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تعيني اأف�ضل العب اإماراتي لهذا العام 
�ضفرياً لبطولة كاأ�ص العامل حتت 17 �ضنة 

عربي ودويل

متاحف ال�ضارقة ت�ضارك العائلة 
االإماراتية فرحة منا�ضبة حق الليلة 

الفجر الريا�ضي

اخبار االمارات

ح�ضن روحاين: التغيري.. 
واالإمكان ال�ّضعب..!

   

و�ضع معايري موحدة لقيا�س جاهزية 
اجلهات للتحول الكامل نحو احلكومة الذكية

•• دبي-وام: 

�أطلقها �صاحب  �عتمدت جلنة تفعيل مبادرة �حلكومة �لذكية �لتي 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
للحكومة  �لعامة  �ل�صيا�صة   .. �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�حلكومية  للجهات  متكامال  �إر���ص��ادي��ا  دليال  تت�صمن  �لتي  �لذكية 
موحدة  ملعايري  �لذكية..�إ�صافة  �حلكومة  نحو  �لتحول  لبدء  كافة 
�لتي  �خل��دم��ات  ج��ودة  لتعزيز  تهدف  �لذكية  �حلكومية  للخدمات 
جلنة  و�أ���ص��ادت  �مل��ح��م��ول.  �لهاتف  ع��ر  �حلكومية  �جل��ه��ات  تقدمها 
تفعيل مبادرة �حلكومة �لذكية خالل �جتماعها �لثاين �لذي عقد يف 
وز�رة �صوؤون جمل�س �لوزر�ء يف دبي �م�س..مب�صتوى �لتجاوب �لذي 
�أبدته �جلهات �حلكومية �خلدمية مع �ملبادرة ما ي�صهم باإعادة �صياغة 
منظومة �لعمل �حلكومي يف �لدولة يف �صعيها �حلثيث لتحقيق روؤية 

�المار�ت 2021.                                                )�لتفا�صيل �س9(

اخرتاعان اإماراتيان جديدان يف جمال الأجهزة الذكية 
•• ابوظبي-وام:

عامليني  �خ��ر�ع��ني  �لويبو  �لفكرية  للملكية  �لعاملية  �ملنظمة  ن�صرت 
جديدين لدولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف جمال �لهو�تف �لذكية 
و�لكمبيوتر�ت �للوحية لي�صبح ما متتلكه �لدولة يف هذ� �ملجال �أربعة 
�خر�عات عاملية وهي �لوحيدة عربيا يف هذ� �ملجال. فبعد �خر�عيهما 
�الأول��ني يف جمال تقنية طي كمبيوتر�ت لوحية متعددة �الأج��ز�ء �إىل 
هاتف ذكي فاإن فريق �ملخرعني �ملكون من �الإمار�تية عيده �ملحريبي 
�ل�صركات  �أن تطوير  ر�أو�  وزوجها و�صفي �ل�صديفات وفرح ق�صاب قد 

�لعاملية لكمبيوتر�ت لوحية مرنة.              )�لتفا�صيل �س2(

رو�سيا تتعهد مبنع �إقامة منطقة حظر جوي 

ع�ضرات القتلى للنظام بتفجريين يف دم�ضق ومعارك باإدلب 

وزير ا�ضرائيلي: ال�ضفة ا�ضرائيلية ول دولة فل�ضطينية!!

قي ق�سّية رفعها حزب ند�ء تون�س:

قانون العزل ال�ضيا�ضي يف رحاب الق�ضاء..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

جتاوز  جديد�  منعرجا  تون�س  يف  �ل�صيا�صي  �لعزل  قانون  ق�صّية  دخلت 
ف�صاء �ملو�قف �ل�صيا�صية  مبا �نها �صتدخل رحاب �لق�صاء �لوطني ورمبا 

�لدويل غد�.
فقد قرر عدد من حمامي رئي�س حزب ند�ء تون�س �لباجي قائد �ل�صب�صي 
�أم�س �الثنني رفع ق�صية  لدى �ملحكمة �الإد�رية الإيقاف مترير م�صروع  

قانون �لعزل �ل�صيا�صي على �جلل�صة �لعامة يف �ملجل�س �لتاأ�صي�صي.
يذكر �أّن حزب ند�ء تون�س هو �حلزب �لذي تر�صحه جميع ��صتطالعات 

�لر�أي �الأخرية بالفوز يف �النتخابات �لرئا�صية و�لت�صريعية �لقادمة.
�لرتيبية  �الأع���م���ال  يف  �ل�صب�صي  �ل��ق��اي��د  �ل��ب��اج��ي  حم��ام��و  �صيطعن  و 
و�الإجر�ئية و�لتنظيمية للجان �ل�صت يف �ملجل�س �لتاأ�صي�صي باعتبار �نه 
لي�س من مهام جلنة �لت�صريع �لعام �لبت يف هذ� �لقانون �لذي هو من 
 67 م�صموالت جلنة �حلريات وهو ما يعتره �ملحامون خرقا للف�صل 

للنظام �لد�خلي للمجل�س. 
وكان �لباجي �لقايد �ل�صب�صي قد �عتر يف ت�صريحات �إعالمية  �أّن نو�ب 
حركة �لنه�صة يريدون فر�س هذ� �لقانون عليه ويريدون متريره من 
�أجله الأنه مناف�صهم ويز�حمهم.وقد �أثار م�صروع قانون �لعزل �ل�صيا�صي 

جدال و��صعا.                                                           )�لتفا�صيل �س13(

•• القد�ص املحتلة-ا.ف.ب:

�ع��ت��ر وزي���ر �الق��ت�����ص��اد �ال���ص��ر�ئ��ي��ل��ي نفتايل بينيت 
دولة فل�صطينية و�صلت �ىل  �قامة  �ن فكرة  �الثنني 
�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صارعت  فيما  م�صدود  طريق 

�ىل مطالبة ��صر�ئيل بتو�صيحات.
وقال بينيت يف موؤمتر عقده جمل�س ي�صع �ال�صتيطاين 
يف ت�صريحات نقلتها �الذ�عة �لعامة فكرة �ن�صاء دولة 
فل�صطينية على �ر�س ��صر�ئيل �لتاريخية و�صلت �ىل 
طريق م�صدود م�صتخدما �ال�صم �ال�صتيطاين للدولة 

�لعرية �لذي يت�صمن �ل�صفة �لغربية.
��صر�ئيل  ت���اري���خ  �ب����د� يف  ه��ن��ال��ك  ي��ك��ن  و�����ص���اف مل 
جماعة كثرية من �لنا�س ��صاعت �لكثري من �لطاقة 

على �مر ال فائدة منه.
�ليهودي  �لبيت  ح��زب  يتزعم  �ل���ذي  بينيت  و�ع��ت��ر 
عدم  ه��ي  �ال�صا�صية  �مل�صكلة  ب��ان  �مل��ت��ط��رف  �ل��ق��وم��ي 
ملكية  ب���ان  بب�صاطة  �ال���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل��ق��ي��ادة  �ع����الن 

�ل�صفة �لغربية تعود �ىل �صعب ��صر�ئيل.
�لتاريخية  ��صر�ئيل  بالن�صبة الر���س  �م��ر  �ه��م  وق��ال 
هنالك  يكن  مل  و�ك��م��ل  فالبناء.  فالبناء  �لبناء  ه��و 
�بد� دولة فل�صطينية هنا ونحن ل�صنا حمتلون، هذه 

بالدنا.

�لرئا�صة  ب���ا����ص���م  �ل���ن���اط���ق  ط���ال���ب  ن���اح���ي���ت���ه،  وم�����ن 
�حلكومة  �الث���ن���ني  ردي���ن���ة  �ب���و  ن��ب��ي��ل  �لفل�صطينية 
�ال�صر�ئيلية بتو�صيح موقفها من ت�صريحات بينيت.
�لفل�صطينية  �الن��ب��اء  لوكال���ة  ردين�����ة  �ب���و  وق�����������ال 
وزير  ع��ن  ���ص��ادرة  خطي���رة  ت�صريحات  )وف���ا(ه���ذه 
تو��ص����ل  �لتي  �ال�ص����ر�ئيلية  �الح��ت��الل  حكوم��ة  يف  
عمليات �لتو�صع و�ال�صتيطان و�ملماطلة و�لتهرب من 
�صروط الي  �ىل فر�س  ��صاف���ة  �لتز�مات  �أية  تنفيذ 

مفاو�صات.
وبح�صب �بو ردينة فان هذه �لت�صريحات لي�صت فقط 
�لتي  �وباما  ب��ار�ك  �المريكي  �لرئي�س  الد�رة  ر�صالة 
و�منا  �ل�صالم  عملية  الحياء  متو��صلة  جهود�  تبذل 
�ملبذولة  �جلهود  لكل  و��صحا  ورف�صا  حتديا  ت�صكل 

�لتي حتاول �نقاذ ما ميكن �نقاذه.
ي�صع  جمل�س  �ل�ص����ابق  يف  تر��س  �ل��ذي  بينيت  وك�����رر 
كانون  يف  �لكني�صت  يف  ع�صو�  و�نتخب  �ال�صتيطاين 

�لثاين يناير �ملا�صي معار�صته حلل �لدولتني.
نائب وزير  بعد ت�صريحات  بينيت  وتاأتي ت�صريحات 
�لليكود بزعامة  �لع�صو يف حزب  د�ن��ون  �لدفاع د�ين 
ن��ت��ان��ي��اه��و، ن��ف��ى فيها �ن ت��ك��ون �حل��ك��وم��ة ج��دي��ة يف 
يف�صي  �لفل�صطينيني  مع  �صالم  �تفاق  �ىل  �لتو�صل 

�ىل قيام دولة فل�صطينية.

عن  �لبحث  لعمليات  �الإن��رن��ت 
�ملدر�صة،  �أن��ق��ا���س  حت��ت  ن��اج��ني 
يف  ت�صبب  �لق�صف  �أن  �لعلم  م��ع 
�أ�صر�ر مادية يف �ملباين �ملجاورة. 
و���ص��ن �ل��ط��ري�ن �حل��رب��ي كذلك 
غ�����ارة ج���وي���ة �أخ������رى ع��ل��ى خان 

هذ�  ملثل  تعد  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
�الجر�ء.

وز�رة  ب���ا����ص���م  �مل���ت���ح���دث  وق�������ال 
�لك�صندر  �ل��رو���ص��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة 
ر�أينا  لوكا�صيفيت�س لل�صحافيني 
م����ع من������وذج ل��ي��ب��ي��ا ك���ي���ف ميكن 

طومان يف ريف حلب.
�ملتحدث  �ع����ل����ن  م���و����ص���ك���و  ويف 
�م�س  �لرو�صية  �خلارجية  با�صم 
باقامة  ت�����ص��م��ح  ل���ن  م��و���ص��ك��و  �ن 
�صوريا  فوق  جوي  حظر  منطقة 
��صارت �ىل �ن  �ثر تقارير  وذلك 

•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ت��ل ع�����ص��ر�ت م���ن �أف������ر�د قو�ت 
�ل����ن����ظ����ام يف �����ص����وري����ا �م���������س يف 
�لعا�صمة  ب���ق���ل���ب  ت���ف���ج���ريي���ن 
وقت  ح��ل��ب، يف  ري��ف  ويف  دم�صق 
لقو�ت  �جلوية  �لغار�ت  ��صتمرت 
يف  �لو�قعة  �الأحياء  على  �لنظام 
جنوب �لعا�صمة، و�صط ��صتمر�ر 
م���ع���ارك �ل���ك���ر و�ل���ف���ر يف �إدل����ب 

وريف دم�صق. 
�أك�����ر من  �إن  ن��ا���ص��ط��ون  وق�����ال 
قتلو�  �لنظام  عنا�صر  من   50
منطقة  يف  ����ص���ي���ارة  ت��ف��ج��ري  يف 
�أن  دون  بريف حلب  �لدويرينية 

تت�صح باقي �لتفا�صيل.
�نفجار  ه���ز  �أن  ب��ع��د  ذل����ك  ج����اء 
�ملا�صية  ق���ب���ل  �ل���ل���ي���ل���ة  مم���اث���ل 
�لع�صكري  �مل����زة  م��ط��ار  منطقة 
للعا�صمة  �لغربية  �مل�صارف  على 

�صوريا.
وق���ال �مل��ر���ص��د �ل�����ص��وري حلقوق 
�صيارة  �إن  لندن  ومقره  �الإن�صان 
ع���ن���د حاجز  �ن���ف���ج���رت  م��ل��غ��م��ة 

قرب �ملطار مما �أدى �إىل �صقوط 
قو�ت  من  وجريحا  قتيال   20
�لنظام. و�أظهرت لقطات فيديو 
�للهب  �أل�صنة  ن�صطاء  �لتقطها 

تت�صاعد من �ملنطقة.
�الإخبارية  تلفزيون  قناة  وقالت 
�لتي تديرها �لدولة �إن �النفجار 
ال�صتهد�ف  حم���اول���ة  ع���ن  جن���م 
م��ط��ار �مل���زة �ل��ع�����ص��ك��ري، يف حني 
قال ن�صطاء �إن �لقو�ت �لنظامية 
قطعت �لطرق �ملوؤدية �إىل �ملطار 

بعد �النفجار.
ت���و�����ص���ل���ت  �الأث��������ن��������اء  ه��������ذه  يف 
حلب  ريف  على  �جلوية  �لغار�ت 
قنبلة  �إح���د�ه���ا  و����ص��ت��خ��دم��ت يف 
فر�غية، يف حني ��صتهدف هجوم 

�آخر حافلة للركاب.
وقالت م�صادر �صحفية �إن طائرة 
تابعة للنظام �ألقت قنبلة فر�غية 
ع��ل��ى م��در���ص��ة ت����وؤوي ن��ازح��ني يف 
�أدى  ب��ري��ف حلب مم��ا  ع��زة  د�رة 
�أكر  �إىل مقتل �صخ�صني وجرح 

من 20.
وب�����ث �ل���ن���ا����ص���ط���ون �����ص����ور� على 

وكيف  �ملنطقة  ه��ذه  مثل  فر�س 
ت��ط��ب��ق م��ث��ل ه���ذه �ل����ق����ر�ر�ت. ال 
نريد تكر�ر� لهذ� �المر يف �لنز�ع 
ن�صمح  ل��ن  �ننا  �عتقد  �ل�����ص��وري. 

مبدئيا مبثل هذ� �ل�صيناريو.
�لرو�صي  �خلارجية  وزي��ر  و�علن 
����ص���ريغ���ي الف�������روف �ل�����ص��ب��ت �ن 
ف��ر���س م��ث��ل ه���ذه �مل��ن��ط��ق��ة فوق 

�صوريا �صيكون غري م�صروع.
رو�صيا  ك��ان��ت  �ذ�  م��ا  يو�صح  ومل 
�صتعرقل �ي قر�ر بهذ� �ملعنى يف 

جمل�س �المن �لدويل.
من جانبه قال �لرئي�س �ل�صوري 
م���ق���اب���ل���ة مع  ب�������ص���ار �ال�����ص����د يف 
�صحيفة �أملانية �ن �أوروبا �صتدفع 
لقو�ت  �أ�صلحة  �صلمت  �ذ�  �لثمن 

�ملعار�صة يف �صوريا.
و������ص����اف يف م��ق��ت��ط��ف��ات وزع���ت 
م�صبقا من �ملقابلة �لتي تن�صرها 
�جلماينه  فر�نكفورتر  �صحيفة 
ت�صايتوجن �ليوم �لثالثاء �ذ� �صلم 
ف�صي�صبح  �أ���ص��ل��ح��ة  �الوروب���ي���ون 
�رهابيا  الوروب���ا  �خللفي  �لفناء 

و�صتدفع �أوروبا ثمن ذلك.

معار�صون للحكومة �لركية يفر�صون �الأر�س و�صط �أنقرة  )� ف ب(

عن�صر�ن من �جلي�س �حلر يطلقان �صاروخا باجتاه �لقو�ت �لنظامية يف مدينة دير �لزور  )رويرز(

•• انقرة-وكاالت:

توعدت �حلكومة �لركية �الثنني 
�ل�صرطة  مل�صاعدة  �جلي�س  بن�صر 
�مل�صتمرة  �لتظاهر�ت  وق��ف  على 
�صد  ��صابيع  ث��الث��ة  ح���و�ىل  منذ 
عنيفة  ��صتباكات  عقب  �حلكومة 
بني �ل�صرطة و�ملتظاهرين خالل 
�ليومني �ملا�صيني و�لتي �دت �ىل 

زيادة �لتوتر.
�حلكومة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ول�������ّوح 
�م�س،  �أري����ن����ج  ب��ول��ن��ت  �ل����رك����ي، 
ملو�جهة  �جل���ي�������س  ب���ا����ص���ت���خ���د�م 

�ملظاهر�ت �ملناه�صة للحكومة.
�إع��الم تركية، عن  ونقلت و�صائل 
تلفزيونية،  مبقابلة  قوله  �أرينج، 
�ملظاهرة  وق��ف  ه��و  "�ملطلوب  �إن 
للقانون..  خم��ال��ف��ة  ك���ان���ت  �إذ� 
تكف،  مل  و�إن  ����ص���رط���ة  ت����وج����د 
يوجد �لدرك، و�إن مل يكف يوجد 
�ل�صلطات  �مل�صلحة.. هذه  �لقو�ت 

موجودة مبوجب �لقو�نني".
وقال �أرينج، �عتقد �أن �ملظاهر�ت 
�نتهت  20 يوماً  ب��د�أت قبل  �لتي 
ب�صكل تام، حمذر�ً من �أن �ل�صرطة 

�صتقمع �ملظاهر�ت �ملتبقية.
�ل���د�خ���ل���ي���ة، معمر  وك�����ان وزي�����ر 
�إن���ه مل يطلب من  ق���ال  غ��ول��ري، 
�جل��ي�����س �ل��ت��دخ��ل خ����الل �الأي����ام 

عمالية  نقابات  دع��ت  ذل��ك،  و�إىل 
�إليها  �مل��ن��ت��م��ني  ع���دة ي�����ص��ل ع���دد 
�إىل  �صخ�س  م��ل��ي��ون  ح���و�يل  �إىل 
تنفيذ ��صر�ب ليوم و�حد �الثنني 
�ل�صرطة  ع��ن��ف  ع��ل��ى  �ح��ت��ج��اج��اً 

جتاه �ملتظاهرين.
�لركي  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  وك�����ان 
رج���ب ط��ي��ب �أردوغ������ان ق��د ح�صد 
منا�صريه  م��ن  �الآالف  ع�����ص��ر�ت 
�أنقرة  يف  و�الأح����د  �ل�صبت  ي��وم��ّي 
�عترت  خ��ط��وة  يف  و����ص��ط��ن��ب��ول 
مو�جهة  يف  ل��ل��ق��وة  ����ص��ت��ع��ر����ص��اً 

تظاهر�ت �ملعار�صة.
ويف تطور جديد �علن دبلوما�صي 
�لقائم  �ن  ب��ر���س  لفر�ن�س  ت��رك��ي 
ب������االع������م������ال �ل������ري������ط������اين مت 
وز�رة  �ىل  �الث���ن���ني  �����ص���ت���دع���اوؤه 
لتو�صيح  �ل���رك���ي���ة  �خل���ارج���ي���ة 
م���ز�ع���م ن��ق��ل��ت��ه��ا �ل�����ص��ح��اف��ة عن 
م�صوؤوليها  على  جت�ص�س  عمليات 
�لع�صرين  جمموعة  قمة  خ��الل 
و�و�صح   .2009 �ل��ع��ام  لندن  يف 
��صتدعاء  مت  �ن���ه  �ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي 
غياب  يف  ب�����االع�����م�����ال  �ل����ق����ائ����م 
�ل�صفري وقد �عربت له �ل�صلطات 
ح��ي��ال هذه  قلقها  ع��ن  �ل��رك��ي��ة 
تنتظر  تركيا  �ن  �ملز�عم، م�صيفا 
من  ومر�صية  ر�صمية  تو�صيحات 

جانب �حلكومة �لريطانية.

��ستدعت �لقائم باالأعمال �لربيطاين ال�ستي�ساح �لتج�س�س على م�سوؤوليها 

تركيا تّلوح بن�ضر اجلي�س لوقف املظاهرات

�ملا�صية.
ميد�ن  �إىل  �صباحاً  �لهدوء  وع��اد 
ليلة  ب��ع��د  ����ص��ط��ن��ب��ول  يف  تق�صيم 
نقابات  دعت  فيما  توتر�ً،  �صهدت 
�حتجاجاً  �الإ���ص��ر�ب  �ىل  عمالية 
ع����ل����ى ع����ن����ف �ل���������ص����رط����ة جت����اه 

�ملتظاهرين.
و�أعيد فتح حمطة قطار �الأنفاق 
يف تق�صيم و�صمح للم�صاة بالدخول 

غري �أن �ل�صيار�ت ال تز�ل ممنوعة 
من �ملرور.

وكانت �ل�صرطة �لركية �قتحمت 
تق�صيم،  مب���ي���د�ن  غ��ي��زي  م��ت��ن��زه 
�ملحتجون  ف���ي���ه  ي���ق���ي���م  �ل��������ذي 
ليل  ����ص��ط��ن��ب��ول  �ع��ت�����ص��ام��ه��م يف 
خر�طيم  و����ص��ت��خ��دم��ت  �ل�����ص��ب��ت، 
للدموع  �مل�����ص��ي��ل  و�ل����غ����از  �مل����ي����اه 
�لتي  �خل��ي��م  �إز�ل�����ة  �إىل  وع��م��دت 

ن�صبت فيه، فيما عملت �جلر�فات 
على �قتالع �لعو�ئق �لتي و�صعها 

�ملحتجون.
�ملتقطعة  �مل��و�ج��ه��ات  و����ص��ت��م��رت 
بني  �الأول،  �أم���������س  ي�����وم  ط������و�ل 
فيما  و�مل����ح����ت����ج����ني  �ل���������ص����رط����ة 
حا�صرت �ل�صرطة ميد�ن تق�صيم 
بعد  �لعودة  من  �ملتظاهرين  ملنع 

�أن دعو� �ىل �لتجمع .

مر�ضي  تعيني  على  احتجاجات 
الخوان من  جددًا  حمافظني 

•• القاهرة-االأنا�صول:

�مل�صرية  �مل���ح���اف���ظ���ات  ����ص���ه���دت 
ينتمون  حمافظون  توالها  �لتي 
لالإخو�ن �مل�صلمني يف �إطار حركة 
تغيري�ت �صدرت �أم�س مظاهر�ت 
�ح��ت��ج��اج �م�����س �الث��ن��ني �صدهم، 
فيه  �����ص����درت  �ل������ذي  �ل����وق����ت  يف 
ع��ن ع���دد م��ن ه����وؤالء �ملحافظني 
ت�صريحات �أكدو�  فيها على �أنهم 
�صيخلعون عباءة �النتماء �حلزبي 
�أجل  م��ن  و�صيعلمون  و�ل�صيا�صي 

�صالح �ملو�طنني.
�ليمني  �جل��دد  �ملحافظون  و�أدى 
�لرئي�س  �أم���ام  �م�����س  �لد�صتورية 
م���ر����ص���ي ب��ق�����ص��ر �الحت������ادي������ة يف 
�لقاهرة. و�صملت  �لتغيري�ت 17 
حمافظا من �إجمايل 27، بينهم 
6 من �لع�صكريني و7 من �أع�صاء 
�لتي  �مل�صلمني،  �الإخ���و�ن  جماعة 

ينتمي لها �لرئي�س مر�صي.
)�لتفا�صيل �س13(

الأزمة ال�ضورية تت�ضدر جدول 
الثماين جمموعة  قمة  اأعمال  

•• لوخ ايرن - االأنا�صول:

�أعمال  �الث��ن��ني،  �م�س   ، �نطلقت 
39 م��ن ق��م��ة جمموعة  �ل����دورة 
ت�صت�صيفها  �ل����ت����ي  �ل����ث����م����اين 
�يرن  ل��وخ  منتجع  يف  بريطانيا، 
مب�صاركة  �ل�����ص��م��ال��ي��ة،  ب��اأي��رل��ن��د� 
وكند�  �مل���ت���ح���دة  �ل����والي����ات  دول 
و�ليابان و�يطاليا ورو�صيا و�ملانيا 

وفرن�صا و�لدولة �مل�صيفة.
�الأزمة  تت�صدر  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�ل�������ص���وري���ة ج������دول �أع���م���ال���ه���ا يف 
جانب  �إىل  �الوىل  ج��ل�����ص��ات��ه��ا 
�ل��ع��امل��ي، بينما  �أزم����ة �الق��ت�����ص��اد 
جل�صات  يف  �مل�����ص��ارك��ون  �صيتناول 
مكافحة  م����و�����ص����وع����ات  �ل�����غ�����د 
و�ل�صر�ئب،  و�لتطرف،  �الإره��اب 
�ل�صلطات  وك����ان����ت  و�ل����ت����ج����ارة. 
تد�بري�  �تخذت  قد  �لريطانية 
�أم��ن��ي��ة م�����ص��ددة ����ص��ت��ع��د�د� لتلك 
�لقمة �لتي تنعقد يف منتجع لوخ 

�يرن باأيرلند� �ل�صمالية.

�أهال بكم يف 
موقع جريدة 

�لفجر 
�الإلكرتوين 

�جلديد

مواقــيت ال�سالة
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امل����رزوق����ي ل���ن ي��رت���ض��ح 
ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم��ة..!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

لرئا�صة  �ل��ر���ص��م��ي  �ل���ن���اط���ق  ق����ال 
عدنان  �ل��ت��ون�����ص��ي��ة  �جل���م���ه���وري���ة 
تون�س  �صبكة  على  ح��و�ر  من�صر يف 
�لرئي�س  �إن  �أن(  �أن  �الإخبارية )تي 
�ملرزوقي  �ملن�صف  �ملوؤقت  �لتون�صي 
�لقادمة  لالنتخابات  ير�صح  ل��ن 
�لن�صخة  �ملوجودة يف  بال�صالحيات 
�لثالثة من �لد�صتور. و�أكد من�صر 
�أن �لرئا�صة لديها حتفظ يف م�صاألة 
يف  �جل��م��ه��وري��ة  رئي�س  �صالحيات 
�لد�صتور الأنها جاءت خمالفة ملا مت 

�التفاق عليه يف �حلو�ر �لوطني.
�الأح������ك������ام  �أن  م���ن�������ص���ر  و�������ص������رح 
للد�صتور  جتميد  ه��ي  �الن��ت��ق��ال��ي��ة 
�ملحكمة  م����و�����ص����وع  يف  وخ����ا�����ص����ة 
تخوف  �إىل  م�����ص��ري�  �ل��د���ص��ت��وري��ة، 
�أن يكون  رئ��ا���ص��ة �جل��م��ه��وري��ة م��ن 

هذ� �لد�صتور مدخال لال�صتبد�د.
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موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان لاأعمال اخلريية والإن�ضانية اأنهت ا�ضتقبال طلبات احلج يف اإمارة الفجرية
ر�أ�س �خليمة وي�صتمر يومني  �إم��ارة  �لت�صجيل ل�صكان  �صيبد�أ يوم غد 
يف م�صجد �ل�صيخ ز�يد يف ر�أ�س �خليمة .. و�صكان �إمارة دبي و�ل�صارقة 
24 من يونيو �جلاري يف  23 و  وعجمان و�أم �لقيوين خالل يومي 
م�صجد �ل�صيخ ز�يد يف عجمان و�صكان مدينة �لعني يومي 25 و26 
منطقة  يف  ز�ي���د  ب��ن  �صلطان  �ل�صيخ  م�صجد  يف  �جل���اري  يونيو  م��ن 
�حلج  فري�صة  �أد�ء  يف  �لر�غبني  طلبات  تلقي  �صيبد�أ  كما   . �لب�صرة 
30 يونيو �لقادم يف مركز مت يف مدينة  ل�صكان �ملنطقة �لغربية يوم 
�ليوم �الأول من  ز�يد يف �ملنطقة �لغربية و�صكان مدينة �ملرفاأ خالل 
�صهر يوليو �لقادم يف مركز مت يف �ملرفاأ و�صكان مدينة غياثي خالل 
 . �لقادم يف مركز مت يف مدينة غياثي  يوليو  �صهر  �لثاين من  �ليوم 
�أما �صكان �إمارة �أبوظبي و�صو�حيها ف�صيتم �لت�صجيل يف مقر �ملوؤ�ص�صة 

خالل �ليومني �لثالث و�لر�بع من �صهر يوليو �لقادم. 

�آل نهيان لالأعمال �خلريية و�الإن�صانية وجه بت�صهيل �الإجر�ء�ت كافة 
�ملتعلقة باحلجاج �لذين يحجون على نفقة �ملوؤ�ص�صة و�لذين تنطبق 
عليهم �ل�صروط �لالزمة .. م�صري� �إىل �أن �ملوؤ�ص�صة ن�صقت مع �لهيئة 
ذ�ت  كافة  �لر�صمية  و�جلهات  و�الأوق���اف  �الإ�صالمية  لل�صوؤون  �لعامة 
للدولة.  �لر�صيدة  �لقيادة  تطلعات  وف��ق  �لرنامج  لتنفيذ  �لعالقة 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذ�  تاأتي  �للفتة  ه��ذه  �أن  و�أك��د 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�لفريق �أول �صمو 
�ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
للقو�ت �مل�صلحة ومتابعة �صمو �ل�صيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
نهيان لالأعمال �خلريية  �آل  �صلطان  بن  ز�يد  �أمناء موؤ�ص�صة  جمل�س 
�أن �ملوؤ�ص�صة ت�صري على نهج �ملغفور  �إىل  و�الإن�صانية. و�أ�صار �لظاهري 
له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه  يف �إيفاد �لر�غبني 

ودعا  تكاليفها  دف��ع  على  قدرتهم  ع��دم  ظل  يف  �حل��ج  منا�صك  بتاأدية 
�صاحبها  ح�صنات  ميز�ن  يف  �ل�صالح  �لعمل  ه��ذ�  يكون  �أن  تعاىل  �هلل 
�آل نهيان. من  باين نه�صة �لبالد �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان 
�ملقدمة لهم حيث كان  بالتنظيم و�لت�صهيالت  �ملو�طنون  �أ�صاد  جهته 
يف ��صتقبالهم عدد من �ملتطوعني و�ملتطوعات خلدمة كبار �ل�صن يف 
ملء �الإ�صتمار�ت �خلا�صة برنامج �حلج .. موجهني �ل�صكر و�لتقدير 
�حل�صور  تكبدهم  وع��دم  �إقامتهم  الأماكن  ح�صورها  على  للموؤ�ص�صة 
ملقر �ملوؤ�ص�صة يف �أبوظبي. و�أعربو� عن �صكرهم ل�صمو �ل�صيخ نهيان بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ص�صة ز�يد بن �صلطان �آل نهيان 
لالأعمال �خلريية و�الإن�صانية على توجيهات �صموه بتذليل �لعقبات 
للحجاج �ملو�طنني. وتو��صل �ملوؤ�ص�صة خالل �الأيام �ملقبلة تلقي طلبات 
�ملو�طنني �لر�غبني يف �أد�ء �لفري�صة من خمتلف �إمار�ت �لدولة حيث 

•• دبا الفجرية-وام:

�أنهت موؤ�ص�صة ز�يد بن �صلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�الإن�صانية 
للعام  �حل��ج  فري�صة  �أد�ء  يف  �لر�غبني  �ملو�طنني  طلبات  تلقي  �م�س 
�جلاري يف �إمارة �لفجرية وذلك �صمن برناجمها الإيفاد 600 مو�طن 
من د�خل �لدولة الأد�ء �لفري�صة. و��صتقبلت جلنة �حلج يف �ملوؤ�ص�صة 
53 عائلة مو�طنة من �إمارة �لفجرية و�ملنطقة �ل�صرقية خالل �ليوم 
�الأول و�لثاين للت�صجيل الأد�ء فري�صة �حلج وذلك يف م�صجد �ل�صيخ 
ز�يد يف مدينة دبا �لفجرية حيث خ�ص�صت �ملوؤ�ص�صة �صمن مو�زنتها 
�ل�صنوية لهذ� �لغر�س حو�يل 15 مليون درهم للمو�طنني من د�خل 
�لدولة. وقال �أحمد �صبيب �لظاهري مديرعام �ملوؤ�ص�صة �أن �صمو �ل�صيخ 
نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ص�صة ز�يد بن �صلطان 

اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالب�ضر توقع مذكرة تفاهم مع دائرة الهجرة واجلن�ضية الأ�ضرتالية

وفد من الإحتاد الأوروبي يطلع على برامج جمعية الإمارات حلقوق الإن�ضان

اخرتاعان اإماراتيان جديدان يف جمال الأجهزة الذكية 

الهال الحمر توقع اإتفاقية تعاون يف املجال الإن�ضاين

القيادة العامة ل�ضرطة اأبوظبي تكرم جمعية الظفرة التعاونيةموؤ�ض�ضة زايد للرعاية الن�ضانية تبحث �ضبل توفريالوظائف لذوي العاقة

•• ابوظبي-وام:

�لويبو �خر�عني عامليني جديدين  �لعاملية للملكية �لفكرية  ن�صرت �ملنظمة 
و�لكمبيوتر�ت  �لذكية  �لهو�تف  جم��ال  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  لدولة 
�للوحية لي�صبح ما متتلكه �لدولة يف هذ� �ملجال �أربعة �خر�عات عاملية وهي 
�لوحيدة عربيا يف هذ� �ملجال. فبعد �خر�عيهما �الأولني يف جمال تقنية طي 
كمبيوتر�ت لوحية متعددة �الأجز�ء �إىل هاتف ذكي فاإن فريق �ملخرعني �ملكون 
من �الإمار�تية عيده �ملحريبي وزوجها و�صفي �ل�صديفات وفرح ق�صاب قد ر�أو� 
�أن تطوير �ل�صركات �لعاملية لكمبيوتر�ت لوحية مرنة مكونة من قطعة و�حدة 
تطوى على بع�صها يدويا باليد بحاجة لتقنية �آلية ت�صاعد يف طيها وفتحها 
�أوتوماتيكيا. وقال رئي�س فريق �ملخرعني و�صفي �ل�صديفات �أنه بعد فح�س 
�لتابعة  �لدولية  و�لفح�س  �لبحث  �صلطات  قبل  م��ن  �الأرب��ع��ة  �خر�عاتهم 
55 مطلبا  �لبالغ عددها  �لتطوير  �أن جميع مطالب جزئيات  تبني  للويبو 
�إجازتها جميعا من ناحية �لتطبيق �ل�صناعي  يف �خر�عاتهم �الأرب��ع قد مت 

�ملجال يف �خر�عات  �الأخ��رى يف هذ�  �لتقنيات  وتفوقها على كل  و�الأ�صبقية 
�ملخرعة  �أ�صافت  بدورها  و�صبوتوير.  وتو�صيبا  جي  و�أل  �صام�صوجن  �صركات 
بتطوير  �ملخت�صة  و�لوحيدة  �لكرى  �ل�صركات  �أن  �ملحريبي  عيده  �لعاملية 
�لدولية  �لفح�س  تقارير  على  وبناء  وت�صويقها  الإنتاجها  �الأولية  مناذجهم 
�لوطنية  �لت�صجيل  �لدخول يف مرحلة  عليهم  ��صرطت  قد  �جل��ودة  �لعالية 
وكوريا  �الأوروب����ي  و�الإحت����اد  و�ل��ي��اب��ان  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  �ل�صني  مكاتب  يف 
�جلنوبية وبينت �أنه بعد �إجازة �خر�عاتهم على �مل�صتوى �لدويل فمن �ل�صهل 
�حل�صول على ب��ر�ء�آت �خر�ع وطنية من �ملكاتب �ملذكورة �إال �أن �لعقبة هي 
�أنهم بحاجة لتقدمي 20 طلبا 4 طلبات ل� 5 دول لتلك �ملكاتب بتكلفة حو�يل 
�أكر من  �لكرى  لل�صركات  �لويبو/ال جتيز  �أن  �إىل  2 مليون درهم م�صرية 
طلب �خر�ع دويل و�حد من كل �أربعة يف �ملعدل بينما �أجازت لنا �خر�عاتنا 
�الأربعة كاملة يف هذ� �ملجال. يذكر �أن �لويبو قد ن�صرت لدولة �الإمار�ت هذ� 
40 باملائة منها �صتة لفريق �ملحريبي و�ل�صديفات  15 �خر�عا دوليا  �لعام 

�لذي ميتلك 30 �خر�عا عامليا م�صجال منها 24 من�صورة. 

•• اأبوظبي-وام:

وقعت هيئة �لهالل �الأحمر و�صركة �لو�صيطة �الإمار�ت خلدمات �لتموين 
�ل�صركة مبوجبها  تقدم  �الإن�صاين  �ملجال  تعاون يف  �إتفاقية  �الول  �أم�س 
عينية  ترعات  �صكل  على  للهيئة  �للوج�صتي  و�لدعم  �لتموين  خدمات 
مبا يعادل قيمتها 500 �ألف درهم �صنويا. ووقع �التفاقية مبقر �لهالل 
�الأحمر يف �أبوظبي من جانب �لهيئة حممد يو�صف حممد �لفهيم نائب 
�الأمني �لعام للخدمات �مل�صاندة فيما وقعها من جنب �لو�صيطة �الإمار�ت 
ر�ئد توما يغنم �لرئي�س �لتنفيذي بح�صور ر��صد مبارك �ملن�صوري نائب 
�الأمني �لعام لل�صوؤون �ملحلية يف �لهالل �الأحمر وعدد من �مل�صوؤولني يف 

�صركة �لو�صيطة . 
�مل�صاريع �الإن�صانية  �لو�صيطة �الإمار�ت بدعم  ومبوجب �التفاقية تلتزم 
رفاهية  لتعزيز  �ملحتاجني  �لرعاية �الجتماعية ودعم  للهيئة يف جمال 
�ملجتمعات �ملحلية د�خل �لدولة وخارجها �إىل جانب �إن�صاء مر�كز خا�صة 
من  ع��دد  يف  �جل���ودة  عالية  فنية  مبو��صفات  �لعينية  �لترعات  جلمع 
�ملناطق بالدولة وتقدمي �لدعم �لفني مل�صاريع �لهيئة ب�صكل عام وو�صع 
�آلية عمل جيدة ومنا�صبة مل�صروع حفظ �لنعمة  �لتابع للهالل �الأحمر 
بناء على خرة �ل�صركة يف هذ� �ملجال .. �إ�صافة �إىل تطوير �مل�صروع من 
�لغذ�ئية  �لوجبات  وجتهيز  �ملطابخ  �إد�رة  منها  �ملحاور  من  عدد  خالل 
�مل�صتهدفة خا�صة يف �ملجمعات �لعمالية مع  �لفئات  و�آلية توزيعها على 
�لوجبات  �لنعمة على كيفية جتهيز  �لعاملني يف م�صروع حفظ  تدريب 

�ل�صحة  ���ص��روط  وت��وف��ري  الإع��د�ده��ا  �الأ�صا�صية  و�مل�صتلزمات  �لغذ�ئية 
�لو�صيطة  �صركة  مب��ب��ادرة  �لفهيم  حممد  ورح���ب   . �لعامة  و�ل�صالمة 
بامل�صوؤولية  �ل�����ص��رك��ة  �ه��ت��م��ام  ع��ل��ى  م��وؤ���ص��ر� مهما  و�ع��ت��ره��ا  �الإم�����ار�ت 
�الجتماعية و�صعيها لالرتقاء مبجاالت �لتعاون يف هذ� �جلانب �حليوي 
موؤكد� �أن �التفاقية تفتح �آفاقا �أرحب للتن�صيق و�لتعاون بني �جلانبني 
وتعزيز �ل�صر�كة يف و�حدة من �أهم جماالت �لعمل �الإن�صاين و�لتنموي 
لتعزيز قدرة �ل�صر�ئح �ل�صعيفة على مو�جهة ظروف �حلياة �ل�صعبة . 
وذكر �أن هذه �خلطوة من �صاأنها �أن ت�صيف بعد� جديد� ونقلة نوعية يف 
بالن�صبة  �لذي ال غنى عنه  �للوج�صتي  و�لدعم  و�لتموين  �لنقل  جمال 

للهالل �الأحمر .. 
�التفاقية  ن�صو�س  ترجمة  يف  و�صعا  تدخر  لن  �لهيئة  �أن  على  م�صدد� 
من   . �لنبيلة  وغاياتها  �أهد�فها  وحتقيق  �لو�قع  �أر���س  على  وتطبيقها 
تتطلع  �ل�صركة  �ن  �الإم���ار�ت  للو�صيطة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ق��ال  جانبه 
للمزيد من �لتعاون و�ل�صر�كة مع �لهالل �الأحمر �إميانا بالدور �لكبري 
�الإن�صاين حمليا وخارجيا  �لعمل  �لهيئة يف جم��االت  به  �ل��ذي ت�صطلع 
�لر�هن  �لوقت  �أول��وي��ة يف  �ل�صر�كات ميثل  �لنوع من  ه��ذ�  �أن  .. موؤكد� 
ويعتر �الأهم الأنه يرتبط باالإن�صان وتلبية �إحتياجاته �ل�صرورية خا�صة 
فيما يتعلق بالغذ�ء . وقال �إن �ل�صمعة �لتي �كت�صبتها �لهيئة عامليا حدت 
خالل  من  معها  �لتعاون  ع��رى  لتوثيق  �لو�صيطة  �أم��ر  على  بالقائمني 
توقيع هذه �التفاقية وتنفيذ م�صاريع م�صركة تعر عن وحدة �لهدف 

وجت�صد نبل �ملقا�صد �لتي ي�صعى �إليها �جلانبان . 

•• املنطقة الغربية-وام:

�الن�صانية  للرعاية  ز�يد  عقدت وحدة توظيف ذوي �الحتياجات مبوؤ�ص�صة 
�جتماعا تن�صيقيا �صم عدد� من �جلهات �حلكومية للوقوف على متطلبات 
ذوي �الحتياجات �خلا�صة يف �ملنطقة �لغربية من �لوظائف بناء على تعليمات 
�الحتياجات  وذوي  �الإن�صانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  ملوؤ�ص�صة  �لعام  �الأم��ني 
�ملعي�صية  ومتطلباته  �حتياجاتهم  ملعرفة  �الإعاقة  ذوي  فئات  مع  للتو��صل 
�ملنا�صبة وتوفري �لوظائف �ملنا�صبة لهم. وقال عادل جمعة �حلو�صني مدير 
بع�س  توفري  �الجتماع  �لهدف من  �ن  باملوؤ�ص�صة  باالإنابة  �لتوظيف  وحدة 
�لوظائف لذوي �الإعاقة يف �ملنطقة �لغربية بعد در��صة �أو�صاعهم �ل�صحية 
و�لطبية الفتا �ىل �ن وحدة �لتوظيف تلقت �قر�ح لعقد �جتماع للوقوف 

على �ر�ء ومقرحات ذوي �العاقة يف �لغربية و�لتن�صيق مع �ل�صركاء ب�صان 
توفري �لوظائف �ملنا�صبة حلالتهم �ل�صحية و�لطبية. و�كد �حلو�صني على 
�صرعة رفع متطلبات �حتياجات ذوي �الإعاقة �ىل جهات �الخت�صا�س لتوفري 
�لوظائف �ملنا�صبة بعد �ال�صتماع �ىل مقرحات ونوعية �لوظائف و�الأماكن 
�ل�صنتني  خالل  ��صتطاعت  �لتوظيف  وح��دة  �ن  �ىل  م�صري�  تنا�صبهم  �لتي 
�ملا�صيتني توظيف 140 من ذوي �الإعاقة يف عدد من �جلهات �حلكومية 
الفتا �ىل �ن بع�س من ذوي �الإعاقة يحملون �ل�صهادة �جلامعية وتعر�صو� 
لالإعاقة وهم على ر��س عملهم. ح�صر �الجتماع عبد�لعزيز �ملن�صوري نائب 
�ملدير �ملكتب �الإقليمي للتعليم يف �ملنطقة �لغربية و�صامل �حمد �ملزروعي 
ممثل مل�صت�صفيات �ملنطقة �لغربية و رمي �ملزروعي مدير مركز مدينة ز�يد 

لالحتياجات �خلا�صة وممثلون لعدد من �جلهات �حلكومية .

•• الفجر – املنطقة الغربية:

ل�صرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ك��رم��ت 
ج��م��ع��ي��ة �ل��ظ��ف��رة �ل��ت��ع��اون��ي��ة على 
�ملتميزة  وم�����ص��اه��م��ات��ه��ا  ج��ه��وده��ا 
وتعاونها �لفعال و�ملثمر �لذي كان 
ل��ه �الث��ر �لطيب ف��ى دع��م �و��صر 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  ب����ني  �ل�������ص���ر�ك���ة 
ل�صرطة �بو ظبي وجمعية �لظفرة 
�ل�صكر  ���ص��ه��ادة  وت�صلم  �ل��ت��ع��اون��ي��ة 
فا�صل  ���ص��ي��ف حم��م��د  و�ل��ت��ق��دي��ر 
�لتنفيذي جلمعية  �ملدير  �لهاملي 

�لظفرة �لتعاونية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لدولية  �جل���ه���ود  دع����م  �إط������ار  يف 
بالب�صر  �الإجت����ار  ظ��اه��رة  ملكافحة 
�ملجتمع  على  تهديد�ً  ت�صكل  �لتي 
�للجنة  وق���ع���ت  ب���اأ����ص���ره،  �ل������دويل 
بالب�صر  �الإجت��ار  ملكافحة  �لوطنية 
يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لهجرة  د�ئ���رة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
و�جل��ن�����ص��ي��ة �الأ����ص���ر�ل���ي���ة، وذل���ك 
ب����ه����دف ت����ب����ادل �خل��������ر�ت ورف����ع 
ق�صايا  ح�����ول  �ل����وع����ي  م�������ص���ت���وى 
�لبحوث  ودع����م  ب��ال��ب�����ص��ر  �الإجت�����ار 

و�لدر��صات يف هذ� �ملجال. 
وق����ع م���ذك���رة �ل��ت��ف��اه��م ك����اًل من 
�أن���������ور حممد  �ل����دك����ت����ور  م����ع����ايل 
لل�صوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
�ل��دول��ة ل�صوؤون  �خل��ارج��ي��ة، وزي���ر 

ه���ذه �الآف����ة �ل��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت ت���وؤرق 
�ملجتمعات .

و�صدد معاليه على �أهمية �ال�صتفادة 
من �خلر�ت �الأكادميية و�لعملية 
بني جميع �لدول لتحقيق �مل�صلحة 
�لعاملية يف مو�جهة �خلطر �ملتز�يد 
مل  �لتي  بالب�صر  �الإجت���ار  لظاهرة 
تعد تهدد �الأمن �لدويل و�لوطني 
فح�صب بل �أ�صبحت ت�صكل تهديد�ً 
�القت�صادي  ل��ال���ص��ت��ق��ر�ر  ح��ق��ي��ق��اً 
�أي�صاً، كما �صدد معاليه على �أهمية 
ل��در����ص��ة �ل�صبل  �ل����دويل  �ل��ت��ع��اون 
تاأهيل  ب��اإع��ادة  �لكفيلة  و�لو�صائل 
بالب�صر،  �الإجت�����ار  ���ص��ح��اي��ا  ودع����م 
ل��رف��ع م�صتوى  وت���ب���ادل �خل����ر�ت 
�لق�صايا،  ه������ذه  ح������ول  �ل�����وع�����ي 
ع��ل��ى دعم  �ل��ع��م��ل  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
و�لر�مج  و�ل��ب��ح��وث  �ل���در�����ص���ات 

وقال معاليه: تقدر دولة �الإمار�ت 
جميع �جلهود �ملبذولة يف مكافحة 
متاماً  وت�������درك  �ل����ظ����اه����رة،  ه�����ذه 
�لتي  و�ملعقدة  �ملتعددة  �لتحديات 
�لدول و�جلهات �حلكومية  تو�جه 
�ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة �الإجت����ار 
على  تعمل  ف��اإن��ه��ا  ول��ه��ذ�  بالب�صر، 
ع���ق���د �ل����ع����دي����د م�����ن �ل�������ص���ر�ك���ات 
�مل�صرك  �لتعاون  لتعزيز  �لدولية 
ملو�جهة �جلرمية يف بلد�ن �مل�صدر 
معها  �لتعامل  م��ن  ب���داًل  و�مل��ن�����ص��اأ، 
و�مل�صاركة  ح���دوده���ا  د�خ����ل  ف��ق��ط 
�الإقليمية  �جلهود  من  �لعديد  يف 

و�لدولية ملو�جهة هذه �جلرمية .
�أن دول���ة �الإم�����ار�ت حتر�س  ي��ذك��ر 
م�صتمر  ت��ن��اغ��م  يف  �ل���ب���ق���اء  ع��ل��ى 
�لدولية  �مل���م���ار����ص���ات  �أف�����ص��ل  م���ع 
وذل���ك م��ن خ���الل ���ص��م��ان تطبيق 

�ملجل�س �لوطني �الحتادي، ورئي�س 
�الإجتار  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة 
وليامز  ج��ي��م  و����ص���ع���ادة  ب��ال��ب�����ص��ر، 
ق�صم  مل�����ص��اع��د  �الأول  �ل�����ص��ك��رت��ري 
�لهجرة  بد�ئرة  �لتاأ�صرية  خدمات 

و�جلن�صية يف �أ�صر�ليا.
�أن��ور حممد  وق��ال معايل �لدكتور 
ت�صعى  �ملنا�صبة:  ه��ذه  يف  ق��رق��ا���س 
�إقامة عالقات  �إىل  �الإم��ار�ت  دولة 
�ل��ب��ل��د�ن بهدف  ت��ع��اون م��ع جميع 
�ل���ظ���اه���رة �لتي  ل���ه���ذه  �ل��ت�����ص��دي 
و�ل�صامية  �لعليا  �حل��ق��وق  متتهن 
�ل�صر�ئع  �أقرتها  و�لتي  لالإن�صان، 
و�لقو�نني كافة ، و�أ�صاف �إن توقيع 
د�ئرة  م��ع  �ل��ي��وم  �لتفاهم  م��ذك��رة 
�الأ�صر�لية  و�جل��ن�����ص��ي��ة  �ل��ه��ج��رة 
توحيد  على  �حلر�س  �صمن  ياأتي 
�جل���ه���ود �ل���دول���ي���ة ل��ل��ق�����ص��اء على 

�الآثار  الإز�ل��ة  �مل�صركة  �لتعليمية 
�ل�صلبية لهذه �لظاهرة يف �ملجتمع 
�لتي  �الأعمال  تقوي�س  خالل  من 
تقود �إىل �الإجتار بالب�صر �أياً كانت. 
�الإم����ار�ت  دول���ة  �أن  معاليه  وذك���ر 
للممار�صات  �لت�صدي  على  عازمة 
�أي  بحق  و�لق�صرية  �ال�صتغاللية 
�لبالد،  هذه  بخري  ��صتظل  �إن�صان 
لت�صبح  م�صوؤولياتها  تتحمل  وهي 
للتغيري يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذى  من���وذج���اً 
�ملجتمع  يف  ن�صط  وكع�صو  �ملنطقة 
�ل���������دويل، م�����وؤك�����د�ً �إمي��������ان دول����ة 
ب��احل��و�ر �لبناء  �ل��د�ئ��م  �الإم�����ار�ت 
و�لتعاون �ملثمر مع �لدول �الأخرى 
مبوؤ�ص�صاتها �لعامة و�خلا�صة ومع 
ت�صاركها  �لتي  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمات 
�ل���روؤي���ة �خل��ا���ص��ة مب��ك��اف��ح��ة هذه 

�جلر�ئم.

•• دبي-وام:

�ط��ل��ع وف��د م��ن �الإحت���اد �الأوروب���ي 
على جهود جمعية �الإمار�ت حلقوق 
ون�صر  �الأف����ر�د  توعية  �الإن�����ص��ان يف 
ثقافة حقوق �الإن�صان وتعرف على 
تنظمها  �لتي  و�ل��ر�م��ج  �الأن�صطة 
�لفعال  دوره������ا  وع���ل���ى  �جل��م��ع��ي��ة 
�مل��ج��ت��م��ع. وج�����اء ذلك  يف خ���دم���ة 
ح�صني  حممد  �صعادة  لقاء  خ��الل 
�حلمادي نائب رئي�س جمل�س �إد�رة 
�الإن�صان  حلقوق  �الإم���ار�ت  جمعية 
يف مقر �جلمعية يف �لر��صدية دبي 
�ل���ذي �صم ك��ال م��ن �صعادة  �ل��وف��د 
�أدم كوالخ �صفري �الإحتاد �الأوروبي 
ورئ��ي�����س ب��ع��ث��ة �الإحت�����اد �الأوروب�����ي 
�ل�صعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  ل���دى 
ف��وي��ان م�صت�صار  ي���ورك  و�ل��دك��ت��ور 
�ل�صعودية.  �الأوروبي لدى  �الإحتاد 
وقدم �حلمادي �صرحا عن �جلمعية 

�جل��ان��ب��ني. وق���ال �حل��م��ادي �أن ما 
مي��ي��ز دول���ة �الإم������ار�ت ع��ن غريها 
م��ن �ل���دول ه��و ت��و����ص��ل �حلكومة 
ب��ق��ي��ادة ���ص��اح��ب �ل�صمو  �ل��ر���ص��ي��دة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ 
و�أخيه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
����ص���اح���ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
و�أخو�نهما  �هلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
�ملجل�س  �أع�����ص��اء  �ل�صمو  ����ص��ح��اب 
�الإم�����ار�ت و�لفريق  �الأع��ل��ى ح��ك��ام 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �صمو  �أول 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�مل�صلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
�صموهم  وح����ر�����س  �ل�������ص���ع���ب  م����ع 
�حتياجاتهم  تلبية  على  �ل�صديد 
�ملن�صو�س  ح��ق��وق��ه��م  و�إع��ط��ائ��ه��م 
عليها يف �لقانون و�إز�لة �أي عقبات 
ت���و�ج���ه �مل��ج��ت��م��ع ب��اأك��م��ل��ه. وق���دم 

جمل�س  دول  يف  �مل�����دين  �مل��ج��ت��م��ع 
�ل���ت���ع���اون �خل��ل��ي��ج��ي ح��ي��ث وقعت 
�تفاقية تعاون م�صرك مع �للجنة 
�لوطنية حلقوق �الإن�صان يف �ململكة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة خ����الل عام 
�صعادة  �أ���ص��اد  جانبه  من   .  2011
بجهود  ك��والخ  �أدم  �صعادة  �ل�صفري 
دول���ة �الإم������ار�ت يف ح��م��اي��ة حقوق 
�الإن�صان و�لعمل على حتقيق �صبل 
�لدولة  �لرفاهية و�لر�صا ملو�طني 
و�صع  ب���اأن  وو�صفها   .. ومقيميها 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �الإن�صان  حقوق 
�إيجابي للغاية .. مو�صحا �أن دولة 
�الإم��ار�ت من �أقرب �لدول �ملحببة 
�إىل قلبه و�أن��ه يعتر نف�صه و�حد� 
من �أهلها ومالم�صته ملدى �لتطور 
و�لرقي �لذي �صهدته �لدولة خالل 
حتققه  وم��از�ل��ت  �ل�صابقة  �ل��ف��رة 
�حل���م���ادي  وط����ال����ب  �الآن.  ح���ت���ى 
�مل��ج��ت��م��ع �مل����دين و�مل��ن��ظ��م��ات غري 

�للجان  و�أن���������ص����ط����ة  و�أه�����د�ف�����ه�����ا 
للجمعية  �الإ�صر�تيجية  و�خلطة 
�لفعاليات  �إقامة  �إىل  تهدف  �لتي 
�لتثقيفية و�لتوعية للمجتمع من 
�الإن�صان  ح��ق��وق  ثقافة  ن�صر  �أج���ل 
جانبه  من  كافة.  م�صتوياتها  على 
�أدم كوالخ عن �صعادته بهذه  �أعرب 
�الإمار�ت  جلمعية  �ملميزة  �ل��زي��ارة 
م��ث��ن��ي��ا على   .. �الإن�������ص���ان  حل���ق���وق 
�أن�����ص��ط��ت��ه��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة ح��ي��ث تعرف 
و�صائل  خ��الل  م��ن  �جلميعة  على 
و�مل�صموعة  �مل�����ق�����روءة  �الإع���������الم 
و�ملرئية مما جعل لديه �ل�صغف يف 
�لتعرف على �أن�صطتها �ملختلفة من 
و�لتالحم  �لتعاون  �أجل مزيد من 
يف �ل��ق��ري��ب �ل��ع��اج��ل. ودع���ا �صعادة 
لزيارة  ك����والخ �حل�����ص��ور  �ل�����ص��ف��ري 
�ململكة  �الأوروب����ي يف  �الإحت���اد  مقر 
�لعربية �ل�صعودية الكت�صاب �ملزيد 
من �خلر�ت وتبادل �لثقافات بني 

حول  متكامال  ت�����ص��ور�  �حل��م��ادي 
وعدد  �مل��ج��ت��م��ع  يف  �جل��م��ع��ي��ة  دور 
طريقة  �إىل  �إ����ص���اف���ة  �أع�����ص��ائ��ه��ا 
�الإنت�صاب للجمعية و�صرحا موجز� 
م�صري�   .. �ل���ل���ج���ان  �أع����م����ال  ع����ن 
م�صروع  ل��دي��ه��ا  �جل��م��ع��ي��ة  �أن  �إىل 
مع  �لتو��صل  م�صمى   حت��ت  فعال 
�إىل �لرحيب  ي��ه��دف  �ل�����ص��ف��ار�ت  
كافة  �لدولة  ل��دى  �ل��دول  ب�صفر�ء 
لزيارة مقر �جلمعية وبيان �لو�قع 
�حلقيقي �مل�صرف جلهود �الإمار�ت 
�الإن�صان  ح��ق��وق  حماية  جم��ال  يف 
�ل��دول��ة و�حلكومة  ت��ع��اون  وم���دى 
يف دعم �جلمعية مل�صريتها يف ن�صر 
�آلية  وو�صع  �الإن�صان  ثقافة حقوق 
تعاون بني �ل�صفارة و�جلمعية من 
بالدولة.  ج��ال��ي��ات��ه��ا  خ��دم��ة  �أج����ل 
جمعية  �أن  �حل�����م�����ادي  و�أو������ص�����ح 
�الإم����ار�ت حل��ق��وق �الإن�����ص��ان لديها 
موؤ�ص�صات  م���ع  ت���ع���اون  �ت��ف��اق��ي��ات 

�أقرتها  �لتي  �ملتحدة  �الأمم  مبادئ 
�إىل  �ل��دع��وة  يف  و�ملتمثلة  م��وؤخ��ر�ً، 
�خلم�صة،  �ل��رك��ائ��ز  �إ���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
وهي �لوقاية و�ملالحقة �لق�صائية 
�ل�صحايا  وح����م����اي����ة  و�ل����ع����ق����اب 
و�لتعاون �لدويل، كما �أنها �تخذت 

�لوطنية  �ل���ل���ج���ن���ة  خ�����الل  وم�����ن 
لالإجتار بالب�صر خطو�ت مهمة يف 
جمال مكافحة هذه �جلر�ئم حيث 
على  تعديالت  ب��اإج��ر�ء  قامت  �أنها 
�ل��ق��ان��ون �الحت�����ادي رق���م )51(، 
وذل�����ك ب���ه���دف ت���وف���ري �مل���زي���د من 

ل�صحايا  و�ل�����ص��م��ان��ات  �حل��م��اي��ة 
�الإجتار بالب�صر يف دولة �الإمار�ت، 
ومبا يتو�فق مع �ملبادئ �ملن�صو�س 
بالريمو،  ب���روت���وك���ول  يف  ع��ل��ي��ه��ا 
و�ل��ذي �صادقت عليه �الإم���ار�ت يف 

�لعام 2009.

�حل���ك���وم���ي���ة �الأج���ن���ب���ي���ة و�ل������دول 
�ل��ت��ي ت�����ص��در ت��ق��اري��ر ع���ن حقوق 
�الإم����ار�ت  ب��دول��ة  تتعلق  �الإن�����ص��ان 
تت�صم باملرونة وتقبل �لر�أي �الآخر 
�الإيجابية  �لنو�حي  �إغ��ف��ال  وع��دم 
�لتي ت�صدرها  �لتقارير  للدولة يف 
�لتي  �ملعلومات  دقة  من  و�لتحقق 
�إل��ي��ه��ا ك��ون �أن �ل��دول��ة لديها  ت��رد 

و�مل�صرقة  �مل�صرفة  �ل�صفحات  من 
ما يفوق كثري� من دول �لعامل يف 
جماالت حقوق �الإن�صان كافة. كما 
�الإم����ار�ت  �إ����ص���ر�ك جمعية  ط��ال��ب 
�لتقارير  ه��ذه  يف  �الإن�صان  حلقوق 
كونها جهة حمايدة ولها م�صد�قية 
جا�صم  �ل��ل��ق��اء  ح�صر  �ملجتمع.  يف 
�ل�صحي ع�صو جمل�س �الإد�رة �أمني 

�لكعبي  مبارك  وحممد  �ل�صندوق 
�لعامة  �ل���ع���الق���ات  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
�مل����ع����م����ري رئ���ي�������س جلنة  و�����ص����امل 
�ل��ع��م��ل و�ل��ع��م��ال وه����دى �ملهريي 
رئي�صة جلنة �لدعم وبدر �ملرزوقي 
ع�صو جلنة �الإجتار بالب�صر وفوؤ�د 
�أع�صاء  ب����دو�ن  �ل���ع���و�دي ومي��ام��ة 

�للجنة �الإعالمية. 



اأخبـار الإمـارات

03

الثالثاء    -  18   يونيو    2013 م    -    العـدد    10821
Tuesday    18    June     2013  -  Issue No   10821

 

�مل�ست�سفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

م�صت�صفى �ملفرق                     5823100
 م�صت�صفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�صيخ خليفة �لطبية      6103535 

�لعني
م�صت�صفى تو�م                         7677444
م�صت�صفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى ر��صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى �لر�حة                   2710000
م�صت�صفى �ملكتوم                     2221211         
م�صت�صفى �المل                      3444010
م�صت�صفى �لو�صل                    2193000

�ل�سارقة 
م�صت�صفى �لقا�صمى                 5386444
م�صت�صفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
�م �لقويني

م�صت�صفى �م �لقوين                7656888
ر��س �خليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

�لفجرية
م�صت�صفى �لفجرية                  2242999

 �مل�ست�سفيات �خلا�سة
�أبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�صت�صفى �الأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى �لنور                       6139111
�مل�صت�صفى �المار�تى �لفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
�مل�صت�صفى �الأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�صت�صفى �لدولية  �خلا�صة 2212484

�ل�سارقة 
م�صت�صفى �لزهر�ء �خلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
�مل�صت�صفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�صت�صفى �مللكى                       5452222

�لعني
م�صت�صفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

�صيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�صيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�صيدلية �الأهلية �ملركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية د�ر �ل�صفاء                 6411299
�صيدلية �بن �صينا -  �لد�نا بالز�  6669240

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

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

�صيدلية �بن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جر�ند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

�لعني
�صيدلية �لعني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية �ل�صالم �جلديدة       7543887

�ل�سارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية �لر�زى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية �بن  �صينا �لكورني�س  5726885 
�صيدلية �ل�صارقة                    5623850 

�م �لقوين
�صيدلية �حلرم                       7660292

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

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

جمل�س اأبوظبي للتعليم يطلق م�ضروع �ضكرابل باللغة العربية لل�ضف ال�ضاد�س
•• اأبو ظبي-وام:

 2014-2013 �ملقبل  �ل��در����ص��ي  �ل��ع��ام  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  يطلق 
مزمعا  �خلارجية  �لتعلم  م�صادر  كاأحد  �لعربية  باللغة  �صكر�بل  م�صروع 
باالإمارة.  �حلكومية  �ملد�ر�س  بجميع  �ل�صاد�س  �ل�صف  طلبة  على  تطبيقه 
تعلم  لدعم  للتعليم  ظبي  �أب��و  جمل�س  م��ب��ادر�ت  �صمن  �مل�صروع  ه��ذ�  ياأتي 
�للغة �لعربية وتعليمها ورفع �حل�صيلة �للغوية للطلبة وحت�صني مهار�تهم 
�ملوجه  �ال�صتخد�م  خ��الل  من  لديهم  �لد�فعية  م�صتوى  وزي���ادة  �لكتابية 
خالل  ط��ب��ق  ح��ي��ث  �إط��الق��ه  ق��ب��ل  للتجريب  �مل�����ص��روع  خ�صع  وق���د  للعبة. 
�لف�صلني �ل��در����ص��ي��ني �ل��ث��اين و�ل��ث��ال��ث م��ن �ل��ع��ام �ل��در����ص��ي �جل���اري على 
و�ملناطق  �جلن�س  م��ن حيث  �ل��ت��ن��وع  فيها  روع���ي  �الإم����ارة  م��د�ر���س يف  �صت 

على �أن يتم �لتو�صع يف �مل�صروع تدريجيا لي�صمل مد�ر�س �حللقتني �لثانية 
�إك�صاب �لطالب مفرد�ت  �أن �مل�صروع يهدف �إىل  و�لثالثة الحقا. و�أو�صحت 
لغوية كثرية ت�صهم يف حت�صني �أد�ئه �لكتابي و�ل�صفوي ومتكنه من �كت�صاب 
 - يهدف  ..كما  �ل�صليم  �لعربي  �للغوي  �لن�صق  ح�صب  �لكلمات  بناء  مهارة 
على �ملديني �ملتو�صط و�لبعيد �إىل تطوير �ملهار�ت �لقر�ئية للطالب فهما 
للن�صو�س وتذوقا لها ف�صال عن كونه يقوي �ل�صلة بني �لطالب ومنابع 
�صكر�بل  وم�صروع  �لعربية.  باللغة  �عتز�زه  وينمي  و�صعر�  قر�آنا  �لف�صاحة 
�لقيمة  ت�صتعمل فيها مربعات لوح متفاوتة من حيث  هو عبارة عن لعبة 
با�صتخد�م  وذلك  �ملتقاطعة  �لكلمات  على غر�ر  مت�صابكة  كلمات  تكوين  يف 
�أي�صا يف قيمة نقاطها و�لفائز هو من يح�صد  رقائق ح��روف تتفاوت هي 

�أعلى �لدرجات. 

�أب��وظ��ب��ي و�ل��ع��ني و�ل��غ��رب��ي��ة و�حل��ل��ق��ات �ل��در����ص��ي��ة �ل��ث��الث وذل���ك لقيا�س 
�لدكتورة  وقالت  للطلبة.  �لكتابية  �ملهار�ت  �للعبة يف حت�صني  تاأثري  مدى 
كرمية �ملزروعي مدير �إد�رة �ملناهج يف جمل�س �أبو ظبي للتعليم �إن �عتماد 
ياأتي �صمن �خلطط �لطموحة  �لدر��صية  �ملناهج  م�صادر تعلم متنوعة يف 
�لتي يطبقها �ملجل�س يف تطوير �لتعليم يف �الإمارة ..و�إن �ل�صمة �لبارزة يف 
�ل�صفية  �لبيئة  ويجعل  متعلميها  �إىل  �مل��ادة  يحبب  كونه  �صكر�بل  م�صروع 
�أكر جاذبية ويركز على �الأن�صطة �لتي تثري �لفكر وتنمي �ملهارة ..الفتة 
�أنه مت �لركيز على �الأد�ء �لكتابي الإمكان قيا�صه ب�صكل علمي عالوة  �إىل 
على كون �لكتابة تعك�س �مل�صتوى �للغوي للكاتب �صكال وم�صمونا. و�أ�صافت 
�ل�صاد�س  �ل�صف  طلبة  على  �صكر�بل  م�صروع  �صيعمم  �ملجل�س  �أن  �ملزروعي 
تز�منا مع تطبيق �لنموذج �ملدر�صي �جلديد على �ل�صف نف�صه �لعام �ملقبل 

�ضلطان بن زايد يهنئ روحاين بفوزه 
يف انتخابات الرئا�ضة الإيرانية

•• اأبوظبي-وام:

�صاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �صلطان  �ل�صيخ  �صمو  بعث 
ح�صن  �ملنتخب  للرئي�س  تهنئة  برقية  �لدولة  رئي�س  �ل�صمو 
�الإير�نية.  �لرئا�صية  �النتخابات  يف  فوزه  مبنا�صبة  روح��اين 
روحاين  للرئي�س  ع��ن مت��ن��ي��ات��ه  ب��رق��ي��ت��ه  ���ص��م��وه يف  و�أع�����رب 
�الإير�ين  ولل�صعب  �ملنطقة  يف  �لتعاون  يخدم  مبا  بالتوفيق 

دو�م �لتقدم. 

انطاق فعاليات ملتقى ال�ضمالية لنادي تراث الإمارات
•• اأبوظبي-وام:

�صلطان  �ل�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�صاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
نادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�صمو 
تر�ث �الإمار�ت �نطلقت �أم�س �الول 
فعاليات ملتقى �ل�صمالية �ل�صيفي 
�صعار  حت��ت   .. �ل�صيفي  �ل��ر�ث��ي 
و�لتميز  �ل���ري���ادة  �الإم�����ار�ت وط���ن 
و�ل������ذي ت�����ص��ت��م��ر ف��ع��ال��ي��ات��ه حتى 
ي��ول��ي��و �ملقبل  ���ص��ه��ر  25 م��ن  ي���وم 
وي�صارك  �ل�����ص��م��ال��ي��ة.  ج���زي���رة  يف 
ت�صرف  �ل���ذي  �مللتقى  فعاليات  يف 
�ل��ن��ادي.. يف  �الأن�صطة  �إد�رة  عليه 
200 طالب. ح�صر حفل  ح��و�يل 
مدير  �ملناعي  علي  �صعيد  �الإفتتاح 
�إد�رة �الأن�صطة يف �لنادي وعدد من 
مدر�ء �ملر�كز و �أولياء �أمور �لطلبة 
�مل�صاركني حيث ميد �لنادي ج�صور 

�لتحديث وبناء �لوطن م�صتمدين 
موؤ�ص�س  �أف��ك��ار  م��ن  �لتجربة  ه��ذه 
دولة �الإمار�ت �حلديثة �ملغفور له 
نهيان  �آل  �صلطان  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ 
�ملجل�س  يف  �مل��ت��ح��دث��ون  رك����ز  ك��م��ا 
�ملو�طنة  م�����ص��ط��ل��ح  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
و�ل�صباب  �لنا�صئة  ودور  �لفاعلة 
�إكت�صابهم  يف حتقيقيها من خالل 
حياتهم  يف  بها  و�ل��ع��م��ل  لثو�بتها 
 500 �لعملية. ومت توزيع حو�يل 
ن�صخة من كتيب �ملو�طنة �لفاعلة 
�لذي �أ�صدرته �إد�رة �الأن�صطة على 
�أمور  �جلمهور و�مل�صاركني و�أولياء 
�أح���م���د مر�صد  و�أو����ص���ح  �ل��ط��ل��ب��ة. 
�لرميثي مدير �الأ�صبوع �الأول من 
�الأول  �ل��ي��وم  فعاليات  �مل��ل��ت��ق��ى..�أن 
�خلا�س  �ملعر�س  �إف��ت��ت��اح  ت�صمنت 
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ب����اأق����و�ل 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 

لل�صر�ع..فيما  �الإم�����ار�ت  م��در���ص��ة 
للم�صاركني  تدريبية  ور�صة  نظمت 
يف �ل��و�ج��ه��ة �ل��ب��ح��ري��ة ت��ل��ق��و� من 
حول  وتدريبات  معلومات  خاللها 
وقو�عد  �ل�����ص��ي��د  ���ص��ب��اك  ���ص��ن��اع��ة 
�ل�صيد �لتقليدي و�لغط�س �لقدمي 
و�صناعة �الأدو�ت �لبحرية للتاأكيد 
على �أهمية �ملهن �لبحرية و�صرورة 
�الإنقر��س.  م��ن  عليها  �ملحافظة 
م���ن ن��اح��ي��ت��ه �أو����ص���ح ���ص��ع��ي��د علي 
�أن  �الأن�صطة  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��ن��اع��ي 
�أ�صلوب  �أنتجهت  �لعام  هذ�  �الإد�رة 
ب��ن��اء ق���ي���اد�ت ج��دي��دة م��ن �ل�صف 
خ�ص�صت  ح��ي��ث  للملتقى  �ل��ث��اين 
يقوم  وم�صرفا  مدير�  �أ�صبوع  لكل 
�أ�صبوعه  ب��ر�م��ج  ع��ل��ى  ب���االإ����ص���ر�ف 
وم�������ن ث������م م����ت����اب����ع����ة �ل����رن����ام����ج 
وزو�ر  و�ل�������ص���ي���وف  و�ل���ن�������ص���اط���ات 
قياد�ت  لتجهيز  �حل��دث يف خطوة 

�لتعاون مع �لبيئة و�ملجتمع �ملحلي 
من خالل هذه �حلدث باإ�صتقطابه 
الأولياء �الأمور لتعريفهم مبا يقدم 
وفعاليات  ن�صاطات  م��ن  الأبنائهم 
للعطلة  �أم��ث��ل  الإ�صتثمار  وب��ر�م��ج 

�ملدر�صية.
خالل  �مللتقى  فعاليات  وت�صمنت   
�لقرية  �الأول..�إف������ت������ت������اح  ي���وم���ه 
�ل�صمالية  ج���زي���رة  يف  �ل���ر�ث���ي���ة 
�ل�صمو  ���ص��اح��ب  جم��ل�����س  وت�����ص��م 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ 
�ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل حيث  رئ��ي�����س 
ق��دم ع��دد من �مل��درب��ني يف �ملجل�س 
للم�صاركني �أقو�ال ل�صموه ثم جرى 
مناق�صتها وحتليلها و�حلديث عن 
�ملحافظة  يف  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  دور 
و�لهوية  �ل�����ص��ع��ب��ي  �مل������وروث  ع��ل��ى 
بالتقاليد  و�ل��ت��م�����ص��ك  �ل��وط��ن��ي��ة 
جنبا �إىل جنب مع تطوير م�صرية 

بيت �ل�صعر وهي خم�ص�صة لعر�س 
قائد  م�صرية  عن  م�صورة  �أغنيات 
�لوطن ون�صاطاته �ملختلفة يف دعم 
�إ�صافة  �ملحلي  و�ملجتمع  �ملو�طنني 
�لوثائقية  �الأف�����الم  ع��رو���س  �إىل 
�ملر�كز  �الإم���ار�ت وجناح  دول��ة  عن 
م�صغوالت  ي��ق��دم  �ل���ذي  �لن�صائية 
تقليدية  و�����ص����ن����اع����ات  ن�������ص���ائ���ي���ة 
�ملنت�صبات  للطالبات  وم��ن��ت��وج��ات 
كذلك  و�بوظبي  �ل�صمحة  ملركزي 
�ملخت�س  �لبحرية  �الأدو�ت  ج��ن��اح 
�لتقليدية  �ل���ب���ح���ري���ة  ب����احل����رف 
�ل�صعبية  �الأل���ع���اب  م��ن  وع���رو����س 

�ملختلفة . 
�مللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  ت�����ص��م��ن��ت  ك��م��ا 
م���ت���ن���وع���ة يف جم�����االت  م������ه������ار�ت 
و�لهجن  �ل���ف���رو����ص���ي���ة  ري����ا�����ص����ة 
و�ل�صر�ع  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  و�ل���رم���اي���ة 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي و�ل���رم���ل���ي ب���اإ����ص���ر�ف 

�أن نعي جيد�  �لدولة ومنها يجب 
ومو��صلة  �ل��وط��ن  ب��ن��اء  يف  دورن����ا 
�خلري  �إم����ار�ت  يف  �لعطاء  م�صرية 
�لكثري  �أع���ط���ت���ن���ا  �ل���ت���ي  و�ل�����وف�����اء 
�لند�ء  ه���ذ�  تلبية  �ل���و�ج���ب  وم���ن 
�لوطن  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
�ل��ع��زي��ز ..ب��ج��ان��ب �إف��ت��ت��اح معر�س 
تعك�س  �صور�  ي�صم  �لذي  �الأ�صطة 
ن�صاطات مر�كز �لنادي طو�ل �لعام 
. كما �أ�صار �لرميثي �إىل جملة من 
�لفعاليات و�الأن�صطة �لتي ت�صمها 
�لنماذج  م��ث��ل  �ل���ر�ث���ي���ة  �ل��ق��رب��ة 
�لعمارة  روح  تعك�س  �لتي  �ملعمارية 
�لتي  �لقالع  متمثلة يف  �لع�صكرية 
تتوزع يف مناطق عديدة من �لدولة 
.. بجانب مناذج تر�ثية ترز جانبا 
من حياة جمتمع �الإم��ار�ت قدميا 
م��ث��ل �حل��ظ��رية وب��ي��ت �ل���ر وبيت 
�إ�صر�حة �لطلبة يف  �لبحر كذلك 

و�ملهار�ت  بالكفاءة  تتمتع  مو�طنة 
�لن�صاطات �لطالبية. ورفع  الإد�رة 
�ل��ي��وم �الأول  �مل�����ص��ارك��ون يف خ��ت��ام 
من �مللتقى �ل�صكر و�لتقدير ل�صمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �صلطان  �ل�صيخ 
ممثل �صاحب �ل�صمو رئي�س �لدولة 
ت���ر�ث �الإم����ار�ت على  ن���ادي  رئي�س 
�للجنة  وتوجيه  مللتقاهم  رعايته 
و�صائل  ب��ت��ق��دمي  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
على  موؤكدين   .. لهم  كافة  �لدعم 
فعاليات  م���ن  �إ���ص��ت��ف��ادت��ه��م  ع��م��ق 
�م��ل��ت��ق��ى �ل�����ذي ي��ع��ت��ر م���ن �أق����دم 
�الأح��د�ث على م�صتوى �ملنطقة يف 
و�صتنطلق  �ل�صباب.  قطاع  خدمة 
بعد غد �الأربعاء مناف�صات �صباقي 
و�ل�صر�ع  �ل��ت��ق��ل��ي��دي  �ل��ت��ج��دي��ف 
ر����ص���دت جو�ئز  وق����د  �ل��ت��ق��ل��ي��دي 
مب�صاركة  �ل�صباقني  يف  للفائزين 

جميع طلبة مر�كز �لنادي .

الحتاد الن�ضائي العام واإدارة الطوارئ وال�ضامة العامة يوا�ضان تنظيم مبادرة يف بيتنا م�ضعفة

موؤ�ض�ضة زايد لاعمال اخلريية والإن�ضانية تبحث التعاون مع جامعة اأك�ضفورد يف املجالت العلمية

•• اأبوظبي-وام:

�صمو  م�����ن  ك����رمي����ة  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ص��ي��خ��ة 
�لعام  �ل��ن�����ص��ائ��ي  رئ��ي�����ص��ة �الحت�����اد 
�لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �الأع��ل��ى  �لرئي�س 
�الأعلى  �ملجل�س  رئي�صة  �الأ���ص��ري��ة 
وحر�صا  و�ل���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
وتطوير  تنمية  على  �صموها  م��ن 
وتثقيفها  وتوعيتها  �مل��ر�آة  ق��در�ت 
يف �مل���ج���االت ك��اف��ة وم��ن��ه��ا جمال 
و��صل   .. و�ل�������ص���الم���ة  �ل�����ص��ح��ة 
�الحتاد  يف  �لن�صائي  �لدعم  مكتب 
مبادرة  ت��ن��ظ��ي��م  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ص��ائ��ي 
�ل�صيخة فاطمة بنت مبارك  �صمو 
يف ب��ي��ت��ن��ا م�����ص��ع��ف��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�لعامة  و�ل�صالمة  �لطو�رئ  �إد�رة 
ل�صرطة  �ل��ع��ام��ة  للقيادة  �لتابعة 
م�صروع  ���ص��م��ن  وذل�����ك  �أب���وظ���ب���ي 
تدريب ربات �لبيوت �لذي �أطلقته 
وذلك   2010 ع���ام  م��ن��ذ  �الإد�ره 
يف م��ن��زل ع��ل��ي��اء ن��ا���ص��ر خ��ل��ف��ان يف 
�أبوظبي �لتي �أعربت عن �صعادتها 
�الول  �أم�����س  �مل���ب���ادرة  با�صت�صافة 
�صديقاتها  لت�صاركها  منزلها  يف 
�ملعرفة..  و  �ال�صتفادة  وقريباتها 
�لدعم  م��ك��ت��ب  ف���ري���ق  ب���ح�������ص���ور 
�لن�صائي  �الحت�����اد  م���ن  �ل��ن�����ص��ائ��ي 
�لبيوت  رب�����ات  م���ن  وع�����دد  �ل���ع���ام 
�إد�رة  و�الأمهات .وقدم فريق عمل 
�لطو�رئ و�ل�صالمة �لعامة �ملكون 
من من �إد�رة �لطو�رئ و�ل�صالمة 
ع��م��ار مدربة  �ل��ع��ام��ة ودر�����ص����اف 
�صرحا  �����ص���ع���اف  م���درب���ة  �����ص���ع���اف 
�ملبادئ  ت�����ص��م��ن  وع��م��ل��ي��ا  ن��ظ��ري��ا 
�الأولية  ل��الإ���ص��ع��اف��ات  �الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
بدء� باإ�صعاف �إ�صابات �حلروق ثم 
�إ�صعاف �جلروح و�لنزيف و�إ�صعاف 
�مل�صابني باالختناق كما مت تقدمي 
�ل�صعقة  ج��ه��از  ع��ن  مف�صل  ���ص��رح 

�لكهربائي.
و�أك�����دت �ل���دك���ت���ورة ك��رمي��ة رفاف 
�أ�صبحت  �الأول���ي���ة  �الإ���ص��ع��اف��ات  �أن 

•• ابوظبي-وام:

�لتقى �أحمد �صبيب �لظاهري مدير 
عام موؤ�ص�صة ز�يد لالأعمال �خلريية 
و�الإن�صانية مع �لدكتور فرحان �أحمد 
ماكيبي  ريت�صارد  و�لدكتور  نظامي 
للدر��صات  �أك�����ص��ف��ورد  ج��ام��ع��ة  م���ن 
وذلك  �ملتحدة  باململكة  �الإ�صالمية 
�ملوؤ�ص�صات  لزيارة  جولتهما  �إط��ار  يف 
�الإن�صانية يف �لدولة. وقدم �لظاهري 
�ملوؤ�ص�صة  مبقر  �لتقاه  �ل��ذي  للوفد 

موؤ�ص�صة  م���ه���ام  ع���ن  ���ص��رح��ا  �م�������س 
و�الن�صانية  �خلريية  لالعمال  ز�ي��د 
�الأهد�ف  لتحقيق  �الن�صاين  ودورها 
�لتي �أر�صى معاملها �ملغفور له �ل�صيخ 
ز�يد بن �صلطان �ل نهيان طيب �هلل 
�ملوؤ�ص�صة  وقف مكرمة  �صاحب  ث��ر�ه 
و�ل�صحة  �لتعليم  جمال  يف  وخا�صة 
و�الإغاثة و�لعمل �خلريي و�جلو�ئز 
كما  �ل��ع��ل��م��ي.  للبحث  �لت�صجيعية 
�لعلمية  �الأع���م���ال  ���ص��رح��ا ع��ن  ق���دم 
بريطانيا  يف  �ملوؤ�ص�صة  �أقامتها  �لتي 

ز�يد  �ل�����ص��ي��خ  ك��ر���ص��ي  مقدمتها  ويف 
لالأ�صتاذية يف �لدر��صات �ل�صرقية يف 
وكامردج  �أك�صفورد  جامعة  من  كل 
وع���ر����س �أي�����ص��ا �أه�����م �إجن�����از علمي 
معلمة  وه�����و  �مل���وؤ����ص�������ص���ة  �أ�����ص����درت����ه 
و�الأ�صولية  �لفقهية  للقو�عد  ز�ي��د 
�ل���ت���ي ج��م��ع��ت ب���ني دف��ت��ي��ه��ا و�ح����د� 
�لطبعة  �إىل  �إ�صافة  و�أربعني جملد� 
�اللكرونية. وتعتر هذه �ملو�صوعة 
��صت�صد�ر  مل�����ص��ادر  ق��ان��ون��ي��ا  م��رج��ع��ا 
ي�صتفيد  �أن  ومي�����ك�����ن  �الأح�������ك�������ام 

م��ن��ه��ا �ل��ق��ان��ون��ي��ون و�مل�������ص���رع���ون يف 
�القت�صادية  �حل���ي���اة  م���ر�ف���ق  ���ص��ت��ى 
و�الج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ت�����ص��ري��ع��ي��ة. من 
ج��ه��ت��ه �أع�������رب �ل����وف����د �ل����ز�ئ����ر عن 
بها  تقوم  �لتي  ل��الإجن��از�ت  تقديره 
�ملجاالت  ���ص��ت��ى  يف  ز�ي�����د  م��وؤ���ص�����ص��ة 
رغبتهم  و�أب���دو�  �الأ�صعدة  وخمتلف 
يف مو��صلة �جلهد للتعاون �مل�صرك 
و�إذكاء  و�ملعلومات  �خل��ر�ت  وتبادل 
�آفاق  �ل��وع��ي �الإن�����ص��اين لفتح  ج��ذوة 

جديدة لثقافة و�عدة هادفة.

�الأح��م��ر وكذلك  �ل����ر�ب  �أو  �مل��ل��ح 
�أومعجون  �الأ�صنان  معجون  و�صع 
�لطماطم �أو �ل�صمن على �حلروق 
وغري ذلك من �ملمار�صات �ل�صعبية 
مزيد�  ت�����ص��ب��ب  �ل���ت���ي  �خل���اط���ئ���ة 
يقوم  عندما  للم�صاب  �الأمل  م��ن 

�لطبيب بتنظيف مكان �الإ�صابة.
و�أو�����ص����ح����ت در�����ص����اف ع���م���ار �أن����ه 
ج����رح يف ج�صم  ح�����دوث  ح���ال���ة  يف 
�صا�س  قطعة  و�صع  يجب  �الإن�صان 
و�ل�صغط  ن��ظ��ي��ف��ة  �أو  م��ع��ق��م��ة 
الإيقاف  وذل��ك  �جل��رح  مكان  على 
�مل�����ص��اب يف  ي��ج��ل�����س  �ل��ن��زي��ف و�أن 
�أعلى  و�أن يرفع �جلرح  بارد  مكان 
�أمكن ذلك  �إن  من م�صتوى �لقلب 
ثم و�صع طبقة �صا�س �أخرى وعدم 
�إز�ل��ة �لطبقة �الأوىل كي ال ينزف 
�جل������رح م�����رة �أخ�������رى ب���ع���د �إز�ل������ة 
جتلط �لدم ثم نربط �ملكان ونلفه 

كي يبقى �جلرح م�صدود�.
و�أج��اب��ت �ل��دك��ت��ورة ك��رمي��ة رفاف 
ع��ل��ى ت�������ص���اوؤالت �حل���ا����ص���ر�ت من 
ربات �لبيوت و�الأمهات عن كيفية 
�لت�صرف يف بع�س حاالت �لطو�رئ 
وحت���دث���ت م��ع��ظ��م �ل�����ص��ي��د�ت عن 
جت����ارب م��ن و�ق����ع ح��ي��ات��ه��ن حول 
و�جهتهن  �ل��ت��ي  �حل�����و�دث  بع�س 

وكيف كان ت�صرفهن حيال ذلك.
�ل�صدمات  ج��ه��از  ي��ع��ت��ر  وق���ال���ت 
ويجب  �����ص����روري����ا  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
ت��و�ف��ره يف �الأم��اك��ن �ل��ع��ام��ة �لتي 
�الأ�صو�ق  مثل  كبرية  جتمعات  بها 
و�مل������ط������ار�ت و�مل�����الع�����ب وق����اع����ات 
و�ملعاهد  و�جل��ام��ع��ات  �مل���وؤمت���ر�ت 
وغ������ريه������ا ك����م����ا ي����ج����ب ت����دري����ب 
كيفية  على  �ملجتمع  �أف���ر�د  جميع 

��صتخد�مه.
لل�صخ�س  ب��اأن��ه مي��ك��ن  و�أو���ص��ح��ت 
للقلب  م��ف��اج��ئ  ب��ت��وق��ف  �مل�����ص��اب 
�أف�صل  ف��ر���ص��ة  ع��ل��ى  ي��ح�����ص��ل  �أن 
للبقاء على قيد �حلياة �إذ� �أجريت 
ل���ه ع��م��ل��ي��ة �إن���ع���ا����س ق��ل��ب��ي رئ���وي 
جهاز  معه  و��صتعمل  �ل��ف��ور  على 

جهاز  وهو  �لكهربائية  �ل�صدمات 
دقيق و�صهل �ال�صتخد�م وي�صتطيع 
��صتخد�مه  �ل�����ع�����ادي  �الن���������ص����ان 
����ص��ت��خ��د�م��ا ���ص��ح��ي��ح��ا ب��ع��د ب�صع 

�صاعات من �لتدريب عليه.
تاأخري  دقيقة  ك��ل  �أن  �إىل  ون��وه��ت 
بدون بدء �النعا�س �لقلبي �لرئوي 
�ل�صدمات  ج����ه����از  و������ص����ت����خ����د�م 
�لكهربائي يف حاالت توقف �لقلب 
توؤدي �إىل �نخفا�س �لنجاة بن�صبة 
�جلهاز  ه��ذ�  والأهمية  باملائة   10
�لعربية  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  ب������د�أت 
�أماكن  ب��ت��وف��ريه يف ع���دة  �مل��ت��ح��دة 
�ملطار�ت وبع�س  عامة مثل بع�س 

�ملر�كز �لتجارية.
خلفان  ن���ا����ص���ر  ع���ل���ي���اء  و�أ������ص�����ادت 
مببادرة يف بيتنا م�صعفة وتوجهت 
ب��ج��زي��ل �ل�����ص��ك��ر و�ل���ت���ق���دي���ر �إىل 
�ل�صيخة فاطمة بنت مبارك  �صمو 
و�إىل  �لعام  �لن�صائي  �الحت��اد  و�إىل 
�لعامة  و�ل�صالمة  �لطو�رئ  �إد�رة 

من  ��صتفادتها  بالغ  ع��ن  و�أع��رب��ت 
�مل��ب��ادرة حيث ز�دت معرفتها  ه��ذه 
على  �طلعت  عندما  �فقها  وتو�صع 
�أ���ص��ا���ص��ي��ات �ال����ص���ع���اف���ات �الأول���ي���ة 

�لالزمة.
وقدم فريق مكتب �لدعم �لن�صائي 
�صكر  و�����ص����ه����ادة  ت����ذك����اري����ا  درع�������ا 
وتقدير ل� علياء نا�صر خلفان على 
��صت�صافتها للمبادرة كما مت توزيع 
�ال�صتفاده  مل��دى  تقييم  ��صتمار�ت 
م�صعفة  ب��ي��ت��ن��ا  يف  م�����ب�����ادرة  م����ن 
وج���م���ع �ق�����ر�ح�����ات �حل���ا����ص���ر�ت 
وم��الح��ظ��ات��ه��ن م��ن �أج���ل تطوير 
وحت���������ص����ني ب����رن����ام����ج �ل���ت���و�����ص���ل 
�لدعم  م��ك��ت��ب  يف  و�مل���ح���ا����ص���ر�ت 
�لعام.  �لن�صائي  باالحتاد  �لن�صائي 
�لطو�رئ  �إد�رة  فريق  وزع  وكذلك 
و�ل�صالمة �لعامة حقيبة �إ�صعافات 
جميع  على  �إر�صاديا  وكتيبا  �أولية 
�حلا�صر�ت حيث ��صتمل على �ملادة 

�لعلمية يف �الإ�صعافات �الأولية.

�صرورة ملحة ب�صبب تطور �حلياة 
�حل�صاري  و�ل����ت����ق����دم  �ل�������ص���ري���ع 
و�نت�صار �لتقنية يف كل مكان حيث 
لالإ�صابات  م��ع��ر���س  �الإن�����ص��ان  �أن 
و�حلو�دث يف �أي مكان وزمان مما 
�أم��ال يف  �ل�صريع  �لتدخل  يقت�صي 
�إنقاذ �حلياة �أو تخفيف �الأعر��س 

�أو منع �مل�صاعفات و�الإعاقة.
�لتدريب  �أن  رف�����اف  و�أو����ص���ح���ت 
�ملجتمع  �أف����ر�د  تعليم  �إىل  ي��ه��دف 
من غري ذوي �ملهن �لطبية كيفية 
��صتخد�م بع�س �الأ�ص�س �الإ�صعافية 
�مل�����ص��اب��ني حل���ني توفر  مل�����ص��اع��دة 
�خل����دم����ة �ل��ط��ب��ي��ة �ل����الزم����ة وال 
�الإ�صعافات  على  بالتدريب  يق�صد 
مب�صطة  جمموعة  �إل��ق��اء  �الأول��ي��ة 
تطبيق  هو  و�إمن��ا  �ملحا�صر�ت  من 
�ملهارة  �كت�صاب  منه  �لهدف  عملي 
�لفوري  �ل��ع��ون  لتقدمي  �ل��الزم��ة 
�نقاذ  �إىل  ي��ه��دف  �ل���ذي  و�ل��ف��ع��ال 
�مل�����ص��اب م���ن خ��ط��ر ي��ه��دد حياته 
و�إ����ص���ع���اف���ه ث����م م���ن���ع ح���ال���ت���ه من 

�لتدهور.
رفاف  كرمية  �ل��دك��ت��ورة  و�صرحت 
�الإ�صعاف  كيفية طلب  للحا�صر�ت 
ما  م��ر�ع��اة  ���ص��رورة  �إىل  ..منوهة 
يلي عند �الت�صال على رقم 999 
وحتديد  �ملت�صل  با�صم  �لتعريف 

ن�������وع �حل����������ادث وذك��������ر �ل����ع����ن����و�ن 
�مل�صابني  ع������دد  ث�����م  �ل�������ص���ح���ي���ح 
�لتي  �الإج����ر�ء�ت  تو�صيح  وكذلك 
�لت�صرف  ث����م  �مل�����ص��ع��ف  ب���ه���ا  ق�����ام 
ح�����ص��ب �الإر������ص�����اد�ت �مل��ق��دم��ة من 
�لهدوء  و�ل��ت��ز�م  �لعمليات  ط��رف 

عند �إعطاء �ملعلومات.
و�أو����ص���ح���ت �ل���دك���ت���ورة ك��رمي��ة �أن 
لغات  ب���ع���دة  ت���ق���دم  �الإر��������ص�������اد�ت 
طاقم  و������ص�����ول  ق����ب����ل  خم���ت���ل���ف���ة 

�مل�صعفني �إىل �ملكان �ملطلوب.
�أرب���ع درجات  �أن �حل���روق  وذك���رت 
�جلزء  على  يغلب  �الأوىل  �لدرجة 
�مل�صاب من �جل�صم �الحمر�ر مثل 
�ل�صم�س  الأ�صعة  �ل�صديد  �لتعر�س 
�أم��ا يف حالة ح��دوث فقاعات على 
�أن �حل���رق  ي��ع��ن��ي  ف���ذل���ك  �جل���ل���د 
�إىل  ون��وه��ت  �لثانية  �ل��درج��ة  م��ن 
حتى  �لفقاعات  فقاأ  ع��دم  ���ص��رورة 
�أما  للجر�ثيم  �جل�صم  يتعر�س  ال 
يكون  �لثالثة  �لدرجة  �حل��رق من 
والير�فقه  م�����ص��ل��وخ  ف��ي��ه  �جل���ل���د 
�صعور باالأمل الأن �خلاليا �حل�صية 
ت��ك��ون م��ي��ت��ة وم��ه��م��ا ك��ان��ت درجة 
�حل����������روق ي����ج����ب و������ص�����ع �جل�����زء 
�ملحروق من �جل�صم حتت ماء جار 
دقائق  ع�صر  مل��دة  �ل���رودة  معتدل 
�لثلج  ��صتخد�م  �إىل  �حلاجة  دون 

الأنه يقتل �خللية ب�صبب تعر�صها 
لتفاوت كبري يف درجات �حلر�رة.

ك��م��ا �أو���ص��ح��ت �ل���دك���ت���ورة كرمية 
ل��ل��ح��روق من  بالن�صبة  �أن���ه  رف���اف 
تكون  ع��ادة  فهي  �لر�بعة  �ل��درج��ة 
د�خل �أع�صاء �جل�صم مثل �لتعر�س 
لتما�س كهربائي وبالن�صبة حلروق 
�ل��ع��ني ب���امل���و�د �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يجب 
غ�صل �لعينني مب��اء ج��ار ف��ور� مع 
 20 �لعينني  غ�صل  يف  �ال�صتمر�ر 
دق��ي��ق��ة ع��ل��ى �الأق����ل و�إم���ال���ة ر�أ�س 

�مل�صاب جهة �الإ�صابة.
و���ص��رح��ت در����ص���اف ع��م��ار مدربة 
��صعاف �أ�صباب حدوث �لرعاف من 
بال�صغط  �إ�صعافه  وطريقة  �الأن��ف 
للجزء  �ل�����ص��ف��ل��ي��ة  �ل��ن��ه��اي��ة  ع��ل��ى 
على  و�حلفاظ  لالأنف  �لغ�صرويف 
و�صعية �لر�أ�س مائل قليال لالأمام 
بارده على �جلبهة  وو�صع كماد�ت 
و�ل���ر�أ����س ث��م �ل��ط��ل��ب م��ن �مل�صاب 
�أن يتنف�س من فمه ..مو�صحة �أن 
كما  وكلي  جزئي  نوعان  �الختناق 
�إ���ص��ع��اف �لطفل  ���ص��رح��ت ط��ري��ق��ة 

�مل�صاب باالختناق.
وت���ط���رق���ت در������ص�����اف ع����م����ار �إىل 
�ل����ط����رق �ل�����ص��ائ��ع��ة �خل���اط���ئ���ة يف 
كا�صتعمال  �الأول���ي���ة  �الإ���ص��ع��اف��ات 
�أو  �ل���ق���ه���وة ل��ت�����ص��م��ي��د �جل��������روح 

فقدان جواز �سفرت
�مل�����دع�����و/ حممد  ف����ق����د  
باك�صتاين   - بلو�س  �ن��و�ر 
�جلن�صية  -  جو�ز �صفره 
     )1792011( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

050/5222227

فقدان جواز �سفرت
جالينا  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د  
�وزبك�صتان   - ز�خ���اروف���ا  
�جلن�صية  -  جو�ز �صفره 
     )2523800( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

050/8199725

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل������دع������و/ �����ص���ح���اق 
باك�صتاين  حم���م���د-  ن�����ور 
�جل��ن�����ص��ي��ة-    ج���و�ز �صفره 
)1842292(�صادر  رقم 
من باك�صتان     من يجده 
عليه �الت�صال بتليفون رقم      

055/3347882

فقدان جواز �سفرت
عبد�لرب  �مل����دع����و/  ف���ق���د  
بنجالدي�س  ع���ب���د�ل���ن���ور- 
�جلن�صية- جو�ز �صفره رقم 
من  )959922(�صادر 
ب��ن��ج��الدي�����س     م��ن يجده 
عليه �الت�صال بتليفون رقم      

055/7755065

فقدان جواز �سفرت
فقد  �مل��دع��و/ ز�ك��ر ح�صني 
مظفر �حمد   - بنجالدي�س 
�جلن�صية- جو�ز �صفره رقم 
)9408831( من يجده 
�قرب  �ىل  ت�صليمه  ب��رج��اء 
�ل�صفارة  �و  ���ص��رط��ة  م��رك��ز 

بنجالدي�س م�صكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ �ح��م��د وىل 
جان �كر جان- �فغان�صتاين 
�جل��ن�����ص��ي��ة       ج���و�ز �صفره 
)969590(�صادر  رق���م 
من �فغان�صتان     من يجده 
عليه �الت�صال بتليفون رقم      

055/6655063

  فقدان �سهادة ا�سهمت
�صادرة  ��صهم  �صهادة  فقدت 
من �صركة �أبقار �لعني رقم 
�ل�صهادة )5615( با�صم /
فاطمة �صيخ حمبوب �صالح 
ت�صليمها  يجدها  من  فعلى 
�صرطة  م�����رك�����ز  الأق������������رب 
�لرقم  ع��ل��ى  �الت�������ص���ال  �و 

050/8510187
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•• ابوظبي- الفجر

للتاأهيل  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  يحتفل 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لعاملي  باليوم 
من  �ل�26  ي����وم  ي�������ص���ادف  �ل�����ذي 
ي���ون���ي���و م����ن ك����ل ع�����ام م����ن خالل 
�لفعاليات  م���ن  �ل���ع���دي���د  ت���ق���دمي 
و�ل��ن�����ص��اط��ات �ل��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا �أن 
�الإمار�تي  �ملجتمع  يف  �لوعي  تعزز 
ع��ل��ى �ختالف  �مل����خ����در�ت  ب��خ��ط��ر 
�أنو�عها و�أثرها �ملدمر على �الأفر�د 
�إىل  باالإ�صافة  و�ملجتمعات  و�الأ�صر 
�ق��ت�����ص��اد �ل����دول. وي�����ص��ارك �ملركز 
�ملنا�صبة  بتلك  للتاأهيل  �ل��وط��ن��ي 

للدر�جات  م�صرية  ت�صمل  ريا�صية 
ع���ل���ى ك���ورن���ي�������س �أب����وظ����ب����ي ي���وم 
من   2013-6-27 �خل��م��ي�����س 
�ل�صاعة  �إىل  �ل�����ص��اب��ع��ة  �ل�����ص��اع��ة 
�صعار  ُيرفع خالله  �لثامنة م�صاء� 
�حل���م���ل���ة و�ح����ت����ف����االت يف ����ص���و�رع 
من�صة  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  �أب���وظ���ب���ي 
ترويجية يف مطار �أبوظبي �لدويل 
 22 و�أح��د �ملر�كز �لتجارية وع��دد 
حمطة من حمطات �صركة �أدنوك 
ل��ل��ت��وزي��ع ل���ت���وزي���ع ه���د�ي���ا حتمل 
وتقدمي  لل�صباب  توعوية  ر�صائل 
وعرو�صاً  ج���م���اه���ريي���ة  ع���رو����ص���اً 
ن�صر  جانب  �إىل  لالأطفال  خا�صة 

توعية  على  حر�صه  م��ن  �نطالقاً 
�جلمهور باالأخطار �ملحدقة بحياة 
�ل���ف���رد و�مل��ج��ت��م��ع ب�����ص��ك��ل ع���ام من 
وتعاطيها  �مل��خ��در�ت  �نت�صار  ج��ر�ء 
�أ�صر�ر  �الآف��ة من  تلك  ت�صببه  وما 
خالله  من  �حتفاوؤه  وي��اأت��ي  بالغة 
تنظيمه حلملة �إعالمية و�إعالنية 
�أن��ح��اء دول���ة �الإم����ار�ت  يف خمتلف 
�ملخدر�ت  ب��اأ���ص��ر�ر  توعية  هدفها 
وّي��ان��ا.. حياتك  �صعار خليك  حتت 
�حلملة  تلك  ت�صتمر  و�صوف  �أمانة 
 ،2013-60-25 ت���اري���خ  م���ن 

ولغاية 2013-06-28.
فعاليات  ع����دة  �حل��م��ل��ة  ت��ت�����ص��م��ن 

ر���ص��ائ��ل ت��وع��ي��ة يف �الإع����الن����ات يف 
و�للوحات  �ل��ي��وم��ي��ة  �ل�����ص��ح��اف��ة 
�لتو��صل  وم�����و�ق�����ع  �خل����ارج����ي����ة 

�الجتماعية.
للتاأهيل  �لوطني  �مل��رك��ز  ي�صعى  و 
لتقدمي خدمات متميزة فى جمال 
�ل���وق���اي���ة �ل���ع���الج و �ل��ت��اأه��ي��ل من 
جميع  �حتياجات  لتلبية  �الدم���ان 
فئات �ملجتمع مع مر�عاة و�حر�م 

�لقيم .
 26 �أنه يف يوم  �إىل  �الإ�صارة  جتدر 
 138 ����ص��رك��ت   1987 ي��ون��ي��و 
دولة من كل �أنحاء �لعامل يف فيينا 
�ملخدر�ت  م��ك��اف��ح��ة  ب��ي��ان  ���ص��در  و 

يف �ل���ع���امل و مب��وج��ب��ه ي�����ص��در كل 
�ملتحدة  لالأمم  �لعام  �صكرتري  عام 
�ملنا�صبة  ب��ه��ذه  �ح��ت��ف��ال��ي��اً  ت��ق��ري��ر�ً 
�لنجاح  م��دى  على  خاللها  ي��وؤك��د 
و م���دى �ل��ف�����ص��ل يف �ل��ق�����ص��اء على 
عام  �صهد  كما  و  �مل��خ��در�ت  �نت�صار 
يف  �ل���ع���امل  دول  ت��ك��ات��ف   1990
تدمر  �لتي  �ملخدر�ت  �صد  حربهم 
حياة �لكريني و تفتك بالرو�بط 
ال  �لتي  �ملليار�ت  تكلف  و  �الأ�صرية 
جتارة  �إج��م��ايل  بلغ  حيث  حت�صى 
 700 تقريباً  �لعامل  �مل��خ��در�ت يف 
�إجمايل  %8 من  �أي  دوالر  مليار 

�لتجارة �لعاملية .

•• ال�صارقة-الفجر:

ك�صف عبد �لعزيز �جلرو�ن م�صاعد 
عزم  ،ع���ن  للعمليات  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
�ملوؤ�ص�صة �إن�صاء مو�قف ال�صطفاف 
ب���ج���و�ر مركز  �الأج�������رة  م���رك���ب���ات 
�لت�صوق �صحارى  يبلغ طوله 40 
و�لتن�صيق  بالتعاون  وذل��ك  م��ر�، 
وبلدية  �لعامة  �الأ�صغال  د�ئ��رة  مع 

�ل�صارقة، و�إد�رة مركز �صحارى.
�لبدء  �صيتم  �أن��ه  و�أو�صح �جل��رو�ن 
بتنفيذه  وك��ل��ت  �ل���ذي  �مل�����ص��روع  يف 
)ه���ن���د����ص���ة �ل�����دروي�����������س( ،خ�����الل 
�الأ�صبوع �جلاري على �أن يتم �إجنازه 
قبل بد�ية �ل�صهر �لف�صيل، م�صري� 
نقطتي  تخ�صي�س  �صيتم  �أن��ه  �إىل 
�لركاب  وت��ن��زي��ل  لتحميل  ت��وق��ف 
للمو��صالت   )x14( رقم  للخط 
�لعامة �لذي �صينطلق من منطقة 
خلف  �لتوقف  نقطة  حتى  �لنهدة 
مركز �صحارى بتقاطر زمني يبلغ 

�صاعة و�حدة فقط.
جاء  �مل�صروع  �أن  �جل��رو�ن  و�أ�صاف 
مو��صالت  ح��ر���س  م��ن  �ن��ط��الق��ا 
�لر�حة  �صبل  توفري  على  �ل�صارقة 
ملرتادي  �ملرورية  �حلركة  وت�صهيل 
�ملركز و��صتجابة ملطالب �جلمهور 
�لقائمة  روؤي���ت���ه���ا  ���ص��م��ن  وذل������ك 

م�صتد�مة  مو��صالت  توفري  على 
الفتا   ، �مل��ج��ت��م��ع  تنمية  يف  ت�صهم 
�أي�صا  ي��ت�����ص��م��ن  �مل�����ص��روع  �أن  �إىل 
خم��ط��ط ل��ع��ب��ور �مل�������ص���اة يف �إط����ار 
�ملعنية  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�ص�صة  حر�س 
ع��ل��ى ت��وف��ري و���ص��ائ��ل �ن��ت��ق��ال �آمنة 
�أجل  م��ن  �ل��ط��ري��ق  لعبور  للم�صاة 

�صالمتهم. 
يهدف  �مل�����ص��روع  �أن  ك��ذل��ك  وب���ني 
�لتحتية  �ل���ب���ن���ي���ة  ت���ط���وي���ر  �إىل 
ل���ق���ط���اع �مل����و������ص����الت �ل���ع���ام���ة يف 
يتو�فق مع تطبيق  �الإم���ارة، ومب��ا 
�الأهد�ف �ال�صر�تيجية للموؤ�ص�صة 
و�ملتعلقة بت�صجيع ��صتخد�م �لنقل 
بقطاع  ول���ل���ن���ه���و����س  �جل����م����اع����ي، 
�لنقل و�ملو��صالت يف �الإم��ارة، مبا 

�حل�صاري  �مل�صتوى  م��ع  يتما�صى 
و�صعياً  حققته،  �ل��ذي  و�ل��ع��م��ر�ين 
حلول  �إي���ج���اد  �إىل  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  م���ن 
م�صكلة  مل���ع���اجل���ة  �����ص���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
�الزدحام �ملروري من خالل توفري 
ور�قية  ح��دي��ث��ة  خ��دم��ات  م�صتوى 
للركاب.   من ناحيته بني �ملهند�س 
يف  �مل�صروعات  مدير  �لوقاد  �أحمد 
�ملوؤ�ص�صة  �أن  �ل�����ص��ارق��ة  م��و����ص��الت 
�إجن�����از 22 موقف  م���ن  �أن��ت��ه��ت 
�نتظار ملركبات �الأجرة، موزعة على 
مدينة �ل�صارقة.  وقال �لوقاد: �إن 
�لبنية  تطوير  �إىل  يهدف  �مل�صروع 
�لتحتية لقطاع �ملو��صالت �لعامة 
يف �الإمارة، مبا يتو�فق مع تطبيق 
�الأهد�ف �ال�صر�تيجية للموؤ�ص�صة، 

�نتظار مركبات �الأجرة على �صبكة 
�لطرق يرجع �إىل حر�س �ملوؤ�ص�صة 
على تطوير قطاع نقل �لركاب، ملا 
�مل�صتوى  على  بالغة  �أهمية  له من 
�القت�صادي و�الجتماعي و�خلدمي 
على �الإمارة. و�أ�صار �إىل �أن �مل�صروع 
�أماكن  تخ�صي�س  على  �صي�صاعد 
�الأجرة،  مركبات  لتوقف  حم��ددة 
�لع�صو�ئية  �حل����رك����ة  م����ن  ب������داًل 
عليها  يرتب  قد  وم��ا  للمركبات، 
من  �صلبية  �صلوكيات  �رت��ك��اب  م��ن 
قبل �صائقي مركبات �الأج��رة، مثل 
�لتوقف �خلاطئ �أو �ملفاجئ ب�صورة 
�ل�صالمة  متطلبات  م��ع  تتفق  ال 
�ملرورية، ف�صاًل عن عرقلة حركة 

�ل�صري.

�لنقل  ��صتخد�م  بت�صجيع  �ملتعلقة 
�جلماعي، و�صعياً من �ملوؤ�ص�صة �إىل 
�إيجاد حلول ��صر�تيجية لالإ�صهام 
يف م���ع���اجل���ة م�����ص��ك��ل��ة �الزدح��������ام 
�ملروري، من خالل توفري م�صتوى 
للركاب.  ور�ق��ي��ة  حديثة  خ��دم��ات 
�إن�صاء  مت  �أن����ه  �إىل  �ل���وق���اد  ول��ف��ت 
كل  يت�صع  �نتظار  م��و�ق��ف  ثمانية 
�أج���رة على  ل��ث��الث م��رك��ب��ات  منها 
�صارع و��صط، فيما مت �النتهاء من 
موقف ملركبات �الأجرة �أمام جمعية 
حلو�ن،  ف��رع  �لتعاونية،  �ل�صارقة 
ملرور  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  �أم����ام  و�آخ����ر 
�ل�صارقة، ومثله لدى دو�ر �لثقافة، 
مركبات،  خلم�س  منها  ك��ل  يت�صع 
مو�قف  �إن�����ص��اء  م�����ص��روع  �أن  مبيناً 

حاكم عجمان ي�ضتقبل قن�ضل عام اجلزائر 
�أجل �أد�ء مهامه على �أح�صن ما ير�م وب�صكل يعزز عالقات 
�ل�صد�قة و�ل��ت��ع��اون ب��ني دول���ة �الإم����ار�ت و�جل��ز�ئ��ر على 
للبلدين  �مل�صركة  �مل�صالح  يحقق  ومب��ا  �ل�صعد  خمتلف 
و�لتوفيق  �لنجاح  �جلديد  للقن�صل  متمنيا   .. �ل�صقيقني 
�لقائمة  �لعالقات  �صموه مب�صتوى  و�أ�صاد  يف مهام عمله. 
بني �لبلدين �ل�صقيقني و�لتي تاأ�ص�صت على يد �ملغفور له 
باإذن �هلل تعاىل �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان طيب �هلل 
بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  نهجه  على  و�صار  ث��ر�ه 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل .. متمنيا لفخامة 
�ل�صحة  دو�م  بوتفليقة  عبد�لعزيز  �جل��ز�ئ��رى  �لرئي�س 

و�لعافية. من جانبه �أ�صاد �صعادة قن�صل �جلز�ئر بالنه�صة 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  ت�صهدها  �لتي  �ل�صاملة 
ب�صكل عام و�إمارة عجمان ب�صكل خا�س..م�صري� �إىل قيامه 
مدى  خاللها  �صاهد  �ل��دول��ة  م��دن  خمتلف  يف  ب��ج��والت 
�الأ�صعدة  على  �الإم����ار�ت  حققته  �ل��ذي  و�لتقدم  �لتطور 
�ل�صيخ  �ل��ل��ق��اء..م��ع��ايل  ح�صر  �مل��ج��االت.  �صتى  ويف  ك��اف��ة 
حاكم  دي���و�ن  رئي�س  �لنعيمي  �صعيد  ب��ن  م��اج��د  �ل��دك��ت��ور 
و�صعادة  �ل��دي��و�ن  مدير  �لنعيمي  حمد  و���ص��ع��ادة  عجمان 
�صامل �صيف �ملطرو�صي نائب مدير �لديو�ن و�صعادة يو�صف 

�لنعيمي مدير �لت�صريفات يف �لديو�ن. 

•• عجمان-وام:

�لنعيمي  ر��صد  بن  حميد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ��صتقبل 
ع�صو �ملجل�س �الأعلى حاكم عجمان يف مكتبه يف �لديو�ن 
عام  قن�صل  بلو��صع  عبد�لكرمي  �صعادة  �م�س..  �الأم��ريي 
ج��م��ه��وري��ة �جل���ز�ئ���ر �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �ل���ذي ق���دم لل�صالم 
عاما  قن�صال  من�صبه  مهام  ت�صلمه  مبنا�صبة  �صموه  على 
لبالده لدى �لدولة. ورحب �صاحب �ل�صمو حاكم عجمان 
�صيحظى  �أن��ه  �صموه  موؤكد�  �جل��ز�ئ��ري..  �لعام  بالقن�صل 
من �جلهات �ملعنية يف �لدولة بكل �لتعاون و�مل�صاعدة من 

خريية عجمان حتر�س على دعم وراحة كبار ال�ضن وذوي الإعاقة

13طبيبة خليجية برفقته 
م�ضت�ضفى �ضقر ت�ضت�ضيف اخلبريالربف�ضور بدرالدين 

اأحمد لتقدمي ا�ضت�ضارات طبية جمانية للحوامل 

املركز الوطني للتاأهيل يحتفل باليوم العاملي ملكافحة املخدرات

•• عجمان -وام: 

ق��دم��ت ه��ي��ئ��ة �الأع����م����ال �خل���ريي���ة يف ع��ج��م��ان خم�صة 
�الإعاقة يف حد�ئق  وذوي  �ل�صن  لكبار  كر��صي متحركة 
�الإمارة م�صاهمة منها يف م�صاعدة من يرتادونها للتنزه 
نائب  �لعو�صي  ع��ب��د�هلل  وق���ام   . �لنف�س  ع��ن  و�ل��رف��ي��ه 
مدير عام �لهيئة بت�صليم �لكر��صي �ملتحركة �إىل �أحمد 
�صيف �ملهريي مدير �إد�رة �لزر�عة و�حلد�ئق �لعامة يف 
عدد  عجمان..بح�صور  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة 
من �مل�صوؤولني من �جلانبني . بدوره قدم �ملهريي درعا 
تذكاريا �إىل �لعو�صي تقدير� لدور �لهيئة يف دعم فئات 

�أهمية  م��وؤك��د�  �جلميع  م��ن  للرعاية  حتتاج  جمتمعية 
�الأعمال �خلريية يف تقدمي خدمات  �لتعاون مع هيئة 
�لد�ئرة  �أن  �إىل  و�أ����ص���ار   . �الإم������ارة  ل�����ص��ك��ان  جمتمعية 
وبتوجيهات من رئي�صها �ل�صيخ ر��صد بن حميد �لنعيمي 
تنفذ مبادر�ت جمتمعية بالتعاون مع �ملوؤ�ص�صات �ملعنية 
بهدف ن�صر ثقافة �لتطوع و�لعمل �الجتماعي يف �إمارة 
عجمان ترجمة لروؤية ور�صالة د�ئرة �لبلدية يف تطبيق 
�أف�صل �ملمار�صات وتقدمي �أف�صل �خلدمات للمتعاملني 
معها من مو�طنني ومقيمني . وتاأتي هذه �ملبادرة من 
قبل �لهيئة تنفيذ� لبنود �التفاقية �ملرمة بيننها وبني 

د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط . 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

��صت�صافة  �خل��ي��م��ة  ب���ر�أ����س  ���ص��ق��ر  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  �أع��ل��ن��ت 
�لوالدة  ��صت�صاري  �أحمد  بدر�لدين  �لدكتور  �لرف�صور 
�الم��وم��ة و�جل��ن��ني بجامعة كورنيل يف قطر  و�أم��ر����س 
�صمن برنامج يهدف لتطوير �خلدمات �ل�صحية ويقوم 
ع��ل��ى ����ص��ت��ق��ط��اب �ل��ك��ف��اء�ت �ل��ط��ب��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة �ملرموقة 
�لتي  �لزيارة  وخ��الل   . �لعالجية  �جلهود  يف  للم�صاركة 
يف  �صقر  م�صت�صفى  �ىل  بها  �أح��م��د  �لروف�صور  �صيقوم 
�صيقدم  �لقادم  يوليو   4 ولغاية  يونيو   28 من  �لفرة 
لالأمهات �حلو�مل خدمات ��صت�صارية جمانية من خالل 
بالطابق �خلام�س  �مل�صت�صفى مقرها  �د�رة  عيادة حددت 
من  طبيبة   13 من  تتاألف  جمموعة  ب�صحبته  �صتكون 

و�المار�ت  وقطر  و�ل�صعودية  عمان  مثل  خليجية  دول 
�حل�صول  من  لتمكينهن  يهدف  تاأهيلي  برنامج  �صمن 
على �لتخ�ص�س �لطبي .  ويف �طار �ال�صتعد�د�ت �جلارية 
بدر�لدين  �ل��دك��ت��ور  �ل���ز�ئ���ر  �ل��روف�����ص��ور  ال���ص��ت�����ص��اف��ة 
جلامعة  �لتخ�ص�صية  للر�مج  ممثل  �أي�صا  وهو  �أحمد 
�مل�صت�صفى  �د�رة  ب���د�أت  �ملنطقة  يف  �لريطانية  ل�صر 
جميع  من  �ملقابلة  يف  �لر�غبات  �لن�صاء  ت�صجيل  عملية 
�أو �الت�صال �لهاتفي  �جلن�صيات �صو�ء باحل�صور �ملبا�صر 
علما �ن �لت�صجيل �صيقت�صر على �الأمهات �حلو�مل ممن 
تنطبق عليهن �صروط �ملقابالت وهن فئة �لن�صاء �لالتي 
عليهن  ي��ط��ل��ق  �أي   )14 �ىل   11  ( �حل��م��ل  ����ص��ب��وع  يف 
حو�مل �ل�صهر �لثالث و�أي�صا �حلو�مل يف �ال�صبوع ) 18 

�ىل 22 ( �أي حو�مل �ل�صهر �خلام�س .

ور�ضة عمل حول اطاق عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع

بازار بروج ال�ضنوي يف جممع خليفة للطاقة باأبوظبي اليوم 

• •ال�صارقة-وام:

حت���ت رع���اي���ة م���ع���ايل ح��م��ي��د بن 
�لربية  وزي����ر  �ل��ق��ط��ام��ي  ع��ب��ي��د 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
للتخطيط  �الإق���ل���ي���م���ي  �مل����رك����ز 
�لربوي بال�صارقة �نطلقت مبقر 
�مل���رك���ز �م�������س ور����ص���ة ع��م��ل حول 
�لوطني  �لتقييم  عملية  �ط���الق 
�إطار  يف  وذل���ك  للجميع  للتعليم 
ب���ني حكومة  �مل��وق��ع��ة  �الت��ف��اق��ي��ة 
دولة �الإمار�ت ومنظمة �ليون�صكو 
و��صتكماال الأعمال �ملنتدى �لعاملي 
منظمة  برعاية  للجميع  للتعليم 
�ليون�صكو �لذي �نعقد يومي 15 
2012 بجمهورية  �أكتوبر  و16 
�لور�صة  وت�صتمر  �لعربية  م�صر 
ثالثة �يام . و�فتتح �لور�صة �صعادة 
علي ميحد �ل�صويدي وكيل وز�رة 
�لربية و�لتعليم بكلمة �كد فيها 
على �همية �لور�صة �لتي تنظمها 
و�إقليمية  دولية  موؤ�ص�صات  ثالث 

�أنهت �للجنة �الإجتماعية يف �صركة 
�لبال�صتيكية  ل��ل��ل��د�ئ��ن  �أب��وظ��ب��ي 
��صتعد�د�تها  ب������روج  �مل�����ح�����دودة  
الف��ت��ت��اح ب����از�ر  ب���روج  �ل�صنوي يف 
جممع  ق��اع��ة  يف  �ل��ث��ان��ي��ة  ن�صخته 
خليفة للطاقة بالعا�صمة �أبوظبي 
�ل���ي���وم �ل��ث��الث��اء وي�����ص��ت��م��ر ثالثة 
�ل�صيدة  �أك��دت  ناحيتها  من   . �ي��ام 

البد�عات  ت�صجيعا  �صنويا  ن�صاطا 
�مل���وظ���ف���ني و�مل����وظ����ف����ات و�ل����ه����و�ة 
يف  �البد�عي  مبجهودهم  و�حتفاء 

�صتى �ملجاالت.
��صتعد�د�تها  ب��روج   تو��صل   فيما 
الحتفالية �لن�صف من �صعبان  حق 
تر�ث  ن���ادي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لليلة  
�المار�ت وبح�صور �صخ�صيات فنية 

�لرئي�س  ن��ائ��ب  �ل�صايغ  علي  مل��ي��اء 
�لعامة  ل���ل���خ���دم���ات  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
رئ��ي�����ص��ة �ل��ل��ج��ن��ة �الإج��ت��م��اع��ي��ة يف  
بروج  �مل�صرف �لعام على �لفعالية 
�ل���ذي حققته  �ل��ك��ب��ري  �ل��ن��ج��اح  �ن 
�لفعالية بالعام �ملا�صي و�صط �قبال 
م��وظ��ف��ي وم���وظ���ف���ات ب�����روج ومن 
�عتماده  منا  جعل  �ل�صركات  بقية 

�مار�تية وخليجية م�صهورة و�لتي 
�صتقام يف مبنى �ل�صركة يف جممع 

خليفة للطاقة �الأحد �ملقبل.
�الإحتفال  �أن  �ل�������ص���اي���غ  و�ك�������دت 
�لتعاون  �إط����ار  يف  ي��اأت��ي  باملنا�صبة 
ب����������روج  ع�صو  ب�������ني   �مل���������ص����رك 
�أبوظبي  ب���رول  �صركة  جمموعة 
�ل��وط��ن��ي��ة  �أدن�������وك  ون�����ادي تر�ث 

�الإمار�ت وتدعيم ج�صور �لتو��صل 
مع �ملجتمع و�ملحافظة على �ملوروث 
�لرو�بط  وتعزيز  �ملتجدد  �ل�صعبي 
�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة م�����ن خ������الل �إح����ي����اء 
ومن  �ملحلية  و�ل��ت��ق��ال��ي��د  �ل���ع���اد�ت 
�لفرح  م��ظ��اه��ر  ك��ل  تهيئة  خ���الل 
�إمكاناتهم  وت��ن�����ص��ي��ط  ل���الأط���ف���ال 

�لذ�تية وقدر�تهم �ل�صخ�صية.

و�صع خطة كاملة لتقييم �لتقدم 
�ملحرز يف حتقيق �الأهد�ف �ل�صتة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ج��م��ي��ع و�الإجن��������از�ت 
�لتي  و�ل��ت��ح��دي��ات  نحققت  �ل��ت��ي 
�خلطط  لو�صع  متهيد�  و�جهتها 
 2015 ع���ام  ب��ع��د  مل��ا  �مل�صتقبلية 
د�عيا دول �ملنطقة �ىل �أن ت�صتثمر 
�لتقييم  م�����ص��روع  �ط���الق  فر�صة 
�أنظمتها  �لوطني نحو رفع جودة 
عملها  ك��ف��اءة  وتقييم  �لتعليمية 

وخمرجاتها �لتعليمية . 
خطت  �مل���ن���ط���ق���ة  دول  �ن  و�ك������د 
خطو�ت و��صعة يف حتقيق �لتميز 
�خلدمات  م���ن جم����االت  ع���دد  يف 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح��ي��ث ح��ق��ق��ت هدف 
�لتعليم للجميع من خالل �إ�صاعة 
�إلز�مية �لتعليم �الأ�صا�صي وجنحت 
كانت  �ل��ت��ي  �ل��ف��ج��وة  ت�صييق  يف 
على  وذل��ك  �جلن�صني  بني  �صائدة 
ال  �لتعليم  ج���ودة  �أن  م��ن  �ل��رغ��م 
ز�لت ت�صكل حتديا رئي�صيا منوها 
�ىل �ن دول �ملنطقة مطالبة �أكر 

من �أي وقت م�صى بتحقيق جودة 
�لبناءة  �جل��ه��ود  ظ��ل  يف  �لتعليم 
�ل�صيا�صية  �لقياد�ت  تبذلها  �لتي 
للدول �لعربية . من جانبها قالت 
�مل��ط��ي��وع��ي مديرة  ه����الل  م��ه��رة 
للتخطيط  �الإق���ل���ي���م���ي  �مل����رك����ز 
�ل��رب��وي �ن �ل��ور���ص��ة ت��ه��دف �ىل 
و�لتقارير  �الإ�صر�تيجيات  تقييم 
�لتعليم  ل���ت���ح���ق���ي���ق  �ل����وط����ن����ي����ة 
موؤ�صر�تها  وحت���ل���ي���ل  ل��ل��ج��م��ي��ع 
�صوء  يف  وذل��ك  �أو�صاعها  وتقييم 
و�الإر�صاد�ت  �لتوجيهية  �مل��ب��ادىء 
منظمة  �أع���دت���ه���ا  �ل���ت���ي  �ل��ف��ن��ي��ة 
�لتعرف  �إىل  و���ص��وال  �ليون�صكو 

ع��ل��ى �ل��ت��ق��دم �ل����ذي �أح���رزت���ه كل 
دول�����ة م���ن �ل������دول �الأع�������ص���اء يف 
��صتقر�ء  �الإجت��اه ف�صال عن  هذ� 
للجميع  �لتعليم  م��ب��ادرة  م���اآالت 
بعد ع��ام 2015 م��وؤك��دة �ن��ه ويف 
�ل����ذي حددته  �ل��ت��ف��وي�����س  �إط�����ار 
�ملركز  وت�صغيل  �إن�����ص��اء  �إت��ف��اق��ي��ة 
�لربوي  للتخطيط  �الإق��ل��ي��م��ي 
�إ�صر�تيجيا  �صريكا  يكون  �صوف 
يف دع�����م ج���ه���ود ت����دري����ب �ل�����دول 
وجتاوز  �ل��ف��ج��وة  ل�صد  �الأع�����ص��اء 
�مل�����ص��ك��الت و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي قد 
�ملبادرة  ه��ذه  حتقيق  دون  حت��ول 
�لور�صة  وتركز  �أهد�فها.  وتنفيذ 

�لتوجيهية  �ملبادئ  مناق�صة  على 
و�الإر�������ص������ادي������ة �ل���ف���ن���ي���ة الإع�������د�د 
�لتقييم �لوطني للتعليم للجميع 
وعر�س بع�س �ملوؤ�صر�ت �الأ�صا�صية 
�لتعليم للجميع  �إجناز�ت  لتقييم 
وعر�س �ال�صر�تيجيات �لوطنية 
�لتقييم  �ط��الق  للدول يف جم��ال 
للجميع  ل���ل���ت���ع���ل���ي���م  �ل����وط����ن����ي 
وب����رجم����ة �الأن�������ص���ط���ة �مل���ر�ف���ق���ة 
للتقييم �لوطني للتعليم للجميع 
ويقوم بتنفيذ ور�صة �لعمل خر�ء 
ومكتب  �ل��ي��ون�����ص��ك��و  منظمة  م��ن 
بالدوحة  �الإق��ل��ي��م��ي  �ل��ي��ون�����ص��ك��و 
وب����ريوت مب�����ص��ارك��ة مم��ث��ل��ني من 

دول  يف  �لتعليم  بتطوير  وتعني 
وه����ي منظمة  و�ل���ي���م���ن  �خل��ل��ي��ج 
�ليون�صكو ومكتب �لربية �لعربي 
�الإقليمي  و�مل��رك��ز  �خلليج  ل���دول 
 . بال�صارقة  �لربوي  للتخطيط 
وقت  تاأتي يف  �لور�صة  �ن  و��صاف 
�ليون�صكو  منظمة  ف��ي��ه  ت�صتعد 

ال�صتعر��س  �الأع�������ص���اء  و�ل�����دول 
بحلول  للجميع  �لتعليم  جت��رب��ة 
حتقق  م���ا  وم�����دى   2015 ع����ام 
مل�صروع  �ل�����ص��ت��ة  �الأه���������د�ف  م����ن 
مدى  وت��ق��ي��ي��م  للجميع  �لتعليم 
حتقيق  ن���ح���و  �مل�����ح�����رز  �ل����ت����ق����دم 
�أه������د�ف �ل��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ج��م��ي��ع منذ 

و�الإلتز�مات  د�كار  موؤمتر  �نعقاد 
حققتها  �لتي  و�لدولية  �لوطنية 
�ل����دول �الأع�����ص��اء . وق���ال ميحد 
�ن �لور�صة تعتر �خلطوة �الأوىل 
�ل�صنتني  ق��ر�ب��ة  ي�صتمر  مل�����ص��روع 
مع  �مل���ن���ط���ق���ة  دول  ف���ي���ه  ت���ع���م���ل 
���ص��رك��ائ��ه��ا �ال���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ني على 
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•• العني - الفجر:

فعاليات  �الأول  �أم�������س  �ن��ط��ل��ق��ت 
بجامعة  �ل�������ص���ي���ف���ي  �ل����ف���������ص����ل 
�أبوظبي  يف  ب��ح��رم��ي��ه��ا  �أب��وظ��ب��ي 
ي��ن��ق�����ص��م على  و�ل�����ع�����ني و�ل���������ذي 
فرتني ت�صتمر �الأوىل يف �لفرة 
يوليو   13 �إىل  ي��ون��ي��و   16 م���ن 
�ل��ث��ان��ي��ة من  �ل��ف��رة  بينما مت��ت��د 
�أغ�صط�س   18 ح��ت��ى  ي��ول��ي��و   21
 2،304 �ن���ت���ظ���م  وق�����د  �مل���ق���ب���ل، 
�مل�صاقات  لدر��صة  وطالبة  طالب 
�ل�صيفي  �ل��ف�����ص��ل  يف  �مل��ط��روح��ة 
ينق�صمون  �جل����ام����ع����ة،  ب���ف���رع���ي 
يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   1632 �إىل 
و  �لبكالوريو�س  ب��ر�م��ج  م�صاقات 

�مل�صاقات  ب��ع�����س  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
�جلامعية،  �لكلية  تطرحها  �لتي 
�الأم��������ر �ل�������ذي ي���ع���ط���ي �ل���ط���الب 
يف  للدر��صة  �مل�صجلني  و�لطالبات 
�لف�صل �ل�صيفي �لفر�صة لتنظيم 
لتخفيف  �ل���در�����ص���ي���ة  خ��ط��ت��ه��م 
���ص��غ��ط ���ص��اع��ات �ل���در�����ص���ة خالل 
�لعام  �لف�صل �لدر��صي �ملقبل من 
�أو   2014 –  2013 �الأكادميي 

لرفع معدالتهم �لر�كمية.
و�أو�����ص����ح �ل���دك���ت���ور �إب���ر�ه���ي���م �أن 
خمتلف  يف  �ل��ت�����ص��ج��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة 
م�صاقات �لبكالوريو�س و�ملاج�صتري 
�لدر��صة  ف�صل  �صمن  �ملطروحة 
�صديد�ً  �إق����ب����ااًل  الق����ت  �ل�����ص��ي��ف��ي 
م��ن �ل��ط��الب و�ل��ط��ال��ب��ات، بحيث 

�أن  �أبوظبي  جامعة  يف  �لت�صجيل 
و�لذي  �ل�صيفي  �ل��در����ص��ة  ف�صل 
نف�س  يتبع  ف��رت��ني  على  ينق�صم 
ن����ظ����ام �ل���ت���ع���ل���ي���م �مل���ط���ب���ق خ���الل 
�ل���ف�������ص���ول �ل���در�����ص���ي���ة �الأخ������رى 
 18 يف  وينتهي  �ل��ع��ام  م���د�ر  على 
�أغ�صط�س �ملقبل، حيث متتد فرة 
من  �ل�صيفي  �لف�صل  �متحانات 
14 �إىل 16 يوليو خالل �لفرة 
يوم  نتائجها  تعلن  و�لتي  �الأوىل 
ب��ي��ن��م��ا مت��ت��د فرة  ي���ول���ي���و،   20
�م��ت��ح��ان��ات �ل���ف���رة �ل��ث��ان��ي��ة من 
�لف�صل �ل�صيفي من 19 �إىل 21 
نتائجها  �إع����الن  وي��ت��م  �أغ�صط�س 
ومن  �مل��ق��ب��ل،  �أغ�صط�س   24 ي���وم 
�إلكرونياً  �لنتائج  تعلن  �أن  �ملقرر 

م�صاقات  وطالبة يف  166 طالب 
�جلامعة  بفرع  �ملاج�صتري  بر�مج 
وطالبة  طالب  و436  باأبوظبي، 
�لبكالوريو�س  بر�مج  م�صاقات  يف 
70 طالب وطالبة يف م�صاقات  و 
بر�مج �ملاج�صتري يف فرع �جلامعة 

يف �لعني.
و�أكد �لدكتور نبيل �إبر�هيم مدير 
�جلامعة  �أن  �أب���وظ���ب���ي  ج���ام���ع���ة 
عملت على طرح م�صاقات �لف�صل 
بر�مج  خمتلف  لت�صمل  �ل�صيفي 
�لتي  و�ملاج�صتري  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س 
ت��ط��رح��ه��ا �جل���ام���ع���ة م����ن خالل 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة و�ل���ت���ي ت�صم  ك��ل��ي��ات��ه��ا 
وكلية  و�ل����ع����ل����وم  �الآد�ب  ك���ل���ي���ة 
�الآيل  �حل��ا���ص��ب  وع��ل��وم  �لهند�صة 

�صعبة   234 �جل��ام��ع��ة  خ�ص�صت 
لر�مج �لبكالوريو�س و16 �صعبة 
فرعها  يف  �مل��اج�����ص��ت��ري  ل����ر�م����ج 
 64 خ�ص�صت  بينما  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
و6  �لبكالوريو�س  لر�مج  �صعبة 
�صعب لر�مج �ملاج�صتري يف فرعها 
�أع�صاء  ج���ه���ود  م��ث��م��ن��اً  ب���ال���ع���ني، 
و�لتدري�صية  �الإد�ري�����ة  �لهيئتني 
�لذين ي�صاهمون يف ف�صل �لدر��صة 
ترجمة  على  وحر�صهم  �ل�صيفي 
ن��ح��و خ��دم��ة �جلامعة  ر���ص��ال��ت��ه��م 
و�لتعليم من خالل تخفي�س عدد 
منهم ملدة �إجازته �ل�صيفية لتلبية 
و�لطالبات  �ل��ط��الب  �ح��ت��ي��اج��ات 

�مل�صجلني يف هذ� �لف�صل.
ومن جانبه �أو�صح ب�صام ُمّره مدير 

•• دبي-وام:

نظم م�صت�صفى �لر�حة بدبي �م�س 
�لعالجي �خلريي �الأول  بالتعاون مع 
جمموعة ملبار  للذهب و�ملجوهر�ت 
وز�رة  ��صر�تيجية  �إط���ار  يف  وذل���ك 
�ل�صحة �لر�مية �إىل تعزيز �مل�صاركة 
�لوعي  م�����ص��ت��وى  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ورف����ع 
�ل�صحي وتوفري �خلدمات �ل�صحية 
و��صتملت   . �ملجتمع  ف��ئ��ات  ك��ل  �إىل 
تخ�ص�صية  ع���ي���اد�ت  ع��ل��ى  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
و�لقلب  �لباطنية  تخ�ص�صات  �صمت 
�لبولية  �لعامة و�مل�صالك  و�جلر�حة 

و�ملطويات  �لكتيبات  ت��وزي��ع  ج��ان��ب 
عبيد  �أح����م����د  وق������ال  �الر������ص�����ادي�����ة. 
�لر�حة  �خلدمي مدير م�ص�صت�صفى 
كان  �خل�����ريي  �ل��ع��الج��ي  �ل���ي���وم  �أن 
�ملر�جعني  ع����دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث  ن��اج��ح��ا 
و  ج��ن�����ص��ي��ات  م����ن  م���ر�ج���ع���ا   548
..منوها  خمتلفة  جمتمعية  ف��ئ��ات 
�لثامنة  م��ن  �م��ت��دت  �لفعاليات  ب��اأن 
�صباحا �إىل �ل�صاد�صة م�صاء مب�صاركة 
�أك����ر م���ن 20 ط��ب��ي��ب��ا �أخ�����ص��ائ��ي��ا و 
باالإ�صافة  �لتمري�س  هيئة  من   30
و�ل�����ط�����و�ق�����م  �الإد�ري  ل����ل����ط����اق����م 
�لفعالية  هذه  �ن  و�أ�صاف  �مل�صاندة. 

م��ل��ب��ار  ل��ل��ذه��ب و�مل���ج���وه���ر�ت �لتي 
�لفحو�صات  تكاليف  بجميع  تكفلت 
وذلك  للمر�صى  و�الإد�ري�����ة  �لطبية 
�ل�صركات  ب���ع�������س  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ج�صدت  ح��ي��ث  �الأخ�������رى  �ل���د�ع���م���ة 
�ل�صر�كة  �أه���م���ي���ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ه�����ذه 
ب����ني �ل���ق���ط���اع���ني �ل����ع����ام و�خل���ا����س 
�ملحتاجني  و  �خل��ريي  �لعمل  لدعم 
�خلدمي  وق��ام  �لعالجية.  للخدمات 
ب��ت��ك��رمي جم��م��وع��ة م��ل��ب��ار  للذهب 
�لد�عمة  و�ل�����ص��رك��ات  و�مل���ج���وه���ر�ت 
�لتي  و�الإد�ري�����ة  �لطبية  و�ل��ط��و�ق��م 

�صاركت يف هذه �لفعالية. 

�جللدية  و�أمر��س  �لعظام  وجر�حة 
وطب  �لعيون  و�أم��ر����س  �لتنا�صلية 
وج��ر�ح��ة �الأ���ص��ن��ان و�ل��ط��ب �لعائلي 
طبية  ف��ح��و���ص��ات  �إىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
�ملر�صى  جلميع  عاما  م�صحا  �صملت 
بالدم  و�لكول�صرول  �ل�صكر  مل�صتوى 
��صتمل  كما  �ل���دم.  �صغط  وم�صتوى 
�ليوم �لعالجي على حمطات توعية 
���ص��ح��ي��ة ���ص��م��ت ع����ي����اد�ت �الإق������الع 
�لتغذية  وع����ي����اد�ت  �ل���ت���دخ���ني  ع���ن 
�ل�����ص��ل��ي��م��ة و���ص��ح��ة �لفم  �ل�����ص��ح��ي��ة 
و�الأ�صنان حيث مت تقدمي �الإر�صاد�ت 
�إىل  للمر�جعني  �لطبية  و�لن�صائح 

�ل��ر�م��ي��ة �إىل  �مل���ب���ادر�ت  ت��اأت��ي �صمن 
ت��ع��زي��ز �ل�����ص��ر�ك��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ورفع 
�أفر�د  بني  �ل�صحي  �لوعي  م�صتوى 
�مل�صت�صفى  دور  �ن  �إىل  �ملجتمع الفتا 
�خلدمات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  يقت�صر  ال 
�ل��ع��الج��ي��ة ل��ل��م��ر�ج��ع��ني ف��ق��ط بل 
�لعالجية  �خل��دم��ات  الإي�صال  ميتد 
ل���ل���ح�������ص���ول ع���ل���ى ه������ذه �خل����دم����ات 
وذل������ك م����ن م��ن��ط��ل��ق �المي�������ان ب����اأن 
ت����ب����د�أ م����ن �صحة  ���ص��ح��ة �مل��ج��ت��م��ع 
�أهمية  و�أك���د �خل���دمي على  �أف����ر�ده. 
م�����ص��ارك��ة �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف مثل 
مبجموعة  ..م�صيد�  �لفعاليات  هذه 

•• دبي-وام:

�م�س  ب��دب��ي  �ل�صحة  هيئة  وق��ع��ت 
�مل�صرك  للتعاون  تفاهم  م��ذك��رة 
م����ع م���وؤ����ص�������ص���ة دب�����ي �ال����ص���الم���ي 
�الن�����ص��ان��ي��ة �ل��ت��اب��ع��ة ل��ب��ن��ك دبي 
�الإ��������ص�������الم�������ي ل������ع������الج م���ر����ص���ى 
مب�صت�صفى  �ملع�صرين  �ل�����ص��رط��ان 
دبي بو�قع 500 �ألف درهم �صنويا 
و�القامة  �ل��ع��الج  نفقات  لتغطية 
�ملري�س.  يحتاجها  �لتي  و�الأدوي��ة 
وق���ع �الت��ف��اق��ي��ة م��ن ج��ان��ب هيئة 
�ملهند�س  ���ص��ع��ادة  ب��دب��ي  �ل�����ص��ح��ة 
عام  م��دي��ر  �مل��ي��دور  �حل���اج  عي�صى 
دبي  موؤ�ص�صة  جانب  وم��ن  �لهيئة 
�صعادة  �الن�������ص���ان���ي���ة  �ال�����ص����الم����ي 
�لرئي�س  �هلل  �ل��ع��ب��د  �ل����رز�ق  ع��ب��د 
بح�صور  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

م�����ص��اع��دة  ب��ه��ي��ئ��ة �ل�����ص��ح��ة بدبي 
م�����ص��اع��د مدير  �الأ�����ص����د  و�أح����م����د 
�ملهند�س  و�أكد   . �صندوق م�صاعدة 
�ملذكرة  �أه���م���ي���ة  �مل����ي����دور  ع��ي�����ص��ى 
بني  �لفعال  �لتعاون  جت�صد  �لتي 
�ملر�صى  ع��ن  للتخفيف  �لطرفني 

�لدكتور عبد �لرز�ق �ملدين �ملدير 
�لتنفيذي مل�صت�صفى دبي وطه كتيت 
مدير �ل�صوؤون �ملالية و�الد�رية يف 
ل���وت���اه مدير  �مل�����ص��ت�����ص��ف��ى وغ����امن 
�د�رة �لت�صويق و�الت�صال �ملوؤ�ص�صي 
و���ص��امل ب��ن الح���ج م��دي��ر �صندوق 

�لروؤية  �ن��ط��الق��ا م��ن  و�الإن�����ص��اين 
�ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب  �حلكيمة 
نائب  �آل مكتوم  ر����ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي - رع���اه �هلل - 
�الإن�صان  �أهمية  يوؤكد على  و�ل��ذي 
كعن�صر �أ�صا�صي للتنمية �مل�صتد�مة 
�صحته  وعلى  عليه  �حل��ف��اظ  و�أن 
جزء رئي�صي من هذه �لتنمية. من 
جانبه �أعرب عبد �لرز�ق �لعبد �هلل 
�ملذكرة  ه��ذه  بتوقيع  �صعادته  ع��ن 
لتخفيف  بدبي  �ل�صحة  هيئة  مع 
مر�صى  عن  و�ملعاناة  �ملايل  �لعبء 
�ل�����ص��رط��ان وذوي���ه���م ..الف���ت���ا �إىل 
�ملوؤ�ص�صة  بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 
�ال�صالمي  دب���ي  ب��ن��ك  دور  الإب����ر�ز 
جمتمع  خ�����دم�����ة  يف  �ل�������ري�������ادي 
�أف�صل  ول��ت��وف��ري ح��ي��اة  �الم�����ار�ت 

�لتكاليف �لعالجية  وذويهم عبء 
�لعمل  ج����ه����ود  وت����ع����زي����ز  ودع��������م 
�لدولة.  يف  و�الإن�������ص���اين  �خل����ريي 
�ل��ت��ف��اه��م توفر  �ن م��ذك��رة  وق����ال 
م�صتويات  �أعلى  �ل�صرطان  ملر�صى 
�ل���رع���اي���ة �ل�����ص��ح��ي��ة وت�����ص��اه��م يف 
حت���������ص����ني م���������ص����ت����وى �خل�����دم�����ات 
�ل�����ص��ح��ي��ة وزي�������ادة ف��ع��ال��ي��ة هذه 
�خلدمات ومبا ينعك�س �يجابا على 
ل�صكان  �ل�صحي  �ل��و���ص��ع  حت�صني 
�إم���ارة دب��ي. و�أ���ص��اد باجلهود �لتي 
�ال�صالمي  دبي  موؤ�ص�صة  بها  تقوم 
�الن�صانية يف �ملجال �خلريي و�لتي 
توؤكد على قيم �لدولة �لر��صخة يف 
رئي�صي  كعن�صر  باالإن�صان  �لعناية 
كافة  �الأ���ص��ع��دة  ع��ل��ى  �لتنمية  يف 
�لريادي الإمارة  �لدور  �إىل  ..الفتا 
دب�����ي يف جم�����ال �ل���ع���م���ل �خل����ريي 

خالل  من  �الإنرنت  �صبكات  عر 
وي�صتطيع  �جل����ام����ع����ة،  م����وق����ع 

�حل�صول  و�ل���ط���ال���ب���ات  �ل���ط���الب 
�لولوج  خ��الل  من  نتائجهم  على 

بطاقاتهم  ب�����اأرق�����ام  �مل����وق����ع  �إىل 
�جلامعية.

�حلاجات  و�أ���ص��ح��اب  للمع�صرين 
�الإن�صانية. وقال �ن توقيع �ملذكرة 
�الإن�صانية  �مل���ب���ادر�ت  �صمن  ي��اأت��ي 
�ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا �مل��وؤ���ص�����ص��ة لتعزيز 
خمتلف  م��ع  �ملجتمعية  �ل�����ص��ر�ك��ة 

و�ملوؤ�ص�صات  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �ل����دو�ئ����ر 
�لعمل  م��ف��ه��وم  وت��ر���ص��ي��خ  ل��ن�����ص��ر 
�الن�صاين وخدمة �ملجتمع �ملحلي. 
�جلهود  �هلل  �ل��ع��ب��د  و����ص��ت��ع��ر���س 
�ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا �مل��وؤ���ص�����ص��ة لتعزيز 

و�لهيئات  �ملوؤ�ص�صات  مع  �صر�كاتها 
لتحقيق  �ل�����دول�����ة  يف  �ل���ع���ام���ل���ة 
و�خلريية  �الن�����ص��ان��ي��ة  �أه���د�ف���ه���ا 
وفقا للقو�نني و�الأنظمة و�للو�ئح 

�ملطبقة يف هذ� �ملجال. 

البن����ك الع����ربي الف���ريقي ال���دويل - فروع دولة الإمارات العربية املتحدة 

�ملوجود�ت         2011                2012
          �لف درهم         �لف درهم

نقد و�أر�صدة لدى �مل�صرف �ملركزي                         
لدولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة        80.690                626.427  

م�صتحق على �لبنوك �الخرى         33.704                752.259
�مل�صتحق على �ملركز �لرئي�صي

 و�لفروع �الخرى         26.014                690
قرو�س و�صلفيات                             1.513.377          1.329.811

��صتثمار�ت حمتفظ بها         83.348                53.893
ممتلكات ومعد�ت                            508                712

موجود�ت �خرى                             50.004                20.322
�جمايل �ملوجود�ت          1.787.645          2.784.114

�ملطلوبات
ود�ئع �لعمالء          1.073.204          1.693.746

م�صتحق للبنوك �الخرى        131.301             568.311  
�مل�صتحق للمركز �لرئي�صي  

و�لفروع �الخرى         183.976              100.233
مطلوبات �خرى          81.357                45.819

�جمال �ملطلوبات         1.469.838          2.408.109
حقوق �ملركز �لرئي�سي

ر�أ�س �ملال �ملخ�ص�س         212.620             212.620 
�حتياطي قانوين         39.841                45.175
�حتياطي �عادة تقدير            )689(                  )170(

�رباح مر�كمة         66.035                118.380
�جمايل حقوق �ملركز �لرئي�صي        317.807              376.005

�جمايل �ملطلوبات وحقوق
 �ملركز �لرئي�صي         1.787.645           2.784.114
�حل�صابات �لنظامية و�اللتز�مات �الخرى        1.507.366           1.207.797

2012                2011    
�لف درهم               �لف درهم    

58.379               62.102 �ير�د�ت فو�ئد  
)9.121(               )16.274( م�صاريف فو�ئد  

49.258               45.828 �صايف �ير�د�ت فو�ئد   

29.774                18.740 �ير�د�ت �لعموالت و�لر�صوم 
)221(               )198( م�صروفات �لعموالت و�لر�صوم 

29.553               18.542 �صايف �ير�د�ت �لعموالت و�لر�صوم 

�صايف �الرباح من �لتعامالت
11.140               3.773  بالعمالت �الجنبية  

 120                 316 �ير�د�ت ت�صغيلية �خرى  
11.260                4.089    
90.071               68.459 �ير�د�ت ت�صغيلية  

)10.779(               )10.298( م�صاريف عاملني  
)1.452(               )1.392( م�صروفات �اليجار�ت �لت�صغيلية  

م�صروفات و��صتهالك 
)363(               )234( �ملمتلكات و�ملعد�ت  

)4.179(               )2.282( م�صروفات ت�صغيلية �خرى 
- �حتياطيات    -  

73.298                54.253 ربح �ل�صنة قبل �ل�صريبة 

)15.619(               )5.822( �صريبة �لدخل  

57.679                48.431 �صايف �لربح لل�صنة بعد �ل�صريبة 

�الي�صاحات حول �لبيانات �ملالية �ملتخ�ص�صة �ملدرجة �دناه مت ��صتقطابها 
من �الي�صاحات �لتف�صيلية �لتي �صملها تقرير مر�قبي �حل�صابات و�لتي 

تعد جزء�ً من �لبيانات �ملالية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمر 2012.
1- �ل�سكل �لقانوين و�الن�سطة �لرئي�سية:

�ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت  دول��ة  ف��روع  �ل��دويل  �الفريقي  �لعربي  �لبنك 
ميار�س ن�صاطة يف �مارة �بوظبي ودبي بناء على رخ�صة بنك كاملة �صاردة 

من م�صرف �المار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي.
جمهورية  �لقاهرة  يف  موؤ�ص�س  �لرئي�صي  �ملركز  �الفريقي  �لعربي  �لبنك 
ومنح  �ل��ود�ئ��ع  قبول  للفروع  �لرئي�صي  �لن�صاط  وي�صمل  �لعربية  م�صر 

�لقرو�س و�ل�صلفيات وتقدمي �خلدمات �مل�صرفية �لتجارية للعمالء.
2- �هم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية:

�أ- �أ�س�س �لتوحيد
�حل�صابات  ��صتبعاد  ب��ع��د  �ل��ف��رع��ني  وم��ط��ل��وب��ات  م���وج���ود�ت  ت��وح��ي��د  ي��ت��م 
�جلارية بينهما ويتم توحيد بيان �الرباح و�خل�صائر بعد ��صتبعاد �الير�د�ت 

و�مل�صروفات �ملقبو�صة و�ملدفوعة بني �لفرعني.
ب- ترجمة �لعمالت �الجنبية:

لعقود  باال�صافة  �الجنبية  بالعمالت  و�ملطلوبات  �ملوجود�ت  ترجمة  يتم 
وب�صعر  �ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت  در�ه���م  �ىل  �الجنبية  �لعمالت  ���ص��ر�ء 
�ل�صنة  �لعمليات خالل  �مليز�نية كما يتم ترجمة  بتاريخ  �ل�صائد  �ل�صرف 
�ل�صائدة حينه  �لتحويل  باأ�صعار  �الم���ار�ت   در�ه��م  �ىل  �الجنبية  بالعملة 
ويتم حتميل ح�صاب �الرباح و�خل�صائر �يه �رباح �و خ�صائر ناجتة عن هذه 

�لرجمة.
ج- �لقرو�س و�ملدينون �ملن�ساآة:

�لقرو�س و�ملدينون �ملن�صاآة هي �لقرو�س و�ملدينون �ملن�صاآة من قبل �لفروع 
من خالل تقدمي �المو�ل الأحد �ملدينني وهي بخالف �لقرو�س و�ملدينني 
�لقرو�س و�ملدينون  �رباح ق�صرية �الجل وت�صتمل  �ملن�صاآة بغر�س حتقيق 
�لرئي�صي  �ملركز  و�أي��د�ع��ات لدى  �خ��رى  بنوك  �يد�عات لدى  �ملن�صاآة على 
و�لفروع �الخرى باال�صافة �ىل �لقرو�س و�ل�صلفيات يتم �ظهار �لقرو�س 
�مل�صكوك  لالر�صدة  �لقيمة  �نخفا�س  خم�ص�صات  من  �صافية  و�ملدينني 
وبعد  للتح�صيل  قابل  غري  باأنه  قر�س  حتديد  يتم  عندما  حت�صيلها  يف 
�خل�صارة  حتديد  وبعد  �ل�صرورية  �لقانونية  �الج����ر�ء�ت  كافة  ��صتنفاد 

�لنهائية يتم حذف �لقر�س مبا�صرة .
د- �ملمتلكات و�ملعد�ت:

وخ�صائر  �ملر�كم  �ال�صتهالك  ناق�صا  بالتكلفة  و�ملعد�ت  �ملمتلكات  تظهر 
�ملمتلكات  تكلفة  ب��ح��ذف  �ال���ص��ت��ه��الك  �حت�صاب  وي��ت��م  �لقيمة  �نخفا�س 
و�ملعد�ت على �ق�صاط مت�صاوية على مدى �العمال �النتاجية �ملقدرة لها.

لقد قمنا بتدقيق �لبيانات �ملالية للبنك �لعربي �الفريقي �لدويل فروع 
دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة  �لفروع عن �ل�صنة �ملنهية يف 31 دي�صمر 
يف  موؤ�ص�صة  �لرئي�صي  �ملركز  �ل��دويل  �الفريقي  �لعربي  �لبنك  �ن   2012

�لقاهرة جمهورية م�صر �لعربية .

�مل�سوؤولية �خلا�سة بكل من �د�رة �لفروع ومدققي �حل�سابات:
وتنح�صر  �لفروع  �د�رة  عاتق  على  �ملالية  �لبيانات  ه��ذه  م�صوؤولية  تقع 
�عمال  على  بناء  �ملالية  �لبيانات  �ل��ر�أي حول هذه  �ب��د�ء  يف  م�صوؤوليتنا 

�لتدقيق �لتي قمنا بها .

��سا�س �لر�أي:
�لدويل  �الحت��اد  عن  �ل�صادرة  �لدولية  للمعايري  وفقا  بتدقيقنا   قمنا 
بحيث  تدقيقنا  وننفذ  نخطط  �ن  �ملعايري  ه��ذه  وتق�صي  للمحا�صبني 
�الأخطاء  من  خالية  �ملالية  �لبيانات  باأن  معقولة  تاأكيد�ت  على  نح�صل 
�ملادية وقد ت�صمنت �عمال �لتدقيق �جر�ء فح�س على ��صا�س �ختباري 
ل��الدل��ة �مل���وؤي���دة ل��ل��م��ب��ال��غ و�الي�����ص��اح��ات �مل���درج���ة يف �ل��ب��ي��ان��ات �ملالية 
�مل�صتخدمة  �ملحا�صبية  للمبادئ  تقييما  �لتدقيق  �ع��م��ال  ت�صمنت  كما 
عر�س  تقييم  �ىل  باال�صافة  �الد�رة  بها  قامت  �لتي  �ملهمة  و�لتقدير�ت 
�لبيانات �ملالية ب�صورة عامة هذ� ونعتقد باأن تدقيقنا قد زودنا باأ�صا�س 

معقول الإبد�ء ر�أينا.

�لر�أي:
�ملادية  �لنو�حي  كافة  ب�صورة عادلة من  �ملالية تعر  �لبيانات  �ن  بر�أينا 
من �ملركز �ملايل للبنك �لعربي �الفريقي �لدويل - فروع دولة �المار�ت 
ن��ت��ائ��ج عملياته  وك��ذل��ك  دي�����ص��م��ر 2012   31 ك��م��ا يف  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
ذلك  �ملنتهية يف  لل�صنة  �لنقدية  وتدفقاته  ملكيته  و�لتغري�ت يف حقوق 
�لتاريخ وذلك وفقا ملعايري�لتقارير �ملالية �لدولية �ل�صادرة عن جمل�س 

معايري �ملحا�صبة �لدولية .

�أمور �أخرى:
كما �ننا نوؤكد �نه قد مت م�صك دفاتر حما�صبية منظمة من قبل �لفروع 

و�أن �لبيانات �ملالية تتفق مه ما جاء يف تلك �ل�صجالت .

كي بي �أم جي 
16 مار�س 2013

�مليز�نية �لعمومية 
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان �الير�د�ت
تقرير مدققي �حل�سابات �مل�ستقلني�ي�ساحات حول �لبيانات �ملالية لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012



06 الثالثاء    -  18   يونيو    2013 م    -    العـدد    10821
Tuesday    18    June     2013  -  Issue No   10821

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إلغاء �عالن �سابق
�لرخ�صة  بخ�صو�س  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 
موؤ�ص�صة  �لتجاري  باال�صم   CN  1022750 رقم: 
و�عادة  �لرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  للطرق  �صفاري 

�لو�صع كما كان عليه �صابقا
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خالل  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/�صور  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعويد للمقاوالت �لعامة
رخ�صة رقم:CN 1266736 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خالل  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/ بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�صاجنيكو للمقاوالت �لعامة
رخ�صة رقم:CN 1099812 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خالل  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/حمل  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعرب للخياطة
رخ�صة رقم:CN 1032134 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خالل  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�لف�صاء 

لل�صحن �جلوي و�لبحري
رخ�صة رقم:CN 1161720 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خالل  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/كلمة للنقليات �لعامة

رخ�صة رقم:CN 1095876 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 2.4*1

تعديل ��صم جتاري:من/كلمة للنقليات �لعامة
KALIMA GENERAL TRANSPORTING

�ىل/كلمة لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة  
KALIMA PASSENGER TRANSPORT BY RENTED BUSES

تعديل ن�صاط/��صافة نقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة )4922006(
تعديل ن�صاط/حذف نقليات عامة )4923011(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري  �القت�صادية خالل 
م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت 

�ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/لوؤلوؤة �ل�صلع للمقاوالت �لعامة 

و�صيانة �لطرق  رخ�صة رقم:CN 1181721 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�صاحة 0.60*0.40 �ىل 0.60*0.40
تعديل ��صم جتاري:من/لوؤلوؤة �ل�صلع للمقاوالت �لعامة و�صيانة �لطرق

LULUAT ALSELAA GENERAL CONTRACTING & ROAD MAINT

�ىل/لوؤلوؤة �ل�صلع لل�صيانة �لعامة و�صيانة �لطرق  
LULUAT ALSELLA GENERAL MAINTENANCE & ROAD MAINT

تعديل عنو�ن/UNIT NUMBER2 من 4 �ىل و�حد
تعديل ن�صاط/حذف مقاوالت م�صاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري  �القت�صادية خالل 
م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت 

�ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
�كرم  �ل�ص�����ادة/خدمات  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1023653:ر�ديو لاللكرونيات ذ.م.م  رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة نوره �صعيد �حوير�ر �ملحرمي)%51(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف عامر ح�صن علي �صعيد �ملحرمي

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�صادية خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
�لبناء  �ل�ص�����ادة/خطوط  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1067211:للمقاوالت �لعامة ذ.م.م  رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة �صالح �خلباب مر�صد مكتوم �ملن�صوري )%51(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل ح�صن علي ح�صن �ل�صيخ �لزعابي

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�صادية خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�الظهر لالملنيوم 

CN 1017458:و�لزجاج ذ.م.م  رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة عمر عو�س عي�صة با�صميل  )%51(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف عبيد عبد �هلل �صامل �جلابري

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�صادية خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
�ملدينة  �ل�ص�����ادة/�حالم  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ملكافحة �حل�صر�ت وخدمات �لتنظيف
رخ�صة رقم:CN 1193794 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة �صلطان حمود حمد خمي�س �لبو�صعيدي )%100(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف علي �صليمان حممد �بر�هيم �حلمادي

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�صادية خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/بني يا�س الند للمقاوالت �لعامة

رخ�صة رقم:CN 1178216 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة ز�يد علي حممد ح�صن باطوق )%50(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة ح�صن علي حممد باطوق)%50(
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف ز�يد علي حممد ح�صن باطوق

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�صاحة 60*40 �ىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية  �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل ��صم جتاري:من/بني يا�س الند للمقاوالت �لعامة

BANIYAS LAND GENERAL CONTRACTING
�ىل/بني يا�س الند للمقاوالت �لعامة ذ.م.م 

BANIYAS LAND GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
�ملرزوقي  يو�صف  �ل�ص�����ادة/في�صل  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1143449:للنقليات �لعامة رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�صاحة 3*1 �ىل 0.40*0.60
تعديل ��صم جتاري:من/في�صل يو�صف �ملرزوقي للنقليات �لعامة 

FAISAL YOUSEF ALMARZOUQI GENERAL TRANSPORT

�ىل/زي�صكو للنقليات �لعامة 
ZASCO GENERAL TRANSPORT

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�صادية خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة 
غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�لنخيل لركيب �البو�ب و�لنو�فذ

رخ�صة رقم:CN 1456607 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة جناة خزري )%49(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/عمر علي عمر عبد�هلل �ملح�صار من مالك �ىل �صريك
تعديل ن�صب �ل�صركاء/عمر علي عمر عبد�هلل �ملح�صار من 100% �ىل %51

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

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية  �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل ��صم جتاري:من/�لنخيل لركيب �البو�ب و�لنو�فذ

ANNAKHEEL DOORS & WINDOWS FIXING
�ىل/�لنخيل لركيب �البو�ب و�لنو�فذ ذ.م.م 

ANNAKHEEL DOORS & WINDOWS FIXING LLC
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/روؤية �لبناء للمقاوالت و�ل�صيانة �لعامة ذ.م.م  

رخ�صة رقم:CN 1181484 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/علي عبد�هلل حممد جمعه �ملرزوقي من �صريك �ىل مالك

تعديل ن�صب �ل�صركاء/علي عبد�هلل حممد جمعه �ملرزوقي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف عبا�س خريي عبا�س دروي�س

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�صاحة 1.2*4 �ىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ص�صة فردية

تعديل ��صم جتاري:من/روؤية �لبناء للمقاوالت و�ل�صيانة �لعامة ذ.م.م
VISION CONSTRUCTION CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

�ىل/روؤية �لبناء لل�صيانة �لعامة 
VISION CONTRACTING  GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �صارع حمد�ن بناية/فاطمة بنت �ل�صيخ مبارك - مكتب 8 �ىل 
�ملنطقة �لغربية �بوظبي �ملنطقة �لغربية ليو� حم�صر يثي �ملالك/د�ئرة �ل�صوؤون �لبلدية)�ل�صناعية 

ق 33 - مكتب 228(
تعديل ن�صاط/حذف مقاوالت م�صاريع �ملباين بانو�عها)4100002(

تعديل ن�صاط/حذف هدم �ملباين وغريها من �الن�صاء�ت ورفع �النقا�س)4311001(
�القت�صادية خالل  �لتنمية  د�ئرة  �العالن مر�جعة  �العر��س على هذ�  له حق  فعلى كل من 
��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد 

�نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
�لهو�تف  لتجارة  �لكمبيوتر  �ل�ص�����ادة/و�حة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملتحركة و�حلا�صب �اليل  رخ�صة رقم:CN 1192915 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �صيف عتيق �صلطان عبد�هلل �لعفريت �لكويتي )%51(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �صالمة يون�س �حلريري )%49(
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف �منة حممد ب�صري ح�صني ب�صري �ل�صقفه

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 100000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�صاحة 1.80*3 �ىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية  �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل ��صم جتاري:من/و�حة �لكمبيوتر لتجارة �لهو�تف �ملتحركة و�حلا�صب �اليل

P C OAISIS MOBILE PHONES & COMPUTERS TRADING
�ىل/فروت�س مي للع�صائر ذ.م.م 

FRUITS ME JUICES LLC
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
�لرد�ء  �ل�ص�����ادة/مغ�صلة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1171471:ملميز �الوتوماتيكية  رخ�صة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة ح�صني عبد �لهادي �صامل �صعيد بامقاء �جلابري )%100(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف �حمد �صيف حمد �صليمان �لعامري

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�صادية خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�ل�صعفة �خل�صر�ء للرخام و�ل�صري�ميك 

رخ�صة رقم:CN 1156748 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�صاحة 40*60 �ىل 40*60

تعديل ��صم جتاري:من/�ل�صعفة �خل�صر�ء للرخام و�ل�صري�ميك
GREEN TINEA CERAMIC & MARBLE

�ىل/مي�صلون للنقليات �لعامة 
MAYSALOON GENERAL TRANSPORTION

تعديل ن�صاط/��صافة نقليات عامة )4923011(
�و  �لرخام  �و  �لباركيه  �و  بالبالط  �الر�صيات و�جلدر�ن  تغطية  ن�صاط/حذف  تعديل 

�ل�صري�ميك �و �ملوز�ييك )4330019(
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
�لرق  �ل�ص�����ادة/نور  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1143952:للهو�تف و�اللكرونيات رخ�صة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة ر��صد عنيدي خادم حمد �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف ز�يد فاهد �صعيد ن�صيب �ملزروعي

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�صادية خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
و�ال�صباغ   �لبال�صر  العمال  �ل�صرح  �ل�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1146455 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/علي علي ن�صر �ل�صيد من مالك �ىل �صريك

تعديل ن�صب �ل�صركاء/ علي علي ن�صر �ل�صيد من 100% �ىل %49
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/�حمد حممد فن عبد�هلل �ملحريبي من وكيل خدمات �ىل �صريك

تعديل ن�صب �ل�صركاء/ �حمد حممد فن عبد�هلل �ملحريبي من 0% �ىل %51
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة
تعديل ��صم جتاري:من/موؤ�ص�صة �ل�صرح العمال �لبال�صر و�ال�صباغ

AL SARH FOR PLASTER AND PAINTING
�ىل/�صركة �لعلم �الحمر لل�صيانة �لعامة ذ.م.م 

RED FLAG COMPANY FOR GENERAL MAINTENANCE LLC
تعديل ن�صاط/��صافة �ل�صيانة �لعامة للمباين )4329901(

تعديل ن�صاط/حذف �عمال �لطالء و�لدهانات للمباين )4330003(
تعديل ن�صاط/حذف �عمال �لتطيني للمباين )�لبال�صر( )4330009(

�القت�صادية خالل  �لتنمية  د�ئرة  �العالن مر�جعة  �العر��س على هذ�  له حق  فعلى كل من 
��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد 

�نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل �ضفري ال�ضودان
•• راأ�ص اخليمة-وام:

��صتقبل �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �صعود بن �صقر �لقا�صمي ع�صو �ملجل�س �الأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة يف ق�صر �لظيت �م�س.. �صعادة �أحمد �ل�صديق عبد�حلي 
�صفري جمهورية �ل�صود�ن �ل�صقيقة �لذي قدم لل�صالم على �صموه مبنا�صبة 
�نتهاء فرة عمله �صفري� لبالده لدى �لدولة. ومتنى �صاحب �ل�صمو حاكم 
.. مثنيا  �مل�صتقبلية  �لتوفيق و�لنجاح يف مهام عمله  ر�أ�س �خليمة لل�صفري 
على دوره يف تعزيز �لعالقات �الأخوية بني �الإم��ار�ت و�ل�صود�ن يف �لعديد 
من �ملجاالت. ح�صر �للقاء �ل�صيخ �أحمد بن �صامل �لقا�صمي و�صعادة �صالح 
�أحمد �ل�صال م�صت�صار �صاحب �ل�صمو حاكم ر�أ�س �خليمة و�صعادة �صامل علي 

�ل�صرهان م�صت�صار �صاحب �ل�صمو حاكم ر�أ�س �خليمة. 

اتفاقية تعاون بني �ضرطة راأ�س اخليمة وكلية الأفق اجلامعية بال�ضارقة 

وزير العدل ي�ضتقبل مدير عام وزارة النيابة ال�ضرتالية

هيئة تنظيم الت�ضالت تنظم حملة للتربع بالدم بالتعاون مع مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية
بال�صارقة، قد �طلع ب�صورة �أ�صا�صية على �أهد�ف وخطط �لقيادة �لعامة 
�ملتطور و�ملتقدم  بامل�صتوى �الأمني  �إعجابه  ر�أ�س �خليمة مبدياً  ل�صرطة 
للقيادة �لعامة وخلدماتها �ملُقدمة ومو�كبتها الأحدث تكنولوجيا �لع�صر 
يف �ملجال �الأمني.  و�أكد بدوره �لعميد �لنوبي عقب توقيع �التفاقية على 
�أهمية هذ� �لتعاون بني �جلهاز �ل�صرطي وكلية �الأفق، م�صري�ً �إىل حر�س 
�ملجتمعية  �ملوؤ�ص�صات  خمتلف  م��ع  �ملثمر  �لتعاون  على  �لعامة  �لقيادة 
�لتنمية  دع���م عملية  ي�صاهم يف  �خ��ت��الف جم��االت��ه��ا مب��ا  م��ع  ب��ال��دول��ة 
�الأمنية �لوطنية وتبادل �خلر�ت يف �صبيل تقدم �لعمل �الأمني وتطويره 
مبا يتما�صى مع �لتكنولوجيا �لو�قعة، �إمياناً منها باأهمية تفعيل دورها 
�ملجتمعي من خالل �لتن�صيق وتقدمي �خلدمة �الأمنية لتطبيق �ملعايري 
يف  و�لتميز  �جل���ودة  حتقيق  بهدف  �الأم��ن��ي  عملها  يف  �حلديثة  �لتقنية 
تطويرهم  حيث  من  �لب�صرية  ك��و�دره��ا  خ��الل  من  �الأمنية  خمرجاتها 

وتاأهيلهم علمياً.

•• راأ�ص اخليمة-الفجر: 

وقع �لعميد حممد �لنوبي �صرطة ر�أ�س �خليمة �تفاقية تعاون م�صرك 
مع كلية �الأفق �جلامعية بال�صارقة يف مقر �لقيادة �لعامة �أم�س بح�صور 
�ملركزية  �لعمليات  عام  مدير  �حلديدي  خمي�س  عبد�هلل  �لعميد  �صعادة 
ب�صرطة ر�أ�س �خليمة و�لعقيد طارق حممد بن �صيف مدير مكتب �صمو 

�لقائد �لعام وعدد من �ل�صباط . 
للكلية، وقد  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  نائب  �لطباع  ف��ر����س  �الأف���ق،  ع��ن كلية  ووق��ع 
�متياز�ت  �خليمة  ر�أ���س  �صرطة  منت�صبي  منح  على  �التفاقية  ت�صمنت 
خا�صة يف �ملجال �لعلمي من خالل توفري منح در��صية ملنت�صبي �ل�صرطة 
�لدر��صية  �ملنح  تقدمي  �الم��ت��ي��از�ت  ه��ذه  وت�صمل  �لكلية  م��ن  و�ملُ��ق��دم��ة 
�صروط  وفق  �الأعمال  �إد�رة  لتخ�ص�س  و�ملاج�صتري  �لبكالريو�س  لدرجة 
وبنود مت �الإتفاق عليها.  وكان نائب �ملدير �لعام بكلية �الأفق �جلامعية 

•• اأبوظبي-وام:
�ل��دك��ت��ور ه���ادف بن  ��صتقبل م��ع��ايل 
جوعان �لظاهري وزير �لعدل �م�س 
�صعادة  �أب��و ظبي  بالوز�رة يف  مبكتبه 
روجر وليتكر مدير عام وز�رة �لنيابة 
�صعادة  بح�صور  ��صر�ليا  يف  �لعامة 
��صر�ليا  بابلو ت�صهيهو كاجن �صفري 
لدى �لدولة. ومت خالل �للقاء بحث 
�صبل دعم عالقات �لتعاون �مل�صرك 
و�لقانونية  �لق�صائية  �مل��ج��االت  يف 
وب��������ر�م��������ج �ل������ت������ع������اون �مل���������ص����رك����ة 
و�التفاقيات �ملوقعة بني �لبلدين يف 
�صعادة  �للقاء  ح�صر  �مل��ج��االت.  تلك 
�مل�����ص��ت�����ص��ار حم��م��د ب��ن ح��م��د �لبادي 
�ل��ع��دل و�ل��ق��ا���ص��ي عبد  وك��ي��ل وز�رة 
�إد�رة  مدير  �لبلو�صي  مر�د  �لرحمن 

�لتعاون �لدويل.

•• اأبوظبي -وام:

نظمت هيئة تنظيم �الت�صاالت حملة للترع بالدم مب�صاركة موظفيها 
ب��اأب��وظ��ب��ي ودبي  �ل��ه��ي��ئ��ة  13 و16 ي��ون��ي��و �جل����اري يف م��ق��ر  ي��وم��ي 
بالتعاون مع مدينة �ل�صيخ خليفة �لطبية �لتي توفر كافة �الإمكانيات 
وقال  �الن�����ص��اين.  �ل��و�ج��ب  بهذ�  للقيام  للمترعني  �لفر�صة  لتتيح 
�لعام باالإنابة يف هيئة تنظيم �الت�صاالت  �مل�صمار�ملدير  �صعادة ماجد 
�أو  �إن�صان مري�س  باأن تنقذ حياة  �لدم كفيلة  �لقليل من وح��د�ت  �إن 
م�صاب يف حادث . من جانبها قالت �لدكتورة نعيمة �أومزيان مديرة 
بنك �لدم يف �أبوظبي ما �صهدناه من �إقبال كثيف ملوظفي �لهيئة على 
و�صعورهم  �لتز�مهم  م��دى  يعك�س  ب��ال��دم  �ل��ت��رع  حملة  يف  �مل�صاركة 
�أبوظبي  �ل��دم يف  . ويقوم بنك  �ل��ذي يعي�صون فيه  �ملجتمع  بحاجات 
بتوفري �إمد�د�ته للعديد من �ملوؤ�ص�صات �لعالجية و�مل�صت�صفيات على 

مد�ر �ل�صاعة.

ا�ضت�ضاري كلية الهند�ضة باأمريكية راأ�س اخليمة يهتم باحتياجات �ضوق العمل

حكومة دبي الإلكرتونية تعلن جاهزيتها التامة للتحول اإىل احلكومة الذكية 
•• دبي -وام:

�الإلكرونية  دب���ي  ح��ك��وم��ة  �أع��ل��ن��ت 
تاأكيدها  دب����ي  حل��ك��وم��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 
�ل�صمو  �صاحب  مبادرة  �أهمية  على 
مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ل�����������وزر�ء ح����اك����م دب������ي رع�������اه �هلل 
�ل�صيخ  �صمو  بتعليمات  و�ل��ت��ز�م��ه��ا 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ص���د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
�لتنفيذي الإمارة دبي بالتحول �إىل 

�حلكومة �لذكية خالل عامني.
�لتامة  ج���اه���زي���ت���ه���ا  �أع���ل���ن���ت  ك���م���ا 
�حلكومة  بعد  ما  مبرحلة  لل�صروع 
�الإلكرونية بتو�فق مع هذه �لنقلة 

�جلريئة و�ملبدعة.
وقال �أحمد بن حميد�ن مدير عام 
�الإلكرونية  دب���ي  ح��ك��وم��ة  د�ئ�����رة 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  م��ب��ادرة  �إن 
�آل م��ك��ت��وم تاأتي  ب��ن ر����ص��د  حم��م��د 
�إ�صعاد  على  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���س  �صمن 
�مل���ت���ع���ام���ل���ني ب���ت���وف���ري �خل����دم����ات 
�ل�صاعة  م��د�ر  على  لهم  �حلكومية 
تنا�صبهم  �ل�����ت�����ي  وب����ال����ط����ري����ق����ة 
�لتقنيات  �أف���������ص����ل  ب���اإ����ص���ت���خ���د�م 
فهم  م��ن  �نطالقا  وذل��ك  �حلديثة 
�إط�����ار  و������ص����ح الح���ت���ي���اج���ات���ه���م يف 
�ال���ص��ت��ف��ادة م��ن �الإم��ك��ان��ات �لهائلة 
�لتي يوفرها �لهاتف �ملحمول �لذي 
�نت�صار� يف  �أك��ر �الأجهزة  �أح��د  بات 
�الإم���ار�ت  و�أن دول��ة  �ل��ع��امل خا�صة 
�لبنيات  �أف�������ص���ل  �إح�������دى  مت��ت��ل��ك 
�لتحتية يف قطاع �الت�صاالت عامليا 
وفقا لدر��صة �أجرتها غوغل �إحتلت 
�لدولة مركز �ل�صد�رة عامليا بن�صبة 
�إن���ت�������ص���ار �ل���ه���و�ت���ف �ل���ذك���ي���ة حيث 
ميتلكها 62 باملائة من �مل�صتهلكني 

وبنمو �صنوي معدله 18 باملائة. 

�أهد�ف  حتما مع متطلبات حتقيق 
�حلكومة �لذكية. 

�ل���ق���ادم���ة  �مل����رح����ل����ة  �أن  و�أو�������ص������ح 
تقدمي  يف  و�إبد�عا  تناف�صا  �صت�صهد 
..الفتا  �لذكية  �لهو�تف  تطبيقات 
تلك  �صتكون  منها  �الأجن���ح  �أن  �إىل 
ت��وف��ر خدمات  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
و�صهلة  م���ت���ك���ام���ل���ة  �إل����ك����رون����ي����ة 
و�ملقيم  �مل��و�ط��ن  ���ص��و�ء  للمتعامل 
و�ل����ز�ئ����ر ورج�����ل �الأع����م����ال بحيث 
�مل��ح��م��ول من  ه��ات��ف��ه  ع��ر  ينفذها 
�جلهات  زي�����ارة  �إىل  �حل���اج���ة  دون 
ت�صرك يف تقدمي  �لتي  �حلكومية 
تعامالته  ي�������ص���ه���ل  م�����ا  �خل�����دم�����ة 

�ليومية مع �حلكومة.
و�أكد �أن �صعادة �ملتعامل لن تتحقق 
�إال بتطوير تطبيقات توفر خدمات 
متكاملة �الأمر �لذي يتطلب مزيد� 
من �لتن�صيق بني �جلهات �حلكومية 
و�ل���ق���ط���اع �خل���ا����س ل��ت��وف��ري تلك 

�خلدمات.
وح�����ث �جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة على 
ت�صاميم  ذ�ت  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت���وف���ري 
على  و�ل��رك��ي��ز  �الإ���ص��ت��خ��د�م  �صهلة 
تلبية �حتياجات �ملتعاملني بتجميع 
تطبيق  يف  �مل��ت��ج��ان�����ص��ة  �خل���دم���ات 
و�حد بدال من �لركيز على زيادة 
�ملعلومات  وتكر�ر  �لتطبيقات  عدد 

فيها.
�إىل  �ل���ت���ح���ول  ت��ط��ب��ي��ق  �إط�������ار  ويف 
�حل����ك����وم����ة �ل����ذك����ي����ة - ق������ال �ب���ن 
مبادرة  �أخ�����ري�  �أط��ل��ق��ن��ا  ح��م��ي��د�ن 
�صتتيح  �ل��ت��ي  �الإل��ك��رون��ي��ة  هويتي 
جلميع  موحد�  دخ��وال  للمتعاملني 
�خلدمات �الإلكرونية �لتي توفرها 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة يف دب����ي عر 
�الإنرنت  عر  �أو  �لذكية  �لهو�تف 
من خالل تعريف و�حد فقط يغني 
عن �لت�صجيل مع كل جهة حكومية 

و�أ�صاف مدير عام د�ئرة حكومة دبي 
جاهزيتنا  ن��وؤك��د  �أن��ن��ا  �الإلكرونية 
متطلبات  م����ع  ل���ل���ت���و�ف���ق  �ل���ت���ام���ة 
�ملرحلة �جلديدة باعتبارها �متد�د� 
مل�صار �لتحول �الإلكروين �الإبد�عي 
�ل�����ذي ب����د�أن����اه ق��ب��ل ث���الث���ة ع�صر 
�حلكومية  �جل���ه���ات  ول�����دى  ع���ام���ا 
�الإلكرونية  �لعديد من �خلدمات 
و�لتطبيقات �لر�ئدة عر �لهو�تف 
�إنطالق  ن��ق��ط��ة  مت��ث��ل  �مل��ح��م��ول��ة 
لتوفري تطبيقات �أكر �إبد�عا وذلك 
يعود لتجربتنا �لفريدة بقيادة �أول 
ما  �ملنطقة  يف  �إل��ك��رون��ي��ة  حكومة 
لتحقيق  �حلكومية  دو�ئ��رن��ا  يوؤهل 
تقدمي  يف  �الإب�����������د�ع  م�����ن  �مل�����زي�����د 
�لهو�تف  تطبيقات  عر  �خل��دم��ات 
�لذكية معززة ببنية حتتية حديثة 
موحدة  حكومية  معلومات  و�صبكة 
و�آم���ن���ة وم��ن�����ص��ات م��ت��ط��ورة ونظم 
وفق  �حلكومية  ل��ل��م��و�رد  تخطيط 
�إج�������ر�ء�ت م���وح���دة ت��ع��ت��م��ده��ا 42 
جهة حكومية بدبي الإد�رة مو�ردها 
�إىل  �إ�صافة  بكفاءة عالية  �لد�خلية 
منها  ت�صتفيد  م�����ص��رك��ة  خ��دم��ات 
خدماتها  ت��ق��دمي  يف  �جل��ه��ات  تلك 
�صتتكامل  ممكنات  وه��ي  للجمهور 

مب��ف��رده��ا وذل����ك ب��اال���ص��ت��ف��ادة من 
�لتي ت�صدرها هيئة  �لهوية  بطاقة 
�ملبادرة  و�صتدخل  للهوية  �الإم��ار�ت 
�صهر  �ل��ف��ع��ل��ي يف  �ل��ت�����ص��غ��ي��ل  ح��ي��ز 

�أكتوبر �ملقبل. 
و�أو�صح �أن حكومة دبي �الإلكرونية 
مبادرة  ل��ت��ط��ب��ي��ق  �ل��ع��م��ل  ب��ا���ص��رت 
�صاحب �ل�صمو نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
تفعيل  رئي�صة هي  م�صار�ت   3 عر 
توفرها  �ل����ت����ي  �خل�����دم�����ات  ب����اق����ي 
لالأفر�د �أو �جلهات �حلكومية على 
مو�قعها �الإلكرونية �ملختلفة عر 
ودر��صة  �لذكية  �لهو�تف  تطبيقات 
وتطبيقات  خدمات  �إ�صافة  �إم��ك��ان 
للجمهور  �ل���ه���ات���ف  ع���ر  ج���دي���دة 
ول��ل��ج��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة �إ���ص��اف��ة �إىل 
�جل��ه��ات �حلكومية  م��ع  �ل��ت��و����ص��ل 
�إىل  �مل��ع��ن��ي��ني فيها  ل��دع��وة  دب���ي  يف 
و�صع  ب�����ص��اأن  للت�صاور  �صامل  ل��ق��اء 
�إىل  للتحول  موحدة  ��صر�تيجية 
�حلكومة �لذكية من خالل توحيد 
�جلهود وتكامل �ال�صر�تيجيات يف 
�جلهات �حلكومية ل�صمان حتقيق 

�صعادة �ملتعامل.
�الإلكرونية  دب���ي  ح��ك��وم��ة  وت��وف��ر 
ح��ال��ي��ا ب��اق��ات م��ن �خل���دم���ات �لتي 
تنفيذ  يف  �ملتعاملون  منها  ي�صتفيد 
وت�صحبهم  �حلكومية  معامالتهم 
�أي��ن��م��ا ذه��ب��و� وم��ن��ه��ا ب��و�ب��ة �لدفع 
للو�صول  �مل��ت��ح��رك  �ل��ه��ات��ف  ع���ر 
�إىل �خلدمات �حلكومية من مكان 
و�حد على مد�ر �ل�صاعة مثل تعبئة 
و�إ�صافة  ن����ول  ب��ط��اق��ة  يف  ر���ص��ي��د 
ودفع  ���ص��ال��ك  ب��ط��اق��ة  �إىل  ر���ص��ي��د 
�مل��خ��ال��ف��ات �مل���روري���ة ودف���ع فو�تري 
ترعات  وت��ق��دمي  و�مل��ي��اه  �لكهرباء 
دفع  و�أي�����ص��ا  �ل��ع��ط��اء  دب��ي  مل�صلحة 

ر�صوم خدمات �ت�صاالت .

•• راأ�ص اخليمة - الفجر

ع��ق��د �مل��ج��ل�����س �ال���ص��ت�����ص��اري لكلية 
�لهند�صة �الجتماع �لثالث بح�صور 
�لعلكيم  ح�صن  �ل��دك��ت��ور  �الأ���ص��ت��اذ 
�لدكتور  و�الأ�صتاذ  �جلامعة  مدير 
�ملجل�س  رئي�س  �لزرعوين  عبد�هلل 
�لهند�صة  ل��ك��ل��ي��ة  �ال����ص���ت�������ص���اري 
حم�صن  مو�صى  �لدكتور  و�الأ�صتاذ 
عميد كلية �لهند�صة وكافة �أع�صاء 
من  ع���دد  ملناق�صة  وذل���ك  �مل��ج��ل�����س 
�مل��و����ص��ي��ع �مل��و���ص��وع��ة ع��ل��ى جدول 

من  �الع��ت��م��اد  ومتطلبات  ي��ت��و�ف��ق 
�صرورة  مع  �لعايل  �لتعليم  وز�رة 
يتنا�صب  مب��ا  �ملدر�صني  ��صتقطاب 
مع عدد �لطلبة �ملتوقع �ن�صمامهم 

لهذه �لتخ�ص�صات.
حمد�ن  �ل��روف�����ص��ورح�����ص��ن  و�أك����د 
�الهتمام  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى  �ل��ع��ل��ك��ي��م 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وم����ا ت���ط���ر�أ ع��ل��ي��ه من 
م�صتجد�ت علمية ت�صهم يف خدمة 
�الن�صان  ،وع��ل��ى  �ملجتمع  و  �ل��ف��رد 
ل��ل��ب��ح��ث ع��م��ا ه���و مبتكر  �ل�����ص��ع��ي 
�لع�صر  م��و�ك��ب��ة  و ج��دي��د يف ظ��ل 

�لعلكيم  �لدكتور  .  وقدم  �الأعمال 
خالل �الجتماع ��صتعر��صا موجز� 
عن �لكلية و�جناز�تها منذ تاأ�صي�صها 
و�ملر�حل �لتي تعمل �جلامعة على 
ت��ط��وي��ره��ا و�ق���ب���ال �ل��ط��ل��ب��ة على 
�ملطروحة  بالتخ�ص�صات  �لدر��صة 
ب��ه��ا ل��ت��ك��ون ك��ل��ي��ة م��ت��م��ي��زة حيث 
�ملتميزين  ��صتقطاب  مناق�صة  مت 
�ل�صعيدين  ع���ل���ى  �ل���ط���ل���ب���ة  م����ن 
باال�صافة   ، و�الق���ل���ي���م���ي  �مل��ح��ل��ي 
�ملطروحة  �لتخ�ص�صات  ملناق�صة 
مبا  �حتياجاتها  وتقييم  �لكلية  يف 

�حلديث.
�لدكتور  �الأ���ص��ت��اذ  ق���ال  جهته  م��ن 
�ملجل�س  رئي�س  �لزرعوين  عبد�هلل 
�لهند�صة  ل��ك��ل��ي��ة  �ال����ص���ت�������ص���اري 
تكمن  �مل��ج��ل�����س  ه�����ذ�  �أه���م���ي���ة  �ن 
�لتو�صيات  ت���ق���دمي  خ�����الل  م����ن 
حيث  م���ن  للكلية  و�ال���ص��ت�����ص��ار�ت 
�صوق �لعمل و�ملتطلبات �لتي يجب 
طرح  عند  م��ر�ع��ات��ه��ا  �لكلية  على 
و�صوق  يتنا�صب  مب��ا  تخ�ص�صاتها 
�ملجل�س  �أع�����ص��اء  �ن  ح��ي��ث  �ل��ع��م��ل 
حيث  �لقطاعات  خمتلف  ميثلون 

ي�صتطيعون  كمتخ�ص�صني  �أن��ه��م 
�ملجالني  ب��ني  و�ل��ت��ق��ري��ب  �ل��رب��ط 
�لتطبيقي  و�ل��ع��م��ل��ي  �الأك����ادمي����ي 
�لعمل  �صوق  على  �طالعهم  بحكم 

ومتطلباته.
��صتماع  �إىل  �الج���ت���م���اع  و�ن���ت���ه���ى 
ب�صاأن  �الأع�����ص��اء  �آر�ء  �إىل  �ملجل�س 
�خلطط �لدر��صية �حلالية ملختلف 
حول  و�ق���ر�ح���ات  �لكلية،  ب��ر�م��ج 
م�����ص��اق��ات ج���دي���دة، وتعميق  ط���رح 
�لتدريب �لعملي للطلبة مبا يعزز 

�كت�صابهم باملهار�ت �لالزمة.

21 فعالية خمتلفة تقام يف متحف �ل�سارقة للرت�ث

متاحف ال�ضارقة ت�ضارك العائلة الإماراتية فرحة منا�ضبة حق الليلة 
•• ال�صارقة-الفجر:

ت�صارك �د�رة متاحف �ل�صارقة �لعائلة �الإمار�تية فرحتها مبنا�صبة حلول 
�لن�صف من �صعبان-�حدى �برز �ملنا�صبات �لدينية و�ل�صعبية يف �الإمار�ت 
و�لعاملني �لعربي و�الإ�صالمي، وذلك باإحياء حق �لليلة عر تنظيم نحو 
21 فعالية خمتلفة مو�قع خمتلفة يف متحف �ل�صارقة للر�ث �لكائن 
مبنطقة قلب �ل�صارقة، يوم 22 يونيو من �ل�صاعة 4 ظهر�ً وحتى 10 

لياًل.
من  �لن�صف  ع��ن  وف��ق��رة  �ل��ر�ث��ي��ة،  �الأه��ازي��ج  �مل�صرح  فعاليات  وت�صمل 
متنوعة،  تر�ثية  وم�صابقات  �لفقاعات،  وعر�س  �ليولة،  وفقرة  �صعبان، 
�أف�صل  وم�صابقة  تر�ثي،  لب�س  �أجمل  وم�صابقة  كي�س،  �أجمل  وم�صابقة 
طبق تر�ثي، فيما تت�صمن فعاليات �خليمة ور�س عمل لالأطفال، وفقرة 
�لر�ثي،  و�ال���ص��ت��ودي��و  �ل��وج��ه،  على  و�ل��ر���ص��م  �لكرتونية،  �ل�صخ�صيات 
�الأنا�صيد  �الإمار�تية، وترديد  �ل�صا�صة  �لليو�ن، و�صيوف من  و��صر�حة 

�لر�ثية، وعدد�ً من �الألعاب �ل�صعبية، وفقرة �لب�صطات.
يف �الإطار ذ�ته تت�صمن فعاليات متحف �ل�صارقة للر�ث فقرة �خلباز�ت، 
�لب�صطات،  وف��ق��رة  �ل�صعبية،  �ل��ق��ه��وة  وف��ع��ال��ي��ة  �ل��ر�ث��ي��ة،  و�مل���اأك���والت 
و�لنامليت، وركن �حلنايات، و�لعديد من �الألعاب �ل�صعبية �ملعروفة بني 

�الأطفال يف مثل هذه �ملنا�صبة �ل�صنوية.
�أو  �لليلة   حق  ت�صمية  حملياً  �ليوم  ه��ذ�  على  يطلق  �أن��ه  بالذكر  جدير 
من حق �هلل ، ومن طقو�س �الإحتفال به �أن يجوب �الأطفال على �لبيوت 
ب�صكل جماعي �أو فردي وهم يرتدون �ملالب�س �ملحلية �لز�هية �جلديدة، 
�لتي  �لعائالت  من  و�ل��در�ه��م  �حللوى  بها  يجمعون  �أكيا�صاً  ويحملون 

يوزعونها  �لتي  و�ملك�صر�ت  �ل�صعبية  �حللويات  ب�صر�ء  له  م�صبقاً  ت�صتعد 
على �الأطفال لدى مرورهم ببيوت �الأهل و�القارب و�ملعارف. 

ويعد منت�صف �صهر �صعبان من �ملنا�صبات �ملتو�رثة �لتي حتر�س �لعائلة 
�الإمار�تية على �الإحتفاء بها يف �لكثري من بالد �لعامل �الإ�صالمي، وتدل 
�لرو�بط  ومتانة  �الجتماعي،  �لت�صامن  قوة  على  �صنوياً  �ملنا�صبة  هذه 
�الأ�صرية �لتي جتمع بني �لعائالت �الإمار�تية وحتاط باأجو�ء من �لفرح 

و�لبهجة �ملنتظرة �صنوياً. 
كما ت�صارك عدة جهات يف �إحياء هذه �ملنا�صبة منها �لقيادة �لعامة ل�صرطة 
ومفو�صية  �الإم���ار�ت  ك�صافة  جمعية  �ل�صارقة،  مدينة  بلدية  �ل�صارقة، 
جمعية  مو�ليف،  فريق  �لك�صفية(،  �الأخ��وة  )جمموعة  �ل�صارقة  ك�صافة 

�ل�صارقة �لتعاونية، مقهى �لليو�ن، و�ل�صيابي للحلوى �لعمانية.

وفد املجل�س الوطني الحتادي اع�ضاء الربملان العربي ي�ضارك يف اجتماعات جلانه الأربع بالقاهرة
•• القاهرة-وام:

�صارك وفد �ملجل�س �لوطني �الحتادي يف �جتماعات �للجان �الربع �لتابعة 
للرملان �لعربي و�لتي �نطلقت �م�س بالقاهرة برئا�صة معايل �حمد حممد 
�الحتادي  �لوطني  �ملجل�س  وفد  و�صم   . �لعربي  �لرملان  رئي�س  �جل��رو�ن 
�لعري  عي�صي  �صيخة  �لدكتورة  �صعادة  من  كال  �لعربي  �ل��رمل��ان  �ع�صاء 
�جتماعات  وتناق�س  ه��وي��دن.  ب��ن  �صامل  و���ص��ع��ادة  �لكتبي  م�صبح  و���ص��ع��ادة 
�للجان �الربع جلنة �ل�صوؤون �لت�صريعية و�لقانونية وحقوق �الن�صان وجلنة 
�ل�صوؤون �ملالية و�القت�صادية جلنة �ل�صوؤون �خلارجية و�ل�صيا�صية و�المن 
�مل�صتمرة علي مدي  �ل�صوؤون �الجتماعية و�ملر�أة و�ل�صباب  �لقومي وجلنة 
�لتى  �لهامة �خلا�صة بالق�صايا و�لتقرير  �ملو�صوعات  �لعديد من  يومني 
ترفعها كل منها �ىل �جلل�صة �لعامة للرملان �ملقررة يوم �خلمي�س �ملقبل 

مبقر �المانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية.  و�أكد معايل �حمد حممد 
�صتناق�س  كونها  �ليوم  �جتماعات  �همية  �لعربي  �لرملان  رئي�س  �جل��رو�ن 
�لعديد من �ملو�صوعات و�لق�صايا �لتي �صرفع �يل �جلل�صة �لعامة للرملان 
�لد�خلى للرملان  �لنظام  �ق��ر�ر  �نه مت  . الفتا �يل   . �ملقبل  يوم �خلمي�س 
�لعربى و�للو�ئح �ملالية و�الدر�ية ب�صورة عامه . و�صدد �جلرو�ن علي �لدور 
�لهام �لذي يقوم به �لرملان �لعربى فى و�صع �لت�صريعات �لتى من �صاأنها 
�لد�ئمه منذ  �ل�صفة  بعد دخوله  �مل�صرك خا�صة  �لعربى  �لعمل  تعزز  �ن 
�ل�صورية قال  ��صهر . وحول روؤي��ة �لرملان �لعربى لتطور�ت �الزم��ة  �صتة 
�جلرو�ن �ن �لرملان يقف خلف �حلق �ل�صرعى لل�صعب �ل�صورى و�ملحافظة 
على وحدة �صوريا وحقن دماء �ل�صوريني . كما �كد وقوف �لرملان �لعربى 
مع كل جهد عربى �و دوىل حلقن دماء �ل�صوريني وحل �لق�صية فى ��صرع 
لتقدمي  �مل�صاعى  ��صتمر�ر  ���ص��رورة  علي  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  مو�صحا   .. وق��ت 

�لق�صية  وح��ول   . و�خل��ارج  �لد�خل  فى  �ل�صورى  لل�صعب  �الن�صانى  �لعون 
�لرملان  �ع��م��ال  ج��دول  ف��ى  �الوىل  تعد  �نها  �جل���رو�ن  ق��ال  �لفل�صطينية 
وذلك  �ملركزية  �لق�صية  باإعتبارها  �لعربية  �ل���دول  و�هتمامات  �لعربى 
�لفل�صطينيى  �ل�صعب  �بناء  �صد  �ملتكررة  �ال�صر�ئيلية  �النتهاكات  لر�صد 
ومن   . �ملقد�صات  وتهويد  �لفل�صطينى  �ل�صعب  �ب��ن��اء  ت�صريد  وحم���اوالت 
�لعربى  للرملان  �لعام  �المني  جناحى  عبد�لنا�صر  �لدكتور  �صرح  جانبه 
باأن �للجان �الربع با�صرت �ليوم عملها بعد �ن ��صتعر�صت تقارير �للجان 
�مل�صغرة �لتابعه لها و�لتى بد�أت �عمالها منذ يوم �جلمعة �ملا�صية . وقال 
تناق�س  �لقانونية  �للجنة  �ن  �الجتماعات  هام�س  على  له  ت�صريحات  فى 
ندوة  وتنظيم  �ملوظفني  و�صئون  �مل��اىل  و�لنظام  للرملان  �لد�خلى  �لنظام 
�ملحكمة  وه��ى  و�ملغزى  �ل�صرورة  �الن�صان  حلقوق  �لعربية  �ملحكمة  ح��ول 

�لتى �قرتها �لقمة �لعربية �الخرية بالدوحة .
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�الخ�صر �ملا�س بال�صر  و�ل�صري�ميك

رخ�صة رقم:CN 1178998 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/��صافة �صعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي)%100(

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلف خلفاين �حلو�صني
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�صاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��صم جتاري:من/�الخ�صر �ملا�س بال�صر  و�ل�صري�ميك
GREEN DIAMOND BLASTER & CERAMIC

�ىل/�الخ�صر �ملا�س للبال�صر 
GREEN DIAMOND BLASTER

ليو� جفن مكتب  �لغربية  �ملنطقة  ليو� جفن �ىل  �لغربية  �ملنطقة  تعديل عنو�ن/من 
رقم 12 قطعة رقم 39

�و  �لرخام  �و  �لباركيه  �و  بالبالط  �الر�صيات و�جلدر�ن  تغطية  ن�صاط/حذف  تعديل 
�ل�صري�ميك �و �ملوز�ييك )4330019(

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
خالل ��صبوع من تاريخ ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�جلمال 

لتجارة �ل�صكر�ب ذ.م.م - فرع �أبوظبي 1
رخ�صة رقم:CN 1401695 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع  خالل  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�صاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية

العدد 10821 بتاريخ 2013/6/18   

يعلن مكتب �أحمد �حلو�صني لتدقيق �حل�صابات �نه 
مبوجب قر�ر �ملحكمة �ل�صادر بتاريخ: 2013/6/13

بحل وت�صفية “الرنكا للمقاوالت �لعامة ذ.م.م”
فعلى من لدية �ي �عر��س �و مطالبة �لتقدم �إىل 

مكتب �مل�صفى �ملعني هاتف رقم
 35606 �س.ب   026330703 فاك�س   026331500
)�مليز�ن( مكتب رقم  �لطابق  بناية دما�س  �بوظبي 
خالل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�صتند�ت  و�إح�صار   )02(

مدة �أق�صاها 45 يوم من تاريخ هذ� �العالن

اإعـــالن ت�سـفية

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

�ملودعة حتت رقم: 193001       بتاريخ:2013/6/9 م
با�ص��م:�س.�كز�صو كون�صالتن�صي جي �ل تي .

وعنو�نه:�بر�ج بحري�ت �جلمري� ، دبي ، �س.ب:213123 ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة .
وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�صميم �ملتعلقة بها ، خدمات �لتحاليل و�البحاث �ل�صناعية ، 
خدمات ت�صميم وتطوير �لعتاد �حلا�صوبي و�لرجميات �حلا�صوبية ، �لو�قعة يف �لفئة:42 . 

�لو�ق�عة بالفئة:42
 EXSO CONSULTANCY و�صف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن ��صم �ل�صركة ومكتوبة باللغة �الجنليزية
 Express Solution Consultancy Jumeirah Lakes ل��  �خت�صار  وهي   JLT
�الحمر  بااللو�ن  و�لعالمة  �جلمري�  بحري�ت  �بر�ج  �ل�صريعة  �حللول  ��صت�صار�ت  وتعني   Towers

و�لرمادي ومكتوبة بطريقة مميزة .  
�ال�ص��ر�طات: ال توجد . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

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

�ملودعة حتت رقم: 192996       بتاريخ:2013/6/9 م
با�ص��م:�س.�يه بي �أ�س �إي خلدمات حلول �صبكات تقنية �ملعلومات  .

وعنو�نه:�صارع �ل�صيخ ز�يد ، دبي ، �س.ب:213123 ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة  .
وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�صميم �ملتعلقة بها ، خدمات �لتحاليل و�البحاث �ل�صناعية ، 
خدمات ت�صميم وتطوير �لعتاد �حلا�صوبي و�لرجميات �حلا�صوبية ، �لو�قعة يف �لفئة:42 . 

�لو�ق�عة بالفئة:42
 apse i.t SOLUTION و�صف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن ��صم �ل�صركة ومكتوبة باللغة �الجنليزية
وتعني   Apply Services Information Technology Solution ل���  �خت�صار  وهي 
ومكتوبة  و�الرجو�ين  و�لرمادي  �الزرق  بااللو�ن  و�لعالمة  �ملعلومات  تقنية  حلول  خدمات  تطبيق 

بطريقة مميزة .  
�ال�ص��ر�طات: ال توجد . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

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

�ملودعة حتت رقم: 190164       بتاريخ:2013/4/15 م
با�ص��م:�تيكيت للتدريب �الد�ري  .

وعنو�نه:�بوظبي - مع�صكر �ل نهيان - �س.ب:46999 - هاتف:026429898 - فاك�س:026429899 
�لريد �اللكروين.

وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات /�ملنتجات :
��صت�صار�ت ودر��صات �د�رية ، �لتدريب على �العمال و�لنظم �الد�رية . 

�لو�ق�عة بالفئة:41
و�صف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �تيكيت باللون �الزرق �لركو�زي بخط كبري وو��صح �عالها من �جلانب 
�الي�صر للتدريب باللون �الحمر و�على �حلرف )ك( �صكل د�ئرة باللون �الحمر ويدنو �لكلمة خط م�صتقيم 

ويدنوه etiquette training باللون �الزرق �لركو�زي .  
�ال�ص��ر�طات: ال توجد . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

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

�ملودعة حتت رقم: 171751       بتاريخ:2012/4/8 م
تاريخ �يد�ع �الولوية:2012/4/8

با�ص��م:م�صنع �المار�ت �لوطني لل�صناعات �لبال�صتيكية ذ.م.م .
وعنو�نه:�ل�صارقة �ملنطقة �ل�صناعية 6 - �س.ب:23874 - هاتف:065436060 - فاك�س:065439595 .

وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�لرقائق �لبال�صتيكية للتغليف ، �الكيا�س �لبال�صتيكية . 

�لو�ق�عة بالفئة:16
خلفية  على  خمروطي  ب�صكل  �الربعة  ��صالعه  مائل  مربع  �ىل  �لتجارية  �لعالمة  �لعالمة:ترمز  و�صف 
باللغة  كلمة  تكتب  �لعالمة  �المين  �جلانب  وعلى  �لرتقايل  باللون  و�ثنني  �الزرق  باللون  �ثنني  بي�صاء 

�لالتينية FUTURE FILM تكتب باللون �ال�صود .  
�ال�ص��ر�طات:  . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

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

�ملودعة حتت رقم: 171841       بتاريخ:2012/4/10 م
تاريخ �يد�ع �الولوية:2012/4/10

با�ص��م:م�صنع �المار�ت �لوطني لل�صناعات �لبال�صتيكية ذ.م.م .
وعنو�نه:�ل�صارقة �ملنطقة �ل�صناعية 6 - �س.ب:23874 - هاتف:065436060 - فاك�س:065439595 .

وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات /�ملنتجات :
�لرقائق �لبال�صتيكية للتغليف ، �الكيا�س �لبال�صتيكية . 

�لو�ق�عة بالفئة:16
��صالع  �ربعة  بد�خله  مائل  مربع  �صندوق  ب�صكل  عجالت  ل�صكل  �لتجارية  �لعالمة  �لعالمة:ترمز  و�صف 
�حرف  يكتب  �المين  �جلانب  وعلى  �لرتقايل  باللون  و�خرى  �الزرق  باللون  �ثنني  �ل�صكل  خمروطية 
�ال�صود  باللون   ENPI GROUP معها  �لالتينية  باللغة  كلمة  و�ي�صا  �لالتينية  باللغة  خمت�صرة 

و�لعالمة على خلفية بي�صاء  .  
�ال�ص��ر�طات:  . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

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

�ملودعة حتت رقم: 171755       بتاريخ:2012/4/8 م
تاريخ �يد�ع �الولوية:2012/4/8

با�ص��م:�الحتاد �لعاملية للتغليف �ل�صفاف ذ.م.م .
وعنو�نه:�ل�صارقة �ملنطقة �ل�صناعية 5 - �س.ب:80354 - هاتف:065422248 - فاك�س:065422249 .

وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات /�ملنتجات :
بال�صتيكية  رقائق   ، �مل��و�د  حلزم  للتمدد  قابلة  ال�صقة  بال�صتيكية  رقائق   ، �لن�صا  من  م�صنوعة  تغليف  م��و�د 

للتغليف  . 
�لو�ق�عة بالفئة:16

و�صف �لعالمة:ترمز �لعالمة �لتجارية �ىل مربع مائل �ثنني باللون �الزرق و�الخرى باللون �لرتقايل 
 U I C P �لالتينية  باللغة  خمت�صرة  �حرف  تكتب  للعالمة  �المين  �جلانب  وعلى  بي�صاء  خلفية  على 

تكتب باللون �ال�صود  .  
�ال�ص��ر�طات:  . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

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

�ملودعة حتت رقم: 171752       بتاريخ:2012/4/8 م
تاريخ �يد�ع �الولوية:2012/4/8

با�ص��م:�ملوؤ�ص�صة �لتجارية �ملتحدة للتغليف  .
وعنو�نه:�ل�صارقة �ملنطقة �ل�صناعية 15 - �س.ب:27713 - هاتف:065342525 - فاك�س:065342304 .

وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات /�ملنتجات :
علب وعبو�ت و�كو�ب ورقية و بال�صتيكية ، �دو�ت بال�صتيكية م�صتهلكة للطعام ، �الغطية �لبال�صتيكية . 

�لو�ق�عة بالفئة:40
�ربعة  بد�خله  �الربعة  ��صالعه  ت�صكل  �صكل مربع مائل وهي  �لتجارية �ىل  �لعالمة  �لعالمة:ترمز  و�صف 
بي�صاء وعلى �جلانب �المين للعالمة  �لرتقايل على خلفية  باللون  �الزرق و�خرى  باللون  �ثنتني  �كو�ب 

تكتب �حرف خمت�صرة باللغة �لالتينية CUPCO باللون �ال�صود .  
�ال�ص��ر�طات:  . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

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

�ملودعة حتت رقم: 171750       بتاريخ:2012/4/8 م
تاريخ �يد�ع �الولوية:2012/4/8

با�ص��م:فيوت�صر بال�صت لل�صناعات ذ.م.م
وعنو�نه:�بوظبي �مل�صفح �يكاد 1 - �س.ب:133448 - هاتف:025509998 - فاك�س:025509995 .

وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات /�ملنتجات :
رقائق بال�صتيكية للتغليف ، �كيا�س)مغلفات و�جرية( من �لورق �و �لبال�صتيك للتعبئة ، مو�د تغليف . 

�لو�ق�عة بالفئة:16
��صالع  �ربعة  بد�خله  بي�صاء  خلفية  على  مائل  مربع  �صكل  �ىل  �لتجارية  �لعالمة  �لعالمة:ترمز  و�صف 
خمروطية �ل�صكل �ثنني باللون �الزرق و�ثنني باللون �لرتقايل وعلى �جلانب �المين للعالمة تكتب كلمة 

بالالتينية FUTURE FLEX وتكتب باللون �ال�صود .  
�ال�ص��ر�طات:  . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

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

�ملودعة حتت رقم: 171840       بتاريخ:2012/4/10 م
تاريخ �يد�ع �الولوية:2012/4/10

با�ص��م:م�صنع �المار�ت �لوطني لل�صناعات �لبال�صتيكية ذ.م.م - فرع دبي .
وعنو�نه:دبي �لق�صي�س �ل�صناعية 5 - �س.ب:47534 - هاتف:042582224 - فاك�س:042582242 .

وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات /�ملنتجات :
بطاقات   ، مناذج)مطبوعة(   ، كربون  ورق   ، �لورقية  �لال�صقة  �ال�صرطة   ، �لبال�صتيكية  �لال�صقة  �ال�صرطة 

ورقية ، مطبوعات ، تذ�كر  . 
�لو�ق�عة بالفئة:16

و�صف �لعالمة:ترمز �لعالمة �لتجارية �ىل �صكل مربع على خلفية برتقالية و�لب�صمة لونها بي�صاء وعلى 
�ي�صا جملة  تكتب  United Security وحتتها  �لالتينية  باللغة  كلمة  تكتب  للعالمة  جانب �المين 

  . the secure way باللغة �لالتينية
�ال�ص��ر�طات:  . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

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

�ملودعة حتت رقم: 179347       بتاريخ:2013/9/13 م
با�ص��م:حممد عي�صى �لنوبي �صامل .

وعنو�نه:�لنادي �ل�صياحي - �س.ب:37585 - هاتف:0506660070 - فاك�س:026262030 .
وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�لريا�صة �لدرجات �لنارية . 
�لو�ق�عة بالفئة:41

و�صف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �صكل مثلث بي�صاوي مقلوب ال�صفل خمطط من �الطر�ف باللون �ال�صود 
�ال�صود على خلفية  باللون  در�جه  �صكل  �ليمني  �ملثلث مر�صوم من �جلانب  د�خل  �البي�س  باللون  وبد�خله 
خلفية  على  و�لرمادي  �ال�صود  باللون  �ل�صقر  ر��س  �لي�صار  جهة  من  �العلى  �جلانب  من  �لرمادي  باللون 
�صفر�ء ويف منت�صف �ملثلث �صكل خط عر�صي عري�س باللون �البي�س و��صفل �ل�صكل �صكل م�صتطيل باللون 
و�على  �البي�س  باللون   2013 بد�خله  �صغري  م�صتطيل  ويدنوه  �البي�س  باللون   u a e بد�خله  �ال�صود 
�ل�صكل �ملثلث من �خلارج م�صتطيل مميز باللون �ال�صود بد�خله DHABIAN باللون �البي�س وملت�صق 

من ��صفله RIDERS CLUB باللون �البي�س .  
�ال�ص��ر�طات:عدم �ملطالبة بحق ح�صري عند ��صتخد�م �لعبارة UAE مبعزل عن �لعالمة العتبارها ��صم 

منطقة جغر�فية . 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

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

�ملودعة حتت رقم: 184025       بتاريخ:2012/12/23 م
با�ص��م:ميدي�صال ل�صناعة �مل�صتح�صر�ت �ل�صيدالنية ذ.م.م .

وعنو�نه:�بوظبي - م�صفح �ل�صناعية - �س.ب:133102 - هاتف:025555850- فاك�س - �لريد �اللكروين .
وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�الدوية . 
�لو�ق�عة بالفئة:5

و�صف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن زجاجة حدودها باللون �الحمر ود�خل �ل�صكل باللونني �الحمر و�الزرق 
�الحمر  باللون   Medisal �ل�صكل  ميني  وعلى  �الخ�صر  باللون  زهرة  �صكل  �ل�صكل  من  ويخرج  �لغامق 

وبخط مميز ويدنوها خط ويدنوه pharmaceuticals ويدنوها industry باللون �الحمر  .  
�ال�ص��ر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :174221     بتاريخ :  27/ 5/   2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م:جري�صون – دي بيوكالير جي �م بي �ت�س �آند كو. كيه جي
وعنو�نه: �وغو�صت – هور�س-�صر��س 56751 23 بول�س، �أملانيا

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدقيق و�مل�صتح�صر�ت �مل�صنوعة من �حلبوب، �خلبز، �ملعجنات 
و�حللويات، �لب�صكويت، �لكيك، �ل�صوكالته، منتجات �ل�صوكوالته، �ل�صكاكر، حلويات من �ل�صكر.  

  �لو�ق�عة بالفئة: 30
و�صف �لعالمة:  �لكلمةANGELINOS باالأحرف �لالتينية باللون �الأ�صود على خلفية بي�صاء

�ال�صر�طات: 0
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :135957     بتاريخ :  16  / 11 /   2009
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م:هوجنتا توباكو )جروب( كو.، ليمتد
وعنو�نه: رقم 118 ، هوجنتا �فينيو ، هوجنتا دي�صريكت ، يوك�صي ، يونان ، �ل�صني

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :    �لتبغ ؛ �ل�صجائر.  
�لو�ق�عة بالفئة: 34

�لكلمة  ف��ي��ه  �مل�صتطيل  م��ن  �ل��و���ص��ط  �جل����زء  �ج�����ز�ء.  ث���الث  �يل  مق�صم  مل�صتطيل  ر���ص��م  �ل��ع��الم��ة:   و���ص��ف 
�لالتينية باللون �الأ�صود د�خل ر�صم مل�صباح �صيني تقليدي بي�صاوي  باالأحرف    CONGHEXINIXI
�ل�صكل يف �عاله ر�صم لد�ئرة مرتفعة قلياًل يف منت�صفها ر�صم ينتهي يف ��صفل �مل�صباح �ل�صيني �لتقليدي وبه 
عقدة متيز هذ� �لنوع من �مل�صابيح �لتقليدية �ل�صينية تخرج من د�ئرة يف ��صفل �مل�صباح تنزل منها خطوط 
و�ثنان  �ربعة من كل جانب ظاهرة  �صتة خطوط م�صتقيمة.  �مل�صباح  م�صتقيمة ق�صرية. على كل جانب من 
�للون،  ��صود  بي�صاوي  ر�صم  به  �مل�صتطيل  من  �الأعلى  �جل��زء  للم�صباح.  �لبي�صاوية  �ل��د�ئ��رة  خلف  يختفيان 
على جانبيه �صتة خطوط م�صتقيمة. �ربعة من كل جانب ظاهرة و�ثنان يختفيان خلف �لد�ئرة �لبي�صاوية 
�ل�صود�ء. �لد�ئرة �لبي�صاوية �ل�صود�ء مق�صمة من �لد�خل �ىل �ربعة �ق�صام مت�صاوية بخطوط بي�صاء يف كل 
ق�صم حروف باللغة �ل�صينية باللون �الأبي�س. يف و�صط �لد�ئرة �لبي�صاوية ر�صم ملربع �بي�س �للون. �الأحرف 
ر�صم  �ليمني  جانبة  على  ل��رج  ر�صم  �الأ�صفل  �مل�صتطيل  يف   .   CONGHEXINIXI تنطق  �ل�صينية 

حل�صان، وعلى جانبه �لي�صار ر�صم لتنني.
�ال�صر�طات: 0

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :  27/ 5/   2012 �ملودعة حتت رقم :174226 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

كيه جي كو.  �آند  �ت�س  بي  �م  جي  بيوكالير  با�ص��م:جري�صون – دي 
وعنو�نه: �وغو�صت – هور�س-�صر��س 56751 23 بول�س، �أملانيا

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدقيق و�مل�صتح�صر�ت �مل�صنوعة من �حلبوب، �خلبز، �ملعجنات 
و�حللويات، �لب�صكويت، �لكيك، �ل�صوكالته، منتجات �ل�صوكوالته، �ل�صكاكر، حلويات من �ل�صكر.  

�لو�ق�عة بالفئة: 30
و�صف �لعالمة:  �لكلمة CEREOLA  باالأحرف �لالتينية باللون �الأ�صود على خلفية بي�صاء

�ال�صر�طات: 0
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :174223     بتاريخ :  27/ 5/   2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ص��م:جري�صون – دي بيوكالير جي �م بي �ت�س �آند كو. كيه جي
وعنو�نه: �وغو�صت – هور�س-�صر��س 56751 23 بول�س، �أملانيا

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدقيق و�مل�صتح�صر�ت �مل�صنوعة من �حلبوب، �خلبز، �ملعجنات 
و�حللويات، �لب�صكويت، �لكيك، �ل�صوكالته، منتجات �ل�صوكوالته، �ل�صكاكر، حلويات من �ل�صكر.  

�لو�ق�عة بالفئة: 30
و�صف �لعالمة:  �لكلمةCOOLIX باالأحرف �لالتينية باللون �الأ�صود على خلفية بي�صاء

�ال�صر�طات: 0
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :174222     بتاريخ :  27/ 5/   2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

كيه جي كو.  �آند  �ت�س  بي  �م  جي  بيوكالير  با�ص��م:جري�صون – دي 
وعنو�نه: �وغو�صت – هور�س-�صر��س 56751 23 بول�س، �أملانيا

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدقيق و�مل�صتح�صر�ت �مل�صنوعة من �حلبوب، �خلبز، �ملعجنات 
و�حللويات، �لب�صكويت، �لكيك، �ل�صوكالته، منتجات �ل�صوكوالته، �ل�صكاكر، حلويات من �ل�صكر.  

�لو�ق�عة بالفئة: 30
و�صف �لعالمة:  �لكلمة ARTISTICO باالأحرف �لالتينية باللون �الأ�صود على خلفية بي�صاء

�ال�صر�طات: 0
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 171756       بتاريخ:2012/4/8 م
تاريخ �يد�ع �الولوية:2012/4/8

با�ص��م:�ملدينة للتغليف ذ.م.م .
وعنو�نه:�ل�صارقة �ملنطقة �ل�صناعية 11 - �س.ب:23874 - هاتف:065355442 - فاك�س:065355446 .

وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات /�ملنتجات :
جتارة مو�د �لتعبئة و�لتغليف وهي:مناديل لالطفال من �لورق و�ل�صليلوز و��صتخد�م مرة و�حدة ، �كيا�س ورقية خمروطة ، 
�كيا�س نفايات من �لورق �و �لبال�صتيك ، �كيا�س)مغلفات و�جرية( من �لورق �و �لبال�صتيك للتعبئة ، علب من �لورق �ملقوى �و 
�لورق ، ورق بال�صتيك ذو فقاعات)للف �و �لتغليف( ، �صحون و�قية من �لورق ، م�صايف قهوة من �لورق ، ورق ن�صخ)قرطا�صية( 
، �غطية من �لورق الوعية �لزهور ، �وعية من �لورق للكرميات ، حفا�صات �طفال على �صكل �صر�ويل من �لورق و�ل�صيليلوز 
ت�صتخدم مرة و�حدة ، منا�صف للوجه من �لورق ، �غطية بال�صتيكية ال�صقة قابلة للتمدد حلزم �ملو�د ، �كيا�س للنفايات من 
�ل��ورق �و �لبال�صتيك ، مناديل من �ل��ورق للمو�ئد ، مناديل لالطفال من �ل��ورق و�ل�صيليلوز ت�صتخدم مرة و�ح��دة ، مناديل 
من �لورق الز�لة م�صتح�صر�ت �لتجميل ، مو�د تغليف م�صنوعة من �لن�صا ، ورق تغليف ، ورق م�صمع ، ورق ، �قو��س للورق ، 
م�صابك للورق ، �صفائح من �لورق)قرطا�صية( ، مفار�س مو�صعية من �لورق ، رقائق بال�صتيكية ال�صقة قابلة للتمدد حلزم 
�ملو�د ، رقائق بال�صتيكية للتغليف ، مو�د تغليف من �لن�صا ، مناديل من �لورق للمو�ئد ، �غطية ورقية للمو�ئد ، مفار�س ورقية 
للمو�ئد ، مناديل من �لورق الز�لة م�صتح�صر�ت �لتجميل ، ورق تو�ليت ، منا�صف من �لورق ، ورق م�صمع ، ورق مقوى من 

لباب �خل�صب)قرطا�صية( ، ورق من لباب �خل�صب ، ورق لف . 
�لو�ق�عة بالفئة:16

�الزرق  باللون  �ثنان  �صناديق  �ربعة  بد�خله  �الربعة  ��صالعه  ي�صكل  مائل  مربع  �صكل  �ىل  �لعالمة  �لعالمة:ترمز  و�صف 
و�خرى باللون �لرتقايل على خلفية بي�صاء وعلى �جلانب �المين تكتب كلمة باللغة �لالتينية CITI PAK باللون 

�ال�صود .  
�ال�ص��ر�طات:  . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�صاد ، �أو �إر�صاله بالريد �مل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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•• اأم القيوين-وام: 

يف  �لقيوين  �أم  عهد  ويل  �ملعال  ر��صد  بن  �صعود  بن  ر��صد  �ل�صيخ  �صمو  ��صتقبل 
مكتبه بالديو�ن �الأمريى �م�س..�صعادة ماك�س بيور �صفري مملكة �ل�صويد �لذي 
قدم لل�صالم على �صموه مبنا�صبة ت�صلمه مهام عمله �صفري� لبالده لدى �لدولة. 
ورحب �صمو ويل عهد �أم �لقيوين بال�صفري .. متمنيا لة �لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء 
�لثنائية  �لتعاون  عالقات  ��صتعر��س  �للقاء  خالل  وجرى  �جلديد.  عملة  مهام 
و�صبل توطيدها بني �لبلدين �ل�صديقني. ح�صر �ملقابلة �ل�صيخ �أحمد بن �صعود بن 
ر��صد �ملعال نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذى الإمارة �أم �لقيوين و�صعادة نا�صر �صعيد 
�أمني عام �ملجل�س  �لتالي مدير �لديو�ن �الأم��ريي و�صعادة حميد جا�صم خلفان 

�لتنفيذي الإمارة �أم �لقيوين و�صعادة ر��صد حممد �أحمد مدير �لت�صريفات.

•• دبي-وام:

��صتقبل معايل حممد �أحمد �ملر رئي�س �ملجل�س �لوطني 
�لعامة بدبي  �الحت��ادي �م�س يف مكتبه مبقر �الأمانة 
�ل�صوؤون  جلنة  رئي�س  �ملنا�صري  ب�صام  �لنائب  �صعادة 
�لعربية و�لدولية يف جمل�س �لنو�ب باململكة �الأردنية 
حممد  �ل��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل  ���ص��ع��ادة  بح�صور  �لها�صمية 
�صامل �ملزروعي �الأمني �لعام للمجل�س �لوطني و�صعادة 
�الأردنية  �ململكة  �صفري  �ل��زي��د�ن  عقاب  فنطول  نايف 
معايل  �ملنا�صري  ب�صام  و�صلم  �لدولة.  لدى  �لها�صمية 
�صعد  �ملهند�س  معايل  نظريه  من  ر�صمية  ر�صالة  �مل��ر 
�الأردين تت�صمن  �لنو�ب  �ل�صرور رئي�س جمل�س  هايل 

على  �لها�صمية  �الأردن��ي��ة  �ململكة  لزيارة  معاليه  دع��وة 
و�لتعاون  �لتو��صل  تعزيز  بهدف  ب��رمل��اين  وف��د  ر�أ����س 
�ملجاالت  �ل�����ص��ق��ي��ق��ني يف  و�ل�����ص��ع��ب��ني  �ل��رمل��ان��ني  ب���ني 
كافة. ومت خالل �للقاء ��صتعر��س �لعالقات �لثنائية 
�ملزيد  �ىل  بها  �لدفع  و�صبل  و�لبلدين  �لرملانني  بني 
�آخر  ح��ول  �لنظر  وجهات  تبادل  مت  كما  �لتعاون  من 
�لر�هنة.  و�لدولية  �الإقليمية  و�لتطور�ت  �مل�صتجد�ت 
�لتي  �ل��ع��الق��ات  ومتانة  بعمق  �ملنا�صري  ب�صام  و�أ���ص��اد 
�إعجابه مبا �صاهده  تربط �لبلدين �ل�صقيقني و�أبدى 
من تطور عمر�ين وح�صاري يف دولة �الإمار�ت وتقدم 
يف جميع �ملجاالت �القت�صادية و�ل�صناعية و�ل�صياحية 

وغريها من �ملجاالت.

•• دبي-وام: 

�عتمدت جلنة تفعيل مبادرة �حلكومة 
�ل�صمو  �صاحب  �أطلقها  �لتي  �لذكية 
�آل مكتوم  ر�����ص���د  ب���ن  �ل�����ص��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
 .. رع�������اه �هلل  دب�����ي  �ل����������وزر�ء ح����اك����م 
�لذكية  للحكومة  �ل��ع��ام��ة  �ل�صيا�صة 
�إر�صاديا متكامال  �لتي تت�صمن دليال 
للجهات �حلكومية كافة لبدء �لتحول 
نحو �حلكومة �لذكية..�إ�صافة ملعايري 
�لذكية  �حلكومية  للخدمات  موحدة 
�لتي  �خل��دم��ات  ج��ودة  لتعزيز  تهدف 
ت��ق��دم��ه��ا �جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة عر 
�ل���ه���ات���ف �مل���ح���م���ول. و�أ������ص�����ادت جلنة 
تفعيل مبادرة �حلكومة �لذكية خالل 
وز�رة  �لذي عقد يف  �لثاين  �جتماعها 
�صوؤون جمل�س �ل��وزر�ء يف دبي �م�س..

مب�صتوى �لتجاوب �لذي �أبدته �جلهات 
�حل��ك��وم��ي��ة �خل��دم��ي��ة م��ع �مل���ب���ادرة ما 
ي�صهم باإعادة �صياغة منظومة �لعمل 
�حلكومي يف �لدولة يف �صعيها �حلثيث 
لتحقيق روؤية �المار�ت 2021. و�أكد 

�لقرقاوي  عبد�هلل  بن  حممد  معايل 
رئي�س  �ل�����وزر�ء  ���ص��وؤون جمل�س  وزي���ر 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل�����ذي ت����ر�أ�����س �الإج���ت���م���اع..

�أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون ب��ني خمتلف 
�جل��ه��ات وت��وح��ي��د وت�����ص��اف��ر �جلهود 
�إط��ار منظومة مر�بطة  يف  �لوطنية 
�الأمثل  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  حت��ق��ي��ق  ل�����ص��م��ان 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  مل��ب��ادرة 
بن ر��صد �ل مكتوم �لهادفة �إىل توفري 
�خلدمات �حلكومية كافة للمو�طنني 
�مل��ح��م��ول. و�أك���دت جلنة  ع��ر �لهاتف 
تفعيل مبادرة �حلكومة �لذكية خالل 
�الإجتماع �أن �لتحدي �حلقيقي يتمثل 
�ل��زم��ن��ي �لذي  ب���االإط���ار  يف �الإل����ت����ز�م 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ح��دده 
�لتحول  الإك��م��ال  �آل مكتوم  ر����ص��د  ب��ن 
�ل��ذك��ي��ة خ���الل عامني  �إىل �حل��ك��وم��ة 
ما ي�صتدعي �صرورة �لتو��صل �لفعال 
و�لتبادل �ملعريف و�لتعاون بني �جلهات 
كفريق  و�ل���ع���م���ل  ك���اف���ة  و�ل��ت��ن�����ص��ي��ق 
خالل  �ملن�صود  �لتحول  الإمت���ام  و�ح��د 
ه��ذه �ل��ف��رة. و�أ���ص��ارت �إىل �أن �عتماد 
�لذكية  للحكومة  �ل��ع��ام��ة  �ل�صيا�صة 

�الإت�صاالت  تنظيم  هيئة  �أعدتها  �لتي 
وياأتي  خ��ط��وة مهمة  ي��ع��د  �ل��دول��ة  يف 
تقدمي  م���ع���اي���ري  ت���وح���ي���د  ل�������ص���م���ان 
�ل��ذك��ي��ة وك��م��رج��ع لقيا�س  �خل��دم��ات 
�حلكومية  �جل���ه���ات  ج��اه��زي��ة  م����دى 
�حلكومة  ن���ح���و  �ل����ك����ام����ل  ل���ل���ت���ح���ول 
�جلهات  �ل���ل���ج���ن���ة  وح���ث���ت  �ل����ذك����ي����ة. 
�خلدمية يف �لدولة لالإ�صر�ع يف تفعيل 
خدماتها وت�صهيل عملية �لتحول نحو 
�حلكومة �لذكية..م�صيدة باالإ�صتجابة 
�أبدتها  �ل���ت���ي  و�ل�����ص��ري��ع��ة  �ل���ف���وري���ة 
�ملبادرة  مع  �حلكومية  �جلهات  بع�س 
�صريعة  عملية  �إج������ر�ء�ت  و�ت��خ��اذه��ا 
خدمات  وت���ق���دمي  �ل���ت���ح���ول  الإجن������از 
�إب���د�ع���ي���ة م��ت��م��ي��زة مب���ا ي��ن�����ص��ج��م مع 
�ل�صعادة  لتحقيق  �حلكومة  توجهات 
ت��ط��وي��ر �خلدمات  ع���ر  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
�مل�صتويات  �أف�������ص���ل  �إىل  �حل��ك��وم��ي��ة 
بتنظيم  �للجنة  وجهت  كما  �لعاملية. 
زي������ار�ت م��ي��د�ن��ي��ة ل���ع���دد م���ن �ل����دول 
�ملتميزة  �ل���ت���ج���ارب  ع��ل��ى  ل����الإط����الع 
جمال  يف  �لعاملية  �ملمار�صات  و�أف�صل 
ت���ق���دمي �خل����دم����ات �حل���ك���وم���ي���ة عر 

وفد  �صيبد�أ  حيث  �ملحمولة  �لهو�تف 
ي�صم عدد� من �أع�صاء �للجنة بزيارة 
�لتي  �جلنوبية  ك��وري��ا  جمهورية  �إىل 
جاهزية  �لعامل  دول  �أك��ر  من  تعتر 
يف جمال تقدمي �خلدمات �حلكومية 
و�لو�صائط  �مل���ح���م���ول  �ل���ه���ات���ف  ع���ر 
�أهمية  على  �للجنة  و���ص��ددت  �لذكية. 
�لتن�صيقية  �ل���ع���م���ل  ور�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
�ل��ت��ي ب��د�أت��ه��ا م��ع �جل��ه��ات �حلكومية 
باأهد�ف  للتعريف  و�ملحلية  �الإحتادية 
�حلكومة �لذكية و�تفقت على تكثيف 
و�لندو�ت  �ل��ور���س  تنظيم  وم��و����ص��ل��ة 
�ملعرفة  ت���ب���ادل  وت��ع��زي��ز  �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
وتطوير �خلر�ت و�لقدر�ت �لد�خلية 
للجهات  و�مل�������ص���ورة  �ل���دع���م  وت���ق���دمي 
حتى تتمكن من تطوير بر�مج عملها 
�ملرحلي  �الإن��ت��ق��ال  على  ي�صاعدها  م��ا 
�لتحول  ب���اإجن���از  �ل��ط��م��وح  وحت��ق��ي��ق 
�خل����دم����ات  �إىل  و�الأم������ث������ل  �ل����ك����ام����ل 
�الإجتماع  ح�صر  �ل��ذك��ي��ة.  �حلكومية 
برئا�صة  ع��ق��د  �ل����ذي  ل��ل��ج��ن��ة  �ل���ث���اين 
�لقرقاوي  عبد�هلل  بن  حممد  معايل 
وزي�����ر ����ص���وؤون جم��ل�����س �ل�����وزر�ء..ك�����ل 

�ل���ق���م���زي رئي�س  �أح���م���د  م���ن حم��م��د 
بن  و�أح��م��د  �الإت�����ص��االت  تنظيم  هيئة 
و�أحمد  دو  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  بيات 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  جلفار 
�ل�����روم�����ي مدير  وع����ه����ود  �ت���������ص����االت 
ع���ام م��ك��ت��ب رئ��ا���ص��ة جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
و�لدكتور عبد�لقادر �إبر�هيم �خلياط 
و�صندوق  �الأم����ن����اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�الإت�����ص��االت ون��ظ��م �مل��ع��ل��وم��ات وحمد 
بوحميد  وح�����ص��ة  �مل��ن�����ص��وري  ع��ب��ي��د 
يف  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئا�صة  مكتب  من 
وكان  �ل�����وزر�ء.  جمل�س  ���ص��وؤون  وز�رة 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
�صهر  خ��الل  �أطلق   .. مكتوم  �ل  ر��صد 
�ملا�صي مبادرة �حلكومة �لذكية  مايو 
بتوفري جميع  �لتي وجه من خاللها 
للمتعاملني  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل����دم����ات 
يتو�فق  مب��ا  �ملتحركة  �ل��ه��و�ت��ف  على 
ت��وف��ري �خلدمات  �صموه يف  روؤي���ة  م��ع 
باإ�صتمر�ر  وت���ط���وي���ره���ا  �حل��ك��وم��ي��ة 
ومب����ا مي��ك��ن �مل��ت��ع��ام��ل��ني م���ن تقدمي 
هو�تفهم  م���ن  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ط��ل��ب��ات��ه��م 
�ملتحركة حيثما كانو� ودون �أي �نتظار 

ومتابعة �صري �إجر�ء�ت �ملعامالت دون 
�حلاجة للذهاب �إىل مر�كز �خلدمات 
�حلكومة  ت��وج��ه��ات  م��ع  ين�صجم  مب��ا 
�إىل  �حلكومية  �خل��دم��ات  تطوير  يف 
�إطار  ويف  �لعاملية.  �مل�صتويات  �أف�صل 
�ملعنية  �جل��ه��ات  لتحفيز  �صموه  روؤي���ة 
ك����اف����ة وحت���ق���ي���ق �ل���ت���ف���اع���ل �الأم����ث����ل 
الأه�����د�ف �مل���ب���ادرة ف��ق��د �أط���ل���ق �صموه 
حكومية  خدمة  �ف�صل  ج��ائ��زة  �أي�صا 
�مل��ح��م��ول  و�ل��ت��ي تهدف  ع��ر �لهاتف 

على  وت�����ص��ج��ي��ع��ه��ا  �جل���ه���ات  ح���ث  �إىل 
ت���ق���دمي ح���ل���ول �إب���د�ع���ي���ة م��ب��ت��ك��رة يف 
و�الأجهزة  �لهو�تف  تطبيقات  جم��ال 
متطلبات  م����ع  ت��ن�����ص��ج��م  �مل���ح���م���ول���ة 
جائزة  وت�صتهدف  �لذكية.  �حلكومة 
�لهاتف  ع��ر  حكومية  خدمة  �أف�صل 
�ملحمول �جلهات �حلكومية �الإحتادية 
�الإمار�ت  دولة  �ملحلية يف  و�حلكومات 
يف  �جلامعات  وطلبة  �ملتحدة  �لعربية 
�لدولة..كما ت�صتهدف �أف�صل �لنماذج 

�لعربية و�لعاملية ما يعك�س ريادة دولة 
�لفائدة  تعميم  �صعيد  على  �الإم���ار�ت 
و�ل��ت��ج��ارب �خل��دم��ي��ة �مل��ت��م��ي��زة. وكان 
�صندوق �الإت�صاالت ونظم �ملعلومات.. 
للمبادرة  �صريعة  ��صتجابة  خ�ص�س يف 
ت��ز�م��ن��ت م���ع �إط���الق���ه���ا م��ب��ل��غ 200 
لتمويل  ك����م����ب����ادرة  دره��������م  م���ل���ي���ون 
تطبيقات �خلدمات �لهاتفية للجهات 
�لعربية  �الإم���ار�ت  �حلكومية يف دول��ة 

�ملتحدة. 

�حلاج  عي�صى  �ملهند�س  ���ص��ع��ادة  �أ���ص��اد 
�مليدور مدير عام هيئة �ل�صحة بدبي 
باخلدمات و�لر�مج و�لفعاليات �لتى 
ملتالزمة  �الم�����ار�ت  جمعية  تقدمها 
وذوي متالزمة  �الأم��ور  الأولياء  د�ون 
وم�صاندة  �ل��ت��ع��اون  ع��ل��ى  و�أك����د  د�ون 
�جل���م���ع���ي���ة م�����ن خ�������الل �خل�����دم�����ات 
و�لتوعوية  �ل���ع���الج���ي���ة  �ل�����ص��ح��ي��ة 
�لزيارة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  و�ملجتمعية 
يوم  �صعادته  بها  ق��ام  �لتي  �لتفقدية 
جمريه  مبدينة  �جلمعية  ملقر  �م�س 
ل����ل����وق����وف و�الإط������������الع على  ب����دب����ي 
�خلدمات �لتى تقدها �جلمعية لذوي 
توجيهات  م���و�ك���ب���ا  د�ون  م���ت���الزم���ة 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�الأفر�د  كافة  م�صاركة  ب�����ص��رورة  �هلل 
و�ملوؤ�ص�صات يف خدمة �ملجتمع وخدمة 

ق�صاياه و�أهد�فه . 
و�ثنى �صعادة مدير عام هيئة �ل�صحة 
�ملتميزة  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  ب��اجل��ه��ود  ب��دب��ي 

الأع�صاء جمل�س �د�رة �جلمعية وكافة 
حتقيق  يف  و�ل���ع���ام���ل���ني  �مل���ت���ط���وع���ني 
�الأ�صر  ت��وع��ي��ة  يف  �جل��م��ع��ي��ة  �ه�����د�ف 
�أبنائهم  دم����ج  ب�������ص���رورة  و�مل��ج��ت��م��ع 
وتقدمي كل ما �أمكن من �أجل �إطالق 
طاقاتهم �لكامنة و�إبر�ز �إبد�عاتهم يف 
�لدولة حتت�صن  باأن  و�أكدت  �ملجتمع، 
طاقات وقدر�ت هذه �لفئة وتعمل على 
توفري كافة �الإمكانيات �لد�عمة لهم. 
رفعته  �ل��ذي  بال�صعار  �مل��ي��دور  و����ص��اد 
منذ  د�ون  ملتالزمة  �الإم���ار�ت  جمعية 
2006 خلدمة  �صبتمر  �إ�صهارها يف 
�ل��دول��ة وهو  د�ون يف  م��ت��الزم��ة  ذوي 
و�عتمادها  �لكامنة  �ل��ق��در�ت  حترير 
ذوي  ومت��ك��ني  دم���ج  ع��ل��ى  ر�صالتها  يف 
متالزمة د�ون من خالل �إبر�ز �أق�صى 
لي�صبحو�  وم��ه��ار�ت��ه��م  �إم��ك��ان��ات��ه��م 
�ملجتمع  ومنتجني يف  فاعلني  �أع�صاء 
وتعمل من خالل ��صر�تيجية تهدف 
�إىل توفري �لر�مج �لعالجية و�لدمج 
�الأن�صطة  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��م��ل  ����ص���وق  يف 
�ملختلفة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �الج��ت��م��اع��ي��ة 

�ملجتمعية  و�ل��ت��وع��ي��ة  �الأ����ص���ر  ودع����م 
�ملو�رد  و��صتد�مة  �لتعليمي  و�ل��دم��ج 
�الأهد�ف  حتقيق  ��صتمر�ر  �أج���ل  م��ن 
متالزمة  ذوي  ه��ذه  خلدمة  �لر�مية 
�صعادة مدير  ��صتقبال  وكان يف  د�ون. 
عام هيئة �ل�صحة بدبي �ل�صيدة �صونيا 
�ل�صيد �حمد �لها�صمي رئي�س جمل�س 
�الد�رة  جم��ل�����س  و�ع�������ص���اء  �الإد�رة 
رئي�س  نائب  جعرور  منال  و�لدكتورة 
�ملجل�س و�ملهند�س �أ�صامة �ل�صايف �أمني 
�ل�صر �لعام و�ال�صتاذة نو�ل نا�صر عبد 
�هلل �آل نا�صر �ملديرة �ملالية للجمعية 
و�ل�صيد  �الأ�صري  �لدعم  جلنة  رئي�صة 
حممد عبد �هلل �لدبل ع�صو جمل�س 

�الإد�رة.
�لها�صمي  ���ص��ون��ي��ا  �ل�����ص��ي��دة  ورح���ب���ت 
ب�صعادة  �الإد�رة  جم��ل�����س  و�أع�������ص���اء 
عي�صى �مليدور مدير عام هيئة �ل�صحة 
�لكرمية  مبادرته  على  و�أث��ن��و�  بدبي 
على  لالطالع  �جلمعية  مقر  ب��زي��ارة 
�جلمعية  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ى  �خل���دم���ات 
لذوي متالزمة د�ون وعلى دور هيئة 

م���ن خدمات  ت��ق��دم��ه  �ل�����ص��ح��ة مب���ا 
جليلة للمجتمع.

�لها�صمي  �صونيا  �ل�صيدة  و��صطحبت 
رئي�س جمل�س �الإد�رة ير�فقها �أع�صاء 
عام  م���دي���ر  ���ص��ع��ادة  �الإد�رة  جم��ل�����س 
تفقدية  بجولة  بدبي  �ل�صحة  هيئة 

باجلمعية.
�مليدور  �مل��ه��ن��د���س  ����ص���ع���ادة  و����ص��ت��م��ع 
�الأخ�صائيني  م��ن  مف�صل  ���ص��رح  �إىل 
تاأهيل  ع��م��ل��ه��م مب���رك���ز  �آل���ي���ة  وع���ل���ى 
�لتى  و�خلدمات  د�ون  متالزمة  ذوي 
متالزمة  ذوي  من  �الأط��ف��ال  يتلقاها 
د�ون مبركز �لتاأهيل. وقدمت �ل�صيدة 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل��ه��ا���ص��م��ي  ���ص��ون��ي��ا 
�حلايل  �ل��و���ص��ع  ع��ن  ت��ق��ري��ر�  �الإد�رة 
للمرحلة  �جل���م���ع���ي���ة  و�ح����ت����ي����اج����ات 
�ل���ق���ادم���ة و�جل���ه���ود �ل���ت���ي ي���ق���وم بها 
جمل�س �الإد�رة لتحقيق �أق�صى درجات 
خدمات  م���ن  للم�صتفيدين  �ل��ر���ص��ا 
�ل�صيدة  ���ص��ع��ادة  وع����رت  �جل��م��ع��ي��ة. 
رئي�س  �لها�صمي  �أحمد  �ل�صيد  �صونيا 
خال�س  ع��ن  �جلمعية  �د�رة  جمل�س 

عام  مدير  ل�صعادة  و�صكرها  �متنانها 
من  �لكبري  و�ل��ت��ع��اون  �ل�صحة  هيئة 
�لهيئة  مب�صت�صفيات  �لطبي  �لفريق 
وم���ر�ك���زه���ا �ل��ط��ب��ي��ة وع���ي���اد�ت���ه���ا يف 
�أثنت  كما   . �جلمعية  مهمة  ت�صهيل 
�ل��ه��ا���ص��م��ي ع��ل��ى �ل��دع��م �ل����ذي تلقته 
�جلمعية من قبل موؤ�ص�صات حكومية 
وخا�صة و�أف��ر�د كانت لهم �لرغبة يف 
على  �لب�صمة  ر�صم  �أج��ل  م��ن  �لتطوع 
د�ون،  م��ن متالزمة  �الط��ف��ال  وج���وه 
ويف مقدمتهم مبادرة �صاحب �ل�صمو 
رئي�س �لدولة وديو�ن �صاحب �ل�صمو 
�ن�صاء  يف  �ال�صغال  ووز�رة  دب��ي  حاكم 
بجهود  وم�صيدة  للجمعية  د�ئ��م  مقر 
�ل�صباب  لتنمية  �الم�����ار�ت  م��وؤ���ص�����ص��ة 
و�جلامعة  و�لتعليم  �لربية  ووز�رة 
برنامج  دبي يف �جناز  �لريطانية يف 
م�صاعد�ت  معلمات  الع��د�د  �جلمعية 
ب���امل���د�ر����س  د�ون  م���ت���الزم���ة  ل������ذوي 
كما  �ملعاقني  وتاأهيل  رع��اي��ة  وم��ر�ك��ز 
وز�رة  من  �ملتو��صل  بالدعم  و����ص��ادت 
�لعامة  و�لقيادة  �ل�صوؤون �الجتماعية 

�ملجتمع  تنمية  وهيئة  دب��ي  ل�صرطة 
ب��دب��ي و�ل��ع��دي��د م���ن �ل��د�ع��م��ني من 
�هل �خلري و�ال�صر .وك�صفت �لها�صمي 
�جلمعية  �جن�������از�ت  �ب�����رز  م���ن  �ن   :
�لع�صوية  ع��ل��ى  ح�����ص��ول��ه��ا  �حل��دي��ث��ة 
�لدولية يف �ملنظمة �لدولية ملتالزمة 
�جلمعية  وم�صاركة  بريطانيا  د�ون 
�لعا�صمة  يف  �لعاملية  م��وؤمت��ر�ت��ه��ا  يف 
ومتكنت  ن�����ي�����وي�����ورك  �الم����ري����ك����ي����ة 
من  �ملا�صية  �ل��ف��رة  خ��الل  �جلمعية 
��صد�ر كتاب �لفتاوى �لفقهية لذوي 

هيئة  مع  بالتعاون  �لذهنية  �الع��اق��ة 
�ل�صئون �ال�صالمية و�الوقاف و�لعمل 
�خل����ريي وع��رف��ان��ا وت��ق��دي��ر� جلهود 
د�عمي �جلمعية من رج��االت �لوطن 
�جلمعية  �ط���ل���ق���ت  ف���ق���د  و����ص���ي���د�ت���ه 
و�ل�صرفيني  �ملا�صي لالأع�صاء  �ل�صجل 
و�عتز�ز�  فخر�  باجلمعية  �لفخرين 
لدعمهم �لالحمدود جلهود �جلمعية 
�لتنموية  �ه����د�ف����ه����ا  حت��ق��ي��ق  ن���ح���و 
و�الجتماعية و�الن�صانية و�لربوية .

نائب  جعرور  منال  �لدكتورة  وقالت 

رئي�س �ملجل�س رئي�س �للجنة �لطبية: 
�لتاأهيلي  �ل���رن���ام���ج  �جن�����از  ي��ع��ت��ر 
�مل�صاريع  �ه����م  م���ن  و�ح�����د  �مل�����ص��ت��م��ر 
�لعالجية �ملميزة و�لتي تطور مهار�ت 
ذوي متالزمة د�ون وت�صهم يف دجمهم 
يف �ملجتمع من خالل تطوير مهار�ت 
وخر�ت �لتو��صل لديهم م�صرية �ىل 
للجمعية  �ل��د�ئ��م  �ملبنى  باكتمال  �ن��ه 
�لر�مج  هذه  ثمار  تت�صاعف  ف�صوف 
�لتاأهيلية �لعالجية مبا يعزز من دور 

هوؤالء فلذ�ت �الكباد يف �ملجتمع .

•• اأبوظبي-وام:

لل�صياحة  �أب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  د���ص��ن��ت 
�ل��ط��ب��ع��ة �جلديدة  �م�����س  و�ل��ث��ق��اف��ة 
من كتاب فنجان قهوة : �الإمار�ت يف 
ذ�كرة �أبنائها  للباحث �الإمار�تي عبد 
�هلل عبد �لرحمن يف �حتفالية كبرية 
�ل�صعديات بح�صور  �أقيمت يف منارة 
وف���ن���ان  م���ث���ق���ف   100 م�����ن  �أك�������ر 
هاما  مرجعا  �لكتاب  ويعد  �إمار�تي. 
فيه  ير�صد  حيث  �لثالثة  ب��اأج��ز�ئ��ه 
�الإمار�ت  �لكاتب تفا�صيل �حلياة يف 
�لدولة  ع��م��ر  م���ن  م��ب��ك��رة  ف����رة  يف 
وي�صتدعي فيه �صكل �حلياة قبل نحو 
عر  �لنفط  �كت�صاف  م��ن  ع��ام  مائة 
حو�ر�ت معمقة مع رجال ون�صاء كبار 
نو�حي  خمتلف  يف  عا�صو�  �ل�صن  يف 
�لطبعة  تر�فق  مرة  والأول  �لبالد. 
�ملختار�ت  م��ن  مل��ج��م��وع��ة  �جل���دي���دة 
�لت�صجيالت  م�����ن  �ل����ن����م����وذج����ي����ة 
�لت�صجيالت  م��ن  لنخبة  �ل�صوتية 

قابلهم  �لذين  �ل���رو�ة  مع  �ل�صوتية 
من�صورة  �لكتاب  م��ادة  جلمع  �مل��وؤل��ف 
�لكتاب  ب���  �مل��ع��روف��ة  �ل�صل�صلة  حت��ت 
�مل�صموع  وهي لقاء�ت ممنتجة وفق 
�أحدث �لتقنيات �لفنية و�الإخر�جية 
ومن  طبيعية  �صوتية  م��وؤث��ر�ت  م��ع 
�لفنون �ل�صعبية و�الأغاين و�لنهمات 
�لت�صجيالت  وت��ت��وف��ر  �ل���ر�ث���ي���ة... 
�أق����ر������س مدجمة  �ل�����ص��وت��ي��ة ع��ل��ى 
�صوتية  ���ص��اع��ة   26 ع��ل��ى  وحت���ت���وي 
ت�صجيلها يف مطلع  ر�وي���ا مت   18 ل��� 
�لثمانينات من �لقرن �ملا�صي وتويف 
�أغلب هوؤالء �لرو�ة. بد�أ �حلفل بفيلم 
�لكتاب  عن  �لهيئة  �نتاج  من  ق�صري 
�صحفية  مقاالت  ك�صل�صلة  بد�أ  �لذي 
جريدة  يف  �لكاتب  ن�صرها  ميد�نية 
ثمانينيات  م��ن��ت�����ص��ف  يف  �الحت�������اد 
فنجان  ع��ن��و�ن  �ملا�صي حت��ت  �ل��ق��رن 
قهوة  ثم طبعت �ملقاالت جمتمعة يف 
كتاب حتت نف�س �ال�صم عام 1989 
ع���ن �حت����اد ك��ت��اب و�أدب������اء �الإم������ار�ت 

وط���ب���ع���ت �ل���ط���ب���ع���ة �ل���ث���ان���ي���ة ن����دوة 
�لثقافة و�لعلوم يف دبي عام 1995 
بينما تتوىل هيئة �أبوظبي لل�صياحة 
�لثالثة  �ل��ط��ب��ع��ة  �إ����ص���د�ر  و�ل��ث��ق��اف��ة 
�ل�صوتية.  �لت�صجيالت  مع  �ملحدثة 

وق��������ال ج���م���ع���ة �ل���ق���ب���ي�������ص���ي �مل���دي���ر 
�لوطنية  �ملكتبة  لقطاع  �لتنفيذي 
بهيئة �أبوظبي لل�صياحة و�لثقافة يف 
 2009 كلمته خالل �حلفل يف عام 
هيئة  يف  �لوطنية  �لكتب  د�ر  وقعت 

�تفاقية  و�لثقافة  لل�صياحة  �أبوظبي 
عبد  �هلل  و�ل�صحفيعبد  �لباحث  مع 
�لرحمن حلفظ �الأ�صرطة �ل�صوتية 
و�ل�������ص���ور �ل���ت���ي ���ص��ك��ل��ت جت��رب��ت��ه يف 
�لز�وية �ل�صحفية �ل�صهرية - فنجان 

ثمار  �ليوم جنني  وها نحن   - قهوة 
كتابه  �إ�صد�ر  باإعادة  �التفاقية  هذه 
�ملرجعي - �الإمار�ت يف ذ�كرة �أبنائها 
الأول  وير�فقها  �لثالثة  باأجز�ئه   -
نخبة  ي�صم   - م�صموع  كتاب   - م��رة 
�ملمنتجة  �ل�صوتية  �لت�صجيالت  من 
مع رو�ة من جيل �الأج��د�د يقدمون 
وحقيقية  و��صعة  بانور�مية  ���ص��ورة 
عن �إن�صان �ملكان . و �أ�صاف �لقبي�صي 
�ل��ك��ت��اب �لهام  �إت��اح��ة ه���ذ�  �إع����ادة  �إن 
للقر�ء مرة �أخرى بعد نفاد طبعاته 
�ل�صابقة وطرح ن�صخة م�صموعة منه 
ي��ع��د خ��ط��وة ن��وع��ي��ة ب��اجت��اه حتقيق 
تتحملها  �ل��ت��ي  �لوطنية  �مل�صوؤولية 
�ملجتمع  �ل��وط��ن��ي��ة جت���اه  �ل��ك��ت��ب  د�ر 
ذ�كرة  حفظ  على  �لعمل  �ن  م��وؤك��د� 
�جلديدة  �الأجيال  �إىل  ونقلها  �ملكان 
�أولويات  �أوىل  م���ن  ف��ي��ه��ا  و�ل��ب��ح��ث 
�أ�ص�س  ت�صع  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة  �ملكتبة 
جديدة للعمل يف عامل �صناعة �لكتاب 
و�عتر  �مل���ع���ريف.  �ل���وع���ي  وت�����ص��ك��ي��ل 

�أن �لكتاب يعد دليال �آخر�  �لقبي�صي 
على ثر�ء �لر�ث �لثقايف يف �الإمارت 
فيها  تعاظم  �ل��ت��ي  �الأزم��ن��ة  يف  حتى 
�ل��ف��ق��ر و�مل���ر����س و�ال���ص��ت��ع��م��ار حيث 
من  للبالد  �مل��وؤ���ص�����س  �جل��ي��ل  �نطلق 
ف��ه��م ع��م��ي��ق ل��ل��ح��ي��اة ومت���ك���ن���و� من 
ب��ن��اء دول���ة �الحت����اد ع��ل��ى �أ���ص�����س من 
�لقبول  و�حلد�ثة فال ميكن  �لرقي 
�آت من فر�غ  باأن ما نحن فيه �ليوم 
�ن  �ىل  الفتا  و�نتهت  ف��ورة  فقط  �أو 
�آباءنا و�أجد�دنا عاي�صو� و�قعا �صعبا 
لكنهم متكنو� من خلق و�قع جديد 
لنا مبا تي�صر لهم من خرة و��صعة 
ج���اءت م��ن م��ع��ارك��ة ل��ل��ح��ي��اة.. وقال 
�أن ن�صجل كل هذه  �ليوم  �ن مهمتنا 
من  و�ملعاي�صات  و�حل��ق��ائ��ق  �ل��وق��ائ��ع 
�الأجيال  �إىل  وننقلها  �ل��ب��ق��اء  �أج���ل 
�صظف  ع��ن  تعرف  مل  �لتي  �لقادمة 
�ل��ع��ي�����س ���ص��ي��ئ��ا. و�أك�����د �ل���ت���ز�م هيئة 
جتاه  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�صياحة  �أب��وظ��ب��ي 
�الإمار�تي  و�لباحث  و�ملوؤلف  �لكاتب 

ممنهجة  ع�����م�����ل  خ�����ط�����ة  �����ص����م����ن 
ومدرو�صة تقدم من خاللها �لدعم 
للمبدع  و�ل���ت���وج���ي���ه  و�ل��ت�����ص��ج��ي��ع 
معا  لنم�صي  غ��ريه  قبل  �الإم��ار�ت��ي 
وت�صجيله  �ل�صفاهي  تر�ثنا  ر�صد  يف 
وح��ف��ظ��ه و�ل��ب��ح��ث ف��ي��ه ف���ال ميكنا 
حقيقي  ث�����ق�����ايف  م���ن���ج���ز  حت���ق���ي���ق 
على  �الأق�����در  مبدعينا  ع��ن  مب��ع��زل 
حولنا  حت��دث  �لتي  �لتغري�ت  تتبع 
�مل�صتقبل  �إىل  تف�صي  ق����ر�ءة  وه���ي 
�الإعالمية  �د�رت  ذل��ك  بعد  حتما. 
ب���روي���ن ح��ب��ي��ب ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ص��ي��ة مع 
�لرحمن  ع���ب���د  �هلل  ع���ب���د  �مل�����وؤل�����ف 
�أجابا  و�صعادة جمعة �لقبي�صي حيث 
�لكتاب  باأهمية  تتعلق  ��صئلة  على 
و�أهمية تدوين ما يحمله �لرو�ة يف 
للنا�س  تاريخا  باعتباره  �صدورهم 
�مل��وؤل��ف بتوقيع كتابه  و�مل��ك��ان. وق��ام 
قيامهم  ق��ب��ل  ل��ل��ح�����ص��ور  و�ه����د�ئ����ه 
بجولة على �ملعار�س �لتي حتت�صنها 

منارة �ل�صعديات.

جلنة تفعيل املبادرة ت�ضع معايري موحدة لقيا�س جاهزية اجلهات للتحول الكامل نحو احلكومة الذكية

تفقد مقر �جلمعية بجمري� ومركز �لتاأهيل

مدير عام هيئة ال�ضحة بدبي ي�ضيد باإجنازات جمعية الإمارات ملتازمة داون 

هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة تد�ضن الطبعة اجلديدة من كتاب فنجان قهوة: الإمارات يف ذاكرة اأبنائها 

املر يت�ضلم دعوة لزيارة جمل�س النواب الأردينويل عهد اأم القيوين ي�ضتقبل �ضفري ال�ضويد
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•• ال�صارقة - وام:

�للجنة  رئي�س  �ل�صويدي  ���ص��امل  ب��ن  ���ص��امل  �صعادة  �ك��د 
�أن  �ل�����ص��ارق��ة  ب���اإم���ارة  �الأر�����ص���ي  لتخ�صي�س  �ل��د�ئ��م��ة 
وتعمل  �ملو�طنني  لطلبات  كبرية  عناية  ت��ويل  �للجنة 
ب�صورة  �ملخت�صني  كافة  مع  ومناق�صتها  در��صتها  على 
�صريعة للحيلولة دون تاأخريها وبالتايل �لتو��صل مع 
�ملطلوبة  �مل�صتند�ت  ال�صتكمال  ب��اأول  �أوال  �مل�صتفيدين 
و�مل�صاكن  �الأر��صي  طلبات  �صرف  �إج��ر�ء�ت  ال�صتكمال 
�جتماع  عقب  ذل��ك  ج��اء  �اللتما�س.  طلبات  يف  و�ل��ب��ت 
�ملهند�س خالد  �صعادة  �لتي ت�صم يف ع�صويتها  �للجنة 
بال�صارقة  و�مل�صاحة  �لتخطيط  د�ئ��رة  مدير  بطي  بن 

�لت�صجيل  د�ئ������رة  م���دي���ر  �ل�����ص��ام�����ص��ي  �ل���ع���زي���ز  وع���ب���د 
وعبد�هلل  �ل�صام�صي  جمعة  حمد  و�ملهند�س  �ل��ع��ق��اري 
م��ط��ر ت���رمي ع��ن م��دي��ن��ة �ل�����ص��ارق��ة و���ص��امل حم��م��د بن 
عبد�هلل  و�صالح  �لو�صطى  �ملنطقة  عن  ممثال  هويدن 
و�بر�هيم  �ل�صرقية  �ملنطقة  عن  ممثال  �لنقبي  �حمد 
�للجنة  وناق�صت  �للجنة.  مقرر  دمل��وك  و�صامل  �ملليحي 
�ل�صارقة خالل  �إمارة  �الأر��صي يف  �لد�ئمة لتخ�صي�س 
بال�صارقة  و�مل�صاحة  �لتخطيط  د�ئ��رة  مبقر  �جتماعها 
�الم�����ور �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة �ل��ت��ي ت��ه��دف �خل��ا���ص��ة بطلبات 
�الأر��صي و�مل�صاكن وطلبات �اللتما�س. وحول خمرجات 
�الجتماع ومدى ما ي�صهم به يف تطوير �أعمال �للجنة 
�و�صح �ل�صويدي �أنه مت �إقر�ر طلبات عدد من �الر��صي 

�أر��س  تخ�صي�س  �عتماد  وكذلك  و�لتجارية  �ل�صكنية 
���ص��ن��اع��ي��ة يف م��دي��ن��ة �ل��ذي��د وم��ن��اق�����ص��ة ���ص��ب��ل �ل��ب��ت يف 
مع  بالتن�صيق  و�ل��ت��ج��اري��ة  �ل�صكنية  �الأر����ص��ي  طلبات 
�الأمور  �للجنة  وناق�صت  �الإم���ارة.  يف  �لبلدية  �ملجال�س 
�خلدمية �لهامة �لتي تهم قطاعا كبري� من �ملو�طنني 
ملو�طني  �ل�صكنية �جلديدة  �الأر��صي  بينها طلبات  من 
�أ�صحابها  تقدم  �لتي  و�لطلبات  �الإم��ارة  مدن  خمتلف 
بالتما�س للجنة بخ�صو�س نقل �أو زيادة م�صاحة �الأر�س 
�ملخ�ص�صة لهم يف خمتلف مدن �الإم��ارة ودر��صة مدى 
و�ال�صر�طات  �الأ�صا�صية  �لقو�عد  مع  طلباتهم  تو�فق 
�لتي و�صعتها �للجنة ووفق در��صة كل طلب ومالب�صات 

وظروف مقدم �لطلب.

•• اأبوظبي-وام:

وقعت هيئة �الإم��ار�ت للهوية و �صوق 
دبي �ملايل �تفاقية �صر�كة �إ�صر�تيجية 
�لذكية  �لهوية  بطاقة  �عتماد  ب�صاأن 
ود�ئما  رئي�صا  م�صدر�  باإعتبارها   ..
�خلدمات  م��ن  �مل�صتفيدين  لبيانات 
�ل�صوق  يقدمها  �ل��ت��ي  �الإل��ك��رون��ي��ة 
�ملتعاملني وتقدمي  لالإرتقاء بخدمة 
على  �إيجابا  تنعك�س  مبتكرة  خدمات 
�ل�صعيدين �الإقت�صادي و�الإجتماعي. 
وي���اأت���ي ت��وق��ي��ع �الإت���ف���اق���ي���ة يف �إط����ار 
��صتحد�ث  �إىل  و�ل�صوق  �لهيئة  �صعي 
�لتطبيقات �لتقنية �لالزمة للتكامل 
مل�صروعي  �ل���ت���ح���ت���ي���ة  �ل���ب���ن���ي���ة  م�����ع 
�لت�صديق  وم��رك��ز  �لرقمية  �ل��ه��وي��ة 
�الإلكروين مبا يتيح لل�صوق �لتحقق 
�مل�صتفيدين من خدماته  من هويات 
�أو  �الإنرنت  �صبكة  �الإلكرونية عر 
م��ن خ���الل ق����ر�ءة �ل��ب��ي��ان��ات �ملخزنة 
لبطاقة  �ل��ذك��ي��ة  �ل�����ص��ري��ح��ة  د�خ�����ل 

�ملقر  �الإت���ف���اق���ي���ة يف  وق����ع  �ل���ه���وي���ة. 
 .. للهوية  �الإم����ار�ت  لهيئة  �لرئي�س 
�ملهند�س علي حممد  �لدكتور  �صعادة 
�لهيئة..و�صعادة  ع��ام  مدير  �خل��وري 
عي�صى كاظم �لع�صو �ملنتدب �لرئي�س 
وقال  �مل����ايل.  دب���ي  ل�����ص��وق  �لتنفيذي 
�ملهند�س علي حممد  �لدكتور  �صعادة 
�خلوري.. �إن توقيع �تفاقية �ل�صر�كة 
�ملايل  دب��ي  ���ص��وق  م��ع  �الإ�صر�تيجية 
�الإمار�ت  هيئة  �إط��ار حر�س  يف  ياأتي 
ل���ل���ه���وي���ة ع���ل���ى ت���ط���وي���ر �خل����دم����ات 
ت��ق��دم��ه��ا خمتلف  �ل���ت���ي  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لهيئات و�ملوؤ�ص�صات يف �لدولة .. من 
متكاملة  �إلكرونية  منظومة  خالل 
تعمل  �لتي  �ل�صخ�صية  �لهوية  الإد�رة 
توجه  دعم  لت�صهم يف  على تطويرها 
�ل��دول��ة ن��ح��و ب��ن��اء �ق��ت�����ص��اد تناف�صي 
م�صتويات  ب��اأف�����ص��ل  ي��ن��ع��م  وجم��ت��م��ع 
معطاءة  ب��ي��ئ��ة  يف  �ل���ك���رمي  �ل��ع��ي�����س 
وم�����ص��ت��د�م��ة وف��ق��ا ل���روؤي���ة �الإم�����ار�ت 
دولتنا  ت��ك��ون  الأن  �ل��ه��ادف��ة   2021

�أف�����ص��ل دول �ل��ع��امل خالل  م��ن ب��ني 
�ل�������ص���ن���و�ت �ل���ث���م���اين �مل��ق��ب��ل��ة. و�أك����د 
�خل��وري حر�س دول��ة �الإم���ار�ت على 
ت�صخري �لتكنولوجيا �ملتقدمة خلدمة 
�أر�صها  ع��ل��ى  و�مل��ق��ي��م��ني  م��و�ط��ن��ي��ه��ا 
و�الرت��ق��اء بنوعية وج��ودة حياتهم .. 
�إطار  يف  تعمل  �لهيئة  �أن  �إىل  م�صري� 
و�ل��روؤي��ة على تطوير  �ملنظومة  ه��ذه 
�الإ�صر�تيجية  �مل�����ص��اري��ع  م���ن  ع���دد 
�ل���رب���ط  م�������ص���روع���ا  م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف 
�الإل��ك��روين م��ع �جل��ه��ات �حلكومية 
و  �لهوية �لرقمية .. وذلك يف �صبيل 
�الإلكرونية  �حل��ك��وم��ة  خ��ط��ة  دع���م 
مبا   2014  -2012 �الإحت����ادي����ة 
�أد�ء  �إح��د�ث نقلة نوعية يف  ي�صهم يف 
ت�صخري  خ��الل  من  �حلكومي  �لعمل 
يف  �ملتقدمة  �لتكنولوجية  �الأن��ظ��م��ة 
�أعرب  جانبه  من  �ملتعاملني.  خدمة 
�ملنتدب  �لع�صو  كاظم  عي�صى  �صعادة 
�ملايل  دبي  ل�صوق  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�الإت��ف��اق��ي��ة مع  بتوقيع  ���ص��ع��ادت��ه  ع��ن 

ت�صب  �ل��ت��ي  للهوية  �الإم�����ار�ت  هيئة 
�الإ�صر�تيجية  �الأه�����د�ف  خ��دم��ة  يف 
بني  �الأدو�ر  ت���ك���ام���ل  ع����ر  ل���ل���دول���ة 
خم��ت��ل��ف �ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��وؤ���ص�����ص��ات من 
�لالزمة  �ملتطلبات  وت��وف��ري   .. جهة 
�خلدمات  ت��ق��دمي  يف  للتو�صع  ك��اف��ة 
�الرتقاء  يف  ي�صهم  مب��ا  �الإل��ك��رون��ي��ة 
�أعلى  �خل���دم���ة وحت��ق��ي��ق  مب�����ص��ت��وى 
درج����ات ر���ص��اء �مل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن جهة 
�العتبار  �ل�����ص��وق يف  و�أخ����ذ   . �أخ����رى 
م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه خ����الل ع����ام 2000 
و�حتياجات  ت��ط��ل��ع��ات  م���و�ك���ب���ة   ..
�أ�صاليب  يف  و�الإب����ت����ك����ار  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�ل�صوق  و����ص��ت��ث��م��ر  �خل���دم���ة  ت��ق��دمي 
يف  و�مل��ال  و�جلهد  �لوقت  �لكثري من 
حيث  �الإل��ك��رون��ي��ة  خدماته  تطوير 
�ملتعاملني  ج��م��ه��ور  مب��ق��دور  �أ���ص��ب��ح 
�ل�صوق  م��ع  ك��اف��ة  معامالتهم  �إجن���از 
�إل���ك���رون���ي���ا ومم����ا ال����ص���ك ف��ي��ه ف���اإن 
دفعة  �صيعطي  �الإتفاقية  تلك  توقيع 
�لتي  �الإل��ك��رون��ي��ة  للخدمات  كبرية 

ي��ق��دم��ه��ا �ل�����ص��وق خ��ا���ص��ة م���ع توفر 
للتحقق  و�مل��وث��وق��ة  �ملنا�صبة  �الآل��ي��ة 
من  باالإ�صتفادة  �ملتعاملني  هوية  من 
و�ملتكاملة  �لهائلة  �ل��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
�لتي توفرها هيئة �الإمار�ت للهوية. 
عالقات  تعزيز  على  �جلانبان  و�تفق 
م�صلحة  يخدم  مب��ا  بينهما  �لتعاون 
�لدولة ومبا ي�صهم يف حتقيق �الأهد�ف 
�مل�����ص��رك��ة وحت�صني  �الإ���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�الإج����ر�ء�ت  وتب�صيط  �لعمليات  �أد�ء 
وت���ط���وي���ر خ���دم���ات �مل��ت��ع��ام��ل��ني �إىل 
ج���ان���ب ت����ب����ادل �مل���ع���رف���ة و�خل������ر�ت 
�مل�صتويات  على  �ملوؤ�ص�صية  و�لتجارب 
للهوية  �الإم��ار�ت  وتلتزم هيئة  كافة. 
ب��ت��وف��ري �لدعم  مب��وج��ب �الإت��ف��اق��ي��ة 
بالتكامل  يتعلق  فيما  �ل���الزم  �لفني 
�ملايل  دبي  ل�صوق  �لتحتية  �لبنية  مع 
وت��وع��ي��ة �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع �الإم���ار�ت���ي 
باأهمية �لرقم �ل�صري لبطاقة �لهوية 
من  ممكنة  ��صتفادة  �أق�صى  لتحقيق 
يلتزم  فيما  �الإلكرونية..  �خلدمات 

لالإتفاقية  وف���ق���ا  �مل�����ايل  دب����ي  ����ص���وق 
�لالزمة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ب��اإ���ص��ت��ح��د�ث 
مل�صروع  �لتحتية  �لبنية  مع  للتكامل 
�لهوية �الإلكرونية وتفعيل ��صتخد�م 
�لتي  �خلدمات  من  عدد  يف  �لبطاقة 
ومبوجب  ملتعامليه.  �ل�صوق  يقدمها 
�الإت��ف��اق��ي��ة ي��ح��ر���س �جل��ان��ب��ان على 

و�مل�������ص���ورة يف جمال  �ل�������ر�أي  ت���ب���ادل 
ودعم  �ملوؤ�ص�صي  و�لتطوير  �لتحديث 
�مل���ه���ار�ت �الإب���د�ع���ي���ة و�الإب���ت���ك���ار من 
خالل �ل�صر�كة �ملوؤ�ص�صية بينهما �إىل 
تنفيذ  يف  �مل��ت��ب��ادل  �لتن�صيق  ج��ان��ب 
ب���ه���دف �صمان  �مل�����ص��رك��ة  �مل�����ص��اري��ع 
�إجنازها.  و���ص��رع��ة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ح�����ص��ن 

�الإتفاقية �نطالقا من  وياأتي توقيع 
�خلطة �الإ�صر�تيجية حلكومة دولة 
وتدعيما  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
ل��ل��ج��ه��ود �مل�����ص��رك��ة ب���ني �ل�������وز�ر�ت 
لتو�صيع  كافة  و�ملوؤ�ص�صات  و�لهيئات 
جماالت �لتعاون �مل�صرك مبا ي�صب 

يف خدمة �مل�صالح �لوطنية. 

•• اأبوظبى-وام:

��صتعر�س معايل �لدكتور ر��صد �أحمد 
ب���ن ف��ه��د وزي����ر �ل��ب��ي��ئ��ة و�مل���ي���اه �م�س 
خ��الل �الإح��اط��ة �الإع��الم��ي��ة �لدورية 
�لوز�رة  دي��و�ن  يف  عقدت  �لتي  �الأوىل 
�ملو�صوعات  م��ن  �أب���وظ���ب���ي..ع���دد�  يف 
�ملو�رد  وتنمية  �لبيئية  �لب�صمة  منها 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة و�����ص���ر�ت���ي���ج���ي���ة �الأم�����ن 
�ل��ب��ي��ول��وج��ي. ي���اأت���ي ع��ق��د �الإح���اط���ة 
�إط���ار ت��وج��ه �حلكومة  �الإع��الم��ي��ة يف 
�الحت���ادي���ة يف دول���ة �الإم������ار�ت لتبني 
�حلكومي  �الت�صال  ممار�صات  �أف�صل 
�ل���ر�أي  �ل��ت��ي ت�صغل  وط���رح �مل��و����ص��ي��ع 
وت�صاهم   .. و�ل����دويل  و�مل��ح��ل��ي  �ل��ع��ام 
�لتو��صل  �آل���ي���ة  ت��ع��زي��ز  يف  �الإح���اط���ة 
�مل��ب��ا���ص��ر م���ع و���ص��ائ��ل �الإع������الم. وقال 
م��ع��ال��ي��ه يف ك��ل��م��ت��ه خ����الل �ل��ل��ق��اء �إن 
للوز�رة  �الأوىل  �الع��الم��ي��ة  �الإح��اط��ة 
تاأتي يف �إطار �صيا�صة حكومية ر��صخة 
توؤكد �أهمية �ل�صفافية يف �لتو��صل بني 
�ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�جلمهور وتثمن 
��صر�تيجي  ك�����ص��ري��ك  �الإع�����الم  دور 
بني  �لتو��صل  قنو�ت  و�أح��د  للحكومة 
�جلمهور.  وبني  �حلكومية  �ملوؤ�ص�صات 
�لبيئة و�ملياه على  و�أك��د حر�س وز�رة 
�إق���ام���ة �أف�����ص��ل �أو�����ص���ر �ل��ت��ع��اون مع 
و���ص��ائ��ل �الإع����الم وت��وف��ري م��ا حتتاجه 
�لق�صايا  حول  وبيانات  معلومات  من 
كافة �لتي تدخل �صمن �خت�صا�صاتها 
و�أ�صار  �ل�صيا�صة.  لهذه  تنفيذ�  وذل��ك 
���ص��رك��ز يف  �ل������وز�رة  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه 
�إحاطتها �الإعالمية على ثالث ق�صايا 
�هتماماتها  من  كبري�  ق��در�  ت�صتحوذ 
و�خلطة  �الإم����ار�ت  ب��روؤي��ة  الرتباطها 
جهة  م��ن  للحكومة  �ال���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�الإن�صان  ���ص��ح��ة  ع��ل��ى  والن��ع��ك��ا���ص��ات��ه��ا 
�أن  و�أو���ص��ح  �أخ��رى.  و�لبيئة من جهة 
�ملو�صوعات  ه��ذه  �ختيار  م��ن  �ل��ه��دف 
�أف�����ر�د و�صر�ئح  ت��ع��ري��ف خم��ت��ل��ف  ه��و 
�مل���ج���ت���م���ع ب���ه���ذه �ل���ق�������ص���اي���ا ومب����دى 
وت�صرفاتها  �أن�����ص��ط��ت��ه��ا  م�����ص��اه��م��ة 
و�نعكا�صها على مو�صر�تها. و�أ�صاد بدور 
�الإعالميني و�ملوؤ�ص�صات �الإعالمية يف 
�لعام وتعديل  �ل��ر�أي  تكوين �جتاهات 
�أمناط �ل�صلوك لتكوين روؤية و��صحة 
�أه��م��ي��ة مر�عاة  ل���دى �جل��م��ه��ور ع���ن 
�جلو�نب �لبيئية يف خمتلف �الأن�صطة 
�أهد�ف  لبلوغ  و�ملمار�صات  و�ل�صيا�صات 
�بن  معايل  و�أك��د  �مل�صتد�مة.  �لتنمية 
فهد �أن وز�رة �لبيئة و�ملياه - �ل�صلطة 
�مل�صتوى  على  �لبيئي  بال�صاأن  �ملعنية 
ب��اأن ق�صية حماية  �الحت��ادي - توؤمن 
م�صركة  وط��ن��ي��ة  ق�صية  ه��ي  �لبيئة 
و�لتن�صيق  ب��ال��ت��ع��اون  ت��ع��م��ل  ول���ه���ذ� 
م���ع خم��ت��ل��ف �ل�����ص��ل��ط��ات �ل��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
�الأخ���رى  �ملعنية  و�جل��ه��ات  �الإم�����ار�ت 
وتوظيفها  �جل��ه��ود  ت��ك��ام��ل  ل�����ص��م��ان 
و�أعرب  �لوطنية.  �الأه��د�ف  يف خدمة 
عن تقديره جلهود �ل�صلطات �لبيئية 
يف ت��ع��زي��ز م�����ص��رية �ل��ع��م��ل �ل��ب��ي��ئ��ي يف 
�لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  ظ���ل  يف  �الإم�������ار�ت 
بن  �ل�����ص��ي��خ خليفة  �ل�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب 
�ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  و�أخ���ي���ه  �هلل 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
و�إخو�نهما  �هلل   رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
�أ�صحاب �ل�صمو �أع�صاء �ملجل�س �الأعلى 

�أن  و�أو���ص��ح  �الإم����ار�ت.  لالحتاد حكام 
�الأمن �لبيولوجي ميثل �أحد �لق�صايا 
�لتي برزت ب�صورة و��صحة  �لرئي�صية 
ن��ت��ي��ج��ة �الن��ف��ت��اح �الق��ت�����ص��ادي �لذي 
ي�����ص��ه��ده ع��امل��ن��ا �ل��ي��وم و�ت�����ص��اع حركة 
�ل�صلع  خمتلف  يف  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل 
و�ل��ب�����ص��ائ��ع و���ص��ه��ول��ة �ن��ت��ق��ال��ه��ا عر 
�ملخاوف من توظيف  �حل��دود وتز�يد 
بهذ�  �ل�صلة  ذ�ت  و�لتقنيات  �مل��ع��ارف 
�ملجال يف �الإ�صر�ر ب�صالمة �ملجتمعات 
و�ملو�رد �لبيئية �صو�ء ب�صورة عر�صية 
�ل�صنو�ت  �أن  و�أ����ص���اف  م��ق�����ص��ودة.  �أو 
من  جمموعة  ظهور  �صهدت  �ل�صابقة 
�ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة م��ث��ل حدوث  �مل��خ��اط��ر 
�ل��ع��دي��د م��ن �الأوب���ئ���ة ك��ج��ن��ون �لبقر 
تلك  ب��اأن  منوها   .. �لطيور  و�نفلونز� 
�حلو�دث ت�صكل منوذجا ملدى �خل�صائر 
�لتي  و�لبيئية  و�القت�صادية  �لب�صرية 
ميكن �أن تنجم عنها. وقال �إن ق�صية 
باهتمام  حظيت  �ل��ب��ي��ول��وج��ي  �الأم����ن 
�لتي تتميز بكونها  يف دول��ة �الإم���ار�ت 
مركز� �إقليميا مهما حلركة �ال�صتري�د 
�مل��ن��اف��ذ �لرية  وب��ت��ع��دد  و�ل��ت�����ص��دي��ر 
و�لبحرية و�جلوية و�لتي يبلغ عددها 
64 منفذ�.. م�صري� �إىل �أنه مت يف هذ� 
لالأمن  وطنية  جلنة  �إن�����ص��اء  �ل�صياق 
على  بناء   2011 عام  �لبيولوجي يف 
للخدمات  �ل��������وز�ري  �مل��ج��ل�����س  ق�����ر�ر 
تنظيمية  وح����دة  ����ص��ت��ح��د�ث  ب��ج��ان��ب 
�أعمال  ملتابعة  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة  يف 
جمل�س  �أن  فهد  �بن  و�أ�صاف  �للجنة. 
�ال�صر�تيجية  �عتمد  �ملوقر  �ل���وزر�ء 
�لوطنية  �ل��ع��م��ل  وخ���ط���ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�أو�ئ�����ل �صهر  �ل��ب��ي��ول��وج��ي يف  ل���الأم���ن 
يونيو �جلاري �صمن روؤية توؤكد على 
�آمنة  �الإم����ار�ت  دول��ة  تكون  �أن  �أهمية 
من خطر �لعو�مل و�ملو�د �لبيولوجية 
. و�أو�صح �أن �ال�صر�تيجية تهدف �إىل 
�لعو�مل  ت��اأث��ري  �ل���دول���ة م��ن  ح��م��اي��ة 
�ل���ب���ي���ول���وج���ي���ة ع���ل���ى �أم�������ن �ل����دول����ة 
و�صالمة قاطنيها وثرو�تها �حليو�نية 
و�لنباتية و�إىل �ل�صيطرة على �لعو�مل 
�لبيولوجية ومنع حتويلها �ىل خطر 
�ال�صتعد�د  ط���ري���ق  ع����ن  ب���ي���ول���وج���ي 
�لبيولوجية  �حل����و�دث  م��ع  للتعامل 
�أو �لت�صدي  �صو�ء كان مبنع �نت�صارها 
لها و�لتقليل من تاأثريها وذلك عر 
وذلك  و�الج�����ر�ء�ت  �ل�صيا�صات  و���ص��ع 
ع��ر و���ص��ع ���ص��ي��ا���ص��ات وت��د�ب��ري للحد 
�لبيولوجية  �ل���ع���و�م���ل  خ���ط���ر  م����ن 
عن  بالك�صف  �ملتعلقة  �ل��ق��در�ت  وبناء 
مع  و�لتعامل  بيولوجي  خطر  وج��ود 
�لبيولوجية.  و�ل��ت��ه��دي��د�ت  �حل���و�دث 
�صيتم  �ال�صر�تيجية  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
خالل  م��ر�ح��ل  ث���الث  ع��ل��ى  تنفيذها 
���ص��رك��ز �ملرحلة  ���ص��ن��و�ت ح��ي��ث  �أرب����ع 
�خلطط  وحت��دي��ث  و�صع  على  �الأوىل 
باالأمن  �خلا�صة  �لد�عمة  و�لقو�نني 
�ملرحلة  ت��رك��ز  ف��ي��م��ا   .. �ل��ب��ي��ول��وج��ي 
�ل��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ����ص��ت��ك��م��ال �ل���رب���ط بني 
�لبيولوجي  ب��االأم��ن  �ملعنية  �جل��ه��ات 
تكون  �ل���ث���ال���ث���ة  �مل���رح���ل���ة  وب���ان���ت���ه���اء 
�الإمار�ت قد ��صتكملت بناء �المكانيات 
من  ب��ال��وق��اي��ة  �ل�صلة  ذ�ت  و�ل���ق���در�ت 
خماطر �الأمن �لبيولوجي و�لت�صدي 
ل��ه��ا. و�أو����ص���ح �أن����ه مت �ل��رك��ي��ز على 
�أه��م��ي��ة �الأم����ن �ل��ب��ي��ول��وج��ي ن��ظ��ر� ملا 
�لدولة من ثرو�ت حيو�نية  به  تتميز 
ون��ب��ات��ي��ة وت��ن��وع ب��ي��ئ��ي و�ل����ذي ب���دوره 

مي��ث��ل �أح�����د �ل���ع���و�م���ل �مل��ه��م��ة الأم���ن 
�إقت�صادي  ج�����ذب  وع����ام����ل  �مل��ج��ت��م��ع 
م�صاعفة  يتطلب  مما  مهم  و�صياحي 
�ل��ع��ن��اي��ة ب��ه��ذه �ل�����رو�ت. و�أك����د وزير 
��صر�تيجية  تطبيق  �أن  و�ملياه  �لبيئة 
حماية  يف  ي�صاهم  �لبيولوجي  �الأم��ن 
�ق��ت�����ص��اد �ل���دول���ة وي��ع��زز �ل��ث��ق��ة لدى 
�مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل م���ن خ���الل حماية 
حركة �ال�صتري�د و�لت�صدير و�ل�صياحة 
�الآفات و�الأوبئة بجانب  و�لوقاية من 
تاأثريها �الإيجابي على �لدولة نتيجة 
من  �آم��ن��ة  دول���ة  ب��وج��ود  �لثقة  تعزيز 
�ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة .. د�ع��ي��ا �إىل  �مل��خ��اط��ر 
جميع  وتكاتف  �جلهود  تن�صيق  �أهمية 
�مل��ح��اف��ظ��ة على  �مل��ع��ن��ي��ة يف  �جل���ه���ات 
و�أ�صار  �ل��دول��ة.  �لبيولوجي يف  �الأم��ن 
�إىل �أنه مت ت�صكيل فريق عمل حل�صر 
�لبيولوجية  و�ل��ت��ه��دي��د�ت  �مل��خ��اط��ر 
و�عتماد �آلية تو��صل خا�صة يف حاالت 
حديثه  ويف  �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة.  �ل���ط���و�رئ 
�أو�صح  حول مو�صوع �لب�صمة �لبيئية 
فهد  بن  �أحمد  ر��صد  �لدكتور  معايل 
كاأد�ة  ت�صتخدم  �لبيئية  �لب�صمة  �أن 
�ملمار�صات  �ل��ذي تركه  �الأث��ر  لقيا�س 
و�ل��ت�����ص��رف��ات �ل��ب�����ص��ري��ة ع��ل��ى �مل����و�رد 
مقارنة  خ��الل  م��ن  وذل���ك  �لطبيعية 
ح����ج����م ه�������ذه �ل���������ص����غ����وط ب����ال����ق����درة 
�لبيولوجية لكوكب �الأر�س �أي بقدرة 
جتديد  ع��ل��ى  �الأر�����س  ك��وك��ب  عنا�صر 
ن��ف�����ص��ه��ا وت���وف���ري �ح���ت���ي���اج���ات جميع 
�لب�صمة  موؤ�صر  �أن  �إىل  و�أ�صار  �لب�صر. 
منط  ��صتد�مة  م��دى  يو�صح  �لبيئية 
ومدى  �مل��ح��ددة  �ل��دول��ة  �صكان  عي�س 
تاأثريهم على �ملو�رد �لطبيعية لكوكب 
�لزر�عية و�ملر�عي  �الأر����ص��ي  �الأر����س  
و���ص��ي��د �الأ����ص���م���اك و�ل���غ���اب���ات وث���اين 
�أك�صيد �لكربون و�الر��صي �مل�صتخدمة 
تقرير  ���ص��دور  �أن  و�أ����ص���اف   . ل��ل��ب��ن��اء 
�ل��ك��وك��ب �حل��ي �ل�����ص��ادر ع��ام 2006 
تنامي �الهتمام مبفهوم  �أث��ر كبري يف 
�لب�صمة �لبيئية حيث �صنف �لتقرير 
�لذي �عتمد على بيانات عام 2003 
يف  ل��ل��ف��رد  �لبيئية  �لب�صمة  م��ع��دل   -
�الإمار�ت بحو�يل 7 ر11 هكتار عاملي 
بزيادة كبرية عن �ملعدل �لعاملي �لذي 
يبلغ حو�يل 2 ر2 هكتار عاملي. و�أرجع 
�لبيئية  �لب�صمة  معدل  �رت��ف��اع  �صبب 
للفرد يف �الإمار�ت �إىل �أ�صباب عدة من 
�ملو�رد  ��صتهالك  �الإف���ر�ط يف  �أب��رزه��ا 
خ��ا���ص��ة م�����و�رد �مل���ي���اه و�ل���ط���اق���ة وهو 
�لبيئية  �لب�صمة  حتليل  يو�صحه  م��ا 
حيث متثل �لب�صمة �لكربونية ونعني 
�لطاقة  بقطاع  �ملرتبطة  �ملجاالت  بها 
مكونات  م���ن  �مل���ائ���ة  يف   83 ح�����و�يل 
ن�صفها  م��ن  �أك����ر  �لبيئية  �لب�صمة 
�صلة  ذ�ت  �مل��ائ��ة  يف   57 وب��ال��ت��ح��دي��د 

با�صتخد�مات �لقطاع �ل�صكني. 
م���ب���ادرة  �أط���ل���ق���ت  �ل����دول����ة  �إن  وق������ال 
2007 وهي  �لب�صمة �لبيئية يف عام 
�لبيئة  وز�رة  ب��ني  م�����ص��رك��ة  م���ب���ادرة 
و�ملياه وهيئة �لبيئة �أبوظبي وجمعية 
بالتعاون  �لفطرية  للحياة  �الإم���ار�ت 
مع �ل�صندوق �لعاملي ل�صون �لطبيعة 
�لبيئية  للب�صمة  �ل��ع��امل��ي��ة  و�ل�����ص��ب��ك��ة 
مبفهوم  �ل���ت���ع���ري���ف  ب����ه����دف  وذل�������ك 
وتدقيق  وت��وث��ي��ق  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل��ب�����ص��م��ة 
ح�صاب  يف  ت����دخ����ل  �ل����ت����ي  �ل���ب���ي���ان���ات 
�لتي  �ل���و����ص���ائ���ل  �ل��ب�����ص��م��ة وحت���دي���د 
ميكن من ت�صاهم يف خف�صها. و�أ�صاف 

�أن��ه مت ت�صكيل جلنة ت�صيري  �ب��ن فهد 
ت�����ص��رف ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ �مل���ب���ادرة وفريق 
�لبيانات  ج��م��ع  يف  متخ�ص�س  علمي 
وحتليلها..  و�الح�صائيات  و�ملعلومات 
ثالث  تعتر  �الإم���ار�ت  �أن  �إىل  م�صري� 
دولة يف �لعامل بعد �صوي�صر� و�ليابان 
�لتي تتبنى مثل هذه �ملبادرة. وقال �إنه 
�لبيئية  �لب�صمة  م��ب��ادرة  خ��الل  وم��ن 
�النتقال  �الإم�����ار�ت  دول���ة  ��صتطاعت 
�ملحدود  و�الإق��ر�ر  �ملعرفة  من مرحلة 
ملفهوم �لب�صمة �لبيئية �إىل دولة لديها 
�أكر علوم �لب�صمة �لبيئية تقدما من 
خالل مر�جعة �آلية �لبيانات و�لركيز 
�خلا�س على �لتعد�د �ل�صكاين وب�صمة 
و��صتخد�م  �لبحري  �ل�صيد  �لكربون 
باأن  ون��وه  �لتجارة.  وحركة  �الر����ص��ي 
�أ�صبحت  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل��ب�����ص��م��ة  م���ب���ادرة 
يف  ����ص��ت��خ��د�م��ه��ا  مي��ك��ن  م��ف��ي��دة  �أد�ة 
��صتنتاج �ملعرفة �لعلمية �ملكثفة و�لتي 
ت�����ص��ت��خ��دم يف و���ص��ع �ل�����ص��ي��ا���ص��ات �لتي 
تهدف �إىل خف�س �لب�صمة �لبيئية يف 
�ل��دول��ة. و�أ���ص��اف معايل وزي��ر �لبيئة 
�أن���ه ت��ز�م��ن �ل��ع��م��ل ب��ه��ذه �مل���ب���ادرة مع 
�ملبادر�ت  �إط��الق جمموعة مهمة من 
يف  �الإم���ار�ت  �تخذتها  و�لتد�بري�لتي 
كان  حيث  �مل�صتد�مة  �لتنمية  �صياق 
لهذه �ملبادرة و�جلهود �لتي قامت بها 
�الإمار�ت يف �ل�صنو�ت �ملا�صية �أثر بالغ 
يف �النخفا�س �لو��صح ملعدل �لب�صمة 
من 11.7 هكتار يف عام 2006 �إىل 
وو�صل   2010 ع��ام  يف  هكتار  ر9   5
 .2012 ع����ام  يف  ه��ك��ت��ار  ر8   4 �إىل 
خالل  �مل��ب��ادرة  �أن  �إىل  معاليه  و�أ���ص��ار 
 2011-2007 �الأوىل  �مل���رح���ل���ة 
�لتعريف  جم����ال  يف  جن���اح���ا  ح��ق��ق��ت 
و��صعي  ل�����دى  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  ب��ال��ب�����ص��م��ة 
و�الأف����ر�د  �ل��ق��ر�ر  و���ص��ن��اع  �ل�صيا�صات 
�ملعلومات  م���ن  �ل��ت��ح��ق��ق  جم����ال  ويف 
و�لبيانات ذ�ت �ل�صلة مبوؤ�صر �لب�صمة 
و�أو�صح  مكوناتها.  وحتليل  و�لبيئية 
بالتعاون مع معهد  �ملبادرة طورت  �أن 
�أد�ة  ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م�����ص��در 
�لتي  �لكيفية  لتقييم  علمية  منذجة 
ميكن فيها ل�صيا�صات معاجلة �لعر�س 
توؤثر  �أن  و�ملياه  �لطاقة  على  و�لطلب 
�لدولة  يف  �لكربونية  �النبعاثات  على 
لكل  �لبيئية  ب�صمتها  على  وب��ال��ت��ايل 
فرد حتى عام 2030 من خالل عدة 
�صيناريوهات تعمل على خف�س حو�يل 
�لكربونية  �نبعاثات  �ملائة من  يف   40
م����ن ق����ط����اع �ل����ط����اق����ة يف �أب����وظ����ب����ي. 
و�أ���ص��ار �إىل �أن �مل��ب��ادرة ب��د�أت �لعمل يف 
ثالث  ت�صتغرق  �لتي  �لثانية  �ملرحلة 
و�صيركز   2014-2012 ���ص��ن��و�ت 
تطويرمعايري  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  �ل��ع��م��ل 
�لطاقة  ال���ص��ت��خ��د�م  ع��ام��ة  و���ص��ي��ا���ص��ة 
�إط��ار عمل  بكفاءة يف �الإن��ارة وتطوير 
تقييم  و�إج��ر�ء  �لقطاع  لهذ�  تنظيمي 
قطاع  ل�صيا�صات  �قت�صادي  �جتماعي 
�ل��ت��ي مت تقديرها يف  �ل��ط��اق��ة و�مل��ي��اه 
�أن  و�أك��د  �مل��ب��ادرة.  �الأوىل من  �ملرحلة 
حتقيق  م��ن  متكنت  �لبيئية  �لب�صمة 
�ملرحلية وم�صاعدة �جلمهور  �أهد�فها 
�ملمار�صات  �أف�����ص��ل  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  يف 
ملو�رد  ��صتهالكهم  وم��ر�ق��ب��ة  �لبيئية 
�صرورة  �إب���ر�ز  ويف  و�لطاقة  �لطبيعة 
وج�����ود ���ص��ي��ا���ص��ات ب��ي��ئ��ي��ة م��ب��ن��ي��ة على 
طريقها  ع����ن  مي���ك���ن  ع��ل��م��ي��ة  �أ����ص�������س 
وتطويرها  �لتطبيقات  فاعلية  قيا�س 

�إىل  م�صري�  �ملمار�صات..  الأف�صل  وفقا 
�الأ�ص�س  ه��ذه  ��صتخدمت  �ل����وز�رة  �أن 
�إيجابية  فعاليات  لتو�صيل  �لعلمية 
و�لتحول  �ل����وع����ي  م�������ص���ت���وى  ل���رف���ع 
�لثقايف للمجتمع للحفاظ على �ملو�رد 
�لفقري  �لعمود  تعد  �لتي  �لطبيعية 
�أن من  ال���ص��ت��د�م��ة �حل���ي���اة. و�أو����ص���ح 
ت��ع��زز �لتوجهات  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  �أه���م 
خلف�س �لب�صمة �لبيئية قر�ر �ملجل�س 
 2011 ع�����ام  ل���ل���خ���دم���ات  �ل����������وز�ري 
�خل�صر�ء  �لتطبيقات  �صيا�صة  ب�صاأن 
�ملو�رد  ��صتهالك  تر�صيد  �إىل  �لهادفة 
معايري  و�عتماد  �حلكومية  �ملباين  يف 
معايري  �صمن  �خل�صر�ء  �لتطبيقات 
ف��ئ��ة �جل���ه���ة �الحت����ادي����ة �مل��ت��م��ي��زة يف 
جمال �لتطبيقات �خل�صر�ء يف جائزة 
�الإمار�ت لالأد�ء �حلكومي �إ�صافة �إىل 
�عتماد مو��صفات �أجهزة �لتكييف مبا 
�لطاقة  ����ص��ت��خ��د�م  وك���ف���اءة  يتما�صى 
 2012 م��ط��ل��ع  يف  �ل���ن���ج���وم  ب���ن���ظ���ام 
�الأجهزة  م��و����ص��ف��ات  �ع��ت��م��اد  ب��ج��ان��ب 
�بتد�ء  للطاقة  �مل��ر���ص��دة  �لكهربائية 
�إلز�مي  ن��ظ��ام  و�ع��ت��م��اد   2013 م��ن 
جديد للرقابة على منتجات �ال�صاءة 
�إىل  و�أ���ص��ار  �ل��ن��ظ��ام.  �ل��ط��اق��ة  لتوفري 
�ملبادر�ت  من  �أخ��رى  حزمة  هناك  �أن 
�ل�صابقة  �ل�صنو�ت  خ��الل  نفذت  �لتي 
�خل�صر�ء  �لعمارة  معايري  تبني  منها 
و��صر�تيجيات  �مل�����ص��ت��د�م  و�ل���ب���ن���اء 
و�لطاقة  �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط��اق��ة  �لطاقة 
ودر��صة  �ل�صلمية  لالأغر��س  �لنووية 
�حلر�ري.  �الحتبا�س  غاز�ت  �نبعاثات 
وقال �إن �لعديد من �جلهات �ملخت�صة 
توعية  ح���م���الت  ن���ف���ذت  �ل����دول����ة  يف 
�لطاقة  ����ص��ت��ه��الك  ل��ر���ص��ي��د  مكثفة 
فيما  �لبيئية..  بالب�صمة  و�لتعريف 
�أبدت �لعديد من �ملوؤ�ص�صات يف �لقطاع 
�حلكومي  �صبه  و�خل��دم��ي  �ل�صناعي 
و�خل�����ا������س �ه���ت���م���ام���ا ب���امل�������ص���ارك���ة يف 
�لب�صمة  خلف�س  �حلكومية  �جل��ه��ود 
�لطاقة  �نتاج  كفاءة  لتح�صني  �لبيئية 
�لوطنية  للهيئات  �لتابعة  �لكهربائية 
ملن�صاآت  �ل�صفري  �حلرق  ��صر�تيجية 
و��صتخد�م  و�لبروكيماويات  �لنفط 
�الأ�صمنت  �لعادمة يف م�صانع  �حلر�رة 
ت���ط���وي���ر ت���ق���ن���ي���ات ����ص���ه���ر �الأمل����ن����ي����وم 
و�����ص���ت���خ���د�م �ل���ط���اق���ة �ل�����ص��م�����ص��ي��ة يف 
ت�صخني �ملياه يف بع�س �لفنادق وزيادة 
�ل���وق���ود يف طري�ن  ����ص��ت��خ��د�م  ك���ف���اءة 
�المار�ت و�الحتاد وخف�س �النبعاثات 
معايل  و�أك��������د  �خل���������ص����ر�ء.  �مل����ب����اين 
�لدكتور ر��صد �أحمد بن فهد �أن تقليل 
معدل �لب�صمة �لبيئية �إىل م�صتويات 
�أقل ال ميكن �أن يتم دون م�صاركة �أكر 
فاعلية من �الأفر�د وممار�صة �صلوكيات 
�ملو�رد  على  باملحافظة  �لتز�ما  �أك��ر 
�لقطاع  ب���اأن  ون���وه   . و�ل��ط��اق��ة  �لبيئة 
�أكر من ثالثة  �ل�صكني م�صوؤول عن 
لالإمار�ت  �لكربونية  �لب�صمة  �أرب���اع 
ع��ال��ي��ة مي��ك��ن خف�صها  ن�����ص��ب��ة  وه����ي 
ك��ب��رية م��ن خ���الل �لت�صرف  ب�����ص��ورة 
وطرق  وبو�صائل  وم�صوؤولية  بحكمة 
�الأجهزة  ��صتخد�م  ب�صيطة من خالل 
��صتخد�م  يف  �ل��ك��ف��اءة  ذ�ت  و�مل���ع���د�ت 
�لطاقة و�ملياه و�الإقالل من �لنفايات 
�لنقل  و���ص��ائ��ل  و����ص��ت��خ��د�م  �مل��ن��زل��ي��ة 
�ال�صتهالك  من  و�الق���الل  �جلماعية 

�ملفرط للمو�د.
�الإحاطة  خ��الل  معاليه  و��صتعر�س 

�الإعالمية �الأوىل ق�صية تنمية �ملو�رد 
�أن  �إىل  م�����ص��ري�   .. �حل��ي��ة  �لطبيعية 
�ل��ع��امل��ي تعر�س  �ل��ب��ي��ول��وج��ي  �ل��ت��ن��وع 
ل�صغوط �صخمة خالل �لعقود �لقليلة 
�ملا�صية �أدت �إىل خ�صارة جزء مهم من 
هذ� �الإرث �لعاملي وخ�صائر �قت�صادية 
ك��ب��رية مت��ث��ل��ت يف ع���دم �الن��ت��ف��اع من 
�خل���دم���ات �حل��ي��وي��ة و�مل��ت��ن��وع��ة �لتي 
و�أكد  �الإي��ك��ول��وج��ي��ة.  �لنظم  تقدمها 
�الإعالمي  �ل�����ص��وء  ت�����ص��ل��ي��ط  �أه��م��ي��ة 
�مل����و�رد  و�إد�رة  ت��ن��م��ي��ة  م��و���ص��وع  ع��ل��ى 
�لوعي  م�����ص��ت��وى  ل���رف���ع  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�لبيولوجي  �لتنوع  باأهمية  و�لتعريف 
�لتي  �مل��ك��ت�����ص��ب��ات  ع���ل���ى  و�مل���ح���اف���ظ���ة 
�ل�صعيد  ه���ذ�  ع��ل��ى  �ل���دول���ة  حققتها 
وقال  �ملا�صية.  �الأرب��ع��ة  �لعقود  ط��و�ل 
�الإم�����ار�ت حققت  �أن  م��ن  ب��ال��رغ��م  �إن 
�لعاملي  �ل�صعيد  على  مرموقا  مركز� 
حيث ح�صلت على �ملرتبة 23 من بني 
�ملوؤ�صر �لفرعي للتنوع  123 دولة يف 
�لبيئي  �الأد�ء  موؤ�صر  يف  �لبيولوجي 
�ملوؤ�صر�ت  �أح�����د  وه����و   2012 ل���ع���ام 
�إىل  ت�����ص��ع��ى  �أن���ه���ا  �إال  �مل��ه��م��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
يف  موقعها  لتح�صني  جهودها  تطوير 
�أن ه��ذه �جلهود  �ملوؤ�صر. و�أو���ص��ح  ه��ذ� 
�صت�صمل �إ�صد�ر �ملزيد من �لت�صريعات 
�ل��ور�ث��ي��ة لالأغذية  �مل����و�رد  يف جم��ال 
و�لزر�عة و�ل�صالمة �الأحيائية وو�صع 
�لوطنية  �ال���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ات  وحت��دي��ث 
�ملحميات  جم���ال  يف  �ل��ع��م��ل  وخ��ط��ط 
�لطبيعية و�لتنوع �لبيولوجي و�لبيئة 
�حلية  وثرو�تها  و�ل�صاحلية  �لبحرية 
�ملتكاملة  و�الإد�رة  �لت�صحر  ومكافحة 
ل��ل��م��و�رد �مل��ائ��ي��ة و�إج������ر�ء �مل���زي���د من 
�له�صة  �ملناطق  بع�س  على  �مل�صوحات 
�صركائها  م��ع  �ل����وز�رة  و�صتعمل  بيئيا 
�ملحمية  �مل��ن��اط��ق  �صبكة  تو�صيع  ع��ل��ى 
�ل��دول��ة وزي���ادة ن�صبة ه��ذه �ملناطق  يف 
عامليا.  �ملتفق  �لن�صب  مع  يتو�فق  مبا 
�لدولة  �ن�صمام  �إىل  فهد  �ب��ن  و�أ���ص��ار 
و�ملعاهد�ت  �الت��ف��اق��ي��ات  م��ن  للعديد 
وتنمية  حماية  يخ�س  فيما  �لدولية 
�تفاقيات  وم��ن��ه��ا  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �مل������و�رد 
�ل��ت��ن��وع �ل��ب��ي��ول��وج��ي و�مل��ح��اف��ظ��ة على 
�حلياة �لفطرية ومو�طنها �لطبيعية 
و�الأر��صي  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  يف 
ر�م�صار   �لعاملية  �الأهمية  ذ�ت  �لرطبة 
�لت�صحر  مل��ك��اف��ح��ة  �مل��ت��ح��دة  و�الأمم 
ب��اأن��و�ع �حليو�نات  �ل���دويل  و�الجت����ار 
و�ل����ن����ب����ات����ات �مل�����ه�����ددة ب���االن���ق���ر�����س 
�إىل  �الن�صمام  �أن  و�أو�صح   . �ل�صايت�س 
�لدولة  موقف  يعزز  �التفاقيات  ه��ذه 
حققتها  �ل���ت���ي  �الإجن���������از�ت  وي��ع��ك�����س 
�لعاملي  �مل�صتوى  على  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 
وذلك من خالل �لتقارير �لتي ترفع 
ع��ن م��وؤ���ص��ر�ت �ل��دول��ة و�إجن��از�ت��ه��ا يف 

جمال حماية وتنمية �ملو�رد �لطبيعية 
من  �ال�صتفادة  يف  ذلك  �أهمية  بجانب 
�لعاملية يف  �ملنظمات  وخ��ر�ت  جت��ارب 
و�لت�صريعات  �ال�صر�تيجيات  تطوير 
�إىل  و�أ���ص��ار  �ل��ق��در�ت.  �لوطنية وب��ن��اء 
بر�مج  يف  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وز�رة  جهود 
�ملناطق  ح���م���اي���ة  م�����ص��ت��وى  حت�����ص��ني 
�صركاءها  م���ع  ب��ال��ت��ك��ام��ل  �الإح��ي��ائ��ي��ة 
لالأنو�ع  م�صحية  در����ص��ة  تنفذ  حيث 
�لنباتية و�حليو�نية يف بع�س �ملناطق 
�لقو�ئم  �إع����د�د  وج���اري  بيئيا  �له�صة 
�حلمر�ء لالأنو�ع �لنباتية و�حليو�نية 
باالأنو�ع  بيانات خا�صة  و�إن�صاء قو�عد 
�لغريبة و�لغازية بجانب در��صة تقييم 
و�مل��ن��اط��ق �حل�صا�صة  �ل��دول��ة  ���ص��و�ح��ل 
و�ل��ه�����ص��ة. وق���ال �إن ج��ه��ود �ل��دول��ة يف 
جمال حماية وتنمية �ملو�رد �لطبيعية 
متثلت يف بر�مج �حلماية �لوطنية مثل 
�لعربي  و�لنمر  �لعربية  �ملها  حماية 
�لبحر.  و�أب��ق��ار  و�حل��ب��ارى  و�ل�صقور 
�لبيئة و�ملياه  �أن وز�رة  �بن فهد  و�أك��د 
وبالتعاون مع �صركائها توىل �هتماما 
�لبحرية  �حل��ي��اة  ��صتد�مة  مبو�صوع 
و�مل�صتجد�ت  �ملناخية  �ملتغري�ت  جت��اه 
�لبيئية �ملوؤثرة على �ل�صعاب �ملرجانية 
و�أ���ص��ج��ار �ل��ق��رم وغ��ريه��ا م��ن مكونات 
ماأوى  تعتر  و�ل��ت��ي  �لبحرية  �لبيئة 
و�لتي  �لبحرية  �الأح��ي��اء  من  للعديد 
لها دور يف حفظ تو�زن �أنظمة �لبيئة 
عملت  �ل���وز�رة  �أن  و�أو���ص��ح  �لبحرية. 
�لتنمية  م�����ص��اري��ع  تقنيات  ن�صر  ع��ل��ى 
�لبيئية على �مل�صتوى �ملحلى و�الإقليمي 
لتاأهيل  �ملرجانية  �ل�صعاب  كا�صتزر�ع 
زر�عة  ن�صر  بجانب  �ل�صاحلية  �ملناطق 
مناطق خمتلفة من  �لقرم يف  �أ�صجار 
�إ�صهاما كبري� يف  �لدولة و�لتي ت�صهم 
خا�صة  �لبحرية  �لبيئة  على  �حلفاظ 
�الأ�صماك  مثل  �حلية  �ملائية  �لكائنات 
�ل�صيخ  م��رك��ز  �أن  و�أك���د  و�ل��ق�����ص��ري��ات. 
خليفة بن ز�يد لالأبحاث �لبحرية يف 
�ملو�رد  تنمية  يف  �صي�صهم  �لقيوين  �أم 
�لطبيعة �لبحرية لدولة �الإمار�ت �إىل 
�لعديد  حتقيق  يف  م�صاهمته  ج��ان��ب 
من �الأهد�ف �لبيئية �الأخرى كتعزيز 
�ملركز  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار  �لغذ�ئي.  �الأم��ن 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أطلقه 
بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
مليون   75 بلغت  مالية  بتكلفة  �هلل  
دره����م مب��ك��رم��ة م���ن ���ص��اح��ب �ل�صمو 
�ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لعمل  لتطوير  �هلل   حفظه  �ل��دول��ة 
يجريها  �لتي  و�لدر��صات  �الأبحاث  يف 
من  �لوطنية  �ل���روة  حلماية  �مل��رك��ز 
�لبيئة  ع���ل���ى  و�حل����ف����اظ  �الأ�����ص����م����اك 
�لتلوث.  من  خالية  نظيفة  �لبحرية 

و�أ�صاف �أن �لوز�رة و�صعت خطة وطنية 
�لدولة  يف  �الأحمر  �مل��د  ظاهرة  الإد�رة 
يف �إط�����ار �ه��ت��م��ام��ه��ا ب��ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
�لظو�هر�لطبيعية ذ�ت �لتاأثري�ل�صلبي 
وعلى  وثرو�تها  �لبحرية  �لبيئة  على 
�صحة �الإن�صان و�الأن�صطة �القت�صادية 
�لبحرية  �لبيئة  يف  �مل��ق��ام��ة  �حل��ي��وي��ة 
�ل�����ص��اح��ل��ي��ة وخا�صة  �مل��ن��اط��ق  �أوع���ل���ى 
�لبحر  مياه  حتلية  حمطات  �أن�صطة 
و�أن�����ص��ط��ة �ل�����ص��ي��د وت��رب��ي��ة �الأح���ي���اء 
�ل��دول��ة حققت  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار  �ملائية. 
جم��م��وع��ة م���ن �الإجن�������از�ت يف جمال 
�رتفاع  �أهمها  لعل  �لبيولوجي  �لتنوع 
ع���دد �مل��ح��م��ي��ات �مل��ع��ل��ن��ة يف ه���ذ� �لعام 
لي�صل �إىل 23 حممية مقارنة ب� 20 
�إىل  �إ�صافة   2011 �لعام  يف  حممية 
ت�صجيل �أربع حمميات �أر��صي رطبة يف 
قائمة ر�م�صار  بعد �أن كانتا حمميتني 
يف 2011. قال �إن �مل�صاحة �الإجمالية 
ل��ل��م��ح��م��ي��ات يف �ل����دول����ة �رت���ف���ع���ت يف 
 5057.6 �إىل   2013 �ل������ع������ام 
�آالف  بخم�صة  مقارنة  كيلومرمربع 
 .2011 كيلو مر� مربعا يف  و/36 
وقال معاليه �أنه ح�صب �إح�صائية هذ� 
�الإجمالية  �مل�صاحة  ن�صبة  ف��اإن  �لعامل 
�ل���دول���ة  م�������ص���اح���ة  �إىل  ل��ل��م��ح��م��ي��ات 
يف  و�مل�صتهدف  �ملائة  يف  بلغت/7.12 
عام 2015 هو 10 يف �ملائة. و�أو�صح 
على  �ملحافظة  �أه��م��ي��ة  يف  �ل�صبب  �أن 
�لتنوع �لبيولوجي يعود �إىل م�صاهمته 
�لفطرية  و�الأن����و�ع  �مل��و�ئ��ل  حماية  يف 
وتنميتها  و�حل����ي����و�ن����ي����ة  �ل���ن���ب���ات���ي���ة 
�ل�صمكي  �مل��خ��زون  دع��م  يف  و�مل�صاهمة 
�ملائية  �مل�������و�رد  ت��ن��م��ي��ة  �إىل  �إ����ص���اف���ة 
و��صتد�متها وتن�صيط حركة �ل�صياحة 
�لبيئية وما لها من مردود �قت�صادي 
�الإمار�تي  �ملجتمع  ع��ل��ي  و�ج��ت��م��اع��ي 
ودرء  للربة  �لت�صحر  خماطر  ومنع 
�لتغيري  ع��ل��ى  �مل��رت��ب��ة  �الأث�����ار  بع�س 
من  �لطبيعة  حماية  بجانب  �ملناخي 
ومن  �لكربون  �أك�صيد  ث��اين  �نبعاثات 
�ل��ت��ل��وث بكل �ن��و�ع��ه و����ص��ك��ال��ه. وقال 
جميع  �إن  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وزي��ر  معايل 
�ملو�صوعات ذ�ت �لعالقة باالأثر �لبيئي 
�أولويات عملها  �ل��وز�رة �صمن  ت�صعها 
�ملو��صيع  ع��ل��ى  �الإح��ا���ص��ة  وت��رك��ي��زن��ا 
و�رتباط  حيوية  على  مبني  �لثالثة 
�لر�مج  م��ن  بالكثري  �لق�صايا  ه��ذه 
ي�صاهم  �أن  ن���اأم���ل  �ل���ت���ي  و�مل�����ب�����ادر�ت 
�لتكامل  يف  �مل�����دين  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�������ر�د 
لتحقيق  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت  �جل���ه���ات  م���ع 
�أمله يف  �أهد�فها �ملرجوة.. معربا عن 
باعتبارها  �الإع���الم  و�صائل  ت�صهم  �أن 
فعال  وعن�صر  ��صر�تيجيني  �صركاء 
يف حت��ري��ك �ل����ر�أي �ل��ع��ام و�ل��ت��اأث��ري يف 

�لتعريف باأهمية هذه �لق�صايا. 

اللجنة الدائمة لتخ�ضي�س الأرا�ضي باإمارة ال�ضارقة ت�ضتكمل مناق�ضة طلبات الأرا�ضي 

الهوية و�ضوق دبي املايل يوقعان اتفاقية �ضراكة 

البيئة واملياه تعقد اإحاطتها الإعامية الأوىل 
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تعتزم وز�رة �خلارجية �الأمريكية تعيني �ملحامي كليف �صو�ن، �ملقرب 
من �لوزير جون كريي كم�صوؤول عن ملف �إغالق �صجن غو�نتانامو 
يف كوبا. و�أ�صدر وزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي بياناً قال فيه 
10 �صنو�ت و�أكن له �لكثري من  �أنا على معرفة بكليف �صلو�ن منذ 
�الحر�م، هو ذكي وماهر كمفاو�س وحمرم يف �حلزبني وقد عمل 
و�أنا  مت�صاوية  مبهارة  جمهوري  ورئي�س  دميقر�طي  رئي�س  �إد�رة  يف 

�أقدر ��صتعد�ده ملو�جهة هذ� �لتحدي .
يف  ر�صمياً  �الإع���الن  �ملتوقع  �أن��ه من  �أمريكية  �إع��الم  و�صائل  وذك��رت 
وقت الحق عن تعيني �صلو�ن كمبعوث دبلوما�صي خا�س حول ملف 

�معتقل غو�نتانامو.
وجورج  كلينتون  بيل  �لرئي�صني  �إد�رت���ّي  يف  �ل�صابق  يف  �صلو�ن  وعمل 
حماكم  �أن�����ص��اأت  ب��و���س  ج���ورج  �ل�صابق  �لرئي�س  �د�رة  وك��ان��ت  ب��و���س. 
�مل�صتبه  ملحاكمة  �وب��ام��ا  ب��ار�ك  �لرئي�س  �د�رة  وعدلتها  غو�نتانامو 
بانهم �ع�صاء يف �لقاعدة ومتهمني بالتورط باالإرهاب وي�صارك �كر 
با�صر�ب  غو�نتانامو  يف  �صجينا   166 �أ�صل  من  �صجني   100 من 
�كر  م��رور  بعد  م�صريهم  تقرير  ع��دم  على  �حتجاجا  �لطعام  عن 
حملته  خ��الل  تعهد  �أوب��ام��ا  وك��ان  �عتقالهم  على  �صنو�ت  ع�صر  م��ن 

�النتخابية باإغالق �ل�صجن ولكنه عجز عن ذلك حتى �الآن.

�أعلن �لرئي�س �الإير�ين �ملنتخب ح�صن روحاين �أن م�صكالت بالده لن 
يتم حلها بني ع�صية و�صحاها موؤكد� �أن هذ� �الأمر يحتاج �أن يحدث 
بالتدريج وبالت�صاور مع خر�ء ونقلت وكالة �أنباء �إ�صنا �الإير�نية �صبه 
�لر�صمية عن روحاين قوله �إن �مل�صاكل �القت�صادية �ل�صعبة يف �لبالد 
�إي��ر�ن تعاين من  �أن  ال ميكن حلها بني ع�صية و�صحاها . ي�صار �إىل 
تز�يد معدالت �لت�صخم �لذي تعدت ن�صبتة %30 وكذلك �لبطالة 
�لتي تبلغ ن�صبتها %14 وهذه �الأزمات مرتبطة بالعقوبات �لغربية 
�لنووي. وتعهد روح��اين يف  ب�صبب برناجمها  �إي��ر�ن  �ملفرو�صة على 
نهج  باتباع  �ليوم  بثها  �لر�صمي  �الإي���ر�ين  �لتلفزيون  �أع��اد  له  كلمة 
�أنه  �لدولية غري  بال�صوؤون  يتعلق  فيما  �الح��ر�م  على  يقوم  جديد 
قال �إن هناك فر�صة جديدة على �ل�صاحة �لدولية ملن يحرمون حقا 
بد�أ  �إ�صنا  وكالة  وح�صب   . �حلر  و�لتفاو�س  و�لتعاون  �لدميقر�طية 
�أغ�صط�س-�آب �ملقبل  روحاين �لذي �صيت�صلم مهام من�صبه ر�صميا يف 
و�لبطالة،  �لت�صخم،  مبناق�صة  للمن�صب  �لتمهيدية  خطو�ته  �أوىل 
و�الأع�صاء �ملحتملني يف حكومته مع علي الريجاين رئي�س �لرملان 
�لذي يهيمن عليه �ملحافظون يف �إير�ن، ويحتاج روحاين �إىل مو�فقة 
�لرملان على �أ�صماء �لوزر�ء �ل�18 �لذين �صيقرحهم ونقلت �لوكالة 
عن روحاين خالل �للقاء قوله �ليوم �تخذنا �خلطوة �الأوىل للتعاون 

بني فرعني من �ل�صلطة .

قالت �ل�صرطة �لكينية �م�س �نها قتلت بالر�صا�س �صخ�صا ي�صتبه يف 
�نه موؤيد جلماعة �ل�صباب �ل�صومالية �ملت�صددة يف معركة بالر�صا�س 

م�صيفة �أنه كان يخطط لتنفيذ هجمات يف �لبالد.
�أن  منذ  و�ال�صلحة  بالقنابل  �لهجمات  من  ل�صل�صلة  كينيا  وتعر�صت 
عام  �الول  ت�صرين  �أك��ت��وب��ر  �مل��ج��اور يف  �ل�صومال  �ىل  ق��و�ت  �أر���ص��ل��ت 
رجال  خطف  يف  بالالئمة  عليهم  تنحي  متمردين  لتعقب   2011
�أمن و�صياح غربيني من �أر��صيها. و�أثارت �لهجمات �لتي ��صتهدفت 
�لعا�صمة نريوبي و�صاحل �لبالد �ملطل على �ملحيط �لهندي و�حلدود 
�صاحبة  �ل���دول���ة  يف  و�ل�����ص��ي��اح  �مل�صتثمرين  �ن���زع���اج  �ل�����ص��وم��ال  م��ع 
�مل�صوؤول يف  �صاجنوت  توما�س  وق��ال  �فريقيا.  �صرق  �قت�صاد يف  �أك��ر 
�ل�صرطة �ن �ل�صرطة �أطلقت �لنار على �مل�صتبه به قا�صم �أومولو بعد 
فجر�  وقعت  مد�همة  خالل  باال�صت�صالم  �ل�صرطة  �أو�م��ر  رف�س  �أن 
ملنزل يف مومبا�صا �ل�صاحلية. و�أ�صاف �أنه رد باطالق �لنار بدال من 

�ال�صت�صالم.
و�أ�صار �صاجنوت �ىل �أن �ل�صرطة �صادرت عد�صات ي�صتخدمها �لقنا�صة 
طلقة   200 من  و�أك��ر  وم�صد�صا   47 �يه.كيه  وبندقية  وقنبلتني 

ذخرية وجمموعة من �لعبو�ت �ملتفجرة يف �ملنزل.

عوا�صم

وا�ضنطن

مومبا�ضا

طهران

فتح تطالب حما�س بتطبيق اتفاقات 
•• غزة-وكاالت:

طالبت حركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني )فتح( حركة �ملقاومة �الإ�صالمية 
)حما�س( بتطبيق �تفاقات �مل�صاحلة �لوطنية، وذلك رد� على دعوة �الأخرية �إىل 
�إجر�ء حو�ر وطني فل�صطيني �صامل، يف �لذكرى �ل�صاد�صة ل�صيطرتها على قطاع 
غزة غري �أن دعوة حما�س وجدت �صدى لدى �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني 
�لتي ر�أت �صرورة �إجر�ء حو�ر وطني �صامل لتقييم �الأزمات �لفل�صطينية و�خلروج 
باإ�صر�تيجية وطنية يف ظل �لتوغل �ال�صتيطاين �الإ�صر�ئيلي و�النق�صام �ل�صعب 
وقال �لقيادي يف حركة حما�س �صالح �لردويل �إن �حلو�ر �لوطني �لذي دعت 
و�صل  و�ل��ذي  �مل�����ص��وؤوم،  �أو�صلو  �تفاق  على  مبنياً  يكون  �أال  يجب  �حلركة  �إليه 
�ل�صعب  �إىل حو�ر �صريح وحقيقي بني كل مكونات  د�عياً  �إىل طريق م�صدود، 
�لثو�بت  على  �حل��ف��اظ  منه  مطلوب  �حل���و�ر  ه��ذ�  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار،  �لفل�صطيني 
�لفل�صطينية و�لتو�فق على برنامج وطني يتفق عليه �جلميع، ليكون برنامج 
�أن جناح  �لردويل  و�أو�صح  �لد�خلية.  �لفل�صطينية  �لق�صايا  �صامال لكل  عمل 
�لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  باإعادة �صياغة حقيقية  �لرنامج مرتبط  هذ� 
وتنازل حركة فتح عن �حتكارها للقر�ر �لفل�صطيني. ونفى �لردويل �أن يكون 
م�صري �لقطاع م�صتقاًل عن م�صري �ل�صفة وكل �الأر��صي �لفل�صطينية، موؤكد�ً 
�أن �لقطاع جزء من فل�صطني و�أن �حلديث عن رغبة حما�س يف �إقامة �لدولة 
�لر�صمي  �لناطق  �آخ��ر، قال  بالقطاع لوحده �صرب من �جلنون. وعلى �صعيد 
حو�ر�ت  �إىل  بحاجة  لي�س  �لفل�صطيني  �لو�صع  �إن  عيطة  �أب��و  فايز  فتح  با�صم 
�تفق  ��صتكمال تنفيذ ما  �ملطلوب من حما�س  �أن  جديدة غري جمدية، موؤكد�ً 
مطالبة  حما�س  �أن  عيطة،  �أب��و  وذك��ر  �لقاهرة.  و�تفاق  �لدوحة  باإعالن  عليه 
�لوطنية،  �مل�صاحلة  �ل�صلبة للم�صي قدما يف ملفات  و�الإر�دة  �ل�صادقة  بالنية 
�أن  موؤكد�  �النتخابات،  الإج��ر�ء  و�التفاق على موعد  �لتو�فق  وت�صكيل حكومة 
�تفاق �أو�صلو �نتهى عمليا ب�صبب �لتعنت �الإ�صر�ئيلي و�أن فتح تبني على نتائج 

�التفاق و�صوال �إىل �إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة.

حتديات �لرئي�س �الإير�ين �جلديد

عب..! ح�ضن روحاين: التغيري.. والإمكان ال�ضّ

لتخفيف قب�سة �لعقوبات �لدولية، ال خيار �أمام روحاين 
�سوى �لتو�سل �إىل �تفاق مع �لغرب حول برنامج �إير�ن �لنووي

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

�لرئي�س  ميلك  �أن  ��ع  ي��ت��وّقّ �ح��د  ال 
�الإ���ص��الح��ي �جل��دي��د �ل��ق��درة على 
ت��غ��ي��ري ج���وه���ري يف بنية  حت��ق��ي��ق 
ُيحدث  �أن  �أو  �الإي������ر�ين،  �ل��ن��ظ��ام 
��صر�تيجياته  يف  �صامال  �نقالبا 
و�لدولّية  و�الإق��ل��ي��م��ّي��ة  �ل��د�خ��ل��ّي��ة 
�لرئي�س  �إف���الت  ال�صتحالة  وذل��ك 
�ملر�صد  ظ��ّل  �صطوة  م��ن  �إي����ر�ن  يف 
مي�صك  من  فهو  وعباءته،  �الأعلى 

مبفتاح كّل �مللّفات �حلارقة.  
ه��ذه �حلقيقة، فان  ورغ���م  ول��ك��ن، 
���ص��رق��ا وغربا،  �ل���ق���ر�ء�ت،  جم��م��ل 
ل��ف��وز �مل��ر���ص��ح �الإ���ص��الح��ي ح�صن 
�أجمعت  �الن��ت��خ��اب��ات،  روح����اين يف 
�ملجتمع  لرغبة  ترجمة  �أن���ه  على 
�الإير�ين يف �لتغيري، وذلك كاف يف 
حّد ذ�ته لي�صّكل بذرة �أمل، حللحلة 
�لنهج �ملحافظ �إن مل يكن الإز�حته 

ر�هنا.
ي���ع���ت���ر ح�������ص���ن روح�������������اين، 64 
�ن��ت��خ��ب يف �جلولة  ع��ام��ا، و�ل����ذي 
�لرئا�صية  �النتخابات  من  �الأوىل 
خال�ص���تا  م��ن��ت��ج��ا  �الإي�����ر�ن�����ي�����ة، 
رجال  من  �أي  �الإ�صالمية،  للثورة 
�ل���ن���ظ���ام، ولكنه  و���ص��ل��ي��ل��ي  �ل���دي���ن 
ك�ص�����ر  ي�ص���غله  �ن��ف��ت��اح��ا،  �أك����ر 
رج������ل  كاأّنه  ويبدو   ، �إي��ر�ن  عزل�����ة 
���ص��ي��م��ّك��ن نظاما  �ل����ذي  �ل��ّت��و�ف�����������ق 
يف  �نتعا�صة  م��ن  وي��ت��ه��اوى  ي��ت��اآك��ل 
�لد�خل، ومن ن�صر �صورة مقبولة 

يف �خلارج.
�لتي  �ل����ت����ح����دي����ات  ك����ان����ت  ول����ئ����ن 
�صتو�جه �لرئي�س �جلديد �صخمة، 
عديد  ح�������ص���ب  �ن����ت����خ����اب����ه،  ف�������ان 
ه���و مب��ث��اب��ة جرعة  �مل���الح���ظ���ني، 
�وك�صيجني خا�صة بالن�صبة لل� 18 
�الإير�نيني  م��ن  مليون   6 فا�صل 
وكان  �أ�صو�ته�����م،  منحوه  �ل��ذي��ن 
و�لن�صاء  �ل�����ص��ب��اب  م���ن  �أغ��ل��ب��ه��م 
با�صمه  ه��ت��ف��و�  �ل���ذي���ن  و�ل����ك����و�در 
�صو�رع  �ل�ص�����بت يف  باالآالف م�ص����اء 
ومل  �لنتائج.  �إع��الن  بعد  طهر�ن، 
ده�صتهم  منهم  �ل��ك��ث��ريون  ي��خ��ف 
الن "�الأمر مل يكن متوقعا، حيث 
�صنو�ت  �أرب�����������ع  ي��ن��ت��ظ��رون  ك���ان���و� 
�ل��ع��زل��ة م��ع �ملر�ّصح  �إ���ص��اف��ّي��ة م��ن 
�ملحاف��ظ �صعيد جليلي " كما ي�صري 

�حد رجال �الأعمال �الإير�نيني.
�الآن  يحمل  م��ن  �صي�صتطيع  فهل 
�لطموحات  تلبية  �لتغيري  �آم����ال 
حّد  وو�صع  �لّد�خلّية  و�لتطلعات 

�جلامعات  يف  �الأم��ن��ي��ة  �ل�����ص��ي��ط��رة 
وحت���ري���ر �مل���ج���ال �ل���ث���ق���ايف، �ل���ذي 
ك������ان ي��������رزح حت�����ت ف���ب�������ص���ة حكم 
و�صائل  فهل ميلك  �أحمدي جن��اد. 
حتقيق طموحاته، �إذ� ما �أدركنا �أّن 

�ل�صرطة ال تخ�صع ل�صيطرته؟
مبا�صرة بعد �نتخابه، �أّدى روحاين 
رئي�س  �إىل علي الري��ج��اين،  زي���ارة 
�ل���ذي �صيتوىل  �ل��رمل��ان �مل��ح��اف��ظ 
�لتي  ع���ل���ى �حل���ك���وم���ة  �مل�������ص���ادق���ة 
توليه  ق��ب��ل  روح������اين  ���ص��ي�����ص��ك��ل��ه��ا 
�أن  وعليه  �ل��ق��ادم.  �أوت   3 من�صبه 
ي��ج��ت��م��ع الح���ق���ا ب��ع�����ص��و �آخ�����ر من 
�صادق  �ل��ق��وي��ة،  �مل��ح��اف��ظ��ة  �لكتلة 
مي�صك"ب�صيف"  �ل��ذي  الري��ج��اين، 

�لعدل. 
�ل�صباب  �أّن عدد� كبري� من  يذكر، 

للمو�جهة �لقائمة مع �لغرب،  تلك 
�لتي  �الأدو�ء  ك��ل  حممل  �ملو�جهة 
�لعقوبات  ج���ّر�ء  �القت�صاد  دم��رت 
�لدولية، �إىل جانب �إقامة عالقات 
�إي���ر�ن يف  ح�صن ج��و�ر م��ع حميط 
�صينجح  ومل�����اذ�  �ل��ع��رب��ي؟  �خل��ل��ي��ج 
حممد  ف�صل  �أي���ن  روح���اين  ح�صن 
خ���امت���ي وح�������ص���ني م���و����ص���وي، من 

�لقادة �الإ�صالحيني قبله؟
ي�����ق�����ول �ل������ع������ارف������ون ب�����روح�����اين 
وب��ال�����ص��اأن �الإي������ر�ين الأن�����ه، وعلى 
ي�صعى  لن  فاإنه  �الأخ��ريي��ن،  عك�س 
�الأعلى  �مل��ر���ص��د  م��ع  �ل��ّت�����ص��ادم  �إىل 
للّنظام علي خامنئي ، �صّيد �مللّفات 
�ل��رئ��ي�����ص��ي��ة مثل  �الإ���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

�مل�صالة �لنووية �أو �لدبلوما�صية.
�لقطيعة  �إّن روح��اين ال يرغب يف 

بعد  �ل���ق�������ص���ب���ان،  ور�ء  م�����از�ل�����و� 
�ل��ت��ي �صربت  م��وج��ة �الع��ت��ق��االت 
�أع���ق���اب �ن��ت��خ��اب��ات عام  �إي������ر�ن يف 
رموز  من  �ثنني  �أّن  كما   .2009
�حلركة �خل�صر�ء ح�صني مو�صوي 
وم��ه��دي ك���روب���ي، ال ي����ز�الن حتت 
�الإقامة �جلرية. وقد كان �ملر�صح 
روحاين حذر� ومل يذكر ��صميهما 
�الأخ����رية،  �الأ���ص��اب��ي��ع  ن����ادر� يف  �إاّل 
فاإّن  �ل�صلطة،  ت�صّلمه  بعد  ول��ك��ن 
�آجال،  �أو  روحاين مطالب، عاجال 
الأن�صاره  �يجابية  ر�صالة  بتوجيه 

وموؤّيديه.
�لعقوبات  ق��ب�����ص��ة  ل��ت��خ��ف��ي��ف  �أّم�����ا 
�قت�صاد  ن�����ص��ري  ف�����ان  �ل����دول����ي����ة، 
�صوى  �أم����ام����ه  خ���ي���ار  ال  �ل�������ص���وق، 
�لتو�صل �إىل �تفاق مع �لغرب حول 

م��ع ن��ظ��ام، ي��ع��ّد م��ن �أب��ن��ائ��ه. فقد 
�خلميني  �الإم�����ام  درب  رف��ي��ق  ك���ان 
بال�صاه  �أط��اح��ت  �ل��ت��ي  �ل��ث��ورة  �إىل 
عام 1979، ويعرف علي خامنئي 
�صنة، ومن  �أك��ر من ثالثني  منذ 
�لتي  �لطيبة  �ل��ع��الق��ات  ع��الم��ات 
جتمعهما: تعيني �ملر�صد �الأعلى له 
ممثله �ل�صخ�صي يف جهاز جمل�س 

�الأمن �لقومي �لقوّي. 
�ل�صفري  ي��ق��ول  �ل�����ص��ي��اق  ه���ذ�  ويف 
�ل�صابق لفرن�صا يف �إير�ن، فر�ن�صو� 
ن��ي��ك��ول��و �ل�����ذي ي��ع��رف��ه ج���ّي���د� �إّن 
�ملر�صد وروح��اين متو�فقان، وهذ� 
يريد،  ك��ان  �إذ�  �صيحتاجه  ر�صيد 

من جهته، �أاّل ُيخّيب �الآمال.
خ�������الل �حل����م����ل����ة �الن����ت����خ����اب����ي����ة، 
تخفيف  �إىل  �مل��ب��ت�����ص��م،  �مل����اّل  دع����ا 

�لرنامج �لنووي �الإير�ين. ويرى 
مر�قبون �أّن روحاين يريد ت�صوية 
�لتفاو�س،  �مل�صاألة من خالل  هذه 
وهو يدرك خيوطها جّيد�، بل وله 
ب��ع��ن��و�ن �الأمن  �مل��و���ص��وع ك��ت��اب��اً  يف 
�لنووية"،  و�لدبلوما�صية  �لقومي 
ل�صيا�صة  ح����اّدة  ���ص��ه��ام��ا  ف��ي��ه  وّج���ه 
�حمدي جناد �لر�ديكالية، غري �نه 

ال ميلك �لقر�ر �لنهائي.
�أي�صا  ����ص���ي���ر�ج���ع  روح�������اين  م����ع 
�ملعادي  و�خل��ط��اب  �حل��رب  خطاب 
الإ�صر�ئيل، مما �صيحرم �ملت�صددين 
يف �ل���ط���رف �مل���ق���اب���ل ح���ّج���ة ت���ّرر 
�أّي  عن  �لّتنازل  ع��دم  �إىل  دعوتهم 

�صيء.  
ول����ئ����ن وج������د �الأم������ري������ك������ان، من 
جانبهم، يف هذ� �لطالب �ل�صابق يف 
��صكتلند�، و�لرجل �لذي يتقن �أربع 
ثقافة  بني  ويجمع  �أجنبية،  لغات 
وجدو�  حديثة،  و�أخ���رى  تقليدية 
فيه  حم��اور� و�صريكا يف �ت�صاالت 
�أُجر  �إن  روح���اين،  ف���اإّن  مبا�صرة، 
على �لتفاو�س، لن يفّوت، بالتاأكيد، 
ي�صري  فما�صيه  ب��الده.  يف م�صالح 
�إىل متّتعه بخرة ع�صكرّية ، حيث 
����ص���ارك يف �حل�����رب �ل��ط��وي��ل��ة مع 
�ل���ع���ر�ق وت����وىل م�����ص��وؤول��ي��ات فيها 
للقو�ت  �ل��ع��ام  �لقائد  نائب  منها  
مبا  تفاو�صية،  وخ���رة   ، �مل�صلحة 
�مللف  �ملفاو�صني يف  ك��ان كبري  �أن��ه 
�الأوروبيني  �الإي���ر�ين م��ع  �ل��ن��ووي 

من2003 �إىل 2005. 
مع  ق��ري��ب��ا  �صيبحث  �ن���ه  ���ص��ّك  وال 
�مل��ر���ص��د خ��ام��ن��ئ��ي م�����ص��ال��ة تعيني 
�لرنامج  مفاو�س جديد يف ملف 
�ل����ن����ووي �الإي�����������ر�ين، ب���دي���ال عن 
�مل��ح��اف��ظ ���ص��ع��ي��د ج��ل��ي��ل��ي ، �ل���ذي 
هزم يف �نتخابات �جلمعة رغم �نه 
�ملقّربة  �لدو�ئر  بع�س  مر�ّصح  كان 
�لثوري،  ك��احل��ر���س  م��ن خ��ام��ن��ئ��ي، 
ذر�ع �ل�صلطة يف �إي��ر�ن، �لذي عّر 
�ال���ص��ت��ع��د�د للتعاون  ب��ي��ان، ع��ن  يف 
�لكامل مع روحاين، لكنه �أو�صح �أّن 
ذلك �صيتّم وفق �ملهام �لتي يخّولها 

له �لقانون.
ل��ق��د �أت����اح روح����اين �مل��ع��ت��دل حلكم 
�ملاليل يف طهر�ن فر�صة ��صتيعاب 
ح����رك����ة �الح�����ت�����ج�����اج �ل����د�خ����ل����ّي����ة 
�صمعته  م����ن  ب���ع�������س  و������ص����ت����ع����ادة 
ما  هو  �الآن  و�ل�����ص��وؤ�ل   ، �خلارجّية 
وحميطه  �الأع��ل��ى  �ملر�صد  ك��ان  �إذ� 
هام�صا  ب�����دوره�����م،  ���ص��ي��م��ن��ح��ون��ه 

للمناورة؟

الأردن: الدولة الفل�ضطينية على الأر�س الفل�ضطينية
و�أ�صاف �ملنطقة ال حتتمل �لدخول يف عملية �صالم جديدة ال حتقق نتائج 
�صريعة ، فال جمال الإ�صاعة �ملزيد من �لوقت ، الأن بديل �ل�صالم هو تفاقم 
�ل�صر�عات �لتي �صيدفع ثمنها جميع �الأطر�ف و�صدد على �أن معاناة �أكر 

من 6 عقود لل�صعب �لفل�صطيني يجب �أن تنتهي.
و�لن�صاطات  �جلانب  �الأح��ادي��ة  �الإج���ر�ء�ت  جميع  بوقف  �إ�صر�ئيل  وطالب 

�الإ�صتيطانية يف �لقد�س بكافة �أ�صكالها وم�صادرة �الأر��صي  .
و�أد�ن كافة �الإجر�ء�ت �الإ�صر�ئيلية غري �لقانونية يف مدينة �لقد�س �ل�صرقية 
�لتي متثل قلب �الأر��صي �لعربية �ملحتلة ،وقال �أن  �لقد�س بالن�صبة لالأردن 
خط �أحمر وقال جودة �أن �لقد�س يجب �أن تبقى رمز� وعنو�ن �ل�صالم لكافة 
�أتباع �لديانات �ل�صماوية و�أ�صاف  ال بد من جهود مكثفة للمجتمع �لدويل 

لعدم �مل�صا�س بطبيعة مدينة �لقد�س �خلا�صة .

•• عمان-يو بي اأي:

�لدولة  �إق���ام���ة  �إن  �م�����س   ، ج����ودة  ن��ا���ص��ر  �الأردين  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
�لفل�صطينية �صيكون على �الأر�س �لفل�صطينية ولي�س يف �أي مكان �آخر .

و�أو�صح جودة خالل لقائه �أع�صاء �للجنة �الإ�صت�صارية لوكالة �الأمم �ملتحدة 
الإغاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني، �الأونرو� يف عمان ، �أن غياب حل 
فل�صطينية  دول��ة  و�إقامة  �لدولتني  حل  �أ�صا�س  على  �لفل�صطينية  �لق�صية 
م�صتقلة قابلة لال�صتمر�ر على �لر�ب �لفل�صطيني ولي�س على مكان �آخر 
�صيوؤدي �إىل �لعنف يف �ملنطقة وقال ال حل للق�صية �لفل�صطينية على مكان 
�آخر ، �لدولة �لفل�صطينية �صتقام على �لر�ب �لفل�صطيني وهذ� �أمر غري 

قابل للنقا�س  .

ليربمان يعترب روحاين اأكرث حنكة 
•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

�إن  �أفيغدو ليرمان  �ل�صابق رئي�س جلنة �خلارجية و�الأمن �لرملانية  �الإ�صر�ئيلي  �عتر وزير �خلارجية 
�أك��ر من �صلفه حممود �أحمدي جناد و�إمن��ا هو  �لرئي�س �الإي��ر�ين �ملنتخب ح�صن روح��اين لي�س معتدال 
�أنه )روح��اين( رجل �أكر  حمنك �أكر. وقال ليرمان الإذ�ع��ة �جلي�س �الإ�صر�ئيلي �م�س ل�صت و�ثقا من 
�عتد�ال و�إمنا هو رجل �أكر حنكة . و�أ�صاف ليرمان �أن �لرئي�س �الإير�ين �الأ�صبق حممد خامتي، �لذي 
يعتر معتدال و�إ�صالحيا، دعم روحاين و�أن خامتي مل يتجاوز م�صفاة حر�س �لثورة، وبب�صاطة فاإن روحاين 
جتاوزها . و�صرح م�صوؤولون �إ�صر�ئيليون، يف مقدمتهم رئي�س �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، باأن �لتعامل مع �أي 
رئي�س �إير�ين منتخب هو من خالل �صيا�صته يف �ملجال �لنووي، لكنهم �أ�صارو� �إىل �أن �لرئي�س لي�س مقرر� 
�أنه حتى خامتي  يف هذ� �ل�صياق و�إمنا �ملر�صد �لعام للجمهورية �الإ�صالمية علي خامنئي. وقال ليرمان 
مل يوقف �لرنامج �لنووي عندما كان رئي�صا الإير�ن، ومل ن�صمع �أي ت�صريح )من روحاين( باأنه �صيوقف 
�لرنامج �لنووي �أو �أنه لن يتدخل يف �لقتال �لد�ئر يف �صوريا، ومل ن�صمع منه �أنه �صيوقف حتويل �مليز�نيات 

�إىل حزب �هلل يف �أعقاب �لو�صع �القت�صادي �ل�صيء يف �إير�ن .

عبا�س بحث مع وزير �خلارجية �لكندي جهود �ل�سالم

ال�ضتيطان ميتد ملناطق ال�ضلطة الفل�ضطينية 

•• القاهرة-يو بي اأي:

�أعلن �ئتالف م�صيحي م�صري، �م�س عن م�صاركة �آالف 
من �ل�صباب �لقبطي يف مظاهر�ت مرتقبة يف �لثالثني 

من �ل�صهر �جلاري للمطالبة باإ�صقاط �لنظام.
�أ�صدرته  ب��ي��ان  ، يف  �ل��ق��ب��ط��ي  �ل�����ص��ب��اب  ودع����ت ج��ب��ه��ة 
من  �لر�بعة  يف  تنطلق  م�صرية  يف  �مل�صاركة  �إىل  �م�س 
ع�����ص��ر �ل��ث��الث��ني م���ن ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و �جل�����اري من 
منطقة دور�ن �صر� �إىل ق�صر �الحتادية )مقر رئا�صة 
�جلمهورية �صمال �لقاهرة( للمطالبة با�صقاط �لنظام 
�صتحمل  �لتي  �مل�صرية  �أن  مو�صحة   ، �لرئي�س  ورحيل 
��صم �صهد�ء ما�صبريو �صتكون م�صرية م�صرية خال�صة 

حتمل علم م�صر فقط. 

و�أك����دت �جل��ب��ه��ة �أن �ل��ت�����ص��ري��ح��ات �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا من 
�أ���ص��ح��اب �لتاريخ  �مل���وت���وري���ن م���ن  ب��ب��ع�����س  �أ���ص��م��ت��ه��م 
�الإرهابي �جلبان ، لن مينع �أبد�ً �ل�صباب �لقبطي من 
برحيل  �ملطالبة  و  وطنه،  وم�صاكل  هموم  يف  �مل�صاركة 
�لو�صول  على  و�لعمل  عن�صري،  �أو  فا�صد  ن��ظ��ام  �أي 
ل��ل��م��و�ط��ن��ة �ل��ك��ام��ل��ة ل��ك��اف��ة �مل�����ص��ري��ني ب��ال متييز �أو 
مظاهر�ت  خروج  �مل�صري  �ل�صارع  ويرقب  ديني  فرز 
ح��ا���ص��دة يف �ل��ث��الث��ني م��ن ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و �جل���اري، 
�لنظام  باإ�صقاط  للمطالبة  �ملعار�صة  �إليها قوى  دعت 
وب��رح��ي��ل �ل��رئ��ي�����س �مل�����ص��ري حم��م��د م��ر���ص��ي، و�إج����ر�ء 
�ملعار�صة  تعتره  ما  ب�صبب  مبكرة  رئا�صية  �نتخابات 
�أو�صاع  وت���ردي  �ل��ب��الد  ���ص��وؤون  �إد�رة  يف  مر�صي  ف�صل 

�ملو�طنني �إن�صانياً ومعي�صياً .

الأقباط يعلنون امل�ضاركة يف مظاهرات 30 يونيو 

دولته  ب��اإق��ام��ة  �صعبنا  ط��م��وح��ات 
رئي�س  ب��ريد  �لتقى  كما  �مل�صتقلة  
ر�مي �حلمد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء 
�لكندي  �ل��وزي��ر  �ط��ل��ع  �ل���ذي  �هلل 
�آخر  على  على  له  �ملر�فق  و�لوفد 
و�الأو�صاع  �ل�صيا�صية  �ل��ت��ط��ور�ت 

�القت�صادية يف فل�صطني .

الإحياءها  �مل���ب���ذول���ة  �الأم���ريك���ي���ة 
�أك���د  �ل��ب��ي��ان �ن ع��ب��ا���س  . وت���اب���ع 
�لفل�صطيني  �جل����ان����ب  �ل�����ت�����ز�م 
و�لعادل  �ل�صامل  �ل�صالم  بتحقيق 
�لدولتني الإقامة  م��ب��د�أ ح��ل  وف��ق 
عام  ح��دود  على  فل�صطينية  دول��ة 

. �لقد�س  وعا�صمتها   1967

 96.95% ن�صبة  ت�صكل  و�ل��ت��ي 
�مل�صتوطنات  ن��ف��وذ  م�����ص��اح��ة  م���ن 

فتقع �صمن �ملناطق �مل�صنفة ج .
وي���وؤك���د �مل��ع��ه��د �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي �أن 
�لعام  ����ص��ت��ث��م��رت م��ن��ذ  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل 
�إن�صاء  يف  كبرية  م���و�رد   1967
وت��و���ص��ي��ع �مل�����ص��ت��وط��ن��ات م��ن حيث 
�مل�صاحة وعدد �ل�صكان �لذين فاق 
يقطنون  م�صتوطن  �أل���ف   656
بوؤرة  و232  م�صتوطنة   196 يف 
�لتقى  ذل�����ك،  �ىل  ����ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة. 
حممود  �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي  �ل��رئ��ي�����س 
�خلارجية  وزي������ر  �م�������س  ع���ب���ا����س 
�هلل  ر�م  ب����ريد يف  ج����ون  �ل���ك���ن���دي 
ب��ال�����ص��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة وب���ح���ث معه 
�جلهود �المريكية الحياء �لعملية 

�ل�صلمية. 
�لرئا�صة  م�����ن  ب����ي����ان  يف  وج�������اء 
و�لوزير  عبا�س  �ن  �لفل�صطينية 
م�صتجد�ت  �آخ����ر  ب��ح��ث��ا  �ل��ك��ن��دي 
�ل��ع��م��ل��ي��ة �ل�����ص��ل��م��ي��ة، و�جل���ه���ود 

•• رام اهلل-وكاالت:

معهد  �أع������ده������ا  در��������ص������ة  ت�������رز 
نفوذ  �أن  خم���ت�������س  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 
�مل�����ص��ت��وط��ن��ات �الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ميتد 
ليطول مناط������ق خا�صعة ل�صيطرة 
�ل�صلطة �لفل�صطينية �لكاملة �أ �أو 
�جلزئية ب ، ف�صال عن �متد�د بال 
لل�صيطرة  تخ�صع  ملناطق  ح���دود 
وكانت   . ج  �لكاملة  �الإ�صر�ئيلية 
�الإ�صر�ئيلية  ه��اآرت�����س  ���ص��ح��ي��ف��ة 
ق����د ك�����ص��ف��ت �م���������س �الث����ن����ني �أن 
�مل���ي���ز�ن���ي���ات �مل��خ�����ص�����ص��ة ل���د�ئ���رة 
يف  ز�دت  �الإ�صر�ئيلية  �ال�صتيطان 
�ل�صنو�ت �الأخرية باأ�صعاف ما هو 
خم�ص�س لها من قبل �حلكومة. 
�حلكومة  �أق��رت  �ل�صحيفة  ووف��ق 
ميز�نية د�ئرة �ال�صتيطان ب�60.3 
ي�صاوي  )�ل�����دوالر  �صيكل  م��ل��ي��ون 
لكن   ،2012 يف  �صيكالت(   3.6
مليون   272 بلغ  عمليا  �الإن��ف��اق 

ميز�نيتها  ت�صاعفت  فيما  �صيكل، 
لرتفع   2011 خالل   500%
 373 �إىل  �صيكل  62 مليون  من 
مليون. ويفيد حتليل �أجر�ه معهد 
بالقد�س  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  �الأب����ح����اث 
�لفل�صطينية  ل��الأر����ص��ي  )�أري�����ج( 
�الأو�مر  خ��الل  من  �صودرت  �لتي 
مناطق  �صمن  لت�صبح  �لع�صكرية 
نفوذ �مل�صتوطنات �الإ�صر�ئيلية، باأن 
منطقة  من   1.19% ن�صبته  ما 
)و�لبالغة  �مل�����ص��ت��وط��ن��ات  ن���ف���وذ 
�صمن  تقع  دومن��ا(   538،303
�ملناطق �مل�صنفة �أ ، ح�صب �تفاقية 
�أي   ،1995 للعام  �لثانية  �أو�صلو 
و�إد�ري���ة  �أمنية  ل�صيطرة  تخ�صع 
نف�صه  �لتحليل  فل�صطينية. ووفق 
ن�صخة  ن��ت  �جل���زي���رة  تلقت  �ل��ت��ي 
 1.86% ن�����ص��ب��ت��ه  م��ن��ه ف�����اإن م���ا 
نفوذ  ملنطقة  �لكلية  �مل�صاحة  من 
�ملناطق  �صمن  تقع  �مل�صتوطنات 
�ملتبقية  �مل�صاحة  �أم��ا   ، ب  �مل�صنفة 

وج�������دد عبا�س �لتاأكيد على �ملوقف 
�لفل�صطيني ب�صرورة �إطالق �صر�ح 
�الأ�صرى، ووقف �ال�صتيطان بكافة 
�لفل�صطينية،  �الأر����س  يف  �أ�صكاله 
خا�صة مدينة �لقد�س، وذلك من 
�أج���ل ����ص��ت��ئ��ن��اف م��ف��او���ص��ات جادة 
تقود �إىل �إنهاء �الحتالل، وحتقيق 

ح�صن روحاين .. �النت�صار ولكن
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العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  277/ 2012 -جتاري- م ر- �س- ع ن

�مل�صتاأنف : مطعم �ل�صنارة ملالكه/علي �حمد �صامل �لعويني �لكعبي �جلن�صية: 
�المار�ت �مل�صتاأنف عليه:موؤ�ص�صة �العتماد للمو�د �لغذ�ئية و�للحوم �جلن�صية: 
�المار�ت  مو�صوع �ال�صتئناف : �لغاء �حلكم �ل�صادر مببلغ 202470.11 درهم  
�ملطلوب �عالنه/حممد خليل رحال �جلن�صية: �صوريا �لعنو�ن: بالن�صر مبا �ن 
�مل�صتاأنف قد ��صتاأنف 2012/277 جتاري م ر-�س - ع ن وحدد لنظره جل�صة يوم 
�الربعاء �ملو�فق 2013/6/26 لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 9.30 �صباحا 
�لكائنة-�ملركز �الد�ري �صخ�صيا  �لعني  ��صتئناف  �لد�ئرة �الوىل حمكمة  �مام 
�و بو��صطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�صو�ر مل�صتند�تك  

موقعا عليها قبل موعد �جلل�صة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  113/ 2013 -مد ين- م ر- �س- ع ن

�مل�صتاأنف : خديجة عبد�هلل �بر�هيم مر�د وكيال عنها/ عيد علي �صري حممد �جلن�صية: 
�المار�ت  �مل�صتاأنف عليه:�صامل حمود �صامل �ملطوع �لبلو�صي و�خرون �جلن�صية: �المار�ت  
مو�صوع �ال�صتئناف : تعديل �حلكم �مل�صتاأنف- بتعوي�س مبلغ 1400000 درهم �ملطلوب 
�لعنو�ن:  �المار�ت   �جلن�صية:  و�خرون  �لبلو�صي  �ملطوع  �صامل  حمود  �عالنه/�صامل 
��صتاأنف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم  2012/316 مد   �مل�صتاأنف قد  بالن�صر مبا �ن 
كل- م ر-ب - ع ن وحدد لنظره جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/6/19 لذ� فانت مكلف 
باحل�صور �ل�صاعة 9.30 �صباحا �مام �لد�ئرة �الوىل حمكمة ��صتئناف �لعني �لكائنة-

بدفاعك  مبذكرة  �لتقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �الد�ري  �ملركز 
و�صو�ر مل�صتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�صة �ملحددة.

                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

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

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/308   جت جز  - م ت - ب- اأ ظ

مدعي/حممد ح�صن �حمد �حلد�د بوكالة طور خان ظريف �جلن�صية: �المار�ت   
�لدعوى:  مو�صوع  �المار�ت  �جلن�صية:  �المار�ت  با�صكا  �صركة  عليه:  مدعي 
�جلن�صية:  �المار�ت  با�صكا  /�صركة  �عالنه  �ملطلوب  درهم   5.880 مالية  مطالبة 
�عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�صر حيث  �المار�ت عنو�نه: 
�ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية 
- �لكائنة   �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� 
على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل  عليها  موقعا  �مل�صتند�تك 

�القل. �صدر بتاريخ  2013/6/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1267و2013/1268   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

بنغالدي�س  �جلن�صية:  �ال�صالم  �صفيق  حممد  �لدين  جا�صيم  حممد  مدعيان/1- 
فايل  �صعيد  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�صية:  �حمد  حار�س  ليت  �صفيان  2-�بو 
للمقاوالت �لعامة �جلن�صية: �المار�ت مو�صوع �لدعوى: م�صتحقات عمالية  �ملطلوب 
بالن�صر)�عالن  �لعامة �جلن�صية: �المار�ت عنو�نه:  �عالنه /�صعيد فايل للمقاوالت 
بالن�صر با�صم موؤ�ص�صة خلفان حممد �ملن�صوري للمقاوالت �لعامة(  حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/23 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد مزيد مول �صخ�صيا 
موقعا  �مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و 
بتاريخ   �صدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل  عليها 

2013/5/22
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1266   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

زو�صر  عليه:  مدعي  م�صر  �جلن�صية:  فر�ج  ح�صوب  جالل  مدعي/كرم 
�لدعوى:  مو�صوع  �المار�ت   �جلن�صية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�صيانة  للمقاوالت 
�لعامة  و�ل�صيانة  للمقاوالت  زو�صر   / �عالنه  �ملطلوب  عمالية   م�صتحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�صية:  ذ.م.م 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/24 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية   �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

2013/5/22
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/710   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

عني  عليه:  مدعي  باك�صتان  �جلن�صية:  عبد�لقيوم  قيوم  مدعي/�صكندر 
مو�صوع  �المار�ت  �جلن�صية:  و�لرخام  و�ل�صري�ميك  �لبال�صر  الأعمال  خت  
�لبال�صر  الأعمال  خت  /عني  �عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات  �لدعوى: 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�صية:  و�لرخام  و�ل�صري�ميك 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/24 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة 
و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا 
�مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �صدر بتاريخ  2013/6/5
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1232   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

هيئة  عليه:  مدعي  �لهند  �جلن�صية:  �رونا�صاالم  �رونا�صاالم  مدعي/�صانكار 
�جلن�صية:  ذ.م.م  ل�صركة  فرع  �ملعدنية  �الن�صاء�ت  ل�صناعة  �صوفاد  �ال�صتثمار 
/هيئة  �عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات  �لدعوى:  مو�صوع  �المار�ت 
�جلن�صية:  ذ.م.م  ل�صركة  فرع  �ملعدنية  �الن�صاء�ت  ل�صناعة  �صوفاد  �ال�صتثمار 
�المار�ت    عنو�نه: بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/24 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�صة  قبل  عليها  موقعا  �مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �صدر بتاريخ  2013/6/04
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/223   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

�صرق  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�صية:  �حمد  جالل  �حمد  مدعي/فاروق 
�جلبانة للمقاوالت �لعامة �جلن�صية : �المار�ت  مو�صوع �لدعوى: م�صتحقات 
 : �جلن�صية  �لعامة  للمقاوالت  �جلبانة  �صرق   / �عالنه  �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت عنو�نه: بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/24 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �صدر بتاريخ  2013/6/04
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1340   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

مر�صى  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�صية:  �حمد  نذير  �حمد  مدعي/ذ�كر 
�لدعوى:  مو�صوع  �المار�ت  �جلن�صية:  و�لديكور  �لعقار�ت  الد�رة  �لقرم 
م�صتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه / مر�صى �لقرم الد�رة �لعقار�ت و�لديكور 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�صية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/24 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذ� 
حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

2013/6/04
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1473   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�صية:  �لرحمن  حبيب  �لرحمن  مدعي/ميز�ن 
ر��صد فري�س �لريكي للمقاوالت �لعامة �جلن�صية: �المار�ت مو�صوع �لدعوى: 
م�صتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه / ر��صد فري�س �لريكي للمقاوالت �لعامة 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�صر حيث  �جلن�صية: �المار�ت  عنو�نه: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/24 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذ� 
حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

2013/5/29
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/681   جت جز  - م ر - ب- ع ن

مدعي/�صركة ر�ف للمقاوالت �لعامة ميثلها حممد عبد�لكرمي �جلن�صية: �المار�ت 
مدعي عليه: توكل خان �صرد�ر خان �جلن�صية: باك�صتان مو�صوع �لدعوى: مطالبة 
مببلغ 38138 درهم+ تعوي�س مببلغ 10000 درهم   �ملطلوب �عالنه /  توكل خان 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر   عنو�نه:  باك�صتان  �جلن�صية:  خان  �صرد�ر 
لنظر  موعد�   2013/7/23 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� 
وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �الد�ري     �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعني  حمكمة 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �صدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/311   عم جز  - م ر - ب- ع ن

مدعي/مقد�س علي حممد مالك �جلن�صية: باك�صتان   مدعي عليه: موؤ�ص�صة 
رمال �لهري العمال �لبالط �جلن�صية: �المار�ت  مو�صوع �لدعوى: مطالبة 
�جلن�صية:  �لبالط  العمال  �لهري  رمال  /موؤ�ص�صة  �عالنه  �ملطلوب  عمالية 
معيوف  مبارك  ميثلها  عليها/  �ملدعى  بالن�صر)العالن  عنو�نه:  �المار�ت  
م�صبح �ل�صام�صي بالن�صر( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/24 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
�لعني  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور  مكلف 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �صدر بتاريخ  2013/6/17
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
               اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/65   جت كل- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/موؤ�ص�صة �طل�س خان حاجي لتجارة خردة و�صكر�ب مو�د �لبناء وكيال عنها/�مري حممد 
عفاري حممد �جلن�صية: �المار�ت   مدعي عليه: توب تيم للمقاوالت �لعامة وميثلها/حممد 
 2013/58 رقم  ملف  �لدعوى:  مو�صوع  �المار�ت   �جلن�صية:  �لعامري  منيظرة  خويدم  حمد 
حمال من �لد�ئرة �لتجارية �جلزئية- �صد�د قيمة �اليجار وقيمة �جليكات بقيمة 110000درهم   
�ملطلوب �عالنه / توب تيم للمقاوالت �لعامة وميثلها/حممد حمد خويدم منيظرة �لعامري 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لتقرير(   بالن�صر)بورود  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�صية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/7/8 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�صور �ل�صاعة 6.00 م�صاًء �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
�مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �الد�ري 
بتاريخ   �صدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل  عليها  موقعا 

2013/6/17

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/196 ت  عمل -م ر- ت- ع ن (
طالب �لتنفيذ/ �بر�ر ح�صني �قبال ح�صني �جلن�صية: باك�صتان   �ملنفذ �صده : 
موؤ�ص�صة و�حة �خلتم العمال �لبالط و�لبال�صر �جلن�صية: �المار�ت  �ملطلوب 
�عالنه:موؤ�ص�صة و�حة �خلتم العمال �لبالط و�لبال�صر �جلن�صية: �المار�ت 
�لتنفيذ  �ل�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�صر  عنو�نه: 
لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/1206 رقم  �لدعوى  يف  �ل�صادر 
جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/30 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
باحل�صور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ -�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�صي   
�صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/767 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
�لهند         �جلن�صية:  بارمل  كويا  مويدين  بارمل  عبد�لنا�صر  �لتنفيذ/  طالب 
�ملنفذ �صده : �صركة �طل�س للخ�صار و�لفو�كه ذ.م.م فرع �بوظبي �جلن�صية: 
فرع  ذ.م.م  و�لفو�كه  للخ�صار  �طل�س  �صركة  �عالنه:   �ملطلوب  �المار�ت  
تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�صر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�صية:  �بوظبي 
م  �لدعوى رقم 2013/312 عم جز-  �ل�صادر يف  �لتنفيذ  �ل�صند  بطلب تنفيذ 
ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�صة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/24 موعد� لنظر 
 - �لتنفيذ  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�صور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب 
�ل�صند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة 

�عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/138 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ �صركة كوريا �ل�صني جيلني ملقاوالت �لبناء ذ.م.م   �لعنو�ن 
بالن�صر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/5/27م قد حكمت عليك هذه �حلكمة 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�صالح / �صاج لتجارة �لعدد �حلديدية ومو�د 
�ملدعى عليها  بالز�م  �ملحكمة مبثابة �حل�صوري:  بالتايل: حكمت  �لبناء ذ.م.م 
بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 23.188.96 درهم ) ثالثة وع�صرون �لفا ومائة 
بامل�صاريف.  كذلك  و�لزمتها  فل�صا(  وت�صعون  و�صتة  درهما  وثمانون  وثمانية 
قابال  حكما    2013/6/11 �مل��و�ف��ق  ب��ت��اري��خ  �ملحكمة  وخ��ت��م  بتوقيعي  .���ص��در 

لال�صتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�صلمك هذ� �مل�صتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                      
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/757   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

مدعي  بنغالدي�س    �جلن�صية:  �لزمان  عطر  ح�صني  عريف  حممد  مدعي/ 
عليه: موؤ�ص�صة �الفق �الو�صع للمقاوالت �لعامة �جلن�صية: �المار�ت  مو�صوع 
�الو�صع  �الفق  �عالنه/موؤ�ص�صة  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات  �لدعوى: 
�قام  �ملدعي  �ن  بالن�صر حيث  �لعامة �جلن�صية: �المار�ت عنو�نه:  للمقاوالت 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/23 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة 
�صخ�صيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة 
�مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �صدر 

بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/85 )جتاري جزئي( بوا�سطة الن�سر
عليه/  �ملدعى  �ىل  �البتد�ئية  �الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
ي��ام��ني ري��ا���س حممد ري��ا���س �ق���ام �مل��دع��ي/���ص��رك��ة �الم����ار�ت لالت�صاالت 
�ملتكاملة �س م ع عنو�نه/ دبي منطقة �مليديا �صيتي- �ملبنى �ملقابل ملحطة 
ب��رق��م 2013/85 -جت����اري ج��زئ��ي  - عجمان-  �ل��دع��وى  ���ص��ي  ب��ي  ب��ي  �ل 
�مام  باحل�صور  مكلف  فانت  دره��م   16461 مببلغ  �ملطالبة  ومو�صوعها 
�و بو��صطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �صخ�صيا 
وذلك يف �ل�صاعة 8.30 �ملو�فق يوم 30 من �صهر يونيو ل�صنة 2013 وذلك 

للنظر يف �لق�صية بو�صفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/6/4
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/86 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتاية �البتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ �حمد 
حممد علي حممد �قام �ملدعي/�صركة �المار�ت لالت�صاالت �ملتكاملة �س م 
ع عنو�نه/ دبي منطقة �مليديا �صيتي- �ملبنى �ملقابل ملحطة �ل بي بي �صي 
�لدعوى برقم 2013/86 -مدين جزئي  - عجمان- ومو�صوعها �ملطالبة 
عجمان  حمكمة  �م���ام  باحل�صور  مكلف  ف��ان��ت  دره���م   10921.94 مببلغ 
�الحتادية �البتد�ئية �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�صاعة 
8.30 �ملو�فق يوم 30 من �صهر يونيو ل�صنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�صية 

بو�صفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/6/4
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/490 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- عجمان:�ل�صيد/ح�صني 
عماد ح�صن �جلن�صية: لبنان   وطلب �لت�صديق على �لتوقيع يف حمرر يت�صمن :تنازل يف 
�ال�صم �لتجاري )�خلط �الخ�سر لتجارة �القم�سة و�ملالب�س/ ذ.م.م( و�ملرخ�صة 
من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )54877( و�مل�صجل لدى غرفة 
حممد  �ي��ر�ن  �جلن�صية:  كرد�جنركي  �صهر�ب  �ىل:مهر�ب  بعجمان  و�ل�صناعة  �لتجارة 
�ل�صام�صي  �صعيد حممد  ر��صد  ط��ارق  �ي��ر�ن مبو�فقة:  �جلن�صية:  كرد �جنركي  مهر�ب 
�جلن�صية: �المار�ت  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق 
على ذوي �ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء ��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.   

الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��صم �ل�صركة: طريق �ل�سم�س لتجارة �ملو�د �لبال�ستيكية )�س.ذ.م.م(- رقم 
و�والده-  ح�صن  حممود  �حمد  ملك   206 رق��م  مكتب  عنو�نها:   563424 �لرخ�صة 
ديرة- نايف  �ل�صكل �لقانوين: ذ�ت م�صئولية حمدودة رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري: 
70950 مبوجب هذ� تعلن د�ئ��رة �لتنمية �القت�صادية بدبي بانه قد مت �لتا�صري يف 
�لقر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ع��اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�صركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل 
حتت  �لعدل  �لكاتب  �ل�صيد  لدى  و�ملوثق  لل�صركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�صادر 
�و  �ع��ر����س  �ي  لديه  م��ن  وعلى   )2013/5/15( بتاريخ    )2013/1/90027( رق��م 
مطالبة �لتقدم �ىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف دي��رة- رقة �لبطني حمل 7 
ملك برج �خلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�صطحبا معه كافة 
�مل�صتند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�صفي: يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��صم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�صفي �ملذكور �عاله للقيام بت�صفية   
طريق �ل�سم�س لتجارة �ملو�د �لبال�ستيكية )�س.ذ.م.م( وعنو�نها:مكتب رقم 
206 ملك �حمد حممود ح�صن و�والده- ديرة- نايف وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�صادر 
رقم  حت��ت  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�صيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�صركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن 
)2013/1/90027(. بتاريخ )2013/5/15( وعلى من لديه �ي �عر��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�صطحبا معه كافة �مل�صتند�ت 

و�الور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��صم �ل�صركة: مني�س جيم�س  )�س. ذ.م.م(.
�لقانوين: ذ�ت  �ل�صكل  �ل��ر����س    دي��رة-  دمل��وك-  دمل��وك حممد  �لعنو�ن: حمل ملك 
م�صوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�صة: 525220  رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري: 56284  
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة 
 2013/02/03 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2013/02/03 بتاريخ 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني �ملركز �لدويل 
لال�ست�سار�ت وتدقيق �حل�سابات �لعنو�ن: مكتب رقم 213 ملك موؤ�ص�صة حممد 
بن ر��صد لتنمية �مل�صارع �ل�صغرية و�ملتو�صطة - ديرة.   هاتف  2501521-04 فاك�س: 
2501522-04  م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
��صم �مل�صفي/�ملركز �لدويل لال�ست�سار�ت وتدقيق �حل�سابات �لعنو�ن: 
�ل�صغرية  �مل�صارع  لتنمية  ر����ص��د  ب��ن  حممد  موؤ�ص�صة  ملك   213 رق��م  مكتب 
و�ملتو�صطة - ديرة.   هاتف  2501521-04 فاك�س: 2501522-04 مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله 
لت�صفية   مني�س جيم�س   )ذ.م.م(  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2013/2/03 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/03  وعلى 
من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�صتند�ت و�الأور�ق  �أع��اله، م�صطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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كوريا ال�ضمالية تن�ضر زوارق حربية على احلدود رئي�س الوزراء الت�ضيكي ي�ضتقيل
•• �صيول-يو بي اأي:

قالت �صحيفة كورية جنوبية �م�س �الثنني، �إن كوريا �ل�صمالية ن�صرت زو�رق �إنز�ل قتالية �صريعة ميكنها �لغو�س 
�يلبو( �لكورية  ب�صكل كامل، قرب �حلدود �لبحرية مع �جلنوب يف �لبحر �الأ�صفر. ونقلت �صحيفة )ت�صو�صون 
�جلنوبية، عن م�صدر حكومي يف �صيول، قوله �إن كوريا �ل�صمالية ن�صرت زو�رق قرب �حلدود �لبحرية مع �جلنوب 
يف �لبحر �الأ�صفر، و�أ�صار �ىل �أن هذه �لغو��صات كانت تن�صر عادة يف قاعدة لها تبعد ع�صر�ت �لكيلومر�ت عن 
خط �حلدود �ل�صمالية )�خلط �لفا�صل بني �لكوريتني(، غري �أنه مت ر�صدها �الآن يف �إحدى �لقو�عد �الأمامية، 
 70 �أن هذه �لزو�رق تبلغ �صرعتها  �أن �صيول وو��صنطن تر�قبان عن كثب �لتحركات �ل�صمالية. و�أو�صح  موؤكد�ً 
كيلومر�ً يف �ل�صاعة على �صطح �لبحر، وهي قادرة عند �ل�صرورة على �لغو�س ب�صكل ن�صف كامل �أو بالكامل �إىل 
عمق ير�وح بني 10 �أمتار و20 مر�ً، م�صري�ً �إىل �أنه ميكنها �أن تتجنب �ل��ر�د�ر�ت، وهي جمهزة بطوربيد�ت 
خفيفة. وقال م�صدر ع�صكري كوري جنوبي ال ميكننا ��صتبعاد �أن تكون كوريا �ل�صمالية ت�صتعد ال�صتفز�ز ع�صكري 

بهدف توليد �لتوتر )يف �صبه �جلزيرة �لكورية(، فيما تلقي باملالمة على �جلنوب يف ف�صل �ملحادثات �لكورية .

•• بلغراد-يو بي اأي:

نيكا�س  �لت�صيكي بير  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أعلن 
على  وذل��ك  من�صبه،  م��ن  �ال�صتقالة  عزمه 
خلفية �عتقال �إحدى �أقرب م�صاعد�ته جانا 

ناغيوفا بتهم ف�صاد.
نيكا�س  عن  �لت�صيكية  �الأنباء  وكالة  ونقلت 
جمل�س  �جتماع  بعد  �ل�صحافيني  �إب��الغ��ه 
�حلزب �لدميقر�طي �ملدين �لذي ير�أ�صه، 

عزمه �إعالن ��صتقالته من رئا�صة �لوزر�ء .
�أن ت�صتمر �حلكومة  �نه يريد  وقال نيكا�س 

ولف����ت   . �خل���ال����ص���ات  م��ن��ه��ا  و����ص�����������������ت��ن��ت��ج 
من  ع������اد  م��ا  �ال�صتقالة  ب��ق��ر�ره  �ن�����ه  �إىل 
�لثق������ة  ط��رح  ت�صويتت  �إج���ر�ء  �ل�����ص��روري 
باحلكومة يتوم �لثالثاء �ملقبل، م�صري�ً �إىل 
�إذ ال بدء من بدء �لبحث عن  �نه بخطوته 
رئي�س وزر�ء جديد من �حلزب �لدميقر�طي 

�ملدين.
وتاأتي خطوة نيكا�س هذه بعد �تخاذ حمكمة 
قر�ر�ً با�صتمر�ر �عتقال �أبرز م�صاعد�ته جانا 
�ل�صيا�صي  بالف�صاد  مرتبطة  بتهم  ناغيوفا 

طو�ل 20 �صنة.

�الئتالفية مع رئي�س وزر�ء يختاره �حلزب.
و�أ�صار �إىل عزمه ترك رئا�صة �حلزب �أي�صاً، 
قر�ر�ته  ع��ن  ر���ص��م��ي��اً  �صيعلن  �ن���ه  م��و���ص��ح��اً 
لقيادة  �الث��ن��ني  يعقد  �جتماع  خ���الل  ه��ذه 

�حلزب.
حياتي  م�صاكل  �ن  مت��ام��اً  �أع���ي  �أن���ا  و�أردف 
�مل�صهد  على  ثقاًل  حالياً  تلقي  �ل�صخ�صية 

�ل�صيا�صي، و�حلزب �لدميقر�طي �ملدين .
ب��ان��ت��ب��اه �صديد  ن��ي��ك��ا���س ر�ق���ب���ت  و�أ�����ص����اف 
تطور�ت �لو�صع �ل�صيا�صي باأكمله.. و�أود �ن 
�أ�صدد على �نني �أعي م�صوؤوليتي �ل�صيا�صية، 

•• حمافظات م�رصية -االأنا�صول:

�مل�صرية  �مل����ح����اف����ظ����ات  ����ص���ه���دت 
�ل��ت��ي ت��واله��ا حم��اف��ظ��ون ينتمون 
�إطار حركة  �مل�صلمني يف  لالإخو�ن 
�الول  �أم���������س  �����ص����درت  ت���غ���ي���ري�ت 
�الثنني  �م�س  �حتجاج  مظاهر�ت 
���ص��ده��م، يف �ل��وق��ت �ل���ذي �صدرت 
فيه عن عدد من هوؤالء �ملحافظني 
�أنهم  �أك��دو�  فيها على  ت�صريحات 
�صيخلعون عباءة �النتماء �حلزبي 
�أجل  م��ن  و�صيعلمون  و�ل�صيا�صي 
�صالح �ملو�طنني. و�أدى �ملحافظون 
�م�س  �لد�صتورية  �ليمني  �جل���دد 
�الثنني �أمام �لرئي�س مر�صي بق�صر 
�لقاهرة.  يف  �لرئا�صي  �الحت��ادي��ة 
 17 و�صملت  تغيري�ت �ملحافظني 
بينهم   ،27 �إجمايل  حمافظا من 
6 من �لع�صكريني و7 من �أع�صاء 
�لتي  �مل�صلمني،  �الإخ����و�ن  جماعة 

ينتمي لها �لرئي�س مر�صي.
�لقاهرة(،  )���ص��م��ال  �مل��ن��وف��ي��ة  ويف 
�فر�س �لع�صر�ت من �صباب �لقوى 
�ملعار�صة  و�الأح�������ز�ب  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
�ملحافظة  م���ق���ر  �أم�������ام  �ل���ط���ري���ق 
ر�فعني  �ل����ك����وم  ���ص��ب��ني  مب���دي���ن���ة 
الف��ت��ات م�����س ع��اوزي��ن )ال نريد( 
حمافظ �إخو�نى، يف �إ�صارة لتعيني 
�أح��م��د ���ص��ع��ر�وي ع��ب��د �هلل حممد 
�الإخ��������و�ن حمافظا  ج��م��اع��ة  م���ن 
�لبو�بة  �أغ��ل��ق��و�  ك��م��ا  ل��ل��م��ن��وف��ي��ة. 

�لرئي�صية ملقر �ملحافظ بال�صال�صل 
تعيينه،  على  �عر��صا  �حلديدية 
موؤكدين ��صتمر�رهم يف �العت�صام 
�إىل  �جل��دي��د  �ملحافظ  دخ��ول  ملنع 
مقر �مل��ح��اف��ظ��ة. م��ن ج��ان��ب��ه، قال 
حمافظ  �صعر�وي  �أحمد  �ملهند�س 
�ملنوفية �جلديد لالأنا�صول عقب 
�أد�ئ�����ه �ل��ي��م��ني �ل��د���ص��ت��وري��ة �م�س 
�الثنني �إنه �صيخلع عباءة �الخو�ن 
بعد  �ل�صيا�صي  و�نتمائه  �مل�صلمني 
�صاأخدم  و�أ���ص��اف  من�صبه.  توليه 
جميع �ملو�طنني ولي�س حزبا بعينه 
كما يروج �لبع�س، يف �إ�صارة حلزب 

�حلرية و�لعد�لة )�حلاكم(.
�صيتعاون مع  �أن���ه  ���ص��ع��ر�وي  و�أك���د 
كافة �لقوى �ل�صيا�صية دون متييز، 
ق���ائ���ال �أع�������رف ك���ي���ف �أف��������ّرق بني 

�لوظيفة و�النتماء �حلزبي.
ي�صغل  �جل���دي���د  �مل���ح���اف���ظ  وك�����ان 
�ملكتب  م�����ص��ئ��ول  ن���ائ���ب  م��ن�����ص��ب 
�الد�ري جلماعة �الإخو�ن �مل�صلمني 

مبحافظة �ل�صوي�س )�صرق(.
�صيعمل  �أن�����ه  ����ص���ع���ر�وي  و�أو�����ص����ح 
�لتحتية  �لبنية  ودع���م  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
باملنوفية من طرق ومياه و�صرف 
�صحى، كما �صيعطي �مللف �الأمني 
و�ل���ع���د�ل���ة �الج��ت��م��اع��ي��ة �أول���وي���ة 

ويق�صد مب�صطلح �الأخونة تعيني 
ع��ن��ا���ص��ر م����ن ج���م���اع���ة �الإخ�������و�ن 
�مل���ق���رب���ني م��ن��ه��ا يف  �أو  �مل�����ص��ل��م��ني 
�أجهزة  مبختلف  ر�صمية  منا�صب 

�لدولة، بح�صب �ملعار�صة
حمافظة  مبنى  ج���در�ن  و�كت�صت 
مناه�صة  ب�������ص���ع���ار�ت  �ل��دق��ه��ل��ي��ة 
�مل�صلمني،  �الإخ�����و�ن  ح��ك��م  ل��ن��ظ��ام 
�ملحافظ  تعيني  ترف�س  و�أخ����رى 

�جلديد.
�لقاهرة(،  )�صمال  �لقليوبية  ويف 

لت�صل  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  يف  خا�صة 
للمو�طنني ��صتحقاقات ثورة 25 
�أطاحت  �لتي  �لثاين  كانون  يناير 
�ل�����ص��اب��ق ح�صني  �ل��رئ��ي�����س  ب��ح��ك��م 
)�صمال(،  �لدقهلية  ويف  م��ب��ارك. 
ه�����دد �مل����ئ����ات م����ن �أع���������ص����اء قوى 
���ص��ي��ا���ص��ي��ة م��ع��ار���ص��ة مب��ن��ع دخول 
�جلديد، �صبحي عطية،  �ملحافظ 
�ل����ذي ي��ن��ت��م��ي جل��م��اع��ة �الإخ�����و�ن 
�مل�����ص��ل��م��ني، و�ت���ه���م���و� �جل��م��اع��ة ب� 

�أخونة جميع �مل�صالح �حلكومية.

و�صعبية  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  ق���وى  رف�����ص��ت 
مكتب  ع�صو  �أبوبكر،  ح�صام  ت��وىل 
�الإر�صاد بجماعة �الإخو�ن �مل�صلمني، 
من�صب �ملحافظ، و�عترو� تعيينه 
ب�اأخونة  و����ص���ف���وه  مل���ا  ����ص��ت��ك��م��اال 
�أمني  �ل�صيد  كامل  وق��ال  �ل��دول��ة. 
حزب �لتجمع )ي�صاري( بالقليوبية 
يف ت�����ص��ري��ح ل��ه �م�����س �الث��ن��ني �إن 
ح��رك��ة �مل��ح��اف��ظ��ني �الأخ������رية هي 
�لرئي�س  ل�����ص��ي��ا���ص��ات  �����ص���ت���م���ر�ر 
م��ر���ص��ى وج��م��اع��ت��ه وح��ك��وم��ت��ه يف 

�مل�صلمني  �الإخ���و�ن  جماعة  �إر���ص��اد 
�أن  م��ع��ت��ر�  للقليوبية،  حم��اف��ظ��ا 
ه����ذ� �ل���ق���ر�ر ي���زي���د �الح���ت���ق���ان يف 

�ل�صارع �مل�صري.
ويف �لفيوم )جنوب غرب �لقاهرة(، 
��صتقبل �لع�صر�ت من �صباب �لقوى 
�ل�صيا�صيني  و�لن�صطاء  �ملعار�صة 
�ملحافظ  �الث����ن����ني  �م���������س  ظ���ه���ر 
�أحد  عبد�ل�صالم  ج��اب��ر  �جل��دي��د، 
�مل�صلمني  �الخ��و�ن  قياد�ت جماعة 
�لديو�ن  مبنى  �إىل  و�صوله  �أث��ن��اء 
�ل��ع��ام ب��وق��ف��ة �ح��ت��ج��اج��ي��ة عرو� 
ل�صغله  �ل��ت��ام   رف�صهم  ع��ن  خالها 

من�صب حمافظ �لفيوم.
كبرية  الف��ت��ات  �ل�صباب  و�صع  كما 
ع���ل���ى ج�������در�ن �مل���ح���اف���ظ���ة م����دون 
�ل�����ص��ع��ار�ت م��ن��ه��ا ال  ب��ع�����س  عليها 
ي�صقط  ي�صقط  �ل���دول���ة،  الأخ��ون��ة 
ملر�صد  �إ�����ص����ارة  يف  �مل���ر����ص���د.  ح��ك��م 
حممد  �مل�صلمني  �الإخ��و�ن  جماعة 

بديع.
و�أغلق �مل�صاركون يف �لوقفة �لباب 
�ل��رئ��ي�����ص��ي مل��ق��ر �مل��ح��اف��ظ��ة ب���دروع 
دخل  �ل��ذى  �ملحافظ  �أم��ام  ب�صرية 

�ملقر يف حماية �ل�صرطة.
�صويف )جنوب  بني  ويف حمافظة 
�ل����ق����اه����رة(، �أع����رب����ت ح���رك���ة "6 

�أبريل" �ملعار�صة وعدد من �لقوى 
�لثورية و�ل�صيا�صية رف�صها لتعيني 
�ملحافظ �جلديد عادل عبد �ملنعم 

�لذي ينتمي لالإخو�ن �مل�صلمني.
حركة  من�صق  خاطر،  �إيهاب  وق��ال 
باملحافظة:  �مل��ع��ار���ص��ة  �أب��ري��ل   6
���ص��ن��ع��ل��ن �الع��ت�����ص��ام �أم�����ام دي����و�ن 
ل���ل���ت���اأك���ي���د على  �مل���ح���اف���ظ���ة  ع������ام 
و�صنقف  �الأخ��ون��ة  م�صل�صل  رف�س 

للمحافظ �الإخو�ين باملر�صاد.
من جانبه، قال �ملحافظ �جلديد، 
�إن  ل���ل�������ص���ح���ف���ي���ني  ت�������ص���ري���ح  يف 
ب��ن��ي �صويف  م��ت��ط��ل��ب��ات م��و�ط��ن��ي 
على ر�أ�س �هتماماته، م�صدد� على 
�أن ذر�عيه مفتوحة جلميع �لقوى 
باملحافظة،  �ل�صيا�صية  و�ل��ت��ي��ار�ت 
ل�����دف�����ع ب����ن����ي �����ص����وي����ف ل�����الأم�����ام، 
و�أ�����ص����اف: ب��اب��ي ل���ن ي��غ��ل��ق بوجه 
�صكو�ه.  ك��ان��ت  مهما  م��و�ط��ن  �أي 
وج�����اءت ت��غ��ي��ري�ت �مل��ح��اف��ظ��ني يف 
�ملعار�صة  ق����وى  ف��ي��ه  ت��ع��ل��ن  وق����ت 
للتظاهر  حت�����ص��د  �أن���ه���ا  �مل�����ص��ري��ة 
ي��ون��ي��و ح���زي���ر�ن �جل���اري   30 يف 
�الأوىل  �ل����ذك����رى  م���ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
�ل��رئ��ي�����س حم��م��د مر�صي  ل���ت���ويل 
مهام من�صبه، للمطالبة باإ�صقاطه 
مبكرة،  رئا�صية  �نتخابات  و�إج��ر�ء 
�أخ��رى موؤيدة له  فيما دعت قوى 
�ملنتخب،  للرئي�س  دعما  للتظاهر 
ن�صوب  �لقلق من  و�صط حالة من 

�أعمال عنف بني �جلانبني.

�لدولة  م��ف��ا���ص��ل  ع��ل��ى  �ل�����ص��ي��ط��رة 
�مل�صئولني  و�إخ��ت��ي��ار  وموؤ�ص�صاتها 
م��ن �أه���ل �لثقة و�ل���والء ب��دال من 
�أن  و�عتر  و�لكفاءة.  �خلرة  �أهل 
�الحتقان  ���ص��ت��زي��د  �حل���رك���ة  ه���ذه 
�ل�صعب  رغبة  و�صتزيد  و�لكر�هية 
�صحب  ل���ت���ظ���اه���ر�ت  �ل�����ن�����زول  يف 
�ل��ث��ق��ة م��ن �ل��رئ��ي�����س. ك��م��ا �أ�صدر 
�لدميقر�طي  �مل�������ص���ري  �حل�����زب 
)ل���ي���ر�يل( ب��ي��ان��ا �أع����رب ف��ي��ه عن 
مبكتب  ع�������ص���و  ت���ع���ي���ني  رف�������ص���ه 

احتجاجات مب�ضر �ضد تعيني حمافظني جدد من الإخوان 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

دخ����ل����ت ق�������ص���ّي���ة ق�����ان�����ون �ل���ع���زل 
�ل�صيا�صي يف تون�س منعرجا جديد� 
�ل�صيا�صية  �مل��و�ق��ف  ف�صاء  جت���اوز 
�لق�صاء  رح���اب  �صتدخل  �ن��ه��ا  مب��ا 

�لوطني ورمبا �لدويل غد�.
فقد ق��رر ع��دد من حمامي رئي�س 
ح���زب ن����د�ء ت��ون�����س �ل��ب��اج��ي قائد 
�ل�صب�صي �أم�س �الثنني رفع ق�صية  
الإيقاف  �الإد�ري�������ة  �مل��ح��ك��م��ة  ل���دى 
�لعزل  ق���ان���ون  م�������ص���روع   مت���ري���ر 
يف  �لعامة  �جلل�صة  على  �ل�صيا�صي 

�ملجل�س �لتاأ�صي�صي.
ت��ون�����س هو  ن����د�ء  �أّن ح����زب  ي��ذك��ر 
جميع  ت���ر����ص���ح���ه  �ل�������ذي  �حل�������زب 
�����ص���ت���ط���الع���ات �ل���������ر�أي �الأخ�������رية 
�لرئا�صية  �الن��ت��خ��اب��ات  يف  ب��ال��ف��وز 

و�لت�صريعية �لقادمة.
�لقايد  �لباجي  �صيطعن حمامو  و 
�لرتيبية  �الأع���م���ال  يف  �ل�صب�صي 
للجان  و�لتنظيمية  و�الإج��ر�ئ��ي��ة 
�ل�صت يف �ملجل�س �لتاأ�صي�صي باعتبار 
�نه لي�س من مهام جلنة �لت�صريع 
�لذي  �لقانون  ه��ذ�  �لبت يف  �ل��ع��ام 
�حلريات  جلنة  م�صموالت  من  هو 
وه���و م��ا ي��ع��ت��ره �مل��ح��ام��ون خرقا 
�لد�خلي  ل��ل��ن��ظ��ام   67 ل��ل��ف�����ص��ل 

للمجل�س. 
قد  �ل�صب�صي  �لقايد  �لباجي  وك��ان 
�إعالمية   ت�����ص��ري��ح��ات  يف  �ع���ت���ر 
يريدون  �لنه�صة  حركة  ن��و�ب  �أّن 
فر�س هذ� �لقانون عليه ويريدون 
مناف�صهم  الأن��ه  �أجله  من  متريره 

ويز�حمهم.
وق���د �أث����ار م�����ص��روع ق��ان��ون �لعزل 
�ل�صيا�صي جدال و��صعا بني �أطر�ف 
�صيا�صية تعتره �صمام �الأمان لبناء 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة و�أط�������ر�ف �أخ����رى 
و�نتهاكا  جماعيا  عقابا  فيه  ت��رى 

للحقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية.
�لعام �صلب  �لت�صريع  وكانت جلنة 
قد  �لتون�صي  �لتاأ�صي�صي  �ملجل�س 
�لقانون  م�����ص��روع  ع��ل��ى  ���ص��ادق��ت 
�إق�صاء كّل رموز  �إىل  �ل��ذي يهدف 
�ل��ن��ظ��ام �ل�����ص��اب��ق م��ن �مل�����ص��ارك��ة يف 
�إىل  و�ل��ر���ّص��ح  �ل�صيا�صية  �حل��ي��اة 

�النتخابات ملّدة تدوم 7 �صنو�ت.
�مل�صروع ي�صمل �لفاعلني يف �لنظام 
م�صوؤوليات  تقلدو�  �لذين  �ل�صابق 
�حلاكم  �حل����زب  يف  �أو  �ل���دول���ة  يف 
 ،1987 نوفمر   7 م��ن  �ل�صابق، 
�لتون�صي  �ل��رئ��ي�����س  ت�����ص��ل��ّم  ت��اري��خ 
�الأ���ص��ب��ق زي���ن �ل��ع��اب��دي��ن ب��ن علي 
�حلكم، �إىل غاية �صقوط نظامه يف 
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�صبق  �الإد�ري����ة  �ملحكمة  �أن  ي��ذك��ر   
بها  �أن رف�صت �صكوى تقّدمت  لها 
جمعية تون�صية تطلب فيها �إبطال 
�ل�صيا�صي  �ل��ع��زل  ق��ان��ون  م�����ص��روع 

�أن���ه ال و���ص��اي��ة للق�صاء  و�ع��ت��رت 
�لت�صريعية  �ل�صلطة  �أع��م��ال  على 
�ل��ف�����ص��ل بني  م���ب���د�أ  �إىل  ����ص��ت��ن��اد� 

�ل�صلطات.
�لد�عية  ب��ال�����ص��ك��اي��ة  ت���ق���دم  وق����د 
الإب��ط��ال م�����ص��روع �ل��ق��ان��ون رئي�س 
ثقافة  لن�صر  �لتون�صية  �جلمعية 
حقوق �الإن�صان يطلب فيها �إبطال 
تقّدمت  �أ���ص��ا���ص��ي  ق��ان��ون  م�����ص��روع 
باملجل�س  ن��ي��اب��ي��ة  ك��ت��ل  خ��م�����س  ب���ه 

�لتاأ�صي�صي.
�ل�صكاية  ع������ن  �مل����ح����ك����م����ة  ردت 
�ملوؤقت  �ل���ق���ان���ون  �إىل  ب��اال���ص��ت��ن��اد 
وعلى  �ل��ع��م��وم��ي��ة  لل�صلط  �مل��ن��ظ��م 
باملحكمة  �ملتعلق  �لقانون  ف�صول 
2 من  ب��اأن �لف�صل  �الإد�ري���ة ور�أت 
�الإد�رية  باملحكمة  �ملتعلق  �لقانون 
ي��ن�����ّس ع��ل��ى �أن �مل��ح��ك��م��ة �الإد�ري�����ة 
تنظر بهيئاتها �لق�صائية �ملختلفة 
�الإد�ري�����ة عد�  �ل��ن��ز�ع��ات  يف جميع 
م��ا �أ���ص��ن��د ل��غ��ريه��ا ب��ق��ان��ون خا�س 
�أن���ه ال والي���ة لها  �ملحكمة  و�أك����دت 
على �الأعمال �لت�صريعية للمجل�س 
وق�صت  �ل���ت���اأ����ص���ي�������ص���ي   �ل���وط���ن���ي 
فان  وبالتايل  �ملطلب  قبول  بعدم 
�لق�صاء �الإد�ري ال ميكنه �أن مينع 

قانون �لعزل �ل�صيا�صي.
�لق�صّية  �أّن  �أك����دت  م�����ص��ادر  ل��ك��ن 
�ل�صب�صي لن تطال  �لتي �صريفعها 
�جل���و�ن���ب �ل���ث���الث �خل���ارج���ة عن 
والي�����ة �مل��ح��ك��م��ة �الإد�ري����������ة، وهي 
و�لرقابة  و�ل��ت�����ص��ري��ع  �ل��ت��اأ���ص��ي�����س 
�لتنفيذية،  �ل�صلطة  �أع��م��ال  على 
�الإد�رية  �الأعمال  �صّد  �صتوّجه  بل 
عالقة  يف  �ل��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي  للمجل�س 
�صيتّم  �إذ  �ل�صيا�صي،  �لعزل  بقانون 
�لرتيبية  �الأع����م����ال  يف  �ل��ط��ع��ن 
للجان  و�لتنظيمية  و�الإج��ر�ئ��ي��ة 
و�مل��ج��ل�����س، وه���و م��ا ي��دخ��ل يف باب 

�صلطة �ملحكمة �الإد�رية. 

�إىل �ل��ت��دب��ر �ل��ع��ق��الين �ل��ن��زي��ه يف 
متا�صك  ع���ل���ى  �أح���ك���ام���ه  ج����ري����رة 
ما  تقدير  �إىل  و  �لوطني  �ملجتمع 
ُينذر به من تزييف م�صني ل�صنده 

من �لقيم �الأخالقية.
�لتون�صية  �الأو�صاع  تو�صيف  وبعد 
�لتي  و�مل����خ����اط����ر  وه�������ص���ا����ص���ت���ه���ا، 
�مل���م�������ص���ون على  ت���ت���ه���ّدده���ا،ع���ّر 
�ل���ب���ي���ان ل����ن����ّو�ب �ل��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي عن 
�أن يف�صي متريركم  خ�صيتهم من 
ركن  خلخلة  �إىل  �الإق�صاء  لقانون 
�ل���وح���دة �ل��وط��ن��ي��ة، وه���ي مل تكن 
نعمة مهد�ة، بل هي ح�صيلة جهد 
�أجيال  على مدى ثالثة  متو��صل 
�لتنويري،  �الإ�����ص����الح  ب���ن���اة  م���ن 
ت�����ز�ل غ�����ص��ة ع��ل��ى حافة  وه����ي ال 
لها  �صالمة  وال  �النتكا�س.  ج��رف 
ُيرك  حميمّية  م�صاحلة  ب�صوى 
��صتنطاق  مهمة  للموؤرخني  فيها 
بف�صلها   ونتفّرغ  �ملا�صي،  �صفحات 
و�بتكار  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل  ال���ص��ت�����ص��ر�ف 
للم�صاكل  �مل�����ص��ت��ط��اع��ة  �حل����ل����ول 

�ملر�كمة.
من  �ن����ه  �ل���ب���ي���ان  �أ����ص���ح���اب  ور�أى 
�أن ال  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي  �ل���ر����ص���د  �آي�������ات 
�ملو�عيد  ع���ن  ت��ل��ه��ي��ك��م)�ل��ن��و�ب( 
�لو�صاءة منازعات عبثية من جن�س 
يف  �لتفتي�س  و  �لقبلي  �ل��ث��اأر  فتنة 

�ل�صمائر.
و�أ�������ص������اف������و� م���ت���وج���ه���ني ل����ن����و�ب 
ي��غ��ي��ب ع��ن وعيكم  �ل��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي ال 
�ل��وط��ن��ي �أن ق��ان��ون �الإق�����ص��اء، مع 
�ملقا�صد  م����ع  ي��ت��ن��ا���ص��ب  ال  ك���ون���ه 
�لكرى لقانون �لعد�لة �النتقالية، 
د�ئرة  عن  �الأحكام  مبفهوم  يخرج 
�ل��ف�����ص��ي��ل��ة �ل����ذ�ت����ي����ة و�الأخ��������الق 
�ل�صرعية  وي��خ��ل��ع  �الج��ت��م��اع��ي��ة، 
�لو�صاية  رذي��ل��ة  ع��ل��ى  �ل��د���ص��ت��وري��ة 
�ملو�طنني،  ب��ني  �لغيبة  �إث��م  وعلى 
ر�ب����ط����ة  ت�����وه�����ني  �إىل  وي��������������وؤول 

وح�صب ه��ذه  �مل�����ص��ادر، ف��اإن جلنة 
�لوطني  باملجل�س  �ل��ع��ام  �لت�صريع 
يف  �لنظر  لها  يحق  ال  �لتاأ�صي�صي 
ب��ل ه��و �خت�صا�س  �ل��ع��زل،  ق��ان��ون 
ما  وهو  �حلريات،  للجنة  ح�صري 
يعّد خرقا للف�صل 67 من  �لنظام 
�إىل  �إ���ص��اف��ة  للمجل�س،  �ل��د�خ��ل��ي 
�لقانون  ن�صر  يف  �الإج��ر�ئ��ي  �خللل 
��صتعجالية  رغ��م  �الأن��رن��ات،  على 
ورغم  �النتقالية  �ل��ع��د�ل��ة  ق��ان��ون 
�ل��ق��و�ن��ني �ل��ت��ي تقرحها  �أول��وي��ة 

�حلكومة. 
وذكرت �صحيفة �ل�صروق �لتون�صية 
يف عددها �أم�س �الثنني، �نه �صيتّم 
رفع �أربع ق�صايا، �الأوىل يف �الأ�صل، 
�لعزل  ل��ق��ان��ون  �ل��ت�����ص��دي  يف  �أي 
م�صامينه  ج��ه��ة  م���ن  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي 
و�الإجر�ء�ت �مل�صاحبة له، و�لثانية 
�لبّت  �إىل حني  �لتنفيذ  توقيف  يف 
بعد  �أي  �الأ����ص���ل���ي���ة،  �ل��ق�����ص��ّي��ة  يف 
�لف�صل فيها �بتد�ئيا ثم ��صتئنافيا 
�لثالثة  و�ل��ق�����ص��ّي��ة  ت��ع��ق��ي��ب��ي��ا،  ث���م 
و�لر�بعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ت��اأج��ي��ل  ط��ل��ب 
�إي���ق���اف �ل��ت��ن��ف��ي��ذ ع��ل��ى �مل�����ص��وّدة يف 

حالة �ال�صتعجال �لكّلي. 
ي�صار �إىل �أّن توقيف �لتنفيذ يدخل 
يف �ملادة �ال�صتعجالية لدى �ملحكمة 
ت��ون�����س وي��ن��ظ��ر فيه  �الإد�ري��������ة يف 
�لطعن  ميكن  وال  �الأول  �لرئي�س 
بالتعقيب،  وال  ب��اال���ص��ت��ئ��ن��اف  ف��ي��ه 
ويتم �تخاذه �إذ� كانت نتائج �لقر�ر 

�ملطعون فيه ي�صعب تد�ركها.

دعوة �إىل �لتدّبر �لعقالين
وحول ذ�ت �لق�صية ��صدر جمموعة 
م���ن �ل�����ص��خ�����ص��ي��ات �ل��وط��ن��ي��ة من 
�ج��ي��ال وم�����ص��ارب ف��ك��ري��ة خمتلفة 
ند�ء توجهو� به �إىل �أع�صاء �ملجل�س 
�لنظر  على  �ملقدمني   �لتاأ�صي�صي، 
يدعوهم  �لقانون،  هذ�  م�صروع  يف 

�الإ�صالمية  �لنه�صة  حلركة  تابعة 
�حلاكمة وجمموعة من �جلمعيات 
وفاء  غ��ر�ر حركة  و�الأح����ز�ب على 
�الإ�صالح  �مل��وؤمت��ر وج��ب��ه��ة  وح���زب 
�ل��ع��د�ل��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة وتيار  وح����زب 
�لتكتل  ح�����زب  د�خ������ل  �الإ������ص�����الح 
وبع�س �لوجوه �ل�صيا�صية. وتهدف 
م�صروع  تبني  �إىل  �لتن�صيقّية  هذه 

قانون �لعزل �ل�صيا�صي.
�مل���ك���ون���ة لهذه  �الأط��������ر�ف  وت�����رى 
�النتقالية  �لعد�لة  �أن  �لتن�صيقية 
�إج�������ر�ء  ت�����اأخ�����رت وال مي���ك���ن  ق����د 
�الن��ت��خ��اب��ات ق��ب��ل �مل��ح��ا���ص��ب��ة. ومل 
�أن  �لتن�صيقية  �أع�����ص��اء  ي�صتبعد 
�إىل جبهة  ت��ت��ح��ول ه���ذه �الأخ����رية 

�نتخابية الحقا.

مناه�سة �لعنف و�الإرهاب
�صياق  ود�ئ��م��ا يف  �أخ��ر  �صعيد  على 
�ملجتمع  حت�������ص���ني  �ىل  �ل�������ص���ع���ي 
�لتون�صي يف هذه �ملرحلة �النتقالية 
من �النحر�فات �لتي قد تنال من 
وحدته  وم���ن  �ملجتمعي  مت��ا���ص��ك��ه 
�ل���وط���ن���ي���ة وف������د ت����دف����ع ب�����ه �إىل 
�أكد  �الأهلّية،  و�ل�صر�عات  �ملجهول 
للدفاع  �لتون�صية  �لر�بطة  رئي�س 
عن حقوق �الإن�صان وع�صو �للجنة 
�ملوؤمتر  على  ل��الإ���ص��ر�ف  �لوطنية 
�لوطني ملناه�صة �لعنف و�الإرهاب 
�أن هذ�  ب���ن م��و���ص��ى  �ل�����ص��ت��ار  ع��ب��د 
مكونات  كل  فيه  �صت�صارك  �ملوؤمتر 
�ملجتمع �ملدين و�ل�صيا�صي با�صتثناء 
�جل��ه��ات و�الأط�����ر�ف �ل��د�ع��ي��ة �إىل 

�لعنف.
و�أف��اد بن مو�صى يف ندوة �صحفية 

ع��ن هذ�  ينبثق  �مل��وؤمت��ر حتى  م��ن 
�ملوؤمتر موقف موحد.

ور�صات  ج��م��ي��ع  �أن  �إىل  و�أ�����ص����ارت 
�مل������وؤمت������ر ����ص���ت���ع���م���ل ع����ل����ى ب����ل����ورة 
�إ�صر�تيجية وطنية ملقاومة �لعنف 
و�الإرهاب وكل ور�صة �صتعمل ح�صب 
مو�صوعها �خلا�س على �أن تعر�س 
�ليوم  خ����الل  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ل��وث��ي��ق��ة 

�لثاين من �ملوؤمتر.
م�����ن ج����ه����ة �أخ����������رى ذك�������ر غ�����ازي 
�لغر�يري �أ�صتاذ �لقانون �لد�صتوري 
�لوطني  للموؤمتر  �ل��ع��ام  و�ملن�صق 
خالل  و�الإره����اب  �لعنف  ملناه�صة 
يكون  "لن  �مل��وؤمت��ر  �أن  �للقاء  ه��ذ� 
موؤمتر� للتقارع عر خطب و�إمنا 
�أدو�ت  ت��ق��دمي  خ���الل  م��ن  للعمل 

�يجابية ملقاومة هذه �لظاهرة.
�أن  �إىل  ذ�ت����ه  �ل�����ص��ي��اق  يف  م�����ص��ري� 
�مل��وؤمت��ر دع���ت ل��ه ع��دي��د �الأح����ز�ب 
وع��دي��د �جل��م��ع��ي��ات.. و�أ����ص���اف يف 
�صيف�صي  �مل��وؤمت��ر  �أن  �ل�صدد  ه��ذ� 
وطنية  �إ���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ب���ل���ورة  �إىل 
و�صيفرز  و�الإره��اب  �لعنف  ملقاومة 
�لعنف  ملناه�صة  موؤ�ص�صاتية  �آل��ي��ة 

و�الإرهاب.
وي���اأت���ي �مل���وؤمت���ر جت�����ص��ي��م��ا مل���ا كان 
طالب به �ملعار�س �ل�صيا�صي �لبارز 
موؤمتر  يف  بلعيد  �صكري  �ل��ر�ح��ل 
ي���وم و�ح���د ق��ب��ل �غتياله  ���ص��ح��ايف 
�أمام منزله يف �ل�صاد�س من فيفري 
�مل��ا���ص��ي. وق��د مت��ت �إ���ص��اف��ة عبارة 
�أن  �إىل �صعار �ملوؤمتر بعد  �الإره��اب 
كان موجها ملناه�صة �لعنف، وذلك 
�لد�مية  �مل���و�ج���ه���ات  ت���اأث���ري  حت���ت 
�لتي ال تز�ل تدور رحاها يف جبال 

خ�ص�صت لتقدمي �ملوؤمتر �لوطني 
�لذي  و�الإره�����اب  �لعنف  ملناه�صة 
ي���ن���ط���ل���ق �ل�����ي�����وم �ل�����ث�����الث�����اء 18 
19 جو�ن �جلارى  ويتو��صل غد� 
يلتئم  �مل���وؤمت���ر  �أن  �أف�����اد  ب��ت��ون�����س، 
�لبالد  ب��ه  مت��ر  ح�صا�س  ظ���رف  يف 
تو��صل  �أن��ه يف �صورة  م�صدد� على 
و�الإرهاب  �لعنف  ظاهرتي  تفاقم 
�مل�صار  �إن���ه���اء  �ل�����ص��ع��ب  م���ن  ف���ان���ه 
�النتخابات  و�إج��������ر�ء  �الن���ت���ق���ايل 

�ملقبلة على حد تعبريه.
�ل����دع����وة جلميع  �مل����وؤمت����ر  ووج�����ه 
�مل����دين ولكافة  �مل��ج��ت��م��ع  م��ك��ون��ات 
روؤ�����ص����اء �الأح��������ز�ب )ح������و�يل 70 
ح��زب��ا( ول��ل��روؤ���ص��اء �ل��ث��الث��ة ولكنه 
��صتثنى يف �ملقابل من ي�صّرع للعنف 

على غر�ر ر�بطات حماية �لثورة.
�أك����دت  �ل��ن��ه�����ص��ة  �أّن ح��رك��ة  ع��ل��م��ا 
خالل  م��ن  �مل��وؤمت��ر  يف  م�صاركتها 
�ل���دي���ن  ن������ور  ب����ه  �أدىل  ت�������ص���ري���ح 
�لتنفيذي  �ملكتب  ع�صو  �لعرباوي 

حلركة �لنه�صة .
بلقي�س  �أ�����ص����ارت  �الأرق��������ام  وب��ل��غ��ة 
لرئي�س  �الأوىل  �ل��ن��ائ��ب��ة  م�����ص��ري 
�ل��ر�ب��ط��ة �ل��ت��ون�����ص��ي��ة ل��ل��دف��اع عن 
�الإن�����ص��ان خ��الل مد�خلتها  ح��ق��وق 
 600 ق��ر�ب��ة  ت��وج��ي��ه  �ن���ه مت  �إىل 
دعوة لل�صخ�صيات �لوطنية و217 
�ملجل�س  ن�����و�ب  ج��م��ي��ع  �إىل  دع�����وة 
�لتاأ�صي�صي كما �أكدت 300 جمعية 
ووجهت  م�صاركتها  �الآن  ح��د  �إىل 
�لوز�ر�ت  جميع  �إىل  �أي�صا  دع��و�ت 
بينت  كما  �لوطنية.  و�ل�صخ�صيات 
�لروؤ�صاء  دع���وة  �ن���ه مت��ت  �مل�����ص��ري 
�لثاين  �ل����ي����وم  مل���و�ك���ب���ة  �ل���ث���الث���ة 

�لو�جبة  �ملوؤ�خاة  �لت�صامن وعروة 
ملتانة حلمة �ملو�طنة بيننا جميعا. 
وق��د غ��دون��ا �ل��ي��وم يف �أوك���د حاجة 
و�ح���دة وعز�ئم  ي��د�  ن��ك��ون  �أن  �إىل 
يف  مت�صافية  وق��ل��وب��ا  م��ت��ن��ا���ص��رة، 
�ملحدقة ل�صالمة  �الأعا�صري   وجه 

�لوطن.
و�أهاب �ملوّقعون على �لبيان بنو�ب 
يت�صلحو�  �أن  �لتاأ�صي�صي  �ملجل�س 
عن  يزيحو�  و�ن  �لر�صيد  بالوعي 
�ملزيفة،  �ل��والء�ت  حجب  �لب�صائر 
و�ع�����ت�����رو� دع���وت���ه���م ه�����ذه دع����وة 
�أخوية م�صوؤولة..، تتوّجه �إىل �لز�د 
�لوطنية  �حل��م��ي��ة  م���ن  �مل�����ص��رك 
�ملتقا�صمة  �ليقظة  بها  وي�صتنفرو� 
حل���م���اي���ة �مل�������ص���رية �ل���وط���ن���ي���ة من 
�لع�صرة  زم���ن  يف  �ل��ع��ق��ب��ات  م��زي��د 
�لز�د �ملطلوب  �ل�صاغطة ولتوفري 
يتطلع  ما  لتحقيق  �لت�صامن  من 
ب��اإ���ص��ر�ر عنيد من  �إل��ي��ه �جل��م��ي��ع 

تقريب �آفاق �لغد �الأف�صل.
�لهادي  �أّك������د  ذ�ت������ه،  �ل�����ص��ي��اق  ويف 
�الأ�صبق  �الأول  �ل���وزي���ر  �ل��ب��ك��و���س 
ي�صمى  م���ا  �أّن  ���ص��ح��ف��ي  ح�����و�ر  يف 
�ل����ث����ورة مناف  ب���ق���ان���ون حت�����ص��ني 
خّطاأ  ي��ع��ت��ر  و  ل���ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
قوة  يخلق  �أن  �صاأنه  م��ن  �صيا�صّيا  
م��ن �مل��ع��ار���ص��ة وي��ب��ع��د �ل��ن��ا���س عن 
�هتماماتهم �حلقيقية م�صري� �إىل 

�أّنه للثورة �صعب وعد�لة حتميها.
يف �جل��ب��ه��ة �مل��ق��اب��ل��ة، مت �الإع����الن 
�أم�س �الثنني عن تاأ�صي�س تن�صيقّية 
ي�صّمى  ما  ت�صم  وهي  �لثورة  قوى 
�ل���ث���ورة �ملثرية  ب��ر�ب��ط��ات ح��م��اي��ة 
ميل�صيات  ب��اأن��ه��ا  و�ملتهمة  للجدل 

قي ق�سّية رفعها حزب ند�ء تون�س:

قانون العزل ال�ضيا�ضي يف رحاب الق�ضاء..!

موؤمتر وطني ملقاومة �لعنف و�الإرهاب مب�ساركة حركة �لنه�سة

�لباجي �لقايد �ل�صب�صي ي�صتنجد بالق�صاء

�ملجل�س �لتا�صي�صي �لتون�صي
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العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��صم �ل�صركة: تريو �نرتبري�سي�س للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م(.
�لكر�مة    دب��ي-  بر  �ملطوع-  عبد�لعزيز  عبد�لرز�ق  ملك   502 رق��م  مكتب  �لعنو�ن: 
�لقيد  رق��م    560128 �لرخ�صة:  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�صكل 
بال�صجل �لتجاري: 69255 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي باأنه 
�أعاله، وذلك  �ل�صركة �ملذكورة  باإنحالل  �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها  قد مت 
حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2013/5/22 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/5/22 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي 
�ملعني �سي �ن كيه قايد لتدقيق �حل�سابات �لعنو�ن: مكتب 304 ملك �ل بخيت 
04 م�صطحباً  فاك�س/2659250   04  2659550 هاتف:  دي��رة- �خلبي�صي   للعقار�ت- 
معه كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� 

�الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��صم �ل�صركة: �ي بي �سي لوجي�ستك�س  )ذ.م.م(.
�لكر�مة    دب��ي-  بر  �ملطوع-  عبد�لعزيز  عبد�لرز�ق  ملك   502 رقم  مكتب   �لعنو�ن: 
�لقيد  رق��م    578980 �لرخ�صة:  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�صكل 
بال�صجل �لتجاري: 79403 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي باأنه 
�أعاله، وذلك  �ل�صركة �ملذكورة  باإنحالل  �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها  قد مت 
حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2013/5/22 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/5/22 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي 
�ملعني �سي �ن كيه قايد لتدقيق �حل�سابات �لعنو�ن: مكتب 304 ملك �ل بخيت 
04 م�صطحباً  فاك�س/2659250   04  2659550 هاتف:  دي��رة- �خلبي�صي   للعقار�ت- 
معه كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� 

�الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��صم �مل�صفي/�سي �ن كيه قايد لتدقيق �حل�سابات
هاتف:  �خلبي�صي   دي��رة-  للعقار�ت-  بخيت  �ل  ملك   304 مكتب  �لعنو�ن:   
2659550 04 فاك�س/2659250 04   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله لت�صفية تريو �نرتبري�سي�س 
بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  ــس.ذ.م.م(  �( �لعامة  للتجارة 
2013/5/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/22 وعلى 
من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�الأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��صم �مل�صفي/�سي �ن كيه قايد لتدقيق �حل�سابات
هاتف:  �خلبي�صي   دي��رة-  للعقار�ت-  بخيت  �ل  ملك   304 مكتب  �لعنو�ن:   
�لتنمية  د�ئ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذ�  مب��وج��ب     04 ف���اك�������س/2659250   04  2659550
�ي  لت�صفية   �أع���اله  �مل��ذك��ور  �مل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �القت�صادية 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  )ذ.م.م(  لوجي�ستك�س   �سي  بي 
2013/5/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/22 وعلى 
من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�الأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/3099 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب �لتنفيذ/ ��صرف ما�صيح ر��صيد ما�صيح �جلن�صية: باك�صتان �ملنفذ �صده 
: �لتحرير العمال �ل�صري�ميك و�لرخام �جلن�صية: �المار�ت  �ملطلوب �عالنه: 
�لتحرير العمال �ل�صري�ميك و�لرخام �جلن�صية: �المار�ت العمال   عنو�نه: 
�ل�صادر يف  �لتنفيذ  �ل�صند  تنفيذ  تقدم بطلب  �لتنفيذ  �ن طالب  بالن�صر مبا 
يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/2126 رقم  �لدعوى 
�الربعاء �ملو�فق 2013/6/26 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�صور 
�و  �صخ�صيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة   - �لتنفيذ  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام 
�لتنفيذ  �ل�صند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت  بو��صطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�جلري.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1037   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  باك�صتان  �جلن�صية:  ح�صني  جول  ح�صن  جول  �ر�صاد  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�صوع  �المار�ت  �جلن�صية:  �ملركزي  �لتكييف  العمال  �ملناظر 
�ملركزي  �لتكييف  العمال  �عالنه/�ملناظر  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�صر حيث  �جلن�صية: �المار�ت  عنو�نه: 
لنظر  موعد�   2013/6/18 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

2013/5/26
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1235   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

مدعي/ جهري �ال�صالم عبد�ل�صاتر �جلن�صية: بنغالدي�س   مدعي عليه: وي�صت 
اليف الد�رة �لعقار�ت ذ.م.م �جلن�صية: �المار�ت  مو�صوع �لدعوى: م�صتحقات 
�جلن�صية:  ذ.م.م  �لعقار�ت  الد�رة  اليف  �عالنه/وي�صت  �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت عنو�نه: بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/18 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �صدر بتاريخ  2013/5/21
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/33   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

مدعي/ �صهيد �ال�صالم عبد�ل�صعبان �جلن�صية: بنغالدي�س  مدعي عليه: �صما 
�لربيع للمقاوالت �لعامة �جلن�صية: �المار�ت   مو�صوع �لدعوى: م�صتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ �صما �لربيع للمقاوالت �لعامة �جلن�صية: �المار�ت 
عنو�نه: بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/19 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور 
معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �صدر بتاريخ  2013/5/28
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/182 جتاري كلي                          
�ىل �ملدعى عليهما/1- خليل �صريف بن �صريف 2- �صليم �نور �خلوري �خل�صم �ملدخل/ 
3- �صركة �مل�صار �لالمع لل�صناعات ذ.م.م جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / عبيد 
عبيد �صيف �لفجري وميثله: جمال حممد عقيل �ل�صيد حممد �لقري�صي   قد �قام عليك 
من  ومتكينه  �ل�صركة  من  �ملدعى  باخر�ج  �حلكم  بثبوت  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى 
و�الور�ق  �ل�صجالت  و�صائر  �لتجارية  و�لرخ�صة  �لتجاري  �ل�صجل  من  و�صطب  ح��ذف 
�لر�صمية  �الج���ر�ء�ت  بانهاء  له  و�لت�صريح  �لر�صمية  �جلهات  ل��دى  �الخ��رى  �لر�صمية 
يوم  لها جل�صة  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.    و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  بالرخ�صة  �خلا�صة 
ch.1.C.15 لذ� فانت مكلف  �الحد �ملو�فق 2013/6/30 �ل�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
م�صتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�صور 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/790 عقاري كلي                          
�ىل �ملدعى عليه /1- �صينديكيت ديفيلوبر ليمتد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�ق��ام عليك �لدعوى  ب��ن ع��رب ق��د  ���ص��ارة زه��ور كابايفا وميثله: ر����ص��د ع��ب��د�هلل علي   /
�لكائن  ماجنوليا  ب��رج  م�صروع  يف   402 �ل��وح��دة  بيع  عقد  بف�صخ  �ملطالبة  ومو�صوعها 
و�لفائدة  )962083دره�����م(  مبلغ  ب��رد  بالت�صامن  عليهما  �مل��دع��ى  و�ل���ز�م  دب��ي  مبدينة 
�لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صدد �لتام و�لر�صوم و�مل�صاريف 
�ل�صاعة  �ملو�فق 2013/7/21  �الح��د  يوم  لها جل�صة  . وح��ددت  �ملحاماة.   �تعاب  ومقابل 
9.30 �س بالقاعة ch.1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/433 جتاري جزئي                            
�ىل �ملدعى عليه /1- �لفجر لتجارة �لدر�جات �لهو�ئية  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / موؤ�ص�صة ناجي �بر�هيم للتجارة �لعامة ملالكيها /ورثة �بر�هيم 
�حمدعبد�هلل �ل علي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   54.872( وق���دره  مببلغ  عليها 
�لتام.   �ل�صد�د  وحتى  �ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة 
وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/7/10 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�صور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch.2.D.19
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام 

على �القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    

   اعالن مدعى عليه بالن�سر         
يف الدعوى رقم 2013/174 مدين جزئي  

�ملدعي: علي ح�صن  �ن  �لبكار لل�صناعات  حيث  �ملدعى عليه/�صركة فجر  �ىل 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �أقام  عبد�للطيف     �حمد 
يقت�صي  وعليه  �لدعوى.   ملف  �لتقرير  بايد�ع  علما  نحيطكم  فيها  نعلنكم 
ح�صورك �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �جلزئية �الوىل( يف متام �ل�صاعة �لثامنة 
و�لن�صف من يوم 2013/6/25 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�صور �و عدم �ر�صال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �صتبا�صر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/6/4
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  529/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

�مل�صتاأنف : �ملوؤ�ص�صة �خلا�صة الد�رة �لعقار�ت �جلن�صية: �المار�ت  �مل�صتاأنف عليه:نريماال 
مارتني �صو�مي باتريك �ك�صافري �جلن�صية: �لهند مو�صوع �ال�صتئناف : �لغاء �حلكم يف 
�ملبلغ 17610 درهم وتذكرة �ل�صفر )1000 درهم( �ملطلوب �عالنه/نريماال مارتني �صو�مي 
باتريك �ك�صافري �جلن�صية: �لهند  �لعنو�ن: بالن�صر  مبا �ن �مل�صتاأنف قد ��صتاأنف �حلكم 
�ل�صادر يف �لدعوى رقم 2012/1883 عم جز-م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�صة يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 2013/6/18 لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 9.30 �صباحا �مام �لد�ئرة �الوىل 
حمكمة ��صتئناف �بوظبي �لكائنة  �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم 

مبذكرة بدفاعك و�صو�ر مل�صتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�صة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/289 تنفيذ جتاري
ح�صني  ملالكها/حممد  �ل��ع��ق��اري��ة  نيلي  موؤ�ص�صة  ����ص���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�ن  �الق��ام��ة مبا  2- حبيب علي حممد  جمهويل حمل  �صم�س  عبد�هلل 
�بر�هيم  وميثله:  �ملكتوم(  )ف��رع  �ي��ر�ن  ���ص��ادر�ت  بنك  �لتنفيذ/  طالب 
حممد �حمد حممد �لقا�صم    قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1335154051( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . عليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/648 تنفيذ جتاري
�صامل  عبد�هلل  زوج��ة/  كا�صاجي  روك��ي  فيل�صينا�س  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ملهريي   جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/  بنك �م �لقيوين 
�مل��ذك��ورة �عاله  �ل��دع��وى �لتنفيذية  �أق��ام عليكم  �لوطني �س م ع     قد 
�ىل طالب  دره��م   )214147.91( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم 
�الج����ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  عليه   . �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/1478   جتاري كلي                  

�ىل �ملحكوم  عليه /1- خالد ح�صن خلف �صقر �حلو�صني جمهول حمل �القامة  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ 2012/5/15 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان 
ل�صالح/ بنك �م �لقيوين �لوطني: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي �ىل �لبنك �ملدعي مبلغ 
وثمانون  ت�صعة  ومائتان  �لف  ع�صر  و�حدى  �ربعمائة  درهم فقط  وقدره 411.289.68 
درهما وثمانية و�صتون فل�صا و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ال�صتحقاق 
�حلا�صل يف 2009/6/30 وحتى متام �ل�صد�د وبامل�صروفات خم�صمائة درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.  حكما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر 
�آل مكتوم  �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد  �ل�صمو  با�صم �صاحب  هذ� �الع��الن �صدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/112   م�ستعجل - م ر- ب- اأظ

مدعي/ �صالون رنده لل�صيد�ت �جلن�صية: �المار�ت مدعي عليه: �وتوم �صيزن 
للديكور �جلن�صية: �المار�ت  مو�صوع �لدعوى: �ثبات حالة �ملطلوب �عالنه 
/�وتوم �صيزن للديكور �جلن�صية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�صر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/6/25 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحا �مام 
�لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�صاء �صخ�صيا 
�مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �صدر 

بتاريخ  2013/6/17
بالمور امل�ستعجلة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/370   جت جز - م ت- ب- اأظ

�س.ذ.م.م  و�لكهربائية  �مليكانيكية  لالعمال  �نرنا�صيونال  حممد  جول  مدعي/ 
بوكالة/ جول حممد جول �حمد ب�صفته و�صريك ومدير لل�صركة �جلن�صية: �المار�ت 
مدعي عليه: روتري قلف ليمتد ميثلها/ جريت ويتام �جلن�صية: �المار�ت مو�صوع 
ليمتد  قلف  روتري   / �عالنه  �ملطلوب  45.109.50درهم  مببلغ  �ملطالبة  �لدعوى: 
�ل�صطب(   من  بالن�صر)جتديد  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�صية:  ويتام  ميثلها/جريت 
�ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/6/19 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحا 
�مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �صدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/35   مد كل - م ر - ب- اأظ

مدعي/ جمعة حممد عثمان �لبلو�صي �جلن�صية: غري حمدد   مدعي عليه: عبد�هلل 
�ملطلوب  �ع�صار    �لدعوى:  مو�صوع  �المار�ت  �جلن�صية:  و�خرون  عوي�صان  حمد 
�عالنهم / 1-عبد�هلل حمد عوي�صان �جلن�صية: �المار�ت 2-خالد فاخر ح�صني جميد 
بالن�صر)مت  عنو�نه:  باك�صتان  �جلن�صية:  بخ�س  بن  �هلل  3-�صناء  �المار�ت  �جلن�صية: 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث    ) �لثانية  �لكلية  �ملدنية  �لد�ئرة  �ىل  �لدعوى  �حالة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/23 موعد� لنظر �لدعوى، 
حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �صباحا   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذ� 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�صاء �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل  عليها  �مل�صتند�تك موقعا  و�صور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �صدر بتاريخ  2013/6/12
قلم املحكمة  املدنية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2011/1915   جت  كل - م ت - ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ مرمي حمد عمر �لعامري �جلن�صية: �المار�ت مدعي عليه: موؤ�ص�صة بيوت 
خبري  ندب  �لدعوى:  مو�صوع  �المار�ت   �جلن�صية:  و�خرون  �لعامة  للمقاوالت 
هند�صي   �ملطلوب �عالنه / مكتب فنون �لعمارة لال�صت�صار�ت �لهند�صية �جلن�صية: 
�المار�ت   عنو�نه: بالن�صر)بورود �لتقرير (  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/1 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�صكر �آل نهيان �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �صدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة  التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1126   جت  جز - م ت - ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ م�صنع �لفنون للحجر �ل�صناعي ملالكه/ �صامل خليفه �صامل ر��صد �جلن�صية: 
�لدعوى:  مو�صوع  �المار�ت   �جلن�صية:  للمقاوالت  �صتارت  عليه:  مدعي  �المار�ت 
مطالبة مببلغ 6.382 درهم �ملطلوب �عالنه / �صتارت للمقاوالت �جلن�صية: �المار�ت     
عنو�نه: بالن�صر)�عالن بورود �لتقرير-  �عادة �عالن �ملدعي عليها ن�صر� ( حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/6/19 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحا �مام �لد�ئرة 
معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لكائنة    - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �صدر بتاريخ  2013/5/23
قلم املحكمة  التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1243   جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعي/ جريميي  �وتن ب�صفتهم حر��س ق�صائيني م�صركني و�ع�صاء جمل�س �د�رة 
يف كي بي �م جي �ل �ل بي و�آخرون  �جلن�صية: بريطانيا  مدعي عليه: خمتار �بليازوف 
و�خرون �جلن�صية: كاز�خ�صتان مو�صوع �لدعوى: ندب خبري �ملطلوب �عالنهما /1- 
خمتار �بليازوف �جلن�صية: كاز�خ�صتان 2-ع�صكر �ماجنيلدييف �جلن�صية:كاز�خ�صتان   
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر  عنو�نه: 
�الثنني �ملو�فق 2013/7/1 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �صباحا   8.30
و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لتجارية 
�مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. 

�صدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/464  جتاري  كلي                          
�ىل �ملدعي عليه /1-  يا�صر �صالح �لدين جالل حممد �حمد ز�يد  جمهول حمل �القامة 
�مل��و�د �لبرولية وميثلها حممد �صامل حميد علي  مبا �ن �ملدعي / ن�صمة �خلليج لنقل 
�صاملني  بن  حممد  علي  حمد  وميثله:  �صامل  ث��اين  �ل�صيد  عن  وكيل  ب�صفته  �ل�صويدي 
رقم  �ل�صيكني  بوقف  باحلكم  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �ل�صويدي 
)000130( و�مل�صحوب على بنك �الم��ار�ت دبي �لوطني مببلغ وقدره )2250000 درهم( 
و�لر�صوم  وق��دره )30000دره���م(  �لبنك مببلغ  و�مل�صحوب على نف�س  و�صيك رقم )118( 
�س   9.30 �ل�صاعة   2013/7/2 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  و�مل�����ص��اري��ف.   
بالقاعة ch.1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/1474   مدين جزئي                

�ىل �ملدعى عليه /1- حممد �حمد عبد�هلل حممد �هلي   جمهول حمل �القامة   مبا �ن 
�ملدعي / عبد�لرحمن با�صهل لقطع غيار �ل�صيار�ت �س .ذ.م.م وميثله: ريا�س عبد�ملجيد 
بتاريخ 2013/2/11 يف  �ملنعقدة  بجل�صتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �لكبان   حممود 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ عبد�لرحمن با�صهل لقطع غيار �ل�صيار�ت �س.ذ.م.م 
بالز�م �ملدعى عليه باأد�ء مبلغ �صبعة ع�صر �لف درهم للمدعية. مع �لفائدة �لقانونية 
9% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية �حلا�صلة يف 2011/11/27 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لز�مه 
�ليوم  �عتبار� من  و�مل�صاريف.  حكما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما  �لر�صوم 
�لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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برلني تدعو �أنقرة الحرت�م حرية �لتظاهر 

اإ�ضراب نقابتني يف تركيا والهدوء يعود لتق�ضيم
•• ا�صطنبول-برلني-وكاالت:

نقابات  �ب�����رز  م���ن  �ث���ن���ت���ان  ب������د�أت 
عاما  �����ص���ر�ب���ا  ت��رك��ي��ا  يف  �ل��ع��م��ل 
�لذي  �لعنف  على  �حتجاجا  �م�س 
مار�صته �ل�صرطة �صد �ملتظاهرين 
دفاع  غ���د�ة  للحكومة  �ملناه�صني 
رئي�س �لوزر�ء �لركي رجب طيب 
�ردوغان عن قمع �الحتجاجات يف 

�صاحة تق�صيم يف ��صطنبول.
�لركي  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وزي������ر  ون������دد 
قائال  �لعمل  ب��وق��ف  غ��ول��ر  معمر 
نقابتان  وجهتها  �لتي  �ل��دع��وة  �ن 
عماليتان كريان �ىل ��صر�ب عام 
�حلكومة  ���ص��د  للمحتجني  دع��م��ا 
غولر  وق��������ال   . ق����ان����ون����ي����ة  غ�����ري 
�ر�دة  هناك  �نقرة  يف  لل�صحافيني 
�ل�صارع  �ىل  للنزول  �لنا�س  دفع  يف 
قانونية  غ���ري  �ع���م���ال  خ���الل  م���ن 
مثل وقف �لعمل و�ال�صر�ب موؤكد� 

�ن قو�ت �المن لن ت�صمح بذلك .
�الثنني  �م�س  �صباح  �لهدوء  وع��اد 
��صطنبول  يف  تق�صيم  م��ي��د�ن  �إىل 
بعد  �مل�صاة  �أم��ام  �أعيد فتحه  �ل��ذي 
ل��ي��ل��ة ���ص��ه��دت ت����وت����ر�ً، ف��ي��م��ا دعت 
�الإ�����ص����ر�ب  ع��م��ال��ي��ة �ىل  ن���ق���اب���ات 
�حتجاجاً على عنف �ل�صرطة جتاه 

�ملتظاهرين.
وذكر �ملوقع �اللكروين ل�صحيفة 
زمان �أن ميد�ن تق�صيم �أعيد فتحه 
�ل�صرطة  كانت  �ن  بعد  �مل���ارة  �أم���ام 
قطار  حمطة  �أغلقت  و  حا�صرته 

�صتيفن  �حلكومة  با�صم  و�ملتحدث 
�صيرت.

وقال �صيرت يف ر�صالة عر موقع 
�ل��ت��و����ص��ل �الج��ت��م��اع��ي ت��وي��ر �إن 
عليها  ت��رك��ي��ا  يف  �الأط�����ر�ف  جميع 
�أن  م�صيفا  �ملنطق،  �إىل  حتتكم  �أن 
�حل��ك��وم��ة �الأمل��ان��ي��ة ح���ذرت مر�ت 
حرية  �صمان  يجب  �أن���ه  م��ن  ع��دة 
�ل���ت���ظ���اه���ر و�ل���ت���ع���ب���ري و�ح�������ر�م 

�ملو�طنني �مل�صاملني .
على  �أخ���������رى  ر�����ص����ال����ة  يف  و�أك���������د 
�أن���ه ي��ج��ب �أن ي��ك��ون هناك  ت��وي��ر 
وتاأتي  تركيا  يف  �حل���و�ر  ��صتمر�ر 
�ل��ت�����ص��ري��ح��ات يف ح���ني قال  ه����ذه 
�لركية،  �حلكومة  �إن  ف�صرفيله 
�مل���وؤ����ص���ف، تر�صل  ت�����ص��رف��ه��ا  وع���ر 
�مل����وؤ�����ص����ر�ت �خل���اط���ئ���ة مت���ام���ا �إىل 
�لعامل و�إىل �أوروبا، معربا عن �أمله 
يف �أن ت�صاهم يف تهدئة �لو�صع و�أن 
ت�صتمع �إىل �لذين يريدون ممار�صة 
�لوزير  و�عتر  �لتظاهر  حقهم يف 
�الأمل����اين �أن ح���دوث م��ظ��اه��ر�ت يف 
ع��ل��ى ن�صج  ُي��ع��د م��وؤ���ص��ر�  ب��ل��د  �أي 
�ملظاهر�ت  �أن  مو�صحا  �مل��ج��ت��م��ع، 
خوف  م�����ص��در  ت�صكل  �أن  ي��ج��ب  ال 
بل  �لدميقر�طية  �الأنظمة  يف ظل 

م�صدر فرح.
تركية  جالية  �أك��ر  �أملانيا  وت���وؤوي 
ب��ني دول �الحت���اد �الأوروب�����ي، وقد 
جرت مظاهر�ت فيها ت�صامنا مع 
�مل��ع��ار���ص��ني حل��ك��وم��ة رج���ب طيب 

�أردوغان.

�ملتظاهرين  جت��اه  �ل�صرطة  عنف 
وكان رئي�س �لوزر�ء �لركي رجب 
ع�صر�ت  ح�صد  ق��د  �أردوغ����ان  طيب 
�الآالف من منا�صريه يومّي �ل�صبت 
و�الأح����د يف �أن��ق��رة و����ص��ط��ن��ب��ول يف 
خطوة �عترت ��صتعر��صاً للقوة يف 

مو�جهة تظاهر�ت �ملعار�صة.
�أملانيا  دع����ت  �أخ�������رىن  ج��ه��ة  م���ن 
�إىل �ح��ر�م حرية �لتظاهر  تركيا 
و�لتعبري، و�إىل �مل�صاهمة يف تهدئة 
�لو�صع، جاء ذلك يف ر�صائل وجهها 
ف�صرفيله  غيدو  �خلارجية  وزي��ر 

�ملرور  حركة  ومنعت  فيه  �الأن��ف��اق 
�أع���ي���د ف��ت��ح حم��ط��ة قطار  . وق����د 
بالدخول  للم�صاة  و�صمح  �الأن��ف��اق 
غري �أن �ل�صيار�ت ال تز�ل ممنوعة 

من �ملرور.
�قتحمت  �لركية  �ل�صرطة  وكانت 
متنزه غيزي مبيد�ن تق�صيم �لذي 
يقيم فيه �ملحتجون �عت�صامهم يف 
��صطنبول ليل �ل�صبت و��صتخدمت 
�مل�صيل  و�ل����غ����از  �مل����ي����اه  خ���ر�ط���ي���م 
�خليم  �إز�ل���ة  �إىل  وعمدت  للدموع 
�ل���ت���ي ن�����ص��ب��ت ف���ي���ه، ف��ي��م��ا عملت 

�لعو�ئق  �ق���ت���الع  ع��ل��ى  �جل���ر�ف���ات 
�لتي و�صعها �ملحتجون.

�ملتقطعة  �مل���و�ج���ه���ات  و����ص��ت��م��رت 
�ل�صرطة  ب���ني  �الح����د  ي���وم  ط����و�ل 
و�ملحتجني فيما حا�صرت �ل�صرطة 
ميد�ن تق�صيم ملنع �ملتظاهرين من 
�لتجمع  �ىل  دع��و�  �أن  بعد  �ل��ع��ودة 

بعد ظهر �أم�س �الأول.
عمالية  ن��ق��اب��ات  دع���ت  ذل����ك،  �إىل 
�إىل  �إليها  �ملنتمني  عدة ي�صل عدد 
تنفيذ  �إىل  �صخ�س  مليون  ح��و�يل 
على  ليوم و�حد �حتجاجاً  ��صر�ب 

كامريون قلق من املتطرفني باملعار�ضة ال�ضورية 
•• لندن-يو بي اأي:

�أعرب رئي�س �لوزر�ء �لريطاين، ديفيد كامريون، عن قلقه 
�م�س من �نت�صار من و�صفها بالعنا�صر �الإرهابية و�ملتطرفة 
خارجيته،  وزي��ر  رف�س  فيما  �ل�صورية،  �ملعار�صة  ق��و�ت  ب��ني 
وليام هيغ، ��صتبعاد ت�صليح �الأخرية وقال كامريون قبل �فتتاح 
�يرلند�  يف  �ل��ك��رى   8 �ل���  �ل�صناعية  �ل���دول  جمموعة  قمة 
�ل�صمالية، �أنا قلق مثل �أي �صخ�س �آخر من �لعنا�صر �ملتطرفة 
باملعار�صة �ل�صورية �لتي تدعم �الإرهاب وت�صكل خطر�ً كبري�ً 

على عاملنا .
�أن حجته هي  �إىل  ، م�صري�ً  ذل��ك؟  م��اذ� نفعل حيال  وت�صاءل 

عدم �لقبول باأن �لبديل �لوحيد لنظام )�لرئي�س ب�صار( �الأ�صد 
هو �الإرهاب و�لعنف .

�أن من  ومن جانبه، �عتر وزير �خلارجية �لريطاين، هيغ 
تز�يد  رغ��م   ، �ل�صوريني  �ملتمردين  ت�صليح  ��صتبعاد  �خل��ط��اأ 
�لتحذير�ت من كبار م�صوؤويل حزب �ملحافظني �حلاكم و�لقادة 
)بي  �لريطانية  �الإذ�ع��ة  لهيئة  وقال  �ل�صابقني  �لع�صكريني 
بي �صي( �ليوم، مل نتخذ �أي قر�ر بهذ� �ل�صاأن لكننا ال ن�صتبعد 
�أي خيار، وعلينا �أن ال ن�صتبعد ذلك، الأن ال �أحد يعرف كيف 

�صتتطور �الأزمة يف �صوريا خالل �الأ�صهر �أو �ل�صنو�ت �ملقبلة .
�ن�صانية يف  ماأ�صاة  �أ���ص��و�أ  �صوريا هي  �الأزم���ة يف  �أن  وح��ّذر من 

ع�صرنا ويف م�صار �أن تزد�د �صوء�ً .

•• بريوت-يو بي اأي:

دعا رئي�س �حلكومة �للبنانية �ملكّلف متام �صالم، �م�س 
 4 �إث��ر مقتل  �لبالد  �لفتنة يف  �لتنّبه من خماطر  �ىل 
لبنان،  ���ص��رق  �ل��ب��ق��اع  و�دي  يف  م�صّلح  بكمني  �أ�صخا�س 
قرب  �لو�قعة  �ملنطقة  �لتوتر يف  �ىل حالة من  �أّدى  ما 
�حلدود مع �صوريا. و�أع��رب �صالم يف ت�صريح عن �أ�صفه 
يف  �أ���ص��خ��ا���س   4 بحياة  �أودت  �ل��ت��ي  للجرمية  �ل�صديد 
�أهايل  ودع���ا  �ل�����ص��م��ايل،  �ل��ب��ق��اع  ر�ف���ق يف  و�دي  منطقة 
�ل�صحايا وجميع �ملعنيني يف �ملنطقة �ىل �لتز�م �حلكمة 
و���ص��ب��ط �ل��ن��ف�����س و�ل��ت��ن��ّب��ه �ىل خم��اط��ر �ل��ف��ت��ن��ة، و�ىل 
بو�جباتها  تقوم  و�لق�صائية  �الأم��ن��ي��ة  �ل�صلطات  ت��رك 
�حل�������ادث جرمية  و�ع����ت����ر   . �مل���ج���رم���ني  م���الح���ق���ة  يف 
مو�صوفة تقف ور�ءها �أيٍد �صريرة ال تريد �خلري للبنان 
درجات  باأق�صى  معها  �لتعامل  وت�صتدعي  و�للبنانيني، 

•• بكني-ا ف ب:

�لر�صمية  �ل�صينية  ت��امي��ز  غ��ل��وب��ال  �صحيفة  �ع��ت��رت 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �ىل  �صنودن  �دو�رد  ترحيل  �ن  �م�س 
�لعميل  هذ�  و�صعها  �لتي  للثقة  خيانة  مبثابة  �صيكون 
�يه(  �آي  )�صي  �ملركزية  �ال�صتخبار�ت  وكالة  يف  �ل�صابق 
يف دميوقر�طية هونغ كونغ وخ�صارة ملاء �لوجه بالن�صبة 
بكني يف هذه  مبا�صر من  �ول موقف  وذل��ك يف  لبكني، 
�النكليزية  باللغة  �ل�صادرة  �ل�صحيفة  وكتبت  �لق�صية 
للحزب  �لتابعة  �ل�صعب  �صحيفة  ملجموعة  و�ملنتمية 
�ملتحدة  للواليات  �صنودن  ت�صليم  �ن  �ل�صيني  �ل�صيوعي 
لن يكون خيانة لثقة �صنودن وح�صب، بل �صيثري خيبة 
�صنودن  �ن  �ل�صحيفة  و�ك���دت   . �ج��م��ع  �ل��ع��امل  يف  �م��ل 
حيث  كونغ  هونغ  يف  و�حل��ري��ة  بالدميوقر�طية  يوؤمن 
يختبئ حاليا، م�صرية �ىل �ن �لعميل �ل�صابق يف �ل�صي �آي 

�حلزم و�ل�صدة وفق مقت�صيات �لقانون . و�أ�صاف �أن هذه 
�جلرمية، على غر�ر ما �صبقها من حو�دث م�صبوهة يف 
�أكر من منطقة لبنانية، لي�صت �صوى حماولة �صافرة 
�لبقاع  منطقة  �أب��ن��اء  ب��ني  و�ل�صقاق  �لفتنة  ب��ذور  ل��زرع 
و�حلكماء  �ملخل�صني  كل  من  ت�صتدعي  وه��ي  �ل�صمايل، 
���ص��ب��ط �ل��ن��ف�����س وت��غ��ل��ي��ب ل��غ��ة �ل��ع��ق��ل و�ل��ت��ه��دئ��ة وعدم 
�ملرب�صون  �لفتنة  لهم مثريو  يريده  ما  �ىل  �الن��زالق 
�صر�ً بهم وبلبنان كما دعا �أبناء �ملنطقة �ىل بذل �أق�صى 
�جلهود لتحييد �أنف�صهم و�أرز�قهم وقر�هم ومدنهم عن 
�الأحد�ث �ملوؤملة �جلارية على �جلانب �الآخر من �حلدود 
�للبناين  �جلي�س  حول  و�اللتفاف  �للبنانية-�ل�صورية، 
�لذي كان و�صيبقى �حل�صن �حلامي للبنان �صعباً و�أر�صاً 
م�صّلح  كمني  يف  �الأح���د  ظهر  بعد  ��صخا�س   4 وق��ت��ل   .
ن�صب لهم يف و�دي �لبقاع �صرق لبنان، ما �أّدى �إىل حالة 

توتر يف �ملنطقة.

�يه �لذي ك�صف معلومات عن بر�مج �ملر�قبة �المريكية 
ل��الت�����ص��االت ع��ر �الن���رن���ت و�ل��ه��ات��ف، مل ي����وؤذ �حد� 
�ملدنية  �حل��ق��وق  �نتهاك  ب�صاأن  �ن���ذ�ر  بتوجيه  و�كتفى 
من جانب �حلكومة �المريكية و��صافت غلوبال تاميز، 
يف  �ل��الذع��ة  و�مل��ق��االت  �لقومي  �لتوجه  ذ�ت  �ل�صحيفة 
كثري من �الحيان، بالتايل، �صيكون ذلك مبثابة خ�صارة 
ملاء �لوجه بالن�صبة للحكومة يف هونغ كونغ وللحكومة 

�ملركزية �ل�صينية يف �آن �ذ� ما مت ترحيل �صنودن .
�صتتلطخ  كونغ  هونغ  �صورة  �ن  �ىل  �ل�صحيفة  و��صارت 
�ىل �البد ، موؤكدة �ن رد �لفعل �ملحلي على �ي ترحيل 
حمتمل �صيثري ��صطر�با �كر يف �مل�صتعمرة �لريطانية 
�ل�صابقة ويف �ل�صني نف�صها و�كدت �ل�صحيفة �ل�صينية 
�ن �لقوة �ملتنامية لل�صني جتذب �لنا�س لطلب �للجوء 
، معترة �ن هذ� �المر ال مفر منه ويجب �ن يخدم يف 

تعزيز �ملكانة �ملعنوية .

•• ا�صطنبول-ا ف ب:

�صحيفة  �م�����س  نتائجه  ن�صرت  ل��ل��ر�أي  ��صتطالع  �ظ��ه��ر 
�الت�����ر�ك يعار�صون  غ��ال��ب��ي��ة  �ن  �ل��رك��ي��ة  زم����ان  ت��ودي��ز 
�صكل  �لذي  ��صطنبول  م�صروع تطوير حديقة جيزي يف 
�صر�رة �نطالق �الحتجاجات غري �مل�صبوقة �صد حكومة 
رجب طيب �ردوغان، كما ينددون مبا يعترونه ت�صرفا 
�ال�صتطالع  و�ك����د  �حل���ك���وم���ة.  ج��ان��ب  م���ن  ����ص��ت��ب��د�دي��ا 
 62،9% �ن ح�����و�ىل  �ج�����ر�ه م��ع��ه��د م���روب���ول  �ل�����ذي 
على  �حل��ف��اظ  يف  يرغبون  �مل�صتطلعني  �ال�صخا�س  م��ن 
�حلديقة كم�صاحة خ�صر�ء، يف حني يدعم %23،3 من 
ثكنة عثمانية مكان هذه �حلديقة  ترميم  �ع��ادة  ه��وؤالء 
و�نطلقت  وثقافية.  جت��اري��ة  م��ر�ك��ز  ��صتقبال  بامكانها 
�حل��رك��ة �الح��ت��ج��اج��ي��ة �ل��ت��ي ت��ه��ز ت��رك��ي��ا م��ن��ذ �ك���ر من 
�لبيئيني  �لنا�صطني  من  جمموعة  ن��زول  بعد  ��صبوعني 
�ىل �ل�صارع �حتجاجا على م�صروع القتالع 600 �صجرة 

وتو�صعت  عنيف  بقمع  �ل�صرطة  قابلته  ما  �حلديقة  من 
وحتولت  ت��رك��ي��ا  �ن���ح���اء  ���ص��ائ��ر  لت�صميل  �الح��ت��ج��اج��ات 
ملا  ورف�صا  �حلكومي  �ال�صتبد�د  �صد  �حتجاجية  حركة 
�ملجتمع  ��صلمة  �ردوغ��ان �ىل  �ملحتجون نزعة لدى  ير�ه 
�مل�صتطلعني  �ال�صخا�س  من   49،9% و�عتر  �لركي. 
�ن �حلكومة ��صبحت �كر ��صتبد�د�، يف حني ر�أى 36% 
�لدميوقر�طية،  م���ن  م��زي��د  ن��ح��و  م��ت��ج��ه��ة  �ن��ه��ا  م��ن��ه��م 
�ال�صتطالع  وف��ق  ب��ر�أي��ه��م،  �الدالء  رف�����ص��و�  و14،1% 
�لذي �جري عر �لهاتف على عينة من 2818 �صخ�صا 
حزير�ن-يونيو.  و12   3 بني  تركيا  مناطق  خمتلف  يف 
�مل�صتطلعني  �ال���ص��خ��ا���س  م���ن   54،4% ف�����اإن  ك���ذل���ك 
يعترون �ن �حلكومة تتدخل ب�صكل �كر يف منط حياة 
�ملو�طنني، مقابل %40،4 يعتقدون عك�س ذلك، بح�صب 
�ال�صالمية  زمان  توديز  �صحيفة  يف  �ملن�صور  �ال�صتطالع 
�لديني  �لزعيم  تيار  من  قربها  عنها  �ملعروف  �ملحافظة 

فتح �هلل غولن �لذي يعتر من منتقدي �ردوغان.

غالبية الأتراك يعار�ضون تطوير حديقة جيزي

رئي�س احلكومة اللبنانية يحّذر من الفتنة 

�ضحيفة �ضينية: ترحيل �ضنودن لأمريكا خيانة

لواء ال�ضام يتبنى م�ضوؤولية انفجار مطار املزة 

•• لندن-وكاالت:

تلغر�ف  �ل��دي��ل��ي  �صحيفة  يف  ج��اء 
مقااًل لعمدة لندن بعنو�ن تاأخرنا 
�ل�صر�ع لن  وه��ذ�  �صوريا  �إن��ق��اذ  يف 
يربحه �أحد وحذر بوري�س جون�صون 
ديفيد  �لريطاين  �ل���وزر�ء  رئي�س 
و�صفهم  ت�صليح من  كامريون من 

مبقاتلي �ملعار�صة.
ينتمي  �ل������ذي  ج���ون�������ص���ون  وق������ال 
�يل ح���زب �مل��ح��اف��ظ��ني �حل��اك��م �إن 
بريطانيا يجب �أال ت�صتخدم �صوريا 
�لع�صالت  ال���ص��ت��ع��ر����س  ك�����ص��اح��ة 
�ل����ذي  �ل�������ص���الح  �أن  م����ن  حم������ذر� 
للمعار�صة  بريطانيا  تقدمه  ق��د 
�ل�������ص���وري���ة ق����د ي��ن��ت��ه��ي يف �أي�����دي 

عنا�صر �لقاعدة.
ت��اأت��ي حت���ذي���ر�ت ج��ون�����ص��ون �لذي 
�ملناف�س  �أن������ه  ع���ل���ي  �ل���ي���ه  ي��ن��ظ��ر 
زعامة  ع��ل��ي  ل���ك���ام���ريون  �ل���ق���وي 
�لعديد  ���ص��م��ن  �مل��ح��اف��ظ��ني  ح���زب 
لتوجهات  �ملعار�صة  �الأ���ص��و�ت  من 
�لريطانية  �حل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س 
باالن�صمام �يل �لرئي�س �المريكي 
ب��ار�ك �وب��ام��ا فيما ذه��ب �ليه من 
�مد�د �ملعار�صة �ل�صورية بال�صالح.

تليغر�ف  دي��ل��ي  �صحيفة  وق���ال���ت 
الإعادة  ت�صتعد  بريطانيا  �إن  �م�س 
�صة  متخ�صّ ع�����ص��ك��ري��ة  وح�������د�ت 

�����ص���ت���غ���ن���ت ع���ن���ه���ا ق����ب����ل ع����ام����ني، 
يف  �لكيميائية  �الأ���ص��ل��ح��ة  ل��ت��اأم��ني 
�لرئي�س  ق��ر�ر  مع  متا�صياً  �صوريا، 
�الأم��ريك��ي ب��ار�ك �أوب��ام��ا، �لتدّخل 

يف �ل�صر�ع �لد�ئر هناك.
�لدفاع  ق��ادة  �إن  �ل�صحيفة  وقالت 
م��ر�ج��ع��ة عاجلة  ب����اإج����ر�ء  �أم������رو� 
�عتمدها  �ل����ت����ي  ل��ل��ت��خ��ف��ي�����ص��ات 
�جل���ي�������س �ل����ري����ط����اين م���ن���ذ عام 

ميز�نية  يف  �أخ�����رى  م�����ص��ادر  م���ن 
�لدفاع لتمويل �لوحد�ت �لع�صكرية 
�الأ�صل  يف  تتاألف  و�لتي  �مل�صتعادة، 
جندي   500 ت�صم  �صر�يا   5 م��ن 
عالياً، فيما جرى  مدربني تدريباً 
�أملانية  ��صتطالع  مركبات  �ختبار 
�ل�����ص��ن��ع م��ن ط���ر�ز ف��وك�����س �إن بي 
�أدو�ر  يف  للم�صاركة  وحتديثها  �صي 
قتالية ب�صاحة �ملعركة، بعد �صحبها 

�مل������ال،  ت����وف����ري  ب����ه����دف   2011
�أن تكون لندن قادرة على  ل�صمان 
حتالف  ق���و�ت  �أي  �إىل  �الن�����ص��م��ام 
ت���ق���وده���ا �ل����والي����ات �مل���ت���ح���دة ملنع 
�ل�صالح  �صوريا من  وق��وع خم��زون 

�لكيميائي يف �أيدي �الإرهابيني .
و�أ�صافت �أن �مل�صوؤولني �لع�صكريني 
لتاأمني  ����ص���ع���و�  �ل���ري���ط���ان���ي���ني 
�ال�صرلينية  �جل��ن��ي��ه��ات  م��الي��ني 

من �خلدمة وتخزينها.
م�صادر  �إىل  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ون�����ص��ب��ت 
�لدفاع  وز�رة  �إن  ق��ول��ه��ا  م��ط��ل��ع��ة 
هذ�  ق�����ر�ر�ً  �صتتخذ  �ل��ري��ط��ان��ي��ة 
�لع�صكرية  �ملعد�ت  باإعادة  �الأ�صبوع 
و��صتعادة  �خل��دم��ة،  �إىل  �مل��ج��ّم��دة 
�����ص��ة �ل���ت���ي مت  �ل����وح����د�ت �مل��ت��خ�����صّ

�ال�صتغناء عنها.
و�أ�صافت �مل�صادر �أن �لوز�رة �أجرت 
م��ر�ج��ع��ة ���ص��ري��ع��ة ح���ول م��ا ميكن 
�صوريا  ب���ه يف  �ل��ق��ي��ام  ل��ري��ط��ان��ي��ا 
�لقدر�ت  غ��ي��اب  �أن  �إىل  وخل�صت 
�لدفاعية  �ل��ت��خ��ف��ي�����ص��ات  ج������ّر�ء 
كبري  ح��د  �إىل  مينع  �أن  �صاأنه  م��ن 
عملية  يف  ف��ّع��ل  ب�صكل  م�صاركتها 
يف  حتى  �أو  �أم��ريك��ي��ة،  برية  توغل 
�ل�صر�ع  ب��ع��د  م���ا  م��رح��ل��ة  ج���ه���ود 
�الأ�صلحة  م���و�ق���ع  م���ن  ل��ل��ت��خ��ّل�����س 
�لكيميائية يف �صوريا قبل تعّر�صها 

للنهب من قبل �الإرهابيني.
�أن  �إىل  ت��ل��ي��غ��ر�ف  دي��ل��ي  و�أ�����ص����ارت 
وقوع تر�صانة �صوريا من �الأ�صلحة 
�ملقاتلني  �أي������دي  يف  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
قبل  �أو متريرها من  �الإ�صالميني 
نظام يائ�س �إىل حلفائه �ملتطّرفني 
�أجهزة  مثل حزب �هلل، ميثل لدى 
�الأم�����ن �ل��ري��ط��ان��ي��ة و�ح������د�ً من 
�مل��خ��اط��ر �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ل�����ص��ر�ع يف 

�صوريا .

عمدة لندن: تاأخرنا يف �إنقاذ �سوريا 

وحدات ع�ضكرية بريطانية لتاأمني كيمياوي ال�ضوري

حما�س تطالب حزب اهلل بالن�ضحاب من �ضوريا 
•• غزة-ا ف ب:

طالبت حركة حما�س �م�س حزب �هلل �للبناين ب�صحب قو�ته من �صوريا و�بقاء �صالحه موجها فقط �صد ��صر�ئيل ،م�صرية �ىل 
�ن دخول قو�ته يف �صوريا ��صهم يف زيادة �ال�صتقطاب �لطائفي يف �ملنطقة وقالت حما�س يف بيان �صحايف نطالب حزب �هلل ب�صحب 
�أ�صهم يف زيادة  قو�ته من �صوريا وندعوه الإبقاء �صالحه موجهاً فقط �صد �لعدو �ل�صهيوين، خا�صة �أن دخول قو�ته يف �صوريا 
�ال�صتقطاب �لطائفي يف �ملنطقة . و��صافت حما�س ندعو �إىل �حلر�س على وحدة �الأمة وجتنب كل �أ�صكال �ال�صتقطاب �لطائفي 
و�ملذهبي و�لعرقي . و�كدت حما�س على حق �ل�صعب �ل�صوري �لثابت يف نيل حقوقه و�أمانيه وتطلعاته يف �حلرية و�لكر�مة وهو 
�ل�صعب �الأ�صيل �لذي كان دوماً خمل�صاً لنهج �ملقاومة ويف طليعة �ملقاومني و�ملمانعني، ونعر عن تعاطفنا مع �آالمه وجر�حاته . 
و�و�صحت حما�س �ن �لق�صية �لفل�صطينية هي �لق�صية �ملركزية لالأمة �لعربية و�الإ�صالمية، ومقاومة �الحتالل �ل�صهيوين هي 
مهمتها �الأ�صا�صية وال بد من �حلفاظ على بو�صلة �ملقاومة و�إجتاهها مهما كانت �لظروف و�الأحو�ل وكان �المني �لعام حلزب �هلل 
ح�صن ن�صر�هلل �علن �جلمعة �ن �حلزب �صيبقى م�صاركا يف �ملعارك يف �صوريا �ىل جانب قو�ت نظام �لرئي�س ب�صار �ال�صد، يف خطاب 

�ألقاه خالل �حتفال للحزب يف �ل�صاحية �جلنوبية لبريوت.

•• دم�صق-وكاالت:

�ل�����ص��ام م�صوؤولية  ل����و�ء  ت��دع��ى  ت��ب��ن��ت ج��م��اع��ة م��ق��ات��ل��ة 
�النفجار �ل�صخم �لذي �صرب مطار �ملزة �لع�صكري بحي 
�ملزة يف �لعا�صمة �ل�صورية دم�صق. و�أكدت مر��صلة �صبكة 
�صوريا، �صما م�صعود، يف حديثها لقناة �لعربية �أن �للو�ء 
�لتابع لقيادة �جلبهة �جلنوبية �أ�صدر بياناً ر�صمياً تبنى 
فيه �لعملية �لتي و�صفها بالنوعية و�أو�صح �للو�ء ببيانه 
�أنه مت �إدخال �ىل مطار �ملزة، بالتعاون مع �حد �ل�صرفاء، 
�صيارة زرع فيها لغم متفجر. وقام منفذ �لعملية بركن 
حل�صول  �دى  ما  �لذخرية  م�صتودعات  بجنب  �ل�صيارة 
عن  نا�صطون  بثه  فيديو  و�أظهر  �صخمني.  �نفجارين 
�النفجار �أل�صنة �لنري�ن �لتي ت�صاعدت من مطار �ملزة 
�لع�صكري بعد وقوع �النفجار بد�خله. وقال �صهود عيان 
ب�صبيحة  �ملحملة  �ل�صيار�ت  �لعديد من  �إن  للعربية.نت 

نظام ب�صار �الأ�صد توجهت �صوب منطقة �لهجوم. ومن 
�العالمي  �ملكتب  مدير  �أب��وق��ت��ادة،  م�صعب  ق��ال  جانبه 
�النفجار  بعد  �إنه  وريفها،  لدم�صق  �لع�صكري  للمجل�س 
�صكل  على  �الإ�صعاف  �صيار�ت  من  كبرية  �أع��د�د  تو�فدت 
يف  �لع�صكري   )601( م�صفى  م��ن  ك��ل  �إىل  جمموعات 
�الإعالمي  �ملركز  �أك��د  وب���دوره،  �ملو��صاة.  وم�صفى  �مل��زة، 
�ملزة  مطار  �إىل  هرعت  �الإ���ص��ع��اف  �صيار�ت  �أن  �ل�صوري 
باأن �نفجار  �ل�صورية  و�أف��ادت �الإخبارية  عقب �النفجار 
�ملزة ناجم عن حماولة ال�صتهد�ف مطار �ملزة �لع�صكري 
، بينما نقلت مو�قع �إخبارية موؤيدة لنظام �الأ�صد �تهاماً 
وبح�صب  �لهجوم  حول  �حلر  �ل�صوري  للجي�س  مبا�صر�ً 
�صبقه  �ل�صخم  �النفجار  فاإن  �ملنطقة،  �صاهد عيان من 
لبث  وما  �أ�صود،  دخ��ان  �نبعاث  ت�صبب يف  �نفجار �صغري 
و��صتعلت  قليلة،  دقائق  بعد  حدث  �أن  �لكبري  �النفجار 

�لنري�ن ب�صكل كبري.
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العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/914 مدين كلي                          
/حميد  مديرها  وميثلها  ذ.م.م  لل�صياحة  كونتيننتال  �صركة  عليهما/1-  �ملدعى  �ىل 
عبد�لرحمن ن�صر �هلل عارف 2- حميد عبد�لرحمن ن�صر �هلل ع��ارف  جمهويل حمل 
�ل��دع��وى ومو�صوعها  عليك  �ق��ام  قد  ع  م  �س  �لعربي  �لبنك   / �ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا 
ب�صد�د مبلغ  وقدره )198068.75  و�لتكافل  بالت�صامن  �ملدعى عليهما  بالز�م  �ملطالبة 
�لقانونية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  �عتبار� من  بو�قع %12  �لقانونية  �لفائدة  ( مع  درهم 
�ملحاماة بحكم م�صمول  �تعاب  و�مل�صاريف ومقابل  بالر�صوم  �لز�مهما  �لتام مع  �ل�صد�د 
بالنفاذ �ملعجل وبالكفالة. وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/6/20 �ل�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�صور  مكلف  فانت  لذ�   ch.2.D.18 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام 

على �القل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1739  جتاري  كلي                          
�ىل �ملدعى عليه/1- �لنمارق للمقاوالت ���س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا 
بن  �صعيد  ل�صاحبها  للخر�صانة �جلاهزة موؤ�ص�صة فردية  �لعز�ين   / �ملدعي  �ن 
بالز�م  �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة  �لعز�ين   قد  �صيف بن عبيد 
�ملدعى عليه ب�صد�د مبلغ  161.167 درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.  
وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/2 �ل�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�صور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch.1.C.15
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام 

على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1856  جتاري  كلي                          
�ىل �ملدعى عليه/1- �ل�صيخ �صلطان علي ر��صد �لنعيمي  جمهول حمل �القامة 
�ق��ام عليك �لدعوى ومو�صوعها  مبا �ن �ملدعي / باركليز بنك بي �ل �صي قد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم بالتكافل و�لت�صامن مببلغ وقدره )9425610.53 
تاريخ  من  �لتجارية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م( 
بالكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حل��ك��م  و���ص��م��ول  �ل��ت��ام  �ل�����ص��د�د  وح��ت��ى   2012/7/5
بالقاعة  �ل�صاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2013/7/8  �الثنني  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
وعليك  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلك  م��ن  �و  ب��احل�����ص��ور  مكلف  ف��ان��ت  ل���ذ�   ch.2.E.21
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام 

على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/395  عقاري  كلي                          
�ىل �ملدعى عليه/1- �صركة ب�صت هوم �المار�ت �لعقارية    جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / عالء �بر�هيم حممد �صرة وميثله: عبد�لعزيز خليفة م�صعود 
�لعقد  بف�صخ  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �لهنائي   �صيخان 
بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  مع  )823.099دره�����م(  مببلغ  عليهما  �ملدعى  و�ل���ز�م 
و�التعاب،.   و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �ل�صد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12
وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/4 �ل�صاعة 11.00 �س بالقاعة 
ch.1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�القل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/547  جتاري  كلي                          
دبي الند جمهول حمل  ��صتوديو�س-  يونيفر�صال  �ملدعى عليه/1-  �ىل 
�لعا�صمة للم�صاحة ل�صاحبها- خالد  �ملدعي / موؤ�ص�صة  �ن  �القامة مبا 
خليل خالد �ملريخي قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بندب 
و�تعاب  و�مل�صاريف  بالر�صوم  عليه  �مل��دع��ى  �ل���ز�م  م��ع  متخ�ص�س  خبري 
�ل�صاعة   2013/7/4 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  �ملحاماة.  
من  �و  باحل�صور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch.2.E.22 بالقاعة  ���س   9.30
م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
فان  تخلفك  حالة  �الق���ل.ويف  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/374  تظلم جتاري                             
�ملوؤجرة     باحلافالت  �ل��رك��اب  لنقل  ����س  �ن��د  كيه  �صركة  ���ص��ده/1-  �ملتظلم  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملتظلم / بنك �بوظبي �لتجاري وميثله: عبد�هلل 
خمي�س غريب �لناخي �آل علي   قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�صوعه 
تظلم من �لقر�ر �ل�صادر يف �حلجز �لتحفظي رقم 2012/246 جتاري و�لر�صوم 
و�مل�صاريف.   وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/23 �ل�صاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch.1.B.6 بالقاعة  �س 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 

رئي�س�س الق�سم                                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/194 احوال نف�س م�سلمني                            
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ع��ب��د�هلل خد�بخ�س ب��ل��وج ال���ص��ارى جم��ه��ول حمل 
�ق��ام عليك  قد  بناء   بن  �صيف مبارك  / �صاحله  �ملدعي  �ن  �القامة مبا 
وحددت  و�مل�صاريف.     و�لر�صوم  باحللغ  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى 
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�صاعة   2013/7/3 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها 
ch.1.C.14 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�يام على �القل. 
 ق�سم ق�سايا ال�سرة                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/243 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �صده/1- �ل�صر�ط للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�أقام  قد  عبد�لعزيز   �صليمان  حممد  �لتنفيذ/   طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
.باال�صافة  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )5138( درهم �ىل طالب 
�ىل مبلغ 333 درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر           
                 �ىل �ملنفذ �صدها: ��صو�ر �خلليج للمقاوالت ���س.ذ.م.م      مبا 
وذلك  �دن���اه-  بالك�صف  �ملو�صحة  �لتنفيذ�ت  �ق��ام��و�  �لتنفيذ  طالبي  �ن 
اللز�مك ب�صد�د �ملبالغ �ملو�صحة به خالل )15( يوما من تاريخ �لتبليغ 
عدم  ح��ال  يف  بحكم  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتتخذ  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 
ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�صم �لتنفيذ �ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
875 درهم
567 درهم
705 درهم

16352  درهم
11110 درهم 
13471 درهم 

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
نور عبد�لوهاب

�صرهاب علي �صادبور علي
فاروق �صاخ حممد دورجان �صاخ

2013/1298 تنفيذ عمايل
2013/1301 تنفيذ عمايل
2013/1300 تنفيذ عمايل

م
1
2
3

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/466 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �صده/1- كابيتال �صيتي للو�صاطة �لعقارية �س.ذ.م.م مديرها ليونيد 
كر��صنيكوف    جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �حمد علي ح�صن 
�لقر�ر  ومبوجب  �لقا�صم    حممد  �حمد  حممد  �بر�هيم  وميثله:  �ل��زرع��وين 
و�مل�صتاأجرين  �ملوؤجرين  بني  بالف�صل  �خلا�صة  �لق�صائية  �للجنة  من  �ل�صادر 
ببلدية دبي فانك مكلف باالآتي: 1- �صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )189980( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذ� 
�الع��الن.   وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/338 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �صده/1- �ر�س ح�صن كبريي �ح�صني بور  جمهول حمل �القامة مبا 
���س.ذ.م.م وميثله:  �صلو�ن  ب��اد�رة  .ذ.م.م  �س  للعقار�ت  دبي  �لتنفيذ/  �ن طالب 
من  �ل�صادر  �ل��ق��ر�ر  ومبوجب  �لتميمي  �لفا�صلي  حمادي  عبد�المري  ع�صام 
دبي  ببلدية  و�مل�صتاأجرين  �ملوؤجرين  بني  بالف�صل  �خلا�صة  �لق�صائية  �للجنة 
�ىل  دره��م   )211.184( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  �صد�د   -1 ب��االآت��ي:  مكلف  فانك 
ن�صر هذ�  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   15 خ��الل  وذل��ك  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  طالب 
�الع��الن.   وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��صم �ل�صركة: نيو هوريزن للتجارة   )�س.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم 604 ملك مليكة �حمد �لزرعوين- بر دبي- �لر�صاء   �ل�صكل 
بال�صجل  �لقيد  رق��م    650174 �لرخ�صة:  رق��م  حم��دودة.  م�صوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: 1071600 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/5/01 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2013/6/10
عبد�لرحمن  حممد  ملك   7 رقم  مكتب  �لعنو�ن:  و�لتدقيق   للمحا�سبة  �سو�ن 
كافة  معه  م�صطحباً   04 فاك�س/2662793   04  2662790 هاتف:  �خلبي�صي  �لبحر- 

�مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��صم �مل�صفي/�سو�ن للمحا�سبة و�لتدقيق 
�ل���ع���ن���و�ن: م��ك��ت��ب رق���م 7 م��ل��ك حم��م��د ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل��ب��ح��ر- �خلبي�صي 
�لتنمية  د�ئرة  تعلن  هاتف: 2662790 04 فاك�س/2662793 04 مبوجب هذ� 
نيو  لت�صفية  �أع���اله  �مل��ذك��ور  �مل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �القت�صادية 
هوريزن للتجارة )�ــس.ذ.م.م( وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2013/05/01 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/6/10 وعلى 
من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�الأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1176  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليهم/ 1- �صركة قطع �لغيار �لعاملية- ذ.م.م 2- بر�ت �له رم�صان �بر�هيمي 3- فدر�ل للتجارة 
�لعامة- ���س.ذ.م.م جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / بنك �صادر�ت �ير�ن- فرع �صوق مر�صد  قد �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ ... �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة 
�لدور  �صاحب  �مل�صرفية  �العمال  يف  �ملخت�س  �خلبري  بندب  �ملو�صوع  يف  �لف�صل  وقبل  �حل�صوري  مبثابة 
باجلدول تكون مهمته �الطالع على كافة �ور�ق �لدعوى وم�صتند�تها وما ع�صى �ن يقدمه �ليه �لطرفني 
منها و�النتقال �ىل مقر �لبنك �ملدعي لالطالع على ك�صوف �حل�صاب �خلا�صة باملدعي عليها �الوىل وعلى 
�الور�ق و�مل�صتند�ت �خلا�صة بالتعامل حمل �لدعوى و�لكفاالت �ملرتبطة بها �ن كان وكذلك �ملر��صالت �لتي 
متت فيما بينهما وباقي �الور�ق �لتجارية �خلا�صة بهذ� �لتعامل، وذلك لبيان عدد �لت�صهيالت حمل �ملطالبة 
�ملودعة يف ح�صابات �ملدعى عليها �الوىل ومقد�ر كل منها وتاريخ �يد�عها ، وحددت �مانة خرة قدرها خم�صة 
�ملحكمة جل�صة يوم �خلمي�س  �ملدعى ب�صد�دها. وح��ددت لها   �لف درهم كاتعاب �خلبري و�لزمت  ع�صر 

ch.2.E.21  ملو�فق 2013/7/11. �ل�صاعة 9.30 �صباحا يف �لقاعة�
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/458  جتاري كلي
دبي   / �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للمقاوالت  بليله  بن   -1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
للخر�صانة �جلاهزة �س.ذ.م.م   قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بتاريخ 2013/6/5  �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري وقبل �لف�صل يف 
 - كاالتي:  وتكون مهمته  باجلدول-  �ل��دور  �ملخت�س �صاحب  �حل�صابي  بندب �خلبري  �ملو�صوع: 
�الطالع على ملف �لدعوى و�مل�صتند�ت �ملقدمة فيها وما ع�صى عن يقدمه �خل�صوم. �النتقال 
�ملقر�ت طريف �لدعوى و�الطالع على �ملر��صالت �لورقية و�اللكرونية �ن وجدت وبيان عالقة 
�لو�قع بني طريف �لدعوى وبيان نوع �ملعامالت �لتي ربطت طريف �لدعوى و�صندها وما �ذ� كان 
طريف �لدعوى قد �وفيا بالتز�ماتها من عدمه وحددت �مانة قدرها ع�صرة �الف درهم على ذمة 
�الثنني  ي��وم  جل�صة  �ملحكمة  لها   وح��ددت  ب�صد�دها.  �ملدعي  �لزمت  �خلبري  وم�صروفات  تعاب 

ch.2.E.22  ملو�فق 2013/7/1. �ل�صاعة 9.30 �صباحا يف �لقاعة�
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/186  عقاري  كلي                          
�ىل �خل�صم �ملدخل /1-  تنميات ريال ��صتيت )تنميات �لعقاري( جمهول حمل 
ك��وم��ار وميثله: هبه علي غلوم  �ج��اي  �صوبر�  �مل��دع��ي / فينو  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
�قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بندب خبري  حممد باقر �هلي   قد 
هند�صي متخ�ص�س مع �لز�م �ملدعى عليه بالر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/6/20 �ل�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch.1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
                  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/712   جت  جز - م ت - ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�لعامة ذ.م.م وميثلها جميب رحمن جنافيلي بار�مبيل  مدعي/ �صاماما للمقاوالت 
و�ل�صري�ميك  �لرخام  الأعمال  �لهيف  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�صية:  عثمان 
مطالبة  �لدعوى:  مو�صوع  �المار�ت  �جلن�صية:  �لن�صر  حممد  وميثلها  و�ملوز�ييك 
مالية 35860درهم �ملطلوب �عالنه / �لهيف الأعمال �لرخام و�ل�صري�ميك و�ملوز�ييك 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر   عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�صية:  �لن�صر  حممد  وميثلها 
موعد�   2013/7/10 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحا �مام �لد�ئرة �الوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �صدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة  التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2011/1335 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ عبد�هلل نا�صر علي حممد �لعنو�ن بالن�صر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 
2013/6/10م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�صالح / 
جودة �خلليج �لهند�صية و�صيانة �ل�صيار�ت بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري: 
درهم  �ل��ف  ( خم�صني   50.000( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعى  بالز�م 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% �صنويا عن ��صل �ملبلغ �ملحكوم به من تاريخ �ملطالبة يف 
�لر�صوم  وت�صمينه  به  �ملحكوم  �ملبلغ  يجاوز  ال  ومب��ا  �لتام  �ل�صد�د  حتى   2012/10/10
و�مل�صاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب حماماة ورف�س ماعد� ذلك من طلبات.    
لال�صتئناف  قابال  حكما    2013/6/16 �ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  .�صدر 

خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�صلمك هذ� �مل�صتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1389/ 2011 -جتاري - م ت- �س- اأظ

�مل�صتاأنف : �صركة د�ماك �لعقارية �جلن�صية: �المار�ت   �مل�صتاأنف عليه:فاطمة 
حممد جمعة ح�صن �حلو�صني و�خرون �جلن�صية: �المار�ت مو�صوع �ال�صتئناف 
�جلن�صية:  �حلو�صني  ح�صن  جمعه  �عالنه/حممد  �ملطلوب  �حلكم    �لغاء   :
�المار�ت  �لعنو�ن: بالن�صر مبا �ن �مل�صتاأنف قد ��صتاأنف 2011/1389 جتاري - م 
ت- �س- �أظ   وحدد لنظره جل�صة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/24 لذ� فانت 
مكلف باحل�صور �ل�صاعة 9.30 �صباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��صتئناف 
�بوظبي �لكائنة-مع�صكر �آل نهيان �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وميكنك 
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�صو�ر مل�صتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�صة 

�ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
 يف الدعوىر قم 2013/389 مدين كلي جتاري

يعلن �خلبري يون�س علي �ملال و�ملعني من قبل حمكمة �بوظبي �لتجارية 
�البتد�ئية يف �لدعوى رقم 2013/389 مدين كلي جتاري �ملدعى: بنك 
�حلو�صني  علي  بن  �صالح  علي  �صلطان  عليه:  �ملدعى  �الول-  �خلليج 
و�ملقرر  �خلرة  �جتماع  حل�صور  �ر�صاد  عبد�حلميد  بونيالت  �ل�صيد/ 
عقده يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/24 يف متام �ل�صاعة �ل�صاد�صة م�صاًء 
يف �مارة �بوظبي �صارع �ل�صالم بناء )�دنيك( �ملكتب رقم )501( ب�صفته 
�ل�صخ�صية �و من ينوب عنه بتوكيل ر�صمي. لال�صتف�صار يرجى �الت�صال 

على �لرقم 050-1663444 
اخلبري امل�سريف/ يون�س علي  حممد املال

  اعالن ح�سور اجتماع خربة م�سرفية

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18   
 اعالن بالن�سر

اعالن للح�سور امام حمكمة را�س اخليمة البتدائية
للدعوى رقم : 2013/139 مدين جزئي 

�ىل  �لقانونية  و�ال�صت�صار�ت  للمحاماة  �ل�صحي  مكتب   : �ملدعى  طلب  على  بناء 
�ملدعى عليه: بدر �لدين قا�صم �لعنو�ن: ر��س �خليمة �ل�صارع �لعام 40 بناية خلف 
خلفان مطر �لرميثي- هاتف متحرك:  7027586-050 �نت مكلف باحل�صور �مام 
حمكمة ر��س �خليمة �البتد�ئية �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد يف متام �ل�صاعة 
8.30 يوم �خلمي�س 2013/6/20 وعليك �نه يف حال تخلفك عن �حل�صور يف �مليعاد 

و�لتاريخ �ملحددين فانه �صيف�صل يف �لدعوى يف غيابك.
�لد�ئرة �جلزئية �لثانية حرر بتاريخ 2013/6/11

امني ال�سر
خالد عبداهلل اآل علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18   
 اعالن حكم بالن�سر
2012/367 مدين كلي

��صم �ملدعى عليه /حممد �صيف �صليمان �صالح  جمهول مكان �القامة- 
يرجى �الحاطة بان �ملحكمة ��صدرت بحقك وبتاريخ 2013/5/27 �حلكم �لتايل: 
حكمت �ملحكمة  بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعني مبلغ خم�صة و�صبعون �لف 
ومبلغ  بامل�صاريف  و�لزمته  بهم  �لتي حلقت  و�الدبية  �ملاديه  �ال�صر�ر  درهم عن 
�تعاب حماماة. حكما قابال لال�صتئناف خالل ثالثون يوما  مائة درهم مقابل 
�لطعن على �حلكم  دون  �مليعاد  وبانق�صاء هذ�  للن�صر،  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من 

�مل�صار �ليه فان �ملحكمة �صوف تتخذ �الجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
       رئي�س ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

فقدان جواز �سفرت
نر��س  �مل����دع����و/  ف���ق���د  
�صوريا   - �حل��ك��ي��م   رب��ي��ع 
�جلن�صية  -  جو�ز �صفره 
     )636175( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

050/8228584

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ �حمد �ل�صيد 
�حمد �لدمرد��س عي�س  - 
م�صر �جلن�صية  -  جو�ز 
�صفره رقم )760423(     
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

055/8171209

فقدان جواز �سفرت
حممد  �مل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
�م�صور  ليت  �لكرمي  ريا�س 
بنجالدي�س   - ع�������ل�������ي     
�جلن�صية- جو�ز �صفره رقم 
يجده  م��ن   )166595(
�قرب  �ىل  ت�صليمه  ب��رج��اء 
�ل�صفارة  �و  ���ص��رط��ة  م��رك��ز 

بنجالدي�س م�صكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد عبد�هلل 
حممود حممد ع��ط��وه     - 
م�������ص���ر �جل���ن�������ص���ي���ة- ج�����و�ز 
رقم )1652814(  �صفره 
ت�صليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
�و  �صرطة  م��رك��ز  �ق���رب  �ىل 

�ل�صفارة م�صر م�صكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
علي  �مل��������دع��������و/  ف������ق������د  
حممد ح�صينو   - �صوريا 
�جلن�صية  -  جو�ز �صفره 
     )6904945( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

050/6415524

فقدان جواز �سفرت
كاليم  �مل��دع��و/ حممد  فقد  
�هلل عبد�لعزيز   - بنغالدي�س 
�صفره  -  ج����و�ز  �جل��ن�����ص��ي��ة  
)211301(�صادر  رق����م 
م���ن ب��ن��غ��الدي�����س م���ن يجده 
بتليفون رقم       �الت�صال  عليه 

050/4446495

  فقدان �سهادة ا�سهمت
لطيفه  �ل�������ص���ي���دة/  ت��ع��ل��ن 
�حلمريي  �ح���م���د  حم���م���د 
��صهم  ���ص��ه��ادة  ف���ق���د�ن  ع���ن 
���ص��ادر م��ن �إع��م��ار على من 
على  �الت���������ص����ال  ي���ج���ده���ا 
�لرقم 050/6226175 �و 
�الحتاد  بنك  �ىل  ت�صليمها 

�لوطني.

  فقدان �سهادة ا�سهمت
تعلن  / ن��وف حمد حممد 
�حلمريي  ب����روك  ع���ب���د�هلل 
��صهم  ���ص��ه��ادة  ف���ق���د�ن  ع���ن 
���ص��ادر م��ن �إع��م��ار على من 
على  �الت���������ص����ال  ي���ج���ده���ا 
�لرقم 050/6226175 �و 
�الحتاد  بنك  �ىل  ت�صليمها 

�لوطني.
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�طلع وفد من نادي مليحه �لريا�صي 
�لكتبي  ب��ال��ع��ج��ي��د  م�����ص��ب��ح  ب��رئ��ا���ص��ة 
ع�صو  �ل���ن���ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ير�فقه  �الحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
حم��م��د ���ص��ل��ط��ان �خل���ا����ص���وين �أم���ني 
ل��ل��ن��ادي و�ل��ب��ادي حممد  �ل��ع��ام  �ل�صر 
للنادي  �لتنفيذي  �ل�صكرتري  �ح��م��د 
�لريا�صية  �خل�����دم�����ات  ك���اف���ة  ع���ل���ى 
�ملجمع  يقدمها  �ل��ت��ي  و�للوج�صتية 
�لريا�صي �لتابع لفرع جامعة �ل�صارقة 

يف مدينة كلباء .
�صاحب  مكرمة  بعد  �ل��زي��ارة  وت��اأت��ي 
بن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�ملجل�س  ع�����ص��و  �ل���ق���ا����ص���م���ي  حم���م���د 
مليحة  لنادي  �ل�صارقة  حاكم  �الأعلى 

ريا�صي  جم��م��ع  ب��اإن�����ص��اء  �ل��ري��ا���ص��ي 
�أوملبياً  م�صبحاً  ي�صم  متكامل  �أومل��ب��ي 
و�صالة  ح���ار�ت(  ثمانية  م���ر�ً   50(
�أل����ع����اب م���ت���ع���ددة �الأغ����ر������س ون���ادي���اً 
�صحياً و�لتي هدف وفد �لنادي منها 
من �الطالع على �ل�صاالت و�ملجمعات 

العد�د  �مل��ن��ف��ذة  �مل�صابهة  �ل��ري��ا���ص��ي��ة 
ت�صور عن �ملجمع �لريا�صي �حلديث 

لنادي مليحه .
�إطالع  على  �جلامعة  �إد�رة  وحر�صت 
ع���ل���ى خمتلف  ن�������ادي م��ل��ي��ح��ه  وف�����د 
وروؤ�ها  �ملتاحة  �لريا�صية  �لتجهيز�ت 

يف �أهم مقومات �خلدمات و�ل�صاالت 
و�مل����رددون  �ل�صباب  يحتاجها  �ل��ت��ي 
ع��ل��ى �مل��ج��م��ع �ل��ري��ا���ص��ي ع����الوة على 
لتلك  �الم����ث����ل  �ال����ص���ت���خ���د�م  �آل����ي����ات 

�ل�صاالت .
�لكتبي  ب��ال��ع��ج��ي��د  م�����ص��ب��ح  و�أ������ص�����اد 
مليحه  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�ل�صمو  �ل��ري��ا���ص��ي مب��ك��رم��ة ���ص��اح��ب 
حاكم �ل�صارقة باإن�صاء جممع ريا�صي 
�هتمام  م��دى  تظهر  للنادي  متكامل 
�صموه بالريا�صة وهو �الهتمام �لذي 
�أ�ص�س  على  �ل�صباب  تن�صئة  يف  ي�صهم 
�لوطن  على  بالنفع  يعود  ما  �صليمة 

و�ملو�طن.
ولفت �إىل �أن �لزيارة �أتاحت �الطالع 

ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �الم��ك��ان��ات �مل��ت��اح��ة يف 
وقال  �مل�صابهة  �لريا�صية  �ملجمعات 
�إع�������د�د روؤي������ة نوعية  ح��ر���ص��ن��ا ع��ل��ى 
�ل��ري��ا���ص��ي �جلديد  �مل��ج��م��ع  مل��ن�����ص��اأت 
منا�صبا  ل��ي��ك��ون  وت��اأه��ي��ل��ه  ب���ال���ن���ادي 
مل��م��ار���ص��ة �ل��ري��ا���ص��ة و�ال���ص��ت��ف��ادة من 
�مل�صاركة  وب��ال��ت��ايل  �ملن�صاأة  �ل�����ص��االت 
�ملجمع  �إن�صاء  يف  �ملنفذة  �جلهات  مع 
�لفنية  �ملو��صفات  باأحدث  �لريا�صي 
�ملطلوبة  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  و�ال����ص���ر�ط���ات 
�ل�صروح  من  منوذجا  �ملجمع  ليكون 
�ل��ري��ا���ص��ي��ة �ل���ت���ي ت���زخ���ر ب��ه��ا �إم�����ارة 
�ل�صارقة  �صمو حاكم  �ل�صارقة مبكارم 
�ملوؤهلة  �مل��و�ق��ع  توفري  على  وحر�صه 

ملمار�صة �صتى �لريا�صيات .

•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:

�أكد رئي�س جلنة �ملنتخبات باالحتاد �لبحريني 
�ملنتخب  ج��اه��زي��ة  ع��ن  جمعة  ط���ارق  لل�صباحة 
لل�صاالت  �الآ�صيوية  �الألعاب  دورة  يف  للم�صاركة 
�أن�صون  م��دي��ن��ة  �صت�صت�صيفها  و�ل��ت��ي  �مل��غ��ل��ق��ة 
�لكورية �جلنوبية خالل �لفرة من 29 يونيه 

�ىل 6 يوليو 2013 .
ويعتزم �الحتاد �مل�صاركة بال�صباح فرحان �صالح 
 50 مل�صافة  �حل���رة  �ل�صباحة  م�صابقة  يف  ف��رج 
و100 و200 مر، و�ل�صباحة �صمرية �لبيطار 
بنف�س �مل�صابقة لفئة 50 و100 مر باالإ�صافة 
 50 مل�صافة  �صدر  �ل�صباحة  يف  م�صاركتها  �إىل 

مر.
ب��اأن �لالعبان قد رفعا من وترية  وق��ال جمعة 
�لتح�صري�ت ��صتعد�د� للم�صاركة �لقارية، حيث 

يتدرب �ل�صباح فرحان �صالح فرج ب�صكل يومي 
�لريا�صية  عي�صى  مبدينة  �ل��دويل  �مل�صبح  على 
�أح��م��د، فيما  �مل��دي��ر �لفني خالد  �إ���ص��ر�ف  حت��ت 
ت��خ��و���س ���ص��م��رية �ل��ب��ي��ط��ار ����ص��ت��ع��د�د�ت��ه��ا يف 
�إق��ام��ت��ه��ا، ب�صكل جاد  م��دي��ن��ة دب���ي ح��ي��ث م��ق��ر 
�جلاهزية  م��ر�ح��ل  �ع��ل��ى  �إىل  للو�صول  وق���وي 
�لفنية و�لبدنية. و�كد جمعة �ن �جلهاز �لفني 
للمنتخب هو من �ختار فرج و�لبيطار للم�صاركة 
ب��ن��اء على تقييمه  �ل����دورة �الآ���ص��ي��وي��ة وذل���ك  يف 
م�صري�ً  �لبدنية،  و�إمكانياتهم  �لفني  مل�صتو�هم 
باأن �الأول يعتر من �ل�صباحني �لو�عدين وقد 
�لتي  �خلليجية  �لبطولة  يف  الف��ت  ب�صكل  ظهر 
�أقيمت بدولة �لكويت خالل �صهر �إبريل �ملا�صي 
عندما حقق ميد�ليتني ذهبيتني وف�صية �أخرى 
يف �ل�صباحة �حلرة للفئة �لعمرية من 15- 17 
عاماً، كما �صارك �لالعب يف عدد من �لبطوالت 

�خلليجية و�لعربية �الأخ��رى وميتلك خرة ال 
باأ�س بها على �صعيد �مل�صاركات �خلارجية.

�ل��ب��ط��ول��ة �صت�صكل  ب����اأن ه���ذه  و�أ����ص���اف ج��م��ع��ة 
�ملزيد من  حمطة جيدة لالعب فرج الكت�صاب 
�خلرة ��صتعد�د� لال�صتحقاقات �ملقبلة، �أبرزها 
 5 من  ب���االأردن  �صتقام  �لتي  �لعربية  �لبطولة 
�لتي  �ل��ع��امل  وب��ط��ول��ة  �ل��ق��ادم،  يوليو   9 لغاية 
 26 م��ن  �الإ���ص��ب��ان��ي��ة  بر�صلونة  مبدينة  �صتقام 
يوليو لغاية 3 �أغ�صط�س، باالإ�صافة �إىل بطولة 
�خلليج �لتي �صتقام ب�صلطنة عمان خالل �صهر 
فيها  يح�صد  �أن  يتوقع  و�ل��ت��ي  �ل��ق��ادم  �أك��ت��وب��ر 

�لالعب حو�يل 3 ميد�ليات ذهبية.
�لبيطار  ���ص��م��رية  �ل�����ص��ب��اح��ة  ب��خ�����ص��و���س  و�م����ا 
�أبرز  فقد �و�صح جمعة باأنها تعتر و�حدة من 
�ل�����ص��ب��اح��ات يف �ل��ب��ح��ري��ن م��ن��ذ �ل��ع��ام 2007 
�خلارجية  وم�صاركاتها  �لكبرية  نظر�ً خلرتها 

�مل���ت���ع���ددة، م�����ص��ري�ً ب����اأن �الأخ������رية ت��وق��ف��ت عن 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �لدر��صة  ب�صبب  �مل�صاركة 
جد�رتها  و�أثبتت  بقوة  عادت  لكنها  �الأمريكية، 
�ملفتوحة  ق��ط��ر  ب��ط��ول��ة  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  �أث���ن���اء 
لالأندية و�ملد�ر�س و�لتي �حرزت خاللها خم�س 
وف�صيتني  ذه��ب��ي��ت��ني  بينها  م��ل��ون��ة  م��ي��د�ل��ي��ات 

وبرونزية و�حدة.
و�أك������د ج��م��ع��ة ب�����اأن �الحت������اد ي���ع���ول ع��ل��ى فرج 
و�ل���ب���ي���ط���ار ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج و�رق������ا ج���ي���دة يف 
�لوقت  �لنظر يف نف�س  �الآ�صيوية، الفتاً  �ل��دورة 
�ملنتخبات  ل��ب��اق��ي  �ل��ف��ن��ي  �مل�����ص��ت��وى  �رت��ف��اع  �إىل 
تعتر  �لتي  وكوريا  �ليابان  و�أب��رزه��ا  �الآ�صيوية 
من �أقوى �ملنتخبات على م�صتوى �لعامل ولي�س 
يف  �مله  ع��ن  معرباً  فح�صب،  �الآ�صيوية  �ل��ق��ارة 
يف  ت�صهم  جيدة  تاأهيلية  و�أرق���ام  نتائج  حتقيق 

تطور م�صتوى �ملنتخب.

��صاد �حتاد �جلو جيت�صو ببطولة نادي �صباط 
�لقو�ت �مل�صلحة �لريا�صية �ملفتوحة يف دورتها 
�ل�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت  �صتقام  و�ل��ت��ي   17
من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل�����وزر�ء وزي����ر ����ص���وؤون �ل��رئ��ا���ص��ة حت��ت �صعار  
10 حتى  م��ن  �ل��ف��رة  خ��الل  �لبيت متوحد 
31 يوليو �ملقبل. وتقدم عبد�ملنعم �لها�صمي 
رئي�س �حتاد �جلو جيت�صو با�صم كل �ملنت�صبني 
�إىل  و�ل��ع��رف��ان  �ل�صكر  �آي���ات  باأ�صمى  ل��الحت��اد 

�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�صيخ  �صمو  �أول  �لفريق 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
ودعمه  �صموه  �آي���ادي  مثمنا  �مل�صلحة  للقو�ت 
عام  ب�صكل  و�ل��ري��ا���ص��ي��ني  ل��ل��ري��ا���ص��ة  �ل���د�ئ���م 
�ملنتمني  ول��ك��ل  خا�صة  جيت�صو  �جل��و  وللعبة 
�إليها من العبني و�إد�ريني وفنيني. كما �أعرب 
�ل�صيخ  �صمو  �إىل  وت��ق��دي��ره  ���ص��ك��ره  ب��ال��غ  ع��ن 
من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�صموه  لرعاية  �لرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 

ومنها  �مل��ح��اف��ل  �صتى  ل��ل��ري��ا���ص��ة يف  �ل��د�ئ��م��ة 
�أوملبياد �ل�صباط �لرم�صاين �لذي بات فعالية 
رئي�صية ود�ئمة يف �أجندة �لريا�صة �الإمار�تية 
�للعبات  خم��ت��ل��ف  تنتظرها  ب��د�ي��ة  ب���ات  ك��م��ا 
حافل  جديد  ملو�صم  �النطالقة  نقطة  لتكون 
م��ن��ذ عدة  �ن���ه  �لها�صمي  وق���ال  ب��ال��ت��ح��دي��ات. 
�أ�صابيع �أ�صدل �ل�صتار على مو�صم �جلو جيت�صو 
و�لبطوالت  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  �ل����ذي ج���اء ح��اف��ال 
وتاأتي  �لعاملية  �أو  �الإقليمية  �أو  �ملحلية  �صو�ء 

دورة نادي �صباط �لقو�ت �مل�صلحة �لرم�صانية 
�إىل  م��ن��ه��ا  ننطلق  م��ث��ال��ي��ة  حم��ط��ة  بو�صفها 
�ملو�صم �جلديد ونطمئن على العبينا ونوفر 
لهم فر�س �حتكاك مثالية. و��صاف �ن �حتاد 
�صريكا  يكون  �أن  على  حري�س  جيت�صو  �جل��و 
فاعال يف روؤى �لوطن و��صر�تيجية �لتطوير 
�لوطن.  جميل  من  بع�صا  يرد  و�أن  و�لتنمية 
�لرم�صاين  �ل�صباط  �أومل��ب��ي��اد  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
�أه��د�ف��ن��ا وي��ع��ززه��ا م�صيد�  ي�����ص��ب يف ���ص��ال��ح 

�لن�صخ  يف  حتققت  �لتي  �لكبرية  بالنجاحات 
�للجنة  تبذله  �ل��ذي  �لكبري  و�جلهد  �ملا�صية 
�لعليا كل عام برئا�صة �لفريق �لركن متقاعد 
جمل�س  رئي�س  �لكعبي  ���ص��رور  ه��الل  حممد 
�إد�رة نادي �صباط �لقو�ت �مل�صلحة.. وقال �أن 
�لنجاح �لذي حتقق عر تاريخ �لبطولة حتى 
�الآن يوؤكد �حر�فية �لقائمني عليها و�إال ما 
�لبطولة  �أن  وق���ال  �ملرحلة  ه��ذه  �إىل  و�صلو� 
نافذة تطل منها �جلو جيت�صو  �أي�صا  �صتكون 

�أن  �مل��رة  ه��ذه  �جل��دي��د  ولكن  على �جلماهري 
وهي  �ل�صباط  �أومل��ب��ي��اد  يف  �صت�صارك  �للعبة 
�ملو�صم  جيت�صو  �جل���و  دوري  �إط����الق  تنتظر 
مب�صاركة  تنظيمه  �مل��ق��رر  م��ن  و�ل���ذي  �ملقبل 
�للعبة  م�����ص��رية  �إىل  �ن�����ص��م��ت  �ل��ت��ي  �الأن���دي���ة 
�أندية  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �أب��وظ��ب��ي  م��ن  ومعظمها 
�الإمار�ت و�لو�صل و�الأهلي و�لفجرية م�صري� 
�إىل �أن �الحتاد �صيحدد موعد �لدوري �جلديد 

يف �صهر �أغ�صط�س �ملقبل.

احتاد اجلو جيت�ضو: اأوملبياد ال�ضباط الرم�ضاين نقطة النطاق للمو�ضم اجلديد لاحتاد

مت ر�صمياً تعيني جنم �لكرة �الإم��ار�ت��ي عمر 
�لعامل  ك��اأ���س  لبطولة  �صفري�ً  �لرحمن  عبد 
2013، �لتي تقام  17 �صنة �الإم��ار�ت  حتت 
– 8نوفمر  �أكتوبر   17 �لفرة بني  خالل 
�لبطولة حممد  �لعام. وقال مدير  من هذ� 
�ملحلية  �ملنظمة  �للجنة  �أن  بدوة  بن  عبد�هلل 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ق����ررت ت��ع��ي��ني �ل��ن��ج��م �الم���ار�ت���ي 
�مل��ن��ت��خ��ب �المار�تي  �ل��و���ص��ط يف  الع���ب خ��ط 
�الول باال�صافة �ىل �نه العب �خلط �لو�صط 
يف نادي �لعني لكرة �لقدم �صفري� للبطولة ملا 
�حلدث  تعزيز  �صاأنها  من  قيمة  �إ�صافة  فيه 
ع��ل��ى �مل�����ص��ت��وي��ني �الق��ل��ي��م��ي و�ل������دويل على 
�لنجم  ب��اأن  �لتامة  ثقته  على  موؤكد�ً  �ل�صو�ء 
وتعزيز  لدعم  يلزم  ما  بكل  يتمتع  �المار�تي 

هذه �لبطولة على �ل�صعيد �لعاملي .
و�أ����ص���اف ب��ن ب����دوة �ن ب��ط��ول��ة ك��اأ���س �لعامل 
�ملهد  �صنة كانت دوم��اً   17 �لقدم حتت  لكرة 

كرة  �أ�صاطري  من  �لعديد  منه  �نطلق  �ل��ذي 
�لقدم �ليوم �أمثال رونالدينيو وغريه �لذين 
�لنا�صئني  فئة  يف  �لكروية  م�صريتهم  ب���د�أو� 
م�صري� �ىل �ن عمر عبد �لرحمن ذو �لو�حد 
يف  ه��ام��اً  دور�ً  يلعب  �صوف  ع��ام��اً  و�لع�صرين 
�صيرك  �ل���ذي  �حل���دث  ه���ذ�  م��ك��ان��ة  تر�صيخ 
�أ�صد�ء تتجاوز �مل�صتديرة �خل�صر�ء يف دولتنا 
�لرحمن  عبد  وي�صتعد   . �الم���ار�ت  �حلبيبة 
�أن��ح��اء منطقة  �مل�صجعني يف خمتلف  الإل��ه��ام 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي ونقل معارفه 
�ل�صاعدين  �ل��ن��ج��وم  �إىل  �ل��غ��ن��ي��ة  وخ���ر�ت���ه 
ب�صمته  ت��رك  �أن  بعد  وخا�صة  �الإم����ار�ت،  يف 
�الأومل��ب��ي��ة يف لندن  �الأل��ع��اب  �مل��م��ي��زة يف دورة 
�ملتميز  �أد�وؤه  ل��ه  ح��ق��ق  ح��ي��ث   ،2012 ع���ام 
�عر�فاً و��صع �لنطاق يف �أوىل م�صاركات دولة 
 23 فئة حتت  �ملتحدة يف  �لعربية  �الإم���ار�ت 

�صنة على �الإطالق. 

م��ن جانبه عن  �ل��رح��م��ن  عبد  و�أع����رب عمر 
�صعادته بتعيينه �صفري�ً لبطولة كاأ�س �لعامل 
ل���ك���رة �ل���ق���دم حت���ت 17 ���ص��ن��ة م�����ص��ري� �ىل 
�أك����ر ح���دث كروي  �ن جم���رد م�����ص��ارك��ت��ه يف 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  ت�صت�صيفه 
يف تاريخها هو �متياز حقيقي. و�أ�صاف عبد 
ب��ال��ل��ع��ب لدولة  �ل��رح��م��ن �ن �حل���ظ ح��ال��ف��ه 
 ،2008 �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة منذ عام 
�الألعاب  دورة  يف  ل��ل��دول��ة  �أي�����ص��اً  وبتمثيله 
فاإنني  ل��ذ�   ،2012 ع��ام  ل��ن��دن  �الأومل��ب��ي��ة يف 
يف  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لكبري  �لع�صق  مت��ام��اً  �أدرك 
دولة �الإم��ار�ت. و�أنا �أتطلع للقاء �لكثري من 
�مل�����ص��ج��ع��ني و�ل���الع���ب���ني �ل��ط��م��وح��ني خالل 
خرتي  ن��ق��ل  �أود  ح��ي��ث  �مل��ق��ب��ل��ة،  �الأ����ص���ه���ر 
�لقادم  �جليل  �إىل  للعبة  وع�صقي  �لب�صيطة 

من جنوم كرة �لقدم بقدر ما �أ�صتطيع.
و�أ�����ص����اف الع����ب خ���ط �ل���و����ص���ط، �ل�����ذي توج 

للعام،  �إم�����ار�ت�����ي  الع����ب  ك��اأف�����ص��ل  م����وؤخ����ر�ً 
و�أف�صل العب من �ختيار �جلمهور للعام: ال 
�الأربع  �ملنتخبات  �لبطولة على  تقت�صر هذه 
بطولة  هي  بل  فح�صب،  �ملتاأهلة  و�لع�صرين 
�صيكون �جلميع،  �لعري�صة. حيث  �جلماهري 
من م�صجعي كرة �لقدم �إىل �لعائالت مرحُب 
فريقهم  وت�صجيع  �مل��ب��اري��ات  حل�����ص��ور  ب��ه��م 
�لوطني. و�إنني مت�صوق لروؤية �مل�صجعني من 
جميع �أنحاء �لعامل ميالأون �ملالعب يف دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �أكتوبر ونوفمر 
�لتنازيل النطالق  �لعد  ب��دء  وم��ع  �ملقبلني.  
�الإمار�ت  دولة  ت�صت�صيفه  كروي  حدث  �أكر 
يف تاريخها بعد �أقل من خم�صة �أ�صهر، تتجه 
يتوقع  �ل��ت��ي  �لبطولة  ت��ذ�ك��ر  نحو  �الأن��ظ��ار 

طرحها للبيع مع نهاية �ل�صهر �جلاري. 
ت�صم �لبطولة ما جمموعه 52 مبار�ة على 
و�أكر  �أه��م  �صتة من  �أ�صابيع يف  م��دى ثالثة 

�لعربية  �الإم�������ار�ت  يف  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  �مل���الع���ب 
�ملتحدة – ��صتاد حممد بن ز�يد يف �أبوظبي، 
و����ص��ت��اد �الإم�����ار�ت يف ر�أ����س �خل��ي��م��ة، و��صتاد 
�ل��ف��ج��رية يف �ل��ف��ج��رية، و����ص��ت��اد �ل�����ص��ارق��ة يف 
�ل�صارقة، و��صتاد ر��صد يف دبي و��صتاد خليفة 

بن ز�يد يف �لعني.
تبد�أ �لبطولة مب�صاركة �لفرق �ل� 24 �ملتاأهلة 
من  منها  ك��ل  تتاألف  جمموعات  �صت  �صمن 
�أربعة فرق، حيث يتاأهل �لفريقان �الأقوى من 
كل جمموعة لدور �ل� 16. كما تتاأهل للدور 
ذ�ته �أف�صل �أربعة فرق حلت يف �ملركز �لثالث 
�لفرق  تتناف�س  حيث  �ل�صت،  �ملجموعات  يف 
�لبطولة،  يف  �لالحقة  �ملر�حل  �صمن  �ل�16 
�لبطولة  �خلا�صرة  �لفرق  فيها  تغادر  و�لتي 
�أغ�صط�س،   26 يوم  �لر�صمية  �لقرعة  وتقام 
يف  �ملتناف�صة  و�ل��ف��رق  �مل��ج��م��وع��ات  لتحديد 

�للقاء�ت �الأوىل.

•• راأ�ص اخليمة - الفجر :

�صعد فريقا قيادة قو�ت �الأمن �خلا�صة وفريق �صوؤون �جلن�صية 
وزير  ك��اأ���س  لبطولة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  �ىل  و�ل��ن��اف��ذ  و�الق��ام��ة 
�لد�خلية لكرة �لقدم لل�صاالت يف ن�صختها �ل�صاد�صة ع�صر �لتي 
برعاية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ب����وز�رة  �ل��ري��ا���ص��ي  �ل�صرطة  �حت���اد  ينظمها 
�لفريق �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية وت�صت�صيفها �لقيادة �لعامة ل�صرطة ر��س 
�لعامة  و�الإد�ر�ت  �لقياد�ت  متثل  ف��رق   10 مب�صاركة   �خليمة 

بالوز�رة. وجاء تاأهل فريق قو�ت �الأمن �خلا�صة خلو�س �ملبار�ة 
�ملدين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  فريق  على  ف��وزه  بعد  �لنهائية 
بنتيجة 3 �أهد�ف مقابل هدف يف �ملبار�ة �لتي جرت �أول �أم�س 
�صهدها  و  �خليمة  بر�أ�س  �ل�صرطة  �صباط  ن��ادي  ب�صالة  �الأح��د 

�لعميد عبد�مللك جاين مدير �حتاد �ل�صرطة �لريا�صي.
بد�ية  منذ  و�الإث���ارة  و�لندية  باحلما�س  مليئة  �مل��ب��ار�ة  وج��اءت 
�خلا�صة  �الأم���ن  ق���و�ت  ف��ري��ق  الع��ب��و  �صيطر  حيث  �نطالقتها 
�لبطويل  �لالعبني  �أد�ء  بف�صل  ومتكنو�  �مل��ب��ار�ة  جم��رى  على 
ومهار�تهم �لعالية من �نهاء بال�صوط �الأول ل�صاحلهم بنتيجة 

�لدفاع  ف��ري��ق  دخ��ل  �ل��ث��اين  �ل�صوط  ه��دف ويف  ه��دف��ني مقابل 
�ملدين مهاجما بكل قوته رغبة يف تعديل �لنتيجة لكن حار�س 
مرمى فريق قو�ت �الأم��ن �خلا�صة جنح يف �ف�صال �لعديد من 
�أه��د�ف موؤكدة فح�صل بذلك على  �لهجمات ومنع �صباكه من 
لقب �أف�صل العب يف �ملبار�ة وقبل نهاية �ملبار�ة بدقائق قليلة قاد 
�أ�صفرت عن �لهدف �لثالث  العبو قو�ت �الأمن �خلا�صة هجمة 
عن طريق �لالعب ر��صد حممد �لنقبي وبينما �صجل �لهدفني 
�الخرين ح�صن يو�صف وخالد عبد�هلل بينما �صجل هدف �لدفاع 
�لثانية متكن  �مل��ب��ار�ة  . ويف  �أحمد علي مع�صد  �لوحيد  �مل��دين 

ف��وز م�صتحق  م��ن حتقيق  و�مل��ن��اف��ذ  و�الق��ام��ة  ف��ري��ق �جلن�صية 
 3 –  5 بنتيجة  �ل�صارقة  ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  فريق  على 
طريق  عن  وحيد  بهدف  ل�صاحله  �الأول  �ل�صوط  �أنهى  �أن  بعد 
�رتفعت  �لثاين  �ل�صوط  . ويف  العبه خليفة �صامل مقابل ال�صئ 
حر�رة �ملبار�ة ومتكن فريق �صرطة �ل�صارقة من ت�صجيل هدف 
��صماعيل  العبه  طريق  عن  �لثاين  �ل�صوط  بد�ية  مع  �لتعادل 
من  �جلن�صية  فريق  جن��ح  معاك�س  كبري  �صغط  ونتيجة  خلف 
ت�صجيل هدفني عن طريق من�صور �صلطان وعبد�هلل ر��صد ويف 
�لدقائق �خلم�س �الأخرية من �ملبار�ة متكن العبو فريق �صرطة 

�ل�صارقة �ن يحققو� �لتعادل عر هدفني عن طريق �أحمد �صيف 
و�أحمد جا�صم ولينتهي �ل�صوط �لثاين بتعادل �لفريقني بثالثة 
�أهد�ف لتح�صم نتيجة �ملبار�ة بلعب �صوطني ��صافيني ��صتطاع 
عن  ل�صاحلة  �لنتيجة  يح�صم  �ن  �جلن�صية  ف��ري��ق  خاللهما 
�ل�صوطني  �صجل هدفني يف  �لذي  �بر�هيم  بدر  �لالعب  طريق 
�ال�صافيني لتنتهي �ملبار�ة بنتيجة 5- 3 . يف حني يتقابل غد 
و�الق��ام��ة يف  فريق �جلن�صية  م��ع  �خلا�صة  �الأم���ن  ق��و�ت  فريق 
�لقيادة  و  �ل�صارقة  �صرطة  فريقا  �ليوم  يلعب  �لبطولة  مبار�ة 

�لعامة للدفاع �ملدين مبار�ة لتحديد �ملركز �لثالث.

تعيني اأف�ضل لعب اإماراتي لهذا العام �ضفريًا لبطولة كاأ�س العامل حتت 17 �ضنة 

بطولة وزير �لد�خلية لكرة �لقدم لل�ساالت تختتم بر�أ�س �خليمة غدً�

القوات اخلا�ضة يف مواجهة �ضوؤون اجلن�ضية مبلعب ال�ضباط على كاأ�س البطولة 

�لريا�صي على مو��صلة  �ل�صارقة  نادي  �إد�رة  �أكد جمل�س 
دع��م��ه وت��اأه��ل��ي��ه ل��ف��ري��ق �ل��ت��اي��ك��و�ن��دو ل��ي��و����ص��ل م�صو�ره 
�مل�صرف له  �لتمثيل  �لعام بعد  �لذي حققه طيلة  �لناجح 
حمليا ودوليا من خالل م�صاركاته �ملختلفة و�لتطلع �إىل 
كافة �ال�صتحقاقات �ملقبلة و�لتي من �ملتوقع �أن يوؤدي فيه 
العبو �لفريق عرو�صا جيدة توؤهلهم للمناف�صة وبجد�رة 
عي�صى  �صم  �ل��ذي  �لتن�صيقي  �الجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�ل�صارقة وحممد حمد�ن  لنادي  �لعام  �ل�صر  �أم��ني  هالل 
م�صرف  �ل�����ص��ارق��ة  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  ع�صو  ج��ر���س  ب��ن 
�الألعاب �لفردية ورئي�س �للجنة �لثقافية وعبد�هلل حامت 
م���درب ف��ري��ق �ل��ت��اي��ك��ون��دو� ب��ال��ن��ادي و�مل��ن��ت��خ��ب �لوطني 
�ملمثل من العبي �لنادي . ونقل هالل و�بن جر�س حتيات 
�لريا�صي  �ل�صارقة  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  و�أع�����ص��اء  رئي�س 
�إد�ري وفني على  �لتايكوندو� من العبني وجهاز  لفريق 
ما حققوه من �إجناز�ت يف م�صاركاتهم �ملختلفة و�لتي كان 
�الهتمام  على  �لنادي  حر�س  موؤكدين  �ملغرب  يف  �آخرها 
بالفريق وتاأهيله للم�صاركات و�ملناف�صات �ملقبلة . و�أعربا 
حتقيق  مو��صلة  على  �الد�رة  جمل�س  رئي�س  حر�س  عن 
�لريا�صات ال�صيما يف وجود  للنادي يف خمتلف  �إجن��از�ت 
�لريا�صية  �الألعاب  خمتلف  يف  �ملتميز  �ل�صباب  من  نخبة 
�ل�صورة  يعك�س  مما  �ل�صارقة  بنادي  و�جلماعية  �لفردية 

�مل�صرفة للنادي يف خمتلف �لريا�صات وقدرة �لنادي على 
عالوة  �لريا�صات  خمتلف  يف  �لتتويج  ملن�صات  �لو�صول 
�لدولية. وجرى  �ملحافل  يف  عالياً  �لدولة  ��صم  رفع  على 
خالل �الجتماع بحث خمتلف �لتح�صري�ت و�ال�صتعد�د�ت 
ال�صت�صافة �لنادي ملع�صكر �لتايكوندو� يف �لفرة من 20 
�مل��ق��ب��ل ملنتخبات  ي��ول��ي��و  �ل��ر�ب��ع م��ن �صهر  ي��ون��ي��و وح��ت��ى 
ماركو�س  �الأمل���اين  و�خل��ب��ري  و�الردن  والت��و�ن��ي��ا  ��صتونيا 
باإ�صر�ف  للمنتخب  �ملمثل  �لنادي  بخالف م�صاركة فريق 
�مل��درب عبد�هلل حامت على  و�أثنى   . �مل��درب عبد�هلل حامت 
جر�س  بن  حممدحمد�ن  و�هتمام  �الإد�رة  جمل�س  جهود 
�لفريق  م��ع  �ل��د�ئ��م  للتو��صل  و�صعيه  �لريا�صات  بكافة 
وتلم�س خمتلف �حتياجاته ملو��صلة جناحه خالل �لفرة 
�ملقبلة و�أ�صار �إىل �أن ح�صول �لفريق على �ملركز �الأول على 
بالنادي  �حل��ايل  �ملع�صكر  من  �ال�صتفادة  بخالف  �لدولة 
�لالعبني  تاأهيل  على  ي�صاعد  �ملنتخبات  تلك  وج���ود  يف 
�ملنتخبات  ل��ت��ل��ك  �ل��ك��ب��رية  �خل�����ر�ت  م���ن  و�ال����ص���ت���ف���ادة 
وقال   . �ملقبلة  للم�صاركات  �ل��ف��ري��ق  ج��اه��زي��ة  مم��اي��رف��ع 
�ل�صارقة  بنادي  �لد�خلي  �ملع�صكر  �النتهاء من  بعد  حامت 
�صي�صارك �لالعبون يف مع�صكر �أخر باأملانيا بجانب مع�صكر 
يف كوريا وذلك يف �إطار �ال�صتعد�د لبطولة �لعامل لل�صباب 

و�لنا�صئني و�صوال �إىل �أوملبياد 2016م .

نادي �ل�سارقة يبحث �ال�ستعد�د�ت �جلارية لتاأهيل فريق �لتايكو�ندو لال�ستحقاقات �ملقبلة 

ويناق�س ترتيبات ا�ضت�ضافة منتخبات اأ�ضتونيا ولتوانيا 
والأردن يف املعك�ضر الداخلي بالنادي

�طلع على خمتلف �خلدمات �لريا�سية �ملتاحة بهدف �ال�ستفادة منها يف �إن�ساء �ملجمع �جلديد للنادي 

وفد من نادي مليحه الريا�ضي يزور املجمع الريا�ضي لفرع جامعة ال�ضارقة يف خورفكان

فرج و�لبيطار ميثالن �ململكة

منتخب ال�ضباحة يرفع حت�ضرياته ا�ضتعدادًا للدورة الآ�ضيوية لل�ضالت املغلقة
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•• ر�صالة تركيا-وليد اجلابري:

�أخري� لزورق  �بت�صمت مياه بحر )مرمرة( �لركي 
�صيف  ع��ارف  �لعاملي  �لثنائي  بقيادة   3 �لفيكتوري 
�ل��زف��ني وحم��م��د �صيف �مل���ري وه��ادت��ه��م��ا �ل��ف��وز يف 
�لكري  تركيا  جل��ائ��زة  �ل��ث��اين  �لرئي�صي  �ل�صباق 
�لثانية  �جل��ول��ة  �الأوىل  �لفئة  �ل�صريعة  ل��ل��زو�رق 
من بطولة �لعامل للزو�رق �ل�صريعة 2013 �لتي 
�الأول يف  �أم�����س  ي��وم  �أح��د�ث��ه��ا  على  �ل�صتار  �أ���ص��دل 
�صاحية بيديك بالق�صم �الآ�صيوي ملدينة ��صطنبول 
3 �جناز�  �لركية. و�صجل قائد� زورق �لفيكتوري 
جديد� ي�صاف �إىل �صجالت موؤ�ص�صة �لفيكتوري تيم 
�لعمالقة و�لز�خرة باالجناز�ت على �ملياه �لركية 
و�لتي �صهدت عودة �لبطولة بعد 13 �صنة �نقطاع 
�أبطالنا ذكريات �ملا�صي حيث تاألق من قبل  ليعيد 
ر�ندي  و�الأم��ري��ك��ي  باحلبالة  نا�صر  علي  �لثنائي 
�صيزم عام 1999 منتزعني �لفوز �الأول لالإمار�ت 
على مقربة من مياه بحر )مرمرة( وبني جنبات 
�لعاملي  �لبو�صفور ثم كان �المتياز للثنائي  م�صيق 
علي نا�صر باحلبالة وخلفان حارب عام 1999 يف 
�لبحار  �أم��ر�ء  )مالحم(  تنتقل  �إن  قبل  ��صطنبول 
�لثنائي  ع��ر  �ل�صاحرة  )م��ارم��اري�����س(  مدينة  �إىل 
حممد �ملري و�صعيد �لطاير. و��صتع�صت مياه بحر 
)مرمرة( يف �ل�صباق �الأول على �أبطال �لعامل جنوم 
تعر�س  و�ل���ذي   3 �لفيكتوري  زورق  يف  �الإم�����ار�ت 
ملو�قف �صعبة منها رفع �لعلم �الأحمر بعدما �نحرف 
�لزورق عن م�صاره وكاد �إن يتعر�س لالنقالب لو ال 
�إعادة ��صطفاف �ل��زو�رق من  �لعناية �الإلهية ليتم 
جديد وتعود �الإثارة لكن يبدو �إن �لفريق مل يكن يف 
يومه حيث تعر�س النحر�ف �أخر ويف نف�س �ملنطقة 
تقريبا حدث على �ثر ذلك تعطل جزئي يف �حدي 
بالتايل  �لفريق  ويفقد  �ل��زورق  ليتوقف  �ملحركات 
نقاط مهمة يف هذ� �ل�صباق جعلت �ل�صد�رة تذهب 
�ملناف�س بقوة )هاب  �ل��زورق �ال�صر�يل  �إىل  موؤقتا 
ويالتون  ورو����س  نيكول�صني  د�ري���ن  بقيادة  تيم7( 
�أم��ر�ء �لبحار �إىل  بعد فوزه باملركز �الأول وتر�جع 
�مل��رك��ز �ل��ث��اين. وو���ص��ع��ت ه���ذه �ل��ت��ط��ور�ت �لكثري 
�لثاين  �ل�صباق �لرئي�صي  �أبطالنا خالل  على كاهل 
و�لذي دخله �لفريق بهدف �لتعوي�س و�لعودة �إىل 
و�خذ مكان بني  �ل�صد�رة  �ملناف�صة ال�صتعادة  د�ئرة 
�لكبار يف �صباق �لفوز بلقب �لتاج �الأوروبي 2013 
�ملحرك  الإ���ص��الح  �لعمل  وت��رية  ت�صارعت  وبالفعل 
ليظهر  �لتقني  و�لطاقم  �لفني  �لعمل  فريق  م��ن 
�ل�����زورق يف �أف�����ص��ل ���ص��ورة خ���الل �ل�����ص��ب��اق �لثاين 
ويكون يف �ملوعد متاما حمققا �ملركز �الأول بجد�رة 
��صتعادة  �أهمها  �الأ�صياء  �لكثري من  له  و�لذي كفل 
ملدة  �لفريق  فقدها  بعدما  �لعام  �لرتيب  �صد�رة 
نقطة   20 �لفريق  �أ���ص��اف  حيث  فقط  �صاعة   24
ج��دي��دة ع����ززت م��ن م��وق��ف��ه يف ����ص���د�رة �لرتيب 
�لعام وهذ� �لر�صيد يعتر �الفتتاحي يف �جلوالت 
�لعام  �لرتيب  �لثالث يف  �ملركز  ليحتل  �الأوروب��ي��ة 
يف  �آخ��ري  جولة  يف  ت�صتكمل  و�لتي  �لبطولة  لهذه 

�يطاليا �أكتوبر �ملقبل.

)�لبون�س( يحدث �لفارق
�إىل ر���ص��ي��د زورق  ن��ق��ط��ت��ان ج��دي��دت��ان  و�أ���ص��ي��ف��ت 
�لفيكتوري 3 وهي ما يعرف ب�)�لبون�س( �أو �حلو�فز 
وقد  �مل��ح��رك��ات  تغيري  �أو  ��صتبد�ل  بعدم  �خلا�صة 
�أفادت هاتني �لنقطتني �أمر�ء �لبحار كثري� لف�س 
و�لذي  �ملناف�س  �ال���ص��ر�يل  �ل���زورق  مع  �ال�صتباك 
�لفيكتوري  زورق  ليت�صدر  ن��ق��اط   4 على  ح�صل 

بر�صيد 62 نقطة مقابل 60 لفريق )هاب تيم(.

�بوظبي 5 و�حلظ �لعاثر
ويبدو �إن �حلظ �لعاثر مل يقف يف وجه �لفيكتوري 
3 ف��ق��ط خ���الل م��ن��اف�����ص��ات �جل��ول��ة �ل��رك��ي��ة فها 
�أبطال  ه��و بحر م��رم��رة يقف م��ن ج��دي��د يف وج��ه 
�الإم��ار�ت يف زورق �بوظبي 5 بقيادة �لثنائي ر��صد 
ملو�قف  تعر�صا  و�ل��ل��ني  �ملن�صوري  وف��ال��ح  �ل��ط��اي��ر 
عندما  و�ل���ث���اين  �الأول  �ل�����ص��ب��اق��ني  خ���الل  ���ص��ع��ب��ة 
لفات  �أخ��ر  عند  �الأول  �ل�صباق  �ل���زورق يف  �ن��ح��رف 
�ل�صباق ومل ي�صتطع حينها �أبطال �لعبور من نقطة 
ت�صحيح �مل�صار فاألغيت �لنتيجة ثم تعر�س �لزورق 
�لثاين  لل�صباق  �الأوىل  �للفة  يف  مفاجئ  الن��ق��الب 
و�حلمد هلل خرج �لطاقم �صاملا معافى حيث �صكلت 
وفالح  ر����ص��د  لبطلينا  خ��رة  ر�صيد  �مل��و�ق��ف  ه��ذه 
تعينهما يف �مل�صو�ر �لقادم خا�صة و�ن �لفريق يحتاج 
على  و�ملحافظة  �ملناف�صة  �صلب  �إىل  للعودة  �لكثري 
�ملكت�صبات �لكبرية �لتي حققها يف �ل�صنو�ت �ملا�صية 

�صمن �لفرق �لنخبة يف �لبطولة �لعاملية

�لزفني و�لبحث عن �ملجد و�لتاريخ
جنح بطلنا �لعاملي عارف �صيف �لزفني قائد زورق 
تاريخ  يف  �الأول  ف����وزه  حت��ق��ي��ق  يف   3 �ل��ف��ي��ك��ت��وري 
�ل��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى �مل���ي���اه �ل��رك��ي��ة ل��ي�����ص��ي��ف حمطة 
ج��دي��دة يف م�����ص��ريت��ه �ل��ري��ا���ص��ي��ة �ل��ظ��اف��رة و�لتي 
�أف�صل  ث���اين  ي��ك��ون  ب���ان  �أم�����س �الأول  ي���وم  ت��وج��ه��ا 
لالنت�صار�ت  حتقيقا  �لعاملية  �لبطولة  يف  مت�صابق 
يف ���ص��ب��اق��ات �جل���ائ���زة �ل��ك��ري ر�ف��ع��ا ر���ص��ي��ده �إىل 

�ملت�صابق  مع  �ال�صر�ك  بلك  ليف�س  �نت�صار�   35
تر�جع  و�ل����ذي  ب���ورغ غلت�صني  ي��ورغ��ن  �ل��روي��ج��ي 
عزز  بينما  �نت�صار�   34 بر�صيد  �لثالثة  للمرتبة 
بطلنا حممد �صيف �ملري من موقفه باملركز �لر�بع 
يف هذه �لقائمة بر�صيد 26 �نت�صار�. ويف�صل عارف 
�صيف �لزفني عن �لرقم �لقيا�صي 7 �نت�صار�ت فقط 
كرتي�س  �صتيف  �لريطاين  �ملت�صابق  رق��م  ليحطم 
و�لذي يت�صدر �لقائمة بر�صيد 42 �نت�صار� حققها 
من خالل م�صرية طويلة ملا يقرب من ثالثة عقود 
وما يز�ل �صتيف متو�جد� على �ل�صاحة �إىل �الآن من 
خالل �لفريق �لقطري �لغائب عن �مل�صاركات حاليا 
ل�صغر  بالن�صبة  �أ�صطورية  ع��ارف  �جن��از�ت  وتعتر 
 2007 ع��ام  �لعاملية  �ل�صاحة  �إىل  و�ن�صمامه  �صنه 
ح��ي��ث ���ص��ط��ر وم���ن �أول ظ��ه��ور ل��ه �جن�����از�ت الفتة 
�أعو�م  م��ر�ت   5 �لعامل  بطولة  لقب  على  بح�صوله 

2007 و2009 و2010 و2011 و2012.
باالنت�صار  �لغامرة  �صعادته  �لعاملي  بطلنا  و�ب���دى 
�أن  �إىل  م�صري�  �صجله  �إىل  ي�صاف  و�ل���ذي  �جل��دي��د 
موؤ�صر�ت �جلولة �الأخ��رية يف تركيا �أكدت على �صئ 
و�حد هو �رتفاع م�صتوى �ملناف�صة رغم حتفظنا على 
عدد �ل��زو�رق و�لذي ال يتنا�صب �لبتة مع �لبطولة 
�مل�صتقبل  يف  �ملفقود  رونقه  للحدث  يعود  �أن  �أملني 

�لقريب.

�ملري بني مارماري�س ومرمرة
بعد 13 عاما تقريبا من حتقيقه �الجناز على منت 
زورق �لفيكتوري مع زميله �صعيد حميد �لطاير يف 
يف  ج��رت  و�لتي   2000 ع��ام  �لكري  تركيا  جائزة 
�صيف  حممد  �لعاملي  بطلنا  عاد  مارماري�س  مدينة 
ولكن  �لركية  �ملياه  على  �نت�صار�ته  ليجدد  �مل��ري 
هذه �ملرة على مياه بحر مرمرة برفقة زميله عارف 

�صيف �لزفني.
�لذي  �مل��ري  مع  ومرمرة حكايات  مارماري�س  وبني 
ل��ه يف عامل  �أول ظهور  يف  وقتها  �الأول  ف��وزه  حقق 
م�صاركته  و�صلت  حيث  �ل�صريعة  �ل���زو�رق  �صباقات 
�إمار�تي م�صاركة يف  95 �صباقا كاأكر مت�صابق  �إىل 
باملركز  �ل��ف��وز  خاللها  حقق  تاأ�صي�صه  منذ  �حل��دث 

�الأول 26 مرة فيما توج بلقب �لزمن 16 مرة وقد 
 2001 م��ر�ت   3 �ل��ع��امل  �مل��ري لقب بطولة  حقق 
�إطالقا  �ن�س  ل��ن  �مل��ري  وق��ال  و2012.  و2008 
هنا  �حللوة  و�لذكريات  �جلميلة  ب�صباقاتها  تركيا 
خ��ا���ص��ة ب��ح��ر م���رم���رة و�ل�����ذي و�ج����ه ف��ي��ه �لفريق 
كاد  الن��ح��ر�ف  تعر�س  بعد  وقا�صية  �صعبة  ظ��روف��ا 
�أن يوؤدي �إىل �النقالب لو لطف �هلل وخرة زميلي 
عارف يف �لقيادة. ويحفظ �ملري �لكثري من �ملو�قف 
بد�أت  و�ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  م�صريته  ط���و�ل  �ل�صعبة 
تيم  �لفيكتوري  موؤ�ص�صة  م��ع  �لت�صعينيات  �أو�خ����ر 
لها  تعر�س  �لتي  �ملختلفة  �حل���و�دث  �أق�صاها  وك��ان 
و�لدوحة  و�يطاليا  �لرتغال  يف  م�صاركاته  خ��الل 

و�بوظبي عام 2010 و�أخري� �صباق مرمرة.

ــوز  ـــارك ف ـــب ـــات �لــبــحــريــة( ي )�لـــريـــا�ـــس
�لفيكتوري

ه��ن��اأ �صعيد حم��م��د ح���ارب رئ��ي�����س �حت���اد �الإم����ار�ت 
للريا�صات �لبحرية نائب رئي�س نادي دبي �لدويل 
على  تيم  �لفيكتوري  موؤ�ص�صة  �لبحرية  للريا�صات 
�النت�صار �لكبري �لذي حققه زورق �لفيكتوري تيم 
تركيا  جائزة  من  �لثاين  �ل�صباق  يف  �أم�س  من  �أول 
و�لذي  �الأوىل  �لفئة  �ل�صريعة  ل��ل��زو�رق  �ل��ك��ري 
�أع��اد الأم��ر�ء �لبحار �أجمادهم يف مدن تركيا �لتي 
�لدولة  و�أب��ن��اء  الأبطالنا  حقيقية  مالحم  �صهدت 
�لوقت  �لفوز ج��اء يف  �إن  �لتاريخ. وق��ال  على م��د�ر 
زورق  بها  م��ر  در�ماتيكية  ظ��روف  وعقب  �ملنا�صب 
�لفريق خالل �ل�صباق �الأول �لذي �صهد توقفا عقب 
يعتدل  �إن  ق��ب��ل  ل��ل��زورق  ح���ادث  ب�صب  �الن��ط��الق��ة 
لكن  م�����ص��و�ره  لي�صتاأنف  �ل�صحيح  م�صاره  وي��اأخ��ذ 
عارف  �لثنائي  ي�صاعد  مل  �ملحرك  يف  جزئي  عطل 

�لزفني وحممد �ملري الإكمال �مل�صاركة.

و)دبي �لبحري( يهنئ بالفوز �جلديد
حر�س �للو�ء �حمد حممد بن ثاين رئي�س جمل�س 
علي  �لبحرية  للريا�صات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  �إد�رة 
موؤ�ص�صة  �إد�رة  جمل�س  �إىل  �لقلبية  �لتهنئة  تقدمي 
 3 �لفيكتوري  زورق  فوز  مبنا�صبة  تيم  �لفيكتوري 
بقيادة �لثنائي �لعاملي عارف �صيف �لزفني وحممد 
�لثاين من جائزة تركيا  �ل�صباق  �ملري بلقب  �صيف 
�جلولة  �الأوىل  �لفئة  �ل�صريعة  ل��ل��زو�رق  �ل��ك��ري 

�لثانية من بطولة �لعامل 2013.
�لنجاحات  ليعزز  ج��اء  �الأخ���ري  �النت�صار  �إن  وق��ال 
�ل�����ص��اب��ق��ة ل����زورق �ل��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م و���ص��ج��ل تفوقا 
�ل�صنع  �لعمل  �أح�صن طاقم  للموؤ�ص�صة مبا  جديد� 
يف جتاوز كل �الأ�صباب و�لظروف �لتي �نتهت عليها 
�لزورق  تعر�س  بعد  خا�صة  �الأول  �ل�صباق  �أح��د�ث 
لكن  �الأوىل  �لتوقف  حلظة  خا�صة  م��و�ق��ف  لعدة 
يف  �لتعوي�س  �ل���زورق  طاقم  ��صتطاع  هلل  و�حل��م��د 

�ل�صباق �لثاين.

حتت�سن ثالثة جوالت �ملونديال
)تري��صينا( حت�صم �صر�ع )�لتاج �الأوروبي(

�أعلن �اليطايل نيكوال دي �صان جريمانو مروج عام 
�الأوىل-  –�لفئة  �ل�صريعة  للزو�رق  �لعامل  بطولة 
عن �إقامة مناف�صات جائزة �يطاليا �لكري للزو�رق 
�لثانية من بطولة  �الأوىل �جلولة  �لفئة  �ل�صريعة 
�اليطالية  ت��ري����ص��ي��ن��ا  م��دي��ن��ة  يف   2013 �ل��ع��امل 
خالل �لفرة من 18-20 �أكتوبر �ملقبل.  وت�صلم 
�لعاملية من  �لبطولة  �ملدينة �اليطالية علم  عمدة 
مر��صم  خ��الل  وذل���ك  ��صطنبول  مدينة  م�صئويل 
�الأول  �أم�س  �لثاين  �لرئي�صي  �ل�صباق  �أبطال  تتويج 
�إجن��اح �حلدث  �اليطايل على  �مل�صوؤول  تعهد  حيث 
ومن  ك��ب��ري.  ري��ا���ص��ي  كمهرجان  و�إظ���ه���اره  �لكبري 
يف  �حلا�صمة  �ملحطة  تري��صينا  ت��ك��ون  �إن  �ملنتظر 
2013( بني  �الأوروب��ي  )�لتاج  بلقب  �لفوز  �صر�ع 
�ملفاجاآت  ظ��ل  يف  خا�صة  �مل�صاركة  �ل����زو�رق  جميع 
��صطنبول  يف  �حلالية  �جل��ول��ة  عليها  �نتهت  �لتي 
�أم��ام �جلميع من  �لباب على م�صارعيه  يفتح  مما 

�جل �نتز�ع هذه �لبطولة.

ح�سور متميز لالإعالم �ملرئي
ح�صور�  �لريا�صيتني  ودب��ي  �بوظبي  قناة  �صجلت 
و�حلي  �ملبا�صر  �لنقل  خ��الل  من  متميز�  �إعالميا 
�ل�صريعة  ل��ل��زو�رق  �لكري  تركيا  جائزة  الأح���د�ث 
–�لفئة �الأوىل- �جلولة �لثانية من بطولة �لعامل 
2013 وهو �الهتمام �لذي مل يجده �حلدث من 
قبل �لقنو�ت �لريا�صية �ملحلية يف تركيا �أو �أي بلد 
�لريا�صية  دبي  �مل�صاهري  قناة  و�أمنت  �أخ��ر  �أوروب��ي 
��صطنبول  �لركية  �ملدينة  �إىل  ومن خالل وفدها 
تغطية متميزة طو�ل �أيام �لبطولة �لثالثة �صملت 
خا�صة  �صهرة  �إىل  �إ�صافة  و�الإخ��ب��ار  �لتقارير  على 
بثت ع�صية �نطالقة �حلدث من ��صطنبول مبا�صرة 
وكذلك  بو�صقر  �لزميل جمال  وتقدمي  �إع��د�د  من 
����ص��ت��دي��و ه��ن��ا يف ����ص��ت��ودي��وه��ات �ل��ق��ن��اة ب��دب��ي من 
و�إعد�د  �لبلو�صي  وحنان  �ل�صحيمي  جا�صم  تقدمي 

�أمنة �لزعابي.
�لزميل  �لريا�صية عر  �بوظبي  كما قام وفد قناة 
�الأول  �ل�صباقني  ن��ق��ل  م��ن  �جلنيبي  عبد�حلكيم 
�للقاء�ت مع  و�إج��ر�ء  �لهو�ء مبا�صرة  و�لثاين على 

�أع�صاء وفد �الإمار�ت �مل�صارك يف �حلدث.

بن هندي و�لهاملي و�لظاهري مع �الأبطال
ح��ر���س بطلنا �ل��ع��امل��ي ن���ادر ب��ن ه��ن��دي �ح��د جنوم 
�الأوىل-  –�لفئة  �ل�صريعة  للزو�رق  �لعامل  بطولة 
على �لتو�جد و�حل�صور مع �أبطال �الإمار�ت �أمر�ء 
�لبحار خالل �مل�صاركة يف �جلولة �لركية من �جل 
�لفرق  م�صتويات  على  و�ل��وق��وف  �حل���دث  متابعة 
�مل�����ص��ارك��ة ح��ي��ث يعتر ن���ادر �حل��ا���ص��ر �ل��غ��ائ��ب عن 
�مل�صاركة. كما ر�فق وفد موؤ�ص�صة �لفيكتوري تيم �إىل 
�لعديدي  و�صامل  و�مل��ري  �لزفني  �ملت�صابقني  جانب 

�ملوؤ�ص�صة  ف���رق  �أي�����ص��ا ع�����ص��و  �مل��ت�����ص��اب��ق �الح��ت��ي��اط 
�صلطان �لظاهري و�لذي يحر�س د�ئما على موؤ�زرة 
يعتر  �لذي  �لعيايل  �حمد  �أي�صا  �الأبطال وح�صر 
وح�صر  �لبحرية.  بال�صباقات  �ملهتمني  �أك��ر  م��ن 
 1 �ل��ف��ورم��وال  �صباقات  جن��م  �أي�صا  ��صطنبول  �إىل 
وع�صو فريق �بوظبي بطلنا �لعاملي �حمد �لهاملي 
للزو�رق  �ل��ع��امل  بطولة  قبل يف  م��ن  ت��األ��ق  و�ل���ذي 
من�صة  �إىل  �ل�صعود  وحقق  �الأوىل  �لفئة  �ل�صريعة 
�لتتويج مرتني و�صيفا يف �صرينيبو �اليطالية عام 
2011 مع زميله ماجد �ملن�صوري و�ملركز �لثالث 
�اليطايل  �ملت�صابق  برفقة   2009 �بوظبي عام  يف 

جيوفاين كاربيتال.

�لرتتيب �لعام لبطولة �لعامل
�الأول: �لفيكتوري 3 )�الإمار�ت( 62 نقطة
�لثاين: هاب تيم 7 )��صر�ليا( 60 نقطة

 48 )�ي��ط��ال��ي��ا(   10 ري�صينيغ  ف��ي��ن��دي  �ل��ث��ال��ث: 
نقطة

 34 )تركيا-�لرويج(   91 ز�ب��و  ��صيكالر  �لر�بع: 
نقطة

�خلام�س: �كياي 23 )�يطاليا( 30 نقطة
�ل�صاد�س: فيندي ري�صينيغ 8 )�يطاليا( 21 نقطة

�ل�صابع: �بوظبي 5 )�الإمار�ت( 18 نقطة
�لثامن: د�ك ري�صينيغ 74 )�لنم�صا( 14 نقطة

�لرتتيب �لعام لبطولة �أف�سل زمن
�الأول: �لفيكتوري 3 )�الإمار�ت( 40 نقطة
�لثاين: هاب تيم 7 )��صر�ليا( 27 نقطة

 21 )�ي��ط��ال��ي��ا(   10 ري�صينيغ  ف��ي��ن��دي  �ل��ث��ال��ث: 
نقطة

 15 )تركيا-�لرويج(   91 ز�ب��و  ��صيكالر  �لر�بع: 
نقطة

�خل��ام�����س: ف��ي��ن��دي ري�����ص��ي��ن��ي��غ 8 )�ي��ط��ال��ي��ا( 12 
نقطة

�ل�صاد�س: �كياي 23 )�يطاليا( 11 نقطة
�ل�صابع: �بوظبي 5 )�الإمار�ت( 9 نقطة

�لثامن: د�ك ري�صينيغ 74 )�لنم�صا( 5 نقطة

�لرتتيب �لعام لبطولة �أوروبا 
�الأول: هاب تيم 7 )��صر�ليا( 27 نقطة

�لثاين: فيندي ري�صينيغ 8 )�يطاليا( 21 نقطة
�لثالث م: �لفيكتوري 3 )�الإمار�ت( 20 نقطة

 20 )�ي��ط��ال��ي��ا(   10 ري�صينيغ  فيندي  م:  �ل��ث��ال��ث 
نقطة

�خلام�س: ��صيكالر ز�بو 91 )تركيا-�لرويج( 15 
نقطة

�ل�صاد�س: �كياي 23 )�يطاليا( 14 نقطة
�ل�صابع: د�ك ري�صينيغ 74 )�لنم�صا( 9 نقطة

�لنهائي من  حجزت منتخبات م�صر و�جلز�ئر وتون�س بطاقاتها �ىل �لدور 
�لت�صفيات �الفريقية �ملوؤهلة �ىل نهائيات كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم �ملقررة يف 
�ال�صبوع  نهاية  �الخ��رية  قبل  �خلام�صة  �جلولة  عقب  �ملقبل  �لعام  �لر�زيل 
 4 �لنهائي مر�صحا لالرتفاع �ىل  �لدور  �لعربي يف  �ملا�صي. ويبدو �حل�صور 

منتخبات كون ليبيا متلك حظوظا كبرية لتخطي �لدور �لثاين.
5 منتخبات حجزت بطاقاتها مبكر�  وكانت �ملنتخبات �لعربية �لثالثة بني 
حطمت  �لتي  و�ثيوبيا  �ملغربي،  �حللم  بخرت  �لتي  �لعاج  �صاحل  جانب  �ىل 
�مال جنوب �فريقيا، وتبقى 5 بطاقات �صيعرف م�صريها يف �جلولة �ل�صاد�صة 

�الخرية يف �لفرة من 6 �ىل 8 �يلول-�صبتمر �ملقبل.
يتقابل  حيث  �حلا�صم  �لثالث  �ل��دور  �ىل  �لع�صر  �ملجموعات  �بطال  ويتاأهل 
نهائيات  �ىل  �خلم�صة  �ملتاأهلني  هوية  لتحديد  و�يابا  ذهابا  منها  �ثنني  كل 
�ن  �لنهائي دون  �لدور  �ملتاأهلني �ىل  �ول  �لتون�صي  �ملنتخب  �ملونديال. وكان 

�لر�أ�س  �مام  �ملبا�صرة  �صري�ليون مطاردته  تاأهله بخ�صارة  يلعب حيث �صمن 
�ول   12 �لدقيقة  يف  نهوك  ر�مو�س  هيلدون  �صجله  وحيد  بهدف  �الخ�صر 
من �ل�صبت، فباتت مبار�ته مع م�صيفته غينيا �ال�صتو�ئية هام�صية و�نهاها 
�م�س �الحد بالتعادل بهدف ال�صامة �لدر�جي )63 من ركلة جز�ء( مقابل 
�مل�صري  �ملنتخب  تابع  �ملقابل،  يف  ج���ز�ء(.  ركلة  من   30( جلوفينال  ه��دف 
�ل�صاعي �ىل �ملونديال �الول منذ عام 1990 يف �يطاليا، م�صو�ره �لر�ئع يف 
�لت�صفيات بتحقيقه للفوز �خلام�س على �لتو�يل من 5 مباريات وكان على 
ح�صاب م�صيفه موز�مبيق بهدف وحيد �صجله مهاجم بال �ل�صوي�صري حممد 

�صالح يف �لدقيقة 42.
و�صدد �ملدرب �لعام للمنتخب �مل�صري على �صرورة عدم �الفر�ط يف �لفرحة 
هوية  يف  نفكر  ال  وق���ال   ، �الن  حتى  يتحقق  مل  �صيئا  الن  �مل��ون��دي��ال  ببلوغ 
�أي  �أن تفوز على  مناف�صنا يف �ملرحلة �ملقبلة، فحتى ت�صل للمونديال عليك 

جمموعة  على  �ملقبلة  �ملرحلة  يف  �صركز  وتابع   . ��صمه  ك��ان  مهما  مناف�س 
�لالعبني �ملوجودة حاليا مع �جلهاز �لفني، و�صيكون من �ل�صعب �أن يح�صل 

العبون �آخرون على فر�صة لالن�صمام للمنتخب .
و�أو�صح نريد �أن نحافظ على �لركيز �ملوجود د�خل �لفريق، و�أن نعمل مع 

تلك �ملجموعة على حتقيق حلم �ملونديال .
�ل��ت��و�يل، فحققت �الهم  �ل��ث��اين على  �مل��ون��دي��ال  �ل�صاعية �ىل  �م��ا �جل��ز�ئ��ر 
يف  تايدر  �صفري  �صجله  وحيد  بهدف  رو�ن��د�  م�صيفتها  على  �لثمني  بفوزها 
�صيفتها  �م��ام  �ملبا�صرة  مطاردتها  مايل  تعر  من  و��صتفادت   ،52 �لدقيقة 
ب��ن��ني ب��ال��ت��ع��ادل 2-2. وب���دال م��ن �ن ت��ك��ون �مل��و�ج��ه��ة ب��ني �جل��ز�ئ��ر ومايل 
مبار�ة  �ىل  �الخ����رية حت��ول��ت  �جل��ول��ة  �ل��ع��ا���ص��م��ة يف  �جل��ز�ئ��ر  م�صريية يف 
�عد�دية ملحاربي �ل�صحر�ء للدور �لنهائي ومن جهتها، ��صتغلت ليبيا عاملي 
نظيفني  بهدفني  ت��وغ��و  على  وتغلبت  وج��ه  �ك��م��ل  على  و�جل��م��ه��ور  �الر����س 

خطاأ   18( �ميوو  وكومالن  ج��ز�ء(  ركلة  من   7( �لبدري  في�صل  �صجلهما 
�ملونديال  بلوغ  �ىل  �صعيها  يف  حظوظها  وع��ززت  ب���الده(،  منتخب  مرمى  يف 
للمرة �الوىل يف تاريخها، م�صتفيدة من تعادل مطارديها �ملبا�صرين �لكونغو 
�لدميوقر�طية و�لكامريون �صلبا. وعززت ليبيا موقعها يف �صد�رة �ملجموعة 
�مام  نقاط  و4  �لكامريون  �م��ام  نقطتني  بفارق  نقاط   9 بر�صيد  �لتا�صعة 
�لكونغو �لدميوقر�طية �لتي خرجت خالية �لوفا�س وحتل ليبيا �صيفة على 

�لكامريون يف �جلولة �الخرية ويكفيها �لتعادل لبلوغ �لدور �لنهائي.
�لتاأهل  يف  �الطل�س  ��صود  �م��ال  �لعاج  �صاحل  بخرت  �لثالثة،  �ملجموعة  ويف 
�ىل �ملونديال للمرة �الوىل منذ عام 1998، وذلك بفوزها على م�صيفتها 
و44 من  توريه )23  تر�وريه )13( ويحيى  و�صجل ال�صينا   2-4 تنز�نيا 
و�م��ري كيمبا  �لعاج،  �صاحل  �ه��د�ف  ركلة ج��ز�ء( وويلفريد بوين )3+90( 

)2( وطوما�س �وليمونغو )33( هديف تنز�نيا.

احلظ��وظ واف���رة لل�يبي��ا وث��اث��ي عرب���ي يف الدور النهائ����ي بت�ضفي���ات املوندي����ال

)بحر مرمرة( يبت�سم �أخريً� الأمر�ء �لبحار

نقطتان جديدتان تعززان موقف الفيكتوري3 يف ال�ضدارة
�حلظ �لعاثر يطارد زورق �أبوظبي 5 و�خلربة هدف �لطاقم
�ل�سباق نحو نيل )�لتاج �الأوروبي( ي�ستعل قبل جولة �إيطاليا

ي�صل مدينه دبي ع�صر �ليوم وفد رفيع �مل�صتوى 
م��ن �الحت����اد �ل��ع��رب��ي ل��ب��ن��اء �الج�����ص��ام ير�أ�صه 
�ل��دك��ت��ور ع����ادل ف��ه��ي��م رئ��ي�����س �الحت�����اد �لعربي 
�المني  ن���وري  �ل��ل��و�ء م�صطفى  �ل��وف��د  وي�����ص��م 
�ل��ع��ام و�مل��ه��ن��د���س ���ص��ام��ي ب�����ص��ري م��دي��ر �الحت���اد 
للبطولة  �الم���ار�ت  ��صت�صافة  �تفاقية  ،لتوقيع 
باإمارة  �صتقام  و�ل��ت��ي  �الأج�����ص��ام  ل��ب��ن��اء  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لفجرية يف �لفرة من 26 وحتى 30 نوفمر 
2013 مب�صاركة كل �لدول �لعربية �الأع�صاء يف 
18 دولة و�لتي  �الحتاد �لعربي و�لبالغ عددها 
�مل�����ص��ارك��ة خالل  ك���ان جميعها ق��د و�ف��ق��ت ع��ل��ى 
ح�صورهم �جلمعية �لعمومية و�نتخابات جمل�س 
باالإ�صكندرية  و�لتي جرت  �لعربي  �الحت��اد  �د�رة 

�ل�صهر �ملا�صي . 
،وت�صهد  يونيو   23 يوم  �لزيارة حتى  وت�صتغرق 

عقد جمموعه من �الجتماعات مع �صمو �ل�صيخ 
م��ك��ت��وم ب���ن ح��م��د ب���ن حم��م��د �ل�����ص��رق��ي رئي�س 
عبد  �ل�صيخ  نائبه  وبح�صور  �الإم��ار�ت��ي  �الحت��اد 
�لكرمي  وعبد  �ل�صرقي،  �صيف  بن  حمد  بن  �هلل 
�المار�تي،  لالحتاد  �لعام  �الم��ني  �صعيد  حممد 
وعقب نهاية تلك �الجتماعات و�لزيارة �لتفقدية 

�صيتم توقيع عقد �لبطولة .
و�صرح د. عادل فهيم قبل مغادرته �لقاهرة باأن 
�لزيارة �لتي يقوم بها وفد �الحتاد �لعربي لدولة 
�مل�صرح  تفقد   � ت�صهد  ���ص��وف  �لعربية  �الم����ار�ت 
�لذي �صتقام عليه �لبطولة و�أماكن �إقامة �لوفود 
�ل�صياحي  و�لرنامج  �لالعبني  ميز�ن  و�أم��اك��ن 
ثم  �النتقال  وو�صائل  �الجتماعات  عقد  و�أماكن 

تختتم بعقد موؤمتر �صحفي .
و�أكد فهيم باأن �الهتمام �ملتز�يد من قبل �ل�صيخ 

م��ك��ت��وم ب���ن ح��م��د ب���ن حم��م��د �ل�����ص��رق��ي رئي�س 
�ل�صيخ  ونائبه  �الأج�صام  لبناء  �الإمار�تي  �الحتاد 
حّمل  ق��د  �ل�صرقي  �صيف  ب��ن  حمد  ب��ن  هلل  عبد� 
�أن  �أج���ل  �ل��ع��رب��ي م�صئولية ك��ب��رية م��ن  �الحت���اد 
ال  و�أن��ه��ا  ر�ئ��ع��ة،  عاملية  ب�صورة  �لبطولة  تخرج 
رفائيل  �لدكتور  و�ن  �ل��ع��امل،  بطوالت  عن  تقل 
 ، �صانتوجنا رئي�س �الحتاد �لدويل �كد ح�صوره 
�لعاملية  �الأح��د�ث  �لبطولة علي خريطة  وو�صع 
ل���الحت���اد �ل�����دويل ، و�أن���ه���ا ���ص��وف جت���ذب �ليها 
دول  خمتلف  م��ن  باللعبة  �ملهتمني  م��ن  �لكثري 

�لعامل .
و�أ�صاف فهيم باأن مذكرة �لتفاهم �لتي كاأن قد 
يكون  �أن  ت�صمن  قد  �المار�تي  لالحتاد  �أر�صلها 
و�صول �لوفود �مل�صاركة يوم 26 ويف �ليوم �لثاين 
تتم عملية �مليز�ن و�جتماع جمل�س �إد�رة �الحتاد 

للوفود  ترفيهية  رح��ل��ة  �إيل  ب��االإ���ص��اف��ة  �لعربي 
�مل�صاركة، ويف يوم 28 �لدور �لتمهيدي و�جتماع 
�ليوم  ويف  �لعربي  لالحتاد  �لعمومية  �جلمعية 
�أن  على  �خل��ت��ام  وحفل  �لنهائية  �الأدو�ر  �ل��ث��اين 

يكون يوم 30 ملغادرة �لوفود .
و�أك��م��ل فهيم ب��اأن��ه ���ص��وف ي��ت��م ����ص��ت��ق��د�م خم�س 
ح��ك��ام ع��امل��ي��ني ورئ��ي�����س جل��ن��ه �حل��ك��ام �لرئي�صة 
�إليهم  لين�صم  فيليبورن،  بابل  �ل��دويل  باالحتاد 
�أرب��ع حكام ع��رب، حيث �صي�صل عدد  يف كل وزن 
9 حكام وذلك ل�صمان �حليادية،  حكام كل وزن 
�العر��صات،  م��ن  ن��وع  �أي  �ل��ب��اب على  و�إغ���الق 
و�لعربي ال  �ل��دويل  �إن قو�نني �الحتادين  حيث 
 18 ل���  �ل��دع��وة  ب��االع��ر����ص��ات، وجتهيز  ت�صمح 
�لتفقدية  �ل��زي��ارة  عقب  و�إر�صالها  عربية،  دول��ة 

و�ملوؤمتر �ل�صحفي.

اليوم.. وفد رفيع امل�ضتوى من الحتاد العربي لبناء الأج�ضام 
لتوقيع اتفاقية ا�ضت�ضافة الإمارات للبطولة العربية بالفجرية

يف م�ستهل م�سو�رهما بكاأ�س �لقار�ت

اإيطاليا واإ�ضبانيا تفوزان على املك�ضيك واأروغواي
�لدويل  �مل�صتوى  على  �ملئة  مببار�ته  بريلو  �ندريا  �حتفل 
 1-2 �إيطاليا  لتفوز  ح��رة  ركلة  من  ر�ئ��ع  ه��دف  بت�صجيل 
لكرة  �ل��ق��ار�ت  بكاأ�س  م�صو�رهما  �فتتاح  يف  �ملك�صيك  على 
�لقدم �الأحد و�صجل ماريو بالوتيلي هدف �لفوز الإيطاليا 
بت�صديدته  �لت�صجيل  �فتتح بريلو  بعدما   78 �لدقيقة  يف 
للمك�صيك  هرنانديز  خافيري  ي��ت��ع��ادل  �أن  قبل  �ل�صاحرة 
�أي�صا  �مل��ب��ار�ة  و�أقيمت  �الأول.  �ل�صوط  يف  ج��ز�ء  ركلة  م��ن 
ب��ي��ن��م��ا �أط��ل��ق��ت ���ص��رط��ة م��ك��اف��ح��ة �ل�����ص��غ��ب �ل���غ���از �مل�صيل 
خارج  حمتجني  لتفريق  �ملطاطية  و�لر�صا�صات  للدموع 
�لر�زيل  بني  �الفتتاحية  �ملبار�ة  و�صهدت  مار�كانا.  ��صتاد 
مماثلة.  �حتجاجات  بر�زيليا  يف  و�ل��ي��اب��ان  �مل�صيف  �لبلد 
و�الحتجاجات �صببها �لغ�صب من �رتفاع تكلفة ��صت�صافة 
 .2014 �لعامل  كاأ�س  ولنهائيات  �لقار�ت  لكاأ�س  �لر�زيل 
وحقق �ملنتخب �ال�صباين لكرة �لقدم بطل �لعامل و�وروبا 
�ن��ط��الق��ة ج��ي��دة يف ك��اأ���س �ل���ق���ار�ت �ل��ل��ق��ب �ل��وح��ي��د �لذي 
�مريكا  بطلة  �الوروغ������و�ي  ع��ل��ى  ب��ف��وزه  خ��ز�ئ��ن��ه  ينق�س 
�جلنوبية 2-1 يف �ملبار�ة �لتي �قيمت بينهما يف ر�صيفي يف 

�جلولة �الوىل من مناف�صات �ملجموعة �لثانية.
 )32( �صولد�دو  وروب��رت��و   )20( رودريغيز  ب��درو  و�صجل 

هديف ��صبانيا، ولوي�س �صو�ريز )88( هدف �الوروغو�ي.
و�صارك حار�س ريال مدريد �يكر كا�صيا�س وقائد �ملنتخب 
�ثر  فريقه  م��ب��اري��ات  ع��ن  غ��اب  �ن  بعد  �ل��ل��ق��اء  يف  ��صا�صيا 
��صتبعاد مدرب �لفريق �ل�صابق �لرتغايل جوزيه مورينيو 
�ل��ل��ع��ب يف  ع��ل��ى جم��ري��ات  �ال���ص��ب��اين  �ملنتخب  �صيطر  ل���ه. 
مطلع �ملبار�ة من خالل تبادل العبيه �لكرة وكاد �صي�صك 
10 دقائق لكن  �لت�صجيل بعد مرور  فابريغا�س يفتتح له 
�فتتح  ما  �صرعان  روخ��ا  ال  لكن  بالقائم.  ��صطدمت  كرته 
بقائد  ��صطدمت  قوية  ك��رة  ب��درو  �صدد  عندما  �لت�صجيل 
فرناندو  �حل��ار���س  وخ��دع��ت  ل��وغ��ان��و  دييغو  �الوروغ�����و�ي 

�لكرة  �ال�صباين على  �ملنتخب  ��صتحوذ  وكعادته  مو�صلري�. 
لفرة طويلة حارما مناف�صه من بناء �ي هجمة من�صقة، 
�لثاين  �لهدف  ي�صيف  ت�صايف  بر�صلونة  �لعاب  �صانع  وك��اد 
عندما �صدد كرة قوية من ركلة حرة مرت �ىل جانب �لقائم 
)26(. ويف �لدقيقة 32 ر�وغ فابريغا�س مد�فعني قبل �ن 
ميرر كرة متقنة باجتاه �صولد�دو �لذي �صيطر عليها قبل 
�ن يطلقها يف �صقف �ل�صباك )32(. وكاد �صيناريو �لهدف 
�لثاين يتكرر بعد متريرة من فابريغا�س باجتاه �صولد�دو 
لكن �الخري �هدر �لفر�صة هذه �ملرة. و��صتمر �لن�صج على 
�ملنو�ل ذ�ته يف �ل�صوط �لثاين و�صط مر�قبة ل�صيقة لدفاع 
�صو�ريز  لوي�س  �خلطريين  �الوروغ���و�ي  ملهاجمي  ��صبانيا 
دقيقة  بع�صرين  �مل��ب��ار�ة  نهاية  وقبل  ك��اف��اين.  و�دين�صون 
��صرك مدرب �الوروغو�ي �و�صكار و��صنطن تاباريز �ملهاجم 
فاعطى  ب��ريي��ز،  دييغو  م��ن  ب��دال  ف���ورالن  دييغو  �ملخ�صرم 
و�حت�صب  �جل��ن��وب��ي.  �الم��ريك��ي  للمنتخب  ن�صاطا  ن��زول��ه 
�صو�ريز بنجاح قبل  �حلكم ركلة حرة لالوروغو�ي نفذها 
مدرب  و�ع��رب  �لنتيجة.  مقل�صا  بدقيقتني  �مل��ب��ار�ة  نهاية 
منتخب  �د�ء  عن  ر�صاه  عن  بو�صكي  دل  في�صنتي  ��صبانيا 
بالن�صبة  �الهمية  غاية  يف  �لثالث  �لنقاط  وق��ال:  ب��الده، 
�لينا خ�صو�صا �ننا �زحنا مناف�صا لنا على �حدى �لبطاقتني 
ر�ئعة  �ملبار�ة  كانت  و��صاف  �لنهائي  ن�صف  �ىل  �ملوؤهلتني 
�قيمت يف ظروف مناخية �صعبة �نهكت �لالعبني . وتابع 
2-�صفر  وتقدمنا  متاما  �للعب  جم��ري��ات  على  �صيطرنا 
و�عترنا باننا ح�صمنا �المور يف م�صلحتنا وبالتايل �صهدت 
�صفوف �ملنتخب بع�س �لر�خي يف �و�خر �ملبار�ة �ما مدرب 
�الوروغو�ي تاباريز فقال: ��صبانيا تفوقت علينا وت�صتحق 
�كر  �الم��ور  كانت  �الن�صباط.  بع�س  �ىل  �فتقدنا  �لفوز 
ماء  النقاذ  جيد�  عر�صا  وقدمنا  �لثاين  �ل�صوط  يف  تكافوؤ 

�لوجه .
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�أظهر �ندريا بريلو �صانع لعب �يطاليا للجماهري �لر�زيلية 
�ل�صامبا بعدما  �لتي يفتقدونها يف منتخب  �للمحات  بع�س 
بقيادة  �ملئة  �لدولية  مبار�ته  بخو�س  �حتفاله  �لالعب  توج 
�لقار�ت  كاأ�س  �ملك�صيك يف  لو�حد على  للفوز بهدفني  بالده 
وتوحدت جماهري ملعب مار�كانا �لتي ي�صعب �متاعها على 
�بد�ء �العجاب ب�صانع �للعب �اليطايل �ملخ�صرم �لبالغ من 
�لعمر 34 عاما و�لذي عانى منتخب �ل�صامبا يف �نتاج العب 

مثله ورمبا يكون قد عجز عن حتقيق هذ� �المر.
على  �لغريبة  �الم��ور  من  متاأخر  لعب  ك�صانع  بريلو  ودور 
�ي  د�ئما من  تتوقع  �لتي  �ل��ر�زي��ل  �لقدم يف  ك��رة  جماهري 
دفاعيا  دور�  يلعب  �ن  �لظهر  خ��ط  �م��ام  يقف  و�صط  الع��ب 

بحتا.

ومعظم �لفرق �لر�زيلية ومن بينها �ملنتخب �لوطني تدفع 
بثنائي و�صط دفاعي �مام رباعي خط �لظهر وتكون مهمتهما 
�لوحيدة هي �بعاد �خلطر و�جها�س هجمات �لفرق �ملناف�صة 
�لفنية  و�الخ��ط��اء  �مل�صروعة  وغ��ري  �مل�صروعة  �لو�صائل  بكل 
مثل جذب �لقمي�س �و �ل�صرب بدون كرة تعد من �ال�صياء 
�ملقبولة عند هذ� �لثنائي بينما �لتقدم �ىل �المام وم�صاعدة 

خط �لهجوم يعد من �ملحرمات.
ويف كاأ�س �لعامل 2010 ��صتغل �ملدرب دوجنا �لقوة �لهائلة 
�ملد�فع  �لو�صط  مركز  يف  ميلو  وفيليبي  �صيلفا  جليلرتو 
ليوفر حماية كبرية خلط �لظهر لكن هذ� �المر حجم من 
�لقدر�ت �لهجومية للر�زيل وترك معظم �لعبء يقع على 

عاتق كاكا �لذي لعب بن�صف لياقته.

لكن مانو منيزي�س �لذي توىل �مل�صوؤولية عقب �لبطولة تبنى 
نهجا �كر مغامرة و�صجع كل العبي خط �لو�صط على �صن 
لوي�س  مكانه  وحل  من�صبه  �أقيل من  لكن حينما  �لهجمات 
�لفريق  ع��اد  �ل��ث��اين  ت�صرين  نوفمر  يف  ���ص��ك��والري  فيليبي 

�صريعا ال�صلوبه �لقدمي.
كل  �نطالق  �وؤي��د  ال  �مل�صوؤولية  توليه  ف��ور  �صكوالري  وق��ال 
العبي خط �لو�صط �ملد�فع �ىل �المام يف كل كرة وحماولة 

ت�صجيل �هد�ف.
من  م��رم��ان��ا  نحمي  �ن  نفعله  �ن  يتعني  ���ص��يء  �ه���م  وت��اب��ع 

�الهد�ف.
و��صاف ال �رغب �ن يجد قلبا �لدفاع يف فريقي نف�صيهما يف 
موقف رجل لرجل مع مهاجمي �لفرق �ملناف�صة. لن ��صمح 

بحدوث هذ� �المر.
ويعتقد خر�ء بر�زيليون �ن ر�مريي�س العب و�صط ت�صيل�صي 
لرغبته  �ل��ق��ار�ت  ك��ا���س  يف  �مل�صاركة  �لت�صكيلة  م��ن  ��صتبعد 
�مل�صتمرة يف �لتقدم �ىل �المام. بينما مت �الحتفاظ بهرناني�س 

العب الت�صيو على مقعد �لبدالء لل�صبب ذ�ته.
�مام  ودي��ة  م��ب��ار�ة  2-2 يف  �لتعادل  بعد  �صكوالري  و�و���ص��ح 
باد�ء  �صعيد�  يكن  �ن��ه مل  ح��زي��ر�ن  يونيو  بد�ية  �جنلر� يف 
هياأ  �نه  رغم  �ل�صوطني  بني  هرناني�س  �خ��رج  بعدما  فريقه 

�لهدف �الول للر�زيل.
و�صيكون من �لر�ئع �ن نعرف وجهة نظر �صكوالري يف بريلو 
و�يطاليا �لتي كان العبها د�نييلي دي رو�صي �لوحيد يف خط 
و�صطها �ملوؤلف من خم�صة العبني �لذي ميكن �عتباره من 

�ملتخ�ص�صني يف �ملهام �لدفاعية.
و�نك�صف دفاع �يطاليا �مام هجمات �ملك�صيك يف مبار�ة �الحد 
�لكبرية  �لفر�س  بعدد  �الم��ر  عو�س  �الزوري  منتخب  لكن 

�لتي الحت �مامه.
�لذي منح  �لالعب  بقدر�ت  �يطاليا  و��صاد زمالء بريلو يف 

بالده �لتقدم يف �لدقيقة 27 �مام �ملك�صيك.
�لدويل  ب��وف��ون موقع �الحت���اد  �حل��ار���س جيانلويجي  و�ب��ل��غ 
ون�صتمتع  جنل�س  بريلو  يلعب  حينما  �النرنت  على  �لفيفا 
�صنو�ت  ����ص��اه��ده منذ  �الم��ر الين  ه��ذ�  �علم جيد�  ب����االد�ء. 
ط��وي��ل��ة و����ص��اف ت���وج �الد�ء �ل��ر�ئ��ع ب��ه��دف م��ن رك��ل��ة حرة 
ولذلك من �لطبيعي �ن يحظى بكل هذ� �لدعم و�العجاب 

من �جلماهري.

بي��رل���و يظه����ر للب����رازيلي����ني م����ا يفتقدون�����ه يف ك�����اأ�س الق��������ارات 

•• �صا�صاري )�رصدينيا(، اإيطاليا: 

�أك����د ���ص��ائ��ق ف��ري��ق ���ص��ك��اي د�ي����ف دبي 
يف  م�صاركته  �لكتبي  ر����ص��د  للر�ليات 
�جلولة   � �إي��ط��ال��ي��ا  يف  ���ص��ردي��ن��ي��ا  ر�يل 
للر�ليات  �لعامل  بطولة  من  �ل�صابعة 
)ف���ي���ا( ل��ه��ذ� �مل��و���ص��م و�ل�����ذي ي��ق��ام يف 

�لفرة من 20 � 22 يونيو �جلاري.
ويناف�س بطلنا �المار�تي مع مالحته 
�الأملانية كارينا هيريل يف هذه �جلولة 
من بطولة �لعامل للر�ليات، الكت�صاب 
مهار�تهما  و�صقل  �خل��رة  من  �ملزيد 
��صتعد�د�ً ال�صتالم �صيارتهما �جلديدة 
من طر�ز )فورد في�صتا �آر 5( يف يوليو 

�ملقبل. 
وي�������ص���ارك ف���ري���ق ���ص��ك��اي د�ي�����ف دبي 
للر�ليات  �لعامل  بطولة  يف  للر�ليات 

حمد�ن  �ل�صيخ  �صمو  برعاية   2013
مكتوم  �آل  ر�������ص�����د  ب�����ن  حم���م���د  ب�����ن 
ويل ع��ه��د دب����ي رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 
�لفريق  �صيارة  حتمل  كما  �لريا�صي. 
�لعاملية  �لبطولة  يف  م�صاركتها  خالل 
دبي   2020 )�ك�صبو  �صعار  �ملرموقة 
- �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة( يف مبادرة 
مللف  �ل��روي��ج  يف  للم�صاهمة  وطنية 
لوؤلوؤة �خلليج للفوز ب�صرف ��صت�صافة 

�حلدث �لعاملي �لكبري.
�لكتبي:  ر��صد  ق��ال  �ل�صياق،  ه��ذ�  ويف 
ن��ح��ن ن��ت��ط��ل��ع ُق����دم����اً ل��ل��م��ن��اف�����ص��ة يف 
نقاط  حل�����ص��د  ل��ي�����س  ���ص��ردي��ن��ي��ا  ر�يل 
�لعامل  لبطولة  �لثانية  �لفئة  بطولة 
ل��ل��ر�ل��ي��ات، ب���ل الك��ت�����ص��اب �مل���زي���د من 
�لوقت  بع�س  وق�صاء  و�ملهارة  �خلرة 
�جلديدة  �صيارتنا  ��صتالم  قبل  �ملمتع 

5 �جل��دي��دة يف يوليو  �آر  ف��ورد في�صتا 
للر�ليات:  دبي  جنم  و�أ�صاف   . �ملقبل 
لقد ُط��رح��ت �ل�����ص��ي��ارة ح��دي��ث��اً و�أت���وق 
�نطالق  قبل  مقودها  خلف  للجلو�س 
�ل�صيارة  ببناء  وق��ام��ت   . فنلند�  ر�يل 
�ململكة  يف  �صبورت  �أم  �صركة  �جلديدة 
تنال م�صادقة  �أن  �ملقرر  �ملتحدة ومن 
�الحتاد �لدويل لل�صيار�ت )فيا( يف 1 
يوليو �ملقبل. ُيذكر �أن �صائق �لر�ليات 
�لريطاين �إلفن �إيفانز �صيقود ن�صخة 
بطولة  �ل�����ص��ي��ارة يف  ه���ذه  م��ن  م�صنع 
وُجهزت  فنلند�.  يف  للر�ليات  �ل��ع��امل 
باربع عجالت  بالدفع  �لفي�صتا  �صيارة 
مبحرك تريبو �صعة 1600 �صي �صي، 
و�صتناف�س يف �لفئة �لثانية من بطولة 
�لعامل للر�ليات جنباً �إىل جنب �صيارة 
�صيار�ت  م��ن  وغ��ريه��ا   2000 �صوبر 

وتقوم  �صي(.  �آر  )�آر  �الإقليمية  �لر�يل 
حالياً  و����ص���روي���ن  وب���ي���ج���و  ����ص���ك���ود� 

بتطوير �صيار�ت �آر 5 �أي�صاً. 
ويف �إطار تعليقه على هذه �لتطور�ت، 
�صركة  مدير  ويل�صون،  مالكومل  ق��ال 
�صت�صكل  جيد  �صائق  م��ع  ���ص��ب��ورت:  �أم 
ه���ذه �ل�����ص��ي��ارة م��ف��اج��اأة ك��ب��رية لكثري 
م���ن �ل���ن���ا����س. و���ص��ت��ك��ون �أ�����ص����رع على 
خمتلف دروب �لر�ليات من نظري�تها 
�لر�يل  و���ص��ي��ار�ت   2000 ك��ار  �صوبر 

�الإقليمية )�آر �آر �صي(. 
�ملت�صابق  ز�ل  م���ا  �أخ������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
�ل����ق����ط����ري ع���ب���د �ل����ع����زي����ز �ل�����ك�����و�ري 
ي��ت�����ص��در �ل��ف��ئ��ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن بطولة 
بفارق  م���ت���ق���دم���اً  ل���ل���ر�ل���ي���ات  �ل����ع����امل 
�لبريويف  مناف�صه  ع��ل��ى  ن��ق��اط  ت�����ص��ع 
نيكوال�س فو�ص�س، بينما يت�صدر �صائق 

موتور�صبورت  ف��ول��ك�����ص��ف��اج��ن  ف��ري��ق 
�أوجيه  �صيب�صتيان  �ملخ�صرم  �لفرن�صي 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  يف  �ل�صائقني  ت��رت��ي��ب 
على  ن��ق��ط��ة   52 ب����ف����ارق  ل���ل���ر�ل���ي���ات 
التفاال.  ماتي  ي��اري  �لفنلندي  زميله 
وي�صارك �ل�صائقون �الأربعة �إىل جانب 
بطلنا �المار�تي ر��صد �لكتبي يف ر�يل 
�الأ�صبوع  نهاية  عطلة  خالل  �صردينيا 
ورلد  �صيارة   14 جانب  �إىل  �جل���اري 
��صر�ك  الئ���ح���ة  ���ص��م��ن  ك�����ارز،  ر�يل 

ت�صم 56 مت�صابقاً. 
وذك�����رت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل����ر�يل دي 
مدة  قل�صت  �أن��ه��ا  �صردينيا  �إي��ط��ال��ي��ا 
يومني.  �إىل  �أي��������ام   4 م����ن  �ل��������ر�يل 
�خلمي�س  ���ص��ب��اح  �حل����دث  و�صينطلق 
بينو  مونتي  مبرحلة  وُي�صتهل  �ملقبل 
�النطالقة  ���ص��ت��ك��ون  ب��ي��ن��م��ا  ل��ل��ت��اأه��ل، 

�لر�صمية للر�يل من �لبلدة �لتاريخية 
�صا�صاري م�صاء نف�س �ليوم.

�نطالقهم  �مل��ت�����ص��اب��ق��ون  وي�����ص��ت��اأن��ف 
�صباح �ليوم �لتايل �جلمعة من مركز 
�خلدمة و�ل�صيانة يف �أولبيا ويجتازون 
ع���دة م��ر�ح��ل خ��ا���ص��ة ب��ال�����ص��رع��ة قبل 
ثم  وم��ن  �صا�صاري  بلدة  �إىل  �لو�صول 

�إىل �لبلدة �ل�صمالية كا�صتل�صاردو.

م�����ص��اء �جلمعة،  ل��ي��ل��ي  ت���وق���ف  وب���ع���د 
�صباح  �مل��ت�����ص��اب��ق��ون جم�����دد�ً  ي��ن��ط��ل��ق 
حول  مناف�صاتهم  و�صتركز  �ل�صبت 
�خلالبة  مبناظرها  �ل��غ��اب��ات  مناطق 
�أكوتو  م��ون��ت��ي  ب��ل��دت��ي  م���ن  ب��ال��ق��رب 
�لذي  �لر�يل  �أن ي�صل  وجاللور�، قبل 
بال�صرعة  خا�صة  مرحلة   16 ي�صم 
بالقرب  �ليوم  نهايته م�صاء نف�س  �إىل 

م���ن م��ت��ح��ف م��ول��و ب��ري��ن ل���الآث���ار يف 
بلدة �أولبيا بعد �جتياز 304 كم من 

�لدروب �لوعرة. 
�صردينيا  ج��زي��رة  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
�ملتو�صط  �الأبي�س  �لبحر  يف  �لو�قعة 
�لعامل  بطولة  ج��ول��ة  ��صت�صافت  ق��د 
للر�ليات منذ حتّول �ل��ر�يل من �لر 

�لرئي�صي �الإيطايل عام 2004.

كر �حلديث يف �الآون��ة �الأخ��رية عن 
�إم��ك��ان��ي��ة ق��ي��ام حلبة دب���ي �أوت�����ودروم 
باإ�صت�صافة �صباقات جتارب �لفورموال 
�جل����دول  يف  �حل��ل��ب��ة  و�إدر�ج  و�ح�����د، 
�ل�صباقات،  ه��ذه  الإ�صت�صافة  �لعاملي 
وذل����ك يف ���ص��وء �ل����ق����ر�ر�ت �الأخ����رية 
زي���ادة عدد  ���ص��درت بخ�صو�س  �ل��ت��ي 

�صباقات �لتجارب.
و�أق������������رت �ل�����ف�����رق �ل����ع����امل����ي����ة خ����الل 
�لكرى  �جلائزة  �صباق  يف  م�صاركتها 
مونريال  يف  �أق���ي���م  �ل����ذي  �ل��ك��ن��دي 
�ل��ك��ن��دي��ة م���وؤخ���ر�ً، م��ق��رح��اً يو�صي 
�لتجارب.  ���ص��ب��اق��ات  م��و���ص��م  بتمديد 
وق��د مت ت��ق��دمي ه��ذ� �ل��ق��ر�ر �ملقرح 
من �ملجل�س �لعاملي لريا�صة �ملحركات، 
وهو �أعلى هيئة �صمن �الحتاد �لدويل 
�حل�صول  �أج��ل  من  )فيا(،  لل�صيار�ت 

على �ملو�فقة و�لتنفيذ. 
ويقول تقرير �أوتو�صبورت : �إّن �ملوقع 
يحدد  مل  �لتجارب  ل�صباقات  �ملحدد 
�ل�صباقات  و�صيعتمد على جدول  بعد 
يتم  مل  و�ل�������ذي   ،2014 �مل���و����ص���م 
�إتفقت  �الإنتهاء بعد من و�صعه. لقد 
�صتكون هناك ثالثة  �أّن��ه  �لفرق على 
للمو�صم  ����ص��ت��ع��د�د�ً  جت���ارب  �صباقات 
�الأول  �ل�صباق  �إن��ط��الق  م��ع  �جل��دي��د 
يف  �ل��ث��اين  يناير-كانون  منت�صف  يف 
خرييز يف �إ�صبانيا، وهناك توجه كبري 
متتاليني  �صباقي جت��ارب  �إقامة  نحو 

يف �ل�صرق �الأو�صط. 
�أوتودروم،  دبي  ��صت�صافت حلبة  وقد 
�ل����ت����ي ت����ع����ود م��ل��ك��ي��ت��ه��ا ل����� �الإحت�������اد 
منطقة  قلب  يف  و�ل��و�ق��ع��ة  �لعقارية 
�صبورت  منطقة  بجانب  موتور�صيتي 

�صيتي، عدة �أدو�ر من �صل�صلة �صباقات 
�إحدى  تعد  و�ل��ت��ي   2 بيه  ج��ي.  �آ�صيا 
�لن�صاطات �لرئي�صية �لتي تقام حتت 
مظلة �صباقات �لفورموال و�حد. كما 
�أدو�ر من بطولة فيا  ��صت�صافت عدة 
جي. تي ، وتعتر بطولة دنلوب 24 
�صاعة من �أبرز �لبطوالت �ملقامة على 

�أر�س �حللبة.
وم���ن ب��ني �أب����رز �الأ���ص��م��اء �ل��ع��امل��ي��ة يف 
�لفورموال و�حد و�لتي تو�فدت على 
�حل���ل���ب���ة: روم������ان ج����روج����ان، وج���ان 
مالدونادو،  وبا�صتور  فريين،  �إيريك 

و�صريجيو برييز ونيكو هلكنبريغ.
ك��م��ا ت���و�ف���دت �أ���ص��م��اء ع��امل��ي��ة �أخ���رى 
وخا�صت  �أوت������ودروم  دب���ي  حلبة  ع��ل��ى 
عدة �صباقات على �أر�صها، من بينها: 
جوين هريبرت، وجان �ليزي، وجاك 

فيلنوف، وهاينز هار�لد، وبرونو �صينا، 
كارون ت�صاندوك، ونارين كارثيكيان، 
و�صيبا�صتيان بوميي، وفيتايل بروف، 
وكاموي كوبايا�صي �لذي �صجل ��صرع 
رقم قيا�صي على �أر�س �حللبة و�صجل 
ك��ام��وي ك��وب��اي��ا���ص��ي �أ���ص��رع زم���ن لفة 
بزمن قدره دقيقة و41.220 على 
وذلك  �ل��ك��رى،  �جل��ائ��زة  �صباق  ن�صق 
يف �لعام 2008 �صمن �صباقات �آ�صيا 

جي. تي 2 . 
�مل�صجلة  �لزمنية  �الأوق��ات  وبناًء على 
�صيارة  ت���ق���ط���ع  �أن  مي���ك���ن  �ل�����ي�����وم، 
�لبالغ  �حل��ل��ب��ة  و�ح����د  �ل���ف���وروم���وال 
5.39 كم خ��الل زم��ن قدره  طولها 

دقيقة و30 ثانية. 
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال �مل��دي��ر �ل��ع��ام حلبة 
�أوت��ودروم ريت�صارد بريت�س: بكل  دبي 

�إ�صت�صافة  ب��ف��ر���ص��ة  ن��رح��ب  ت��اأك��ي��د، 
�صباقات جتارب �لفورموال و�حد على 
�إّن دبي  �أوت�����ودروم.  دب��ي  �أر����س حلبة 
حتت�صن كافة �لبنى �لتحتية و�ملر�فق 
كبري  حدث  الإ�صت�صافة  توؤهلها  �لتي 
جتارب  �صباقات  �أ�صبوع  بحجم  ومهم 

�لفورموال و�حد. 
مكان  حول  �لنهائي  �لقر�ر  و�أ�صاف: 
ومل  باأيدينا  لي�س  �ل�صباقات  �إق��ام��ة 
ي��ت��خ��ذ ب��ع��د ع��ل��ى ح���د ع��ل��م��ن��ا، كلها 
�أّنه  بيد  �لفرة.  ه��ذه  خ��الل  تكهنات 
لنا  ر�صمي  طلب  توجيه  مت  ح��ال  يف 
حلبة  �أر����س  على  �ل�صباقات  الإق��ام��ة 
بهذ�  �صرحب  فاإننا  �أوت�����ودروم،  دب��ي 
الإ�صت�صافة  جهوزيتنا  ونوؤكد  �لطلب 

�حلدث. 
يذكر �أّن �صاريل و�يتنغ، مدير �صباقات 

�لدويل  و�ح��د يف �الحت��اد  �لفورموال 
ل��ل�����ص��ي��ار�ت، ك���ان ق���د ز�ر ح��ل��ب��ة دبي 
يف  و�أعلن  مر�فقها  وتفقد  �أوت���ودروم 

ب��اأّن �حللبة يف حالة متميزة  تقريره 
من  �حللبة  رخ�صة  بتجديد  و�أوع����ز 
�الحتاد  معايري  �صمن  �الأوىل  �لفئة 

�حللبة  لت�صبح  ل��ل�����ص��ي��ار�ت،  �ل����دويل 
ال�صت�صافة  ك���ام���ل  ب�����ص��ك��ل  م���وؤه���ل���ة 

�صباقات جتارب �لفورموال و�حد.

�آثار �الإعالن عن تنظيم و�نعقاد �لن�صخة �ل�صابعة 
�مل�صلحة  �ل���ق���و�ت  ���ص��ب��اط  ن���ادي  ل��ب��ط��ول��ة  ع�صر 
�لريا�صية �ملفتوحة �لتي �صتقام حتت رعاية �صمو 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�صور  �ل�صيخ 
ب�صعار  �ل��رئ��ا���ص��ة  ���ص��وؤون  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
يوليو   31-10 �ل��ف��رة  خ��الل  متوحد  �لبيت 
2013 ، ردود فعل و��صعة و�أ�صد�ء �يجابية من 
ج��ان��ب �ل��ق��ي��اد�ت وروؤ���ص��اء �الحت����اد�ت ومنت�صبي 

�حلركة �لريا�صية على م�صتوى �لدولة .
�جلو  �حت��اد  رئي�س  �لها�صمي  عبد�ملنعم  وت��ق��دم 
جيت�صو، با�صم كل �ملنت�صبني لالحتاد، باأ�صمى �آيات 
�ل�صيخ  �صمو  �أول  �لفريق  �إىل  و�لعرفان  �ل�صكر 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�آيادي  مثمناً  �مل�صلحة،  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد 
و�لريا�صيني  للريا�صة  �ل��د�ئ��م  ودع��م��ه  ���ص��م��وه 
ولكل  خا�صة،  جيت�صو  �جل��و  وللعبة  ع��ام،  ب�صكل 

�ملنتمني �إليها، من العبني و�إد�ريني وفنيني.
�صمو  �إىل  وت��ق��دي��ره  �صكره  ب��ال��غ  ع��ن  �أع���رب  كما 
رئي�س  نائب  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  من�صور  �ل�صيخ 
لرعاية  �لرئا�صة،  ���ص��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�صموه �لد�ئمة للريا�صة يف �صتى �ملحافل، ومنها 
فعالية  بات  �لذي  �لرم�صاين،  �ل�صباط  �أوملبياد 

�الإمار�تية،  �لريا�صة  �أجندة  يف  ود�ئمة  رئي�صية 
�للعبات،  ت��ن��ت��ظ��ره��ا خم��ت��ل��ف  ب���د�ي���ة  ب����ات  ك��م��ا 
حافل  ج��دي��د،  ملو�صم  �الن��ط��الق��ة  نقطة  لتكون 

بالتحديات.
�أ����ص���اف �ل��ه��ا���ص��م��ي: م��ن��ذ ع���دة �أ���ص��اب��ي��ع، �أ�صدل 
جاء  و�ل���ذي  جيت�صو،  �جل��و  مو�صم  على  �ل�صتار 
�أو  �ملحلية  �صو�ء  و�لبطوالت،  بالفعاليات  حافاًل 
�الإقليمية �أو �لعاملية، وكان ثرياً وناجحاً و�حلمد 
تتجه  �أن  �لطبيعي  وم��ن  كافة،  �ل��وج��وه  هلل من 
فيه،  ينتظرنا  وم��ا  �جلديد،  �ملو�صم  �إىل  �أفكارنا 
وما نتطلع �إليه، وتاأتي دورة نادي �صباط �لقو�ت 
مثالية،  حمطة  بو�صفها  �لرم�صانية،  �مل�صلحة 
�ملو�صم �جلديد، ونطمئن على  �إىل  ننطلق منها 

العبينا، ونوفر لهم فر�س �حتكاك مثالية.
جيت�صو  �جل��و  �حت���اد  يف  نحن  �لها�صمي:  وق���ال 
ح��ري�����ص��ون ع��ل��ى �أن ن��ك��ون ���ص��رك��اء ف��اع��ل��ني يف 
و�لتنمية،  �لتطوير  و��صر�تيجية  �لوطن  روؤى 
و�ل�����ص��ر�ك��ة ت���اأت���ي ب��امل�����ص��اه��م��ة يف ت��خ��ري��ج جيل 
وبدنياً  وذه��ن��ي��اً  نف�صياً  �مل��ت��و�زن��ني  �الأب��ط��ال  م��ن 
و�صحياً، وهذه �ملثل توفرها �جلو جيت�صو، ولذ� 
ب��ات��ت م�����ص��روع��اً ل��ل��وط��ن ك��ل��ه، وع��رف��ت طريقها 
�إىل �ملد�ر�س و�إىل كل بيت، و�صارت بالن�صبة لنا 

ك��ل �حلر�س  ح��ري�����ص��ون  ون��ح��ن  �أم��ان��ة نحملها 
�لتاأكيد على  نوؤديها كما ينبغي، معاود�ً  �أن  على 
ي��رد بع�صاً من  �أن  �إمن��ا يريد  �أن �الحت��اد بذلك 

جميل �لوطن.
�لرم�صاين،  �ل�����ص��ب��اط  �أومل��ب��ي��اد  �أن  �إىل  و�أ����ص���ار 
ي�صب يف �صالح هذه �الأه��د�ف ويعززها، م�صيد�ً 
�لن�صخ  �ل��ت��ي حت��ق��ق��ت يف  �ل��ك��ب��رية  ب��ال��ن��ج��اح��ات 
�للجنة  تبذله  �ل���ذي  �لكبري  و�جل��ه��د  �مل��ا���ص��ي��ة، 
�لعليا كل عام، برئا�صة �لفريق �لركن »م« حممد 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لكعبي  �صرور  ه��الل 
�لنجاح  �أن  �إىل  م�صري�ً  �مل�صلحة،  �لقو�ت  �صباط 
�ل���ذي حت��ق��ق ع��ر ت��اري��خ �ل��ب��ط��ول��ة ح��ت��ى �الآن، 
يوؤكد �حر�فية �لقائمني عليها، و�إال ما و�صلو� 

�إىل هذه �ملرحلة، ير�فقهم كل هذ� �لنجاح.
تطل  نافذة  �أي�صاً،  �صتكون  �لبطولة،  �أن  �أ�صاف 
�أطلت  كما  �جلماهري،  على  جيت�صو  �جل��و  منها 
م��ن ق��ب��ل، ول��ك��ن �جل��دي��د ه��ذه �مل���رة، �أن �للعبة 
�صت�صارك يف �أوملبياد �ل�صباط، وهي تنتظر �إطالق 
من  و�ل���ذي  �ملقبل،  �ملو�صم  جيت�صو  �جل��و  دوري 
�ن�صمت  �لتي  �الأن��دي��ة  مب�صاركة  تنظيمه  �ملقرر 
�أبوظبي،  م��ن  ومعظمها  �ل��ل��ع��ب��ة،  م�����ص��رية  �إىل 
و�الأهلي  و�لو�صل  �الإم����ار�ت  �أن��دي��ة  �إىل  �إ�صافة 

و�لفجرية، م�صري�ً �إىل �أن �الحتاد �صيحدد موعد 
بناء  �ملقبل،  �أغ�صط�س  �صهر  يف  �جلديد  �ل��دوري 
وقتها  يتو�فر  وما  معلومات،  من  لديه  ما  على 

من م�صتجد�ت.
تكون  �أن  �أمله يف  عن  �لها�صمي جم��دد�ً  و�أع���رب 
حافز�ً  جيت�صو  �جل��و  حققتها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ج��اح��ات 
لبقية �الأندية، لتبني �للعبة، باعتبارها من�صات 
�ل�صريك  والأن��ه��ا  و�مل��و�ه��ب،  لالعبني  �الإط����الق 
�لفعلي يف �مل�صرية، كما عاود �لتاأكيد على �أن كل 
�لنادي هو  ما يحتاجه �حت��اد �جل��و جيت�صو من 
�مل��ك��ان ف��ق��ط، وي��ت��وىل �الحت���اد بعد ذل��ك توفري 
�ملدربني و�الأدو�ت و�الأب�صطة وغريها من �الأمور 

�للوج�صتية �الأخرى.
الأوملبياد  �ل��ن��ج��اح  م��ت��م��ن��ي��اً  �ل��ه��ا���ص��م��ي،  و�خ��ت��ت��م 
�أدنى  لدينا  لي�س  وق��ال:  �لرم�صاين،  �ل�صباط 
كما  �صتاأتي  �لريا�صية  �لتظاهرة  ه��ذه  �أن  �صك 
تعودنا مبهرة، و�صتمثل �إ�صافة حقيقية �إىل �جلو 
�مل�صاركة،  �الأل��ع��اب  ك��ل  و�إىل  �الإم��ار�ت��ي  جيت�صو 
مثلما ح���دث م��ن ق��ب��ل، و���ص��اه��م��ت ت��ل��ك �ل���دورة 
�ل���ر�ئ���دة و���ص��اح��ب��ة �ل�����ص��ه��رة �ل��ك��ب��رية يف تاأهيل 
�الأبطال و�إعد�دهم �أف�صل �إعد�د لقادم �ملناف�صات 

و�لبطوالت.

برعاية حمد�ن بن حممد

فريق �ضكاي دايف دبي للراليات يوؤكد م�ضاركته يف رايل �ضردينيا
ر��سد �لكتبي يعزز طموحاته بقية �ملو�سم ب�سيارة فورد في�ستا جديدة 
�لقطري �لكو�ري يت�سدر �لفئة �لثانية من بطولة �لعامل للر�ليات و�لبريويف فو�س�س ثانيًا

حلبة دبي اأوتودروم توؤكد جهوزيتها ل�ضت�ضافة �ضباقات جتارب الفورمول واحد

�أكد �أن �لدورة �لرم�سانية حمطة مثالية الإعد�د �أبطال �جلو جيت�سو 

عبداملنعم الها�ضمي: اأوملبياد ال�ضباط نقطة النطاق للمو�ضم اجلديد
•• احتاد الريا�صات البحرية-بالج اجلزائر:

�ل��ب��ح��ري��ة بطولة  ل��ل��ري��ا���ص��ات  �ل��ب��ح��ري��ن��ي  ينظم �الحت����اد 
�لبارح �لدولية لل�صر�ع يف ن�صختها �لع�صرين خالل �لفرة 
من 25 – 29 يونيو �لقادم وذلك على مياه �صاحل مقر 
�الحتاد ببالج �جلز�ئر مب�صاركة و��صعة جد� يف هذ� �لعام 
�الإمار�ت،  �لكويت، قطر،  حيث ت�صم منتخبات وفرق من 
عمان، تون�س، �ملغرب، �جلز�ئر، م�صر، باك�صتان، كز�خ�صتان، 
وتعد  للبطولة،  �مل�صيف  �لبلد  �لبحرين  ومنتخب  �لهند 
�لبارح �لتي �عتاد �الحتاد على تنظيمها يف مو�صم  بطولة 
رياح �لبارح من كل عام و�ح��دة من �أهم و�أق��دم �لبطوالت 
بعدد حم��دود من   1989 �نطلقت يف  وق��د  �لتي ينظمها 
�لقو�رب و�مل�صاركني وتطورت لت�صمل هذ� �لعدد �لكبري من 

�مل�صابقات و�لدول �مل�صاركة.
ويتناف�س �لالعبون �ملتوقع �أن يفوق عددهم �ملائة يف �أربع 
م�صابقات حيث �لفئات �لعمرية و�الأ�صناف �الأربعة �ملعتمدة 
ريديال،  �لليزر  )�لتفاوؤل(،  �الأوبتم�صت  وهي  �لبطولة  يف 
�لليزر 4.7 و�لليزر �صتاندرد، وللمزيد من �لتميز وحتقيق 
�ملنظمة  �للجنة  خاطبت  و�حليادية  �لنجاح  معدالت  �أعلى 
بابيني لرئا�صة  �الإيطايل لوكا  �لدوليني  للبطولة �حلكام 
جلنة �حلكام، �ل�صيني �صاجن زوهوجن، �للماين و�لج لورنز، 
�صايكوجيو،  م��اري��ن��ا  �ليونانية  �صكيليزي،  ب��ول  �ل��ي��ون��اين 
�مل�صري عباحلميد مر�صي، �لباك�صتاين عبد�لرحمن �أر�صد 

و�لبحريني عي�صى �لبو�صميط الإد�رة �ل�صباقات.
ومن �ملتوقع �أن ت�صهد �لبطولة يف ن�صختها �لع�صرين ندية 
�مل�صاركة،  �ملنتخبات  جمموعة  ب��ني  عالية  وحما�صة  �أك��ر 
�لعريقة  و�ل��ف��رق  �ملنتخبات  م��ن  جمموعة  مل�صاركة  نظر� 

وذ�ت �ملمار�صة �لطويلة و�خلرة �لعالية يف ريا�صة �ل�صر�ع، 
كما �أن �الإعد�د �ملبكر و�لتجهيز �جليد للبطولة وما يبذله 
�مل�صئولون يف �الحتاد �لبحريني للريا�صات �لبحرية وعلى 
ر�أ�صهم �ل�صيخ خليفة بن عبد�هلل �آل خليفة رئي�س جمل�س 
بطولة  �إي��ج��اد  يف  ت�صهم  �أن  �صاأنها  م��ن  جهود  م��ن  �الإد�رة 

تناف�صية وعلى قدر كبري من �لتميز.

�لبيئة و�لريا�صة �صعار�
تتز�من �إقامة هذه �لبطولة يف غمرة �الحتفاالت �خلا�صة 
و�لبيئة  �لريا�صة  بجائزة  �خلا�س  �لثالث  باملركز  بالفوز 
�لعامة  �الأمانة  عليها  ت�صرف  و�لتي  �لع�صرين  ن�صختها  يف 
معايري  على  �لعمل  ب��د�  وق��د  �خلليجي،  �لتعاون  مبجل�س 
�جلائزة بعد �أن مت �الإعالن عنها يف كل �لبطوالت �لتي تقام 
يف دول جمل�س �لتعاون حتى �آخر بطولة �أقيمت يف �صلطنة 

عمان وهي بطولة جمل�س �لتعاون �خلام�صة لل�صر�ع.
وت�صلم �ل�صيخ خليفة بن عبد�هلل �آل خليفة رئي�س جمل�س 
�إد�رة �الحتاد �لبحريني للريا�صات �لبحرية رئي�س �للجنة 
�أقيم  و�ل����ذي  �ل��ت��ك��رمي  ح��ف��ل  خ���الل  �جل��ائ��زة  �لتنظيمية 
�ل�صمو  �أ�صحاب  �جتماع  هام�س  على  �لبحرين  مملكة  يف 
و�مل��ع��ايل روؤ���ص��اء �ل��ل��ج��ان �الأومل��ب��ي��ة وح�����ص��رة �صمو �ل�صيخ 
لل�صباب  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�س  خليفة  �آل  حمد  بن  نا�صر 
و�لريا�صة رئي�س �للجنة �الأوملبية �لبحرينية يف 19 مايو 
�جلاري. و�أعرب �ل�صيخ خليفة بن عبد�هلل عن بالغ �صعادته 
�أهمية  على  م��وؤك��د�  �لثانية،  للمرة  �جل��ائ��زة  ب��ه��ذه  للفور 
�ملحافظة على �لبيئة و�أن تكون �صعار� للريا�صيني كما هو 
�حلال بالن�صبة للريا�صات �لبحرية و�لتي �عتمدته �صعار� 

يف بطولة �لبارح لهذ� �لعام.

يف غمرة �حتفاالته بالفوز بجائزة �لريا�سة و�لبيئة 

احتاد الريا�ضات البحرية ينظم بطولة البارح 20 لل�ضراع



اأيام حياتنا يفوز بجائزة اإميي
م�صل�صل  �أف�صل  فئة  عن  �لنهارية  �إمي��ي  بجائزة  حياتنا  �أي��ام  م�صل�صل  ف��از 
�الأول  �أم�س  �أقيم م�صاء  1978 خالل حفل  �الأوىل منذ عام  للمرة  در�م��ي 
يف لو�س �أجنل�س كرم خالله �أي�صاً خمرج �صل�صلة �أفالم حرب �لنجوم جورج 

لوكا�س.
وقد ح�صل م�صل�صل �أيام حياتنا Days of Our Lives �لذي يعر�س منذ 

عام 1965 باجلائزة للمرة �الأوىل منذ عام 1978.
مثل  ع��دة  جو�ئز   The Young and the Restless م�صل�صل  وح�صد 
�أف�صل ممثل لدوغ ديفيد�صون، و�أف�صل ممثل يف دور م�صاعد لبيلي ميلري، 
و ح�صل م�صل�صل )The Bold and the Beautiful على جائزة �أف�صل 

فريق فريق كتابة و�أف�صل �إخر�ج وغريها.
�ملمثل جويل ماري بريمان من )General Hospital( بجائزة  وفازت 
برنامج  �أف�صل  ج��ائ��زة  على  �أوز  �لطبيب  برنامج  وح�صل  ممثلة.  �أف�صل 
برنامج  �أف�صل  جائزة  على  ديجينريي�س  �إيلني  وبرنامج  تعليمي،  ح��و�ري 

حو�ري، وفازت �الإعالمية ريكي اليك بجائزة �أف�صل مقّدمة بر�مج.
وت��خ��ّل��ل �حل��ف��ل ت��ك��رمي خم���رج �صل�صلة �أف����الم ح���رب �ل��ن��ج��وم ب��ج��ائ��زة عن 

.)Star Wars: The Clone Wars( م�صل�صله �لكرتوين

الرجل احلديدي يت�ضدر الإيرادات
ت�صدر �لفيلم �جلديد رجل من جديد �ير�د�ت �ل�صينما بامريكا �ل�صمالية 
�صوبرمان ومن  �فالم  �صل�صلة  و�لفيلم من  دوالر.  1ر113 مليون  م�صجال 
�خر�ج ز�ك �صنايدر وبطولة هري كافيل و�مي �د�مز. وجاء �لفيلم �جلديد 
5ر20  حمققا  �لثاين  �ملركز  يف  فر�نكو  جيم�س  للممثل  �لنهاية  هي  ه��ذه 
مليون دوالر . ي�صارك يف بطولة �لفيلم جونا هيل و�صيث روجن ويخرجه 

�يفان جولدبريج و�صيث روجن.
وحافظ فيلم �صحرة �لبنك على ترتيبه يف �ملركز �لثالث لال�صبوع �لثاين 

على �لتو�يل ليجمع 3ر10 مليون دوالر.
لوي�س  و�خرجه  روفالو  وم��ارك  �يزنرج  جي�صي  �لفيلم  بطولة  يف  �صارك 

يرير.
وتر�جع من �ملركز �لثاين �ىل �ملركز �لر�بع �جلزء �ل�صاد�س من فيلم �صريع 
ودو�ين  دي���زل  ف��ني  بطولة  �لفيلم  دوالر.  مليون  4ر9  ليحقق  وغ��ا���ص��ب 

جون�صون و�خرج جو�صنت لني.
�ملركز  �ىل  تطهري  فيلم  هوى  �ملا�صي  �ال�صبوع  يف  للقائمة  �عتالئه  ورغ��م 

�خلام�س هذ� �ال�صبوع ليجمع 2ر8 مليون دوالر.
�لفيلم من �خر�ج جيمي�س دميوناكو وبطولة �يثان هوك ولينا هيدي.
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اأديل ت�ضرتي منزل
 ب�8 مايني دولر 

�لريطانية  �ل��ب��وب  جنمة  �أنفقت 
دوالر  م��ل��ي��ون  �ل�8  ق���ر�ب���ة  �أدي������ل 
منطقة  يف  ف���خ���م  م���ن���زل  ل�������ص���ر�ء 
غرب  يف  �ل���ف���خ���م���ة  ك���ن���زي���ن���غ���ت���ون 

�لعا�صمة �لريطانية لندن.
دي����ل����ي ميل  و�أف������������ادت ����ص���ح���ي���ف���ة 
�صنة(   25( �أدي���ل  �ن  �لريطانية 
دفعت 7.8 مليون دوالر ثمنا ملنزل 
تتحول  �لتي  كنزينغتون  يف  فخم 
�إىل مكان يعج بامل�صاهري  تدريجياً 

يف غرب لندن.
�أديل �جلديد،  �ن منزل  و�أو�صحت 
مع حبيبها �صاميون كونيكي )39 
منزل  من  مقربة  على  يقع  �صنة( 
ت�صتاأجره عائلة �لنجم �لريطاين 

ديفيد بيكهام.
�ن����ه ب��ال��رغ��م م���ن �ن  ول��ف��ت��ت �إىل 
�الأ�����ص����و�ر �ل��ع��ال��ي��ة حت��ي��ط مبنزل 
�أديل �جلديد، �إال �نها حر�صت على 
للر�صا�س  م�صاد  ب��زج��اج  ت��زوي��ده 
وطفلهما  وحبيبها  حمايتها  بغية 

�أجنلو من �لدخالء.

ا�ضتيقظ فلم يجد اأ�ضابع قدميه
��صتيقظ بر�زيلي من نومه ليجد كلبه �ل�صغري قد �لتهم 
�أجز�ء من �أ�صبعني بقدمه �لي�صرى، وذلك ح�صبما �أوردت 
�إحدى  عن  نقاًل  �الأمريكية  بو�صت  هفنجتون  �صحيفة 

�لقنو�ت �لتلفزيونية �ملحلية يف �لر�زيل.
و�صرح روجر بر�ون لالإعالم �ملحلي �أن �جلرو – �لبالغ 
�أن يلعق قدميه ولكنه  – �عتاد على  6 �صهور  من �لعمر 
�أي عالمات �صر��صة يف �صلوكياته من قبل،  مل يبد عليه 
متاأخرة،  مر�حل  يف  �ل�صكري  ب��د�ء  مري�س  �أن��ه  مو�صحاً 
وهو ما حال دون �أن ي�صعر باآالم �أثناء قيام �جلرو بق�صم 

�أجز�ء من �أ�صابعه .
وتوجه بر�ون عقب �كت�صافه �حلادث �إىل �مل�صت�صفى لتلقي 
يف  �جل���رو  خلفها  �ل��ت��ي  �لبالغة  للجروح  �ل���الزم  �ل��ع��الج 
قدمه، م�صري�ً �إىل �أنها �صتكون �ملرة �الأخرية �لتي يرك 

فيها كلبه �ل�صغري دون قيود على مد�ر �صاعات �لليل.

�ضقط من الطبقة ال� 15.. وجنا 
من  �صقوطه  من  بالرغم  �مل��وت  من  بريطاين  �صاب  جنا 

�رتفاع 15 طبقة يف نيوزيلند�.
�لريطاين  �ن  ه��ري�ل��د  نيوزيلند  ذي  �صحيفة  و�أف����ادت 
توم �صتيلويل )20 �صنة( �صقط من �لطبقة �ل�15 يف �أحد 
�ملباين بالعا�صمة �لنيوزيلندية �أوكالند فيما كان يحاول 
�لدخول �إىل �صقته يف �لطبقة �ل�14 الأنه ن�صي مفاتيحه 

بالد�خل.
طبقة   13 �رت��ف��اع  م��ن  ه��وى  �صتيلويل  �ن  �إىل  و�أ����ص���ارت 

ليهبط على �صطح مبنى جماور.
وذك���ر �أح���د �أ���ص��دق��اء �ل�����ص��اب ،ي��دع��ى د�ي���ف ت��وم��ا���س �ن 
�صتيلويل يف غرفة �لعناية �لفائقة وهو يعاين من ك�صور 
يف �لرقبة و�لظهر باالإ�صافة �إىل ك�صر يف مرفقه و�إ�صابات 
�أن  ويتوقع  جنا  ذلك  من  بالرغم  لكنه  متعددة،  د�خلية 
يتعافى. و�أ�صاف توما�س �ن �صديقه بخري.. وهو بالفعل 

رجل حمظوظ للغاية .
�إليها �ل�صاب  و�أعلنت متحدثة با�صم �مل�صت�صفى �لتي نقل 

�ن و�صع �صتيلويل يتح�صن، وميكن �لقول �نه مقبول .

بطيخة باأكرث من3 اآلف دولر 
ثالثة  م��ن  ب��اأك��ر  علني  م���ز�د  يف  يابانية  بطيخة  بيعت 

�ليابانية  �الإذ�ع��ة و�لتلفزيون  و�أف��ادت هيئة  �آالف دوالر. 
ب�صمال  هوكايدو  مقاطعة  من  بطيخة  �ن  �م�س   NHK
�ليابان بيعت ب�300 �ألف ين �و ما يعادل 3200 دوالر يف 

�أول مز�د علني من نوعه هذه �ل�صنة.
و�أو���ص��ح��ت �ن �ل��ب��ط��ي��خ��ة م��ن ب��ل��دة ت��وم��ا وه���ي �صهرية 
جد�ً  قيمة  تعتر  وه���ي  و�ل��رق��ي��ق��ة،  �ل�����ص��ود�ء  بق�صرتها 

وتقدم كهدية.
ي�صار �إىل �ن مو�صم �لبطيخ تاأخر هذه �ل�صنة يف �ليابان 
�الإنتاج يف  يتز�يد  �أن  يتوقع  لكن  �لطق�س،  ب��رودة  ب�صبب 
�لذي يعد  �ل�صيف  �ملقبل، خالل مو�صم  �ل�صهر  منت�صف 

القطط تدخل عامل مواقع التوا�ضل 
يف ظل �نت�صار �لتطبيقات �الإلكرونية ومو�قع �النرنت �ملخ�ص�صة للقطط �الأليفة وهو�ة �قتنائها وتربيتها، 
�للوحية وي�صمح  �أندرويد للهو�تف �لذكية و�لكمبيوتر�ت  ظهر موؤخر� تطبيق جديد يعمل على نظام ت�صغيل 

للقطط بت�صوير نف�صها ��صتعد�د� لعر�س �صورها على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي. 
��صم  �أن هذ� �لتطبيق يحمل  �لتكنولوجيا  و�أفاد �ملوقع �الإلكروين �الأمريكي تيك هايف �ملتخ�ص�س يف جمال 
�صناب كات ، وهو عبارة عن تطبيق لت�صوير �لقطط بو��صطة �لقطط نف�صها ، كما �أنه يتيح �إمكانية عر�س هذه 

�ل�صور على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي �ل�صهرية مثل توير وفي�صبوك وغريها. 
وعند ت�صغيل تطبيق �صناب كات ، تظهر نقطة حمر�ء جذ�بة على �صا�صة �صود�ء تلفت �أنظار �لقط، ومبجرد �أن 

يلم�س مبخالبه هذه �لنقطة، يتم �لتقاط �ل�صورة. 
وي�صمح �لرنامج �إي�صا باإمكانية �إ�صافة بع�س �للم�صات �لفنية و�جلمالية على �ل�صورة مثل و�صع �صور لورود �أو 

فئر�ن �أو �أ�صكال لقطط �أخرى د�خل كادر �ل�صورة ��صتعد�د� لعر�صها على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي.
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قاتل زوجته:
 اجلن اأمرين بقتلها

ق���ال �مل�����ص��ري ق��ات��ل زوج��ت��ه �أم����ام ن��ي��اب��ة �جل��ي��زة م��ر�ت��ى �صت 
بتعرف ربنا، عمرها ما عملت �صىء غلط �صرت معاي على 
�حللوة و�ملرة، لكنى قتلتها وحرقت جثتها بعد ما �نهلت على 

ر�أ�صها بحجر ، وفق تقرير ن�صرته �صحيفة �مل�صري �ليوم . 
�مل�صاجرة  حتى  م�صاكل،  �أي  بيننا  يكن  مل  �جل���اين  و�أ���ص��اف 
�الأخرية مل تكن هي �ل�صبب فيها، فاأنا بد�أت ب�صبها و�صربها، 
نف�صي  �أمت��ال��ك  ومل  جتاهها،  بد�خلى  غام�س  �صعور  نتيجة 
عندما ملحت نظرتها �لغريبة جتاهى، فانهلت عليها بال�صرب 
�أكن  ومل  �لغام�صة،  نظر�تها  �صبب  عن  �صوؤ�لها  دون  �مل��رح، 

ح�صن �لظن فى تلك �للحظة . 
و�أرجع �صبب �صعوره �لغام�س �إىل خالفات عائلية بينه وبني 
عائلته، الفتا �إىل �أنه لي�س هناك دخل لزوجته بها، و�أن تلك 
�خلالفات هى �لتى �أدت �إىل تعر�صه ل�صغوط ع�صبية ونف�صية، 
م�صرًي� �إىل �أنه مل يكن فى كثري من �الأوقات فى حالة ذهنية 
طبيعية، فالعادى بالن�صبة له هو �لع�صبية، حتى مع زبائنه. 

لدرجة  نف�صيا،  مري�صا  باعتبارى  ىل  تنظر  »عائلتى  وتابع: 
زوجتى،  بينهم  وم��ن  �لنا�س،  �أم��ام  مبر�صى  يعريوننى  �أنهم 
تغيري  �إىل  �أدى  م��ا  عقليا،  خلال  �أع��ان��ى  �أن��ن��ى  �أفهموها  �لتى 
�أنه مل  ما فى �صلوكها جتاهى، بخالف �أى وقت م�صى، رغم 
�أن �خلالف  �إىل  �أ�صرية كزوجني، م�صري�  بيننا خالفات  يكن 
على م�صروفات �لبيت مل يكن له وج��ود، الأنها كانت تر�صى 

بالقليل. 

مراهقة تقطع راأ�س والدها
بعد  و�لدها  ر�أ���س  �جلديدة  غينيا  بابو�  من  مر�هقة  قطعت 
�أن  �أو�صحت  �إذ  �غت�صبها، على ما ذكرت �صحيفة حملية،  �أن 
قادة �لقرية يرف�صون ت�صليم �ل�صابة �إىل �ل�صرطة باعتبار �أن 

�لرجل نال عقابه.
و�أ�صافت �صحيفة بو�صت-كورييه �أن �ل�صابة �لبالغة من �لعمر 
18 عاماً تعر�صت �الأ�صبوع �ملا�صي لالغت�صاب �ملتكرر على يد 

و�لدها �الأربعيني يف غياب و�لدتها و�أ�صقائها �لثالثة.
�غت�صاب  �الأب  �أر�د  لل�صحيفة:  كومي  لوكا�س  �لق�س  وق��ال 
�بنته مرة �إ�صافية يف �ل�صباح، فاأخذت �ل�صابة �صكيناً وقطعت 

به ر�أ�س و�لدها .
حقها  �أخ���ذت  �ل�صابة  �أن  على  و�صكانها  �لقرية  ق��ادة  ويجمع 

بنف�صها ويرف�صون ت�صليمها �إىل �ل�صلطات.
ت�صرفات  ب�صبب  فعلتها  على  �ل�صابة  �أق��دم��ت  �لق�س:  وق��ال 
�أن  �أث��ارت �صدمة لديها. ولذلك، قررنا  �لتي  �ل�صيئة  و�لدها 

تبقى يف �لقرية .
يذكر �أن بابو� غينيا �جلديدة قررت موؤخر�ً ��صتئناف �الإعد�م 
�لن�صاء  �صد  �مل�صت�صرية  �لعنف  �أع��م��ال  م��ن  �حل��د  �أم���ل  على 

و�الأطفال و �ل�صاحر�ت بعد �صل�صلة من �جلر�ئم �ملروعة.
ملكة جمال كونيكتيكت �إيرين بر�يدي تعر عن �صعادتها عقب تتويجها على عر�س �جلمال بعد فوزها بلقب ملكة جمال �لواليات �ملتحدة للعام 2013.  )� ف ب(

تامار براك�ضتون ترزق ب�ضبي
تامار  �الأم��ريك��ي��ة،  �ملغنية  �أع��ل��ن��ت 
بر�ك�صتون، �صقيقة �ملغنية �مل�صهورة، 
توين بر�ك�صتون، �نها رزقت ب�صبي 
من زوجها فين�س هريبريت، �أطلقا 

عليه ��صم لوغان فن�صنت.
�ن  �الأم��ريك��ي  بيبول  و�أف���اد موقع 
ب��ر�ك�����ص��ت��ون ����ص��ت��غ��ل��ت ح��ل��ول عيد 
��صم  ع��ن  لتك�صف  �أم��ريك��ا  يف  �الأب 
���ص��غ��ريه��ا �ل���ذي ول��دت��ه ق��ب��ل �أيام 

وهو لوغان فن�صنت .
وكتبت عيد �أب �صعيد حلب حياتي 
و�أف�صل �صديق يل وزوجي فين�صن 
فن�صنت  ل����وغ����ان  �ب���ن���ن���ا  ه����رب����رت، 
هربرت و�أنا فخور�ن مب�صاركة هذ� 

�ليوم معك! نحن نحبك كثري�ً .
�أعلنا  وزوج��ه��ا  بر�ك�صتون  وك��ان��ت 
�ملا�صي،  مار�س  �آذ�ر  يف  عن �حلمل 
ولكنهما  �ل�صابع،  �ل�صهر  وكانت يف 
ف�����ص��ال ع����دم �ل��ك�����ص��ف ع���ن جن�س 

�جلنني.
�الأول  �مل���ول���ود  ه���ذ�  �أن  �إىل  ي�����ص��ار 
ي�صاركها  �ل����ذي  وف��ي��ن�����س  ل��ت��ام��ار 
تلفزيون  برنامج  يف  �لبطولة  دور 

�لو�قع تامار وفين�س .

جوين ديب
 يزور اليابان 

ي������زور �ل���ن���ج���م �ل���ه���ول���ي���ودي ج�����وين ديب 
�ليابان يف منت�صف �صهر متوز يوليو �ملقبل 
للرويج �صخ�صياً لفيلمه �جلديد �حلار�س 

�لوحيد .
�ليابانية  ت���ود�ي  ج��اب��ان  �صحيفة  و�أف����ادت 
�ن ديب �صيزور �ليابان برفقة �ملخرج غور 
بروكهامير،  ج��ريي  و�مل��ن��ت��ج  فريبين�صكي 

للرويج لفيلم �حلار�س �لوحيد �جلديد.
م���وؤمت���ر�ً  ���ص��ي��ع��ق��د  دي����ب  �ن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
�صحافياً يف 17 متوز يوليو، قبل �مل�صاركة 

يف �لعر�س �الأول للفيلم.
ي�صار �إىل �ن �حلار�س �لوحيد يحكي ق�صة 
حمارب هندي � �أمريكي يدعى تونتو �لذي 
يج�صد ديب �صخ�صيته، وهو يروي ق�ص�س 
رجل �لقانون �ملقنع �حلار�س �لوحيد �لذي 
�أ�صبح �أ�صطورة يف حتقيق �لعد�لة، ويوؤدي 

دوره، �آرمي هامر.

�لو�صوم  خا�صية  موؤخر�  في�صبوك  موقع  �أ�صاف 
لت�صهيل  �الج��ت��م��اع��ي��ة  ���ص��ب��ك��ت��ه  �إىل  )ه��ا���ص��ت��اغ( 
عمليات �لبحث عن �مل�صاركات �أو متابعة �لنقا�صات 

�ملختلفة.
ت���اأت���ي م�صبوقة  �ل���ت���ي  �ل��ك��ل��م��ات  ه���ي  و�ل���و����ص���وم 
ب��ع��الم��ة #، و����ص��ت��خ��د�م��ه��ا ���ص��ائ��ع ج���د� يف موقع 
�لتدوين �مل�صغر توير وكذلك يف �صبكة غوغل+ 
�الجتماعية، لكنها دخلت منذ �أيام على في�صبوك، 
على  �مل�صتخدمني  جلميع  تتوفر  ل��ن  �أن��ه��ا  علما 
�الأيام  خ��الل  تدريجيا  لهم  �صتتاح  ولكن  �ل��ف��ور، 

و�الأ�صابيع �لقادمة.
فبالن�صبة  ���ص��ه��ل��ة،  م�����ص��األ��ة  �ل��و���ص��وم  و����ص��ت��خ��د�م 
تكون  �أن  يف  �مل�صتخدم  يرغب  �لتي  للم�صاركات 
ب�صورة  عليها  و�لعثور  �لبحث  لعمليات  متاحة 
�أو  # يف ب��د�ي��ة  �أ���ص��ه��ل يجب عليه و���ص��ع ع��الم��ة 
موجودة  كلمة  �أو  ج��دي��دة  رئي�صية  كلمة  نهاية 
فقط،  مناق�صة  متابعة  يف  يرغب  وَم��ن  بالفعل. 
لي�س عليه �إال �لنقر على �لو�صم �ملعني يف �إحدى 

�مل�صاركات، وعندئذ �صيظهر له على �أحد �جلو�نب 
جميع �مل�صاركات �خلا�صة مبو�صوع �ملناق�صة �أو ما 

يعرف با�صم تلقيمات �لو�صم )ها�صتاغ فيد(.
وم���ن �الأم����ور �ل��ت��ي ي��ج��ب م��ر�ع��ات��ه��ا ع��ن��د كتابة 
م�صافة  هناك  تكون  �أال  �ل��و���ص��وم،  م��ع  �مل�صاركات 
بالو�صم،  �ملعنية  و�لكلمة   # عالمة  بني  فا�صلة 
�لكلمة موؤلفة من عدة مفرد�ت  �إذ� كانت  وحتى 
م�صافات  دون  ببع�صها  مت�صلة  تكون  �أن  فيجب 
فيه  ��صتخدمت  �إن  بالو�صم  ي��وؤث��ر  وال  فا�صلة. 
للغة  بالن�صبة  �ل�����ص��غ��رية  �أو  �ل��ك��ب��رية  �حل����روف 

�الإجنليزية.
ينقر  فعندما  �آل��ي��ا،  للو�صم  ر�ب���ط  �إ���ص��اف��ة  وت��ت��م 
فاإنه  �ملو�صومة  �لرئي�صية  �لكلمة  على  �مل�صتخدم 
�لتي  �ملو�صوعات  �صفحة  �إىل  �أ�صرع  ب�صكل  ي�صل 
فيها  �صاهم  �ل��ت��ي  �مل�����ص��ارك��ات  جميع  فيها  تظهر 
�مل�صتخدم وت�صتمل على تلك �لكلمة، ومن خالل 
�أي�����ص��ا ك��ت��اب��ة م�صاركات  ه���ذه �ل�����ص��ف��ح��ات مي��ك��ن 

جديدة.

ا�ضتعمال الو�ضوم يف في�ضبوك 

�ضاندرا م�ضممة على تاأدية دور م�ضرحي 
دور  لعب  وهو  ط��و�ل حياتها  ير�ودها  �نها م�صممة على حتقيق حلم  بولوك  �صاندر�  �الأمريكية  �لنجمة  �أعلنت 

م�صرحي يف �لعا�صمة �لريطانية لندن.
 The ونقلت �صحيفة ديلي �صتار �لريطانية عن بولوك قولها لل�صحافيني على هام�س �إطالق فيلمها �جلديد

Heat يف لندن �أنا مهوو�صة بع�س �ل�صيء بلندن ولطاملا كنت مولعة بهذ� �ملكان .
و�أ�صافت �أنا �أحب هذ� �ملكان بالتاأكيد ويوماً ما �صاألعب دور�ً م�صرحياً يف )م�صرح( وي�صت �إند .

و�صددت على �نها تتوق الختبار مهار�تها �لتمثيلية على �مل�صرح وال متانع يف �النتقال �إىل لندن.
لكنها �عرفت باأن حتقيق هذ� �حللم �لذي ير�ودها منذ �صنو�ت �صيتطلب بع�س �لوقت �إىل �أن يكر 

�بنها لوي�س قلياًل.
ومازحت قائلة عندما يكرهني �بني وال يعود بحاجة �إيل قربه �صاأنتقل �إىل لندن .


