��وز�ر�ت و�لهيئات �الحتادية و �حلكومات  ي�شم د�خليا 
�خلا�س و�جلهات �الأهلية .. م�شري� �إىل �أنه مع توقيع هذه �التفاقيات تكون 
�حلكومة �الحتادية بد�أت مرحلة جديدة من بناء �ل�شر�كات �ال�شرت�تيجية 
من خالل تعزيز دور قطاع �لتعليم �لعايل و�ملوؤ�ش�شات �الأكادميية يف دعم 
�لعمل �حلكومي وم�شرية �لتنمية �لتي ت�شهدها دولة �الإمار�ت. وت�شمنت 
�التفاقية مع �جلامعات �لثالث �إعد�د وتنفيذ بر�مج تدريبية متخ�ش�شة 
�لوظيفية..كما مت  قدر�تهم  وتنمية  لتطوير  �الحتادية  ملوظفي �حلكومة 
بناء على ذلك ت�شكيل فريق عمل م�شرتك بني �حلكومة �الحتادية ممثلة 
وجامعتي  �ل���وزر�ء  جمل�س  �شوؤون  ب��وز�رة  �ل���وزر�ء  ملجل�س  �لعامة  باالأمانة 
�لفريق  �شيعمل  .. حيث  �أبوظبي   - �إن�شياد  كلية  ل�  �إ�شافة  �ل�شارقة  و  ز�يد 
�لعمل  وور����س  �لتدريبية  �ل����دور�ت  حتديد  على  م�شتمر  ب�شكل  �مل�شرتك 
على  �ل�شامل  �الإ�شر�ف  �إىل  �الحتادية..�إ�شافة  �حلكومة  ملوظفي  �ملطلوبة 
�إعد�د مو�ردها �لتدريبية و�التفاق على مو�عيد طرحها وتكاليفها �ملالية. 
ووفقا لالتفاقية توفر جامعة �ل�شارقة برناجما تدريبيا يف جمال �الإد�رة 

�لربنامج. كما �شتقدم جامعة ز�يد برناجمها �لتدريبي للعاملني يف جمال 
�الت�شال �حلكومي يف �ل��وز�ر�ت و�لهيئات �ملختلفة مبا يف ذلك تخ�ش�شات 
و�لبحوث  �لعامة  و�لعالقات  و�الإع��الم  �ال�شرت�تيجية  �حلكومي  �الت�شال 
�لربنامج  ويت�شمن   .. �الإل���ك���رتوين  و�الت�����ش��ال  �الإع��الم��ي��ة  و�ل��در����ش��ات 
�لتدريبي �لذي ي�شتغرق �شبعة �أيام تدريبا و دور�ت متخ�ش�شة يف جماالت 
تخطيط و�إد�رة �حلمالت �الت�شالية �حلكومية و مهار�ت �لكتابة للعالقات 
�لعامة..�إ�شافة �إىل مهار�ت وطرق �ال�شتفادة من �أدو�ت �الإعالم �ملجتمعي 
 100 ت��دري��ب  و�شيتم   .. غريها  و  يوتيوب  و  تويرت  و  في�شبوك  �جل��دي��د 
م��وظ��ف م��ن ف��رق �الت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي يف �حل��ك��وم��ة �الحت��ادي��ة يف �لدورة 
�الأوىل من �لربنامج علما باأن �لدورة �لتدريبية �لو�حدة ي�شارك فيها بني 
25 �إىل 30 طالبا. ويف كل من �لرب�مج �لثالثة �ملعتمدة �شيقوم بتطوير 
�ملعنية  �لكليات  �الأكادمييني من  �لتدريب نخبة من  �لعلمية وتنفيذ  �ملادة 
�لعملية يف  و�ملاج�شتري مع �خلربة  �لدكتور�ه  �شهاد�ت  ممن يجمعون بني 
و�الإعالمي  �حلكومي  و�الت�شال  �حلكومية  و�ل�شيا�شات  �لقانون  جماالت 
على  �حلكوميني  �ملوظفني  لتدريب  يوؤهلهم  وخارجها..مبا  �لدولة  د�خل 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف جماالت �لتدريب ومما يتنا�شب مع متطلبات 

�حلكومة.

حممد بن را�سد يح�سر ور�س عمل على هام�س موؤمتر التميز احلكومي

جمارك دبي حتبط تهريب 253 طن من ال�سندل االأحمر
•• دبي-الفجر:

�لت�شدي  يف  دب��ي  جمارك  جنحت 
خ�شب  تهريب  مل��ح��اوالت  بفعالية 
ن���ب���ات �ل�����ش��ن��دل �الح����م����ر، �ل���ذي 
�لدولية  �شايت�س  �تفاقية  حتظر 
به،  �الجت��ار  �ملحلية  �لت�شريعات  و 
�ملعر�شة  �ل��ن��ب��ات��ات  ب��اع��ت��ب��اره م��ن 
��شتطاعت  ق���د  و  ل���الن���ق���ر�����س. 
�د�رة مر�كز جبل علي �جلمركية 
253 ط���ن من  ت��ه��ري��ب  �ح���ب���اط 
�الحمر  �ل�����ش��ن��دل  ن���ب���ات  خ�����ش��ب 
متتابعة  �شبطية   13 خ��الل  من 
وحتى   2011 �ل��ع��ام  م��ن��ذ  مت��ت 
وذلك   ،2013 �ل��ع��ام  م��ن  م��اي��و 
جودة  و  مفت�شيها  ك���ف���اءة  ب��ف��ع��ل 
�لتي  �الج�������ر�ء�ت  و  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ت��ع��ت��م��ده��ا ل��ك�����ش��ف ك���ل حم����اوالت 
�لتهريب و �حباطها.  وقال �ل�شيد 
�أح���م���د ع���ب���د�هلل ب���ن الح���ج مدير 
�إد�رة مر�كز جبل علي �جلمركية 
دب���ي  ج����م����ارك  يف  �ل���ت���ز�م���ن���ا  �ن 
�لطبيعية  �لبيئة  على  باحلفاظ 

باحليو�نات  �الجت����ار  م��ك��اف��ح��ة  و 
لالنقر��س  �ملعر�شة  �لنباتات  و 
مبوجب ن�شو�س �تفاقية �شايت�س 
يدفعنا للت�شدي ملحاوالت تهريب 
هذه �ل�شلع و �لعمل على �حباطها 
منع  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ن���ا  �ط�������ار  يف   ،
دخول �و عبور �ية مو�د حتظرها 
�ل��دول��ي��ة، لتظل دبي  �الت��ف��اق��ي��ات 
�الآمنة  ل��ل��ت��ج��ارة  ع���ن���و�ن���ا  د�ئ���م���ا 
يعر�س  م����ا  ك����ل  م����ن  �خل���ال���ي���ة  و 
للخطر  و�شالمته  �الن�شان  �شحة 

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح���ر����س 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل م�شاء 
من  جانب  يف  �مل�شاركة  على  �م�س 
هام�س  على  �ملنعقدة  �لعمل  ور���س 
م���وؤمت���ر �ل��ت��م��ي��ز �حل��ك��وم��ي �لذي 
�ختتم فعالياته يف فندق جي دبليو 
ماريوت ماركيز بدبي. وح�شر �إىل 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �شموه  جانب 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
دب���ي ح��ي��ث ح�����ش��ر �شموهما  ع��ه��د 

�ملرور  ومديرية  �الأجانب  و�شوؤون 
بوز�رة �لد�خلية �إىل جانب جتارب 
و�ملوظفات  �مل���وظ���ف���ني  م���ن  ع����دد 
�حلكومية  �جل���ه���ات  م���ن  ع����دد  يف 
�شاحب  ح�����ش��ر  ك��م��ا  �ل����دول����ة.  يف 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو 
جم��ل�����س �ل���������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي يف 
يف  �لوطن  ل�شباب  م�شاركته  ختام 
نظمها مكتب  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل  ور����س 
رئا�شة جمل�س �لوزر�ء على هام�س 
موؤمتر �لتميز �حلكومي جانبا من 
يف  بالتميز  �خلا�شة  �لعمل  ور�شة 
قطاع �لبلديات و��شتمع �شموه �إىل 
�أ�شئلة بع�س �حل�شور للمتحدثني 

���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
من  جانب  يف  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�لتقدير  بكل  �مل��وؤمت��ر  عمل  ور����س 
و�لرتحيب من قبل �ل�شباب �لذين 
تبادلو� مع �شموه �لتحية و�حلو�ر 
�لتميز  ق�����ش��اي��ا  م����ن  ع�����دد  ح�����ول 
�مل��ج��االت وعلى  �شتى  و�الإب�����د�ع يف 
�لعزيز.  �ل��وط��ن  م�شاحة  م�شتوى 
وح�شر ور�س �لعمل معايل حممد 
بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون 
�ل������وزر�ء و���ش��ع��ادة خليفة  جم��ل�����س 
د�ئرة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
�لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي وعدد 

من �مل�شوؤولني. 

جانبا من ور�شة �لعمل �خلا�شة يف 
�لتميز يف �ملجال �لوظيفي و��شتمعا 
�مل�شاركني يف  ع��دد من  �إىل جتربة 
���ش��ه��دت مد�خالت  �ل��ت��ي  �ل��ور���ش��ة 

بع�س �حل�شور يف �لقاعة.
ث��م ���ش��ه��د ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
�آل م��ك��ت��وم �إىل  ب���ن ر�����ش���د  حم��م��د 
ج���ان���ب���ه ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ ح���م���د�ن 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
باأ�شر�ر  �خل��ا���ش��ة  �ل��ع��م��ل  ور����ش���ة 
�شموه  و��شتمع  �لوظيفي  �لتفوق 
وز�رة  م��ن  ���ش��اب��ط��ني  جت��رب��ة  �إىل 
�لد�خلية حول �أ�شباب تفوقهما يف 
عملهما يف �الإد�رة �لعامة لالإقامة 

ومد�خلتهم  �مل���و����ش���وع  ه����ذ�  ع���ن 
ور�شة  خالل  طرحت  �لتي  و�الآر�ء 

�لعمل هذه.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أب��دى  وق��د 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �رتياحه 
من  و�لفاعلة  �لكثيفة  للم�شاركة 
و�ملوظفني  �ل�شابة  �ل��ق��ي��اد�ت  قبل 
�ملوؤمتر  �أعمال هذ�  �حلكوميني يف 
وور������س �ل��ع��م��ل �ل��ت��ي ع��ق��دت على 
بامل�شتوى  .. م�شيد� �شموه  هام�شه 
و�الأد�ء  �ل��ق��ي��اد�ت  ل��ه��ذه  �ل��ف��ك��ري 
يقدمونه  �ل��ذي  �ملتميز  �حلكومي 
خ��دم��ة ل��ل��وط��ن و�مل���و�ط���ن ك��ل من 
م�شاركة  ح��ظ��ي��ت  وق�����د  م���وق���ع���ه. 

و ي�����ش��ر ب��االق��ت�����ش��اد و �ل��ب��ي��ئ��ة �و 
�لعاملية  �جل���ه���ود  م���ع  ي��ت��ع��ار���س 
لقد  ��شاف  و   . �لطبيعة  حلماية 
متكن مفت�شونا من �شبط خ�شب 
�ل�����ش��ن��دل �الح���م���ر و منع  ن���ب���ات 
�ملكثف  �ل��ت��دري��ب  ب��ف��ع��ل  ت��ه��ري��ب��ه 
�ل����ذي ت���وف���ره ل��ه��م ج���م���ارك دبي 
هذه  على  �لتعرف  من  لتمكينهم 
كانت  م��ه��م��ا  �ك��ت�����ش��اف��ه��ا  و  �مل������و�د 
و�شائل �خفائها ، توؤ�زرهم يف ذلك 
نعتمدها  �لتي  �حلديثة  �لتقنيات 
�لتهريب  مل��ك��اف��ح��ة  ج���ه���ودن���ا  يف 
�لتفتي�س  �دو�ت  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  و 
�لك�شف  �ج���ه���زة  م��ث��ل  �مل���ت���ط���ورة 
�ىل  باالإ�شافة  �ل�شينية،  باالأ�شعة 
متكننا  �ل��ت��ي  �ل�شاملة  �ملعلومات 
م�شبقا  �ل�شحنات  ت�شخي�س  م��ن 
ع�����رب حم�������رك �مل����خ����اط����ر �ل�����ذي 
ط���ورن���اه د�خ��ل��ي��ا يف ج��م��ارك دبي 
�ملخاطر  ذ�ت  �ل�����ش��ح��ن��ات  ل��ي��ح��دد 
للتفتي�س  �خ�شاعها  ينبغي  �لتي 
�ملجتمع  حماية  ج��ه��ود  وت�شمل   .
مو�د  تهريب  مل��ح��اوالت  �لت�شدي 

�مل����و�د  �إىل  ف��ب��االإ���ش��اف��ة  ع���دي���دة، 
�تفاقية  مب����وج����ب  �مل�����ح�����ظ�����ورة 
�لتفتي�س  عمليات  تقوم   ، �شايت�س 
�أو م����رور �مل���و�د  ب��اإح��ب��اط دخ����ول 
يحظر  �لتي  �لعقاقري  و  �مل��خ��درة 
و  طبي،  ��شر�ف  دون  ��شتخد�مها 
و�ملنتهكة  �ملقلدة  �لب�شائع  كذلك 
�ملو�د  و  �لفكرية،  �مللكية  حل��ق��وق 
�ملو�د  و  �مل����زدوج  �ال���ش��ت��خ��د�م  ذ�ت 
�لتي  و�ل��ك��ي��م��اوي��ة  �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
و   . �لدولية  �التفاقيات  حتظرها 
�عترب �أحمد عبد�هلل بن الحج �أن 
جمارك  حتققها  �لتي  �لنجاحات 
دبي يف �حباط حماوالت �لتهريب 
مهماً  ر�دع��������اً  ت�����ش��ك��ل  �أ����ش���ب���ح���ت 
بهذه  �ملهربني  مت���ادي  م��ن  للحد 
ت���اأك���دو� من  �أن  ب��ع��د   ، �مل���ح���اوالت 
�ملو�د  تهريب  يف  �لنجاح  �شعوبة 
�لذي  �الأم���ر  دب��ي،  �ملحظورة ع��رب 
بات يحد من حم��اوالت �لتهريب 
ب���ف���ع���ل ج����ه����ود ج�����م�����ارك دب����ي   ،
عن  �الول  �لدفاع  خط  باعتبارها 

�أمن و �شالمة و�شحة �ملجتمع. 

مبادرة نب�سات تبداأ اوىل رحلتها لعلج ت�سوهات قلوب االطفال خارج الدولة يف 7 يونيو احلايل
هذه �ملبادرة لي�شتفيد منها عدد كبري من �الأطفال حول �لعامل من د�خل 
وخارج �لدولة على ح�شاب رقم 01-8733333-520-001 بنك دبي 
�الإ�شالمي. من جانبه قال �لدكتور �أحمد �ل�شريف �أمني عام جمل�س دبي 
خالل  من  لها  و�لرتويج  �ملبادرة  هذه  بدعم  �شيقوم  �ملجل�س  �إن  �لريا�شي 
و�لتي  �شنويا  دبي  �م��ارة  ت�شت�شيفها  �لتي  �لريا�شية  و�الح��د�ث  �لفعاليات 
يزيد عددها عن 400 حدث ريا�شي حملي و�قليمي وعاملي. ولفت �إىل �أن 
�ملجل�س يقوم بتخ�شي�س من�شة خا�شة لهذه �ملبادرة يف خمتلف �الن�شطة 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  به  تقوم  �ل��ذي  �ل��دور  مثمنا   .. �لريا�شية  و�لفعاليات 
�الن�شاين  �لعمل  دع��م  يف  و�الن�شانية  �خل��ريي��ة  لالأعمال  مكتوم  �ل  ر����ش��د 

د�خل وخارج �لدولة.
جر�حة  ق�شم  ورئي�س  ��شت�شاري  �جلا�شم  عبيد  �ل��دك��ت��ور  �أك��د  جانبه  م��ن 
�لقلب و�ل�شدر بهيئة �ل�شحة بدبي �همية هذه �ملبادرة �لتي ��شتطاعت منذ 
300 طفل ن�شفهم  2007م وحتى �الآن عالج �كرث من  �نطالقتها عام 
�لدولة  �ر���س  على  �ملقيمة  �جلن�شيات  خمتلف  من  و�لباقي  �ملو�طنني  من 

ومن خارج �لدولة.
وثمن �لدكتور �جلا�شم �جلهود �لتي تقوم بها موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �ل 
مكتوم لالأعمال �خلريية و�الن�شانية لدعم هذه �ملبادرة من خالل حتملها 
عالج  �لهيئة  تتحمل  ح��ني  يف  �مل��و�ط��ن��ني  غ��ري  �الط��ف��ال  ع���الج  لتكاليف 
�الطفال �ملو�طنني. وقال �إن �لرحلة �لعالجية �لتي �شينفذها فريق طبي 
�مار�تي �شعودي خالل �لفرتة من 7 �إىل 14 يونيو �جلاري �شتت�شمن عالج 
50 طفال مبنطقة و�دي مدين على بعد 200 كيلومرت من �خلرطوم .. 
م�شري� �ىل �أن �لفريق �لطبي قام خالل �شهر مار�س �ملا�شي زيارة �ىل هذه 
�لنوع من  �ج��ر�ء مثل هذ�  �مكانية  و�لتعرف على مدى  للتن�شيق  �ملنطقة 

�جلر�حات �لدقيقة لالأطفال.
مب�شت�شفى  �الط��ف��ال  ق�شطرة  ��شت�شاري  �لكمايل  �حمد  �لدكتور  و�أو���ش��ح 
30 عملية ق�شطرة عالجية و20  باإجر�ء  �شيقوم  �لطبي  �لفريق  �ن  دبي 
عملية جر�حة قلب مفتوح لالأطفال تت�شمن عالج ت�شوهات خلقية لقلوب 
�الطفال وثقوب بني �الذنني ورباعية فالو و�شمور وت�شيق يف �ل�شمامات 

وت�شوهات �ل�شر�يني �لد�خلية و�خلارجية للقلب.
و�مل�شتلزمات  �الدو�ت  بع�س  باإ�شطحاب  �شيقوم  �لطبي  �لفريق  �ن  وق��ال 
�لطبية كال�شبكات و�لدعامات و�ل�شمامات وم�شتلزمات �لعمليات �جلر�حية 

وغري ذلك من �مل�شتلزمات. 

•• دبي-وام:

لالأعمال  ر����ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون  �ل�شحة  هيئة  �أع��ل��ن��ت 
�أوىل رحالتها  ���ش��ت��ب��د�أ  ن��ب�����ش��ات  م���ب���ادرة  �أن  �م�����س  و�الإن�����ش��ان��ي��ة  �خل��ريي��ة 
�خلارجية لعالج ت�شوهات قلوب �الطفال خارج �لدولة يوم �جلمعة �ملقبل 
وذلك تنفيذ� لتوجيهات �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.
�ل�شمو حاكم دبي لل�شوؤون  �إبر�هيم بوملحة م�شت�شار �شاحب  وقال �شعادة 
ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  �مناء  جمل�س  رئي�س  نائب  و�لثقافية  �الإن�شانية 
�ل مكتوم لالأعمال �خلريية و�الن�شانية يف موؤمتر �شحفي عقد �ليوم بهذه 
�ملنا�شبة �ن �ملبادرة �شتنطلق يف �ول رحلة لها �ىل دولة �ل�شود�ن حيث �شيتم 
لالأطفال  �لعالجية  و�لق�شطرة  �جلر�حية  �لعمليات  من  �لعديد  �ج��ر�ء 
�ملر�شى جمانا .. م�شري� �ىل �أن �ملوؤ�ش�شة �شتقوم بالتعاون مع هيئة �ل�شحة 
بدبي مبو��شلة رحالت �لعالج �خلارجية لالأطفال �ملر�شى يف �ملناطق �لتي 
حتتاج لذلك �شمن جهود �ملبادرة للو�شول �ىل �الطفال �ملر�شى �ملحتاجني 

لهذه �خلدمات �لعالجية.
دبي  جمل�س  ع��ام  �م��ني  �ل�شريف  �حمد  �لدكتور  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  ح�شر 
بهيئة  �ملوؤ�ش�شي  و�الت�شال  �لت�شويق  �د�رة  مدير  لوتاه  وغ��امن  �لريا�شي 
�شيا�شتها  و�شمن  �ملوؤ�ش�شة  �إن  بوملحه  �إب��ر�ه��ي��م  و�أ���ش��اف  ب��دب��ي.  �ل�شحة 
مع  �الإن�شانية  �ل�شر�كات  تقيم  و�الإن�شانية  �خلريية  �الأعمال  يف  �لتو�شعية 
خمتلف �لقطاعات �حلكومية و�خلا�شة �شعيا منها لتحقيق �أكرب قدر ممكن 
للتعاون  نتاج  هي  �ملبادرة  هذه  كانت  لذلك  �ملختلفة  �مل�شاعد�ت  تقدمي  يف 
و�لعالجي  �خل��ريي  �مل�شروع  يف  بدبي  �ل�شحة  وهيئة  �ملوؤ�ش�شة  بني  �لقائم 
�لطبي �لر�ئد نب�شات وهي مثال حي على ما ميكن �أن يتم بني �لدو�ئر يف 
تنفيذ �لعديد من �مل�شاريع �لتي تفيد �لبالد و�لعباد.. مو�شحا يف �لوقت 
�ملوؤ�ش�شة و�جلهات �حلكومية لن يتوقف يف �الأن�شطة  �أن �لتعاون بني  ذ�ته 
�ملقيمني  الأولئك  نوعها  من  �الأوىل  �ملبادرة  هذه  �أن  �إىل  و�أ�شار  �الإن�شانية. 
.. وقال نحن ن�شعى بكل ما �أوتينا من �ل�شبل لتو�شيع نطاق �ملبادرة خارج 
دولة �الإمار�ت و�إن مبادرة نب�شات من �شاأنها �أي�شا تعميق هذه �ل�شورة يف 
�الأذهان. و�أ�شاد بالدور �لذي ي�شطلع به رجال �الأعمال و�أفر�د �ملجتمع من 
�لدولة  �لعمل �خلريي د�خل وخ��ارج  مو�طنني ومقيمني يف دعم جماالت 
لدعم  لتلقي تربعاتهم  �ملح�شنني  �أم��ام  �لباب  فتحت  �ملوؤ�ش�شة  �أن  مو�شحا 
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العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
للهو�يات  �ل�ش�����ادة/�المار�ت  بان  �لتنمية �القت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1156922 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 8*0.60

تعديل ��شم جتاري:من/�المار�ت للهو�يات
EMIRATES HOBBIES

�ىل/�ل�شرعة للهو�يات 
SPEED HOBBIES

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ميالنو �لذهبية 

CN 1160722:للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نا�شر عبد�هلل نا�شر �مل�شعبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شليمان د�وود حممد جا�شم �حلو�شني

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملوؤ�ش�شة �ملتقدمة 

CN 1052398:للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مبارك �شاري علي حممد �ملن�شوري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شاري علي حممد �ملن�شوري

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
لتجارة  �ل�ش�����ادة/فاين  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1340554:اللكرتونيات و�لكهربائيات رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عدنان �شهز�د بن حممد �كرم )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �كرم حممد خان

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �ير�م �نرتنا�شيونال 

CN 1341411:جودة و�ملعايرة ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل �شعيد عبد�هلل بن حارب �ملهريي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شه حممد زوجة عبد�هلل �شعيد حممد بن حارب �ل�شويدي

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعالن قبل �شدور �لرتخي�س
بهذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية - قطاع �ل�شوؤون �لتجارية 
بان �لرخ�شة �لتجارية رقم CN 1019483 باال�شم �لتجاري: 
�شالح  عيظة  �شاملني  �ل�شيد/حمد  وميلكها  �شبا  ت�شجيالت 

�لعامري �مار�ت �جلن�شية.
حيث �بدى �ملذكور �عاله رغبته يف �جر�ء �لتعديالت �لتالية:

تعديل �ال�شم �لتجاري �ىل/ركن �لفالح للهو�تف �ملتحركة
وذلك قبل �شدور �لرتخي�س

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ركيد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1129716:لال�شت�شار�ت �ملعمارية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/تاال  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1186674:العمال �لبال�شرت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مركز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�يفا �شبا للتجميل - فرع
رخ�شة رقم:CN 1062384-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�لغاء �عالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1159309 باال�شم �لتجاري �شم�س �لبحر 
تعديل  طلب  بالغاء  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت 

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�لغاء �عالن �شابق
رقم �لرخ�شة CN 1345706 �ال�شم �لتجاري: طريق 

�ملليون للحالقة �لرجالية
�لغاء �العالن �ل�شابق.

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لروزنة لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية

 رخ�شة رقم:CN 1137038 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 4*1.2 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لروزنة لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية
AL ROZNA FOODSTUFF TRADING

�ىل/جنوم �لنزهه لتاأجري �ل�شيار�ت
STARS BENZER RENT A CAR

�لكليلي  �ل�شيد �شعيد حممد  بناية  �ل�شناعية  �بوظبي م�شفح  تعديل عنو�ن/من 
�ىل �بوظبي م�شفح �لتجارية �س 12 حمل رقم 4/2 عمارة رقم 161 بناية �شامل 

علي حممد مطر �حلو�شني
تعديل ن�شاط/��شافة تاأجري �ل�شيار�ت )7710001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملو�د �لغذ�ئية �ملجمدة - بالتجزئة )4721033(

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شقر �شوريا لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت 

رخ�شة رقم:CN 1068025 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*2.90 �ىل 4*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شقر �شوريا لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت
SYRIAN FALCON AUTO SPARE PARE PARTS TRADING

�ىل/بالد �ل�شام لتجارة �الملنيوم و�لنحا�س و�لبطاريات �مل�شتعملة
BILAD AL SHAM USED ALUMINIUM COPPER & BATTEREIS TRADING

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح �ل�شناعية �ملالك د�ئرة �لبلديات و�لزر�عة م 7 ق 2 
�ىل �بوظبي م�شفح �ل�شناعية م 5 ق 88 �شربه 1 �ملالك ر��شد ن�شيب هالل �ملن�شوري

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة خردة �الملنيوم و�لنحا�س و�لبطاريات �مل�شتعملة )4669105(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع �لغيار �جلديدة لل�شيار�ت )4530001(

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
�العالنية  للهد�يا  بور  �ل�ش�����ادة/كلر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1533273 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.2*1

تعديل ��شم جتاري:من/كلر بور للهد�يا �العالنية ذ.م.م
COLOUR POWER ADVERTISEMENT GIFTS LLC

�ىل/كلر بور للدعاية و�العالن ذ.م.م
COLOUR POWER PUBLISHING & ADVERTSING LLC

تعديل ن�شاط/��شافة دعاية و�عالن )7310015(
تعديل ن�شاط/حذف ت�شميم و�نتاج �لهد�يا �العالنية )7310004(

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شماء �المار�ت للخدمات �لتجارية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1188926 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد نا�شر ح�شني عبد�هلل �حلارثي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد نا�شر ح�شني عبد�هلل �حلارثي من 95% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل عمري ح�شني عبد�هلل �حلارثي

تعديل لوحة �العالن / �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/�شماء �المار�ت للخدمات �لتجارية ذ.م.م
EMIRATES SKY COMMERCIAL SERVICES LLC

�ىل/�شماء �المار�ت للخدمات �لتجارية
EMIRATES SKY COMMERCIAL SERVICES

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �ح�شان ��شرف للمقاوالت �لعامة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1181203 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فالح ح�شن نور حممد �لبلو�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ح�شان ��شرف حممد ��شرف
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد جمعه ح�شن حممد �لبلو�شي

تعديل لوحة �العالن / �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/�شركة �ح�شان ��شرف للمقاوالت �لعامة ذ.م.م
EHSAN ASHRAF GENERAL CONTRACTING CO. LLC

�ىل/موؤ�ش�شة فالح ح�شن �لبلو�شي العمال �لبالط
FALAH HASAN ALBLOOSHI TILE WORKS EST

تعديل ن�شاط/��شافة تغطية �الر�شيات و�جلدر�ن بالبالط �و �لباركية �و �لرخام �و 
�ل�شري�ميك �و �ملوز�ييك )4330019(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �ح�شان ��شرف للحد�دة �مل�شلحة 

رخ�شة رقم:CN 1008001 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�ح�شان ��شرف حممد ��شرف من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �ح�شان ��شرف حممد ��شرف من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فالح ح�شن نور حممد �لبلو�شي )%51(

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد جمعه ح�شن حممد �لبلو�شي
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 0.20*0.40 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �ح�شان ��شرف للحد�دة �مل�شلحة
�ىل/�شركة فالح ح�شن �لبلو�شي للحد�دة �مل�شلحة ذ.م.م

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �حل�شناء ملو�د �لتجميل

رخ�شة رقم:CN 1135016 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/علي عبد�هلل حمد �لكعبي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ علي عبد�هلل حمد �لكعبي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد عي�شى �لرفاعي )%49(

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

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �حل�شناء ملو�د �لتجميل
AL HASNAA BEAUTY COSMETICS EST

�ىل/�شركة �حل�شناء ملو�د �لتجميل ذ.م.م
AL HASNAA BEAUTY COSMETICS LLC

تعديل ن�شاط/��شافة بيع م�شتح�شر�ت وم�شتلزمات �لتجميل - بالتجزئة )4772008(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لعطور - بالتجزئة )4772007(

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �حللي و�الك�ش�شو�ر�ت �لغري ثمينة - بالتجزئة )4771110(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة م�شتح�شر�ت وم�شتلزمات �لتجميل - باجلملة )4649028(

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�المر�ء للخيام و�ملظالت

 رخ�شة رقم:CN 1162484 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي عبد�هلل حمد �لكعبي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد عو�س حممد �شعيد �شميل �لكعبي
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 2*4 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�المر�ء للخيام و�ملظالت
PRINCES TENTS & UMBRELLAS

�ىل/�المر�ء �ل�شبعة للخيم و�ملظالت
SEVEN PRINCE TENTS & UMBRELLAS

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عرب �شتايل للخياطة 

و�لتطريز رخ�شة رقم:CN 1120826 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عمري حممد علي حممد عمري �لر��شدي )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف فهد �بر�هيم علي حممد �لعفيفي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(
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�مل�شت�شفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

�لعني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �المل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

�ل�شارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
�م �لقويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
ر��س �خليمة 

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

�لفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 �مل�شت�شفيات �خلا�شة
�أبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �المار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �الأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

�ل�شارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

�لعني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �الأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �المار�ت                    7474900
�شيدلية �الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �الأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

�لعني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

�ل�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

�م �لقوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

�ل�شرطة / �ملطافى           
�المار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �شاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة

مواقف ال�سيارات جمانية يف ال�سارقة خلل عطلة االإ�سراء واملعراجاإنتخاب منى بو�سمرة ع�سوة يف اللجنة التنفيذية ملجل�س النوع االجتماعي باالحتاد الدويل لل�سحفين
من  �لعربية.  �ملنطقة  يف  وخا�شة  �ل�شحافة  جم��ال  يف 
�شتقدم  �إنها  �نتخابها  بعد  بو�شمرة  منى  قالت  جانبها 
و�ل���دور�ت  �ل��ور���س  م��ن  ع��دد  در����ش��ة لتنظيم  للمجل�س 
�لتدريبية يف دول �ملنطقة ب�شكل عام ويف دولة �الإمار�ت 
ب�شكل خا�س كما �شيتم �إعد�د در��شات حول �أو�شاع �ملر�أة 
�لعاملة يف �ل�شحافة و�ملعوقات �لتي تعرت�س طريقها . 
وكان �ملجل�س �ختار �لزميلة منية بالعافية من �لنقابة 
�ل�شيدة  �ل�شابقة  �لرئي�شة  مع  م�شاركة  رئي�شة  �ملغربية 
نيجرييا  ممثلة  و�ختريت  بريطانيا  نقابة  من  ويندي 
و�لكامريون نائبتني للرئي�س..�إ�شافة �إىل بقية ع�شو�ت 

�ملجل�س من �أقاليم �لعامل �ملختلفة.

•• دبي-وام:

منى  �ل��زم��ي��ل��ة  لل�شحفيني  �ل�����دويل  �الحت�����اد  �ن��ت��خ��ب 
�لدولة  يف  �ل�شحفيني  جمعية  ���ش��ر  �أم��ي��ن��ة  ب��و���ش��م��رة 
�الجتماعي  �لنوع  ملجل�س  �لتنفيذية  �للجنة  يف  ع�شوة 
يف �الحت���اد..وذل���ك م��ع �ن��ط��الق �أع��م��ال �مل��وؤمت��ر �لعام 
ل��الحت��اد يف دب��ل��ن ع��ا���ش��م��ة ج��م��ه��وري��ة �ي��رل��ن��د� �أم�س 
�ل�شحفيني  رئي�س جمعية  يو�شف  وق��ال حممد  �الول. 
لدورها  نتيجة  ج��اء  بو�شمرة  منى  �لزميلة  �ختيار  �إن 
�ل��ف��اع��ل خ���الل �ل�����ش��ن��و�ت �ل�����ش��ب��ع �مل��ا���ش��ي��ة يف جمل�س 
�لعاملة  �مل��ر�أة  �ملكلف مبتابعة ق�شايا  �لنوع �الجتماعي 

وقال �إن هذه �خلطوة تاأتي يف �إطار حر�س �لبلدية على توفري �شبل 
�لعطل  خ��الل  �الإم���ارة  وزو�ر  �شكان  على  �حلركة  وت�شهيل  �ل��ر�ح��ة 
و�ملنا�شبات �الأمر �لذي يعك�س �الهتمام �ملتو��شل من قبل �لبلدية 
باجلمهور من خمتلف �شر�ئح �ملجتمع وروح �مل�شوؤولية �لتي تتمتع 

بها جتاه �شكان وزو�ر �ملدينة.
�الأمثل  �ال�شتخد�م  ���ش��رورة  �إىل  �ملركبات  مالكي  �ل��زرع��وين  ودع��ا 
للموقف يعر�س  �ال�شتخد�م �خلاطئ  و�أن  �ل�شيار�ت خا�شة  ملو�قف 
�شاحب �ملركبة للمخالفة .. موؤكد� �أن �لهدف من مر�قبة �ل�شيار�ت 
خالل يوم �لعطلة هو منع �شوء ��شتغالل �ملو�قف و��شتخد�م �أكرث 
�أو وقوف �ل�شيار�ت ب�شكل خاطئ مما  من موقف لل�شيارة �لو�حدة 

يعرقل حركة �ل�شري. 

•• ال�صارقة-وام:

�أعلنت بلدية مدينة �ل�شارقة �أن مو�قف �ل�شيار�ت يف جميع مناطق 
�جلاري  يوينو  من  �ل�شاد�س  �خلمي�س  يوم  جمانية  �شتكون  �ملدينة 

وذلك مبنا�شبة �الحتفال بعطلة �الإ�شر�ء و�ملعر�ج.
و�أكد عاطف �لزرعوين مدير �إد�رة �ملو�قف �لعامة يف بلدية مدينة 
�ملو�قف  لنظام  �لتابعة  �مل��و�ق��ف  يف  �ل�����ش��ي��ار�ت  �إي��ق��اف  �ن  �ل�شارقة 
�ملدفوعة م�شبقا �شيكون جمانيا فقط يوم �خلمي�س �ملو�فق �ل�شاد�س 
و�ملوؤ�ش�شات  ل��ل��دو�ئ��ر  ر���ش��م��ي��ة  ي�����ش��ادف عطلة  و�ل����ذي  ي��ون��ي��و  م��ن 
عموم  يف  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  و���ش��رك��ات  �حلكومية  و�شبه  �حلكومية 

�لدولة.

��شتجابة ملا ن�شرته �لفجر �أم�س 
طالب بن �سقر يوجه بتذليل م�سكلة االختناقات املرورية 

 جلنة فنية تزور مناطق االزدحام وتوجه بتحويل م�سار ال�ساحنات 
•• راأ�س اخليمة - الفجر 

�ل�شيخ  �ل���ل���و�ء  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ�ً 
ط��ال��ب ب���ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي قائد 
ملا  عام �شرطة ر�أ�س �خليمة، ونظر�ً 
ت�شهده �الإمارة من م�شاريع حديثة 
�حليوية  �ل���ط���رق  ب��اأغ��ل��ب  م���وؤخ���ر�ً 
�لعقيد  �أع���ل���ن  و�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة،  م��ن��ه��ا 
�إد�رة  مدير  منخ�س،  علي  ع��ب��د�هلل 
�مل�����رور و�ل����دوري����ات ب�����ش��رط��ة ر�أ����س 
�خليمة عن حتويل م�شار �ل�شاحنات 
على �شارع �لفلية ) دو�ر �لفانو�س ( 
من  �ل���دو�ر  قبل  جديد  طريق  �إىل 
�إر�شادية  لوحات  و�شع  ومت  �خللف، 
ويبدء  �ل�شري �جلديد،  تو�شح خط 
�لعمل بالطريق �جلديد �ملخ�ش�س 
�الأربعاء  غ��د  ي���وم  م��ن  ل��ل�����ش��اح��ن��ات 
2013م  ل���ع���ام  ي��ون��ي��و   5 �مل���و�ف���ق 

وحتى �إ�شعار �آخر.
�أن��ه مت �شباح  وق��ال �لعقيد منخ�س 

وذهاب �ملوظفني الأعمالهم .
�ل�شاحنات  ق����ائ����دي  ع���ل���ى  و�����ش����دد 
و�مل���رك���ب���ات ع��ل��ى ح���د �ل�������ش���و�ء، �أن 
�لتد�بري  ك���اف���ة  ���ش��ت��ت��خ��ذ  �الإد�رة 
�الأمنية و�ملرورية ل�شبط �ملخالفني 
�الأمنية  ب���ال���ق���و�ع���د  �مل�����ش��ت��ه��رتي��ن 
م��ن خ��الل �ت��خ��اذ كافة �الإج����ر�ء�ت 

�ل�شارمة حيالهم .
ودعا كافة �شائقي �ملركبات ب�شرورة 
�لعايل  و�ل���ذوق  ب��االأخ��الق  �لتحلي 
و�شبط �لنف�س �أثناء �لقيادة موؤكد�ً 
باأن هناك معايري و�شو�بط حمددة 
ي��ج��ب ع��ل��ى �ل�����ش��ائ��ق��ني �ل��ع��م��ل بها 
�أن��ف�����ش��ه��م وغريهم  ي��ج��ن��ب��و�  ح��ت��ى 
�ملرورية  للحو�دث  �لتعر�س  خطر 
�الأرو�ح،  من  �لكثري  حت�شد  و�لتي 
�����ش����رورة  �إىل  �جل���م���ي���ع  م���ن���ا����ش���د�ً 
�لتي  �مل��رور  ونظم  بقو�عد  �اللتز�م 
و�شعت من �أجل �شالمتهم وغريهم 

من م�شتخدمي �لطريق .

مرورية  فنية  جلنة  ت�شكيل  �م�����س 
وقامت بعمل زيارة ميد�نية ملنطقة 
�الختناق �ملروري و كان على ر�أ�شهم 
�ل��ع��م��ي��د غ���امن �أح��م��د غ���امن مدير 
وع���دد من  �مل��رك��زي��ة  �لعمليات  ع��ام 
حركة  بتنظيم  �مل���رور  �شباط  كبار 
 – �ل�شري و�مل��رور على �شارع �لفلية 
�شكاوى  ورود  بعد  �لفانو�س(  دو�ر 
�ملبا�شر  �ل��ب��ث  ع��رب  �الإد�رة  تلقتها 
ب����اإذ�ع����ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة، خ��ا���ش��ة ملا 
�إزدحامات  ت�شهده تلك �ملنطقة من 
ع��رق��ل��ة حركة  �إىل  ت����وؤدي  م��روري��ة 

الأعمالهم  �ملوظفني  وذه��اب  �ل�شري 
من جهة، وما حتتويه من جممعات 
وجامعات،  وم�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ���ش��ك��ن��ي��ة 
وكان لز�ماً على �الإد�رة �لبدء فور�ً 
بعمل خطة ميد�نية لت�شهيل حركة 
حالياُ،  �متحاناتهم  وق��ت  �ل��ط��الب 
للم�شت�شفيات  �مل��ر���ش��ى  وو����ش���ول 
و�أق�����ش��ام �ل��ط��و�رئ وت��ق��دمي �أف�شل 
وبناء�أ  ول��ل��ج��م��ي��ع،  ل��ه��م  �خل���دم���ات 
م�شتفي�شة  در������ش����ة  وب���ع���د  ع��ل��ي��ه 
م�شار  حت����وي����ل  ت����ق����رر  م���ي���د�ن���ي���ة 
�إىل  �لفلية  طريق  على  �ل�شاحنات 

بد�يًة  �خلدمة  يدخل  جديد  م�شار 
قر�ر  ي�شدر  وحتى  �لغد  �شباح  من 

�آخر. .
�أن���ه  �إىل  �ل��ع��ق��ي��د م��ن��خ�����س  و�أ�����ش����ار 
وف���ق���اً ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��و ق��ائ��د عام 
فر�س  على  حر�س  �ل��ذي  �ل�شرطة 
ي��ت��و�ف��ق مع  وتطبيقه مب��ا  �ل��ن��ظ��ام 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة، مت 
تنفيذ �أي�شاً حملة تفتي�شية ل�شبط 
�ملخالفني و�ملتهورين ممن يت�شببون 
حركة  وعرقلة  مرورية  باإزدحامات 
�ل�����ش��ري خ��ا���ش��ة �أث��ن��اء وق���ت �ل���ذروة 

انطلق اأعمال ندوة حتديات القر�سنة يف خليج عدن وبحر العرب
•• اأبوظبي-وام:

�ن���ط���ل���ق���ت �م���������س �أع������م������ال ن�����دوة 
خليج  يف  �ل���ق���ر����ش���ن���ة  حت�����دي�����ات 
ع��دن وب��ح��ر �ل��ع��رب �ل��ت��ي ينظمها 
م����رك����ز �الإم���������������ار�ت ل����ل����در������ش����ات 
و�ل����ب����ح����وث �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة يف 
يوما  وت�شتمر  �أب��وظ��ب��ي  يف  م��ق��ره 
�لندوة عدد� من  وتناق�س  و�ح��د�. 
بالقر�شنة  �ملتعلقة  �مل��و���ش��وع��ات 
و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  و�خللفية 
خليج  يف  للقر�شنة  و�الجتماعية 
عدن وبحر �لعرب وخيار�ت �ملبادرة 
يف  �لدولية  �ملالحة  الأم��ن  �لعاملية 
�لعرب..�إ�شافة  وبحر  عدن  خليج 
مع  للتعامل  �لقانوين  �لنهج  �إىل 
�لقر�شنة يف خليج عدن �إىل جانب 
مناق�شة �ملخاطر �الأمنية للقر�شنة 
�الأو�شطي  �ل�شرق  �مل�شتويني  على 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  وق����ال  و�ل��ع��امل��ي. 
�ل�������ش���وي���دي مدير  ���ش��ن��د  ج���م���ال 
للدر��شات  �الإم�������ار�ت  م��رك��ز  ع���ام 
�ال�شرت�تيجية..�إن  و�ل���ب���ح���وث 
ج���ر�ئ���م �ل��ق��ر���ش��ن��ة �ل��ب��ح��ري��ة يف 
�ل��ع��رب و�شلت  وب��ح��ر  ع��دن  خليج 
�الأخ���رية  �لع�شر  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���الل 
ع��ال��ي��ة ج��ع��ل��ت من  م���ع���دالت  �إىل 
هذه �لظاهرة تهديد� �إ�شرت�تيجيا 
�لعاملية  �ل��ت��ج��ارة  الأم����ن  حقيقيا 
�لن�شاط  ي���ه���دد  خ��ط��ر  وم�������ش���در 
�ملنطقة �حليوية  تلك  �لبحري يف 
م����ن �ل����ع����امل وي���ف���اق���م م����ن خطر 
�إرتباطها  �لبغي�شة  �جلر�ئم  هذه 
باالإرهاب  ���ش��ل��ة  ع��ل��ى  بتنظيمات 
حجم  �أن  �إىل  م�������ش���ري�  �ل�������دويل 
�ل��ت��ج��ارة �ل��ع��امل��ي��ة �ل���ذي مي��ر عرب 
يجعل  �ل��ع��رب  وب��ح��ر  ع���دن  خليج 
من هذه �ملنطقة �شريانا �إقت�شاديا 
للعامل عن  بحريا ال غنى  ومم��ر� 
�أم��ن��ه و����ش��ت��ق��ر�ره . و�أكد  ���ش��م��ان 
�ألقيت بالنيابة  �ل�شويدي يف كلمة 
�الفتتاحية  �جل��ل�����ش��ة  خ���الل  ع��ن��ه 

يف جمملها حر�س �ملركز على منح 
�إ�شتثنائية  و�أولوية  خا�س  �هتمام 
لها  ملا  �الإج��ر�م��ي��ة  �لظاهرة  لهذه 
من عالقة وثيقة باالأمن �الإقليمي 
ف�شال  �لعربي  �خلليج  منطقة  يف 
عن �رتباطها �لوثيق باأمن �لطاقة 
�جليو�شيا�شية  و�لبيئة  �لنفطية 
لهذه �ل�شلعة �حليوية بالن�شبة �إىل 
�لدول �مل�شدرة للنفط و�مل�شتهلكة 
له على حد �شو�ء. من جانبه �ألقى 
�أحمد  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��ف��ري  ���ش��ع��ادة 
�ملركز  م���دي���ر  �ل��وح��ي�����ش��ي  ����ش���امل 
�ليمني لل�شوؤون �لدولية كلمة �أكد 
فيها دور �ملر�كز �لبحثية يف �شنع 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �ل��ع��ام��ة ودع���م عملية 
�ت���خ���اذ �ل���ق���ر�ر الف��ت��ا �إىل �أن����ه يف 
من  �لعديد  ن�شاأت  �لعربي  �لعامل 
مر�كز �لبحوث لدر��شة �لتحديات 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة �ل���ت���ي ت����و�ج����ه �ل�����دول 
�الأ�شعدة  على  �ملختلفة  �لعربية 
�لتنموية  بالتجربة  و�أ�شاد   . كافة 
ل����دول����ة �الإم�����������ار�ت �ل���ت���ي �أر����ش���ي 
ز�يد  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  دع��ائ��م��ه��ا 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل 
�لتنموية  م�شريتها  وتو��شل  ثر�ه 
ل�شاحب  �لر�شيدة  �لقيادة  ظل  يف 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و�إخ���و�ن���ه ح��ك��ام �الإم�����ار�ت . و�أكد 
ب���ات���ت من  �ل��ق��ر���ش��ن��ة  ق�����ش��ي��ة  �أن 
�مل�����ش��ك��الت �خل��ط��رية �ل��ت��ي تعاين 
�لعامل  من  خمتلفة  مناطق  منها 
عنه  �شت�شفر  ملا  تطلعه  عن  معربا 
باآليات  خا�شة  �أف��ك��ار  م��ن  �ل��ن��دوة 
�لبحرية  �مل���الح���ة  �أم�����ن  ت��دع��ي��م 
عدن  خليح  منطقة  يف  وب��خ��ا���ش��ة 
�ليمن  �أن  و�أو���ش��ح   . �لعرب  وبحر 
من  ���ش��و�ح��ل��ه��ا  ت��اأم��ني  �إىل  ت�شعى 
خالل تاأ�شي�س قو�ت خا�شة بخفر 
�ل�شدد  ه��ذ�  يف  منوها  �ل�����ش��و�ح��ل 
مب�شاعدة دولة �الإمار�ت لبالده يف 

عملية �لتاأ�شي�س.

�ل��ت��ي ح�شرها ع��دد كبري  ل��ل��ن��دوة 
و�لدبلوما�شيني  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن 
و�الأك���ادمي���ي���ني و�الإع���الم���ي���ني �أن 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �الإم�����ار�ت 
مبو�جهة  و��شحا  �إهتماما  تبدي 
ج���ر�ئ���م �ل��ق��ر���ش��ن��ة �ل��ب��ح��ري��ة يف 
خ��ل��ي��ج ع����دن وب���ح���ر �ل���ع���رب وقد 
مبادر�ت  �ل�شياق  ه��ذ�  يف  ط��رح��ت 
�ملا�شية  �الأع����و�م  م��دى  على  ع��دة 
ودولية  �إقليمية  �إ�شتجابة  الق��ت 
�إيجابية  ن��ت��ائ��ج  وح��ق��ق��ت  و����ش��ع��ة 
قيادتنا  بحر�س  ون���وه  ملمو�شة. 
ر�أ���ش��ه��ا �شاحب  �ل��ر���ش��ي��دة وع��ل��ى 
�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 
�هلل ع���ل���ى ����ش���م���ان رك����ائ����ز �الأم�����ن 
و�ال����ش���ت���ق���ر�ر يف خم��ت��ل��ف �أرج�����اء 
�ل���ع���امل وم����ن ه����ذ� �مل��ن��ط��ل��ق فقد 
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �شخ�س 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
باعتبارها  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ق��ر���ش��ن��ة 
�لتي  �لتحديات  �أك��رث  م��ن  و�ح���دة 
ت����ه����دد ع�������ش���رن���ا �حل���ا����ش���ر ودع����ا 
�إىل تعزيز  �ل��دويل  �ملجتمع  �شموه 
�إ���ش��ت��ج��اب��ت��ه �جل��م��اع��ي��ة ل��ه��ا كما 
����ش��ت�����ش��اف��ت �ل����دول����ة م����وؤمت����ر�ت 

ورف�س �ال�شتجابة �أو �لر�شوخ الأي 
دولة  �أن  �ل�شويدي  وذك��ر   . �ب��ت��ز�ز 
الأن�شطة  مو�جهتها  يف  �الإم�����ار�ت 
عدن  خليج  يف  �لبحرية  �لقر�شنة 
م�شار�ت  على  عمان..تعمل  وبحر 
متو�زية فهي من جهة تقدم �لدعم 
و�مل�شاندة �لقوية للجهود �لدولية 
ع�شابات  م��و�ج��ه��ة  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�لقر�شنة �لبحرية ويف �لوقت ذ�ته 
تعمل على دعم �جلهود �ل�شيا�شية 
�لر�مية �إىل ب�شط �شيطرة �لدولة 
�ل�شومالية على �أر��شيها �إنطالقا 
�لقر�شنة  ب�������اأن  ق���ن���اع���ت���ه���ا  م�����ن 
ونتيجة  �ن��ع��ك��ا���س  ه���ي  �ل��ب��ح��ري��ة 
ت����رتت����ب ع���ل���ى ع�����دم �ال����ش���ت���ق���ر�ر 
�ل���ق���ان���ون يف بع�س  وغ���ي���اب ح��ك��م 
�مل��ن��اط��ق مب��ا ي��وف��ر �مل��ن��اخ لوجود 
بيئة جغر�فية و�أمنية مو�تية لنمو 
هذه �ملمار�شات �لطفيلية. و�أ�شاف 
�أن دول���ة �الإم����ار�ت ق��دم��ت �لدعم 
و�ملنظمات  �ملتحدة  �الأمم  جلهود 
�حلكومية  وغ�������ري  �حل����ك����وم����ي����ة 
�لوطنية  �ل��ق��و�ت  ق��در�ت  لتطوير 
�شيادة  ودع��م  �ل�شومالية  للدولة 
م�شروعات  وت��اأ���ش��ي�����س  �ل���ق���ان���ون 
�إىل معاجلة  تهدف  �الأم��د  طويلة 

دول����ي����ة ع�����دة ن���اق�������ش���ت ت����اأث����ري�ت 
ظاهرة �لقر�شنة و�أبعادها يف تلك 
�ملنطقة من �لعامل و�شبل �لت�شدي 
لها ومو�جهتها . ولفت �إىل موؤمتر 
�لتهديد �لعاملي و�أ�شكال �ال�شتجابة 
منهجية  �الإق���ل���ي���م���ي���ة..����ش���ي���اغ���ة 
�لقر�شنة  مل����و�ج����ه����ة  م�������ش���رتك���ة 
�لدولة  ��شت�شافته  �لذي  �لبحرية 
�شاركت  ك��م��ا   2011 �إب����ري����ل  يف 
�لدولة يف �لعديد من �الجتماعات 
�ملتعلقة  و�ل����دول����ي����ة  �الإق���ل���ي���م���ي���ة 
�لبحرية مثل  �لقر�شنة  مبو�شوع 
حول  �لدولية  �الت�شال  جمموعة 
�لقر�شنة قبالة �شو�حل �ل�شومال 
كما ترجمت دولة �الإمار�ت �لعربية 
�حلا�شم  �ملبدئي  موقفها  �ملتحدة 
من  �لبغي�شة  �لظاهرة  هذه  جتاه 
�مل�شلحة  ق���و�ت���ن���ا  ت�����ش��دي  خ����الل 
�ل��ق��ر����ش��ن��ة ع��رب قيامها  ل��ن�����ش��اط 
�ل�شفينة  ط��اق��م  حت��ري��ر  ب��ع��م��ل��ي��ة 
�أريلة 1 �لتي كانت حتمل علم دولة 
منطقة  يف  و�خ��ت��ط��ف��ت  �الإم������ار�ت 
 2011 �إبريل  �أو�ئ��ل  �لعرب  بحر 
ما يج�شد مت�شك �لدولة باأن تكون 
يف �شد�رة �أي جهد �أو حترك دويل 
�لبحرية  �لقر�شنة  ملو�جهة  فاعل 

�أ����ش���ب���اب �ن��ت�����ش��ار �ل��ق��ر���ش��ن��ة من 
�مل�شروعات  ه��ذه  وت�شمل  جذورها 
�ملحلية  �ملجتمعات  تطوير  �أي�شا 
ملو�جهة  ق��ان��ون��ي��ة  �أط�����ر  وو����ش���ع 
قبالة  �لبحرية  �لقر�شنة  �أع��م��ال 
���ش��و�ح��ل �ل�����ش��وم��ال مم��ا �أ���ش��ه��م يف 
عمليات  م��ن  و����ش��ح  ب�شكل  �حل���د 
�لقر�شنة يف تلك �ملنطقة . و�شدد 
م��و����ش��ل��ة �جلهود  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
�ل���������ش����اأن حتى  ه�����ذ�  �ل����دول����ي����ة يف 
بوجهها  �جل���ر�ئ���م  ه����ذه  ت��ط��ل  ال 
�لقبيح جمدد� بحيث تبقى خطط 
�ل��ت��ن��م��ي��ة يف �ل�������ش���وم���ال و�آل���ي���ات 
وتوفري  و�لفقر  �لبطالة  معاجلة 
حائط  ه��ي  الأب��ن��ائ��ه  �لعي�س  �شبل 
يف  م��دى  �الأب��ع��د  و�ل�شمان  �ل�شد 
م��و�ج��ه��ة م���ا ي��رتت��ب ع��ل��ى غياب 
هذه �لعنا�شر �حليوية من ظو�هر 
تهدد �الأمن و�ال�شتقر�ر . وقال �إن 
يرتجم  �ليوم  �لندوة  ه��ذه  �نعقاد 
�لعربية  �الإم�������ار�ت  دول����ة  ح��ر���س 
م��و����ش��ل��ة جهودها  ع��ل��ى  �مل��ت��ح��دة 
و��شرت�تيجيتها �لوطنية �خلا�شة 
�لبحرية  �ل��ق��ر���ش��ن��ة  مب���و�ج���ه���ة 
و�ل���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ث���الث���ة حم����اور 
�لع�شكرية  �ال���ش��ت��ج��اب��ة  يف  تتمثل 

�ل�����ق�����وي�����ة و�الل���������ت���������ز�م ب���ت���ق���دمي 
�لعد�لة  �إىل  �ملوقوفني  �لقر��شنة 
�مل�شاعد�ت  ت��وف��ري  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
بعيدة �ملدى و�إقامة �شر�كة تنموية 
�مل��ن��ط��ق��ة وهي  م���ع ع���دد م���ن دول 
للجهود  بقوة  د�عمة  �إ�شرت�تيجية 
�الإط�����ار و�شوال  ه���ذ�  �ل��دول��ي��ة يف 
للق�شاء  �مل���دى  بعيدة  ح��ل��ول  �إىل 
�إميانا  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ق��ر���ش��ن��ة  ع��ل��ى 
من دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بالتز�ماتها  �ال���ش��ط��الع  ب��اأه��م��ي��ة 
�ل��دول��ي��ة ودوره������ا جت���اه معاجلة 
�ل���ت���ح���دي���ات �ل���ت���ي ت���ه���دد �الأم�����ن 
�لعاملي وحر�شها على  و�ال�شتقر�ر 
ت��ث��ب��ي��ت دع���ائ���م �ل���ق���ان���ون �ل����دويل 
وكفالة حرية �لتجارة �لعاملية مبا 
�لرفاه  �شبل  �لعامل  ل�شعوب  يوفر 
و�أ�شار   . �الق��ت�����ش��ادي  و�الن��ت��ع��ا���س 
للدر��شات  �الإم���ار�ت  �أن مركز  �إىل 
حر�س  �ال�شرت�تيجية  و�لبحوث 
على  مبكر�  �ل�����ش��وء  ت�شليط  على 
�لقر�شنة  ج��ر�ئ��م  تنامي  خ��ط��ورة 
عدن  خليج  منطقة  يف  �ل��ب��ح��ري��ة 
وب��ح��ر �ل��ع��رب م��ن خ���الل �لعديد 
�لتي  �ملتخ�ش�شة  �ل��در����ش��ات  م��ن 
ن�شرت يف هذ� �ملجال و�لتي تعك�س 

هيئة البيئة - اأبوظبي حتتفل بيوم البيئة العاملي •• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي   - �لبيئة  هيئة  حتتفل 
بيوم �لبيئة �لعاملي �لذي ي�شادف 
�خلام�س من �شهر يونيو من كل 
�شعار فكر  �لعام  عام ويحمل هذ� 
ع��ل��ى مو�جهة  وي���رك���ز  وف����ر  ك���ل 
فقد�ن  خلف�س  �لعاملي  �لتحدي 
�لب�شمة  وتقليل  �ل��ط��ع��ام  وه���در 
�لبيئية. وت�شري تقدير�ت منظمة 
�الأغذية و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة 

يذهب  �لعامل  يف  �أ�شخا�س  �شبعة 
و�أن  ليلة  كل  �لفر��س  �إىل  جائعا 
�شن  دون  �أل���ف طفل   20 ح���و�يل 
�خل��ام�����ش��ة مي���وت���ون ك���ل ي���وم من 
�إبر�هيم  فوزية  و�شرحت  �جلوع. 
�لتوعية  �إد�رة  م���دي���ر  �مل���ح���م���ود 
�ملعلومات  ق����ط����اع  يف  �ل���ب���ي���ئ���ي���ة 

و  م��ل��ي��ار  ي���ه���در  ع����ام  ك���ل  �أن  �إىل 
�الأغذية  م��ن  ط��ن  م��ل��ي��ون   300
�الإجمالية  �ل��ك��م��ي��ة  مي��ث��ل  م��ا  �أو 
ل��ل��م��و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل��ت��ي ت��ن��ت��ج يف 
�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء �لكربى 
�إىل  �الإح�������ش���اء�ت  ت�شري  فيما   ..
�أن ���ش��خ�����ش��ا و�ح�����د� م���ن ب���ني كل 

�ل��ب��ي��ئ��ي��ة و�ل���ع���ل���وم و�ل��ت��وع��ي��ة يف 
�ل�شادر  للتقرير  وفقا  �أنه  �لهيئة 
عن مركز �إد�رة �لنفايات �أبوظبي 
�لنفايات  ت�شكل   2011 �لعام  يف 
�لع�شوية حو�يل 39 يف �ملائة من 
�إجمايل �لنفايات �ملنزلية يف �إمارة 
�أب���وظ���ب���ي مم���ا ي�����وؤدى �إىل زي����ادة 

ن�شبة �ملخلفات يف مكبات �لنفايات 
�لكربونية  �الن���ب���ع���اث���ات  وزي������ادة 
وب���ال���ت���ايل ت��ف��اق��م ظ���اه���رة تغري 
تبني  �أهمية  و���ش��ددت على  �مل��ن��اخ. 
ح��ل��ول م��ب��دع��ة وم��ب��ت��ك��رة تهدف 
�لغذ�ئية  �مل��ن��ت��ج��ات  ت��ر���ش��ي��د  �إىل 
ن�����ش��ت��ه��ل��ك��ه��ا وب���ذل���ك نكون  �ل���ت���ي 
�أن�شطة  ممار�شة  �إىل  �نتقلنا  ق��د 
يف  ��شتد�مة  �أك��رث  حياة  و�أ�شاليب 
�ل��وق��ت �ل���ذي نحمي ف��ي��ه �مل���و�رد 

�لطبيعية يف �لعامل.

جامعة زايد تلبي مبادرة احلكومة الذكية بتطوير تطبيقات جديدة للتعلم الذكي
•• اأبوظبي-وام:

�لذكي  �لتعلم  تطبيقات  م��ن  ع��دد  تطوير  على  حاليا  ز�ي��د  جامعة  تعمل 
�أطلقها  �أهد�ف وتوجهات مبادرة �حلكومة �لذكية �لتي  �جلديدة لتحقيق 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي موؤخر�. جاء ذلك خالل �جتماع عقدته معايل 
�لدكتورة ميثاء �ل�شام�شي وزير دولة رئي�س جامعة ز�يد مع �أع�شاء �الإد�رة 
�لكبرية  �ملجتمعية  ب��االآث��ار  معاليها  فيه  ز�ي��د..و�أ���ش��ادت  جامعة  يف  �لعليا 
و�أع�شاء  و�لطالبات  �لطلبة  �أن  �الإجتماع  وك�شف  �مل��ب��ادرة.  �أحدثتها  �لتي 
�لهيئة �لتدري�شية يف كلية �الإبتكار �لتقني يف �جلامعة يعملون على تطوير 
�لتنفيذ  حيز  و�إدخالها  �إطالقها  �شينتظم  �لتي  �لتطبيقات  هذه  وت�شميم 
�لتي  �لتنفيذية  �خلطط  من  �شل�شلة  عرب  �ملقبلة  �الأ�شابيع  خالل  �لفعلي 

تتو�ىل تباعا.

دعوة حل�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية 
�لعادية لنتخاب جمل�س �إد�رة

�مل�شاهمني حل�شور �جتماع  �ل�شادة  �الإد�رة دعوة  ي�شر جمل�س 
�جلمعية �لعمومية �لعادية وذلك يف متام �ل�شاعة 5:00 م�شاء 
حالة  ويف  �شاية  قلعة  يف   2013/7/04 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم 
�شيتم  �الأع�شاء  �أغلبية  وه��و  �لقانوين  �لن�شاب  �كتمال  ع��دم 
تاأجيل �الجتماع �إىل �جتماع �آخر يعقد يف متام �ل�شاعة 5:30 
�أع�شاء  م�شاء بنف�س �ملكان و�لتاريخ ويكون �لن�شاب هو ع�شر 
�الأعمال  ج��دول  وذل��ك يف  �الأق��ل  على  ع�شر ع�شو�  �أو خم�شة 

�لتايل:
�لرت�شيح  ب��اب  فتح  يتم  و���ش��وف  �الإد�رة  جمل�س  �نتخاب   •
وحتى   2013/6/4 ت���اري���خ  م���ن  �ب����ت����د�ء  جم��ل�����س  ل��ع�����ش��وي��ة 
2013/6/18 وملن يرغب يف �لرت�شح تعبئة منوذج طلب �لرت�شح 

�ملوجود مبقر �جلمعية خالل �ملدة �مل�شار �إليها �أعاله.
يجوز لكل م�شاهم �أن يوكل عنه غريه من �مل�شاهمني حل�شور 
�الجتماع بتوكيل ر�شمي معتمد من �إد�رة �جلمعية - على �أنه 
�أن ينوب م�شاهم عن �أكرث من �شخ�س . �آخر موعد  ال يجوز 

لت�شليم �لتوكيالت 2013/7/3.
لال�شتف�شار

هاتف:6955553 055 وهاتف: 1405075 055
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�إعــــــــــالن
�شيد  �ل�ش�����ادة/�خلياط  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

علي ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1104410 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

ر�شو�ن علي �شيد �شخاوت علي من 10% �ىل %34
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف طلعت �شاه �شيد �شخاوت علي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لنجم 

CN 1153356:لثاين لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلف خلفاين �حلو�شني

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فيتك�س للمقاوالت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1149952 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة رعد جمال �لدين عبد�ل�شتار عاي�س �الن�شاري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�الخ�شر �ملا�س 

CN 1179436:للمقاوالت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلف خلفاين �حلو�شني

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعيون �حلمر�ء لل�شيانة 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1360172 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خلف خلفاين �حلو�شني
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية مدينة ز�يد �ل�شناعية �جلديدة �ر�س 
�ل�شناعية  ز�يد  �لغربية مدينة  �ملنطقة  �ىل   D-8 رقم  167 حمل  رقم 

E-43 جلديدة �ر�س رقم 110 حمل رقم�
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

 اإعـــالن �شطب قيد
�ل�شرق  بربانيل  �ل�شادة/�شركة  باأن  �القت�شاد  وز�رة  تعلن 
�الو�شط )لبنانية �جلن�شية( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
 )2189( رقم  حتت  و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع 
الحكام  وتنفيذ�  بالوز�رة.  �الجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف 
�ل�شركات  �شاأن  ل�شنة 1984م يف  �لقانون �الحتادي رقم )8( 
ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية 
لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م 
ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . 
يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �العرت��س �ن يتقدمو� 
باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ 
�لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �القت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:Al Hadin )�لهادي ن(

�ملودعة حتت رقم :175021     بتاريخ :2012/6/11
با�ش��م:كيت�شن كينغ �نرتنا�شيونال للتجارة )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه:�س.ب:64911 ، دبي ، ديرة ، �لر�أ�س
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�رز .
�لو�قعة بالفئة:30

و�شف �لعالمة:كلمتي Al Hadin )�لهادي ن( مكتوبة باللغة �لالتينية و�للغة �لعربية بخط كبري باللون 
�الحمر يف �لال�شقة باللون �ال�شفر .

�ال�ش��رت�طات:بدون .
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يونيو 2013 العدد 10811

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

�ملودعة حتت رقم :191941     بتاريخ :2013/5/21
با�ش��م:�ملوؤ�ش�شة �لوطنية

وعنو�نه:�بوظبي ، بني يا�س ، �س.ب:11114 ، هاتف: 0508222127 ، فاك�س: ، �لربيد �اللكرتوين: .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�شيط جتاري متثيل �شركات ��شت�شار�ت ودر��شات �جلدوى �القت�شادية .
�لو�قعة بالفئة:35

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن خطوط على �شكل ر�أ�س �شقر ب�شكل مميز و��شفلها �ملوؤ�ش�شة �لوطنية من 
. National Establishment ليمني ومن �لي�شار�

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

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يونيو 2013 العدد 10811

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / نايف �بو�شكر�ن لت�شجيل �لعالمات �لتجاريه
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 160720    بتاريخ :11/8/4 20م
با�ش��م: �ل�شيد/ينج زي هنج

وعنو�نه: �س.ب  88046 دبي- �المار�ت 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س �جلاهزه ولبا�س �لقدم �وغطيه �لر��س وكل �ل�شلع �الخرى �لو�رده
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمه : مكتوبه باحرف التينيه لي�س لها معنى 
�ال�ش��رت�طات: ال يوجد

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يونيو 2013 العدد 10811

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

�ملودعة حتت رقم :181328     بتاريخ :2012/10/31
با�ش��م:�لطفل �ل�شعيد للهو�تف �ملتحركة

وعنو�نه:�بوظبي ، �مل�شفح �لتجارية ، �س.ب:108718 ،
 هاتف: 025523398 ، فاك�س:025528798 ، �لربيد �اللكرتوين:

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لهو�تف �ملتحركة �لكمبيوتر�ت ولو�زمها و�ك�ش�شو�ر�تها .

�لو�قعة بالفئة:9
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل ج�شم �ن�شان مر�شوم باللون �الحمر وعلى ميينه     more باللون 

�ال�شود و�ل�شكل على خلفية بي�شاء.
�ال�ش��رت�طات: .

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يونيو 2013 العدد 10811

^̂

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

�ملودعة حتت رقم :181327     بتاريخ :2012/10/31
با�ش��م:�لطفل �ل�شعيد للهو�تف �ملتحركة

وعنو�نه:�بوظبي ، �مل�شفح �لتجارية ، �س.ب:108718 ،
 هاتف: 025523398 ، فاك�س:025528798 ، �لربيد �اللكرتوين:

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند 

�حلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( . �لو�قعة بالفئة:35
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل ج�شم �ن�شان باللون �الحمر وحتته مكتوب happy baby بخط 
للهو�تف  وحتتها  �ل�شعيد  �لطفل  وحتته  خط  وحتته   mobile phone وحتته  �الحمر  باللون  عري�س 
�ملتحركة باللون �الحمر و�ل�شكل على خلفية بي�شاء وعلى ي�شار �ل�شكل م�شتطيل كبري باللون �الحمر ود�خل 
�مل�شتطيل من �ال�شفل كتابة )�لطفل �ل�شعيد( وعلى ي�شارها )happy baby( و��شفلها خط باللون �البي�س 

و��شفل �خلط كتابة )�لهو�تف �ملتحركة( وعلى ي�شارها )mobile phone( باللون �البي�س.
�ال�ش��رت�طات: .

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يونيو 2013 العدد 10811

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

�ملودعة حتت رقم :191511     بتاريخ :2013/5/9
با�ش��م:�لكحيلة

وعنو�نه:دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة ، �س.ب: ، هاتف:508118148 ،
m.almuberi01@gmail.com :فاك�س: ، �لربيد �اللكرتوين 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملالب�س بجميع �نو�عها للرجال و�لن�شاء و�الطفال �لب�شة �لقدم �غطية �لر�أ�س .

�لو�قعة بالفئة:25
�لكحيلة بخط عربي  �لكلمة  ��شفله  �لذهبي وكتب  باللون  ب�شكل مميز  لر�أ�س �حل�شان  �لعالمة:ر�شم  و�شف 

مزخرف باللون �لذهبي و�لكل على خلفية �شود�ء .
�ال�ش��رت�طات:ال يوجد .

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يونيو 2013 العدد 10811

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
�ن بالك  �ل�ش�����ادة/�يف  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1129467:لل�شيلة و�لعباية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة في�شل عقيل عبد�هلل حممد �ملرزوقي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حميد �شعيد حممد �شعيد �لبلو�شي

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعربية �شنرت 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1136667 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة في�شل عقيل عبد�هلل حممد �ملرزوقي )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
بيوتي  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1143442:غالريي �لتجارية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة في�شل عقيل عبد�هلل حممد �ملرزوقي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حميد �شعيد حممد �شعيد �لبلو�شي

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جمموعة هفت 

CN 1143438:لعاملية ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة في�شل عقيل عبد�هلل حممد �ملرزوقي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حميد �شعيد حممد �شعيد �لبلو�شي

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

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

العدد 10811 بتاريخ 2013/6/5   

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�خلليجية  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1143441:لدولية لتطوير �لعقار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة في�شل عقيل عبد�هلل حممد �ملرزوقي )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 52166

با�شم : هاو�س �وف برن�س �يه / ��س
وعنو�نه : في�شرت فارماج�شجيد 19 ، دي كيه-1606 ، كوبنهاجن ڤي ، �لدمنارك.

بتاريخ : 26 �أكتوبر 2003 �مل�شجلة حتت رقم : 43069  
�لفئة : 34

�ملنتجات : �لتبغ ، �ل�شجائر ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت.
�ال�شرت�طات

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف : 2013/03/19 
وحتى تاريخ : 2023/03/19

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 
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يف املائة ن�سبة الر�سا عن خدمات مركز دبي لتطوير منو الطفل مركز الت�سوية الودية للمنازعات مبحاكم دبي ينهي نزاع جتاري مببلغ 165 مليون درهم90 
•• دبي-وام:

دبي  يف  �ملجتمع  تنمية  لهيئة  �لتابع  �لطفل  منو  لتطوير  دب��ي  مركز  �أعلن 
 27 80 يف �مل��ائ��ة م��ن �أطفاله يف  �ط��الق��ه �رب��ع��ة م�شاريع وجن��اح��ه يف دم��ج 
�ل��ذي عقد �م�س يف  �ملركز  باأهايل �طفال  �ل�شنوي  �مللتقى  مدر�شة وذل��ك يف 
فندق �نرتكونتيننتال ف�شتيفال �شيتي بدبي وح�شره عدد من موظفي �لهيئة 
و�ل��رب�م��ج يف  �لتنفيذي لقطاع �خل��دم��ات  �مل��دي��ر  �مل��ه��ريي  �أح��م��د  يتقدمهم 
�لهيئة . وقال �أحمد �ملهريي �إن مركز دبي لتطوير منو �لطفل ينتهج �أف�شل 
�ملمار�شات �لعاملية يف �حلد من خطورة ��شطر�بات �لنمو �لعقلي و�جل�شدي 
على م�شتقبل �الأطفال وعملية �ندماجهم يف �ملجتمع وتتباين هذه �ملمار�شات 
�لتدخل  �لعلمية يف جمال  �الأبحاث  و�إج��ر�ء  �ملتاحة  �لنوعية  بني �خلدمات 
�ملبكر عالوة على رفدها بالدر��شات �لتحليلية للو�شع �حلايل لالحتياجات 

�خلا�شة يف �إمارة دبي. و�أ�شار �إىل �أن �ملركز وبالرغم من �شغر حجمه يحظى 
ت�شم  �لتي  و�لعائالت  �الأ���ش��ر  �شيما  ال  �ملجتمع  فئات  كافة  من  كبري  بدعم 
�أطفاال يتلقون خدمات �لتدخل �ملبكر. و�أعلن مركز دبي لتطوير منو �لطفل 
خالل �حلفل �طالق �ربعة م�شاريع جديدة هي �إن�شاء وحدة للتدخل �ملبكر يف 
مركز �ل�شيخة ميثاء لذوي �الحتياجات �خلا�شة يف حتا و�ل�شر�كة مع مركز 
�المار�ت �لدويل للتوحد �لتابع ملوؤ�ش�شة �لثقة للتوحد و�النتهاء من �ملرحلة 
�لتخطيطية ملركز �لتدخل �ملبكر �لتابع للجالية �لهندية وكذلك تعاونه مع 
�شرطة دبي للعمل على تقدمي �لعالج لالأطفال من ذوي �الإعاقة من خالل 
�مل�شجلة  �ملائة من �حل��االت  80 يف  ��شتطاع دمج  �أن��ه  رك��وب �خليل. و�أو�شح 
�أظهر  و   .  2012  -  2011 �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام  خ��الل  27 مدر�شة  لديه يف 
��شتطالع للر�أي بني ذوي �أطفال �ملركز �أن ن�شبة �لر�شا عن �خلدمات �لتي 

يقدمها �ملركز للم�شتفيدين قد بلغت 90 يف �ملائة.

�نهاء  من  دب��ي  حماكم  يف  للمنازعات  �لودية  �لت�شوية  مركز  متكن 
نز�ع جتاري بني م�شرف و�شركات جتارية مببلغ 165 مليون درهم، 
حيث مت �لتو�شل �إىل ت�شوية بني �لطرفني على �أن يتم �شد�د مبلغ 
عليه من  �لتو�فق  زمني مت  وفق جدول  �شهرية  باأق�شاط  �ملديونية 

قبل �لطرفني.
وي��ت��م��ي��ز �جن����از ت��ل��ك �ل��ت�����ش��وي��ة يف ف���رتة زم��ن��ي��ة ق��ي��ا���ش��ي��ة ح��ي��ث مت 
بجل�شة  للت�شوية  و���ش��وال  �ل��ن��ز�ع  قيد  قبل  �الأط���ر�ف  م��ع  �لتو��شل 
�لودية  �لت�شوية  و�ح��دة بح�شور وكالء �الأط��ر�ف، حيث يعد مركز 
يف  و�مل�شاهمة  دبي  �إم��ارة  يف  �القت�شادي  للن�شاط  د�عماً  للمنازعات 
ت�شمن  و�لتي  �لودية  بالطرق  بها  �ملتعلقة  �لنز�عات  وحل  رعايتها 

�لذي  �الأ�شا�شي  �لهدف  وه��و  و�الجتماعي،  �القت�شادي  �ال�شتقر�ر 
�أن�شاأ �ملركز الأجله.

�ملركز  يقدمها  �ل��ت��ي  �لت�شهيالت  م��ن  جمموعة  خ��الل  م��ن  وذل���ك 
�لنز�ع فاأنه يتم ت�شجيل  �أنه يف حال تعذر ت�شوية  للمتنازعني منها 
عند  �ملدفوعة  بالر�شوم  يكتفي  و  ر���ش��وم  دف��ع  ب��دون  ق�شائية  دع��وة 
ت�شجيل �لنز�ع، باالإ�شافة �إىل �إن �أطر�ف �لنز�ع يجوز لهم مبوجب 
وكالة ر�شمية توكيل من ي�شاوؤون للح�شور بالنيابة عنهم ولي�س فقط 
و�لت�شوية،  �ل�شلح  حق  �لوكاالت  تلك  تت�شمن  �أن  ب�شرط  �ملحامني 
كما يتم رد ن�شف �لر�شوم �لتي مت دفعها لتقدمي �لنز�ع �إىل �ملركز 

�إىل �ملتنازع يف حال �لو�شول �إىل ت�شوية ودية بني �أطر�فه. 

ال�سرقي ي�سهد حفل تخريج 133 طالبا من منت�سبي جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
•• الفجرية-وام:

حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
�ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن 
�م�س  �ل���ف���ج���رية  ح����اك����م  �الأع�����ل�����ى 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ح���م���د ب����ن حم���م���د �ل�������ش���رق���ي ويل 
 133 تخريج  حفل  �لفجرية  عهد 
طالبا من منت�شبي جامعة عجمان 
ل���ل���ع���ل���وم و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا - ف���رع 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  وه��ن��اأ   . �ل��ف��ج��رية 
ومتني  �خلريجني  �لفجرية  حاكم 
حياتهم  يف  و�لنجاح  �لتوفيق  لهم 
�ل�شكر  وق����دم  و�ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�لهيئة  و�أع�����ش��اء  �جلامعة  لرئي�س 
�ل��ت��دري�����ش��ي��ة ع��ل��ى م���ا ب���ذل���وه من 
�جليد  �لعلمي  �ملناخ  لتوفري  جهود 
الإعد�د عقول نرية و�شو�عد منتجة 
و�لرقي  �لتقدم  م�شرية  يف  ت�شاهم 
�ل�شيخ  �حل��ف��ل  ح�����ش��ر   . ب���ال���دول���ة 

�ل���دول���ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
حيث حققت دولة �الإمار�ت �لعربية 
�مل��ي��م��ون تقدما  �مل��ت��ح��دة يف ع��ه��ده 
وتريتها  حطمت  وتنمية  و�زده���ار� 
وفاقت  �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة  �الأرق����������ام  ك����ل 
�ل�شكر  �إن  وق����ال   . �ل��ت��وق��ع��ات  ك���ل 
�ل�شمو  ل�شاحب  مو�شول  و�ل��ث��ن��اء 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل علي 
�ل�شديدة  وتوجيهاته  �لثاقبة  روؤ�ه 
ودعمه وم�شاندته جلميع موؤ�ش�شات 

�لدولة عامة وخا�شة.
ك��م��ا ق����دم �ل�����ش��ك��ر و�ل���ت���ق���دي���ر �يل 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د بن 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل�����ش��رق��ي  حم��م��د 
لرعايته  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م  �الع��ل��ي 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شه  لهذه  �مل�شتمرة 
بالفجرية  �الويل  ب��د�ي��ات��ه��ا  م��ن��ذ 
تطورها  م����ر�ح����ل  ك���اف���ة  وخ������الل 

•• راأ�س اخليمة ـ الفجر

نظمت  للتدخني(  )ال  �شعار  حتت 
عبيد  حمد  بن  �بر�هيم  م�شت�شفى 
فعاليات  غ��ب��ا���س  ب���ن  و���ش��ي��ف  �هلل 
�لتدخني  مل��ك��اف��ح��ة  �ل��ع��امل��ى  �ل��ي��وم 
مبقر مكتب �لعمل و�لعمال بر�أ�س 
�حلادي  ي�شادف  �ل��ذي  و  �خليمة، 
كل  مايو من  �شهر  و�لثالثني من 

عام.
م�����ش��ت�����ش��ف��ى عبيد  وق�����د ح���ر����ش���ت 
من  �ل����ع����دي����د  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  �هلل 
تهم  �لتى  و�الإر�شاد�ت  �لفحو�شات 
�شو�ء  �ل�شر�ئح من �جلمهور  كافة 
�ملدخنني  و�ل��غ��ري  للمدخنني  ك��ان 
ي�شببها  �لتي  باالأ�شر�ر  وتوعيتهم 
�ل����ت����دخ����ني ع����ل����ى ����ش���ح���ة �ل����ف����رد 
و�ملجتمع و كيفية �ال�شتمتاع بحياة 
بيئة  يف  و�ل��ع��ي�����س  �شليمة  �شحية 
ت�شجيعهم  و  �لتدخني  من  خالية 
كافة  ��شتخد�م  عن  �المتناع  على 
وع�شرين  �أرب���ع  مل��دة  �لتبغ  �أ���ش��ك��ال 
���ش��ه��د م��ك��ت��ب �لعمل  ���ش��اع��ة، ك��م��ا 
و�ل��ع��م��ال ح�����ش��ور ع���دد ك��ب��ري من 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �ل���ع���ام���ة و�ل�������زو�ر 
��شتفادو�  �ل����ذي����ن  و�مل����ر�ج����ع����ني 

•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �للو�ء �لركن جريج ف . مارتن 
�لوطني  �ل��دف�����اع  ج��ام��ع�����ة  رئ�����ي�����س 
�الأم��ريك��ي��ة �أه��م��ي��ة ت��اأ���ش��ي�����س كلية 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �لوطني  �ل��دف��اع 
�أمله  ع��ن  معربا  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
معها  و�ل�شر�كة  �لتعاون  تعزيز  يف 
دولة  �إىل  تنظر  ب��الده  �أن  م�شيفا 
�الإمار�ت باحرت�م وتقدير كبريين. 
و�أرج��ع جريج ف . مارتن يف حو�ر 
�ل��وط��ن يف  �أج��رت��ه معه جملة درع 
يف  �لوطن�ي  �ل��دف�����اع  جامع�ة  مق�ر 
و��شنط�ن  �الأم���ريك���ي���ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
�حلاج�ة  �إىل  �جل��ام��ع�����ة  ت��اأ���ش��ي��������س 
�ملتخ�ش��س  �ل��ع�����ش��ك�����ري  للتعلي�م 
�لق�و�ت  ف�������ي  �ل����ق���������ادة  وت���ط���وي�������ر 
�أجه�زة  جلميع  �مل�شرتك�ة..وذل�ك 
�مل�شلحة..  �ل���ق�������و�ت  وت�����ش��ك��ي�����الت 
مو�شحا �أن جامعته تركز حتدي�د� 
�ملهن�ي  �ل��ع�����ش��ك�����ري  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل�����ى 
�ل���������ذي ي��ع��ت��رب جماال  �مل�������ش���ت�������رك 
وتدري�ب  ل��ت��ع��ل��ي��م  ج�����د�  م���ع���ق���د� 
�لذين  �لق�ادة  وتطوي�ر  فيه  �لقادة 
�لناقد  �لتفكي�ر  بق�درة  يتمتع�ون 
�شريعة  �أم���ن���ي���ة  ب��ي��ئ��ة  يف  و�مل���ب�������دع 
�لتغي�ر. وحول ن�شاأة جامعة �لدفاع 
و�ملتطلبات  �الأم���ريك���ي���ة  �ل��وط��ن��ي 
�ل���ت���ي �أن�����ش��ئ��ت الأج���ل���ه���ا.. ق����ال �إن 
تاأ�ش�شت  �لوطن�ي  �ل��دف�����اع  جامع�ة 
�لتعليم  �إىل  للحاج�ة   1976 ع�ام 
وتطوير  �مل��ت��خ�����ش��������س  �ل��ع�����ش��ك��ري 
�مل�شرتكة..وذلك  �لق�و�ت  يف  �لقادة 
�لق�و�ت  وت�شكي�الت  �أجه�زة  جلمي�ع 
�مل�شلحة كاجلي��س و�لق�و�ت �جلوي�ة 
م�ش�اة  وق�����و�ت  �لبحري�ة  و�ل��ق�����و�ت 
�ل��ب��ح��ري�����ة وح�������ر����س �ل�����ش��و�ح�����ل..

�مل�شرتكة  �ل����وك����االت  ع���ن  ف�����ش��ال 
ووك�����������االت  �خل����ارج����ي���������ة  ووز�رة 

•• دبي –الفجر:

�أبرمت مو��شالت �الإمار�ت و�لهيئة 
مذكرة  و�مل���اء  للكهرباء  �الحت��ادي��ة 
ب��ي��ن��ه��م��ا بهدف  ت��ف��اه��م م�����ش��رتك��ة 
�ل��ت��ع��اون يف جم���ال تقدمي  ت��ع��زي��ز 
�لتي  للمركبات  �لفنية  �خل��دم��ات 
�لنقل  �ل��ه��ي��ئ��ة، وخ���دم���ات  مت��ل��ك��ه��ا 
وبيع  �مل���ر�ف���ق،  و�إد�رة  و�ل���ت���اأج���ري، 

�ملركبات �مل�شتعملة.
�شعادة حممد  �ملذكرة كل من  وق��ع 
ع���ام  م����دي����ر  �جل�����رم�����ن  ع���ب���د �هلل 
مو��شالت �الإمار�ت و�شعادة حممد 
حممد �شالح عبد �لو�حد مدير عام 
و�ملاء،  للكهرباء  �الحت��ادي��ة  �لهيئة 
وب��ح�����ش��ور ك��ل م��ن �ل�����ش��ي��د عدنان 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ����ش���امل  ن�����ش��ي��ب 
لد�ئرة �خلدمات �مل�شرتكة، و�ل�شيد 
�ملدير  �أح��م��د  يو�شف  �لرحيم  عبد 
�لتنفيذي لد�ئرة �لتوليد و�الإنتاج، 
وع�����دد م���ن ق����ي����اد�ت �ل��ه��ي��ئ��ة، كما 
طرف  من  �لتوقيع  مر��شم  ح�شر 
عبد  �ملهند�س  �الإم��ار�ت  مو��شالت 
�هلل �لكندي �ملدير �لتنفيذي لد�ئرة 
عامر  و�ملهند�س  �الأع��م��ال،  تطوير 
�لهرمودي �ملدير �لتنفيذي لد�ئرة 
�خل���دم���ات �ل��ف��ن��ي��ة، و�ل�����ش��ي��د خالد 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �هلل  ع��ب��د  �أح��م��د 

الإد�رة �ل�شوؤون �ملالية.
�لتن�شيق  لتطوير  �مل��ذك��رة  وتهدف 
�لطرفني  ب��ني  �مل�شرتك  و�ل��ت��ع��اون 
و�أهد�فهما  تطلعاتهما  يحقق  مبا 
وتعزيز  �مل��ن�����ش��ودة،  �ال�شرت�تيجية 
�ل�����ش��ر�ك��ة �مل��ت��ب��ادل��ة، ل��ل��و���ش��ول �إىل 
�ملوؤ�ش�شات  ب���ني  �مل���اأم���ول  �ل��ت��ك��ام��ل 

�جلهات  وج���م���ي���ع  �ال����ش���ت���خ���ب���ار�ت 
�ملتعددة  و�الأج�����ه�����زة  �حل���ك���وم���ي���ة 
�جلن�شي�ات ومتتل�ك �لكلي�ات جميع�ا 
وقدر�ته�ا  وث��ق��اف��ت��ه�����ا  ت��اري��خ��ه�����ا 
�لفري�دة �خلا�شة به�ا ولكنه�ا كانت 
1976. وب�شاأن  م�شتقل�ة قب�ل عام 
..�أو�شح  ور�شالتها  �جلامعة  روؤي��ة 
�لوطني  �ل��دف�����اع  ج��ام��ع�����ة  رئ�����ي�����س 
كموؤ�ش�ش�ة  �جلامعة  �أن  �الأمريكية 
تت�ش�ور ثم تبتك�ر ثم تبذل بالفع�ل 
تعزيز  ل�����ش��م��ان  ح��ث��ي��ث��ة  ج���ه�������ود� 
�ل�شالم وتتمث�ل ر�شالته�ا ف�ي �إيج�اد 
��شتقر�ر�  �أكث�ر  دولي�ة  �أمنية  بيئة 
و���ش��الم�����ا ل��ك��ي ي��ع��ي�����س �ل���ن���ا����س يف 
�أحالمه�م  لتحقيق  وي�شعو�  �شالم 
�القت�شادي  و�ل���رخ���اء  �لتعلي�م  يف 
�أننا  م�شيفا   .. و�الأم�ن  و�ل�شالم�ة 
�لتعلي�م  خ�����الل  م���ن  ذل�����ك  ن��ف��ع�����ل 
�إىل  ياأت�ون  �لذي�ن  �لطالب  تعليم 
وتطويره�م  ل��ه��م  و�الإي���ح�������اء  ه��ن��ا 
�لتعليم  عل�ى  حت��دي�����د�  ن��رك��ز  �إن��ن��ا 
�ل�ذي  �مل�شت�رك  �ملهن�ي  �لع�شك�ري 
لتعليم  ج��د�  معقد�  جم��اال  يعترب 
وتدري�ب �لقادة فيه كم�ا نركز عل�ى 
يتمتع�ون  �ل��ذي��ن  �ل��ق�����ادة  ت��ط��وي�����ر 
يف  و�ملب�دع  �لناقد  �لتفكي�ر  بق�درة 

على  �حلكومي  �لقطاع  يف  �لعاملة 
�ل�شعيدين �الحتادي و�ملحلي.

ورحب �شعادة حممد �جلرمن لدى 
�الإد�رة  م��ب��ن��ى  يف  �مل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع 
باهتمام  ب��دب��ي  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ع��ام��ة 
للكهرباء  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  وث��ق��ة 
و�ملاء مبنظومة �خلدمات �ملتكاملة 
�الإمار�ت،  مو��شالت  تقدمها  �لتي 
م�����وؤك�����د�ً ح����ر�����س �مل���وؤ����ش�������ش���ة على 
�لر�شيدة على  �لقيادة  تطبيق روؤى 
�حلكومية  �خلدمات  تكامل  �شعيد 
تقدميها  ب���اأ����ش���ال���ي���ب  و�الرت������ق������اء 
�ملن�شودة،  �مل�����ش��ت��وي��ات  �أف�����ش��ل  وف���ق 
بني  و�لفاعل  �الإيجابي  و�لتن�شيق 
�لقطاعني  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 

�الحتادي و�ملحلي.
بني  �مل�������ش���رتك  �ل�����ش��ع��ي  �إن  وق������ال 
لتحقيق  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�الإم��������ار�ت  دول������ة  وروؤى  �أه��������د�ف 
يتطلب  �حل����ك����وم����ة،  وت����وج����ه����ات 
يف  و�ل��ت��و�ف��ق  �لتن�شيق  م��ن  �مل��زي��د 
�الإ�شرت�تيجيات و�خلطط بني هذه 
�الإم���ار�ت من  ت�شبح  لكي  �جلهات، 

�أف�شل دول �لعامل يف عام 2012م 
.

و�أ�شار �جلرمن �إىل �أن دولة �الإمار�ت 
من  ع��امل��ي��اً  قيا�شياً  �إجن�����از�ً  حققت 
�أجمع  �لعامل  دول  ت�شدرها  خ��الل 
للتناف�شية  �ل�����ش��ن��وي  �ل���ك���ت���اب  يف 
وذل����ك يف  2013م  ل��ع��ام  �ل��ع��امل��ي��ة 
م��وؤ���ش��ر �ل���ك���ف���اءة �حل��ك��وم��ي��ة، ويف 
جماالت �أخرى كالتناف�شية و�الأد�ء 
و�لرت�بط  و�ل��ق��ي��م  �الق���ت�������ش���ادي، 
و�لتوظيف  و�ل�����ش��ل��وك،  �ملجتمعي 
وكفاءتها،  �الأع����م����ال  ومم���ار����ش���ات 
و�الق���ت�������ش���اد �مل���ح���ل���ي، وم���وؤ����ش���ر�ت 
�لقفزة  ه���ذه  �أن  م��و���ش��ح��اً  �أخ����رى، 
يو�زيها  �أن  ب��د  ال  للدولة  �لنوعية 
�حلكومية  ملوؤ�ش�شاتنا  مماثل  جناح 
و�لتعاون فيما  �لتن�شيق  من خالل 
�مل�شرتكة،  �ملبادر�ت  و�إط��الق  بينها، 

وتطوير خدماتها �حلكومية.
�لتي  ب���������االأدو�ر  و�أث����ن����ى �جل���رم���ن 
ت�����ش��ط��ل��ع ب��ه��ا �ل��ه��ي��ئ��ة �الحت���ادي���ة 
ل��ل��ك��ه��رب��اء و�مل����اء يف ت��ط��وي��ر قطاع 
�ل������دول������ة،  يف  و�مل�������ي�������اه  �ل�����ط�����اق�����ة 

�لتغي�ر وتتمث�ل  �أمنية �شريعة  بيئة 
روؤي��ت��ن�����ا ف�����ي �أن ن��ك��ون �الأف�����ش��ل يف 
�مل�شرتك  �لتعلي�م  جمال  يف  �لعامل 

وتطوير �لق�ادة.
مهمة  يف  �جل���ام���ع���ة  دور  وح������ول 
يقومون  �ل����ذي����ن  �ل����ق����ادة  �إع��������د�د 
و�الإ�شرت�تيجيات  �خل��ط��ط  بر�شم 
�لعليا للواليات �ملتحدة �الأمريكية 
�لركن  �ل���ل���و�ء  �أو����ش���ح   .. وروؤي��ت��ه��ا 
�الأف����ك����ار  �أن  م����ارت����ن   . ف  ج���ري���ج 
جمتمعة هي منه�اج �شام�ل وو��ش�ع 
�لتعاون مب�شارك�ة عدد  وقائم على 
و�ملفكري�ن  �ملحا�شري�ن  م��ن  كبري 
و�ملمار�شي�ن الإعطاء �لطلب�ة خرب�ت 
وين�شب  متعمق�ة  ولكنه�ا  متنوع�ة 
�لقومي  �الأم�������ن  ع��ل�����ى  �ل���رتك���ي���ز 
�أن حتظ�ى  الأن��ه ال ميكن  و�لدول�ي 
�أم�ة باالأمن مبفردها .. فما يحدث 
يف دولة يوؤث�ر على بقية �لدول على 
من  ك��ل  و�شي�شب�ح  �ل��ك��وك�����ب  ه�����ذ� 
ي��ت��خ��رج خ��ب��ري� مم��ار���ش��ا يف �الأمن 
�أن �أه��م �أم��ر ه��و ق�وة �أف��ك��ارن��ا فهي 
�شالحنا يف جامع�ة �لدف�اع �لوطني. 
وحول �أبرز �لتطور�ت �لعلمية �لتي 
�لوطني  �ل��دف��اع  ج��ام��ع��ة  �شهدتها 
خ��الل ف��رتة �إد�رت���ه وم��ا ه��ي ن�شبة 
فيها من خارج  �لد�ر�شني  �لطالب 
�ل����والي����ات �مل���ت���ح���دة �الأم���ريك���ي���ة.. 
�أ�����ش����ار �مل���������ش����وؤول �الأم�����ريك�����ي �إىل 
�لتكنولوج�ي  �ل�شعي�د  ع��ل��ى  �أن����ه 
�لرب�مج  م�ن  ع�����دد  بتطوي�ر  قمنا 
وت�ش�م  متنوعة  وه���ي  �الإب��د�ع��ي�����ة 
�أي�شا  �لد�خلي  �لتعليم  م��ن  نوع�ا 
وقد مت تطعي�م �ملد�ر�س �لتقليدي�ة 
�لتكنولوج�ي  �لتعليم  م��ن  ب�����ش��يء 
�ملتط�ور حي�ث يتم ��شتخد�م �لتعلم 
ونحن  �ملختل�ط  و�لتعل�م  بعد  ع��ن 
�لتقليدي  �ل��ت��ع��ل��ي�����م  ب����ني  جن���م���ع 
و�لتعليم �الإلكرتون�ي عن بعد..�أم�ا 

�الآن فلدين�ا 118 طالب�ا مقيما من 
�خلم��س.. كلياتنا  عب�ر  دول�ة   66

هنا  ن��ف��ع��ل�����ه  م���ا  ك���ل  �أ����ش���ف���ت  و�إذ� 
�ل�شهاد�ت  لنيل  �لتدريبية  دور�تنا 
يقدمها  �لتي  �لبحثي�ة  و�ل�����دور�ت 
�الإ�شرت�تيجي�ة  �ل��در����ش�����ات  مرك�ز 
فاإن  �آ�شيا  وج��ن��وب  �الأدن���ى  لل�ش�رق 
نحو  و�إن  كثي�ر�  ذل��ك  يفوق  �لع�دد 
�ألف  �أ�ش�ل  200 طال�ب دول�ي م�ن 
يف   20 ن�شبة  يقارب  ما  �أي  طال�ب 

�ملائة هم �شركاء دولي�ون.
ت�شكيل  م����الم����ح  �أب���������رز  وب���������ش����اأن 
�لوطني  �ل���دف���اع  ج��ام��ع��ة  جم��ل�����س 
و�لدرجات  �خت�شا�شاته  ه��ي  وم��ا 
�جلامعة  �ل��ت��ي مت��ن��ح��ه��ا  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
تخرجهم  بعد  �ل��د�ر���ش��ني  للطلبة 
.. قال �إن لدينا عدد� من �الأجه�زة 
منها  �ملختلفة  �الإد�ري�����ة  و�ملجال�س 
�لعمي�د  وجمل��س  �لبحوث  جمل��س 
للبحوث  وجم���ل�������س  �الأك����ادمي���������ي 
�ال�شت�ش�اري  و�مل��ج��ل�����س  �جلامعي�ة 
�لهيئ�ات  من  ع�دد  وهناك  للكليات 
وتدير  �ل���ت���ي جت��ت��م��ع  و�مل��ج��ال��������س 
وت���وج���ه ل�����ش��م��ان ح�����ش��ول��ن��ا على 
يتعل�ق  ف���ي���م���ا  �الأف����ك���������ار  �أف�������ش�������ل 
مبختل�ف جو�ن�ب �حلي�اة �جلامعي�ة 
�ملدي�ر  �أم��ام  م�شوؤولة  جميع�ا  وه��ي 
ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل�����ق ب���ك���اف���ة �ل�������ش�������وؤون 
�لبحوث  مدير  و�أم�����ام  �الأكادميي�ة 
�لبحثية  ب���االأم�������ور  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م�����ا 
ورئي��س �الأرك�ان فيما يتعلق باأمور 
�أما   .. �ل��ت��ح��ت��ي�����ة  و�ل��ب��ن�����ى  �مل�������و�رد 
�لكب�رى  �ل��ق�����ر�ر�ت  �إل�����ى  بالن�شب�ة 
م�شت�وى  ع���ل���ى  ن��ت��خ��ذه�����ا  �ل�������ت���ي 
�لرئي�س  �إل�ى  عائ�دة  فهي  �جلامعة 
نوع�ان  ولدين�ا  فيها  قر�ر  الإ�ش�د�ر 
ماج�شتي�ر  �ملاج�شتي�ر:  درج�ات  من 
و�الإ�شرت�تيجية  �الأم�����ن  يف  �آد�ب 

وع�دة درجات ماج�شتري عل�وم. 

توليد  يف  �مل��ت��ح��ق��ق��ة  و�إجن����از�ت����ه����ا 
�ملياه  و�إن���ت���اج  �لكهربائية  �ل��ط��اق��ة 
ل�شد �الحتياج �ملتز�يد بكفاءة عالية 

وباأقل تكلفة ممكنة.
م��ن ج��ان��ب��ه، �أب����دى ���ش��ع��ادة حممد 
حم��م��د ���ش��ال��ح م��دي��ر ع���ام �لهيئة 
ترحيبه  و�مل��اء  للكهرباء  �الحتادية 
�لتي  �مل�����ذك�����رة  ب���ت���وق���ي���ع  �ل���ك���ب���ري 
يف  �لتبادل  م�شاحات  لتو�شع  متهد 
�مل�شرتكة  و�الإم��ك��ان��ي��ات  �خل����رب�ت 
ب����ني �ل����ط����رف����ني، ومب�����ا ي�����ش��ه��م يف 
�ملقدمة  خدماتهما  ج���ودة  تطوير 
ل��ل��ج��م��ه��ور، و�إط��������الق �مل����زي����د من 
�لطرفني،  ب��ني  �مل�شرتكة  �مل�شاريع 
ال �شيما يف ظل توفر فر�س تعاون 

متنوعة وعديدة.
�أن �لتميز مل ي�شبح   و�أكد �شعادته 
�حلكومية،  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  خ����ي����ار�ً 
ب��ل ب���ات و�ج���ب���اً ال ب��د م��ن ت�شخري 
و�الأوقات  و�الإمكانات  �ل�شبل  كافة 
�لعمليات  ك����اف����ة  يف  ل���ت���ط���ب���ي���ق���ه 
و�خلدمات  و�الأن�شطة  و�الإج��ر�ء�ت 

�لتي تقدمها �ملوؤ�ش�شات.
و�أ�شاد حممد �شالح بتنوع منظومة 
خدمات �لنقل و�لتاأجري و�ل�شيانة 
مو��شالت  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ف��ن��ي��ة 
�الإم�����ار�ت، و�ل��ت��ي ت��ق��وم ب���دور مهم 
من  �حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  دع��م  يف 
�مل�شاندة  �خل���دم���ات  ت��وف��ري  خ���الل 
الأد�ء  ي�شهل من تفرغها  لها، ومبا 
�لرئي�شية،  و�أن�����ش��ط��ت��ه��ا  م��ه��ام��ه��ا 
بنود  تنفيذ  ����ش���رورة  ع��ل��ى  م���وؤك���د�ً 
وفقر�ت �ملذكرة، من خالل ت�شكيل 
فريق م�شرتك بني �لطرفني بهدف 

�لتن�شيق و�ملتابعة بهذ� �ل�شاأن.

جميعا من �خلدمات و�لفحو�شات 
�ملقدمة �ليهم.

و�و�شحت �مل �خلاطرى م�شئولة 
مب�شت�شفى  �ل���ع���ام���ة  �ل����ع����الق����ات 
�لفعالية  تنظيم  ب���ان  �هلل،  ع��ب��ي��د 
ت��ات��ي م��ن روؤي����ة و���ش��ي��ا���ش��ة وتوجه 
�ل���دول���ة ، م��ن ح��ي��ث �ل��ت��ع��اون بني 
و�الحتادية  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
 ، �ل�شحة  وز�رة  ور���ش��ال��ة  ول��روؤي��ة 
�ف�شل  �ىل  للو�شول  �ل�شعي  حيث 

�خلدمات �ملقدمة وتوعية �ملجتمع 
�لتو�شع  �ىل  ب��اال���ش��اف��ة  �ل�شحية 
�ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  �ىل  و�ل���و����ش���ول 

�الخري.
��شتملت  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  �إن  وت�����ش��ي��ف 
�ل����دم ون�شبة  ق��ي��ا���س ���ش��غ��ط  ع��ل��ى 
ن�شبة  وق��ي��ا���س  باجل�شم  �ل�����ش��ك��ري 
وقد  �الإن�����ش��ان  بج�شم  �ل��ن��ي��ك��وت��ني 
بد�أت �الحتفالية فى متام �ل�شاعة 
حتى  و��شتمرت  �شباحاً  �لتا�شعة 

باالإ�شافة  ظ��ه��ر�ً،  �لثانية  �ل�شاعة 
�جلمهور  و�ر������ش�����اد  ت���وع���ي���ة  �ىل 
مب����خ����اط����ر �ل����ت����دخ����ني وت����ق����دمي 

�لن�شائح و�لتوعية �ملنا�شبة لهم.
كما مت تكرمي مدير مكتب �لعمل 
ونائبه ، من قبل منظمني �لفعالية 
و�تاحتهم  ل���ت���ع���اون���ه���م  وذل�������ك   ،
�ل����ف����ر�����ش����ة ل����ت����ق����دمي �خل����دم����ات 
للموظفني  و�الإر�شادية  �الن�شانية 

فى �ماكن عملهم.

وم�شريتها �لعامرة.
و�أ�شاف نحن نفخر بهذه �جلامعة 
ف��ف��ي �شنة  وت���اري���خ���ه���ا وت���ط���وره���ا 
�الر�دة  ���ش��درت  م��ي��الدي��ة   2000
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شامية 
حمد بن حممد �ل�شرقي باإن�شاء مقر 
�جلامعة يف �لفجرية كاأول موؤ�ش�شة 
حيث  بالفجرية  خا�شة  عال  تعليم 
ب��ع��ده��ا �يل ج��ام��ع��ة ت�شم  ت��ط��ورت 
�ليوم ت�شع كليات كبرية متنح درجة 
ملا  �ملهني  و�ل��دب��ل��وم  �لبكالوريو�س 

�كرث  وحتت�شن  �لبكالوريو�س  بعد 
من 2000 طالب وطالبة ورفدت 
�����ش����وق �ل���ع���م���ل و�مل���ج���ت���م���ع خ���الل 
م�شريتها باكرث من 4200 خريج 
رئي�س  ن���ائ���ب  و�أع���ل���ن   . وخ��ري��ج��ة 
عن  �حلفل  خ��الل  عجمان  جامعه 
نية �جلامعة تاأ�شي�س �شندوق ثامر 
بجامعة  �لتعليمي  للتكافل  �شلمان 
�ملع�شرين  �لطلبة  مل�شاعدة  عجمان 
من �ملنت�شبني للجامعة. من جانبه 
تقدم �خلريجون بال�شكر و�لعرفان 

�ل�����ش��ي��خ حمد  �ل�����ش��م��و  �إىل ���ش��اح��ب 
�ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن 
دعمه  على  �لفجرية  حاكم  �الأعلى 
�مل��ت��و����ش��ل ل��ل��ج��ام��ع��ة و�إ���ش��ه��ام��ه يف 

تطوير �لتعليم.
�شاحب  وزع  �حل���ف���ل  ن���ه���اي���ة  ويف 
�ل�شهاد�ت  �لفجرية  ح��اك��م  �ل�شمو 
نائب  ق��دم  كما   .. �خلريجني  على 
�شبكة جامعة عجمان هدية  رئي�س 
تذكارية ل�شموه وهدية مماثلة �يل 

�شمو ويل عهد �لفجرية.

مكتوم بن حمد بن حممد �ل�شرقي 
ومعايل �شعيد بن حممد �لرقباين 
�ل�شمو  ل�شاحب  �خلا�س  �مل�شت�شار 
�لزحمي  و����ش���امل  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م 

�لعهد  ويل  ���ش��م��و  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
ومديرو �لدو�ئر �ملحلية و�الحتادية 
بالفجرية وكبار �مل�شوؤولني و�أع�شاء 
هيئة �لتدري�س يف �جلامعة و�أولياء 

�الأمور. وتقدم �أ�شامة �شعيد �شلمان 
نائب رئي�س جامعة عجمان با�شمي 
�آيات �ل�شكر و�لعرفان ملقام �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

العمل والعمال ي�سارك م�ست�سفى عبيد اهلل بفعاليات اليوم العاملى ملكافحة التدخن

رئي�س جامعة الدفاع االأمريكية يوؤكد اأهمية تاأ�سي�س كلية الدفاع الوطني يف الدولة
مذكرة تفاهم بن موا�سلت االإمارات و الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء

مبنا�شبة �ليوم �لعاملي لالأطفال 

اقت�سادية راأ�س اخليمة ت�سلط ال�سوء على جرائم االطفال 
•• راأ�س اخليمة الفجر 

نظمت �أم�س د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف ر�أ�س �خليمة بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
�لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة  توعوية  حما�شرة  و�الأط��ف��ال،  �لن�شاء  لرعاية  دبي 
لالأطفال �الأبرياء �شحايا �العتد�ء�ت يف م�شرح غرفة جتارة و �شناعة ر�أ�س 
�خليمة. جاءت �ملحا�شرة حتت عنو�ن وقاية �الأطفال من جر�ئم �لتحر�س 
�ل�شائكة  �ملو�شوعات  �أحد  على  �ل�شوء  لت�شلط  �جل�شدي  و�لعنف  �جلن�شي 
�مل�شتجدة يف �ملجتمع، و �لتي فر�شت نف�شها على و�قعنا، مبا ي�شتلزم وقفة 
بها  يت�شل  ما  وكل  �الأ�شرة  �أور�ق  ترتيب  الإع��ادة  �ملعنية  و�جلهات  �ملجتمع 
�ت�شاال مبا�شر� وغري مبا�شر، و�إعد�د �لعدة حلماية فلذ�ت �الأكباد من ذلك 

�خلطر. 
�لنف�شية  �خلدمات  مدير   – �أرجمند  فكرية  �لدكتورة  �ملحا�شرة  وقدمت 
�لتي  �الإ���ش��اءة  �أن���و�ع  فيها  وتناولت  �ملوؤ�ش�شة.  يف  و�لتاأهيل  �لرعاية  ب���اإد�رة 

و  �للفظية  و  �لعاطفية  و  �جل�شدية  �الإ���ش��اءة  و هي  �الأط��ف��ال  لها  يتعر�س 
�جلن�شية و �أخري�ً �الإهمال من قبل �لو�لدين و �شرحت دور �ملوؤ�ش�شة يف دعم 

�شحايا �لعنف �ال�شري و مد يد �لعون لهم.
قالت �أمل �إ�شماعيل - رئي�شة فريق �الأمن و�ل�شالمة يف �لد�ئرة - �إن هذه 
�ملحا�شرة �ملرثية فتحت �لعقول على �لعديد من �لق�شايا �لتي قد تخفى 
على كثري من �أولياء �الأمور، و هي تاأتي �شمن برنامج فعاليات فريق �الأمن 
و �ل�شالمة خالل عام 2013، �لذي يركز على �لق�شايا �لتي تتز�من مع 

�ملنا�شبات �ملحلية و �لدولية كل عام.
 – �ملوؤ�ش�شي  �الت�����ش��ال  – مدير مكتب  �ل��زع��اب��ي  م��رمي  �أك���دت  م��ن جهتها 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية �لتي تلقى على عاتق  تاأتي �شمن  باأن هذه �ملحا�شرة 
يف  �ملجتمع  ت�شارك  �أن  حكومية  كموؤ�ش�شة  عليها  يتوجب  ك��ون��ه  �ل��د�ئ��رة 
�آمن يف �شبيل  ق�شاياه للو�شول ملجتمع �شليم و للمحافظة عليه �شحي و 

تقدمي خدمات متكاملة على �أعلى م�شتوى من �جلودة و�لتميز
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العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2013/497 جتاري جزئي  

بتاريخ  �ن��ه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  عبد�لعربي   �بر�هيم  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�ملو�فق 2013/5/27م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�عاله ل�شالح /رجاي عبد�لرز�ق حيدره ح�شني بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره 5.400 درهم  بالز�م �ملدعى عليه بان  �حل�شوري: 
ما عد�  وبرف�س  بامل�شروفات  كذلك  و�لز�مه  دره��م(  و�ربعمائة  �الف  )خم�شة 
 2013/6/4 �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  .���ش��در  طلبات   م��ن  ذل��ك 
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� 

�مل�شتند.  
القا�شي/علي را�شد احل�شاين         
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية  الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
اعالن احلكم يف الدعوى رقم 2013/29 جتاري جزئي-  بني يا�س 

�لعامة  وميثلها بخت  للنقليات  �ملحكوم عليه/ موؤ�ش�شة مون اليت  �ىل 
�هلل- �المار�ت �لعنو�ن: بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/5/27م 
قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح 
�الم���ار�ت  ز�ر-  ح�شني  ب�شارت  بوكالة  �لعامة  للنقليات  �الحت���اد  /ق���وة 
بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل: 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  31220 درهما و�لزمتها بر�شوم و م�شاريف 

�لدعوى. .�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/6/2  
امل�شت�شار/ مبخوت �شامل الرا�شدي
قا�شي حمكمة بني يا�س البتدائية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
حمكمة بني يا�س          

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
اعالن احلكم يف الدعوى رقم 2013/13 جتاري جزئي-  بني يا�س 

�ىل �ملحكوم عليه/ حممد �حمد مر�شي ح�شني  -م�شر  �لعنو�ن: 
عليك  قد حكمت  2013/5/27م  �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر 
�ع��اله ل�شالح /حممد  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  ه��ذه �حلكمة يف 
�ملحكمة  حكمت  بالتايل:  م�شر  خ�شري-  حممود  حممد  حممود 
مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي  مبلغ 4900 درهم 
وختم  بتوقيعي  �شدر  �ل��دع��وى..  وم�شاريف  بر�شوم  �ل��ز�م��ه  م��ع 

�ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/6/3  
امل�شت�شار/ مبخوت �شامل الرا�شدي
قا�شي حمكمة بني يا�س البتدائية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
حمكمة بني يا�س          

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/85  جت كل - م ر- ب-اأظ

�لفلبني  مدعي عليه: مارجوري  �ريو كومبو �جلن�شية:  بيليز   مدعي/ليز� 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لفلبني  �جلن�شية:  ماكارون�شيو  كا�شاملري 
ماكارون�شيو  كا�شاملري  مارجوري  �عالنه/  �ملطلوب  درهم    109670 وقدرها 
�جلن�شية: �لفلبني عنو�نه: بالن�شر)تعجيل من �لوقف( حيث �ن �ملدعي �قام 
 2013/6/10 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�مام  م�شاًء   6.00 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/199 ت  عام -م ر- ت-اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  عبد�حلميد  مياه  تيبو  �لتنفيذ/  طالب 
عبد�هلل  فريد  �عالنه:حمدي  �ملطلوب  م�شر   �جلن�شية:  عبد�هلل  فريد  حمدي 
تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  م�شر    �جلن�شية: 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/826 مد جز- م ر -ب- �أظ وحدد 
لنظره يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/17 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف 
�لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي   باد�رة  �لد�ئرة �الوىل  �مام  باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
    قلم التنفيذ العام                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/536 جتاري كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1- بوليتك�شت للتجارة �لعامة �شركة منطقة حرة )ذ.م.م( ومتثلها 
�دميا   / �مل��دع��ى  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  ف��رز�دن��ي��ا جمهول حم��ل  �بر�هيم  �ل�شيدة/ ميرت� 
للنفط م م ح /وميثلها �ل�شيد/ وليد فتحي �شامل �لبي�شاين وميثله: هبه علي غلوم 
حممد باقر �هلي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
مببلغ )2.064.376 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
متام �ل�شد�د + تثبيت �المر على عري�شة رقم 2013/258 جتاري مبنع �ملدعي عليها 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ملحكمة  خز�نة  ل��دى  �شفرها  ج��و�ز  على  و�حلجز  �ل�شفر  من 
و�التعاب.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/11 �ل�شاعة 9.30 بالقاعة 
ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .  
 ق�شم الق�شايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/674 جتاري كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1-بيكون �شينغ - �س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعى / م�شرف �بوظبي �ال�شالمي- �شركة م�شاهمة عامة وميثله: حممود  
حجاج  عزب �بوجريدة  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليه مببلغ )356.135.55 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
�ل�شد�د.    �لتاريخ  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
بالقاعة   9.30 �ل�شاعة   2013/7/1 �مل��و�ف��ق  �الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2.E.21
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�شم الق�شايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1066 عقاري كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1-مو�شى ��شماعيل   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعى / ثريا قا�شم    قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها ��شليا �ملطالبة ب�شحة ونفاذ �التفاقية �ملوؤرخة 2012/9/17 �ملربمة 
�ملدعية من  �مللكية لتتمكن  �شند  بت�شليم  �ملدعي عليهما  و�ل��ز�م  �ملدعية و�ملدعي عليه �الول  بني 
�ل�شر�ء  ثمن  �ملبلغ من  باقي  ل�شد�د  �ملقر�س متهيد�  �لبنك  لدى  �لعقار  رهن  باجر�ء�ت  �ملبا�شر 
و�لز�مهما بنقل �مللكية ح�شب �التفاق �ىل ��شم �ملدعية و�حتياطيا يف حال  تبني ��شتحالة تنفيذ 
�جلز�ئي  �ل�شرط  ب�شد�د  و�حلكم  بالتز�مهما  عليهما   �ملدعي  الخ��الل  بف�شخ  �لق�شاء  �التفاقية 
�ملودع  �لتامني  �شيك  با�شرتد�د  �ملدعية  و�حقية  دره��م(  وق��دره )192000  ي�شدد� مبلغ  و�ن  �ملتفق 
لدى �ل�شيط �لعقاري و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني 
�ملو�فق 2013/6/10 �ل�شاعة 9.30 بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
�يام  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�شم الدعاوي العقارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2010/660 عقاري كلي                                     
�ملهريي       ثاين  عبيد  ثاين  �حمد   -2 �ش�شوينيجري  �لك�شاندير  /1-�ندريي�س  �ملدخل  �خل�شم  �ىل 
جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعى / حميد ر�شا حممد ر�شا عبد�حلميدي وميثله: يو�شف 
حممد ح�شن حممد �لبحر قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ ��شتمارة �حلجز 
بامارة  �ك��و�  مدينة  يف  �لكائنة   1 �شاندي  ذ�  م�شروع  من   14 �لطابق  ب�شان   2008/6/26 �مل��وؤرخ��ة 
عجمان و�عتبارها كان مل تكن و�لز�م �ملدعي عليهما �ال�شليني و�خل�شمني �ملدخليني بالت�شامن 
و�لتكافل فيما بينهم �ن يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )2086147 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د. �لز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن و�لتكافل بالر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/6/13 �ل�شاعة 9.30 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�شم الدعاوي العقارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/710 عقاري كلي                                     
 / �ملدعى  �ن  �القامة مبا  �للهي جمهول حمل  �مر  /1-مهدي  عليه  �ملدعى  �ىل 
فاالنتينا كرو�شكينا  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �تفاقية 
�لبيع �ملوؤرخة يف 2008/5/6 �خلا�شة بالوحدة �لعقارية رقم )209( و�لز�م �ملدعى 
�و منفردين مببلغ وقدره )187009.06  و�لتكافل جمتمعني  بالت�شامن  عليهما 
درهم( و�لفائديدة بو�قع 9% من تاريخ 2008/3/19 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم 
�ملو�فق 2013/6/9  لها جل�شة يوم �الحد  �ملحاماة.   وح��ددت  و�تعاب  و�مل�شاريف 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة   9.30 �ل�شاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�شم الدعاوي العقارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/88 جتاري جزئي                                      
�شي�شتي  جمهول حمل �القامة  �لدين  �ملدعى عليه /1-خاجه معني  �ىل 
مبا �ن �ملدعى / �شركة �لبحري و�ملزروعي �لتجارية وميثله: �حمد �شيف 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �ملطرو�شي  قد  �شامل  ماجد بن 
با�شد�ر �المر بالز�م �ملدعى عليهما ب�شد�د مبلغ  319259 درهم و�لر�شوم 
و�مل�شاريف .   وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/24 �ل�شاعة 
8.30 بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �القل . 
 ق�شم الق�شايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/179 جتاري جزئي                                      
�ىل �ملدعى عليه /1- فار�ند�ين فينود كومار �شيامالل  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعى / بنك �م �لقيوين �لوطني ) �س م ع ( قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )30035.01 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �التفاقية 2.49% �شهريا من تاريخ �ال�شتحقاق �حلا�شل 
�ملو�فق  �الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.   �ل�شد�د  وحتى   2011/12/20 يف 
2013/7/1 �ل�شاعة 8.30 بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�ي��ام على �الق��ل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة  �جلل�شة بثالثة 

ح�شوري.
 ق�شم الق�شايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/61 جتاري جزئي                                      
�ىل �ملدعى عليه /1- ردولفوري�س موبال  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعى / 
بنك �م �لقيوين �لوطني ) �س م ع ( قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )37901.72 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�حلا�شل  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �شهريا   %2.49 �الت��ف��اق��ي��ة  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة 
�ملو�فق  �الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.   �ل�شد�د  وحتى   2011/12/20 يف 
2013/6/18 �ل�شاعة 8.30 بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�ي��ام على �الق��ل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة  �جلل�شة بثالثة 

ح�شوري.
 ق�شم الق�شايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      

  مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/100 تظلم  جتاري                                      
�ىل �ملتظلم �شده /1- الاليني بريير� تيوجن�شون   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملتظلم / بنك �م �لقيوين �لوطني ) �س م ع (  وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�شني 
قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �المر 
على عري�شة )جتاري( رقم 2013/252 و�لر�شوم و�مل�شاريف.   وحددت لها جل�شة 
فانت  لذ�   ch1.B.6 بالقاعة   11.00 �ل�شاعة   2013/6/10 �ملو�فق  �الثنني  يوم 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�س الق�شم                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/191 مدين جزئي                                       
�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة �شي 2 دي للدعاية و�العالن )�س.ذ.م.م( وميثلها 
ق��ان��ون��ا/ �ن���درو دي��ب �شينغ ج����ارو�ل  جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �ملدعى 
�لدعوى  �ق��ام عليك  م ع( قد  �ملتكاملة ) �س  �الم��ار�ت لالت�شاالت  / �شركة 
درهم(   77321.07( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
 2013/6/17 �مل��و�ف��ق  �الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.  �ل�شد�د  وحتى 
من  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة   8.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .  
 ق�شم الق�شايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/217 مدين كلي                                       
�ىل �ملدعى عليه /1- لندن بردج للتجارة �لعامة ذ.م.م وميثلها قانونا/ زهري 
خ��ان جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ى / �شركة �الم���ار�ت لالت�شاالت 
�ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: عبد�لعزيز عبد�هلل حممد عبد�هلل �حلمادي قد 
وقدره  عليه مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام 
)100113.92 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من 
تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
2013/6/17 �ل�شاعة 9.30 بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و م�شتند�ت  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  �و من ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .  
 ق�شم الق�شايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
              اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/609  جت جز- م ت- ب- اأظ

�كليم  �لدين  قي�س  ميثلها  �لبناء  مو�د  لتجارة  �لدين  قي�س  مدعي/�شركة 
دفع  �لدين  جنم  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �جلن�شية  بنغايل  مياه 
�هلل �جلن�شية: �ل�شود�ن مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 23550درهم  
بالن�شر  عنو�نه:  �ل�شود�ن  �جلن�شية:  �هلل  دفع  �لدين  جنم  �عالنه/  �ملطلوب 
�الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/6/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة     - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/5/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/722 ت  جتر -م ر- ت-اأظ(
طالب �لتنفيذ/ حممد نزير �هلل رخا  �جلن�شية: باك�شتان �ملنفذ �شده : 
مرت�شى �حمد نظري �جلن�شية: باك�شتان �ملطلوب �عالنه: مرت�شى �حمد 
�لتنفيذ تقدم  �ن طالب  بالن�شر مبا  باك�شتان   عنو�نه:  نظري �جلن�شية: 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/415 جت جز- م 
ت- ب- �أظ   وحدد لنظره يوم �الثنني �ملو�فق 2013/7/15 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ-

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

      القلم التجاري                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     

  يف الدعوى رقم 2013/663
�ملدعى: بنك �خلليج �الول �ملدعى عليه: �رون بادمانابهان �ن  بادمانابهان �ملطلوب 
�عالنه: �رون بادمانابهان �ن  بادمانابهان  عنو�نه �ملطلوب �عالنه: �ل�شكن �بوظبي 
�خلالدية بناية معامالت  �شقة رقم )701( بالقرب من حمطة �دنوك هاتف متحرك 
�البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  حكم  مبوجب    0509546555 ورقم   0508155656 رقم 
مطالبة   : ومو�شوعه   2013/5/20 يف  �ل�شادر  �لثانية(  �لكلية  �لتجارية  )�لد�ئرة 
نعلمكم بطريق  فاننا  لذ�  �عاله  �ملبني  بالعنو�ن  ي�شتدل عليكم  �نه مل  مالية وحيث 
�ملو�فق 2013/6/9 ويف  �مام �خلبري يوم �الحد  �لن�شر باجلريدة ب�شرورة �حل�شور  
متام �ل�شاعة 11 �شباحا بالعنو�ن �لتايل: مبكتب وكيل �ملدعي: �ملحامي علي حبيب 
�لطابق  �لزبارة(  )برج  للتاأمني  �بوظبي  �شركة  بناية  �ل�شالم  �شارع  وم�شاركوه- 
�خلام�س مكتب رقم 501و 504. علما بانه يف حالة عدم ح�شوركم �و �لوكيل �ملعتمد 

ف�شوف ن�شتمر يف �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية لذلك .

اخلبري املنتدب/احمد ابراهيم احمد عبداهلل    

اعالن اجتماع خربة

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
 اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/1666 ح  نف�س- م ر-ب- اأظ

�ىل �ملدعى عليه/ �شلطان بن حمد بن �شامل �لبلو�شي- �المار�ت �جلن�شية �لعنو�ن: 
بالن�شر. نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق  3/ يونيو 2013 قد حكمت �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله مبثابة �حل�شوري ل�شالح �شيخة مبارك حممد �لبلو�شي- مبا يلي: بقبول تدخل 
�خل�شمة  �ملتدخلة �شيخة مبارك حممد �لبلو�شي 2- ب�شلب والية �ملدعى عليه �شلطان 
بن حمد بن �شامل �لبلو�شي على �والده �لق�شر ) فاطمة، علي ، حمد ، نوره( ويعهد 
ب�شوؤون �لق�شر �ىل و�لدتهم �خل�شمة �ملتدخلة �شيخة مبارك حممد �لبلو�شي- وذلك 
بتمكينها من �تخاذ كافة �جر�ء�ت  ��شتخر�ج �الور�ق �لثبوتية لهم و�ال�شر�ف عليهم 
وحفظهم وتعليمهم وتوجيه حياتهم و�نهاء كافة معامالته �مام �جلهات �حلكومية 
وغري �حلكومية. 3- بالز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف حكما قابال لال�شتئناف 

خالل �الجل �ملقرر قانونا  . �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/6/4م.
حمد م�شبح الكتبي
                                                                              قا�شي حمكمة ابوظبي البتدائية 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/3364 

تاريخ  يف  �ن��ه  نعلمكم  بالن�شر   �ل��ع��ن��و�ن:  ذ.م.م  �ل��ع��ق��ار�ت  الد�رة  �مل��ب��دع��ون  روي��ة  عليها:  �ملحكوم 
2013/5/12 قد حكمت عليكم جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية/ �بوظبي حكما مبثابة �حل�شوري 
�ملدعى  باخالء  �لعقارية.  �الول  �خلليج  �شركة   : له  �ملحكوم  ل�شالح  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف 
عليها من �لعني �ملوؤجرة �لو�رد عنو�نها ب�شدر �شحيفة �لدعوى وبعقد �اليجار وت�شليمها باحلالة 
�ل�شو�غل و�ال�شخا�س، وبالز�مها ب�شد�د مبلغ  �لتعاقد للمدعية خالية من  �لتي كانت عليه وقت 
�ل�شنة  عن  �شرف  دون  �ملرتدين  �ل�شيكني  مبوجب  �مل�شتحقة  �الج��رة  قيمة   ) دره��م   79.200.00(
�اليجارية �ملا�شية، وبالز�مها �ي�شا ب�شد�د �لقيمة �اليجارية �مل�شتحقة بو�قع )79.200.00 درهم( 
بو�قع )5%( حتى  �ل�شنوية  �لزيادة  �لعقد وهو )2012/7/19( مع  �نتهاء  تاريخ  �بتد�ء من  �شنويا 
تاريخ �الخالء و�لت�شليم �لفعلي للعني �ملوؤجرة باال�شافة �ىل فائدة قانونية بو�قع )6%( من �ملبلغ  
�ملحكوم على �ن ال تتجاوز ��شل �لدين، مع �لز�مها بتقدمي بر�ءة ذمة عن ��شتهالك �ملاء و�لكهرباء 
، مع �لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما قابال لال�شتئناف خالل 

)15يوما( �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيع وختم �للجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
    اعالن حكم يف الدعوى 2013/956 

 2013/4/29 تاريخ  يف  �ن��ه  نعلمكم  بالن�شر   �لعنو�ن:  للمقاوالت    �ل�شرح  �شركة  عليه:  �ملحكوم 
�لدعوى  �بوظبي حكما مبثابة �حل�شوري يف  �ملنازعات �اليجارية/  قد حكمت عليكم جلنة ف�س 

�ملذكورة �عاله ل�شالح �ملحكوم له : �شركة بالز� كري للعقار�ت و�ملقاوالت �لعامة ذ.م م  .
للمدعية  وت�شليمها  و�لعقد  بال�شحيفة  �ملبينة  �ل��ن��ز�ع  ع��ني  ب��اخ��الء  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �وال:   

ب�شفتها. 
ثانيا: �لز�م �ملدعى عليها �ن توؤدي للمدعية ب�شفتها �لقيمة �اليجارية للعني مو�شوع �لنز�ع وفقا 
�لفرتة من  2013/1/10 وحتى  �شنويا عن  دره��م  وقدرها 35.000  �اليجار  بعقد  �ملحددة  للقيمة 

�الخالء �لتام وزيادتها �لقانونية بو�قع 5% �شنويا. 
ثالثا: �لز�م �ملدعى عليها بتقدمي �شهادة بر�ءة ذمة عن فو�تري �ملاء و�لكهرباء و�لهاتف و�النرتنت 

لعني �لنز�ع حتى تاريخ �لت�شليم. 
ر�بعا: �لز�م �ملدعى عليها بامل�شاريف.  حكما قابال لال�شتئناف خالل )15يوما( �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيع وختم �للجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
    اعالن حكم يف الدعوى 2013/916 

بوتهوفوتهيل  �ل��دي��ن  �شم�س  كالوجنال  قانونا،  وميثلها  �ل��رثي��ا  بقالة  عليه:  �ملحكوم 
�لعنو�ن: بالن�شر      �لعنو�ن: بالن�شر  نعلمكم �نه يف تاريخ 2013/4/20 قد حكمت عليكم 
�ملذكورة  �بوظبي حكما مبثابة �حل�شوري يف �لدعوى  �ملنازعات �اليجارية/  جلنة ف�س 
�عاله ل�شالح �ملحكوم له : �شركة عبد�هلل حممد ح�شن الد�رة �لعقار�ت -بالز�م �ملدعى 
عليها باخالء عني �لنز�ع �ملبينة بال�شحيفة وعقد �اليجار �ملوؤرخ 2011/10/27 وت�شليمها 
للمدعية  خالية من �ل�شو�غل، وبالز�مها باالجرة �مل�شتحقة عليها  من تاريخ 2012/10/8 
وحتى تاريخ �الخالء بو�قع �لقيمة �اليجارية )�ثنان وثالثون �لف  وثالثمائة و�ثنان 
وت�شعون درهم( �شنويا و�لزيادة �لقانونية بو�قع 5% �شنويا عن ذلك �ملدة، وبتقدمي بر�ءة 
�لفعلي،  �لت�شليم  تاريخ  حتى  �ل��ن��ز�ع  بعني  �خلا�س  و�لكهرباء  �مل��اء  ��شتهالك  عن  ذم��ة 
)15يوما(  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  و�مل�شروفات.  �لر�شوم  عليها  �ملدعى  و�لزمت 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيع وختم �للجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
    اعالن حكم يف الدعوى 2013/458 

بالن�شر       �ل��ع��ن��و�ن:  ل��ل��ع��ق��ار�ت   �ل��زع��اب��ي  �شيف  حميد  موؤ�ش�شة  عليها:  �مل��ح��ك��وم 
�لعنو�ن: بالن�شر  نعلمكم �نه يف تاريخ 2013/5/15 قد حكمت عليكم جلنة ف�س 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف  �حل�����ش��وري  �بوظبي حكما مبثابة  �الي��ج��اري��ة/  �مل��ن��ازع��ات 
�عاله ل�شالح �ملحكوم له : �شركة عبد�هلل حممد  ح�شن الد�رة �لعقار�ت: ب�شحة 
توقيع عقد �اليجار �ملتعلق بالبناية رقم 4389 رقم �حلو�س �س 1/4 رقم �لقطعة 
بتاريخ  عليها  و�مل��دع��ى  �ملدعية  بني  و�مل��ربم  بابوظبي  ز�ي��د  مدينة  منطقة   133
2011/8/26 و�لذي يبد�أ من تاريخ 2011/9/1 وينتهي يف 2013/8/31 و�لزمت 
�ملدعى عليها بامل�شروفات ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما قابال 
لال�شتئناف خالل )15يوما( �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند. �شدر 

بتوقيع وختم �للجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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•• املنامة- وام:

وزير  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ب��ع��ث 
�خل��ارج��ي��ة ر���ش��ال��ة خ��ط��ي��ة �إىل م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ خالد 
وزي��ر خارجية مملكة  �آل خليفة  �أحمد بن حممد  بن 
���ش��ع��ادة حم��م��د �شلطان  �ل��ر���ش��ال��ة  ���ش��ل��م  �ل��ب��ح��ري��ن. 
��شتقبال  خالل  �ململكة  لدى  �لدولة  �شفري  �ل�شويدي 
���ش��ع��ادة غ����امن ب���ن ف�����ش��ل �ل��ب��وع��ي��ن��ني وزي�����ر �لدولة 

لل�شوؤون �خلارجية �لبحريني له يف مكتبه يف �لديو�ن 
�لعام لوز�رة �خلارجية �لبحرينية. و�أ�شاد �شعادة وزير 
�لدولة لل�شوؤون �خلارجية �لبحريني بعمق �لعالقات 
و�شقيقتها  �ململكة  بني  �لر��شخة  �لتاريخية  �الأخ��وي��ة 
�للقاء  �ملتحدة. وجرى خالل  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة 
بحث �لعالقات �لثنائية �لوطيدة �لتي تربط �لبلدين 
�الهتمام  ذ�ت  �ملو��شيع  م��ن  ع��دد  بجانب  �ل�شقيقني 

�مل�شرتك. 

•• دبي-وام: 

�ل�شركاء  ملتقى  �م�س  لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج  نظم 
وذل���ك يف �مل��رك��ز �ل��ث��ق��ايف ب��اإم��ارة ر�أ����س �خليمة ومت خالله 
من  مو�طنني   704 ل�  �ل�شكنية  �مل�شاعد�ت  ق��ر�ر�ت  ت�شليم 
�مل�شتفيدين. و�أ�شارت �ملهند�شة جميلة �لفندي �ملديرة �لعامة 
لربنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان باالإنابة �إىل �أن �مللتقى يهدف 
�إىل توعية �مل�شتفيدين باآلية �الإج��ر�ء�ت �ملتبعة بعد �شدور 
�مل�شكن  بناء  �إج����ر�ء�ت  جانب  �إىل  �مل�شاعدة  ق��ر�ر  و��شتالم 
�مللتقى ميكن  هذ�  �أن  و�أو�شحت  �الأولية.  �لتنفيذ  ومر�حل 
�مل�شتفيدين من �حل�شول على معلومات �شاملة ت�شم مناذج 
�مل�شاكن �لتي يوفرها �لربنامج و�لتي بلغ عددها نحو 28 

يالئمه  ما  �ختيار  للم�شتفيد  ميكن  حيث  جمانيا  منوذجا 
منها. ويقدم �مللتقى قائمة ب�شركات �ملقاوالت و�ال�شت�شار�ت 
م�شاعدتهم  يف  وت�شهم  �مل�شتفيدين  تهم  �إر�شادية  وكتيبات 
بادرة  . ويف  �الأوىل لتنفيذ م�شاكنهم  �الإج��ر�ء�ت  �تباع  على 
تهدف �إىل توفري خدمات �إ�شكانية متميزة للمو�طنني قام 
م��ع جمموعة من  ���ش��ر�ك��ة  �ت��ف��اق��ي��ات   8 بتوقيع  �ل��ربن��ام��ج 
�شركات مو�د �لبناء و�لديكور و�ملو�د �ل�شحية وذلك بهدف 
عر�س �خلدمات و�ملنتجات ذ�ت �لقيمة �ملخف�شة و�لتي بادر 
يف حتقيقها �لربنامج �شمن خطته �ال�شرت�تيجية يف خف�س 
تكاليف �لبناء. ويبلغ عدد �التفاقيات �لتي �أبرمها �لربنامج 
حتى �الآن نحو 108 �تفاقية ل�شركات تقدم �أ�شعار خمف�شة 
تورد  �لتي  �ل�شركات  ه��ذه  تقدم  حيث  �لربنامج  مل�شتفيدي 

وتنتج �ملو�د �الأ�شا�شية �خلا�شة بالبناء خ�شومات ت�شل �إىل 
�الأ�شو�ق.  يف  �ملعرو�شة  �الأ�شا�شية  �لقيمة  م��ن  باملائة   50
و�الإمكانات  �ل�شبل  ك��اف��ة  يتيح  �ل�شركاء  ملتقى  �أن  ي��ذك��ر 
�لتي من �شاأنها �لت�شهيل على �مل�شتفيدين للبدء يف مر�حل 
تعريف  خ��الل  م��ن  �ملتاحة  �مل���و�رد  و��شتغالل  �مل�شكن  ب��ن��اء 
�ملقاوالت ومو�د  ب�شركاء �لربنامج من �شركات  �مل�شتفيدين 
�تفاقيات  من  و�ال�شتفادة  �لبناء  تكاليف  وتخفي�س  �لبناء 
�ل�شر�كات �ملربمة. ومتيز �مللتقى بالتفاعل بني �مل�شتفيدين 
�ملبا�شر  للتو��شل  م�شاحة  خ�ش�شت  حيث  �لربنامج  وك��ادر 
م�شوؤولو  ح��ر���س  فيما  و�ال���ش��ت��ف�����ش��ارت..  �الأ���ش��ئ��ل��ة  وط���رح 
يف  للبدء  للم�شتفيدين  �لن�شائح  ت��ق��دمي  على  �ل��ربن��ام��ج 

تنفيذ م�شاكنهم.

بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�لرئا�شة،  ������ش�����وؤون  وزي������ر  �ل����������وزر�ء 
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  من  وبتنظيم 
و�ل����رب�م����ج �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل���رت�ث���ي���ة يف 
�لدورة  فعاليات  ُتقام  �أبوظبي،  �إم��ارة 
للرطب  ل��ي��و�  مهرجان  م��ن  �لتا�شعة 
خ���الل �ل��ف��رتة م��ن 18 ول��غ��اي��ة 25 
يوليو �لقادم يف مدينة ليو� باملنطقة 
�أبوظبي، هذ� �حلدث  باإمارة  �لغربية 
تر�ثياً  ُب��ع��د�ً  يكت�شب  �ل���ذي  �ل��ف��ري��د 
و�حل�شارة  �لتاريخ  مبكنونات  يزخر 
�ل�شحاري  �أ���ش��ر�ر  وي�����ش��رد  �الأ���ش��ي��ل��ة، 

و�أحاديث �أهلها وذ�كرتهم �لغنية.
�جلديدة  �ل����دورة  فعاليات  وت��ت��ز�م��ن 
م��ن �مل��ه��رج��ان �ل���ذي ُت��ق��ارب جمموع 
جو�ئزه 5 مليون درهم )1.36مليون 
�شهر  م���ع  �الأوىل،  ول���ل���م���ّرة  دوالر(، 

�أن  رم�شان �ملبارك، حيث من �ملتوقع 
�لكرمي طابعها  �ل�شهر  �أج��و�ء  ُت�شفي 
�ملميز على هذ� �حلدث �لرت�ثي �لهام، 
جماهريي  ب���اإق���ب���ال  ت��وق��ع��ات  و����ش���ط 
�شوف  �مل��ه��رج��ان  و�أّن  خ��ا���ش��ة  ك��ث��ي��ف 
�لفرتة  يف  يومياً  للزو�ر  �أب��و�ب��ه  يفتح 
�لتا�شعة  م��ن  �الإف��ط��ار،  بعد  �مل�شائية 
منت�شف  بعد  �لثانية  ول��غ��اي��ة  م�����ش��اًء 
�لعليا  �للجنة  رئي�س  وع���رّب  �ل��ل��ي��ل.  
�ملنظمة للمهرجان �شعادة حممد خلف 
�ملزروعي م�شت�شار �لثقافة و�لرت�ث يف 
ديو�ن �شمو ويل عهد �أبوظبي ورئي�س 
و�لرب�مج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جل��ن��ة 
�لثقافية و�لرت�ثية، عن بالغ �شعادته 
للرطب  ليو�  ملهرجان  �ملميزة  باملكانة 
�لرت�ثية  �مل��ه��رج��ان��ات  خ��ارط��ة  ع��ل��ى 
باالحتفاء  يتفّرد  و�ل��ذي  �ملنطقة،  يف 
مب��و���ش��م ظ���ه���ور �ل���رط���ب �ل�����ذي كان 

�أجد�دنا ي�شتب�شرون فيه بد�ية مو�شٍم 
جديٍد من �خلري �لوفري.

�ملميز  بامل�شتوى  �ع��ت��ز�زه  و�أع���رب عن 
�ل����ذي ق��دم��ه �مل�����ش��ارك��ون يف �ل����دورة 
م�شاركاتهم  فاقت  و�ل��ذي��ن  �ملا�شية، 
عالياً  وث���م���ن  م�����ش��ارك��ة،  �ل�1500 
حر�شهم على �حلفاظ على موروثهم 
و�شناعات  و�الج���ت���م���اع���ي،  �ل���ث���ق���ايف 
�ملباركة،  بال�شجرة  �ملرتبطة  �الأج��د�د 
و�لتي قدموها للجيل �ل�شاب ل�شمان 

��شتمر�رية هذ� �لرت�ث �لعريق.
ُي��ع��ّزز مكانته مع  �مل��ه��رج��ان  �أّن  و�أك���د 
ك��م��ه��رج��ان تر�ثي  دورت�����ه �جل���دي���دة 
�أبوظبي،  ب���اإم���ارة  م��ت��م��ي��ز  و���ش��ي��اح��ي 
�ملناف�شة  ي����خ����دم  وط����ن����ي  وك����ح����دث 
ُيتيحه  مب��ا  �لتمور  ب��ج��ودة  و�لتوعية 
م��ن ف��ر���س ل��ت��ب��ادل �خل���رب�ت �لفنية 
باأ�شناف  و�الرت���ق���اء  �مل���ز�رع���ني،  ب��ني 

�حلفاظ  باأهمية  �لتوعية  مع  �لتمور 
�ل�شحّية  �لطبيعية  �خل��ا���ش��ي��ة  ع��ل��ى 

للمنتج دون �أّي �إ�شافات كيميائية.
��شتطاع  �مل���ه���رج���ان  �أّن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�مل��ت��و�ل��ي��ة عاماً  �ل��ن��ج��اح��ات  حت��ق��ي��ق 
ق��درت��ه على تقدمي  بف�شل  ع��ام،  بعد 
و�لرطب،  �ل��ت��م��ر  ع����امل  يف  �جل���دي���د 
�لغربية  �ملنطقة  تفرد  مع  خ�شو�شاً 
كمية كبرية  باإنتاج  �أبوظبي  �إم��ارة  يف 
من ه��ذ� �ملنتج �ل��ه��ام، و�ل��ذي جنحت 
دولة �الإم��ار�ت من خالله يف �كت�شاب 
تتجلى يف كميات  دولية مهمة  �شمعة 

�لت�شدير �ملرتفعة �لتي متتاز بها.
و�أ��������ش�������اد حم����م����د خ����ل����ف �مل�����زروع�����ي 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  مب��ك��رم��ة 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�مل���ا����ش���ي���ة من  �ل��������دورة  �مل�����ش��ل��ح��ة يف 

م��ه��رج��ان ل��ي��و� ل��ل��رط��ب، ح��ي��ث قّدم 
نخيل  ف�����ش��ي��ل��ة  �آالف  ع�����ش��رة  ���ش��م��وه 
�ملو�طنني  للمز�رعني  هدية  ن�شيجي 
�لدورة  يف  �شاركو�  وللذين  �لفائزين 
من  تقدير�ً  وذل��ك   ،2012 �لثامنة 
�لفائزين  م��ن  �لنخلة  ملحبي  �شموه 
تعترب  حيث  �ملهرجان،  يف  و�مل�شاركني 
هذه �ل�شتول من �أجود �الأ�شناف �لتي 
در��شات  وح����دة  خم���ت���رب�ت  �أن��ت��ج��ت��ه��ا 
وبحوث تنمية نخيل �لتمر يف جامعة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
عبيد خلفان  �ل�شّيد  ك�شف  من جهته 
�ملزروعي مدير مهرجان ليو� للرطب 
�لتي حتفل  �ملفاجاآت  �لعديد من  عن 
�أهمها  �ل��ت��ا���ش��ع��ة، وم���ن  �ل������دورة  ب��ه��ا 
ت�شجيعية  �أ������ش�����و�ط   3 �����ش���ت���ح���د�ث 
ل��ك��ل م��ن ف��ئ��ات �ل��دب��ا���س و�خلال�س 
�������ش���ة  و�ل�����ن�����خ�����ب�����ة، وت������ك������ون خُم�������شّ

ل��ل��م�����ش��ارك��ني �ل���ذي���ن مل ي�����ش��ب��ق لهم 
�ل��ف��وز م��ن ق��ب��ل يف �أّي م��ن �ل����دور�ت 
�ل�����ش��اب��ق��ة ل��ل��م��ه��رج��ان، وذل����ك بهدف 
�ملتو��شلة  م�شاركتهم  على  مكافاأتهم 
وحت��ف��ي��زه��م وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى بذل 
�جلهود ملناف�شة �الآخرين، ومبا يخدم 

دعم �ملوروث �لثقايف �الإمار�تي.
حتر�س  �مل���ه���رج���ان  �إد�رة  �أّن  و�أك������د 
دون  �مل�شاركني  كافة  دع��م  على  دوم���اً 
��شتثناء، حيث ��شرتت �للجنة �ملنظمة 
�ملا�شية  �ل�������دورة  يف  �مل����ز�رع����ني  م���ن 

�أنو�عاً خمتلفة من �لرطب مبا قيمته 
�إم��ار�ت��ي، ف�شاًل عن  2 مليون دره��م 
منح �لفائزين �ل� 160 جو�ئز بقيمة 
�أل��ف دره��م يف �إطار  4 مليون و200 
جودة  ع��ل��ى  وم��ك��اف��اأت��ه��م  ت�شجيعهم 
�إن��ت��اج��ه��م وع��ن��اي��ت��ه��م ب��اأف�����ش��ل طرق 
لكل  فائز�ً   15 �إ�شافة  ومع  �لزر�عة. 
ف��اإّن جمموع  ت�شجيعي جديد،  �شوط 
جو�ئز �لدورة �لتا�شعة يبلغ حو�يل 5 
ماليني درهم �إمار�تي، �شوف مُتنح ملا 

يزيد عن 200 ُم�شارك.

فئات  �أّن  �مل����زروع����ي  ع��ب��ي��د  و�أو�����ش����ح 
م�������ش���اب���ق���ة م���ز�ي���ن���ة �ل�����رط�����ب، وه���ي 
للمهرجان،  �ل���رئ���ي�������ش���ة  �ل���ف���ع���ال���ي���ة 
ت�شمل: �خلنيزي، �خلال�س، �لدبا�س، 
�أب���وم���ع���ان، �ل��ف��ر���س، �ل��ن��خ��ب��ة، �أكرب 
م�شابقتي  ف���ئ���ات  ت�����ش��م��ل  ك��م��ا  ع�����ذج. 
�مل��اجن��و و�ل��ل��ي��م��ون �ل��ت��ي ُت��ق��ام للمّرة 
مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  �ل��ث��ال��ث��ة 
�ملاجنو  �ملحلي،  �ملاجنو  للرطب:  ليو� 
�ملنوع، �لليمون �ملحلي، �لليمون �ملنوع، 

�إ�شافة الأجمل عر�س تر�ثي.

•• العني – الفجر:

�أطلقت بلدية مدينة �لعني موؤخر�َ مبادرة حتت 
مبادر�ت قطاع  �حد  وهي  ث��اين(  )ب�شكل  �شعار 
�مل�شوؤولية  يف  �لبلدية  و��شول  �لتحتية  �لبنية 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  �ملجتمعية 
وه���ي ����ش��ت��خ��د�م �مل����و�د �ل��ت��ال��ف��ة م��ن �للوحات 
�ملرورية و�الإر�شادية �مل�شتخدمة ومن ثم �إعادة 
ومنتجات  ك��م��خ��رج��ات  ت�شنيعها  و  ت��دوي��ره��ا 
�لعامة  �الأم��اك��ن  يف  ��شتخد�مها  ميكن  عملية 
و�خلا�شة ، مما �شي�شاهم يف تقليل تاأثري هذه 
�إىل  للو�شول  �لبيئة  على  وتر�كمها  �ملخلفات 
طن   55 تقريبا  يوجد  حيث  م�شتد�مة  بيئة 
من �للوحات �ملرورية و�الإر�شادية ) �ل�شكر�ب( 

و  بالبيئة  �شارة  وتعد  ��شتغاللها  يتم  �لتي مل 
تعترب هدر�ً ملو�رد �لبلدية.

،ترتبط  �ل���درع���ي  �إمي�����ان  �مل��ه��ن��د���ش��ة  ق���ال���ت  و 
�الإ�شرت�تيجية  ب��اخل��ط��ة  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  ف��ك��رة 
�لعني حيث تخدم عدة  لبلدية مدينة  �لتابعة 
�مل�شتد�مة  �حل�شرية  �لتنمية  ومنها  �أول��وي��ات 
لل�شكان و�ملجتمع  �ملقدمة  و حت�شني �خلدمات 
تقدمي  يف  �لتميز  وحتقيق  �ل��ك��ف��اءة  وحت�شني 
�خلدمات ، �إ�شافة �إىل حتفيز وت�شجيع �مل�شائلة 
�الأولويات  و�ل�شفافية وغريها من  و�مل�شوؤولية 
توفري  �إىل   ) ث���اين  ب�شكل   ( م���ب���ادرة  وت��ه��دف 
�ملرورية  �للوحات  ت�شريف  يف  و�جلهد  �لوقت 
يف  �مل�شاهمة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لتالفة  و�الإر���ش��ادي��ة 
�حلفاظ على �لبيئة وت�شجيع وتعزيز ��شتخد�م 

خم��ل��ف��ات �ل��ل��وح��ات �مل���روري���ة و�الإر����ش���ادي���ة من 
خالل ��شتخد�مها يف �الأماكن �لعامة و�خلا�شة 
وجعلها  و�ل��ك��ف��اءة  �الإنتاجية  م�شتوى  ورف��ع   ،
�أف�شل �ملمار�شات �ملطبقة يف جمال �ال�شتد�مة 
و�أ���ش��اف��ت �ل��درع��ي ب��ع��د ت��ق��دمي ف��ك��رة �ملبادرة 
�جلهات  م���ع  ت��ت��و����ش��ل  ع��م��ل  ف���رق  ت�شكيل  مت 
�لت�شنيع  عملية  يف  �لدعم  لتوفري  �خلارجية 
م��ن خ���الل ت��وف��ري �الأي�����دي �ل��ع��ام��ل��ة و�لور�س 
و�إنتاج  �لفكرة  لتطبيق  �الآمنة  �لعملية  �لفنية 

خمرجات م�شنعة �شاحلة لال�شتخد�م . 
وت�شيف �ميان �أن هذ� �مل�شروع �شي�شتهلك فقط 
�شينتج  و  بالت�شنيع  �شتقوم  �لتي  �لعاملة  �ليد 
عنه منتج معاد تدويره ب�شكل �آخر يقلل �لتلوث 
�شبيل  علي  �ال���ش��ت��د�م��ة  على  ي�شجع  و  �لبيئي 

�ملثال �لكر��شي و�لطاوالت �لفردية و�جلماعية 
ميكن ��شتخد�مها يف �الماكن �لعامة و�خلا�شة 
�ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني وهي  �و ك��ال��ب��ط��اق��ات 
�أو  مربع  �شكل  على  �إر���ش��ادي��ة  لوحة  عن  عبارة 
�أنيق يتنا�شب  ب�شكل  د�ئرة ت�شمم  �أو  م�شتطيل 
م��ع �مل��ك��ان م��ن ح��ي��ث �ل��ل��ون و�خل���ط �أو ك�شلة 
مهمالت ميكن ��شتخد�مها يف �الأماكن �لعامة 
�أو �شناديق �إعادة تدوير �لورق ت�شنع با�شتخد�م 
�أكرث من جزء من �للوحات �ملرورية و�الإر�شادية 
�أ�آخر  ب�شكل  تركيبها  ويعاد  �ال�شتخد�م  �شابقة 
كاأدو�ت  �أخ��رى  �شناعات  �إىل  باالإ�شافة   ، �أي�شاً 
�شاعات  �أو  و�ل���ورق  �الأق���الم  حامل  مثل  �ملكتب 
ميكن  فنية  ل��وح  �و  �لكتب  رف���وف  �أو  �حل��ائ��ط 

�لر�شم عليها .

•• ابوظبي-الفجر: 

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي – �إد�رة 
�لبيئة و�ل�شحة و�ل�شالمة- بالتعاون 
 – �ل�شحة  وهيئة  �لعمل  وز�رة  م��ع 
منع  ق����ر�ر  لتفعيل  ور����ش���ة  �أب��وظ��ب��ي 
�ل��ع��م��ل وق����ت �ل��ظ��ه��رية حت���ت �شعار 
ومقيا�س  و�شالمته  �الإن�شان  )حماية 
رئي�شي للتح�شر ( وذلك �شمن �إطار 
رفع  ت�شتهدف  �لتي  �ل�شاملة  حملتها 
م�����ش��ت��وى �ل��وع��ي ل���دى �ل��ع��ام��ل��ني يف 
وحر�شا  �ملك�شوفة  �الإن�شاء�ت  مو�قع 
 ، �ل�����ش��ح��ي  و�أم��ن��ه��م  �شالمتهم  ع��ل��ى 
وق��د ���ش��ارك ب��ال��ور���ش��ة ح���و�يل 700 
�لعاملني  م���ن  وم���ق���اول  ����ش��ت�����ش��اري 
�أبوظبي  بقطاع �لبناء و�الإن�شاء�ت يف 

.
�بوظبي خالل  بلدية مدينة  ودع��ت   
و�ملقاولني  �ال���ش��ت�����ش��اري��ني  �ل��ور���ش��ة 
و�لت�شييد  �لبناء  جم��ال  يف  �لعاملني 
�لعمل  وز�رة  ق��ر�ر  بتطبيق  �الل��ت��ز�م 
�ل�شاعة  م��ن  �ل��ع��م��ال  ت�شغيل  بحظر 
�لثالثة ظهر�ً،  حتى  12 ظهر�ً   ،30
وحتى  �ملقبل  يونيو   15 من  �عتبار�ً 

15 �شبتمرب.
باال�شت�شاريني  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أه����اب����ت 
�لوقائية  �لتد�بري  �تخاذ  و�ملقاولني 
�ملنا�شبة مثل توفري �ملظالت �لو�قية 
�ل�شرب  م���اء  �ال���ش��رت�ح��ة و  و�أم���اك���ن 
�لبارد ب�شكل م�شتمر ومنا�شب وتوفري 

�ملنا�شبة  �ل�شناعية  �لتربيد  و�شائل 
و�ل�شو�ئل و�ملو�د �لتي ت�شاعد �جل�شم 
و�الأمالح  �لليمون  مثل  �الإرو�ء  على 
�ل�شلطات  م����ن  �مل���ع���ت���م���دة  وغ����ريه����ا 
و�لهيئات �ل�شحية �إ�شافة �إىل توفري 
مو�قع  �الأولية يف  �الإ�شعافات  معد�ت 
�لعمل ون�شر �لتوعية مبخاطر �لعمل 
حتت �أ�شعة �ل�شم�س �ملبا�شرة و�أ�شاليب 
�ل��وق��اي��ة م��ن �الإج��ه��اد �حل����ر�ري بني 

كافة �لعاملني.
يتجز�أ  ال  �لور�شة كجزء  ه��ذه  وت��اأت��ي 
وتثقيفية  ت���وع���وي���ة  م��ن��ظ��وم��ة  م���ن 
و�ل�شحة  �ل���ب���ي���ئ���ة  �إد�رة  ت���ن���ف���ذه���ا 
�أبوظبي  مدينة  بلدية  يف  و�ل�شالمة 
�آالف  وت��وزي��ع  م��ع طباعة  ب��ال��ت��و�زي 
�لتثقيفية  و�ملطبوعات  �لربو�شور�ت 
على  توزيعها  مت  حيث  و�لتوجيهية 

كافة مو�قع �الإن�شاء و�لت�شييد .
�ل�شر�ج  عو�س  �شالح  �ملهند�س  وقال 
ل��ق��ط��اع تخطيط  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
وز�رة  ق��ر�ر  �أن تطبيق  باالإنابة  �مل��دن 
وقت  �لعمل  بحظر  �لقا�شي  �لعمل 
�إ�شرت�تيجية  م���ع  ي��ن�����ش��ج��م  �ل��ظ��ه��ر 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
للعاملني  �الآمنة  �لعمل  بيئة  توفري 
يف �مل��و�ق��ع �الإن�����ش��ائ��ي��ة وي��ت��ط��اب��ق مع 
ر���ش��ال��ت��ه��ا �ل���ه���ادف���ة ل��ت��ق��دمي �أج����ود 
�لفعالة  �لبلدية  �خل��دم��ات  معايري 
�أي�شا  �ل����ق����ر�ر  ه�����ذ�  �أن  م�������ش���ري�   ..
و�لدو�ئر  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ح��ر���س  ي��وؤك��د 

�لعاملني  و�شحة  حياة  �شيانة  على 
�الإن�شانية  �مل��ع��اي��ري  �أرف�����ع  وت��ط��ب��ي��ق 
توفري  �شاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  و�ل�شحية 
�حلماية �لالزمة للعاملني يف �ملناطق 

�ملعر�شة الأ�شعة �ل�شم�س �ملبا�شرة .
مدينة  ب��ل��دي��ة  �أن  �ل�����ش��ر�ج  و�أ����ش���اف 
هذ�  تطبيق  يف  ر�ئ��دة  كانت  �أبوظبي 
�لقر�ر حيث �أ�شبحت مبادرة �الإمار�ت 
مب��ن��ع �ل��ع��م��ل وق���ت �ل��ظ��ه��رية و�لتي 
�الإن�شانية  تت�شق مع مبادئها وقيمها 
�لعمال  ����ش���الم���ة  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ه���ا 
و�شحتهم �أ�شبح مثاال عامليا يحتذى 
�ملنطقة  دول  م���ن  �ل��ع��دي��د  وت�����ش��ع��ى 
قر�ر  وتطبيق  �لنهج  بهذ�  لالقتد�ء 
منع �لعمل وقت �لظهرية نظر� ملا له 
من �أبعاد �إن�شانية نبيلة وتاأكيد� على 
�إىل حفظ حقوق  �لد�عية  �ل�شيا�شات 
با�شتمر�ر  ب��ه��ا  و�الرت����ق����اء  �الإن�������ش���ان 
.وتاأمني كل متطلبات �لعي�س �لرغيد 
و�لبيئة �الآمنة �مل�شتد�مة لكافة �أفر�د 

�ملجتمع .
على �ل�شعيد ذ�ته قال �ملهند�س عبد 
�لبيئة  �إد�رة  م��دي��ر  زع����رب  �ل��ع��زي��ز 
�لبلدية  �إن  و�ل�����ش��الم��ة  و�ل�����ش��ح��ة 
وتوعويا  تثقيفيا  ب��رن��اجم��ا  �أط��ل��ق��ت 
كبري� ي�شتهدف تدريب وتثقيف كافة 
�لعاملني يف �ملو�قع �الإن�شائية يهدف 
�ملعرفة مبكونات  تو�شيع خارطة  �ىل 
�لظهرية  وق����ت  �ل��ع��م��ل  ق�����ر�ر ح��ظ��ر 
خ����الل ف�����ش��ل �ل�����ش��ي��ف �ع���ت���ب���ار� من 

عام  كل  من  �شبتمرب   15 �إىل  يونيو 
3 ع�شر�  12.30 �ىل  �ل�شاعة  ومن 
�ملك�شوفة  �ل��ع��م��ل  م���و�ق���ع  ك���اف���ة  يف 
�لوقائية  �ل���ت���د�ب���ري  �أخ�����ذ  و�أه���م���ي���ة 
�ملنا�شبة للحفاظ على �شحة و�شالمة 

�لعاملني.
بتوزيع  ق��ام��ت  �ل��ب��ل��دي��ة  �أن  و�أ����ش���اف 
لغات  بخم�س  �إر���ش��ادي��ة  ب��رو���ش��ور�ت 
ت�������ش���رح فيها  �مل�����و�ق�����ع  ع���ل���ى ج��م��ي��ع 
للعمال و�ملهند�شني �ملخاطر �ل�شحية 
�لناجمة عن �لتعر�س �ملفرط الأ�شعة 
�حلر�ري  �الإج��ه��اد  وم�شاكل  �ل�شم�س 
�الأولية  باالإ�شعافات  �لقيام  وكيفية 
�حلر�ري  باالإجهاد  �مل�شابني  للعمال 
و�ل�شحة  �ل��ب��ي��ئ��ة  �إد�رة  �أن  م�����ش��ري� 
و�ل�����ش��الم��ة و�ل��ب��ي��ئ��ة ح��ري�����ش��ة على 
�إىل م�شتويات متقدمة من  �لو�شول 
مبعايري  �خل��ا���س  و�لتثقيف  �ل��وع��ي 
�ل�����ش��ح��ة و�ل�����ش��الم��ة و�ل��ب��ي��ئ��ة وذلك 
�لن�شر�ت  ت��وزي��ع  تكثيف  خ���الل  م��ن 
�لتوعوية  و�ل��ك��ت��ي��ب��ات  �الإر�����ش����ادي����ة 
�خلا�شة  �ل��ف��ي��دي��و  �أف������الم  وع���ر����س 
�ل��ع��م��ال �خلا�شة  م���ه���ار�ت  ب��ت��ط��وي��ر 
ومتطلبات  م��ع��اي��ري  م���ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل 

�ل�شحة و�ل�شالمة و�لبيئة . 
تتخذها  �ل���ت���ي  �الإج����������ر�ء�ت  وح�����ول 
�لبلدية بحق �ملخالفني لقانون حظر 
زعرب  �أو���ش��ح  �لظهرية،  وق��ت  �لعمل 
ب�شكل  ت��ق��وم  �لتفتي�شية  �ل��ف��رق  �أن 
�الإن�شائية  �مل���و�ق���ع  ب��رق��اب��ة  م��ن��ظ��م 

وتوجيه �إنذ�ر �أويل ويف حال ��شتمر�ر 
�ال�شت�شاريني  �أو  �مل���ق���اوالت  ���ش��رك��ات 
�أن  ميكن  �مل��ذك��ور  �لقانون  مبخالفة 
�لكلي  �الإي���ق���اف  �إىل  �ل��ع��ق��وب��ة  ت�شل 
�أ�شباب  �إز�ل����ة  يتم  �أن  �إىل  للم�شروع 
معايري  تطبيق  من  و�لتاأكد  �ملخلفة 
�ل�����ش��ح��ة و�ل�����ش��الم��ة ك��اف��ة مب��ا فيها 
�ل��ت��ق��ي��د ب��ق��ان��ون ح��ظ��ر �ل��ع��م��ل وقت 

�لظهرية يف �الأماكن �ملك�شوفة.
�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  �إن  وق������ال 
ت��ت��ع��ام��ل ب��ك��ل ج��دي��ة م��ع ه���ذ� �الأم���ر 
و�شالمة  �شحة  مبا�شرة  مي�س  كونه 
�ل��ت��غ��ا���ش��ي عن  �ل���ع���م���ال وال مي���ك���ن 
ت�شكل  ك��ون��ه��ا  �مل����ذك����ورة  �مل��خ��ال��ف��ات 
 .. �لعمال  حياة  على  مبا�شر�  خطر� 
وز�رة  م��ع  �ملبا�شر  �لتن�شيق  يتم  كما 
�لعمل و�إبالغها باملخالفات �مل�شاهدة 
�الإن�����ش��اء و�ل��ب��ن��اء التخاذ  يف م��و�ق��ع 
�لتد�بري و�الإجر�ء�ت �لالزمة حماية 
للعمال و�ملهند�شني �لعاملني مبو�قع 

�مل�شاريع �ملك�شوفة .
�لبيئة  �إد�رة  �أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
موؤخر�  �أنتجت  و�ل�شالمة  و�ل�شحة 
بهذ�  خ���ا����ش���ا  ج�����دي�����د�  ب�����رو������ش�����ور� 
�ل��ع��م��ال حول  ب��ه��دف تثقيف  �ل��ق��ر�ر 
�الإجر�ء�ت �لوقائية �لو�جب �تخاذها 
يف جمال �لتعر�س لالإجهاد �حلر�ري 
�لناجت عن �لعمل حتت �أ�شعة �ل�شم�س 
على  �ل��ربو���ش��ور  ت��وزي��ع  �ملبا�شرة ومت 
�أبوظبي  يف  �لبلدي  �لنظام  م�شتوى 

و�ملنطقة  و�لعني  �أبوظبي  من  كل  يف 
�لغربية .

�أن  �إىل  �لتثقيفي  �ل��ربو���ش��ور  و�أِ���ش��ار 
خماطر  يف  ت��ت�����ش��ب��ب  ق����د  �حل���������ر�رة 
من  �أن  م��و���ش��ح��ا   ، ج�شيمة  �شحية 
�أع��ر����س �الإج��ه��اد �حل����ر�ري �لتعرق 
و�لغثيان  بال�شد�ع  و�الإ�شابة  �ملفرط 
و�ل�������ش���ع���ور ب�����ال�����دو�ر وت��ق��ل�����ش��ات يف 
�لع�شالت و�ل�شعور بالوهن و�ل�شعف 
�لقليل  �ل����ب����ول  وخ�������روج  و�ل���ن���ع���ا����س 
�لرتكيز  ..وف����ق����د�ن  �ل���ل���ون  �ل���د�ك���ن 
و�شرعة �النفعال و�لتهيج و�نخفا�س 
وقد  باالإغماء  و�الإ�شابة  �لدم  �شغط 
يف  و�ل��وف��اة  �شم�س  �شربة  �إىل  ت���وؤدي 

بع�س �حلاالت .
و�ل�شحة  �ل��ب��ي��ئ��ة  �إد�رة  و�أه�����اب�����ت 
و�ل�������ش���الم���ة ب���ال���ع���م���ال �الإ������ش�����ر�ع يف 
حال  يف  �ل�شليمة  �خل���ط���و�ت  �ت��خ��اذ 
بع�شها  �أو  �الأع���ر�����س  ه���ذه  ح�����ش��ول 
�أن جتتمع كل هذه  فلي�س بال�شرورة 
ذ�ت�����ه ويف هذه  ب��ال��وق��ت  �الأع����ر������س 

�تخاذ  يبد�أو�  �أن  �لعمال  على  �حلالة 
و�الإ�شعافات  �ل�شرورية  �الإج����ر�ء�ت 
�الأولية �ملتمثلة يف �النتقال �إىل مكان 
بارد ومظلل وحماولة خف�س حر�رة 
�أو قطعة  �جل�شم عن طريق مروحة 
بارد  م�����ش��روب  وت��ن��اول  مبللة  قما�س 
يحتوي على �أمالح لتعوي�س �ل�شو�ئل 
�مل�شرف يف  �إخ��ط��ار  ث��م يتوجب  وم��ن 
�ملوقع باحلالة و�إبالغ �لعيادة لتطبيق 

�الإ�شعافات �ل�شرورية .
ودعت �لبلدية كافة �لعمال �إىل �أهمية 
�تباع �ل�شلوك �ل�شحي و�لوقائي �أثناء 
�لتعر�س  م���ن خ���الل جت��ن��ب  �ل��ع��م��ل 
�حلر�رة  �أو  �ل�شم�س  الأ�شعة  �ملبا�شر 
، كما يتوجب ��شتخد�م  قدر �الإمكان 
�مل��ظ��الت و�ل��ق��ب��ع��ات �ل��و�ق��ي��ة وو�شع 
�ل�شم�س يف حال  �ل��وق��اي��ة م��ن  ك��رمي 
و�شرب  ح�شا�شة،  �لعامل  ب�شرة  كانت 
�لكثري من �ملاء على فرت�ت متقاربة 
�إىل �لطعام  ، و�إ�شافة كمية من �مللح 
و�ل�شر�ب وقت �ل�شرورة و�شرب �شائل 

�ليكتوراليت بدال من �مل�شروبات �لتي 
حتتوي على �لكافيني .

ون�����ب�����ه�����ت �ل�����ب�����ل�����دي�����ة �مل�����ق�����اول�����ني 
�تباع  �أه���م���ي���ة  �إىل  و�ال���ش��ت�����ش��اري��ني 
مع  �لتعامل  ب�شاأن  �ملمار�شات  �أف�شل 
ومن  بال�شيف  �لعمل  خ��الل  �لعمال 
هذه �ملمار�شات �الإيجابية �لتقليل من 
و�حلر�رة  لل�شم�س  �لتعر�س  ف��رت�ت 
��شرت�حة  ف����رت�ت  ت��وف��ري  �أه��م��ي��ة   ..
وقت  �لعمل  ع��ن  ،و�ل��ت��وق��ف  منا�شبة 
�لذروة ،تنظيم �أوقات �لعمل وتطبيق 
نظام �لتناوب بني �لعاملني ، تدريب 
�لتاأقلم  ع��ل��ى  و�ل���ع���م���ال  �مل�����ش��رف��ني 
م��ع بيئة �ل��ع��م��ل ، ت��وف��ري �مل��زي��د من 
بالو�شول  و�ل�����ش��م��اح  �مل��ي��اه  حم��ط��ات 
غري �ملقيد �إىل مياه �ل�شرب �لباردة ، 
برنامج  �ملدرو�س لتطبيق  �لتخطيط 
ف���ع���ال يف جم����ال ت��ع��وي�����س �الأم�����الح 
�لتعرق  نتيجة  �لعمال  يفقدها  �لتي 
�ملفرط ، و�أي�شا توفري كروت �حلر�رة 

و�الإ�شعافات �الأولية مبوقع �لعمل.

•• ال�صارقة-وام:

يف  �الأر��شي  لتخ�شي�س  �لد�ئمة  �للجنة  ناق�شت 
�ل�شارقة عدد� من �المور �لتنظيمية بهدف �إقر�ر 
�لتي�شري على  م��ن  م��زي��د�  ت�شفي  �ل��ت��ي  �الآل��ي��ات 
�الأر��شي  تخ�شي�س  جم��ال  يف  �الإم���ارة  مو�طني 

و�مل�شاكن و�شبل �لبت يف طلبات �اللتما�س.

ج���اء ذل���ك خ���الل �الإج��ت��م��اع �ل���ذي ع��ق��د يف مقر 
برئا�شة  بال�شارقة  و�مل�����ش��اح��ة  �لتخطيط  د�ئ���رة 
�للجنة  رئي�س  �ل�شويدي  �شامل  بن  �شامل  �شعادة 
خالد  �ملهند�س  �شعادة  �للجنة  �ع�شاء  بح�شور 
بن بطي مدير د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة وعبد 
�لعزيز �ل�شام�شي مدير د�ئرة �لت�شجيل �لعقاري 
�ل�شام�شي وعبد�هلل مطر  و�ملهند�س حمد جمعة 

و�شامل حممد  �ل�شارقة  ترمي ممثال عن مدينة 
بن هويدن ممثال عن �ملنطقة �لو�شطى و�شالح 
عبد�هلل �حمد �لنقبي ممثال عن �ملنطقة �ل�شرقية 
و�شامل دملوك مقرر �للجنة. و�أو�شح �شعادة �شامل 
�شبل  على  رك��ز  �الإجتماع  �أن  �ل�شويدي  �شامل  بن 
و�لتجارية  �ل�شكنية  �الأر�����ش���ي  طلبات  يف  �ل��ب��ت 
�الإم��ارة حيث  �لبلدية يف  �ملجال�س  بالتن�شيق مع 

�لتي  �الأر����ش��ي  طلبات  م��ن  �لعديد  �عتماد  ق��رر 
�للجنة  �إن  و�أ���ش��اف  الح��ق��ا.  عنها  �الإع����الن  يتم 
�لتي تهم قطاعا كبري�  ناق�شت �الأمور �خلدمية 
من �ملو�طنني من بينها طلبات �الأر��شي �ل�شكنية 
�الإم��ارة وكذلك  ملو�طني خمتلف مدن  �جلديدة 
مناق�شة �لعديد من �لطلبات �لتي تقدم �أ�شحابها 
بالتما�س للجنة بخ�شو�س نقل �أو زيادة م�شاحة 

�الإمارة  �ملخ�ش�شة لهم يف خمتلف مدن  �الأر���س 
ت���و�ف���ق ط��ل��ب��ات��ه��م م���ع �لقو�عد  ودر������ش����ة م����دى 
�للجنة  و�شعتها  �لتي  و�ال���ش��رت�ط��ات  �الأ�شا�شية 
�ملو�فقة من عدمها وفق  و�لتي من خاللها تتم 
و�أ�شار   . �لطلب  در��شة كل طلب وظ��روف مقدم 
على  �للجنة ترتكز  �جتماعات  �أن  �إىل  �ل�شويدي 
كافة  م��ع  ومناق�شتها  �مل��و�ط��ن��ني  طلبات  در����ش��ة 

تاأخري  دون  للحيلولة  �شريعة  ب�شورة  �ملخت�شني 
�مل�شتفيدين  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  وب��ال��ت��ايل  �ل��ط��ل��ب��ات 
مبدى  و�إفادتهم  �ملطلوبة  �مل�شتند�ت  ال�شتكمال 
دون  �ل��ل��ج��ن��ة  ����ش��رت�ط��ات  م��ع  ت��ط��اب��ق طلباتهم 
تاأخري كون �لعديد منهم يرتبط يف قر�ر �للجنة 
م��ع ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة �خ����رى ت��ل��ت��زم م��ع��ه��ا بوقت 

حمدد. 

بــرعــايــة من�شـــور بـــن ز�يـــد 

انطلق مهرجان ليوا للرطب يف 18 يوليو بجوائز قيمتها 5 ملين درهم
�إ�شافة 3 �أ�شو�ط ت�شجيعية ملن مل ي�شبق لهم �لفوز من قبل 

بلدية مدينة العن تطلق مبادرة )ب�سكل ثاين( لتدوير اللوحات االإر�سادية وتنمية ح�سرية م�ستدامة 

حتت �شعار )حماية �لإن�شان و�شالمته ومقيا�س رئي�شي للتح�شر( ومب�شاركة حو�يل 700 ��شت�شاري ومقاول

بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ حملتها التوعوية حول تفعيل قرار منع العمل وقت الظهرية 

اللجنة الدائمة لتخ�سي�س االأرا�سي بال�سارقة تعتمد العديد من طلبات االأرا�سي للمواطنن

عبداهلل بن زايد يبعث ر�سالة 
خطية اإىل نظريه البحريني

زايد للإ�سكان ي�سلم 704 قرارات م�ساعدة �سكنية براأ�س اخليمة
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خريية النعيمي ترعى حفل تخريج طالبات مدر�سة ا�سماء الثانوية بعجمان ورو�سة البهجة

�ملعهد �لعلمي �لإ�شالمي يف عجمان يختتم م�شابقة حفظ �لقر�آن �لكرمي و�حلديث و�لفقه

امل�سابقة تدفع الطلبة للإقبال على حفظ كتاب اهلل واحلديث ال�سريف

جمل�س ابوظبي للتعليم يطلق برنامج �سيفنا املميز للعام الثاين ع�سر

العمل تكرم اجلهات امل�ساركة يف برنامج اخل�سومات �سمن مبادرة رئي�س الدولة اأب�سر

•• عجمان ـ حممد بدير 

�ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل  �شهدت 
�لنعيمي مدير عام موؤ�ش�شة حميد 
�لنعيمي �خلريية حفل  ر��شد  بن 
�ل�����ش��ف �لثاين  ت��خ��ري��ج ط��ال��ب��ات 
عددهن  و�ل��ب��ال��غ  ب��امل��در���ش��ة  ع�شر 
ك����ان يف  ( ط��ال��ب��ة ح��ي��ث   185  (
�ملدر�شه  مديرة  �شموها  ��شتقبال 
و�جلهاز  حميد  �شيخة  �ال���ش��ت��اذة 
و�لطالبات  و�لتدري�شي  �الإد�ري 

و�أمهاتهم.
ترحيبية  بكلمه  �الح��ت��ف��ال  وب���د�   
م��ن ق��ب��ل م��دي��رة �مل��در���ش��ه رحبت 
ب�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة عزة  خ���الل���ه���ا 

جناح وتوفيق.
ك��م��ا ك���رم���ت �ل�����ش��ي��خ��ة ع����زة بنت 
ع����ب����د�هلل �ل���ن���ع���ي���م���ي م����دي����ر ع���ام 
موؤ�ش�شة حميد بن ر��شد �خلريية 
�مل�شاركني  وط��ف��ل��ه  ط��ف��اًل   200
و�لذ�كر�ت  �لذ�كرين  م�شروع  يف 
برو�شة  �لكرمي  �لقر�ن  لتحفيظ 
�ل����ب����ه����ج����ه مب����ن����ط����ق����ه ع���ج���م���ان 
�لتعليمية و�لتي حتر�س �لرو�شه 
�شنويا على تنفيذه و��شتمر�ريته.

�لنعيمي  ع����زة  �ل�����ش��ي��خ��ة  و�أك������دت 
خالل حفل �لتكرمي دعم �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن ر��شد 
�لنعيمي حاكم عجمان للموؤ�ش�شات 
�الأجيال  ببناء  �ملهتمة  �ل��رتب��وي��ة 

�مناء  جمل�س  ورئي�س  �لعهد  ويل 
موؤ�ش�شه حميد بن ر��شد �لنعيمي 
�ل�شلة بني  توطيد  �خلريية على 
ج�شور  وم��د  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات 
�مل�شتحقة من  �لفئات  قوية لدعم 
���ش��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع وخ��ا���ش��ة طلبه 

�ملد�ر�س. 
للقاء  ����ش���ع���ادت���ه���ا  ع����ن  و�أع�����رب�����ت 
�الأطفال �مل�شاركني يف هذ� �مل�شروع 
�لدين  ب��اأو�م��ر  للتم�شك  ودعتهم 
�الأوقات  من  و�ال�شتفادة  �حلنيف 
حفظ  �أهمية  و�إدر�ك  �هلل  ذك��ر  يف 
�ل�شنة  وت��ع��ال��ي��م  �ل��ك��رمي  �ل���ق���ر�ن 
�لعلوم  وتعلم  �ل�شغر  يف  �لنبوية 
�خل�شال  و�ك����ت���������ش����اب  �ل���ن���اف���ع���ة 

وح�شورها  دعمها  على  �لنعيمي 
ورع��اي��ت��ه��ا ح��ف��ل �ل��ت��خ��ري��ج وكما 
�لالتي  �لطالبات  باأمهات  رحبت 
تو��شلن مع �ملدر�شه وتفاعلن مع 
�لتعاون  نتاج  وح�شدن  بر�جمها 
طالبات  ������ش����رتك����ت  ث�����م  ����ش���وي���ا 
�ملدر�شه يف تقدمي �وبريت بعنو�ن 
و�أ�شر�ف  �أع��د�د  ��شماء( من  )ترب 
عر�س  ومت  �مل����در�����ش����ة  ط���ال���ب���ات 
و�أن�شطة  �جن���از�ت  يحكي  �شريط 
�مل��در���ش��ه وح�����ش��اده��ا �ل�����ش��ن��وي ثم 
عبد�هلل  بنت  ع��زة  �ل�شيخه  قامت 
�ل�شف  طالبات  بتخريج  �لنعيمي 
�ل���ث���اين ع�����ش��ر وب���ارك���ت ل��ه��م هذ� 
�لتخرج و�لتفوق متمنيه لهن كل 

�ل�شليمة  ب��ال��ط��ري��ق��ة  وت��رب��ي��ت��ه��م 
ل���ي���ك���ون���و�  �����ش����ال����ح  يف جم���ت���م���ع 
�مل�����ش��ارك��ة يف عملية  على  ق��ادري��ن 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ب��ن��اء 
م�شاركات  �أن  وم���وؤك���دة  �ل���دول���ة، 
للطلبة  ودعمها  �لنعيمي  خريية 
ب��ج��م��ي��ع �مل���ر�ح���ل ت���اأت���ي يف �إط����ار 
ر��شد  ب��ن  حميد  موؤ�ش�شة  ج��ه��ود 
يف  �مل��ت��و����ش��ل��ة  �خل��ريي��ة  �لنعيمي 
وبناء  �ملجتمعية  �خل��دم��ة  جم��ال 
�شاحب  وت��وج��ي��ه��ات  ح��ر���س  على 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن ر��شد 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�شو  �لنعيمي 
�شمو  وب���رع���اي���ة  ع���ج���م���ان  ح���اك���م 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ 

•• عجمان ـ حممد بدير 

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ر��شد 
د�ئرة  رئي�س  �لنعيمي،  حميد  ب��ن 
وباإ�شر�ف  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط،  �ل��ب��ل��دي��ة 
نظم  �لتعليمية  ع��ج��م��ان  منطقة 
�ملعهد �لعلمي �الإ�شالمي يف عجمان 
م�شابقة  ل��ن��ت��ائ��ج  خ��ت��ام��ي��ا  ح��ف��ال 
�ل��ك��رمي و�حلديث  �ل���ق���ر�آن  ح��ف��ظ 
و�لفقه يف دورتها �لع�شرين، وذلك 
�م  �ل���زه���ر�ء مب��ق��ر جمعية  ب��ق��اع��ة 

�ملوؤمنني.
 ���ش��ه��د �حل��ف��ل �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د بن 
�ل��ن��ع��ي��م��ي، وع���ل���ي ح�شن  ح���م���د�ن 
عجمان  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر  حم���م���د 
معني  وح���������ش����ني  �ل����ت����ع����ل����ي����م����ي����ة، 

�لنبي، ولفهم دينهم وتقومي  �شنة 
���ش��ل��وك��ه��م، ك��م��ا ب��ني �حل��و���ش��ن��ي �أن 
�ملركز قدم �لكثري منذ تاأ�شي�شه من 
قبل 20 عاما �إىل �ليوم بتخريجه 
ع�����دد ك���ب���ري م����ن ح��ف��ظ��ة �ل����ق����ر�آن 
�حلقيقي  �لذخر  يعتربون  �لذين 
�لكبري  �ل��دور  لهذ� �لوطن، مثمنا 
حميد  �ل�شيخ  �شمو  ب��ه  ق��ام  �ل���ذي 
و�مل�شابقة  �ملعهد  لدعمه  �لنعيمي 
م�شريته،  ����ش��ت��م��ر�ر  ي��ح��ق��ق  ومب���ا 
وقال �أنه وبف�شل �لقيادة �لر�شيدة 
�شيبقى هذ� �ل�شرح �لعلمي �لكبري 

حا�شنا حلافظي كتاب �هلل.
كما وتهدف �مل�شابقة �ىل �الهتمام 
بحفظة  و�ل���ع���ن���اي���ة  �هلل  ب���ك���ت���اب 
وجت������وي������ده وت�������الوت�������ه، وك����ذل����ك 

جو من �لتناف�س �اليجابي للطلبة 
حفظ  على  �لت�شابق  على  وحتثهم 

�لقر�آن و�حلديث.
مدر�شة  �أن  ج���وي���د�ن  و�أو����ش���ح���ت 
ع��ج��م��ان �خل��ا���ش��ة ق���د ���ش��ارك��ت يف 
 20 ب���  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �مل�شابقة  ن�شخة 
على  ح�شلو�  وق��د  وطالبة  طالب 
م����ر�ك����ز م���ت���ق���دم���ة م���و����ش���ح���ة �ن 
�ملتمثلة  �در�ت���ه���ا  ظ��ل  �مل��در���ش��ة يف 
مب��دي��رة �مل��در���ش��ة �ال���ش��ت��اذة نعمة 
حممود �أبو �شمرة ، توؤكد وحتر�س 
�ملر�حل  بجميع  �لطلبة  دع��م  على 
�الن�شطة  �أو  �ل��ق��ر�آن  حلفظ  �شو�ء 
باملدر�شة  �الخ�������رى  �ل��ال���ش��ف��ي��ة 
الظهار مو�هب �لطلبة وت�شجيعهم 

على تنميتها.

�لعلمي  �مل��ع��ه��د  م��دي��ر  �حل��و���ش��ن��ي 
���ش��ارك باحلفل  �ال���ش��الم��ي، كما و 
100 طالبا وطالبة ممن �شاركو� 
بامل�شابقة ممثلني عن 18 مدر�شة 
طالبها  ك����رم  و�ل���ت���ي  ع��ج��م��ان  يف 
�ملدر�شني  م����ن  وع������دد  ب���احل���ف���ل، 

و�مل�شرفني و�أولياء �المور.
�حلو�شني،  م��ع��ني  ح�����ش��ني  وق�����ال 
�الإ�شالمي  �لعلمي  �مل��ع��ه��د  م��دي��ر 
مدر�شة  يعترب  �لقر�آن  تدري�س  �أن 
حقيقية تك�شب �الأخالق و�حلا�شن 
�حلقيقي لك�شب �ل�شكينة و�لقلوب، 
�أنحاء  �أ���ش��ا���س �الإ���ش��ت��ق��ر�ر يف  وه��و 
م�شوؤولية  �أن  و�ع���ت���رب  �مل���ع���م���ورة، 
�لطلبة هي م�شوؤولية  �ملعهد جتاه 
وتد�ر�س  �ل���ق���ر�آن  حل��ف��ظ  ك��ب��رية 

و�إبر�ز  و�لفقه  �ل�شريف  �حل��دي��ث 
ف�شل �لقر�آن �لكرمي وتكرمي �أهله 
و�لعمل على خلق روح �لتناف�س ما 
�ل��ط��الب و�مل��در���ش��ني ، ودفع  ب��ني 
�لنا�شئة لالإقبال على حفظ كتاب 
على  �الم���ور  �ول��ي��اء  وت�شجيع  �هلل 
�لقر�آن  حفظ  على  �أبنائهم  تربية 

�لكرمي .
�شيد  ج��وي��د�ن  �ك���دت  جانبها  م��ن 
عجمان  مبدر�شة  �أن�شطة  من�شقة 
�مل�شابقة  �ه��م��ي��ة  ع��ل��ى   ، �خل��ا���ش��ة 
كثرية  �أه����د�ف  م��ن  تت�شمنه  وم���ا 
و�لطالبات  �ل���ط���الب  ع��ل��ى  ت��ع��ود 
�مل�شابقة  و�أن  خ��ا���ش��ة  �مل�����ش��ارك��ني 
و�حلديث  �ل��ق��ر�آن  حفظ  تت�شمن 
و�لفقه، وموؤكدة �ن �مل�شابقة تخلق 

•• ابوظبي- فوؤاد علي  

عن  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  �أعلن 
فتح باب �لت�شجيل يف م�شروع �شيفنا 
مميَّز للعام �لثاين ع�شر على �لتو�يل 
وذلك �إعتبار�ً من 23 يونيو �جلاري 
على  �إلكرتونياً  �لت�شجيل  يتم  حيث 
فعاليات  وت��ن��ط��ل��ق  �مل��ج��ل�����س  م��وق��ع 
 24 ي��ون��ي��و ح��ت��ى   30 �مل�������ش���روع يف 
يوليو �ملقبل موزعة على 61 مركز�ً 
و25  �أبوظبي  يف  م��رك��ز�ً   24 بينها 
م���رك���ز�ً يف  �ل���ع���ني و12  م���رك���ز�ً يف 

�لغربية .
ج��اء ذل��ك خ��الل �مل��وؤمت��ر �ل�شحفي 
�لذي عقد �أم�س بفندق دو�شت ثاين 
�لفعاليات  وت��ت�����ش��م��ن  �ب��وظ��ب��ي  يف 
مل�������ش���روع ���ش��ي��ف��ن��ا مميَّز  �مل�����ش��اح��ب��ة 
وتر�ثية  وثقافية  ريا�شية  �أن�شطة 
باالإ�شافة �إىل �جلانب �لعلمي �لذي 
يقدمه �مل�شروع لطلبة �حللقة �لثالثة 
�لعلمية  م�شتوياتهم  تعزيز  بهدف 
ب��ال��ت��ع��اون مع  �الإجن��ل��ي��زي��ة  �للغة  يف 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  ج��ام��ع��ة �الإم�����ار�ت 
�لتقنية  وك��ل��ي��ات  �أب��وظ��ب��ي  وج��ام��ع��ة 

�لعليا.
�ملدير  �لظاهري  �شامل  و�أك��د حممد 
�لعمليات  ل���ق���ط���اع���ات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
للتعليم  �أبوظبي  مبجل�س  �ملدر�شية 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ه���ذ� �مل�����ش��روع �حليوي 
�لعام  م����ن  �مل��ج��ل�����س  ي���ن���ف���ذه  �ل������ذي 
خالله  م����ن  و�����ش���ت���ق���ط���ب   2001
�ألف طالب وطالبة   300 �أكرث من 

خالل  بال�شباب  �لنهو�س  ي�شتهدف 
مو�شم �ل�شيف.

للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  وق��ع جمل�س  وق��د 
ع�����دد�ً م���ن �ت��ف��اق��ي��ات �ل���ت���ع���اون مع 
�جل���ام���ع���ات و�ل��ك��ل��ي��ات �مل�����ش��ارك��ة يف 
�مل�شروع  من  �لعلمي  �جلانب  تنفيذ 
لطلبة �حللقة �لثالثة وذلك بح�شور 
بني  يو�شف  �لدكتور حممد  كل من 
�ل��رئ��ي�����س �الك���ادمي���ي جامعة  ي��ا���س 
�الإم��ار�ت ودكتور بيرت �شكوت مدير 
�لتطوير �ملهني يف جمموعة جامعة 
�أبوظبي و �لدكتور �شعود �ملال �ملدير 
�مل�شاعد بكليات �لتقنية �لعليا كليات 

�لتقنية �لعليا.
و�أو�شح �لظاهري �أن جمل�س �أبوظبي 
للتعليم ومن خالل معايل �لدكتور 
عام  م��دي��ر  �خلييلي  خمي�س  م��غ��ري 
�مل��ج��ل�����س ي���ويل ه���ذ� �مل�����ش��روع عناية 
�ملجل�س  م���ن  �إدر�ك��������اً  ك��ب��رية وذل����ك 
للدور �لوطني �لذي ينه�س به هذ� 
�مل�����ش��روع و�ل��ن��ت��ائ��ج �الإي��ج��اب��ي��ة �لتي 
�ل�شابقة  دور�ت���ه  م��دى  على  حققها 
�ل�شيخ  ج��ائ��زة  �مل�شروع  ح�شد  حيث 
لالأد�ء  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن 
�ل����رتب����وي �مل��ت��م��ي��ز وذل�����ك ع���ن فئة 
�أف�شل م�شروع تربوي على م�شتوى 
�إىل جناح  باالإ�شافة  �لعربي  �لوطن 
�شيفنا مميَّز يف تد�شني منوذج فريد 
يف رع��اي��ة �ل��ن�����سء و�ل�����ش��ب��اب خالل 

�ل�شيف.
�شيفنا  �أن  �إىل  �ل���ظ���اه���ري  ول���ف���ت 
ودور�ته  ب��ر�جم��ه  يف  �شيطرح  مميَّز 

�ملحلية و�الإقليمية و�لدولية وكذلك 
�شيفنا  م�شروع  بني  �لتعاون  تعزيز 
ممَيّز و�شركائه �ال�شرت�تيجيني من 
ج��ه��ة وب���ني �أ���ش��ر �ل��ط��ل��ب��ة م��ن جهة 
ل��ه��وؤالء �لطلبة يف  �أخ���رى مب��ا يتيح 
خمتلف �ملر�حل �لعمرية �أد�ء دورهم 
بكفاءة  �لوطنية  �لتنمية  خدمة  يف 
قاعدة  بناء  �إىل  باالإ�شافة  و�إيجابية 
م���ن �ل����ك����و�در �ل��وط��ن��ي��ة و�مل���و�ه���ب 
�مل���ج���االت  �الإب����د�ع����ي����ة يف خم��ت��ل��ف 

�لريا�شية و�لرت�ثية و�لعلمية.
�مل�شروع  �أن  �إىل  �ل��ظ��اه��ري  ول��ف��ت 
و��شعة  �أه��د�ف��ه منظومة  يف  يرتجم 
من �لقيم �لتي تعزز تنمية وتطوير 
�لنو�حي �لبدنية و�ملهارية و�ملعرفية 
�أبنائنا  ل���دى  و�لنف�شية  و�ل��ق��ي��م��ي��ة 
�أن�شطة مت  �لطلبة وذلك من خالل 
خالل  م��ن  فائقة  بعناية  �خ��ت��ي��اره��ا 
��شتناد�ً  وك��ذل��ك  متخ�ش�شة  جل��ان 
�إىل رغبات �لطلبة �لتي ك�شفت عنها 
و�لتي  �مليد�نية  �ال�شتبيانات  نتائج 
�الأن�شطة  م��ن  �حتياجاتهم  ح���ددت 
و�ل��ذي يتز�من  �ل�شيف  خ��الل ه��ذ� 
�أي�شاً مع حلول �شهر رم�شان �ملبارك 
وما يرتبط بهذ� �ل�شهر من فعاليات 
وزيار�ت  تر�ثية  و�أن�شطة  جمتمعية 
�إىل ع���دد م���ن �مل��ج��ال�����س يف ك���ل من 
و�لتعرف  و�لغربية  و�لعني  �أبوظبي 
ع��ل��ى �ل��ق��ي��م و�ل��ت��ق��ال��ي��د �ل��ع��ري��ق��ة يف 
تلك �ملجال�س، و�لتو��شل مع رو�دها، 
و�الإف����ادة م��ن خ��رب�ت��ه��م، وجتاربهم 

�لوطنية.

�����ش���ت���ف���ادو� ج��م��ي��ع��اً م����ن �ل���رب�م���ج 
�لتي ت�شمنتها  �لعلمية و�لتطبيقية 
�ل�����دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة وور�����س �لعمل 
�مل�شاحبة لهذ� �لربنامج يف كل من 

�أبوظبي و�لعني و�لغربية.
�ل�شدد  ه����ذ�  يف  �ل���ظ���اه���ري  و�أ�����ش����اد 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب���رع���اي���ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�لنه�شة  مل�شرية  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
يف  دولتنا  ت�شهدها  �لتي  �حل�شارية 
على  �شموه  �ملجاالت وحر�س  جميع 
�لالزمة  و�مل����و�رد  �الإم��ك��ان��ات  توفري 
�شخ�شيات  و���ش��ق��ل  �الإن�����ش��ان  ل��ب��ن��اء 
�ل���ن�������سء و�ل�������ش���ب���اب وح���ف���زه���م على 
يف خمتلف  �لعلمي  و�لتميز  �الإب��د�ع 

�لتخ�ش�شات.
�لذي  �لالحمدود  بالدعم  �أ�شاد  كما 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  ي��ول��ي��ه 
ن���ه���ي���ان ويل  �آل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
�مل�����ش��ل��ح��ة، رئ��ي�����س جمل�س  ل��ل��ق��و�ت 
يف  �لتعليم  مل�شرية  للتعليم  �أبوظبي 
على  �شموه  وحر�س  �أبوظبي  �إم���ارة 
�لذي  �لوطني  �لقطاع  ه��ذ�  تطوير 
ميثل ركيزة �أ�شا�شية يف �لتنمية �لتي 
�أ�شاد  كما  و�لدولة  �الإم��ارة  ت�شهدها 
ب��اه��ت��م��ام ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
نائب  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
للتعليم  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�شموه  ودع��م  مميَّز  �شيفنا  مب�شروع 
�لذي  �لوطني  �مل�شروع  هذ�  لر�شالة 

�لتطبيقية هذ� �ل�شيف روؤية جديدة 
�ل����ف����ر�غ و�شقل  �أوق�������ات  ال���ش��ت��ث��م��ار 
ح���ي���ث يهدف  ورع���اي���ت���ه���ا  �مل����و�ه����ب 
�مل�شروع �إىل تقدمي �أن�شطة وفعاليات 
�أجو�ء �شهر رم�شان  متنوعة تو�كب 
�ملعريف  �ملحتوى  م��ن  وت��ع��زز  �مل��ب��ارك 
و�لتوعوي للطلبة من خالل بر�مج 
و�النتماء  �ل��والء  قيم  لديهم  تر�شخ 
�لنه�شة  م�������ش���رية  ودف������ع  ل���ل���وط���ن 
�لدولة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �حل�����ش��اري��ة 
�لرعاية  وتعزيز  �مل��ج��االت  جميع  يف 
يقدمها  �لتي  و�لرتبوية  �لتعليمية 
للطلبة  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س 
�حلكومية  �مل�����د�ر������س  خم���ت���ل���ف  يف 
و�خل��ا���ش��ة و�ل��ت��ي ي�شل ع��دده��ا �إىل 
�ألف طالب وطالبة   300 �أكرث من 

يف �أبوظبي و�لعني و�لغربية. 
تعزيز  �إىل  �مل�������ش���روع  ي�����ش��ع��ى  ك���م���ا 
�الأ�شيلة  و�لتقاليد  �لقيم  منظومة 
�لعربية  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  مل��ج��ت��م��ع 
�لقيم  هذه  �لطلبة  و�إك�شاب  �ملتحدة 
خالل  م��ن  نفو�شهم  يف  وتر�شيخها 
وتر�ثية  وتطبيقية  علمية  �أن�شطة 
�مل�شروع  وي��وف��ر  متنوعة  وري��ا���ش��ي��ة 
ب��ي��ئ��ي��ة ج���اذب���ة ل��ه��ذه �الأن�����ش��ط��ة من 
خالل تلبية رغبات �لطلبة وتقدمي 
بر�مج مدرو�شة لهم باإ�شر�ف مدربني 
متخ�ش�شني كما يهدف �مل�شروع �إىل 
�كت�شاف ورعاية �ملو�هب �لوطنية يف 
�آفاق �الإبد�ع  خمتلف �ملجاالت وفتح 
و�لتميز �أمام هذه �لفئات وبناء فرق 
متخ�ش�شة ميكنها خو�س �ملناف�شات 

•• اأبوظبي-وام: 

كرمت وز�رة �لعمل �جلهات �مل�شاركة 
و�لعرو�س  �خل�شومات  ب��رن��ام��ج  يف 
�ملميزة للعاملني يف �لقطاع �خلا�س 
�ال�شرت�تيجية  �ل��رب�م��ج  �أح��د  �أب�شر 
�شاحب  م���ب���ادرة  عليها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
 .. �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
وذلك بهدف تعزيز م�شاركة �لكو�در 
ال�شيما  �ل��ع��م��ل  ���ش��وق  يف  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س. ج���اء ذل���ك خالل 
ح��ف��ل �أق��ي��م يف ف��ن��دق ف��ريم��ون��ت يف 
�أبوظبي بهدف عر�س مدى ��شتفادة 
�لقطاع  يف  �ل���ع���ام���ل���ني  �مل���و�ط���ن���ني 

وب��ل��غ عدد  �ل��ع��م��ل.  ���ش��وق  تنظيم  يف 
�جل��ه��ات �مل�����ش��ارك��ة و�ل��ت��ي مت تكرمي 
17 جهة  ج��ه��وده��ا خ����الل �حل���ف���ل 
ح��ك��وم��ي��ة وخ��ا���ش��ة مم��ث��ل��ة يف وز�رة 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لرتبية  ووز�رة  �ل�����ش��ح��ة  ووز�رة 
و�لتعليم و�شندوق �لزو�ج وموؤ�ش�شة 
�الحتادية  و�لهيئة  ل��الإ���ش��ك��ان  ز�ي���د 
ل��ل��ك��ه��رب��اء و�مل�������اء و����ش���رك���ة �أدن������وك 
للطري�ن  �الحت���اد  و�شركة  للتوزيع 
و�شركة  ل��ل��ط��ري�ن  �لعربية  و���ش��رك��ة 
�أبوظبي  و���ش��رك��ة  للتكافل  �ل��ه��الل 
�لوطنية للتاأمني و�الإمار�ت للتاأمني 
�ل��ن��اب��ودة و���ش��رك��ة ليربتي  و���ش��رك��ة 
�لفهيم  وجم����م����وع����ة  ل���ل�������ش���ي���ار�ت 

�ملجزية  و�ل��ت�����ش��ه��ي��الت  �الم���ت���ي���از�ت 
��شتفاد منها يف مرحلتها �الأوىل نحو 
ومو�طنة  م��و�ط��ن   500 و  �أل��ف��ني 
 . �خل��ا���س  �لقطاع  يف  �لعاملني  م��ن 
�شهدها حفل  مناق�شات  وقال خالل 
�لتكرمي �إن ت�شافر جهود موؤ�ش�شات 
�ل��ق��ط��اع��ني �حل��ك��وم��ي و�خل���ا����س يف 
دول��ة �الإم����ار�ت و�ج��ب وطني يحتم 
على �جلميع تاأديته من �أجل حتقيق 
�أطلقت  �لذي  �ال�شرت�تيجي  �لهدف 
ملف  دعم  وتعزيز  �ملبادرة  �أجله  من 
�ل��ت��وط��ني �ل����ذي ي��ع��د حم��رك��ا قويا 
�أكد  جانبه  م��ن   . �ل��دول��ة  القت�شاد 
����ش���ع���ادة ن��ا���ش��ر ث����اين �ل��ه��ام��ل��ي �أن 
مبادرة �أب�شر تعد و�حدة من �ملبادر�ت 

 . �أب�شر  بطاقة  عرو�س  من  �خلا�س 
�شعادة كل من  �لتكرمي  ح�شر حفل 
نا�شر ثاين �لهاملي �لوكيل �مل�شاعد 
ب���وز�رة  �حل��ك��وم��ي  �لتن�شيق  ل��ق��ط��اع 
دميا�س  بن  وحميد  �لرئا�شة  �شوؤون 
ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لعمل  وز�رة  وكيل 
�لوكيل  �لعوبد  حمد  وماهر  �لعمل 
�مل�����ش��اع��د ل�����ش��وؤون �ل��ت��ف��ت��ي�����س وعدد 
�لوز�رتني  يف  �مل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��ار  م��ن 
ومم��ث��ل��ني ع��ن �جل��ه��ات �مل�����ش��ارك��ة يف 
و�لعرو�س  �خل�������ش���وم���ات  ب���رن���ام���ج 
�ملميزة للعاملني يف �لقطاع �خلا�س 
�شوؤون  وز�رة  ع��ل��ي��ه  ت�����ش��رف  و�ل����ذي 
�لرئا�شة وتنفذه بالنيابة عنها وز�رة 
�الخت�شا�س  جهة  باعتبارها  �لعمل 

و�شركة  �ل��ع��ق��اري��ة  م���ن���ازل  و���ش��رك��ة 
دو  �ملتكاملة  ل��الت�����ش��االت  �الإم�����ار�ت 
ب���ن دميا�س  ���ش��ع��ادة ح��م��ي��د  . ون��ق��ل 
يف ك��ل��م��ة �أل���ق���اه���ا خ����الل �حل���ف���ل .. 
حت��ي��ات م��ع��ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س وزير 
�جلهات  با�شطالع  و�إ���ش��ادت��ه  �لعمل 
مب�شوؤولياتها  �لربنامج  يف  �مل�شاركة 
�بن  وث��م��ن   . و�ل��وط��ن��ي��ة  �ملجتمعية 
�مل�شاركة  �جلهات  م�شاهمات  دميا�س 
�شركاء  ب��اع��ت��ب��اره��ه  �ل���ربن���ام���ج  يف 
�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني مل���ب���ادرة �أب�����ش��ر حيث 
�لتجاوب  يف  �ل�����ري�����ادة  ل���ه���م  ك���ان���ت 
�ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  م��ع  �لفاعل 
وحر�شو�  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
ع������ل������ى ت�������ق�������دمي جم������م������وع������ة م���ن 

�د�رة  ج���ه���ود  وث���م���ن���ت  �حل���م���ي���دة 
�لتدري�شية  و�ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���رو����ش���ة 

��شتمر�رية  ع��ل��ى  حل��ر���ش��ه��م  ب��ه��ا 
�مل�شروع ملا له �ثر جميل يف غر�س 

بتعاليم  و�لتم�شك  �لنبيلة  �لقيم 
�لدين �حلنيف.

�ملدر�شة  �أن  ج����وي����د�ن  و�أ������ش�����ارت 
مبثل  دوم��ا  �مل�شاركة  على  حتر�س 
هذه �مل�شابقات كما وتعمل �ملدر�شة 
لطلبتها  �ل���د�خ���ل���ي���ة  �مل�����ش��اب��ق��ات 
ت�شجيعا منها على حفظ كتاب �هلل 
ومد�ر�شته، منوهة �ن �ملدر�شة بها 

حافظني  �مل��ر�ح��ل  بجميع  ط���الب 
�ملدر�شة  ت���ق���وم  ك���م���ا  �هلل  ل���ك���ت���اب 
بتكرمي هوؤالء �لطالب وت�شجيعهم 
�مل��در���ش��ة يوجد  �أن  ، وب��ي��ن��ت  دوم���ا 
�شمن  وحم��ف��ظ��ات  حمفظني  ب��ه��ا 
خطة معينة ت�شتهدف من خاللها 

بجزء  �لثالث  وحتى  �الول  ط��الب 
و�خلام�س  �ل���ر�ب���ع  وط����الب   ، ع���م 
�ل�شاد�س  وط���الب   ، ت��ب��ارك  ب��ج��زء 
وباقي  �شمع  ق��د  ج��زء  �لثامن  �ىل 
�مل���ر�ح���ل �ل��در����ش��ي��ة ح��ت��ى �جلزء 

�لر�بع ع�شر.

�شيفنا  بر�مج  �أن  �لظاهري  و�أو�شح 
مميَّز �شت�شمل فعاليات يوم �لرت�ث، 
ور�س  يف  �لطلبة  ت��دري��ب  فيه  وي��ت��م 
�لوطني  �ل����رت�ث  ع��ل��ى  متخ�ش�شة 
ملجتمع  �الأ�شيلة  و�لقيم  و�لتقاليد 
�الإم���������������ار�ت م�����ن خ�������الل م����درب����ني 
خالل  �لطلبة  ويتعلم  متخ�ش�شني، 
هذه  من  �شاملة  منظومة  �لتدريب 
�ملجال�س  �آد�ب  مقدمتها  يف  �ل��ق��ي��م 
وتوقري �لكبار و�لتعلم من حكمتهم 
�ل�شيوف  و�����ش���ت���ق���ب���ال  وخ���ربت���ه���م 
وغريها من �الأم��ور �لتي �شيحر�س 
�مل�شروع على �إك�شابها للطلبة و�شيتم 
�أ���ش��ب��وع تنظيم ي���وم ل��ل��رت�ث يف  ك��ل 
�ملكاتب �لتعليمية �لثالثة يف �أبوظبي 

و�لعني و�لغربية.
�شيفنا  جمال�س  �أي�����ش��اًَ  ت�شمل  كما 
ممَيّز تهدف هذه �ملجال�س �إىل تدريب 
�ملرتبطة  �ل��ط��ق��و���س  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب��ة 
ب��ارت��ي��اد ه���ذه �مل��ج��ال�����س، وت��ع��ل��م ما 
يدور فيها من قيم وتقاليد �أ�شيلة، 
يف  و�لتقاليد  �لقيم  ه��ذه  و�كت�شاب 

�إطار �لتو��شل مع �الأجيال. ونقرتح 
�ل�شخ�شيات  �أ���ش��م��اء  م��ن  جم��م��وع��ة 
عدد  ��شطحاب  ميكن  �لتي  �لعامة 

من �لطلبة لزيارتها.
�أن�شطة  ����ز«  مم����يَّ »���ش��ي��ف��ن��ا  وي����ق����دم 
مدربني  باإ�شر�ف  وتر�ثية  ريا�شية 
�الأن�شطة  هذه  وتتنوع  متخ�ش�شني، 
لت�شمل خمتلف �الألعاب من �شباحة، 
ورماية، وفرو�شية، وملعب �شابوين، 
وغريها من �الألعاب �لتي جتمع بني 
�لن�شاط  و�أي�شاً  �لريا�شة و�لرتفيه، 
�ل���رت�ث���ي �ل����ذي ي��ت��ع��ل��م م���ن خالله 
�ل��ط��ال��ب ت�����ر�ث �الآب������اء و�الأج�������د�د، 

و�آليات �حلفاظ عليه، ورعايته.
مدير  �شكوت�س  بيرت  �لدكتور  و�أك��د 
�لتطوير �ملهني يف جمموعة جامعة 
�ملجموعة  �عتز�ز  للمعارف  �أبوظبي 
�ملميز  �شيفنا  مبادرة  يف  مب�شاركتها 
لهذه  ملا  �لتو�يل  على  �لعا�شر  للعام 
�مل���ب���ادرة �مل��ت��م��ي��زة م��ن �أه��م��ي��ة و�أث���ر 
ك���ب���ري يف �إح��������د�ث ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة يف 
خا�شة  و�ل��ط��ال��ب��ات  �ل���ط���الب  �أد�ء 

�لعام  ه�����ذ�  �مل��ج��ل�����س  �إ����ش���اف���ة  ب���ع���د 
و�البتكار  �الأع��م��ال  ري���ادة  ل��ربن��ام��ج 
�لتو�شل  و�شائل  ��شتخد�م  وبرنامج 
�الجتماعي �الأمر �لذي �شي�شاهم يف 
�الرتقاء مبهار�ت �لطالب يف �لعلوم 
�البتكار  ع��ل��ى  و�ل��ل��غ��ات وحت��ف��ي��زه��م 
و�الإبد�ع و�ال�شتخد�م �الآمن ل�شبكات 

�لتو��شل �الجتماعي. 
�لتعاون  ع���الق���ات  ���ش��ك��وت�����س  وث��م��ن 
�مل��ج��م��وع��ة وجمل�س  ب���ني  �مل�����ش��رتك 
يحر�س  �ل���ذي  و  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
و�لرعاية  �لدعم  تقدمي  على  د�ئماً 
�لعايل  �لتعليم  ملوؤ�ش�شات  و�مل�شاندة 
�إمياناً من  �أبوظبي، وذل��ك  �إم��ارة  يف 
بالعملية  �الرت��ق��اء  باأهمية  �ملجل�س 
�لتعليمية لتتو�فق مع �أرقى �ملعايري 
و�شقل  ب���ن���اء  و������ش�����رورة  �ل���ع���امل���ي���ة، 
�آف���اق  وف��ت��ح  �ل��ط��الب��ي��ة  �ل�شخ�شية 
و�لطالبات  �ل��ط��الب  �أم����ام  ج��دي��دة 
وتعلم  �أنف�شهم  تطوير  من  متكنهم 
مهار�ت جديدة و�الرتقاء مب�شتو�هم 

�لعلمي.

�ل�شامية �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو 
من  مبتابعة  وحتظى  �لدولة  رئي�س 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن ز�ي����د �آل 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 

تهدف  حيث  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر 
�إىل متكني �ملو�طنني و�ملو�طنات من 
م�شتد�مة  عمل  بيئة  ت��اأم��ني  خ��الل 
م�شتقبال  ت���وف���ر  �أن  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن 

وظيفيا �آمنا وم�شتقر� الأبناء �لوطن 
حتقيق  ع���ل���ى  ي��ن��ع��ك�����س  وب����ال����ت����ايل 
�الأ�شري  �ل�شعيد  ع��ل��ى  �ال���ش��ت��ق��ر�ر 

و�الجتماعي . 

ال�سوؤون االإ�سلمية بدبي تنظم حما�سرة قرينة حاكم عجمان تخرج الدفعة 23 من دار�سات مركز التعليم امل�ستمر بجمعية اأم املوؤمنن بعجمان
الكتاب واملراأة واملراأة والكتاب 

•• دبي-وام:

نظمت د�ئرة �ل�شوؤون �الإ�شالمية و�لعمل �خلريي يف دبي �م�س مببناها يف منطقة 
�ملمزر حما�شرة بعنو�ن �لكتاب و�ملر�أة و�ملر�أة و�لكتاب �ألقاها �لدكتور عبد �حلكيم 
�لكمايل  حمد  وق��ال  للكتاب.  �لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة  وذل��ك  باحثني  كبري  �الأني�س 
مدير �إد�رة �لبحوث باالإنابة �إن �ملحا�شرة �لتي نظمها و�أ�شرف عليها ق�شم �ملكتبات 
�الإ�شالمية �لتابع لالإد�رة وح�شرها عدد كبري من موظفي �لد�ئرة وبع�س �لدو�ئر 
�ملحلية �الأخرى كان �لهدف منها بيان عالقة �ملر�أة بالكتاب ال�شيما �ملر�أة �الإمار�تية 
�الأديبة و�ل�شاعرة و�لكاتبة و�ملوؤلفة و�ملحققة للرت�ث .. موؤكد� دور �لد�ئرة يف ن�شر 

�لعلم بني جميع فئات �ملجتمع �ملختلفة وتر�شيخ �لوعي �لديني لديهم . 

�إىل حياة جديدة بخرب�ت عديدة، للم�شاهمة برحلة �لبناء و�لتنمية.
عائ�شة  تر�فقها  نهيان  �آل  ز�ي���د  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  وق��ام��ت 
لبع�س  عر�س  �حلفل  وتخلل  للخريجات،  �ل�شهاد�ت  بت�شليم  �ملناعي 
د�ر�شات  قدمتها  رحلتي(  تبد�أ  هنا  )م��ن  وم�شرحية  �مل��رك��ز،  �جن���از�ت 
�ملركز، باالإ�شافة �إىل فقر�ت تربوية متنوعة من تقدمي طالبات �ملركز 
على  �لتخرج وح�شولهن  بعد  �شموها �جناز�تهن  �أم��ام  �شردن  �للو�تي 
�شهاد�ت عليا يف خمتلف �ملجاالت و�لتحاقهن بوظائف متنوعة بف�شل 

دعم �شموها �لالحمدود.
ويذكر �أن مركز �لتعليم �مل�شتمر بد�أ ن�شاطه عام 1983 ليتيح �لفر�شة 
�شهادة  على  و�حل�شول  در��شتهن  ال�شتكمال  و�لفتيات  �ل�شيد�ت  �أم��ام 
�ملر�حل  د�ر�شة من جميع   275 فيه  �لد�ر�شات  بلغ عدد  وقد  �لثانوية، 

�لدر��شية، وخرج �أكرث من 500 د�ر�شة خالل �الأعو�م �ل�شابقة.

كينونة �الأ�شرة، و�أن ما ك�شبته من علم يجب �أن يكون �شببا يف جناحها 
كاأم وزوج، موؤكدة على �أن �لنجاح �حلقيقي هو جناحهن يف �الأ�شرة، الن 
هذه هي �لوظيفة �الأ�شا�شية �لتي خلقن من �جلها، كما �أن �أهمية دور 
تنمية  يف  مبا�شر  ب�شكل  يوؤثر  متحابة  مرت�بطة  �أ�شرة  تكوين  يف  �الأم 
خارجية  ع��و�م��ل  �أي  �شد  وت��ر�ب��ط��ه  متا�شكه  على  و�حل��ف��اظ  �ملجتمع 

موؤثرة.
ومن جانبها ثمنت �الأ�شتاذة عائ�شة �ملناعي مديرة �ملركز ح�شور �شمو 
دعم  على  وحر�شها  نهيان،  �آل  �شقر  ب��ن  ز�ي��د  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
مركز  �أن  موؤكدة  �خل�شو�س،  وجه  على  �مل��ر�أة  وتعليم  عموماً  �لتعليم 
�لتعليم �مل�شتمر قد حظي برعاية مباركة من �شاحبة �ل�شمو �ل�شيخة 
ا و�شرًحا عالًيا لفئة هي  فاطمة بنت ز�يد �آل نهيان ليظل فكًر� ناب�شً
�أح��وج ما تكون ملن ياأخذ بيدها على دروب �لعلم و�ملعرفة و�النطالق 

•• عجمان ـ الفجر 

ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  �شهدت 
�ملجل�س �الأعلى حاكم عجمان، �ل�شيخة فاطمة بنت ز�يد بن �شقر �آل 
نهيان رئي�شة جمعية �أم �ملوؤمنني، حفل تخريج �لدفعة 23 من د�ر�شات 
مركز �لتعليم �مل�شتمر �لتابع للجمعية، و�لبالغ عددهن 24 خريجة، 
بح�شور نائبة رئي�شة �جلمعية �الأ�شتاذة رجاء �لنومان، ومديرة �ملركز 
و�أمهات  �لن�شوية  �ل�شخ�شيات  م��ن  وع���دد  �مل��ن��اع��ي،  عائ�شة  �الأ���ش��ت��اذة 

�خلريجات.
ويف كلمة وجهتها �شموها لبناتها �خلريجات مباركة لهن هذ� �الجناز 
�أكدت خاللها �أهمية طلب �لعلم وخ�شو�شا للمر�أة، و�أن خو�شها ملجال 
�ملختلفة حفاظا على  �أدو�ره��ا  ت��و�زن بني  �لعمل يتطلب منها حتقيق 
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قالت منظمةهيومن ر�يت�س ووت�س �ملعنية بحقوق �الن�شان �ن زعيم 
يف  ���ش��ارك  �ل��دول��ي��ة  �جلنائية  للمحكمة  مطلوب  �شود�نية  ميلي�شيا 
و��شتد  ني�شان  �بريل  د�رف��ور يف  �قليم  مناف�شة يف  قبيلة  على  هجوم 
�ل�شر�ع يف �أنحاء �القليم �لذي يقع يف غرب �ل�شود�ن منذ �ن حملت 
عام  يف  �خل��رط��وم  حكومة  �شد  �ل�شالح  عربية  غري  معظمها  قبائل 
2004 و�تهمتها باالهمال �ل�شيا�شي و�القت�شادي. وح�شد �ل�شود�ن 
قو�ت وميلي�شيا عربية م�شلحة �جلنجويد �شد متمردين �شنو� حملة 
قتل فيها مئات �الف �ال�شخا�س وفقا ملا ذكره ن�شطاء و�المم �ملتحدة. 
وينفي �ل�شود�ن �التهام وي�شع �لعدد عند ع�شرة �الف. وقالت هيومن 
�لعربية  �مليلي�شيا  زعيم  على  تعرفو�  �شهود  ع��دة  �ن  ووت�����س  ر�يت�س 
حممد علي عبد �لرحمن �لذي يعرف �أي�شا با�شم علي ق�شيب �أثناء 
�بريل ني�شان. وقالت هيومن  د�رف��ور يف  هجوم على قبيلة يف و�شط 
ر�يت�س ووت�س يف تقرير �أ�شار �شهود �ىل وجود ق�شيب يف موقع هجوم 
�أم  30 كيلومرت� �ىل �جلنوب من  تبعد  �لتي  �أب��و ج��ر�دل  بلدة  على 
دخن يف �لثامن من �بريل وهو ي�شتقل عربة حكومية وقالت �ملنظمة 
�ن �ملهاجمني و�شلو� �ىل �لبلدة �لتي ت�شكنها قبيلة مناف�شة يف قافلة 
م�شادة  م��د�ف��ع  وحتمل  للحكومة  تابعة  ك���روزر  الن��د  جيب  �شيار�ت 

للطائر�ت وقذ�ئف �شاروخية و��شلحة �خرى من �جلي�س.
 

�نها  �م�����س  للحوثيني  �لتنظيمي  �ل���ذر�ع  �هلل   �ن�شار  ح��رك��ة   �أعلنت 
ب�شدد مر�جعة موقفها من موؤمتر �حلو�ر �لوطني ،ب�شبب ما و�شفته 
�لناطق  وق���ال  �حل��رك��ة  ب��ح��ق  �ليمنية  �ل�شلطة  ترتكبها  ب��ت��ج��اوز�ت 
�أننا ب�شدد  نعلن  بيان   �لبخيتي يف  �ملوؤمتر علي  �لر�شمي للحركة يف 
�ىل  �ملوقف  عازيا هذ�  �ل�شامل  �لوطني  �حل��و�ر  مر�جعة موقفنا من 
�حلركة  زعيم  ع��ز�ء  مر��شم  يف  �ل�شلطة  �رتكبتها  �لتي  �ل��ت��ج��اوز�ت  
�ملمار�شات  من  بالكثري  تفاجئنا  �لبخيتي   و�أ���ش��اف  �حلوثي.  ح�شني 
�الق�شائية من �ل�شلطة �حلالية �لتي تتماهى يف جوهرها مع �ل�شيا�شة 
�لتي مور�شت من �شلطة �لنظام �ل�شابق م�شري� �ىل �ن �الأمن �لقومي  
منح  رف�شت  �ليمنية  �خلارجية  ووز�رة  �لد�خلية  ووز�رة  �ملخابر�ت 
تاأ�شري�ت دخول للوفود �لعربية و�الإ�شالمية �لر�غبة يف تاأدية و�جب 
�لعز�ء يف ��شت�شهاد ح�شني �حلوثي . و��شار �لناطق با�شم  �ن�شار �هلل  يف 
موؤمتر �حلو�ر �ىل �ن و�شائل �العالم �لر�شمية وعلى ر�أ�شها �شحيفة 
�لثورة رف�شت ن�شر �لتعازي يف �شفحاتها مع �ن �لكثري من �جلهات 
و�ل�شخ�شيات عر�شت دفع �ملقابل �ملادي �ملتعارف عليه كاإيجار مقابل 
�ملعزين،  بدخول  �ل�شماح  يرف�س  فمن  وق��ال   . �لتعزية  ون�شر  �ع��الن 
�شور  بتقطيع  ي�شمح  و  �ل��ع��ز�ء،  برقيات  �ن���ز�ل  م��ن  �ل�شحف  ومينع 
�أالأمن و يقتل �ع�شائنا يف �حلو�ر،  ح�شني �حلوثي و�أمام �عني رجال 

فبالتاأكيد لن يقوم بتطبيق خمرجات �حلو�ر �لوطني .
 

�علن م�شوؤول عر�قي رفيع �م�س �ن جمل�س �لوزر�ء �لعر�قي �شيعقد 
يف  كرد�شتان،  �قليم  م��دن  ك��ربى  �رب��ي��ل  مدينة  يف  �لقادمة  جل�شته 
خطوة نحو ترطيب �الجو�ء بني بغد�د و�القليم وقال علي �ملو�شوي 
م�شت�شار رئي�س �ل��وزر�ء نوري �ملالكي يف رد على �شوؤ�ل فيما �ذ� كان 
�ملالكي �شيزور �القليم �ن جمل�س �لوزر�ء �شيعقد جل�شته �العتيادية 
�شمال  كلم   320( �القليم  م��دن  ك��ربى  �رب��ي��ل  مدينة  يف  �ل��ق��ادم��ة 
جدول  و�شتتناول  �ملقبل  �الحد  �شتعقد  �جلل�شة  �ن  و��شاف  بغد�د(. 
�العمال �العتيادية وتاتي هذه �خلطوة بعد قيام وفد برئا�شة رئي�س 
خالل  �لتقى  ب��غ��د�د  �ىل  ب��زي��ارة  ب���ارز�ين  نيجريفان  �القليم  وزر�ء 
�ل���وزر�ء  جمل�س  عقد  �ن  و�شبق  ����ش��ه��ر.  د�م���ت  قطيعة  بعد  �مل��ال��ك��ي 
�شل�شلة �جتماعات بينها يف �ملو�شل وكركوك، �شمال بغد�د، و�لب�شرة، 
جنوب �لبالد. وتازمت �الو�شاع بني بغد�د و �ربيل ب�شكل كبري خالل 
�ال�شهر �الوىل من �لعام �جلاري ب�شبب خالفات حادة حيال مو�زنة 
�القليم، �لتي مررها �لربملان رغم معار�شة �الكر�د. وطالبت حكومة 
�لبالد،  م��و�زن��ة  من  دوالر  مليار�ت   4،5 مبلغ  بتخ�شي�س  �القليم 
�لذي  �الم��ر  �الق��ل��ي��م،  يف  �لعاملة  �الجنبية  لل�شركات  كم�شتحقات 

عار�شته بغد�د.

عوا�صم

اخلرطوم

بغداد

�سنعاء

اإ�سرائيل تتو�سل التفاق 
لرتحيل مهاجرين اإريرتين 

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

��شتقبال  على  و�فقت  ت�شمها  دول��ة مل  �ن  ��شر�ئيلية  ق�شائية  وثائق  قالت 
�ملهاجرين �الريرتيني �لذين يعي�شون يف ��شر�ئيل.

وتقول وكاالت �ن�شانية �ن عدد� كبري� من 60 �ألف مهاجر �فريقي و�شلو� 
�يل ��شر�ئيل عن طريق م�شر ينبغي �لنظر يف منحهم �للجوء.

وتعترب ��شر�ئيل معظم هوؤالء من طالبي �لعمل ب�شكل غري قانوين و�أثار 
�لالجئون  �أ�ش�شها  دول���ة  يف  ق��وي��ة  م�شاعر  ترحيلهم  ح��ول  وط��ن��ي  نقا�س 

و�ملهاجرون.
�حتجاز  م�شروعية  ح��ول  �الح��د  ي��وم  �لعليا  باملحكمة  ��شتماع  جل�شة  ويف 
�ن  �حلكومة  حمامية  قالت  خفية  ��شر�ئيل  دخلو�  �لذين  �للجوء  طالبي 
�ليه مع دولة مل  �لتو�شل  �تفاقا الع��ادة توطني مت�شللني من �ريرتيا مت 
�لتعقيب  عن  �ال�شر�ئيلية  �حلكومة  م�شوؤولو  و�متنع  ��شمها.  عن  يك�شف 
لكن و�شائل �عالم حملية تكهنت باأن هذ� �لت�شريح هو تكتيك الحباط �أي 

حتركات ق�شائية الطالق �شر�ح �ملهاجرين �ملحتجزين لفرت�ت طويلة.
�عادتهم �ىل  ��شر�ئيل. ومتثل  �ري��رتي يف  �أل��ف   35 ويوجد حاليا ح��و�يل 

وطنهم ��شكالية مبوجب �لقانون �لدويل.
وتقول  قانونية.  ق�شايا  يثري  �أن  �أي�شا  ميكن  �خ��ر  مكان  �ىل  نقلهم  لكن 
�لتوطني  �ع��ادة  �ن  �لالجئني  ل�شوؤون  �ملتحدة  ل��المم  �ل�شامية  �ملفو�شية 

ميكن در��شته فقط �ذ� مت منح و�شع �للجوء وهو ما مل تفعله ��شر�ئيل.
وقالت �ملحامية وفقا لن�س قدمته وز�رة �لعدل يوم �الثنني هناك �تفاق مع 

دولة �شتكون �لوجهة �الخرية ولي�شت نقطة عبور.

تدريب ع�شكري �إ�شر�ئيلي مو�شع يف �لنقب 

كريي يحث على ا�ستئناف حمادثات ال�سلم 

حتذير من م�ساركة اإ�سرائيل يف بناء �سد النه�سة

•• لندن-رويرتز:

ن�شرها  ���ش��ري��ة  ب��رق��ي��ات  �أظ���ه���رت 
رو�شيا  �أن  وي��ك��ي��ل��ي��ك�����س  م����وق����ع 
�أ�������س 300  ت�����ش��ت��خ��دم ����ش���و�ري���خ 
بت�شليمها  �إنها ملتزمة  �لتي تقول 
دبلوما�شية  �أد�ة  �ل�شوري،  للنظام 
على  �شر�عها  يف  م�شاومة  وورق���ة 
ت�شعى  وق��ت  يف  �لغرب،  مع  �لنفوذ 
�الأزمة  الإنهاء  �لعاملية  �لقوى  فيه 

�ل�شورية �شلميا.
ملتزمة  �إنها  رو�شيا  تقول  فبينما 
م�شادة   300 �أ���س  �شو�ريخ  ببيع 
عام  �أب��رم  للطائر�ت مبوجب عقد 
�ل�شوري  �ل��رئ��ي�����س  م���ع   2010
ي�شكل  ذل��ك  معتربة  �الأ���ش��د  ب�شار 
ر�دعا الأي تدخل ع�شكري خارجي، 
حتاول  �لتي  �لغربية  �لقوى  ت��رى 
�أن  مع رو�شيا تنظيم موؤمتر دويل 
�شيحمل  ل�شوريا  �الأ�شلحة  ت�شليم 

نتائج عك�شية هائلة.
�الأملاين  �خلارجية  وزي��ر  ق��ال  فقد 
ي���وم �جلمعة  ف��ي�����ش��رتف��ي��ل��ه  غ��ي��دو 
�مل��ا���ش��ي �إن���ه ال �أح���د ي��ع��رف م��ا �إذ� 
ك����ان ه����ذ� �مل����وؤمت����ر ���ش��ي��ن��ج��ح لكن 
�إىل  خمطئة  بر�شالة  بعثت  رو�شيا 
بت�شليم  �لعامل و�ملنطقة، بتعهدها 

�ل�شو�ريخ ل�شوريا . 
ن�شرها  ���ش��ري��ة  ب���رق���ي���ات  وت��ظ��ه��ر 
لعبت  رو�شيا  �أن  ويكيليك�س  موقع 
خا�شة  ق���ب���ل  م����ن  �ل���ل���ع���ب���ة  ه������ذه 
 300 �أ���س  ب�شو�ريخ  يتعلق  فيما 
تعتربها  �ل���ت���ي  �مل�����دى  �ل��ط��وي��ل��ة 
�إ�شر�ئيل تهديد� ملجالها �جلوي ال 

ميكن �ل�شكوت عليه. 
�أن  ويكيليك�س  ب��رق��ي��ات  وت��ك�����ش��ف 
�شوريا  ت��زوي��د  على  رو�شيا  �إ���ش��ر�ر 
�شابقا  �لتز�ما  مياثل  بال�شو�ريخ 
�أكدت  �أنها طاملا  �إي���ر�ن رغ��م  جت��اه 
تنوي  ال  �أن����ه����ا  ل��ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني 
�إر�شال �شو�ريخ �أ�س 300 الأي من 

�لدولتني. 

ف���ق���د ن���ق���ل���ت ب���رق���ي���ة ������ش�����ادرة يف 
�شبتمرب �أيلول 2008 عن فيكتور 
���ش��ي��م��اك��وف م�����ش��ت�����ش��ار �ل�������ش���وؤون 
بوز�رة  و�لفل�شطينية  �الإ�شر�ئيلية 
�خلارجية �لرو�شية قوله �إن رو�شيا 
لت�شليم  �ل�شلبي  �الأث��ر  جيد�  تعلم 
على   300 �أ��������س  م���ث���ل  �أ����ش���ل���ح���ة 

�ال�شتقر�ر يف �ل�شرق �الأو�شط. 
�شيماكوف  �أك����د  �ل��ربق��ي��ة  وت��ق��ول 
بو�عث  ج���ي���د�  ت�����درك  رو����ش���ي���ا  �أن 
�شوريا  ح�شول  من  �إ�شر�ئيل  قلق 
�ل�شو�ريخ  �أن��ظ��م��ة  على  �إي����ر�ن  �أو 

�إ�شكندر �أو �أ�س 300. 
ورغ���م �أن رو���ش��ي��ا وق��ع��ت ع��ق��د� مع 
�ل�شفقة  ف��اإن   2010 ع��ام  �شوريا 

�إ�شر�ئيل  تعهد  الأن  وذل��ك  تتم  مل 
خالل  جلورجيا  �أ�شلحة  بيع  بعدم 
�آب  �أغ�شط�س  يف  رو�شيا  مع  حربها 
م���ن ذل���ك �ل���ع���ام رمب���ا ت��ف��وق على 

�لعر�س �ل�شوري. 
�إي���ر�ن حني قالت  ذل��ك مع  وتكرر 
�إنها   2008 ع��ام  �أو�خ����ر  مو�شكو 
ت��ع��ت��زم ت��ن��ف��ي��ذ ع��ق��د �أب���رم���ت���ه عام 
ب�شو�ريخ  �إي��ر�ن  لتزويد   2005
�أ�س 300، لكن برقية دبلوما�شية 
من  م�����ش��وؤول��ني  �أن  ذك���رت  م�شربة 
باالأعمال  ل��ل��ق��ائ��م  �أك������دو�  رو���ش��ي��ا 
�لت�شليم  �أن  مو�شكو  يف  �الأم��ريك��ي 
�إي������ر�ن  ت��ن��ف��ي��ذ  ب���ع���د  �إال  ي���ت���م  ل����ن 

اللتز�ماتها �لنووية. 
وب����ع����د جت���م���ي���د �ل���ع���ق���د الأ����ش���ب���اب 
�شيا�شية ، نقلت برقية بتاريخ 30 
�مل�شوؤول  عن   2009 مت��وز  يوليو 
�لذي  جلعاد  عامو�س  �الإ�شر�ئيلي 
�ملكتب  رئي�س  من�شب  ي�شغل  ك��ان 
�ل�شيا�شي �لع�شكري بوز�رة �حلرب 
�لرو�س  �إن  ق���ول���ه  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
ح�شاباتهم  ت��ق��ي��ي��م  ����ش���ي���ع���ي���دون 
�لواليات  و����ش��ل��ت  �إذ�  �ل�شيا�شية 
دفاعات  لن�شر  خططها  �مل��ت��ح��دة 
وجمهورية  ب��ول��ن��د�  يف  ���ش��اروخ��ي��ة 

�لت�شيك. 

•• لندن-يو بي اأي:

حّذرت )�ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�شان( يف بريطانيا، 
�الأثيوبي  �لنه�شة  �شد  بناء  ت�شارك يف  �إ�شر�ئيل  �أن  من 
على  ي�شكل تهديد�ً  �ل�شد  �أن  �لنيل، و�عتربت  نهر  على 

�الأمن �لقومي �لعربي وم�شالح م�شر و�ل�شود�ن.
�شركة  �الأول  �ملتعاقد  �إن  �م�س  بيان  يف  �ملنظمة  وقالت 
�إ�شر�ئيل  مب�شاركة  تام  علم  على  �الإيطالية  )�شاليني( 
)�أل�شتوم(  �شركة  �أي�شاً  بنائه  وت�شاهم يف  �ل�شد،  بناء  يف 
مبدينة  �ال�شتيطانية  �لعمليات  يف  �ملتورطة  �لفرن�شية 
�قت�شادية  قو�عد  بنت  �إ�شر�ئيل  �أن  و�أ�شافت   . �لقد�س 
�شيا�شات  بتوجيه  وب��د�أت  �فريقيا،  وع�شكرية يف  و�أمنية 
هذه �لدول ب�شكل يهدد �الأمن �لقومي �مل�شري و�الأمن 
�لقومي �لعربي و�الإ�شالمي ب�شكل عام، و�أقامت عالقات 
باإقامة  �لنيل  نهر  با�شتهد�ف  وب��د�أت  دولها  مع  متينة 
�الإتفاقيات  تغيري  على  و�لتحري�س  �ملختلفة  �مل�شاريع 
�ملوقعة و�لتي حتدد �حل�ش�س �ملائية لكل دولة، ما دفع 
بقيادة  �ملائية  �حل�ش�س  مو�شوع  �إث���ارة  �إىل  �ملنبع  دول 
�أثيوبية وتوقيع �تفاقيات فيما بينها ت�شر بحقوق م�شر 
�إق��ام��ة م�شاريع  �ل���دول  و�ل�����ش��ود�ن �ملائية وت��خ��ول ه��ذه 

خمتلفة على نهر �لنيل مبعزل عن مو�فقة �لبلدين .
و�أ�شارت �ملنظمة �إىل �أن �حلكومة �الأثيوبية �أعلنت قبل 
�إيذ�ناً  �الأزرق  �لنيل  مياه  حتويل  مفاجئ  وب�شكل  �أي��ام 

�ملختلفة  للمخاطر  للت�شدي  �حل�شا�شة  �ملرحلة  ه��ذه 
وع��ل��ى وج���ه �خل�����ش��و���س خم��اط��ر �ل�����ش��روع يف ب��ن��اء �شد 
�لنه�شة ، كما دعت دول �ملنبع ودول �مل�شب �إىل �اللتز�م 
وما  �لنيل  نهر  ح��ول   1929 ع��ام  �ملوقعة  باالتفاقيات 
للدول  �ملائية  �حلقوق  تنظم  �لتي  �تفاقيات  من  تالها 
خطوة  ب���اأي  �ل��ق��ي��ام  م��ن  دول���ة  �أي  وحت��ظ��ر  �ملت�شاطئة 

�أحادية �جلانب ت�شر بحقوق �لدول �الأخرى .

ل�شد  �شهر�ً   44 �شت�شتمر  �لتي  �لبناء  بالبدء يف عملية 
�لعمالقة  �الإي��ط��ال��ي��ة  �ل�شركة  ح���ازت  �ل���ذي  �لنه�شة، 
 4.8 بتكلفة  بنائه  عقد  على   2011 ع��ام  )�شاليني( 
�شركة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اق��د  �الأخ�����رية  وق���ام���ت  دوالر،  م��ل��ي��ار 
قيمتها  بتوربينات  �ل�شد  لتزويد  �لفرن�شية  )�أل�شتوم( 

. �الأوىل  للمرحلة  دوالر  مليون   250
باإ�شر�ئيل،  �أل�شتوم على عالقة وثيقة  �إن �شركة  وقالت 
لل�شكك  2002 عقد�ً الن�شاء خط  حيث وقعت يف عام 
�لقد�س،  مبدينة  �مل�شتوطنات  ي�شل  )ت��ر�م(  �حلديدية 
وك���ان���ت م����د�ر حت��ق��ي��ق��ات دول���ي���ة يف �مل��ك�����ش��ي��ك و�أوروب������ا 
و�لواليات �ملتحدة بتهم تتعلق بتقدمي ر�شاوى للح�شول 
ع��ل��ى ع��ق��ود مب��الي��ني �ل������دوالر�ت ح��ي��ث ث��ب��ت تورطها 

وفر�س غر�مات عليها .
و�أ�شافت �ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�شان يف بريطانيا 
�أنحاء  خمتلف  يف  �أثيوبية  �شفار�ت  بعدة  �ت�شلت  �أن��ه��ا 
يف  حكومتها  طرحتها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ن��د�ت  ل�����ش��ر�ء  �ل��ع��امل 
�أنها متوفرة  �لنه�شة، وتبنّي لها  �إ�شر�ئيل لتمويل �شد 
طرح  والأن  �الأ�شا�شي  �ل�شريك  الأنها  فقط  �إ�شر�ئيل  يف 
�ل�شند�ت ما هو �إىل حيلة مك�شوفة للتغطية على موقع 
�لكف  �إىل  �مل�شريني  ودعت   . �أ�شا�شي  ك�شريك  �إ�شر�ئيل 
عمل  عطلت  �ل��ت��ي  �لد�خلية  �ل�شيا�شية  �ملناكفات  ع��ن 
�الإقليمية  �شلباً على مكانة م�شر  و�أث��رت  �ملوؤ�ش�شات  كل 
يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �جلبهة  تقوية  على  و�ل��ع��م��ل  و�ل��دول��ي��ة، 

بريطانيا  يف  �الإن�����ش��ان  حلقوق  �لعربية  �ملنظمة  ودع��ت 
و�لعمل  �جلهود  تكثيف  �إىل  و�ل�����ش��ود�ن  م�شر  من  ك��اًل 
على نحو عاجل لدى �الأمم �ملتحدة و�لدول �الإفريقية 
�ملجال  و�إف�شاح  �ل�شد،  بناء  بالتوقف عن  �أثيوبيا  الإقناع 
خل���رب�ء م��ن ك��ال �ل��دول��ت��ني وخ����رب�ء دول��ي��ني لدر��شة 
�مل�����ش��روع وو���ش��ع �حل��ل��ول و�ل��ب��د�ئ��ل مب��ا يحفظ حقوق 

�لدول �ملت�شاطئة .

اأمريكا تر�سل باتريوت ومقاتلت اإف 16 للأردن الرادعي يعتذر الأثيوبيا وال�سودان 
•• وا�صنطن-يو بي اأي:

و�فق وزير �لدفاع �الأمريكي ت�شاك هاغل على �إر�شال �شو�ريخ باتريوت باالإ�شافة �إىل مقاتالت من طر�ز �إف 16 �إىل �الأردن، بغية �إجر�ء 
�إن �الأمريكية عن �ملتحدث با�شم �لقيادة �ملركزية باجلي�س �الأمريكي �لكولونيل تي  �إن  تدريبات ع�شكرية م�شرتكة ونقلت �شبكة �شي 
جي تايلور قوله �ن هاغل و�فق على �إر�شال �شو�ريخ باتريوت ومقاتالت �إف 16 �إىل �الأردن، م�شري�ً �إىل �ن هذه �الأ�شلحة �شت�شحن هذ� 

�الأ�شبوع وهي �شت�شتخدم يف �لتدريبات �لع�شكرية �لدولية �لتي �أطلق عليها ��شم �الأ�شد �ملتاأهب، �ملزمع �إجر�وؤها �ل�شهر �حلايل.
�ال �ن تايلور �أو�شح �ن هذه �خلطوة تعترب ر�شالة �إىل �ملنطقة باأكملها، م�شري�ً �إىل �نه بغية تدعيم �لقدر�ت �لدفاعية �الأردنية �شتبقى 
بع�س هذه �الأ�شلحة على �الأر�س بعد �نتهاء �لتدريبات مبو�فقة من �حلكومة �الأردنية ومن جانبه، �أكد �لناطق �لر�شمي با�شم �حلكومة 
�الأردنية حممد �ملومني لل�شي �إن �إن �ن ذلك ياأتي يف �شياق �لتعاون �لع�شكري �مل�شتمر بني �لواليات �ملتحدة و�لردن يف �ملجاالت �لدفاعية 
و�لع�شكرية.  و�أ�شاف �ملومني �ن �التفاق جاء ح�شيلة �ملناق�شات و�ملد�والت �لتي جرت خالل �الأ�شابيع �ملا�شية و�لتي �أ�شار �إليها رئي�س 
�حلكومة عبد �هلل �لن�شور يف ت�شريحات �شابقة �أما ب�شاأن بقاء تلك �الأ�شلحة على �الأر��شي �الردنية، فقال �ملومني �ن �حلكومة �الأردنية 

�شتدر�س حاجتها من تلك �الأ�شلحة و�ملعد�ت وبناء على ذلك �شتقرر مو�فقتها يف بقاء �أي منها على �الأر��شي �الأردنية �أو ال. 

�أط���ال���ب رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة )�مل�شري(  �إن��ن��ي  و�أ����ش���اف 
بتقدمي �عتذ�ر مماثل با�شم �ل�شعب �مل�شري .

�لنم�شاوية  بالعا�شمة  حالياً  �مل��وج��ود  �ل��رب�دع��ي،  وك��ان 
مبقر  ُعقد  �ل��ذي  �لوطني  �حل��و�ر  موؤمتر  قاطع  فيينا، 
�الأول مب�شاركة  �أم�س  �لقاهرة  �شمال  رئا�شة �جلمهورية 
�شد  بناء  تاأثري  ملناق�شة  موؤيدة ومعار�شة  �أح��ز�ب  روؤ�شاء 

�لنه�شة �الإثيوبي على م�شر.
وقد �قرتح عدد من �مل�شاركني باالجتماع تهديد �إثيوبيا 
ع�شكرياً، وترويج �شائعات عن قيام م�شر ب�شر�ء طائر�ت 
و�شو�ريخ جديدة، و�لعمل �ال�شتخبار�تي و�شط �لقبائل 

�الإثيوبية و�ل�شود�نية الإف�شال بناء �شد �لنه�شة.

•• القاهرة-يو بي اأي:

�عتذ�ره  �م�س،  �لرب�دعي،  حممد  �مل�شري  �ملُعار�س  قّدم 
ل��دول��ت��ي �إث��ي��وب��ي��ا و�ل�����ش��ود�ن ع��ّم��ا ح��دث م��ن �إ����ش���اء�ت يف 
ُع��ق��د مب��ق��ر �لرئا�شة  �ل����ذي  �ج��ت��م��اع �حل�����و�ر �ل��وط��ن��ي 
جبهة  ومن�شق  �لد�شتور  ح��زب  رئي�س  وق�����ال  �مل�شرية 
�الإنقاذ �لوطني )�أكرب جتمع للمعار�شة �ملدنية يف م�شر( 
�لتو��شل  موقع  على  ح�ش�����ابه  ع��رب  �ل��رب�دع��ي،  حممد 
الإثيوبيا  باالعتذ�ر  �أت��ق��دم  �ل��ي��وم،  )ت��وي��رت(  �الجتماعي 
�لوطني  عّما �شدر يف �حلو�ر  وحكومًة،  �شعباً  و�ل�شود�ن 

من �إ�شاء�ت .

ويكيليك�س: رو�سيا ت�ساوم ب�سواريخ اإ�س 300 ل�سوريا

�ل�شلطات  جت��ري  �آخ���ر،  تطور  ويف 
�شاروخ  على  تطوير�  �الإ�شر�ئيلية 
�عرت��س  م��ن  ليتمكن   3 حيت�س 
ن��ووي��ة فوق  ر�أ���ش��ا  ���ش��اروخ يحمل 
�إي��������ر�ن، وذل���ك  ب��ع��ي��دة م��ث��ل  دول 
تطور  �أن  الح���ت���م���ال  �����ش���ت���ع���د�د� 
ونقلت  ن���ووي���ا  ���ش��الح��ا  �الأخ�������رية 
و����ش���ائ���ل �إع������الم �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة عن 
�لعقيد �أفري�م ح�شون من مديرية 
ل��ت��ط��وي��ر ����ش���اروخ حيت�س  ح���و�م���ا 
�إن����ه ي��ج��ري ح��ال��ي��ا تطوير  ق��ول��ه 
ي�شتطيع  بحيث   3 �شاروخ حيت�س 
ر�أ�شا  ي��ح��م��ل  �����ش����اروخ  �ع����رت������س 
نووية فوق دول بعيدة مثل �إير�ن.

�ل���ن���ط���اق �أج���رت���ه���ا خم��ت��ل��ف �أف����رع 
الختبار  �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي  �جل���ي�������س 
هجوم  �أي  ل�شد  �جل��اه��زي��ة  م��دى 
�شحفية  م�شادر  وقالت  �شاروخي 
تدريبات  ت�����ش��ه��د  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  �إن 
وكاأنها  �ل���ف���رتة  ه���ذه  يف  م��ت��ك��ررة 

ت�شتعد حلرب و�شيكة.
ه���ذه  �أن  �إىل  �أ�������ش������ارت  ول���ك���ن���ه���ا 
�لتدريبات تتناق�س مع ت�شريحات 
وخا�شة  �الإ�شر�ئيليني،  �مل�شوؤولني 
تلك �لتي �شدرت عن وزير �حلرب 
م��و���ش��ي��ه ي��ع��ال��ون �ل����ذي ق���ال �أم���ام 
جلنة �ل�شوؤون �خلارجية و�الأمنية 
�لتابعة للكني�شت �إن �إ�شر�ئيل غري 

�لغربية  �ل�����ش��ف��ة  يف  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�لفل�شطينيون  وي�شرتط  و�لقد�س 
ال����ش���ت���ئ���ن���اف �مل����ف����او�����ش����ات وق����ف 
�إ�شر�ئيل  و�ع�����رت�ف  �ال���ش��ت��ي��ط��ان 
 1967 ب����ح����دود م����ا ق���ب���ل ح�����رب 
�أ����ش���ا����ش���ا ل���ل���م���ف���او����ش���ات، وه�����و ما 
يرف�شه رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي 
ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، م��ع��ت��رب� هذه 
�مل��ط��ال��ب ���ش��روط��ا م�����ش��ب��ق��ة يجب 
على �لفل�شطينيني �أن يتخلو� عنها 
ال�شتئناف �ملفاو�شات �ملتوقفة منذ 
يجري  ذل��ك،  �ىل  �شبتمرب-�أيلول 
�الإ�شر�ئيلي  �الح����ت����الل  ج��ي�����س 
تدريبا ع�شكريا يف مع�شكر �شيزفون 
عر�شا  ي�����ش��م��ل  �ل��ن��ق��ب  مب��ن��ط��ق��ة 
�لع�شكرية  ل��الأذرع  قتالية  لو�شائل 
قو�ت  وتعاونا حربيا بني  �ملختلفة 
�مل�شاة و�شالح �جلو، يف حني يطور 
�جلي�س �شاروخ حيت�س 3 ��شتعد�د� 
ل�شد �أي هجوم من مناطق بعيدة 

مثل �إير�ن.
وت�شمل �لتدريبات تفعيل �ملنظومة 
�لتي   ، حيت�س  �جل��وي��ة  �ل��دف��اع��ي��ة 
�الأركان  ي�شرف عليها رئي�س هيئة 
قادة  كبار  وع��دد من  بيني غانت�س 

�جلي�س �الإ�شر�ئيلي.
ي����اأت����ي ه�����ذ� �ل���ت���دري���ب ب���ع���د �أي�����ام 
و��شعة  د�خلية  مناور�ت  من  قليلة 

•• القد�س-وا�صنطن-وكاالت:

حث وزير �خلارجية �الأمريكي جون 
و�لفل�شطينيني  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ك���ريي 
�ل�شالم  حم��ادث��ات  ��شتئناف  على 
يو�شك  �ل��وق��ت  �إن  وق��ال  �ملتوقفة، 
�ل��ط��رف��ني من  ي��ن��ف��د، حم����ذر�  �أن 
�أنه قد ال تتاح لهما فر�شة �أخرى 
ويف كلمة له �أمام �للجنة �ليهودية 
�الأمريكية يف و��شنطن، دعا كريي 
�ليهود �الأمريكيني لدعم �مل�شاعي 
�ل�شالم  حمادثات  الإحياء  �لر�مية 
وقال �إن �لوقت ينفد، �إذ� مل ننجح 
على  ن��ح�����ش��ل  ال  ق���د  ف���اإن���ن���ا  �الآن 
�لو�شع  ب��ب�����ش��اط��ة،  �أخ����رى  ف��ر���ش��ة 

�لقائم ال ميكن �أن ي�شتمر.
�شبيل  �أف�����ش��ل  �أن  ك���ريي  و�أ����ش���اف 
�إنهاء  ه��و  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �أم���ن  ل�شمان 
ب�شكل  �لفل�شطينيني  مع  �ل�شر�ع 
كامل ونهائي با�شتح�شار �ل�شجاعة 
لتحقيق �ل�شالم و�لو�شول �إىل حل 

عن طريق �لتفاو�س .
و�أو�شح غياب �ل�شالم يعني �شر�عا 
�أبديا �شنجد �أنف�شنا يف حلقة �شلبية 
م��ت�����ش��اع��دة م���ن �ل�����ردود و�ل�����ردود 
�مل�����ش��ادة ق��د تغلق �ل��ب��اب �أم���ام حل 

�لدولتني .
و�عرتف كريي �لذي ز�ر �إ�شر�ئيل 

�أربع مر�ت يف �الأ�شهر �الأربعة �لتي 
مرت منذ توليه من�شبه يف حماولة 
باأن  �ل�شالم-  حمادثات  ال�شتئناف 
هناك �شكوكا يف �أن يتمكن �جلانبان 

من حل خالفاتهما.
ويف وقت �شابق �الثنني قال كريي 
كان  �إن  م��ا  مرحلة  يف  �شيقرر  �إن���ه 
�الأو�����ش����ط  �ل�������ش���رق  �إىل  ����ش���ي���ع���ود 
و�الأر�������ش�����ي �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة حلث 
�جل���ان���ب���ني ع���ل���ى �ت����خ����اذ ق������ر�ر�ت 
وزير  وك���ان  �مل��ح��ادث��ات  ال�شتئناف 
�ل�شهر  ح��ث  �الأم��ريك��ي  �خلارجية 
�الإ�شر�ئيليني  �ل��زع��م��اء  �مل��ا���ش��ي 
و�لفل�شطينيني على �تخاذ قر�ر�ت 
مفاو�شات  �إحياء  �أر�دو�  �إذ�  �شعبة 
�ل�����ش��الم و�إن���ه���اء �ل�������ش���ر�ع، وذلك 
�إىل  بها  يقوم  زي���ارة  ر�ب��ع  يف ختام 

�إ�شر�ئيل و�الأر��شي �لفل�شطينية.
�ل�شهر  �الأردن  �إىل  زي����ارة  و�أث���ن���اء 
�مل���ا����ش���ي �أع���ل���ن ك����ريي ع���ن خطة 
�لفل�شطيني  �القت�شاد  منو  حلفز 
با�شتثمار�ت للقطاع �خلا�س ت�شل 
�إىل 4 مليار�ت دوالر. لكن �لف�شائل 
ال  ق��ائ��ل��ة  رف�����ش��ت��ه��ا  �لفل�شطينية 
تنمية م�شتد�مة يف ظل �الحتالل 
و�ن���ه���ارت حم��ادث��ات �ل�����ش��الم �لتي 
رعتها �لواليات �ملتحدة يف 2010 
�ال�شتيطان  ح�����ول  ن������ز�ع  و����ش���ط 

معنية يف �لوقت �لر�هن بالدخول 
يف  يجري  مبا  و�لتدخل  �شر�ع  يف 
م�شا�س  ه��ن��اك  يكن  مل  �إذ�  ���ش��وري��ا 
ب���اأم���ن �ل���دول���ة �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، يف 
�إ�شارة �إىل �ملخاوف من نقل �أ�شلحة 
كيمياوية �أو �شو�ريخ متطورة من 

�شوريا �إىل حزب �هلل �للبناين. 
�لتدريبات  هذه  �إن  �مل�شادر  وقالت 
ب�شاأن  �شيا�شي  ج���دل  و���ش��ط  ت��اأت��ي 
�حلرب  وز�رة  م��ي��ز�ن��ي��ة  ت��ق��ل��ي�����س 
و�إعالن رئي�س هيئة �الأركان ووزير 
�حل����رب ع���ن �إل���غ���اء ع��م��ل وح����د�ت 
وتقلي�س  �جل��ي�����س  يف  �الح��ت��ي��اط 

عمل وحد�ت �جلي�س �لنظامي.

اجلديدة الفل�سطينية  احلكومة  يف  وزيرًا   24
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

�أعلن رئي�س �لوزر�ء �لفل�شطيني �ملكّلف، ر�مي �حلمد�هلل، �م�س �أن �مل�شاور�ت 
�لفعلية لت�شكيل �حلكومة �جلديدة بد�أت بالفعل �الأحد، وتنتهي م�شاء غد 
توقيع  وق��ال �حلمد�هلل خ��الل حفل  وزي��ر�.   24 و�شت�شم  �لقادم  �خلمي�س 
�أ�شكر  �لنجاح،  وجامعة  �لفل�شطيني  �لق�شاء  جمل�س  بني  تعاون  �تفاقيات 
�لرئي�س حممود عبا�س على �لثقة �لغالية �لتي منحني �إياها ال �شيما يف هذه 
�لظروف �ل�شيا�شية و�الإقت�شادية �ل�شعبة �لتي مير بها �ل�شعب �لفل�شطيني 

�شت�شتمر  �حلكومة  �أن  على  م��وؤك��د�   ،
�أغ�شط�س-�آب   14 ح��ت��ى  ب��اأع��م��ال��ه��ا 
�ملفرت�س  �ملوعد  وهو  فقط،   2013
الت��ف��اق ح��رك��ت��ي ف��ت��ح و ح��م��ا���س على 
�لوطني  �ل���ت���و�ف���ق  ح��ك��وم��ة  ت�����ش��ك��ي��ل 

برئا�شة �لرئي�س حممود عبا�س.
�أن��ه ال يجب �أن  و�أ���ش��اف لذلك ر�أي��ن��ا 
معظم  �ل������وزر�ء..  تغيري  ع��ل��ى  نعمل 
مع  منا�شبهم  يف  �شيبقون  �ل�����وزر�ء 
ت���غ���ي���ري�ت ب�����ش��ي��ط��ة ع���ل���ى ع�����دد من 
�لوزر�ء، الن �لوزير �جلديد يحتاج من 
�شهرين �إىل ثالثة �أ�شهر حتى يتعرف 
على �لوز�رة . و�أ�شار �حلمد�هلل �إىل �أن 

�لرئي�س حممود  حكومته هي حكومة 
عبا�س وملتزمة بربنامج منظمة �لتحرير �لفل�شطينية ، موؤكد� �ن �حلكومة 
�شتويل �هتماما كبري� للعملية �القت�شادية و�القت�شاد �لفل�شطيني و�ل�شحة 
و�لتعليم، كما �شتويل �هتماما كبري� ملقاومة �الإ�شتيطان ودعم �شمود �ملز�رع 
�لفل�شطيني على �ر�شه ب�شكل كبري . وقال رئي�س �حلكومة �ملكلف �إنه يوؤمن 
يكونا خطني متز�منني  �ن  �ل�شيا�شي يجب  �القت�شادي و�خلط  باأن �خلط 
يف  تكمن  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �لعملية  من��و  ع���دم  يف  �لرئي�شية  �مل�شكلة  �ن  ح��ي��ث 

�الحتالل.. لذلك �قول �ن �الحتالل يجب �أن ينتهي .
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العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/928 عقاري كلي                                     
�ن  �مل��دع��ى عليه /1- ج��ان هويجر ماثي�شني جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا  �ىل 
�ملدعى / حميد ر�شا �شيد ح�شن نو�ب ز�دة  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�حلكم بالز�م �ملدعى عليهم بنقل �مللكية �لوحدة  حمل �لتد�عي با�شم �ملدعي 
عن  ج��اب��ر�  وتعوي�شا  دره����م(   100.000( وق����دره  مببلغ  للمدعي  ي����وؤدو�  و�ن 
�ال�شر�ر من �لتي حلقت به و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة 
حتى �ل�شد�د �لتام �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم 
�الحد �ملو�فق 2013/7/7 �ل�شاعة 9.30 بالقاعة ch.1.A.1 لذ� فانت مكلف 
�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 �القل .  
 ق�شم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/287 جتاري جزئي                                       

جمهول  ������س.ذ.م.م  �ل��ع��ق��اري��ة  للو�شاطة  �ل����دو�  ���ش��رك��ة   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
وميثله:  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للخدمات  بر�شتيج   / �ملدعى  �ن  مبا  �القامة  حمل 
بالز�م  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �جلرمن  �بر�هيم  ��شماعيل  علي 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )9620 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  
و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ال�شتحاقق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها 
جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/7/1 �ل�شاعة 8.30 بالقاعة ch.1.A.1 لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .  
 ق�شم الق�شايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/1835 جتاري كلي                                       
�الد�ري 2- فريد  �ملدير  نائب  ب�شفته  رز�ق  �بو  �ملدعى عليهما /1- نخلة  �ىل 
�لكومي ب�شفته �ملدير  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعى / �شركة معد�ت 
دبي )ذ.م.م (  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها بالز�م �ملدعي عليها مببلغ   
�ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   178524.80(
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�الت��ع��اب.   و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
فانت  لذ�   ch.2.E.22 بالقاعة   9.30 �ل�شاعة   2013/6/17 �ملو�فق  �الثنني 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�شم الق�شايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ 2013/6/5    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة: �شركة غياث بور �لعو�شي )ذ.م.م(.
�لر��س   دي���رة-  �لق�شر-  و���ش��وؤون  �الوق���اف  رق��م )3( ملك موؤ�ش�شة  �ل��ع��ن��و�ن: حم��ل 
�لقيد  رق��م    206680 �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�شكل 
بال�شجل �لتجاري: 42116 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه 
�أعاله، وذلك  �ل�شركة �ملذكورة  باإنحالل  �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها  قد مت 
حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2013/5/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/5/13 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
�ملعني �لكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون  �لعنو�ن: مكتب 1001 ملك مركز 
كافة  معه  3215356-04  م�شطحباً  فاك�س:   04-3215355 هاتف   دب��ي-  بر  مز�يا- 

�مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10811 بتاريخ 2013/6/5    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة: زهرة �لحالم لتجارة مو�د �لبناء )ذ.م.م(.
نايف   دي��رة-  �لربج�س-  حمود  حممد  برج�س  حممد  ملك   2 رق��م  حمل  �لعنو�ن: 
�لقيد  رق��م    543635 �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�شكل 
بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  �لتجاري: 1056668  مبوجب هذ�  بال�شجل 
�أعاله،  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2013/5/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك 
حماكم دبي بتاريخ 2013/5/14 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�شفي �ملعني �ملركز �لدويل لال�شت�شار�ت وتدقيق �حل�شابات �لعنو�ن: مكتب 
رقم 213 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لتنمية �مل�شارع �ل�شغرية و�ملتو�شطة - ديرة.   
هاتف  2501521-04 فاك�س: 2501522-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10811 بتاريخ 2013/6/5    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/�لكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
ه��ات��ف  04-3215355  دب��ي-  ب��ر  م��ز�ي��ا-  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب 1001 ملك مركز 
فاك�س: 3215356-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه 
�أعاله لت�شفية  �شركة غياث بور �لعو�شي  قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور 
)ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/5/13 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/13  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10811 بتاريخ 2013/6/5    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
��شم �مل�شفي/�ملركز �لدويل لال�شت�شار�ت وتدقيق �حل�شابات �لعنو�ن: 
�ل�شغرية  �مل�شارع  لتنمية  ر����ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   213 رق��م  مكتب 
مبوجب   04-2501522 فاك�س:   04-2501521 هاتف   دي���رة.     - و�ملتو�شطة 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور 
�أعاله لت�شفية   زهرة �لحالم لتجارة مو�د �لبناء )ذ.م.م(.  وذلك 
�لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2013/5/14 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى    2013/5/14 بتاريخ  دبي  حماكم 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10811 بتاريخ 2013/6/5    
اخلليج ل�شناعة اللوحات العالنية/ذ.م.م

ل�شناعة  �خلليج   : ه��ي  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  ب��ان  للجميع  نعلن   
تا�ش�شت  قد  م�شوؤولية حمدودة  ذ�ت  -�شركة  ذ.م.م  �العالنية  �للوحات 
يف �م��ارة عجمان مبوجب قانون �ل�شركات �الحت��ادي  رق��م  )8( ل�شنة 
)1984( وتعديالته مرخ�شة يف بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية  حتت 

رقم )64657( وقد قرر �ل�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني �ل�شادة.
     جمال لتدقيق احل�شابات

 م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��س �لتقدم به للم�شفي 
�لقانوين �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�شر �العالن وعلى 

�لعنو�ن �لتايل: �مارة عجمان ،  هاتف:7447774  ، �س.ب:1131   

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
       اعالن وحل وت�شفية

العدد  10811 بتاريخ 2013/6/5    
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/
�حمد �شيف ر��شد �شيف �جلن�شية: �الم��ار�ت وطلب �لت�شديق على على حمرر 
يت�شمن )تنازل(  يف �ال�شم �لتجاري )�ليادي �لف�شية ملقاولت �لتك�شية 
و�لر�شيات (   و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف �ل�شارقة  - رخ�شة 
جتارية رقم 607058 �ل�شادر بتاريخ 2010/5/16 يف د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خورفكان. �ىل �ل�شيد / حليمه عبد�هلل ر��شد �لنقبي �جلن�شية: �المار�ت   ليكن 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على 
ن�شر  تاريخ  من  ��شبوعني  �نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شان  ذوي  توقيعات 

هذ� �العالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10811 بتاريخ 2013/6/5    

   اعالن مدعى عليها بورود التقرير بالن�شر
يف الدعوى رقم 2012/1270 مدين جزئي  

ملقاوالت  �لقافلة  �شركة  �ملدعية:  �ن  لل�شناعة حيث  �آرت  عليها:فيرب  �ملدعى  �ىل 
فيها  تطالبك  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �أقامت  �لبناء 
مببلغ وقدره )23800 درهم( ثالثة وع�شرون �لفا وثمامنائة درهم و�لفائدة %12 
�مام  ح�شورك  يقت�شي  وعليه  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  للر�شوم  باال�شافة  
من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �لثانية(  �جلزئية  �لد�ئرة  �ملحكمة)  هذه 
يوم 2013/6/16 وذلك لالجابة على �لدعوى 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.حرر يف 2013/5/30م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10811 بتاريخ 2013/6/5    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/405 ك.ع.غ
عجمان:�ل�شيد/ و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم   

رحمه  ماليك  عبد�حلميد  �ل�شيد:  باك�شتان  �جلن�شية:  ملك  �هلل  رحمه  عبد�لبا�شط 
�هلل �جلن�شية: باك�شتان �ل�شيد: �ر �لقاب�شة ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت  وطلب �لت�شديق 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )كلية �ملدينة �جلامعية  على 
رقم  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة    ) عجمان/ذ.م.م 
ر��شد  �ل�شيد:�ل�شيخ:  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  و�مل�شجل لدى غرفة  �مللف )62086( 
بن حميد بن ر��شد �لنعيمي و�خرين �جلن�شية: �الم��ار�ت   ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10811 بتاريخ 2013/6/5    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/441 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  وطلب  �الم����ار�ت   �جلن�شية:  �ملن�شوري  �حمد  �شالح  حممد  �حمد 
على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )بقالة �لخيار (  
�مللف )62883(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل: �مل حممد نا�شر �مل�شحل 
�ملهريي �جلن�شية: �المار�ت    ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10811 بتاريخ 2013/6/5    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/439 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
��شماعيل مر�د �شليمان حممد �ل مندو�س �جلن�شية: �المار�ت وطلب �لت�شديق 
على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )كافترييا �شلمان (  
�مللف )54540(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
�بر�هيم عبد�هلل  �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل: عي�شى  و�مل�شجل لدى غرفة 
حممد �لرئي�شي �جلن�شية: �الم��ار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10811 بتاريخ 2013/6/5    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/444 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
حممد ح�شني �حمد حممد عبد�لرحمن �ملرزوقي �جلن�شية: �الم��ار�ت  وطلب 
�لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )�لو�شيف  
و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت  ل�شيانة �ملباين (  
�ىل:  بعجمان  و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل   )40780( �مللف  رق��م 
معلوما  ليكن  �الم���ار�ت  �جلن�شية:  �لكتبي  �ل�شامان  معيوف  م�شعود  ع��ب��د�هلل 
للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

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

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10811 بتاريخ 2013/6/5    

  اعالن بالن�شر
رقم �ملرجع :2013/541    

باك�شتاين  ��شحاق  حممد  �قبال  /م��وه��ز�م  �ل�شيد  من  كل  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
�ل�شاهني �حلر  �لبالغة 100% يف/  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته  �جلن�شية يرغب يف 
لت�شليح كهرباء ومكيفات �ل�شيار�ت مبوجب رخ�شة رقم )623573( وذلك �ىل �ل�شيدة/ 

كوند� جنارد�ن �شاكبال جنالرد�ن د�مو هندي �جلن�شية.
 تعديالت �خرى .وعمال لن�س �مل��ادة )16( فقره 3 من �لقانون �الحت��ادي رقم )22( 
ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف 
يتم �لت�شديق على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه 
�ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت 

�لقانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�شاء ال�شارقة

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/32 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- جمال عوف عبد�لرحمن لوتاه/ ب�شفته �ل�شخ�شية 
جمهول  �لتجارية  و�لو�شاطة  للعقار�ت  لوتاه  �شبكة  �شاحب  وب�شفته 
وميثله:  مولوتوكا�س  دوناتا�س  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
حممد ح�شن حممد �لبحر   قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1218435( درهم �ىل طالب 
�الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   . �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف الدعوى رقم 2012/861  مدين جزئي
�ىل �ملدعى عليه/ 1- قنرب للنجارة ) موؤ�ش�شة فردية( وميثلها مالكها/جميد جعفر  �حمد �لبلو�شي 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / مطعم مقهى �لليايل �لعربية وميثلها مالكها �ل�شيد/ عمار 
مرو�ن �لعقاد  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/1 
�حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة   ح�شوريا: وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري �لهند�شي 
�شاحب �لدور باجلدول لتكون مهمته بعد �الطالع على �ور�ق وم�شتند�ت �لدعوى ما ع�شى �ن يقدمه 
�لدعوى وبيان  �ط��ر�ف  �لتعاقدية بني  �لعالقة  بيان طبيعة  �لعمل،  ملكان  له �خل�شوم وبعد معاينته 
حقوق و�لتز�مات كالهما �جتاه �الآخر وما نفذ منها ومامل ينفذ. وما هي �العمال �لتي �تفق �ملدعى 
مع �ملدعي عليه ب�شاأنها وهل هناك. باجلملة ت�شفية �حل�شاب بينهما وحتقيق دفاع �الطر�ف و�شوال 
لوجه �حلق يف �لدعوى وقدرت �ملحكمة للخبري �مانة خربة تقديرية مبلغ وقدره �ربعة  �الف درهم 
بتاريخ  �لتقرير  �ي��د�ع  بان مت  بايد�عها )علما  �ملدعى  و�لزمت  و�تعاب �خلبري  ذمة م�شروفات   على 
يف  �شباحا   8.30 ل�شاعة    2013/6/10 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وح��ددت   .)2013/6/3

ch.2.D.17 لقاعة رقم�
ق�شم الق�شايا املدنية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/372 تنفيذ جتاري
كوربوري�شن       �الي��ن�����س  �ي��رج��ي  فيوت�شر  ���ش��رك��ة  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بي �م �جننريينج ��س �ر �ل 
وميثله: حممد ح�شن حممد �لبحر  قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )363149( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1692 عمايل جزئي                                       
جمهول  �����س.ذم.م    �لغذ�ئية-  ب��امل��و�د  �لتموين  خلدمات  مز�يا   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ى / حممد ري��ا���س ���ش��اه  زم���ان    ق��د �ق��ام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18811  درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة بو�قع 9% من �ملطالبة �لق�شائية وحتى 
�ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. رقم �ل�شكوى )2013/143033(.   
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/18 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فان  .و يف حالة تخلفك  �الق��ل  �ي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�شة  �و م�شتند�ت 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�شم الق�شايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      

اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2013/75 ا�شكالت جتارية

لوقف  جت���اري   2011/1082 رق��م  �لتنفيذ  يف  ����ش��ك��ال  �لق�شية:  م��و���ش��وع 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية   -�ملطلوب �عالنه �مل�شت�شكل �شده/1- �شركة حول 
�القامة. مو�شوع  ذ.م.م(  جمهول حمل   ( �ملباين  �لعامل  لهدم و�شيانة 
�ملو�فق 2013/6/9  �الح��د  ي��وم  بانه قد حت��ددت جل�شة  نعلنكم  �الع��الن: 
ch1B.6للنظر يف �ال�شكال �عاله و�لتي  �ل�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة 
يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف 

غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
          اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1067  جت كل - م ت- ب-اأظ

�لتجارية  �لرخ�شة  يف  �شريك  ب�شفته  �ملعال  علي  حممد  ر��شد  معال  مدعي/�ل�شيخ 
عادل  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  لالطار�ت  �خلو�نيج  �شركة  �مل�شماة 
علي فاطمي ب�شفته �شريك يف �لرخ�شة �لتجارية �مل�شماة �شركة �خلو�نيج لالطار�ت 
ذ.م.م و�خرون �جلن�شية: �ير�ن  مو�شوع �لدعوى: ف�شخ عقد �شر�كة 150000 درهم   
�مل�شماة  �لتجارية  �لرخ�شة  يف  �شريك  ب�شفته  فاطمي  علي  كاو�س  �عالنه/  �ملطلوب 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي  �ير�ن  عنو�نه:  �شركة �خلو�نيج لالطار�ت ذ.م.م �جلن�شية: 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/10 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
           اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1067  جت كل - م ت- ب-اأظ

�لتجارية  �لرخ�شة  يف  �شريك  ب�شفته  �ملعال  علي  حممد  ر��شد  معال  مدعي/�ل�شيخ 
عادل  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  لالطار�ت  �خلو�نيج  �شركة  �مل�شماة 
علي فاطمي ب�شفته �شريك يف �لرخ�شة �لتجارية �مل�شماة �شركة �خلو�نيج لالطار�ت 
ذ.م.م و�خرون �جلن�شية: �ير�ن  مو�شوع �لدعوى: ف�شخ عقد �شر�كة 150000 درهم   
�مل�شماة  �لتجارية  �لرخ�شة  يف  �شريك  ب�شفته  فاطمي  علي  عادل  �عالنه/:  �ملطلوب 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي  �ير�ن  عنو�نه:  �شركة �خلو�نيج لالطار�ت ذ.م.م �جلن�شية: 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/10 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 6.00 م�شاًء �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
            اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/277  عم جز- م ر- ب-ع ن

فا�شل  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  �شارد�ر  جول  جول  مدعي/جنات 
�لظاهري  �ملطوع  حمد  �حمد  فا�شل  ميثلها  �لعامة  و�ملقاوالت  للنقليات  �لظاهري 
�عالنه/موؤ�ش�شة  �ملطلوب  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية: 
�ملطوع  حمد  �حمد  فا�شل  ميثلها  �لعامة  و�ملقاوالت  للنقليات  �لظاهري  فا�شل 
�لظاهري �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/11 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
�لعني  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�يد�ع  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �الد�ري �شخ�شيا  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/4
قلم املحكمة العمالية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
              اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/276  عم جز- م ر- ب-ع ن

فا�شل  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  �شرد�ر  جان  مدعي/�شريين 
�لظاهري  �ملطوع  حمد  �حمد  فا�شل  ميثلها  �لعامة  و�ملقاوالت  للنقليات  �لظاهري 
�جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مب�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/
موؤ�ش�شة فا�شل �لظاهري للنقليات و�ملقاوالت �لعامة ميثلها فا�شل �حمد حمد �ملطوع 
�لظاهري �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�ملو�فق 2013/6/12 موعد� لنظر �لدعوى، لذ�  �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء 
�لعني  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�يد�ع  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �الد�ري �شخ�شيا  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/4
قلم املحكمة العمالية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية
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كوريا ال�سمالية قد تعيد ت�سغيل مفاعل نووي املالكي يبحث مع وفد �سوداين التعاون الثنائي
وتابع عندما يدخل �ملفاعل �خلدمة ميكنه �نتاج حو�ىل �شتة كيلوغر�مات 

من �لبلوتونيوم �شنويا ميكن ��شتخد�مها لت�شنيع ��شلحة نووية .
وكانت بيونغ يانغ �علنت �ال�شبوع �لفائت عزمها على �الحتفاط برت�شانتها 
ح��ول رغبتها يف  ت�شرب  م��ا  ب��ذل��ك  لتنفي   ، بثمن  ت��ق��در  �ل��ت��ي ال  �ل��ن��ووي��ة 

��شتئناف �ملحادثات �ملتعددة �الطر�ف حول نزع �شالحها �لنووي.
با�شم �حلزب  �لناطقة  �شينمون  رودون��غ  �فتتاحية مطولة يف �شحيفة  ويف 
�لن�شر  له  ي�شمن  �ل��ن��ووي  �ل��ردع  �ن  على  �ل�شيوعي  �لنظام  �شدد  �حلاكم 

�الخري �شد �لقو�ت �المربيالية.
ون�شرت �ملقالة بعد �يام على خرب �وردته و�شائل �العالم �ل�شينية �لر�شمية 
مفاده �ن �لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ �ون �بلغ �لرئي�س �ل�شيني �شي 
جينبينغ �ن بيونغ يانغ ميكن �ن تفكر يف �لعودة �ىل �ملفاو�شات �ل�شد��شية 

حول نزع �شالحها �لنووي.

•• وا�صنطن-ا ف ب:

�حد  ت�شغيل  تعيد  ق��د  �ل�شمالية  ك��وري��ا  �ن  �م��ريك��ي  �ب��ح��اث  معهد  �ك���د 
مفاعالتها �لنووية يف غ�شون �شهر �ىل �شهرين على �الكرث، �المر �لذي 

من �شاأنه �ن يتيح للنظام �ل�شتاليني ت�شريع برناجمه للت�شلح �لنووي.
�ىل  و��شتناد�  �نه  هوبكنز  جون  جامعة  يف  �المريكي-�لكوري  �ملعهد  وق��ال 
�يار-مايو فان كوريا  16 و22  �شور �لتقطتها �القمار �ال�شطناعية بني 
�ل�شمالية حققت تقدما حقيقيا يف هذه �ملن�شاأة �لنووية وال �شيما يف مفاعل 

�لغر�فيت-�لغاز �لبالغة قوته خم�شة ميغاو�ت.
�شهرين  �ىل  �شهر  �ن��ه يف غ�شون  ن��ورث   38 �ملعهد على مدونته  و����ش��اف 
�ذ�  �ل�شاعة ما  لي�س موؤكد� حتى  �لعمل ولكن  يبد�أ  �ن  �ملفاعل  ميكن لهذ� 

كانت هناك ق�شبان وقود جديدة متوفرة �م ال .

•• بغداد-يو بي اأي:

�ملالكي،  ن��وري  �لعر�قي  �ل��وزر�ء  رئي�س  بحث 
يف بغد�د �م�س مع وزير �ال�شتثمار �ل�شود�ين 
تو�شيع  �شبل  �إ���ش��م��اع��ي��ل،  ع��ث��م��ان  م�شطفى 
يف  و�ل�شود�ن  �لعر�ق  بني  و�لتن�شيق  �لتعاون 
�ملالكي  ملكتب  ب��ي��ان  وق���ال  �مل��ج��االت  خمتلف 
وزير  �ليوم  ��شتقبل مبكتبه  �ملالكي  �إن  �ليوم 
�ال�شتثمار�ل�شود�ين، وبحث معه �شبل تعزيز 
كل  على  �ل�شقيقني  �لبلدين  ب��ني  �لعالقات 

�مل�شتويات .

�ل�شود�ين  �ال�شتثمار  وزي��ر  �أك��د  جانبه،  م��ن 
�لبلدين  بني  �لعالقات  بتعزيز  ب��الده  رغبة 
�لطاقة  �شيما يف جو�نب  �مل�شتويات،  على كل 
�لزر�عة  جم����االت  يف  و�ال���ش��ت��ث��م��ار  و�ل��ن��ف��ط 

و�ل�شناعات �لنفطية و�لعمالة �لفنية .
وبح�شب �لبيان فاإن �أع�شاء �لوفد �ل�شود�ين 
�أب�������دو� �رت���ي���اح���ه���م مل���ا حت��ق��ق م���ن ن��ت��ائ��ج يف 
�ج��ت��م��اع��ات��ه��م �ل��ت��ي ع��ق��دوه��ا يف ب���غ���د�د مع 
نظر�ئهم �لعر�قيني يف وز�ر�ت �لنفط و�لعمل 
�لوطنية  و�ل��ه��ي��ئ��ة  �الج��ت��م��اع��ي��ة  و�ل�������ش���وؤون 

لال�شتثمار .

ف�شل جديد من �لحتقان �ل�شيا�شي :

اندالع معركة الد�ستور جمّددا يف تون�س..!
�ملعار�شون يهددون باللجوء �إىل �لق�شاء..!

 مطالبة �لرئي�س �ملرزوقي بعدم ختم �مل�شروع
 اتهام النه�سة ورئي�س املجل�س باالنقلب
 �لحتاد من �جل تون�س و�جلبهة �ل�شعبية يرف�شان �مل�شروع

�ل�ش�����عبية  �جلبهة  با�شم  �لر�شمي  �ل��ن��اط��ق  �لهمامي  ح��ّم��ة  �أف���اد 
مبادرة  م�ش�مى  حت��ت  ج��اءت  م��ب��ادرة  �أطلقت  �جلبهة  �أن  تون�س  يف 
حد  لو�شع  وذل��ك  لالإنقاذ  و��ش��ع  وطني  �ئتالف  تكوين  �أج��ل  من 
للمخاطر �ملتعددة �لتي تهدد �لب������الد �الأمني�ة منها و�القت�شادي������ة 
-على  بالف�شل  تون�س  ثورة  على  حتكم  �أ�شبحت  و�لتي  و�ل�شيا�شية 
حد تعبريه- و�لعودة �إىل مربع �ال�شتبد�د و�إمكانية فتح �لباب �أمام 

حرب �أهلية.

�أربعة نقاط وهي �لت�شدي للعنف و�الإرهاب بخلق  وت�شمل �ملبادرة 
د�شتور  و�شياغة  �النتقالية  �لفرتة  و�إنهاء  للتون�شيني،  �شليم  مناخ 
وعدم  ودميقر�طية،  و�شفافة  ح��رة  �نتخابات  وتنظيم  دميقر�طي 
طابع  ذ�ت  �ت��ف��اق��ات  يف  توريطها  وال  �ل��ب��الد  خ���ري�ت  يف  �لتفريط 
�لنقد  �شندوق  مع  �التفاق  غ��ر�ر  على  �شيادتها  مت�س  ��شرت�تيجي 
�ل�شعب  �ل��دويل، و�تخاذ �الإج��ر�ء�ت �لعاجلة للتخفيف من معاناة 

�لتون�شي.

مبادرة من اأجل تكوين ائتلف وطني وا�سع للإنقاذ

توقيع �لرئي�س و�ملقرر �شبب �لزوبعة

�الحتاد من �جل تون�س �جلبهة �ل�شعبية
�ملطالبة بحل �ملجل�س

�ملجل�س  ن���ائ���ب  ط���ال���ب  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�لوطد  �لتاأ�شي�شي عن حزب  �لوطني 
�ملنجي  �ل�شعبية،  باجلبهة  و�لقيادي 
�لرحوي، �إىل حّل �ملجل�س بعد �أن مت 
�النقالب عن �لد�شتور وعمل �للجان 
و�خل������رب�ء و�حل������و�ر �ل���وط���ن���ي، وفق 

تعبريه.
�لد�شتور  �أّن  �ل�����رح�����وي  و�أ������ش�����اف 
هو  باملجل�س  �الأغ��ل��ب��ي��ة  كتبته  �ل���ذي 
�الإ���ش��الم م�����ش��ّدد� على  با�شم  د���ش��ت��ور 
�مل��وج��ود لي�س يف كون  �أن �الخ��ت��الف 
�ل�شعب �لتون�شي م�شلما بل �أن هناك 
ق�شايا متعلقة باملطالب �الجتماعية 

و�القت�شادية.
د�شتور  جلب  مت  باأنه  �لرحوي  و�أف��اد 
�للجان  ب��ه  ق��ام��ت  عما  خمتلف  �آخ���ر 
�لد�شتور  م�����ش��روع��ي  ب�����اأن  م�����ش��ي��ف��ا 
�أفريل  ���ش��ه��ر  �ل���ل���ذ�ن ����ش���در� خ����الل 
لعمل  متطابقني  غ��ري  ج���و�ن  وغ���ّرة 
�للجان على حّد تعبريه ، حيث �شّدد 
على �أن ما ح�شل هو �نقالب م�شرتك 
�ملجل�س  ورئي�س  �لنه�شة  حركة  بني 

�لوطني �لتاأ�شي�شي.
�أك�����د �جليالين  ل��ك��ل ه����ذ�  ون��ت��ي��ج��ة 
�لعمال  با�شم حزب  �لناطق  �لهمامي 
قررو�  �ل�شعبية  �جل��ب��ه��ة  �أح����ز�ب  �أن 
ت��ع��ل��ي��ق م�����ش��ارك��ت��ه��م يف ح�����و�ر جلنة 

متابعة �حلو�ر �لوطني .
�إىل  ل  �لتو�شّ �أن عدم  �لهمامي  وق��ال 
7 جل�شات  ب��ع��د م����رور  ت��ذك��ر  ن��ت��ائ��ج 
�ملا�شي  20 م���اي  ي���وم  ح���و�رّي���ة م��ن��ذ 

ور�ء تعليق م�شاركتهم.
�أّن���ه مل يتّم  ذ�ت��ه  �ل�شياق  و�أو���ش��ح يف 
ت�شمية  تغيري  ب�شاأن  ���ش��وى  �ل��ت��و�ف��ق 
باب  وف�شل  للق�شاء  �الأعلى  �ملجل�س 
باب م�شتقّل  �إىل  �لد�شتورّية  �ملحكمة 

بذ�ته.
�ال���ش��ت��م��ر�ر يف  �أّن  �لهمامي  و�ع��ت��رب   
�حلو�ر �لوطني بهذ� �ل�شكل م�شيعة 
للوقت وم�شاهمة يف عملّية خمادعة 
�ل�����ش��ع��ب �ل��ت��ون�����ش��ّي �ل����ذي ي���اأم���ل �أن 
من  �لكثري  �إىل  �حل���و�ر  ه��ذ�  يف�شي 

�لنتائج �ملثمرة ح�شب قوله.
من جهته، ذكر عبد �ملومن بالعان�س 
�ل��ع��م��ال و باجلبهة  ب��ح��زب  �ل��ق��ي��ادي 
بن  م�شطفى  رف�����س  �إّن  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة، 
�لتاأ�شي�شي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ج��ع��ف��ر 
للحو�ر  �ملتابعة  جلنة  �أع�شاء  مطلب 
�لوطني لتاأجيل �الإعالن عن �شدور 
�لو�شول  حني  �إىل  �لد�شتور  م�شروع 
�مل�شودة  يف  وت�شمينها  تو�فقات  �إىل 
�مل�شاركة  �لنهائية كان عامال لتعليق 

يف �حلو�ر.
�أن  �مل���ر�ق���ب���ني  ب��ع�����س  ي�����ش��ت��ب��ع��د  وال 
على  �ل�شعبية  �جلبهة  ق��ر�ر  ين�شحب 
�مل�����ش��ارك��ة يف �حلو�ر  ب��اق��ي �الأح�����ز�ب 

�لوطني.
وق������ال �ح���م���د �ل�������ش���دي���ق ع����ن حزب 
�أّن  ب��اجل��ب��ه��ة،  �ل��ط��ل��ي��ع��ة و�ل���ق���ي���ادي 
�لذين  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �جل���ب���ه���ة  مم��ث��ل��ي 
�شاركو� يف �حلو�ر �لوطني تبنّي لهم 
هي  �لتي  �لتو�فقات  �إّن  �لنقا�س  بعد 
ب�����ش��دد �ل��ب��ن��اء ���ش��ل��ب جل��ن��ة �حل���و�ر 
م�شار  ع��ل��ى  ت���اأث���ري  �أّي  ل��ه��ا  ل��ي�����ش��ت 
�لد�شتور  م�����ش��روع  �إع����د�د  و�إج�����ر�ء�ت 

د�خل �ملجل�س �لتاأ�شي�شي.
م���ن ك���ل م���ا ت����ق����ّدم  ي���ب���دو ج��ل��ّي��ا �أّن 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  ط���ال  �الن��ق�����ش��ام 
�ل�شيا�شي  �مل�����ش��ه��د  ت��ق�����ش��ي��م  يف  وز�د 
بعدما ُخّيل للجميع �ن مائدة �حلو�ر 
�لفرقاء  �مل�شافة بني  قّل�شت  �لوطني 
�إمكانية  �جل��ام��ع  �ل��وف��اق  �أّن  و�أك���دت 
و�ردة يف تون�س.. فهل هي �لعودة �إىل 

ر�ع �الأول..؟ مرّبع �ل�شّ
�مل�شهد �لقائم �ليوم وخارطة �ملو�قف 

توحي بذلك..!

فا�شل  �ل��ع��م��ي��د  �أّم������ا  �ل���د����ش���ت���وري���ة. 
�لتاأ�شي�شي  باملجل�س  �لنائب  مو�شى 
�أكد  فقد  �ل��دمي��ق��ر�ط��ّي��ة  �لكتلة  ع��ن 
�لنهائّية  �ل�شيغة  على  �لتوقيع  �أّن 
للد�شتور �جلديد لي�س �شوى توقيعا 
رمزّيا يف �نتظار متريره �أو�خر �شهر 
جو�ن على �جلل�شة �لعاّمة للت�شويت 
على ف�شوله ف�شال ف�شال و�مل�شادقة 

عليها باالأغلبّية �ملطلقة.
و�أو�شح �لنائب وع�شو هيئة �لتن�شيق  
ف��ا���ش��ل مو�شى،  �ل��د���ش��ت��ور  و���ش��ي��اغ��ة 
�مل��ع��ار���ش��ة ل��ه��م �ح����رت�ز�ت  ن����و�ب  �أّن 
لهيئة  �الإي��ج��اب��ي  �لتفاعل  ع��دم  على 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق و���ش��ي��اغ��ة �ل���د����ش���ت���ور مع 
م��وؤمت��ر �حل���و�ر �ل��وط��ن��ي، �ل��ذي �شم 
�لرتويكا  �أحز�ب  فيها  15 حزبا مبا 
�أّن��ه مت  ك��ربى، م�شيفا  و4 منظمات 
�إهمال مقرتحات �الأحز�ب و�ملنظمات 
�لتو�فق  لتحقيق  ت�شعى  كانت  �لتي 
مبا مُيّكن من حت�شني �مل�شروع بح�شم 
�ل���ن���ق���اط �خل���الف���ي���ة �ل���ت���ي م���ا ز�ل���ت 

عالقة.

تفا�شيل حتّيل �لنه�شة
�ل��ن��ائ��ب ع��ن ح���زب �مل��وؤمت��ر م��ن �أجل 
عرّب  فقد  �ل�شتوي  عمر  �جلمهورية 
ع��ن ����ش��ت��ي��ائ��ه �ل�����ش��دي��د مم��ا �عتربه 
به كتلة حركة  حتّيال وخد�عا قامت 
ف�شول  بتمرير  يتعلق  فيما  �لنه�شة 
�ل��د���ش��ت��ور. و�ع���ت���رب �ل�����ش��ت��وي خالل 
عقدتها  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ح��ف��ي��ة  �ل����ن����دوة 
�أن  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  يف  �مل��ع��ار���ش��ة 
ي�شمل  �أن��ه  خطاأ  مو�شوف  �لد�شتور 
�لتي  �لنه�شة  م�شروع  بل هو  �لنو�ب 
ت��ري��د �أن ت�����ش��ف��ي ك��ّم��ا م���ن �خل����د�ع 
و�لت�شليل �لذي يتنافى مع �الإ�شالم 
وجعل  ب���احل���ك���م  �الن�����ف�����ر�د  ت���ري���د  و 
مرمى  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  خ�����ش��وم��ه��ا 
�ل�����ش��ت��وي عملية  ���ش��ج��ون��ه��ا. وك�����ش��ف 
�لد�شتور  �لتي حامت حول  �لتالعب 
من  ب��ع��دد  م�شت�شهد�  مف�شل  ب�شكل 
�الأمثلة �أولها �أن �لد�شتور ال ين�ّس على 
�لف�شل بني �ل�شلط �أو تو�زنا بينهما، 
بحكم  �لنه�شة  ح��زب  �شيطرة  وف��ي��ه 
بالتعيينات  يتعلق  م��ا  بكل  �ن��ف��ر�ده��ا 
نظام  تكري�س  خالل  من  �لد�شتورية 
جم��ل�����ش��ي ال ي��خ��ت��ل��ف ع��م��ا ه���و قائم 
�ل�شالحيات  �إ�شافة كّم من  �الآن مع 
�جلمهورية.  ل��رئ��ي�����س  �ل��ت�����ش��ري��ف��ي��ة 
�إليه �ل�شتوي ويتعلق  �أ�شار  مثال �آخر 
�لتاأ�شي�شية  �ل��ل��ج��ان  على  بالتحايل 
�لد�شتور،  �أع��م��ال  غطت  �لتي  �ل�شت 
�مل�شرتكة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  ع��ل��ى  و����ش���دد 
�لتمثيلية  للتن�شيق و�ل�شياغة لديها 
�شيا�شية  ���ش��الح��ي��ات  ول��ه��ا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�أنها حلت  �إال  �لتن�شيق فقط  مهمتها 
خرق  وهو  �لتاأ�شي�شية،  �للجان  حمل 
ل��ك��ل ف�����ش��ول �ل��ن��ظ��ام �ل��د�خ��ل��ي. �ما 
�لتحّيل  مت  ف��ق��د  ل��ل��خ��رب�ء  بالن�شبة 
ر�أيهم  ت��ق��دمي  �إىل  ودع��وت��ه��م  عليهم 
�متناعهم  ورغ����م  �أي�����ام،   5 ظ���رف  يف 
ما  وه��و  �أ���ش��ر  �ملجل�س  رئي�س  �أن  �إال 
منهم...كما  ع��دد  ��شتقالة  �إىل  �أدى 
تعّمد بن جعفر حجب �أعمال �للجان 

�لتاأ�شي�شية عنهم.
وهو  �ل�شتوي  عليه  ���ش��ّدد  �آخ���ر  م��ث��ال 
9 منها  �أب����و�ب   10 ب��ه  �ل��د���ش��ت��ور  �أن 
�لباب  �أم�����ا  ع��ر���ش��ت ع��ل��ى �خل������رب�ء 
�مل��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��د�ل��ة �الن��ت��ق��ال��ي��ة فقد 
�لعام  �مل���ق���رر  ق��ب��ل  م���ن  �إع��������د�ده  مت 
عر�شه  دون  خ��ذر  �حلبيب  للد�شتور 
على �خل��رب�ء، كما �أن �خل��رب�ء دونو� 
م��ع��ه��ا بطابع  �ل��ت��ع��ام��ل  �آر�ءه������م ومت 
مما  ب��اآر�ئ��ه��م  و�ال�شتخفاف  �نتقائي 
جعل �لد�شتور ال يتكون من �أي ناظم 
�لقاعدة  وح��دة  مبد�أ  �أو  ��شرت�تيجي 

�لد�شتورية.

�ل�شيا�شية  �الأح�����ز�ب  ت�شم  م�����ش��ان��دة 
باالإ�شافة  �ملدين،  �ملجتمع  ومنظمات 
بني  م���ق���ارن���ة  در�������ش�����ة  �إع���������د�د  �إىل 
وم�شروع  �لتاأ�شي�شية  �للجان  �أعمال 
�لد�شتور. وقد عرّب �لنائب �شليم عبد 
��شتعجال  من  ��شتغر�به  عن  �ل�شالم 
�النتهاء من  �الإع��الن عن  بن جعفر 
تو��شل  �ل����ذي  �ل��وق��ت  �ل�����ش��ي��اغ��ة يف 
�حلو�ر  متابعة  �ملكلفة  �للجنة  فيه 
�ل��وط��ن��ي مل��ا �أف���رزت���ه م��ب��ادرة �الحتاد 

�لعام �لتون�شي لل�شغل.
و�أفاد �أّن رئي�س �ملجل�س جتاهل �للجان 
�لتاأ�شي�شية و�نفرد يف جلنة �ل�شياغة 
و�لتن�شيق بعملية �إعادة �شياغة بع�س 
�لف�شول دون �لعودة �إىل ما متخ�س 

عنه �حلو�ر �لوطني.
من  �أن��ه  �ل�شالم  عبد  �شليم  و�أ���ش��اف 
�ملمكن تنقيح عّدة ف�شول يف �لد�شتور 
�لتاأ�شي�شية،  �للجان  على  عر�شه  �إثر 
�لتي  �ل��ف�����ش��ول  �أه���م  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
����ش���ي���ق���ع م���ر�ج���ع���ت���ه���ا ه�����ي �حل���ق���وق 
و�حلقوق  و�القت�شادية  �الجتماعية 
باملحكمة  �ملتعلق  و�لف�شل  و�حلريات 

م��ن ع���دد م��ن �ل���ن���و�ب ومم��ث��ل��ني عن 
من  لل�شغل  �لتون�شي  �ل��ع��ام  �الحت���اد 
�مل�شودة  ع���ن  �الإع�����الن  ت��اأج��ي��ل  �أج����ل 
�شاعة حتى  للد�شتور ب72  �لنهائية 
�لوطني  �حل���و�ر  متابعة  جلنة  تنهي 
لتحقيق  �آل��ي��ة  �أن��ه��ا  باعتبار  �أعمالها 

�لتو�فق �ل�شيا�شي بني �لفرقاء.
ي��ذك��ر �أن جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة �حل�����و�ر مل 
�لق�شايا  يف  �الآن  غ��اي��ة  �إىل  تتطرق 
ب�شاأن  �لد�شتور  �لعالقة يف  �خلالفية 
�لنظام �ل�شيا�شي و�حلقوق و�حلريات 
�ل�شيا�شي،  �لعنف  ملف  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�ملجل�س  ب�����ش��اأن  ت��و�ف��ق��ت  �أن���ه���ا  رغ����م 

�لق�شائي و�ملحكمة �لد�شتورية.
�أن ممثلني عن حركة  و�أك��د بالطيب 
�لنه�شة و�لتكتل وحركة وفاء تغيبو� 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  نو�ب  �جتماع  عن 
�ملجتمعة  �لكتل  ن��و�ب  �أن  �إىل  م�شري� 
�لد�شتور،  مل�����ش��روع  رف�����ش��ه��م  �أك������دو� 
�لذي مت و�شفه باخلطري، ملا ت�شّمنه 
�لنظر  �إع���ادة  �إىل  حتتاج  ف�شول  م��ن 

فيها  و�شياغتها على حد قوله.
�إح������د�ث جلنة  ي��ت��م  �أّن  �مل���ق���رر  وم���ن 

ن����دوة �شحفية  ع��ق��دت  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي، 
ب��ح�����ش��ور ن�����و�ب ح����زب �مل����وؤمت����ر من 
�ملحبة  ت���ي���ار  و  �جل���م���ه���وري���ة  �أج������ل 
للتعبري  �شابقا  �ل�شعبية  �لعري�شة 
عن ��شتنكارهم لالإعالن عن م�شروع 

�لد�شتور �ل�شبت �ملا�شي.
عن  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  ن��ائ��ب  وق���ال 
حزب ند�ء تون�س، عبد �لعزيز �لقطي 
�إن رئي�س �ملجل�س �لتاأ�شي�شي تو�طاأ مع 
حركة �لنه�شة لتحريف د�شتور يكون 
على مقا�س �لنه�شة وم�شاحلها و�إن 
�م�شيا  �ل��د���ش��ت��ور  وم��ق��رر  ب��ن جعفر 
ع��ل��ى م�����ش��روع �ل��د���ش��ت��ور ب��ت��اري��خ 1 
جو�ن �ملا�شي قبل �أن يتم �لنظر فيه 
من قبل �للجان �لتاأ�شي�شية باعتبارها 
�شياغة  قانونيا  لها  �ملخول  �لوحيدة 
ف�����ش��ول �ل���د����ش���ت���ور وت��ع��دي��ل��ه��ا قبل 
متريرها للجل�شة �لعامة م�شري� �إىل 
وغري  �شرعي  غري  �الإم�شاء  ه��ذ�  �أن 
قانوين. وك�شف �لقيادي بحزب �مل�شار 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �إن  ب��ال��ط��ي��ب  ���ش��م��ري 
�لتاأ�شي�شي م�شطفى بن جعفر رف�س 
متكون  وف��د  مقابلة  �الأ���ش��ب��وع  نهاية 

�لكتلة  ع�����ن  �ل����ن����ائ����ب����ة  و�ع������ت������ربت 
�لدميقر�طية �شلمى بكار �أنه كان من 
�الأجدر �لعمل بالتقارير و�لتو�شيات 
�ملقدمة من طرف �للجان �لتاأ�شي�شية 
�لوطني.  �حل������و�ر  م��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  و 
�أن �شياغة م�شروع  �إىل  بكار  و�أ�شارت 

�لد�شتور �حلالية كارثّية .

 حتريف �لد�شتور
�أك��������د �ل����ن����ائ����ب حممد  م�����ن ج���ه���ت���ه 
�ل��رب�ه��م��ي ع��ن ح��رك��ة �ل�����ش��ع��ب، �أنه 
ع��ل��ى حت�شي�س  �ل��ع��م��ل  �أي�����ش��ا  ت��ق��رر 
�ل�������ر�أي �ل���ع���ام ب���خ���ط���ورة م���ا ح�شل 
�مل�شرتكة  �لهيئة  �أ�شغال  يف  و�لطعن 
�إذ�  �أنه  و�عترب   ، و�ل�شياغة  للتن�شيق 
ما مت مترير �مل�شروع فاإن �ملعار�شني 
له يبقون �أمام خيارين �أولهما يتمثل 
يف �نتهاج �لنه�شة الأ�شاليبها �ملعروفة 
�ملطلقة  �الأغ��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
���ش��ت��دف��ع نحو  �أو  �مل�������ش���روع،  ل��ت��م��ري��ر 

�ال�شتفتاء وهو كارثة.
�لكتلة  �أن  �إىل  �الإ�������ش������ارة  وجت������در 
�لوطني  ب��امل��ج��ل�����س  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 

ل�شالحياتها  وط���ب���ق���ا  ل���ه���ا  ي����ح����ُق 
بع�س  �أن  خا�ش��ة  و�الإ�شافة،  �حلذف 
فيها  بالرثثرة  �ملو�شوف�ة  �لن�شو�س 

حديث ال ميكن ت�شمينه للد�شتور.
وفيما يتعلق باالأحكام �النتقالية قال 
�حلبيب ح�شر هذه �الأحكام �أعددتها 
رفق�ة �ملخت�س يف �لقانون �لد�شتوري 
�حلريزي،  م��ربوك  �مل�شاع�د  و�مل��ق��رر 
وقع  �لهيئة  �شلب  مناق�ش�تها  وب��ع��د 
تعديل بع�س �الأ�شياء فيها ومن ثمة 

�إدر�جها يف �لد�شتور.

�كرب �لأحز�ب ترف�س �مل�شروع
دعا  وم��و�ق��ف��ه��ا  �الأح������ز�ب  ردود  ويف 
�جلبهة  ب���ا����ش���م  �ل���ر����ش���م���ي  �ل���ن���اط���ق 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة) �أك����رث م��ن ث��الث��ني حزبا 
�لهمامي  ح��م��ة  وق���وم���ي���ا(،  ي�����ش��اري��ا 
�ل�شعب  �أم���������س  ���ش��ح��ف��ي��ة  ن������دوة  يف 
�إىل �الحتجاج على م�شروع  �لتون�شي 
�لهمامي  وق���ال  �جل��دي��د.  �ل��د���ش��ت��ور 
�ل�شعب  ع��ل��ى   : ���ش��ح��ف��ي��ة  ن�����دوة  يف 
و�ل�شباب  �لن�شاء  وخا�شة  �لتون�شي 
�ملجل�س  �أم���ام  ب����االآالف  يتجمعو�  �أن 
�جلل�شة  ي����وم  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  �ل��وط��ن��ي 
الن  وذل��ك  �لد�شتور  ملناق�شة  �لعامة 
هذ� �لد�شتور ال ميثل �إال حزب حركة 
رئي�س  �أن  �لهمامي  و�أك���د  �لنه�شة.  
وزعيم  جعفر  ب��ن  م�شطفى  �ملجل�س 
حركة �لنه�شة ر��شد �لغنو�شي �نقلبا 
�ل�شعب  �إر�دة  وع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  ع��ل��ى 
و�أنه  �لتاأ�شي�شي  يف  �لعاملة  و�للجان 

ال ميكن �الئتمان على �لد�شتور.
�لتاأ�شي�شي  �لوطني  �ملجل�س  �أن  وبنّي 
ه��و ب���وؤرة �ال���ش��ت��ب��د�د و�مل���وؤ�م���رة على 
�لنه�شة  ح��رك��ة  �أن  م�شيفا  �ل�شعب 
م�شاألة  ت��ق��دمي  ي���ري���دون  و�أت��ب��اع��ه��ا 
�ل��د���ش��ت��ور ع��ل��ى �أ���ش��ا���س �أن��ه��ا معركة 
�ل�شر�ع  �أن  ح���ني  يف  �ل��ه��وي��ة  ح����ول 
و�لعد�لة  �حل��ري��ات  ح��ول  ه��و  �لقائم 

�الجتماعية.
م����ن ج���ان���ب���ه �أك������د جم��ل�����س �الأم����ن����اء 
�ل��ع��ام��ني ل��الحت��اد م��ن �ج��ل تون�س) 
�ملعار�شة  �أح���ز�ب  �أه���م  ي�شم  حت��ال��ف 
م���ن���ه���ا ن�������د�ء ت���ون�������س و�جل����م����ه����وري 
مل�شروع  رف�����ش��ه��م  �أك�������دو�  و�مل�������ش���ار( 
�أكد  كما  �حل���ايل.  �شكله  يف  �لد�شتور 
�لثالثاء  �أم�س  له  �جتماع  �ملجل�س يف 
�الأ�شا�شي  �ل��ق��ان��ون  مل�����ش��روع  رف�����ش��ه 
ي�شتهدف  باعتباره  �ل�شيا�شي  للعزل 
حزب  رئي�س  �ل�شب�شي  قايد  �لباجي 

ند�ء تون�س ح�شب تعبريهم.

�للجوء للق�شاء
مل�شروع  �مل���ع���ار����ش���ون  �ل����ن����و�ب  وك�����ان 
�لد�شتور �لتون�شي �جلديد يف ن�شخته 
�جتماع  �إث�����ر  ق�������ّررو�  ق���د  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
من  �ل�شفوف  توحيد  وط���ارئ  مغلق 
�أج�����ل م��ن��ع مت���ري���ر �ل��د���ش��ت��ور �ل���ذي 
�للجان  �أع��م��ال  �ع��ت��ربوه حتّيال على 

�لتاأ�شي�شية.
�لتي  ب��ك��ار،  �شلمى  �ل��ن��ائ��ب��ة  و�أف������ادت 
للمعار�شني،  �ملغلقة  �جلل�شة  تر�أ�شت 
�أنه تقرر �لتوجه لرئا�شة �جلمهورية 
�لد�شتور،  م�شروع  ختم  ع��دم  لطلب 
من  جمموعات  تكوين  �أي�شا  وتقرر 
�لتي  �لتغيري�ت  م��ن  تتحقق  �ل��ن��و�ب 
و�ل�شياغة  �لتن�شيق  هيئة  �أحدثتها 
قبل  م����ن  �مل���ق���دم���ة  �ل���ن�������ش���و����س  يف 
و�شيتوىل  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة.  �ل���ل���ج���ان 
�ل�شيغة  ع��ل��ى  �مل��ع��رت���ش��ون  �ل���ن���و�ب 
�حلالية مل�شروع �لد�شتور رفع ق�شية 
ل���دى �مل��ح��ك��م��ة �الإد�ري�������ة ل��ل��ط��ع��ن يف 
و�ل�شياغة  �لتن�شيق  هيئة  �خت�شا�س 
يف �الإعالن عن �مل�شودة �لنهائية دون 
و�لتي  �لتاأ�شي�شية  ل��ل��ج��ان  �ل���رج���وع 
من   104 �ل��ف�����ش��ل  ب���ذل���ك  خ���رق���ت 

�لنظام �لد�خلي للمجل�س.

•• الفجر- تون�س - خا�س

ي���ب���دو �ن����ه م���ا ي���ك���اد ُي��غ��ل��ق ق���و����س يف 
يتّم  �إن  وم��ا  �آخ���ر،  ُيفتح  حتى  تون�س 
وينت�شب  �إاّل  حاجز  �أو  م���اأزق  جت��اوز 
تاأبى  �النتقالية  �ملرحلة  وك���اأّن  �آخ��ر، 
�أن ترحل �أو ُير�د لها �أن ُتقيم �إىل ما 
ال نهاية، بالرغم من �إجماع �لفرقاء 
على �شرورة �لتعجيل باإ�شد�ل �ل�شتار 
عليها. لقد مّت �الإع��الن عن �النتهاء 
�جلديد،  �لد�شتور  م�شرع  �إع��د�د  من 
�لذي يرى �لبع�س �أّن �شياغته طالت 
�ل����الزم مم��ا ز�د يف تعقيد  �أك���رث م��ن 
�ملرحلة �النتقالية وت�شّبب يف تعميق 
�الأزمة �القت�شادية و�أطال عمر عدم 
ولكّن  و�الأمني،  �ل�شيا�شي  �ال�شتقر�ر 
�إىل  �أف�شى  ما  �شرعان  �الإع���الن  ه��ذ� 
�أزم������ة ج����دي����دة،  وف���ت���ح �ل���ب���اب على 
وملعركة  جديد  الحتقان  م�شر�عيه 
حمورها �لد�شتور مّرة �أخرى، د�شتور 
باالألغام،  مليء  �ن��ه  معار�شوه  ي��رى 
و�نه د�شتور جهة �شيا�شية و�حدة و�ن 
مبثابة  ه��و  عنه  ب��االإع��الن  �لتعجيل 

�إجها�س للحو�ر �لوطني.

�ن�شحابات وتعليق �لأعمال
�الأزم��ة �جلديدة  ومن عالمات عمق 
وحّدتها، �إعالن رئي�س جلنة �ل�شلطة 
�لعالقة  و  و�لتنفيذية  �لت�شريعية 
ت�شريح  يف  �ل�����ش��ت��وي  ع��م��ر  ب��ي��ن��ه��م��ا 
عقد  رف�شت  �للجنة  �إن  �أم�س  �إذ�ع��ي 
توفر  ع���دم  ب�شبب  �ل��ي��وم  �جتماعها 
بعدم  منها  �ملتعلقة  �ل�شروط ال�شيما 
متكني �للجنة من ن�شخة �أ�شلية من 

م�شروع �لد�شتور.
ويف �ملقابل قال �ملقرر �لعام للد�شتور 
ل��ي�����س هناك  �إن������ه  �حل���ب���ي���ب خ�����ش��ر 
للمجل�س  �لد�خلي  �لنظام  يف  �شرط 
�إحالة  تتم  �أن  على  ين�ّس  �لتاأ�شي�شي 
م�شروع �لد�شتور بن�شخة �أ�شلية على 

�لّلجان �لتاأ�شي�شية.
�ن�شحاب  �ل��ث��الث��اء  �أم�����س  ���ُش��ّج��ل  كما 
�لتاأ�شي�شي  �مل��ج��ل�����س  ن���و�ب  م��ن  ع���دد 
�لتاأ�شي�شية  �ل��ل��ج��ان  �ج��ت��م��اع��ات  م��ن 
�نقالب  �ع��ت��ربوه  م��ا  على  �حتجاجا 
�لهيئة �مل�شرتكة للتن�شيق و�ل�شياغة 
�لتاأ�شي�شية  �ل���ل���ج���ان  �أ����ش���غ���ال  ع��ل��ى 

وتغيري م�شامني �لد�شتور.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال �ل��ن��ائ��ب ع��ن �لكتلة 
�لطيب  ����ش���م���ي�������ر  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ة 
للت�شدي  �ل��و���ش��ائ��ل  ك���ل  ���ش��ن��ع�����ت�����م��د 
�جلديد  �لتون�شي  �لد�شتور  مل�شروع 

وفق تعبريه.
و�أ�شاف �لطيب �مل�شروع وق��ع ت�شويهه 
باإ�شاف��ة �أ�شياء غري موجودة ومل يقع 
حولها �أ�شال نقا�س �إىل جانب حذف 

�أ�شياء �آخرى كان حولها تو�فق .
�أنهم  و�أ�����ش����اف �ل��ط��ي��ب ق��ول��ه ح��ت��ى 
غ���ريو� بع�س �الأ���ش��ي��اء �ل��ت��ي مل يكن 
غر�ر  على  �لنو�ب  بني  �إجماع  حولها 
�ل�شيا�شي  و�ل���ن���ظ���ام   141 �ل��ف�����ش��ل 

م�شدد� على �أنه وقع حتريفها.
وح�������م�������ل �ل������ن������ائ������ب ع��������ن �ل����ك����ت����ل����ة 
لرئي�س  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�ملجل�س �لوطني �لتاأ�شي�شي م�شطفى 
للد�شتور  �ل��ع��ام  و�مل���ق���رر  جعف�ر  ب��ن 
م��ن غري  قائال   ، ب��ن ح�شر  �حلبيب 
�ملمكن �أن مير هذ� �مل�شروع للجل�شات 
�ل��ع��ام��ة م�����ش��ي��ف��ا ف��ه��و ي��ب��ق��ى جمرد 

م�شودة وهو مرفو�س.
�حلبيب  للد�شتور  �لعام  �ملقرر  لكّن   
�شمري  ع���ل���ى  رده  يف  �أ������ش�����ار  ح�����ش��ر 
�لطيب، من غري �ملمكن �حلديث بلغة 
قانون.  دول��ة  يف  باعتبارنا  �لتهديد 
يف  و�حل��ذف  �الإ�شافة  م�شاألة  وح��ول 
ن�شو�س �لد�شتور �شدد خ�شر على �أن 
�لهيئة �مل�شرتكة للتن�شيق و�ل�شياغ�ة 
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العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
  اعال ن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/187 العني

نعلمك  بالن�شر  يعلن  �لعنو�ن:  �حمد/�الردن   فكري  �حمد  عليه/  �ملدعي 
�نه بتاريخ 2013/4/30م قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
  . �المار�ت  �لظاهري/  �شعيد  مبارك  �شعيد  ح�شن  ل�شالح/  �عاله  بالرقم 
�ملربم  �ل�شفهي  �لبيع  ونفاذ عقد  ب�شحة  �ملحكمة مبثابة �حل�شوري:  حكمت 
بني �لطرفني و�تخاذ ما يلزم من �جر�ء�ت المتام نقل ملكية �لرقم مو�شوع 
�لر�شوم  عليه  �ملدعى  وحتميل  �ملدعي  ال�شم  �ملعنية  �جلهات  لدى  �لدعوى 
و�مل�شاريف.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لت�شلمك هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/6/4م.
القا�شي/جمال احل�شني برودي 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/95م بالن�شر

�ىل �ملدعي عليه: موؤ�ش�شة حممد عي�شى خان للحد�دة و�لنجارة    نعلمك �نه 
بتاريخ �ملو�فق 2013/5/20 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
حكمت  غيابيا....  �للجنة  حكمت  خان   علي  �شري  ل�شالح/  �عاله  بالرقم 
للمدعي  بت�شليمها  و�لز�مه  �ملوؤجرة  �لعني  من  عليه  �ملدعى  �للجنة:باإخالء 
�عتبار�  �مل�شتحقة  �الجرة  له  يوؤدي  وبان  و�ال�شخا�س  �ل�شو�غل  من  خالية 
�ملتفق  �ل�شنوية  �الجرة  بو�قع  �لفعلي  �الخالء  تاريخ  وحتى   2012/3/8 من  
عليها ومقد�رها ثالثون �لف درهما م�شافا �ليها �لزيادة �لقانونية بو�قع %5 
قيمة  تتجاوز  مل  �ذ�  نهائيا  �للجنة  من  �ل�شادر  �حلكم  يكون   . وبامل�شاريف. 

�لدعوى مائة �لف درهم. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/6/3م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/639م بالن�شر

�ىل �ملدعي عليه: �لق�شر �لعيناوي للديكور وميثله خالد حممد ر�شا متويل  �لعنو�ن: 
بالن�شر    نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/5/13 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ �شري علي خان    حكمت �للجنة غيابيا.... باخالء �ملدعى 
كما  و�ال�شخا�س  �ل�شو�غل  من  خالية  للمدعي  وت�شليمها  �ملوؤجرة  �لعني  من  عليها 
�لزمتها ب�شد�د �الجرة �مل�شتحقة عليها عن �ملدة من 2012/3/10 وحتى تاريخ �الخالء 
�لفعلي وذلك يحت�شب �لقيمة �اليجارية �ل�شنوية �ملتفق عليها وقدرها 21000 درهم 
م�شافا �ليها �لزيادة �لقانونية ومقد�رها 5% و�لزمتها بتقدمي بر�ءة ذمة عن ��شتهالك 
�ملاء و�لكهرباء وبامل�شاريف. . يكون �حلكم �ل�شادر من �للجنة نهائيا �ذ� مل تتجاوز قيمة 

�لدعوى مائة �لف درهم. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/6/4م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10811 بتاريخ 2013/6/5    
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى رقم 2013/1623 جتاري جزئي  
�ىل �ملدعى عليه:بالل ب�شري �شعد �ل�شحي- �مار�تي �جلن�شية   حيث �ن �ملدعية: �شركة 
�لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قامت  ع(  م  )�س  �ملتكاملة  لالت�شاالت  �المار�ت 
�ملذكورة �عاله، تطالبك فيها مببلغ وقده )11260.58 درهم( �حد ع�شر �لفا ومائتان 
و�شتون درهما وثمانية وخم�شون فل�شا ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع 
وعليه  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�شاريف  للر�شوم  باال�شافة  �لتام،  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى 
يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لثامنة 
�لدعوى وتقدمي مالديك  و�لن�شف من �شباح يوم 2013/6/11 وذلك لالجابة على 
من بيانات ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد 

فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/29
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1519   

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

حمل  )جمهول   630-597 رق��م  قطعة   - �لرحومي  حميد  عبد�هلل  �شعيد  �ل�شيد:  �ليه  �ملنذر   -
�القامة( فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتها و�بالغ 350.348.77 
درهم ) ثالثمائة وخم�شو �لفا وثالثمائة وثمانية و�ربعون  درهم و�شبعة و�شبعون فل�شا فقط(    
باال�شافة �ىل غر�مة تاخريية مبعدل 2% �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 �لز�مكم بالتعوي�س عن �خل�شائر �لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء �نهاء �التفاقية 
�ملبكر خالل 30 يوم من تاريخ �النذ�ر و�ال �شن�شطر �آ�شفني �ىل �للجوء للق�شاء وحتميلكم كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
اعالن قرار بالن�شر

   يف الدعوى رقم 2013/111 تنفيذ جتاري
 �ىل طالب �لتنفيذ : نز�م �لدين عالء �لدينوف بوكالة �ملحامي/ 
يو�شف �حمد عبد�هلل عبد�لرحيم �ملنفذ �شده: �شيد حممد مهدي

قد �قام عليك �لدعوى �لتنفيذية �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
وقدره)7405878( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك 
بتحويل   2013/4/7 بتاريخ  �لتنفيذ  قا�شي  �شعادة  قر�ر  بناء� على 

�حلجز �لتحفظي رقم 2011/23 �ىل حجز تنفيذي.
 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1520   

 �ملنذر/�شركة �لبحري و�ملزروعي �لتجارية       
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

- �ملنذر �ليه : �الفرجني للتجارة �س .ذ.م.م )جمهول حمل �القامة( 
تتوجه �ملنذرة بهذ� �النذ�ر �ملنذر �ليه مبر�جعتها خالل �شهر و�حد من تاريخ �عالنه بهذ� �النذ�ر 
لتحرير عقد �يجار جديد عن �لفرتة من  2012/10/15 حتى 2013/10/14 ول�شد�د باقي مبلغ 
�اليجار وقدره 30.000 درهم عن �لفرتة من تاريخ 2012/10/15 حتى تاريخ 2013/6/14 ويف 
حال �لعدم �خالء �لعني �ملوؤجرة وت�شملها للمنذرة خالية من �ل�شو�غل و�ل�شاغلني باحلاة �لتي 
كانت عليها عند �لتعاقد و�شد�د �ثمان �ملياه و�لكهرباء و�شد�د ما قد ي�شتجد من �جره حتى تاريخ 
�الخالء �لتام. مع حفظ حق �ملنذرة يف �ملطالبة بالتعوي�س عن �ال�شر�ر �لتي تكون قد �حلقت 

باملاأجور من جر�ء �شغل �ملنذر �ليهما للماأجور.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
           اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/624  جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �جلاهزة  للخر�شانة  مدعي/بيتوميك�س 
بالل عبد�لرحمن �حمد �جلن�شية: �الردن   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
�جلن�شية:  �حمد  عبد�لرحمن  بالل  �عالنه/  �ملطلوب  درهم    59075 مببلغ 
�الردن عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/19 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
             اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1086  ح نف�س- م ر-ب- اأظ

كوجنايو  تو  �لبري  عليه:  مدعي  �لفلبني  �جلن�شية:  كالي�شا  كارين  مدعي/ 
تو  �عالنه/�لبري  �ملطلوب  طالق  �لدعوى:  مو�شوع  �لفلبني   �جلن�شية: 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لفلبني   �جلن�شية:  كوجنايو 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/6/12 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  �ملقر  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/5/30
قلم القيد  -                                                                                                                   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  186/ 2013 -عمايل - م ع- �س-اأظ

�مل�شتاأنف  بنغالدي�س   �جلن�شية:  �حمد  مقبول  حممد  طاهر  �بو  حممد   : �مل�شتاأنف 
مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لتنظيف  وخدمات  لل�شيانة  �ل�شهامة  نور  عليه:�شركة 
�ال�شتئناف : تعديل �حلكم يف �مل�شتحقات �لعمالية  �ملطلوب �عالنه/�شركة نور �ل�شهامة 
�لتحقيق  بالن�شر)بانهاء  �لعنو�ن:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لتنظيف  وخدمات  لل�شيانة 
و�عادة �لدعوى للمر�فعة( مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
2012/2963 عم جز-م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/11 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف 
�بوظبي �لكائنة-  �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�شتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5         حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2012/3138 ت  عمل -م ع- ت-اأظ(

�شده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �لدين   جمال  �حلق  مفيظ  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه:�بر�هيم  �ملطلوب  �المار�ت   �جلن�شية:  للمقاوالت  �لعتيبي  �بر�هيم   :
�لعتيبي للمقاوالت �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/2212 عم جز- م 
طلب  لنظر  موعد�   2013/6/11 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لنظره  وحدد  �أظ  -ب-  ع 
�لكائنة  �لتنفيذ-    باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ. 
�ملحكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
    القلم العمايل                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/356 ت  عام -م ر- ت-اأظ(
طالب �لتنفيذ/ حممد �ل�شيد عبا�س �ل�شيد حممد �لفرد�ن �جلن�شية: �المار�ت 
�ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  �لتجارية  للو�شاطة  �ملا�شي  �لركن   : �شده  �ملنفذ 
بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لتجارية  للو�شاطة  �ملا�شي  �عالنه:�لركن 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
 2013/6/23 �ملو�فق  �الحد  يوم  لنظره  وحدد  �أظ  -ب-  ر  م  جز-  مد   2013/79
باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  لنظر طلب  موعد� 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
حمكمة  �ىل  �وجناكو   فانزيول  /جعانا  تقدمت 
�بوظبي �البتد�ئية ق�شم �لتوثيقات بطلب تغيري ��شمها 

من )جعانا( �ىل ) هند (  
 فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �العالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�شي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

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

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
 اعالن بال�شند التنفيذي يف الق�شية التنفيذية  رقم 2013/294 )تنفيذ جتاري (

قد �شدر �شدك من  بالن�شر    : عنو�نه  بتاين    �شوين الل  كومار  مانوج   / عليه  �ملحكوم  �ىل 
�ملدعي  بالز�م  �بوظبي �البتد�ئية حكم رقم 2012/1044 ل�شالح/بنك �خلليج �الول   حمكمة 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره 31.249.000 دره��م ) و�ح��د وثالثون �ل��ف  و�ربعمائة  عليها بان 
�شالف  �ملبلغ  يف  �ملتمثل  �لدين  ��شل  ر�شد  عن  �لتاخريية  و�لفائدة  درهما(  وع�شرين  وت�شعة 
�لذكر بو�قع 12% �شنويا من تاريخ رفع �لدعوى يف 2012/8/6 وحتى �ل�شد�د �لتام مبا ال يجاوز 
��شل �لدين و�مل�شاريف ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات  ، 
ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، لذ� عليك 
�لقيام �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن . كما نخطرك بانه حتديد 
جل�شة 2013/6/10 حل�شورك باد�رة �لتنفيذ �ل�شاعة )8.30( �س للنظر يف �لتنفيذ، ويف حالة 
�ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم  تخلفك عن �حل�شور ف�شتتخذ يف حقك �الج��ر�ء�ت �لقانونية 

�ملحكمة بتاريخ 2013/5/9
القا�شي/ غالب م�شطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2011/1119  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليهما/ 1- �شركة �لفال�شي لالن�شاء�ت �لهند�شية ذ.م.م 2- جمعه 
حممد عبيد حممد ��شبيح �لفال�شي جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله  كو�لتي ل�شناعة �خلر�شانة �جلاهزة ذ.م.م    قد 
وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/5/28 با�شتجو�ب �ملدعية ب�شان 
ما جاء بعالية وحددت جل�شة  2013/6/4 الجر�ء �ال�شتجو�ب وتقدمي �مل�شتند�ت 
و�عتربت �لنطق باحلكم �عالن ملن ح�شر من �خل�شوم جل�شة �لنطق به وكلفت 
�ملدعية �عالنه للمدعى عليهما بطريق �لن�شر.   وحددت لها  �ملحكمة جل�شة 
 ch.1B.8  يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/11. �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة
ق�شم الق�شايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1135 /2013  جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
مدعي/بنك �الحتاد �لوطني �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: �يرديل كابر�ل �غ�شتني 
درهم   296795 �حلجز  و�شحة  �حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �لفلبني   �جلن�شية: 
�ملطلوب �عالنه/�يرديل كابر�ل �غ�شتني �جلن�شية: �لفلبني عنو�نه: بالن�شر حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/10 
�لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 6.00 م�شاًء  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  موعد� لنظر 
�لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  

2013/6/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ 2013/6/5    

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  2013/482
�ىل �ملحكوم عليهما/ �شركة �مبيك�س �نرتنا�شيونال م م ح ��س باري�س ب�شفته 
مالكها ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية قد 
رقم  �حلقوقية  �لق�شية  يف   2012/12/30 بتاريخ  حكما  بحقك  ��شدرت 
�شامال  درهم  وق��دره )343450(  بدفع مبلغ  بالز�مك  2012/970 يق�شى 
للمقاوالت  ب��رك��ود�  �شركة  ل��ه/  �ملحكوم  �ن  وحيث  و�مل�����ش��اري��ف.  �لر�شوم 
�لتنفيذ حتت  �اللكرتوميكانيكية  قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�شجل 
رقم 2013/482 لذ� �نت مكلف ل�شد�د �ملبلغ �ملحكوم به خالل )15( يوما 
من تاريخ ن�شر �الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم ح�شب �ال�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ

فقدان جواز �شفرت
بنيتا  �مل�������دع�������وة/  ف����ق����دت 
�البيتان بابون     - �لفلبني 
�جلن�شية-     جو�ز �شفرها 
       )1161247( رق��������م     
�شادر من �لفلبني من  يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/8314442

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو/ حممد م�شوك مياه حممد خمل�س 
مياه - بنغالدي�س �جلن�شية-     جو�ز �شفره  رقم 
)1362378( من  يجده برجاء ت�شليمه �ىل 
بنجالدي�س  �ل�����ش��ف��ارة  �و  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  �ق����رب 

م�شكور�.

فقدان �شهادة ا�شهم ت
نقي  ع����ل����ي  ل���ط���ي���ف���ة   / ف�����ق�����دت  
�ل�����زرع�����وين ����ش���ه���ادة �����ش���ه���م رقم 
)OILC 11101398( �شادرة 
بعدد  كابيتال-  �لو�حة  �شركة  من 
ممن  ي���رج���ى  ���ش��ه��م   )4312  (
هاتف  على  �الت�شال  عليها  يعرث 
ت�شليمها  �و   056/6506667

ل�شركة �لو�حة كابيتال بدبي.

فقدان جواز �شفرت
نزيه  �مل�������دع�������وة/  ف�����ق�����دت 
�مل����غ����رب����ي   - �ل�����ع�����رو������ش�����ى 
�جلن�شية-     جو�ز �شفرها 
       )878680( رق�������������م     
�شادر من �ملغرب من  يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

050/7127379

فقدان جواز �شفرت
فقدت �ملدعوة/ �مينه بدرو 
عبدو   - �ثيوبية  �جلن�شية-     
ج��������������و�ز ������ش�����ف�����ره�����ا رق������م     
)1843748(       �شادر 
م���ن �أث���ي���وب���ي���ا  م����ن  يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/6644455

فقدان جواز �شفرت
ف�����ق�����د �مل��������دع��������و/ �ق�����ب�����ال 
ح�����ش��ني ح���ار����س ب���ات���و�رى- 
�جلن�شية-        ب���ن���ج���الدي�������س 
ج���������������و�ز ��������ش�������ف�������ره  رق������م     
�شادر         )309717(
من بنجالدي�س  من  يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/6191221

فقدان جواز �شفرت
حممد  �شعيد  �ملدعو/  فقد 
����ش���اه ع��ب��د�ل��غ��ن��ي خ������ان   - 
�جلن�شية-        �ف��غ��ان�����ش��ت��اين 
ج���������������و�ز ��������ش�������ف�������ره  رق������م     
�شادر         )768453(
من �فغان�شتان  من  يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم     

 050/7935727

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 52241

 با�شم : هاو�س �وف برن�س �يه / ��س  
وعنو�نه : في�شرت فارماج�شجيد 19 ، دي كيه-1606 ، كوبنهاجن ڤي ، �لدمنارك.

بتاريخ : 26 �أكتوبر 2003 �مل�شجلة حتت رقم : 43066  
�لفئة : 34

 �ملنتجات : �لتبغ ، �ل�شجائر ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت. 
�ال�شرت�طات

�نتهاء �حلماية يف :2013/03/23  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 
وحتى تاريخ : 2023/03/23

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يونيو 2013 العدد 10811

EAT 71321

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   : 

�ملودعة حتت رقم : 54681
با�شم : هاو�س �وف برن�س �يه / ��س

وعنو�نه : في�شرت فارماج�شجيد 19 ، دي كيه-1606 ، كوبنهاجن ڤي ، �لدمنارك.
بتاريخ : 29 فرب�ير 2004 �مل�شجلة حتت رقم : 45292  

�لفئة : 34
�ملنتجات : �لتبغ ، �ل�شجائر ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت.

�ال�شرت�طات
�نتهاء �حلماية يف :2013/07/30  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ : 2023/07/30
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يونيو 2013 العدد 10811

EAT 71322

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 52167

با�شم : هاو�س �وف برن�س �يه / ��س
وعنو�نه : في�شرت فارماج�شجيد 19 ، دي كيه-1606 ، كوبنهاجن ڤي ، �لدمنارك.

بتاريخ : 26 �أكتوبر 2003 �مل�شجلة حتت رقم : 43068  
�لفئة : 34

�ملنتجات : �لتبغ ، �ل�شجائر ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت.
�ال�شرت�طات

�نتهاء �حلماية يف :2013/03/19  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 
وحتى تاريخ : 2023/03/19

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يونيو 2013 العدد 10811

EAT 71323

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 52168

با�شم : هاو�س �وف برن�س �يه / ��س
وعنو�نه : في�شرت فارماج�شجيد 19 ، دي كيه-1606 ، كوبنهاجن ڤي ، �لدمنارك.

بتاريخ : 26 �أكتوبر 2003 �مل�شجلة حتت رقم : 43067  
�لفئة : 34

�ملنتجات : �لتبغ ، �ل�شجائر ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت.
�ال�شرت�طات

�نتهاء �حلماية يف :2013/03/19  �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 
وحتى تاريخ : 2023/03/19

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يونيو 2013 العدد 10811

EAT 71326
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قتيلن يف احتجاجات تركيا والنقابات ُت�سرب 
•• انقرة-وكاالت:

باإ�شابته  متاأثر�  تركي  �شاب  ُقتل 
م��ظ��اه��رة بجنوب  ب��ال��ر���ش��ا���س يف 
�ل��������ب��������الد ل�����رتت�����ف�����ع ح�������ش���ي���ل���ة 
�ال�شطر�بات �لتي ت�شهدها �لبالد 
�إىل قتيلني، ويف حني �عترب رئي�س 
�ل��������وزر�ء رج����ب ط��ي��ب �أردوغ�������ان 
�ل��ه��دوء يف  �إىل  يتجه  �ل��و���ش��ع  �أن 
عمالية  نقابات  �حت��اد  دع��ا  تركيا، 
مبا  تنديد�  ليومني  �إ���ش��ر�ب  �إىل 
و�شفه ب� �إرهاب �لدولة يف مو�جهة 

�ملحتجني.
وقال بيان ملكتب حاكم �إقليم هاتاي 
عاما(  �إن عبد �هلل جمريت )22 
ُق��ت��ل يف ب��ل��دة �أن��ط��اك��ي��ة، وذك���رت 
�أنه  �لتلفزيونية  �أن تي يف  حمطة 
كان يتظاهر تاأييد� لالحتجاجات 
�إ�شطنبول  ب��د�أت يف  �لتي  �لو��شعة 
�شد �شيا�شات رئي�س �لوزر�ء وبينما 
�أ�شارت �لقناة �إىل �أن �ل�شاب �أ�شيب 
ب��ال��ر���ش��ا���س يف ر�أ����ش���ه، ق���ال بيان 
مكتب �حل��اك��م �إن��ه مل ُي��ع��رف من 

�لذي �أطلق �لنار على �ملحتجني.
�ل��ن��ائ��ب ح�شن  �ل��ق��ن��اة ع��ن  ونقلت 
�ل�شعب  حل����زب  �مل��ن��ت��م��ي  �إك���ج���ول 
�جل���م���ه���وري �مل���ع���ار����س ق���ول���ه �إن 
�شبيبة  يف  ع�����ش��و�  ك����ان  ج���م���ريت 

�حلزب.

هي  �لقمة  على  �شيطرة  �خلالفية 
لرفع �حلظر عن  �الأوروب���ي  �لدعم 
�ل�شورية  �ملعار�شة  مقاتلي  �إم����د�د 
�لذي  �ملتو��شل  و�لدعم  باالأ�شلحة، 

يقدمه بوتني للنظام �ل�شوري.
�لرو�شي  �ل���دف���اع  وزي�����ر  ق����ال  ف��ق��د 
�حلظر  رف����ع  �إن  ���ش��وي��غ��و  ���ش��ريغ��ي 
�ملعار�شة  ت�����ش��ل��ي��ح  ع���ن  �الأوروب���������ي 
نظام  الإم��د�د  �لرو�شي  �ل�شف  وحد 
وفق  �ملفرو�س  رغ��م �حلظر  �الأ���ش��د 
�التفاقات �لدولية ويعتقد حمللون 
حتاوالن  قد  وبروك�شل  مو�شكو  �أن 
خالفاتهما  ح����دة  م���ن  �ل��ت��خ��ف��ي��ف 
�نعقاد  ي���دع���م  ب���ي���ان  �إ�����ش����د�ر  ع���رب 
موؤمتر جنيف 2 �لذي جاء مببادرة 
�أم��ريك��ي��ة رو���ش��ي��ة، الإي���ج���اد ت�شوية 

�شيا�شية لالأزمة �ل�شورية.
�أي�شا  �خل��الف��ي��ة  �مل��و����ش��ي��ع  وم����ن 
هيمنة جمموعة غازبروم �لرو�شية 
�لعمالقة على �شوق �لغاز �الأوروبية، 
للت�شدي  بروك�شل  ت�شعى  م��ا  وه��و 
له. ويتوقع �ملحللون �أن يحول هذ� 
�خلالف وحده دون حتقيق تقدم يف 
�ملناق�شات بني مو�شكو وبروك�شل يف 

يكاتريينبورغ.
حو�يل  ت���وؤم���ن  رو���ش��ي��ا  �أن  وُي���ذك���ر 
وهي  ب��اأوروب��ا،  �لغاز  ��شتهالك  رب��ع 
مدة  منذ  لغازبروم  �شمحت  هيمنة 

طويلة بفر�س �أ�شعارها.

ب����اإ�����ش����ط����ن����ب����ول ب���ي���ن���م���ا �أط���ل���ق���ت 
لتفريق  �ملدمعة  �لقنابل  �ل�شرطة 
ب�شيكتا�س  ح���ي  يف  م��ت��ظ��اه��ري��ن 
كما  �حلكومة.  رئا�شة  مقر  ق��رب 
ذلك  قبل  �أنقرة  �لعا�شمة  �شهدت 
�جلامعات  ل��ط��الب  �ح��ت��ج��اج��ات 
تخللتها �شد�مات مع قو�ت �الأمن 
خلفت جرحى يف وقت مت �عتقال 

عدد من �ملتظاهرين.

وكان �حتاد �الأطباء �الأت��ر�ك قال 
�شاب  وه���و  �الأوىل،  �ل�شحية  �إن 
ي��دع��ى حم��م��د �إي��ف��ال��ي��ت��ا���س )20 
عاما(، لقي حتفه �أم�س �الأول بعد 
�أن �شدمته �شيارة جتاهل قائدها 
حت�����ذي�����ر�ت ل���ل���ت���وق���ف م����ن �أج����ل 
مبدينة  م���ظ���اه���رة  يف  حم��ت��ج��ني 

�إ�شطنبول.
�لتو�يل  ع��ل��ى  �خل��ام�����س  ول��ل��ي��وم 

�الحتجاجية  �ملظاهر�ت  تو��شلت 
��شتخدمت  ح���ي���ث  ت����رك����ي����ا،  يف 
�ملا�شية  �ل���ل���ي���ل���ة  يف  �ل�������ش���رط���ة 
�ملياه  وخر�طيم  �ملدمعة  �لقنابل 
لتفريق متظاهرين رددو� �شعار�ت 
�لرتكية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  م��ن��اه�����ش��ة 
�أنقرة  يف  �الأم�����ن  ق����و�ت  ور���ش��ق��و� 

و�إ�شطنبول باحلجارة.
تق�شيم  ميد�ن  على  �آالف  وتدفق 

اأردوغان يزور اجلزائر بعد حمطة املغرب
•• الرباط-ا ف ب:

�أردوغان  �لرتكي رجب طيب  �ل��وزر�ء  رئي�س  �م�س  �شباح  غ��ادر 
�ملغرب بعد توقيع عدة �تفاقيات، يف �جتاه �جلز�ئر ثاين حمطة 
ت�شهد بالده �حتجاجات  �أفريقيا، يف وقت  ل�شمال  زيارته  له يف 

مناه�شة للحكومة.
غادرت  �أردوغ���ان  طائرة  بر�شان  لفر�ن�س  م�شوؤول  م�شدر  وق��ال 
مطار �لرباط �ىل �جلز�ئر يف �ل�شاعة 10:30 بالتوقيت �ملحلي 

)9:30 تغ(.
وت��ب��اح��ث رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل��رتك��ي ل���دى و���ش��ول��ه �الث��ن��ني �ىل 
�بن  �الإل��ه  عبد  �ملغربية  �حلكومة  رئي�س  مع  �لرباط  �لعا�شمة 

كري�ن، �لذي يقود حزبه �الئتالف �حلكومي.
وخاطب �أردوغان منتدى �الأعمال �ملغربي �لرتكي �لذي ح�شره 
�إىل  �أعمال من �جلانب �لرتكي، حيث دع��ا  300 رج��ل  ح��و�يل 
مزيد من تعزيز �لتعاون بني رجال �الأعمال يف �لبلدين، بهدف 

تقوية �تفاق �لتبادل �حلر �ملوقع بني �جلانبني منذ 2004.
�شيا�شي م�شرتك ين�س على  �إع��الن  �أي�شا على  ووق��ع �جلانبني 
بني  �ال�شرت�تيجية  لل�شر�كة  عال  م�شتوى  من  جمل�س  �إح��د�ث 
وقع  كما  �لر�شمية  �الأن��ب��اء  وكالة  نقلت  ح�شبما  وتركيا  �ملغرب 
عبد  �ملغربي  و�لنقل  �لتجهيز  وزي��ر  ب��ني  �تفاقيتني  �جل��ان��ب��ان 
�لعزيز رباح ونظريه �لرتكي بينايل ييلدميري يف جمال �لنقل 

و�لقطاع �لبحري.

•• بريوت-يو بي اأي:

وجه رئي�س �الئتالف �لوطني �ل�شوري �ملعار�س باالإنابة 
�لنو�ب  جمل�س  رئي�س  �إىل  مفتوحة  ر�شالة  �شرب�  ج��ورج 
فتح  يف  �مل�شاهمة  �إىل  فيها  ي��دع��وه  ب���ّري  نبيه  �للبناين 
ممر�ت �آمنة الإخر�ج �جلرحى من مدينة �لق�شري. وقال 
�شرب� يف ر�شالة م�شورة ن�شرت على �شفحة �لتحالف على 
موقع في�شبوك �إنه يتوجه لربي ب�شفته �لر�شمية وبقوة 
متثيله �الجتماعي و�ل�شعبي وزعامته �للبنانية و�ل�شيعية 
�أكرث  �لبارزة وب�شفته �الإن�شانية وتابع لدينا يف �لق�شري 
من �ألف جريح، 400 بحال �خلطر، بع�شهم ينزف منذ 
عدة �أيام ولي�س هناك يف �ملدينة ما يفي �حلاجة باإ�شعاف 
وحفظ حياة �لنا�س، حياتهم بخطر �شديد ، وحذر من �أنه 

•• �صنعاء-وكاالت:

�لتي  �ل��ي��م��ن  يف  �الغ��ت��ي��ال  عمليات  الف���ت  ب�شكل  ت��ز�ي��دت 
�ملخابر�ت  ك���ب���ار� يف �جل��ي�����س وج���ه���از  ���ش��ب��اط��ا  ت�����ش��ت��ه��دف 
و�ل��ق��و�ت �جل��وي��ة يف ع��دة حم��اف��ظ��ات مينية، ومل يك�شف 
عن هوية �لفاعلني ومل تتنب �أي جهة �مل�شوؤولية عنها، و�إن 
بجزيرة  �لقاعدة  تنظيم  �إىل  تتوجه  �التهام  �أ�شابع  كانت 
يونيو- م��ن  �الأول  وك��ان  �ليمن.  بجنوب  �لنا�شط  �ل��ع��رب 

�ثنتان  وقعت  �غ��ت��ي��ال،  بعمليات  حافال  �جل���اري  ح��زي��ر�ن 
يحيى  �لعميد  �غتيل  حيث  ح�شرموت،  مبحافظة  منها 
�لعمي�شي قائد �ل�شرطة �جلوية يف مدينة �شيئون باإطالق 
�أثناء خروجه من  نار من م�شلحني يقودون در�ج��ة نارية 
ب�شيئون  �جل��ن��ائ��ي  �لبحث  م��دي��ر  �غتيل  كما  عمله.  مقر 
يف  بالتحقيق  قيامه  �أث��ن��اء  با�شكيل  �لرحمن  عبد  �لعقيد 
�لكرمي  عبد  �لعميد  �أما  �لعمي�شي،  �لعميد  �غتيال  و�قعة 
�لعديني مدير �أمن حمافظة ذمار جنوب �لعا�شمة �شنعاء 
�ملدينة فقد جنا  بو�شط  نار كثيف  �ل��ذي تعر�س الإط��الق 
ف��اإن �شباط  �إح�����ش��اء�ت حكومية  �الغ��ت��ي��ال. وبح�شب  م��ن 
�ملخابر�ت و�جلي�س و�الأمن �لذين �غتيلو� منذ عام 2011، 
بوز�رتي  كبار  �شباط  بينهم  ع�شكريا،   80 جت��اوز عددهم 

�إذ� تاأخر �الإ�شعاف �شتقع �شحايا من �ملدنيني من �لن�شاء 
�لعاجل  تدخلكم  نطلب  لربي  متوجهاً  وقال  و�الأطفال. 
�ل�شورية،  �أو  �للبنانية  �الأر����ش��ي  �إىل  �جل��رح��ى  الإخ���ر�ج 
�ننا  و�أ���ش��اف   . �حلياة  �إىل  �مل��وت  �أن نخرجهم من  يهمنا 
يف  يجري  ما  حيال  �لعقل  �شوت  يتغلب  �ن  ناأمل  مازلنا 
�ن  دون  و�ل��ع��ق��الء  بالعقل  نفكر  �ن  ميكن  وال  �لق�شري 
م�شوؤولية  �نها  �شرب�  ور�أى  ب���ّري.  �لرئي�س  ب��اب  نطرق 
�ن�شانية ووطنية من �لطر�ز �لرفيع وم�شوؤولية �جتماعية 
لبنانية-�شورية-�شيعية �وال و�خر� قبل �ن تكون م�شوؤولية 
�شيا�شية . و�أردف  لن يكون م�شعاكم خري على �جلرحى 
و�أهل �لق�شري فقط بل على جميع �ل�شوريني و�للبنانني 
و�لعرب �أي�شاً و خري عميم على �أهلنا من �أبناء �ل�شيعة يف 

�شوريا ولبنان وبقية �أنحاء �لعامل .

)�ملخابر�ت(.   �ل�شيا�شي  �الأم��ن  وجهاز  و�لد�خلية  �لدفاع 
�لنقيب  للقو�ت �جل��وي��ة  �الإع��الم��ي  �مل��رك��ز  و�ع��ت��رب مدير 
�ل��ق��اع��دة �أحد  �أن تنظيم  �ل��ع��ي��درو���س،  ط��ي��ار م��ه��دي ف���ارع 
يف  �لطيارين  لل�شباط  �الغتياالت  يف  �ملتورطة  �الأط��ر�ف 
�لقو�ت �جلوية . وعز� ذلك �إىل �أن �لتنظيم يريد �النتقام 
من �لقو�ت �جلوية �لتي وجهت له �شربات قا�شمة خالل 
 2012 ي��ون��ي��و-ح��زي��ر�ن  يف  وخ�شو�شا  �ملا�شية  �ل��ف��رتة 
�لتي �شيطر عليها  �أب��ني  خالل حرب ط��رده من حمافظة 
عام 2011 و�أقام بها �إمارة �إ�شالمية، خارج �شلطة �لدولة  
ب��احل��ر�ك �جلنوبي  ق��وى مرتبطة  �ل��ع��ي��درو���س  �ت��ه��م  كما 
�إىل  و�أ���ش��ار  �جل��وي��ة،  �غ��ت��ي��ال �شباط  ب��ال��ت��ورط يف  �مل�شلح 
حادثة �غتيال �لعقد�ء �لطيارين �لثالثة مبدينة �حلوطة 
قرب قاعدة �لعند �جلوية يف 8 مايو-�أيار �ملا�شي، و�غتيال 
�أكتوبر-ت�شرين   11 �لعقيد �لطيار �أمني علي �ل�شامي يف 
نف�شها.  حلج  مبحافظة  �لع�ش�س  مبنطقة   2011 �الأول 
و�ملو�لني  �ل�شابق  �لنظام  رموز  �إىل  �التهام  باأ�شابع  و�أ�شار 
قال  �لذين  و�جلي�س،  و�ملخابر�ت  �الأمنية  �الأج��ه��زة  يف  له 
و�الغتيال  و�ل��ت��خ��ري��ب  �ل��ع��ن��ف  الأع��م��ال  يخططون  �إن��ه��م 
�شد �لكو�در �لوطنية �لتي وقفت مع �لثورة �ل�شلمية �لتي 

�أطاحت بحكم �لرئي�س �ل�شابق علي عبد �هلل �شالح.

•• الدوحة-وكاالت:

عقد بالعا�شمة �لقطرية �م�س �الجتماع غري �لعادي 
د�رفور  ل�شالم  �ل��دوح��ة  وثيقة  تنفيذ  متابعة  للجنة 
ي�شهدها  �لتي  �لتطور�ت  ال�شتعر��س  �ل�شود�ن،  غربي 
�ل�����ش��الم. و�شم  �الإق��ل��ي��م وم��و����ش��ل��ة �جل��ه��ود لتحقيق 
�الجتماع م�شاركني من �حلكومة �ل�شود�نية وحركتي 
و�مل�����ش��او�ة، وممثلني عن  و�ل��ع��دل  و�ل��ع��د�ل��ة،  �لتحرير 
�الإقليمية  و�ملنظمات  �لعظمى  و�ل��ق��وى  �جل���و�ر  دول 
�آل حممود نائب  �أحمد بن عبد �هلل  و�لدولية.  وقال 
رئي�س وزر�ء قطر �إن �الجتماع ياأتي يف مرحلة ح�شا�شة 
متر بها عملية �ل�شالم بد�رفور حيث تو�شعت و�شمت 

م�����ش��ارك��ني ج���دد� وب����د�أت �أع��م��ال �لتنمية و�الإع���م���ار . 
ياأتي  ك��ون��ه  م��ن  ي��اأخ��ذ ح�شا�شيته  �الج��ت��م��اع  �إن  وق���ال 
ب��ع��د �غ��ت��ي��ال ح��رك��ة �ل��ع��دل و�مل�����ش��او�ة ب��ق��ي��ادة جربيل 
على  �ملوقعة  �ملجموعة  رئي�س  �ملا�شي  �ل�شهر  �إبر�هيم 
�أحمد ونائبه، و�أ�شر بع�س  �تفاق �لدوحة حممد ب�شر 
�لدوحة  لوثيقة  �ن�شمامهم  على  لهم  عقابا  �الأع�شاء 
ل�شالم د�رفور.  و�عترب �آل حممود �أن �الغتيال جرمية 
يرغبون يف  �لذين  د�رف��ور  و�أب��ن��اء  �ل�شالم  بحق  ب�شعة 
و���ش��ع ح��د ل��ل��ح��رب، وي��ت��وق��ون الن��ب��الج فجر �لتنمية 
�آل حم��م��ود مبحمد ب�شر  ب��االإق��ل��ي��م. و�أ���ش��اد  و�الإع��م��ار 
ورف��اق��ه الأن��ه��م �شناع ���ش��الم وق��د ق��دم��و� �أرو�ح��ه��م يف 

�شبيل خدمة د�رفور .

اجتماع ا�ستثنائي بالدوحة للجنة �سلم دارفور 

�سرا ينا�سد بّري للم�ساعدة باإخراج جرحى الق�سري 

من وراء اغتيال الع�سكرين يف اليمن؟ 

ملفا الغاز و�سوريا يت�سدران قمة اأوروبا ورو�سيا 

•• لندن-يو بي اأي:

�أرك��ان �جلي�س �ل�شوري  حّذر رئي�س 
�حلر، �للو�ء �شليم �دري�س، من ف�شل 
�ل���ث���ورة ���ش��د ن��ظ��ام �ل��رئ��ي�����س ب�شار 
مقاتليه  ت��زوي��د  يتم  م��ا مل  �الأ���ش��د 
ودول  بريطانيا  باالأ�شلحة من قبل 
�لدعم  �أن  و�ع��ت��رب  �أخ����رى،  غ��رب��ي��ة 
رو�شيا  م���ن  ع��ل��ي��ه  ي��ح�����ش��ل  �ل�����ذي 
�حل���ر يف  و���ش��ع جي�شه  �هلل  وح����زب 

موقف خطري جد�ً.
ديلي  �دري�س ل�شحيفة  �للو�ء  وقال 
ت��ل��ي��غ��ر�ف �م�����س، �إن ب��ري��ط��ان��ي��ا مل 
قوة  ت��وف��ري  على  �الآن  حتى  ت��و�ف��ق 
قيامها  رغ�����م  �مل���ط���ل���وب���ة  �ل����ن����ري�ن 
�الأ�شلحة  حظر  رفع  جهود  بتن�شيق 
�ل����ذي ي��ف��ر���ش��ه �الإحت�����اد �الأوروب�����ي 
على �شوريا، ولي�شت هناك �شمانات 
ع���ل���ى �الإط��������الق ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء وع����ود 
نتلق  مل  لكننا  باالأ�شلحة،  بتزويدنا 
�شنح�شل  ب��اأن��ن��ا  منها  �إ����ش���ار�ت  �أي���ة 
رف��ع �حلظر  بعد  �ل��دع��م  ه��ذ�  على 

�ملفرو�س على �الأ�شلحة .
�لع�شكري  �مل��د  يف  �لتغيري  و����ش��اف 
نظام  بح�شول  �الأخ��رية  �الأ�شهر  يف 
رو�شية  �أ�شلحة  على  �الأ�شد  �لرئي�س 
ودعم من مقاتلي حزب �هلل �ملو�يل 
الير�ن، و�شع �جلي�س �ل�شوري �حلر 
يف م��وق��ف خطري ج���د�ً وغ��ري قادر 
يح�شل  ما  الأن  �ملعركة،  ك�شب  على 
عليه من دعم لي�س كافياً لو�شع حد 
يح�شل  ح��ني  يف  ���ش��وري��ا  يف  للقتال 

نظام �الأ�شد على دعم كبري جد�ً .
ور�أى رئي�س �أركان �جلي�س �ل�شوري 
لن  �لو�شع  ه��ذ�  ��شتمر�ر  �أن  �حل��ر 
مي��ّك��ن ن��ظ��ام �ل��رئ��ي�����س �الأ����ش���د من 
كبرية  م�شاحات  ��شتعادة  �أو  �ل��ف��وز 
من �الأر����ش��ي من �أي��دي �ل��ث��و�ر وال 

ثورتهم،  حت��ق��ي��ق  م���ن  �الأخ����ريي����ن 
لكنه بداًل من ذلك �شيلقي ب�شوريا 
ت�شتمر  �أه��ل��ي��ة  ح���رب  م�شتنقع  يف 

لعقود .
وق����ال ن��ح��ن يف �أ����ش���د �حل���اج���ة �إىل 
�الأ�شلحة  �أف�������ش���ل  م���ن  جم��م��وع��ة 
ر�جمات  الأن  ل��ل��دب��اب��ات،  �مل�������ش���ادة 
�لقنابل �مل�شتخدمة من قبل �لثو�ر 
�لدبابات  �شد  فًعالة  تعد  مل  حاليا 
�لرو�شية �حلديثة �لتي ح�شل عليها 
�لنظام �ل�شوري موؤخر�ً وبلغ عددها 
ب�شورة  ويحتاجون  دب��اب��ة،   120
للدبابات  م�شادة  الأ�شلحة  ما�شحة 
و��شاف   . ق���وة  �أك����رث  و�ل���ط���ائ���ر�ت 
جد�ً  حزينون  نحن  �دري�����س  �ل��ل��و�ء 
�ل��دويل يتحدث ولكن  الأن �ملجتمع 
بدون فعل، فيما يقوم مقاتلو حزب 
�هلل بالقتال يف �شوريا و�لغرب يتفرج 

�أُ�شيبو� بخيبة �أمل من هذ�  �شوريا 
�لرتدد وغ�شلو� �أيديهم من �جلهود 
�لع�شكرية و�لدبلوما�شية �الأجنبية، 
فيما �أم�شى �لقائد �ل�شابق للجي�س 
م�شطفى  �لعميد  �حل���ر،  �ل�����ش��وري 
�ملا�شية  �خلم�شة  �الأ���ش��ه��ر  �ل�شيخ، 
م��ت��ن��ق��اًل ب���ني �مل�����دن �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
�شيا�شية  م��ع��ار���ش��ة  الق��ام��ة  ���ش��وري��ا 

د�خلية وقيادة ع�شكرية.
من جهة �أخرى، حّذر رئي�س �لوزر�ء 
�لربيطاين، ديفيد كامريون، من �أن 
�لو�شع يف �شوريا ي�شتمر يف �لتدهور، 
وج�����دد ت��اأك��ي��د دع���م���ه ل���رف���ع حظر 
�الأ�شلحة عن �ملعار�شة �ل�شورية من 

قبل �الإحتاد �الأوروبي.
تليغر�ف  دي��ل��ي  �شحيفة  ون�����ش��ب��ت 
�أم����ام  �م�������س �إىل ك����ام����ريون، ق���ول���ه 
جم��ل�����س �ل���ع���م���وم )�ل�����ربمل�����ان(، �إن 

بال�شكاكني  �ل�����ش��وري��ون  ُيقتل  كيف 
ويتم تدمري كل �شيء دون �أن يتخذ 
تليغر�ف  ديلي  وق��ال��ت   . �ج���ر�ء  �أي 
تاأجيل  قررتا  وفرن�شا  بريطانيا  �إن 
�آب-�أغ�شط�س  حتى  �ل��ث��و�ر  ت�شليح 
�الوروب���ي  �الحت���اد  رف��ع  بعد  �ملقبل 
�حلظر �ملفرو�س على �الأ�شلحة �إىل 
�لكثري  لكن  �ملا�شي،  �ل�شهر  �شوريا 
�ملعار�شة  جت��ه��ي��ز  �أن  م���ن  ي��خ�����ش��ى 
�إال  ي����وؤدي  ل��ن  ب��االأ���ش��ل��ح��ة  �ملتباينة 
فيما  �شوريا،  يف  �لقتلى  ع��دد  زي���ادة 
�عربت حكومات غربية عن خ�شيتها 
�الأ�شلحة  �حتمال و�شول  من  �أي�شاً 
�الأج���ان���ب  �جل���ه���ادي���ني  �أي������دي  �إىل 
���ش��وري��ا حالياً  ي��ق��ات��ل��ون يف  �ل��ذي��ن 
�مل�شتقبل  يف  ��شتخد�مها  و�مكانية 
�شد �لغرب. و��شافت �أن �لعديد من 
قادة �ملتمردين ون�شطاء �ملعار�شة يف 

�ململكة �ملتحدة تقود �جلهود لو�شع 
�شوريا  �الإن�����ش��ان��ي��ة يف  ل��الأزم��ة  ح��د 
�أك����رث من  م��ق��ت��ل  �إىل  �دت  و�ل��ت��ي   ،
5 ماليني  و�جبار  �ألف مدين   80
منازلهم،  م��ن  �ل��ف��ر�ر  على  �شخ�س 

وفقاً لالأمم �ملتحدة.
�لربيطاين  �ل����وزر�ء  رئي�س  و���ش��دد 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف  �ل���ت���غ���ي���ري  �أن  ع���ل���ى 
و�شي�شتمر  ممكناً  يكون  ل��ن  �شوريا 
على  نفوذهم  ب�شط  يف  �ملتطرفون 
�ململكة  ت���ق���دم  مل  م����ا  �أر������ش����ي����ه����ا، 
�ملتحدة �ملزيد من �لدعم للمعار�شة 
�ل���ر����ش���م���ي���ة �مل���م���ث���ل���ة يف �الئ���ت���الف 

�لوطني �ل�شوري .
�أنه من  �ل�شبب �عتقد  و��شاف لهذ 
�ل�������ش���و�ب رف����ع �الحت�����اد �الأوروب������ي 
�ملعار�شة  ع����ن  �الأ����ش���ل���ح���ة  ح���ظ���ر 
ي��ك��ون هناك  �أن  وي��ج��ب  �ل�����ش��وري��ة، 
ب�شار(  )�لرئي�س  ب��اأن  و��شح  �شعور 
�الأ�شد ال ميكن �أن ي�شتمر يف �لقتال 
��شتخد�م  �أو  �لن�شر،  حتقيق  حتى 
�لوقت  من  �ملزيد  ل�شر�ء  �ملحادثات 
وعلى  منازلهم  يف  �ل�شوريني  لذبح 

�شو�رعهم .
�لذي  �حل��ظ��ر  �إن  ك���ام���ريون  وق����ال 
ف���ر����ش���ه �الحت�������اد �الأوروب����������ي على 
وقف  يف  ف�شل  �شوريا  �إىل  �الأ�شلحة 
ومل  �جلانبني،  كال  من  �ملتطرفني 
ي���وق���ف �ل��رئ��ي�����س �الأ�����ش����د ع���ن ذبح 
�شعبه، كما �أنه مل يوقف �لرو�س عن 
�ملتطرفني  ومي��ن��ع  باالأ�شلحة  م��ده 
م��ن �حل�شول  �أي�����ش��اً  �ال���ش��الم��ي��ني 
حظر  �أن  �إىل  و����ش��ار   . �أ�شلحة  على 
�الأ�شلحة من قبل �الحتاد �الأوروبي 
وّج���ه جم���رد ر���ش��ال��ة م��ف��اده��ا �أن ال 
قدرة حقيقية لديه لدعم �ملعار�شة 
�أن  و�لتي ميكن  �شوريا،  �ملعقولة يف 
تكون �أ�شا�شاً ملرحلة �نتقالية �شاملة 

خماوف بريطانية من ��شتمر�ر �لتدهور يف �شوريا 

اجلي�س احلر يحّذر من ف�سل الثورة لنق�س االأ�سلحة

ليبيون يقاتلون �سد نظام االأ�سد
•• باري�س-ا ف ب:

�فادت در��شة �عدها مركز در��شات فال�شبويت بارترز و�شملت 280 متطوعا �جنبيا قتلو� وهم يقاتلون يف �شوريا يف �شفوف 
�لتقرير بعنو�ن قو�فل  �الأكرب من هوؤالء هم ليبيون. و�عد هذ�  �لق�شم  �ن  2012 و2013،  �ملعار�شة بني متوز/يوليو 
�ل�شهد�ء يف �مل�شرق خرب�ء من هذه �ملجموعة �المريكية �خلا�شة ��شتناد� فقط �ىل م�شادر مفتوحة ، �ي ��شا�شا �ىل �عالنات 
�لوفاة �ملن�شورة على �النرتنت بعد مقتل �ولئك �ملقاتلني �لقادمني �ىل �شوريا مل�شاندة �ملعار�شة �لتي تو�جه �جلي�س �لنظامي 
�ل�شوري منذ �كرث من �شنتني. وبلغ عدد �لقتلى �لليبيني 59، يليهم �ل�شعوديون )44 �ي %15،7( و�لتون�شيون )44 
�ي�شا(. ويليهم بعد ذلك �الردنيون )32 قتيال( و�مل�شريون )27( و�للبنانيون )22( و�و�شح �لتقرير �لذي وقعه �ي�شا 
 10% �خلبري �مل�شهور يف جمال �الرهاب �يفان كوملان �ن �ملقاتلني �الجانب �ىل جانب مقاتلي �ملعار�شة ي�شكلون حو�يل 
من جممل قو�ت �ملعار�شة بينما من �الرجح �ن يكون عدد �الجانب �لذين يقاتلون �ىل جانب نظام ب�شار �ال�شد من عنا�شر 
حزب �هلل �للبناين و�لقو�ت �الير�نية �كرب من ذلك . وقدر وزير �خلارجية �لفرن�شي لور�ن فابيو�س موؤخر� عدد �ملتطوعني 

�للبنانيني من حزب �هلل يف �شوريا مبا بني ثالثة �ىل �ربعة �الف.

•• مو�صكو-اأ ف ب:

�لرو�شية  �الأوروب��ي��ة  �لقمة  و��شلت 
لليوم  رو����ش���ي���ا  يف  �م�������س  �أع���م���ال���ه���ا 
�لقائمة  �خل��الف��ات  ملناق�شة  �لثاين 
ب��ني �جل��ان��ب��ني ب�����ش��اأن رف���ع �حلظر 
ملقاتلي  �الأ���ش��ل��ح��ة  ع���ن  �الأوروب��������ي 
�مل���ع���ار����ش���ة �ل�������ش���وري���ة، وحم�����اوالت 
مو�شكو  هيمنة  من  للحد  بروك�شل 
على �إمد�د�تها من �لغاز، �إىل جانب 

ق�شايا �أخرى. وكان �لرئي�س �لرو�شي 
فالدميري بوتني قد ��شتقبل رئي�س 
جمل�س �الحت��اد �الأوروب���ي هريمان 
�ملفو�شية  ورئ��ي�����س  روم���ب���وي،  ف���ان 
بارو�شو  مانويل  خو�شيه  �الأوروب��ي��ة 
�ل�شناعية  يكاتريينبورغ  مبدينة 
يف �الأور�ل على م�شافة 1500 كلم 
�شرق مو�شكو. وتاأمل مو�شكو تاأمني 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى ت��اأ���ش��ري�ت جمانية 
�أوروبا وحترير �شركتها  �إىل  لل�شفر 

�ل���ن���ف���ط���ي���ة �ل���ع���م���الق���ة غ�����ازب�����روم 
�ل���ت���ي حت���ظ���ر عليها  �ل���ق���ي���ود  م����ن 
بها،  �خلا�شة  �الأنابيب  مد  �متالك 
�أوروبية  ت�شهيالت  على  و�حل�شول 

�أخرى.
وق�����ال م�������ش���وؤول���ون �أوروب�����ي�����ون �إن 
�الإن�شان  حل��ق��وق  �ل��رو���ش��ي  �ل�شجل 
�ملحادثات  يف  �ملجهر  حت��ت  �شيكون 
�ل����ت����ي ���ش��ت��ع��ق��د ب����ني �الأوروب������ي������ني 
�لق�شايا  �أك�����رث  ول���ك���ن  و�ل����رو�����س. 
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العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
 يف الدعوى رقم 2012/1452 جتاري كلي 

�ىل �ملدعى عليهم/ عبد�لرز�ق حممد فازر غاد- ر�شا �ناتقان �شنكري �شحر� 
�شريتورز �ند تر�فيل كو: مبا �ن �ملدعى/ �نور بابادوبول�س ب�شفته �ل�شخ�شية 
�مل�شار  �لدعوى  �قام �شدكم  ، قد  وب�شفته وكيال عن مالك فندق ماي فري 
�ليها �عاله،  وحكمت حماكم دبي �البتد�ئية �ملوقرة بتعيني �خلبري �حل�شابي 
�شاحب �لدور للنظر يف �مر �لدعوى،  يتوجب عليكم مر�جعة مكتب �خلبري 
على �لعنو�ن �لتايل: ) دبي- ديرة- �شارع �ملطينة بناية رقم )71( مكتب رقم 
)12( بلوك ) A( هاتف رقم 2732072-04  فاك�س رقم 2728968-04 وذلك 

خالل  ��شبوع من تاريخ �العالن لتقدمي مالديكم من وثائق وم�شتند�ت.
�خلبري �ملحا�شبي /عبد�هلل حممد حيدر    

اعالن اجتماع خربة
العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     

            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/199  عم  كل - م ع- ب-اأظ
مدعي/جاجدي�س �وبني �جلن�شية: �لهند  مدعي عليه: �شوفاد �شرق �الو�شط 
للمقاوالت ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية    
�ملطلوب �عالنه/  �شوفاد �شرق �الو�شط للمقاوالت ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت   
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة  العمالية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/678  عم  جز - م ع- ب-اأظ

مدعي/جهاد جميل جزيني �جلن�شية: لبنان مدعي عليه: �شركة حول �لعامل 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعقار�ت  الد�رة 
�المار�ت  �جلن�شية:  �لعقار�ت  الد�رة  �لعامل  حول  �شركة  �عالنه/  �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/16 �ملو�فق  �الحد  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية    �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/29
قلم املحكمة  العمالية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1553  عم  جز - م ع- ب-اأظ

عرب  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   �جلن�شية:  �هلل  موؤمن  خوكون  مدعي/حممود 
�حلقول للطاقة و�الن�شاء�ت �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ عرب �حلقول للطاقة و�الن�شاء�ت �جلن�شية: �المار�ت  
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/6/11 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة  العمالية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
         اعادة   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/403  عم  جز - م ع- ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   �جلن�شية:  ��شماعيل  حممد  عالم  مدعي/من�شور 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملركزي  �لتكييف  ل�شيانة  �ير  بيور 
�ملركزي  �لتكييف  ل�شيانة  �ير  �عالنه/بيور  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/11 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/5/20
قلم املحكمة  العمالية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/662  عم  جز - م ع- ب-اأظ

�ال�شغال  بنغالدي�س مدعي عليه:  �حمد عبد�لربى �جلن�شية:  مدعي/�شهيل 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �مل�شلحة  و�حلد�دة  للنجارة  �ل�شريعة 
و�حلد�دة  للنجارة  �ل�شريعة  �ال�شغال  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �مل�شلحة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/10 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/5/20
قلم املحكمة  العمالية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/801  ح نف�س- م ر-ب- اأظ

مدعي/جوهرة عبد�هلل �حمد �جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه: �حمد �شهيل 
ي�شلم عبد�هلل بن ��شحاق �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: طالق لل�شرر 
�حمد  �عالنه/  �ملطلوب  �ثبات ح�شانة  �والد(  نفقات  )�شكن خادمة-  نفقات- 
حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  ��شحاق  بن  عبد�هلل  ي�شلم  �شهيل 
�ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
�ل�شاعة 8.30  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  2013/6/24 موعد� لنظر 
د�ئرة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة  و�شور� 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/6/4
الحوال ال�شخ�شية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
            اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/840  ح نف�س- م ر-ب- اأظ

جافورفا  ن�شيبه  عليه:  مدعي  �شوريا   �جلن�شية:  فاحت  بديع  مدعي/عامر 
�عالنه/  �ملطلوب  ح�شانة  �ثبات  �لدعوى:  مو�شوع  �وزبك�شتان  �جلن�شية: 
ن�شيبه جافورفا �جلن�شية: �وزبك�شتان عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
 2013/6/11 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/6/4
الحوال ال�شخ�شية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/782 جتاري كلي                                     
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م   �لكرتوميكانيكال  تينكا  �شركة   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�لكهربائية و�مليكانيكية و�عمال  �لهو�ء العمال  �ن �ملدعى / ربط  �القامة مبا 
�لتكييف و�لتربيد )ذ.م.م( وميثله: حممد علي �شلمان �ملرزوقي قد �قام عليك 
عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�ملو�فق  �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء  و�تعاب  بالر�شوم و�مل�شاريف 
ch.2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �ل�شاعة 9.30   2013/6/12
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل .  
 ق�شم الق�شايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/713 جتاري كلي                                     

�ىل �مل��دع��ى عليه /1- �ح��م��د نبيل م��وؤي��د �مل��وؤي��د جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مبا 
�قام  ق��د  �ل�شيخ   �حمد  �شيد  �ل�شيخ  عمر  وميثله:  رح��م��ان  عمر   / �مل��دع��ى  �ن 
�ل�شادر يف رقم  �لتحفظي  �ملطالبة تثبيت �حلجز  �لدعوى ومو�شوعها  عليك 
2013/139 حجز حتفظي جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
بالقاعة   9.30 �ل�شاعة   2013/6/17 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch.1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�القل .  
 ق�شم الق�شايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1855 عمايل جزئي                                       
�ىل �ملدعى عليه /1- �لفجر �جلديد للمقاوالت- فرع دبي جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعى / عمري  نو�ز حممد نو�ز قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )4180 درهم( و�لر�شوم 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت     .)2013/130637( �ل�شكوى  رقم  و�مل�شاريف- 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/6/11 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت 
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 �القل .  
 ق�شم الق�شايا العمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/1414 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- بابكر عثمان بابكر حممد جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ ذهب �لكويت �س .ذ.م.م وميثله: عماد جمعة ح�شني 
علي �هلي   قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )2944892( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
وب�شحته.   2010/128 رق��م  �لتحفظي  �حلجز  وتثبت  �ملحكمة   خزينة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/128 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- ن�شف �لقمر خلدمات تنظيف �ملباين   جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ رفيق �لهوالدر ندر علي ه��والدر      قد 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )10754( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة 
ر�شوم  دره���م   501 وم��ب��ل��غ  �ملحكمة  خل��زي��ة  ر���ش��وم  دره���م   108 مبلغ  �ىل 
�لدعوى �البتد�ئية.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
مذكرة اعادة  اعالن بالن�شر

   يف الدعوى  2012/419  ا�شتئناف عقاري
�مالو وكيل ومدير موؤ�ش�شة مور�نو  1 -دجاميل   / �ملدخل  �ىل �خل�شم 
/جرب�ن  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �لعقارية    للو�شاطة 
��شتاأنف  ق��د  �لعقارية  للو�شاطة  م��ور�ن��و  موؤ�ش�شة  مالك  �حمد  حممد 
بتاريخ  كلي  عقاري    2009/256 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/ 
2012/7/3 وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/11 �ل�شاعة 
�و من  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch1.B.10 بالقاعة  �شباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/220 تنفيذ عقاري
�ن طالب  �القامة مبا  ي��ان جمهول حمل  در�شكي  قا�شم  بري�شا  ���ش��ده/1-   �ملنفذ  �ىل 
ع ) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: ح�شن حممد عرب  م  �لتنفيذ/ �شركة متويل �س 
دروي�س نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/291 عقاري كلي يوم �خلمي�س 
�لبيع  عقد  ون��ف��اذ  1-ب�شحة   : وذل��ك  تنفيذيا  �شند�  باعتباره   2012/11/29 بتاريخ 
�شجالت  م��ن  )م�شتاأجر(  ب�شفتها  عليها  �مل��دع��ى  ��شم  �شطب   -2 �ل��دع��وى.   مو�شوع 
�لد�ئرة. 3- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )653292( درهم وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ 
ف��ان �ملحكمة  ي��وم من تاريخ ن�شر ه��ذ� �الع���الن.  وعليه  �و خزينة �ملحكمة خ��الل 15 
�شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�شم     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/208 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ ����ش���ده/1-  م���ارك جيم�س روب��رت��ز جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن طالب 
�لتنفيذ/ �شركة متويل �س م ع ) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: عبد�للطيف حممد 
�بوبكر �حمد �حلمادي   نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/722 عقاري كلي 
يوم �الربعاء بتاريخ 2013/1/9 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك : 1-بالز�مكم ب�شد�د مبلغ 
وقدره )1530013( درهم وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم 
�لعقار �ىل ترتيبات  ن�شر هذ� �الع��الن.  2-  �شطب عبارة )تخ�شع ملكية  تاريخ  من 
�ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى  �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �الج��ارة  �الج��ارة 
�لد�ئرة ( �ل��و�ردة يف �شهادة ملكية �لعقار �ل�شادرة عن د�ئ��رة �الر��شي و�الم��الك من 
�شجالت �لد�ئرة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�شم     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/524 جتاري كلي                                      
�ملدعى  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  �شيدين جمهول حم��ل  ك��رمي  �مل��دع��ى عليه /1- غ��الم ر�شا  �ىل 
عليك  �ق��ام  ق��د  �لقا�شم  �حمد حممد  �ب��ر�ه��ي��م حممد  �ي���ر�ن وميثله:  ���ش��ادر�ت  بنك   /
وقدره  مببلغ  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
يف  و�ل��ر�ب��ع  �لثالث  عليهما  �ملدعى  مع  و�لتكافل  وبالت�شامن  دره��م(   17.004.846.09(
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  �شوم  و�ل��ر   ) دره��م   360.000( وق��دره  مبلغ  ح��دود 
14% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
2013/7/4 �ل�شاعة 9.30 بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 
�يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.و�مرت بتق�شري 

مدة �مل�شافة �ىل ��شبوع من تاريخ �لن�شر. 
 ق�شم الق�شايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2011/733 جتاري كلي                                      
�ىل �ملدعى عليهم/1- كي بي كي �شي �ن �يه- �لهاين كون�شورتيوم 2- �شركة �شي 
�ن �يه 3- �شركة كي بي كي جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعى / �شركة في�شل 
�قام  قد  �مل�شعبني    �لقيطي  ذ.م.م( وميثله: مبارك عبد�هلل   ( �لتجارية  جا�شم 
 2909656.76( مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام 
بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت  و�لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب و�شمول �حلكم 
 ch2.E.22 لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/18 �ل�شاعة 9.30 بالقاعة
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فانت مكلف باحل�شور 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل  
 ق�شم الق�شايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1195 عمايل جزئي                                      
�ىل �ملدعى عليه /1- نذير �حمد للتجارة �س.ذ.م.م   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعى / عبد�هلل �شا�شي �لر��شدي وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�شني   قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )68133 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. رقم 
 2013/6/10 �ملو�فق  �الثنني  يوم  لها جل�شة  )2013/138136(. وحددت  �ل�شكوى 
�ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�شم الق�شايا العمالية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
       يف الدعوى رقم 2012/493  عقاري كلي

�ىل �ملدعى عليه/ 1- جريت هاو�س �لعقارية جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / منى عبد�حلميد حممد عبد�هلل حمادي  قد �قام �لدعوى 
 2013/5/30 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ملخت�شني  �لهند�شيني  �خل��رب�ء  �ح��د  بندب  �ل��ت��ايل:  �لتمهيدي  �حلكم 
�لدعوى  �ور�ق  على  لالطالع  باملحكمة  �خل��رب�ء  بجدول  �ملقيدين  من 
وم�شتند�تها و�لزمت �ملدعية بايد�ع مبلغ خم�شة ع�شر �لف درهم خزينة 
�ملحكمة.  وحددت لها  �ملحكمة جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/24. 

 ch.1A.1  ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
ق�شم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2011/733   جتاري جزئي                      
�ىل �ملحكوم عليه   /1- حممود �بر�هيم يو�شف ك��ردوين جمهول حمل �القامة  
�لدعوى  يف   2012/3/20 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بان  عليه  �ملدعى  بالز�م   : �شفا  �بر�هيم غالم ح�شني   / ل�شالح   �ع��اله  �ملذكورة 
و�لفائدة  دره��م  �ل��ف  ثمانون  دره��م   80.000 وق��دره  ماليا  مبلغا  للمدعي  ي��وؤدي 
�ل�شد�د  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا    %9 بو�قع  عنه  �لتاخريية 
�لتام. و�لز�مه بر�شوم �لدعوى وم�شروفاتها ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10811 بتاريخ  2013/6/5      

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2013/1000   عمايل جزئي                      

�ىل �ملحكوم عليه   /1- �شالون م�س كويت  جمهول حمل �القامة  نعلنكم بان 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ 2013/5/7 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
يوؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  هري�شي  كابالريو  �ي  كاليري  �شريي   / ل�شالح  
وثالثون  و�شتمائة  �ل��ف��ا  ع�شر  ت�شعة   ( دره��م��ا   19.630 وق���دره  مبلغا  للمدعية 
درهما( وتذكرة عوده  ملوطنها عينا �و قيمتها نقد� مامل تلتحق بخدمة رب عمل 
�آخر و�لز�مه باملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شاريف و�عفت �ملدعية من ن�شيبها منها، 
لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ماعد�  ورف�شت 
�ل��ت��ايل لن�شر ه��ذ� �الع���الن �شدر با�شم  �ل��ي��وم  �ع��ت��ب��ار� م��ن  خ��الل ثالثني يوما 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  3/ 2013 -مد ين - م ر- �س- ظ ف

خلفان  عتيق  حممد  عنه  وكيال  �ملن�شوري  خلفان  عتيق  غريب   : �مل�شتاأنف 
�شامل �ملن�شوري �جلن�شية: �المار�ت  �مل�شتاأنف عليه:�شعيد غريب عتيق خلفان 
�لق�شية  يف  ��شتئناف   : �ال�شتئناف  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملن�شوري 
خلفان  عتيق  غريب  �عالنه/�شعيد  �ملطلوب  جزئي   مدين   2012/67 رقم 
�ملن�شوري �جلن�شية: �المار�ت �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/67 مد جز-م ر-ب- ظ ف وحدد لنظره 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/6/11 لذ� فانت مكلف باحل�شور  �لثالثاء  جل�شة يوم 
9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل حمكمة ��شتئناف �لظفرة �لكائنة-  �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�شتئناف املدين

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
    حمكمة ا�شتئناف الظفرة

العدد  10811 بتاريخ   2013/6/5     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  5/ 2013 -مد ين - م ر- �س- ظ ف

�مل�شتاأنف  �المار�ت  �جلن�شية:  �ل�شويدي  يو�شف  �شعيد  يو�شف   : �مل�شتاأنف 
�ال�شتئناف  ر�د��س �جلن�شية: بنغالدي�س مو�شوع  د��س بر�جان  عليه:رومان 
: ��شتئناف يف �لق�شية رقم 2013/8 مدين جزئي  �لروي�س �ملطلوب �عالنه/

�ن  بالن�شر مبا  �لعنو�ن:  بنغالدي�س   ر�د��س �جلن�شية:  بر�جان  د��س  رومان 
�مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 2013/5 مدين - م ر - �س- ظ ف وحدد لنظره جل�شة 
 9.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2013/6/18 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل حمكمة ��شتئناف �لظفرة �لكائنة-  �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�شتئناف املدين

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء(
    حمكمة ا�شتئناف الظفرة



17

الفجر الريا�ضي
األربعاء   -  5   يونيو    2013 م    -    العـدد    10811

Wednesday    5    June     2013  -  Issue No   10811

وجه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة دبي رئي�س جمل�س 
لل�شركات  �لريا�شية  دب��ي  بطولة  بتنظيم  �لريا�شي  دب��ي 
وذلك بهدف تعزيز �لعالقات بني �شركات �لقطاع �خلا�س 
و�لعمل �جلماعي بني  �لفريق  روح  و�إث��ر�ء  دبي  �لعاملة يف 
بناء  �ملجل�س  ينظمها  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  وت�����ش��م  موظفيها. 
و�لفعاليات  �ملناف�شات  من  جمموعة  �شموه  توجيهات  على 
�لعاملة يف  �ل�شركات  �ملوظفني من خمتلف  �لريا�شية بني 
دبي ويف خمتلف �لريا�شات و�لتحديات.  و�أكد �شمو �ل�شيخ 
دبي  �لتز�م حكومة  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حمد�ن بن حممد 
�لن�شيج  يف  �أ�شا�شي  كمكون  �خل��ا���س  �لقطاع  دور  برت�شيخ 
�ملجتمعي ومنظومة �لعمل يف �الإمارة ودعم جميع �ملبادر�ت 

�خلا�شة به م�شدد� �شموه يف �لوقت نف�شه على �أهمية �لدور 
�لذي يلعبه هذ� �لقطاع ك�شريك ��شرت�تيجي يف دعم عجلة 
موؤ�ش�شات  ���ش��م��وه عملت  وق���ال  دب���ي.  و�ل��ت��ط��ور يف  �ل��ت��ق��دم 
تقدمي  على  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  م��د�ر  على  �خلا�س  �لقطاع 
�لذي عمل  �الأمر  �ملبادر�ت �حلكومية  �لدعم ملختلف  كامل 
م�شرية  ودع��م  �لطرفني  ب��ني  �مل�شرتك  �لعمل  تعزيز  على 
�لقطاع  و�ل��ي��وم نقدم لهذ�  �الإم���ارة..  �لتقدم و�الزده���ار يف 
مبادرة جديدة نوؤكد من خاللها على �لتعاون �لر��شخ �لذي 
و�لتاآلف  �خل��ا���س  �لقطاع  مبوؤ�ش�شات  دب��ي  حكومة  يجمع 
و�لتناغم يف �لعمل فيما بينها . و�أ�شاف �شموه �ن مثل هذه 
و�لعمل  �لفريق  روح  �إث��ر�ء  يف  كبري�  دور�  تلعب  �لبطوالت 
�جل��م��اع��ي ب��ني �مل��وظ��ف��ني وت��وط��ي��د �ل��ع��الق��ات وت��ع��زي��ز روح 

يعود  �لذي  �الأمر  بينهم  فيما  �ل�شريفة  و�ملناف�شة  �لتحدي 
ب�شورة  �ل�����ش��رك��ات  ه��ذه  د�خ���ل  �لعمل  بيئة  على  ب��ال��ف��ائ��دة 
 . عامة  ب�شورة  دب��ي  �لعمل يف  دع��م منظومة  وعلى  خا�شة 
و�شدد �شموه على �أن بطولة دبي �لريا�شية لل�شركات تاأتي 
بهدف ت�شجيع �ملوظفني يف جميع �ل�شركات �لعاملة يف �إمارة 
منط  و�عتماد  �لذ�تية  قدر�تهم  تطوير  مو��شلة  على  دبي 
حياة ريا�شي و�شحي وك�شر روتني �لعمل �لوظيفي �ليومي 
مب��م��ار���ش��ة �ل��ري��ا���ش��ة ب��ع��ي��د�ع��ن ���ش��غ��وط �ل��ع��م��ل. و�شت�شم 
ريا�شة  يف  �لتنفيذيني  للروؤ�شاء  خا�شة  مناف�شات  �لبطولة 
�جلولف ومار�ثونا �شحر�ويا.. ��شافة �ىل مناف�شات يف كرة 
�ل�شلة وكرة �لطائرة وكرة �مل�شربر و�لبولينج  �لقدم وكرة 

باالإ�شافة �إىل عدد من �لريا�شات �الأخرى.

بن  من�شور  �ل�شي�خ  �شمو  رعاية  حتت 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، وب�شعار 
�ل��ب��ي��ت م��ت��وح��د ت���ق���ام ب��ط��ول��ة ن���ادي 
�لريا�شية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ���ش��ب��اط 
ع�شر  �ل�����ش��اب��ع��ة  بن�شختها  �مل��ف��ت��وح��ة 
خالل �لفرتة 10 يوليو – 31 يوليو 
2013 يف مالعب و�شاالت �لنادي يف 
�أبوظبي. وتقام �لبطولة ب�شفة �شنوية 
�مل�شلحة  �لقو�ت  نادي �شباط  بتنظيم 
ومت��ا���ش��ي��اً م��ع ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وخطط 
برئا�شة  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو 
�لريا�شي،  �ب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
وذل����ك �ن��ط��الق��ا م��ن �ل��ن��ه��ج �لوطني 
للنادي وحر�شه على تنظيم �ملنا�شبات 
و�الجتماعية  �لتناف�شية  �لريا�شية 
ل�شريحة  �لهادفة  �لتجمعات  وحتقيق 
عمليات  ودع����م  و�ل��ري��ا���ش��ة  �ل�����ش��ب��اب 
�الألعاب  ب�����ش��ت��ى  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 

وجلميع فئات �ملجتمع.
وحتظى �لن�شخة �ل 17 من مناف�شات 
قبل  م��ن  ت�شويقية  برعاية  �لبطولة 
�يرو��شبي�س  )جلوبال  �ملميز  �لر�عي 
�نتجريتد  �دفان�شيد   ، لوجي�شتك�س 
����ش���ي�������ش���ت���م���ز، ورع������اي������ة ذه����ب����ي����ة من 
�نرتنا�شونال جولدن جروب و�أمروك 
�لقاب�شة  ود�����س  لل�شيار�ت  و�لفطيم 
 ، �لقاب�شة  ت��و�زن  ،ورعاية ف�شية من 
 ، لل�شيار�ت  �مل�شعود   ، �بوظبي  طري�ن 
�شركة   ، لل�شفريات  يو�شف  ب��ن  عمري 
�بوظبي  ج��م��ع��ي��ة   ، و�أوالده  ع���ل���ي 
�لتعاونية ، بنك �بوظبي �لوطني ، بنك 
�لرعاية  بجانب   ، �ل��ت��ج��اري  �بوظبي 

�ل��ربون��زي��ة م��ن ق��ب��ل ���ش��رك��ة كوكوال 
وم��وؤ���ش�����ش��ة ب���ن ح��ف��ي��ظ ل��ل��م��ق��اوالت ، 
لوفود  �لر�شمي  �ل��ن��اق��ل  �شيكون  كما 
و�ل�شريك   ، �لبطولة ط��ري�ن �الحت��اد 
�مل�شريف للبطولة بنك �خلليج �الول ، 
باالإ�شافة �ىل �لرعاية �الإعالمية من 
قبل قناة �بوظبي �لريا�شية وجريدة 
�ملوؤمتر  �خل��ل��ي��ج(. ج���اء ذل���ك خ���الل 
�ل�شحفي �ملو�شع �لذي عقدته �للجنة 
�الثنني  ي��وم  للبطولة  �لعليا  �ملنظمة 
قاعة  يف   2013-06-3 �مل����و�ف����ق 
�لقو�ت  �شباط  ن���ادي  مبقر  �ل�شينما 
�لركن  �ل���ف���ري���ق  ب��ح�����ش��ور  �مل�����ش��ل��ح��ة 
رئي�س  �لكعبي  هالل  حممد  م.�شعادة 
�للجنة  رئي�س  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
يو�شف  ح�����ش��ن  و�ل��ع��م��ي��د   ، �مل��ن��ظ��م��ة 
�يرو��شبي�س  ج��ل��وب��ال  ���ش��رك��ة  مم��ث��ل 
لوجي�شتك�س و�ل�شيد �شالح �ل�شلومي 
، و�ل��دك��ت��ور م�شبح  �ل��ب��ط��ول��ة  م��دي��ر 
، وفهد  �لعام للبطولة  �ملن�شق  �لكعبي 
علي �ل�شام�شي ممثل جمل�س �بوظبي 
ب��ج��ان��ب مم��ث��ل��ي �جلهات  �ل��ري��ا���ش��ي 
و�ل�شركات �لر�عية و�مل�شاهمة يف دعم 

�لبطولة . 
وتعترب �لبطولة بحلتها �ل�شابعة ع�شر 
�لريا�شية  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  م���ن  و�ح�����دة 
�ل��رم�����ش��ان��ي��ة �ل�����ش��ب��اب��ي��ة �ل���ك���ب���رية ، 
لدورها يف تنمية �لتفاعل �الجتماعي 
�ل�شامية  �ل����ري����ا�����ش����ي،و�أه����د�ف����ه����ا 
ور�شالتها �ل�شاعية لدميومة �أن�شطتها 
جل��م��ي��ع ���ش��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث يعد 
�حلدث �الأغلى و�الأك��رب على م�شتوى 
يف  �لرم�شانية  و�ل����دور�ت  �لبطوالت 
دول �ل�شرق �الأو�شط، نتيجة للجو�ئز 

للفائزين  �مل��ر���ش��ودة  �ل��ك��ب��ري  �مل��ال��ي��ة 
�لتي  �لريا�شية  �مل�شابقات  جميع  يف 
وم�شابقة  ل��ع��ب��ة   16 ع���دده���ا  و����ش���ل 
تتخطى  �ن  متوقعة  م�شاركة  ،و���ش��ط 
من  وم���������ش����ارك����ة  م���������ش����ارك   3000
�لعمرية  و�لفئات  �جلن�شيات  خمتلف 
�لقطاعات  ج��م��ي��ع  مي��ث��ل�����ون  و�ل���ذي���ن 
و�شر�ئح جمتمع دولة �الم��ار�ت ، من 
ري��ا���ش��ي��ني و���ش��ب��اب و���ش��ي��د�ت وفتيات 
�حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  منت�شبي  بجانب 
و�ل�شركات �خلا�شة و�لفرق �لريا�شية 
�ل��ق��ادم��ة م��ن خ����ارج �ل���دول���ة ، �الأم���ر 
جماهريياً  زخ����م����اً  ي��ك�����ش��ب��ه��ا  �ل������ذي 
�لفعاليات  مقدمة  يف  ي�شعها  ك��ب��ري� 
على  تقام  �لتي  �لريا�شية  و�الأح���د�ث 
رم�شان  ���ش��ه��ر  يف  �ل����دول����ة  م�����ش��ت��وى 

�لكرمي.
�الوملبياد  و�أج��ن��دة  برنامج  ويت�شمن 
16 م�شابقة   )17  ( �لرم�شاين رقم 
�لرجال و6  لفئة   10 بو�قع  ريا�شية 
لل�شيد�ت ، وتقف يف مقدمة �اللعاب : 
خما�شيات كرة �لقدم رجال ، خما�شيات 
كرة �لقدم �شيد�ت ، جو جت�شو رجال، 
�شيد�ت ، كرة �لقدم �الإلكرتونية بالي 
رج���ال،  �ل�����ش��ط��رجن   ، رج����ال  �شتي�شن 
�شيد�ت ، جودو رجال، �شيد�ت ، رماية 
رج��ال، �شيد�ت ، بولينج رج��ال ، تن�س 
�ر�شي رجال ،�شيد�ت ، مالكمة رجال 
�شيد�ت   ، ب��ال��ق��و���س رج���ال  �ل��رم��اي��ة   ،

�لرجل �حلديدي رجال.
�ل�شحفي عن  �مل��وؤمت��ر  يف  �أع��ل��ن  ك��م��ا 
للر�غبني  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  �أب��������و�ب  ف���ت���ح 
بامل�شاركة يف جميع �الألعاب و�مل�شابقات 
�ل�شابعة  بدورته  لالوملبياد  �لريا�شية 

يونيو   -8 ت����اري����خ  م����ن  ب������دء�  ع�����ش��ر 
�ملقبل  يوليو   8 حتى  وميتد  �جل���اري 
�لت�شجيل  م��ر�ك��ز  ع��ن طريق  وذل��ك   ،
�أو   ، �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ن��ادي �شباط  يف 
�اللكرتوين  �مل���وق���ع  ع��ل��ى  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
www.afocs.( ل���ل���ب���ط���ول���ة 

.)com/2013
م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن �ل��ف��ري��ق �ل���رك���ن م. 
رئي�س  �لكعبي  ه���الل  حم��م��د  ���ش��ع��ادة 
�شباط  ون�����ادي  ف��ن��دق  �إد�رة  جم��ل�����س 
�للجنة  رئ���ي�������س  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل�����ق�����و�ت 
�لالحمدود  �لدعم  للبطولة  �ملنظمة 
و�الهتمام �لكبري �لذي يوليه �لفريق 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
مل�شرية  �مل�����ش��ل��ح��ة،  ل���ل���ق���و�ت  �الأع����ل����ى 
م�شيد�   ، �لريا�شية  و�لنه�شة  �لتقدم 
�أبوظبي  مل��ج��ل�����س  �ل����ري����ادي  ب����ال����دور 
نهيان  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �لريا�شي 
باأ�شمى  متقدما  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ل�شيخ  ل�شمو  و�ل��ع��رف��ان  �ل�شكر  �آي���ات 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�لرئا�شة  �شوؤون  وزير  �ل��وزر�ء  جمل�س 
على رعايته �ملتو��شلة ودعمه �ل�شخي 
مل�شو�ر �لبطولة منذ �نبثاقها لل�شاحة 
وتوجيهات  دع���م  بف�شل  �ل��ري��ا���ش��ي��ة، 
�لقيادة �حلكيمة ، مبا يخدم تطلعات 

�ل�شباب و�الأجيال �لو�عدة .
ر�شخت  �ل��ب��ط��ول��ة  �ن  �لكعبي  و�أ����ش���ار 
دورها �اليجابي ومكانتها �ملرموقة يف 
�ملبارك  رم�شان  �شهر  فعاليات  طليعة 
و�لتجمعات  �لبطوالت  من  كو�حدة   ،
�لبعد  ذ�ت  �ل�����ش��ب��اب��ي��ة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
خاللها  م��ن  نتطلع  و�ل���ذي  �ل�شامي 

مع  �ملجتمع  �أب��ن��اء  تفاعل  تعزيز  �ىل 
بالرعاية  �لريا�شية، م�شيد�  بر�جمنا 
�ملميزة من جميع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 

و�شركات �لقطاع �خلا�س.
��شتمر�رية  �أهمية  على  �لكعبي  و�أك��د 
�شنوية،  ب�شفة  �لرم�شاين  �الوملبياد 
�لقو�ت  ���ش��ب��اط  ن�����ادي  م���ن  ح��ر���ش��ا 
بدعم  نهجه  مو��شلة  على  �مل�شلحة 
و�الآم���ال  �ل��ك��ب��رية  �لتطلعات  وت��ع��زي��ز 
�لعري�شة لل�شباب و�لفتيات بامل�شاركة 
جميع  يف  بالتناف�س  �حل���دث  و�إث�����ر�ء 
�مل�شابقات و�الألعاب �لريا�شية،م�شيفا 
للبطولة  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  �ن 
ت����ويل �أه��م��ي��ة ك��ب��رية وحت���ر����س على 
ت�شخري كل م�شتلزمات �لنجاح و�لتاألق 
متمنيا  �مل�شاركني،  وجلميع  مل�شو�رها 
�مل�شاركة يف  و�ملنتخبات  �لفرق  جلميع 
و�لتقدم  �لنجاح  �لبطولة  مناف�شات 
وحتقيق �أف�شل �لنتائج وطيب �الإقامة 

يف �أر�س �لعا�شمة �أبوظبي.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ه���و �الأخ�����ر �أك����د �شالح 
�ل�شلومي مدير �لبطولة �ن ��شتمر�رية 
ع��ط��اء �الومل��ب��ي��اد �ل��رم�����ش��اين ودعمه 
للحركة  و�ل���ن���م���اء  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل�����ش��رية 
مثمر�  ن���ت���اج���ا  ي��ع��ت��رب  �ل���ري���ا����ش���ي���ة، 
و�ملثابرة  �الج��ت��ه��اد  مل��و����ش��ل��ة  ومم��ي��ز� 
ع��ل��ى ت��ق��دمي ن�����ش��خ��ة ج���دي���دة حافلة 
�لتي  �مل��ن��وع��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  بامل�شابقات 
تن�شب مل�شلحة �مل�شاركني و�مل�شاركات، 
مو�شحا �ن �لبطولة بدورتها �ل�شابعة 
م�شابقات  ���ش��م  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت  ع�����ش��ر 
و�ل�شيد�ت  ل��ل��رج��ال  �الأر���ش��ي  �لتن�س 
و�لرجل �حلديدي و�لرماية بالقو�س 
و�ملالكمة �ىل قائمة �الألعاب �الأخرى، 

�ل��ل��ج��ن��ة �ملنظمة  وذل����ك ح��ر���ش��ا م���ن 
بجانب  �لتنوع  حتقيق  على  للبطولة 
ذ�ت  �الأخ��رى  �لريا�شات  دع��م م�شرية 
�حل�شور �جلماهريي وتلبية لرغبات 
�ل��ك��ث��ري م���ن �مل�����ش��ارك��ني يف �ل�����دور�ت 

�ل�شابقة .
برهنت  �لبطولة  �ن  �ل�شلومي  و�أ���ش��ار 
مكت�شباتها للجميع و�أكدت على �ملعاين 
�ل���ه���ادف���ة �لتي  �ل�����ش��ام��ي��ة ب��ر���ش��ال��ت��ه��ا 
�متدت لت�شمل جميع �لريا�شيني من 
كافة �جلن�شيات �لعاملية يف و�حدة من 
�كرب �لبطوالت �لريا�شية على �شعيد 
�ملنظمة  �للجنة  �ن  م�شري�  �ملنطقة، 
�ملن�شوية حتت  �للجان  �لعليا وجميع 
مظلتها تو��شل �لتح�شري�ت و�الإعد�د 
جلميع م�شتلزمات ومتطلبات �لنجاح 
و�لتن�شيق  بالتعاون  م�شيد�  للحدث، 
�لريا�شية  �الحت��������اد�ت  م���ع  �ل����د�ئ����م 
�شمن  �الألعاب  على  �مل�شرفة  و�للجان 
�لذي  �لرم�شاين  �الوملبياد  مناف�شات 
جديدة  جتربة  له  حتقيق  على  نعمل 
، متمنيا  �مل��و���ش��م �حل���ايل  ومم��ي��زة يف 
م�شابقات  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �ل���ف���رق  ل��ك��ل 

�ل��ب��ط��ول��ة جت���دي���د ت��األ��ق��ه��م و�إب������ر�ز 
�لكرنفال  يف  �ل�����ش��ب��اب��ي��ة  �ل���ط���اق���ات 
بال�شكر  متقدما   ، �لكبري  �لريا�شي 
و�لد�عمني  �لرعاة  جلميع  و�لتقدير 
و�شركات  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن 
�لقطاع �خلا�س و�لدور �لر�ئد جلميع 

و�شائل �الإعالم .
حمد  م�شبح  �ل��دك��ت��ور  �أ����ش���ار  ب����دوره 
�ل��ك��ع��ب��ي �مل��ن�����ش��ق �ل���ع���ام ل��ل��ب��ط��ول��ة �ن 
�لرم�شاين  �الومل���ب���ي���اد  �ف��ت��ت��اح  ح��ف��ل 
�شيكون يوم �الثنني �ملو�فق 15 يوليو 
2013 ، حيث �شي�شهده نخبة كبرية 
متثل  �لتي  و�لقياد�ت  �مل�شوؤولني  من 
خمتلف �جلهات �حلكومية و�لريا�شية 
�ل�شلك  و�أع�����������ش�����اء  و�ل���ع�������ش���ك���ري���ة 
�ن  مو�شحا  �ل��دول��ة،  يف  �لدبلوما�شي 
طابع حفل �الفتتاح �شيكر�س �لتالحم 
���ش��ع��ار �لبطولة  �إمي���ان���ا م��ن  �ل��وط��ن��ي 
للرت�بط  وت���اأك���ي���د�  م��ت��وح��د  �ل��ب��ي��ت 
بني  �ملتما�شك  �الج��ت��م��اع��ي  و�لن�شيج 
�لعربية  �الم��ار�ت  دول��ة  �أبناء جمتمع 
�لر�شيدة  �لقيادة  مظلة  حتت  �ملتحدة 
بع�س  �حلفل  �شي�شمل  ذل��ك  بجانب   ،

ب�شبغة  �ال����ش���ت���ع���ر�����ش���ي���ة  �ل���ف���ق���ر�ت 
�جلن�شيات  كافة  من  �لعاملية  �مل�شاركة 

يف �لكرنفال �لرم�شاين.
وتقديره  �شكره  ع��ن  �لكعبي  و�أع����رب 
�لد�عمة و�لر�عية  �لوطنية  لل�شركات 
لبطولة نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة 
ع�شر  �ل�شابعة  بن�شختها  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
ب�شمات  �إ���ش��ف��اء  يف  �ل��ك��ب��ري  ودوره������ا 
�لنجاح و�إبر�ز �ملكانة �لتي حتتلها بني 
�لبطوالت و�لدور�ت �الأخرى، معترب� 
17 ع�شر عاما على تنظيم  �ن م��رور 
يف  ك��ب��رية  مب��دل��والت  يبعث  �لبطولة 
مقدمتها �هتمام نادي �شباط �لقو�ت 
تقدمي  على  �لكبري  وحر�شه  �مل�شلحة 
نوعية  ج�����ودة  ذ�ت  ري��ا���ش��ي��ة  ب���ر�م���ج 
وجت�����ش��ي��د �مل�����ش��ارك��ة �جل��م��اه��ريي��ة يف 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �لتي  �مل��ن��ا���ش��ب��ات  ج��م��ي��ع 
�ل���ن���ادي، مب��ا يعا�شر  �أروق�����ة  ت��ق��ام يف 
تعي�شها  �ل��ت��ي  �حل�����ش��اري��ة  �ل��ن��ه�����ش��ة 
بال�شكر  ح���دي���ث���ه  �ل���دول���ة،خم���ت���ت���م���ا 
جل��م��ي��ع �ل����رع����اة وو����ش���ائ���ل �الإع������الم 
تعزيز  �لفاعلة يف  و�إ�شهاماتها  �ملحلية 

جناحات �لبطولة.

يرتقب منتخبنا �لوطني لكرة �لقدم �ل�شاطئية يف 
�ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف )بالتوقيت �ملحلي( �شباح 
يوم غد �خلمي�س )6 يونيو( بالعا�شمة �لتاهيتية 
�لتي  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  قرعة  مر��شم  بابيتي 
�شبتمرب   28 �إىل   18 م��ن  ت��اه��ي��ت��ي  ت�شت�شيفها 
�ملونديال  يف  ملنتخبنا  �لر�بعة  �مل�شاركة  يف  �ملقبل، 
بعد �أعو�م 2007 و2008 و2009. وميثلنا يف 
مر��شم �لقرعة بدر حارب ع�شو �للجنة �لتنفيذية 
لكرة �لقدم �ل�شاطئية مبجل�س دبي �لريا�شي، �لذي 
مدتها  بلغت  �شاقة  �شفر  رحلة  بعد  تاهيتي  و�شل 
26 �شاعة نظر� ملوقع �جلزيرة �لو�قع يف منت�شف 
�ملحيط �لهادي، حيث �شيقوم �ليوم �الأربعاء بزيارة 
�لنهائيات و�الطالع  �ل��وف��ود خ��الل  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن 
�أن  ع��ل��ى  �مل��ب��اري��ات،  �ل���ذي �شيحت�شن  �مل��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
فيها  �شيتم  �ل��ت��ي  �ل��ق��رع��ة  ح��ف��ل  م��ر����ش��م  يح�شر 
توزيع �ملنتخبات �ل�16 على �أربع جمموعات بو�قع 
4 فرق يف كل جمموعة، وي�شارك يف �لنهائيات �إىل 
�لدولة  تاهيتي  ومنتخب  �لوطني  منتخبنا  جانب 
�لعاج  و���ش��اح��ل  �ل�����ش��ن��غ��ال  م���ن:  ك���ل   ، �مل�شت�شيفة 
ورو�شيا  هولند�   ، �آ�شيا  و�ي���ر�ن  �ليابان   ، �أفريقيا 
و�لواليات  �ل�شلفادور   ، �أوروب��ا  و�أوكر�نيا  و��شبانيا 
�الرجنتني   ، �ل��ك��ون��ك��اك��اف  �الأم���ريك���ي���ة  �مل��ت��ح��دة 
. وجاء  �أمريكا �جلنوبية  و�ل��ب��ار�غ��و�ي  و�ل��رب�زي��ل 
بعد  �ل���ع���امل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات  �إىل  منتخبنا  ت���اأه���ل 
�لتي  �الآ�شيوية  �لبطولة  يف  �لثالث  باملركز  حلوله 

بعد  وب���ال���ذ�ت  �جل����اري،  مطلع  ق��ط��ر  ��شت�شافتها 
يف   2-3 بنتيجة  �ال���ش��رت�يل  �ملنتخب  على  تغلبه 
مبار�ة  يف  و�لر�بع  �لثالث  �ملركزين  حتديد  مبار�ة 
كرة  لتعود  �الأخ���رية،  �لثانية  حتى  �الإث���ارة  غلفتها 
�لقدم �ل�شاطئية �الإمار�تية للو�جهة جمدد� للمرة 
�لر�بعة يف تاريخها، حيث يعترب منتخبنا �لوطني 
لكرة  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  على  د�ئ��م  �شبه  �شيفا 
�لقدم �ل�شاطئية منذ �شارك الأول مرة عام 2007 
ريو  مدينة  ��شت�شافتها  �لتي  �لنهائيات  يف  حينما 

عام  جم��دد�  يعود  �أن  قبل  �لرب�زيلية،  جانريو  دي 
2008 يف مدينة مر�شيليا �لفرن�شية ثم تو�جد يف 

�لنهائيات �لتي ��شت�شافتها دبي عام 2009.
و�أك����د ه���ذ� �الجن����از �ل��دع��م �ل��ك��ب��ري �ل����ذي حتظى 
�لذي  �ل��ري��ا���ش��ي  دب��ي  جمل�س  قبل  م��ن  �للعبة  ب��ه 
�الإمار�ت  �حتاد  مع  �للعبة  رعاية  باتفاقية  يرتبط 
�لوطني  �ملنتخب  برعاية  ق��ام  و�ل��ذي  �لقدم،  لكرة 
�مل�شابقات  ب��اإط��الق  وق��ام  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��الل 
�إقامة  جانب  و�إىل  �أن��دي��ة،  ع��دة  مب�شاركة  �ملحلية 

بدبي  �ل�شاطئية  �لقدم  لكرة  �لعامل  كاأ�س  نهائيات 
عام  منذ  �شنويا  ت�شت�شيف  دب��ي  ف��اإن   2009 ع��ام 
�لقدم  ل��ك��رة  �ل����ق����ار�ت  ك���اأ����س  م��ن��اف�����ش��ات   2011
علما   ،2017 ع��ام  حتى  ميتد  عقد  يف  �ل�شاطئية 
باأن منتخبنا جاء باملركز �لثالث يف �لن�شخة �ملا�شية 

عام 2012.
�ملنتخب يع�شكر بدبي

بدبي  تدريبيا  �لوطني مع�شكر�  يدخل منتخبنا 
بد�ية من يوم غد �خلمي�س )6 يونيو( يف �إطار 

تكثيف �لتدريبات للنهائيات �ملقبلة، وي�شت�شيف 
بيالرو�شيا  م��ن��ت��خ��ب��ي  م��ع�����ش��ك��ره  يف  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
بد�ية  ودي���ا  �شيقابلهما  �ل��ل��ذ�ن  ع��م��ان  و�شلطنة 
�ملع�شكر  يف  ي�شارك  كما  �ملقبل،  �ل�شبت  ي��وم  من 
ودية  �شيخو�س مباريات  �لذي  �لرديف  �ملنتخب 

�أمام �ملنتخبني �أي�شا.
وكانت منتخبنا قد ��شتهل ��شتعد�د�ته للم�شاركة 
يف ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س �ل��ع��امل ق��د �ن��ط��ل��ق��ت �ل�شهر 
وديتني  مبار�تني  منتخبنا  خا�س  حيث  �ملا�شي، 

ب��ه��دف دون رد وعلى  �ل��ف��وز ع��ل��ى ق��ط��ر  وح��ق��ق 
لبنان بنتيجة 1-2.

تدريبية  ــــدورة  �ل يف  نــاجــحــة  مــ�ــشــاركــة 
�لرب�زيلية

ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �آخ�����ر �خ��ت��ت��م ق��م��رب حم��م��د قائد 
�إبر�هيم مدرب  و�أحمد حميد  �لوطني  منتخبنا 
نادي �حتاد كلباء م�شاركتهما يف �لدورة تدريبية 
�إليها  �لتي قام جمل�س دبي �لريا�شي باإيفادهما 
�ل�شهر  �ل��رب�زي��ل��ي��ة  ج���ان���ريو  دي  ري���و  مب��دي��ن��ة 
رفقة  كالهما  حقق  حيث  الف��ت،  بنجاح  �ملا�شي 
م��ار���ش��ي��ل��و مينديز  �ل��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  م����درب 
ح�شور  خ��الل  م��ن  �لفنية  �لفو�ئد  م��ن  �لعديد 
ور�����س �ل��ع��م��ل �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت ب���اإ����ش���ر�ف مدربني 
معاي�شة  ج��ان��ب  �إىل  متخ�ش�شني  ب��ر�زي��ل��ي��ني 
تدريباتها، مثل: فالمنغو  �لرب�زيلية يف  �لفرق 

وبوتافوغو وفا�شكو دي غاما.

�لتمهيدي مل�شابقة كرة  �لدور  و�شلت مناف�شات 
�لتي  �ل�شكنية فرجان 6  �لقدم يف دورة �الأحياء 
�ل�شاد�س  للعام  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  ينظمها 
وبرعاية  دبي  بلدية  مع  بالتعاون  �لتو�يل  على 
حتت  �ل�شيار�ت  ق��ي��ادة  لتعليم  �الإم����ار�ت  معهد 
�شعار لعب نظيف وقيادة �آمنة ، مرحلة �حل�شم 
�لطو�ر،  ملناطق  �لنهائية  �مل��ب��اري��ات  �إق��ام��ة  م��ع 

�الأربعاء  �ليوم  وحتا  �شقيم  �أم  حديقة  �ل�شفا، 
ح��ي��ث ���ش��ت��ت��اأه��ل �ل��ف��رق �حل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى �ملر�كز 
�لنهائية  �مل��رح��ل��ة  �إىل  منطقة  ك��ل  يف  �الأوىل 
�ل�شوبر �لتي تنطلق يوم �لثالثاء )25 �جلاري( 

وتقام مناف�شاتها مبركز دبي �لتجاري �لعاملي.
بع�شها  مع  بالتز�من  �ملباريات  جميع  وتنطلق 
م�شاء  من  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  من  بد�ية  �لبع�س 

�ليوم �الأربعاء، فيلعب فريق مريند� مع فريق 
وفريق  �ل��ط��و�ر،  حديقة  ملعب  على  �جل����و�رح 
جنوم �لفرجان مع فريق ميال ب�شاحة �ل�شفا، 
عيمان  �شباب  ف��ري��ق  م��ع  �ل�شفا  �شباب  وف��ري��ق 
على ملعب حديقة �أم �شقيم، وفريق �ل�شنقل مع 

فريق �شباب �لفي على ملعب حتا.

�نطالق مناف�شات كرة �ل�شلة
على �شعيد �آخر �نطلقت مطلع �ال�شبوع �جلاري 
مناف�شات كرة �ل�شلة، حيث �شهدت منطقة ديرة 
تفوق فريق فر�يد�ي على فريق باتريك بنتيجة 
بنتيجة  46-16، وفريق لول على فريق جر�ند 
44-35، وفريق كنيج على فريق تايجر بنتيجة 
فريجن  ف��ري��ق  على  ���ش��ح��ارى  وف��ري��ق   ،25-33

بنتيجة 27-38.

 5( �الأرب��ع��اء  �ليوم  �ملناف�شات  تتو��شل  �أن  على 
دبي،  بر  منطقة  يف  مباريات   4 باإقامة  يونيو( 
حيث يلتقي يف �ل�شاعة �خلام�شة و�لن�شف فريق 
�ل�شاد�شة  و�ل�شاعة  موفمبيك،  فريق  مع  ل��ورد 
و�ل��ن�����ش��ف ف��ري��ق �جل��اف��ل��ي��ة م���ع ف��ري��ق ف����ورد، 
و�لن�شف فريق  �ل�شابعة  �ل�شاعة  يلعب يف  فيما 
�لثامنة  �ل�شاعة  ويف  �شتارز،  فريق  مع  تروجان 

و�لن�شف فريق موردوخ مع فريق �جلالية.
فريقاً   16 م�شاركة  �ل�شلة  ك��رة  بطولة  وت�شهد 
�ل�شنية  �الأع���م���ار  جميع  م��ن  الع��ب��اً   192 ت�شم 
وت�شتمر حتى 21 �جلاري، علما باإنها تقام بنظام 
�لتمهيدية  �ملرحلة  يف  و�ح��د  دور  م��ن  �ل���دوري 
على �أن ي�شعد �الأول و�لثاين من كل بطولة �إىل 
�ملربع �لذهبي لل�شوبر �لذي يقام بنظام �ملغلوب 

من مرة و�حدة.

ي��ذك��ر �أن جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي ي��ن��ظ��م هذه 
�ل�شكنية  �ملناطق  �أبناء  بو��شطة  �شنوياً  �ل��دورة 
وب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���ش�����ش��ات ح��ك��وم��ي��ة وخا�شة 
وت�شجيع  �ملجتمعي  �لوعي  م�شتوى  رفع  بهدف 
�لعربية  �الإم����ار�ت  ب��دول��ة  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
لروؤية  حتقيقاً  �لريا�شة  ممار�شة  على  �ملتحدة 

�ملجل�س �ملتمثلة يف بناء جمتمع ريا�شي متميز، 
وتلقى �لدورة دعماً من �جلهات �حلكومية ويف 
دبي  وق��ن��اة  دب��ي  و�شرطة  دب��ي  بلدية  مقدمتها 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة خ��دم��ات �الإ���ش��ع��اف، �إىل 
جانب هئية تنمية �ملجتمع �لتي تقدم حما�شر�ت 

توعوية لل�شباب �مل�شاركني يف �لدورة.

�سرطة العن تفوز باملركز االأول يف بطولة ال�سباحةحمدان بن حممد يوجه باإطلق بطولة دبي الريا�سية لل�سركات

حتت رعاية من�شور بن ز�يد وب�شعار �لبيت متوحد

االإعلن عن االأوملبياد الرم�ساين لنادي ال�سباط بن�سخته رقم 17

�أبي�س �ل�شو�طئ يرتقب قرعة مونديال تاهيتي غدً�

املنتخب يع�سكر بدبي ويواجه بيلرو�سيا و�سلطنة عمان وديًا
قمرب حممد و�أحمد �إبر�هيم يختتمان �لدورة �لتدريبية بالرب�زيل 

الدور التمهيدي لكرة قدم »فرجان ٦« 
يختتم مبواجهات مثرية اليوم

�إد�رة  نظمتها  �لتي  ع�شرة  �لثانية  �ل�شباحة  بطولة  �أ�شفرت 
�ال�شرت�تيجية وتطوير �الأد�ء ب�شرطة �أبوظبي بنادي �شباط 
�ل�شرطة �شمن درع �لتفوق �لريا�شي ل�شرطة �أبوظبي للعام 
بعد  �الأول  باملركز  �لعني  �شرطة  مديرية  ف��وز  ع��ن  �حل��ايل 
ح�شدها 155 نقطة. وجاء فريق �إد�رة �لطو�رئ و�ل�شالمة 
�ملن�شاآت  حماية  �إد�رة  وف��ري��ق  نقطة   97 �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف 
�حلكومية و�لدبلوما�شية يف �ملركز �لثالث 97 نقطة . و�شلم 
�لريا�شية  �الأن�شطة  ق�شم  رئي�س  �لفالحي  حممد  �ل��ر�ئ��د 
�لبطولة و�لكوؤو�س للفرق و�مليد�ليات لالأفر�د  ب��االإد�رة درع 
�لتناف�س  م��ن  م��زي��د�  ل��ه��م  ومتمنيا  �لتهنئة  ل��ه��م  م��وج��ه��ا 

�لريا�شي و�إحر�ز �لبطوالت.
�ملنتخبات  ف���رع  م��دي��ر  �ل�����ش��ع��دي  ج��م��ال  �أول  �مل����الزم  وق����ال 

نتائج  �إن  �الأد�ء  وتطوير  �ال�شرت�تيجية  ب���اإد�رة  و�مل�شابقات 
�أحمد  ف��وز  ح��رة عن  م��رت�   50 �أ�شفرت يف م�شابقة  �لفردي 
و�لدبلوما�شية وخالد  �ملن�شاآت �حلكومية  خلفان من حماية 
�الأدلة  م��ن  م�شاعد  وع��م��ار  و�ل�شالمة  �ل��ط��و�رئ  م��ن  ���ش��امل 
ف��از كل من حممد  م��رت� ظهر   50 م�شابقة  �جلنائية. ويف 
�لغافري من �شرطة �لعني وعمار م�شاعد من �الأدلة �جلنائية 
وعبد �هلل ن�شيب من �شرطة �لعني ويف م�شابقة 100 مرت 
حرة �أحرز حممد �لغافري �ملركز �الأول وتاليا كل من عمار 

م�شاعد وعبد �هلل ن�شيب.
�أ�شفرت عن فوز مديرية �شرطة  �لفرق  �إن م�شابقة  و�أ�شاف 
�لعني و�إد�رة تقنية �ملعلومات و�إد�رة حماية �ملن�شاآت �حلكومية 

و�لدبلوما�شية. 
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ق���دم ن����ادي �ل��ع��ني ل��الأل��ع��اب �ل��ري��ا���ش��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة غ���امن مبارك 
حول   ، و�ل�شلة  �لطائرة  �ليد،  كرة  الحت��اد�ت  مقرتحاً  �لهاجري، 
نظام م�شابقات �ملر�حل �ل�شنية لفئات �لنا�شئني، �الأ�شبال، �ل�شغار 
و�لرب�عم ، وذلك بهدف �عتماد نظام �لتجمعات �عتبار�ً من �ملو�شم 
�لعني  ن��ادي  مقرتح  وي��اأت��ي   .  2014-2013 �ملقبل  �لريا�شي 
بالدولة  �لريا�شية  �الألعاب  م�شابقات  بتنظيم  �ملعنية  لالحتاد�ت 
�مل�شاهمة يف حتقيق �الأه��د�ف �ملرجوة و�لر�مية ملو�كبة  �إىل  �شعياً 
�لهاجري  غ��ان مبارك  و�أك��د  �الأل��ع��اب.  �لتطور يف جميع  عالمات 
�أن نادي �لعني يتطلع من خالل مقرتحه �إىل �حلفاظ على وقت 
�لالعبني �لثمني و��شتثماره قدر �الإمكان يف �لتح�شيل �لعلمي �إىل 
جانب �إحد�ث �لتو�زن فيما يتعلق بالدور �الجتماعي و�الأكادميي 
و�ل��ري��ا���ش��ي م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز �آل��ي��ة �ل��ت��و����ش��ل �مل��ث��ال��ي��ة ب��ني �أ�شر 
و�الإد�ري  �لفني  باملدر�شة و�جلهازين  و�ملعلمني  بالبيت  �لالعبني 
بالنادي، حتى تكتمل منظومة �لنجاح، الأن �ملقرتح يحر�س على 
تو�جد �لالعب مع �أ�شرته بالبيت و�أخذ �لوقت �لكايف للر�حة كما 
على  �الأك��ادمي��ي  للتح�شيل  �ملتاحة  �لزمنية  �مل�شاحة  �شيجد  �أن��ه 
و�أ�شار   . �لفنية  �إمكانياته  تطوير  م��ع  يتعار�س  ال  �ل��ذي  �لنحو 

لالأندية  �ملثالية  �حللول  ي�شع  �جلديد  �لنظام  �أن  �إىل  �لهاجري 
�ن�شمام  �الأح��ي��ان على  �الأم����ور يف بع�س  �أول��ي��اء  �ع��رت����س  جت��اه 
�لتجمع  حل�شور  دعوتهم  خالل  من  وذلك  �الأندية،  �إىل  �أبنائهم 
يلعبون نحو ثالث مباريات خالل  �أبنائهم  لال�شتمتاع مب�شاهدة 
�ملهرجان، �الأمر �لذي ينعك�س �إيجاباً على مردود �لالعبني ويعزز 

من حو�فزهم خ�شو�شاً عندما يحظون مب�شاندة وت�شجيع �أولياء 
يعود بجملة من  �ملقرتح  �أن  �لهاجري  ن��ادي  �أو�شح  كما  �أمورهم. 
تنظيم  �لرئي�شة من  �الأه���د�ف  �أن  م��وؤك��د�ً  �الأن��دي��ة،  �ملكا�شب على 
الأن  و�خل�شارة،  �لفوز  مفاهيم  تتجاوز  �ل�شنية  �ملر�حل  م�شابقات 
ن�شر �للعبة وتو�شيع قاعدة �مل�شاركني يف حد ذ�ته من �أكرب �ملكا�شب، 
كما �أن �لتجمع يعترب ظاهرة ريا�شية للتو��شل و�لتعارف، ف�شاًل 
عن �أنه ينا�شب ح�شور �ملدر�شني و�مل�شرفني و�أع�شاء جمل�س �الإد�رة 
بدون �أي �أعذ�ر . ونوه �لهاجري �إىل �أن �لالعبني يف تلك �ملر�حل 
�ل�شنية مبقدورهم �للعب لفرت�ت �أطول، وهناك �إمكانية تقلي�س 
�أوقات �الأ�شو�ط على نحو ينا�شب طاقاتهم، علماً باأن �ملباريات تقام 
على �ملالعب �ملغلقة . و�أكد �أن �لتجمع فر�شة مثالية لت�شويق تلك 
�الألعاب، ف�شاًل عن �أنه منا�شب حل�شور و�شائل �الإعالم من �أجل 
تغطية �حلدث على نحو جيد، كما �أن �ملقرتح يوفر على �الأندية 
و�الحتاد�ت %50 من ن�شبة �ملو�زنة للمو�شم، و�مل�شروع من �شاأنه 
�ملدر�شة وكذلك  �لطبيعي وهو  �ل�شنية ملوقعها  �لريا�شة  �أن يعيد 
�لنادي ومظلة  �إ���ش��ر�ف  �الأم��ر، حتت  وه��و ويل  �لرئي�س  لر�عيها، 

�حتاد �للعبة. 

�لريا�شي  دب�����ي  جم���ل�������س  ي���ع���ق���د 
بدولة  �لريا�شي  �الإع���الم  وجل��ن��ة 
�الإم���������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة، يف 
و�لن�شف  ع�شر  �حل��ادي��ة  �ل�شاعة 
�شباح �ليوم �الأربعاء ندوة تثقيفية 
للتوعية  �مل��ن�����ش��ط��ات  ع��ن خم��اط��ر 
منت�شبي  ب��ني  �ل�شلبية  بجو�نبها 
�ل��ري��ا���ش��ي م���ن العبني  �ل���ق���ط���اع 
و�إعالميني،  و�إد�ري�����ني  وم��درب��ني 
�لتخل�س  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و�ل��ت��اأك��ي��د 
م��ن��ه��ا ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى �جل���و�ن���ب 
�ل�������ش���ح���ي���ة ل���ل���ري���ا����ش���ني وع�����دم 
�الإخالل مببادئ �للعب و�لتناف�س 

�لريا�شي �ل�شريف.

�للجنة  بح�شور  �ل��ن��دوة  و�شتقام 
�ملن�شطاآت، حيث  ملكافحة  �لوطنية 
�لدوبلي  �أم��ني  �الإع��الم��ي  �شيقدم 
ملخ�شا حول ملفه �لفائز بجائزة 
�ل�شحافة �لعربية للفئة �لريا�شية 
يف �شهر مايو �ملا�شي، و�لذي تناول 
فيه مو�شوع هذه �الآفة �خلطرية.

�ملكتب  �ج��ت��م��اع  �ل���ن���دوة  وي�����ش��ب��ق 
�لتنفيذي للجنة �الإعالم �لريا�شي 
و�لذي  �إبر�هيم،  عبد�هلل  برئا�شة 
���ش��ي��ت��م ف��ي��ه �الط�����الع ع��ل��ى م���ا مت 
من  �الأول  �ل��ن�����ش��ف  يف  �إجن��������ازه 
�لعام �حل��ايل و�ل��ذي �شهد �إطالق 
و�ملبادر�ت  �ل���رب�م���ج  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�الإعالم  بقطاع  لالرتقاء  �لهادفة 
جانب  �إىل  �مل���ح���ل���ي  �ل���ري���ا����ش���ي 
�لتو�جد و�مل�شاركة �لفاعلة للجنة 
و�لعاملية  �الإق��ل��ي��م��ي��ة  �مل��ح��اف��ل  يف 
ل���ت���ع���زي���ز �ل�����ع�����الق�����ات �ل����دول����ي����ة 
ل���الإع���الم �الإم����ار�ت����ي م���ع نظريه 
�إىل جانب  �الأ���ش��ع��دة،  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
للن�شف  �ل��ع��م��ل  خ��ط��ة  م��ن��اق�����ش��ة 
ودر��شة  �جل��اري  �لعام  من  �لثاين 
لو�شع  �للجنة  �أع�شاء  مقرتحات 
لها،  �ل����الزم����ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  �آل����ي����ات 
�لو�ردة  �ملر��شالت  على  و�الط��الع 
�ل���دويل و�لعربي  م��ن �الحت��ادي��ن 

لل�شحافة �لريا�شية.

�ل�شابق  �النكليزي  ويغان  م��درب  مارتينيز  روب��رت��و  �ال�شباين  �شيخلف 
رئي�س  ��شار  ما  بح�شب  �يفرتون،  تدريب  يف  مويز  ديفيد  �ال�شكتلندي 
وي��غ��ان د�ي��ف وي���الن، يف وق��ت رف�س �ي��ف��رت��ون تاأكيد �خل��رب. وال يز�ل 
من�شب مدرب �يفرتون �شاغر� منذ رحيل مويز �ىل مان�ش�شرت يونايتد 
للحلول بدال من �ال�شطورة �ليك�س فريغو�شون �ملعتزل مهنة �لتدريب 

بعد قيادة يونايتد للقبه �لع�شرين يف �لدوري.
وقال ويالن ل�شبكة بي بي �شي �نه تو�شل �ىل �تفاق مع رئي�س �يفرتون 

بيل كر�يت على قيمة �نتقال مارتينيز، بحيث بلغ 5ر1 مليون يورو.
و�م�شى مارتينيز )39 عاما( �شت �شنو�ت مع ويغان، وقاده هذ� �ملو�شم 
مان�ش�شرت  ح�شاب  على  تاريخه  يف  م��رة  الول  �نكلرت�  ك��اأ���س  �ح���ر�ز  �ىل 
�شيتي و�شيف بطل �لدوري )1-�شفر( �لذي �ق�شى مان�ش�شرت يونايتد 
من �ملناف�شة قبل �ن ي�شقط يف �لنهائي. يف �ملقابل، مل ي�شتطع مارتينيز، 
مدرب �شو�ن�شي �ل�شابق، رغم هذ� �الجناز �لكبري �بقاء ويغان يف �لدوري 
�ملمتاز وكان من �لهابطني �ىل �لدرجة �الوىل. ويعرف مارتينيز، �لذي 
بتف�شيله  �شنتني،  �خ��ر  يف  فيال  و��شتون  ليفربول  م��ن  عرو�شا  رف�س 

�للعب �لهجومي وذكائه يف �لتعاقد�ت.

�نت�شار جديد حققته دولة �الأم��ار�ت على �ل�شعيد 
حميد  ب��ن  في�شل  �ل�شيخ  ب��ف��وز  �ل��ع��رب��ي  �لريا�شي 
�لقا�شمي برئا�شة �الحتاد �لعربي للدر�جات لل�شنة 
�إ�شماعيل  �مل�شت�شار  وت��ويل  �ل��ت��و�يل  على  �خلام�شة 
�لعربي  ل��الحت��اد  �ل��ع��ام  �الأم���ني  من�شب  �حلو�شني 
�لذي  بوع�شيبة  �شيف  جا�شم  �مل�شت�شار  م��ن  ب��دال 
�ع��ت��ذر ع��ن �ال���ش��ت��م��ر�ر يف �مل��ه��م��ة ل��ظ��روف عمله ، 
جا�شم  �مل�شت�شار  منحت  �لعمومية  �جلمعية  ولكن 
�شيف بوع�شيبة �لع�شوية �ل�شرفية تقدير� ملا بذله 
من جهد خالل توليه من�شب �الأمني �لعام للجنة 
�أحمد  �ل�شابقة وتويل �شامل  �ل��دور�ت  �لتنفيذية يف 
�أمني �ل�شندوق وفوز ن�شرين علي  �ل�شحي من�شب 
�الحتاد  �نتخابات  يف  �لن�شائي  باملقعد  دروي�����س  ب��ن 
�الأ�شبوع �جلاري  �لعربي للدر�جات و�لتي جرت يف 
�أ�شل  م��ن  دول����ة   15 مب�����ش��ارك��ة  �مل��غ��رب��ي��ة  باململكة 
�لعربي  �الحت����اد  مظلة  حت��ت  من�شوية  دول���ة   18
باالأغلبية  �الأم����ار�ت  مر�شحة  وحظيت  ل��ل��در�ج��ات 
يف  مقعدها  بجد�رة  لتنال  �لعمومية  �جلمعية  من 
�الحتاد �لعربي للدر�جات كعن�شر ن�شائي ي�شتحدث 
للمرة �الأوىل يف �الحتاد، و�شط مناف�شة �شر�شة بني 
�ملر�شحات �لالتي مثلن �لعر�ق وفل�شطني و�جلز�ئر 
و�ملغرب و�الردن، و�أ�شادت بن دروي�س بثقة �جلمعية 
�لعربي  �مل�شتوى  لها على  �أول جتربة  �لعمومية يف 
و�أثنت على �جلهد �لكبري �لذي بذله �ل�شيخ في�شل 
�لقا�شمي رئي�س �الحتاد �لعربي ودعمه �لكبري لها 

يف هذه �لتجربة �لتي كللت بالنجاح. 

تفاوؤل بامل�شتقبل
وك�شفت مر�شحة �المار�ت ن�شرين على بن دروي�س 
�لعديد  تت�شمن  و�ل�شاملة  �لطموحة  خططها  عن 
حيز�ً  للن�شاء  تكفل  �لتي  و�لت�شور�ت  �الأل��ي��ات  من 
من �لوجود �لفعلي على خريطة �لريا�شة �لعربية 
يف �أعقاب �لنجاح �لعربي �لذي حققته يف �نتخابات 
للدر�جات  �ل��ع��رب��ي  ل��الحت��اد  �لعمومية  �جلمعية 
باالحتاد  �مل�شتحدث  باملن�شب  ف��وزه��ا  يف  و�ملتمثل 
�شاأ�شعى   : وق��ال��ت  �لن�شائي  �لع�شو  وه���و  �ل��ع��رب��ي 
للدر�جات  �لعربي  لالحتاد  �لتنفيذية  �للجنة  مع 
مبثابة جمل�س �الد�رة على توفري كل �شبل �لنجاح 
على  �لالئقة  مكانتها  تتبو�أ  حتى  �لعربية  للمر�أة 
بتو�شيع  �لبد�ية  ولتكن  �لدولية  �لدر�جات  خارطة 
قاعدة �ملمار�شني للعبة ون�شرها بني �الأندية و�ملدن 
�المثل  باالختيار  ي�شمح  ب�شكل  �ملختلفة  �لعربية 
الأبرز �لعنا�شر �لتي ميكن �أن حتلق يف �شماء �لعاملية 

وتكون يف د�ئرة �ملناف�شة .

توجيهات قيادتنا
على  �لتاأكيد  �لبد�ية  �ود يف   (  : ن�شرين  و�أو�شحت 
�أن �إقد�مي على �لرت�شح لع�شوية �للجنة �لتنفيذية 
توجيهات  م��ن  ينبع  ل��ل��در�ج��ات  �ل��ع��رب��ي  ل��الحت��اد 
قطاعات  ك��ل  يف  �مل���ر�أة  مب�شاركة  �لر�شيدة  قيادتنا 

�لتي  �ل�شامية  �ل��ت��وج��ه��ات  تلك   ، باملجتمع  �لعمل 
مكنت �ملر�أة وخا�شة بنت �الإمار�ت من نيل حقوقها 
يف �مل�شاركة بروؤ�ها و�أفكارها مع �لرجل �شو�ء ب�شو�ء 
على  وقدرتها  جد�رتها  فاأثبتت   ، �مليادين  �شتى  يف 
م�شرية  يف  وفعالة  ب��ن��اءة  ب����اأدو�ر  و�أ�شهمت  �لعطاء 
يف  �لفتية  دول��ت��ن��ا  تعي�شها  �ل��ت��ي  �ل��ه��ائ��ل��ة  �لتنمية 

ميادين �حلياة على �ر�س دولتنا �لفتية (.
�ملر�أة  م�شاركة  �ل�شروري  من   ( ن�شرين  و�أ�شافت 
يف دع���م م�����ش��رية �ل��ت��ط��ور و�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة ، 
ذل���ك دون م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف �شنع  ل��ه��ا  ي��ت��ح��ق��ق  ول���ن 
�إد�ر�ت  جمال�س  يف  وجودها  عرب  �لريا�شي  �لقر�ر 
�الحتاد�ت �لريا�شية على خملف �ل�شعد ، وهو ما 
حتقق بالفعل من خالل تخ�شي�س مقعد ن�شائي 
خالل  م��ن  و�خل��ارج��ي��ة  �ملحلية  �ملجال�س  تلك  يف 

�النتخابات ( .
وقالت ممثلة �ملر�أة �لعربية يف �لدر�جات بعد نيلها 
ثقة �جلمعية �لعمومية لالحتاد �لعربي للدر�جات 
و�لتاألق  �لنجاح  مقومات  متتلك  �لعربية  �مل��ر�أة  �أن 
�لريا�شي ولذلك لن نبخل  �ملجال  و�الإب���د�ع يف  بل 
عليها و�شن�شعى لتوفري كل �لظروف �ملو�تية لنجاح 

مهمتها .

دعم كبري
�المار�ت  �أم  �ىل  �شكرها  دروي�����س  ن�شرين  ووج��ه��ت 
�الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 

�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
�الأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة 
�لثقة  منحتنا  �ل��ت��ي  �مل���ر�أة  لريا�شة  �الأول  �ل��د�ع��م 
و�لقوة لالنخر�ط يف �لعمل �لتطوعي و�ال�شهام يف 

كافة جماالت �حلياة .
كما وجهت �ل�شكر �ىل �جلمعية �لعمومية لالحتاد 
�لعربي للدر�جات على �لثقة �لغالية �لتي منحتها 
�جلمعية ل�شخ�شها و�ختيارها لتمثل �ملر�أة �لعربية 
مر�شحات  خم�س  ب��ني  م��ن  �لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  يف 
ق��دم تر�شيحها ووقف  �ل��ذي  و�ىل �حت��اد �الم���ار�ت 
�لذي  ب��ال��دع��م  �الع���ت���ز�ز  تعتزكل  ك��م��ا  جانبها  �ىل 
قدمه لها �شعادة �ل�شيخ في�شل بن حميد �لقا�شمي 
رئي�س �للجنة �لتنفيذية باالحتاد �لعربي للدر�جات 
و�لذي حازعلى ثقة �جلمعية �لعمومية وباالأجماع 
�لعربي  ل���الحت���اد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ب��رئ��ا���ش��ة 
�لعربية  �ل��در�ج��ة  ق��ي��ادة  يف  و��شتمر�ره  ل��ل��در�ج��ات 
و�ملقدرة  �ل��ب��ن��اءة  ج��ه��وده  ليو��شل  خام�شة  ل��ف��رتة 
بها  و�لو�شول  �لعربية  �ل��در�ج��ات  يف تطوير ودع��م 
للعاملية بعد �لنجاحات �ملتو��شلة �لتي حققها على 
خمتلف �الأ�شعدة طو�ل فرتة توليه قيادة �الحتاد 
�د�رة �حتاد  ، وثمنت �لدعم و�لرت�شيح من  �لعربي 

�المار�ت للدر�جات بقيادة ��شامة �ل�شعفار ،

خطط طموحة
لها  ت��ك��ون  �أن  ع��ل��ى  حر�شها  ع��ل��ى  ن�شرين  و�أك����دت 

يخدم  ومبا  �لعربية  �ل��در�ج��ات  �شعيد  على  ب�شمة 
�لعربية  �الحت����اد�ت  خمتلف  يف  �مل��م��ار���ش��ني  ق��اع��دة 
وك�شر �جلمود خا�شة و�أن �للعبة ال تز�ل تعاين من 
زي��ادة قاعدة  �الحجام عن ممار�شتها وطموحها يف 
�لدول  خمتلف  يف  �ل���در�ج���ات  لريا�شة  �مل��م��ار���ش��ات 

�لعربية.
�لروؤية  و�شع  يف  �الن  م��ن  �شعيها  ن�شرين  وك�شفت 
تطمح  و�لتي  �لعربي  �مل�شتوي  على  لها  �مل�شتقبلية 
للدر�جات  �ل��ن��ج��اح  م���ن  م��زي��د  حت��ق��ي��ق  �ىل  ف��ي��ه��ا 
�لن�شائية و�أو�شحت ) �شاأعمل بكل جهدي من �أجل 
كاملة  حقوقها  على  �لن�شائية  �ل��در�ج��ات  ح�شول 
من �لدعم و�الهتمام يف �شبيل �حد�ث نقلة متكنها 
يف  �ملن�شودة  �لتطلعات  حتقيق  نحو  �النطالقة  من 

�لتطور و�الرتقاء على �مل�شتوى �لعربي(.
من  ع��ودت��ي  ب��ع��د  �ل��ب��د�ي��ة  �شتكون  ن�شرين  وق��ال��ت 
�ل��ع��دي��د م���ن �الج��ت��م��اع��ات �ملكوكية  �مل���غ���رب ع��ق��د 
�لرتبية  ب����وز�رة  �لريا�شية  �ل��رتب��ي��ة  م�شئويل  م��ع 
لتدريب  مر�كز  الإن�شاء  �تفاقيات  لتوقيع  و�لتعليم 
الإن�شاء  يلزم  ما  كل  توفري  �لهو�ئية مع  �ل��در�ج��ات 
هذه �ملر�كز الأن �لبد�ية يجب �ن تكون من �ملد�ر�س 

الأنها �للبنة �الأوىل يف �شناعة �أي بطل ريا�شي.

�نطالقة حملية مثرية
و�شهدت ريا�شة �لدر�جات على �مل�شتوى �ملحلي والدة 
�نطالق  من  ق�شرية  ف��رتة  خ��الل  ومميزة  جديدة 

هذه �لريا�شة مبمار�شة �جلن�س �للطيف لها بعد �ن 
كانت حكر على �لرجال منذ �نطالق هذه �لريا�شة 
ب���دول���ة �الم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة، ح��ي��ث كانت 
ملمار�شة  وجلبهن  �لفتيات  بع�س  بتحفيز  �لبد�ية 
منتخب  �أول  ت�شكيل  مت  ث��م  وم���ن  �ل��ري��ا���ش��ة  ه���ذه 
�جلاحمة  �لرغبة  وج��ود  بعد  �الم����ار�ت  يف  �شيد�ت 
�لريا�شة  ه����ذه  مل��م��ار���ش��ة  �ل��ل��ط��ي��ف  �جل��ن�����س  م���ن 
�الإمار�ت  ترك  �شركة  من  �لن�شائي  �لفريق  ورعاية 
�لعربية  �لبطولة  �لثاين يف  �ملركز  وح�شولهم علي 
�إقامة طو�ف  �ل�شبق يف  لنا  للم�شمار ومن ثم كان 
�الأول  �لهو�ئية  للدر�جات  �ل�شالم  �جل  �لن�شاء من 
كبرية  م�شاركة  �شهد  و�ل���ذي  مبنطقتنا  نوعه  م��ن 
به  �مل�شاركة  و�ل��دول  �لالعبات  �لتوقعات من  فاقت 
م�شتوى  على  للعبة  �لقيادي  �حل�شور  جانب  �إىل 
�ل��ع��امل و�حل�����ش��ور �جل��م��اه��ريي وب��ال��ت��اأك��ي��د ترك 
��شد�ء و��شعة وكبرية للنجاحات وتكللت �لتظاهرة 
و�مل�شاركة  با�شتقبال  للكرنفال  و�لت�شريف  بالنجاح 

و�لذي كان له �كرب �الثر يف نفو�شنا جميعاً.

                                                                                    وجهت �ل�شكر �إىل �أم �لمار�ت و�لحتادين �لعربي 
و�لإمار�تي 
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�ألعاب  حديقة  �أول  �أبوظبي  ووتروورلد  يا�س  ت�شعى 
�لرقم  �إىل حت��ط��ي��م  �الإم�������ار�ت  يف  ع��م��الق��ة  م��ائ��ي��ة 
�لقيا�شي لدخول مو�شوعة غيني�س بتنظيمها �أ�شخم 
 18 ي���وم  �ل��ع��امل وذل���ك  �ل�����ش��ب��اح��ة يف  در����س لتعليم 
ووتروورلد  يا�س  حديقة  و�شتن�شم  �جل��اري.  يونيو 
من  �لعديد  فيه  ت�شارك  �ل��ذي  �لعاملي  �حل��دث  �إىل 
�لعامل  �أرج���اء  م��ن جميع  �ملائية  و�مل��ر�ف��ق  �حل��د�ئ��ق 
لتحطيم �لرقم �حلايل �مل�شجل يف مو�شوعة غيني�س 
مقارنة  �مل�����ش��ارك��ني  م��ن  ع���دد  الأك����رب  باإ�شت�شافتها 

باملر�فق �ملائية �الأخرى.

وتدعو يا�س ووتروورلد جميع �أبناء �ملجتمع يف دولة 
�الإمار�ت �إىل �مل�شاركة وب�شكل جماين يف هذ� �حلدث 

�لذي ير�شخ مكانة �حلديقة على �خلارطة �لعاملية.
�لعاملي  �حل��دث  لهذ�  �ملنظمة  �للجنة  تعتزم  بدورها 
و�لذي جذب 24 �ألفا و873 م�شرتكا �لعام �ملا�شي 
�ملر�فق  ج��م��ي��ع  �شجلته  �ل����ذي  �ل��رق��م  ه���ذ�  حت��ط��ي��م 
�ل�شباحة  درو���س  و�أهمية  دور  موؤكدة  �لعاملية  �ملائية 
�إنقاذ �حلياة. وت�شري �لدر��شات �إىل �أن �لغرق هو  يف 
�لذين  لالأطفال  �ملتعمدة  غري  للوفاة  م�شبب  ث��اين 
ترت�وح �أعمارهم بني 1 و14 �شنة. وميكن تقلي�س 

هذ� �ملعدل ب�شكل كبري عن طريق زيادة �لوعي حول 
�ل�شباحة  �الأطفال  وتعليم  �ملائية  �ل�شالمة  مو�شوع 
مل  �إذ�  �لطفل  �أن  �ل��در����ش��ات  و�أظ��ه��رت  مبكر.  بعمر 
يتعلم �ل�شباحة قبل و�شوله �إىل �ل�شف �لثالث فاإنه 

على �الأرجح لن يتعلمها على �الإطالق.
وق���ال م��اي��ك �أوزو�ل�����د م��دي��ر ع��ام ي��ا���س ووتروورلد 
مقومات  �أح��د  تعد  �ملائية  و�لن�شاطات  �ل�شباحة  �ن 
�ل�شياحة يف دولة �الإمار�ت ملا جتذبه من حمبني لهذه 
باملغامر�ت  �لتمتع  �إىل  يتطلعون  �ل��ذي��ن  �لريا�شة 
يا�س  توفرها  �لتي  كتلك  �ل��دول��ة  يف  �ملتاحة  �ملائية 

ووتروورلد .. لذلك يحتل مو�شوع �ل�شالمة �ملائية 
يا�س ووت��روورل��د م��ن خالل  �أع��م��ال  حيز� كبري� يف 

جعل �حلديقة مكانا �آمنا للجميع.
بالت�شجيل  ق��ام��و�  �ل��ذي��ن  �الأ���ش��خ��ا���س  و�شي�شتفيد 
لتعليم  در���س  �أ�شخم  يف  جماين  ب�شكل  �مل�شاركة  من 
يف  لل�شباحة  �أم����و�ج  ح��و���س  يف  �ل��ع��امل  يف  �ل�شباحة 
�الألعاب  �أي من  و�إمكانية جتربة  يا�س ووتروورلد.. 
�نتهاء  بعد  �لرتفيهية  و�مل��ر�ف��ق  �ملائية  و�مل��ن��زل��ق��ات 
�إىل  �شاعتني  ب��ني  ت���رت�وح  ل��ف��رتة  �لرئي�شي  �حل���دث 

ثالثة �شاعات جمانا.

يا�س ووتروورلد اأبوظبي تنظم اأ�سخم در�س لتعليم ال�سباحة يف العامل

توج نادي �لعني للثقافة و�ل�شطرجن بكاأ�س �لتميز الأف�شل 
نادي �شطرجني لعام 2012 يف �حلفل �لذي نظمه �حتاد 
�حتاد  رئي�س  �ملقبايل  �شعيد  بح�شور  لل�شطرجن  �الإم��ار�ت 
�ملعال  عبد�لعزيز  بن  �شعود  و�ل�شيخ  لل�شطرجن  �الإم���ار�ت 
عي�شى  وخ��ال��د  لل�شطرجن  �ل��ث��ق��ايف  �ل�����ش��ارق��ة  ن���ادي  رئي�س 
�ملدفع �الأمني �لعام �مل�شاعد للهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب 
خمتتما  �لطاهر  ه�شام  �ل��ك��اأ���س  ت�شلم  وق��د   .. و�ل��ري��ا���ش��ة 
م�شريته �لناجحة مع �شطرجن �لعني منذ تاأ�شي�س �لنادي 
عام 1999 وطو�ل 14 عاما حقق �لنادي خاللها �لعديد 

من �الإجناز�ت �لدولية و�لقارية و�الإقليمية و�ملحلية.
�أف��اد ه�شام �لطاهر ع�شو جمل�س �الد�رة  �أخ��رى  من جهة 
�لتميز  كاأ�س  بجائزة  �لفوز  �ن  للنادي  �لتنفيذي  �ملدير  و 
وتوجه  �جلميع  جهود  وبت�شافر  و��شتحقاق  بجد�رة  جاء 
جهوده  على  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  �إىل  خا�س  ب�شكر 
ورعايته  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  دع��م  ل��وال  �أن��ه  موؤكد� 
وت��ع��اون��ه وت��وج��ي��ه��ات��ه مل��ا مت��ك��ن �ل���ن���ادي م��ن حت��ق��ي��ق هذ� 
�ل��ذي ي�شاف �ىل �شل�شلة �جن��از�ت �لنادي  �الجن��از �لكبري 
�لعني  ���ش��ط��رجن  م�����ش��و�ره م��ع  ب���ان ينهي  �ن���ه �شعيد  و�ك���د 
وه���و يف �ل��ق��م��ة خ��ا���ش��ة �ن���ه ح��ق��ق ج��م��ي��ع ط��م��وح��ات��ه مع 
�لنادي �لذي �أ�شبح له �شاأن كبري على خريطة �الجناز�ت 
�مليادين  كافة  ويف  و�القليمية  �ملحلية  �لتتويج  ومن�شات 
با�شت�شافته  �لعامل  �أندية  بني  �ل�شعبة  �الأرق��ام  �أحد  وبات 
�جلائزة  �أن  م��وؤك��د�  و�لعاملية  �ال�شيوية  �الح���د�ث  كربيات 
�لعني  ���ش��ط��رجن  م��ع  �حل��اف��ل��ة  مل�شريته  ه��ي م�شك �خل��ت��ام 
�شخبوط  بن  خليفة  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �إىل  �ل�شكر  ووج��ه 
�آل نهيان رئي�س �لنادي تقدير� وعرفانا بقيادته �حلكيمة 

بو�شلة  وجهت  �لتي  �ل�شديدة  �شموه  وتوجيهات  للنادي 
نادي  ��شتحق  وق��د  و�لتميز.  و�ل��ري��ادة  �لقمة  نحو  �لنادي 
الأف�شل  �لتميز  بكاأ�س  �ل��ف��وز  و�ل�شطرجن  للثقافة  �لعني 
نادي لعام 2012 بعد مو�شم حافل �شهد تنظيم كم هائل 
من �لبطوالت �لعاملية و�لدولية و�ملهرجانات ومن �أبرزها 
�لتنظيم �لناجح لبطولة مونديال مدن �لعامل على كاأ�س 
�ل�شيخ ز�يد لت�شتعيد �الإمار�ت �إ�شت�شافة �الأحد�ث �لعاملية 
�لعني  لبطولة  �لر�ئع  و�لتنظيم   ، �شنو�ت  عدة  غياب  بعد 
و�لتي  �لعامل  مدن  ملونديال  �مل�شاحبة  �لدولية  كال�شيك 
�شهدت م�شاركة 166 العبا من 35 دولة منهم 76 �أ�شتاذ 
دويل كبري يف جتمع عاملي غري م�شبوق لكبار �أ�شاتذة �للعبة 

يف بطولة دولية يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط وقارة �أ�شيا .
لل�شطرجن  �ل��دويل  دي�شمرب  �لثاين من  وتنظيم مهرجان 
و�لربيع  �ل�شتاء  ن�شخ  �ل��دول��ي��ة  �ل��ف��ور���ش��ي��زون��ز  بطولة  و 
، ومهرجانات   ) �شطرجن كال�شيكي   ( و�ل�شيف و�خلريف 
ديناميكي  �شطرجن   ( و�خلريف  و�ل�شيف  و�لربيع  �ل�شتاء 
مع  ت�شامنا  ف��رب�ي��ر  ه��ال  م��ه��رج��ان  وتنظيم   ) وخ��اط��ف 
50 بطولة  م���ن  �أك�����رث  وت��ن��ظ��ي��م   ، �ل��ك��وي��ت  �ال����ش���ق���اء يف 
و�لتنظيم   ، �لعام  م��د�ر  على  وخاطف  ديناميكي  �شطرجن 
�ملتميز حلملة �ل�شطرجن و�ملجتمع �لتي تعترب �جنح حملة 
�لرتفيه  و�م��اك��ن  �ملحلية  و�ل���دو�ئ���ر  �ل��ع��ام��ة  �الم��اك��ن  يف 
متخ�ش�شة  دور�ت  تنظيم  وك��ذل��ك   ، �ل��ع��ام��ة  و�حل���د�ئ���ق 
يف  �لريا�شية  �لرعاية  وبرنامج  �لعبة  �حت��اد  مع  بالتعاون 
جمال تدريب وتاأهيل �حلكام و�ملدربني و��شتقطاب كفاء�ت 
�ل�شطرجن يف مد�ر�س  12 مركز لتعليم  �فتتاح  عاملية مع 

مدينة �لعني وجامعة �المار�ت وريا�س �الطفال.

ه�شام �لطاهر ينهي م�شو�ره مع �لنادي وهو يف �لقمة

�سطرجن العن يتوج عن جدارة بكاأ�س التميز اأف�سل نادي 2012

لدعم تطوير �لألعاب �لريا�شية و�إعادتها ملوقعها �لطبيعي 

العن يقدم مقرتحات بناءة الحتادات اليد والطائرة وال�سلة

جمل�س دبي الريا�سي وجلنة االإعلم يعقدان 
ندوة تثقيفية عن خماطر املن�سطات اليوم

ماريتينيز يخلف مويز يف 
تدريب اإيفرتون 

هاينكي�س يرتك الباب 
مفتوحًا حول م�ستقبله 

ميونيخ  بايرن  �حل��ايل  ناديه  مع  ينتهي عقده  �ل��ذي  هاينكي�س  ي��وب  ت��رك 
م�شتقبله يف جمال  ح��ول  �ل��ب��اب مفتوحا  �حل��ايل  �ل�شهر  نهاية  �المل���اين يف 
�لتدريب. وقال هاينكي�س �لذي قاد �لفريق �لبافاري �ىل ثالثية تاريخية 
ه���ذ� �مل��و���ش��م و�ل����ذي ���ش��ي��رتك من�شبه ل��ال���ش��ب��اين ج��وزي��ب غ���و�ردي���وال يف 
موؤمتر �شحايف عقده �م�س �لثالثاء �شاتوجه لق�شاء �جازة لتقومي �المور 
م�شري� �ىل �نه ال �حب كلمة نهائيا على �لرغم من وجود حياة بعد �حلياة 
�الحرت�فية . وك�شف بعد مو�شم ر�ئع، من �لطبيعي �ن تهتم �ندية �خرى 
بخدماتي. �ندية ال ي�شكل لها �لعامل �ملادي عائقا، و�ندية �خرى ن�شتطيع 

�ن من�شي فيها �جازة جيدة .
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ق���ال ج��وزي��ب م��اري��ا ب��ارت��وم��ي��و ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س �مل��ك��ل��ف بال�شوؤون 
�لقدم  لكرة  �الإ�شباين  �ل��دوري  بر�شلونة بطل  نادي  �لريا�شية يف 
 57 �لنادي  نيمار كلفت  �لرب�زيلي  �لنجم  �لتعاقد مع  �إن �شفقة 

مليون يورو.
�أم�س �الأول لتقدمي نيمار  و�أو�شح بارتوميو، يف حفل نظم م�شاء 
ملدة  نيمار  م��ع  مت  �لتعاقد  �أن  �ل��ن��ادي،  وحمبي  �الإع���الم  لو�شائل 
خم�شة مو��شم، و�أن �لقيمة �الإجمالية لل�شفقة بلغت 57 مليون 
)�شندوقان  تي�شا  �مل��ق��اوالت-دي�����س،  من  �لعديد  بني  تتوزع  ي��ورو 

لال�شتثمار ميتلكان ح�ش�شا لالعب( و�شانتو�س.
و�أ�شاف �أن جزء� من �ل�57 مليون يورو �شيدفع ملقاولة ��شت�شارية 

ريا�شية تدخلت الإجناز �ل�شفقة.
ورف�س بارتوميو حتديد ح�ش�س �الأطر�ف �الأربعة يف مبلغ �ل�57 

مليون يورو مكتفيا بالرد باأن �الأمر يتعلق باتفاق �شري .
وقال بارتوميو �إن �لنادي كان يتوقع �أن تبلغ قيمة �ل�شفقة نحو 
�أندية  دخ��ول  لكن  مقدما،  ماليني   10 بدفع  وق��ام  مليون   40
كان  مم��ا  �أغ��ل��ى  �ل�شفقة  جعل  بنيمار  �الهتمام  خ��ط  على  كثرية 
�لتقليدي  �لغرمي  ك��ان  �الأن��دي��ة  �أح��د ه��ذه  �أن  �إىل  متوقعا م�شري� 

ريال مدريد.
بعر�س  م��دري��د  ري��ال  تقدم  �الإ�شبانية  �الإع���الم  و�شائل  وبح�شب 
بقيمة 35 مليون يورو يف �لوقت �لذي عر�س فيه بر�شلونة 28 
مليون فقط، وترتفع قيمة ف�شخ عقد �لدويل �لرب�زيلي �إىل 190 

مليون يورو.
�أك��رث �لنا�س  �أح��د  �ل��ذي جعله  و�شدد نيمار يف حديثه على �حللم 
�شعادة يف �لعامل نظر� الأنه �شيتمكن من �للعب �إىل جانب �لدويل 

نيمار  وتابع  �لعامل  يف  الع��ب  �أف�شل  مي�شي  ليونيل  �الأرجنتيني 
�لذي �شيلعب للمرة �الأوىل يف بطولة �أوروبية قائال �إن �ن�شمامي 
�شاأتاأقلم  ولكني  يل،  بالن�شبة  كبري�  تغيري�  يعترب  بر�شلونة  �إىل 

ب�شرعة و�أفر�س �أ�شلوب لعبي .
وينظر �إىل نيمار باعتباره �أف�شل العب باأمريكا �جلنوبية وخليفة 
بيليه، وهو �لوحيد �لذي مل يكن حمرتفا باأوروبا، و�شملته �لقائمة 
�لنهائية �لتي �أعدها �الحتاد �لدويل )فيفا( الختيار �أف�شل العب 

بالعامل لعام 2012، و�لتي �شمت 23 العبا.
�ل�17  بعمر  فريقه  م��ع  م�شريته  ��شتهل  -�ل���ذي  نيمار  و���ش��اه��م 
وكاأ�س   ،2010 �لرب�زيل  كاأ�س  �شانتو�س  �إح��ر�ز  2009- يف  عام 
ث��الث مر�ت  ب��اول��و  ���ش��او  ول��ق��ب بطولة   ،2011 ل��ي��ربت��ادوري�����س 

متتالية.

�سم نيمار كلف بر�سلونة 57 مليون يورو 

ع��ق��ب �ن ����ش��دل �ل�����ش��ت��ار ع��ل��ي ب��ط��ول��ة ����ش��ي��ا لبناء 
بجمهورية  �ملاتي  مدينة  �حت�شنها  و�لتي  �الأج�شام 
 19 160 العبا والعبة من  كاز�خ�شتان مب�شاركة 
دولة ��شيوية من بينهم 7 دول عربية ، بد�أت �للجنة 
�لفنية باالحتاد �لدويل للعبة عملها بعملية تقييم 
و��شعة ملا حتقق من ميد�ليات بعد فوز �ير�ن باملركز 

�الأول يلها كوريا ثم �لكويت .
�لعربي  رئي�س �الحتاد  �لدكتور عادل فهيم  وك�شف 
باأن  �ل���دويل  �الحت���اد  لرئي�س  �لتنفيذي  و�مل�شاعد 
بطولة كاز�خ�شتان عد �أقوي �لبطوالت �ال�شيوية ، 
و�ن �لدول �لعربية �لتي �شاركت يف �لبطولة حققت 
�لكثري من �ملكا�شب خا�شة �لدول �لتي حر�شت علي 
منحهم  وبالفعل   ، �لثاين  �ل�شف  بالعبي  �مل�شاركة 
يكون  و�شوف   ، عامليني  �بطال  مع  �الحتكاك  خربة 
لهم �شاأن يف �لقريب �لعاجل ، و�نه يعترب �مليد�لية 
�لو�عد  بطلها  ط��ري��ق  ع��ن  �الم����ار�ت  حققها  �ل��ت��ي 
خالد �لبلو�شي ويف �أول ظهور خارجي له فهو �جناز 
كبري ، ويوؤكد �ل�شيا�شة �حلكيمة �لتي �نتجها �الحتاد 
�ل�شرقي  حمد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  برئا�شة  �المار�تي 
ونائبه �ل�شيخ عبد �هلل بن حمد �ل�شرقي ، وما يقوم 
به من دور هام تخطيطي عبد �لكرمي حممد �شعيد 
�أن  �ل��ع��ام ل��الحت��اد �الم��ار�ت��ي ، م�شري� �يل  �الم���ني 
كبرية  ت�شهد طفرة  �شوف  �الم���ارت  دول��ة  �للعبه يف 

وهائلة يف �لقريب �لعاجل .
فيما �كد �ال�شباين رفائيل �شانتوجنا رئي�س �الحتاد 
�شديدة  ومناف�شات  قوية  �شاهد بطولة  باأن  �ل��دويل 
بني �البطال ، وح�شنا ما فعلته �للجنة �لعليا �ملنظمه 
للبطولة با�شتقد�مكم رئي�س جلنه �حلكام �لرئي�شية 
باالحتاد �لدويل وخم�س حكام من خارج قارة ��شيا ، 

وهو ما �عطي للبطولة قوة وم�شد�قية وقلل كثري� 
م��ن �الع��رت����ش��ات و�الح��ت��ج��اج��ات و�ل��ت��ي كانت تعد 
�شمة من �شمات �للعبة ، فلقد �شعر �جلميع باأن كل 
�لالعبني قد ح�شلو� علي حقهم كاملة ، ويكفي �أننا 
با�شتد�ع  �حلكام  قيام  �الوز�ن  بع�س  يف  ن�شاهد  كنا 
�لالعبني الأكرث من 6 مناظر�ت يف بع�س �الأوز�ن .

باأن  خليفة  �ل  ر��شد  بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ  �أك��د  فيما 
�الحتاد �ال�شيوي بد�أ يجني �لثمار �لتي بذرها منذ 
�الحتاد  رئا�شة  تويل  �أن  ومنذ  ما�شية  �شنو�ت  �رب��ع 
�ال���ش��ي��وي ح��ي��ث ح��ر���س ه��و وزم�����الءه ع��ل��ي �لقيام 
بنه�شة حقيقة للعبه وعلي �ر�س �لو�قع ومن خالل 
عمل جمموعة من �لدور�ت �لعلمية و�لفنية جلميع 
عنا�شر �للعبه من حكام ومدربني و�إد�ريني ، وهو ما 

ظهر جليا يف هذه �لبطولة .
موؤكد� باأن هناك عدد كبري من �لدول �لتي �شاركت 
ح���ر����س ب���اال����ش���رت�ك ب��ال�����ش��ف �ل���ث���اين ك��م��ا فعلت 
�لبحرين و�الإمار�ت و�لعر�ق و�شوريا و�ليمن وقطر 
فيما   ، �ل�شالم  عبد  كمال  �لعاملي  �لبطل  با�شتثناء 
�شاكت معظم �لدول باأبطال �ل�شف �الأول و�الأبطال 
�ير�ن وكوريا و�للذ�ن فاز� باملركزين  �لعامليني مثل 
�الأول و�لثاين ، و�ن �شارك �لكويت ببعثة كبرية من 

�لالعبني .
وقام �ل�شيخ عبد �هلل بتقدمي �لتهنئة للدول �لعربية 
و�أي�شا  �لبطولة  �جن��از� يف هذه  �بطالها  �لتي حقق 

�يل �لدول �ال�شيوية .
ك���م���ا ق����ام����ت �ل���ل���ج���ن���ة �ل���ف���ن���ي���ة ل����الحت����اد �ل�����دويل 

با�شتعر��س ما حققه �أبطال �لعرب يف هذه �لبطولة 
وبلغت �حل�شيلة 14 ميد�لية متنوعة يف م�شابقات 
�ل���رج���ال و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني و�الأ����ش���ات���ذة و�ل��ك��ال���ش��ي��ك من 
و�لكويت  �الم�����ار�ت  ن�شيب  م��ن  ذه��ب��ي��ات   5 بينهم 
�لبحرين  ر�شيد  و6 ف�شيات من   ، و�ل��ع��ر�ق  وقطر 
و�ل��ك��وي��ت وع��م��ان ، 3 ب��رون��زي��ات ك��ان��ت م��ن ن�شيب 

�لعر�ق و�لكويت و�لبحرين .
باأن  �ل��دويل  لالحتاد  �لفنية  �للجنة  تقرير  وك�شف 
نتائج م�شابقات �لرجال يف وزن 60 كجم فقد ح�شل 
فريوز �لعالوي )عمان ( مركز ر�بع ، علي ر��شي ) 

�لبحرين( �ملركز �خلام�س .
65 كجم خالد �لبلو�شي ) �الم���ار�ت ( ذه��ب ،  وزن 
علي هالل ) �لبحرين ( ف�شه ، �دي علي ) �لعر�ق ( 

خام�س ، جنم �لدين فتح �هلل ) عر�ق ( �شاد�س .
وزن 70 كجم عبد �لعزيز �شبكوه ) �لكويت ( خام�س 
 ( �مل�شري  ، حممد   8  ) �ليمن   ( �لر�شو�ن  ، حيدر 
�شوريا ( 9 ، حممد �ل�شماك ) �لكويت ( 10 ، وليد 
جمعه ) عمان ( 11، كاب جبار �حلمز�ن )�لعر�ق ( 

12 ، طالل �لعبدويل) �المارت (14 .
 ، ذه��ب   ) �لكويت   ( �شعيد  نا�شر  ك��دم   75 ويف وزن 
يعقوب  ع��رف��ات   ، ف�شة   ) عمان   ( �شليم  �ل  في�شل 
 ) �لبحرين   ( �شلطان  ب��در   ، ب��رون��ز   ) �لبحرين   (
7 ، حم��م��د �لعلي  �ل��ي��م��ن (  ، ���ش��ال��ح ع��ب��د �هلل )   4
)�المار�ت ( 9 ، منذر �لبو�شي ) عمان ( 10 ، مهدي 

ح�شن �لبطاط ) �لعر�ق ( 12 .
ف�شه   ) �لبحرين   ( ها�شم  �ل�شيد  كجم   80 وزن 

 ( �لبلو�شي  حبيب   ،  4  ) �لكويت   ( ر����ش��د  حممد   ،
عمان ( 5 ، �شالح �لرتكمان ) �لكويت ( 6 ، غزو�ن 
�ل�شلوي ، �لعر�ق ( 7 ، حممد �شمهار ) قطر ( 12.

وزن 85كجم م�شعل �ل�شمالن ) �لكويت ( 5 ، �حمد 
7 ، وليد عبد �جلبار )  جنم �حل�شيني ) �لكويت ( 
�لعر�ق ( 8 ، يو�شف �لكالف ) �لكويت ( 9 ، فا�شل 

مو�شى ) �لبحرين ( 11 .
ف�شة   ) �لكويت   ( �ل�شخ�س  ط���ارق  كجم   90 وزن 
���ش��ي��د جمعه)   ،  6  ) �ل��ك��وي��ت   ( �ل��ت��ب��ك��ي��ة  ي��و���ش��ف   ،
 10) ) بحرين  �لهادي ح�شني  ، عبد   8 �لبحرين( 
، عبا�س عبد �حل�شني ) �لعر�ق 11 ، و�شيم ح�شني ) 

�شوريا ( 12 ، �حمد عبد �لعزيز ) قطر( 13 .
 ، 100 ك��دم كمال عبد �ل�شالم ) قطر( ذه��ب  وزن 
�شليمان �لتكتيت ) �لكويت ( 5 ، كامل ح�شني حممد 
) �لبحرين ( 7 ، �شالح �لدين حممد ) �لعر�ق ( 9 

، و�نبار �حلماد ) قطر ( 10 .
وزن فوق 100 كجم عبد �لهادي �خلياط ) �لكويت 
( ذهب ، �شالح �لربيعه ) �لعر�ق ( برونز ، ر�ند فوؤ�د 

) �لبحرين ( 6 ، ح�شن �مل�شري ) �شوريا ( 7 .
�لكال�شيك كمال عبد �ل�شالم ) قطر( ف�شة ، يو�شف 
�لكالف ) �لكويت ( برونز ، عبد �لو�حد ع�شفور ) 

�لبحرين ( 4 ، فا�شل مو�شي ) �لبحرين ( 6 .
 ( ح�شني  ف��ا���ش��ل  �شنه  �ل50  ���ش��ن  ف���وق  �ال���ش��ات��ذة 
�لعر�ق ( ذهب ، �يو�ن خور�شيد ) �لعر�ق ( 5 ، غ�شان 

�لق�شيبي ) �لبحرين ( 8 .
�لنا�شئني 70 كجم �شعد �لعمر�ن ) �لكويت ( ف�شة ، 
عمان حم�شن ) �لبحرين ( 4 ، عارف كليب ) �ليمن 
( 5 ، حممد �كرب ) �لكويت ( 6 ، �حمد عبد �لعزيز 

) �لكويت (8 .

ق��ام رئي�س و�أع�����ش��اء �ل��ف��ري��ق �الأمل����اين �ل���ذي �شارك 
�ل�شر�عية  لل�شفن   23 �ل��ق��ف��ال  ���ش��ب��اق  يف  م���وؤخ���ر� 
�أق���ي���م ب��رع��اي��ة كرمية  60 ق��دم��ا و�ل�����ذي  �مل��ح��ل��ي��ة 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  من 
�ملخ�شرم  �لنوخذة  بتكرمي  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم 
ل��دع��م��ه وموقفه  ت���ق���دي���ر�  �ل���ط���اي���ر  ���ش��ع��ي��د  ع��ب��ي��د 
مل�شاركة   121 رق��م  �ل�شفينة  بتخ�شي�س  �جلميل 
مهمة  جن��اح  متطلبات  كل  وتوفري  �الأمل��اين  �لفريق 

�ل��ذي �شارك يف �حل��دث للمرة �الأوىل ومن  �لفريق 
�أو جت��ارب �شابقة يف �الإبحار على منت  دون خ��رب�ت 
�أمري  ليوتبولد  وز�ر  �الإمار�تية.  �لرت�ثية  �ملحامل 
�شعيد  �لنوخذة عبيد  �لفريق  قائد ونوخذة  بافاريا 
�أع�شاء  برفقة  بجمري�  �لعامر  جمل�شه  يف  �لطاير 
�إىل  عائدين  و�لتوجه  حقائبهم  ح��زم  قبل  �لفريق 
�ل�شكر  له  وجهو�  حيث  ميونيخ  يف  ر�أ�شهم  م�شقط 
�جل��زي��ل وق���ام �أم���ري ب��اف��اري��ا ب��اإه��د�ئ��ه ع��ل��م �لنادي 

�لبافاري تقدير ملا قدمه وذلك بح�شور عدد كبري 
بن  حممد  تقدمهم  �لبحرية  �لريا�شات  �أه��ل  م��ن 
ث���اين �ح���د م��وؤ���ش�����ش��ي �ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ب��ح��ري��ة و�شعيد 
حممد �شعيد �لطاير وحممد �شهيل �لعيايل ع�شو� 
جمل�س �إد�رة نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
و�لنوخذة �ل�شاب حميد حممد �شعيد �لطاير. وقال 
�أن  �ل��ف��ري��ق �الأمل����اين  ب��اف��اري��ا ق��ائ��د  �أم���ري  ليوتبولد 
�ملبادرة �لر�ئعة من �لنوخذة عبيد �شعيد �لطاير تنم 
عن مدي حب �أه��ل �الإم��ار�ت للبحر وم��دي �شعيهم 
�لز�خر  و�مل���وروث  للدولة  �لكبري  باملكون  للتعريف 
�لذي يتمتع به �أهل هذه �ملنطقة م�شريين �أنهم قد 
�شعدو� كثري� مبا وجدوه من دعم ومتابعة من قبل 
�الأمر  وه��ذ�  �ملنظمة  و�للجنة  �لنادي  يف  �مل�شوؤولني 
و�مل�شاركة  جم��دد�  �لعودة  يف  نفكر  يجعلنا  �شك  بال 
�ل�شباقات  �أو حتى   24 �لقفال  �آخ��ري يف �شباق  مرة 
�لبحرية �الخري ويف خمتلف �لفئات من �جل �إثر�ء 

جتربتنا وخو�س حتد جديد.
وق��ام �لفريق �الأمل��اين خ��الل �ل��زي��ارة بالتعرف على 
�ل��ك��ث��ري م��ن �الأم����ور �ملتعلقة ب��ح��ي��اة �أه���ل �الإم����ار�ت 
و�رتباطهم �لعميق مع �لبحر �لذي �شكل �ملالذ �الآمن 
و�طلعو�  �ملا�شي  يف  الأهلنا  �ل��وف��ري  �ل���رزق  وم�شدر 
�لعي�س حيث  لقمة  بحثا عن  �لعظيم  كفاحهم  على 
وكيفية  �لغو�س  حكايات  لهم  �لنو�خذة  كبار  �شرد 
�حل�شول على �للوؤلوؤ يف ظروف قا�شية و�شعبة و�شط 
�الأجو�ء �حلارة و�لبحر �ملتقلب وعملية )فلق( �ملحار 
ال�شتخر�جه. و�لتقط �أع�شاء �لفريق �الأملاين �لز�ئر 
�ل�شور �لتذكارية مع �لنوخذة �ملخ�شرم عبيد �شعيد 
�ل�����ش��والت و�جل����والت يف �شباقات  �ل��ط��اي��ر ���ش��اح��ب 
�ملحمل  �لكبرية مع  �الجن��از�ت  �أثبتها  و�لتي  �لبحر 
رقم 4 �لقفاي بطل �شباق �لقفال 19 عام 2009 
وكذلك �لقارب فار�س 47 بطل �شباق �لقفال 2 عام 
1992 كما حر�شو� على توثيق �حلدث يف �مل�شاركة 

باأخذ �شورة تذكارية على منت �ل�شفينة رقم 121 
و�لتي �أقلتهم يف تلك �لرحلة �لتاريخية من جزيرة 
م�شافة  قاطعني  دب��ي  �شو�طئ  وحتى  بونعري  �شري 
�ل�شباق و�لتي و�شلت �إىل �أكرث من 51 ميال بحريا. 
�جلدير بالذكر �أن �لفريق �الأملاين يعترب �أول فريق 
عام  تاأ�شي�شه  منذ  �لقفال  �شباق  يف  ي�شارك  �أجنبي 
بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  بفكرة �شائبة من   1991
وقد  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 

جنح �لفريق ورغم عدم متتعه باخلربة �لكافية يف 
هذه �ل�شباقات من �حتالل �ملركز �لتا�شع و�لثالثني 
يف �ل��رتت��ي��ب �ل���ع���ام ل��ل�����ش��ب��اق وه����ي �ل��ن��ت��ي��ج��ة �لتي 
�أده�شت �الأملان �أنف�شهم بعدما �أكدو� �أنهم مل يجدو� 
�أي��ة ف���و�رق يف �الآل���ة و�ل��ت��ي ت�شبه �إىل �حل��د �لكبري 
�لتي ما تز�ل  �الأوروبية  �لتقليدية  �ل�شفن و�ملر�كب 
حتافظ على هيئتها هناك حيث كان �أح�شن �أهد�فهم 

�حل�شول على �ملركز �خلم�شني يف �ل�شباق.

•• تغطية – املكتب االعالمي:

ي�شارك �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد �آل خليفة رئي�س 
�للجنة  رئي�س  و�لريا�شة  لل�شباب  �العلى  �ملجل�س 
�الوملبية �لبحرينية و�شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد �آل 
خليفة �لنائب �الول لرئي�س �ملجل�س �العلى لل�شباب 
�شباق  يف  �لقوى  الأل��ع��اب  �لبحريني  �الحت��اد  رئي�س 
�لرجل �حلديدي �لذي �شيقام يف �لعا�شمة �الملانية 

برلني.
كيلومرت،   113 لل�شباق  �الإج��م��ايل  �لطول  ويبلغ 
و���ش��ي�����ش��ه��د �ل�����ش��ب��اق م��ن��اف�����ش��ات ق���وي���ة ب���ني جميع 
�مل�شاركني ويتحتم على �ملت�شابقني يف �مل�شار �لطويل 
�ل�شباحة  وه��ي  �ملناف�شات،  من  �أن��و�ع  ثالثة  خو�س 
كيلومرت،   1.9 مل�����ش��اف��ة  �ل�����ش��ه��ري  ���ش��ي��ربي  ن��ه��ر  يف 
90 كيلومرت على منت �لدر�جات �لهو�ئية  وقطع 

.)3x7( و�جلري م�شافة 21.1 كيلومرت
�آل  وبهذه �ملنا�شبة �كد �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد 
�لرجل  مناف�شات  خلو�س  �ل��ت��ام  ��شتعد�ده  خليفة 
م�شاركة  و�شط  برلني  يف  �شتقام  و�ل��ت��ي  �حل��دي��دي 
ك��ب��رية م��ت��وق��ع��ة م��ن ق��ب��ل خم��ت��ل��ف �مل�����ش��ارك��ني من 
�ال�شتعد�د�ت  ب��د�أت  لقد  �شموه  وق��ال  �لعامل  ق��ار�ت 
عرب  �حل��دي��دي  �ل��رج��ل  �شباق  يف  للم�شاركة  مبكر� 
للو�شول  �ليومية  �لتدريبات  م��ن  �لعديد  خو�س 
�ىل �جلاهزية �لبدينة و�لفنية للم�شاركة يف �ل�شباق 
�لعاملي  �ل�شباق  يف  متميزة  نتائج  حتقيق  يف  �م��ال 

�لكبري �لذي �شيكون قويا من كافة �لنو�حي نظر� 
ل��ت��و�ج��د �ل��ع��دي��د م��ن �مل�����ش��ارك��ني �ل��ل��ذي��ن ميتلكون 

�شجال و�فر�ً يف مثل هذه �مل�شاركات .
�شموه  يخو�شه  �ل���ذي  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل��ربن��ام��ج  وع���ن 
خ���الل �ل���ف���رتة �حل��ال��ي��ة ����ش��ت��ع��د�د� ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�لرجل �حلديدي ��شار �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد 
�خو�شه  �ل���ذي  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل��ربن��ام��ج  �ن  خليفة  �آل 
العتباره  نظر�  �لتحمل  ق��وة  ظاهرة  يعتمد  حاليا 
�شباقاً قا�شياً يتطلب ��شتعد�د�ً بدنيا وذهنياً خمتلفا 
عن �ل�شباقات �الخرى ويت�شمن �ال�شتعد�د �لبدين 

طويلة  �شاعات  ل  حتمُّ على  �جل�شم  لتدريب  �أ�شا�شاً 
�لذي  �ل�����ش��ب��اق  م��ع  تتنا�شب  و�ل��ت��ي  �ل��ت��دري��ب  م��ن 
وركوب  ل�شباحة   � ه��ي  م�����ش��اب��ق��ات  ث���الث  يت�شمن 
�ل��در�ج��ات و�جل���ري وه��ي �ل��ع��اب د�ئ��م��ا م��ا تتطلب 
جمهود� ��شافيا وقوة بدنية عالية و�لتي يجب �ن 
تكون حا�شرة خلو�س �ل�شباق و�ملناف�شة و�نهاءه يف 

�لوقت �ملحدد .
�آل خليفة �لذي  و��شار �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد 
�شيخو�س �ل�شباق بهمة عالية كانت جتربة �لرجل 
�لبحرين  يف  �قيمت  و�ل��ت��ي  �لرت�يثلون  �حل��دي��دي 

متميزة وممتعة للغاية نظر� لوجود طابع �لتحدي 
بدنية  قوة  يتطلب  �ل��ذي  �ل�شباق  و�ملناف�شة يف هذ� 
وهي  �ل�شباق  يف  �الول  �ملركز  حينها  حققت  عالية 
نتيجة �يجابية ومتميزة و�آمل ت�شجيل نتيجة طيبة 
�در�كنا  رغ��م  �ل��رج��ل �حل��دي��دي يف برلني  �شباق  يف 

بقوة �ملناف�شة يف �ل�شباق.
�لذي  خليفة  �آل  حمد  بن  نا�شر  �ل�شيخ  �شمو  وبني 
�حلديدي  �ل��رج��ل  �شباق  يف  �الوىل  للمرة  ي�شارك 
�جلديدة  �لوجهات  يف  �ل�شباقات  �أع�شق  �أن��ا  باأملانيا 
و�لتي تتطلب حتديا كبري�، خ�شو�شاً عندما ي�شارك 

فيها نخبة من �ملت�شابقني من خمتلف دول �لعامل 
�ىل  و�تطلع  �جل��دي��د  للتحدي  مت��ام��اً  م�شتعد  و�أن���ا 
�ل�شورة  و�ب��ر�ز  �ل�شباق  يف  �يجابية  نتيجة  حتقيق 
للريا�شة  �مل��ح��ب  �لبحريني  �ل�����ش��اب  ع��ن  �مل�����ش��رق��ة 
ب�شكل عام وريا�شة �لرجل �حلديدي �و �لرت�يثلون 

ب�شكل خا�س .
�آل خليفة  ب��ن ح��م��د  ن��ا���ش��ر  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  و�����ش���اف 
بد�أت  �لرت�يثلون  �و  �حل��دي��دي  �ل��رج��ل  ريا�شة  �ن 
�ل��ب��ح��ري��ن عرب  ت��اأخ��ذ طريقها يف �الن��ت�����ش��ار د�خ���ل 
�لتي حظيت  �ملتميزة  �ل�شباقات  �لعديد من  تنظيم 

من  �مل�����ش��ارك��ني  خمتلف  قبل  م��ن  ك��ب��رية  مب�شاركة 
�مل�شهد يوؤكد �همية �لرتويج  �لبحرين وهذ�  د�خل 
�ل�شباقات  يف  �ل��ب��ح��ري��ن  يف  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  لل�شباقات 
�الوروبية و�لتي �شت�شكل مكانا منا�شبا الإبر�ز قدر�ت 

�ملت�شابق �لبحريني يف هذه �مل�شابقات . 
تر�يثلون  �شباق  يف  �شاركا  ق��د  �شموهما  �أن  وي��ذك��ر 
�لذي �أقيم يف �لبحرين خالل �شهر �أبريل �ملا�شي يف 
�ملحافظة �جلنوبية يف �ل�شباحة و�لدر�جات و�جلري 
وحقق �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد �آل خليفة �ملركز 

�الأوىل على جمموعة �لبحرينني.

فهيم: ميد�لية �لإمار�ت �لأغلى من بني 14 ميد�لية متنوعة ح�شيلة �لعرب ببطولة �آ�شيا لبناء �لأج�شام بكاز�خ�شتان 

الذهب من ن�سيب االإمارات والكويت وقطر والعراق والف�سة للبحرين والكويت وعمان والرونز للبحرين والكويت والعراق 
�شانتوجنا : ما حققه �لعرب يعد �إجنازً� و�شط �ملناف�شات �ل�شر�شة و�لقوية 

عبد �هلل بن ر��شد �آل خليفة : �لبطولة ك�شفت عن مو�هب جديدة ونحن ن�شري يف �لطريق �ل�شحيح 

�أمري بافاريا �أهد�ه علم �لنادي

الفريق االأملاين ي�سكر النوخذة عبيد الطاير
ليوتبولد: �شعدنا بالهتمام ونتطلع لتكر�ر �لتجربة

يخو�شان تدريبات مكثفة

نا�سر وخالد بن حمد ي�ستعدان للم�ساركة يف �سباق الرجل احلديدي يف برلن



�سرطي بريطاين يح�سل على 
تعوي�س لتعرثه ببطانية اأثناء اخلدمة 

جنيهات   610 و  �أل��ف��اً   16 م��ق��د�ره  تعوي�س  على  بريطاين  �شرطي  ح�شل 
تعوي�شات  �آخ��رون  تلقى  فيما  �خلدمة،  �أثناء  ببطانية  لتعرثه  ��شرتلينية 
�لبولي�شية. وقالت �شحيفة ديلي مريور �م�س  لتعر�شهم لع�شات �لكالب 
�ملعلومات  ح��ري��ة  ق��ان��ون  مب��وج��ب  عنها  �لك�شف  مت  تفا�شيل  �إن  �ل��ث��الث��اء 
�ظهرت �أي�شاً �أن �ل�شرطة �لربيطانية دفعت تعوي�شات مالية �شخمة ل�شتة 
من رجالها ب�شبب تعر�شهم لع�شات كالبها �لبولي�شية، ومن بينهم و�حد 
�أن �إحدى  ��شرتلينياً. و��شافت  17826جنيهاً  ح�شل على تعوي�س مقد�ره 
جنيه  �أل���ف   450 م��ق��د�ره��ا  تعوي�شات  دف��ع��ت  �لربيطانية  �ل�شرطة  ق��وى 
��شرتليني �إىل رجالها وموظفيها �ملدنيني ب�شبب تعر�شهم حلو�دث غريبة 
16610جنيهات  على  ح�شل  �شرطي  بينهم  وم��ن  بالو�جب،  �لقيام  خ��الل 
��شرتلينية لتعرثه ببطانية خالل مطاردة جمرم. و��شارت �ل�شحيفة �إىل 
�أن �شرطياً ح�شل على تعوي�س مقد�ره 43 �ألف جنيه ��شرتليني ال�شابته 
بجروح يف �لظهر بعد �أن زلت قدمه على �شطح متجلد �أثناء �خلدمة، و�آخر 

على 8130 جنيهاً ��شرتلينياً ل�شقوطه فوق �أور�ق �آلة ن�شخ. 

 مينيان يطوفان اأدغال اأفريقيا على 
ظهر جملن من اجل املحبة وال�سلم 

و�شل �لرحاالن �ليمنيان �أحمد �لقا�شمي ومنري �لدهمي �أم�س �إىل �لعا�شمة 
�لتنز�نية د�ر �ل�شالم قادمني من �لعا�شمة �لكينية نريوبي �شمن رحلتهم 
يف �لقارة �ل�شمر�ء �لتي يقطعان خاللها ثمانية �آالف كيلو مرت�ت على ظهر 
جملني حتت �شعار �ملحبة و�ل�شالم. ونقلت �شحيفة �لثورة �ليمنية �لر�شمية 
تنز�نيا  كبريين يف  وترحيب  با�شتقبال  �إنهما حظيا  قولهما  �لرحالني  عن 
�ل�شفارة  وطاقم  �ليمني  �شفري  �حلنق  �أحمد  علي  ف�شل  �شعادة  �أق��ام  حيث 
لهما  ��شتقبال  حفل  �ل�شالم  د�ر  يف  �ليمنية  �جلالية  �أبناء  من  كبري  وع��دد 
و�أبدو� ��شتعد�دهم لتقدمي �لعون و�مل�شاعدة لهما. وقاال �إن �حلفل ح�شره 
ممثلو و�شائل �الإعالم �لتنز�ين ومر��شلو وكاالت �الأنباء �لعربية و�لدولية 
وت�شمن موؤمتر� �شحفيا حتدثا فيه عن رحلتهما و�ملخاطر �لتي تعر�شا لها 
وما �شادفهما من مفاجاآت وق�ش�س مثرية. من جانبه �أ�شاد �ل�شفري �ليمني 
لدى تنز�نيا بجهود �لرحالني �ليمنيني يف رحلتهم �لتي حتمل �شعار �ملحبة 
و�ل�شالم وهناأهما على هذ� �الإجناز �لذي �شيعزز روح �ملحبة و�لتعاون بني 

�شباب �ليمن �ملغرتبني و�ملتو�جدين يف خمتلف �ملناطق �الأفريقية .
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بيكهام مرعوب
 من علقات ابنته 

ديفيد  �ل���ربي���ط���اين  �ل��ن��ج��م  �أق������ّر 
بيكهام باأنه ي�شعر بقلق �شديد من 
ع��الق��ات �ب��ن��ت��ه �ل��ع��اط��ف��ي��ة عندما 
تكرب يف �ل�شن، ممازحاً باأنه يعتزم 
�حتجازها يف برج عاٍل جد�ً. ونقلت 
عن  �لربيطانية  �ل�شن  �شحيفة 
�أن  ب��ال��رغ��م م��ن  �إن���ه  بيكهام ق��ول��ه 
�شهر�ً  �ل�22  يتعدى  ال  �بنته  عمر 
ف���ه���و م����رع����وب م����ن ح��ق��ي��ق��ة �أن����ه 

�شيكون لها حبيب يف �مل�شتقبل.
�إقامة  ب�شاأن  ب��ه  ي�شعر  عما  و�شئل 
ممازحاً  ف����اأج����اب  ع���الق���ة،  �ب��ن��ت��ه 
لن  فهي  ذل��ك،  تفعل  لن  بالتاأكيد 
ت��خ��رج، ب��ل ���ش��ت��ك��ون يف �أع��ل��ى برج 
�ملتحركة  �ل��ر���ش��وم  �شخ�شية  مثل 
بعد  �شعرها  تطيل  �لتي  ر�بونزيل 
و�أقّر  �حتجازها يف برج عال ج��د�ً. 
بيكهام �أنه وزوجته �أكرث خوفاً على 
�بنتهما منه على �أبنائهما �لثالثة 
�أم��ر خمتلف  �بنة  �إن وج��ود  وق��ال 
�أحبها  �أنني  �أق�شد  ال  و�أن��ا  مت��ام��اً، 

�أكرث، ولكن �ل�شبيان م�شتقلون .

توقيف ل�س للمرة الـ77
ت�شّببت علبة �شوكوال بتوقيف ل�س �أمريكي ع�شريني �شبق 
و�عتقل بتهمة �ل�شرقة 77 مرة ونقلت �شحيفة �شيكاغو 
تريبيون �الأمريكية عن �ل�شرطة قولها �إن �أماري بوينز 
ريد  �أدي�����ش��ون  حمطة  يف  �ل�77  للمرة  �عتقل  �شنة(   22(
�أحد  م��ن  ���ش��وك��وال  علبة  �شرقة  على  �أق���دم  عندما  الي��ن 
�ملتاجر. و�أ�شارت �إىل �أن قيمة �ل�شوكوال �مل�شروقة 29.89 
ب���داًل م��ن دف��ع غ��ر�م��ة قيمتها  �أوق���ف بوينز  دوالر، وق��د 
30 �ألف دوالر.  و�أو�شحت �ل�شرطة  �أن �شرقة �ل�شوكوال 
�عتربت جرمية الأنها تنتهك �شروط �إطالق �شر�ح بوينز، 
�لذي �شبق وحكم عليه بال�شجن 3 �شنو�ت و�إمنا �أفرج عنه 
يف كانون �الأول دي�شمرب �ملا�شي بعد ق�شاء 18 �شهر�ً من 
�إ�شد�ر  بغية  �ملحكمة  �أم��ام  بوينز  و�شيمثل  عقوبته فقط 

حكم عليه.

معلم وتلميذه يرق�سون على اإيقاع احلروف 
ت�شاهدها  قد  تعليم  وطريقة  مدِرّ�س  �أغ��رب  فيديو  �أث��ار 
ر�أى  فالبع�س  يوتيوب  موقع  على  �جل��دل   ، حياتك  يف 
و�آخ��رون رف�شوها معتربين  �أنها طريقة مثلى للتعليم، 
موقع  على  و�شع  �ل��ذي  و�لفيديو   . للهرج  طريقة  �أنها 
�لو�قعة، لكنه ُيظهر  �إىل مكان ووقت  ُي�شر  ، مل  يوتيوب 
معلماً باملر�حل �الأوىل من �لتعليم �الأ�شا�شي، يدِرّ�س نطق 
�حلروف وحركاتها، �ل�شمة و�لفتحة و�لك�شرة، من خالل 

�لتطبيق على �أمثلة، وقر�ء�تها وتكر�ر �الأطفال للنطق.
لكن �ملعلم جلاأ �إىل طريقة تنغيم �حلركات مع �حلروف، 
ل  حتَوّ حتى  عليه،  بون  مدَرّ �الأطفال  �أن  يبدو  �أ�شلوب  يف 
�لف�شل �ملزدحم �إىل كور�س يغني نطق �حلروف بحركاتها 
يكاد يرق�س وهو  �ملعلم  �أن  و�الأغ���رب فهو  �الأط���رف  �أم��ا 

يتغَنّى مع �الأطفال باحلروف.

يت�سفح هاتفه فوق �سيارة م�سرعة
�أثار مقطع عرب موقع �ليوتيوب ل�شاب ملثم يت�شفح جهازه 
يف  �لرئي�شة  �ل��ط��رق  �إح���دى  يف  مركبة  �شري  �أث��ن��اء  �لهاتفي 
وكان  �مل�شاهدين.  م��ن  ع��دد  ��شتغر�ب  �ل��ري��ا���س،  �لعا�شمة 
�لت�شوير قد �أظهر �ل�شاب يجل�س فوق مقدمة �ملركبة �لتي 
ت�شري ب�شرعة 90 كم، وهي �أقل من �شرعة �لطريق؛ )طريق 
هاتفه  مت�شفحا  100كم(،  ب����  ���ش��رع��ت��ه  �مل���ح���ددة  خ��ري�����س 
ت���ارة ومقهقها ت���ارة �أخ���رى، رغ��م م���رور ع��دد م��ن �ملركبات 
تعجبهم  �أب����دو�  �ل�شباب  ي��ح��دث.  مب��ا  علمهم  دون  بجانبه 
عليه  ي��ت��ه��اف��ت��ون  ف���اأخ���ذو�  �ل�����ش��اب،  ل��ه��ذ�  م�شاهدتهم  ع��ن��د 
مب�شطلحات �شبابية مثل �لز�حف �أو هياط ، ومنهم من قال 
�إن هذ� عمل جمنون ال ميكن �أن يبدر من �شخ�س عاقل، �إال 
بع�س  من  �ملو�قف  ه��ذه  مثل  وتتكرر  بفر�غ.  ي�شعر  ك��ان  �إذ� 
�ل�شباب �ملتهور وغري �ملبايل بعو�قب مثل هذه �الأفعال، وقد 
تكون ظاهرة �لتفحيط حتتل �ملركز �الأول يف جنون �لبع�س، 
يقل خطورة عن ح�شور  �لفيديو ال  �ل�شاب يف  به  ق��ام  وم��ا 
�لبع�س مل�شاهدة مفحطني، وهم يقودون �شيار�تهم ب�شرعة 

جنونية قد تودي بحيات �شائقها و�ملتفرجني عليه.

عجوز يكت�سف اأنه امراأة
�كت�شف رجل يبلغ من �لعمر 66 عاماً �أنه يف �لو�قع �مر�أة، بعد زيارة للطبيب يف هونغ كونغ وذكرت �شحيفة �شاوث 
ت�شاينا مورنينغ بو�شت ، �أن رجاًل يف �ل�66 من �لعمر ق�شد �لطبيب بعد �أن �شعر بتورم يف بطنه، ليتبني الحقاً �أن 

�لورم هو كي�س على �ملبي�س و�أن �لرجل هو يف �لو�قع �مر�أة.
و�ت�شح �أن هذه �حلالة هي نتيجة مزيج نادر جد�ً من ��شطر�ب بني جينيني، �الأول هو متالزمة ترينري �لتي توؤدي 

�إىل فقد�ن �لن�شاء بع�س �مليز�ت �الأنثوية، من �شمنها �لقدرة على �حلمل على �لرغم �أنهن يبدين كاإناث.
ويف هذ� �ملر�س حتمل �ملر�أة كرومو�شوم �أك�س و�حد بدل �ثنني ولكن هذ� �ملري�س يعاين �أي�شاً من فرط تن�شج �لغدة 
�لكظرية ما عزز �لهرمونات �لذكورية وجعله يبدو على �أنه رجل وك�شف عن هذه �حلالة �أطباء يف م�شت�شفى كوونغ 

و�ه وم�شت�شفى �مللكة �إليزبيث ون�شرت يف دورية هونغ كونغ �لطبية.
وتعترب �حلالة نادرة جد�ً حيث مل يبّلغ �إال عن 6 حاالت م�شابهة يف �الأدبيات �لطبية، �كت�شفت كلها يف عمر �أبكر.

وقال �لربوفي�شور �إيلي�س هون كام-لون من �جلامعة �ل�شينية �إن �ملري�س هو يف �لو�قع �مر�أة عاجزة عن �حلمل، 
ولكنها تعاين من فرط تن�شج �لغدة �لكظرية ما �أعطاها مظهر رجل .

األربعاء   -  5   يونيو    2013 م    -    العـدد    10811
Wednesday    5    June     2013  -  Issue No   10811

رجل مبناعة كهربائية خارقة
لكن  ع���ادي،  �إن�����ش��ان  �أي  لقتل  تكفي  ب�شيطة  كهربائية  �شحنة 
�إذ  ع��ادي��ة،  غ��ري  ب��ق��درة حتمل  يتمتع  ناير  م��وه��ان  ر�ج  �لهندي 
ميكنه حتمل �شحنات قوية من �لكهرباء متر عرب ج�شده دون 
�أن تقتله �أو ت�شيبه باأي �أذى ج�شدي. �إليكرتو موهان كما يطلق 
عليه بعدما ��شتهر يف جميع �أنحاء �لعامل، لديه مالمح �ن�شان 
ت�شغيل خالط  �أو حتى  �إ�شعال م�شباح  على  ق��ادر  ولكنه  ع��ادي 
�لقاب�س علما  و�آخر يف  كهربائي مبجرد تو�شيل �شلك بج�شده 
�إىل  ت���وؤدي  بالقاب�س  �ملت�شلة  ل��الأ���ش��الك  �جل�شد  مالم�شة  �أن 
وفاة  وبالتايل  و�إيقافها  �لقلب  منها  �حليوية  �الأع�شاء  �إت��الف 
�ل�شخ�س. �كت�شف موهان قدرة حتمل ج�شمه للكهرباء عندما 
كان يف �شن �ل�شابعة، بعد حماولته �النتحار بو��شطة �شغط عال 
باأن �شيئا  �لكهرباء حزنا على وفاة و�لدته. ولكنه �نده�س  من 
مل يحدث و�أدرك �أن �هلل من عليه بقدر�ت حتمل عالية. ومنذ 
بقدر�ته �خلارقة على حتمل  �لعامل  ذلك �حل��ني، وهو يفاجئ 
ما ي�شل �إىل 10 �أمبري من �لتيار �لكهربائي دون �أن يتعر�س 
ملقابلة  �لهند  �إىل  �نتقل  �شحايف  ه��و  �شميث  د�ن��ي��ال  ل��ل��ح��رق. 
و�كت�شف  عد�د،  با�شتخد�م  للكهرباء  مقاومته  و�خترب  موهان، 
�أكرث  م��ر�ت   10 بن�شبة  �لكهرباء  لتحمل  بقابلية  يتمتع  �أن��ه 
�ل�شحنات  م��رت  كلما  تلمعان  عينيه  و�أن  �ل��ع��ادي،  �الن�شان  من 
�لكهربائية عرب ج�شده وت�شيبه بالعمى �ملوؤقت، وميكنه حتمل 
�شخ�س  �أي  وتعر�س  �لكهربائي،  �لفرن  لت�شخني  تكفي  �شحنة 
�آخر ملثل هذه �لكمية من �لطاقة ملجرد جزء من �لثانية تعر�شه 

للموت �ملحتوم.

يغت�سب امراأة يف مقرة 
�غت�شب رجل بريطاين يف �ل�شابعة و�لع�شرين من �لعمر �مر�أة 

يف مقربة ببلدة غرين�شتيد يف مقاطعة �شا�شك�س �لغربية.
وقالت هيئة �الإذ�عة �لربيطانية بي بي �شي �م�س �إن �ل�شحية 
يف �لع�شرينات من �لعمر وتعّر�شت لالغت�شاب يف مقربة ماونت 
�ل�شرطة �لربيطانية �عتقلت، تايرون كار،  �أن  نودي. و�أ�شافت 
ووجهت �شده تهم �الغت�شاب وحيازة �شالح هجومي، يف �إ�شارة 
حمكمة  �أم���ام  ك��ار  و�شيمثل  كحولية.  م�����ش��روب��ات  زج��اج��ة  �إىل 

�ل�شلح يف بلدة كر�ويل بوقت الحق .

وجبة ك�سك�س تف�سد عر�سًا 
حتول حفل زفاف ليلة �الأحد يف مدينة �خلنيفرة بو�شط �ملغرب 
�إىل مكان الإ�شعاف �ل�شيوف بعدما �أ�شيب �أكرث من 50 �شخ�شا 
بت�شمم غذ�ئي ب�شبب وجبة ك�شك�س فا�شدة نقلو� نتيجة لتناولها 
فاإن  �لر�شمية  �ملغربية  �الأنباء  وكالة  وبح�شب   . �مل�شت�شفى  �إىل 
تناولهم  نتيجة  غذ�ئي،  ت�شمم  �شحايا  كانو�  �شخ�شاً   55 نحو 
لطبق ك�شك�س قدم خالل حفل �لزفاف �إذ مت �إخ�شاع عينة من 
عن  �ملغربية  �لر�شمية  �لوكالة  ونقلت  للتحاليل  �لوجبة  ه��ذه 
�ىل  بالت�شمم  �مل�شابني  نقل  مت  �إن��ه  �مل�شت�شفى  يف  طبي  م�شدر 
م�شت�شفى باملنطقة، حيث �أم�شى من ثالثة من �مل�شابني بحالة 
�لت�شمم �لليلة فيه. ومل يعرف ما �إذ� كان �لعرو�شان من �شمن 

�لذين �أ�شيبو� بالت�شمم ونقلو� �ىل �مل�شت�شفى �أم ال.
�ملمثلة و�ملغنية كارمن �لكرت� خالل ح�شورها �لعر�س �الأول للفيلم �لكوميدي )هذه هي �لنهاية(، يف م�شرح ريجن�شي بلو�س �جنلي�س. )يو بي �آي(

حممد الفايد 
يقا�سي بول اأنكا 

رفع رجل �الأعمال �مل�شري حممد 
ق�������ش���ائ���ي���ة �شد  �ل����ف����اي����د دع�������وى 
�أ����ش���ط���ورة �ل��غ��ن��اء �الأم���ريك���ي بول 
�شمعته  بت�شويه  فيها  يتهمه  �أن��ك��ا 
ي�������ش���ور من  �ل����ت����ي  يف م����ذك����ر�ت����ه 
خاللها �بنه دودي ، �لذي تويف يف 
حادث �شري مع �الأمرية ديانا، باأنه 
�شخ�س �أ�شاء �لت�شّرف ب�شكل د�ئم 
�لفو�شى  ت��ن��ظ��ي��ف  ل���و�ل���ده  ت���ارك���اً 

�لتي يخلفها.
وح�شل موقع تي �إم زي على �أور�ق 
�لدعوى �لتي يقول فيها �لفايد �إن 
كتاب  يف  �لفايد  دودي  ي�شور  �أنكا 
وجمرم  ن�شاء  زي��ر  ب��اأن��ه   ، طريقي 
�أن  وي��ت��ع��اط��ى �مل���خ���در�ت ، ز�ع���م���اً 
و�ل��ده تدخل م��ر�ر�ً حلمايته حتى 
�أنه عر�س على �ملغني �شخ�شياً مااًل 

لي�شكت عن قر�س �أعطاه البنه.
�الأمريكية  �إن �جلمارك  �أنكا  وقال 
كانت  دوالر  �أل����ف   150 ����ش���ادرت 
خائفاً  وك��ان  �لفايد  دودي  ب��ح��وزة 
باالأمر فطلب  و�ل��ده  يعلم  �أن  من 
م��ن��ه �إق��ر����ش��ه �مل��ب��ل��غ �ل���ذي �شّدده 
و�لده يف �لنهاية خوفاً من �أن يتم 

يك�شف م�شاكل �بنه.
�أ�شاء  �أن���ك���ا  �أن  �ل���دع���وى  يف  وي����رد 
�لفايد  �أن  ز�ع��م��اً  �بنه  ع��ن  �ل��ك��الم 
لو�س  �إىل  �لتوّجه  من  منعه  �الأب 
�أجن���ل�������س الأن������ه ك�����ان خ����ارج����اً عن 
�ل�����ش��ي��ط��رة. ل��ك��ن �أن��ك��ا �أك����د �أن����ه ال 
و�ثق  وه���و  �ل���دع���وى،  م��ن  يخ�شى 
�شيء  ك���ل  ل���دي���ه الأن  م���ا  ك���ل  م���ن 

�شحيح ومدعوم باالأدلة.

�ستينغ ي�ستعد 
الألبوم جديد 

�شتينغ،  �ل��ربي��ط��اين  �ملغني  ي�شتعد 
الإ����ش���د�ر �أل��ب��وم ك��ام��ل م��ن �الأغ���اين 
�جلديدة يف �خلريف �ملقبل، �شيكون 

�الأول له منذ عام 2003.
تاميز(  )نيويورك  �شحيفة  وذك��رت 
�ل�شفينة  �جل��دي��د  �شتينغ  �أل��ب��وم  �أن 
�أيلول-�شبتمرب  �شي�شدر يف  �الأخرية 
�إطار  يف  كتبها  �أغ���ان  ي�شم  �أن  على 
م�شرحية تتناول ن�شاط بناء �ل�شفن 
�أن  �ملتوقع  وم��ن  �إن��ك��ل��رت�.  �شمال  يف 
�الأخرية  �ل�شفينة  م�شرحية  تنطلق 
ويعمل   2014 ع�����ام  ب���������رودو�ي  يف 
�شتينغ على �مل�شرحية منذ 3 �شنو�ت 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �ل��ع��دي��د م��ن �لنجوم 
�شتينغ  وك���ان  ليجيند  ج��ون  بينهم، 
ي�شم  �ل���ب���وم���اً   2010 ع����ام  �أط���ل���ق 
مو�شيقى �شيمفونية لبع�س �أغانيه.

فا�شيلي  �لرو�شية،  بينز�  مدينة  مقاطعة  حاكم  �أ�شدر 
ب��وت�����ش��ك��اري��وف، ت��وج��ي��ه��ات الأع�����ش��اء ح��ك��وم��ت��ه �ملحلية 
منط  باتباع  لل�شكان  مثال  خ��ري  يكونو�  ب��اأن  تطالبهم 
�لبدناء  باإقالة  مهدد�ً  �أوز�ن��ه��م،  وتخفيف  �شحي  حياة 

منهم، يف حال ف�شلو� بذلك.
بوت�شكاريوف،  عن  �لرو�شي  نيوز(  )بينز�  موقع  ونقل 
�القليمي،  �ل�شحة  ل��وزي��ر  م�شددة  توجيهات  يف  ق��ول��ه 
���ش��رتي��وت�����ش��ك��وف، خ���الل �ج��ت��م��اع تنفيذي  ف���الدمي���ري 
 16 �أكلفك مبهمة تخفيف وزنك  �الإقليمية  للحكومة 

كيلوغر�ماً خالل ن�شف عام.
لوزير  �ملقبولة  غري  �ل�شمنة  �ىل  بوت�شكاريوف  و�أ���ش��ار 
�أرغاتكني، ونائب  �لغابات و�ل�شيد و�لطبيعة، نيكوالي 
رئي�س �للجنة �لريا�شية باالقليم، فالدميري جوكوف، 

وقال لهما بحزم �أمنحكما مدة �شهرين.
و�أ�شاف من ال ي�شتطيع منكم �لتو�شل �إىل و�شع بدين 

مقبول وتخفيف وزنه، فلين�شرف من �حلكومة!.
�أنى ل�شخ�س �أن ي�شغل من�شباً يف جلنة  وتابع م�شتنكر�ً 

ريا�شية وهو �شمني بهذ� �ل�شكل؟.
على  �حل��ك��وم��ي��ني  �مل�����ش��وؤول��ني  م���ن  �أي  ي��ع��رت���س  ومل 

توجيهات بوت�شكاريوف.
�أع�شاء  مظهر  لتح�شني  �مل��ح��اول��ة  ه���ذه  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
بوت�شكاريوف  بها  يقوم  �لتي  �الأوىل  لي�شت  �حلكومة 
�لتقدم  �حلكوميني  �مل�شوؤولني  من  وطلب  �شبق  �ل��ذي 
�لعام  �شيف  يف  �لبدنية  �لرتبية  ملعايري  دوري  لفح�س 

�لفائت.
�ملدن  حكام   ،2011 �لعام  يف  بوت�شكاريوف،  ن�شح  كما 
�خلا�شة  �ل�شيار�ت  من  باالنتقال  �الإقليم  يف  و�ملناطق 
على  �طالعهم  ت�شهيل  بهدف  �ل��ن��اري��ة  �ل��در�ج��ات  �ىل 

�أحو�ل �ملر�فق �لعامة يف جوالتهم.
كما �أمر بحرمان �مل�شوؤولني �حلكوميني يف �الإقليم من 
جهاز  ميلك  من  كل  باإقالة  ووع��د  �ملحمولة،  �لهو�تف 
�إ�شافة  كومبيوتر وال يتو��شل مع �جلهات �الإعالمية، 
�إىل توجهه �إىل �مل�شوؤولني �ملحليني بهدف �قناع �لن�شاء 

�شخ�شياً ب�شرورة �إجناب عدد �أكرب من �الأطفال.

حاكم مقاطعة رو�سية يهدد باإقالة امل�سوؤولن 

انتحار جنمة بوليوود جياه خان 
عرث على جثة جنمة بوليوود، �ملمثلة �لهندية، جياه خان، د�خل منزلها 

يف مومباي حيث يبدو �أنها �أقدمت على �شنق نف�شها.
�شنق نف�شها  �أقدمت على  �أن خان،  �إنديا(  �أوف  وذك��رت �شحيفة )تاميز 

باالإحباط  ت�شعر  كانت  �إنها  منها  مقرب  م�شدر  عن  ونقلت  �الأح��د،  ليل 
منذ فرتة من �لوقت مل�شاكل �شخ�شية ولكنها كانت تاأمل �لعودة �إىل �لتمثيل 

قريباًً .
مع  ع��ادت  بريطانيا  يف  ن�شاأت  و�لتي  �شنة   25 �لعمر  من  �لبالغة  خ��ان  وكانت 

و�لدتها �إىل مومباي قبل ب�شع �شنو�ت.
و�شتخ�شع جثة �ملمثلة �إىل �لت�شريح للتحقق من �أ�شباب �لوفاة، فيما مل يتم 

�لعثور على ر�شالة �نتحار.
يذكر �أن خان �نطلقت يف بوليوود من خالل فيلم ني�شباد �إىل جانب �ملمثل 

�أميتاب با�شان.


