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حمدان بن را�شد : اإجنازا الأبي�ص 
وال�شماوي يعك�شا تطور كرة الإمارات

عربي ودويل

مركز اإدارة النفايات يو�شع نطاق 
اأعمال تنظيف العا�شمة اأبوظبي

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

خالف اأوروبي على 
ت�شليح الثوار ال�شوريني

•• دبي-وام:

�أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�لهاتف  �ف�شل خدمة حكومية عرب  رعاه �هلل جائزة 
�ملحمول وذلك يف مبادرة تهدف �إىل ت�شجيع �جلهات 
�إبد�عية  �حلكومية على تقدمي خدماتها وفق حلول 

�شر�ئح  لكل  بخدماتها  �لو�شول  على  ق��ادرة  مبتكرة 
�ملجتمع حيثما كانو� وعلى مد�ر �ل�شاعة.

و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل� مكتوم 
�أن �إطالق جائزة �أف�شل خدمة حكومية عرب �لهاتف 
�لتي  �لذكية  �ملحمول تن�شجم مع توجهات �حلكومة 
�أط��ل��ق��ه��ا ���ش��م��وه م��ن��ذ �أي����ام وح����دد مب��وج��ب��ه��ا مالمح 

حكومة �مل�شتقبل.                       )�لتفا�شيل �س2(

   

املعرفة تتلقى 31 طلبا رف�ضت منها 14

زيادة الر�سوم الدرا�سية لـ 17 مدر�سة بدبي ا�ستثنائيا
•• دبي-	الفجر	

ك�شفت هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية يف دبي عن مو�فقتها بزيادة 
 2014-2013 �مل��ق��ب��ل  ل��ل��ع��ام  م��در���ش��ة  ل�17  �ل��در����ش��ي��ة  �ل��ر���ش��وم 
يف  و�ل�شبط  �لنظم  رئي�س  دروي�����س  �أح��م��د  ملحمد  وف��ق��ا  ��شتثنائيا، 
هيئة �ملعرفة �لذي �أكد يف ت�شريح له �أن �لهيئة تلقت ٣١ طلباً لزيادة 
�لرقابة  من  �خلام�شة  �ل���دورة  نتائج  �إع��الن  بعد  �ملدر�شية  �لر�شوم 
�ل���و�ردة يف  بند  �ملعايري و�ل�شروط  دب��ي، وذل��ك بح�شب  �ملدر�شية يف 
�لنظم  رئي�س  و�أف��اد  �ملدر�شية.  �لر�شوم  باإطار عمل �شبط  �ال�شتثناء 
�ملدر�شية  �لر�شوم  لتعديل  ١٢ طلباً  على  �ملو�فقة  �أنه متت  و�ل�شبط 
ملد�ر�س خا�شة غري ربحية من بينها 7 طلبات ح�شلت على �ملو�فقة 
�ملبدئية �لعام �ملا�شي، وفقاً ملا هو حمدد يف �إطار عمل �شبط �لر�شوم 
ربحية، من  5 مد�ر�س خا�شة  ر�شوم  زي��ادة  �إىل  باالإ�شافة  �ملدر�شية، 
وما  �ملا�شي،   �لعام  �ملبدئية  �ملو�فقة  على  ح�شلت  مد�ر�س   3 بينها 
يتم  مل  �لهيئة  �أن  م��وؤك��د�  �الإج����ر�ء�ت،  قيد  مدر�شتني  طلبات  ت��ز�ل 
�لنظر يف ١٤ طلباً ملد�ر�س خا�شة ربحية مل تنطبق عليها �شروط بند 

�ال�شتثناء.    )�لتفا�شيل �س9(

مكافحة املخدرات ب�سرطة 
راأ�س اخليمة تطيح مبزارع املارجوانا 

•• راأ�س	اخليمة	-الفجر	

�إد�رة مكافحة �ملخدر�ت باالإد�رة �لعامة للعمليات �ل�شرطية  �أطاحت 
بالقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة ب�شخ�س من �جلن�شية �ال�شيوية 
�ملناطق  �ملخدرة  يف �حدى   ) �ملارجو�نا   ( جند نف�شه لزر�عة �شجرة 
�لربية وعمل على ترويجها  بني �أبناء جلدته و�أي�شا �أبناء �جلن�شيات 

حممد بن ز�يد خالل لقائه وزير �خلارجية �لفرن�شي )و�م( حممد بن ر��شد يطلق �جلائزة  )و�م(

لتحفيز عملية النتقال من احلكومة الإلكرتونية اإىل الذكية 

حممد بن را�سد يطلق جائزة اأف�سل 
خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �لتقى 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة يف ق�����ش��ر �الإم�������ار�ت �م�����س م��ع��ايل ل���ور�ن 
فابيو�س وزير �خلارجية �لفرن�شي �لذي يزور �لبالد 
بالوزير  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  �شمو  ورح���ب   . ح��ال��ي��ا 
بني  �الإ�شرت�تيجية  �لعالقة  معه  وبحث  �لفرن�شي 

وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  وفرن�شا  �الإم���ار�ت  دول��ة 
�مل�شرتكة  �مل�شالح  ي��خ��دم  مب��ا  �مل��ج��االت  خمتلف  يف 

للبلدين �ل�شديقني .
من جهة �خرى �إلتقى �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�م�س  �الإم�����ار�ت  ق�شر  يف  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع��ل��ى 
�لهندي  �ملالية  وزي��ر  �شيد�مرب�م  باالنيابان  �شعادة 

�لذي يزور �لبالد حاليا. )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن زايد يلتقي وزير
اخلارجية الفرن�سي ووزير املالية الهندي

وا�سنطن ت�سرتط على مر�سي اإ�سالحات مقابل امل�ساعدات
•• اأدي�س	ابابا-وكاالت:

ق���ال م�����ش��وؤول �أم���ريك���ي �إن وزي����ر �خل��ارج��ي��ة جون 
�إ�شالحات  �إج��ر�ء  �الإ�شر�ع يف  كريي حّث م�شر على 
�شندوق  قر�س  على  للح�شول  �شرورية  �قت�شادية 

�لنقد �لدويل.
�الإج���ر�ء�ت �شرورية للح�شول  تلك  �أن  و�أك��د كريي 
�الأمريكي.  �لكونغر�س  من  �إ�شافية  م�شاعد�ت  على 
و�أ�شاف �مل�شوؤول �الأمريكي �أن كريي �لتقى بالرئي�س 
�مل�شري حممد مر�شي على هام�س �لقمة �الإفريقية 
�أبابا وبحث معه �حلرب يف �شوريا  �أدي�س  �ملنعقدة يف 

وحقوق �الإن�شان يف م�شر و�قت�شادها �ملتعرث .
و�أ�شاف م�شوؤول كبري يف وز�رة �خلارجية �الأمريكية، 
على هام�س قمة �الحتاد �الإفريقى يف �أدي�س �أبابا، �إن 
لكن  ببع�س �خلطو�ت،  قامو�  �أنهم  �أك��دو�  �مل�شريني 
�أنكم  للكونغر�س  نثبت  �أن  �إىل  نحتاج  ق���ال:  ك��ريي 

قمتم باالإ�شالحات �لالزمة.
�أن وزير �خلارجية �الأمريكي  �مل�شدر نف�شه  و�أ�شاف 
دعم  عن  قوياً  مد�فعاً  كنت  �مل�شري:  �لرئي�س  �أبلغ 

الأن  نحتاج  لكننا  مل�شر  �مل�شاعدة  دعم  �أو��شل  م�شر، 
�ل�شابقني  زم��الئ��ي  وت�شجع  تطبق  �إ���ش��الح��ات  ن��رى 

على �لتحرك.
�ملا�شي  �ل��ع��ام  تو�شل  �ل���دويل  �لنقد  ���ش��ن��دوق  وك���ان 
�إىل �تفاق لتقدمي قر�س بقيمة 4،8 مليار�ت دوالر 
�مل�����ش��ري��ة خالل  للحكومة  �مل���ايل  �ل��ق��ط��اع  مل�����ش��اع��دة 

قيامها باالإ�شالحات.
�شاقة  م��ف��او���ش��ات  ب��ع��د  �الت���ف���اق  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  ومت 
��شتمرت �أ�شهر�ً، لكن �ل�شلطات �مل�شرية علقت عملية 

�لتفاو�س ب�شبب �ال�شطر�بات �ل�شيا�شية يف �لبالد.
�لنقد  �شندوق  �أن قر�س  �مل�شرية  �ل�شلطات  وتعتقد 
حيث  مب�شر،  �مل�شتثمرين  ثقة  با�شتعادة  �شي�شمح 
�أطاحت  �لتي  �لثورة  ر�فقت  �لتي  �ال�شطر�بات  �أدت 
�لبالد  �إي��ر�د�ت  تر�جع  �إىل  مبارك  بالرئي�س ح�شني 

يف قطاع �ل�شياحة.
للت�شنيف  ب����ورز  �آن����د  ���ش��ت��ان��د�رد  وك���ال���ة  وخ��ف�����ش��ت 
�الئتماين موؤخر�ً ت�شنيف م�شر جمدد�ً من -بي �إىل 
�شي �شي �شي مع ف�شل �حلكومة يف �تخاذ �الإجر�ء�ت 

�لالزمة خلف�س عجز �ملو�زنة �لعامة للدولة.

الفجر........    04:09            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:47   
املغرب.....   07:06  
الع�صاء......   08:36

عنا�شر حزب �هلل ي�شيعون �حد قتالهم �شقط يف �ل�شر�ع �ل�شوري  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شوري  �ل���ن���ظ���ام  ق�����و�ت  ك��ث��ف��ت 
�للبناين  �ملدعومة من حزب �هلل 
بريف  �ل��ق�����ش��ري  مل��دي��ن��ة  ق�شفها 
�ملعارك  تو��شلت  بينما  حم�س، 
ع��ل��ى ج��ب��ه��ات م��ت��ف��رق��ة يف عدة 
قتيال   22 وخ��ل��ف��ت  حم��اف��ظ��ات، 

على �الأقل معظمهم يف درعا.
�أن  للثورة  �لعامة  �لهيئة  و�أف��ادت 
عدد �لقتلى �لذين �شقطو� جر�ء 
�لق�شري  على  �ملتو��شل  �لق�شف 
�رتفع �إىل 39 بينهم طفل خالل 
وذكرت  �ملا�شية.  �ل�24  �ل�شاعات 
�شقطو�  �لقتلى  �أغلب  �أن  �لهيئة 
�أثناء �ال�شتباكات مع قو�ت حزب 

�هلل �للبناين.
تن�شيقيات  �حت��اد  ق��ال  جهته  من 
�لثورة �إن �لطري�ن �حلربي جدد 
�م�س  �شباح  �ملدينة  على  ق�شفه 
عنا�شر  حم���اوالت  م��ع  بالتز�من 
قرية  �ق���ت���ح���ام  �هلل  ح�����زب  م����ن 
�حلميدية يف ريف �لق�شري، لكن 
�إن��ه متكن من  �جلي�س �حلر قال 

�شد حماوالتهم.
�شابق  وق����ت  ن��ا���ش��ط��ون يف  و�أك�����د 
تعزيز�ت  �ل��ن��ظ��ام  ق����و�ت  �إر����ش���ال 
دم�شق  ط���ري���ق  ع���ل���ى  ع�����ش��ك��ري��ة 

حم�س �لدويل باجتاه �لق�شري.

�الإ�شالمي وحلولها يف ��شطنبول 
�أن تطلق  �إنه كيف ميكن ملوؤ�ش�شة 
فيما  �هلل  ح��زب  ��شم  نف�شها  على 
ت��ع��ل��ن �حل����رب ل��ق��ت��ل �أب���ري���اء من 

رجال ون�شاء و�أطفال.
�خلارجية  وزي�����ر  �أك�����د  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا 
�مل��ع��ل��م ونظريه  ول���ي���د  �ل�������ش���وري 
�لعر�قي هو�شيار زيباري م�شاركة 
بلديهما مبوؤمتر دويل ينتظر �أن 
يعقد بجنيف �ل�شهر �ملقبل الإيجاد 
يف  ب�شوريا،  ل��الأزم��ة  �شيا�شي  حل 
ح���ني ي��ت��و����ش��ل �الج��ت��م��اع �لذي 
لقوى  �لوطني  �الئتالف  يعقده 
�ل���ث���ورة و�مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة يف 
ت�شكيلته  ت��و���ش��ي��ع  ب��ه��دف  ت��رك��ي��ا 

وبحث �مل�شاركة باملوؤمتر.
�شباح  و�شل  -�ل���ذي  �ملعلم  وق��ال 
بغد�د  �لعر�قية  �لعا�شمة  �م�س 
م�شبقا  عنها  يعلن  مل  زي����ارة  يف 
و�أج������رى خ��الل��ه��ا م��ب��اح��ث��ات مع 
�أبلغ  �إن����ه  م�����ش��وؤول��ني ع��ر�ق��ي��ني- 
�جل��ان��ب �ل��ع��ر�ق��ي ب��� ق��ر�ر �شوريا 
م��ن ح��ي��ث �مل��ب��د�أ �مل�����ش��ارك��ة بوفد 
�لذي  �ل���دويل  �مل��وؤمت��ر  ر�شمي يف 

��شطلح على ت�شميته جنيف 2.
و�أ�شاف �ملعلم يف موؤمتر �شحفي 
م�����ش��رتك م��ع زي���ب���اري- �أن����ه مل�س 
�رتياحا  �ل��ع��ر�ق��ي  ل���دى �جل��ان��ب 

لهذ� �لقر�ر �ل�شوري. 

دم�ضق توؤكد ح�ضور موؤمتر جنيف وتعتربه فر�ضة حلل �ضيا�ضي

القوات ال�سورية وحزب اهلل يكثفان الق�سف على الق�سري 

فتاوى قيادي �ضلفي تون�ضي:
املوت من اأجل الوطن كفر والكذب 

من اأجل احلياة حالل.. !!
•• الفجر	– تون�س	-	خا�س

خرج �لقيادي �ل�شلفي �لتون�شي �لبارز �ل�شيخ 
خمي�س �ملاجري بفتاوى بدت غريبة و�أثارت 
�لكثريين حيث �عترب يف حو�ر تلفزي على 
ة �أّن من يفدي روحه من  قناة تون�شّية خا�شّ
�جل علم بالده ال يعترب �شهيد� بل �نه كما 

يقول ال ُيقبل عمله �أ�شال .
�إّن  �مل��اج��ري  ق��ال  �أخ���رى غريبة  ويف فتوى 
ي��ه��ودي و�ن �ال�شم  ����ش��م  ����ش��م  خمّي�س ه��و 
...كما �عترب  �ل�شحيح هو خمي�س  �لعربي 
و�نه  غ��ري عربي  �الآخ���ر  ه��و  �شمري  ��شم  �أّن 

م�شتوحى من �ال�شم �ليهودي �شامري.... خمي�س �ملاجري حتدث �أي�شا 
�لعابدين بن  �لتون�شي �ال�شبق زين  �لرئي�س  �تهامه مبحاولة قتل  عن 
علي وقال �نه �قّر فعال بهذه �لتهمة ولكن �عرت�فه هذ� كان كاذبا على 
�عتبار �أّن �لكذب من �جل �أن تعي�س �أف�شل من �أن متوت كاذبا على حد 
تعبريه. و�أكد خمي�س �أّن �ل�شباب يف تون�س وكل �لتون�شيني قامو� بالثورة 

��شتجابة لند�ء تنظيم �لقاعدة �لذي دعا للقيام بها..!

وقال �لناطق با�شم �لهيئة �لعامة 
للثورة هادي �لعبد �هلل، يف �ت�شال 
مع �جلزيرة يف وقت �شابق، �إن ما 
ال يقل عن 24 قتلو� و�أك��رث من 
�أنو�ع  مبختلف  �أ�شيبو�  مائتني 
حزب  �إن  ق����ال  �ل���ت���ي  �الأ����ش���ل���ح���ة 
�أن  و�أك��د  وح��ده.  ��شتخدمها  �هلل 
وحدهم  يديرون  �حلزب  عنا�شر 
�لق�شري  �ق����ت����ح����ام  حم����������اوالت 

و�لعمليات �لع�شكرية هناك.
وق��ال �لعبد �هلل �إن ح��زب �هلل مل 
�إال  �ل�شو�ريخ  نوع من  �أي  يدخر 
وقوع  �إىل  �أدى  مم��ا  ����ش��ت��خ��دم��ه، 
معظم �لقتلى من �ملدنيني، و�أكد 
على  �شمعو�  �ملعار�شة  مقاتلي  �أن 
عنا�شر  �أن  �ل��ال���ش��ل��ك��ي  �أج���ه���زة 
�أو�م��ر بتدمري  حزب �هلل يتلقون 

�لق�شري على �أهلها.

م���ن ج��ان��ب��ه �ن��ت��ق��د ن��ائ��ب رئي�س 
�حل��ك��وم��ة �ل��رتك��ي ب��ك��ري ب���وزد�غ 
�م�����س ب�����ش��دة م�����ش��ارك��ة ح���زب �هلل 
وقال  ب�شوريا  �لقتال  �للبناين يف 
�إىل  ��شمه  �إن على �حل��زب تغيري 

حزب �ل�شيطان.
ون������ق������ل �مل�������وق�������ع �الل�������ك�������رتوين 
ل�شحيفة زمان عن ب��وزد�غ قوله 
يف موؤمتر بعنو�ن م�شاكل �لعامل 

اغـــتـــيـــال قـــائـــد الـــقـــوات 
ــوت  ــرم ــس ــ� ح يف  اخلـــا�ـــســـة 

•• �صنعاء-يو	بي	اأي:

�ن  م�����ش��در ع�شكري مي��ن��ي  �أع��ل��ن 
�لقاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  م����ن  ع��ن��ا���ش��ر 
�غ����ت����ال����و� �م���������س ق����ائ����د �ل����ق����و�ت 
ح�شرموت  مب��ح��اف��ظ��ة  �خل��ا���ش��ة 

بجنوب �شرق �لبالد.
�ثنني  م�شلحني  �ن  �مل�شدر  وق��ال 
�لقاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ن��ا���ش��ر  م����ن 
�لقو�ت  ق��ائ��د  ���ش��وب  �ل��ن��ار  فتحا 
�لغربية بو�دي  باملنطقة  �خلا�شة 
و�ردوه  مطري  ماجد  ح�شرموت 

قتيال.
�جلانيني  �ن  �مل�������ش���در  و�أ�����ش����اف 
عند  نارية  در�ج��ة  ي�شتقالن  كانا 

�غتياله �شاعة توجهه �ىل عمله.
ع�شر�ت  �لقاعدة  تنظيم  و�غ��ت��ال 
ورجال  ع�شكريني  من  �مل�شوؤولني 
�خرها  كان  �ليمن  ��شتخبار�ت يف 
�ملخابر�ت  يف  كبري  �شابط  مقتل 
�ليمنية �المن �ل�شيا�شي �ال�شبوع 

�ملا�شي يف حمافظة ح�شرموت .

حملة لإقرار تعّدد
 الّزوجات يف تون�س..!؟!

•• الفجر	– تون�س	-	خا�س

يف  ج��دي��د�  �شرخا  تقيم  وق��د  �شاخنا  ج��دال  تثري  �أن  ينتظر  م��ب��ادرة  يف 
�ملجتمع ، �أعلن �ملحامي �لتون�شي فتحي �لّزغل عن �نطالق حملة تهدف 
�إىل مر�جعة جملة �الأحو�ل �ل�شخ�شية و�إقر�ر تعّدد �لزوجات، مو�شحا 
�أّن حملته �نطلقت نظر� �إىل تف�ّشي ظاهرة �لعزوبية، د�عيا  يف بيان له 
كل �لذي يو�فقون على مر�جعة جملة �الأحو�ل �ل�شخ�شية �إىل �ملطالبة 
�ل��ط��الق �لظامل" ح�شب  ق��ان��ون  �ل��زوج��ات و"�إلغاء  م��ب��د�أ تعدد  ب��اإق��ر�ر 
تعبريه، و�إىل مزيد �لتنظيم و�إبد�ء �لر�أي يف �ملنابر و�لفر�س �لقانونية 
�ملمكنة الإيجاد �شغط و��شح ناجح باملطالب �لت�شريعية على من هم يف 

�شّدة �لت�شريع.
�إح�شائيات  ح�شب  و�شلت  �لتي  �لعزوبية،  ظاهرة  �أن  �إىل  �لّزغل  و�أ�شار 
�لديو�ن �لوطني لالأ�شرة و�لعمر�ن �لب�شري �إىل �أكرث من مليون و300 
�ألف �شابة بني 25 و 34 �شنة غري متزوجات من جمموع �أربعة ماليني 

وت�شعمائة �ألف �أنثى يف �لتعد�د �لّدميغر�يف �حلايل.
�لّرئي�س  �أ���ش��دره��ا  �ل��ت��ي  �ل�ّشخ�شية  �الأح����و�ل  جملة  �أّن  �ل��ّزغ��ل  و�أك���د 
وفق  �ملقايي�س،  بكل  جائرة  جمّلة  هي  �الأوىل،  حكمه  �أّي��ام  قي  بورقيبة 
�لتون�شي،  �ملجتمع  يف  �مللّفات  �أوك��د  من  هي  �ليوم  ومر�جعتها  تعبريه، 
60 �شنة من تطبيقها، من ظو�هر �جتماعّية ترقى �إىل  ملا خّلفت بعد 

مرتبة �الآفات ح�شب زعمه.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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الحتاد الن�سائي يوؤكد اأهمية دور احل�سانة يف الوزارات والهيئات واملوؤ�س�سات الحتادية
مع �لتو��شل �لد�ئم مع �أهايل �الأطفال و�لتعاون لغر�س �الأخالق �حلميدة 
يف نفو�س �ل�شغار الأن �لعلم يف �ل�شغر كالنق�س يف �حلجر . و�أ�شارت �إىل 
طعام  على  و�الإ���ش��ر�ف  و�لنوم  �للعب  وق��ت  تنظيم  على  �حل�شانة  حر�س 
�الأطفال ليكون �لغذ�ء �شحيا وحتر�س ح�شانة جنتي على توفري برنامج 
�لن�شائي  �الحت��اد  حديقة  يف  �للعب  خ��الل  من  لالأطفال  يومي  ترفيهي 
�لطفل  رب��ط  على  �أن ح�شانة جنتي حتر�س  �مل��زروع��ي  و�أو�شحت  �ل��ع��ام. 
�إمار�تية  باإ�شر�ف عن�شر وكفاءة  �أن�شطة هادفة  باملجتمع عن طريق عدة 
مو�طنة تنمي يف نف�س �لطفل �لهوية �لوطنية وتغر�س يف نف�شه �لثقافة 
�ليومية مثل  �لطفل من خاللها مهار�ت من �حلياة  �الإ�شالمية ويتعلم 
�لدينية  و�الأع��ي��اد  �لوطنية  باملنا�شبات  و�الحتفال  �لهد�يا  تبادل  كيفية 
وي�شارك زمالئه يف منا�شباتهم �خلا�شة وغريها من �الأن�شطة �لتي تنمي 

معرفة �لطفل وتغر�س يف نف�شه �لقيم �الأ�شيلة. 

�ل�شويدي  و�أ���ش��ارت  و�الجتماعية.  �لفكرية  قدر�تهم  وتطوير  حتفيزهم 
�حلماية  للطفل  يوفر  �آم��ن��ة  بيئة  ذ�ت  ح�شانة  يف  �لطفل  وج��ود  �أن  �إىل 
من �حلو�دث �ملنزلية ومن عنف بع�س �خلادمات و�شي�شعر �ملر�أة �لعاملة 
باال�شتقر�ر �لوظيفي و�الأ�شري معا وبالتايل ت�شتطيع �أن تو�زن بني عملها 
�لنف�شية و�الطمئنان  وبني رعاية طفلها مما يعطي �الأم �شعور� بالر�حة 
ينعك�س �إيجابيا على والئها لعملها وجودة �أد�ئها. من جهتها قالت �شريعة 
�ل�شويدي مديرة مكتب �لدعم �لن�شائي يف �الحتاد �لن�شائي �لعام .. منذ 
تاأ�شي�س �حل�شانة ونحن نبحث عن �لتميز يف خمتلف �ملجاالت و�الأن�شطة 
لالألعاب  بالن�شبة  �الأم���ر  وك��ذل��ك  �لرتفيهية  �أو  �لتعليمية  منها  ���ش��و�ء 
الأبنائها  ت��وف��ريه��ا  على  �حل�شانة  حر�شت  �ل��ت��ي  �لتعليمية  و�ل��و���ش��ائ��ل 
ل��الرت��ق��اء ب��ه��م وت��ط��وي��ر ق��در�ت��ه��م ع��ل��ى �لتعلم و�الك��ت�����ش��اف م��ن خالل 
��شتخد�م  خالل  ومن  �لع�شر  تو�كب  مدرو�شة  تعليمية  طرق  ��شتحد�ث 

�الحت��اد حر�س  �أن  و�أ�شافت   . وميولهم  �أعمارهم  تنا�شب  تقنيات حديثة 
على توفري كفاءة �إمار�تية مو�طنة تدير �حل�شانة وت�شرف عليها �إ�شافة 
�إىل كادر من �ملربيات �ملتميز�ت وممر�شة تهتم مبتابعة �حلالة �ل�شحية 
لكل  �ل�شحية يف ملف طبي خا�س  بياناتهم  وت�شجيل  �حل�شانة  الأطفال 
طفل بجانب تزويد �حل�شانة بكامري�ت ملتابعة �أن�شطة �الأطفال با�شتمر�ر 
�شعيد  عائ�شة  قالت  جانبها  من  �لع�شر.  ي�شهده  �ل��ذي  �لتطور  وملو�كبة 
�شعادة نوره  �أن  �لعام  �لن�شائي  �ملزروعي مديرة ح�شانة جنتي يف �الحتاد 
على  د�ئما  �أهمية كبرية وحتر�س  تويل ح�شانة جنتي  �ل�شويدي  خليفة 
�أن  و�أ�شافت   . باهتمام  تطورها  ومتابعة  �حل�شانة  �حتياجات  كل  توفري 
باأ�شعار  �شنو�ت  �أرب��ع  حتى  يوما   40 عمر  من  �لطفل  ت�شتقبل  �حل�شانة 
رمزية للموظفات �لعامالت يف �الحتاد �لن�شائي �لعام وحتر�س على تعليم 
�الأطفال بعدة و�شائل مرئية وم�شموعة وتعتمد على طريقة �لتعلم باللعب 

•• اأبوظبي-وام:	

�أهمية  �لعام  �لن�شائي  �ل�شويدي مديرة �الحتاد  �شعادة نورة خليفة  �أكدت 
دور  �إن�����ش��اء  ب�شاأن   2006 ل�شنة   19 رق��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  ق���ر�ر  تفعيل 
�حل�شانة يف �لوز�ر�ت و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �الحتادية و�لدو�ئر �حلكومية 
من  تعد  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �إىل  و�ل��دو�وي��ن..م�����ش��رية 
�لعاملة وطفلها. و�أ�شافت  �مل��ر�أة  �لعامل يف جمال دعم  �لر�ئدة يف  �ل��دول 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة  �لن�شائي بتوجيهات �شمو  �أن �الإحت��اد 
رئي�شة  �الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �الحتاد 
�ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة حر�س على �إن�شاء ح�شانة خا�شة فيه 
منذ عام 2001 لرعاية �أبناء �ملوظفات وعمل على توفري بيئة تعليمية 
تعمل على  �آم��ن��ة  بيئة  ل��الأط��ف��ال يف  و�لت�شلية  و�ل��رتف��ي��ه  �ل��رع��اي��ة  ت��وف��ر 

لتحفيز عملية النتقال من احلكومة الإلكرتونية اإىل الذكية 

حممد بن را�سد يطلق جائزة  اأف�سل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول 
حر�سنا اأن تكون اجلائزة اإماراتية املن�ساأ عربية الفاق عاملية املدى 

�سموه ياأمر بتخ�سي�س فئة من اجلائزة لطالب اجلامعات يف الدولة بقيمة مليون درهم 
اجلامعات يف الإمارات منبع للمواهب والبتكار ونعول على دورها يف اإعداد الكوادر املبدعة

•• دبي-وام:

�أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�ف�شل  حاكم دبي رعاه �هلل جائزة 
�لهاتف  ع����رب  ح���ك���وم���ي���ة  خ����دم����ة 
�مل��ح��م��ول وذل���ك يف م��ب��ادرة تهدف 
�حلكومية  �جل��ه��ات  ت�شجيع  �إىل 
حلول  وف��ق  خدماتها  تقدمي  على 
ق��������ادرة على  �إب����د�ع����ي����ة م���ب���ت���ك���رة 
�شر�ئح  لكل  بخدماتها  �ل��و���ش��ول 
مد�ر  وعلى  كانو�  حيثما  �ملجتمع 

�ل�شاعة.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ب���ن ر�����ش���د �ل����� م��ك��ت��وم �أن �إط����الق 
حكومية  خ���دم���ة  �أف�������ش���ل  ج���ائ���زة 

�أردن��ا بهذه  على ه��ذ� �لطريق ل��ذ� 
�لتي  �جل���ه���ات  ن��ك��رم  �أن  �جل���ائ���زة 
�لعمل  وب��ا���ش��رت  �ل��ر���ش��ال��ة  ت��ل��ق��ت 
مب��وج��ب��ه��ا و�أك�������دت ق���درت���ه���ا على 
�لتفاعل مع �ملتغري�ت و�ال�شتجابة 
�لنا�س  ي���خ���دم  مب���ا  ل��ل��م��ت��ط��ل��ب��ات 

ويحقق لهم �ل�شعادة.
من  فئة  بتخ�شي�س  �شموه  و�أم���ر 
�جل����ائ����زة ل���ط���الب �جل���ام���ع���ات يف 
�لدولة بقيمة مليون درهم  وجهنا 
�أي�����ش��ا طالب  ب���اأن ت�شمل �جل��ائ��زة 
�ل�����دول�����ة وق�������ال..  �جل����ام����ع����ات يف 
�لعامل  �أم���ام  بهم  �أف��اخ��ر  �أن  �أري���د 
�لقادمة  �حل���ك���وم���ي���ة  �ل���ق���م���ة  يف 
هذه  �أن  فيها  للم�شاركني  و�أق����ول 
�الإمار�ت  يف  �ل�شباب  �إب��د�ع��ات  هي 
�خلدمات  مل�شتقبل  روؤيتهم  وه��ذه 

�جلامعات يف �الإمار�ت.
خدمة  �أف�����ش��ل  ج��ائ��زة  وت�شتهدف 
�ملحمول  �ل��ه��ات��ف  ع���رب  ح��ك��وم��ي��ة 
�جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة �الحت����ادي����ة 
و�حلكومات �ملحلية بدولة �الإمار�ت 
ت�شتهدف  ك��م��ا  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�لعاملية  �لعربية  �لنماذج  �أف�شل 
ما يعك�س ريادة دولة �الإمار�ت على 
و�لتجارب  �لفائدة  تعميم  �شعيد 

�خلدمية �ملتميزة. 
وتنق�شم فئات جائزة �أف�شل خدمة 
حكومية عرب �لهاتف �ملحمول �إىل 

خم�س فئات رئي�شية:
عرب  ح��ك��وم��ي��ة  خ��دم��ة  -1�أف�شل 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �مل��ح��م��ول  �ل��ه��ات��ف 

�الحتادي .
�أف�����ش��ل خ��دم��ة حكومية عرب   2- 

مع  تن�شجم  �مل��ح��م��ول��ة  و�الأج���ه���زة 
م��ت��ط��ل��ب��ات �حل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة مبا 
�خلدمات  على  �حل�����ش��ول  ي�شمن 
�ل�شاعة  م������د�ر  ع���ل���ى  �حل���ك���وم���ي���ة 
وكفاءة  ومب�شطة  �شهلة  باإجر�ء�ت 
ل��ت��ل��ب��ي بذلك  و���ش��ف��اف��ي��ة  ع���ال���ي���ة 
�ملتعاملني  وت��وق��ع��ات  �ح��ت��ي��اج��ات 
وت�شعرهم باأهمية �لتو��شل معهم 
يف �أي مكان وت�شمن حتقيق جودة 
حياة عالية ملو�طني دولة �الإمار�ت 
و�ملقيمني على �أر�شها وفقا لروؤية 
حتديد  ومت   .2021 �الإم�������ار�ت 
دي�شمرب   12 �إىل   8 م��ن  �ل��ف��رتة 
�لرت�شح  ط��ل��ب��ات  ل��ت��ل��ق��ي   2013
�الإلكرتوين  �مل��وق��ع  ع��رب  للجائزة 
÷÷÷ٍ.ُهِ-ف÷ْف�����������ل.ف�����������م 
فئاتها  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  يتيح  �ل���ذي 

مع  تن�شجم  �ملحمول  �لهاتف  عرب 
ت��وج��ه��ات �حل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة �لتي 
�أط��ل��ق��ه��ا ���ش��م��وه م��ن��ذ �أي�����ام وحدد 
مبوجبها مالمح حكومة �مل�شتقبل 
�لتي ت�شابق �لزمن يف �لتعرف على 
�ح��ت��ي��اج��ات �ل��ن��ا���س وت��ل��ب��ي��ه��ا على 
�أي���ام  م����د�ر 24 ���ش��اع��ة ب��ال��ي��وم 7 
تفوق  �إب��د�ع��ي��ة  ب�شورة  ب��االأ���ش��ب��وع 

توقعاتهم.
عن  �أع��ل��ن��ا  عندما  �شموه  و�أ���ش��اف 
�إط����الق �حل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة وجهنا 
�جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة �الحت����ادي����ة 
ب�شكل  خدماتها  بتقدمي  و�ملحلية 
�إب�����د�ع�����ي و����ش���ه���ل ع����رب �الأج����ه����زة 
 24 خ��الل  للمتعاملني  �ملتحركة 
هناك  �أن  من  و�ثقون  لكننا  �شهر� 
جهات بد�أت و�أخرى قطعت �شوطا 

متفائلون  ن���ح���ن  ح��ك��وم��ت��ه��م  يف 
فبادرو�  وندعمكم  بكم  وو�ث��ق��ون 

من �الن و�أبدعو� و�أنتم �أهل لها«.
باأن  �ي�شا  وجهنا  �شموه   و�أ���ش��اف 
تكون جائزة �أف�شل خدمة حكومية 
�إمار�تية  �مل��ح��م��ول  �ل��ه��ات��ف  ع���رب 
�ملدى  عاملية  �الف���اق  عربية  �ملن�شاأ 
ل��ت��ع��ك�����س ح���ر����س دول�����ة �الإم������ار�ت 
�إقليمي وعاملي  �إر���ش��اء من��وذج  على 
ر�ئد يف �الإب��د�ع و�أف�شل �ملمار�شات 
�حلكومية  �خل��دم��ات  �شعيد  على 
�شموه  منوها   .. و�ملبتكرة  �ملتميزة 
�شمن  �شت�شمل  �جل���ائ���زة  �أن  �إىل 
�حلكومية  �الإب������د�ع������ات  ف���ئ���ات���ه���ا 
�الإحت�������ادي�������ة و�مل���ح���ل���ي���ة يف دول�����ة 
�الإمار�ت و�ف�شل �لتجارب �لعربية 
و�لعاملية باالإ�شافة �إىل فئة طالب 

�مل�شتوى  ع��ل��ى  �مل��ح��م��ول  �ل��ه��ات��ف 
�ملحلي.

عرب  حكومية  خ��دم��ة  -3�أف�شل   
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �مل��ح��م��ول  �ل��ه��ات��ف 

�لعربي.
�أف�����ش��ل خ��دم��ة حكومية عرب   4- 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �مل��ح��م��ول  �ل��ه��ات��ف 

�لعاملي.
 -5فئة طالب �جلامعات يف دولة 
�الإم�����ار�ت. وت��ه��دف �جل��ائ��زة �لتي 
�ملعايري  من  جمموعة  �إىل  ت�شتند 
�لتي من �أبرزها �لكفاءة و�لفعالية 
و�لتعاون  �لتطبيقية  و�ل��وظ��ائ��ف 
�جلهات  وت�����ش��ج��ي��ع  حت��ف��ي��ز  �إىل 
�حلكومية يف دول��ة �الإم���ار�ت على 
مبتكرة  �إب���د�ع���ي���ة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي 
�ل���ه���و�ت���ف  ت���ط���ب���ي���ق���ات  يف جم������ال 

�لرت�شح  وك���ي���ف���ي���ة  وم���ع���اي���ريه���ا 
�أن يعلن عن  ع��ل��ى  ب��ه��ا  و�مل�����ش��ارك��ة 
�لدورة  بها خالل  �لفائزة  �جلهات 
و�لتي  �حل��ك��وم��ي��ة  للقمة  �ل��ث��ان��ي��ة 
�ملقبل.   2014 �شتعقد يف فرب�ير 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أن  ي��ذك��ر 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم كان 
مبادرة  �ملا�شي  �الأ�شبوع  �أطلق  قد 
من  �أعلن  و�لتي  �لذكية  �حلكومة 
�حلكومة  بعد  ما  مرحلة  خاللها 
�الإل���ك���رتون���ي���ة وذل�����ك م���ن خالل 
على  �حلكومية  �خل��دم��ات  ت��وف��ري 
�ملتحركة  و�الأج�����ه�����زة  �ل���ه���و�ت���ف 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني ومب�����ا ي���ت���و�ف���ق مع 
ت��وف��ري �خلدمات  ���ش��م��وه يف  روؤي����ة 
و�شولها  وت�����ش��ه��ي��ل  �حل���ك���وم���ي���ة 

للمتعاملني يف �أي مكان وزمان. 

حممد بن زايد يلتقي وزير املالية الهندي 

قرقا�س: رفع �سقف امل�سارحة وال�سفافية بني احلكومة 
والوطني الحتادي يج�سد اأرقى درجات العمل الربملاين

•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�مل�شلحة  �لقائد �الأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب  ويل عهد 
�شيد�مرب�م  باالنيابان  �شعادة  �م�س  �الإم���ار�ت  ق�شر  يف 
وزير �ملالية �لهندي �لذي يزور �لبالد حاليا. و��شتعر�س 
�لعالقات  �لهندي  �ل��وزي��ر  مع  �بوظبي  عهد  ويل  �شمو 
�لثنائية بني دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية 
م�شالح  يحقق  مب��ا  وت��ع��زي��زه��ا  تو�شيعها  و�شبل  �لهند 
�للقاء  خ��الل  وج��رى  �ل�شديقني.  و�ل�شعبني  �لبلدين 

�لذي ح�شره �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
مو��شلة  �أهمية  على  �لتاأكيد  �أبوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن 
فيما  خا�شة  �مل��ج��االت  جميع  يف  �جلانبني  بني  �لتعاون 
و�لتعليمية  و�ال�شتثمارية  �لتجارية  باجلو�نب  يتعلق 
و�إم��ك��ان��ي��ة �ال���ش��ت��ف��ادة م��ن خ���رب�ت و�إم��ك��ان��ي��ات �لبلدين 
�لقطاعني  �مل�����ش��رتك��ة يف  و�ل���رب�م���ج  �مل�����ش��اري��ع  دع���م  يف 
بالفائدة  تعود  �ن  �شانها  و�لتي من  و�خلا�س  �حلكومي 
ع��ل��ى �جل��ان��ب��ني. ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء ���ش��ع��ادة حم��م��د مبارك 
�أبوظبي و�شعادة �م كيه  �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد 

لوكي�س �شفري �جلمهورية �لهندية لدى �لدولة

•• اأبوظبي-وام:

�أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة  �أ�شاد معايل �لدكتور 
�لوطني  �ملجل�س  ل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  �خلارجية  لل�شوؤون 
�حلكومة  �أبدته  �ل��ذي  و�مللحوظ  �لكبري  بالدور  �الإحت��ادي 
و�ل�شر�حة و�ل�شفافية يف �الإجابة عن �لت�شاوؤالت و�لتجاوب 
�أع�����ش��اء �ملجل�س �لوطني  ب��ه��ا  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �مل��ق��رتح��ات  م��ع 
�الحت����ادي خ���الل �ل��ف��رتة �مل��ا���ش��ي��ة و�ل��ت��ي ���ش��ه��دت �نعقاد� 
معاليه  و�أك��د  �أ�شبوع.  كل  جل�شة  ومبعدل  للجل�شات  مكثفا 
�ل��وزر�ء وممثلي �حلكومة على  �ملعايل  �أ�شحاب  �أن حر�س 
بات  �لذي  للدور  ح�شور هذه �جلل�شات يربز تفهما كبري� 
يلعبه �ملجل�س يف نقل ق�شايا وهموم �ملو�طنني �إىل �جلهات 
�حلكومية ويعك�س يف �لوقت ذ�ته �هتمام �حلكومة بتنفيذ 
و�قع  �إىل  وحتويلها  �ملجل�س  م��ن  ت�شدر  �لتي  �لتو�شيات 
�أر�س �لو�قع ومبا ي�شهم يف حتقيق �مل�شلحة  ملمو�س على 
�لكربى للوطن و�ملو�طنني. و�أثنى معايل �لدكتور �أنور بن 
حممد قرقا�س على �لفهم �لعميق لدى �الأع�شاء و�لوزر�ء 
للحو�ر و�ل�شفافية �لتي متثل �أرقى درجات �لعمل �لربملاين 
.. موؤكد� �أن مد�والت و�شري �لعمل يف �ملجل�س ميثل ظاهرة 
�شحية وتب�شر بتقدم كبري يف تفعيل �لعملية �لربملانية مبا 
�إطار  ويف  و�ح��د.  �آن  يف  و�ملجل�س  �حلكومة  توجهات  يخدم 
�شمو  قبل  من  لالإعالم  �لوطني  �ملجل�س  �شيا�شة  مناق�شة 
رئي�س  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
�لتي  و�ل�����ش��ر�ح��ة  �ل�شفافية  م���دى  معاليه  ث��م��ن  �ملجل�س 

حتدث فيها �شموه وذلك يف حديثه عن تعزيز �لت�شريعات 
�الأع�شاء  ت�شاوؤالت  عن  �الإجابة  ويف  �لدولة  يف  �الإعالمية 
�لو�قع  مت�س  �لتي  �لق�شايا  من  جمموعة  تناولت  و�لتي 
�لوطنية  بالهوية  �رتباطها  وم��دى  �ل��دول��ة  يف  �الإع��الم��ي 
�الإمار�تية. و�أو�شح معاليه �أن �لتجاوب �لكبري ل�شموه مع 
�ملقرتحات �لتي تقدم بها عدد من �الأع�شاء و�لتي طالبت 
باإحد�ث رقابة �أكرب على �ملحتوى �الإعالمي و�إحد�ث بع�س 
معاجلة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �الإع��الم��ي��ة  �ل�شيا�شة  يف  �ل��ت��غ��ي��ري�ت 
�لكبري  �لتفاعل  ت��ربز  �الإع��الم��ي  �لقطاع  ت��وط��ني  ق�شايا 
�لتي  �القرت�حات  تبني  يف  �لقيادة  تبديه  �ل��ذي  و�الهتمام 

تهدف �إىل حتقيق م�شلحة �لوطن و�ملو�طن.
ولفت معاليه �إىل �أن حر�س �لقيادة �ل�شيا�شية على تعزيز 
�أو��شر �لتعاون بني �ملوؤ�ش�شتني �لتنفيذية و�لت�شريعية ياأتي 
يف �شبيل حتقيق �خلري و�لرفاهية ل�شعب �الإمار�ت وهنا تربز 
�أهمية هذ� �لتعاون �لوثيق �لذي �أثمر �لكثري من �الإجناز�ت 
�لت�شريعي  دوره  مي��ار���س  �مل��ج��ل�����س  �أن  ح��ي��ث  و�ل��ن��ج��اح��ات 
و�لرقابي ويعد م�شاند� ومر�شد� لل�شلطة �لتنفيذية. و�أ�شار 
معاليه �إىل �أن �ملجل�س �أ�شهم وفقا الخت�شا�شاته مبناق�شة 
وتعديل عدد من م�شروعات �لقو�نني و�ملو�شوعات �لعامة 
�ملو�طنني  باهتمامات  يتعلق  ما  كل  حول  �الأ�شئلة  وتوجيه 
وت��ل��ب��ي��ة �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م �الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف �ل��وق��ت �ل����ذي ن�شهد 
�ل�شرعة يف �ال�شتجابة لتو�شيات �ملجل�س �إ�شافة �إىل تقدمي 
تلبية  م��ن  ليمكن  �مل��ط��ل��وب��ة  و�مل��ع��ل��وم��ات  �ل��ب��ي��ان��ات  جميع 

�حتياجات �ملو�طنني ومتطلباتهم.

حممد بن زايد يلتقي وزير اخلارجية الفرن�سي 
•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف ق�شر �الإمار�ت �م�س معايل لور�ن 
فابيو�س وزير �خلارجية �لفرن�شي �لذي يزور �لبالد حاليا . ورحب �شمو 
�الإ�شرت�تيجية  �لعالقة  معه  وبحث  �لفرن�شي  بالوزير  �أبوظبي  عهد  ويل 
بني دولة �الإمار�ت وفرن�شا و�شبل تعزيزها وتطويرها يف خمتلف �ملجاالت 
�جلانبان  و��شتعر�س  �ل�شديقني.  للبلدين  �مل�شرتكة  �مل�شالح  يخدم  مبا 
و�لتن�شيق  �لتعاون  وم�شتوى  �لبلدين  بني  جتمع  �لتي  �ملتميزة  �لعالقات 
وم���ا و���ش��ل �ل��ي��ه م��ن م��ت��ط��ور بينها يف ك��اف��ة �جل��و�ن��ب وال���ش��ي��م��ا �لتعاون 
وجامعة  �بوظبي  �للوفر  متحف  م�شاريع  خ��الل  م��ن  و�لتعليمي  �لثقايف 
�شعي  ظ��ل  يف  وذل���ك  �مل�شرتكة  �مل�شاريع  م��ن  وغ��ريه��ا  �بوظبي  �ل�����ش��ورب��ون 
وحر�س قيادتي �لبلدين على تنمية �لعالقات وتطويرها خدمة لالأهد�ف 
باملنطقة  �الأو�شاع  �للقاء تناول تطور�ت  �ملتبادلة. وجرى خالل  و�مل�شالح 
�لنظر  وجهات  وت��ب��ادال  و�ل���دويل  �الإقليمي  �ل�شعيدين  على  و�مل�شتجد�ت 
حول عدد من �لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك. ح�شر �للقاء �شعادة حممد 
�زو�و �شفري  �أالن  �أبوظبي و�شعادة  دي��و�ن ويل عهد  �ملزروعي وكيل  مبارك 

�جلمهورية �لفرن�شية لدى �لدولة.

من�سور بن زايد ي�سهد تخريج دفعة جديدة من مدار�س الإمارات الوطنية م�ساء اليوم

ت�ضحيح اأو�ضاع 700 فيال خمالفة

بلدية مدينة ابوظبي : م�سروع توثيق �ساهم يف احلد من ظاهرة التق�سيمات الع�سوائية واإعادة تنظيمها

•• اأبوظبي-وام:	

ي�����ش��ه��د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
ق�شر  بفندق  �الإثنني  �ليوم  م�شاء 

�ل��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س جمل�س  ����ش���وؤون 
�لوطنية  �الإم����ار�ت  م��د�ر���س  �إد�رة 
�لوطنية  �الإم��ار�ت  مد�ر�س  �عتز�ز 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  بت�شريف 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 

�حتفاالت  �أب��وظ��ب��ي  يف  �الإم�������ار�ت 
�لوطنية  �الإم��������������ار�ت  م������د�ر�������س 
ب��ت��خ��ري��ج �ل��دف��ع��ة �ل�����ش��اد���ش��ة �لتي 
بال�شف  وطالبة  طالبا   74 ت�شم 
�أحمد  م��ع��ايل  و�أك���د  �ل��ث��اين ع�شر. 
�حل���م���ريي �الأم�����ني �ل���ع���ام ل�����وز�رة 

�لذي  �لبارز  �ل�شنوي  �حل��دث  ه��ذ� 
تقدم من خالله مد�ر�س �الإمار�ت 
�ل����وط����ن����ي����ة ه�������ذه �ل����ك����وك����ب����ة من 
�لذين  و�خل���ري���ج���ات  �خل��ري��ج��ني 
�ملعايري  الأرق���ى  �إع��د�ده��م وفقا  مت 
�لعلمية و�لتطبيقية. وقال معاليه 

يتز�من  �ل��دف��ع��ة  ه���ذه  ت��خ��ري��ج  �إن 
�الإمار�ت  م��د�ر���س  ��شتعد�د�ت  م��ع 
�لوطنية لتد�شني منظومة و��شعة 
من �ملباد�رت �لتعليمية و�الأكادميية 
و�ملجتمعية يف �لعام �لدر��شي �ملقبل 

.  2014-2013

•• ابوظبي-الفجر:	

�لعقود  ت��وث��ي��ق  م�������ش���روع  ���ش��اه��م 
�اليجارية �لذي بد�أت بلدية مدينة 
�حلد  2011 يف  تنفيذه  �بوظبي 
من ظاهرة �لتق�شيمات �لع�شو�ئية 
و�لغري قانونية و��شغالها بعدد من 
�ل�شكان يفوق �لطاقة �ال�شتيعابية 
�مل��وؤج��رة، حيث مت ت�شحيح  للعني 
���ش��ك��ن��ي��ة من  ف��ي��ال   700 �و����ش���اع 
�لعام  ه��ذ�  خ��الل  �ملخالفة  �لفلل 
عليه  ن�س  م��ا  تطبيق  خ��الل  م��ن 
 2011 ل���ع���ام   1 رق����م  �ل���ق���ان���ون 
�لوحد�ت  �إ�شغال  بتنظيم  �خلا�س 
بالعقار�ت  و�الن���ت���ف���اع  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
�مارة  يف  للمو�طنني  �ملخ�ش�شة 
�لتنفيذية  و�ل���الئ���ح���ة  �ب��وظ��ب��ي 
ونا�شد  �ل��ق��ان��ون.  ب��ه��ذ�  �خل��ا���ش��ة 
ق�شم  رئي�س  �لها�شمي  خالد  علي 
جميع  �الإي��ج��اري��ة  �ل��ع��ق��ود  توثيق 
�مل�شتاأجرين ب�شرورة �لتاأكد من �أن 

ع���ق���ود �الإي����ج����ار و �ل��ت��و����ش��ل مع 
ب�شرورة  �ل���ع���ق���اري���ة  �ل�������ش���رك���ات 
ت�شجيل جميع �لوحد�ت �الإيجارية 
جتارية،  )�شكنية،  �أنو�عها  بجميع 
�الإج���ر�ء�ت  ��شتكمال  و  �شناعية( 
جميع  لدى  و�عتمادها  �لقانونية 
�لعالقة  وذ�ت  �ملخت�شة  �جل��ه��ات 
ون�����ف�����ذت ع���������دد� م�����ن �حل����م����الت 
�لعامة  �الإد�رة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�لعمل  ووز�رة  �أب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رط��ة 
مبخاطر  للتوعية  �ملدين  و�لدفاع 
�لتق�شيمات و�ال�شافات �لع�شو�ئية 
غري �ملرخ�شة ،و�لتعريف مبخاطر 
مو��شلة  خ�����الل  م����ن  �ل���ظ���اه���رة 
و�لتفتي�شية  �ل��رق��اب��ي��ة  �حل��م��الت 
و�أعمال �لتفتي�س �ليومية �ملنتظمة 
للحث على مو�جهتها ملا ت�شكله من 
وت�شويه  �ل��ع��ام��ة  لل�شحة  تهديد 
�لبيئة  على  وتاأثري  �ملدينة  ملظهر 
و�ملر�فق.  �خل��دم��ات  على  و�شغط 
�ل��ت��ي نظمتها  و�ك���د �ن �حل��م��الت 

�لوحدة �ملوؤجرة مت ت�شجيلها لدى 
�الإيجارية  �ل��ع��ق��ود  ت��وث��ي��ق  ن��ظ��ام 
�لعقار  مالك  �إىل  بالرجوع  وذل��ك 
ل�����ش��م��ان ���ش��ح��ة وب��ي��ان��ات ك��ل من 
�أي نز�عات  �ملالك و�لعقار لتفادي 

�أو خمالفات.
�بوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وح�����ررت 
2540 خمالفة للفلل يف �أبوظبي 
 2010 ع�����ام  م���ن���ذ  و����ش���و�ح���ي���ه���ا 
وحتى نهاية �بريل �ملا�شي لوجود 
�لبناء  لقو�نني  عديدة  خمالفات 
�لتكد�س  يف  ت��ت��م��ث��ل  و�ل��ت�����ش��اري��ح 
�ل�������ش���ك���اين وت��ق�����ش��ي��م �ل���ف���ل���ل من 
�ملتعددة  و�الإ�����ش����اف����ات  �ل����د�خ����ل 
�الأ���ش��ك��ال، وع��دد �الأ���ش��ر يف �لفيال 
باأن  �لها�شمي  و���ش��رح   . �ل��و�ح��دة 
�ب��وظ��ب��ي و�شعت  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
�الإيجار  ظ��و�ه��ر  ملكافحة  خططاً 
�ل��ع�����ش��و�ئ��ي ل��ل��ف��ل��ل، ب��د�أت��ه��ا بعمل 
�لو�شائل  ع���رب  ت��وع��وي��ة  ن�����ش��ر�ت 
�الإع��الم��ي��ة ح���ول ���ش��رورة توثيق 

و�لوحد�ت  �لبنايات  على  �لبلدية 
الأنظمة  �مل���خ���ال���ف���ة  �الإي����ج����اري����ة 
�الإ�شكان  و�شروط  �لبناء  وقو�نني 
يف مدينة �أبوظبي و�ملناطق �لتابعة 
توعية  يف  �ي���ج���اب���ي���ة  ن���ت���ائ���ج  ل���ه���ا 
�جلمهور باملناطق �مل�شتهدفة حول 
�ملخاطر �الجتماعية و�القت�شادية 
لالإ�شافات  و�لبيئية  و�ل�شحية 
�لفلل  يف  �لع�شو�ئية  و�لتق�شيمات 

و�مل�شاكن.
�أبوظبي   كما ت�شعى بلدية مدينة 
و�شالمة  م�شتد�مة  بيئة  لتوفري 

�ملجتمع و�أمنه.
�أبوظبي  مدينة  بلدية  �إن  ويذكر   
ومميزة  مرتفعة  معدالت  حققت 
�لعقود  ت��وث��ي��ق  ن��ظ��ام  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
�الإي���ج���اري���ة م��ن��ذ �ن��ط��الق��ت��ه مما 
�لعقاري  �ل�شوق  تنظيم  يف  �شاهم 
وح���ف���ظ ح���ق���وق �مل��ت��ع��اق��دي��ن من 
وفر  كما  وم�شتاأجرين  موؤجرين 
�شت�شكل  ���ش��خ��م��ة  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة 

��شتثمارها  ميكن  بيانية  مرجعية 
�ملنظمة  �لعمل  �آل��ي��ات  تطوير  يف 
للتد�ول �لعقاري وحتقيق �لتو�زن 
�لعقار�ت  ن��ط��اق  ���ش��م��ن  �مل��ط��ل��وب 
�ل���ق���اب���ل���ة ل���ل���ت���اأج���ري و�ل�����ت�����د�ول 
�ل�شركاء  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  وذل������ك 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
و�خلا�شة  �ل���ر����ش���م���ي���ة  و�ل����������دو�ر 
مع  �ملتعاقدين  �لعقار�ت  و�شركات 

�لبلدية .
�إيجاد  �إىل  ت��وث��ي��ق  ن��ظ��ام  وي��ه��دف 
ومتكامل  ف���ع���ال  م���رت�ب���ط  ن���ظ���ام 
م���ع ج��م��ي��ع �جلهات  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
و�الأ�شر�ف  و�لتنظيم  �حلكومية 
ع����ل����ى ع���م���ل���ي���ة ت����وث����ي����ق �ل���ع���ق���ود 
�أب����و ظبي  �الإي���ج���اري���ة يف م��دي��ن��ة 
وح�����ف�����ظ �حل�����ق�����وق ب�����ني �مل����ال����ك 
تنظيم  ق��ان��ون  و�إت��ب��اع  و�مل�شتاأجر 
�آلية  وتوحيد  �لعقاري  �لت�شجيل 
ع��م��ل ت��وث��ي��ق ع��ق��ود �الإي���ج���ار بني 

�ملالك و �شركات �إد�رة �لعقار�ت. 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�سوق دبي املايل يوفر للمتعاملني واملوظفني مدر�سة مفتوحة ودائمة للتعلم من فكر حممد بن را�سد
•• دبي-وام:

بد�أ �شوق دبي �ملايل ن�شر مقتطفات من كتاب وم�شات من فكر 
�أحدث �الإ�شهامات �لفكرية ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�ملتعاملني يف  م��ع  �لتو��شل  ق��ن��و�ت  رع��اه �هلل ع��رب  دب��ي  حاكم 
�ملوظفني  �إىل  �إ�شافة  وزو�ر  وو�شطاء  م�شتثمرين  من  �ل�شوق 
على  �الإط��الع  ت�شهل  ود�ئمة  مفتوحة  مدر�شة  لهم  يوفر  مبا 
خال�شة فكر �شموه و��شتلهام روؤيته �لثاقبة و�أفكاره �لبناءة يف 
�ملثابرة و�البتكار و�لتطلع د�ئما �إىل �ملركز �الأول و�أال ير�شون 

عنه بديال.

�لنحو  على  �ملتعاملني  وخدمة  و�لعطاء  �لبذل  قيمة  و�إع��الء 
للتميز  ع�شرية  روؤي��ة  من  �لكتاب  يحمله  ما  �شوء  يف  �الأمثل 
ملهمة  وجت���ارب  �أف��ك��ار�  دفتيه  ب��ني  ي�شم  �إذ  �خل��دم��ة  �أد�ء  يف 
ينبغي �أن تكون �ملرجع �لرئي�س ملن يتطلع �إىل �الأف�شل يف كافة 

�ملجاالت ويوؤمن باأال وجود لكلمة �مل�شتحيل.
و�أكد �ل�شوق �أن كتاب وم�شات من فكر يزخر باإ�شهامات متثل 
عالمات م�شيئة يف م�شرية �لفكر �الإن�شاين ومنارة تهتدي بها 
�لتميز ومتثل تلك  �الأجيال �جلديدة يف �شعيها �حلثيث نحو 
للنجاح  يتطلع  من  لكل  مثاليا  مر�شد�  �لفكرية  �الإ�شهامات 
�أيا كان جماله وحمفز� على �لتطلع لالأف�شل مهما تعاظمت 

�ل�شعاب و�لتحديات.

وق���ال ���ش��وق دب��ي �مل���ايل يف ب��ي��ان �شحايف ���ش��در عنه �م�����س �إنه 
�لفكرية  �ل��وم�����ش��ات  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة  ��شتخال�س  مت 
للموظفني  يوميا  ن�شرها  �شيتم  �إذ  �ل��ك��ت��اب  بها  ي��زخ��ر  �ل��ت��ي 
يف  �لعر�س  �شا�شات  كافة من خالل  و�ملتعاملني  و�مل�شتثمرين 
و�لربيد  �ل�شوق  ملوظفي  �اللكرتونية  و�لبو�بة  �لتد�ول  قاعة 
�الإلكرتوين .. م�شري� �إىل �أن هذه �ملبادرة لقيت ترحيبا و��شعا 

من �ملتعاملني و�ملوظفني.
و�أ���ش��اف �إن���ه ح��ر���س على حت��وي��ل ق��ن��و�ت �ل��ت��و����ش��ل �ملختلفة 
�ملوظفون  خاللها  م��ن  يتعلم  ود�ئ��م��ة  مفتوحة  مدر�شة  �إىل 
�البتكار  ومنطلقات  �أ�ش�س  و�ل���زو�ر  و�لو�شطاء  و�مل�شتثمرون 
للتميز  د�ف��ع��ا  خ�شو�شا  للموظفني  ومتثل  عموما  و�الإب����د�ع 

الهالل الأحمر تعتمد 21.6 مليون درهم لتعزيز جهودها الإن�سانية خارج الدولة 
•• اأبوظبي-وام:

�عتمدت �للجنة �لعليا للم�شاعد�ت 
�خلارجية يف هيئة �لهالل �الأحمر 
 688 و  �ألفا   682 و  21 مليونا 
�الإن�شانية  جهودها  لتعزيز  درهما 

خارج �لدولة.
وت�������ش���م���ن �الع����ت����م����اد �مل���ي���ز�ن���ي���ة 
رم�شان  ل�����رب�م�����ج  �ل���ت���ق���دي���ري���ة 
زكاة  و  ���ش��ائ��م  �إف���ط���ار  �مل��و���ش��م��ي��ة 
�لعام  ه��ذ�  �لعيد  ك�شوة  و  �لفطر 
ب���ح���و�يل ت�����ش��ع��ة م��الي��ني و 200 
�أل�����ف دره�����م وت�����ش��ت��ف��ي��د م���ن هذه 
دولة   53 يف  ج��ه��ة   71 �ل���رب�م���ج 

حول �لعامل.
�ملهريي  ع��ي��د  ن��ع��ي��م��ة  و�أو����ش���ح���ت 
ن��ائ��ب��ة �الأم�����ني �ل���ع���ام ل���الإغ���اث���ة و 
�للجنة  �أن  �ل��ه��ي��ئ��ة  يف  �مل�����ش��اري��ع 
�خلارجية  ل��ل��م�����ش��اع��د�ت  �ل��ع��ل��ي��ا 
�لثالث  �جتماعها  م��وؤخ��ر�  ع��ق��دت 

�لهالل  هيئة  �جل��اري مبقر  للعام 
�الأح��م��ر و ن��ظ��رت يف �ل��ع��دي��د من 
�لطلبات �ملقدمة �إليها من �جلهات 
�ل�شقيقة  �ل������دول  يف  �خل���ارج���ي���ة 

و�ل�شديقة.
�مليز�نية  �للجنة حددت  �أن  وذكرت 
�لتقديرية لربنامج �إفطار �ل�شائم 
بخم�شة ماليني درهم فيما قدرت 
زكاة �لفطر بثالثة ماليني درهم 
�ألف   200 و  م��ل��ي��ون  ج��ان��ب  �إىل 
ع��ب��ارة ع��ن ك�����ش��وة �ل��ع��ي��د و ت�شمل 
�لدول �مل�شتفيدة من هذه �لرب�مج 
�ليمن و�ل�شومال فل�شطني و لبنان 
و  �لبو�شنة  و  �ألبانيا  و  باك�شتان  و 
�أفغان�شتان  كاز�خ�شتان  �إندوني�شيا 
�جلز�ئر  و  �ل��ب��ح��ري��ن  و  �الأردن  و 
و ����ش��رت�ل��ي��ا و �ل��ر�أ���س �الأخ�����ش��ر و 
و  �ل�����ش��ني  و  �ل�����ش��ود�ن  و  �ل�شنغال 
�ل���ع���ر�ق و �ل��ف��ل��ب��ني و �مل��ال��دي��ف و 
�ملغرب و �ليابان و �أوغند� و �يطاليا 

و �إثيوبيا و �يرلند� و بنجالدي�س و 
تنز�نيا  و  ت�شيلي  و  وتايالند  بنني 
جنوب  و  ج���ام���ب���ي���ا  و  ت���ون�������س  و 
�أف��ري��ق��ي��ا و ج��ي��ب��وت��ي و وم��ان��ي��ا و 
و  غينيا  و  �شري�ليون  و  �شريالنكا 
ليبيا  و  كينيا  و  كمبوديا  و  فيتنام 
و  و نيجرييا  و موريتانيا  و م�شر 

ونيوزيلند�.
�للجنة  خ�ش�شت  �آخ��ر  حم��ور  ويف 
11 مليون درهم عبارة عن مبالغ 
�إغاثية  ب���ر�م���ج  لتنفيذ  �إ���ش��اف��ي��ة 
�لغذ�ئية  �ل��ط��رود  توزيع  تت�شمن 
�ل���ف�������ش���ي���ل على  �ل�������ش���ه���ر  خ������الل 
تو�جه  �لتي  �لدول  �مل�شتفيدين يف 
�لنز�عات  ب�شبب  �إن�شانية  حتديات 
و �ل����ك����و�رث �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ح��ي��ث مت 
�ألف   200 و  مليون  مبلغ  �عتماد 
�ل�����ش��وري��ني يف  �ل��الج��ئ��ني  مل�شاعدة 
�إ�شافة  لبنان  و  �الأردن  خميمات 
درهم  �أل���ف   500 و  مليونني  �إىل 

�لربنامج  لتنفيذ  دره����م  م��ل��ي��ون 
يف  �لهيئة  مكتب  عرب  باك�شتان  يف 
هناك  �لدولة  و�شفارة  �أب��اد  �إ�شالم 
�لتي ال  �ل��ظ��روف  .. كما مل تغفل 
كارثة  من  �ملتاأثرون  يعي�شها  يز�ل 
ت�شونامي يف �إندوني�شيا و �ملالديف 
و بنجالدي�س ومت �عتماد مليون و 

100 �ألف درهم للدول �لثالث.
�للجنة  خ�������ش�������ش���ت  ذل�������ك  �إىل 
يف  �خل��ارج��ي��ة  للم�شاعد�ت  �لعليا 
 482 و  مليونا  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل 
للم�شاعد�ت  دره��م��ا   688 و  �أل��ف��ا 
�ملقطوعة �لتي ت�شمنت م�شاعد�ت 
طبية وم�شاريع �إن�شائية مثل حفر 
�مل�شاجد  ب��ن��اء  و����ش��ت��ك��م��ال  �الآب������ار 
ودعم مر�كز �الأيتام و بناء ف�شول 
�إنتاجية  م�شاريع  تبني  و  در��شية 
�لفقرية  لالأ�شر  �لتمويل  �شغرية 
و  للخياطة  م�شاغل  �شمنها  م��ن 

�لتطريز.

للفل�شطينيني  ت��خ�����ش��ي�����ش��ه��ا  مت 
�إىل  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة  و  غ����زة  يف 
�لفل�شطينيني  خم��ي��م��ات  ج���ان���ب 
مت  كما  ولبنان  و�ليمن  �الأردن  يف 
مل�شاندة  دره��م  مليوين  تخ�شي�س 
�أزمة  �ملت�شررة من  �ليمنية  �الأ�شر 
�لغذ�ء يف عدد من �ملحافظات منها 
�مل��ه��رة و  و  �شنعاء و ذم��ار و �شبوة 
�أب��ني وع��دن و  ج��زي��رة �شقطرى و 

حلج وتعز و �حلديدة و �إب.
و�أ�شارت �ملهريي �ىل �أن �لهيئة تنفذ 
�ل�شومال  يف  �الإغ��اث��ي  برناجمها 
منه  لي�شتفيد  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  يف 
�لنز�عات  ب�شبب  د�خليا  �لنازحون 
و �ملتاأثرين من �لقحط و �جلفاف 
و  مقدي�شو  يف  �لهيئة  مكتب  ع��رب 
�ألف   700 و  م��ل��ي��ون��ني  ر���ش��د  مت 
جانب  �إىل  �ل��غ��ر���س  ل��ه��ذ�  دره����م 
دره���م لالأ�شر  �أل���ف   500 �ع��ت��م��اد 
�لفقرية يف لبنان كما مت تخ�شي�س 

�لهيئة  �أن  �مل��ه��ريي  نعيمة  و�أك���دت 
�الإن�شانية  بر�جمها  تعزيز  ق��ررت 
�لعام  ه��ذ�  �الإغ��اث��ي��ة يف رم�شان  و 
�الإن�شانية  ل���ل���ت���ح���دي���ات  ب�����ش��ب��ب 
من  �لعديد  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لكبرية 
�لكو�رث  و  �لنز�عات  ب�شبب  �لدول 
�أزم�����ة غذ�ئية  ظ���ل  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 

حادة يف بع�س �ل�شاحات.
ه���ذه  م����ع  �ل���ت���ع���ام���ل  �إن  وق����ال����ت 
�الأزمات جمتمعة تفر�س حتديات 
جاءت  ل��ذل��ك  �لهيئة  ع��ل��ى  ك��ث��رية 
للو�شول  م��ب��ك��ر�  �����ش���ت���ع���د�د�ت���ه���ا 
�ل�شديد  �ل�����ش��ع��ف  م���ن���اط���ق  �إىل 
ق��ب��ل وق���ت ك���اف م���ن ح��ل��ول �شهر 
رم�������ش���ان �مل����ب����ارك.. م�����ش��رية �إىل 
�خلارجية  �مل�������ش���اع���د�ت  جل��ن��ة  �أن 
دورية  ب�شورة  �جتماعاتها  تعقد 
ومنتظمة للبت يف �لطلبات �لكثرية 
�لتي ترد للهيئة من خمتلف �لدول 
للم�شاهمة يف تنفيذ �مل�شاريع �لتي 

�لتنمية  جم�����االت  ب��ت��ع��زي��ز  ت��ع��ن��ى 
وحت�شني  �الإن�����ش��ان��ي��ة  و  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�الأ�شد  �ل��ف��ئ��ات  و  �ل�����ش��ر�ئ��ح  ح��ي��اة 

�شعفا و �الأكرث ه�شا�شة.
�الإغ�����اث�����ة و  ق���ط���اع  �إن  و�أ�����ش����اف����ت 
�الأحمر  �لهالل  هيئة  يف  �مل�شاريع 
يج�شد �لدور �ملتميز �لذي ت�شطلع 
�الإن�شانية  �ل�شاحة  على  �لهيئة  به 
�ل���دول���ي���ة وم���ن���اط���ق �ل���ن���ز�ع���ات و 

�لكو�رث و �ل�شاحات �مللتهبة.
و�أعربت عن تقدير �لهيئة للجهات 
بر�مج  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ل���ه���ا  �مل�������ش���ان���دة 
�شفار�ت  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  رم�������ش���ان 
�لهيئة  �لدولة يف �خل��ارج ومكاتب 
و�ل�شركاء  �ل��ع��و����ش��م  م��ن  ع���دد  يف 
�مل���ن���ظ���م���ات  و  �جل����م����ع����ي����ات  م������ن 
�الإن�شانية �ملعتمدة يف �لدول �ملعنية 
بهذه �لرب�مج �إىل جانب �ملح�شنني 
بر�مج  ت��ت��ع��زز  ب��ف�����ش��ل��ه��م  �ل���ذي���ن 

�لهيئة يف رم�شان.

الإمارات ت�ست�سيف اجتماع جمل�س �سفرة اجلواز اللكرتوين نوفمرب القادم 
•• اأبوظبي-وام:

ت�شت�شيف دولة �المار�ت ممثلة بوز�رة �لد�خلية �الجتماع �لثامن ع�شر ملجل�س دليل �ملفاتيح �لعامة 
�خلا�شة ب�شفرة �جلو�ز �الإلكرتوين يف مدينة �بوظبي يف نوفمرب �لقادم..وكانت �لوز�رة قد �شاركت يف 
�الجتماع �ل�شابع ع�شر ملجل�س دليل �ملفاتيح �لعامة �خلا�شة ب�شفرة �جلو�ز �الإلكرتوين �لذي عقد يف 
�لرباط باململكة �ملغربية..وتر�أ�س وفد �لوز�رة �مل�شارك �للو�ء �أحمد نا�شر �لري�شي مديرعام �خلدمات 

�اللكرتونية و�الت�شاالت رئي�س �للجنة �لعليا مل�شروع جو�ز �ل�شفر �اللكرتوين.
و�أكد �للو�ء �لري�شي �أهمية تبادل �ل�شفر�ت للتاأكد من �أن جو�ز�ت �شفر �لقادمني للدولة �أو �ملغادرين 

منها موثقة و�شاحلة لالأ�شتخد�م.
و�شم �لوفد يف ع�شويته �ملقدم خالد ن�شر �لطائي مدير �إد�رة �لتدقيق �الألكرتوين و�أمن �ملعلومات 

و�لنقيب حامد عبيد �لزعابي رئي�س ق�شم �أمن �ملعلومات و�الأت�شاالت بوز�رة �لد�خلية.

زايد لالأعمال اخلريية تخ�س�س اأكرث من 20 مليون درهم لتغطية تكاليف برنامج احلج لهذا العام
•• اأبوظبي-وام:

خ�ش�شت موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان 
�خل���ريي���ة  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  �آل 
مليون   20 م��ن  �أك��رث  و�الإن�شانية 
 600 �أد�ء  تكلفة  لتغطية  دره���م 
ح��اج م��و�ط��ن م��ن د�خ���ل �ل��دول��ة و 
لفري�شة  خارجها  من  ح��اج   400
�شعادة  وق�����ال  �ل����ع����ام.  ه����ذ�  �حل����ج 
عام  مدير  �لظاهري  �شبيب  �أحمد 
�ملوؤ�ش�شة �إنه جريا على نهج �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
600 حاج  طيب �هلل ثر�ه باإر�شال 
خ���ارج  م���ن  ح����اج  م���و�ط���ن و400 
�الأر�������ش�����ي  �إىل  ����ش���ن���وي���ا  �ل�����دول�����ة 
على  �حل��ج  فري�شة  الأد�ء  �ملقد�شة 
�لعام  ه��ذ�  مت  فقد  �ملوؤ�ش�شة  نفقة 
و601  م��ل��ي��ون��ا   15 ت��خ�����ش��ي�����س 
على  لالإنفاق  دره��م��ا  و750  �أل��ف 
�أربعة  �مل��و�ط��ن��ني وم��ب��ل��غ  �حل��ج��اج 
�أل��ف��ا وم��ائ��ة درهم   38 م��الي��ني و 
للحجاج من خارج �لدولة. و�أو�شح 
�لظاهري �ن �شمو �ل�شيخ نهيان بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�الإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��م��ر ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �الأمناء 
كافة  �الإج�������ر�ء�ت  بت�شهيل  وج��ه��ا 
يحجون  �ل��ذي��ن  باحلجاج  �ملتعلقة 
على نفقة �ملوؤ�ش�شة و�لذين تنطبق 
عليهم �ل�شروط �لالزمة كما قامت 
�ملوؤ�ش�شة بالتن�شيق مع كافة �جلهات 

ل�������ش���وؤون���ه���م خ�����الل م���و����ش���م �حلج 
تاأتي  �للفتة  ه���ذه  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�لفريق 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
وم��ت��اب��ع��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�ل�شيخ  �شمو  و�أخيه  نهيان  �آل  ز�ي��د 

عمر بن ز�يد �آل نهيان.
من جهته �أكد �ل�شيد عتيق �ملهريي 
�ل��ث��اب��ت��ة يف  �ل���رب�م���ج  �إد�رة  م��دي��ر 
�شتبد�أ  �ملوؤ�ش�شة  �أن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة 
مو�طني  م��ن  �حل��ج  طلبات  بتلقي 
�ملقبل  ���ش��ع��ب��ان  ���ش��ه��ر  يف  �ل����دول����ة 
�أنهت  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ن  �إىل  م�����ش��ري� 
�إجر�ء�ت �لتعاقد مع حمالت �حلج 
�ل���ت���ي ت��ق��دم��ت ل��ل��م��ن��اق�����ش��ة حيث 
�ختيار  ����ش���رورة  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د  مت 
�ل���ت���ي قدمت  �حل����م����الت  �أف�������ش���ل 
�أهمها  و�ل���ت���ي  �خل���دم���ات  �أف�����ش��ل 
�شيقيم  �ل��ت��ي  �الأم����اك����ن  ت��ك��ون  �أن 
ف��ي��ه��ا �حل���ج���اج ق��ري��ب��ة م���ن �حلرم 
تو�جد  على  �لتاأكيد  مع  و�ملنا�شك 
جميع حجاج �ملوؤ�ش�شة يف جمموعة 
و�ملتابعة  �الإ�شر�ف  ل�شهولة  و�حدة 
م����ن ق���ب���ل �ل���ل���ج���ن���ة �إ�����ش����اف����ة �إىل 
و�ملو��شالت  و�ملبيت  �ملاأكل  خدمات 

و�لتوعية و�الإر�شاد وغريها.
�شتتوىل  ح���م���الت  ت�����ش��ع  �ن  وذك�����ر 
�أربع  منها  �ملوؤ�ش�شة  حجاج  ���ش��وؤون 
حمالت من �أبوظبي وحملتان من 

•• اجلزائر-وام:

فعاليات  �جل���ز�ئ���ر  يف  �أم�������س  ب�����د�أت 
�ملوؤمتر �لك�شفي �لعربي �ل� 27 �لتي 
�لعربية  �لك�شفية  �ملنظمة  تنظمها 
�الإ�شالمية  �لك�شافة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�جلز�ئرية وت�شتمر خم�شة �أيام حتت 
�لفاعلة  و�مل��و�ط��ن��ة  �لك�شفية  �شعار 
. ي��ق��ام �مل��وؤمت��ر حت��ت رع��اي��ة رئي�س 
�لعزيز  عبد  �جلز�ئرية  �جلمهورية 
�الحتفاالت  م��ع  وت��ز�م��ن��ا  بوتفليقة 
�لعربي  ل��ل��ك�����ش��اف  �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
27 م��ن �شهر  �ل����ذي ي�����ش��ادف ي���وم 
م��اي��و م��ن ك��ل ع��ام وم��ع �ل��ذك��رى �ل� 
�لك�شافة  م��وؤ���ش�����س  ال���ش��ت�����ش��ه��اد   72
ي�شارك  ب��ور����س.  حممد  �جلز�ئرية 
مندوب   300 ح��و�يل  �لفعاليات  يف 
بينها  عربية من  دول��ة   16 ميثلون 
ن��ادي ت��ر�ث �الإم���ار�ت �ل��ذي ي�شارك 
بوفد ي�شم �شعيد علي �ملناعي مدير 
ور�ك���ان  �ل���ن���ادي  يف  �الأن�����ش��ط��ة  �إد�رة 
�شويحان  م��ن مركز  �ل��ع��ري��اين  ف��رج 
�ل���ت���اب���ع ل���ل���ن���ادي �ل�����ذي ي���ق���دم غد� 
بعنو�ن  بحثية  عمل  ورق��ة  �لثالثاء 
دول���ة �الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة - 
�ل��ف��اع��ل��ة و�لتي  �ل����رت�ث و�مل��و�ط��ن��ة 
ت��ت��ن��اول �أن�����ش��ط��ة �ل��ن��ادي ودوره����ا يف 

وتر�شيخ  �ل��ف��اع��ل��ة  �مل��و�ط��ن��ة  ت��ع��زي��ز 
خالل  من  �لوطنية  �لهوية  مفهوم 
�لن�شاطات  م���ن  ن��خ��ب��ة  �إ���ش��ت��ع��ر����س 
�لثقافية  و�ل����رب�م����ج  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لتي  �لكبرية  و�ملجتمعية  و�لرت�ثية 
مل��ن��ت�����ش��ب��ي��ه �شمن  �ل����ن����ادي  ي��ق��دم��ه��ا 
تركز  وم�������ش���اري���ع  ����ش���ن���وي���ة  خ���ط���ط 
�ل�شخ�شية  م��ف��ه��وم  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
�بناء �جليل �جل��دي��د.. وتركز  ل��دى 
�أه��م��ي��ة ومفهوم  �ل��ن��ادي على  ورق���ة 
�ل�شباب ومدى  لدى قطاع  �ملو�طنة 
�لذي  �اليجابي  و�لتغيري  �لرتتيب 
و�ل�شباب.  �لنا�شئة  قطاع  يف  حتدثه 
�ل���رئ���ي�������س �جل�����ز�ئ�����ري عبد  ودع�������ا 

وجهها  كلمة  يف  بوتفليقة  �ل��ع��زي��ز 
�ملوؤمتر  فعاليات  يف  �مل�����ش��ارك��ني  �إىل 
ق�شايانا  م���ع���اجل���ة  ������ش�����رورة  �إىل 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة و�إق�����ام�����ة حت���ال���ف �شد 
�لتخلف وم�شاعفاته .. م�شدد� على 
�أهمية تكثيف �جلهود خلو�س غمار 
�لعد�لة  حت��ق��ي��ق  �إط�����ار  يف  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لفجوة  �الإجتماعية وذلك لت�شييق 
�لتي تف�شلنا عن �لق�شم �ملتقدم من 
و�كت�شاب  و�ل��ع��م��ل  بالعلم  �مل��ع��م��ورة 
�لقدرة و�لتكنولوجيا. تاأتي م�شاركة 
ن���ادي ت���ر�ث �الإم����ار�ت يف �مل��وؤمت��ر يف 
�إطار ين�شجم مع ر�شالته وم�شاريعه 
ذ�ت �ل�شلة بثقافة ومعرفة �ل�شباب. 

ور�س عمل  �ملوؤمتر  برنامج  يت�شمن 
و�ملوؤ�ش�شية  �لك�شفية  �لتنمية  ح��ول 
و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وت���و����ش���ي���ات �ل���ن���دوة 
وجل�شة  لل�شباب  �ل��ث��ان��ي��ة  �لك�شفية 
وتو�شيات  خم��رج��ات  لعر�س  عامة 
�ل�/27  �ل��ع��رب��ي  �ل��ك�����ش��ف��ي  �مل���وؤمت���ر 
�الأقاليم  م�����در�ء  م���ن  وم����د�خ����الت 
ويناق�س  و�ل�������ش���ي���وف.  �ل��ك�����ش��ف��ي��ة 
�لعمل  �أور�ق  م����ن  ع������دد�  �مل����وؤمت����ر 
�ل��ك�����ش��اف��ة �لعرب  ب�����ش��ب��اب  �خل��ا���ش��ة 
و�لتقارير �ملالية �إ�شافة �إىل �إنتخاب 
ومناق�شة  �لعربية  �لك�شفية  �للجنة 
�لعربية  �لك�شفية  �ل�شيا�شة  و�عتماد 
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�لعني وثالث حمالت من �الإمار�ت 
ت��وح��ي��د كافة  �ل�����ش��م��ال��ي��ة وق���د مت 
�خلدمات �لتي تقدم من �حلمالت 
�ل��ت�����ش��ع م��ن ح��ي��ث ت��وح��ي��د �ل�شكن 
و�خل����دم����ات �الأخ������رى �ل��ت��ي تقدم 

للحجاج.
ز�ي����د  م���وؤ����ش�������ش���ة  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
و�شعتها  �لتي  بال�شروط  ملتزمة 
منحة  على  للح�شول  للمتقدمني 
�حل���ج م��ن د�خ���ل �ل���دول���ة وه���ي �أن 
مو�طني  ع��ل��ى  �لت�شجيل  يقت�شر 
�مل��ت��ق��دم قد  ي��ك��ون  و�أن ال  �ل���دول���ة 
ف��ري�����ش��ة �حل���ج من  �أد�ء  ل���ه  ���ش��ب��ق 
بلغو�  �ل��ذي��ن  م��ن  ي��ك��ون  و�أن  ق��ب��ل 
�شن 40 عاما على �الأقل ومن ذوي 
لديه  ت��ك��ون  و�أن  �مل���ح���دود  �ل��دخ��ل 
منا�شك  �أد�ء  على  �ل�شحية  �ملقدرة 
�إح�شار  ع���ن ط��ري��ق  وذل����ك  �حل���ج 
�شهادة �شحية تفيد مبقدرته على 
�ل�شن  ل��ك��ب��ار  وذل���ك  �مل��ن��ا���ش��ك  �أد�ء 

و�ملر�شى.
خارج  م��ن  للمر�شحني  وي�����ش��رتط 

عن  �لطلبات  ورود  يتم  �أن  �لدولة 
و�شفار�ت  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  طريق 
�لبلد�ن  دولة �الإم��ار�ت يف خمتلف 

و�لهيئات �ملعتمدة لدى �ملوؤ�ش�شة.
�أن جل��ن��ة �حلج  �مل���ه���ريي  و�أو����ش���ح 
ق��ام��ت ب��ع��ق��د ع���دة �ج��ت��م��اع��ات مع 
�حلمالت �لتي مت تر�شية �ملناق�شة 
�لرتتيبات  كافة  و�شع  ومت  عليها 
�أف�شل  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  و�خل���ط���ط 

�خلدمات �لالزمة للحجاج.
على  وت�شهيال  �ملوؤ�ش�شة  �إن  وق���ال 
�ل�شن  ك���ب���ار  وخ���ا����ش���ة  �مل���و�ط���ن���ني 
�لو�شول  م�شقة  ت��ك��ب��ده��م  ول��ع��دم 
ملقر �ملوؤ�ش�شة باأبوظبي .. فقد كلفت 
�إد�رة �ملوؤ�ش�شة جلنة �حلج بالذهاب 
�إم��ار�ت ومدن �لدولة  �إىل خمتلف 
و�شتقوم   . �حل��ج  طلبات  ال�شتقبال 
�ل��ط��ل��ب��ات من  بتلقي  �حل���ج  جل��ن��ة 
كالتايل:  �الإم���ار�ت  �أنحاء  خمتلف 
وخورفكان  �لفجرية  �إم���ارة  �شكان 
و�ل�����ش��اح��ل �ل�����ش��رق��ي ي��وم��ي 16 و 
�ل�شيخ  مب�شجد  �ملقبل  يونيو   17

و�شكان   .. �ل��ف��ج��رية  دب���ا  يف  ز�ي����د 
18 و  ي��وم��ي  ر�أ����س �خليمة  �إم����ارة 
19 يونيو يف م�شجد �ل�شيخ ز�يد يف 
ر�أ�س �خليمة .. و�شكان �إمار�ت دبي 
�لقيوين  و�أم  وعجمان  و�ل�����ش��ارق��ة 
مب�شجد  يونيو   24 و   23 ي��وم��ي 
و�شكان   .. عجمان  يف  ز�ي��د  �ل�شيخ 
و26   25 ي���وم���ي  �ل���ع���ني  م��دي��ن��ة 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  مب�شجد  يونيو 
و�شكان   .. �لب�شرة  مبنطقة  ز�ي���د 
يونيو   30 ي���وم  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة 
�ل��ق��ادم يف م��رك��ز مت مب��دي��ن��ة ز�يد 
باملنطقة �لغربية .. و�شكان مدينة 
�الأول من يوليو مبركز  �ملرفاأ يوم 
مت باملرفاأ .. و�شكان مدينة غياثي 
يوم �لثاين من �شهر يوليو مبركز 
�شكان  �أم�����ا   . غ��ي��اث��ي  مب��دي��ن��ة  مت 
.. فيتم  �أبوظبي و�شو�حيها  �إم��ارة 
يومي  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  مب��ق��ر  ت�شجيلهم 
�ل�شاعة  م��ن  وذل���ك  ي��ول��ي��و   4 و   3
�لثامنة �شباحا حتى �لثانية ظهر� 

لكل �ملناطق .

وذل����ك  �ل���ع���الق���ة  ذ�ت  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
تطلعات  وف���ق  �ل��ربن��ام��ج  لتنفيذ 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ل��ل��دول��ة . وذكر 
مذكرة  �شتوقع  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �أن 
لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  مع  تفاهم 
�الإ�����ش����الم����ي����ة و�الأوق������������اف وذل����ك 
للحجاج  �خلدمات  �أف�شل  لتقدمي 
عقدت  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  م�شري�   ..
من  ع��دد  م��ع  تن�شيقية  �إجتماعات 
باإيفاد �حلجاج  تقوم  �لتي  �لهيئات 
من د�خل �لدولة مثل هيئة �لهالل 
�الأح��م��ر وه��ي��ئ��ة �الإم�����ار�ت للهوية 
ب��غ��ي��ة �إ����ش���ن���اد ب���رن���ام���ج �حل����ج �إىل 
�أن يكون ذلك �بتد�ء  �ملوؤ�ش�شة على 

من �لعام �لقادم باإذن �هلل.
�إجمايل  �أن  �إىل  �ل��ظ��اه��ري  و�أ���ش��ار 
على  �ملوؤ�ش�شة  �أنفقتها  �لتي  �ملبالغ 
برنامج حج �ملو�طنني د�خل �لدولة 
منذ عام 2005 وحتى �الآن بلغت 
 569 و  �أل��ف��ا  و537  مليونا   90
�لذين  �ملو�طنني  عدد  وبلغ  درهما 
�ملقد�شة  �الأر��شي  �إىل  �إيفادهم  مت 

خم�شة �آالف و189 مو�طنا بينما 
�ل��ت��ي �شرفت  �مل��ب��ال��غ  �إج��م��ايل  بلغ 
ل��ربن��ام��ج �حل��ج م��ن خ���ارج �لدولة 
و69  �أل���ف���ا   316 و  م��ل��ي��ون��ا   23
����ش��ت��ف��اد م��ن��ه��ا م���ا يقارب  دره���م���ا 
�شخ�س   200 و  �آالف  ث��الث��ة  م��ن 
م��ن �أك��رث م��ن 59 دول���ة. و�أك���د �أن 
�ملغفور  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ت�شري  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�لر�غبني  �أد�ء  يف  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه 
ل��ل��م��ن��ا���ش��ك يف ظ���ل عدم  يف �حل����ج 
ودعا  تكاليفها  دف��ع  على  قدرتهم 
�لعمل  ه����ذ�  ي��ك��ون  �أن  ت��ع��اىل  �هلل 
�ل�شالح يف ميز�ن ح�شنات �شاحب 

هذه �ملكرمة.
و�أع�����������رب ع�����ن ����ش���ك���ره وت���ق���دي���ره 
�هتمامها  على  �ل��ر���ش��ي��دة  للقيادة 
�مل���ق���در ب��ح��ج��اج ب��ي��ت �هلل �حل����ر�م 
وت����وج����ي����ه����ات����ه����ا ل����ت����وف����ري ك���اف���ة 
هذه  الأد�ء  �ل��الزم��ة  �الح��ت��ي��اج��ات 
وطماأنينة  ب����ر�ح����ة  �ل���ف���ري�������ش���ة 
تقف  �لتي  �لعقبات  كافة  وتذليل 
�ملتو��شلة  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا  �أم���ام���ه���م 

مب�ضاركة نادي تراث الإمارات خريية وبلدية ال�سارقة تبحثان فتح قنوات جديدة لتعزيز العمل اخلريي

انطالق فعاليات املوؤمتر الك�سفي العربي الـ 27 يف اجلزائر •• ال�صارقة-وام:

�ل�شارقة  جمعية  م��ع  �ل�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ب��ح��ث��ت 
�خل��ريي��ة �آل��ي��ات ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون ب��ني �ل��ط��رف��ني وفتح 
�لعمل  ودع��م  �ملحتاجني  �إىل  للو�شول  ج��دي��دة  ق��ن��و�ت 
�خلريي يف �الإمارة. جاء ذلك خالل �للقاء �لذي عقده 
�جلانبان يف مقر �لبلدية بح�شور ندى �شعيد �ل�شويدي 
�هلل  وع��ب��د  �لبلدية  يف  �ملوؤ�ش�شي  �الت�����ش��ال  �إد�رة  م��دي��ر 
وعبد�هلل  للجمعية  �لتنفيذي  �ملدير  خ��ادم  بن  �شلطان 
�حلمادي مدير �لعالقات �لعامة و�الإعالم يف �جلمعية 
�لبلدية.  �لعامة يف  �لعالقات  �شعبة  رئي�س  وعلي عبيد 
�ملوؤ�ش�شي  �الت�شال  �إد�رة  مدير  �ل�شويدي  ن��دى  وقالت 
�مل�شرتك  �لتعاون  ياأتي �شمن  �لبلدية..�إن �الجتماع  يف 
�لبلدية  حر�س  م��ن  �نطالقا  و�جلمعية  �لبلدية  ب��ني 
على تعزيز �ل�شر�كة مع �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �لتي ت�شعى 
�حلياة  بنوعية  و�الرت��ق��اء  �ملجتمع  وخ��دم��ة  تنمية  �إىل 
�ل�شارقة ورفع م�شتوى  �إم��ارة  و�ملقيمني يف  للمو�طنني 
�إىل �حلياة  ب��ه��م  �مل�����ش��ت��ح��ق��ة و����ش���وال  ل��ل��ف��ئ��ات  �مل��ع��ي�����ش��ة 
�تفقتا  و�جلمعية  �لبلدية  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت  �ل��ك��رمي��ة. 
�لبلدية  لعمال  �لعمرة  رح��الت  من  �ملزيد  تنظيم  على 
�لتي  �الأوىل  �لرحلة  بعد جن��اح  وذل���ك  �ل��ق��ادري��ن  غ��ري 
مت تنظيمها من قبل �لطرفني خالل �لفرتة �ملا�شية. 
باخليم  �خلا�شة  �ملو�فقات  �إ�شد�ر  �شرعة  بحث  مت  كما 
�لرم�شانية وت�شديد �لرقابة على �لوجبات �لرم�شانية 
�أعلى  ولتحقيق  �ل��ع��م��ال  و���ش��الم��ة  �شحة  على  حفاظا 

و�الإج����ر�ء�ت  �لقو�عد  م��ع  يتفق  مب��ا  �ل�شحية  �ملعايري 
�مل��ع��م��ول بها يف ه��ذ� �جل��ان��ب. وب��ح��ث �جل��ان��ب��ان �إقامة 
خيمة رم�شانية لعمال �لبلدية يتم من خاللها تقدمي 
وج��ب��ات �الإف��ط��ار وت��ق��دمي ع��دد م��ن �ل��رب�م��ج �لدينية 
�مل���ب���ارك بحيث  و�ل��ت��وع��وي��ة ع��ل��ى م���د�ر �شهر رم�����ش��ان 
لتعريف  لغات  بعدة  و�ملحا�شر�ت  �ل��رب�م��ج  ه��ذه  تكون 
�لعمال بالدين �ل�شحيح و�لقيم �الإ�شالمية �ل�شمحة . 
�أنو�ع  و�أكدت �ل�شويدي حر�س �لبلدية على تقدمي كل 
�لدعم �لالزم جلمعية �ل�شارقة �خلريية ون�شر �إعالنات 
على  باجلمعية  �خلا�شة  �خل��ريي��ة  و�الأع��م��ال  �لتوعية 
مو�قع �لبلدية على �شبكات �لتو��شل �الجتماعي و�ملوقع 
�مل�شتخدمة  �لو�شائل  للبلدية وغريها من  �اللكرتوين 
 ، �جلمهور  �شريحة من  �ك��رب  �إىل  للو�شول  �لبلدية  يف 
ووجهت مدير �إد�رة �الت�شال �ملوؤ�ش�شي يف �لبلدية �ل�شكر 
وقيامها  �لبلدية  مع  تو��شلها  تعاونها  على  للجمعية 
من  �أك���رث  �شمت  �ل��ت��ي  �الأوىل  �ل��ع��م��رة  رح��ل��ة  بت�شيري 
150 عامال من عمال �لبلدية . من جانبه ��شاد عبد 
�هلل �شلطان بن خادم �ملدير �لتنفيذي جلمعية �ل�شارقة 
توؤدي  �لتي  �لطرفني  بني  �لفاعلة  بال�شر�كة  �خلريية 
حالة  حتقيق  بف�شل  �اليجابية  �لنتائج  من  �ملزيد  �إىل 
مدينة  بلدية  بجهود  منوها   .. �لطرفني  بني  تكاملية 
�أن�شطة  لتفعيل  و�لتعاون  �ملجتمع  خدمة  يف  �ل�شارقة 
وحمالت �جلمعية مما �شي�شاهم يف �لتعريف باخلدمات 
�إير�د�تها  زي��ادة  ويف  �جلمعية  تقدمها  �لتي  و�الأن�شطة 

ل�شالح �لفئات �ملحتاجة

فقدان جواز �سفرت
ر�ف�س  �مل�����دع�����و/  ف����ق����د  
�ملانيا     - ي�شتاين    �شاهر 
ج������و�ز    - �جل����ن���������ش����ي����ة  
 4943( رق������م  ����ش���ف���ره 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م��������ن   )
�الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      

050/7162372

فقدان جواز �سفرت
يا�شني  حممد  �مل��دع��و/  فقد  
ع����ل����ي حم����م����د ن�������ور �حل������ق- 
بنجالدي�س �جلن�شية   -  جو�ز 
)1965008( رق��م  �شفره 

����ش���ادر م���ن ب��ن��ج��الدي�����س من 
يجده عليه �الت�شال بتليفون 
رقم      050/6647459

فقدان جواز �سفرت
مريكا  �مل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
�شامينم بت �شاهريجا على  
�جلن�شية   �ن��دون��ي�����ش��ي��ا     -
رق����م  ����ش���ف���ره���ا  ج���������و�ز    -
من  (����ش���ادر   574190(
عليه  يجده  �ندوني�شيا من 
رقم       ب��ت��ل��ي��ف��ون  �الت�������ش���ال 

055/5577828
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العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

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

رخ�شة رقم:CN 1190856 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�لعزيز �شيف حممد �شالح �ل�شام�شي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�لعزيز �شيف حممد �شالح �ل�شام�شي من ١00% �ىل ٢0%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شيف حممد �شالح �ل�شام�شي )٢0%(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد حممد عامر �شليمان �ل�شام�شي )٢0%(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد حممد عامر �شليمان �ل�شام�شي )٢0%(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عي�شى حممد عامر �شليمان �ل�شام�شي )٢0%(
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل ١50000

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة ٣*٢ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة بلوتون للديكور
BLUETONE DECOR WORKS

�ىل/�شركة بلوتون للديكور ذ.م.م 
BLUETONE DECOR WORKS CO. LLC

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فاين فري لل�شتائر ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1097406 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة من�شور حممد عبا�س علي خوري )%5١(

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ خرم حممد عزمي من ٣9% �ىل ٤9%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل خليفة زينلي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خو�جا �شابر ب�شري حممد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد حممود ح�شني علي �خلوري

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جمموعة �لذو�ق �لعاملية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1079964 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هادف خلفان �شامل �ل�شحاك �ملن�شوري )%50(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة من�شور خلفان �شامل خلفان �ل�شحاك �ملن�شوري )%50(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي خليفة �شعيد �شبت �خليلي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �حلافة لت�شليح �الدو�ت �لكهربائية 

رخ�شة رقم:CN 1025266 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعيد خليفه عبيد �شعيد �ملحريبي من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شعيد خليفه عبيد �شعيد �ملحريبي من 0% �ىل ١00%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مو كند�ث عبد�لرز�ق �يز هيكو تايل حممد

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة ١*٣ �ىل ١*١
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �حلافة لت�شليح �الدو�ت �لكهربائية

AL HAFAH ELECT. EQUIPMENTS REP. ESTABLISHMENT
�ىل/�شالون �شكن و�يت 

SKIN WHITE LADIES SALON
حمل   ٣٤ رقم  �ر�س  �لقدمية  �ل�شناعية  ز�يد  مدينة  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
رقم ٣٤ �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �شارع حمد�ن حو�س ١0 ق ١5 مكتب ١0٢ مالك �شعيد 

حممد �ملريخي و�آخرون
تعديل ن�شاط/��شافة مركز جتميل وعناية �شخ�شية للن�شاء )960900١(

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �ملو�قد و�ملربد�ت و�لغ�شاالت )95٢٢00١(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )٤٣٢990٢(

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �شامل حمد بطي 

CN 1106083:لت�شليح �الطار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل ��شم جتاري:من/حمل �شامل حمد بطي لت�شليح �الطار�ت   

SALEM HAMAD BUTI TYRE REPAIR SHOP

�ىل/حمل �شامل حمد بطي لتبديل �لزيوت 
SALEM HAMAD BUTI LUBRICATION SHOP

تعديل ن�شاط/حذف تبديل و��شالح �الطار�ت )٤5٢0007(
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شعيد هالل �خليلي لل�شيانة �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 1133327 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة من�شور مهري جمعه مرو�شد �ل�شبو�شي )١00%(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد هالل حممد �شاملني �خليلي
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري:من/�شعيد هالل �خليلي لل�شيانة �لعامة   
SAEED HELAL AL KHAILI GEN MAINTENANCE

�ىل/من�شور بن مرو�شد لل�شيانة �لعامة 
MANNSOUR BN MROUSHED GENERAL MAINTENANCE

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

اإعــــــــــالن
و�ملقاوالت  للعقار�ت  تاور  �ل�ش�����ادة/�شباركل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1197001  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة ١*٣ �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري:من/�شباركل تاور للعقار�ت و�ملقاوالت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م   

SPARKLE TOWER REALESTATE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

�ىل/�شباركل تاور للعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م 

SPARKLE TOWER PROPERTY & GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )٤١0000٢(

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

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لنجوم للو�شاطة �لتجارية 

رخ�شة رقم:CN 1179626  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 50*٢0 �ىل 0.50*٢0.0

تعديل ��شم جتاري:من/�لنجوم للو�شاطة �لتجارية   
ALNJOOM INTERMEDIARY TRADING

�ىل/دولفني خلدمات تنظيف �ملباين 
DOLPHIN BUILDING CLEANING SERVICES

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين )8١٢١00١(
تعديل ن�شاط/حذف و�شيط جتاري )6٤990١٤(

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

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

CN 1169772:للمقاوالت و�لنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة وليد علي ح�شن علي �حلمادي )١00%(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�شم حممد ح�شن �شنقور

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

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

CN 1131482:للتنظيفات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد عا�شور فرج �شهيل �لر��شدي )١00%(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل �شيف �شعيد بانت عامر

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

اإعــــــــــالن
للعقار�ت  كري�شينت  د�ماك  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1086026 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة د�ماك للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شركة �لتاج �لف�شي للعقار�ت �س.ذ.م.م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

Visin Investment Co LLC حذف �شركة �لروؤية لال�شتثمار ذ.م.م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

DAMAC HOLDING CO LLC حذف �شركة د�ماك �لقاب�شة �س.ذ.م.م
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

اإعــــــــــالن
�لعامة  �ل�ش�����ادة/�شركة �لقنطرة للمقاوالت  �لتنمية �القت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1017926 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نبيل ��شحاق )٤9%(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد غامن حربوت �شيف �ملزروعي

تعديل ن�شاط/��شافة �ملقاوالت �لكهربائية - �لفئة �لر�بعة )5.٤٢٢090٤(
تعديل ن�شاط/��شافة مقاوالت تركيب و��شالح نظم �لتربيد وتكييف �لهو�ء - �لفئة �لر�بعة )5.٤٢٢090١(

تعديل ن�شاط/حذف �ملقاوالت �لكهربائية )٤٢٢090٤(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت تركيب و��شالح نظم �لتربيد وتكييف �لهو�ء )٤٢٢090١(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

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

لهند�شة �ملياه و�د�رة �خلدمات ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1181260 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

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

�نرتنا�شيونال الد�رة �لعقار�ت
رخ�شة رقم:CN 1200724 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم جارمي�س 

رخ�شة رقم:CN 1184155 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شعيد �شيف �شبوت �لدرمكي )١00%(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل خليفة حميد �شيف �ل�شاحر �ملزروعي
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

الغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
عيال  �شالون  �لتجاري  باال�شم   CN  1013687 رقم 
�لفريج لالطفال بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

اإعــــــــــالن
و�ل�شيانة  للمقاوالت  بيلد  �ك�شن  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1078828 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شامل قر�ن �لنوبي مزينة �لعامري )%5١(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيخ �حمد بن حممد بن �شلطان بن �شرور �لظاهري
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 60*0.٢0 �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة �ك�شن بيلد للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
ACTION BUILD CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE COMPANY

�ىل/حممد نا�شر �لدين للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م 
MOHAMMED NASER UDDIN CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح م 6 �شعيد تري�س �شعيد �ملزروعي مكتب ١0 قطعة ٤5 �ىل 
�ملنطقة �لغربية مدينة ز�يد �ل�شناعية �جلديدة �ر�س رقم ١67 حمل رقم ١5

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شحاب �لف�شي للمقاوالت 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1352942 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شحاب �لف�شي للمقاوالت �لعامة ذ.م.م
SILVER CLOUD GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/�ل�شحاب �لف�شي لل�شيانة �لعامة ذ.م.م 
SILVER CLOUD GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )٤٣٢990١(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )٤١0000٢(

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

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

�الزرق للمقاوالت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1197360 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

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

CN 1206627:للتعهد�ت �لزر�عية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ت�ضارك مبلتقى اأف�ضل املمار�ضات يف جمال تطوير اخلدمات الإلكرتونية البلدية

عر�ست اأوراق عمل حول اأف�سل املمار�سات الإلكرتونية بخدمة املتعاملني وا�ستخداماتها داخل وخارج الدائرة

مب�ضاركة اأكرث من 3000 طالب وطالبة من 200 مدر�ضة 

جامعة اخلليج الطبية بعجمان ت�ست�سيف معر�س طالبي للطب والعلوم الإن�سانية

•• ال�صارقة	– حممود	علياء:

و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئرة  �شاركت 
�أف���������ش����ل  م���ل���ت���ق���ى  يف  ب����ع����ج����م����ان 
تطوير  جم�������ال  يف  �مل����م����ار�����ش����ات 
�لبلدية  �الل��ك��رتون��ي��ة  �خل���دم���ات 
و�لذي عقد برعاية بلدية �ل�شارقة 
�إد�ر�ت  ك��اف��ة  ومب�����ش��ارك��ة  م���وؤخ���ر� 
بلديات  ك��اف��ة  يف  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
�شا�س  ر�دي�����ش��ون  �ل��دول��ة، يف فندق 
حممد  يو�شف  وعر�س  بال�شارقة. 
عبد �هلل �ل�شيبة ورقة عمل بعنو�ن 
يف  للخدمات  �حلكومي  )�لتكامل 
جتاربها  وعر�شت  موحدة(  من�شة 
�لعملة و�أف�شل ممار�شاتها يف خدمة 
�ملعلومات  تقنية  و�إد�رة  �ملتعاملني 
لديها  �الت���������ش����ال  ق�����ن�����و�ت  ع�����رب 

�لد�ئرة  ب��ه  تقوم  م��ا  خالله  عمله 
من جهود متميزة يف تر�شيخ  �لفكر 
�لتكامل  حتقيق  يف  �ال�شرت�تيجي 
�حلكومي يف خدمة �ملتعاملني من 
�لربط  وعمليات  خدماتها  خ��الل 

�الإلكرتوين  موقعها  خ��الل  وم��ن 
 .WWW.AM.GOV.AE

�ل�شيبة  �هلل  ع��ب��د  ي��و���ش��ف  وق�����دم 
مدير �إد�رة تقنية �ملعلومات بد�ئرة 
�لبلدية و�لتخطيط بعجمان بورقة 

بخدمات  ت��ع��ري��ف��ي��ة  و�إ�������ش������د�ر�ت 
�ل�����روؤي�����ة  ع����ر�����س  ومت  �ل�������د�ئ�������رة 
و�لر�شالة و�الأهد�ف �الإ�شرت�تيجية 
عالقات  �إد�رة  مب�����ش��ارك��ة  ل��ل��د�ئ��رة 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني و�ل��ق��ط��اع��ات �الأخ����رى 
وقدم �مل�شرفون على جناح �لد�ئرة 
���ش��رح��ا ل����زو�ر �مل��ع��ر���س ح���ول �أهم 

منجز�ت وخدمات �لد�ئرة . 
�أف�شل  �ل������د�ئ������رة  ع���ر����ش���ت  ك���م���ا 
بخدمة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  �مل���م���ار����ش���ات 
�مل���ت���ع���ام���ل���ني ع�����رب �ل����ع����دي����د من 
مبو�قع  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت  �خل���دم���ات 
ومتابعة  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
مالحظات  ور������ش�����د  �ل���������ش����ك����اوى 
ومقرتحات �شكان �الإمارة باالإ�شافة 
يبثه  ملا  �الإلكرتونية  �ملتابعات  �إىل 

�الإعالم عرب و�شائله �ملختلفة .

�ملحليني  �شركائها  مع  �الإلكرتوين 
�لبيئة  وز�رة  م��ث��ل  و�الحت����ادي����ني 
و�القت�شاد وغريهما ، وطرق �إتباع 
م�شرية �لتميز يف تقدمي �خلدمات 
خ����الل من�شة  م���ن  �الل���ك���رتون���ي���ة 
م�شتمر  وتعاون  تن�شيق  يف  موحدة 
مع كافة �جلهات �حلكومية �ملعنية 
تقدمها  �ل��ت��ي  �لتقنية  ب��اخل��دم��ات 
�الإلكرتوين  موقعها  ،عرب  �لد�ئرة 
وخ��دم��ات��ه��ا �مل��ت��م��ي��زة �مل��ت��وف��رة فيه 
و�الأفكار  �مل�شاريع  �أهم  عر�س  ،كما 
�لتكامل  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  �الإب����د�ع����ي����ة 
من  �مل�شتفادة  �ل��درو���س  �حلكومي، 
تنفيذ م�شاريع �لتكامل �حلكومي.

باملعر�س  �ل�������د�ئ�������رة  و������ش�����ارك�����ت 
كافة  بعر�س  للموؤمتر  �مل�شاحب 
�أدل��ة خدمية  �لد�ئرة من  منتجات 

•• عجمان	ـ	الفجر	

يف  �لقيادية  للتوجيهات  ترجمة 
�لتوجيه  على  وحر�شها  �ل��دول��ة 
�مل���ه���ن���ي �ل�������ش���ح���ي���ح ل��ل��ط��ل��ب��ة يف 
مبختلف  �ل����ث����ان����وي����ة  �مل����رح����ل����ة 
�ملد�ر�س باالإمار�ت �أقامت جامعة 
بعجمان معر�س  �لطبية  �خلليج 
�لعلوم �لطبية �لطالبي �ل�شنوي 
و�خلمي�س  �الأربعاء  يومي  خالل 
من�شة  توفري  بهدف   ، �ملا�شيني 
يف  ب���االإم���ار�ت  للطالب  متكاملة 
�ملهني  للتوجيه  �لثانوية  �ملرحلة 
وحتفيزهم على عر�س مو�هبهم 
مهنة  نحو  �مل�شتقبلية  وميولهم 
�لطب و�لعلوم �الإن�شانية ،وكذلك 
مهنية  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ل��ت��زوي��ده��م 
�لوظيفي  م�������ش���اره���م  الخ���ت���ي���ار 
وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م على  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 
�النخر�ط مبهنة �لطب و�لرعاية 
فر�شة  توفري  وك��ذل��ك  �ل�شحية 
تناف�شية  بيئة  وخلق  لتحفيزهم 
�إىل  باملح�شلة  للخروج  للطالب 
ت��خ��دم حياتهم  �إي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج 

�ملهنية م�شتقبال.
من  �أك���رث  �لفعاليات  يف  و���ش��ارك 
3000 طالب وطالبة من 200 
�لدولة  �أنحاء  مدر�شة من جميع 
وق��دم طالب من 51 مدر�شة يف 
�ل�شارقة، عجمان،  �أبوظبي،  دبي، 
�خليمة  ور�أ�����������س  �ل���ق���ي���وي���ن  �أم 
�خلا�شة  و�أع��م��ال��ه��م  م�شاريعهم 

م�����ش��اب��ق��ات مت حت��ك��ي��م��ه��ا من  يف 
قبل جلنة متخ�ش�شة تتاألف من 
هيئة  و�أع�شاء  �لبارزين  �الأطباء 
م���ن ج��ام��ع��ة �خلليج  �ل��ت��دري�����س 
�ل��ط��ب��ي��ة ويف ن��ه��اي��ة �حل�����دث مت 
وتقدمي  �لفائزة  �ملد�ر�س  تكرمي 
�ملتميزين  للطلبة  رمزية  جو�ئز 
�مل����ن����اف���������ش����ات  يف  ف�������������ازو�  مم�������ن 
�لطبية  ل��ل��م�����ش��اري��ع  و�ل���ع���رو����س 
على  �شحب  �إج����ر�ء  ومت  �ملتميزة 
�لهيئات  م���ن  ل��ل��ح�����ش��ور  ج���و�ئ���ز 

�لتدري�شية و�لطلبة �مل�شاركني.
هذ� وح�شر �لفعاليات و�ملناف�شات 
�مل�شاركة  �مل��د�ر���س  بني  �لطالبية 
�ل����ربوف����ي���������ش����ور ج���ي���ت���ا �أ�����ش����وك 
جامعة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب���ة   – ر�ج 
و�لربوفي�شور  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل��ل��ي��ج 
���ش��ان��در�م��ويل ع��م��ي��د ق�����ش��م علم 
، و�لربوفي�شور  �الأع�شاء �لطبية 
م����ان����د� ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة �ل����ط����ب يف 
جو�شو�  �ل���دك���ت���ور  ،و  �جل���ام���ع���ة 
ل�شوؤون  �مل�����ش��ارك  �لعميد  �أ���ش��وك 
�آرون  �ل���ربوف���ي�������ش���ور  �ل����ط����الب، 
�ل�شيدلة،  كلية  عميد  �شريويكار 
و�ل������دك������ت������ور م�����ي�����ن�����ون، �مل����دي����ر 
�لبحوث  ق�شم  ورئ��ي�����س  �الإد�ري 
حممد  و�لربوفي�شور  باجلامعة 
طب  كلية  عميد   - ح��ام��د  �شعيد 
�الأ�شنان وعدد كبري من �لهيئات 
�مل�شاركة  �مل��د�ر���س  يف  �لتدري�شية 
�ل�شحف  م�����ن  و�الإع�����الم�����ي�����ني 

�لعربية و�الإجنليزية.

�مل�شتع�شية  �الأم���ر�����س  بع�س  يف 
�ل�شمعية  �ل����ع����رو�����س  وب���ع�������س 
م�شتفي�س  ب�����ش��ك��ل  و�ل��ب�����ش��ري��ة 
�ملرحلة  ه��ذه  يف  للطلبة  ومفيد 
م�شار�تهم  ف��ي��ه��ا  ي���ح���ددو�  �ل��ت��ي 
تتو�ءم  مهنة  الختيار  �مل�شتقبلية 

وميولهم �حلياتية.
وب��ل��غ ع���دد �مل�����ش��اري��ع �مل�����ش��ارك��ة يف 
علمية  م�����ش��اري��ع   176 �مل��ع��ر���س 
وت�شاميم  �إبد�عية  لوحة   53 و 
عر�شت  �ل��ت��ي  بيانية  ب��ر���ش��وم��ات 
يف بهو �جلامعة من قبل �لطالب 

�مل�شاركني.
وتخلل �حلدث تنظيم �لعديد من 
�ملتخ�ش�شة  �لطالبية  �مل�شابقات 

الإبر�ز مو�هبهم وميولهم للعلوم 
�لطبية و�الإن�شانية.

ه���ذ� وق���د ع��ر���ش��ت خ���الل يومي 
�الأعمال  م���ن  �ل��ع��دي��د  �مل��ع��ر���س 
�مل�شاريع �لطبية �لطالبية �ملبتكرة 
و�لطالبات  �ل���ط���الب  ق��ب��ل  م���ن 
�لعديد  ،و  �مل�����ش��ارك��ة  �مل��د�ر���س  يف 
�لطبية  و�للوحات  �ملل�شقات  من 
�أعمال وم�شغوالت  �إىل  باالإ�شافة 
قبل  من  عر�شت  �ل�شنع،  يدوية 
طالب �ملد�ر�س �لثانوية �مل�شاركة 
مل�شقات  ع���ر����س  مت  ،وك����ذل����ك 
ور�شومات تعبريية طبية وعلمية 
عن خمتلف �ملر�حل �لتي مير بها 
�الإن�شان وبع�س �حلاالت �ملر�شية 

بالر�شم للمرة �الأوىل �لتي �شهدت 
�إقباال من قبل �لطلبة ومت ر�شم 
ما جمموعه 101 لوحة عر�شت 

يف �ليوم �الأخري للمعر�س.
�لطبية  �خلليج  جامعة  وق��دم��ت 
وتطبيقات  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ع���رو����ش���ا 
�لطلبة  �أم���������ام  ع���م���ل���ي���ة  ط���ب���ي���ة 
لتعلم  ل���ه���م  �ل���ف���ر����ش���ة  الإت����اح����ة 
�ل��ط��ب و�الإق���ب���ال عليه م��ن قبل 
للجامعة  �ل����ز�ئ����ري����ن  �ل���ط���ل���ب���ة 
�لفحو�شات  �إج�����ر�ء  ط���رق  م��ث��ل 
وت�شريح  �مل����خ����ربي����ة  �ل���ط���ب���ي���ة 
�جلثث وت�شوير �الأ�شعة �ملقطعية 
وغ��ريه��ا م��ن �مل��م��ار���ش��ات �لطبية 
�لر�غبني  ب��ني  مناف�شات  وج��رت 

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل وزير التعليم
وق����دم م��ع��ايل ح��م��ي��د �ل��ق��ط��ام��ي وزي����ر �لرتبية 
�ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شكر  و�لتعليم 
على دعمه للتعليم و�شعي �شموه �لد�ئم يف تطوير 
�لتعليم . ح�شر �ملقابلة خولة �ملعال وكيلة وز�رة 
�لرتبية �مل�شاعد لقطاع �الأن�شطة و�لبيئة �ملدر�شية 
�ل�شارقة  منطقة  م��دي��ر  �لكعبي  م�شبح  و�شعيد 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�ل�����ش��ي��خ��ة خ��ل��ود �ل��ق��ا���ش��م��ي مديرة 
وحممد  �لتعليم  �لرتبية  وز�رة  يف  �ملناهج  �إد�رة 
يف  �لتخ�ش�شية  �مل��د�ر���س  �إد�رة  م��دي��ر  �خل��م��ريي 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم. 

�إد�رة  �لتي متت يف  �لتغري�ت  و  و�لتعليم  �لرتبية 
�ملنهاج و منها ت�شحيح بع�س �ملعلومات �لتاريخية 
يف �ملناهج �لرتبوية وذلك بناء على �ت�شال �شابق 
من �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة للخط �ملبا�شر 
و�لتعليم  �لرتبية  ب��وز�رة  �ملنهاج  �إد�رة  فيه  طالب 
�ملتعلقة  �لتاريخية  �مل��ع��ل��وم��ات  بع�س  بت�شحيح 

بتاريخ �ملنطقة.
�لتي  �الإجن�������از�ت  �إىل  �مل��ق��اب��ل��ة  يف  �ل��ت��ط��رق  ومت 
بني  �لتعاون  نتيجة  �لنموذجية  �ملد�ر�س  حققتها 

وز�رة �لتعليم و جمل�س �ل�شارقة للتعليم.

•• ال�صارقة-وام:

�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�الأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن حممد 
�ل�شارقة �شباح �م�س مبكتب �شمو �حلاكم معايل 
و�لوفد  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  �لقطامي  حميد 
�مل���ر�ف���ق ل���ه وذل����ك �ن��ط��الق��ا م���ن ح��ر���س �شموه 
�ملناهج  �ل��ت��ط��ور�ت و�ل��ت��غ��ري�ت يف  ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة 

�لرتبوية.
وج����رى خ����الل �مل��ق��اب��ل��ة م��ن��اق�����ش��ة ب���ر�م���ج وز�رة 

حمدان بن را�سد ي�ستقبل وزير املالية الهندي

القب�س على 50 �ضخ�ضًا بجرائم املخدرات يف الربع الأول من العام

مكافحة املخدرات ب�سرطة راأ�س اخليمة تطيح مبزارع املارجوانا 
ابراهيم كابنت يحذر من العزب املهملة

�أو��شر  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  �ل��ه��ن��د و  �الإم������ار�ت و ج��م��ه��وري��ة 
مبا  �لبلدين  ب��ني  و�ال�شتثمارية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الق��ات 
�ملقابلة..معايل  ح�شر  �مل�شرتكة.  م�شاحلهما  يحقق 
�شاحب  دي���و�ن  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شيباين  �إب��ر�ه��ي��م  حممد 
ب��ن حميد�ن  �أح��م��د  ���ش��ع��ادة  �ل�شمو ح��اك��م دب���ي ون��ائ��ب��ه 
لدى  �لهند  جمهورية  �شفري  لوكي�س  كيه  �إم  �شعادة  و 

�لدولة. 

•• دبي-وام:

نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  ��شتقبل 
�ل�شمو حاكم  دي��و�ن �شاحب  �ملالية يف  حاكم دبي وزي��ر 
وزير  �شيد�مرب�م  باالنيابان  معايل  �م�س..  �شباح  دبي 
�للقاء  خ��الل  وج��رى  �مل��ر�ف��ق.  و�ل��وف��د  �لهندي  �ملالية 
����ش��ت��ع��ر����س ع��الق��ات �ل�����ش��د�ق��ة و �ل��ت��ع��اون ب��ني دولة 

كفالتهم  على  لي�شو�  �ل��ذي��ن  ت�شغيل  و  �الأج��ان��ب  و�إق��ام��ة 
حر�س  ع��دم  خلطورة  نبه  كما  كفالئهم  من  �لهاربني  �أو 
حر��شة  دون  م��ن  وتركها  مر�قبتها  على  �ل��ع��زب  �أ�شحاب 
مبينا �ن من �شاء ذلك �ن يجعل منها بيئة مثالية الرتكاب 
�جل��ر�ئ��م و�مل��م��ار���ش��ات �خل��ارج��ة ع��ن �ل��ق��ان��ون ع���الوة على 
�لتو�شل  معه  ي�شعب  �منا  م��الذ�  �منا  م��الذ�  ��شتخد�مها 

�إىل مرتكبي �جلر�ئم ، مما يهدد �الأمن و�ال�شتقر�ر .
وحتدث �لعقيد كبنت عن �جن��از�ت �د�رت��ه يف �لربع �الأول 
مكافحة  عملية  ب)40(  قامت  حيث  �جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن 
للمخدر�ت �أ�شفرت عن �شبط )50( �شخ�شا من خمتلف 
)�لتعاطي  ت�شمل  ق�شايا  ب��ارت��ك��اب  متهمني   ، �جلن�شيات 
تنفيذ ثالث  ك��م��ا مت   ،) و�ال����ش���ت���ري�د  و�حل���ي���ازة  و�جل��ل��ب 
عمليات كربى كان من �شمنها �لتعاون مع بع�س �لقياد�ت 
�ل�شرطية على م�شتوى �لدولة وفق �إ�شرت�تيجية ميد�نية 
ج���دي���دة ���ش��اه��م��ت يف �الإط���اح���ة ب��اأخ��ط��ر �مل���روج���ني لتلك 
كان  �ملا�شية  �لفرتة  خالل  �لرتكيز  �ن  �ىل  الفتا  �ل�شموم 
�لتي  �ملكافحة  �إد�رة  �إ�شرت�تيجية  وتطبيق  �مليد�ين  �لعمل 

تعتمد على عن�شري خف�س �لعر�س و�لطلب .
و�أ�شاد مدير �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت بجهود وز�رة �لد�خلية 
�لتي ال تاألو� جهد�ً لتوفري كل �لدعم و �الإمكانات، و تدريب 
�لعمل على  و  �ملخدر�ت،  �لعاملة ملكافحة  �لكو�در  تاأهيل  و 
�حلد من �نت�شارها، و جتفيف منابع غ�شل �الأمو�ل �لناجتة 
من �الجتار باملخدر�ت، موؤكد�ً يف �لوقت ذ�ته �لدور �لكبري 
�لذي تبذله �الإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت �الحتادية يف 
و  لتجارها  و  لها،  �لت�شدي  و  �الآف��ة  ه��ذه  ملكافحة  �لدولة 
�أفر�د  �شلبية خطرية على كافة  �آث��ار  لها من  ملا  مروجيها 
فادحة  خ�شائر  م��ن  تخلفه  مل��ا  و  �الأ���ش��رة،  على  و  �ملجتمع 
يف �الأرو�ح و �الأم��و�ل، و كذلك تعمل على هدم �ملجتمع و 

حتطيم نو�ته �الأ�شا�شية �أال وهي �الأ�شرة. 

•• راأ�س	اخليمة	-	الفجر	

�لعامة للعمليات  �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت باالإد�رة  �أطاحت 
ب�شخ�س  �خليمة  ر�أ�س  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �ل�شرطية 
م��ن �جل��ن�����ش��ي��ة �ال���ش��ي��وي��ة ج��ن��د نف�شه ل���زر�ع���ة ���ش��ج��رة ) 
�لربية وعمل على  �ملناطق  �ح��دى  �ملخدرة يف   ) �ملارجو�نا 
ترويجها بني �أبناء جلدته و�أي�شا �أبناء �جلن�شيات �الأخرى 
�ملخدر�ت مبا  مكافحة  �د�رة  وعلمت   . �ملنطقة  يف  �لعاملة 
يفعل مز�رع �ملارجو�نا �ثر ورودها معلومات موؤكدة تفيد 
بوجود �شخ�س ��شيوي خمالف لقانون �القامة يتخذ من 
�مل��ارج��و�ن��ا �لتي  ع��زب��ة م��ق��ر� ي�شكنه ومي��ار���س فيه زر�ع���ة 

ت�شنف باعتبارها من �ملو�د �لنباتية �ملخدرة �ملحظورة .
 �لعقيد �إبر�هيم علي كبنت مدير �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت 
فرق  قامت  �لقانونية  �الج����ر�ء�ت  كافة  �ت��خ��اذ  بعد  ق��ال: 
ع��م��ل ت��ت��األ��ف م��ن �ل�����ش��ب��اط وع��ن��ا���ش��ر �الإد�رة جن��ح��ت يف 
عن  �أ�شفر  حمكم  كمني  ع��ن  ع��ب��ارة  نوعية  بعملية  �لقيام 
�لقب�س على مز�رع �ملارجو�نا �لذي �عرتف �أثناء �لتحقيق 
كان  بذورها  م�شدر  ب��اأن  و�أف��اد  �إليه  �ملن�شوبة  بالتهم  معه 
هو  ت��وىل  بينما  موطنه  م��ن  جلبها  �ل��ذي  �أ�شدقائه  �أح��د 
زر�عتها بني جمموعة من �الأ�شجار �ملوجودة يف عزبة �أحد 
قام  �ل�شجرة  منو  وبعد   ، �الأخ��ري  علم  دون  من  �ملو�طنني 
باإحاطتها ب�شياج حلمايتها من �حليو�نات �ل�شائبة، كما قام 
بقطفها وترويجها بني �لعاملني �لذين ينتمون للجن�شيات 
�الآ�شيوية . وتابع كبنت : �ن �ملنطقة �لربية �لتي كان مز�رع 
�أع��د�د� كبرية من  �ملارجو�نا يقيم فيها مهياأة ال�شتقطاب 
�لزو�ر من خمتلف �جلن�شيات و من جميع �أنحاء �لدولة ، 

ما �أتاح �لفر�شة له لرتويج �ملنتوج �لزر�عي �ل�شيء .
لالأ�شخا�س  �ملخدر�ت حتذير�  �د�رة مكافحة  ووجه مدير 
دخول  لقانون  �ملخالفني  على  �لت�شرت  مي��ار���ش��ون  �ل��ذي��ن 

دفاع مدين عجمان ينفذ مبادرة لتنظيف خور عجمان حتت �سعار لبيئة بحرية اأف�سل 
يف قاع �خل��ور. و�أ�شاف �ن �ملبادرة �و�شحت حر�س �لعديد من �جلهات يف 
�ال�شرت�ك مبثل هذه �ملبادر�ت �لتي تخدم �لبيئة ب�شكل عام ، كما �ثنى على 
زيادة �لثقافة �لتطوعية عند فئة �ل�شباب و�ال�شرت�ك يف �حلملة، موؤكد� �ن 
تنفيذ �ملبادر�ت و�حلمالت �لبيئية �أ�شبحت جزء ��شا�شي من �عمال �جلهات 

�حلكومية و�خلا�شة �شو�ء بتنظيمها �و �ال�شرت�ك بها. 
�أو  �أي �شو�ئب  و�أ�شاف �ن �ملبادرة هدفت يف �ملقام �الول لتنظيف �ملياه من 
نفايات قد توؤثر على �لرثوة �ل�شمكية �و �لبيئة �لبحرية ككل ، وخا�شة �ن 
هذه �لنفايات حتد من تكاثر �نو�ع نادرة من �ملخلوقات �لبحرية �ملوجودة 

يف �خلليج �لعربي.

•• عجمان	ـ	حممد	بدير	

تز�منا مع �الحتفال بيوم �لبيئة �لعاملي، نفذت �الإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين 
د�ئرة  مب�شاركة  عجمان  خور  لتنظيف  مبادرة  �الول  �أم�س  �شباح  بعجمان 
�لبلدية و�لتخطيط بعجمان وجمعية عجمان لل�شيادين ومركز �لغو��س 

ومركز ماجالن للمعد�ت �لبحرية.
و�أو�شح �مل�شاعد �أول خلفان عبيد �ل�شيخ مدير فرع �الإنقاذ �لبحري باالإد�رة 
قد  عجمان  خ��ور  تنظيف  م��ب��ادرة  �ن  �إىل  بعجمان  �مل���دين  للدفاع  �لعامة 
�لتلوث  باإز�لة  �خلا�شة  �لو�شائل  بكافة  مزودين  غو��شا   26 فيها  �شارك 

وفد مبادرة اأب�سر يف زيارة لتنفيذي عجمان
•• عجمان	ـ	الفجر	

�ل�شامية  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت���ن���ف���ي���ذ�ً 
بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لدولة-  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان-  �آل  ز�ي���د 
حفظه �هلل بو�شع �إطار ��شرت�تيجي 
�شامل لتوظيف �ملو�طنني وبهدف 
مع  �أب�شر  م��ب��ادرة  عالقات  توطيد 
�حلكومية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  خم��ت��ل��ف 
�أب�شر  م���ب���ادرة  وف���د  ز�ر  ب��ال��دول��ة، 
�لتابعة لوز�رة �شوؤون �لرئا�شة مقر 
�الأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي 

باإمارة عجمان.
���ش��ع��ادة نا�شر ثاين  �ل��وف��د  ت��ر�أ���س 

رئي�س ق�شم �لتخطيط على �لوفد 
�ال�شرت�تيجية  �خل���ط���ة  م���الم���ح 
و�لتي  ع��ج��م��ان  �م������ارة  حل��ك��وم��ة 
�ال�شرت�تيجية  �خلطة  مع  تتو�ءم 
ل���ل���ح���ك���وم���ة �الحت�������ادي�������ة وذل������ك 
�ل�شيخ حميد  بتوجيهات من �شمو 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
�الع���ل���ى ل���الحت���اد ح���اك���م �الم�����ارة 
�لعامه  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  م��ع  ل��ت��ت��ك��ام��ل 
خاللها  م��ن  و��شتعر�س  ل��ل��دول��ة، 
�القت�شادية  �ل���ق���ط���اع���ات  �ه������م 
)�ل��ت�����ش��ن��ي��ع، �ل��ت��ع��ه��ي��د، �الع�����الم، 
و�ل�شياحة(  و�مل���و�����ش���الت  �ل��ن��ق��ل 
�ل���ت���ي ���ش��ي��ت��م �ل���رتك���ي���ز ع��ل��ي��ه��ا يف 

وذلك الإعالنها وبقوه عن رغبتها 
يف �لتعاون مع مبادرة �أب�شر.

تف�شيلياً  ���ش��رح��اً  �ل��ه��ام��ل��ي  وق����دم 
عن �ملبادرة، حيث ت�شتهدف تعزيز 
بدعم  �لوطنية  �ل��ك��و�در  م�شاركة 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  من  مبا�شر 
�مل�����ش��روع وطني  �أن  و�أك����د  �ل���دول���ة 
و�أن  �لر�شيدة،  �لقيادة  مدعوم من 
دورنا يكمن يف �ملرحلة �لقادمة من 

خالل متكني �ملبادرة ون�شرها.
وق������دم �ل���ق���ائ���م���ون ع���ل���ى �مل����ب����ادرة 
عر�شاً تقدميياً �شمل روؤية ور�شالة 
و�أكد  �مل��ب��ادرة، وبر�جمها  و�أه��د�ف 
يف  �أب�شر  م��ب��ادرة  دور  على  �شعادته 

�مل��ك��ت��ب �لفني  – م��دي��ر  �ل��ه��ام��ل��ي 
ل�شمو وزير �شوؤون �لرئا�شة، وعدد 
من موظفي مكتب �شوؤون �لرئا�شة 
�شعادة  �ل��وف��د  ��شتقبال  يف  وك���ان   ،
�ملطرو�شي  �شيف  �شعيد  �ملهند�س 
�لتنفيذي  �مل���ج���ل�������س  ع�����ام  �أم������ني 
ب��ع��ج��م��ان و�ل�����ش��ي��د ر�����ش���د جرب�ن 
�ملركزية  �الإد�رة  مدير  �ل�شويدي 
للمو�رد �لب�شرية يف عجمان وعدد 
و��شتمع  �الأم����ان����ة.  م��وظ��ف��ي  م���ن 
�لوفد لعر�س تعريفي عن �الأمانة 
وملحة  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة 
�لتنظيمي  �ل��ه��ي��ك��ل  ع���ل���ى  ع���ام���ة 
�أحمد �شطاف  لالأمانة كما عر�س 

�مل��ق��ب��ل��ة و�مل����ب����ادر�ت �لتي  �ل���ف���رتة 
�لدو�ئر  قبل  م��ن  تنفيذها  �شيتم 
وظيفية  ف��ر���س  خللق  �حلكوميه 
�لقطاعات،  ه���ذه  يف  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
�لتوطني  ن�����ش��ب��ة  �ن  �ىل  و������ش����ار 
�لعام  �ل��ق��ط��اع  بلغت يف  ق��د  ح��ال��ي��اً 
 1% �خلا�س  �لقطاع  ويف   37%
،و�شيتم تنفيذ �شل�شلة من �لرب�مج 
�لكو�در  دور  ل��ت��ع��زي��ز  و�مل����ب����ادر�ت 
خا�س  ب�شكل  �الم���ارة  يف  �لوطنية 
و�لدولة ب�شكل عام. و�شكر �لهاملي 
�لقائمني على �الأمانة ملا بذلوه من 
كما  �ملقدمة،  �ل��در����ش��ات  يف  جهود 
وجه �شكر�ً خا�شاً حلكومة عجمان 

�لتوظيف  ولي�س  �لتوظيف  دع��م 
ذ�ته، و�أ�شار �إىل �أن فكر �أب�شر مرن 
�ملجتمعية،  �ل��ت��غ��ري�ت  م��ع  متغري 

حظي  �ل����ربن����ام����ج  �أن  و�أ�������ش������اف 
ملذكر�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة   25 ب��ت��وق��ي��ع 
تفاهم مع �ل��وز�رة تعهدت خاللها 

�ألف فر�شة   20 �أكرث من  بتوفري 
�ل�شنو�ت  خ��الل  للمو�طنني  عمل 

�خلم�س �لقادمة.

 اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تطلق موقعها الإلكرتوين 
•• اأبوظبي-وام:

تفاعلية ومتطورة تغطي جماالت عملها  وم��و�رد  بت�شميم  يتميز  �لذي  �لر�شمي  �الإلكرتوين  و�لثقافة موقعها  لل�شياحة  �أبوظبي  �أطلقت هيئة 
�لرئي�شية وي�شكل �مل�شدر �الأول للمعلومات ل�شركائها و�جلهات �ملعنية. ويقدم �ملوقع �إطاللة �شاملة عرب �أحدث �لو�شائط �ملعلوماتية و�لب�شرية 
على مهام �لهيئة وم�شوؤولياتها وخدماتها من خالل �أدو�ت ت�شفح ثالثية �مل�شتويات ت�شمح للم�شتخدم بالو�شول �ل�شهل و�ل�شريع لل�شفحات �أو 
�أن �إطالق  �إىل  �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة  �خلدمات �لتي يبحث عنها . و�أ�شار خالد هادي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لت�شويق و�الت�شال يف هيئة 
�ملوقع �الإلكرتوين �جلديد يعزز ح�شور �لهيئة على �شبكة �النرتنت و�لذي ي�شمل موقع مكتب �أبوظبي للموؤمتر�ت و�ملوقع �ل�شياحي �إىل جانب 
قائمة �أخرى من �ملو�قع �لثقافية و�ل�شياحية و�ملعنية بالفعاليات..الفتا �إىل �أنه يجري حاليا �الإعد�د لتد�شني �ملزيد من �ملنتجات �لرقمية . ويقدم 
�ملوقع ما يزيد على 40 �ألف كلمة باللغتني �لعربية و�الجنليزية و500 �شورة عالوة على �أحدث �الأخبار �ملوؤ�ش�شية عن �لهيئة وفعالياتها �شو�ء يف 
�جلانب �ل�شياحي �لثقايف �أو �خلا�س باملكتبة �لوطنية . وقال هادي �إن هذ� �ملوقع يعترب نقطة �الت�شال �الأوىل ب�شركاء �لهيئة �حلاليني و�ملحتملني 
وو�شائل �الإعالم و�لطلبة و�جلمهور �لر�غبني يف معرفة �ملزيد عن منتجاتها وبر�جمها ومبادر�تها يف �لتوطني و�لتدريب �ل�شياحي ف�شال عن 

�حل�شول على مطبوعاتها و�الإح�شاء�ت و�أدو�ت دفع �لر�شوم �ل�شياحية و�إجر�ء�ت نيل رعايتها �لر�شمية للفعاليات . 
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العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
  مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/105 تظلم جتاري                     
�ن  �القامة مبا  �شونيل جاجنار�م  جمهول حمل  �ملتظلم �شده/ خاتانهار  �ىل 
�ملتظلم/ بنك �م �لقيوين �لوطني- �س م ع وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�شني     
�ل�شادر يف  �لقر�ر  �ع��اله ومو�شوعه تظلم من  �ملذكور  �لتظلم  �ق��ام عليكم  قد 
�المر على عري�شة رقم ٢0١٣/٢5٣ جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف.   وحددت لها 
 ch.1.B.6  جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق ٢0١٣/6/٣ �ل�شاعة ١١.00 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/943 عقاري كلي                      
�ىل �ملدعى عليه: �منيات بروبرتيز �شك�س ليمتد  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعى / فينيموبايليار ��س �ر �ل قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�لتكافل  بالت�شامن  �ملدعى عليهما  و�ل��ز�م  �لدعوى  �ط��ر�ف  �لعقد بني  بف�شخ 
مببلغ وقدره )١١957508 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�حلكم  و�شمول  �ل��ت��ام  �ل�شد�د  حتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %١٢ ب��و�ق��ع  �لقانونية 
بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق ١7/6/٢0١٣ 
ch.1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك  �ل�شاعة 9.٣0 بالقاعة  
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/565 عقاري كلي                      
�ىل �خل�شم �ملدخل  : �شركة جمموعة تنميات   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعى / عبد�ل�شالم حممود عبد�ل�شالم �ل�شريف وميثله: خالد كلندر عبد�هلل 
عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  ح�شني   
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   ١0509٣79.75( وقدره  مببلغ  مت�شامنني 
�لتام.    �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %١٢ �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
بالقاعة    9.٣0 �ل�شاعة   ٢0١٣/6/٢0 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
ch.1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

�القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/165 مدين كلي                      
�ن  �القامة مبا  م ح جمهول حمل  �س  �لتبغ  ل�شناعة  �الم���ار�ت   �ملدعى عليه /١-  �ىل 
�ملدعى / �لوثبة �لوطنية للتاأمني �س م ع وميثله: �حمد علي عبد�حلميد �لقاري    قد 
بالت�شامم  يدفعو�  بان  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �قام 
�ملذكور بو�قع ١٢%  �ملبلغ  �لقانونية على  للمدعية مبلغ )٤.7٣٤.٣96  درهم( و�لفائدة 
بالكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  م�شمول   بحكم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من 
��شافة �ىل �مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
�و من  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�   ch.2.E.21 بالقاعة    9.٣0 �ل�شاعة   ٢0١٣/5/٢8
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/209 مدين جزئي                      
�ن  �القامة مبا  بورمى  جمهول حمل  �شينغ  �شار�بجيت  �ملدعى عليه /١-  �ىل 
�ملحامية  متثله  �لقانونية-  و�ال�شت�شار�ت  للمحاماة  �لو�شيط  مكتب   / �ملدعى 
مرمي عمر عبد�هلل وميثله: مرمي عمر عبد�هلل �شامل باحويرث  قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )١٤508 درهم( 
 ٢0١٣/5/٢8 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف.  و�ل��ر���ش��وم  
�ل�شاعة 8.٣0 بالقاعة ch.2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�شيكون مبثابة  �الق��ل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �ي��ام على  �جلل�شة بثالثة 

ح�شور ي. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/279 جتاري كلي                        
�ىل �ملدعى عليه /١- عبد�لرحيم �ود�عا حممد    جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعى 
وميثله:  ن��اب��ري�ت  بنجامني  مديرها  وميثلها  ح  م  �س  �الو���ش��ط  �ل�شرق  تويز  �شيمبا   /
�ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها  عليك  �ق��ام  ق��د  م��ر���ش��د    ع��ب��د�هلل ح�شن حممد  نا�شر 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )٢٤7000 درهم( و�لر�شوم  و�مل�شاريف.و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة ١٢% من تاريخ �ال�شتحاق ٢0١١/١١/١0 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شم ملف �المر 
على عري�شة ٢0١٢/6١١ جتاري �لذي �شدر به قر�ر �ملنع من �ل�شفر ) باقي �لطلبات 
مو�شحة يف الئحة �لدعوى(  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق ٢0١٣/6/٤ �ل�شاعة 
9.٣0 بالقاعة ch.1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شور ي. 
 ق�سم الق�سايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1741 جتاري كلي                        
�ىل �خل�شم �ملدخل /١- �شونغ مو �شي- ممثل �شركة/ �شن جني �شي �ند �يه كومباين 
٢- �حمد �شعيد �حمد �ل�شحي- وكيل خدمات �شركة/ �شن جني �شي �ند �يه كومباين 
٣- هيوجن كو�جن �شوى- �ملخول بالتوقيع عن �شركة/ �شن جني �شي �ند �يه كومباين  
فردية  موؤ�ش�شة  �جلاهزة  للخر�شانة  �لعز�ين   / �ملدعى  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل 
ل�شاحبها �شعيد بن �شيف بن عبيد �لعز�ين قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   ٢٣٣.١8٤ مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعى  بالز�م  �الم��ر  با�شد�ر 
 9.٣0 �ل�شاعة   ٢0١٣/6/١١ �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch.1.C.15 بالقاعة 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�القل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شور ي. 
 ق�سم الق�سايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف الدعوى  2006/63  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده / ١ -عبد�لقادر �حمد بغالين  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /�شر�ج رحمت �هلل/ ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مدير� 
عمر  حممد  علي  وميثله:  �����س.ذ.م.م  للمالحة  �لنجوم  ع��رب  ل�شركة/ 
�لعيدرو�س قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم ٣٣٤/٢005 
جتاري جزئي بتاريخ ٢005/5/٢٢ وحددت لها جل�شه يوم �الثنني �ملو�فق 
وعليه   ch2.D.16 ب��ال��ق��اع��ة  �شباحا   ١0.00 �ل�����ش��اع��ة   ٢0١٣/6/٢٤
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف الدعوى  2012/6  التما�س اعادة نظر جتاري- ا�ستئناف  

�ىل �مل�شتاأنف ���ش��ده / ١ -زي���اد حم��م��ود حم��ف��وظ  جم��ه��ول حمل 
وميثله:  ن�شب  ط��اه��ري  ��شغر  /�ح��م��د  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ملال   �بر�هيم  ح�شن  �بر�هيم 
 ٢0١٢/9/٤ ب��ت��اري��خ  جت���اري  ��شتئناف   ٢0١0/78٣ رق��م  ب��ال��دع��وى 
 ١0.00 �ل�شاعة   ٢0١٣/6/9 �ملو�فق  �الح��د  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 بالقاعة  �شباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف الدعوى  2012/776  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده / ١ -كيميا هاو�س �لعاملية  جمهول حمل �القامة مبا 
�لوثبة  ل�شركة  تامني  وكيل  ب�شفتها  �وغ��الن  قره  /نا�شكو  �مل�شتاأنف  �ن 
�لوطنية للتاأمني �س م  ع وميثله: �حمد علي عبد�حلميد �لقاري    قد 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم ٢0١١/١١85 جتاري كلي 
بتاريخ ٢0١٢/6/٢١ وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء �ملو�فق ١٢/6/٢0١٣ 
�ل�شاعة ١0.00 �شباحا بالقاعة ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/217 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �شدهم/١- �منيات لتطوير �لعقار�ت ٢- �منيات بروبرتيزتن 
ليمتد ٣-  �مينات بلوت تن ليمتد جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب 
د�ركان  جمال  وميثلها  �لهند�شية  لال�شت�شار�ت  �لعاملية  �رك  �لتنفيذ/ 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل��ك��ب��ان  ري��ا���س عبد�ملجيد حم��م��ود  ومي��ث��ل��ه: 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل���ذك���ورة �ع����اله و�ل��ز�م��ك��م ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه    . �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )٤869788(
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/301 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/١- �شركة �ي و�ي كون للمقاوالت �س ذ.م.م )�شركة �قبال 
طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �شابقا(  للمقاوالت   علي  ويو�شف 
�ل�شعدي وميثله: ي�شلم �شالح �حمد  �لتنفيذ/ علي ي�شلم �شالح �حمد 
و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�شعدي 
�و  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )١75١٣.60( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   . �ملحكمة  خزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/636 تنفيذ ايجارات
ر�نينجا جم��ه��ول حمل  ب���ر�ن الل  ك��وم��ار  ب��ه��ار�ت  ���ش��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �لدالل للعقار�ت وميثله: حممد �شلمان 
ح�شن �ل�شابري  ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �للجنة �لق�شائية �خلا�شة 
باالآتي:  مكلف  فانك  دبي  ببلدية  و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين  بني  بالف�شل 
١- �شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وق��دره )٢0٣٢٤9 دره��م( �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة وذلك خالل ١5 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1289  جتاري كلي                

����س.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  بليلة  بن  عليه/١-  �ملدعى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �ملكا�شب للتجارة �لعامة ذ.م.م نعلنكم 
بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ ٢0١٣/5/٢٢ يف �لدعوى 
�ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله.  �مل��ذك��ورة 
�لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق ٢0١٣/6/5 �ل�شاعة 

9.٣0 �شباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1270  عقاري كلي                
�ىل �ملدعى عليه/١- بوليفارد بالز� ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / ديني�س �ن بر�ون وميثلها/ ما�شيميليانو ت�شيلي وميثله: �شيف 
�شعيد ر��شد �لغبار �ل�شام�شي نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها �ملنعقدة  
تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله.  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ ٢0١٣/5/٢0 يف 
�ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
على  للتعقيب   ch1B.8 بالقاعة  �شباحا   ١١.00 �ل�شاعة   ٢0١٣/6/٣

�لتقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1151    جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ �شركة �ور��شكوم لالن�شاء و�ل�شناعة �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: �شركة 
ماموت للمقاوالت ذ.م.م وميثلها مدير �مل�شاريع �ل�شيد �شام �آين �جلن�شية: �المار�ت 
�عالنه/�شركة  �ملطلوب  درهم   ١٤١١7٣7 بقيمة  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
ماموت للمقاوالت ذ.م.م وميثلها مدير �مل�شاريع �ل�شيد �شام �آين �جلن�شية: �المار�ت  
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�الثنني �ملو�فق ٢0١٣/6/٣ موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00
�آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة  �لتجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  ٢٣/5/٢0١٣

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/34    جت جز- ب �س- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ ماي �لربمه للمقاوالت �لعامة بوكالة عبد�للطيف �حمد �لفار�شي �جلن�شية: 
�المار�ت  مدعي عليه: �لهديل العمال �المونيوم بوكالة نبيل علي �المني �جلن�شية: 
�المار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية ١5000 درهم  �ملطلوب �عالنه/ �لهديل 
العمال �المونيوم بوكالة نبيل علي �المني �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر)للعلم 
بايد�ع �خلبري تقريره(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   ٢0١٣/6/٣ �ملو�فق  �الثنني  يوم 
�لكائنة   - �البتد�ئية  يا�س  بني  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  م�شاًء   6.00 �ل�شاعة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  يا�س  بني 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ  ٢0/5/٢0١٣

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لدعوى  رقم )٢0١٣/١5٢٢ �بتد�ئي ( �ملنظورة �مام 
/ عليها  �ملدعي  على  و�ملرفوعة  �اليجارية   �ملنازعات  ف�س  جلنة 
�المني  ن��ور  وميثله/  �لعامة  لل�شيانة  �لقطبي  �لنجم  موؤ�ش�شة 
�لثالثاء  ي��وم  �ل��دع��وى جلل�شة  لنظر  وق��د حت��دد  ن�شر�ً.  �عالنها 
�للجنة  مبقر  م�شاء�   6.00 �ل�شاعة  مت��ام  يف   ٢0١٣/6/٤ �مل��و�ف��ق 
�آل نهيان وذلك على نفقة �ملدعي/ �شعد حممد  �لكائن مبع�شكر 

�شيف �ملزروعي وميثله حممد خور�شيد عامل حاجي ف�شل .
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1071 ت   عمل-م ع- ت-اأظ(
�ملنفذ �شده  فل�شطني   �لعينني �جلن�شية:  �لتنفيذ/ ر�شو�ن عطا �هلل  طالب 
�لنخبة  د�ر  �عالنه:  �ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  لل�شر�ميك  �لنخبة  د�ر   :
لل�شر�ميك �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
م  رقم ٢0١٢/5٤٣ عم كل-  �لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب 
ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق ٢0١٣/6/١9 موعد� لنظر 
�لتنفيذ-   باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب 
�ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/571    جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
مدعي/ بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع �جلن�شية: �المار�ت   مدعي عليه: عبد�هلل 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �جلنيبي  �حلرتو�شي  �شليم  حمد 
�عالنه/عبد�هلل  �ملطلوب  تاأخريية  وغر�مة  درهم   589٤٢5.5٣ وقدره  مببلغ  مالية 
حمد �شليم �حلرتو�شي �جلنيبي �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�س حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق ٢0١٣/5/٢9 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� 
حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �ل نهيان   �شخ�شيا 
موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها 

٢0١٣/5/٢٢

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/584    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية     
مدعي/ �شركة حديد �المار�ت للمقاوالت ذ.م.م ميثلها قانونا/ �شمري �كثم �لدبا�س 
�جلن�شية: �المار�ت  مدعي عليه: جو�شيم �لدين عني �لدين �جلن�شية: بنغالدي�س    
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة ٢5000درهم  �ملطلوب �عالنه/جو�شيم �لدين 
عني �لدين �جلن�شية: بنغالدي�س عنو�نه: بالن�س حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق ٢0١٣/6/١١ موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ  ٢6/5/٢0١٣
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3035 ت  عمل-م ع- ت-اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  عبد�لقادر  �لكا�شم  �بو  �لتنفيذ/  طالب 
تقنية �النابيب ملقاوالت �شبكات �ملياه �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه:تقنية 
�النابيب ملقاوالت �شبكات �ملياه �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم ٢0١٢/١7٢١ 
عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق ٢0١٣/6/٣ موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ- 
�ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   334 /2013    جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
حمد�ن  عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  �لوطني  �خليمة  ر��س  بنك  مدعي/ 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المارت   �جلن�شية:  �ملن�شوري  �شالح  حممد  �شامل 
مالية  �ملطلوب �عالنه/ حمد�ن �شامل حممد �شالح �ملن�شوري �جلن�شية: �المارت 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   ٢0١٣/6/٤ �ملو�فق  �لثالثاء 
�ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام 

على �القل. �شدر بتاريخ  ٢٢/5/٢0١٣
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27     
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2012/513 تنفيذ عقاري
طالب �لتنفيذ: بنك �الم��ار�ت دبي �لوطني حاليا- بنك دبي �لوطني- �شابقا    عنو�نه: �مارة دبي- ديرة- 
دبي  دب��ي-  �م��ارة  عنو�نه:  ه��اردم��ان  جوهن  رودن��ى  �شده:  �ملنفذ  �ل��ع��رب�ت  موقف  مقابل  يا�س-  بني  �شارع 
مارينا- مارينا بروميناد- �ملرحلة �الوىل- �ورور� تاور- �ل�شقة رقم 605- �لطابق 6 �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 
٢0١٣/6/١9 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لثالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة 
http:// شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت على �ملوقع �اللكرتوين��
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•• دبي-الفجر:	

وفد  �ل��ط��ب��ي��ة  دب���ي  م��دي��ن��ة  ��شتقبلت 
�لعاملية  �ل�شركات  �إح��دى   ، دريغر  من 
�لطبية  �لتقنيات  ت��وف��ري  يف  �ل��ر�ئ��دة 
و�ل�شالمة، حيث قام �لوفد بزيارة �إىل 
�الأكادميي  ر����ش��د  ب��ن  جم��م��ع حم��م��د 
�ل���ط���ب���ي، وه�����و �ل���������ذر�ع �الأك�����ادمي�����ي 
ومركز  �لطبية  دب��ي  ملدينة  و�لبحثي 
م�����ش��اري��ع��ه��ا �ل��ط��ب��ي��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مبا 
�حلبتور  �أح���م���د  خ��ل��ف  م���رك���ز  ف��ي��ه��ا 
تدريب  مركز  �أول  �لطبية،  للمحاكاة 
�ملنطقة،  يف  نوعه  م��ن  وف��ري��د  �شامل 
متطورة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ي��وف��ر  و�ل�����ذي 
تدريبية  وب��ر�م��ج  �مل�����ش��ت��وي��ات  ب��اأع��ل��ى 
الخت�شا�شيي �لرعاية �ل�شحية �شمن 
بيئة حماكاة. وكانت دريغر قد قدمت 
�لدعم �إىل �ملركز يف تطوير �لتقنيات 

و�لتكنولوجيا �مل�شتخدمة فيه. 
�حلبتور  �أحمد  خلف  مركز  و��شتقبل 
من  ع�شو�ً   115 �لطبية  للمحاكاة 
�ل�شيدة  فيهم  مبا  دريغر  �شركة  وف��د 
دريغر. و�أتاحت �لزيارة فر�شة ملدينة 

دبي �لطبية لتو�شيح روؤيتها وخططها 
يف �لتعليم �لطبي مبا يف ذلك �لدور�ت 
�ل�شيدة  وقامت  �ملركز.  يوفرها  �لتي 
�مل�شتجد�ت  �أحدث  با�شتعر��س  دريغر 
�أمام  �مليكانيكية  �لتهوية  تقنيات  يف 
فريق عمل مركز خلف �أحمد �حلبتور 

للمحاكاة �لطبية. 
ويف هذ� �ل�شدد، قال مرو�ن عابدين، 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل���دي���ن���ة دب���ي 
�ل��ط��ب��ي��ة: ي��ع��ت��رب م��رك��ز خ��ل��ف �أحمد 

�ل��ط��ب��ي��ة مكوناً  ل��ل��م��ح��اك��اة  �حل��ب��ت��ور 
�لتعليم  حم��ف��ظ��ة  ���ش��م��ن  رئ��ي�����ش��ي��اً 
�لطبي �لتو�شعية ملدينة دبي �لطبية. 
�ملتميزة  �لتعليمية  �مل�����ش��ادر  وبف�شل 
باإمكاننا  �أ�شبح   ، دريغر  �لتي قدمتها 
توفري تدريب مب�شتويات عاملية عالية 
�ل�شحية،  �لرعاية  يف  الخت�شا�شيينا 
وهذ� ما يوؤكد على تفانينا يف توفري 
للعاملني  متميزة  تعليمية  م�����ش��ادر 

لدينا. 

فالينا  ك�����ش��ان��دري  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
ن��ح��ن فخورون  ���ش��رك��ة دري��غ��ر :  م��ن 
بتقدمي �لدعم و�لعمل مع مدينة دبي 
على  �ل���دو�م  على  تعمل  �لتي  �لطبية 
�ملتطورة  �لتعليمية  �مل�����ش��ادر  ت��ق��دمي 
لالخت�شا�شيني �لعاملني فيها. ومن 
�شيتاح  �لتقنيات  �أح��دث  توفري  خالل 
لنا دع��م روؤي��ة مدينة دب��ي �لطبية يف 
لديها  �لعاملة  �لطبية  �لفرق  تطوير 

باملهار�ت �ملهنية وباأعلى �مل�شتويات. 

•• الفجرية-وام:

�ل�شغريي  ح�شن  ع��ب��د�هلل  �لعقيد  ���ش��ع��ادة  ح�شر 
م��دي��ر ع���ام �مل����و�رد و�خل���دم���ات �مل�����ش��ان��دة ب�شرطة 
�الق�شام �شباح  وروؤ�شاء  �الإد�ر�ت  �لفجرية ومدر�ء 
�شمن  تخ�ش�شيتني  دورت��ني  تخريج  �الول  �أم�س 
يف  وذل��ك  2013م  لعام  �ل�شنوية  �لتدريب  خطة 

قاعة �الحتاد.
وت�شمنت �لدورة �الأوىل مهار�ت �لعر�س و�لتقدمي 

�إع���د�د �شف  �إىل  �الأل��ق��اء و�خلطابة وهدفت  وف��ن 
�جلمهور  م��و�ج��ه��ة  جم��ال  يف  و�الأف�����ر�د  �ل�شباط 
�ل��ع��ر���س و�ل��ت��ق��دمي يف خماطبة  و�ل���ق���درة ع��ل��ى 
�لدور�ت �لتدريبية و�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت و�للقاء�ت 
�الإعالمية و�أهمية �لعر�س و�الإلقاء و��شاليب ك�شر 

�حلاجز �لنف�شي يف مو�جهة �جلمهور.
�ل�شباط  ���ش��ف  م���ن   45 ع����دد  ب����ال����دورة  ����ش���ارك 
�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  �ل��ع��ام��ل��ني يف  و�الأف������ر�د 

�لفجرية وخمتلف قياد�ت �لدولة.

وت�شمنت �لدورة �لثانية مهار�ت �لتحقيق �جلنائي 
و�لتي هدفت �إىل تنمية وتطوير مهار�ت �مل�شاركني 
�لعملي  �جلنائي  �لتحقيق  وعمليات  �أ�ش�س  ح��ول 
�ل�����ش��ب��اط و�شباط  32 م��ن  و����ش���ارك ف��ي��ه��ا ع���دد 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة  �ل��ع��ام��ل��ني يف  �ل�����ش��ف 

�لفجرية و من خمتلف قياد�ت �لدولة.
�ل��ع��ق��ي��د عباهلل  ����ش���ع���ادة  ق����ام  ن��ه��اي��ة �حل���ف���ل  ويف 
�مل�شاندة  و�خل��دم��ات  �مل���و�رد  مديرعام  �ل�شغريى 

بت�شليم �ل�شهاد�ت للخريجني. 

•• ابوظبي-وام:

غد�  �لعلمي  و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وز�رة  تنظم 
�مللتقى  �أبوظبي  روتانا يف  �شاطئ  �لثالثاء يف فندق 
معادلة  نظام  فيه  يعر�س  �ل��ذي  �لثالث  �لتعريفي 
2013 وجتربة  ل�شنة   35 رقم  �ملحدث  �ل�شهاد�ت 
و  لال�شتثمار.  �أب��وظ��ب��ي  بجهاز  �خلا�شة  �الب��ت��ع��اث 
ياأتي �مللتقى تنفيذ� لتوجيهات معايل �ل�شيخ حمد�ن 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر  نهيان  �آل  بن مبارك 
�لتعليم  مب�شتوى  �الرت��ق��اء  على  باحلر�س  �لعلمي 

�لعايل و�لتاأكد من �شمان �جلودة و�عتماد �لدرجات 
�خلارج.  �إىل  �ملبتعثون  عليها  يح�شل  �لتي  �لعلمية 
تعليمية  بيئة  �أف�����ش��ل  ت��وف��ري  �إىل  �مللتقى  وي��ه��دف 
ت�شهم يف حتقيق تنمية قطاع �لتعليم �لعايل و�إيجاد 
كادر �إمار�تي م�شتد�م يوفر ل�شوق �لعمل يف �لدولة 
ك���ل �مل��ت��ط��ل��ب��ات م���ن �خل�����رب�ت و�ل����ك����و�در يف جميع 
�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات. وي��ت��ح��دث يف �مل��ل��ت��ق��ى ���ش��ع��ادة �شيف 
للخدمات  �مل�شاعد  �ل����وز�رة  وك��ي��ل  �مل��زروع��ي  ر����ش��د 
رئي�س  �لبيلي  و�لدكتور حممد  و�مل�شاندة  �ملوؤ�ش�شية 
جلنة معادلة �ل�شهاد�ت يف �لوز�رة كما �شتعقد حلقة 

�ل�شهاد�ت.  معادلة  جلنة  �أع�شاء  مب�شاركة  نقا�شية 
وبعثت �لوز�رة يف �لعام �ملا�شي 531 طالبا وطالبة 
�إىل 21 دولة ليدر�شو� 12 تخ�ش�شا ت�شمل �لعلوم 
و�لطبية  و�لبيئية  و�جلنائية  �لهند�شية  و�ل��ع��ل��وم 
وعلوم  و�ل�شيا�شية  و�مل�شرفية  و�مل��ال��ي��ة  و�الإد�ري�����ة 
كما  و�الإع���الم.  و�لرتبية  و�لقانون  �الآيل  �حلا�شب 
ح�شل  وطالبة  طالبا   276 نف�شه  �لعام  يف  تخرج 
 22 72 يف �ملائة منهم على درجة �لبكالوريو�س و 
على  �ملائة  يف  و�شتة  �ملاج�شتري  درج��ة  على  �ملائة  يف 

درجة �لدكتور�ه. 

•• دبي-وام:

ك��رم��ت ج��ام��ع��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة للطب 
�ل�شيخ  ج����ائ����زة  �ل�����ش��ح��ي��ة  و�ل���ع���ل���وم 
�آل م��ك��ت��وم للعلوم  ب��ن ر����ش��د  ح��م��د�ن 
�لطبية تقدير� لدورها �ملهم يف خدمة 
�لقطاع �ل�شحي ب�شفة عامة ودعمها 
لطلبة  �ل�������ش���ن���وي  �ل��ع��ل��م��ي  �مل����وؤمت����ر 

�جلامعة ب�شفة خا�شة.
وت�����ش��ل��م ع���ب���د�هلل ب���ن ���ش��وق��ات �ملدير 
من  �لتكرمي  درع  للجائزة  �لتنفيذي 
نائب  ر�و  موم�شفا  ج���ورو  �ل��دك��ت��ور 
رئ��ي�����س �جل��ام��ع��ة وذل����ك خ���الل حفل 
لطلبة  �لر�بع  �لعلمي  �ملوؤمتر  �إفتتاح 
و�لعلوم  للطب  �خليمة  ر�أ���س  جامعة 
�ل�����ذي ع��ق��د حت���ت عنو�ن  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �ل�شرطان  �أم��ر����س 
�جلامعة  م�شرح  يف  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�شارك  ع��ل��م��ي��ا  ب��ح��ث��ا   54 مب�����ش��ارك��ة 
ب��ه ط���الب �جل��ام��ع��ة ك��م��ح��ا���ش��ر�ت �أو 

مل�شقات �أو �أفالم فيديو.
و�أع���������رب ع����ب����د�هلل ب����ن ����ش���وق���ات عن 
ب���ت���ك���رمي �جل����ائ����زة يف هذ�  ����ش���ع���ادت���ه 
�مل���وؤمت���ر �ل��ط��الب��ي �ل����ذي ي��ل��ع��ب دور� 

مهما يف تاأهيل �أطباء �لغد لالإنخر�ط 
يتعلق  فيما  وخا�شة  �لعمل  ���ش��وق  يف 
و�لتحليلية  �لبحثية  بتعزيز قدر�تهم 
للق�شايا �ل�شحية يف �ملجتمع و�ل�شعي 
الإي��ج��اد ح��ل��ول عملية لها م��ن خالل 
مبادئ  تطبيق  على  �ل��ط��الب  ت��دري��ب 
�الأمثل  و�ل��ت��وظ��ي��ف  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
�ملوؤمتر�ت  تنظيم  جانب  �إىل  الأدو�ت���ه 
مبكرة  �أك��ادمي��ي��ة  م��ر�ح��ل  يف  �لعلمية 
وغ�����ر������س ث���ق���اف���ة ت�����ب�����ادل �خل������رب�ت 

�ل��ط��ب��ي��ة ودوره�����ا يف �شقل  و�مل���ع���ارف 
جتاربهم و�لتعرف على �أحدث �لنظم 

�لعلمية �ملتبعة يف هذ� �ملجال.
و�أ�شار �إىل م�شاركة �جلائزة يف �ملوؤمتر 
حما�شرة  خ������الل  م�����ن  �ل�����ع�����ام  ه������ذ� 
ل��ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل����رز�ق ح��م��زة �ملن�شق 
�الأول لل�شوؤون �لعلمية باملركز �لعربي 
للجائزة  �ل��ت��اب��ع  �جلينية  ل��ل��در����ش��ات 
�ملركز  در��شة علمية �شادرة عن  حول 
�ل��ور�ث��ة يف  بعنو�ن نظرة على بحوث 

�لعربي  �لعامل  يف  �ل�شرطان  �أم��ر����س 
تناولت حتليال للبيانات �ل�شادرة عن 
�لور�ثية  �الإ�شطر�بات  بيانات  قاعدة 
باأمر��س  و�ملتعلقة  �لعربي  �لعامل  يف 
ذ�ت  و�ل��ع��و�م��ل  باملنطقة  �ل�����ش��رط��ان 
زو�ج  م��ث��ل  �الإ���ش��اب��ة  ب��ح��دوث  �ل�شلة 

�الأقارب.
م�شاركة  ع���ن  ���ش��وق��ات  �ب����ن  وحت�����دث 
�ملعر�س  �ل��ط��ب��ي��ة يف  ح���م���د�ن  ج���ائ���زة 
ب��ه��دف تعريف  ل��ل��م��وؤمت��ر  �مل�����ش��اح��ب 

�جلائزة  ب��اأن�����ش��ط��ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �أط���ب���اء 
خاللها  م��ن  ت�شعى  �ل��ت��ي  وم��ر�ك��زه��ا 
بالقطاع  �ل��ع��ام��ل��ني  ب�����اآد�ء  ل��الإرت��ق��اء 
و�ملركز  �جل��و�ئ��ز  مركز  مثل  �ل�شحي 
ومركز  �جلينية  ل��ل��در����ش��ات  �ل��ع��رب��ي 
ومركز  �مل�����ش��ت��م��ر  �ل���ط���ب���ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لدولة  د�خ��ل  �لعلمية  �لبحوث  دع��م 
وخدمة �ملجتمع باالإ�شافة �إىل جملة 
حمد�ن �لطبية. وعلى هام�س �ملوؤمتر 
ع��ق��د �ل���دك���ت���ور ج��وروم��وم�����ش��ف��ا ر�و 
�إجتماعا ح�شره �لدكتور عبد �لرز�ق 
�لعلمية  لل�شوؤون  �الأول  �ملن�شق  حمزة 
ل��ل��در����ش��ات �جلينية  �ل��ع��رب��ي  ب��امل��رك��ز 
وبر�تيبا ناير �لباحثة �مل�شاعد باملركز 
�إىل جانب ممثلي �جلامعة �الأمريكية 
ب�����ر�أ������س �خل���ي���م���ة و�مل���ع���م���ل �مل���رك���زي 

للبحوث �لبيطرية.
وناق�س �الإجتماع �شبل تعزيز �لتعاون 
�ل���ب���ح���ث���ي �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي م����ا ب����ني هذه 
�جل��ه��ات ومت �الإت���ف���اق ع��ل��ى �ل��ب��دء يف 
�إتخاذ �لتد�بري �لعملية لت�شكيل جلنة 
�لتن�شيق  ���ش��وؤون  ع��ن  م�شوؤولة  ت��ك��ون 

و�ملتابعة يف هذ� �ملجال. 

•• راأ�س	اخليمة-وام:

�شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ��شتقبل 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
كاالدزه  كاخا  معايل  �م�س  ظهر  �لظيت  ق�شر  يف 
جمهورية  يف  �لطاقة  ووزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س  نائب 
ج��ورج��ي��ا و�ل���وف���د �مل���ر�ف���ق ل��ه �ل���ذي ي���زور �لبالد 

حاليا.
�لوزر�ء  رئي�س  بنائب  �للقاء  خ��الل  �شموه  ورح��ب 
�ل��ع��الق��ات �لقائمة بني  ت��ن��اول  �ل���ذي  يف ج��ورج��ي��ا 
تطويرها  و�شبل  �مل�شتويات  جميع  على  �لبلدين 
وتبادل  �مل�����ش��رتك  �ال���ش��ت��ث��م��ار  ل��ت�����ش��م��ل جم�����االت 

�خلرب�ت و�ال�شتفادة �ملتبادلة من �ملعطيات �ملتوفرة 
�أمثل  لتعاون  ق��اع��دة �شلبة  لبناء  ك��ل ط��رف  ل��دى 

يعود بالنفع على �جلميع.
حر�س  �خليمة  ر�أ����س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أك���د 
�لدولة على �لدفع مب�شرية �لعالقات �لثنائية نحو 
�ملزيد من �لتعاون يف خمتلف �لقطاعات مبا يخدم 
وي�شهم يف  �ل�شديقني  و�ل�شعبني  �لبلدين  م�شالح 
و�ال�شتثماري  �القت�شادي  �ل��ت��ع��اون  وت��ط��ور  تقدم 

و�لتجاري بينهما.
�ل��وزر�ء يف جمهورية  �أ�شاد نائب رئي�س  من جانبه 
جورجيا مبا ت�شهده دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ل��ع��دي��د م���ن �ملجاالت  ن��ه�����ش��ة ح�����ش��اري��ة يف  م���ن 

�لبلدين  ب���ني  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ع��الق��ات  �أن  م���وؤك���د�   ..
�ل�شر�كات  م��ن  �لعديد  يف  ملحوظا  ت��ط��ور�  ت�شهد 
�مل�شرتكة  �مل�شاريع  الإق��ام��ة  وغ��ريه��ا  �ال�شتثمارية 
خالل �لفرتة �ملقبلة وقد �أقام �شاحب �ل�شمو حاكم 
ر�أ���س �خليمة ماأدبة غ��د�ء على �شرف نائب رئي�س 

�لوزر�ء �جلورجي و�لوفد �ملر�فق له.
ح�شر �للقاء و�ملاأدبة �شعادة حممد �شلطان �لقا�شي 
ر�أ�س  ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو 
�خل��ي��م��ة �ل��ع��ق��اري��ة و����ش���ع���ادة ���ش��امل ع��ل��ي عبد�هلل 
ر�أ�س  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م�شت�شار  �ل�����ش��ره��ان 
�ل�شام�شي مدير عام  �أرحمة  �خليمة و�شعادة حمد 

د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بر�أ�س �خليمة. 

•• راأ�س	اخليمة-وام:

�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ح�شر 
ويل عهد ر�أ�س �خليمة و�ل�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر 
�ل�شحي  �الأمري  ر��شد  �أحمد  �أقامة  �لذي  �لقا�شمي �حلفل 
�شبيت  م��ب��ارك  كرمية  �إىل  حممد  جنليه  زف��اف  مبنا�شبة 

�إىل ك��رمي��ة ع��ب��د�هلل ر����ش��د من�شور  �مل���دح���اين وع���ب���د�هلل 
� �ل����ذي �أق��ي��م يف ���ش��ال��ة جلفار  �ل��ن��ق��ب��ي . وح�����ش��ر �حل��ف��ل 
� عدد من �مل�شوؤولني و�أعيان وجهاء  لالأفر�ح  قاعة �شمل  
و�الأهل  و�مل��دع��وي��ن  �لقبائل  و�أب��ن��اء  و�ل�شخ�شيات  �ل��ب��الد 
و�الأ����ش���دق���اء . وق���دم���ت �ل���ف���رق �حل��رب��ي��ة خ����الل �حلفل 

�الأهازيج و�ل�شالت �لرت�ثية �الإمار�تية. 

•• عجمان-وام:	

�إعد�د  ح��ول  عمل  ور���ش��ة  بعجمان  �ملالية  د�ئ���رة  نظمت 
 .2014 �مل��ايل  للعام  عجمان  حلكومة  �لعامة  �ملو�زنة 
و�لنماذج  �الأ�ش�س  �لور�شة  خ��الل  �ل��د�ئ��رة  و��شتعر�شت 
و�الأدل�����ة �الإر���ش��ادي��ة �مل��ع��ت��م��دة يف �ل��ن��ظ��ام �مل���ايل �ملوحد 
حلكومة عجمان حيث �شارك يف ور�شة �لعمل جمموعة 
و�ال�شرت�تيجيني  و�مل��ال��ي��ني  �لتنفيذيني  �مل�����در�ء  م��ن 
�مل��ال��ي��ني �ملخت�شني يف  �مل��وظ��ف��ني  ب��ج��ان��ب ع���دد م��ن   ..
 . �الإم���ارة  يف  �حلكومية  و�الإد�ر�ت  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر 
�لو�جب  و�لتعليمات  �لعامة  �لقو�عد  �لور�شة  وناق�شت 
حلكومة  �لعامة  �مل��و�زن��ة  م�شروع  �إع��د�د  عند  مر�عاتها 
 2014 �مل��ايل  �لعام  ملو�زنة  �لعامة  و�الأه���د�ف  عجمان 
و�لنماذج  �الإع���د�د  منهجية  يف  و�لقو�عد  �الأ�ش�س  و�أه��م 
�مل�شتخدمة الإعد�د �ملو�زنة. كما مت �شرح �الإطار �لزمني 
للتعميم  �لعامة حلكومة عجمان طبقا  �ملو�زنة  الإعد�د 
�ل�����ش��اأن و�ل���ذي ح��دد فيه �ملنهجية  �ل�����ش��ادر بهذ�  �مل��ايل 
و�الإجر�ء�ت  و�لتعليمات  �الإع��د�د  يف  مر�عاتها  �لو�جب 

و�ملو�عيد �لتي يجب على �جلهات �حلكومية �ملختلفة يف 
�إع��د�د م�شروعات مو�زناتها  بها عند  �أن تتقيد  �الإم��ارة 
�ملو�زنة  العتماد  �الأخ��رية  �ملرحلة  �إىل  و�شوال  �ل�شنوية 
�ل��ع��ام��ة حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان. وق����ال ���ش��ع��ادة ول��ي��د خليل 
�لها�شمي مدير عام د�ئرة �ملالية �أن �أهمية هذه �لور�س 
�جلهات  مع  و�لفعال  �ملبا�شر  �لتو��شل  خالل  من  تاأتي 
�إعد�د  عملية  دق��ة  ي��ع��زز  و�ل���ذي  �الإم����ارة  يف  �حلكومية 
�إىل  ت�شعى  �ملالية بعجمان  د�ئ��رة  �أن  و�أ�شاف  �مل��و�زن��ات. 
�عتماد �أف�شل �لتجارب �ملتقدمة يف جمال �لعمل �ملايل 
�حل��ك��وم��ي الإع�����د�د �مل���و�زن���ة �ل��ع��ام��ة حل��ك��وم��ة عجمان 
�ملالية �حلكومية  �ملو�رد  �إد�رة  بهدف �الرتقاء مب�شتوى 
�ملو�رد  لهذه  �الأم��ث��ل  �ال�شتغالل  �إىل  للو�شول  بكفاءة 
ال�شرت�تيجية  وتنفيذ�  �مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  يف 
و�الإد�ري.  �مل��ايل  �مل��ج��ال  يف  �الأد�ء  تطوير  يف  �حلكومة 
�لتي  �ال���ش��ت��ف�����ش��ار�ت  مناق�شة  �ل��ور���ش��ة مت��ت  خ��ت��ام  ويف 
د�ئرة  �لتز�م  على  و�لتاأكيد  �مل�شاركني  قبل  من  طرحت 
�ل��الزم جلميع �جلهات  �لدعم  تقدمي  �ملالية مبو��شلة 

�حلكومية يف �الإمارة. 

•• راأ�س	اخليمة	-وام:

�شهد �ل�شيخ عبد�هلل بن حميد بن عبد�هلل �لقا�شمي رئي�س 
باملركز  �م�س  �خليمة  ر�أ����س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  مكتب 
�لثقايف يف ر�أ�س �خليمة �حلفل �خلتامي الأن�شطة �ملد�ر�س 
ر�أ���س �خليمة  و�ل��ذي نظمته منطقة  �الم���ارة  �خلا�شة يف 
ر�أ�س  منطقة  م��دي��رة  ح����ارب  �شمية  و�أك�����دت  �لتعليمية. 
�خليمة �لتعليمية �أهمية تعزيز �ل�شر�كة �لتعليمية �لقائمة 
بني �لقطاعني �خلا�س و�حلكومي مبا يحقق روؤية وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم فيما يخ�س موؤ�ش�شات �لتعليمية �خلا�س 

يف �لدولة ..م�شيدة برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن 
ر�أ���س �خليمة  �الأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  �شقر 
�ملنا�شبة  �لظروف  وتهيئة  �خليمة  ر�أ���س  �إم��ارة  يف  للتعليم 
ال�شتقطاب �رقى موؤ�ش�شات �لتعليمية �خلا�شة �مل�شهود لها 
عبد�هلل  بن  حميد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  كرم  وقد  بالكفاءة. 
�لقا�شمي ومديرة منطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية �ملد�ر�س 
�لدر��شي  للعام  �خليمة  ر�أ����س  �م���ارة  يف  �مل��م��ي��زة  �خل��ا���ش��ة 
�حل���ايل وع����دد� م��ن �ل��ه��ي��ئ��ات �ل��ت��دري�����ش��ي��ة . وك���ان �حلفل 
�خلتامي قد ت�شمن فقر�ت وعرو�شا فنية وتر�ثية قدمها 

عدد من �ملد�ر�س �خلا�شة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل نائب رئي�س الوزراء اجلورجي

ويل عهد راأ�س اخليمة يح�سر حفل زفاف 

مالية عجمان تنظم ور�سة اإعداد م�سروع 
املوازنة العامة حلكومة عجمان 2014 

تخريج دورتني تخ�س�سيتني ب�سرطة الفجريةوفد من دريغر يزور مركز التدريب املتطّور يف مدينة دبي الطبية 

التعليم العايل تعقد ملتقى تعريفيا حول نظام معادلة ال�سهادات املحدث

عبداهلل بن حميد القا�سمي ي�سهد احلفل اخلتامي لأن�سطة املدار�س اخلا�سة

•• راأ�س	اخليمة	-	الفجر

�أغلقت بلدية ر�أ�س �خليمة - �أم�س – حمطة 
�الإمارة  مناطق  باإحدى  �ملياه  لتحلية  خا�شة 
وفر�شت غر�مة كبرية على �شاحبها وحذرت 
باالإمارة  �لتحلية  حمطات  �أ�شحاب  �ل��د�ئ��رة 
من �لتهاون يف تطبيق �ال�شرت�طات �ل�شحية 
و�ل��ت��اأك��د م��ن ���ش��الح��ي��ة �مل��ي��اه �ل��ت��ي تقدمها 
�لرئي�شي  �مل�������ش���در  ت��ع��ت��رب  و�ل���ت���ي  �مل���ح���ط���ات 

لال�شتهالك باالإمارة .
رئي�س  �ل�شام�شي  م��ب��ارك  �أك���د  جانبه  ووم���ن 

�ملحطات  علي  �ل���دوري  �لتفتي�س  �أن  �لبلدية 
ك�����ش��ف ع��ن ف��ظ��اع��ة �مل��خ��ال��ف��ة �ل��ت��ي متار�شها 
تطبيق  ��شتدعى  ما  وهو  �ملياه  حتلية  حمطة 
�ل��ق��ان��ون �ل��ذي يق�شي ب��االإغ��الق مل��دة معينة 
وفر�س غر�مة كبرية علي �ملخالف م�شيفا �أن 
حمطات �لتحلية �لتي يبلغ عددها 45 حمطة 
بالقانون  �لتز�ما  �لغذ�ئية  �ملن�شاآت  �أكرث  تعد 

�إذ� ما متت مقارنتها باملن�شاآت �الأخري .
�د�رة  �ملحطات هي من مهام  رقابة  �ن  وق��ال   
�الأغذية  خمترب  ي��ق��وم  كما  و�لبيئة  �ل�شحة 
ب�شورة  �مل��ح��ط��ات  ه��ذه  م��ن  عينات  �أخ���ذ  علي 

من  ل��ل��ت��اأك��د  دورى  ب�شكل  لتحليلها  مباغتة 
�شالمة �ملياه بهذه �ملحطات . 

حمطات  ي��ل��زم  �ل��ق��ان��ون  �أن  �ل�شام�شي  وت��اب��ع 
حتلية �ملياه �خلا�شة باالإمارة �اللتز�م بتطبيق 
نظام �شالمة �لغذ�ء �ملعروف علميا ب� �لها�شب ، 
ك�شرط لتجديد �لرتخي�س �شنويا ، �إىل جانب 
باملعد�ت  �خلا�شة  �الأخ��رى  �لتفتي�س  عمليات 
�مل�شتخدمة يف �لتحلية ولياقة �لعاملني بهذه 
�أوقفت  �ل��ب��ل��دي��ة  �ن  مبينا  �شحيا،  �مل��ح��ط��ات 
������ش����د�ر ت��ر�خ��ي�����س �إن�������ش���اء حم���ط���ات حتلية 
�لتي  �مل��ح��ط��ات  با�شتثناء  ف���رتة  م��ن��ذ  ج��دي��دة 

ت�شتخدم مياه �لبلدية . 
مدير  �ملكتوم  حممد  خليفة  ق��ال  جهته  وم��ن 
�حلملة  �أن  �لبلدية،  يف  �لعامة  �ل�شحة  �إد�رة 
�لتفتي�شية �لتي جرت �أم�س ك�شفت عن وجود 
تنتجها  �لتي  �ملياه  عبو�ت  يف  �ل�شو�ئب  بع�س 
�لذي  �الم��ر  وه��و   ، �ملحطات �خلا�شة  �إح���دى 
��شتدعى �شحب هذه �لعينات و�إغالق �ملحطة 
�ن  مو�شحا  م��ال��ي��اً  مبلغاً  �شاحبها  وت��غ��رمي 
بعد  �شيون  عملها  مل��ز�ول��ة  �ملحطة  فتح  �ع���ادة 
م��ع��اجل��ة �مل��خ��ال��ف��ة و�ل���ت���اأك���د م���ن ���ش��الم��ة ما 

تقدمه للجمهور.

•• راأ�س	اخليمة	-	الفجر

�نطلقت فعاليات �ملرحلة �لتا�شعة من �حلملة 
�لتثقيفية ملوظفي �لدو�ئر �حلكومية و�لتي 
تنظمها منطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية ممثلة 
حتت  �ل�شحي  و�الع����الم  �لتثقيف  �د�رة  يف 
��شحاء  وه��م  �ليهم  نذهب  )دع��ون��ا   : �شعار 

قبل �ن ياتونا مر�شي (.
 وق����ال حم��م��د ر����ش��د �ل�����ش��ح��ي ن��ائ��ب مدير 
�حلملة  �ن  �لطبية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  منطقة 
تاأتي �شمن مفاهيم �ل�شر�كة �ملجتمعية �لتي 
مع  �لطبية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  منطقة  تتبعها 
جميع �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات يف �ملجتمع بهدف 
�ل�����ش��ح��ي يف م�شاألة  �ل���وع���ي  م�����ش��ت��وى  رف���ع 

�لوقاية من �الأمر��س �ملزمنة.
�أف��ادت مهرة حممد بن �شر�ي  ومن جهتها 
ت�شعي  �ل�شحي  و�الع��الم  �لتثقيف  �د�رة  �أن 
�ف��ر�د �ملجتمع من  د�ئما للو�شول �ىل كافة 
�لدو�ئر  م��ع  د�ئ��م��ة  ���ش��ر�ك��ات  تنظيم  خ��الل 
�حلكومية �ملحلية وذلك من منطلق �أهمية 
يف  �ل�شلة  ذ�ت  و�ملوؤ�ش�شات  �الد�ر�ت  ����ش��ر�ك 
تعزيز �ل�شحة على م�شتوي �لفرد و�ملجتمع 
�مل�شاركة يف �لرب�مج و�لتدخالت  من خالل 

�ل�شحية �ملختلفة .
لزيادة  ت�شعى  �ل��ت��ي  �حل��م��ل��ة  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
ل���دي �ملوظفني  �ل�����ش��ح��ي  �ل���وع���ي  م�����ش��ت��وي 
�لالزمة  �لطبية  �لفحو�شات  �أجر�ء  باأهمية 
على  ت��ع��م��ل  وق��ائ��ي  وك���اج���ر�ء  دوري  ب�شكل 

�أي�����ة ع���و�م���ل خطورة  �مل��ب��ك��ر ع���ن  �ل��ك�����ش��ف 
و�لتعرف على عو�مل  �لقلب  تتهدد �شالمة 
�خلطورة وكيفية �تخاذ �الجر�ء�ت �لوقائية 
تقييم  �ىل  باال�شافة  �لالزمة  �لعالجية  �أو 
لال�شابة  �مل�������ش���اع���دة  �خل�����ط�����ورة  ع����و�م����ل 

باالمر��س �ملزمنة.
وت�����ش��ت��م��ل �ل���ف���ع���ال���ي���ات �ل���ت���ي ت�����ش��ت��م��ر ملدة 
�الإمار�ت  ملوؤ�ش�شة  �لرئي�شي  باملبنى  يومني 
لالإت�شاالت قبل �ن تنتقل �ىل بقية �لدو�ئر 
لقاء�ت  ع��ل��ى  �خل��ي��م��ة  ب����ر�أ�����س  �حل��ك��وم��ي��ة 
�مل�شاكل  �أه���م  ملناق�شة  �مل�����ش��وؤل��ني  م��ع  ف��ردي��ة 
�ل�شلبية  �حلياة  بامناط  �ملرتبطة  �ل�شحية 
ت�شتمل  وق��ي��ا���ش��ات  فحو�شات  �إىل  �إ���ش��اف��ة   ،
ن�شبة  �ل���دم،  �شغط  �جل�شم،  كتلة  موؤ�شر   :

�ل�شكر يف �لدم، ن�شبة �لكول�شرتول �لكلي يف 
�ل��دم، قيا�س �لطول و�ل��وزن وده��ون �جل�شم 
ون�شبة �لدهون حتت �جللد، ووزن ع�شالت 
�جل�شم، وعمليات حرق �لدهون ) �الي�س (، 
�لتدخني  ع��ن  �الق���الع  ع��ن ط��رق  و�لتوعية 
 . �لتثقيفية  و�ل��ن�����ش��ر�ت  �لكتيبات  وت��وزي��ع 
�ل�شحية  �لتغذية  وحما�شر�ت تثقيفية عن 

و�أمناط �حلياة �ل�شحية.
ع��ن طرق  ت��وع��ي��ة  �ل��ربن��ام��ج  يت�شمن  ك��م��ا 

�لفح�س �ملبكر عن �أور�م �لثدي .
�لتا�شعة  �مل��رح��ل��ة  فعاليات  و�شت�شتمر  ه��ذ� 
من حملة )دعونا نذهب �إليهم �أ�شحاء قبل 
�شهر  قبل  ما  حتى  مر�شى(  وه��م  ياأتونا  �أن 

رم�شان �ملعظم.

غرامة مالية كبرية ل�ضاحبها

�سوائب تت�سبب يف اإغالق حمطة حتلية مياه براأ�س اخليمة 

ترفع م�ضتوى الوعي بالأمرا�س املزمنة 

انطالق املرحلة التا�سعة حلملة )دعونا نذهب اليهم اأ�سحاء قبل ان ياأتونا مر�سى (

جامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�سحية تكرم جائزة حمدان الطبية



08 االثنني    -  27   مايو    2013 م    -    العـدد    10803
Monday   27   May     2013  -  Issue No   10803

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/425   جتاري كلي                      
كل  مانوج   -٢ )����س.ذ.م.م(  و�لزيوت  �ل�شحوم  لتجارة  �جل��وز�ء  عليهما/١-  �ملدعي  �ىل 
فا�شو�ين كل رو�شري�م فا�شو�ين جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �لفا للخدمات 
�ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �ل�شيوي     عبد�لد�مي  �لبحرية وميثله: حمدي جماهد 
�لفا   / ل�شالح   �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   ٢0١٢/١١/٢7 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها 
للخدمات �لبحرية: بالز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
)١00.0000 درهم ( )مائة �لف درهم( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9%  �شنويا من تاريخ 
�لف درهم  بامل�شاريف ومبلغ  �ملدعى عليهما  �ل��ز�م  �ل�شد�د مع  ٢0١٢/٣/٤ وحتى متام 
مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27    

اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2012/1851 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر

�شركة  عليه/  �ملدعى  �ىل  �البتد�ئية  �الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
، باوال جابني كورفيد  �شابال وورل��د ذ.م.م   �قام �ملدعي/�شون جوليان كولينز 
-عنو�نه: مقيم خارج �لدولة- يف �ململكة �ملتحدة- بري�شتول- �شتوك- جيفورد- 
بري�شتول- �ملتحدة-  �لواليات  يف  �لدولة-  خارج  مقيم   -٤ كري�شنت  بيوفورت- 

برقم ٢0١٢/١85١ -مدين  �لدعوى   ٤ - كري�شنت  بيوفورت   - �شتوك- جيفورد 
�مام  باحل�شور  فانت مكلف  تعيني خبري  دع��وى  كلي- عجمان- ومو�شوعها   -
�و بو��شطة وكيل معتمد وذلك  حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا 
للنظر يف  وذل��ك  ل�شنة ٢0١٣  يونيو  �شهر  ١١ من  يوم  �ملو�فق  �ل�شاعة 00.١١  يف 

�لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف ١٤/5/٢0١٣
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27    
  اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/113 )م�ستعجل  ( بوا�سطة الن�سر
عليه/  �ملدعى  �ىل  �البتد�ئية  �الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
بوتا- عنونه/  �ملدعي/حممد بالل حممد  �ق��ام  للرجال   زل�شي  �شالون 
 ٢0١٣/١١٣ ب��رق��م  �ل��دع��وى    -  055١١779٤١ ت:   �ل���زه���ر�ء-  ع��ج��م��ان- 
�شفر     با�شرتد�د جو�ز  م�شتعجلة  دعوى  ومو�شوعها  )م�شتعجل( عجمان 
فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا 
�ملو�فق يوم 5 من �شهر  �ل�شاعة ٣0.8  بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف  �و 
يونيو ل�شنة ٢0١٣ وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� 

يف ١9/5/٢0١٣
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف الدعوى  2012/221  ا�ستئناف عقاري
حمل  جمهول  دي��ب��اك   �جلييت  -���ش��اف��ان   ١  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /ثريا ح�شوين   وميثله: �شمرية عبد�هلل 
رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  قرقا�س   علي 
جل�شه  لها  وح���ددت   ٢0١٢/٤/8 بتاريخ  ك��ل��ي    ع��ق��اري   ٢0١0/88١
بالقاعة  �شباحا   ١0.00 �ل�شاعة   ٢0١٣/6/6 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

   يف الدعوى  2012/242  نزاع عقاري  
�ىل �ملتنازع �شده / ١ -�شينديكيت ديفيلوبر ليمتد ٢- كامل خان �ن�شار 
ع��ل��ي  جم��ه��ويل حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��ت��ن��ازع  /ه�شام ح��ن�����ش��ايل    قد 
�قام عليكما �لنز�ع ومو�شوعه �ملطالبة بندب خبري هند�شي متخ�ش�س 
لبيان طبيعة �لعالقة بني �لطرفني مع �لز�م �ملتنازع �شدهما بالر�شوم 
�ل�شاعة  �ملو�فق ٣/6/٢0١٣  �الثنني  يوم  لها جل�شه  و�مل�شاريف. وحددت 
8.٣0 �س مبكتب �مل�شلح لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�يام على �القل.
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
  مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/42 تظلم مدين                     
بن  �ملتظلم/  �ن  �الق��ام��ة مبا  �شي�شي   جمهول حمل  بولو  �شده/  �ملتظلم  �ىل 
ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة وميثله: خالد  �شركة  �ي��ه(  ��س  )بي  �شبيب وم�شاركوه 
حممد �شعيد بوج�شيم  قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم 
و�لر�شوم  م��دين   ٢0١٣/١٢9 رق��م  على عري�شة  �الم���ر  �ل�����ش��ادر يف  �ل��ق��ر�ر  م��ن 
و�مل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق ٢0١٣/6/١١ �ل�شاعة ٣0.8 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch.1.B.6 بالقاعة   �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

 رئي�س الق�سم                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/621  جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليه/١- زنيث للتطوير �لعقاري جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / د�رتن لال�شت�شار�ت �لهند�شية وميثلها مالكها/ �شفيق عبد�لقادر 
كاظم وميثله: �شمرية عبد�هلل علي قرقا�س   نعلنكم بان �ملحكمة قررت 
�عاله.  �مل���ذك���ورة  �ل��دع��وى  يف   ٢0١٣/5/٢١ ب��ت��اري��خ  �مل��ن��ع��ق��دة   بجل�شتها 
حتددت  وقد  �لدعوى  يف  �ملنتدب  �خلبري  �ل�شيد  تقرير  ب��ورود  �خطاركم 
بالقاعة  �شباحا   9.٣0 �ل�شاعة   ٢0١٣/6/٢5 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة 

ch2E.22 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ  2013/5/27      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1080  جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليه/١- زعبيل لال�شتثمار   جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / �ركيترييرز للت�شميم �لد�خلي �س.ذ.م.م وميثله: �حمد 
بجل�شتها  ق��ررت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �لزيودي  من�شور  حممد  علي 
�ملنعقدة  بتاريخ  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود تقرير 
�ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لثالثاء 
 ch2E.22 بالقاعة  �شباحا   9.٣0 �ل�شاعة   ٢0١٣/6/٢5 �مل��و�ف��ق 

للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :806/٢0١٢  
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/في�شل 
وليا فيتيل عبد�لقادر حممد  �ل�شيد:  �الم��ار�ت  طالل عي�شى حممد حجي �جلن�شية: 
يو�شف  �ل�شيد:  �لهند  �جلن�شية:  �قبال  حممد  عرفان  �ل�شيد:  �لهند  �جلن�شية:  �قبال 
حممد �جلن�شية: جنوب �فريقيا �ل�شيد: �حمد حممد �جلن�شية: جنوب �فريقيا  وطلب 
�لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :ف�شخ عقد �شر�كة وت�شفية يف �ال�شم �لتجاري 
)نادي يونايتد لكمال الج�ضام والكراتية -ذ.م.م( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية 
و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )6١0٢١( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة 
بعجمان ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي 

�ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :٢0١٣/٤00  ك ع غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  وطلب  �الم���ار�ت   �جلن�شية:  �ل�شويدي  عبد�هلل  علي  عبد�هلل  حممد 
ليلة  الف  �لتجاري )مركز  �ال�شم  :تنازل يف  يت�شمن  �لتوقيع يف حمرر  على 
�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت  و�ملرخ�شة من د�ئ��رة  وليلة للتجميل ( 
رقم �مللف )6٢٣87( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل: حممد 
عبد�هلل ح�شني عبد�هلل �حلو�شني �جلن�شية: �المار�ت  ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

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

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :٢0١٣/٣65  ك ع غ
�لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/حمد  باد�رة  �لكاتب �لعدل  �نا   تقدم �يل 
�شعيد حمد حميد �حلبي�شي �جلن�شية: �المار�ت كري�شنا كب�شان نار �جنليل �جلن�شية: 
�لهند وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )املهيب 
لتجارة الديزل/ذ.م.م ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت 
رقم �مللف )5٢5٤8( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل: كلثم حممد 
ليكن  �لهند  �جلن�شية:  �شيتي  فيتال  �شوفارناالتا  �الم��ار�ت  �جلن�شية:  �ملزروعي  رحمه 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

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

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :٢0١٣/٤١١  ك ع غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  م�شطفى  ثاين مبارك جا�شم �جلالف �جلن�شية: �الم��ار�ت  وطلب 
�لتجاري )مقهى وكافترييا  �ال�شم  :تنازل يف  �لتوقيع يف حمرر يت�شمن  على 
رقم  حت��ت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  م��ن  و�ملرخ�شة   ) �ضفنك�س 
�لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل: علي بن  �مللف )٢٢٢8٤( و�مل�شجل لدى غرفة 
ح�شني بن حممد دما�س �جلن�شية: �ل�شعودية  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

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

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :٢0١٣/١8١  ك ع ح
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
نا�شر حممد خليفه كاجور �لنعيمي �جلن�شية: �المار�ت وطلب �لت�شديق على   
الجهزة  ل�ضالح  املدينة  )نور  �لتجاري  �ال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر 
الكهربائية واملكيفات ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان 
حتت رقم �مللف )6١855( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل 
�ل�شيد: �شعود �شامل عبيد بو�شريح �لعليلي �جلن�شية: �الم��ار�ت   ليكن معلوما 
للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   
   بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                   

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/447    مد جز- م ر- ب- ع ن

�جلن�شية:  �لعربي   ه�شام  بوكالة  �ل�شيار�ت  لتاأجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�المار�ت  �جلن�شية:  �لر��شدي  مبارك  �شهيل  م�شلم  عليه:  مدعي  �المار�ت  
�شهيل  �عالنه/م�شلم  �ملطلوب  درهم   ٣00 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لر��شدي  مبارك 
 ٢0١٣/6/١١ �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�مام  �شباحاً   8.٣0 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري �شخ�شيا �و 
�مل�شتند�تك موقعا  بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  

٢0١٣/5/٢6

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/451    مد جز- م ر- ب- ع ن

�جلن�شية:  �لعربي  ه�شام  بوكالة  �ل�شيار�ت  لتاأجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
مو�شوع  �فغان�شتان  �جلن�شية:  �لدين  ع�شام  �حمد  عليه:  مدعي  �المار�ت 
�لدين  ع�شام  �عالنه/�حمد  �ملطلوب  درهم   9965 مالية  مطالبة  �لدعوى: 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �فغان�شتان   �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق ٢0١٣/6/١١ موعد� لنظر �لدعوى، 
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة  لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعني 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  ٢6/5/٢0١٣
قلم املحكمة املدنية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/439    مد جز- م ر- ب- ع ن

�لعربي  عبد�هلل  ح�شن  ه�شام  بوكالة/  �ل�شيار�ت  لتاجري  لندن  مكتب  مدعي/ 
�جلن�شية:  كالم  حممد  ر�شو�ن  حممد  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عالنه/  �ملطلوب  درهم   ٣٢50 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س  
حممد ر�شو�ن حممد كالم �جلن�شية: بنغالدي�س عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�ملو�فق ١١/6/٢0١٣  �لثالثاء  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم  �لدعوى  �قام 
�مام  �شباحاً   8.٣0 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري �شخ�شيا �و 
�مل�شتند�تك موقعا  بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  

٢0١٣/5/٢6

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/539    جت جز- م ر- ب- ع ن

كاترينا  عيد  ماهر ميخائيل  �لزر�عية وميثلها/  كاترينا  عيد  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
�جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: بدر ر�شيد حممد �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع 
�لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 5000  درهم �ملطلوب �عالنه/ بدر ر�شيد حممد 
�جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   ٢0١٣/5/٢9 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني 
وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �الد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  ٢٢/5/٢0١٣
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/237    عم جز- م ر- ب- ع ن

موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  عبد�لرحيم  عبد�ملنان  مدعي/ 
د�نة �خلليج للنظافة �لعامة �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه/موؤ�ش�شة د�نة �خلليج للنظافة �لعامة �جلن�شية �المار�ت    
�ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
يوم �الحد �ملو�فق ٢0١٣/6/9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك  �ملركز �الد�ري �شخ�شيا 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام 

على �القل. �شدر بتاريخ  ٢6/5/٢0١٣
قلم املحكمة العمالية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/200    عم جز- م ر- ب- ع ن

مدعي/ عائ�شة بو �شهني �جلن�شية: �ملغرب مدعي عليه: �شالون عيون رميا�س 
�ملطلوب  عمالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  لل�شيد�ت 
بالن�شر  لل�شيد�ت �جلن�شية: �المار�ت    عنو�نه:  �عالنه/�شالون عيون رميا�س 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 
٢0١٣/6/9 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحاً 
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  

٢0١٣/5/٢6
قلم املحكمة العمالية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/138 ت   عام-م ر- ت-ع ن(
طالب �لتنفيذ/ مكتب �لطو��س لتاأجري �ل�شيار�ت �جلن�شية: �المار�ت    �ملنفذ 
ربيع  �عالنه:  �ملطلوب  م�شر  �جلن�شية:  �ل�شيد  �شمروخ  نحا�س  ربيع   : �شده 
نحا�س �شمروخ �ل�شيد �جلن�شية: م�شر عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم ٢0١٢/8٤٢ مد جز- 
م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق ٢0١٣/6/٢٣ موعد� لنظر 
�لتنفيذ- باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب 

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

    قلم التنفيذ العام                                                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/75 ت   عمل-م ر- ت-ع ن(
طالب �لتنفيذ/ حممد علي كا�شم �جلن�شية: �شريالنكا �ملنفذ �شده : ��شو�ق 
�لتجارية  �لنور  ��شو�ق  �عالنه:  �ملطلوب  �المار�ت  �لتجارية �جلن�شية:  �لنور 
�جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم ٢0١٢/8١7 عم جز- م ر-ب- ع ن وحدد 
�لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   ٢0١٣/6/5 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
�لكائنة  �لتنفيذ-�لعني  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا 

التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
    القلم العمايل                                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/204

�المار�ت  �جلن�شية:  �لعامري-  مبارك  حممد  علي  �شهيل  عليه:  �ملدعية 
�شدر �شدكم حكم يف  قد   ٢0١٣/5/٢٢ بتاريخ  �نه  نعلمكم   بالن�شر  �لعنو�ن: 
ميثله  �ل�شيار�ت-  لتاأجري  �لطو��س  مكتب  �ملدعي:  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
قانوناً هالل عي�شى فرج �لفالحي �جلن�شية: �المار�ت حكمت �ملحكمة مبثابة 
�ملدعى  بالز�م  و�لقانون:  �لغر�ء  �ال�شالمية  �ل�شريعة  الأحكام  وفقا  ح�شوري 
�ملدعى مبلغ  للمكتب  ي�شدد  بان  �لعامري(  )�شهيل علي حممد مبارك  عليه 
��شالح  كلفة  قيمة  درهم  وت�شعون  وثمامنائة  �لف  وثمانون  ثمانية  وقدره 
مب�شاريف  و�لزمته  �ملحالفات  وقيمة  عليه  �مل�شتحقة  و�الأجرة  �ل�شيارة 

�لدعوى.
    القا�سي                                                                        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/20 ت   جتر-م ر- ت-ع ن(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة هانوفر للمقاوالت و�عمال �لطريق و�لنقليات �لعامة �جلن�شية: 
�لكهربائية و�ل�شحية �جلن�شية:  �ملنفذ �شده : �شركة فن �ل�شوء لبيع �الدو�ت  �المار�ت 
�المار�ت �ملطلوب �عالنه: �شركة فن �ل�شوء لبيع �الدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية �جلن�شية: 
�المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم ٢0١٢/٤٣8 جت كل- م ر-ب - ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
٢0١٣/6/٢0 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة 
�ل�شند  لتنفيذ  بو��شطة وكيل معتمد  �و  �لرئي�شي �شخ�شيا  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�لعني 
 + �لدعوى  ر�شوم  درهم   ١٤00  + حماماة  �تعاب  درهم   500  + درهم   ٢٢8500 مبلغ  ب�شد�د 
٣000 درهم ر�شوم �مانة خربة + ٣000 درهم ر�شوم �لتنفيذ + ٢00 درهم م�شاريف �العالن 

بالن�شر ، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
    القلم التجاري                                                                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/456    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�ل�شالل  عليه:  مدعي  فل�شطني  �جلن�شية:  �شليمان  حممود  حممد  نعيم  مدعي/ 
�لذهبي لل�شيانة �لعامة ميثلها/ بخيت حممد �لعامري �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع 
لل�شيانة  �لذهبي  �عالنه/�ل�شالل  �ملطلوب  درهم   5.500 مالية  مطالبة  �لدعوى: 
�لعامة ميثلها/ بخيت حممد �لعامري �جلن�شية: �المار�ت    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق ١٣/6/٢0١٣ 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحا �مام �لد�ئرة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  ٢٢/5/٢0١٣
قلم املحكمة التجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• تغطية	رم�صان	عطا:

�لنفايات-�أبوظبي  �إد�رة  مركز  �أعلن 
عن توقيع عقدين جديدين خلدمات 
�لنظافة بقيمة 770 مليون درهم من 
�شهر يناير 2014 ومتتد ملدة خم�س 
و�ملو��شفات  �ل�����ش��روط  و�أن  ���ش��ن��و�ت، 
يف  ت�شاهم  �ملتبعة،  �لفنية  و�ملنهجيات 
حتقيق �ال�شرت�تيجية �لعامة للمركز 
من حيث تقليل �لنفايات، و�ال�شتفادة 
�لقابلة  �ل���ن���ف���اي���ات  م����ن  �ل���ق�������ش���وى 
�لنفايات  تقليل  وب��ال��ت��ايل  ل��ل��ت��دوي��ر 

�ملر�شلة ملكبات �لنفايات.
وج���اء ه���ذ� خ���الل �مل��وؤمت��ر �ل�شحفي 
ت�شتمل  �مل���رك���ز  م��ق��ر  ع��ق��د يف  �ل����ذي 
�ملتعلقة  �خل��دم��ات  على  �لعقود  ه��ذه 
بجمع ونقل �لنفايات وكن�س �ل�شو�رع 
معايري  ت�شمنت  ول��ق��د  وت��ن��ظ��ي��ف��ه��ا، 
�ل��ت��ق��ي��ي��م ق��ي��ا���س �مل����ق����درة �ل��ف��ن��ي��ة و 
�الإد�ري��ة و �ملالية لل�شركات من حيث 
خربتها يف جمال �خلدمات �ملطلوبة، 

�لعقود �ل�شابقة �لتي قامت بتنفيذها، 
كفاءة �الأد�ء يف تلك �لعقود، وموؤهالت 
�الإد�رية،  �الأنظمة  حيث  من  �ل�شركة 
�أنظمة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني،  �أن��ظ��م��ة خ��دم��ات 
و�ل�شحة  �ل��ب��ي��ئ��ة  و�أن���ظ���م���ة  �جل�����ودة 
و�ل���������ش����الم����ة، وم�����وؤه�����الت وخ�����رب�ت 

موظفي �ل�شركات يف �ملجال.

بيئة م�شتد�مة
�شامل  �لدكتور  �شرح  �ملنا�شبة  وبهذه 
�إد�رة  م���رك���ز  ع�����ام  م���دي���ر  �ل���ك���ع���ب���ي، 

�لنفايات – �أبوظبي باالإنابة:
�لعقود  ه����ذه  ت��ر���ش��ي��ة  �ع��ت��م��اد  ي���اأت���ي 
يف ن��ط��اق خطط �مل��رك��ز �ل��ه��ادف��ة �إىل 
لالإمارة،  �خل���دم���ات  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي 
�الإ�شرت�تيجية  ومتا�شياً مع �الأهد�ف 
ل��ل��م��رك��ز وذل����ك ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى بيئة 
�لنفايات  م���ن  و�ل��ت��ق��ل��ي��ل  م�����ش��ت��د�م��ة 

و�إعادة تدويرها .

�لقطاع �لثالث

�إد�رة  مدير  �لعامري،  مبارك  و�شرح 
مركز  يف  �ل��ن��ف��اي��ات  جتميع  م�����ش��اري��ع 
�إد�رة �لنفايات – �أبوظبي باأن �لعقود 
�شروط  ب���اإ����ش���اف���ة  ت��ت��م��ي��ز  �جل����دي����دة 
تعاقدية وخدمات �إ�شافية مل ت�شملها 
�لعمليات  ك��ك��ف��اءة  �ل�����ش��اب��ق��ة  �ل��ع��ق��ود 
�لعاملية  �ل�������ش���رك���ات  ت�����ش��م��ن  ح���ي���ث 
�الإ�شر�ف  �ملوؤتلفه مع �شركات حملية 
ومتابعة  �مل�����ش��اري��ع  تنفيذ  على  �ل��ت��ام 
مدة  ط��و�ل  �ملمار�شات  �أف�شل  تطبيق 
�لبحرية  �ل�شو�حل  وتنظيف  �لعقد، 
�ل�����ش��و�ط��ئ(، جتميع  �إىل  )ب��االإ���ش��اف��ة 
)�لنفايات  �مل������ز�رع  ن��ف��اي��ات  وف�����ش��ل 
�إنتاج  يف  ال���ش��ت��خ��د�م��ه��ا  �خل�������ش���ر�ء( 
�الأ�����ش����م����دة، ت��خ�����ش��ي�����س ج���زي���رة دملا 
تقنيات حديثة،  و  لتطبيق منهجيات 
�لنفايات  م��ن  ن���وع  ك��ل  ون��ق��ل  جتميع 
�إىل جمع ونقل  باالإ�شافة  على ح��دة، 
�لنظر  بغ�س  و�ل��ب��ن��اء  �ل��ه��دم  نفايات 
عن �الأحجام و�الأوز�ن م�شمولة �شمن 
وتطبيق  �جل���دي���د،  �ل��ع��ق��د  خ���دم���ات 

لر�شد  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �الأن���ظ���م���ة  �أح������دث 
و  باحلاويات  �ملتعلقة  �لبيانات  جميع 
�لنفايات با�شتخد�م �أجهزة �ال�شت�شعار 
كمبيوتر  و�أنظمة   ،RFID بعد  عن 
و مو�زين للتعرف على �أدق �لتفا�شيل 
�جل��غ��ر�ف��ي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة وغ�����ش��ي��ل دوري 
�ملظهر  ع��ل��ى  )�حل����ف����اظ  ل���ل���ح���اوي���ات 
�لعام، تفادي �نبعاث �لرو�ئح �لكريهة، 

منع تكاثر �الآفات(. 
�ي�����ش��ا �شمان  �ل��ع��ق��ود  م���ا مي��ي��ز  و�ن 
ر���ش��ا �مل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن خ���الل تطبيق 
نظام بيانات متكامل ل�شمان �جلودة 
م���ع �جل��م��ه��ور، وو�شع  �ل��ت��و����ش��ل  يف 
وجد�ول  �لدقة  عالية  �أد�ء  موؤ�شر�ت 
�أف�شل  ت���ق���دمي  ل�����ش��م��ان  غ����ر�م����ات 
تطوير  �ىل  ب���االإ����ش���اف���ة  �خل����دم����ات، 
�أحدث  تطبيق  خ��الل  م��ن  �لعمليات 
�ملنهجيات و�لتقنيات و توفري در��شات 
�لنفايات  كمية  على  للتدقيق  بيئية 
و�أف�������ش���ل  �ل���ب���ي���ان���ات  �أدق  وت����وف����ري 
تطوير  ل�شمان  �مل�شتفادة  �ل��درو���س 

�ملالية  �ل��ك��ف��اءة  و�أخ������ري�ً  �ل��ع��م��ل��ي��ات. 
حيث ت�شمل جتميع منف�شل للنفايات 
�حل�شول  ل�شمان  للتدوير  �لقابلة 
ميكن  عالية  ج��ودة  ذ�ت  نفايات  على 
�الأ�شمدة  م�����ش��ان��ع  يف  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 
�لنفايات  معدل  ولتقليل  و�ل��ت��دوي��ر، 
�ملر�شلة �إىل �ملكب، توفري جميع �أنو�ع 
و �أحجام �حلاويات من قبل �ل�شركات، 
�ملعد�ت  جميع  توفري  �إىل  باالإ�شافة 

جديدة و مملوكة )غري م�شتاأجرة(.
و�أ�شاف �لعامري باأن خدمات �لنظافة 
ي�شمل  و�ل������ذي  �ل���ث���ال���ث  �ل���ق���ط���اع  يف 
يحدها  �ل���ت���ي  �جل���غ���ر�ف���ي���ة  �مل���ن���اط���ق 
الإمارتي  �جلغر�فية  �حل���دود  �شماال 
�أبوظبي ودبي، ويحدها غربا �حلدود 
�جل��غ��ر�ف��ي��ة الأب��وظ��ب��ي و �ل��ع��ني )من 
ويحدها  حميم(،  �شارع  �إىل  �أبوظبي 
���ش��رق��ا �خل��ل��ي��ج �ل���ع���رب���ي )ت����ب����د�أ من 
و�شوال  �ل�شاحل  بامتد�د  دب��ي  ح��دود 
مناطق:  ت�شمل  و�ل��ت��ي  م�شفح  �إىل 
ب��ني �جل�����ش��ري��ن، ب��و�ب��ة �أب���وظ���ب���ي(، و 

ي��ح��ده��ا ج��ن��وب��ا م���ن ج�����ش��ر م�شفح 
بامتد�د �شارع �لعني �إىل ج�شر طريف 
بامتد�د ج�شر طريف �إىل �شارع حميم 
و ينتهي بحدود �أبوظبي و�لعني، ومت 
 Alphamed تر�شيته على �شركة

. – Lobbe – IFEU
�ل�شاحل  ����ش���رك���ة  ���ش��ت��ت��وىل  ح����ني  يف 
للخدمات  ����ش���اوب���رم���اخ���ر  �ل���غ���رب���ي 
 West Coastلبيئية�
 – Saubermacher
 E n v i r o n m e n t a l
Services LLC خدمات �لنظافة 

يف �لقطاع �لر�بع و�لذي ي�شمل �ملناطق 
�جلغر�فية �ملح�شورة بني �شارع حميم 
�إىل �حلدود �خلارجية للدولة  �نتهاء 
)م��دي��ن��ة �ل��غ��وي��ف��ات(، وي��ح��ده��ا مياه 
�خلليج �لعربي �شرقا، وت�شمل مدينة 
ليو� وتو�بعها،  ز�يد وتو�بعها، مدينة 
مدينة غياثي وتو�بعها باالإ�شافة �إىل 
�ملنطقة  �ل��و�ق��ع��ة يف  �مل����ز�رع و�ل��ع��زب 
�لغربية )�ل�شبعة – طريف – �ملرفاأ 
دملا  ج��زي��رة  – �ل�شلع  �لظنة  جبل   –
– جزيرة  يا�س  بني  جزيرة �شري   –
�أبو �الأبي�س- باالإ�شافة �إيل �ل�شو�طئ 

و�شو�طئ �جلزر(.
 – �ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة  م��رك��ز  �أن  ي��ذك��ر 
�حلكومية  �جل����ه����ة  ه�����و  �أب����وظ����ب����ي 
�لرئي�شية �مل�شوؤولة عن كافة �الأن�شطة 
و�شيانة  وج���م���ع  ب��ت��ط��وي��ر  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
وم���ع���اجل���ة خدمات  وت�����ش��غ��ي��ل  ون���ق���ل 
وفعالة  �آمنة  بطريقة  �لنفايات  �إد�رة 
�إمارة  �أرج���اء  خمتلف  يف  و�قت�شادية 
�أنظمة  تطبيق  خ���الل  م��ن  �أب��وظ��ب��ي 
م�����ش��ت��د�م��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة ت���ت���و�ف���ق مع 
ومبا  �ملتبعة  �لعاملية  �ملعايري  �أف�شل 

ين�شجم مع روؤية �أبوظبي 2030. 

•• دبي-الفجر:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أط���ل���ق���ه  مل���ا  م���و�ك���ب���ة 
 ، �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د  �ل�شيخ حم��م��د 
جمل�س  رئي�س   ، �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
مبادرة  م���ن   ، دب����ي  ح���اك���م   ، �ل�������وزر�ء 
�حلكومة  بعد  م��ا   ( �لذكية  �حلكومة 
�لعامة  �لهيئة  ف���ازت   ) �الل��ك��رتون��ي��ة 
ل���ل�������ش���وؤون �الإ�����ش����الم����ي����ة و�الأوق����������اف 
مب�شروعها �لتطويري يف ��شتخد�مات 
�لكمبيوتر  و�أج��ه��زة  �لذكية  �لهو�تف 
�لتميز يف ذلك  ونالت جائزة  �للوحية 
، مرتجمة توجه �لقيادة �لر�شيدة �إىل 
برنامج تنفيذي عملي .  �إذ فاز تطبيق 
�لهو�تف  ع��ل��ى  �الإل����ك����رتوين  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�للوحية  �لكمبيوتر  و�أج��ه��زة  �لذكية 
بجائزة   )AWQAF( �مل��ح��م��ول��ة 
�ل�شرق �الأو�شط للتميز 18 للحكومة 
�ل�شنة  لهذه  �الإلكرتونية  و�خل��دم��ات 

لتطبيقات  �ل��ت��م��ي��ز  ج����ائ����زة  ف���ئ���ة  يف 
�خلدمات �الإلكرتونية للهاتف �لنقال.  
�ملوؤمتر  �أعمال  �لتكرمي يف ختام  وجاء 
و�خلدمات  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ع�����ش��ر  �ل��ت��ا���ش��ع 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  �الإلكرتونية 
ونظمته  بدبي  �أقيم  �ل��ذي  �خلليجي، 
منظمو  و�أ���ش��ار  د�تاماتك�س.  موؤ�ش�شة 
عرفت  �ل�����دورة  ه���ذه  �أن  �إىل  �حل����دث 
ودوليا  �إقليميا  متحدثا   30 م�شاركة 
قيادية  �شخ�شية   500 �إىل  �إ���ش��اف��ة 
من بينهم م�شوؤولو م�شاريع �حلكومة 
�الإلكرتوين  و�ل��ت��ح��ول  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
�أو  �لعام  �لقطاع  من  �شو�ء  �ملنطقة  يف 
�شعادة  �جل���ائ���زة  درع  ت�شلم  �خل���ا����س. 
مدير  �لكعبي،  مطر  حممد  �لدكتور 
�الإ�شالمية  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة 
و�الأوق������اف،و�������ش������ط ح�����ش��د ك���ب���ري من 
يف  �ملعلومات  تقنية  وخ��رب�ء  م�شوؤويل 
جمل�س  ودول  عامة  �الأو���ش��ط  �ل�شرق 

�شعادته  �أخ��ت��ري  كما   ، خا�شة  �لتعاون 
ليلقي كلمة خا�شة بهذه �ملنا�شبة فعرب 
لدعم  �لعميقني  و�متنانه  �شكره  ع��ن 
للهيئة  �مل��ت��و����ش��ل  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
و�هتمامها  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  وب���ر�جم���ه���ا 
تقدمها  �ل��ت��ي  ب��اخل��دم��ات  ب��االرت��ق��اء 
الأف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع. و�أ����ش���اف ب����اأن هذه 
ت��ت��وي��ج جل��ه��ود �لتكامل  �جل��ائ��زة ه��ي 
موؤ�ش�شات  ج��م��ي��ع  م���ع  �الل����ك����رتوين 
لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  و�إن  �ل��دول��ة 
�أ�شحت  ق���د  و�الأوق��������اف  �الإ����ش���الم���ي���ة 
و�إن  �جل��م��ي��ع  م���ت���ن���اول  خ��دم��ات��ه��ا يف 
�لهيئة  خلدمات  �اللكرتوين  �لتحول 
�ال�شرت�تيجية،  خطتها  �إط��ار  يف  ياأتي 
بدورها  �الرت����ق����اء  ن��ح��و  م��ن��ه��ا  ���ش��ع��ي��ا 
وخدمة لروؤيتها ور�شالتها يف �ملجتمع. 
�الأو�شط  �ل�����ش��رق  معهد  م��دي��ر  وق���ال 
بهذه  �ل��ك��م��ايل  علي  �ل��دك��ت��ور  للتميز 
�ملعهد  ج����و�ئ����ز  ج��م��ي��ع  �إن  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 

�إقليمية  وم��ع��اي��ري  ملنهجيات  تخ�شع 
ودول���ي���ة وب��ت��ن�����ش��ي��ق م���ن ب���ي���وت خربة 
�الإبد�ع  تطوير  تدعم  م�شتقلة  عاملية 
على  �القت�شاد  م�شرية  يف  و�لتناف�شية 
�ل�شعيدين �الإقليمي و�لعاملي. ويتميز 
طورته  �ل���ذي   AWQAF تطبيق 
�لهيئة و�أطلقته عام 2012 بخا�شية 
�لتكامل يف قائمته �لرئي�شة و�لفرعية 
من  حتميله  و�شهولة  حم��ت��و�ه  وت��ن��وع 
من  وخلوه  �ملختلفة  �لت�شغيل  �أنظمة 
�مل�شاكل �لتقنية �لتي قد تعيق �مل�شتخدم 
من �ال�شتفادة �ملثلى من خدماته. هذ� 
وهو  �الإل���ك���رتوين  �لتطبيق  وينق�شم 
و�الإجنليزية  �لعربية  باللغتني  متاح 
عن  وه���ي:  رئي�شية  �أق�����ش��ام  ت�شعة  �إىل 
وك����ت����ب، خطبة  �إ�������ش������د�ر�ت  �ل���ه���ي���ئ���ة، 
�جلمعة، فتاوى وتت�شمن قناة �ت�شال 
م�شاجد  لالإفتاء،  �لر�شمي  �ملركز  مع 
م�شجد(،  �أق��رب  عن  �لبحث  )خا�شية 

وتو��شل  و�ل���ع���م���رة،  �حل����ج  �ل����وق����ف، 
معنا. وت�شمح �لبنية �لتقنية للتطبيق 
ب���رتق���ي���ة ب����اق����ة خ���دم���ات���ه وحم����ت����و�ه 
�ملوؤمتر،  فعاليات  وخ�شائ�شه. وخالل 
عر�شت �الأ�شتاذة مرمي ر��شد �لربيكي، 
�أب���رز  �مل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  �إد�رة  م��دي��ر 
حم��ط��ات �ل��ت��ح��ول �الإل���ك���رتوين �لتي 
�أجن��زت��ه��ا �ل��ه��ي��ئ��ة م���ن خ���الل تطوير 
�أنظمة �لت�شغيل �الإلكرتونية �ملختلفة 
ل��الأف��ر�د كخدمة  �ملوجهة  و�خل��دم��ات 
و�لفتاوى  �جل��م��ع��ة  خ��ط��ب��ة  ت��ط��وي��ر 
و�خل�������ر�ئ�������ط �ل���ت���ف���اع���ل���ي���ة وغ����ريه����ا 
�أ���ش��ب��ح��ت م��ت��اح��ة ع��رب و�شائط  �ل��ت��ي 
على  �لهيئة  موقع  بينها  من  متعددة 
�الت�شال  وم���رك���ز  �الإن����رتن����ت،  ���ش��ب��ك��ة 
�لهيئة  800AWQAFوتطبيق 
�لذكية  �ل����ه����و�ت����ف  ع���ل���ى  �مل���ت���ك���ام���ل 
و�الأج����ه����زة �ل��ل��وح��ي��ة �مل��ح��م��ول��ة. كما 
�الإلكرتونية  �لهيئة  �أن خدمات  ذكرت 

و�لفعالية،  و�مل��رون��ة  بال�شهولة  تتميز 
���ش��اأن��ه��ا تعزيز  وه����ي خ�����ش��ائ�����س م���ن 
�مل�����ش��ت��خ��دم ملختلف  �إم��ك��ان��ي��ة و����ش���ول 
�خلدمات و�ال�شتفادة منها، مما ي�شهم 
من  ببيئتها  �لهيئة  عالقة  توثيق  يف 
بالذكر  و�جل��دي��ر  وموؤ�ش�شات.   �أف���ر�د 
ن�شبة  حت��ق��ي��ق  يف  جن��ح��ت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن 

�ل��ك��رتوين متقدم ج��د� وتقوم  حت��ول 
باقي  �أمتتة  �إىل  �جل��اري  �لعام  خ��الل 
بهدف   100% ب��ن�����ش��ب��ة  �خل����دم����ات 
ت��ع��زي��ز خ��ط��ة �ل��ت��ح��ول �الإل���ك���رتوين 
�ملتحدة.  �لعربية  �الإم����ار�ت  حلكومة 
�لنمو  ع����ل����ى  ذل�������ك  �ن���ع���ك�������س  وق�������د 
زو�ر  ع�����دد  يف  و�مل���ت���ن���ام���ي  �مل���ل���ح���وظ 

�لهيئة  خ��دم��ات  وم�شتخدمي  �مل��وق��ع 
�الإح�شائيات  ت�����ش��ري  �إذ  �إل���ك���رتون���ي���ا 
موقعها  �أن  �إىل  �لهيئة  ل��دى  �مل�شجلة 
�الآن  ح��د  �إىل  ��شتقطب  �الإل���ك���رتوين 
ز�ئ���ر يف حني  2.5 مليون  م��ن  �أك���رث 
حو�يل  �الإل���ك���رتوين  تطبيقها  ح��م��ل 

155 �ألف م�شتخدم.

بقيمة ت�ضل اإىل 770 مليون درهم

مركز اإدارة النفايات يو�سع نطاق اأعمال تنظيف العا�سمة اأبوظبي
�ضامل الكعبي: اعتماد العقود يف نطاق خطط املركز الهادفة لتقدمي اأف�ضل اخلدمات لالإمارة
مبارك العامري: تخ�ضي�س جزيرة دملا لتطبيق منهجيات وتقنيات حديثة

ال�سوؤون الإ�سالمية تنال جائزة التميز يف التطبيقات الذكية

•• الفجرية-وام:

عهد  ويل  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
�م�س..توقيع  �لفجرية  يف  �الأم��ريي  �لديو�ن  يف  مكتبه  يف  �لفجرية 
مذكرة تفاهم وتعاون فني بني موؤ�ش�شة �لفجرية للمو�رد �لطبيعية 
�لنيادي  حامد  مطر  �لدكتور  �شعادة  �مل��ذك��رة  وق��ع  �لطاقة.  ووز�رة 
رئي�س  �الأف��خ��م  �شيف  حممد  �ملهند�س  و�شعادة  �لطاقة  وز�رة  وكيل 
جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة �لفجرية للمو�رد �لطبيعية بح�شور عدد من 
�ملذكرة  توقيع  �إن  �لنيادي  �لدكتور  وق��ال  �جلانبني.  من  �مل�شوؤولني 

و�لفني  �لعلمي  �ل��ت��ع��اون  وتنمية  �ل�����ش��ر�ك��ة  توطيد  �إط���ار  يف  ي��اأت��ي 
و�ملبادر�ت  �الأه����د�ف  حتقيق  بهدف  و�ل����وز�رة  �ملوؤ�ش�شة  ب��ني  �لقائم 
�ال�شرت�تيجية للوز�رة ويف مقدمتها روؤية �الإمار�ت 2021 وتطبيق 
�أف�شل �ملمار�شات �ملمكنة يف جمال �لعمل .. وذلك من خالل تبادل 
�خلرب�ت و�ملعرفة يف �شتى جماالت علوم �الأر�س و�لرثو�ت �ملعدنية 
و�لتجارب بني �لطرفني وتدريب �لكو�در �لوطنية وتبادل �لزيار�ت 
�مليد�نية �لفنية وتوحيد �جلهود �ملبذولة عرب �إيجاد قاعدة بيانات..
مما  �لدولة  يف  �الأر���س  بعلوم  �ل�شلة  ذ�ت  �ملعلومات  جميع  تت�شمن 

ي�شاعد على �ال�شتغالل �الأمثل للرثو�ت �ملعدنية د�خل �لدولة. 

حممد بن حمد ال�سرقي ي�سهد توقيع مذكرة تفاهم بني 
موؤ�س�سة الفجرية للموارد الطبيعية ووزارة الطاقة

•• اأبوظبي-وام:

بح�شور  عمل  ور�شة  �م�س  �أبوظبي   - �لبيئة  هيئة  نظمت 
�شركائها �ملعنيني من �جلهات �حلكومية وغري �حلكومية 
الإد�رة  �مل�شتوى  رفيعة  �ال�شرت�تيجية  وحتديث  لتطوير 
لل�شنو�ت  �لعمل  وخ��ط��ة  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  يف  �ملائية  �مل���و�رد 

�لقادمة خالل �لفرتة من 2014 -2018.
وتهدف �ال�شرت�تيجية �ىل تعزيز �الإد�رة �لفعالة و�حلفاظ 
وهي  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  �ملياه  مل��و�رد  �لثالثة  �مل�شادر  على 

�ملياه �ملحالة و�ملعاد تدويرها و�ملياه �جلوفية.
��شرت�تيجية  م�شودة  �لهيئة  عر�شت  �لعمل  ور�شة  وخالل 
�شركائها  ع��ل��ى   2018  -  2014 �مل��ائ��ي��ة  �مل�����و�رد  �إد�رة 
�لرئي�شيني وذلك بهدف تعريفهم باأهد�ف �ال�شرت�تيجية 
�لتي �شت�شاهم يف تطوير وتعزيز مبادر�ت �لتعاون �مل�شرتك 

و�لتي ميكن تنفيذها من قبل �جلهات �ملعنية كافة.
�لهيئة  �شركاء  لتزويد  مهمة  و�شيلة  �لعمل  ور�شة  و�شكلت 
ب��امل��زي��د م���ن �مل��ع��ل��وم��ات ح����ول �خل��ط��ط �حل��ال��ي��ة الإد�رة 
�لبيئة -  �ملائية. وت�شعى هيئة  �مل��و�رد  و�إنتاج ونقل وتوزيع 
�ملائية  �مل��و�رد  �د�رة  كفاءة  �إىل حت�شني  و�شركاوؤها  �أبوظبي 
ن�شبة  تقدر  �ملثال  �شبيل  فعلى  �ملياه  كتوزيع  ن��و�ح  ع��دة  يف 
�ملائة  يف   20 بحو�يل  �لتوزيع  عملية  خ��الل  �ملهدره  �ملياه 
�لتنظيم  يهدف مكتب  ذل��ك  وبناء على  �حل��ايل  �لوقت  يف 
 10 ت��رت�وح ما بني  و�لرقابة لتقليل هذ� �اله��د�ر بن�شبة 

و15 يف �ملائة بحلول �لعام 2030.
�أولويات  �إح��دى  �ملائية  �مل��و�رد  على  �لطلب  �إد�رة  تعد  كما 
�ل�شكاين  �ل���ن���م���و  ي��ح��ت��م  �ب���وظ���ب���ي ح���ي���ث  �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة 
و�القت�شادي �ملت�شارع �أن تد�ر �ملو�رد �ملائية يف �أبوظبي ب�شكل 
��شرت�تيجي ي�شمن متا�شي م�شرية �لتطوير يف �الإمارة مع 
ال�شتهالك  �لعالية  �مل��ع��دالت  ت���وؤدي  وق��د  بيئتها.  حماية 
�ملتوقع  و�لنمو  حاليا  �بوظبي  �م���ارة  ت�شهده  �ل��ذي  �مل��ي��اه 
باأكرث من خم�شة ماليني  يقدر  و�ل��ذي  �ل�شكاين  للتعد�د 
�لطلب  معدل  م�شاعفة  �إىل   2030 ع��ام  بحلول  ن�شمة 
مكتب  لوثيقة  وف��ق��ا  وذل���ك  لل�شرب  �ل�شاحلة  �مل��ي��اه  على 
�لتنظيم و�لرقابة حول دعم �لروؤية �القت�شادية الأبوظبي 
2030 ول��ه��ذ� تعد �مل��و�زن��ة ب��ني �ل��ع��ر���س و�ل��ط��ل��ب على 
�بوظبي  �لبيئة-  ��شا�شيا. وت�شعى هيئة  �مر�  �ملائية  �ملو�رد 

مبا  و�ال�شتهالك  �لطلب  م�شتويات  لتح�شني  و�شركاوؤها 
يتما�شى مع �لتح�شينات �لتي �شيتم تطبيقها لزيادة كفاءة 
يو�شف  �لدكتور حممد  وذك��ر  �مل���ورد.  ه��ذ�  و�إد�رة  �الإم���د�د 
و�ل�شيا�شات  �لتخطيط  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ملدفعي 
�ملياه  ق��ط��اع  يف  �ال���ش��ت��د�م��ة  حتقيق  �أن  �ملتكاملة  �لبيئية 
تز�يد  �مل��ي��اه يف ظ��ل  �الأج���ل لتوفري  و�ي��ج��اد حلول طويلة 
عدد �ل�شكان و�لنمو �القت�شادي �ملت�شارع ال ميكن معاجلته 
للمو�رد  و�ملتكاملة  �مل�شتد�مة  �الإد�رة  نظام  خالل  من  �إال 
�ملائية و�لتي ت�شمن �إد�رة �ملياه كمورد و�حد.. و من خالل 
�ملو�رد  �إىل �لرتكيز على كفاءة توزيع  هذه �لور�شة نهدف 
ب�شكل  للمياه  �ملتعددة  �مل�شادر  ��شتخد�م  �شمان  وميكننا 
 .. بيئتنا  حلماية  معا  �لعمل  �إىل  بحاجة  ونحن  م�شتد�م 
�شلوكهم  لتغيري  �مل�شتهلكني  ت�شجيع  �إىل  بحاجة  �أننا  كما 
و�أرثنا  م��و�ردن��ا  على  �حلفاظ  ي�شمن  مما  �يجابي  ب�شكل 
قدمت  �لعمل  ور�شة  وخالل  �لقادمة.  لالأجيال  �لطبيعي 
خف�س  خاللها  م��ن  ميكن  �أمثلة  �أبوظبي   - �لبيئة  هيئة 
�ملعي�شة من خالل  �ملحافظة على م�شتويات  �لتكاليف مع 
�ملائية وزي��ادة ��شتخد�م �ملياه  �مل��و�رد  زيادة كفاءة ��شتخد�م 
�ملعاد تدويرها الأغر��س غري �ل�شرب و تنظيم �ال�شتهالك 
�لد�خلي و�خلارجي �ملياه �ملحالة و زيادة �لعمر �الفرت��شي 
ملخزون �ملياه �جلوفية �ل�شاحلة لال�شتخد�م. ح�شر ور�شة 
�لعمل �الإ�شرت�تيجية ممثلون عن �شركة �أبوظبي خلدمات 
ومكتب  �أبوظبي  وكهرباء  مياه  وهيئة  �ل�شحي  �ل�شرف 
�لعمر�ين  �أبوظبي للتخطيط  �لتنظيم و�لرقابة وجمل�س 
�لبلدية  �ل�شوؤون  �لغذ�ئية ود�ئرة  للرقابة  �أبوظبي  وجهاز 
وب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي وب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل��ع��ني وبلدية 
�لعني  و�شركة  للتوزيع  �أبوظبي  و�شركة  �لغربية  �ملنطقة 

للتوزيع و�شركة �أبوظبي للنقل و�لتحكم تر�ن�شكو.
�لتنفيذية  �ل�شوؤون  جهاز  عن  ممثلون  �لور�شة  ح�شر  كما 
و�الزمات  �ل��ط��و�رئ  الإد�رة  �لعامة  و�لهيئة  طاقة  و�شركة 
للطاقة  �الم���ار�ت  وموؤ�ش�شة  �القت�شادية  �لتنمية  ود�ئ���رة 
�ل��ن��ووي��ة وم��رك��ز �أب��وظ��ب��ي ل��الإح�����ش��اء وم�����ش��در و�المانة 
ووز�رة  �لعهد  ويل  ودي����و�ن  �لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة 
�لبيئة و�ملياه و�شرطة �أبوظبي ووز�رة �خلارجية و�ملوؤ�ش�شة 
�لعليا للمناطق �القت�شادية �ملتخ�ش�شة وجمعية �المار�ت 

للحياة �لفطرية وجمل�س �أبوظبي للجودة و�ملطابقة. 

•• دبي-	الفجر	

دبي  يف  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة  ك�شفت 
ل�17  �لدر��شية  �لر�شوم  ب��زي��ادة  مو�فقتها  ع��ن 
مدر�شة للعام �ملقبل 2013-2014 ��شتثنائيا، 
�أح����م����د دروي���������س رئ���ي�������س �لنظم  وف���ق���ا مل��ح��م��د 
و�ل�شبط يف هيئة �ملعرفة �لذي �أكد يف ت�شريح 
�لر�شوم  ل��زي��ادة  ط��ل��ب��اً   ٣١ تلقت  �لهيئة  �أن  ل��ه 
�ملدر�شية بعد �إعالن نتائج �لدورة �خلام�شة من 
�لرقابة �ملدر�شية يف دبي، وذلك بح�شب �ملعايري 
و�ل�شروط �لو�ردة يف  بند �ال�شتثناء باإطار عمل 

�شبط �لر�شوم �ملدر�شية.
�ملو�فقة  �أنه متت  �لنظم و�ل�شبط  و�أف��اد رئي�س 
لتعديل �لر�شوم �ملدر�شية ملد�ر�س  على ١٢ طلباً 
خا�شة غري ربحية من بينها 7 طلبات ح�شلت 
ملا هو  �ملا�شي، وفقاً  �لعام  �ملبدئية  �ملو�فقة  على 
�ملدر�شية،  �لر�شوم  �شبط  عمل  �إط��ار  يف  حم��دد 
ب��االإ���ش��اف��ة �إىل زي���ادة ر���ش��وم 5 م��د�ر���س خا�شة 
رب��ح��ي��ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا 3 م���د�ر����س ح�����ش��ل��ت على 

�ملو�فقة �ملبدئية �لعام �ملا�شي،  وما تز�ل طلبات 
مدر�شتني قيد �الإجر�ء�ت، موؤكد� �أن �لهيئة مل 
يتم �لنظر يف ١٤ طلباً ملد�ر�س خا�شة ربحية مل 

تنطبق عليها �شروط بند �ال�شتثناء.
و�أ�شاف دروي�س �أن �لهيئة �أبلغت �ملد�ر�س �خلا�شة 
بدبي موؤخر�ُ مبوؤ�شر تكلفة �لتعليم �ملعتمد من 
�شالب1.1%،  و�ل��ب��ال��غ  لالإح�شاء  دب��ي  م��رك��ز 
�لر�شوم،  �إط��ار عمل �شبط  ملا هو متبع يف  وفقاً 
متميز  فئة  يف  �خلا�شة  للمد�ر�س  ي�شمح  حيث 
موؤ�شر  ب�شعف  ت��ق��ّدر  بن�شبة  ر�شومها  بتعديل 
تكلفة �لتعليم، و�ملد�ر�س �جليدة مبا يعادل مرة 
ون�شف من قيمة موؤ�شر تكلفة �لتعليم، و�ملد�ر�س 
يف فئتي مقبول و�شعيف على تعديل يف �لر�شوم 
ووفقاً  �لتعليم،  تكلفة  موؤ�شر  قيمة  يعادل  مبا 
قادرة  غري  �شتكون  �ملد�ر�س  �أغلب  فاإن  للموؤ�شر 
على زيادة ر�شومها هذ� �لعام. ولفت دروي�س �إىل 
�أن  �الإطار  مينح �ملرونة للمد�ر�س �لغري ربحية 
�لربحية  �ملد�ر�س  وكذلك  �ل�شفار�ت،  ومد�ر�س 
�إىل  ��شتناد�  �لتعليمية  بنيتها  يف  ت�شتثمر  �لتي 

�أن �الإطار  معايري تغطي كال �حلالتني، موؤكد�ً 
�أمورهم  و�أولياء  �لطالب  م�شالح  لري�عي  جاء 
باعتبارهم م�شتفيدين من �خلدمات �لتعليمية، 
للم�شتثمرين  مالئم  م��ن��اٍخ  توفري  على  ع���الوًة 
�الرتقاء  ع��ل��ى  وت�شجيعهم  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع  يف 
�آلية  �إي��ج��اد  �إم���ارة دب��ي ع��رب  ب��ج��ودة �لتعليم يف 
ودر��شة  �لدر��شية،  �لر�شوم  لتطبيق  متكاملة 
يحمي  مب��ا  و�الق��ت�����ش��ادي،  �لتعليمي  �جلانبني 
من  �لتعليمية  �لعملية  �أط��ر�ف  جميع  م�شالح 

�مل�شتثمرين، مرور�ً بالطلبة وذويهم.
و�أو�����ش����ح �أن �الإط�������ار ي�����ش��ع ����ش���روط���اً حم���ددة 
�لر�شوم  زي��ادة  على  مو�فقة  �أي  على  للح�شول 
ل��ك��ل ح��ال��ة ع��ل��ى ح����دة، ���ش��م��ان��اً ل��ت��ع��زي��ز جودة 
�لتعليم  �أن �ال�شتثمار يف  �لتعليم و�نطالقاً من 
ب��ع��ي��د �مل����دى، ك��م��ا ي��وؤك��د �الإط�����ار ع��ل��ى �شرورة 
�ملدر�شة الأولياء  و���ش��رح  �الأم���ور  �أول��ي��اء  �إ���ش��ر�ك 
�لعائدة  و�لفو�ئد  �ال�شتثمارية  �لعو�ئد  �الأم��ور 
�ملدر�شة  وك��ذل��ك تعهد  ذل��ك،  م��ن ج��ر�ء  عليهم 
بالتعامل مع كافة �ملالحظات �لو�ردة من �أولياء 

�الأمور �ملتعلقة بزيادة �لر�شوم �لدر��شية.

عن�ضران اأ�ضا�ضيان
�أح����م����د دروي���������س رئ���ي�������س �لنظم  �أف�������اد حم���م���د 
و�ل�شبط بهيئة �ملعرفة �أن �إطار �لر�شوم يعتمد 
بعني  �أحدهما  ياأخذ  �أ�شا�شيني،  عن�شرين  على 
�العتبار طبيعة �ملد�ر�س �خلا�شة غري �لربحية، 
�لتابعة  �ملد�ر�س  �إىل  �إ�شافة  ومد�ر�س �جلاليات 
�لثاين  �ل��ع��ن�����ش��ر  �ل�������دول، وي���ح���دد  ل�������ش���ف���ار�ت 
�شروط و��شحة للمد�ر�س �لربحية �لتي قامت 
�إ�شافة  با�شتثمار�ت يف �لعملية �لتعليمية، منها 
و�شائل  و�إ�شافة  �لقائم،  للمبنى  ملحقة  مباين 
مكتبات  خم��ت��رب�ت،  كاإن�شاء  م�شاعدة  تعليمية 
وغ��ريه��ا م��ن �مل��ر�ف��ق �ل��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا تطوير 
با�شتثمار  �مل��در���ش��ة  وق��ي��ام  �لتعليمية،  �لعملية 
ق��ائ��م��ة، و�النتقال  مل��در���ش��ة  ف���رع  وب���ن���اء  ع���ق���ار، 
جودة  لتح�شني  �ملدر�شة  بنته  جديد  مبنى  �إىل 
�لعملية  يف  وملمو�س  نوعي  وتطوير  �لتعليم، 

�لتعليمية.

هيئة البيئة اأبوظبي تعزز خطتها لإدارة 
املوارد املائية بالتعاون مع �سركائها الرئي�سيني

املعرفة تتلقى 31 طلبا رف�ضت منها 14

زيادة الر�سوم الدرا�سية لـ 17 مدر�سة بدبي ا�ستثنائيا

•• اأبوظبي-وام:

حقق برنامج �مل�شاندة �الأكادميية �لطالبية 
ب��ف��رع��ي ج��ام��ع��ة ز�ي���د ب��اأب��وظ��ب��ي ودب���ي �أول 
�لق�شرية  �ل��ق��ائ��م��ة  �إىل  ب�����ش��ع��وده  �جن�����از 
مر�شحا  برناجما   60 ت�شم  �لتي  �لنهائية 
ل��ل��ف��وز ب��ج��ائ��زة خ��ل��ي��ف��ة �ل���رتب���وي���ة يف فئة 

�مل�شروعات و�لرب�مج �لرتبوية �ملبتكرة.
�أك��رث من  ومت �ختيار هذه �لقائمة من بني 
برنامج  �أو  م�شروع  بني  م��وزع  برنامج  �أل��ف 
به  ق��ام  �أو مهني  تقني  �أو  �أك��ادمي��ي  ت��رب��وي 
تربوية  موؤ�ش�شة  �أو  �أف��ر�د  �أو جمموعة  ف��رد 
قابلة  تربوية  خم��رج��ات  �إىل  نتائجه  و�أدت 
للتطبيق يف �مليد�ن �لرتبوي �أو �أن يكون قد 

تربوية  خم��رج��ات  �إىل  نتائجه  و�أدت  طبق 
حمددة تطويرية.

يف �لوقت ذ�ته �ن�شمت �لطالبة رقم 1000 
�ىل قائمة �لطالبات �مل�شتفيد�ت من خدمات 
مركز �لطالبات �مل�شاند�ت �ملخ�ش�س لتنفيذ 
�شوؤون  �إد�رة  تنظمه  �ل���ذي  �ل��ربن��ام��ج  ه���ذ� 

�لطلبة يف �جلامعة.
ت�شجيع  م����ب����د�أ  م����ن  �ل���ربن���ام���ج  وي��ن��ط��ل��ق 
�ل��ط��ال��ب��ات �مل��ت��ف��وق��ات ع��ل��ى �ل��ت��ط��وع لدعم 
وم�شاندة زميالتهن �لالئي يعانني �شعوبة 
�مل�شاقات  ب��ع�����س  ����ش��ت��ذك��ار  �أو  م��ت��اب��ع��ة  يف 
�لدر��شية ويتحرجن من توجيه �ال�شئلة يف 

�ل�شف.
�أول دعم  م�����ش��وؤول  ب��ري���ش��ي��ل��و  غ��ل��ني  وق����دم 

�لطالبة  مل��ع��ن��ى  ت��ع��ري��ف��ا  �ل��ط��الب��ي  �ل��ن��ج��اح 
ذل���ك ح�����ش��ب �لربنامج  و����ش���روط  �مل�����ش��ان��دة 
ت�شاعد  �ل��ط��ال��ب��ة  ه����ذه  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   ..
�ملادة  تو�شيح  يف  زميالتها  م��ن  حت��ت��اج  م��ن 
�لدر��شية �لتي ترغب يف ��شتيعابها و�لتعمق 
فيها �شمن �ل�شياق �لدر��شي �شو�ء كانت هذه 

�ملادة رئي�شية �أو فرعية.
وف�����ال �ن ب���رن���ام���ج �مل�������ش���ان���دة �الأك���ادمي���ي���ة 
�ل��ط��الب��ي��ة ي��ح��ق��ق جن��اح��ا م�����ش��ط��رد� منذ 
�أن ب����د�أه ف���رع �جل��ام��ع��ة ب��دب��ي ق��ب��ل عامني 
تطبيقه يف  ع��ل��ى  �شجع  �ل��ع��ام مم��ا  ون�����ش��ف 
�لدر��شي  �لف�شل  �عتبار� من  باأبوظبي  فرع 
ع�شر  و�ج����ت����ذب  2012م  ل���ع���ام  �ل��رب��ي��ع��ي 
و�مل�شاعدة  �لدعم  قدمن  م�شاند�ت  طالبات 

�ل�شفوف  خم��ت��ل��ف  م���ن  ط��ال��ب��ة   169 ل���� 
�لدر��شية ثم �رتفع يف �لف�شل �خلريفي �إىل 
�إىل  22 طالبة وعدد �لطالبات �مل�شتفيد�ت 
�إنه مع �نتقال مركز  529 طالبة. و�أ�شاف 
�إىل موقعه  �مل�����ش��ان��دة  �ل��ط��الب��ي��ة  �خل��دم��ات 
وحدة  ���ش��م��ن  �جل��ام��ع��ة  مكتبة  يف  �جل��دي��د 
�لطالبات  ع��دد  ز�د  �لتعلم  خدمات  تكاملية 
�لطالبات  وع��دد  طالبة   30 �إىل  �مل�شاند�ت 
�مل�شتفيد�ت من خدماته �إىل 1000 طالبة 
. ويعمل �إىل جانب �لطالبات �مل�شاند�ت فريق 
يقدمون  �لذين  �ملتخ�ش�شني  �مل��درب��ني  من 
�ملمار�شات  وي�شممون  و�مل�شورة  �لن�شح  لهن 
�أدو�ره��ن جتاه  �لنموذجية �لتي تقوم عليها 

�لزميالت �مل�شتفيد�ت. 

برنامج امل�ساندة الأكادميية بجامعة زايد مر�سح للفوز بجائزة خليفة الرتبوية
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•• اأم	القيوين-وام:

بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  �أ�شاد 
�لقيوين  �أم  ع��ه��د  ويل  �مل��ع��ال  ر�����ش���د 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  ب��ح��ر���س 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�مل�شتمرة  �شموه  وتوجيهات  �مل�شلحة 
و�الن�شباط  �الل��ت��ز�م  م��ب��ادئ  لتعزيز 
�ل�شعور  وت��ع��م��ي��ق  �ل��ن�����سء  ن��ف��و���س  يف 
�ل���وط���ن���ي ل����دى �ل�����ش��ب��اب م���ن خالل 
يف  �لع�شكرية  �المنية  �لرب�مج  تنفيذ 
�أث��ر طيب  م��د�ر���س �ل��دول��ة و�لتي لها 

على تكوين �شخ�شية �لطالب.
جاء ذلك خالل ح�شور �شمو ويل عهد 
�لوطن  �م�����س مب��در���ش��ة  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم 
للتعليم �ال�شا�شي حفل تخريج 338 
للمنت�شبني  �الوىل  �لدفعة  طالبا من 
�م  �ل���ب���ي���ارق مب��ن��ط��ق��ة  ب���رن���ام���ج  �ىل 

�إن  �شموه  وق��ال  �لتعليمية.  �لقيوين 
كبري�  مك�شبا  ي��ع��د  �ل��ب��ي��ارق  ب��رن��ام��ج 
لطلبة �ملد�ر�س فمن خالله يتم غر�س 
�حل��م��ي��دة لديهم  و�الأخ�������الق  �ل��ق��ي��م 
�لقيادية  �مل����ه����ار�ت  ع��ن��ده��م  وي��ن��م��ي 
ب�����ش��خ�����ش��ي��ت��ه��م وه������و م����ن �ل����رب�م����ج 
�لرتبية  وز�رة  تنفذها  �لتي  �ل��ر�ئ��دة 
��شحاب  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  و�ل���ت���ع���ل���ي���م 
�الخت�شا�س وذلك مل�شاهمته يف �يجاد 
جيل من �ل�شباب مت�شلح بالعلم وقوة 
�ل����والء و�الن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن ع��ل��ى قدر 
خدمة  يف  �مل�شئولية  حتمل  م��ن  كبري 
جمتمعه ووطنه. ح�شر �الحتفال �ىل 
�شعود  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شموه  جانب 
�ملجل�س  رئي�س  نائب  �ملعال  ر����ش��د  ب��ن 
و�ل�شيخة  �ل��ق��ي��وي��ن  ب����اأم  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
منطقة  م��دي��رة  �ملعال  علي  بنت  �منه 
مطر  و�ح��م��د  �لتعليمية  �لقيوين  �م 
للربنامج  �القليمي  �مل��دي��ر  �لنعيمي 

برنامج  عن  �مل�شئولني  �ىل  باالإ�شافة 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  وم���در�ء  �لبيارق 
�لطلبة.  و�أه���ايل  ب��االإم��ارة  �حلكومية 
بكلمة  �حل���ف���ل  ف��ع��ال��ي��ات  و����ش��ت��ه��ل��ت 
�لتي  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م���دي���رة 
�أع���رب���ت ف��ي��ه��ا ع��ن ���ش��ع��ادت��ه��ا مببادرة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 
�ملتمثلة يف برنامج �لرتبية �لع�شكرية 
�الوىل  لل�شنة  يطبق  �ل���ذي  �ل��ب��ي��ارق 
فيه  و���ش��ارك  �لقيوين  �م  م��د�ر���س  يف 
ث��الث��م��ائ��ة وث��م��ان��ي��ة وث��الث��ون طالبا 
و�حلادي  �لعا�شر  �ل�شفوف  من طلبة 
ع�شر و�لثاين ع�شر من طلبة مد�ر�س 
�لثانوي  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��ث��ان��ي��ة  �حل��ل��ق��ة 
بتعليمية �م �لقيوين. وقالت �ل�شيخة 
�لبيارق  ب���رن���ام���ج  ت��ط��ب��ي��ق  �إن  �آم���ن���ة 
�لتعليمية  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  م��ن��ط��ق��ة  يف 

ه���و جم���ال ف��خ��ر و�ع���ت���ز�ز ل��ن��ا ودعم 
مكمل  فهو  خطو�تنا  لكافة  �أ���ش��ا���ش��ي 
ي�شقل  الأن��ه  �لدر��شي  للمنهاج  فعلي 
�التز�ن  ويك�شبها  �ل��ط��الب  �شخ�شية 
و�لقوة و�لقدرة على حتمل �مل�شوؤولية 
�لع�شكرية  �ل��ت��دري��ب��ات  ب���ني  ف��ي��ج��م��ع 
و�مل���ه���ار�ت �حل��ي��ات��ي��ة ف��ي��وج��د للوطن 
�أب���ن���اء �أوف���ي���اء ي��ع��رف��ون ب��ح��ق م��ا هية 
�لوالء ويدركون دورهم يف بناء وطنهم 
ورفعة �شاأنه ومتثيلية يف كافة �ملحافل 

د�خليا وخارجيا خري متثيل.
�لطلبة  �إىل  �آم��ن��ة  �ل�شيخة  وتوجهت 
�ل����وط����ن هو  ب��ك��ل��م��ة ق���ال���ت ف��ي��ه��ا �ن 
�الأ�شا�س وخدمته و�جب علينا جميعا 
فقد قدم لنا �لكثري وجاء دوركم �الآن 
وجتعلو�  �ل��ن��اف��ع  ب��ال��ع��ل��م  لتت�شلحو� 
وت��ه��دف��و� خلدمة  �ل��ف��وؤ�د  ه��و  وطنكم 
�لبالد و�لعباد وتتحملو� م�شوؤوليتكم 
�إر�دة  ب��اأق��وى  �مل�شرية  وتكملو�  كاملة 

وعزمية ..وتقدمت بال�شكر لهم ولكل 
من �شاهم يف جناح �لربنامج.

وت�شمنت باقي فقر�ت �حلفل تقدمي 
قدمها طلبة  وع�شكرية  فنية  عرو�س 
مد�ر�س �أم �لقيوين �إ�شافة �ىل تقدمي 
طلبة �لبيارق عر�س مهار�ت ��شتخد�م 
�ل�����ش��الح م���ن ف���ك وت��رك��ي��ب وعر�س 
حركات �مل�شاة بال�شالح وعر�س �مل�شاة.

�ل�شيخ �حمد  �لفعاليات قام  ويف ختام 
بنت  �آمنة  �ل�شيخة  و  �ملعال  �شعود  بن 
وتوزيع  �ملتفوقني  بتكرمي  �ملعال  علي 
�جل���و�ئ���ز و�ل���ه���د�ي���ا �ل��ت��ذك��اري��ة على 
ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  �مل�شاركني.و�لتقط 
�لقيوين  �م  �ملعال ويل عهد  بن �شعود 
�خلريجني  م�����ع  ت����ذك����اري����ة  ������ش�����ورة 
و�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى �ل���ربن���ام���ج. جدير 
برنامج  �ل��ب��ي��ارق  ب��رن��ام��ج  �أن  ب��ال��ذك��ر 
تدريبي وتعليمي جتريبي وديناميكي 
�لثامن  �ل�����ش��ف  م��ن  �مل���د�ر����س  لطلبة 

�لثاين ع�شر تنفذه �شركة  �إىل �ل�شف 
�ل�����ش��اه��ني �ل��ت��اب��ع��ة ل�����ش��رك��ة �الإم�����ار�ت 
�إ�شر�ف  حتت  �ملتقدمة  لال�شتثمار�ت 
�لوطن  �أب����ن����اء  م���ن  ن��خ��ب��ة  وت����دري����ب 
و�ملعرفة  و�لعلم  باخلربة  و�ملت�شلحني 
عملي  ت����دري����ب  ب���ت���ق���دمي  ي����ق����وم����ون 
وتعليم متعمق ومتنوع يف �لعديد من 
�الكادميية  �خل���ربة  ويكمل  �مل��ج��االت 

للتدريب  ب���اإخ�������ش���اع���ه���م  ل���ل���ط���الب 
�الأ�شبوع  يف  ح�شتني  بو�قع  �لع�شكري 
�لريا�شية.  �لرتبية  عو�شا عن ح�شة 
ويهدف �لربنامج �لذي ترعاه �لقيادة 
يف  متمثلة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة 
�لد�خلية  ووز�رة  �ل��ت��دري��ب  م��دي��ري��ة 
�ىل تطوير مهار�ت �لقيادة و��شتيعاب 
�شفات  وت���ع���زي���ز  �جل���م���اع���ي  �ل���ع���م���ل 

�الن�شباط و�ملثابرة و�لوالء و�لت�شامح 
باالإ�شافة �ىل تطوير مهار�ت �لطالب 
مع  �الن���دم���اج  وم���ه���ار�ت  �ل�شخ�شية 
�لطالب و�الأفر�د �الخرين ف�شال عن 
باخلدمة  و�ل�شعور  �الح�شا�س  تعزيز 
و�اللتز�م جتاه �ملجتمع وتزويد �لطلبة 
بالتوعية �لالزمة ب�شاأن �ملهن �ملحتملة 

يف �لقو�ت �مل�شلحة و�ل�شرطة. 

•• اأدي�س	اأبابا-وام:

�شاركت �لدولة يف مر��شم �فتتاح �لقمة �خلا�شة و�الحتفال 
�الإفريقية  �ل��وح��دة  منظمة  لتاأ�شي�س   50 �ل���  ب��ال��ذك��رى 
�الحتاد �الإفريقي حاليا و�لتي �أقيمت �أم�س �الول يف مقر 
وفد  ت��ر�أ���س  �أب��اب��ا.  �أدي�����س  �الإثيوبية  �لعا�شمة  يف  �الحت���اد 
�ل�شابري  ح�شن  عي�شي  يو�شف  �لدكتور  �شعادة  �ل��دول��ة.. 
�شفري �لدولة لدى جمهورية �أثيوبيا �ملندوب �لد�ئم لدى 
�الحتاد �الإفريقي و�شم يف ع�شويته �شعادة عبد �هلل �شليمان 

�حلمادي مدير �إد�رة �ل�شوؤون �الإفريقية ويو�شف �حليايي 
من �ل�شوؤون �الإفريقية يف وز�رة خارجية يف �لدولة. ح�شر 
�الإف��ت��ت��اح..�ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����ش��ي ف��ر�ن�����ش��و� ه��والن��د �شيف 
�ل���رب�زي���ل و جون  �ل��ق��م��ة و دي��ل��م��ا رو���ش��ي��ف رئي�شة  ���ش��رف 
كريي وزير �خلارجية �الأمريكي وخوزيه مانويل بارو�شو 
وفود  �مل��ر����ش��م  ح�شر  ك��م��ا  �الأوروب����ي����ة..  �ملفو�شية  رئ��ي�����س 
�الأع�شاء  �الإفريقية  �ل��دول  روؤ�شاء  �شمت  �مل�شتوى  رفيعة 
�ل�شابقني  �الإفريقية  �ل��دول  وروؤ�شاء  �الإفريقي  يف �الحت��اد 

موؤ�ش�شني منظمة �لوحدة �الإفريقية لعام 1963.

•• اأبوظبي	-	وام:

كا�شر  يف  �أبوظبي  م�شرح  خ�شبة  على  �الول  �أم�س  �ختتمت 
�الأمو�ج عرو�س م�شرحية �الأطفال �أنا وحدي �لتي نظمها 
و�لتن�شيق مع  بالتعاون  يومني  مل��دة  �الم���ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي 
و�مل�شرحية   . و�لفنون  للثقافة  �لفجرية  دبا  جمعية  فرقة 
من تاأليف من�شور عمايرة و�إخر�ج �شمري خو�لدة ومتثيل 
كل من �لطفل حممد عبد �هلل ر��شد يف دور غريب وعبد 
�هلل م�شعود �شخ�شية �لريح ودالل يا�شر �شخ�شية قطرة �ملاء 
وفو�غي عبد �هلل �شخ�شية �ل�شم�س وجمموعة من �أالأطفال 
. و�مل�شرحية �لتي ��شت�شافها �لنادي �شمن ن�شاطات مو�شمه 
�لثقايف �لر�بع �شبق �أن عر�شت يف مهرجان �الإمار�ت للطفل 
يف �ل�����ش��ارق��ة �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي وح��ق��ق��ت �ل��ع��دي��د م��ن �جلو�ئز 
و�إهتمام �لنقاد و�جلمهور. حتكي �مل�شرحية يف قالب غنائي 
فجاأة  يقرر  �لذي  غريب  �لطفل  حكاية  جاذب  ��شتعر��شي 
�الن�شحاب من �لفرقة �ملو�شيقية �لتي يكونها مع عدد من 
�أ�شدقائه ومن ثم �إعتز�لهم ظنا منه �أنهم يهتمون به من 
م�شاهد ممتعة  عزلته ويف ثالثة  باألعابة ويف  �لتمتع  �أج��ل 
و�حلو�ر  �ال�شتعر��شي  و�لرق�س  و�ملو�شيقى  �حل��رك��ة  م��ن 
يتعرف  حياتية  لتجربة  غريب  يتعر�س  �لب�شيط  �جلميل 
من خاللها على فو�ئد �لريح وقطرة �ملاء و�ل�شم�س و�لتي 
�الن�شان  خلدمة  �لطبيعة  ع��امل  يف  متكاملة  �أنها  له  توؤكد 
و�أنها كظو�هر طبيعية  و�إ�شتمر�رها  و�الأر���س ومنو �حلياة 
تو�فقها  غ��ري  م��ن  لالن�شان  ف��و�ئ��ده��ا  ت��ق��دمي  ت�شتطيع  ال 
وتكاملها فيقرر على �إثر ذلك �لعودة �إىل قريته و��شدقائه 
�أهد�فا  نهايتها  يف  �مل�شرحية  ل��ت��وؤك��د  �ملو�شيقية  وف��رق��ت��ه 
�أهمية �النتماء و�ل�شد�قة و�لتعاون  تعليمية تربوية حول 

�أالأر�������س و�ل���وط���ن يف ق��ال��ب ف��ن��ي مم��ت��ع وم�شحون  وح���ب 
�ل�����ش��د�ق��ة �حل��ق��ي��ق��ي��ة وتاأثريها  ب��امل�����ش��اع��ر جت���اه م��ف��ه��وم 
على  �مل�شرحية  و��شتملت   . �لطفل  ح��ي��اة  على  �الي��ج��اب��ي 
ومو�شيقى  و�إ���ش��اءة  حركة  من  متنوعة  �إخر�جية  ممكنات 
�إىل جانب جمال  �مل�شرحي  للف�شاء  �أمثل  و�إ�شتثمار  و�أزي��اء 
جذب  يف  ت�شهم  �لتي  ومناظرها  �مل�شاهد  وتركيبة  �حل��و�ر 
فريق  وج��ه  �ل��ع��رو���س  ختام  يف   . للطفل  �لب�شري  �مل���درك 
�مل�شرحية �ل�شكر و�لتقدير الد�رة �لنادي على �إ�شت�شافتهم 
وتقدمي عرو�شهم �مل�شرحية جلمهور �أبوظبي من �لعائالت 
و�الأطفال .. موؤكدين �أن هذه �لبادرة �لطيبة ت�شجع وتخدم 
�لفن و�لفنان �ملحلي وتطوره نحو �الأف�شل كما ت�شجع فكرة 
�إنت�شار �مل�شرح �جلو�ل وما يحققه هذ� �لنوع من �مل�شارح من 
تو��شل مع فئات �جلمهور �ملختلفة ويعمق �الح�شا�س بقيمة 
و�أهمية �مل�شرح �جلاد وتعزيز مفهوم �لثقافة �جلماهريية . 
�أبوظبي  م�شرح  �إد�رة  �إىل  �ل�شكر  �لفرقة  �أع�شاء  وجه  كما 
بكا�شر �الأمو�ج �لتابع للنادي على �لت�شهيالت �لتي قدمتها 
من �أج��ل �إجن��اح �مل�شرحية . و�أك��د فريق �مل�شرحية يف ختام 
عرو�شها �أنهم جنحو� يف جت�شيد �أحد�ثها وحتقيق �أهد�فها 
لهم  �لعا�شمة  جمهور  وت�شجيع  وح�شور  دع��م  خ��الل  من 
بها  يتمتع  �لتي  �لعالية  �لفنية  �المكانيات  �إىل  باال�شافة 
و�لتقنية  �لفنية  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  ح��ي��ث  م��ن  �ب��وظ��ب��ي  م�����ش��رح 
�أن �لطفل حممد عبد �هلل ر��شد  . يذكر  و�ملر�فق وغريها 
�لذي قام ببطولة �مل�شرحية حائز على جائزة �أف�شل ممثل 
دور �أول يف مناف�شات مهرجان �المار�ت للطفل �لعام �ملا�شي 
خاللها  من  حاز  خو�لدة  �شمري  �الأردين  خمرجها  �أن  كما 
على جائزة �أف�شل فنان عربي متميز يف مهرجان �المار�ت 

مل�شرح �لطفل يف �ل�شارقة �لعام �ملا�شي.

•• دبي-وام:

�أكد عدد من �الأطباء �مل�شاركني يف ندوة علمية حول �الد�رة �لغذ�ئية الأعر��س 
لتغذية  و�شيلة  �أف�شل  �الأم  حليب  �أن  �الطفال  عند  �ل�شائعة  �له�شمي  �جلهاز 

�الأطفال �لر�شع.
و�أكد �الأطباء خالل �لندوة �� �لتي نظمتها �شركة �أبوت نيوتري�شن بدبي موؤخر� 
و��شتمرت يومني مب�شاركة �أكرث من مائة طبيب �أطفال من �لعاملني يف �ملنطقة 
و�النزعاج  و�لبكاء  و�الرجت���اع  �الإم�����ش��اك  مثل  �له�شمي  �جل��ه��از  �أع��ر����س  �أن   ����
و�لغاز�ت �ملفرطة و�ل�شك يف �إ�شابة �لطفل بح�شا�شية من بروتني حليب �لبقر 
منها  يعاين  �لتي  �ملتكررة  �مل�شاكل  م��ن  تعترب  �لر�شع  �الط��ف��ال  عند  و�ملغ�س 
�ملر�شى من �الأطفال حيث �أن ذلك غالبا ما يوؤدي �إىل قيام �لو�لدين بزيار�ت 

متعددة �إىل طبيب �الأطفال وتغيري نوع �حلليب ويت�شبب يف قلق �لو�لدين.
�إىل  تعود  �ل�شائعة  �الأع��ر����س  بهذه  �ملتعلقة  �لتف�شري�ت  �أح��د  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارو� 
تكييف  �إىل  حياته  من  �الأوىل  �الأ�شهر  خ��الل  للطفل  �له�شمي  �جلهاز  �شعي 
نف�شه مع �لعنا�شر �لغذ�ئية �جلديدة من �أجل حت�شني �لوظائف �المت�شا�شية 

و�له�شمية و�ملناعية.

•• اأبوظبي-وام:

بحثت معايل �ل�شيخة لبنى بنت خالد �لقا�شمي 
م�شئولني  مع  �ل��دويل  و�لتعاون  �لتنمية  وزي��رة 
حكوميني يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية ق�شايا 
�أزم����ة �لالجئني  �ل��ع��امل ال���ش��ي��م��ا  �ل��الج��ئ��ني يف 
�ل�����ش��وري��ني و�إ���ش��ه��ام��ات دول���ة �الإم������ار�ت يف هذ� 
�ل�����ش��دد م���ع م��ن��اق�����ش��ة �ل���ت���ط���ور�ت ع��ل��ى �شعيد 
�ملرموقة  و�ملكانة  �مل���ر�أة  ودور  �لدولية  �لتنمية 
�لتي بلغتها يف �الإمار�ت. جاء ذلك خالل �جتماع 
�مل�شاعد  �الأم����ني  كولينز  ت�����ش��ارل��ز  م��ع  معاليها 
لل�شوؤون �لدولية بوز�رة �خلز�نة �الأمريكية على 
�القت�شادي  �ملنتدى  هام�س م�شاركة معاليها يف 

�أم�����س �الول يف  �أع��م��ال��ه  �فتتحت  �ل���ذي  �ل��ع��امل��ي 
�الأردن . و�أكدت معاليها خالل �للقاء �أن ت�شييد 
�الإمار�ت ل� خميم مريجب �لفهود بال�شر�كة مع 
�ململكة �الأردنية �لها�شمية ينطلق من توجيهات 
و�إ�شرت�تيجية  �هلل  حفظها  �ل��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا 
�ملت�شررين  م��ع��ان��اة  م���ن  للتخفيف  �الإم�������ار�ت 
م��ن �الأزم����ات �الإن�����ش��ان��ي��ة. ولفتت م��ع��ايل وزيرة 
�أن دولة �الإمار�ت  �لتنمية و�لتعاون �لدويل �ىل 
حر�شت على ت�شييد �ملخيم وفقا الأف�شل �ملعايري 
من  �لكاملني  و�الإ���ش��ر�ف  �لرعاية  م��ع  �لدولية 
�الإم��ار�ت��ي على  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  جانبها وهيئة 
�لها�شمية  �الأردنية  �ململكة  مع  بال�شر�كة  �ملخيم 
و�ملنظمات  �ل��ه��ي��ئ��ات  م��ن  �آخ���ر  ع���دد  �إىل ج��ان��ب 

ن��ب��ذة ع��ن �شري  �أع��ط��ت معاليها  ك��م��ا  �ل��دول��ي��ة. 
�لعمل يف �مل�شت�شفى �مليد�ين �الإمار�تي يف �الأردن 
و�لذي �شيد ملعاجلة �لالجئني �ل�شوريني �إذ تتم 
يوميا.  مري�س   800 و   600 بني  ما  معاجلة 
ريديكر  كريبو  وهايدي  �لتقت معاليها مع  كما 
�خلارجية  ب��وز�رة  �القت�شاديني  �خل��رب�ء  كبرية 
�لتنمية  دع��م ج��ه��ود  �للقاء  وت��ن��اول  �الأم��ريك��ي��ة 
�ل��دول��ي��ة و�الإن�����ش��ان��ي��ة وت���ق���دمي �ل���ع���ون للدول 
�الأ���ش��د ف��ق��ر� و�ال���ش��ت��ج��اب��ة ل��الأزم��ات و�لكو�رث 
و�جلهود  و�الإن�����ش��ان��ي��ة  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمات  ودور 
�مل�شرتكة ب��ني �الإم�����ار�ت و�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة يف 
��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  مت  كما  �ل�����ش��دد.  ذل��ك 
�ل��ت��ي حققتها  �ل��ه��ائ��ل��ة  �مل�����ر�أة و�الجن������از�ت  دور 

دول����ة �الإم��������ار�ت يف ذل����ك �ل�����ش��دد ح��ي��ث �أك����دت 
�لدعم  م���ع  ت��و�ك��ب��ت  �مل��ك��ان��ة  ت��ل��ك  �أن  م��ع��ال��ي��ه��ا 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ق��ب��ل  م���ن  و�ل���ق���وي  �مل�����ش��ت��م��ر 
يف  �ملتميزة  باإ�شهاماتها  و�الرتقاء  �مل��ر�أة  لتمكني 
�لتي  و�حل�شارية  �القت�شادية  �لتنمية  م�شمار 
ت�شهدها �الإمار�ت. ووجه �مل�شوؤوالن �الأمريكيان 
�لر�شيدة  وق��ي��ادت��ه��ا  �الإم�������ار�ت  ل���دول���ة  �ل�����ش��ك��ر 
و�أعربا   .. �ل�شوريني  لالجئني  م�شاندتها  على 
لدور  �المريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  تقدير  ع��ن 
�ملحققة  و�لنجاحات  �لبارزة  �الإم��ار�ت وجهودها 
�شعادة  �للقاءين  ح�شر  �لتنموي.  �ل�شعيد  على 
�شفري  �لعامري  �شلطان  نا�شر  عبد�هلل  �ل�شفري 

�لدولة لدى �ململكة �الأردنية �لها�شمية . 

•• ال�صارقة	-وام:

�ختتمت فعاليات �لدورة �لر�بعة ع�شرة ملهرجان 
�لرت�ثي  �لبيئي  بونعري  �شري  ج��زي��رة  حممية 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد  زي��ارة �شمو  �لذي �شهد 
�ملالية بح�شور  �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
�لقا�شمي رئي�س مركز  �أحمد  �ل�شيخ �شلطان بن 
�ل�شارقة �الإعالمي رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة 
ل��ف��ع��ال��ي��ات �مل���ه���رج���ان و�ل�����ش��ي��خ ���ش��امل ب���ن عبد 
�لرحمن �لقا�شمي مدير عام مكتب �شمو �حلاكم 
�لبيئة  رئي�س هيئة  �ل�شويدي  �شيف  و�شعادة هنا 
رئي�س  نائب  �ل�شارقة  يف  �لطبيعية  و�ملحميات 

�للجنة �لعليا �ملنظمة ملهرجان �شري بونعري.
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ملد�خلة  ووف��ق��ا 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �ملجل�س 
�الأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة خ���الل ب��رن��ام��ج �خلط 
وتلفزيون  �إذ�ع��ة  �أث��ري  عرب  �أذيعت  �لتي  �ملبا�شر 
�شفح  تعني  ���ش��ري  كلمة  ف���اإن  م��وؤخ��ر�  �ل�����ش��ارق��ة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �إىل  ن�شبة  نعري  وب��و  �جل��ب��ل 
نا�شر بو نعري �لقا�شمي. وقد ت�شافرت �لعديد 
�ل�����ش��ارق��ة يف مهرجان  �إم������ارة  يف  �جل���ه���ود  م���ن 
���ش��ري ب��و ن��ع��ري �ل���ذي ����ش��رتك��ت يف تنظيمه كل 

و�لقيادة  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  من 
�لعامة ل�شرطة �ل�شارقة وهيئة �المناء �لتجاري 
و�ل�شياحي ود�ئرة �لثقافة و�العالم و وموؤ�ش�شة 
�الإعالمي  �ل�شارقة  وم��رك��ز  ل��الإع��الم  �ل�شارقة 
و�إد�رة �لرت�ث و�ل�شوؤون �لثقافية. و�أ�شاد ح�شور 
�مل��ه��رج��ان �ل��ذي��ن ز�د ع��دده��م ع��ن �أل���ف �شخ�س 
باجلهود �لتنظيمية للمهرجان �لذي حمل �شعار 
- �لبحر حياتنا - ال�شتماله على من�شات كبرية 
�لفعاليات  خاللها  من  تابعو�  �لذين  للجمهور 
�لبحرية  �ل��ري��ا���ش��ات  م��ن  و�ل��ع��دي��د  و�مل�شابقات 

�ملختلفة �لتي �شهدت تفاعال جماهرييا بارز�.
و���ش��ه��د ف��ع��ال��ي��ات �مل��ه��رج��ان �ل����ذي ت��ن��وع��ت بني 
فعاليات بيئية وتر�ثية وم�شابقات خمتلفة خالد 
�لتجاري  �الإمن��اء  عام هيئة  �ملدفع مدير  جا�شم 
مدير  �ل�شيباين  وخليفة  بال�شارقة  و�ل�شياحي 
ع���ام - وق��اي�����ة و�ل��ع��ق��ي��د ج��ه��اد ع��ب��د�هلل �شاحوه 
�جلنائية  و�مل���ب���اح���ث  �ل��ت��ح��ري��ات  �إد�رة  م���دي���ر 
رئي�س  �ل�شويدي  �أحمد  �ملقدم  �ل�شارقة  ب�شرطة 
ق�شم �خلدمات �مل�شاندة بالقيادة �لعامة ل�شرطة 
مدير  ف��الح  بن  عمر�ن  �أحمد  و�مل��ق��دم  �ل�شارقة 

مركز �شرطة �شري بو نعري.
�أهمية  �لقا�شمي  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  و�أك��د 

مهرجان �شري بونعري �لذي يعد من �لفعاليات 
�لهامة �لتي حتر�س �إمارة �ل�شارقة على تنظيمها 
و�لتوجيهات  �ل���د�ئ���م  �حل���ر����س  م���ن  �ن��ط��الق��ا 
�ل�شامية ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم 
�ل�شارقة باحلفاظ على �ملوروث �لبيئي و�لرت�ثي 
�الأجيال  خمتلف  وتعريف  ل��الإم��ارة  و�لتاريخي 
بني  �لتو��شل  على  و�حل��ف��اظ  �لبيئي  ب��ال��رت�ث 
و�لبحر.  بال�شيد  وعالقتها  �ملتالحقة  �الأجيال 
�أبناء  تربط  �لتي  �جل��ذري��ة  �لعالقة  �إىل  و�أ���ش��ار 
مهرجان  يرتجم  �ل��ذي  بالبحر  �ل�شارقة  �إم��ارة 
�لعالقة  تلك  و�أه��د�ف��ه  بفعالياته  بونعري  �شري 
و�لرزق  و�ملغامرة  �لتحدي  تعني  �لتي  �الأ�شيلة 
�شلطان  �ل�شيخ  �إطلع  وق��د  �ملعاين.  من  وغريها 
بن �أحمد �لقا�شمي على �لقرية �لبيئية �لرت�ثية 
�لتي �أقيمت بجانب �حلدث �لرئي�شي و ��شتملت 

على معر�س بيئي و�آخر للرت�ث �لبحري.
و��شتمع �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي ل�شرح مف�شل 
�ل��دو�ئ��ر �حلكومية يف  �ل��ق��ري��ة م��ن ممثلي  ع��ن 
�ل�شارقة �مل�شاركة يف �ملهرجان وح�شر �مل�شابقات 
بالبحر  �ملرتبطة  �لرت�ثية  �لبيئية  و�لفعاليات 
و�لبحث  و�لغو�س  �حلبل  �شد  م�شابقات  ومنها 

عن �لد�نة.
من جانبها �أكدت هنا �شيف �ل�شويدي �أن تنظيم 
م��ه��رج��ان ���ش��ري ب��ون��ع��ري ه���ذ� �ل��ع��ام ج���اء �شمن 
بيئات  على  للحفاظ  �لبيئة  هيئة  ��شرت�تيجية 
�مل��ن��اط��ق �ل��ب��ح��ري��ة و�ل�����ش��اح��ل��ي��ة و���ش��ون �مل����و�رد 
�لطبيعية. وقالت �إن تنظيم �ملهرجان جاء الإبر�ز 
�الأهمية �لبيئية و�ل�شياحية و�حل�شارية ملحمية 
�ل��وح��ي��د يف  �مل��وق��ع  كونها  بونعري  ج��زي��رة �شري 
دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة �لذي مت �عتماده 
من  ما  وهو  �لتمهيدية  �ليون�شكو  قائمة  �شمن 
�لعاملية..  �لبيئية  �ل�����ش��ي��اح��ة  ����ش��ت��ق��ط��اب  ���ش��اأن��ه 
م�����ش��رية �إىل م���ا ت��خ��ت��زن��ه �م�����ارة �ل�����ش��ارق��ة من 
مقومات �شياحية وبيئية هامة و�أن توجه �لهيئة 
حاليا هو تن�شيط �ل�شياحة �لبيئية يف �ملحميات 
�ل�شارقة  �م���ارة  مم��ي��ز�ت  �ىل  ��شافة  �لطبيعية 
�جلغر�فية �لفريدة كونها ت�شرف على �شاحلني 
�لنادرة  �ملخلوقات  من  �لعديد  على  وال�شتمالها 

ولتنوعها �حليوي.
وتقديرها  �شكرها  ع��ن  �لهيئة  رئي�شة  و�أع��رب��ت 
�حلدث  تنظيم  يف  و�مل�شاهمة  �ملتعاونة  للجهات 
موؤكدة �أن ت�شافر �جلهود بني �جلميع كان �أحد 

�أ�شباب جناح �ملهرجان. 

ويل عهد اأم القيوين ي�سهد حفل تخريج الدفعة الأوىل من برنامج البيارق 

•• دبي-وام:

مع  تفاهم  م��ذك��رة  �الإل��ك��رتوين  �لوثائق  وق��ع مركز 
�شركة �لتكنولوجيا �ملتقدمة بل �آي دي لت�شغيل حلول 
�الت�شاالت  خ��دم��ات  لن�شر  �ملوثوقة  �خل��دم��ات  �إد�رة 
ل��الأج��ه��زة �جل��و�ل��ة و�ل��ت��ي تعد �الأوىل  �مل��دى  قريبة 
�لعربية  و�الإم�����ار�ت  �الأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  م��ن نوعها يف 
�ملتحدة ومتا�شيا مع خطط �حلكومة �الإلكرتونية يف 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�جلاري  �ل��ع��ام  خ��الل  تطلق  �لتي  �خل��دم��ة  و�شتمكن 
�ملحمول  �لهاتف  عرب  �لدفع  خدمات  من  �مل�شتخدم 

بدال من طرق �لدفع �لتقليدية.
ملركز  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �حل��م��ادي  ع��ب��د�هلل  وذك���ر 
�أن هذه �خلدمة تعترب متفردة  �لوثائق �الإلكرتوين 
�إل��ك��رتون��ي��ة خم�ش�شة  ت��ع��د مب��ث��اب��ة حمفظة  الأن��ه��ا 
ل���الأغ���ر�����س �ل��ت��ج��اري��ة وي��ت��م ذل���ك ع���رب ح���ل مدير 
�خلدمات �ملوثوقة �لذي يعمل على حتويل �لهو�تف 
تطبيق  ع���رب  �إل���ك���رتون���ي���ة  حم���اف���ظ  �إىل  �جل����و�ل����ة 
تكنولوجيا �لتو��شل قريب �ملدى �لتي تتيح لالأجهزة 
للبطاقات  �حل�������ش���اب  م��ع��ل��وم��ات  �إر�����ش����ال  �جل����و�ل����ة 
�لال�شلكية �لذكية كونتاكتل�س لكي ي�شتطيع �لعميل 
دفع فو�تريه و�متام عملية �ل�شر�ء عند نقاط �لبيع.

كما تاأتي �أهمية هذ� �لتطبيق من توفريه للوقت �إذ 
�أن �لعمليات �لتي تتم من خالل ��شتخد�م �لبطاقات 
�لال�شلكية �لذكية تتم ب�شكل كامل يف جزء ب�شيط من 
�أو  �لبطاقات  ت�شتغرقه  �لذي  بالوقت  �لوقت مقارنة 

�لدفع نقد� عند �شد�د قيمة �مل�شرتيات.
م���ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح ع��ب��ي��د �ل��ق��ط��ام��ي ن���ائ���ب �ملدير 
تطوير  �أن  �الإل��ك��رتوين  �لوثائق  مركز  يف  �لتنفيذي 
�لكرتونية  حم��ف��ظ��ة  �ىل  �مل��ح��م��ول  �ل��ه��ات��ف  ج��ه��از 
يعترب �أمر� حموريا يف تفعيل �لتجارة عرب �الأجهزة 
عجلة  م�شي  م��ع  �ل��ت��ط��ور  ذل��ك  وي��ت��و�ك��ب  �ملحمولة 

�لنمو قدما يف �لدولة.

•• اأبوظبي-وام:

تفتتح جامعة ز�يد مبقرها م�شاء �ليوم �الإثنني �ملعر�س 
�لفنون  كلية  تنظمه  �ل���ذي  م�شعة  م��ن��ار�ت  �لت�شكيلي 
�شبتمرب  نهاية  حتى  باجلامعة  �الإب��د�ع��ي��ة  و�ل�شناعات 
فيني�شيا  بينايل  يف  �الم���ار�ت  مثل  �أن  بعد  وذل��ك  �ملقبل 
زو�ر  و����ش��ادة  ب��اع��ج��اب  وح��ظ��ي  2011م  ع��ام  باإيطاليا 

كثريين من خمتلف �جلن�شيات.
تكوينها  يف  ت��دخ��ل  تركيبية  جم�شمات  �مل��ع��ر���س  ي�شم 
�لت�شوير  لوحات  جانب  �ىل  و�ل�شوت  �لفيديو  تقنيات 
�ملختلطة  �لفنية  و�لو�شائط  و�ل��ف��وت��وغ��ر�يف  �لت�شكيلي 

�لكلية  فنانة من طالبات وخريجات   71 �أجنزتها  �لتي 
وبع�س �أع�شاء هيئتها �لتدري�شية.

�لدويل  للملتقى  كبري�  فنيا  حت�شري�  �ملعر�س  ويعترب 
ل��ل��ف��ن��ون �الإل��ك��رتون��ي��ة �ل���ذي تنظمه �ل��ك��ل��ي��ة يف دب���ي يف 
�ل�شرق  يف  �الوىل  ل��ل��م��رة  وذل�����ك  2014م  ن��وف��م��رب 

�الأو�شط.
ومتثل �الأعمال �لتي ي�شمها �ملعر�س رحالت ��شتك�شاف يف 
ف�شول �لتطور �لثقايف و�لعمر�ين �لذي �شهدته �الإمار�ت 
يف �شياق م�شهد بيئي يت�شم بالطو�عية و�ل�شهولة جتاورت 
فيه �شور �شفن �ل�شحر�ء و �لبحر و�أهازيج �ل�شفر �لتي 

ترتدد �أ�شد�وؤها يف �لربية. 

مذكرة تفاهم بني مركز الوثائق الإلكرتوين و�سركة بل اآي دي للتكنولوجيا جامعة زايد تنظم معر�سا ت�سكيليا مبقرها 

الإمارات ت�سارك يف الإحتفال بالذكرى الـ 50 لتاأ�سي�س الحتاد الإفريقي

اختتام عرو�س م�سرحية الأطفال اأنا وحدي على 
دبي ت�ست�سيف ندوة علمية حول الدارة الغذائية لأعرا�س اجلهاز اله�سمي ال�سائعة عند الأطفالم�سرح اأبوظبي يف كا�سر الأمواج

لبنى القا�سمي تبحث ق�سايا الالجئني مع م�سئولني اأمريكيني 

مهرجان �سري بونعري البيئي الرتاثي يختتم فعالياته بح�سور جماهريي بارز

طبية ال�سارقة ت�سارك يف ملتقى اأ�سرتي بدبي
•• ال�صارقة-وام:

�ل��ت��غ��ذي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م �لطبي  ق�����ش��م  ����ش���ارك 
مبنطقة �ل�شارقة �لطبية يف فعاليات �مللتقى 
�الأ�شري �لذي �أقامته بلدية دبى وحماكم دبى 
مب�شاركة �أكرث من 200 طفل و�أمهاتهم من 

�ملوظفات. و�أو�شحت مي�شون �ل�شاعر رئي�شة 
منطقة  يف  �لطبي  و�لتعليم  �لتغذية  ق�شم 
�ل�شارقة �لطبية .. �ن �مل�شاركة متثلت بتوزيع 
و�شرح حمتوى كتيب مرمي وح�شون للغذ�ء 
مع  �لتثقيفي  �لتوعوي  �ملعر�س  يف  �ل�شحي 
فكرته  ح��ول  لالأطفال  مب�شط  �شرح  تقدمي 

�إىل جانب توزيع قرطا�شية وكتيب حت�شري 
فطور �شحي لهم وبع�س �لهد�يا �لتذكارية 

لالأمهات.
خالل  �لتغذية  �خ�شائيات  �ح��دى  وعر�شت 
فعاليات �مللتقى �شلم �لهرم �لغذ�ئي وكيفية 
وزن �ملو�د �لغذ�ئية وح�شاب �ل�شعر�ت �لغذ�ئية 

مبيز�ن خا�س وفى متناول �جلميع . و�أجرى 
�حل��دث فحو�شات  تو�جده يف  �لق�شم خالل 
�ل�شكر وح�شاب كتلة �جل�شم و�لفح�س �ملبكر 
�لهيئات  من  جمموعة  بها  �شارك  لل�شكرى 
�ل�شيخ  وموؤ�ش�شة  �مل��دين  و�ل��دف��اع  لالإ�شعاف 

حممد بن ر��شد بفعاليات ملحاربة �ل�شمنة.
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��شتعد�د�  �ف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  �م�����س  �ل��ن��اخ��ب��ني  ت�شجيل  ع��م��ل��ي��ة  ب�����د�أت 
ح�شا�شة  خطوة  يف  وذل��ك  �ملقبل،  �ل��ع��ام  �شتجري  �لتي  لالنتخابات 
والية  تنتهي  عندما  �ل�شلطة  زم���ام  �شرعية  حكومة  ت��ويل  ب��اجت��اه 
�لرئي�س �حلايل حميد كرز�ي. ويتوقع ت�شجيل �ربعة ماليني ناخب 
�ن  رغ��م   2014 ني�شان-�بريل  يف  �شتجري  �لتي  �النتخابات  قبل 
تهديد�ت  ب�شبب  �لتاريخ  ذلك  تاجيل  يخ�شون  �الفغان  من  �لعديد 
حركة طالبان ب�شن هجمات وتعترب �نتخابات �لرئا�شة �لتي ال ميكن 
�ختبار� مهما  �ل�شلطة لفرتتني،  لتوليه  بها نظر�  �مل�شاركة  لكرز�ي 
�لبالد  يف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  قادته  �ل��ذي  �لع�شكري  �لتدخل  لنجاح 
وق��ال ف�شل �حمد   .2001 �و�خ��ر  منذ �الطاحة بنظام طالبان يف 
ماناوي رئي�س جلنة �النتخابات �مل�شتقبلة يف �حد مر�كز �لت�شجيل يف 
كابول �ليوم نحن �شعد�ء الطالق عملية ت�شجيل �لناخبني . و��شاف 
للجدول  طبقا  بخطوة  خطوة  �النتخابية  �لعمليات  جميع  �شنطبق 
41 مركز� يف جميع �لواليات �ل34 ملن  �لزمني وبد�أ �لت�شجيل يف 
�و  �ل�شابق  يف  ��شمائهم  ي�شجلو�  ومل  عاما   18 عن  �عمارهم  تزيد 

فقدو� بطاقات �لت�شويت ويوجد حاليا 16 مليون ناخبا م�شجال.
 

يف  منق�شمون  �لربيطانيني  �أن  �م�س  للر�أي  جديد  ��شتطالع  �ظهر 
�أ�شول  من  م�شلمني  رجلني  قيام  �عقاب  يف  �مل�شلمني،  حيال  �مل�شاعر 
ب�شاطور  ر�أ���ش��ه  وقطع  لندن  �شرق  جنوب  يف  جندي  بقتل  نيجريية 
يوغاف  موؤ�ش�شة  �جرته  �ل��ذي  �ال�شتطالع،  ووج��د  �ملا�شي.  �الأ�شبوع 
�ل�شن  �لتحامل بني �لربيطانيني من كبار  �أن   ، �أوبزيرفر  ل�شحيفة 
بني  حيالهم  �يجابية  �أك��رث  �شعور�ً  هناك  و�أن  ت��ز�ي��د،  �مل�شلمني  �شد 
�أو�شاط �ل�شباب وقال �إن �لربيطانيني �لذين يعتقدون باأن �ل�شد�مات 
�رتفع من  كبري  �إىل حد  منه  �أ�شبح ال مفر  �لعرقية  مع �جلماعات 
%33 يف �لعام �ملا�شي �إىل %40 بعد مقتل �جلندي، و�تفق 59% 
منهم مع �الق��رت�ح �لذي رجح �حتمال وقوع ��شتباكات خطرية بني 
�مل�شلمني �لربيطانيني و�لربيطانيني �لبي�س. و�أ�شاف �ال�شتطالع �أن 
ميل �لربيطانيني العتماد �شل�شلة من �لبيانات �الأكرث �يجابية حيال 
باأنهم متو�فقون مع طريقة حياتهم ومو�طنون �شاحلون  �مل�شلمني 
و�لقيم �لربيطانية،  ويقدمون م�شاهمات مهمة للمجتمع وللثقافة 
�ل�شباب.  �أو���ش��اط  بني  وخا�شة  �أك��رث  مرجحاً  �أو  حمتماًل  �الآن  �شار 
باأنهم  �مل�شلمني  �إىل  ينظرون  �لذين  �مل�شاركني  ن�شبة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
نقاط   10 �رتفع مبعدل  �لربيطانية  �حلياة  متو�فقون مع طريقة 
ت��رى �جلماعات  %، يف حني   33 �إىل  �ملا�شي  �لعام  %23 يف  وم��ن 
دليل  �ملا�شي  �الأ�شبوع  لندن  �جلندي يف  قتل  باأن  �ملتطرفة  �ليمينية 

على �أن �ال�شالم ي�شكل تهديد�ً جوهرياً لربيطانيا �حلديثة.

لوكالة  �ل�شبت  �لكامريون  �شمال  يف  كولوفاتا  يف  قبلي  م�شوؤول  �علن 
فر�ن�س بر�س �ن هذه �ملنطقة �حلدودية مع نيجرييا �شهدت تدفق �عد�د 
كبرية من �لالجئني من نيجرييا منذ بد�أ �جلي�س يف هذ� �لبلد هجومه 
على متمردي حركة بوكو حر�م �ملت�شددة . وقال �شلطان �قليم كولوفاتا 
�شيني بكار �المني لفر�ن�س بر�س �ن �لهجوم �لع�شكري �لذي ي�شنه �جلي�س 
يف �شمال نيجرييا منذ نحو ع�شرة �يام �دى �ىل تدفق �عد�د كبرية من 
�لنا�س �ىل بع�س قرى �القليم و��شاف �ن غالبية هوؤالء هم كامريونيون 
�ملثال  �شبيل  �نه على  و�و�شح  �شنو�ت عديدة يف نيجرييا.  يقيمون منذ 
فقد و�شلت يف �ال�شبوع �ملا�شي �ىل بلدة غان�شي �شاحنة على متنها مئة 
�شخ�س. وعندما جرى �لتحقق من �ور�قهم �لثبوتية تبني �ن 80 منهم 
على �القل هم كامريونيون و�لبقية نيجرييون. و��شاف �نه من �ل�شعب 
�الخرية،  �الي��ام  يف  نيجرييا  من  ف��رو�  �لذين  �ال�شخا�س  ع��دد  حتديد 
عائالتهم.  �ىل  ف��ور�  �لذهاب  يف�شلون  �لعائدين  بع�س  �ن  �ىل  م�شري� 
�ل�شديد من  �ينتريز قلقها  �يلني  وبح�شب م�شوؤولة �ل�شحة يف �القليم 
�طفالهم حلملة  �خ�شاع  يرف�شون  �لالجئني  و�ن  �شيما  ال  �لنزوح  هذ� 
�لتلقيح �شد �شلل �الطفال �لتي بد�أت �جلمعة يف �القليم، موؤكدة �نه يف 
والية بورنو �لنيجريية �ملجاورة مت ت�شجيل ثماين ��شابات بهذ� �لوباء، 

و�ن حمالت �لتلقيح يف نيجرييا لي�شت على �مل�شتوى �ملطلوب.

عوا�صم

كابول

كولوفاتا

لندن

الأردن يرغب بن�سر 
باتريوت حلماية اأجوائه 

•• عمان-ا	ف	ب:

قال �لناطق �لر�شمي با�شم �حلكومة �الردنية حممد �ملومني �م�س �ن بالده 
370 كيلومرت� مع �شوريا، ترغب  �لتي ت�شرتك بحدود يزيد طولها عن 

بن�شر بطاريات �شو�ريخ باتريوت حلماية �جو�ئها.
وقال �ملومني وهو وزير �لدولة ل�شوؤون �العالم يف موؤمتر �شحايف رد� على 
�شوؤ�ل ما �ذ� كانت �ململكة طلبت ن�شر بطاريات �شو�ريخ باتريوت �ننا نرغب 
زيادة  بهدف  باحلقيقة  وه��ذ�  �لدفاعية  �ملنظومة  ه��ذه  لدينا  يكون  �ن  يف 

وتر�شيخ قدر�تنا �لدفاعية حلماية �جو�ئنا .
و�و�شح �ن هذ� ما تعمل وتعكف عليه قو�تنا �مل�شلحة �لبا�شلة ب�شكل م�شتمر 
�ل�شديقة  �ل���دول  م��ع  �حل��دي��ث  ب��الده يف مرحلة  �ن  �ىل  ، م�شري�  وحثيث 
حول هذ� �ملو�شوع. وقال رئي�س �لوزر�ء �الردين عبد �هلل �لن�شور يف مقابلة 
ونطلب وجود  نرغب  �ملا�شي نحن  �الربعاء  �لقطرية  �ل�شرق  مع �شحيفة 
�ملو�شوع(  هذ�  )ح��ول  �لتحدث  د�ئمو  ونحن  باتريوت،  �شو�ريخ  بطاريات 

علنا و�شر� وجهر� الننا بحاجة �ىل حماية �جو�ئنا .
وي�شت�شيف �الردن �كرث من 500 �لف الجئ �شوري منذ بد�ية �لنز�ع يف 
�المم  �لالجئني يف  ل�شوؤون  �لعليا  �ملفو�شية  وتتوقع   ،2011 �ذ�ر-مار�س 

�ملتحدة �ن يرتفع عددهم �ىل مليون ومئتي �لف مع نهاية �لعام 2013.
يف  تركيا  طلبت  �ر��شيها،  �ىل  �ل�شوري  �ل��ن��ز�ع  �م��ت��د�د  من  �مل��خ��اوف  و�ز�ء 
ت�شرين �لثاين-نوفمرب �ملا�شي من �حللف �الطل�شي ن�شر �شو�ريخ باتريوت 
�ر�س-جو قرب حدودها مع �شوريا، ما �ثار غ�شب نظام �لرئي�س �ل�شوري 

ب�شار �ال�شد ودفع بحليفتيه رو�شيا و�ير�ن �ىل حتذير تركيا.

اإح�ضان اأوغلى: البعد الثقايف للمنظمة يوؤكد دورها يف تقدمي �ضورة �ضحيحة لالإ�ضالم

التعاون الإ�سالمي والأمم املتحدة تعقدان ور�سة عمل م�سرتكة ملكافحة الإرهاب

�سليمان يتهم اإرهابيني باإطالق ال�ساروخني على �ساحية بريوت 
•• بريوت-يو	بي	اأي:

مي�شال  �ل��ل��ب��ن��اين  �ل��رئ��ي�����س  �أد�ن 
������ش�����ل�����ي�����م�����ان ع�����م�����ل�����ي�����ة �ط���������الق 
بريوت  �شاحية  على  �ل�شاروخني 
�جلنوبية �شباح �م�س وو�شف من 
قامو� بهذ� �لعمل ب �الرهابيني .

ب��ي��ان رئ��ا���ش��ي ع��ن �شليمان  ون��ق��ل 
قوله �ن من قامو� بهذ� �لعمل هم 
من �الإرهابيني �ملخربني �لذين ال 
يريدون �ل�شلم و�ال�شتقر�ر للبنان 

و�للبنانيني .
�ن  �ىل  �مل��و�ط��ن��ني  �شليمان  ودع���ا 
ي��ك��ون��و� ع��ل��ى �ق�����ش��ى درج�����ة من 
�ليقظة و�لوعي و�مل�شاعدة �ملدنية 
حيال �ي م�شتبه �و حترك م�شبوه 
لقطع  وذل�������ك  ع����ن����ه،  و�الب����������الغ 
�لفتنة  الإث�����ارة  �ي حم��اول��ة  د�ب���ر 
و�ل���ت���وت���ري �الأم���ن���ي ح��ف��اظ��ا على 

�المن �لوطني و�ل�شلم �الأهلي .
�أ�شخا�س  خ��م�����ش��ة  �ن  �ىل  ي�����ش��ار 
�شقوط  ج�����ر�ء  ب���ج���روح  �أ���ش��ي��ب��و� 
ومعر�س  م��ن��زل  على  ���ش��اروخ��ني 
ل���ل�������ش���ي���ار�ت يف ���ش��اح��ي��ة ب����ريوت 

�جلنوبية �أحد معاقل حزب �هلل .
�أج����رى �لرئي�س  م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة 
�حلريري  �شعد  للحكومة  �ل�شابق 

لبنان يف �فخاخ �حلروب .
تخيفها  ه��ن��ا ال  �ل��ن��ا���س  و�أ����ش���اف 
م��ث��ل ه����ذه �ل�������ش���و�ري���خ وه����ي مع 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى خ���ط �مل���ق���اوم���ة .. 
وال نخ�شى من �لفتنة ولن ن�شمح 
�المريكي  �لفتنة  بتمرير م�شروع 
حكومة  رئي�س  وك��ان  �ال�شر�ئيلي 
ميقاتي  جنيب  �العمال  ت�شريف 
�ل�شاروخني  �طلقو�  �لذين  �تهم 
بانهم  يريدون ��شتدر�ج رد�ت فعل 

معينة و�إحد�ث بلبلة �أمنية .
يف غ�������ش���ون ذل������ك ق����ال����ت ق���ي���ادة 
�شاروخان  �شقط  بيان  يف  �جلي�س 
����ش���ي���ار�ت  �ح���ده���م���ا يف م���ع���ر����س 
خمايل،  م��ار  كني�شة  م��ن  بالقرب 
و�الأخ����ر يف ح��ي م����ارون م�����ش��ك، ) 
يف �شاحية بريوت �جلنوبية (�ديا 
�ىل ��شابة �ربعة ��شخا�س بجروح 
خمتلفة وح�شول ��شر�ر مادية يف 

�ملمتلكات .
عملية  �ن  �ىل  �أن����ب����اء  و�أ������ش�����ارت 
�الطالق متت من منطقة حرجية 

جبلية جنوب �شرق بريوت .
وو�شف وزير �لد�خلية يف حكومة 
�شربل  م���رو�ن  �الع��م��ال  ت�شريف 
عملية �طالق �ل�شاروخني بالعمل 

�لتخريبي .

�لفتنة يف لبنان �لتي و�شفها بانها 
م�شروع �أمريكي – �إ�شر�ئيلي .

وق���ال �ل��ن��ائ��ب ع��ل��ي ع��م��ار يف �ول 
ل���ق���ي���ادي يف �حل�����زب على  ت��ع��ل��ي��ق 
����ش���ق���وط �ل���������ش����اروخ����ني ،خ�����الل 
تفقده �ملكان هناك م�شروع خطري 
��شقاط  يريد  ��شر�ئيلي  �مريكي 

�لنو�ب  جمل�س  ب��رئ��ي�����س  �ت�����ش��اال 
ن��ب��ي��ه ب���ري �ب��ل��غ��ه ف��ي��ه  �إد�ن���ت���ه ملا 
�جلنوبية  �ل�����ش��اح��ي��ة  يف  ج�����رى 
وط����ال����ب ب��ت��ج��ن��ي��ب �ل����ب����الد �أي����ة 

خماطر مماثلة .
�ل����ذي ينتقد  وو���ش��ف �حل���ري���ري 
�طالق  �هلل  ح��زب  �شيا�شات  ب�شدة 

�رهابي  ع��م��ل  ب��ان��ه  �ل�����ش��اروخ��ني 
و�إج����ر�م����ي م����د�ن ك��ائ��ن��ا م���ن قام 
ب���ه وخ���ط���ط ل���ه خ�����ش��و���ش��ا و�ن���ه 
بال�شكان  �آه��ل��ة  منطقة  ��شتهدف 

�الآمنني .
وك��ان نائب من ح��زب �هلل ق��ال �ن 
م�شروع  بتمرير  ي�شمح  لن  حزبه 

•• عمان-وكاالت:

ن��ف��ى رئ��ي�����س د�ئ����رة �مل��ف��او���ش��ات يف 
�لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة 
مبادرة  �أي  وج��ود  عريقات  �شائب 
ج��دي��دة الإط����الق �مل��ف��او���ش��ات بني 
و�الإ�شر�ئيليني،  �لفل�شطينيني 
وذلك بينما تر�أ�س وزير �خلارجية 
�جتماعا  ك���ريي  ج���ون  �الأم���ريك���ي 
هام�س  على  �إ�شر�ئيليا  فل�شطينيا 
م���ن���ت���دى د�ف�����و������س �الق���ت�������ش���ادي 

�ل�شونة  يف  ي��ع��ق��د  �ل�����ذي  �ل���ع���امل���ي 
وقال  �مل��ي��ت.  �لبحر  ���ش��و�ط��ئ  على 
ال  باملنتدى  لل�شحفيني  عريقات 
��شاألو�  ج��دي��دة،  م��ب��ادرة  �أي  توجد 
عنها رجال �الأعمال ، يف �إ�شارة �إىل 
�أن��ب��اء حت��دث��ت ع��ن م��ب��ادرة �أعدها 
و�شدد  �جلانبني  �أعمال من  رج��ال 
�مل���ط���ل���وب من  �أن  ع��ل��ى  ع���ري���ق���ات 
رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي بنيامني 
نتنياهو �أن يقبل بدولة فل�شطينية 
ع��ل��ى ح����دود ع���ام ١967، ق��ائ��ال ال 

�أحد يخ�شر من ف�شل �ل�شيد كريي 
كالطرف �لفل�شطيني، �ملفتاح عند 

�ل�شيد نتنياهو .
�ل�شيا�شيني  ع�����ري�����ق�����ات  ودع���������ا 
و�شفه  للتوقف عما  �الإ�شر�ئيليني 
على  رد�  وق��ال   ، �ل�شيا�شي  �لعمى 
بعد  �إ�شر�ئيليني  �شحفيني  �أ�شئلة 
ع�����ش��ري��ن ���ش��ن��ة م��ن �مل��ف��او���ش��ات ال 
يوجد رئي�س وزر�ء �إ�شر�ئيلي قادر 
على �أن يتلفظ بكلمة حدود ١967، 

توقفو� عن �لعمى �ل�شيا�شي .

م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى، ت��ر�أ���س كريي 
�جتماعا ي�شم �جلانب �لفل�شطيني 
�ملوؤمتر�ت  ق�شر  يف  و�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
منهجية  لبحث  �مل��ي��ت،  �ل��ب��ح��ر  يف 

جديدة الإحالل �ل�شالم.
وقال رئي�س �لديو�ن �مللكي �الأردين 
ت�شريحات  يف  �ل���ط���ر�ون���ة  ف���اي���ز 
�شحيفة �إن �شاحات منتدى د�فو�س 
�القت�شادي �لعاملي يف �ل�شونة على 
�شت�شهد  �مل���ي���ت،  �ل��ب��ح��ر  ���ش��و�ط��ئ 
�إ�شر�ئيلية  فل�شطينية  �ت�����ش��االت 
�الأزمة  حل  يف  �شت�شاهم  �إيجابية، 
بني �جلانبني. و�أ�شار �إىل �أن �الأردن 
�ملفاو�شات،  ل��ه��ذه  ب��ت��ف��اوؤل  ينظر 
�إي��ج��اد حل  �أن���ه ال ب��د م��ن  معترب� 
لق�شايا  للتفرغ  �لنز�ع  هذ�  لوقف 
�الأثناء،  �الأخ��رى. يف هذه  �ملنطقة 
�شمعون  �الإ�شر�ئيلي  �لرئي�س  دع��ا 
�شماها  م���ا  ت��ف��وي��ت  ل���ع���دم  ب���ريي���ز 
ف��ر���ش��ة �ل�����ش��الم �ل���ت���ي ت��ت��م��ث��ل يف 
لل�شحفيني  وق��ال  �لدولتني.  حل 
ع���ل���ى ه���ام�������س ف���ع���ال���ي���ات �أع����م����ال 
�ملنتدى �القت�شادي �لعاملي لل�شرق 
 ،2013 �أفريقيا  �الأو�شط و�شمال 
�أم�س  �الأردن  �أعماله يف  ب��د�أ  �ل��ذي 
ه��ذ� وق��ت �ل�شالم . و�أ���ش��اف نحن 
�أن ال نفوت  �ل�شالم، ويجب  ندعم 
�شيكون  �ل���ب���دي���ل  الأن  �ل���ف���ر����ش���ة 
�شرورة  ع��ل��ى  و����ش���دد   . �الإح���ب���اط 
 ، و�مل��خ��اوف  �ل�شكوك  على  �لتغلب 

قائال �إن و�قع �ل�شالم ممكن طاملا 
قال  كما   ، �لفل�شطينيون مهتمون 
و�حلل  �حل��ل،  على  متفقون  نحن 
�لرئي�س  . وك��ان  هو حل �لدولتني 
قد  ع��ب��ا���س  حم��م��ود  �لفل�شطيني 
ممكنة  ماز�لت  �لفر�شة  �أن  �عترب 
�لفل�شطينيني  بني  �ل�شالم  ل�شنع 
جهود  �أن  ور�أى  و�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني، 
�لنفو�س  يف  �الأم�����ل  ت��ب��ع��ث  ك����ريي 
�فتتاح  يف  كلمة  يف  عبا�س  وط��ال��ب 
�إ�شر�ئيل  د�ف��و���س  منتدى  جل�شات 
ب��اإن��ه��اء �ح��ت��الل��ه��ا و�إط����الق �شر�ح 
�الأ�شرى ووقف �ال�شتيطان وتفكيك 
ما  فهذ�  �لعن�شري،  �لف�شل  جد�ر 
ي�شنع �ل�شالم وي�شمن �الأمن لكم 
�لفل�شطيني  �لرئي�س  و�أ�شاد   . ولنا 
�الأمريكي  �خلارجية  وزير  بجهود 
�ل�شالم،  ��شتئناف عملية  �أجل  من 
باأنها تبعث  وو���ش��ف ه��ذه �جل��ه��ود 
�أن  وت����اب����ع  �ل���ن���ف���و����س.  �الأم�������ل يف 
باأ�شرها،  و�ملنطقة  �لفل�شطينيني 
تثمر  �أن  ي��ن��ت��ظ��رون  و�ل���ع���امل  ب���ل 
هذه �مل�شاعي �ملدعومة من �أطر�ف 
حل  �إىل  �لو�شول  ودولية  �إقليمية 
لالأر��شي  �إ�شر�ئيل  �حتالل  ينهي 
 ،1967 ع�������ام  �ح���ت���ل���ت���ه���ا  �ل����ت����ي 
وي�شمن لل�شعب �لفل�شطيني حقه 
�مل�����ش��روع يف دول���ت���ه �مل�����ش��ت��ق��ل��ة ذ�ت 
وعا�شمتها  �أر���ش��ه،  على  �ل�����ش��ي��ادة 

�لقد�س �ل�شريف.

الكويت تدعو مواطنيها طالبان تهدد جمددًا بقتل م�سرف 
اإىل عدم ال�سفر اإىل لبنان 

•• الكويت-يو	بي	اأي:

دعت وز�رة �خلارجية �لكويتية �م�س �ملو�طنني �لكويتيني �إىل عدم 
�لتوجه �إىل لبنان، و�ملوجودين فيه �إىل �ملغادرة بال�شرعة �ملمكنة.

وز�رة  يف  م�شوؤول  م�شدر  عن  كونا  �لكويتية  �الأنباء  وكالة  ونقلت 
�خلارجية �أنه يف �شوء �الو�شاع غري �مل�شتقرة يف لبنان و�لتد�عيات 
�ملحتملة لهذه �الو�شاع تهيب �ل��وز�رة  باملو�طنني توخي �حليطة 

و�حلذر وعدم �ل�شفر �ىل لبنان يف �لظروف �لر�هنة .
�أهابت �لوز�رة باملو�طنني �ملتو�جدين على �الر��شي �للبنانية  كما 

مبغادرتها بال�شرعة �ملمكنة .

حركة طالبان �لباك�شتانية بقتل م�شرف ب�شبب حتالفه مع 
�لواليات �ملتحدة يف �حلرب على �الرهاب وحماوالته قمع 

�ملتمردين عندما كان يف �ل�شلطة.
�الحد  �ح�شان  �هلل  �ح�شان  طالبان  با�شم  �ملتحدث  ووج��ه 
ت��ه��دي��د� ج��دي��د� ع��رب ر���ش��ال��ة م�����ش��ورة ن�شرت على موقع 
�حلركة عمر ميديا قال فيها قريبا �شنعاقب هاذ� �ل�شيطان 

باملوت على �فعاله �ل�شريرة .
�ن  بالقتل بعد  وت�شدر م�شرف قائمة طالبان للمهددين 
�مر �جلي�س يف 2007 باقتحام �مل�شجد �الحمر يف ��شالم 
�باد حيث كان يختبىء عدد من �ملت�شددين. و�دت �لعملية 
�ىل مقتل �كرث من 100 �شخ�س وفتحت �بو�ب �لهجمات 

باك�شتان. وقال �ح�شان من بلو�ش�شتان �ىل  �ال�شالمية يف 
لقد قتل  و�لنار،  �لدم  �غرق م�شرف بالده يف  وزير�شتان، 

مئات �لطالب �البرياء يف �مل�شجد �الحمر .
ورف�شت حمكمة باك�شتانية �الربعاء �الف��ر�ج عن م�شرف 

بكفالة بتهمة �عتقال ق�شاة.
وج����اء �حل��ك��م ب��ع��د ي��وم��ني م���ن م��ن��ح��ه ك��ف��ال��ة يف ق�شية 
يف  تفجري  يف  بوتو  بنازير  �ل�شابقة  �ل���وزر�ء  رئي�شة  مقتل 
2007. وجنا م�شرف من ثالث حماوالت �غتيال عندما 
هدفا  ويعد   ،2008 حتى   1999 م��ن  �ل�شلطة  يف  ك��ان 
للمتطرفني ب�شبب حتالفه يف �حلرب �شد �الرهاب وقمعه 

�ملتمردين.

•• بي�صاور-ا	ف	ب:

جديد�  تهديد�  �م�س  �لباك�شتانية  طالبان  حركة  وجهت 
الغتيال �لرئي�س �لباك�شتاين �ل�شابق برويز م�شرف �لذي 
�ملرفوعة  �لقانونية  �لق�شايا  من  جمموعة  حاليا  يو�جه 
�جل��ربي��ة يف  ل��الق��ام��ة  �ملتقاعد  �جل���ر�ل  ���ش��ده ويخ�شع 
منذ  �ب��اد  ��شالم  �لعا�شمة  م�شارف  على  �لو�قعة  مزرعته 
�لوزر�ء  رئي�شة  لقتل  �لتامر  بتهم  ني�شان-�بريل   19
�ل�شابقة بنازير بوتو و�قالة عدد من �لق�شاة عندما فر�س 
�الحكام �لعرفية يف 2007، ومقتل �حد زعماء �ملتمردين 
يف 2006. وقبل عودته �ىل باك�شتان يف �ذ�ر-مار�س هددت 

عريقات ينفي التجهيز ملبادرة �ضالم جديدة

كريي يجتمع بالفل�سطينيني والإ�سرائيليني يف البحر امليت

�العتد�ء�ت  تز�يد  ظل  يف  خا�شة 
م�شلمني  �إىل  ع���ادة  تن�شب  �ل��ت��ي 
ي���رف���ع���ون �����ش����ع����ار�ت دي���ن���ي���ة هي 
�أب��ع��د م��ا ي��ك��ون ع��ن قيم �الإ�شالم 

�ل�شمحة . 
بني  �مل�شرتكة  �ل��ور���ش��ة  �أن  ي��ذك��ر 
و�الأمم  �الإ����ش���الم���ي(  )�ل���ت���ع���اون 
�أعلنه  ما  �شياق  يف  تاأتي  �ملتحدة، 
�ملتحدة،  ل�����الأمم  �ل���ع���ام  �الأم������ني 
�لعالقة  باأن  �شابقا،  بان كي مون 
�شر�كة  ب����ات����ت  �مل��ن��ظ��م��ت��ني  ب����ني 
قد  م��ون  كي  وك��ان  �إ�شرت�تيجية، 
بقيادة  �ملنظمة  دور  م��ق��در�  ق��ال، 
�إح�������ش���ان �أوغ����ل����ى، وذل�����ك خالل 
�ملنظمة  �إىل  ل���ه  ���ش��اب��ق��ة  زي������ارة 
�الأمم  �إن   ،2012 ي���ون���ي���و  يف 
�الإ�شالمي(  و)�ل��ت��ع��اون  �مل��ت��ح��دة 
�أن تخلقا  ت�شتطيعان بالعمل معا 
وت�شاحما  �ل�شعوب،  ب��ني  تفاهما 

وتعاونا بني �لدول. 

•• جدة-الفجر:

�الإ�شالمي  �لتعاون  منظمة  تعقد 
�لتنفيذية  �ملديرية  مع  بالتعاون 
�لتابعة  �الإره���اب  مكافحة  للجنة 
ل����الأمم �مل��ت��ح��دة، ور���ش��ة ع��م��ل يف 
�لثالثاء،  غ��د�  ي��وم  بجدة  مقرها 
�إىل  وتهدف   .،2013 مايو   28
بحث قر�ر جمل�س �الأمن �لدويل، 
 ،2005 ل����ع����ام   1624 رق������م 
مكافحة  �إىل  ي����دع����و  و�ل����������ذي 
�لتحري�س على �الإرهاب، وتعزيز 
دعوة  �لثقايف، ف�شال عن  �حل��و�ر 
جهودها  م��و����ش��ل��ة  �إىل  �ل������دول 
ثقافة  تعزيز  �أج���ل  م��ن  �ل��دول��ي��ة 
�حل��و�ر، وتو�شيع فهم �الآخ��ر بني 

�ملجتمعات �ملتمدنة.
وت�����ش��ت��م��ر �ل���ور����ش���ة ث���الث���ة �أي�����ام، 
وي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا م�����ش��وؤول��ون كبار 
ب����االأمم �مل��ت��ح��دة، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 

منظمة  م��ن  �مل�شوؤولني  م��ن  ع��دد 
�ل��ت��ع��اون �الإ����ش���الم���ي، ح��ي��ث من 
�ملرتقب �أن يلقي هوؤالء عدد� من 
مكافحة  بق�شية  �ملتعلقة  �الأور�ق 
�ملختلفة  ب���اأب���ع���اده���ا  �الإره����������اب، 

وخا�شة �لثقافية منها.
وتهدف �لور�شة �إىل ت�شهيل عملية 
�ملنظمات  ب���ني  �خل�����رب�ت  ت���ب���ادل 
مكافحة  جم������ال  يف  �ل����دول����ي����ة 
�لتطبيقات  و�إي����ج����اد  �الإره��������اب، 
�أمام  �لتحديات  ملو�جهة  �الأف�شل 

تنفيذ قر�ر 1624. 
�لور�شة  �إن  �أوغ��ل��ى  �إح�شان  وق��ال 
�لتعاون  منظمة  مو��شلة  ت��وؤك��د 
�مل�شتوى  على  عملها  �الإ���ش��الم��ي، 
�ل������������دويل مل����ك����اف����ح����ة �ل����ت����ط����رف 
و�الإرهاب، و�عية بدورها �ملتعاظم 
م��ن خ���الل ب��ع��ده��ا �ل��ث��ق��ايف �لذي 
تقدمي  ������ش�����رورة  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ح��ت��م 
لالإ�شالم،  �ل�شحيحة  �ل�����ش��ورة 

تركيا قلقة من ال�ستباكات 
يف طرابل�س اللبنانية 

•• اأنقرة-يو	بي	اأي:

�لرتكية  �خلارجية  وز�رة  �أعربت 
�م�������س ع���ن ح��زن��ه��ا وق��ل��ق��ه��ا من 
طر�بل�س  مدينة  يف  �ال�شتباكات 
مطلع  منذ  �ملتو��شلة  �للبنانية 
�شحيتها  ر�ح  و�ل���ت���ي  �الأ����ش���ب���وع 
ونقلت  ����ش���خ�������ش���اً   25 ق�����ر�ب�����ة 
و���ش��ائ��ل �إع�����الم ت��رك��ي��ة ع���ن بيان 
�شرورة  على  ت�شديده  للخارجية 
و�لتما�شك  �ل�شالم  على  �حلفاظ 
ل��ب��ن��ان، يف �لوقت  �الج��ت��م��اع��ي يف 
�لناجم  �لعنف  فيه  �كت�شب  �ل��ذي 
�مل�شتهدف  �ل�����ش��وري  �ل��ن��ظ��ام  ع��ن 

لل�شعب، �أبعاد� جديدة. 
و ق����ال �ل���ب���ي���ان �ن���ن���ا ن��ت��وق��ع من 
�الأط�����ر�ف �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة �ل��ق��ي��ام مبا 
يقع على عاتقها لعدم �الجنر�ف 
و�لتحرك  �ل���ت���ح���ري�������ش���ات  �إىل 
�حلفاظ  �أج�������ل  م����ن  ب����اع����ت����د�ل، 
و�أكد  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  و  �ل�����ش��الم  على 
�ل�شعب  دع��م  �شتو��شل  تركيا  �ن 
�لتي  �ملرحلة  باإ�شر�ر يف  �للبناين 

متر بها �ملنطقة.
طر�بل�س  م����دي����ن����ة  يف  وت����������دور 
�ملا�شي  �الأح�����د  م��ن��ذ  �ل�����ش��م��ال��ي��ة 
لياًل،  تعنف  م��ا  غالباً  ��شتباكات 
�ل�شوري  ل��ل��ن��ظ��ام  م��وؤي��دي��ن  ب���ني 
�ل�شورية  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة  ود�ع���م���ني 
�أدت �إىل �شقوط 25 قتياًل ومئات 

�جلرحى.

حت�سن �سعبية هولند 
ب�سكل طفيف يف مايو 

•• باري�س-يو	بي	اأي:

�لفرن�شي  �لرئي�س  �شعبية  �رتفعت 
يف  طفيف  ب�شكل  ه��والن��د  فرن�شو� 
�أي���ار م��اي��و غ��ري �أن��ه��ا ال ت���ز�ل دون 
تر�جعت  �ن  بعد  �ل�30%،  عتبة 
�ملا�شي  �ل�����ش��ه��ر  ق��ي��ا���ش��ي  مل�����ش��ت��وى 
ن�شرته  �ل��ذي  �ال�شتطالع  و�أظ��ه��ر 
دميان�س  دو  ج��ورن��ال  ل��و  �شحيفة 
نقاط   4 ه��والن��د  �شعبية  �رت���ف���اع 
لتبلغ %29 يف �أيار مايو، غري �أن 
نتيجة  �أ�شو�أ  ثاين  ت��ز�ل  ال  �لن�شبة 
له منذ توليه من�شبه �لعام �ملا�شي 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة �لذي  �ل��ت��ق��دم يف  وب����رز 
�ملتعاطفني  ل���دى  ه��والن��د  ح��ق��ق��ه 
م����ع �حل������زب �ال�����ش����رت�ك����ي وح����زب 

�خل�شر.
وك��ان هوالند قد عمل منذ توليه 
مترير  على  �ملا�شي  �لعام  من�شبه 
قو�نني  ب��ت��ل��ي��ني  ت��ت��ع��ل��ق  ق����و�ن����ني 
�ملثليني  زو�ج  وت�������ش���ري���ع  �ل���ع���م���ل 
باالإ�شافة �إىل قيادة حملة ع�شكرية 
على مايل غري �أن �رتفاع معدالت 
�لنمّو  ت��وق��ع��ات  وت��ر�ج��ع  �لبطالة 
هوالند  �شعبية  ت��ر�ج��ع  �إىل  �أدت 
ي��ع��ت��رب �الأدن�����ى بني  �إىل م�����ش��ت��وى 
�لروؤ�شاء �ل�شابقني يف هذه �ملرحلة 

من والياتهم.
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العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/406    عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  مياه  �شري�ج  ح�شني  �شهاد�ت  مدعي/ 
ثقة �لفر�شان الد�رة �لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية  �ملطلوب �عالنه /ثقة �لفر�شان الد�رة �لعقار�ت 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة 
 ٢0١٣/6/٣ �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحا �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ  5/7/٢0١٣

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/416    عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ جا�شيم عبد�ملوؤمن �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: هارون �شمد 
العمال �لتكييف و�لتربيد �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية  �ملطلوب �عالنه /هارون �شمد العمال �لتكييف و�لتربيد �جلن�شية: 
�المار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   ٢0١٣/6/٣ �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  5/8/٢0١٣
قلم املحكمة العمالية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/49    مد  كل- م ر- ب- اأظ

قيوم  �نور  عليه:  مدعي  بريطانيا  �جلن�شية:  هولي�س  ويليام  ماثيو  مدعي/ 
مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  �جلن�شية:  و�خرون  �شري 
�عالنه /عابد علي ح�شني علي رحماين �جلن�شية:  �ملطلوب  درهم   ١٢5.000
�ال�شتجو�ب  حكم  �لتمهيدي  باحلكم  بالن�شر)�عالن  عنو�نه:  بريطانيا 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لدعوى(  و�شحيفة 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   ٢0١٣/6/٤ �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�شاء   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  ٢١/5/٢0١٣

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2906 ت  عمل-م ع- ت-اأظ(
�ملنفذ  بنغالدي�س  �بو �شديق  �جلن�شية:  �لتنفيذ/ حممد ها�شم حممد  طالب 
�ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملياه  �شبكات  ملقاوالت  �النابيب  تقنية   : �شده 
عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  �ملياه  �شبكات  ملقاوالت  �النابيب  �عالنه:تقنية 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
�لدعوى رقم ٢0١٢/١7٢٤ عم جز- م ر-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   ٢0١٣/6/٤ �ملو�فق 
�لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و بو��شطة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3037 ت  عمل-م ع- ت-اأظ(
طالب �لتنفيذ/ حممد فريوج نور ��شالم   �جلن�شية: بنغالدي�س �ملنفذ �شده : 
تقنية �النابيب ملقاوالت �شبكات �ملياه �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه:تقنية 
�النابيب ملقاوالت �شبكات �ملياه �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم ٢0١٢/١7٣١ 
عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق ٢0١٣/6/5 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ- 
�ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27    
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/
ت�شوالكا بار�مبيل حممد ح�شر �جلن�شية: هندي وطلب �لت�شديق على حمرر 
يت�شمن  )تنازل( يف �ال�شم �لتجاري )الزبارة لتجارة املفرو�ضات وال�ضجاد   
( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف �ل�شارقة رخ�شة مهنية رقم 57٢5١7 
�ل�شادر بتاريخ ٢009/٣/١0 يف د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد 
: �حمد علي جعفر عبيد �لنقبي �جلن�شية: �المار�ت    ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شان يف 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل   

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27    
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/
�لت�شديق  وطلب  �الم��ار�ت  �جلن�شية:  �مل�شيقري   خمي�س  حممد  عبيد  حممد 
العطور  لتجارة  )رهيب  �ل��ت��ج��اري  �ال���ش��م  )ت��ن��ازل( يف  يت�شمن   على حم��رر 
رخ�شة  �ل�شارقة  يف  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  و�ملرخ�س   ) وال�ضاعات 
جتارية رقم 60١000 �ل�شادر بتاريخ ٢009/7/٢6 يف د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
ليكن  ه��ن��دي     �جلن�شية:  ب��ر�ن  ر�ما�شاندر�  كان�شار�   : �ل�شيد  �ىل  بخورفكان. 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على 
ن�شر  تاريخ  من  ��شبوعني  �نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شان  ذوي  توقيعات 

هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل   

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27    
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/
ت�شوالكا بار�مبيل حممد ح�شر �جلن�شية: هندي وطلب �لت�شديق على حمرر 
يت�شمن  )تنازل( يف �ال�شم �لتجاري )منجرة الزبارة ( و�ملرخ�س من د�ئرة 
بتاريخ  �ل�شادر   57٣90٣ رق��م  مهنية  رخ�شة  �ل�شارقة  يف  �القت�شادية  �لتنمية 
علي  �حمد   : �ل�شيد  �ىل  بخورفكان.  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف   ٢009/8/٣
�لكاتب  ب��ان  للجميع  ليكن معلوما  �الم���ار�ت     �لنقبي �جلن�شية:  جعفر عبيد 
�لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شان يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل   

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/291   عمايل جزئي                    
�ىل �ملحكوم  عليه /١- ميبول هيلث كري �شريفي�شز جمهول حمل �القامة  نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ ٢0١٣/٣/٢7 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح 
مبلغ  للمدعى  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  كروز  ديال  �لفينديا  رو�شالني  �ملدعية/ 
8.5٣0 درهم ) ثمانية �الف وخم�شمائة وثالثني درهم( و�لفو�ئد بو�قع 9% من تاريخ 
رفع �لدعوى يف ٢0١٢/١/١6 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمتها بتذكرة عودته ملوطنه �و مبا 
و�لزمت  �خر،  تنفيذ �حلكم- ملتحقا بخدمة رب عمل  نقد� مامل يكن- عند  يقابلها 
�لطرفني باملنا�شب من �مل�شاريف، و�عفت من ن�شيبه منها، ورف�شت ماعد� ذلك من 
طلبات .   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1111   جتاري جزئي                    
�القامة   ن��اي��ف   جمهول حم��ل  نايف حممود  /١- حممد  عليه  �ملحكوم   �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ ٢0١٢/١0/١7 يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ مها علي �حمد علي �ل�شريدي   بالز�م �ملدعى عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ مقد�ره 60.000 درهم فقط ال غري ) �شتون �لف درهم(  
و�لفو�ئد بو�قع 9% من تاريخ ��شتحقاق �ل�شيكني و�لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف 
�مل��ح��ام��اة.    حكما مبثابة �حل�����ش��وري قابال  �ت��ع��اب  دره��م مقابل  وخم�شمائة 
�العالن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 
�آل مكتوم حاكم  �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/997   جتاري كلي                      
�ىل �ملدعي عليهما/١- �يه ��س ليمتد )منطقة حرة( ٢- علي من�شور �بر�هيم علي- 
ب�شفته �شاحب �شركة �يه ��س ليمتد ) منطقة حرة(  جمهويل حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ توميني لل�شياحة و�ل�شفر �س.ذ.م.م وميثله: ح�شن عبد�هلل حممد �لعبدويل  
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ ٢0١٣/١/٣0 يف �لدعوى �ملذكورة 
�ملدعى  �ملوؤ�ش�شة  بالز�م  .ذ.م.م  �س  و�ل�شفر  لل�شياحة  توميني  �ملدعية/  ل�شالح  �ع��اله 
عليها �الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )٢07٤95 ( مائتني و�شبعة �لف و�ربعمائة 
وخم�شة وت�شعون درهما  و�لزمتها �مل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.    
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �شعيد  بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �الع��الن �شدر  هذ�  لن�شر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1094   جتاري كلي                      
�القامة  حمل  جمهول  ح   م  �س  �خلليج  النظمة  كليمنت  �شركة  عليه/١-  �ملدعي  �ىل 
فريد  وميثله:  ذ.م.م  �اللكرتوميكانيكية  للمقاوالت  �ملعلم  �شركة  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا 
�ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �لعو�شي  عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�هلل 
للمقاوالت  �ملعلم  �شركة   / ل�شالح   �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف   ٢0١٢/١٢/٢5 بتاريخ 
�لتمهيدي  باحلكم  �لتم�شك  يف  �ملدعية  حق  ب�شقوط  �وال:  ذ.م.م  �اللكرتوميكانيكية 
�ل�شادر يف �لدعوى بتعيني �خلبري لعدم �شد�د �مانة �خلربة. ثانيا: بالز�م �ملدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ ت�شعمائة وع�شرة �لف وخم�شمائة درهم و�لزمتها بر�شومها 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري  وم�شروفاتها ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر 
با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/865 عقاري كلي                        
�ىل �ملدعى عليه /١- كين�شجنتون للو�شاطة �لعقارية �س.ذ.م.م    جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعى / يا�شر �يوب وميثله: �شامل عبد�هلل �شلطان علي �حلمادي   قد �قام عليك 
بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
و�لت�شامم باد�ء مبلغ وقدره )١.990.706 درهم( باال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية %9 
من تاريخ �لتقا�شي وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مهم �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق ٢/6/٢0١٣ 
�و من ميثلك قانونيا  ch.1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �ل�شاعة ٣0.9 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل . ونعلمكم بورود �لتقرير ،
 ق�سم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف الدعوى  2012/1531  ا�ستئناف جتاري
�مل�شتاأنف �شده / ١ -غ��الم حيدر د�وود جمهول حمل �القامة مبا  �ىل 
�ن �مل�شتاأنف /�شركة �خلربة للمو�د �لعازلة ذ.م.م وميثله: عبد�هلل ح�شن 
�حمد طاهر   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 77٣/٢0١٢ 
جتاري كلي بتاريخ ٢0١٢/١٢/٢7 وحددت لها جل�شه يوم �الثنني �ملو�فق 
وعليه   ch2.D.16 ب��ال��ق��اع��ة  �شباحا   ١0.00 �ل�����ش��اع��ة   ٢0١٣/6/١0
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا    
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/876 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/١- �مليليونري للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �المني حممد حبيب تالوكد�ر   قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )١١٢٢7.٣٣( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .باال�شافة 
�ىل مبلغ ١١٣ درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27    
   اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1615 مدين جزئي  
�ىل �ملدعى عليه:جلوبال �جنينريجن �شي�شتمز  حيث �ن �ملدعي: لوناد ميديا 
�عاله،  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قام  كوميونيكي�شن  �آند 
تطالبك فيها مببلغ وقده )١7.800 درهم( و�لفائدة �لقانونية ١٢% من تاريخ 
يقت�شى  وعليه  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  للر�شوم  باال�شافة  �لدعوى  قيد 
ح�شورك �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �جلزئية�الوىل( يف متام �ل�شاعة �لثامنة 
وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك   ٢0١٣/6/٣ يوم  �شباح  من  و�لن�شف 
وكيل  �ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفك  حالة  ويف  بيانات  من  مالديك 
عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 

٢0١٣/5/٢١
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
 اإعالن باحل�سور يف ال�سكال رقم )2013/11( احتادي

�ىل �ملنفذ �شده: �حمد عبد�لعزيز رم�شان عنو�نه: ن�شر�
�مام  �عاله  �ملذكور  �ال�شكال  يف  كخ�شم  باحل�شور  نخطرك 
يف  �ملحددة  للجل�شة  بابوظبي  �لق�شاء  بد�ئرة  �لتنفيذ  �د�رة 
�ل�شاعة )8.٣0( من �شباح يوم ٢0١٣/6/6 �شدر بتوقيعي وختم 

�ملحكمة بتاريخ ٢0١٣/5/٢٣م.
القا�سي /ماجد عز الرجال

دولة المارات العربية املتحدة 
    دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   102و2013/103    عم جز- م ع- ب- اأظ

قا�شم  �شامي  غ�شان   -٢ �شوريا  �جلن�شية:  برغود  �شبحي  مدعيان/١-�ديب 
�جلن�شية:  للخدمات  �ك�شرب�س  ور�شة  عليه:  مدعي  فل�شطني  �جلن�شية: 
/ور�شة  �عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  للخدمات  �ك�شرب�س 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق ٣/6/٢0١٣ 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحا �مام 
�لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد 
مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  5/5/٢0١٣

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/53    جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/باو�ن كومار جا�شو�نت �شينغ ب�شفته مالك �لرخ�شه �لنجوم �ل�شبعه لت�شليح 
ب�شفته  �لرو�حي  علي  �شامل  نا�شر  في�شل  عليه:  مدعي  �لهند  �جلن�شية:  �الطار�ت 
�المار�ت  �جلن�شية:  �الطار�ت  لت�شليح  �ل�شبعه  �لنجوم  للرخ�شة  خدمات  وكيل 
/ �عالنه  �ملطلوب  درهم   ١600 بقيمة  خدمات  وكيل  عقد  ف�شخ  �لدعوى:  مو�شوع 
�ل�شبعه  �لنجوم  للرخ�شة  خدمات  وكيل  ب�شفته  �لرو�حي  علي  �شامل  نا�شر  في�شل 
لت�شليح �الطار�ت �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق ٢0١٣/6/١6 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.٣0 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  ٢6/5/٢0١٣

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف  الطلب 

رقم   3-2013 اغفال 1798-2012  جتاري- م ت- �س- اأظ
طالب �الغفال /�شما �بوظبي لتاجري �ل�شيار�ت �جلن�شية: �المار�ت  �شد : �شركة 
�لفجرية �لوطنية للتاأمني و�خرون �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لطلب : طلب 
�غفال طلبات يف �ال�شتئناف رقم ٢0١٢/١798 �ملطلوب �عالنه: جمموعة  �ملازمي 
ور�شيد �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن طالب �الغفال �قام �لطلب 
�ملذكور �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق ٢0١٣/6/٢ موعد� لنظر �لطلب، 
�بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ� 
�لكائنة مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد، وعليك �يد�ع مذكرة 
�لطلب  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ : ٢٣/5/٢0١٣

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

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
  اعــــالن  بيع عقار  باملزاد العلني

يف الق�سية التنفيذية رقم 2013/44 تنفيذ خارجي
بال�شارع )٢0٣(  رقم )١8٤(  �ل�شعبي  �مل�شكن  �لعلني:  باملز�د  بيع  �لتنفيذ  قا�شي  قررت 
مبنطقة مزيد / حي مزيد )١( مبدينة �لعني، با�شم/ خلفان مطر �شعيد �لنيادي وورثة 
/�شاحلة عبد�هلل حممد �لنيادي، وم�شاحتها )6.٣07.6٣ ( قدم مربع ح�شبما ورد يف 
خمطط �لبلدية، على �ن يتم �لبيع باملز�د �لعلني يوم �الحد �ملو�فق ٢0١٣/6/9 يف متام 
�ل�شاعة �خلام�شة م�شاء� وحتى متام �لبيع مبقر ق�شر �المار�ت يف �بوظبي بثمن ��شا�شي 
قدره ١.١00.000 درهم )مليون ومائة �لف درهم( باال�شافة �ىل �مل�شاريف.   ويتعني 
�لثمن  يقل عن ٢0% من  �ملز�د مقدما مبا ال  تاأمني دخول  �شد�د  �ل�شر�ء  ر�غبي  على 
�الأ�شا�شي �ملذكورة �ما نقد� �و بكفالة م�شرفية من �حد �مل�شارف �ملعتمدة يف �لدولة �و 

ب�شيك مقبول �لدفع.�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ ٢0/5/٢0١٣.
                                                                              القا�سي/ ه�سام ابو عوف

دائرة الق�ساء باأبوظبي 
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ   2013/5/27     
    اعالن بالن�سر 

�ملنظورة  �ي���ج���ار�ت   )  ٢0١٣/8٣١( رق���م  �لق�شية   يف  ت��ق��رر  ل��ق��د 
�الوىل  �للجنة  �بوظبي(   ( �اليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام 
�ل�شيار�ت،  لغ�شيل  ك��وجن  �شيتا  حمطة  �مل��دع��ى/  م��ن  و�مل��رف��وع��ة 
وذلك �عالن �ملدعى عليه/ كل �شري خونات �شاه ن�شر�ً وقد حتدد 
لنظر �لدعوى جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق ٢0١٣/5/٢9 يف �ل�شاعة 

6.00 م�شاء يف مقر �للجنة وذلك على نفقة �شاحب �لعالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: هان لال�ضتثمارات ) ذ.م.م(.
�ل�شغاية      دي���رة-  �ل��زرع��وين-  عبد�لكرمي  حممد  ملك   ٣07 رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن: 
�لقيد  رق��م    56١8٢١ �لرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�شكل 
بال�شجل �لتجاري: 70١٣٢ مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه 
�أعاله، وذلك  �ل�شركة �ملذكورة  باإنحالل  �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها  قد مت 
حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   ٢0١٣/٤/٢5 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
دبي بتاريخ ٢0١٣/٤/٢5 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
�ملعني �ضي ان كيه قايد لتدقيق احل�ضابات �لعنو�ن: مكتب )٣0٤( ملك �ل بخيت 
0٤ م�شطحباً  ف��اك�����س/٢659٢50   0٤  ٢659550 هاتف:  �خلبي�شي  دي��رة-  للعقار�ت- 
معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 

�الإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�ضي ان كيه قايد لتدقيق احل�ضابات   
�لعنو�ن: مكتب )٣0٤( ملك �ل بخيت للعقار�ت- ديرة- �خلبي�شي   هاتف: ٢659550 
0٤ فاك�س/٢659٢50 0٤ مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  هان لال�ضتثمارات)�س.ذ.م.م( 
كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق  بتاريخ ٢0١٣/٤/٢5  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب 
�أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى    ٢0١٣/٤/٢5 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )٤5( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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حمكمة فنزويال ترف�س طعنًا يف النتخاباترئي�س مدغ�سقر يحدد �سروط ان�سحابه من النتخابات
•• كراكا�س-ا	ف	ب:

رف�شت �ملحكمة �لعليا يف فنزويال و�حد� من �شتة طعون يف 
وفاز  �بريل  ني�شان   14 �لتي جرت يف  �لرئا�شية  �النتخابات 
فيها بفارق طفيف نيكوال�س مادورو وريث �لرئي�س �لر�حل 
ت�شافيز  �خ��ت��اره  �ل���ذي  م���ادورو  ف��از  ور�شميا  ت�شافيز  ه��وغ��و 
رف�س  وق��د  نقطة.   1،49 ب��ف��ارق  �النتخابات  يف  خلالفته، 
خ�شمه �نريكي كابريلي�س �لنتيجة وقالت �ملحكمة �ن �لطعن 
عن  حتدثو�  �خل��ارج  يف  يقيمون  فنزويليون  به  تقدم  �ل��ذي 
تزوير وتدخل من قبل �حلكومة، تنق�شه تفا�شيل وملتب�س 

ويحوي �حكاما بدون �دلة ثبوتية يتطلبها �لقانون .
ويفرت�س �ن تنظر �ملحكمة �الآن يف طعون قانونية تقدمت 

بها �ملعار�شة �ملوحدة �لتي تدعم كابريلي�س.

•• تناناريف-رويرتز:

�شغوطا  يو�جه  �ل��ذي  ر�جويلينا  �أن��دري  مدغ�شقر  رئي�س  حدد 
دولية لعدم �ل�شعي العادة تر�شحه يف يوليو متوز �ل�شروط �لتي 
�شبح  �ن  من  ح��ذر  ولكنه  �النتخابات  من  مبوجبها  �شين�شحب 
�ملحيط  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �جل��زي��رة  تلك  على  يخيم  �الهلية  �حل��رب 
 2009 ع��ام  منذ  �شيا�شية  �زم���ة  مدغ�شقر  وت��و�ج��ه  �ل��ه��ن��دي. 
ب��دع��م م��ن �جلي�س  �ل�شلطة  ����ش��ت��وىل ر�ج��وي��ل��ي��ن��ا ع��ل��ى  ع��ن��دم��ا 
مطيحا بالرئي�س �ل�شابق مارك ر�فالومانانا ومثري� ��شطر�بات 
بالن�شبة  �ملهم  �ل�شياحة  ودمرت قطاع  �مل�شتثمرين  �ثارت خوف 
يعي�س يف  �ل��ذي  ور�فالومانانا  ر�جويلينا  وق��ال كل من  للبالد. 

ع�شر  �الح��د  وق�شى  فرتتني  مدغ�شقر  ر�أ���س  �ل��ذي  ر�ت�شري�كا 
عاما �الخرية يف �ملنفى يف فرن�شا �ىل �الن�شحاب من �ل�شباق �ىل 
جانب مر�شحني �خرين من بينهم بع�س حلفاء ر�جويلينا فيما 
ر�جويلينا  وح��ذر   .2009 بانقالب  �الفريقي  �الحت��اد  و�شفه 
�ي�شا من �ن �لبالد قد ت�شهد عدم ��شتقر�ر يف حالة ��شتقالته يف 
وقت مبكر جد� قبل �النتخابات. ومبوجب قو�نني �النتخابات 
60 يوما من  يف مدغ�شقر يتعني على �لرئي�س �ال�شتقالة قبل 
�ذ�  �ن��ه  �ن ي�شمن  ي�شتطيع  �ل��ذي  وق��ال من  �النتخابات  موعد 
��شتقلت �ن يكون هناك �شالم يف �لبالد. و��شاف �نه يخ�شى �ن 
تكون مدغ�شقر يف طريقها نحو حرب �هلية وقال على �ن �فعل 

كل ما يف و�شعي لتفادي حدوث هذ� يف مدغ�شقر.

يرت�شحا  ل��ن  �نهما  ��شهر  ع��دة  قبل  �فريقيا  ج��ن��وب  يف  �ملنفى 
ولكن  مت��وز.  يوليو   24 يف  جت��ري  �لتي  �لرئا�شة  �نتخابات  يف 
�ل�شهر �جلاري  �شابق من  وع��ده يف وقت  تر�جع عن  ر�جويلينا 
ب��ني �خل�شمني  �الت��ف��اق  �ن  ق��ائ��ال  �الن��ت��خ��اب��ات  وتعهد بخو�س 
�نتخابات  يف  نف�شها  ر�فالومانانا  زوج��ة  ر�شحت  عندما  �نتهك 
موقفه  ر�جويلينا  تغيري  �الف��ري��ق��ي  �الحت���اد  و�د�ن  �ل��رئ��ا���ش��ة. 
وقال  مدغ�شقر.  يف  و�قت�شاديا  �شيا�شيا  غمو�شا  �ث���ار  و�ل���ذي 
�الحتاد �نه لن يعرتف به رئي�شا للبالد حتى �ذ� فاز يف �نتخابات 
ي��ول��ي��و مت���وز وق���ال ر�ج��وي��ل��ي��ن��ا ل��و���ش��ائ��ل �الع����الم �ملحلية �نني 
��شارة  يف  �ي�شا  ذلك  �خ��رون  فعل  �ذ�  تر�شيحي  ل�شحب  م�شتعد 
لزوجة ر�فالومانانا. ودعا ر�جويلينا �ي�شا �ىل �ن�شحاب ديدييه 

•• الفجر	-	تون�س	-	خا�س	:

ب��ع��د م����رور �أ���ش��ب��وع ع��ن �الأح����د�ث 
�لقريو�ن  حمافظة  �شهدتها  �لتي 
�لت�شامن  حي  ومنطقة  �لتون�شية 
للعا�شمة  �لغربية  �ل�شو�حي  من 
�الأح����د �مل��ا���ش��ي ع��ل��ى خ��ل��ف��ّي��ة منع 
�أن�شار  مل��ل��ت��ق��ى  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
�ل�شريعة باعتبار �أنه غري مرخ�س 
�أن�شار  ت��ي��ار  ن�����ش��ر  ق��ان��ون��ي��ا،  ف��ي��ه 
تو�شيحيا  بيانا  بتون�س  �ل�شريعة 
موقع  على  �لر�شمة  �شفحتم  على 
فاي�شبوك  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
�لثالث وما  �ل�شنوي  �مللتقى  تناول 

حّف به من �أحد�ث .
يف  �ل�شريعة  �أن�شار  تنظيم  و�أّك����د 
�لثالث  �ل�شنوّي  موؤمتره  �أّن  بيانه 
�مل���ا����ش���ي بحّي  ق����د ع���ق���د �الأح��������د 

�لت�شامن بالعا�شمة تون�س.
�أن�شار  زع��ي��م  �أّن  �ل��ب��ي��ان  و�أو����ش���ح 
�أ�شرف  ق��د  ع��ي��ا���س  �أبو  �ل�����ش��ري��ع��ة 
عد�د لهذ� �ملوؤمتر  �شخ�شا على �الإ
تاأهبا  ب���دي���ل���ة  خ���ط���ط���ا  وو������ش�����ع 
تنظيمه يف  �ل��دول��ة منع  ل��ق��ر�ر�ت 
مدينة �لقريو�ن �أمام جامع عقبة 
�ل�شنوي  �مل��ل��ت��ق��ى  م��ث��ل  ن���اف���ع  ب���ن 

�لثاين يف �ل�شنة �ملا�شية.
تعّمد  �إّن���ه  �ل�شريعة  �أن�����ش��ار  وق���ال 
ملتقاه  م����وع����د  �إع��������الن  ت����اأخ����ري 

�ل�شريعة  �أن�شار  زعيم  �أّن  وُي��ذك��ر 
�ملعروف  ح�����ش��ني،  ب���ن  �هلل  ���ش��ي��ف 
ب��ا���ش��م �أب�����و ع��ي��ا���س، م���الح���ق من 
و�ختفى  �لتون�شي،  �الأم���ن  ط��رف 
�ل�شفارة  �أح��د�ث  منذ  �ل�شاحة  عن 
�الأمريكية يف �شبتمرب �ملا�شي �لتي 
�أ�شفرت عن مقتل �أربعة �أ�شخا�س، 
و�شبق له �أن قاتل يف �شفوف تنظيم 

�لقاعدة يف �أفغان�شتان.

�لدولة  �أّن  م�شبقا  لعلمه  �ل�شنوي 
�أّن  م����وؤّك����د�  م��ن��ع��ه  �إىل  ���ش��ت�����ش��ع��ى 
كانت  �ل�شاأن  بهذ�  �ملعطيات  جميع 
�لبديلة  �خلطة  �شلوك  �إىل  د�فعة 
�إىل  �مللتقى  مكان  بنقل  �لقا�شية 
م��و���ش��ع �آخ����ر،  ف��ت��م �ت��خ��اذ �لقر�ر 
هذ�  ور�ء  وك����ان  ت���ام���ة.  ���ش��ري��ة  يف 
�لبيان، جملة  زع��م  �ل��ق��ر�ر، ح�شب 
�لبيان  ن�����ّس  ح�شب  �ل��ف��و�ئ��د  م��ن 

�مللتقى  ه��ذ�  ب��ق��ر�ر منعها  �ل��دول��ة 
جد�  كبري  توتر  يف  �لبالد  �أدخ��ل��ت 
و�ع����ت����دت ع��ل��ى ح���ري���ة �ل��ت��ن��ق��ل يف 
دعوته  �أّن  �إىل  م�شري�  �ل��ب��الد  ك��ل 

ما�شية رغم �لت�شييق.
ُي�شار �إىل �أّن ��شتباكات بني �ل�شرطة 
�ل�شريعة  �أن�����ش��ار  حركة  وم��وؤي��دي 
�شقط  �مل���ا����ش���ي  �الأح�������د  �ن���دل���ع���ت 

خاللها قتيل و�أ�شيب �لع�شر�ت.

منها ح�شول �مللتقى و�نعقاده و لو 
�الإخوة  دم��اء  وحقن  ق�شري  لوقت 
�إ�شافة �إىل  وجتنيبهم �شرر� بليغا 
�أ�شر�ر�  �ل��ق��ريو�ن  مدينة  جتنيب 
ت��اأت��ي على  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  ك��ب��رية م��ن 
رزقهم  وم�����ش��ادر  �لنا�س  ممتلكات 
وجتنيب �لبالد عموما �شد�ما كان 

�شيكون عنيفا وعظيم �خل�شائر.
كما �أّكد �لتنظيم يف �لبيان ذ�ته �أّن 

قال اإّن اأبو عيا�س اأ�ضرف على اإعدادها

اأن�سار ال�سريعة يك�سف خفايا خّطته ال�سرّية البديلة! 

الهدوء يعود ل�ستوكهومل بعد اأعمال العنف 

والد اأمينة فيمن ي�ضرخ

ابنتي �سحّية منط جمتمعي فا�سل!
•• الفجر	-	تون�س	-	خا�س:

�أمينة  �لتون�شية  فيمن  منظمة  نا�شطة  و�ل���د  د�ف���ع 
�أّنها �شحّية منط جمتمعي فا�شل،  عن �بنته، معترب� 

مطالبا مبحاكمة عادلة لها .
لقاء  و�ل��دت��ه��ا يف  �أك���دت  �أن  بعد  ه��ذ�  وج��اء ت�شريحه 
عقلّية  ����ش��ط��ر�ب��ات  م��ن  ت��ع��اين  �أم��ي��ن��ة  �أّن  تلفزيوين 

ونف�شّية  م�شتظهرة بوثائق طبية تثبت ذلك .
ففي حو�ر مع �شحيفة �ل�شروق �لتون�شية، �تهم و�لد 
�أين �ملجتمع  �مل��ر�أة؟  �أين وزي��رة  �أمينة �ملجتمع ، وقال 
�لتي  �بنتي  الإن��ق��اذ  �لن�شائية  �جلمعيات  �أي��ن  �مل��دين؟ 

غّررو� بها .
توّجهت  ملا  �نتحارية  مبحاولة  قامت  �بنتي  و�أ���ش��اف 
�أن�شار  بوجود  �حل�ّشا�س  للظرف  نظر�  �لقريو�ن  �إىل 
�ل�����ش��ري��ع��ة، ك��م��ا مل ت��ق��م ب��ت��ع��ري��ة ج�����ش��ده��ا ك��م��ا مّت 
�لت�شريح بذلك بل تو�جدت فقط يف �ملكان مثلها مثل 

�شائر �ملو�طنني .
وقال �أمينة �بنتي و�شتظّل �بنتي �لتي �أحّبها حتى و�إن 
عّرت جميع ج�شدها الأنها بكل ب�شاطة �شحية لنمط 
ما  نقطة  ف�شلت معها يف  ك��وين  و�أن��ا  فا�شل  جمتمعي 

ال  �ل���ذي  وه��و  �لبحر  يف  �مل���وت  ور�ء  ين�شاق  و�ل�شباب 
يعود �إذ� هاجر للدر��شة يف �خلارج وهذ� يخفي م�شاكل 
�جتماعية يجب معاجلتها ولي�س �النتقام من �شبابنا 

.
�لتي  �ل��ق��وي��ة  �لهجمة  �أم���ام  بحرقة  �ل��و�ل��د  وت�����ش��اءل 
هذه  تون�س؟  ن�شاء  �أي��ن  �ل��رج��ال،  من  �بنتي  تو�جهها 
ب���الد �ل��ك��اه��ن��ة وب����الد ع��زي��زة ع��ث��م��ان��ة وب����الد ر��شية 
�لن�شر�وي و�لكثري من �لن�شاء ، ومتّنى و�لد �أمينة �أن 

تتمّتع �بنته مبحاكمة عادلة.
�خلمي�س  ي���������وم  �شتمثل  فيم�ن  �أمينة  �أّن  �إىل  ي�ش�����������ار 
�البتد�ئية  �ملحكمة  �أن��ظ��ار  �أم���ام  �جل���اري  م��اي   30
بعد  ح��ارق��ة  �آل�����ة  ح��م��ل  تهم�������ة  �ج���ل  م��ن  ملحاكمتها 
�كت�شاف حملها لعلبة غاز م�ش�����ّل للحركة يف حقيبتها 
عند توجهها لوالية �لقريو�ن لي�شدر قا�شي �لتحقيق 
باملحكمة �البتد�ئية بالق��ريو�ن يف حقها بطاقة �إيد�ع 

بال�شجن.
�أنها  �أع��ل��ن  ق��د  تيلر،  �أم��ي��ن��ة  �لنا�شطة  وك���ان حم��ام��ي 
موكلته  �أن  و�أ���ش��اف  �أ�شهر   6 �حلب�س  عقوبة  ت��و�ج��ه 
تتمتع بروح معنوية عالية و�أنها �شتمثل �أمام �لق�شاء، 

م�شري�ً �إىل �أنه قام بزيارتها يف �ل�شجن بالقريو�ن.

•• �صتوكهومل-رويرتز:

تقع  مل  حيث  �شتوكهومل  �ل�شويدية  �لعا�شمة  ن�شبي  ه���دوء  ���ش��اد 
�ع��م��ال عنف  ف��ردي��ة فقط م��ن قبل �شبان بعد  ���ش��وى ح���و�دث عنف 
�شيار�ت وتخريب ممتلكات مما  ��شبوع و�شهدت حرق  ��شتمرت نحو 
�شلط �ل�شوء على �لتفاوت �ملتز�يد يف �ملجتمع �ل�شويدي. و��شتدعت 
�ل�����ش��رط��ة ت��ع��زي��ز�ت م��ن ك��ل �ن��ح��اء �ل�����ش��وي��د ل��وق��ف �ع��م��ال �ل�شغب 
و�نت�شرت بقوة يف �ل�شو�حي �لفقرية ب�شتوكهومل و�لتي �شهدت ��شو�أ 

حو�دث. وقال الر�س بي�شرتوم �ملتحدث با�شم �ل�شرطة �نها هادئة �ىل 
 12 �ن  �أي ليلة عادية. و��شاف بي�شرتوم  . لي�شت ��شو�أ من  حد ما 
يف  ��شعلت  �لنار  و�ن  �ل�شويدية  �لعا�شمة  جنوب  يف  �عتقلو�  �شخ�شا 
عدة �شيار�ت يف مناطق خمتلفة من �ملدينة. و�متنع عن حتديد ما�ذ� 
كانت �ل�شرطة تعتقد �ن موجة �عمال �ل�شغب �لتي هاجمت خاللها 
ع�شابات من �ل�شبان مر�كز �شرطة ومد�ر�س ومبان �خرى و�حرقت 
�شتوكهومل  غ��رب  ب�شمال  ها�شبي  ويف  �نتهت.  ق��د  �ل�����ش��ي��ار�ت  م��ئ��ات 
�حتفل �ل�شكان بنهائي بطولة �بطال دوري �وروبا بني بايرن ميونيخ 

و�حدة  يف  �حتفايل  جو  ��شاعة  على  �شاعد  مما  دورمتوند  وبرو�شيا 
�الخرية.  �الي��ام  خ��الل  �شغب  �عمال  ��شو�أ  �شهدت  �لتي  �ملناطق  من 
وك�شفت �أعمال �لعنف وجود هوة بني �أغلبية مي�شورة و�أقلية �أغلبها 
�لذين ينتمون لعائالت مهاجرة و�لذين الي�شتطيعون  �ل�شبان  من 
�لعثور على عمل وي�شعرون بالتهمي�س و�ثار �عمال �ل�شغب تلك قتل 
�ل�شهر �جل��اري رجال قالت  �شابق من  بالر�شا�س يف وقت  �ل�شرطة 
و�شائل �العالم �ملحلية �نه مهاجر برتغايل وي�شتبه بانه كان ي�شهر 

�شكينا كبري� يف �شاحية ها�شبي ب�شتكوكهومل.

•• الفجر	-	تون�س	-	خا�س:

�ع��ُت��رب �حل���و�ر �ل��وط��ن��ي يف تون�س 
خ���ي���م���ة ج���ام���ع���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق وف����اق 
عملّية  ل��ت��ام��ني  �ل���ب���الد  حت��ت��اج��ه 
�النتقال �ل�شيا�شي باأخّف �الأ�شر�ر 
طريق  خارطة  �شياغة  خ��الل  من 
تكفل �الإ�شر�ع يف ��شتكمال �لد�شتور 
�أح�شن  عامة يف  �نتخابات  و�إج��ر�ء 

�لظروف.
�الأخ���رية من  �كت�شت �جلولة  وق��د 
مّتت  الأّنها  ة  خا�شّ �أهمية  �حل��و�ر، 
�لكربى  �الأح���ز�ب  �أغلب  مب�شاركة 
وخا�شة  �مل��ع��ار���ش��ة  ويف  �حل��ك��م  يف 
ح�شور حركة �لنه�شة �الإ�شالمية 
من  �الأوىل  �جل��ول��ة  قاطعت  �ل��ت��ي 
ه����ذ� �حل�������و�ر، مم���ا �أع���ط���ى زخما 
�آم��اال كبرية  و�أنع�س  �للقاء،  ل��ذ�ك 
بها  �لتي متّر  �الأزم��ة  نهاية  بقرب 
على حالة  �ل�شتار  و�إ�شد�ل  �لبالد، 
�ل���ت���ي باتت  �ل���ت���ج���اذب �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
تهّدد باإدخال تون�س يف نفق مظلم 

وم�شار جمهول.
مع  ح�����ش��ور�  �الأم������ل  ه����ذ�  و�زد�د 
�الإع��الن عن جملة من �لتو�فقات 
�لفرقاء،  �إليها  ل  تو�شّ �مل�شريّية 
و�ل����ت����ي �أب��������رزت �إم���ك���ان���ّي���ة جت����اوز 
�لفاعلني �ل�شيا�شيني ملجمل نقاط 
�خل���الف �ل��ق��ائ��م��ة و�إي���ج���اد حلول 
�إىل  و�جللو�س  �لتفاو�س  عرب  لها 

مائدة و�حدة.
ولكن �ل�شدمة كانت باإعالن بع�س 
و�شياغة  �لتن�شيق  جلنة  �أع�����ش��اء 
�لنه�شة  ح����رك����ة  �أن  �ل���د����ش���ت���ور 
تر�جعت عن بع�س �لتعهد�ت �لتي 
ت��و�ف��ق��ت ح��ول��ه��ا �الأح������ز�ب خالل 

�حلو�ر �لوطني.
ح��ول جدّية  �شكوكا  خ��ّل��ف  ت��ر�ج��ع 
�لتون�شية،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل��ط��ب��ق��ة 
بالقو��شم  و�الل���ت���ز�م  �ل��ت��و�ف��ق  يف 
�مل�شالح  ع����ن  ب���ع���ي���د�  �مل�������ش���رتك���ة 

و�لّروؤى �حلزبية �ل�شّيقة.
�لرت�جع،  �أّن مثل هذ�  وال يخفى، 
�جلهود  ���ش��ي��ن�����ش��ف  ����ش���ّح،  م���ا  �إذ� 
�مل����ب����ذول����ة الإخ����������ر�ج �ل�����ب�����الد من 

خمزون  وعلى  �ل�شامية،  �لكونية 
ت���ون�������س �حل���������ش����اري و�حل����رك����ات 

�الإ�شالحية �مل�شتنرية . 
�لوطني  �حل�����و�ر  وث��ي��ق��ة  و�أك������دت 
����ش���رورة �ل��ت��ن�����ش��ي�����س ع��ل��ى حرية 
�حلق  �أن  وعلى  و�ملعتقد  �ل�شمري 
�الإ�شر�ب  ح��ق  م�شمون،  �لنقابي 
على  �لتو�فق  وق��ع  كما   ، م�شمون 
موؤ�ش�شات  يف  �ملعار�شة  دور  تعزيز 
�أن ي�شبط  ع��ل��ى  و�أي�����ش��ا  �ل���دول���ة، 
�ل����ق����ان����ون مم����ار�����ش����ة �حل�����ق�����وق و 
�لد�شتور  يف  �مل�شمونة  �حل��ري��ات 
ت�شهر  و  مبا ال ينال من جوهرها 
حمايتها  على  �لق�شائية  �لهيئات 

من كل �نتهاك . 
�لوطني  �حل��و�ر  �لوثيقة  و���ش��ّددت 
دميقر�طي  م����ن����اخ  ت����وف����ري  ع���ل���ى 
ويحرتم  �الأه��ل��ي��ة  �ل�شلم  ي�شمن 
ويوؤمن  �لعنف  وينبذ  �الخ��ت��الف 
حياد  ي��ث��ب��ت  و  �ل���ق���ان���ون  ع���ل���وي���ة 
عن  �لدولة  موؤ�ش�شات  وكل  �الإد�رة 

كل جتاذب �أو توظيف �شيا�شي . 
�الإره���������اب  م����ق����اوم����ة  جم������ال  ويف 
�ل�شيا�شية  �الأح������������ز�ب  �ت���ف���ق���ت 
وم��ن��ظ��م��ات �مل��ج��ت��م��ع �مل����دين على 
�شاملة  وطنية  �إ�شرت�تيجية  ر�شم 
�جلماعات  وك��ل  �الإره����اب  ملو�جهة 
�لتي تنتهج �لعنف يف وجه �لدولة 
و �ملجتمع و�لتي ت�شيع فكر �لتكفري 

و جتمع �ل�شالح و تتدرب عليه . 
ويف مثل هذ� �ملناخ �لذي تلّفه غيوم 
�التهامات �ملتبادلة، �شيكون موعد 
�الأربعاء حا�شما يف حتديد م�شري 
و�لنتائج  �لوطني  م�شتقبل �حلو�ر 
�لتي �شيتمّخ�س عنها، الأّن �حلو�ر 
�لفرقاء  ج��م��ي��ع  ح�����ش��ب  �ل��وط��ن��ي، 
يبقى  �لتون�شي،  لل�ّشاأن  و�ملتابعني 
ج�����ش��ر �ل���ّن���ج���اة �ل���وح���ي���د، ورمّب�����ا 
�الأخ�����������ري، الإخ�����������ر�ج ت���ون�������س من 
ع��ن��ق �ل��زج��اج��ة �ل���ذي ت����رّدت فيه، 
و�ن �ل���وف���اق ه��و �خل��ي��ار �ل����ذي ال 
خا�شة  �ملرحلة  الإد�رة  منه  منا�س 
بعدما �ط��ّل ر�أ���س حّية �الإره��اب يف 
و�شفوحها  �ل���ب���الد  ���ش��ه��ول  ب��ع�����س 

وجبالها..! 

�أوتاد  باقتالع  يحكم  وق��د  �أزمتها، 
�ل��وط��ن��ي �جلامع  �حل�����و�ر  خ��ي��م��ة 
ك���ل �ملحللني  ي��ب��ق��ى ح�����ش��ب  �ل����ذي 
�ل��ّدو�ء �الأجنع لالأدو�ء  و�ملر�قبني 

�لتون�شّية.
�أّن  �أم  �لوطني  �حل��و�ر  �نتهى  فهل 
الإنقاذه  �شانحة  م��از�ل��ت  �لفر�شة 

وتفعيله..؟ 
من  ج���������اءت  �الأوىل  �الإج��������اب��������ة 
�لوطنية  �ملنظمات  ممثلي  �ّت��ف��اق 
تون�س،  يف  �ل�شيا�شية  و�الأح������ز�ب 
متابعة  جلنة  �جتماع  يف  �مل�شاركة 
ت���و����ش���ي���ات �جل����ول����ة �ل���ث���ان���ي���ة من 
،على عقد  �لوطني  مبادرة �حلو�ر 
�ملقبل  �الأرب��ع��اء  ي��وم  ثالث  �جتماع 
وعلى �شرورة �لتز�م جميع �لقوى 
�ل�شادرة  بالتو�شيات  �ل�شيا�شية 

عن هذه �جلولة.
�مل�شاعد  �ل���ع���ام  �الأم�����ني  ق���ال  وق���د 
لل�شغل،  �لتون�شي  �ل��ع��ام  ل��الحت��اد 
�ملولدي �جلندوبي  �مل��وؤمت��ر،  ر�ع��ي 
من  �ل��ع��دي��د  �إىل  �لتو�شل  مت  �أن���ه 
عدم  على  �حلر�س  مع  �لتو�فقات 
�ملجل�س  ب��روزن��ام��ة عمل  �الإخ���الل 

�لتاأ�شي�شي.
للجنة  �ل���ث���اين  �الج���ت���م���اع  وك�����ان 
متابعة �حلو�ر �لوطني قد �نعقد، 
�الأحز�ب  ممثلي  بح�شور  �ل�شبت، 
�ل�شيا�شية �ملمثلة يف �ملجل�س �لوطني 
�ملنظمات  وب���رع���اي���ة  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
�لر�عية للحو�ر وهي �الحتاد �لعام 
�ملحامني  وعمادة  لل�شغل  �لتون�شي 
عن  ل��ل��دف��اع  �لتون�شية  و�ل��ر�ب��ط��ة 
�أ�شحاب  ومنظمة  �الإن�شان  حقوق 

�الأعمال.
�الج���ت���م���اع يف مناخ  ه����ذ�  و�ن��ع��ق��د 
م�����ت�����وّت�����ر ت�����خ�����رتق�����ه �ل���������ش����ك����وك 
�ث��ر �ن�شحاب ك��ل من  و�الت��ه��ام��ات 
�مل�شار  م��و���ش��ى  �ل��ف��ا���ش��ل  حم��م��د 

ع��ن ت��ر�ج��ع��ه��ا ع��ن م��ب��د�أ ت�شمني 
�حل����ق �ل��ن��ق��اب��ي وح����ق �الإ�����ش����ر�ب 

بالد�شتور.
ويف هذ� �الإطار �أكد �لنائب باملجل�س 
�لتاأ�شي�شي عن كتلة �لنه�شة عماد 
�حلمامي يف ت�شريح لوكالة �الأنباء 
�لتون�شية قبيل �نعقاد �الجتماع �أن 
و�أنها  بتعهد�تها  ملتزمة  �حلركة 
�لوطنية  �ل��ق�����ش��اي��ا  م��ع  ت��ت�����ش��رف 

بروح �مل�شوؤولية على حد قوله.
كما �أ�شار �إىل ما �أ�شماه �شعي طرف 
�شياغة  �إم��الء  �إىل  وحيد  �شيا�شي 
�ل�شمري  ح��ري��ة  لت�شمني  ج��اه��زة 
رو�يته  �لد�شتور ح�شب  يف م�شروع 
ما  �لنهائية  �ل�شياغة  �أن  حني  يف 
�لنقا�س �شلب هيئة  ز�ل��ت يف طور 
�لتن�شيق و�ل�شياغة مالحظا �أن ما 
مت �لتو�فق حوله يف هذ� �ل�شاأن هو 
وموقعها  �حلرية  هذه  �إدر�ج  مبد�أ 

يف �لد�شتور ح�شب تقديره.
�ل����ت����ز�م حركة  �حل���م���ام���ي  و�أك�������د 
فيه  مب��ا  �لنقابي  ب��احل��ق  �لنه�شة 
حق �الإ�شر�ب �لذي قال �نه �شيكون 
�أن  م�شيفا  �ل��د���ش��ت��ور  يف  م��ك��ف��وال 
�حل���رك���ة مت��ي��ل �إىل وج����ود ت���و�زن 
�العتبار  ي��اأخ��ذ يف  �ل�����ش��اأن  ه���ذ�  يف 
و�أن  �الأع���������ر�ف  م��ن��ظ��م��ة  م���وق���ف 
�التفاق  يتم  مب��ا  �شتقبل  �لنه�شة 
بهذ�  �لقبول  ع��دم  ���ش��ورة  عليه يف 

�لتو�زن.
�ل�شيا�شية  �الأح���ز�ب  �أّن  �إىل  ي�شار 
وم��ن��ظ��م��ات �مل��ج��ت��م��ع �مل���دين كانت 
�عتربت  تو�فقات  �إىل  تو�شلت  قد 
�شياغة  يف  عنها  حميد  ال  ث��و�ب��ت 
�لد�شتور ويف مقدمتها �أن ي�شتلهم 
تعاليم  م����ن  ف�����ش��ول��ه  �ل���د����ش���ت���ور 
�ملت�شمة  وم���ق���ا����ش���ده  �الإ�������ش������الم 
ب��ال��ت��ف��ت��ح و�الع���ت���د�ل وم���ن �لقيم 
�الإن�شان  حقوق  ومبادئ  �الإن�شانية 

�شالحيات رئي�س �جلمهورية .
�لعام  �أكد �الأم��ني  �ل�شياق  ويف هذ� 
�ملولدي  �ل�����ش��غ��ل  �مل�����ش��اع��د الحت����اد 
ت��ر�ج��ع عما مت  �أي  �أن  �جل��ن��دوب��ي 
�أحمر  خ����ط  ه����و  ح���ول���ه  �الت����ف����اق 
�أنه  م��وؤك��د�  �الحت���اد  �إىل  بالن�شبة 
�لنه�شة  حركة  �إثناء  �إىل  �شي�شعى 
�لنقابي  �حلق  تقييد  حماولة  عن 
وحق �الإ�شر�ب ومعترب� �أن تر�تيب 
�الإ�شر�ب و�إجر�ء�ته ميكن �أن تدرج 
يف قو�نني �ل�شغل ذ�ت �لعالقة �أو يف 
�لد�شتور  يف  ولي�س  �ل�شغل  مدونة 

من وجهة نظره.
ومن جهتها �أكدت �لنائبة عن حزب 
و�حلريات  �لعمل  �أجل  من  �لتكتل 
�أن �اللتز�م مبا مت  لبنى �جلريبي 
�التفاق عليه يف �حلو�ر�ت �لوطنية 
موقف مبدئي للحزب �لذي قالت 
�ن��ه ل��ن يقبل �أي ت��ر�ج��ع ع��ن هذه 
�ل��ت��و�ف��ق��ات م��ع��ربة ع���ن �أم��ل��ه��ا يف 

�ل��دمي��ق��ر�ط��ي �الج��ت��م��اع��ي و�إي����اد 
�جلمهوري  �حل������زب  �ل���ده���م���اين 
وع���م���ر �ل�������ش���ت���وي ح�����زب �مل���وؤمت���ر 
�لهيئة  م��ن  �جلمهورية  �أج���ل  م��ن 
و�ل�شياغة  ل��ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �مل�����ش��رتك��ة 
�لنه�شة  حل�����رك�����ة  و�ت����ه����ام����ه����م 
�ل��ت��و�ف��ق��ات �لتي  ب���ال���رت�ج���ع ع���ن 
�أ�شغال  نهاية  �إليها يف  �لتو�شل  مت 
ماي   16 �لوطني  �حل��و�ر  موؤمتر 
حرية  بت�شمني  و�ملتعلقة  �جل��اري 

�ملعتقد و�ل�شمري يف �لد�شتور. 
�لنه�شة  كتلة  �مل��ع��ار���ش��ة  و�ت��ه��م��ت 
�الإ�شالمية باإفر�غ تو�فقات �حلو�ر 
خالل  م��ن  جوهرها  م��ن  �لوطني 
�نقالب يهدف �إىل �شياغة د�شتور 
خ��ال م��ن �حل��ق��وق و�حل��ري��ات ويف 
�إطار  يف  �الإن�شان  حقوق  مقدمتها 
م��ف��ه��وم��ه��ا �ل����ك����وين و �حل���ري���ات 
�ل��ف��ردي��ة و�ل��ع��ام��ة وح��ري��ة �ملعتقد 
�إىل  �إ����ش���اف���ة  و ح���ري���ة �الإ�����ش����ر�ب 

�لد�شتور . كما �أكد �أن عدم �نعكا�س 
�ل��ت��و�ف��ق��ات ب��ني �الأح����ز�ب يف عمل 
�ملجل�س �لتاأ�شي�شي قد يدخل �لبالد 

يف �أزمة جديدة ح�شب ر�أيه.
عن  �لنائب  �ل�شتوي  عمر  و�عترب 
�لد�شتور  م�����ش��روع  �مل���وؤمت���ر،  ح���زب 
وال  �لقانونية  �لناحية  م��ن  باطل 
ي���ق���وم ع��ل��ى �ل���ت���و�ف���ق و�إمن������ا على 
�مل��غ��ال��ب��ة م����وؤك����د� �ن����ه ي��ج��م��ع كل 
و�ل�شرعية  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �مل���ن���ك���ر�ت 

و�ل�شيا�شية.
�شريف  نائب  كل  �ل�شتوي  وطالب 
�مل���وؤ�م���رة  ه���ذه  ي��ن��خ��رط يف  ال  �أن 
بن�س  ت���ع���ب���ث  �ل����ت����ي  �ل���ف���ا����ش���ح���ة 
�ل���د����ش���ت���ور �ل�������ذي ي��ت��ط��ل��ع �إل���ي���ه 
حرية  دول���ة  ليوؤ�ش�س  �لتون�شيون 

ودميقر�طية. 
حركة  ت�����ش��ع��ى  ذل�����ك  م���ق���اب���ل  ويف 
�لنه�شة �إىل �إدر�ج ف�شل بالد�شتور 
ف�شال  و�حل���ري���ات  �حل��ق��وق  يقيد 

�لتن�شيق  هيئة  �أ���ش��غ��ال  تنتهي  �أن 
�لقادم  �الث���ن���ني  ي����وم  و�ل�����ش��ي��اغ��ة 
د�شتور  م�������ش���ودة  ع����ن  ب�����االإع�����الن 

تو�فقية.
�أما �لقيادي يف �مل�شار �لدميقر�طي 
�جلو�د  عبد  �جلنيدي  �الجتماعي 
كل  �لتز�م  �شرورة  على  �شّدد  فقد 
�الأط�����ر�ف ب��ت��ع��ه��د�ت��ه��ا م��ع��رب� عن 
�أمله يف �أن يتم �لتو�شل �إىل �أق�شى 
بخ�شو�س  �ل��ت��و�ف��ق��ات  م���ن  ق����در 
�لد�شتور  يف  �خل��الف��ي��ة  �مل�����ش��ائ��ل 
�أق�����رب  ال����ش���ت���ك���م���ال ���ش��ي��اغ��ت��ه يف 
�الآجال وجتاوز �ملرحلة �النتقالية 

على حد تعبريه.
وم����ن ن��اح��ي��ت��ه ق����ال ع�����ش��و �ملكتب 
تون�س  ن�����د�ء  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي حل���رك���ة 
خ��م��ي�����س ق�����ش��ي��ل��ة �ن������ه ال ف���ائ���دة 
معرب�  تفعيله  ي��ت��م  ال  �ت��ف��اق  م��ن 
ع���ن ت��خ��وف��ه م���ن ت���ر�ج���ع حركة 
�لنه�شة عن �لتز�ماتها بخ�شو�س 

جلنة متابعة احلوار الوطني يف تون�س

موعد الأربعاء.. التوافق الّنهائي اأم الرّتاجع اإىل املرّبع الأّول؟

هل �تفق �لتون�شيون على �ال يتفقو�

�ن�شار �ل�شريعة يف ملتقي �لقريو�ن �لعام �ملا�شي

�ميمة .. متمردة �م �شحية



14 االثنني    -  27   مايو    2013 م    -    العـدد    10803
Monday   27   May     2013  -  Issue No   10803

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

�ملودعة حتت رقم :  77١06     بتاريخ : ٢9 / 0١ / ٢006
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�ش��م:  م�شنع �ل�شيح حممد �شعيد للعطور�ت �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب. ١٣٣، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لعطور و�ل�شابون ومو�د �لتزيني ) �لكوزموتيك (  وحماليل �ل�شعر.

�لو�ق�عة بالفئة: 0٣
و�شف �لعالمة: كلمتي  RUBY RED   وهي عالمة مبتكرة مكتوبة باحلروف �الجنلزية باللون.

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

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

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

�ملودعة حتت رقم :  77١١5     بتاريخ : ٢9 / 0١ / ٢006
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�ش��م:  م�شنع �ل�شيح حممد �شعيد للعطور�ت �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب. ١٣٣، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لعطور و�ل�شابون ومو�د �لتزيني ) �لكوزموتيك (  وحماليل �ل�شعر.

�لو�ق�عة بالفئة: 0٣
و�شف �لعالمة: كلمتي   SWEETY     باحلروف �الجنليزية باللون �لذهبي على قاعدة من �للون �الحمر 

وباعالها �شورة قلب باللون �لذهبي يف كل من �ليمني و�لي�شار وبادناها وهي عالمة مبتكرة.
�ال�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

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

�ملودعة حتت رقم :  77١١0     بتاريخ : ٢9 / 0١ / ٢006
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�ش��م:  م�شنع �ل�شيح حممد �شعيد للعطور�ت �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب. ١٣٣، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لعطور و�ل�شابون ومو�د �لتزيني ) �لكوزموتيك (  وحماليل �ل�شعر.

�لو�ق�عة بالفئة: 0٣
TURF مكتوبة باحلروف �الجنلزية بطريقة مبتكرة باللون �لف�شي على قاعدة  و�شف �لعالمة: كلمة  

خ�شر�ء د�خل د�ئرة باللون �لف�شي .
�ال�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ج��اه للملكية �لفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :  5٣٣79                                  
با�ش��م:  �شعيد �أحمد �ملحرو�س و�أوالده

وعنو�نه:  �س.ب. ٣5٤ �لدمام ٣١٤١١، �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
و�مل�شجلة حتت رقم : )  ٤٤٤06(   بتاريخ:  0٤ /  0١  / ٢00٤

�لفئة : )٢9(
�ملنتجات :

كما وردة يف �شهادة �لت�شجيل .
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :٢5/ 0٢ / ٢0١٣ 

وحتى تاريخ: ٢5 / 05 / ٢0٢٣
�ملن�شو�س  لالأو�شاع و�ل�شروط  �شنو�ت وفقاً  �أخرى متتالية كل منها ع�شر  هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد 

عليها باملادة )١9( من �لقانون �الحتادي رقم ١99٢/٣7 �ل�شادر يف �شاأن �لعالمات �لتجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ:  ٢6/ ١0/١996 �ملودعة حتت رقم :    ١9070 
بتاريخ: ٢000/0١/٢٣   �مل�شجلة حتت رقم : ٢٣٢١8 

با�ش��م: جوليو�س بار هولدينغ �أيه جي 
وعنو�نه: باهنهوف�شرت��شيه ٣6، 800١ زيورخ، �شوي�شر�. 

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /   م (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �د�رة �لبنوك و�خلدمات �ملالية وتت�شمن خدمات �لبنوك �خلا�شة، خدمات �د�رة �ل�شند�ت و �الأور�ق 
�ملالية، خدمات جتارة �ل�شلع لالخرين، خدمات �لو�شاطة يف حقل �لكفاالت، �د�رة �ال�شتثمار، �لكفاالت �ملالية 
حقال  يف  �ملالية  �ال�شتثمار�ت  و  �لبنكية  �لرهن  خدمات  �ملتبادلة،  �ال�شتثمار  عائد�ت  �لقرو�س،   متويل  على 
�لكفاالت، �لنقد �لدويل ق�شري �الأجل، عائد�ت �ل�شوق و�ملعادن �لنفي�شة، خدمات �لتمويل �مل�شرتك، خدمات 

�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة باال�شتثمار.
�لو�ق�عة بالفئة   : ٣6

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تن���ازل رقم : 

��شم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها: جوليو�س بار هولدينغ �أيه جي
��شم �ملتنازل له : جوليا�س بار جروب �أيه جي 

مه�نته: �شركة م�شاهمة/ غر�شها: �ل�شناعة و�لتجارة  
جن�شيته: �شوي�شر� 

عنو�ن وحمل �إقامته : باهنهوف�شرت��شيه ٣6، 800١ زيورخ، �شوي�شر�.
تاري�خ �نت�قال �مللكية:   ٣0 / 9  /  9٢00  

 تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل:     /     /    ٢00

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

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

�ملودعة حتت رقم :  77١07     بتاريخ : ٢9 / 0١ / ٢006
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�ش��م:  م�شنع �ل�شيح حممد �شعيد للعطور�ت �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب. ١٣٣، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لعطور و�ل�شابون ومو�د �لتزيني ) �لكوزموتيك (  وحماليل �ل�شعر.

�لو�ق�عة بالفئة: 0٣
باللون  مربع  د�خل  �لذهبي  باللون  و�الجنلزية  و�شف �لعالمة: كلمة ريويل  “ REVEA “  باللغتني 

�الزرق �ملارين بحافة ذهبية – وهي عالمة مبتكرة .
�ال�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

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

�ملودعة حتت رقم :  77١١6     بتاريخ : ٢9 / 0١ / ٢006
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�ش��م:  م�شنع �ل�شيح حممد �شعيد للعطور�ت �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب. ١٣٣، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لعطور و�ل�شابون ومو�د �لتزيني ) �لكوزموتيك (  وحماليل �ل�شعر.

�لو�ق�عة بالفئة: 0٣
و�شف �لعالمة: كلمتي   MARIA      مكتوبة باحلروف �الجنلزية �لكبرية باللون �لف�شي على قاعدة  من 

�للون �الحمر �لقرمزي د�خل �طار من �للون �لف�شي.
�ال�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

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

�ملودعة حتت رقم :  77١١٢     بتاريخ : ٢9 / 0١ / ٢006
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�ش��م:  م�شنع �ل�شيح حممد �شعيد للعطور�ت �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب. ١٣٣، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لعطور و�ل�شابون ومو�د �لتزيني ) �لكوزموتيك (  وحماليل �ل�شعر.

�لو�ق�عة بالفئة: 0٣
�طار  د�خل  �لف�شي  باللون   DREAMS �لكلمة �الجنلزية    تتكون من  �لعالمة: عالمة مبتكرة  و�شف 

بي�شاوي باللونني �الحمر و�لف�شي.
�ال�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ج��اه للملكية �لفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :  5٣980                                   
با�ش��م:  �شركة �شكافوليني ��س بي �يه

وعنو�نه:  فيا ري�شار� 78-7٤ - 80-60 �ي – 6١0٢5 مونتيالبات - �يطاليا
و�مل�شجلة حتت رقم : )  ٤5509   (   بتاريخ:  0٣ /  0٣  / ٢00٤

�لفئة : )٢0(
�ملنتجات :

�الثاث للمطابخ و�ملطابخ �جلاهزة و�الثاث و�الثاث �جلاهز و�لطاوالت و�لكر��شي دون ظهر �و ذر�عني و�ملقاعد 
�لطويلة )ل�شخ�شني �و �كرث ( �ملن�شب )حامالت ( و�لرفوف

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :٢5/ 06 / ٢0١٣ 
وحتى تاريخ: ٢5 / 06 / ٢0٢٣

�ملن�شو�س  لالأو�شاع و�ل�شروط  �شنو�ت وفقاً  �أخرى متتالية كل منها ع�شر  هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد 
عليها باملادة )١9( من �لقانون �الحتادي رقم ١99٢/٣7 �ل�شادر يف �شاأن �لعالمات �لتجارية.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

 يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ : 07/٢007/0٣  9١٤٢0 : �ملودعة حتت رقم 
�مل�شجلة حتت رقم : 90٣96  بتاريخ : ١٤/٢008/07

با�ش��م: بالنت �شموذي فر�ن�شايزي�س �ل �ل �شي. 
وعنو�نه: ١80١ بيت�شرتي �شرتيت، �شويت ١60، �تالنتا، جورجيا ٣0٣09، �لواليات �ملتحدة �المريكية.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  ٢00 م (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

كما ورد يف �شهادة �لت�شجيل .
٤٣ : �لو�قعة بالفئة 

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
- تنازل رقم : 

- ��شم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : بالنت �شموذي فر�ن�شايزي�س �ل �ل �شي.
- ��شم �ملتنازل له: بالنت �شموذي �ل �ل �شي. 

- مه�نته:  �ل�شناعة و�لتجارة
- جن�شيته: �مريكية .

- عنو�ن وحمل �إقامته : ١٤٢5 �إل�شورث �إند��شرتيل بوليفارد �شويت ٢٣ �أتالنتا جورجيا ٣0٣١8�لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية.

- تاريخ �نت�قال �مللكية:    ٢9  /   ١١   / ٢0١١ 
- تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل:   ٢٢   /    05  /  ٢0١٣

   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

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

�ملودعة حتت رقم :  77١08     بتاريخ : ٢9 / 0١ / ٢006
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�ش��م:  م�شنع �ل�شيح حممد �شعيد للعطور�ت �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب. ١٣٣، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لعطور و�ل�شابون ومو�د �لتزيني ) �لكوزموتيك (  وحماليل �ل�شعر.

�لو�ق�عة بالفئة: 0٣
و�شف �لعالمة: كلمة  CHARIOT  باللغة �الجنلزية باللون �لف�شي على قاعدة زرقاء د�خل �طار ذهبي 

وهي عالمة مبتكرة .
�ال�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ج��اه للملكية �لفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :  ١877                                  
با�ش��م:  فري�شلند بر�ند�س بي. يف

وعنو�نه:  بالنكين�شتني ١٤٢ 79٤٣ بي �ي ميبل هولند� 
و�مل�شجلة حتت رقم : )   ١0٣7      (   بتاريخ:  ١6 /  0١  / ١995

�لفئة : )٢9(
�ملنتجات :

�حلليب و منتجات �حلليب.
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :06/ 09 / ٢0١٣ 

وحتى تاريخ: 06/ 09 / ٢0٢٣
�ملن�شو�س  لالأو�شاع و�ل�شروط  �شنو�ت وفقاً  �أخرى متتالية كل منها ع�شر  هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد 

عليها باملادة )١9( من �لقانون �الحتادي رقم ١99٢/٣7 �ل�شادر يف �شاأن �لعالمات �لتجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

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

�ملودعة حتت رقم :  77١١٣     بتاريخ : ٢9 / 0١ / ٢006
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�ش��م:  م�شنع �ل�شيح حممد �شعيد للعطور�ت �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب. ١٣٣، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لعطور و�ل�شابون ومو�د �لتزيني ) �لكوزموتيك (  وحماليل �ل�شعر.

�لو�ق�عة بالفئة: 0٣
و�شف �لعالمة: كلمتي   QUEEN ROSE   مكتوبتني باللغة �الجنلزية باللون �لذهبي مع جمموعة 

من �لزهور على قاعدة من �للون �الخ�شر �لزيتي.
�ال�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ج��اه للملكية �لفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :  5٣٣80                                  
با�ش��م:  �شعيد �أحمد �ملحرو�س و�أوالده

وعنو�نه:  �س.ب. ٣5٤ �لدمام ٣١٤١١، �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
و�مل�شجلة حتت رقم : )  ٤٤٤07(   بتاريخ:  0٤ /  0١  / ٢00٤

�لفئة : )٣0(
�ملنتجات :

كما وردة يف �شهادة �لت�شجيل .
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :٢5/ 0٢ / ٢0١٣ 

وحتى تاريخ: ٢5 / 05 / ٢0٢٣
�ملن�شو�س  لالأو�شاع و�ل�شروط  �شنو�ت وفقاً  �أخرى متتالية كل منها ع�شر  هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد 

عليها باملادة )١9( من �لقانون �الحتادي رقم ١99٢/٣7 �ل�شادر يف �شاأن �لعالمات �لتجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

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

�ملودعة حتت رقم :  77١09     بتاريخ : ٢9 / 0١ / ٢006
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�ش��م:  م�شنع �ل�شيح حممد �شعيد للعطور�ت �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب. ١٣٣، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لعطور و�ل�شابون ومو�د �لتزيني ) �لكوزموتيك (  وحماليل �ل�شعر.

�لو�ق�عة بالفئة: 0٣
و�شف �لعالمة: كلمة علي�شاء وهي ��شم علم باللون �لذهبي باللغتني �لعربية و�الجنليزية و�شورتي قبلتني 

باللون �لذهبي وكلها د�خل �طار بي�شاوي �خ�شر بحافة ذهبية وهي عالمة مبتكرة .
�ال�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ج��اه للملكية �لفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :  5١٤85                                  
با�ش��م:  هاوز ليدزر قوود�س ليمتد

وعنو�نه:  �شكندفلور نيو�شتايل فاكتوري بلدينج، 9 �يلم �شرتيت تيكوكت�شوي،
 كاولوون هوجن كوجن جمهورية �ل�شني �ل�شعبية. 

و�مل�شجلة حتت رقم : )  ٤٤5٢0(   بتاريخ:  05 /  0١  / ٢00٤
�لفئة : )١8(

�ملنتجات :
حقائب   ، �لكبرية  �جللدية  �ل�شفر  حقائب   ، �جللد  من  �مل�شنوعة  و�ملحافظ  و�مل�شطحة  �ليدوية  �حلقائب 
�ل�شفر �جللدية ، حقائب �ل�شفر �جللدية للثياب ، و�الحزمة �جللدية لربط �متعة �ل�شفر ، �حلقائب �ليدوية 
، و�حلقائب �لتي تربط على �لظهر �مل�شنوعة من �جللد و�لنايلون �أو �لقطن و�جللد . �جللود �ملدبوغه وتقليد 
�أو �ملدبوغة .  �جللود . �ملنجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �خرى . جلود �حليو�نات �خلام 
�لوثائق  . حقائب حمل  �ل�شروج  و  . بطانيات �خليل  �أطقم �خليل   . �ل�شياط  و�لع�شي.  و�ل�شما�شي  �ملظالت  
�حلقائب   ، �ل�شروج   ، �لنقد  ج��ز�دي��ن   . �جليب  حمافظ   ، �الل��ع��اب  حقائب   . �لبطاقات  حمافظ   . �ل�شغرية 

�ملدر�شية ، حقائب �لت�شويق ، �أطقم حقائب �ل�شفر ، م�شتح�شر�ت �لتجميل .
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :٢9/ 0٢ / ٢0١٣ 

وحتى تاريخ: 09 / 0٢ / ٢0٢٣
�ملن�شو�س  لالأو�شاع و�ل�شروط  �شنو�ت وفقاً  �أخرى متتالية كل منها ع�شر  هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد 

عليها باملادة )١9( من �لقانون �الحتادي رقم ١99٢/٣7 �ل�شادر يف �شاأن �لعالمات �لتجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

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

�ملودعة حتت رقم :  77١١٤     بتاريخ : ٢9 / 0١ / ٢006
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�ش��م:  م�شنع �ل�شيح حممد �شعيد للعطور�ت �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س.ب. ١٣٣، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لعطور و�ل�شابون ومو�د �لتزيني ) �لكوزموتيك (  وحماليل �ل�شعر.

�لو�ق�عة بالفئة: 0٣
و�شف �لعالمة: كلمتي   PRINCE   مكتوبة باحلروف �الجنلزية باللون �لف�شي على قاعدة من �للون 

�الخ�شر �لفاحت .
�ال�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر �لتعديالت �ملو�شحة �أدناه على طلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم :  ٣60٣0              بتاريخ :       ٢9  /  ٤  /   ٢000م
�مل�شجلة حتت رقم :   ٢55٤٣              بتاريخ :        ١9   /  9   /  ٢000م                 

با�ش��م: �مل�شنع �لعاملي لزيوت �لت�شحيم ) زينول ( ذ.م.م.
وعنو�نه: �ل�شارقة ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة �س.ب : 65٢7 ، هاتف : 06-5٣٢0١٣١ ، 
unilube@emirates.net.ae : فاك�س : 5٣٣6١6١-06 �لربيد �اللكرتوين

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
زيوت �لتزليق

�لو�ق�عة بالفئة   : ٤
رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )      ( – )     /      /  ٢00 م (

�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تعديل �لعالمة 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:٢0١0/٢/٢٤ م �ملودعة حتت رقم: ١٣9٤7٢ 
بتاريخ: ٢0١0/5/٢٣ م �مل�شجلة حتت رقم:١0٣67٣ 

با�ش��م:م�شنع �لز�د للتمور  
وعنو�نه:�لعني ، �س.ب:٢٢٢٢٤ ، هاتف: 0٣7٣7٢٢١9 ، فاك�س:0٣7٣7٢٢١6

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : ) ( - ) / / ٢00م(
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�لتمور 
�لو�ق�عة بالفئة:٢9

�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:
تنازل رقم:

��شم مالك �لعالمة:م�شنع �لز�د للتمور
��شم �ملتنازل له: موؤ�ش�شة �نتاج للت�شويق �لزر�عي

مهنته:
جن�شيته:

عنو�نه وحمل �قامته:
تاريخ �نتقال �مللكية: / / ٢00م

تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل: / / ٢00م
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

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

�ملودعة حتت رقم: ١80556       بتاريخ:٢0١٢/١0/١٤ م
با�ش��م:تعريف لال�شت�شار�ت �الد�رية و�لتدريب  

وعنو�نه:�بوظبي �شارع حمد�ن مالك �لبناية �شامل �بر�هيم �ل�شامان
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�لتدريب على �العمال و�لنظم �الد�رية . 
�لو�ق�عة بالفئة:٤١

و�شف �لعالمة:�ل�شعار عبارة عن كلمة DEFINE باللغة �الجنليزية باللون �ال�شود وحرف )I( �لنقطة 
فوقه باللون �الحمر على �شكل د�ئرة وحرف )E( معكو�س .  

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

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803
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هل تهدد رئا�سة �سالح
 للموؤمتر ال�سعبي بانق�سامه؟

•• �صنعاء-وكاالت:

�حلاكم  �لعام  �ل�شعبي  �ملوؤمتر  ح��زب  �أن  مينيون  �شيا�شيون  حمللون  ي��رى 
حتت  �النق�شام  خطر  يو�جه  �لوطني  �لوفاق  حكومة  يف  و�ل�شريك  �شابقا 
قيادة �لرئي�س �ملخلوع علي عبد �هلل �شالح، وذلك يف ظل �خلالف �لقائم 

مع �لرئي�س عبد ربه من�شور هادي، لكن قياديا فيه ��شتبعد ذلك �خليار.
وينظر حمللون �إىل �ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام �لذي يرت�أ�شه �شالح منذ تاأ�شي�شه 
عام 1982 على �أنه حزب عائلي ب�شبب عدم �إجر�ء �أي تغيري على قيادته، 
وهو ما جعله يعي�س حاليا �شر�ع �أجنحة بني فريقني، �الأول يقوده �شالح 
وما ي�شمى بالتيار �ملت�شدد �إز�ء �لعملية �ل�شيا�شية، و�لفريق �لثاين يتزعمه 

�لرئي�س هادي �لذي ي�شغل موقع �لنائب، ومعه جناحه �ملوؤيد للتغيري.
�للقاء  و�أح����ز�ب  ه���ادي  �لرئي�س  قبل  م��ن  ���ش��و�ء  �ل�شغوط  ك��ل  تفلح  ومل 
�مل�شرتك، �أو تلك �لتي مار�شها رعاة �ملبادرة �خلليجية يف �إجبار �شالح على 
�لتخلي عن رئا�شة �ملوؤمتر كجزء من ��شتحقاق �تفاق نقل �ل�شلطة، �لذي 
23 نوفمرب ت�شرين  تنحى مبوجبه بعد ثورة �شعبية �شد نظام حكمه يف 
�لثاين، رغم �أن �التفاق مل يت�شمن ن�شا يق�شي بتخليه عن رئا�شة �حلزب.

ويرف�س حزب �ملوؤمتر �أي حديث عن �إبعاد رئي�شه، باعتبار ذلك �شاأنا د�خليا 
يخ�س �أع�شاءه، وحتدده موؤ�ش�شاته �ملعنية، وال عالقة الأي جهة حملية �أو 
خارجية بهذه �مل�شاألة ، بل ويرى �أن قياد�ته �حلالية �شمام �أمان لوحدته 

�لتنظيمية .
�ملوؤمترعلي  رئي�س  مبكتب  و�ملتابعة  و�لر�شد  �الإع��الم  د�ئ��رة  رئي�س  وق��ال 
�ل�شعباين �إن علي عبد �هلل �شالح هو موؤ�ش�س �ملوؤمتر و�الأب �لروحي له، وال 

ميكن �أن يكون �حلزب يف يوم من �الأيام مهدد� باالنق�شام حتت قيادته.
و��شتبعد وقوع �ن�شقاق يف �شفوف �حلزب يف �مل�شتقبل، م�شري� �إىل �أن �ملوؤمتر 
ل�شوؤونه  رئي�شه  تفرغ  بف�شل  متا�شكا  فرت�ته  �أف�شل  ويعي�س  قوته،  �أوج  يف 
خالل  ومتا�شكه  وج��وده  �أثبت  �مل��وؤمت��ر  �أن  �ل�شعباين  و�أ���ش��اف  �لتنظيمية. 
م�شى،  مما  الأ�شو�أ  يتعر�س  �أن  ميكن  وال  �ل�شعبية(  )�لثورة  �الأزم��ة  فرتة 
و�أكد �أن �أي �شغوط متار�س من �أي جهة كانت على �ملوؤمتر مرفو�شة، وال 
يحق الأحد فر�س �ختيار�ته على قيادته، الأن هذ� حتدده �لالئحة �لد�خلية 

و�لهيئات �لعليا فيه.

املعار�سة ال�سورية: خطاب ن�سر اهلل حتري�سي 
•• بريوت-وكاالت:

�نتقد �الئتالف �لوطني �ل�شوري �ملعار�س خطاب �الأمني 
باأنه  وو�شفه  �هلل  ن�شر  ح�شن  �للبناين  �هلل  حل��زب  �لعام 
�عتربه  بينما  �ل�����ش��وري��ني،  على  لبنان  الأب��ن��اء  حتري�شي 
يف  للمقاومة  نهاية  �حلريري  �شعد  �مل�شتقبل  تيار  زعيم 
�جلماعات  �إن  ق��ال  �هلل  ن�شر  ح�شن  وك���ان  �مل��ق��اوم��ة  ي��وم 
�لتكفريية ت�شكل خطر� على لبنان و�أنه �شيحمي �ملقاومة 

وظهرها منها و�عد� بالن�شر. 
وقال �الئتالف يف بيان ن�شر �هلل يكرر حماوالته �لر�مية 
على  �لثائرين  �ل�شوريني  �شد  لبنان  �أبناء  حتري�س  �إىل 

�أر�س  ب��اأرو�ح �شباب لبنان على  نظام ب�شار�الأ�شد، مقامر� 
�شورية ل�شالح ع�شابة �أف�شدت يف �الأر�س و�شفكت �لدماء، 

وقدمت �أب�شع �شورة ميكن لالإرهاب �أن يتمثلها .
�أن حزب �هلل ي�شتخدم ما و�شفه بخطاب  و�أ�شاف �لبيان 
�أت��ون حرب  باأتباعه يف  مذهبي متطرف يزج من خالله 
�فرت��شية لن تاأخذ باأ�شحابها �إال نحو �لهالك و�لدمار 

 .
وو�شف �لبيان �خلطاب باأنه ينرث بذور �شر�ع يف �ملنطقة، 
�ال�شتبد�دي  �الإي���ر�ين  بامل�شروع  دع��اه  ما  م�شالح  ويقدم 

على م�شالح �ل�شعوب وحقوقها.
�جلي�س  �أج��رب  ب�شار�الأ�شد  �ل�شوري  �لرئي�س  �أن  و�أو���ش��ح 

يف  �الأ�شا�شي  دوره  ع��ن  �إي���اه  �شارفا  �مل��و�ط��ن��ني،  قتل  على 
حماية �ل�شعب، مما دفع �شرفاء �جلي�س �إىل �الن�شقاق عنه 
و�ل��وق��وف يف جانب �حل��ق، و�ل��ي��وم يكرر ح��زب �هلل نف�س 
�ل�شوريني،  قتل  على  لبنان  �أب��ن��اء  بع�س  فيجرب  �خل��ط��اأ، 
�إىل �تخاذ موقف  مما �شيدفع بدون �شك �ل�شرفاء منهم 

يليق باأبناء �ملقاومة �حلقيقية .
و�أكد �الئتالف حر�شه على �ل�شلم �الأهلي يف لبنان، و�أبدى 
��شتهجانه ملا �عتربها دعوة من زعيم حزب �هلل �إىل نقل 
�شوريا وت�شفيته فيها. ومن  �إىل  لبنان  د�خ��ل  �أي خالف 
جهته �عترب زعيم تيار �مل�شتقبل يف لبنان �شعد �حلريري 

�أن ن�شر �هلل �أعلن نهاية �ملقاومة يف عيد �ملقاومة .

•• بريوت-ا	ف	ب:

قتل 11 عن�شر� يف جمموعات مقاتلة معار�شة يف �شوريا 
�الح��د مع مقاتلني من  �ل�شبت  ليل  د�رت  ��شتباكات  يف 
جلان �حلماية �ل�شعبية �لكردية، بح�شب ما �فاد �ملر�شد 
�ل�شوري حلقوق �الن�شان �م�س . وقال �ملر�شد يف بريد 
�لكرتوين د�رت ��شتباكات ليلة �أم�س بني وحد�ت حماية 
قرية  من  بالقرب  �ملقاتلة،  و�لكتائب  �ل��ك��ردي  �ل�شعب 
�ل�شمايل  �لريف  يف  �لو�قعة  عفرين  منطقة  يف  عقيبة 
ملدينة حلب، كربى مدن �شمال �شوريا. و�فاد �ملر�شد �ن 
�ال�شتباكات �دت �ىل ��شت�شهاد ما ال يقل عن 11 مقاتال 
من �لكتائب �ملقاتلة، و��شابة �كرث من 20 بجروح، ومل 
ترد معلومات عن �خل�شائر �لب�شرية يف �شفوف وحد�ت 
�لدميوقر�طي،  �الحت��اد  حلزب  �لتابعة  �ل�شعب  حماية 
و�فاد  �لكرد�شتاين.  �لعمال  حلزب  �ل�شوري  �لفرع  وهو 

�ن  بر�س  فر�ن�س  وكالة  عقيبة  يف  �للجنة  �ع�شاء  �ح��د 
�ال�شتباكات �ندلعت بعد �جتياح جمموعة م�شلحة من 
لو�ء �لتوحيد )�برز �ملجموعات �ملقاتلة يف حلب و�ملقرب 
�مل�شلمني( للبلدة مطالبا بت�شليم  من جماعة �الخ��و�ن 

حاجز جلان �لدفاع �ل�شعبية �لكردية للم�شلحني .
و��شار �ىل �ن �ملقاتلني �ملعار�شني �تهمو� عنا�شر �حلاجز 
بت�شهيل مرور �شكان بلدة نبل )ذ�ت �لغالبية �ل�شيعية( 
بني  ��شتباكات  �ندلعت  ذل��ك،  �ث��ر   . �ملحا�شرة  �لقريبة 
)�ملعار�شة(  �ملجموعة  قائد  مقتل  �ىل  �دت  �لطرفني 
��شار  �لذي  �للجنة  �لع�شو يف  ، بح�شب  و�شتة م�شلحني 
�ىل �ن لو�ء �لتوحيد قام �ثر ذلك مبهاجمة قرية عقيبة 
م�شتخدما قذ�ئف �لهاون و�لر�شا�شات �لثقيلة، �نطالقا 
من قرية �لزيارة �لقريبة منها. و�و�شح �ن �ال�شتباكات 
��شتمرت طيلة �لليل وثمة عدد من �جلرحى يف �شفوف 

�للجان �لكردية، �ال �ن �حد� منهم مل ميت .

�سوريا ب�سمال  الأكراد  مع  ا�ستباكات  يف  قتياًل   11

املاويني رابطة العامل الإ�سالمي ت�ستنكر ا�ستمرار حمالت ا�سطهاد م�سلمي الروهنجيا  للمتمردين  هجوم  يف  قتياًل   23

•• وا�صنطن-لندن-وكاالت:

�إندبندنت  ذي  �شحيفة  ت��ن��اول��ت 
�الأزمة  �لربيطانية  �شند�ي  �أون 
�ل�شورية �لتي تع�شف بالبالد منذ 
�أن  �إىل  �أك��رث من عامني، و�أ���ش��ارت 
ثمة �نق�شاما بني �لدول �الأوروبية 
ب�شاأن رفع حظر توريد �ل�شالح �إىل 
�شوريا، و�أن من �شاأن هذ� �النق�شام 
�نهيار  �إىل  ي�����وؤدي  �أن  �الأوروب��������ي 
�لنظام  على  �ملفرو�شة  �لعقوبات 

�ل�شوري.
خالفات  �أن  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت 
رفع  ب�شاأن  �الأوروب��ي��ني  ب��ني  ت�شود 
�حلظر على �الأ�شلحة �ملوجهة �إىل 
ينتهي يف �حلادي  و�ل���ذي  ���ش��وري��ا، 
�جلاري  مايو-�أيار  من  و�لثالثني 
يف حال عدم متديده وياأتي �حلظر 
متكاملة  ع��ق��وب��ات  ح��زم��ة  ���ش��م��ن 
مفرو�شة على �لبالد �ملاأزومة منذ 

�أكرث من عامني.
�لعقوبات  �أن  �ل�شحيفة  و�أو�شحت 
�لرئي�س  ن���ظ���ام  ع��ل��ى  �مل���ف���رو����ش���ة 
�شاأنها  م��ن  �الأ���ش��د  ب�شار  �ل�����ش��وري 
وزر�ء  ي��ت��و���ش��ل  مل  �إذ�  ت��ن��ه��ار،  �أن 
�تفاق  �إىل  �الأوروب��ي��ون  �خلارجية 
توريد  على  �حلظر  تعديل  ب�شاأن 

�ل�شالح �إىل �شوريا.
ثمة  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ����ش���ارت 
�جتماعا يف بروك�شل ببلجيكا لوزر�ء 
�خلارجية �الأوروبيني، و�أنه يتوقع 
�لربيطاين  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م��ن 

ب��اأن تعديل  ي��ج��ادل  �أن  ول��ي��ام هيغ 
لل�شماح حلكومات �الحتاد  �حلظر 
�الأوروبي بت�شليح �لثو�ر �ل�شوريني 
�إ�شارة  �إر���ش��ال  �شاأنه  من  �ملعتدلني 
�أن  م���ف���اده���ا  �الأ������ش�����د،  �إىل  ق���وي���ة 
ل�شالح  مييل  �لع�شكري  �ل��ت��و�زن 

�ملعار�شة.
و�أ�شافت �ل�شحيفة �أنه بينما يلقى 
�ملوقف �لربيطاين �لد�عم لت�شليح 
دعما  �ملعتدلة  �ل�شورية  �ملعار�شة 
فرن�شا  كل من  وتاأييد� من جانب 
و�إي���ط���ال���ي���ا وق����رب�����س، ف������اإن دوال 

�أي�����ام، و�شط  �ل�����ش��وري يف غ�����ش��ون 
من  �الأول  ي��اأت��ي  �أن  م��ن  �خل�شية 
�الأ�شد حترر  فيكون  �لقادم  �ل�شهر 

من كل �لعقوبات.
بريطانيا  �أن  �ل�شحيفة  و�أ�شافت 
ت�شعى �إىل تعديل �حلظر �ملفرو�س 
على توريد �ل�شالح �إىل �شوريا مع 
�الإب���ق���اء ع��ل��ى �ل��ع��ق��وب��ات �الأخ����رى 
�شارية �ملفعول، وذلك و�شط خ�شية 
على  تعديالت  �أي  تت�شبب  �أن  من 
�حل��ظ��ر �مل��ف��رو���س ع��ل��ى ���ش��وري��ا يف 
�لبالد،  �لد�ئر يف  �ل�شر�ع  ت�شعيد 

�لنم�شا  ت��ق��وده��ا  �أخ����رى  �أوروب���ي���ة 
تعار�س هذ� �ملوقف، وذلك بدعوى 
�الأ�شلحة  و���ش��ول  م��ن��ع  ����ش��ت��ح��ال��ة 
�إىل متطرفني يف �شوريا، وبالتايل 
�ل�����ش��اع��ي��ة الإيجاد  �إع���اق���ة �جل��ه��ود 
�أ�شفر  �ل���ذي  ل��ل�����ش��ر�ع  �شلمي  ح��ل 
�ألفا  ثمانني  م��ن  �أك���رث  مقتل  ع��ن 

يف �لبالد.
�ملتحدث  �إىل  �ل�شحيفة  ون�شبت 
�لنم�شاوي  �خلارجية  وزي��ر  با�شم 
جمموعة  و�شع  ميكن  �إن��ه  �ل��ق��ول 
�لنظام  �لعقوبات على  جديدة من 

وو�شط تاأكيد فرن�شا على �متالكها 
�إىل  �ل�شالح  مر�قبة  على  �ل��ق��درة 
�إىل  و�شوله  ع��دم  و�شمان  �شوريا 

�الأيدي �خلطاأ .
من جهة �أخرى، قال ع�شو جمل�س 
ماكني،  ج��ون  �الأم��ريك��ي،  �ل�شيوخ 
�م�س، �إن �الإد�رة �الأمريكية تفاجاأت 

بتطور �الأحد�ث يف �شوريا.
�ألقاها  مد�خلة  يف  ماكني  و�أو���ش��ح 
ع���ل���ى ه���ام�������س ف���ع���ال���ي���ات �أع����م����ال 
�ملنتدى �الإقت�شادي �لعاملي لل�شرق 
 2013 �أفريقيا  و�شمال  �الأو�شط 
�لذي بد�أ �أن �الأحد�ث يف �شوريا مل 

نكن نتوقعها .
و�أع����������رب ع�����ن ق���ل���ق���ه م�����ن وج�����ود 
�ل��ع��ن��ا���ش��ر �مل��ت��ط��رف��ة يف ���ش��وري��ا ، 
�أن هذه �لعنا�شر مل تكن  مو�شحاً 
ه��ي ذ�ت��ه��ا �ل��ت��ي ق��ام��ت ب��ال��ث��ورة يف 

هذ� �لبلد .
يرتكبها  �ل��ت��ي  �مل���ج���ازر  �أن  ور�أى 
للعامل  �إه���ان���ة  ���ش��وري��ا  �ل��ن��ظ��ام يف 
م�شيفاً   ، خا�س  ب�شكل  والأم��ريك��ا 
خمجل  ���ش��وري��ا  يف  يح�شل  م��ا  �أن 

حلياتنا ولكل ما نوؤمن به .
�لدويل  �ملجتمع  �إن  م��اك��ني  وق���ال 
لديه فر�شة لكي يتحرك و�إذ� كنا 
�شننتظر حتى جنيف 2، �أنا مقتنع 
�إاّل  �شيئاً  نحقق  �أن  ميكن  ال  باأننا 
�الأ�شد  ب�شار  ب��اأن  �لرو�س  �إقتنع  �إذ� 
���ش��ي��خ�����ش��ر ه����ذه �مل���ع���رك���ة، وت�����و�زن 

�لقوى على �الأر�س غري ذلك .
قال يف  �الأمريكي  �ل�شيناتور  وكان 

�شحايف  موؤمتر  خالل  �شابق  وقت 
مبجل�س  �الآخ��ر  �لع�شو  مع  عقده 
ما  �إن  مينينديز،  روب���رت  �ل�شيوخ 
تريده بالده يف �الأزمة �ل�شورية هو 
�إن�شاء مناطق �آمنة ومناطق حظر 
�مل�شاعد�ت  �إي�شال  ل�شمان  ج��وي، 

لل�شوريني ودعم �ملعار�شة.
تريده  م����ا  �أن  م���اك���ني  و�أو������ش�����ح 
�ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة �الأم��ريك��ي��ة هو 
ومناطق  �آم����ن����ة،  م��ن��اط��ق  �إن�������ش���اء 
م�شاعد�تها  الإي�����ش��ال  ج��وي  حظر 
وت�شليح  �ل�������ش���وري،  �ل�����ش��ع��ب  �إىل 
ت�شارك  �لتي  �ملعار�شة  من  جهات 
�أمريكا يف قيمها وحقوق �الإن�شان، 
�إ�شافة �إىل تاأييدها للحل �ل�شلمي 
ت�شمل  �نتقالية  حكومة  وت�شكيل 

كافة مكونات �ل�شعب �ل�شوري .
�أمريكا  نظر  وم��ن وجهة  و�أ���ش��اف 
�الأ�شد  ب�شار  يت�شمن  فاإن �حلل ال 
. ور�أى ماكني �أن �لو�شع يف �شوريا 
ي��زي��د ح��دة �الإح��ت��ق��ان و�ل��ت��وت��ر يف 
�لو�شع  ع��ل��ى  وي��ن��ع��ك�����س  �مل��ن��ط��ق��ة 

�لد�خلي يف �لعر�ق .
�ل��ق��در�ت �جلوية  �إىل �شرب  ودع��ا 
للنظام �ل�شوري وحتريك �شو�ريخ 
�لباتريوت ل�شمان مناطق �حلظر 

�جلوي .

ماكني: وا�ضنطن تفاجاأت بتطور اأحداث �ضوريا

خالف اأوروبي على ت�سليح الثوار ال�سوريني

اإ�سرائيل تنفي اإلغاء رو�سيا �سفقة �سواريخ ل�سوريا 
•• القد�س	املحتلة-يو	بي	اأي:

رئي�س  �أن  ع��ن  �م�س  ت���رددت  �أن��ب��اء  �مل�شتوى  رفيع  �إ�شر�ئيلي  م�شوؤول  نفى 
�لوزر�ء بنيامني نتنياهو �تفق مع �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني على 
عدم تزويد رو�شيا �شو�ريخ ��س300- ل�شوريا مقابل تعهد �إ�شر�ئيلي بعدم 

تكر�ر �لغار�ت �الإ�شر�ئيلية �شد �شوريا.
ونقلت و�شائل �إعالم �إ�شر�ئيلية عن �مل�شوؤول قوله �إن هذه �أنباء ال �أ�شا�س لها 
يف �لو�قع، �إنها �أ�شطورة. مل يكن هناك �أي �تفاق بني نتنياهو وبوتني، ورمبا 

�لرو�س �شيماطلون يف هذ� كورقة م�شاومة من دون تنفيذ �ل�شفقة .
وكان نتنياهو �لتقى مع بوتني يف مدينة �شوت�شي �لرو�شية قبل �أ�شبوعني، 
وطلب عدم تزويد �شوريا ب�شو�ريخ ��س300- �ملتطورة و�مل�شادة للطائر�ت 
بادعاء �أنها �شتخل بالتو�زن يف �ملنطقة، وو�شط تخوف �إ�شر�ئيلي من عدم 

قدرة طري�نها على تنفيذ غار�ت جديدة �شد �شوريا �أو لبنان.

•• نيودلهي-ا	ف	ب:

ح�شيلة  �ن  �م�س  �لهندية  �ل�شرطة  يف  �شابط  �علنت 
�م�س  م��اوي��ون  م��ت��م��ردون  �شنه  �ل���ذي  �ل��ه��ج��وم  �شحايا 
ق��ت��ي��ال ع��ل��ى �القل   23 �رت��ف��ع��ت �ىل  �ل��ه��ن��د  يف و���ش��ط 
�ىل جانب ع��دد كبري م��ن �جل��رح��ى وق��ال �مل��دي��ر �لعام 
�لعدد  �ن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  ر�م��ن��ي��و����س  لل�شرطة 
�الجمايل للقتلى بلغ �الآن 23، وميكننا �لقول �ن 32 

�آخرين جرحو� معظمهم ��شاباتهم خطرية .
وكانت �حل�شيلة �ل�شابقة حتدثت عن مقتل 17 �شخ�شا 
بينهم 12 من ممثلي حزب �ملوؤمتر �حلاكم يف نيودلهي 

بعدما ن�شبو� لهم كمينا.
وقال ر�جيندر كومار فيج �مل�شوؤول عن عمليات �لت�شدي 

•• مكة	املكرمة-وام:

����ش��ت��ن��ك��رت ر�ب��ط��ة �ل��ع��امل �الإ���ش��الم��ي �إ���ش��ت��م��ر�ر حمالت 
ميامنار  يف  �لروهنجيا  م�شلمي  �شد  و�ال�شطهاد  �لعنف 
و�أد�نت تو�شع هذه �حلمالت �لتي �شملت �مل�شلمني �لذين 
يعي�شون يف مناطق �أخرى ومنها مدينتا ميكتيال و�أو�كان. 
بيان  �الإ�شالمي يف  �لعامل  لر�بطة  �لعامة  �الأمانة  وقالت 
�م�س �ن �لر�بطة تتابع �ملاآ�شي �لتي يعاين منها �مل�شلمون 
�الآالف يف  و�إي���د�ع  منهم  �مل��ئ��ات  قتل  ميامنار حيث مت  يف 
�ل�شجون وت�شريد ما يزيد على مائة �ألف م�شلم �أ�شبحو� 

بال ماأوى .
 و�أك����د �ل��ب��ي��ان �أن ر�ب��ط��ة �ل��ع��امل �الإ���ش��الم��ي �ل��ت��ي متثل 
�أ�شد  ت�شتنكر  �ل���ع���امل  يف  �مل�����ش��ل��م��ة  و�الأق���ل���ي���ات  �ل�����ش��ع��وب 
�ال���ش��ت��ن��ك��ار �ل��ن��ه��ج �ل�����ش��ل��ب��ي حل��ك��وم��ة م��ي��امن��ار يف وقف 

بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �شاتي�شغار  والي��ة  يف  للمتمردين 
من  خم�شة  بينهم  قتيال   17 ���ش��ق��وط  ت��اك��ي��د  ميكننا 
عنا�شر �ل�شرطة و�الخرون م�شوؤولون يف حزب �ملوؤمتر 

يف �لوالية.
حزب  رئي�س  خطفو�  �مل��ت��م��ردي��ن  �ن  �مل��ت��ح��دث  و����ش��اف 
�ملوؤمتر يف �لوالية ناند كومار باتيل وجنله وم�شريهما 
�ل�شابق  �لرئي�س  �ن  �ىل  الف��ت��ا  �ل��ه��ج��وم،  بعد  جم��ه��ول 
بجروح  ��شيب  �شوكال  �شار�ن  فيديا  �ملحلية  للحكومة 
ب��ال��غ��ة ون�����ش��ب �ل��ك��م��ني يف م��ن��ط��ق��ة ن��ائ��ي��ة م���ن د�ئ����رة 
عا�شمة  ر�ي��ب��ور،  م��ن  كلم   284 بعد  على  جاغد�لبور 
�ن يطلقو�  بتفجري قنبلة قبل  �ملتمردون  �لوالية وقام 
�ل��ن��ار ع��ل��ى �الل��ي��ات �ل��ت��ي ك��ان��ت ت��ق��ل �ل��ن��و�ب �ملحليني 

�لعائدين من جتمع �شيا�شي.

�إىل  �أدى  و�ل���دي���ن���ي مم���ا  �ل��ع��رق��ي  ح���م���الت �ال���ش��ط��ه��اد 
�لعزل  �مل�شلمني  ع��ل��ى  �ل��ه��ج��وم  يف  �مل��ت��ط��رف��ني  ����ش��ت��م��ر�ر 
وط����رده����م م���ن �أم���اك���ن���ه���م وت���خ���ري���ب مم��ت��ل��ك��ات��ه��م و�إىل 
�مل�شلمني  حماية  �أن  و�أ���ش��اف    . و�م��ت��د�ده  �لعنف  تو�شع 
يف  م��و�ط��ن��ون  فهم  حكومتها  عاتق  على  تقع  ميامنار  يف 
عنهم  �ملظلمة  رف��ع  �حلكومة  على  ويتوجب  �لدولة  ه��ذه 
�ملتطرفة �شدهم ومعاملتهم مثل  �لفئات  ووقف حمالت 
ت�شامن  ��شتمر�ر  م��وك��د�  ميامنار  مو�طني  م��ن  غريهم 
�ملجتمع  ودع��ا  ميامنار.  م�شلمي  مع  �الإ�شالمية  �ل�شعوب 
�ملتحدة  �الأمم  هيئة  مقدمتها  ويف  ومنظماته  �ل����دويل 
حماية  يف  بو�جبها  �لقيام  �إىل  �الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  وهيئات 
ومنها  كاملة  �ملو�طنة  حقوق  ومنحهم  ميامنار  م�شلمي 
�مل�شردين  و�إع��ادة  مو�طنني  بو�شفهم  �جلن�شية  يف  حقهم 
�أرو�حهم وممتلكاتهم  �إىل مدنهم وقر�هم وحماية   منهم 

اأخبار ال�ساعة: جمل�س التعاون 
اأ�سبح عن�سر اأمن وا�ستقرار يف املنطقة 

•• اأبوظبي-وام:

�لثانية  �لذكرى  �الول  �أم�س  �ل�شاعة  مرت  �أخبار  ن�شرة   قالت 
ل���دول �خل��ل��ي��ج �لعربية   �ل��ت��ع��اون  و�ل��ث��الث��ون الإن�����ش��اء  جمل�س 
مايو  م��ن  و�لع�شرين  �خل��ام�����س  �أب��وظ��ب��ي يف  م��ن  �نطلق  �ل���ذي 
�ملا�شية  عقوده  عرب  مر  �ملجل�س  �أن  �إىل  1981..م�شرية  ع��ام 
على  ومعقدة  �شعبة  و�ختبار�ت  حتديات  وو�ج��ه  ع��دة  مبر�حل 
وتطوير  و�ال�شتمر�ر  �ل�شمود  ��شتطاع  لكنه  م�شتوى  من  �أكرث 
�آليات عمله و�ملحافظة على منظومة �لعمل �خلليجي �مل�شرتك 
حتت  و  و��شتقر�رهم.  �أمنهم  و�شون  �أع�شائه  م�شالح  خلدمة 
�ملجل�س يف  �أن دور  �أكدت  �لتعاون  تاأ�شي�س جمل�س  عنو�ن ذكرى 
من  �الأو�شط  �ل�شرق  ومنطقة  �لعربية  �ملنطقة  به  متر  ما  ظل 
وقدرته  �مل��وؤث��ر  �الإقليمي  ح�شوره  يوؤكد  و��شطر�بات  ت��وت��ر�ت 
ع��ل��ى ت��وج��ي��ه �ل��ت��ف��اع��الت و�الأح�����د�ث و�أن����ه �أ���ش��ب��ح عن�شر �أمن 
لقياد�ته  �حلكيمة  �ل����روؤى  ب�شبب  كلها  �ملنطقة  يف  و����ش��ت��ق��ر�ر 
�أ�شا�شي هو  �لثابتة و�ملبدئية �لتي تنطلق من هدف  ومو�قفهم 
خدمة �شعوبهم و�ملحافظة على مكت�شباتهم �لتنموية. و�أ�شارت 
�لذي  �ل�شامل  �خلليجي  �جل��م��اع��ي  �الأم���ن  مفهوم  تعزيز  �إىل 
ميثل مظلة حلماية ��شتقر�ر دول  جمل�س �لتعاون  فيما �أنتجت 
�لتحركات �لفاعلة لدول �ملجل�س مبادرة تاريخية حظيت بتاأييد 
وقاد  �ليمن  يف  و�الأمنية  �ل�شيا�شية  �الأزم��ة  �شفحة  لطي  عاملي 
�ملجل�س �لتحرك �لعربي يف �لتعامل مع ملفات عدة يف �ملنطقة 
و�لتعبري عن وجهة �لنظر �لعربية جتاهها على �ل�شاحة �لعاملية 
ومن ثم �أ�شبح قوة �إقليمية موؤثرة �شو�ء �شمن �الإطار �لعربي 
و�أو�شحت  ع���ام.  ب�شكل  �الأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  منطقة  ���ش��ي��اق  يف  �أو 
�لبحوث  و  للدر��شات  �الم����ار�ت  مركز  ي�شدرها  �لتي  �لن�شرة 
حققتها  �لتي  �لكبرية  �لتنموية  �الإجن��از�ت  �ال�شرت�تيجية..�أن 
دول  جمل�س �لتعاون و �آليات �لتكامل �لتي طورتها على مدى 
عو�مل  كلها  �الإقليمي  �الأم��ن  تعزيز  يف  ودوره��ا  طويلة  �شنو�ت 
�ل�شر�كات  بناء  �إىل  �مل��وؤث��رة  و�الإقليمية  �لدولية  �لقوى  دفعت 

�ال�شرت�تيجية و�القت�شادية مع �ملجل�س . 
�تفاقيات  الإب��ر�م  �ل�شياق هناك مفاو�شات  �أن��ه يف هذ�  و�أ�شافت 
جت����ارة ح���رة م��ع �الحت����اد �الأوروب������ي و�ل�����ش��ني وت��رك��ي��ا و�لهند 
حو�ر  وه��ن��اك  وغ��ريه��ا  �جلنوبية  وك��وري��ا  و�ل��ي��اب��ان  وباك�شتان 
و  ورو���ش��ي��ا  وتركيا  �ملتحدة  �ل��والي��ات  م��ع  خليجي  ��شرت�تيجي 
دول  �الآ�شيان  و �أ�شرت�ليا و باك�شتان و�ل�شني وغريها مو�شحة 
�شيا�شية  ك��ق��وة  �ل��ت��ع��اون   �ل��ع��امل��ي ملجل�س  �ل����دور  ي��ع��زز  ه���ذ�  �أن 
و�قت�شادية ت�شتمد تاأثريها وح�شورها مما حتققه دول �ملجل�س 
من جناحات على �مل�شتويات �ملختلفة وما تتمتع به من ��شتقر�ر 
د�خلي و�حرت�م دويل ملو�قفها وتوجهاتها �لتي تت�شم بالو�شطية 
و�العتد�ل و�لت�شامح وجهدها يف ت�شجيع �حلو�ر بني �حل�شار�ت 

و�الأديان و�لثقافات. 
و�أك����دت  �أخ��ب��ار �ل�����ش��اع��ة  يف خ��ت��ام مقالها �الإف��ت��ت��اح��ي �أن���ه كان 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تعاىل  ب��اإذن �هلل  له  للمغفور 
رحمه �هلل دور بارز يف �إن�شاء  جمل�س �لتعاون  من منطلق �إميانه 
باأهمية �لوحدة وقيمتها وكانت دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لفاعلة يف كل ما  و�مل�شاهمة  �ملجل�س  دع��م  �شباقة يف  ز�ل��ت  وم��ا 
من �شاأنه تقوية �لعمل �خلليجي �مل�شرتك من منطلق �الإدر�ك 
�لو�عي خلطورة �لتحديات �لتي تفرزها �لبيئة �ملحيطة و�لتي 
تتطلب  ثم  وم��ن  ��شتثناء  دون  جميعها  �ملجل�س  دول  ت�شتهدف 

روؤية متكاملة ومت�شقة للتعامل معها و�لت�شدي ملخاطرها.
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العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

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

CN 1101632:الندل�س للمقاوالت �لعامة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ر��شد �حمد حممد �حلمادي �ملزروعي )١00%(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان �حمد حممد �حلمادي �ملزروعي

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

اإعــــــــــالن
�ملنزلية  لتمديد�ت  �ل�ش�����ادة/بينونة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�شحية رخ�شة رقم:CN 1096142 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة ٤.5*8 �ىل ١*6

تعديل ��شم جتاري:من/بينونة لتمديد�ت �ملنزلية و�ل�شحية
�ىل/و�حة بينونة لت�شليح �الطار�ت 

BAINOONA OASIS TYRE REPAIRS
تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �طار�ت �ل�شيار�ت ولو�زمها )٤5٣0005(

تعديل ن�شاط/��شافة تبديل و��شالح �الطار�ت )٤5٢0007(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �لتمديد�ت �لكهربائية )٤٣٢990٤(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة متديد�ت �ملياه )٤٣٢9907(
تعديل ن�شاط/حذف تركيب و��شالح �لتمديد�ت و�لرتكيبات �لكهربائية )٤٣٢١00١(

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حلاوي للمقاوالت �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 1318891 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 60*٤0 �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري:من/�حلاوي للمقاوالت �لعامة 
TAOIST GENERAL CONTRACTING

�ىل/�حلاوي لل�شيانة �لعامة 
TAOIST GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية ليو� جفن �ىل �ملنطقة �لغربية ليو� 
�جلبانة ق ٢ م ٣0

تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )٤٣٢990١(
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )٤١0000٢(

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

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

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

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

�لذهبي لالملنيوم و�لزجاج
رخ�شة رقم:CN 1175530 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10803 بتاريخ 2013/5/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�الع�شار �لغربي 

CN 1323221:لت�شليح �ملكيفات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان �شامل ر��شد عبيد �ملن�شوري )١00%(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جابر علي مر�شد خمي�س �ملرر

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

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

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

  
�ملودعة بالرقم : 5٣077

با�شم :كارفري لتاجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م
وعنو�نه : دبي ، �س.ب:٢68٣٣ ، هاتف: ٢97٣99٣ ، فاك�س:٢97٣8٣0.

بتاريخ : ٢00٣/١١/١6م  �مل�شجلة حتت رقم : ٤٣٤56  
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف :٢0١٣/5/١0 وحتى تاريخ : ١0/5/٢0٢٣
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مايو 2013 العدد 10803

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1415   

 �ملنذر/  بنك �ت�س ��س بى �شي �ل�شرق �الو�شط �ملحدود  �ملنذر �ليه: مازن علي عبد�ملجيد �لعو�شي    
 8 �ملوؤرخة  �ملنازل  ل�شر�ء  �مل��رن  �لقر�س  �تفاقية  �ليه مبوجب  �ملنذر  يلتزم  �الق��ام��ة(   )جمهول حمل 
وقدره  مبلغ  ب��دف��ع  )�مل��ن��ذر(  �لبنك  م��ع  و�مل��ربم��ة  �لعالقة  ذ�ت  �الخ���رى  و�مل�شتند�ت   ٢0١0 نوفمرب 
�لف وت�شعمائة و�شبعة وثالثون  �مار�تي )�ثنني مليون ومائة و�شتة وع�شرون  ٢.١٢6.9٣7.78 درهم 

درهم وثمانية و�شبعون فل�شا( 
 مقابل هذ� �لدين قام �ملنذر �ليه )ب�شفته �لر�هن( وك�شمان للدين مبنح رهناً عقاريا تاأمينياً للمنذر 
)�لرهن �لعقاري( وذلك على �لعقار ) �ل�شقة �ل�شكنية( رقم 70٤ �لطابق �ل�شابع: �ملبني رقم ٤، مبني 
مارينا �بارمتنت�س ٤، رقم �الر�س ١998 و�لتي تبلغ م�شاحتها ١7٤5.69 قدم مربع يف نخلة جمري�، دبي 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة وذلك مقابل مبلغ وقدره ١.8٤0.000 درهم �مار�تي )مليون و�ربعون �لف 
درهم �مار�تي( وقد مت ت�شجيل هذ� �لرهن ل�شالح  �ملنذر وفقا لال�شول لدى د�ئرة �الر��شي و�المالك 

يف دبي بتاريخ ١0 نوفمرب ٢0١0.
 مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه 
��شعار لتنفيذ �لرهن )��شعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باحكام �ملادة )٢5( 

من �لقانون رقم )١٤( ل�شنة ٢008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �مارة دبي. 
�لرهن عن طريق  ��شعار  بالقيام بتوجيه  والحقاً، فو�شت حمكمة دبي �البتد�ئية )�ملحكمة( للمنذر 
حالة  يف  بانه  �ليها  �ملنذر  �الع��الن  ه��ذ�  مبوجب  �ملنذر  يخطر  ذل��ك،  على  وبناء  �ل�شحيفة  يف  ن�شره 
�لدين كامال خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �العالن.  �لتق�شري يف ت�شديد 

�شيقوم �ملنذر بتنفيذ �لرهن وبالتقدم بطلب �ىل �ملحكمة للح�شول على �مر لبيع �لعقار. 
ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل �س.ب 66 دبي �المار�ت �لعربية �ملتحدة �و 

على �لرقم ٣90٤7٢٢- ٤-97١  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1431   

 �ملنذر/  بنك �ت�س ��س بى �شي �ل�شرق �الو�شط �ملحدود
  �ملنذر �ليهما : مانوج بوثان�شريي بوثان فيثتيل و�شو�بنا كانديور )جمهول حمل �القامة(

  يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب �تفاقية �لقر�س �ملرن ل�شر�ء �ملنازل �الربعة  و�ملوؤرخة ٢٤ مايو ٢006 : ٢٤ مايو 
٢006 : ٢0 دي�شمرب ٢006 و ٢8 �غ�شط�س ٢007 و�مل�شتند�ت �الخرى ذ�ت �لعالقة و�ملربمة مع �لبنك )�ملنذر( 
بدفع مبلغ وقدره ١.7٤9.٤95.78 درهم �مار�تي )مليون و�شبعمائة ت�شعة و�ربعون �لف و�ربعمائة وخم�شة 

وت�شعون درهم وثمانية و�شبعون فل�شا( 
للمنذر  تاأمينياً  �لر�هن( وك�شمان للدين مبنح رهناً عقاريا  �ليهما )ب�شفته  �ملنذر  �لدين قام   مقابل هذ� 
)�لرهن �لعقاري( وذلك على �لعقار ) �لفيال  ( رقم ٢7١ على �الر�س رقم ١787 و�لتي تبلغ م�شاحتها ٣687.6٤  
قدم مربع ، يف �ملر�بع �لعربية،  دبي �المار�ت �لعربية �ملتحدة وذلك مقابل مبلغ وقدره ١.760.808.00 درهم 
�لرهن ل�شالح   ت�شجيل هذ�  (   وقد مت  �لف وثمامنائة وثمانية درهم  و�شتون  و�شبعمائة  �مار�تي )مليون 

�ملنذر وفقا لال�شول لدى د�ئرة �الر��شي و�المالك يف دبي بتاريخ ٢١ يناير ٢008.
 مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��شعار 
لتنفيذ �لرهن )��شعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باحكام �ملادة )٢5( من �لقانون 

رقم )١٤( ل�شنة ٢008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �مارة دبي. 
والحقاً، فو�شت حمكمة دبي �البتد�ئية )�ملحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ��شعار �لرهن عن طريق ن�شره يف 
�ل�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �العالن �ملنذر �ليها بانه يف حالة �لتق�شري يف ت�شديد 
�لدين كامال خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �العالن. �شيقوم �ملنذر بتنفيذ �لرهن 

وبالتقدم بطلب �ىل �ملحكمة للح�شول على �مر لبيع �لعقار. 
ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل �س.ب 66 دبي �المار�ت �لعربية �ملتحدة �و على 

�لرقم ٣90٤7٢٢- ٤-97١  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1414   

 �ملنذر/  بنك �ت�س ��س بى �شي �ل�شرق �الو�شط �ملحدود  
�ملنذر �ليهما : جو�شنت جيم�س كالرك وليز�  مادالين كالرك )جمهول حمل �القامة(

يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب �تفاقية �لقر�س �ملرن ل�شر�ء �ملنازل و�ملوؤرخة ٤ مار�س ٢008  و�مل�شتند�ت �الخرى 
مليون  )�ثنني  �مار�تي  درهم   ٢.69٣.٤95.٣6 وق��دره  مبلغ  بدفع  )�ملنذر(  �لبنك  مع  و�ملربمة  �لعالقة  ذ�ت 

و�شتمائة ثالثة وت�شعون �لف و�ربعمائة خم�شة وت�شعون وت�شة وثالثون فل�س(  
للمنذر  تاأمينياً  �لر�هن( وك�شمان للدين مبنح رهناً عقاريا  �ليهما )ب�شفته  �ملنذر  �لدين قام   مقابل هذ� 
تبلغ م�شاحتها  و�ل��ت��ي  رق��م ١8٢6  �الر����س  رق��م ٤٢٢ على  �لفيال(   ( �لعقار  وذل��ك على  �ل��ع��ق��اري(  )�ل��ره��ن 
وقدره  مبلغ  مقابل  وذل��ك  �ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت  دب��ي    ، �لعربية   �مل��ر�ب��ع  يف   ، ق��دم مربع   ،  ٣.7١٢.9٣
٢.507.500 درهم �مار�تي )�ثنني مليون وخم�شمائة و�شبعة �لف وخم�شمائة درهم �مار�تي(  وقد مت ت�شجيل 

هذ� �لرهن ل�شالح  �ملنذر وفقا لال�شول لدى د�ئرة �الر��شي و�المالك يف دبي بتاريخ 7 �بريل ٢008.
 مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��شعار 
لتنفيذ �لرهن )��شعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باحكام �ملادة )٢5( من �لقانون 

رقم )١٤( ل�شنة ٢008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �مارة دبي. 
والحقاً، فو�شت حمكمة دبي �البتد�ئية )�ملحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ��شعار �لرهن عن طريق ن�شره يف 
�ل�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �العالن �ملنذر �ليها بانه يف حالة �لتق�شري يف ت�شديد 
�لدين كامال خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �العالن. �شيقوم �ملنذر بتنفيذ �لرهن 

وبالتقدم بطلب �ىل �ملحكمة للح�شول على �مر لبيع �لعقار. 
ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل �س.ب 66 دبي �المار�ت �لعربية �ملتحدة �و على 

�لرقم ٣90٤7٢٢- ٤-97١  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1418   

 �ملنذر/  بنك �ت�س ��س بى �شي �ل�شرق �الو�شط �ملحدود  
�ملنذر �ليه : جاري جون و�دي  )جمهول حمل �القامة(

يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب �تفاقية �لقر�س �ملرن ل�شر�ء �ملنازل و�ملوؤرخة ٢8 �كتوبر ٢007  و�مل�شتند�ت �الخرى 
مليون  )ت�شعة  �مار�تي  دره��م   9.7٣٣.976.95 وق��دره  مبلغ  بدفع  )�ملنذر(  �لبنك  مع  و�ملربمة  �لعالقة  ذ�ت 

و�شبعمائة ثالثة وثالثون �لف وت�شعمائة �شتة و�شبعون درهم وخم�شة ت�شعون فل�س(
للمنذر  تاأمينياً  عقاريا  رهناً  مبنح  للدين  وك�شمان  �ل��ر�ه��ن(  )ب�شفته  �ليه  �ملنذر  ق��ام  �لدين  ه��ذ�  مقابل   
�ل��ع��ق��اري( وذل��ك على �لعقار )قطعة �الر����س ( رق��م 785 يف منطقة ت��الل �الم���ار�ت �الوىل، دبي  )�ل��ره��ن 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة. و�لتي تبلغ م�شاحتها ١٤.0٢5.58 قدم مربع وذلك مقابل مبلغ وقدره 500.١0.07٢ 
درهم �مار�تي )ع�شرة مليون و�ثنان و�شبعون �لف وخم�شمائة درهم �مار�تي(   وقد مت ت�شجيل هذ� �لرهن 

ل�شالح  �ملنذر وفقا لال�شول لدى د�ئرة �الر��شي و�المالك يف دبي بتاريخ ٣0 �كتوبر ٢007.
 مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��شعار 
لتنفيذ �لرهن )��شعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باحكام �ملادة )٢5( من �لقانون 

رقم )١٤( ل�شنة ٢008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �مارة دبي. 
والحقاً، فو�شت حمكمة دبي �البتد�ئية )�ملحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ��شعار �لرهن عن طريق ن�شره يف 
�ل�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �العالن �ملنذر �ليها بانه يف حالة �لتق�شري يف ت�شديد 
�لدين كامال خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �العالن. �شيقوم �ملنذر بتنفيذ �لرهن 

وبالتقدم بطلب �ىل �ملحكمة للح�شول على �مر لبيع �لعقار. 
ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل �س.ب 66 دبي �المار�ت �لعربية �ملتحدة �و على 

�لرقم ٣90٤7٢٢- ٤-97١  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1417   

 �ملنذر/  بنك �ت�س ��س بى �شي �ل�شرق �الو�شط �ملحدود  
�ملنذر �ليه : دون هيمانتا بر�ديب كومار� ويج�شينغ     )جمهول حمل �القامة(

يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب �تفاقية �لقر�س �ملرن ل�شر�ء �ملنازل و�ملوؤرخة ٢8 يونيو ٢007  و�مل�شتند�ت �الخرى 
ذ�ت �لعالقة و�ملربمة مع �لبنك )�ملنذر( بدفع مبلغ وقدره ١.٤٢6.٣٢5.٢5 درهم �مار�تي )مليون و�ربعمائة 

وع�شرون �لف وثالثمائة وخم�شة وع�شرون درهم وخم�شة وع�شرون فل�س (
للمنذر  تاأمينياً  عقاريا  رهناً  مبنح  للدين  وك�شمان  �ل��ر�ه��ن(  )ب�شفته  �ليه  �ملنذر  ق��ام  �لدين  ه��ذ�  مقابل   
م�شاحتها  تبلغ  و�ل��ت��ي   ،8١٢ رق��م  �الر����س  على   ٢99 رق��م   ) )�لفيال  �لعقار  على  وذل��ك  �ل��ع��ق��اري(  )�ل��ره��ن 
١.856.68 قدم مربع ،  يف تالل �المار�ت �لثالثة، و�مل�شيدة عليها  �لفيال رقم 75. �شارع ٢، �لينابيع، �ملرحلة 
5، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة، وذلك مقابل مبلغ وقدره ١.٤85.000 درهم �مار�تي ) مليون و�ربعمائة 
وخم�شة وثمانون �لف درهم  وقد مت ت�شجيل هذ� �لرهن ل�شالح  �ملنذر وفقا لال�شول لدى د�ئرة �الر��شي 

و�المالك يف دبي بتاريخ ١6 �غ�شط�س ٢007.
 مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��شعار 
لتنفيذ �لرهن )��شعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باحكام �ملادة )٢5( من �لقانون 

رقم )١٤( ل�شنة ٢008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �مارة دبي. 
والحقاً، فو�شت حمكمة دبي �البتد�ئية )�ملحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ��شعار �لرهن عن طريق ن�شره يف 
�ل�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �العالن �ملنذر �ليها بانه يف حالة �لتق�شري يف ت�شديد 
�لدين كامال خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �العالن. �شيقوم �ملنذر بتنفيذ �لرهن 
�ملنذر على  �لتو��شل مع  �ليه  وبالتقدم بطلب �ىل �ملحكمة للح�شول على �مر لبيع �لعقار.  ميكن للمنذر 

�لعنو�ن �لتايل �س.ب 66 دبي �المار�ت �لعربية �ملتحدة �و على �لرقم ٣90٤7٢٢- ٤-97١  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10803 بتاريخ 2013/5/27     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1416   

 �ملنذر/  بنك �ت�س ��س بى �شي �ل�شرق �الو�شط �ملحدود  
�ملنذر �ليه : كا�شف �كرم     )جمهول حمل �القامة(

يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب �تفاقية �لقر�س �ملرن ل�شر�ء �ملنازل و�ملوؤرخة ١9 �كتوبر ٢008  و�مل�شتند�ت �الخرى 
مليون  )�ثنني  �مار�تي  درهم   ٢.٣8٣.٢١١.9١ وق��دره  مبلغ  بدفع  )�ملنذر(  �لبنك  مع  و�ملربمة  �لعالقة  ذ�ت 

وثالثمائة ثالثة وثمانون �لف ومائتان و�حدى ع�شر درهم وو�حد وت�شعون فل�س(  
للمنذر  تاأمينياً  عقاريا  رهناً  مبنح  للدين  وك�شمان  �ل��ر�ه��ن(  )ب�شفته  �ليه  �ملنذر  ق��ام  �لدين  ه��ذ�  مقابل   
)�لرهن �لعقاري( وذلك على �لعقار )�ل�شقة ( رقم ١907  و�لتي تبلغ م�شاحتها ١.٢9٣.50  قدم مربع ،  على 
�الر�س رقم ١7٣ يف مر�شي دبي، مبني �لرمال- ١، �لطابق ١9، دبي �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وذلك مقابل 
( وقد مت ت�شجيل هذ�  �لف دره��م  �ثنني مليون وت�شعة و�شبعون  �مار�تي )  مبلغ وق��دره ٢.079.000 دره��م 

�لرهن ل�شالح  �ملنذر وفقا لال�شول لدى د�ئرة �الر��شي و�المالك يف دبي بتاريخ ٢8 �كتوبر ٢008.
 مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�شديد �لدين �مل�شتحق �لدفع، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��شعار 
لتنفيذ �لرهن )��شعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باحكام �ملادة )٢5( من �لقانون 

رقم )١٤( ل�شنة ٢008 �ل�شادر يف �شاأن �لرهونات يف �مارة دبي. 
والحقاً، فو�شت حمكمة دبي �البتد�ئية )�ملحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ��شعار �لرهن عن طريق ن�شره يف 
�ل�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �العالن �ملنذر �ليها بانه يف حالة �لتق�شري يف ت�شديد 
�لدين كامال خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذ� �العالن. �شيقوم �ملنذر بتنفيذ �لرهن 

وبالتقدم بطلب �ىل �ملحكمة للح�شول على �مر لبيع �لعقار. 
ميكن للمنذر �ليه �لتو��شل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل �س.ب 66 دبي �المار�ت �لعربية �ملتحدة �و على 

�لرقم ٣90٤7٢٢- ٤-97١  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تنـــــــويـــه
تنويه بت�شفية و�حالل �شركة �لعمر�ن �لهند�شية لالأعمال �مليكانيكية 
وجب �لتنويه عن �العالن �ل�شادر من �مل�شفي �لق�شائي �ليازية خليفة 
لالأعمال  �لهند�شية  �لعمر�ن  �شركة  و�حالل  بت�شفية  و�خلا�س  �ملري 
�مل��وؤرخ يف ٢0١٢/١0/٢ حتت �لعدد  �ملن�شور  �مليكانيكية وذلك باالعالن 
١0606 حيث �شدر باخلطا ��شم حكومة دبي ووجب �لتنويه على �نه مت 

�النتهاء من �ملدة �لقانونية باالعالن لذ� ي�شتوجب �لتنويه بذلك.
هاتف : 0٤٢686888 فاك�س: 0٤٢665٢5٢
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�لبحرية  للريا�شات  �لبحريني  �الحت��اد  ينظم 
ل��ل�����ش��ر�ع يف ن�شختها  �ل��دول��ي��ة  �ل���ب���ارح  ب��ط��ول��ة 
�لع�شرين خالل �لفرتة من 25 – 29 يونيو 
�ل��ق��ادم وذل���ك ع��ل��ى م��ي��اه ���ش��اح��ل م��ق��ر �الحتاد 
هذ�  يف  ج��د�  و��شعة  مب�شاركة  �جل��ز�ئ��ر  ب��ب��الج 
�لكويت،  �لعام حيث ت�شم منتخبات وفرق من 
قطر، �الإمار�ت، عمان، تون�س، �ملغرب، �جلز�ئر، 
ومنتخب  �لهند  كز�خ�شتان،  باك�شتان،  م�شر، 
�لبحرين �لبلد �مل�شيف للبطولة، وتعد بطولة 
�ل��ب��ارح �ل��ت��ي �ع��ت��اد �الحت����اد ع��ل��ى تنظيمها يف 
مو�شم رياح �لبارح من كل عام و�حدة من �أهم 
و�أقدم �لبطوالت �لتي ينظمها وقد �نطلقت يف 
1989 بعدد حمدود من �لقو�رب و�مل�شاركني 
وت����ط����ورت ل��ت�����ش��م��ل ه�����ذ� �ل����ع����دد �ل���ك���ب���ري من 

�مل�شابقات و�لدول �مل�شاركة.
عددهم  يفوق  �أن  �ملتوقع  �لالعبون  ويتناف�س 
�لعمرية  �لفئات  حيث  م�شابقات  �أرب��ع  يف  �ملائة 
وهي  �لبطولة  يف  �ملعتمدة  �الأرب��ع��ة  و�الأ�شناف 
�لليزر  ريديال،  �لليزر  )�لتفاوؤل(،  �الأوبتم�شت 
�لتميز  م��ن  وللمزيد  �شتاندرد،  و�ل��ل��ي��زر   4.7
و�حليادية  �ل��ن��ج��اح  م���ع���دالت  �أع���ل���ى  وحت��ق��ي��ق 
ل��ل��ب��ط��ول��ة �حلكام  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  خ��اط��ب��ت 

لرئا�شة جلنة  بابيني  لوكا  �الإيطايل  �لدوليني 
�للماين و�لج  �حلكام، �ل�شيني �شاجن زوه��وجن، 
�ليونانية  ���ش��ك��ي��ل��ي��زي،  ب���ول  �ل��ي��ون��اين  ل���ورن���ز، 
�مل�شري عباحلميد مر�شي،  �شايكوجيو،  مارينا 
و�لبحريني  �أر���ش��د  عبد�لرحمن  �لباك�شتاين 

عي�شى �لبو�شميط الإد�رة �ل�شباقات.
ن�شختها  يف  �لبطولة  ت�شهد  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم��ن 
�ل��ع�����ش��ري��ن ن��دي��ة �أك����رث وح��م��ا���ش��ة ع��ال��ي��ة بني 
مل�شاركة  ن��ظ��ر�  �مل�����ش��ارك��ة،  �ملنتخبات  جمموعة 
جمموعة من �ملنتخبات و�لفرق �لعريقة وذ�ت 
ريا�شة  يف  �لعالية  و�خل��ربة  �لطويلة  �ملمار�شة 
�ل�شر�ع، كما �أن �الإعد�د �ملبكر و�لتجهيز �جليد 
ل��ل��ب��ط��ول��ة وم���ا ي��ب��ذل��ه �مل�����ش��وؤول��ون يف �الحت���اد 
ر�أ�شهم  وعلى  �لبحرية  للريا�شات  �لبحريني 
رئي�س  خليفة  �آل  ع��ب��د�هلل  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
ت�شهم  �أن  �شاأنها  �الإد�رة من جهود من  جمل�س 
�إيجاد بطولة تناف�شية وعلى قدر كبري من  يف 

�لتميز.

البيئة والريا�ضة �ضعارا
تتز�من �إقامة هذه �لبطولة يف غمرة �الحتفاالت 
�خلا�شة بالفوز باملركز �لثالث �خلا�س بجائزة 

و�لتي  �لع�شرين  ن�شختها  يف  و�لبيئة  �لريا�شة 
�لتعاون  مبجل�س  �لعامة  �الأمانة  عليها  ت�شرف 
�خلليجي، وقد بد� �لعمل على معايري �جلائزة 
بعد �أن مت �الإعالن عنها يف كل �لبطوالت �لتي 
�آخر بطولة  �لتعاون حتى  تقام يف دول جمل�س 
جمل�س  بطولة  وه��ي  عمان  �شلطنة  يف  �أقيمت 

�لتعاون �خلام�شة لل�شر�ع.
خليفة  �آل  ع��ب��د�هلل  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  وت�شلم 
�لبحريني  �الحت�������اد  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
�لتنظيمية  �للجنة  رئي�س  �لبحرية  للريا�شات 
�جل��ائ��زة خ��الل حفل �لتكرمي و�ل���ذي �أق��ي��م يف 
�أ�شحاب  �جتماع  هام�س  على  �لبحرين  مملكة 
�ل�شمو و�ملعايل روؤ�شاء �للجان �الأوملبية وح�شرة 
رئي�س  خليفة  �آل  حمد  بن  نا�شر  �ل�شيخ  �شمو 
�مل��ج��ل�����س �الأع���ل���ى ل��ل�����ش��ب��اب و�ل��ري��ا���ش��ة رئي�س 
مايو   19 يف  �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة  �الأومل���ب���ي���ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�جلاري. و�أعرب �ل�شيخ خليفة بن عبد�هلل عن 
بالغ �شعادته للفور بهذه �جلائزة للمرة �لثانية، 
و�أن  �لبيئة  على  �ملحافظة  �أهمية  على  م��وؤك��د� 
تكون �شعار� للريا�شيني كما هو �حلال بالن�شبة 
يف  �شعار�  �عتمدته  و�لتي  �لبحرية  للريا�شات 

بطولة �لبارح لهذ� �لعام.

�لريا�شي  �ل�����ش��رط��ة  �حت����اد  ب��ح��ث 
��شتعد�د�ته  �ل���د�خ���ل���ي���ة  ب�������وز�رة 
وزير  �شمو  ك��اأ���س  بطولة  لتنظيم 
�ل�شاالت  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
و�لتي  �ل�شاد�شة ع�شرة  ن�شختها  يف 
يونيو  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  يف  ت��ن��ط��ل��ق 
�مل��ق��ب��ل وي�������ش���ارك ف��ي��ه��ا �أك����رث من 
بينهم نخبة من  200 العب من 

�لالعبني �ملحرتفني.
عبد�مللك  �ل��ع��م��ي��د  و�����ش���ت���ع���ر����س 
�ل�شرطة  �حت��اد  �إد�رة  ج��اين مدير 
�لريا�شي خالل �جتماعه يف نادي 

�شباط �ل�شرطة بر�أ�س �خليمة مع 
نظام  �مل�شاركة  �لفرق  عن  ممثلني 
وت�شجيل  قيد  و���ش��روط  �لبطولة 
�ل��ن��ت��ائ��ج �لتي  و�أب�������رز  �ل���الع���ب���ني 
�ملا�شية  �الأع������و�م  خ���الل  حت��ق��ق��ت 

بالبطولة.
لكاأ�س  �ل�شرطة  �أن بطولة  و�أو�شح 
���ش��م��و وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة ل��ك��رة قدم 
�ل�شاد�شة  ن�شختها  يف  �ل�����ش��االت 
ع�����ش��رة ���ش��ت��ق��ام ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة يف 
�لتا�شع  �إىل  �ل���ث���اين  م���ن  �ل���ف���رتة 
مب�شاركة  �ملقبل  يونيو  م��ن  ع�شر 

�لعامة  �لقياد�ت  متثل  فريقا   11
بوز�رة  �لعامة  و�الإد�ر�ت  لل�شرطة 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  وت�شم  �لد�خلية 
�لعامة  و�لقيادة  �أبوظبي  ل�شرطة 
�لعامة  و�ل���ق���ي���ادة  دب����ي  ل�����ش��رط��ة 
�لعامة  و�لقيادة  �ل�شارقة  ل�شرطة 
و�لقيادة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ل�����ش��رط��ة 
و�لقيادة  عجمان  ل�شرطة  �لعامة 
�لقيوين  �أم  ل�������ش���رط���ة  �ل���ع���ام���ة 
�لفجرية  ل�شرطة  �لعامة  و�لقيادة 
قو�ت  وقيادة  و�الإقامة  و�جلن�شية 
�الأم���ن �خل��ا���ش��ة و�ل��ق��ي��ادة �لعامة 

�ل�شرطة  ومدر�شة  �مل��دين  للدفاع 
�الحتادية.

ت�شعى  �ل�شرطة  ق��ي��اد�ت  �إن  وق���ال 
نتائج متميزة يف هذه  �إىل حتقيق 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  ���ش��اك��ر�  �ل��ب��ط��ول��ة 
��شت�شافتها  �خليمة  ر�أ�س  ل�شرطة 
ما  وع��ل��ى  �حل���ايل  للعام  �لبطولة 
ت���ق���دم���ه م����ن �إم���ك���ان���ي���ات الإجن�����اح 
�لبطولة. ووجه �ل�شكر الحتاد كرة 
�لفعاليات  �د�رة  يف  لتعاونه  �لقدم 
م����ن خ�����الل ت���وف���ري ط���اق���م حكام 

دوليني الإد�رة مباريات �لبطولة.

•• اجلزائر	– ال�صنوبر	:	

�أ�شاد معايل �لدكتور حممد �لعربي ولد خليفة 
رئي�س جمل�س �ل�شعب �لوطني �جلز�ئري بعمق 
�ل��ع��الق��ات �الم��ار�ت��ي��ة �جل��ز�ئ��ري��ة �ل��ت��ي �أر�شت 
معاليه  و�كد  �ل�شقيقني  �لبلدين  قيادة  خطاها 
�ل�شبابي  و�لعمل  �لك�شفية  ودور �حلركة  �همية 
يف توطيد �لعالقات بني �بناء �ل�شعوب �لعربية 
ل��ق��ائ��ه وف���د جمعية ك�شافة  ذل���ك خ���الل  ، ج���اء 
�ل�شام�شي نائب  �الم��ار�ت برئا�شة �شعادة نا�شر 
هام�س  على  �ل��دويل  و�ملفو�س  �جلمعية  رئي�س 
�ف��ت��ت��اح م��ع��ال��ي��ه ون��ي��اب��ة ع���ن ف��خ��ام��ة �لرئي�س 
�ملوؤمتر  ر�عي  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جلز�ئري 
�ل��ع��رب��ي �ل�شابع  �مل���وؤمت���ر �ل��ك�����ش��ف��ي  ي���وم �م�����س 
ن���ادي  يف  �الأمم  ب��ق�����ش��ر  �مل��ن��ع��ق��د  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
�ل�شنوبر باجلز�ئر �لذي يحمل عنو�ن �لك�شفية 
قيادة   300 مب�����ش��ارك��ة  �ل��ف��اع��ل��ة  و�مل���و�ط���ن���ة 
باال�شافة  عربية  دول��ة   18 من  عربية  ك�شفية 
و�ال�شيوي  �الأوروب����ي  �الأقليم  ع��ن  ممثلني  �ىل 
و�مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة �مل��ت��ع��اون��ة، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
�ملجتمع  ومنظمات  �لوطنية  �لر�شمية  �لهيئات 

�ملدين.
�الم����ار�ت  ك�شافة  جمعية  درع  معاليه  وت�شلم 
يف  �ل��د�ئ��م  �الم����ار�ت  بح�شور  وم�شيد�  ���ش��اك��ر� 
ح�شورها  يعزز  مبا  و�لعاملية  �لعربية  �مللتقيات 

�حل�شاري �لد�عم للحركة �لك�شفية .
ثاين  �حمد  �لدكتور  �شعادة  من  معاليه  و�طلع 
�لدو�شري �المني �لعام جلمعية ك�شافة �المار�ت 
�ملعر�س  يف  �الم��������ار�ت  جل���ن���اح  ت��ف��ق��ده  خ����الل 
ل��ل��م��وؤمت��ر ع��ل��ى �جن�������از�ت �حلركة  �مل�����ش��اح��ب 
عام  �خلم�شني  تعدت  �لتي  �المار�تية  �لك�شفية 
ك��م��ا �ط��ل��ع ع��ل��ى و�ق����ع ���ش��ري و�ن�����ش��ط��ة �حلركة 
�ملتو��شله  و��شت�شافتها  �الم��ار�ت��ي��ة  �لك�شفية 
�لك�شفية  و�الج��ت��م��اع��ات  �مللتقيات  م��ن  للعديد 
وخ��ط��ت��ه��ا �ل���ر�ئ���دة ل��ل��م��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة يف �شتى 

�لفئات و�ملر�حل. 
و�أكد معايل �لدكتور حممد �لعربي ولد خليفة 
و�ملو�طنة  �ل��وط��ن��ي��ة  ب���ني  ت�����الزم  وج�����ود  ع��ل��ى 
هي  �خل�شبة  و�ر���ش��ه��ا  مبعثها  و�أن  و�حل��ري��ة، 
ومن  مبادئ  من  حتمله  وم��ا  �لك�شفية  �حلركة 
مثل، من بينها روح �مل�شوؤولية و�خلدمة �لعامة 
نتفق  فيما  �الآخ���ر  و�ح���رت�م  �جلماعي  و�لعمل 
فيه وما نختلف عليه م�شري� �إىل �أن هذه �ملبادئ 
و�ل�شلوكات متثل �لتاأ�شي�س �حلقيقي للمو�طنة 

�لفاعلة و�لدميقر�طية �لت�شاركية.
وقدم معايل �ل�شيد ولد خليفة ت�شور �جلز�ئر 
�ملعادلة  �إر����ش���اء  يف  �لك�شفي  �ل��ب��ع��د  بخ�شو�س 
و�ملو�طنة  �ل��وط��ن��ي��ة  م���ن  �مل���وؤل���ف���ة  �ل��ث��الث��ي��ة 
ب���اأن���ه ال مو�طنة  وق��ن��اع��ت��ه��ا  و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، 
دميقر�طية  وال  �الأجنبي  �الح��ت��الل  ن��ري  حت��ت 

ميار�س  مبو�طنة  �مل��و�ط��ن��ني  ك��ل  يتمتع  مل  �إذ� 
فيها �جلميع حقوقهم ويقومون بو�جباتهم يف 

جمتمع ي�شوده �الأمن و�ال�شتقر�ر و�لتعاون.
�ل�شعبي  �ملجل�س  �أو�شح رئي�س  �ل�شدد،  ويف هذ� 
رئي�س �جلمهورية يف هذ�  �لذي ميثل  �لوطني 
�ملوؤمتر �لذي يدوم �إىل حتى �الأربعاء �لقادم، �أن 
�ل�شعور  غر�س  �إىل  ت�شعى  �جلز�ئرية،  �لك�شافة 
�أح�شن وجه،  بالو�جب على  بامل�شوؤولية و�لقيام 
�لعام  �ل�����ش��ال��ح  �أج����ل  �ل��ع��م��ل م���ن  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
من  �ل�شالح  �شلفها  ك��ان  كما  �ل��ع��ام��ة  و�ملنفعة 

�لرو�د �الأو�ئل.
�لكبري  �ل��دور  ول��د خليفة  �ل�شيد  و�أب��رز معايل 
�جلز�ئرية  �لك�شفية  �حل��رك��ة  ب��ه  ت��ق��وم  �ل���ذي 
�لوطن  وحب  �لت�شامح  قيم  تر�شيخ  خالل  من 
و�ح���رت�م �الآخ��ر و�حل�س �مل��دين و�ح���رت�م مقام 
�ل�����ش��ه��د�ء �الأب�����ر�ر ورم����وز �ل��وط��ن، �إىل جانب 
ت��ن��ظ��ي��م جم��م��وع��ة م���ن �ل���ور����ش���ات ح����ول عدة 
حماور من �أهمها �ملو�طنة �لفاعلة عرب �لعديد 
�مل�شاجني  �إدم��اج  وم�شاعي  �لوطن،  والي��ات  من 
�لعملية ومكافحة  �الأح��د�ث يف �حلياة  وخا�شة 

�الآفات �الجتماعية و�لعمل على �لوقاية منها.
باأن  يقينه  ولد خليفة عن  �ل�شيد  وعرب معايل 
�ل�شباب �لعربي قادر على �كت�شاف طريقه نحو 
و�مل�شاهمة  �لياأ�س  من  و�لتحرر  بنف�شه  �لتقدم 
له فر�س �حلو�ر  �أتيحت  كلما  �أوط��ان��ه،  بناء  يف 

و�ل��ت�����ش��اور وح��ظ��ي ب��اه��ت��م��ام �مل�����ش��وؤول��ني يف كل 
�لعددية  �الأغلبية  �أن  من  �نطالقا  �مل�شتويات، 
لل�شباب يف معظم �لبلد�ن �لعربية لي�شت جمرد 
�إح�������ش���اء�ت رق��م��ي��ة و�إمن����ا ه��ي ق���وة دف���ع وبناء 

للحا�شر و�مل�شتقبل.

38 مليون ك�ضاف
للحركة  �ل��ع��امل��ي  �لبعد  ع��ن  حديثه  �شياق  ويف 
عاطف  �لدكتور  �لك�شفي  �لقائد  قال  �لك�شفية، 
�لعربية  �لك�شفية  �ملنظمة  عبد�ملجيد �مني عام 
�أنها حققت منذ تاأ�شي�شها �نت�شار� و��شعا كونها 
ت�شمل �ليوم �أكرث من 200 دولة، وو�شل عدد 
�ملنخرطني فيها �إىل حو�يل 38 مليون ك�شاف، 
و�ح���دة وم��وح��دة جتمع كل  وه��ي عائلة كبرية 
�أع�����ش��ائ��ه��ا ب����دون مت��ي��ي��ز ب��ني �جل��ن�����س و�لعرق 

و�للون و�ملعتقد.
من جهته �أ�شار �لقائد �لعام للك�شافة �جلز�ئرية، 
��شت�شافة  �أن  �إىل  �لدين بن بر�هم،  �ل�شيد نور 
يتز�من  �ل��ع��رب��ي،  �لك�شفي  للموؤمتر  �جل��ز�ئ��ر 
مع �الحتفاالت �ملخلدة لليوم �لوطني للك�شاف 
�لذي يو�فق �ل� 27 من مايو �جلاري و�لذكرى 
�لك�شافة  ور�ئ�����د  م��وؤ���ش�����س  ال���ش��ت�����ش��ه��اد  �ل�72 
و�لذكرى  ب��ور����س  حممد  �ل�شهيد  �جل��ز�ئ��ري��ة 
جانب  �إىل  �لوطنية  �ل�شيادة  ال�شرتجاع  �ل�50 
�الحتفال مبرور 100 �شنة عن تاأ�شي�س �حلركة 

�لك�شفية �لعربية.
كيفية  على  ين�شب  �أن  يجب  �لتفكري  �أن  و�أك��د 
�الأدو�ر  له  تكون  �لذي  �ل�شالح  �ملو�طن  تكوين 
�أمله  �ل�شدد  هذ�  وعلق يف  �ملجتمع،  �لفعالة يف 
�شلبة  باأر�شية  �جل��ز�ئ��ر  �ج��ت��م��اع  ي��خ��رج  �أن  يف 
متتد �إىل غاية 20 �شنة قادمة ترتكز على بناء 
�لدميقر�طية وترقية حقوق �الإن�شان و�حلفاظ 
�لظهر  ن��دي��ر  �أن  دون  �الأم���ن���ي���ة،  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 

للتفاعالت �لعاملية.
خد�ج،  يو�شف  �لك�شفي  �لقائد  �أك��د  جهته،  من 
رئي�س �للجنة �لك�شفية �لعربية، �أن دور �حلركة 
�ل��ك�����ش��ف��ي��ة ي���ربز م���ن خ���الل م��و�ج��ه��ة �نفالت 
مقايي�س �ملو�طنة يف �لوقت �لذي تتعر�س فيه 
�ل��ت��ق��ال��ي��د و�ل��ق��ي��م ل��ل��ت��ه��دمي ب��ان��ت�����ش��ار خمتلف 
�أ�شكال و�شائل �الإعالم، د�عيا �إىل تبني �شو�بط 
�أف�شل  م�شتقبل  ل�����ش��م��ان  و�شحيحة  �شليمة 
�لتي  �ل��ظ��روف  و�أم���ام  �ل�شالح.  �لن�سء  وتربية 
متر بها �لدول �لعربية جر�ء �الأحد�ث �الأخرية، 
�لقيام بجهود كبرية من  �إىل  �ل�شيد خد�ج  دعا 
على  للحفاظ  معنوية  نف�شية  ق��وة  خلق  �أج���ل 

�الجناز�ت و�ملكت�شبات.
�أما �ل�شيد �شكوت تري، �ل�شكرتري �لعام للمنظمة 
رئي�س  نائب  لعبيدي  ووحيد  �لعاملية  �لك�شفية 
باحت�شان  �أ�شاد�  فقد  �لعاملية  �لك�شفية  �للجنة 
قيم  تر�شيخ  يف  ودوره  �مل��وؤمت��ر  ل��ه��ذ�  �جل��ز�ئ��ر 

�لك�شافة  ب��ه  م��ا تقوم  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار�  �مل��و�ط��ن��ة، 
�جل���ز�ئ���ري���ة وم��ث��ي��الت��ه��ا يف �ل������دول �الأخ�����رى 
م��ن ب��ر�م��ج يف خمتلف �مل��ج��االت ك��ان ل��ه �الأثر 

�اليجابي يف ن�شر �ل�شلم.

تكرمي رئي�س اجلمهورية 
للموؤمتر  �لر�شمي  �الفتتاح  جل�شة  نهاية  يف  مت 
رئ��ي�����س �جلمهورية  ت��ك��رمي  �ل��ع��رب��ي  �ل��ك�����ش��ف��ي 
�ل�شيد عبد �لعزيز بوتفليقة من خالل �إهد�ئه 
رئي�س  ق��ب��ل  م��ن  �لك�شفي  �ل��ع��رب��ي  �ل��ب��ي��ت  درع 
عنه  نيابة  ت�شلمه  للك�شافة،  �لعربية  �للجنة 
جهوده  نظري  �لوطني  �ل�شعبي  �ملجل�س  رئي�س 
من �أجل �الرتقاء بالعمل �لك�شفي و�لدفاع عن 

قيم �ل�شلم. 
و���ش��ت��ن��ظ��م جم��م��وع��ات ع��م��ل وور�����ش����ات عملية 
م��ي��د�ن��ي��ة وك����ذ� ج��ل�����ش��ات ع��ام��ة و�ل��ت��ي تتناول 
و�ملهار�ت  �ل�����ش��ب��اب  �أه��م��ه��ا،  ب��امل��ن��اق�����ش��ة حم����اور 
للحركة  �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي  �مل�������ش���ار  �حل���ي���ات���ي���ة، 
وكذ�  �ل�21  للقرن  �ملالئمة  �لقيادة  �لك�شفية، 
و�الأن�شطة  �لعامة  �خلطة  �إق��ر�ر  �ل�شالم،  ر�شل 

�لك�شفية �ملطورة الأعو�م 2013 -2016.
 3 ك��ل  م��رة  تعقد  �مل��وؤمت��ر  �جتماعات  �أن  ي��ذك��ر 
�شنو�ت، بحيث ��شت�شافت دولة �المار�ت �لعربية 
�ملتحدة خالل �ل�50 �شنة �ملوؤمتر �لك�شفي مرة 

وكان ذلك �شنة 1988 .

يف غمرة احتفالته بالفوز بجائزة الريا�ضة والبيئة 

احتــــــاد الــــريــا�ســـــــات البحــريـــــــة ينظــــــــم بطـــولـــــــة 
البــــــــارح 20 لـــــلــ�ســـــــــــراع

بحث ال�ستعدادات لبطولة كاأ�س وزير 
الداخلية لكرة ال�سالت

تفقد جناح الإمارات يف املوؤمتر الك�ضفي العربي الـ27

رئي�س جمل�س ال�سعب الوطني اجلزائري يلتقي وفد ك�سافة الإمارات

جدد مان�ش�شرت �شيتي �النكليزي �لفوز على مو�طنه ت�شل�شي بعد �ن تغلب عليه 3-5 
يف �ملبار�ة �لودية �لثانية بينهما يف غ�شون ثالثة �يام، وهذه �ملرة على ملعب يانكي 
�شتاديوم يف نيويورك. وكان �شيتي ح�شم �ملبار�ة �الوىل �لتي �قيمت يف مدينة �شانت 

لوي�س )والية ميزوري( �خلمي�س �ملا�شي، 4-3 بعد �ن كان متخلفا �شفر-3.
و�شجل غاريث باري )2( و�لفرن�شي �شمري ن�شري ) 26 و73( وجيم�س ميلر )55( 
�مل��درب بر�ين كيد  �ه��د�ف �شيتي �لذي يقوده م�شاعد  �دين دزيكو )88(  و�لبو�شني 
بعد �قالة �اليطايل روبرتو مان�شيني، و�لرب�زيلي ر�مريي�س )46 و69( و�ال�شباين 

خو�ن ماتا )81( �هد�ف ت�شل�شي.

مان�س�سرت �سيتي يجدد 
الفوز على ت�سل�سي 
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•• وليد	اجلابري-	الفجر:

��شبح �شباق �لقفال �ل�شنوي لل�شفن �ل�شر�عية 60 
ق��دم��ا م��وع��د� ي��رتق��ب��ه ع�����ش��اق �ل��ري��ا���ش��ة مبختلف 
جماالتها ولي�س حمبي �ل�شباقات �لبحرية فح�شب 
وذلك ترقبا الإطاللة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
م��ن خالل  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  نائب حاكم  مكتوم  �آل 
منرب �لفهيدي وحديثه �ل�شيق و�جلميل عن �لو�قع 
�لريا�شي و�أر�ئه �جلريئة حول �لكثري من �لق�شايا 
و�لهموم �لريا�شية �لتي تعج بها �ل�شاحة �لريا�شية 
كل �شنة لياأخذ �حلديث مع �شموه هذه �ملرة �هتماما 
كبري� نظر� لالأحد�ث �ملختلفة �لتي مرت على �أهل 

�لريا�شة.
وك��ع��ادت��ه يف ك��ل م��رة ك��ان �شمو �ل�شيخ ح��م��د�ن بن 
ر��شد �آل مكتوم �شريحا باآر�ئه �لقريبة و�لتي تلم�س 
�الأ�شئلة  على  �إجاباته  يف  تطرق  حيث  د�ئما  �لو�قع 
للعديد من �ملحاور و�لق�شية خالل �للقاء ال �شيما 
و�أد�ئه  �لن�شر  ن���ادي  و�أي�����ش��ا  و�شجونها  �ل��ق��دم  ك��رة 
خالل �ملو�شم و�أي�شا �ل�شباقات �لبحرية �لتي يعترب 
�شموه �حد �ملوؤ�ش�شني و�مل�شاهمني يف تطورها وكذلك 

ريا�شة �خليول خالل هذه �مل�شاحة.

الفريق الأول  الن�ضر ونتائج  نادي  كيف تري 
الفريق الأول؟

نادي �لن�شر هو عميد و�أقدم �أندية �لدولة ح�شب ما 
عرفته و�طلعت عليه حيث تاأ�ش�س نهاية عام 1939 
وبد�ية �الأربعينات وقد بد� ن�شاطه كنادي �جتماعي 
وثقايف وقد ظهر يف تلك �حلقبة رجال �أوفياء منهم 
من يعي�س �إىل �الآن ومنهم من فارق �حلياة ثم بد� 

�الأع�شاء ممار�شة كرة �لقدم يف منطقة �لغبيبة.
�ما عن �لو�شع �حلايل للنادي ونتائج �لفريق �الأول 
كرة �لقدم فهو و�شع لي�س ح�شن بالتاأكيد بعد نهاية 
�لدوري وجلو�س �لفريق على �ملركز �ل�شاد�س بر�شيد 
�لالعبني  ع��ل��ى  �الع��ت��م��اد  ه��و  و�ل�����ش��ب��ب  نقطة   39
�الأجانب خا�شة �أن كنت ت�شع كل خططك و�عتمادك 
على �شئ هو غري متوفر عندك و�جلميع يتذكر كيف 
كانت نتائج �لفريق بد�ية �ملو�شم حيث ��شتهل �لفريق 
�ملو�شم بنتائج جيدة وفاز يف 7 مباريات متتالية لكن 
�الإ�شابات �لتي حلقت بالالعبني �الأجانب وحتديد� 
�ملهاجم )ر�أ�س �حلربة( وعدم توفر �لبدالء �أدت �إىل 
تر�جع �لنتائج ف�شال عن �للو�ئح �لتي حتدد فرتة 
�أو �ل�شيطرة على  �إجر�ء �لتغيري  �النتقاالت مل تتح 
ال�شتعانة  ومنها  بذلت  �لتي  �ملحاوالت  رغم  �لو�شع 
�لدرجة  من  العبني  با�شتجالب  �لوطني  بالعن�شر 
�ملحرتفني  م�شتوي  علي  �ملناف�شة  خل��و���س  �الأوىل 
بالطبع  لكنهم  �لالعبني  بع�س  على  ح�شلو�  وق��د 
لي�شو� يف كامل لياقتهم ويحتاجون �إىل وقت طويل 
�إىل  �أدي  م��ا  وه���ذ�  �مل��ح��رتف��ني  �أج����و�ء  م��ع  للتاأقلم 
تر�جع �لن�شر بعد �لبد�ية �جليدة وخ�شرو� على ما 
�ذكر يف 3 مباريات متتالية مما �أدي �إىل �بتعاد فرق 

�ل�شد�رة عنه وتو�شيع �ل�شقة بني �ملناف�شني.
بن  ر����ش��د  �ل�شيخ  �شمو  وج��ه��ت  ���ش��م��وه:  و����ش��ت��ط��رد 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س �شركة �لن�شر لكرة 
�لدر��شية  م�شغولياته  ب�شبب  �لتدخل  بعدم  �لقدم 
وتابع �الأمور عن كثب وقد جمعني لقاء مع جمل�س 
�ل��ن��ظ��ر يف هذ�  ل��ه��م وج��ه��ة  �ل��ن��ادي و���ش��رح��ت  �إد�رة 
�أن �الأ���ش��ب��اب تكمن يف ع��دم �خ��ذ �حليطة  �مل��و���ش��وع 
يف م��ث��ل ه���ذه �حل����االت �إىل ج��ان��ب �ال���ش��ت��ع��ج��ال يف 
�لتعاقد�ت مع �الأجانب وقد �عرتف �أع�شاء �ملجل�س 
بكل هذه �الأخطاء و�متني حقيقة �أن ي�شتفيدو� من 

ذلك ومما حدث هذ� �ملو�شم م�شتقبال.

خليجي  يف  الأبي�س  تفوق  �ضموكم  يعترب  هل 
الأندية اخلليجية مقيا�ضا  ياأ�س يف  21 وبني 

للتطور؟
نعم بال �شك حدث تطور كبري لكنه ال يو�زي حجم 
�إن��ف��اق وم��ا ي�شرف على ك��رة �ل��ق��دم يف �الأن��دي��ة يف 
م��ن ي��ق��ول��ون ع��ن��ه �ن���ه زم���ن �الح�����رت�ف و�لقاعدة 
�لدعم  �الأن��دي��ة على  �عتماد  يعني  �الح���رت�ف ال  �أن 

�حلكومي.
�أن ما حققه منتخبنا �لوطني كرة �لقدم بالفوز بلقب 
دورة كا�س �خلليج �حلادية و�لع�شرين لكرة �لقدم يف 
�ملنامة وفوزه �لباهر علي جميع �ملنتخبات يف �لدور 
�الأول و�لدور �لنهائي و�أي�شا ح�شول نادي بني على 
و�لع�شرين  �لثامنة  �خلليجية  �الأن��دي��ة  بطل  لقب 
�خلور  �شيفه  على  ف��وزه  بعد  تاريخه  يف  م��رة  الأول 

�لقطري 2-�شفر هو �شئ متميز ور�ئع.
مو�شوع  يف  ����ش��ت��ع��ج��ل��ن��ا  ق���د  ن���ك���ون  ال  �أن  و�مت���ن���ى 

�الحرت�ف.

اأجانب  لعبني  اأربعة  تواجد  يف  �ضموكم  راأي 
يف ت�ضكيلة كل فريق بالدوري؟

�ع��ت��ق��د �إن��ن��ي حت��دث��ت يف �أك����رث م��ن م��ن��رب ع��ن هذ� 
�لالعبني  على  �الأن��دي��ة  م�شئولو  رك��ز  ول��و  �ملو�شوع 
عندما  ون��ح��ن  �أف�����ش��ل  �لنتيجة  ل��ك��ان��ت  �مل��و�ط��ن��ني 
نتعاقد مثال مع العب �أجنبي نطلب �أن يكون مثاال 
يحتذي وقدوة يتعلم منها �لالعبني �ملهار�ت و�لفن 

�لدوري  يف  �الأجانب  �لالعبني  نوعية  لكن  �لكروي 
من �ل�شف �لثالث ولي�س �الأول �أو �لثاين.

والتي   1  +3 قاعدة  عن  �ضموكم  يقول  مــاذا 
تطبق يف دوري املحرتفني؟

�ملهاجمني  �ألي�شو�  �لالعبني  ه���والء  ه��م  م��ن  �أق���ول 
�الألعاب فكيف  )ر�أ�س �حلربة( و)�الأجنحة( و�شناع 
�ملنتخب  منهم  ي�شتفيد  مو�طنني  العبني  �شن�شنع 

�لوطني.
باأهمية �العتماد على  متي يقتنع م�شوؤويل �الأندية 
�لكادر �لوطني يف �لتدريب بعدما �ثبت مهدي على 
ياأ�س  بني  م��ع  �ل��ع��ريف  و���ش��امل  �ملنتخب  م��ع  جن��اح��ه 

وحققو� لقبني خليجيني موؤخر�.
�أن ينظر �مل�شوؤولني يف �الأندية �إىل مثل هذ�  �أمتنى 
�ل���و�ق���ع يف �أوروب�����ا ف��ع��ن��دم��ا ي��ع��ل��ن �ل��الع��ب هنالك 
زمن  يف  وينجح  �لتدريب  �إىل  ر�أ�شا  يتجه  �الع��ت��ز�ل 
لكن  �ل��ب��اه��رة  و�لنتائج  �الجن����از�ت  ويحقق  قيا�شي 
عندنا هنا عندما يهم �لالعب مبغادرة �مللعب معتزال 
�لتدريب  ليبدع يف جمال  كاملة  �لفر�شة  يعطي  ال 
لديه  فبع�شهم  �ملعتزلني  �لالعبني  كل  �أق��ول  ال  �نا 
�لرغبة يف �ال�شتمر�ر و�لبع�س �الآخر ال وعلى �الأقل 
يجب �أن يكون هنالك مدرب م�شاعد مو�طن يف كل 
�إذ� ما هم �ملدرب  �أهبة �ال�شتعد�د  فريق ليكون على 
�ملغاالة  يف  �الأن��دي��ة  يحدث  مثلما  باملغادرة  �الأجنبي 
عدم  ح��ال��ة  يف  �ل��ع��ق��ود  ف�شخ  يف  �مل�شتمرة  و�ل��رغ��ب��ة 
تقبله للو�شع وهنا �ذكر �أن بع�س �ملدربني �الأجانب 
ليتعمد  �لتعاقد�ت  تعرث�ت  يف  �لو�شع  ه��ذ�  ي�شتغل 
�مل�شتحقات و�ل�شروط �جلز�ئية  على �حل�شول على 
ويف كل مو�شم يلدغ نادي �أو �ثنني من هذ� �ملو�شوع.

م�ضرية )القفال( م�ضتمرة من جيل اإىل اآخر
حمد�ن بن ر��شد: �أنا �شعيد باهتمام �أهل �لبحر

ي�شكل �لبحر يف حياة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�أن  م�شتغربا  يكن  لذلك مل  مكتوم حالة خا�شة  �آل 
حتيط �أياديه �لبي�شاء بالريا�شات �لبحرية مقدما 
�لدعم و�مل�شاندة وم�شاهما يف تطوير هذه �ل�شباقات 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  �أ�ش�شها  �ل��ت��ي 
بعد  �لقافلة  لت�شتمر  �هلل  رحمه  نهيان  �آل  �شلطان 

ذلك.
عدد  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ول�شمو 
)�لقفال(  �شباق  مللحمة  تاأ�شي�شه  منها  �ملو�قف  من 
�لتي �نطلقت بفكرة ثاقبة من لدن �شموه يوم 23 
مايو عام 1991 مب�شاركة 59 قاربا من فئة 43 
قدما ومن ثم �أمر �شموه باإطالق مناف�شات �ل�شفن 
 1993 ع���ام  م��اي��و  �شهر  ق��دم��ا يف   60 �ل�����ش��ر�ع��ي��ة 
�شباق  من  �لثالثة  �لن�شخة  مناف�شات  �شمن  وذل��ك 
هي  جديدة  فئة  ميالد  ليعلن  �شموه  وج��اء  �لقفال 
ق��دم��ا عام   30 �ملحلية  �ل��ت��ج��دي��ف  �ل���ق���و�رب  ���ش��ب��اق 
1997 ثم �أعلن �شموه عن �إ�شهار �شباقات �لقو�رب 
�ل�شر�عية �ملحلية 22 قدما لتكون مدر�شة لتخريج 

رو�د �لبحر عام 1999.
وقد كان �حلديث عن �لبحر مدخال ملحاور �حلديث 
يف م��ن��رب �ل��ف��ه��ي��دي و�ل��ت��ي �أج����اب عنها م�����ش��وه بكل 

�شر�حة يف هذه �مل�شاحة:

وحر�ضكم  احلــدث  دعم  يف  �ضموكم  ا�ضتمرار 
علي التواجد رغم امل�ضغوليات الكثرية؟

�أره من �هتمام الأهل �لبحر  �أنا �شعيد جد� مبا  �أوال 
جزيرة  يف  هنا  �إىل  عام  كل  وح�شوري  �ل�شباق  بهذ� 
من  للم�شاركني  ت�شجيع  �إال  ه��و  م��ا  ب��ون��ع��ري  ���ش��ري 
�أن  �جلميع  يعلم  وكما  �الهتمام  ه��ذ�  مو��شلة  �ج��ل 
فكرة �شباق �لقفال تعني نهاية �ملو�شم وقد ر�أينا �أن 
باقي  يقام هذ� �حل��دث ويكون مميز� وخمتلفا عن 
من  بالقرب  ع���ادة  ت��ق��ام  و�ل��ت��ي  �لبحرية  �ل�شباقات 

�ل�شو�حل.
التظاهرة  القفال  �ضموكم حم�ضلة  كيف يري 
اإىل  و�ضولها  بعد  الكبرية  الرتاثية  البحرية 

23 عاما؟
بعد  خ��ا���ش��ة  ت���ز�ي���د  يف  �اله��ت��م��ام  �أن  �أري  ب��ال��ط��ب��ع 
�لقفال من  �لبد�يات مع رحلة  �ل��ذي عاي�س  �جليل 
باهتمام  �آخ���ر  جيل  �أع��ق��ب��ه   1991 ع��ام  �لتاأ�شي�س 
�أك����رث و�الخ���ت���الف �ل����ذي ح���دث ب��ني �جل��ي��ل��ني كان 
�لعمل على تطوير �الآلة و�ملحامل وها �شئ جيد الن 
�الإق��ب��ال ب�شورة جيدة  ز�د  �لوقت يتطلب ه��ذ� وق��د 
�لطريق  �ل�شباق يف  �أن  �أب��د� مما يعني  ومل يرت�جع 

�ل�شحيح د�ئما.

�ضريحة  اإىل  وم�ضمونها  الر�ضالة  و�ضلت  هل 
ال�ضباب؟

�كت�شب  و�ل��ذي  بالتاأكيد وقد حتمل �جليل �حل��ايل 
�ملحافظة  يف  �مل�شئولية  �الأول  �جل��ي��ل  م��ن  �مل��ه��ار�ت 
على �ملوروث �حل�شاري مع �إدخال �لتغيري و�لتعديل 
�لتطور  ي��دع��م  لكن  �الأ���ش��ال��ة  على  ي��وؤث��ر  ال  ب�شكل 
من �جل �ال�شتفادة من �الأدو�ت �مل�شاعدة وبالتاأكيد 
�أمت��ن��ي �ال���ش��ت��م��ر�ر ل��ه��ذ� �جل��ي��ل وبنف�س �ل��ق��وة و�ن 
هذ�  على  �لقدر  بنف�س  تقبل  �لقادمة  �الأجيال  �أري 

�لتحدي.

باإرجاء  املنظمة  اللجنة  راأي �ضموكم يف قرار 
بحكم  اأ�ضبوعا  ال�ضباق  انطالقة  وتاأجيل 

خرباتكم يف هذا املجال البحري؟
يف �حلقيقة �أنا غاية يف �ل�شعادة بهذ� �لقر�ر و�خلا�س 
بتاأجيل �ل�شباق ب�شبب حالة �لبحر وتقلباته خالل 
لكني  �ل���ق���ر�ر  �ت��خ��اذ  �أت���دخ���ل يف  �الأول ومل  �مل��وع��د 
تر�ه  م��ا  �ت��خ��ذت  �ملنظمة  �للجنة  �أن  ك��ث��ري�  �شعيد 
�مل�شاركني  �ملت�شابقني  منا�شبا ل�شمان �شالمة و�من 

و�ملحافظة عليهم .

الأملاين  الفريق  م�ضاركة  يف  �ضموكم  راأي  ما 
كان  وكيف  لوبد  لويت  بافاريا  اأمــري  بقيادة 

انطباع ذلك لديكم؟
�الأمل��اين كمحمل مناف�س يف  �لفريق  بالتاأكيد وجود 
23 من �شباق �لقفال يعني ويعطي  حدث �لن�شخة 
�لذي  �ل��و����ش��ع  �ل��ع��امل��ي  �ل�شيت  م��دي  على  �مل��دل��ول 
�لعديد  �هتمام  مثار  و�أ���ش��ب��ح  �ل�شباق  عليه  ح�شل 
عا�شو�  �للذين  �الأجانب  �الإبحار وخا�شة  من رجال 
���ش��و�ء� يف  عليهم  �أج���و�ء خمتلفة  جتربة جديدة يف 
و�أي�شا  و�لبحر  �الآل���ة  و�خ��ت��الف  �ل�شباقات  نوعية 

درجات �حلر�رة.

اإل ميكن اأن يتحول احلدث اإىل مهرجان عاملي 
متكامل بدعوة فرق عاملية للم�ضاركة؟

نعم �إذ� متت دعوة �لبحارة فقط للم�شاركة على منت 
ون��ح��ن على  لهم  �ل��ن��ادي  بتجهيزها  ي��ق��وم  حم��ام��ل 
�الأجانب  يقوم  ثم  وم��ن  بذلك  ليقوم  ت��ام  ��شتعد�د 
ب���اإج���ر�ء �ل��ت��ج��ارب وب��ال��ت��اأك��ي��د �دع����م ه���ذ� �الجت���اه 
�خلليجية  �ملنطقة  �أبناء  لي�شمل  يت�شع  �أن  و�متمي 

و�لعربية و�لعامل .

ماذا عن التغطية الإعالمية العاملية املتميزة 
ــبــاء  الإن وكــــالت  ممثلي  وجـــود  يف  لــلــحــدث 

العاملية بيننا؟
كما قلت �أن �نبهار �الأجانب بال�شباق يعود �إىل �أنهم 
بف�شل  �لعظيم  �مل���وروث  ه��ذ�  ملعرفة  ي�شعون  ب��ات��و� 
�لنجاح �لباهر للحدث وجاءو� ليتعرفو� على �حلدث 
و�ل�شباقات �لبحرية �لتي �أ�ش�شها �ملغفور له بان �هلل 
�آل نهيان رحمه �هلل و�لذي  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�ر�شي دعائم هذه �ل�شباقات و�أمر باإطالقها �شو�ء� يف 

�ل�شر�عية �ملحلية �أو قو�رب �لتجديف �ملحلية و�لتي 
على  عملنا  وق��د  �ل�شاحلية  �ملناطق  علي  ع��ادة  تقام 
�مل�شافات �لطويلة الأنه مينح �لفر�شة  �ختيار م�شار 
كاملة لع�شاق هذه �لريا�شة الإبر�ز مهار�تهم ب�شكل 

�أف�شل.

احلكومية  والدوائر  الهيئات  دور  تري  كيف 
والتي ت�ضهم يف اإجناح احلدث كل عام؟

�لكبرية  و�مل�شاركة  �لتجاوب  لهذ�  بالتاأكيد  �شعيد 
�لقياد�ت  يف  �شو�ء  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  خمتلف  من 
دبي  موؤ�ش�شة  و�أي�����ش��ا  �مل�شلحة  و�ل��ق��و�ت  �ل�شرطية 
لالإعالم وقد ت�شافرت كل �جلهات من �جل هدفني 
�الأول ت��ام��ني ���ش��الم��ة �مل�����ش��ارك��ني ط���و�ل خ��ط �شري 
للحدث  �حلقيقية  �لقيمة  �إب����ر�ز  و�أي�����ش��ا  �ل�����ش��ب��اق 
جت�شد  �لبحر  عر�س  يف  تر�ثية  �شبابية  كتظاهرة 
و�شعيهم  �لغو�س  رح��الت  �الإم���ار�ت يف  �أه��ل  ما�شي 
للبحث عن م�شدر �لرزق و�إظهاره �إىل �لعامل ودول 

�ملنطقة.

ماذا عن �ضباق ابوظبي دبي والذي جري مرة 
واحدة؟

ب�شبب  وف�شلت  �لنجاح  �لفكرة  لهذه  يكتب  مل  نعم 
�خلليجية  �ملنطقة  يف  �الأج�����و�ء  و�خ��ت��الف  �ل��ري��اح 
تقلبات  �لبحر  وي�شهد  �لطق�س  فيها  يتباين  و�لتي 
عدة وعادة ما يتطلب �لو�شول �إىل �لهدف �الجتاه 
يتفق  روؤي��ة  ولعلها  �ل�شاحل  �إىل  و�لعودة  �لعمق  �إىل 

معي فيها �ملهتمني بالبحر.

�ضباقات  على  بــقــوة  �ضتناف�س  جــودولــفــني 
الدرجة الأوىل

را�ضني كل الر�ضا عن نتائج الإمارات يف كا�س 
دبي العاملي

من  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  يعد 
�أكرث �ملهتمني بريا�شة �خليول و�ل�شباقات �ملختلفة 
�مل�شتمرة  ومتابعته  �أر�ئ���ه  والأه��م��ي��ة  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 
منرب  يف  طرحت  �لتي  �مل��ح��اور  بع�س  هنالك  كانت 
بكل  و�لعارف  �ملهتم  و�أج��اب عنها بحديث  �لفهيدي 

�خلفايا و�الأمور وذلك من خالل هذه �ملحاور:

هل يري �ضموكم اأن نتائج جودولفني اأف�ضل مما 
كان عليه يف املا�ضي اأم �ضتكون يف امل�ضتقبل؟

�أوال �أمتنى �أن تفوز )جودولفني( بالدربي مع �ملهر 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �مل��م��ل��وك  �أب��روت�����س«  »دون 
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �لدولة  حم��م��د ب��ن ر����ش��د 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل( و�متني 
بالن�شبة  و�أم��ا  �مل�شعى  ه��ذ�  حتقيق  يف  �لتوفيق  لهم 
فطنة  ع��دم  �شببها  غلطة  حدثت  فقد  جلودولفني 
ن�شف خيولها  �أن  وه��ي  �مل��درب  ت�شرف من  وح�شن 
لن ت�شارك ورغما عن ذلك �ثبت جد�رتها يف �لفوز 
خالل �لعديد من �ال�شتحقاقات �لكبرية و�ل�شباقات 

�لرئي�شية و�ملبتدئة خالل �لفرتة �ملا�شية.
�نه قام باإعطاء نوع من �لعالج  وغلطة �ملدرب هذ� 
ياأخذ للمفا�شل بالن�شبة للح�شان و�لذي �شارك يف 
�يجابية  �لفح�س  نتيجة  وج��اءت  �ل�شباقات  �ح��دي 
هذ�  �لطبيب  �أع��ط��اه  �ل���ذي  �أن  ق���ال  �شئل  وع��ن��دم��ا 
وقام  �ل�شباق  يف  ي�شرتك  ال  على  �لعالج  من  �لنوع 
�أي�شا لعدد من �خليول  �لعالج  باإعطاء هذ�  �ملدرب 
كانت متاأخرة يف مو�عيد �لرك�س ولها ��شتحقاقات 
مقبلة يف �الأ�شهر �لقادمة وكانت تعاين من �إ�شابات 

م�شابهة حتى تكون جاهزة للمو�شم و�مل�شاركة .
�الأوروبيون  �لعادة يبحث  وو��شل حديثه قائال: يف 
عن وقوع �الأجانب يف �ملحظور ويتحينون �لفر�س يف 
�ملدرب �ملجال لهم فلما و�شلت  ذلك ولالأ�شف ترك 
�خليول �إىل هناك قام �ملنظمون باإجر�ء فح�س �شامل 

عليها لكنه مل يبلغهم �أن هنالك خيول ت�شتخدم هذ� 
�لنوع من �لعالج العتقاده �أن مفعول �لدو�ء �شيزول 
�أهون  لكان  ذلك  ولو مت  �مل�شاركات  �لدخول يف  قبل 
و�أو�شحت �لنتائج وجود 11 حالة �آخري �إ�شافة �إىل 
4 �آخري قام �ملدرب نف�شه باإعالم �للجنة بها و�أمام 
هذ� �لو�شع تدخل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم و�أمر باإجر�ء فح�س �شامل على كل 
�آخ��ري وق��د مت  �خليل وبالفعل ظهرت �شبع ح��االت 
توقيف �ملدرب و�إ�شناد �الإ�شر�ف �إىل �ملدرب �شعيد بن 
�شرور ورغم عن كل هذه �الأمور �إال �إنني �أظل �أقول 
�شباقات  علي  وبقوة  �شتناف�س  �أن جودولفني  و�أوؤك��د 

�لدرجة �الأوىل هذ� �ملو�شم.

ما راأيكم يف ال�ضيطرة الأمريكية موؤخرا على 
األقاب كا�س دبي العاملي؟

على  كبري  �هتمام  ي�شتقطب  ب��د�  �لعاملي  دب��ي  كا�س 
ي���ع���ود �إىل عدة  �مل�����ش��ت��وي��ات وه�����ذ� �الأم�����ر  خم��ت��ل��ف 
�أ�شباب �أهمها �أن �لتوقيت ينا�شب روزنامة �الأحد�ث 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة يف ���ش��ب��اق��ات �خل��ي��ول و�أي�����ش��ا مت��ي��ز دبي 
�الأمريكي  �الهتمام  �إىل  نظرنا  و�إذ�  عاملية  كوجهة 
حاليا  �نه  حقيقة  على  نح�شل  و�شباقاتها  باخليول 
ر�أ���س ويف  35 مليون  �أك��رث من  �أمريكا  يوجد ففي 
�أوروبا ما ال يقل عن 10 ماليني ر�أ�س وبالنظر �إيل 
�خليول  بني  �لفوز  ن�شبة  �أن  جند  �لذهبي  �ل�شجل 
مر�ت   7-8 متقاربة  �الإم����ار�ت  وخ��ي��ول  �الأمريكية 

وهذ� �أمر يجعلنا ر��شني كل �لر�شا عن �لنتائج.

3 اأ�ضباب جتعلنا الأف�ضل
�شباقات �لقدرة يف �الإمار�ت ال ي�شاهيها حدث عاملي

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
حاكم دبي وزير �ملالية �أن �شباقات �لقدرة �لتي تقام 
على �ر�س دولتنا �حلبيبة ال ي�شاهيها �أي حدث �آخر 
�أ�شباب ور�ء ذلك   3 يف نف�س �ملجال بالعامل حمدد� 
وق���وة �خليل  و�ل��ت��ج��ارب  �الح����رت�يف  �لتنظيم  وه��ي 

�مل�شاركة.
و�أ���ش��اف ب��د�أت �مل�شاعي وبقوة من �ج��ل �إدخ��ال هذه 
�لعاب  ب��اق��ي  ك��ح��ال  حالها  �الومل��ب��ي��اد  �إىل  �لريا�شة 
�خليل  وت��روي�����س  �حل��و�ج��ز  قفز  ومنها  �لفرو�شية 
ل��ك��ن �الأم�����ر ي��ح��ت��اج �أن جت��ت��م��ع ج��ه��ود �الحت�����اد�ت 
�لوطنية على )قلب رجل و�حد( ولو �جتمعت على 

ذلك لتحقق هذ� �حللم.
و�أ�شاف �عني �الحتاد�ت �لوطنية غري منظمة حتى 
يف �أوروب��ا ال يوجد �حتاد عاملي ين�شوي حتت لو�ئه 
�أري  �أن  حقيقة  و�مت��ن��ي  �لوطنية  �الحت����اد�ت  ب��اق��ي 
ريا�شة �شباقات �لقدرة حتت �للو�ء �الوملبي يف �قرب 

وقت.

نفتخر بنجاحات املعاقني
يعترب �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�ل��د�ع��م��ني لذوي  �أك��رث  حاكم دب��ي وزي��ر �ملالية ه��و 
ل��ه��م حيث  �ل���روح���ي  �الح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة و�الأب 
�متدت �أياديه �لبي�شاء لت�شمل هذه �ل�شريحة �ملهمة 
حيث �أكد �أن جناحاتهم يف �لريا�شة �شبقت �جلميع 
مبا فيهم �الأ�شحاء وما حتقق من �جن��از�ت خا�شة 
�لفوز بامليد�لية �الوملبية �لتي نالها حممد خمي�س 
توؤكد ذلك موؤكد� �أن على �ملجتمع دور مهم يف دمج 

هذه �لفئة كجزء ال يتجز�أ من �ملجتمع.

دبي  حــاكــم  نــائــب  واأجنـــال  مكتوم  اآل  بطي 
يتابعون املوؤمتر

بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  �الإع��الم��ي  �للقاء  حظي 
علي  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
حلدث  و�لع�شرين  �لثالثة  �لن�شخة  �شباق  هام�س 
�ل�شخ�شيات  م��ن  �لكثري  �ه��ت��م��ام  بح�شور  �ل��ق��ف��ال 
�آل مكتوم  م��ك��ت��وم  ب��ن  ب��ط��ي  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  ت��ق��دم��ه��ا 

بن  ح��م��د�ن  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  �شمو  �شموه  و�أجن����ال 
ر��شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س �أمناء هيئة �آل مكتوم 
و�شمو  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لن�شر  �شركة  رئي�س  �خل��ريي��ة 
�آل مكتوم و�شمو  �ل�شيخ �شعيد بن حمد�ن بن ر��شد 
�ل�شيخ مكتوم بن حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم و�ل�شيخ 
بطي بن �شهيل �آل مكتوم و�شعيد �لكندي وحمد بن 
�شوقات و�شعيد حممد حارب �لفالحي رئي�س �حتاد 
�الإمار�ت للريا�شات �لبحرية نائب رئي�س نادي دبي 
�حمد  ط��ي��ار  و�ل��ل��و�ء  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل 
حممد بن ثاين رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي و�أع�شاء 
�الأملاين  �لفريق  �أع�شاء  جانب  �إىل  �الإد�رة  جمل�س 
لويت  بافاريا  �أم��ري  بقيادة  �ل�شباق  يف  �شارك  �ل��ذي 

لوبد.

هذا املطلوب من لعبي الأهلي وال�ضباب غدا
�أن  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  متنى 
ي��ق��دم ف��ري��ق��ا �الأه��ل��ي و�ل�����ش��ب��اب ي���وم غ��د �لثالثاء 
مبار�ة قمة وكرة قدم جيدة يف �ملبار�ة �لنهائية علي 
�شتقام  و�لتي  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كاأ�س 

على ملعب �إ�شتاد حممد بن ز�يد بنادي �جلزيرة.
�لفريقني  الع��ب��و  يتحلي  �أن  �أمت��ن��ي  ���ش��م��وه  وق���ال 
�حلدث  الأهمية  يحتذي  مثاال  ويكونو�  ب��االأخ��الق 
و�ملتابعة �الإعالمية و�جلماهريية �لتي يحظي بها 

كالعادة.

)التغطية  تفتقد  الــبــحــريــة  الــ�ــضــبــاقــات 
الإعالمية(

�أ�شاد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم بالدور 
�لكبري �لذي يتطلع به نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لبحرية كجهة حكومية م�شرفة على تنظيم �لكثري 
من �الأن�شطة �لريا�شية �لبحرية يف �الإمارة موؤكد� 
�إن �ل�شباقات �لرت�ثية �ملحلية يف �لقو�رب و�ل�شفن 
22 و43 و60 قدما  �أنو�عها  �ل�شر�عية مبختلف 
ن�شيب  لها  قدما   30 �ملحلية  �لتجديف  وق���و�رب 
�الأ�شد بخالف �شباقات �لدر�جات �ملائية و�لقو�رب 
و�ل�شر�عية  �ل�شريعة  و�ل��زو�رق  �ل�شريعة  �خل�شبية 
للتغطية  �ل�شباقات  تلك  تفتقد  وعموما  �حلديثة 
�لن�شاط  ترتقي حلجم  �إن  يجب  و�لتي  �الإعالمية 

وتو�كبه من بد�ية �ملو�شم وحتى موعد �خلتام.

اإ�ضادة باجلهود التنظيمية
�أ�شاد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم خالل 
منرب �لفهيدي بالعطاء �لكبري �لذي قدمه جمل�س 
�إد�رة نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية خالل 
حدث �لقفال 22 و�لذي جري �لعام �ملا�شي حيث 
على  رد�  وذل��ك  باجليد  �للجنة  �أد�ء  �شموه  و�شف 
�شوؤ�ل حول ت�شدي �للجنة �ملنظمة لتنظيم �حلدث 
بعد م�شرية حافلة ل�شعيد حممد حارب �إيل �رتبط 

بتنظيم �حلدث منذ �لتاأ�شي�س.
و�أ�شاف �شموه قائال �أن )�شنة �حلياة هي �لتغيري( 
ت�شتدع  ي���ر�م ومل  م��ا  علي  ك��ان��ت  �الأم���ور  �أن  مبينا 
ورود �أي مالحظة علي �أد�ء �للجنة �ملنظمة للحدث 
�الأن�شطة  خ��الل  د�ئ��م��ا  للجميع  �لتوفيق  متمنيا 

و�لفعاليات.

بالرقاد يتاألق يف اإدارة احلوار
ويف  �لريا�ش�ي�����ة  دب��ي  �مل�ش������اهري  قن����اة  قدم�����ت 
 23 �إط������ار تغطيته��ا �ل�ش����املة لفعالي���ات �لقف�����ال 
�مل�ش����اهدين من خ��الل  خ����دمة متمي����زة جلمه���ور 
ر�ع���ي �حل���دث كامال  ل�شمو  �الإع��الم��ي  �للقاء  ب��ث 
�لزميل  جن��ح  وق��د  �ملا�شية  �جلمعة  ي��وم  �شهرة  يف 
ث��اين جمعة ب��ال��رق��اد يف �إظ��ه��ار م��ق��در�ت طيبة يف 
�لقوية من جديد  �إد�رة دفة �حل��و�ر موؤكد� عودته 
يف  ل�����ش��ن��و�ت  ب��ه  ��شتهر  و�ل����ذي  �لتعليق  ع���امل  �إىل 
على  �لقفال  و�شباق  عام  ب�شكل  �لبحرية  �ل�شباقات 

وجه �خل�شو�س.

اأو�ضى بال�ضتثمار يف الالعبني والكوادر الوطنية

حمدان بن را�سد : اإجنازا الأبي�س وال�سماوي يعك�سا تطور كرة الإمارات
املدراء الفنيون ي�ضتغلون التعاقدات لال�ضتفادة من ال�ضروط اجلزائية
الفريق الن�ضراوي و�ضعه غري جيد ومتذبذب النتائج

�نه  نيمار  �ل��رب�زي��ل��ي  و�ملنتخب  �شانتو�س  جن��م  �ع��ل��ن 
���ش��ي��وق��ع م��ع ب��ر���ش��ل��ون��ة �ال���ش��ب��اين ل��ل��دف��اع ع��ن �لو�نه 

�عتبار� من �ملو�شم �ملقبل.
�الثنني، �شاأوقع مع بر�شلونة، هذ� ما قاله نيمار �ل�شبت 
لت�شارك  �ملخ�ش�س  �ين�شتاغر�م  يف �شفحته على موقع 
��شكر  �ن  �ري��د  م�شيفا  �الجتماعي،  و�لتو��شل  �ل�شور 

جماهري �شانتو�س على �العو�م �لت�شعة �ملذهلة .
لبيع  �لتفاو�س  قبل  �ن��ه  �جلمعة  �علن  �شانتو�س  وك��ان 
بر�شلونة  م��ن  ع��ر���ش��ني  تلقيه  ب��ع��د  ع��ام��ا   21 ن��ي��م��ار 

وغرميه ريال مدريد.
تعاقده  خرب  �لر�شمي  موقعه  يف  �م�س  بر�شلونة  و�ك��د 
مبار�ة   256 يف  ه��دف��ا   156 �شجل  �ل���ذي  نيمار  م��ع 

على  و�شانتو�س  بر�شلونة  تو�شل  قائال:  �شانتو�س،  مع 
�ل�شروط يف ما يخ�س نيمار د� �شيلفا جونيور. �ملهاجم 
للمو��شم  ب���الوغ���ر�ن���ا  ق��م��ي�����س  ���ش��ريت��دي  �ل���رب�زي���ل���ي 
�ملالية  �لقيمة  ع��ن  يك�شف  �ن  دون   ، �مل��ق��ب��ل  �خلم�شة 

للعقد.
�لذي  ن��ي��م��ار  ع��ن  تخليه  ق���ر�ر  �ىل  �شانتو�س  وت��و���ش��ل 
�ج���ت���م���اع مع  ب��ع��د   ،2014 ���ش��ي��ف  ع���ق���ده يف  ي��ن��ت��ه��ي 
�لكاتالوين  �لنادي  مدير  فيه  �شارك  بر�شلونة  ممثلي 
ر�وول �شانليهي و�شرح �وديليو رودريغي�س نائب رئي�س 
�الجتماع:  م��ن  �خل����روج  ب��ع��د  لل�شحافيني  ���ش��ان��ت��و���س 
�تفاقا �شرفيا، لكن �لعر�شني  عقد نيمار مع بر�شلونة 
فقال:  نيمار  �م��ا  �شيقرر  �ل��ذي  و�ل��الع��ب هو  جيدين، 

ه���ذ� ����ش��ع��د ن��ه��ار يف ح��ي��ات��ي وف��خ��ر ك��ب��ري يل �ن �ختار 
�لرب�زيلية  �ل�شحف  وبح�شب  عظيمني.  ن��ادي��ني  ب��ني 
العادة  �شيخ�شع  �ل��ذي  مدريد  ري��ال  ف��ان  و�ال�شبانية، 
ب��ن��اء ب��ع��د �الن��ف�����ش��ال م���ع م���درب���ه �ل��ربت��غ��ايل جوزيه 
لكن  ذلك،  �ف�شل من  ل�شانتو�س  مورينيو، قدم عر�شا 

�لالعب �ختار �لنادي �لكاتالوين.
وذكر موقع �وول �لرب�زيلي �ن ريال مدريد قدم عر�شا 
11 مليون  بقيمة 35 مليون يورو ور�تبا �شنويا يبلغ 
يورو، مقابل 28 مليون يورو و7 ماليني دوالر �شنويا 

من بر�شلونة.
وكان نيمار �لذي خا�س مبار�ته �الخرية مع �شانتون�س 
�م�������س ���ش��د ف��الم��ن��غ��و يف �ف��ت��ت��اح �مل��و���ش��م �ل���ك���روي يف 

جانب  �ىل  باللعب  رغبته  ع��ن  �شابقا  ع��رب  �ل���رب�زي���ل، 
بر�شلونة  هد�ف  مي�شي  ليونيل  �الرجنتينية  �جلوهرة 
�حل���ايل و�ف�����ش��ل الع���ب يف �ل��ع��امل يف �مل��و����ش��م �الربعة 

�ملا�شية.
ونيمار، �مللقب ببيليه �جلديد، هو �كرب �مال �لرب�زيل 
�لتي  �لعامل  كاأ�س  يف  �ل�شاد�س  لقبها  لتحقيق  �ل�شاعية 

ت�شت�شيفها يف �شيف 2014.
�شتة  بعد  النه  ب�شرعة،  نيمار  بيع  �ىل  �شانتو�س  و�شعى 
��شهر �شي�شبح �لالعب خموال على توقيع عقد مبدئي 

يرتك من خالله فريقه بدون �ي مقابل.
من  ي��ورو  مليون   35 بقيمة  عر�شا  �شانتو�س  ورف�س 
ب�شنة  بعدها  و�ع��ل��ن   ،2010 ع��ام  �النكليزي  ت�شل�شي 

�ملهاجم  مع  �لتوقيع  حاولت  �وروبية  �ندية  خم�شة  �ن 
�ليافع، �لذي جدد عقده حتى 2014.

ن��ي��م��ار �ىل ف��ري��ق��ه �جل���دي���د بعد  ي��ن�����ش��م  وي��ت��وق��ع �ن 
2013، وذلك عند يفتح فرتة  م�شابقة كاأ�س �لقار�ت 
��شتهل  �ل���ذي  ن��ي��م��ار،  و���ش��اه��م  �ل�شيفية.  �الن��ت��ق��االت 
م�شريته مع فريقه بعمر �ل�شابعة ع�شرة عام 2009، 
وكاأ�س   2010 �ل����رب�زي����ل  ك���اأ����س  ���ش��ان��ت��و���س  ب���اح���ر�ز 
ل��ي��ربت��ادوري�����س 2011 ول��ق��ب ب��ط��ول��ة ���ش��او ب��اول��و 3 
مر�ت متتالية وت�شدر نيمار هذ� �ال�شبوع الئحة �كرث 
�ل�شنو�ت  �لت�شويقية يف  �لناحية  قيمة من  �لريا�شيني 
�لثالث �ملقبلة ن�شرته �شبورت�س برو ماغازين ، متقدما 

على مي�شي والعب �لغولف روري ماكلروي.

نــيمـــار يــعـــلـــن اإنـــ�سمـــامـــه لبـــر�ســـلــــونـــــــة
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قاد �ملهاجم �لدويل �لهولندي �ريني روبن فريقه بايرن ميونيخ �ىل �حر�ز 
�لفوز  هدف  بت�شجيله  �لقدم  لكرة  �وروب��ا  �بطال  دوري  م�شابقة  بطل  لقب 
�لنهائية على ملعب  �ملبار�ة  2-1 يف  يف مرمى مو�طنه بورو�شيا دورمتوند 

وميبلي يف لندن بح�شور 86298 متفرجا.
�لتي  �ل�شهلة  �لفر�س  معو�شا   89 �لدقيقة  يف  �ل��ف��وز  ه��دف  روب��ن  و�شجل 
�هدرها يف �ل�شوط �الول ليقود فريقه �ىل لقب غال هو �خلام�س يف تاريخه 
ليفربول  م��ع  فت�شاوى  و2001،  و1976  و1975   1974 �ع���و�م  بعد 
�النكليزي يف �ملركز �لثالث يف عدد �اللقاب خلف ريال مدريد �ال�شباين )9( 
وميالن �اليطايل )7(. وكانت �ملبار�ة يف طريقها �ىل �لتمديد بعدما كانت 
 )60( ماندزوكيت�س  ماريو  للكرو�تي  بهدف  �لتعادل  �ىل  ت�شري  �لنتيجة 
مقابل هدف اليلكاي غوندوغان )68 من ركلة جز�ء( بيد �ن روبن خطف 
كرة د�خل �ملنطقة �ثر متريرة بالكعب من �لفرن�شي فر�نك ريبريي وتوغل 

رومان  �حلار�س  ي�شار  على  بي�شر�ه  وتابعها  بالدفاع  متالعبا  �ملنطقة  د�خل 
فايدنفيلر حا�شما �لنهائي �الملاين �الملاين �الول يف تاريخ �مل�شابقة يف �شالح 
�لفريق �لبافاري. وعو�س بايرن ميونيخ خ�شارته نهائي عامي 2010 �مام 
�رينا  �ليانز  ملعب  على  �النكليزي  ت�شل�شي  �مام  �ملا�شي  و�لعام  �نرت ميالن 
�ل��دوري، وبات  �ملو�شم بعد تتويجه بلقب  �لثاين هذ�  �للقب  بالذ�ت، وحقق 
هذ�  يحقق  �مل��اين  فريق  �ول  لي�شبح  �لتاريخية  �لثالثية  �ح��ر�ز  من  قريبا 
�ملقبل  �الول من حزير�ن-يونيو  �شتوتغارت يف  على  ف��وزه  ح��ال  �الجن��از يف 
يف �ملبار�ة �لنهائية مل�شابقة �لكاأ�س �ملحلية. كما �أ�شبح مدربه يوب هاينكي�س 
�لذي �شيرتك مكانه لال�شباين جوزيب غو�رديوال ر�بع مدرب يحرز �للقب 
مع فريقني خمتلفني بعدما تذوق طعم �للقب مع ريال مدريد �ال�شباين عام 
1998. و��شتحق �لفريق �لبافاري �للقب كونه �ز�ح فرقا عريقة يف طريقه 
�ىل �لنهائي �لعا�شر يف تاريخه �برزها يوفنتو�س �اليطايل و�ر�شنال �النكليزي 

�للقب  �ح��ر�ز  يف  دورمت��ون��د  بورو�شيا  ف�شل  �ملقابل  يف  �ال�شباين  وبر�شلونة 
دورمتوند،  بورو�شيا  ح�شاب  على   1997 عام  �الول  بعد  تاريخه  يف  �لثاين 
يف ثاين مبار�ة نهائية له يف �مل�شابقة. ولعب بايرن ميونيخ بت�شكيلته �لكاملة 
�ىل  �لدفاع  قطب  يف  بو�تنغ  بجريوم  �لدفع  هاينكي�س  ي��وب  مدربه  وف�شل 
جانب �لرب�زيلي د�نتي بدال من �لبلجيكي د�نيال فان بوينت. �ما بورو�شيا 
دورمتوند فخا�س �ملبار�ة يف غياب جنمه ماريو غوت�شه ولعب مكانه ماركو 
كيفن غرو�شكروت�س  كلوب  يورغن  و��شرك مدربه  �للعب  ريو�س يف �شناعة 
�ل�شك  بعدما حام  ��شا�شيا  مات�س هوملز  �ملد�فع  و�شارك  �لي�شرى  يف �جلهة 
دورمتوند  بورو�شيا  وك��ان  �لكاحل.  يف  ��شابة  ب�شبب  �مل��ب��ار�ة  خو�شه  ح��ول 
�الف�شل يف �غلب فرت�ت �ل�شوط �الول وكان بامكانه هز �ل�شباك يف �كرث من 
منا�شبة لوال تاألق �حلار�س �لعمالق مانيول نوير، فيما �نتظر بايرن ميونيخ 
�لدقائق �لع�شرين �الخرية من هذ� �ل�شوط لتهديد مرمى رومان فايدنفيلر 

3 فر�س حقيقية  خ�شو�شا عرب �جلناح �لهولندي �ريني روبن �لذي �هدر 
للت�شجيل من �نفر�د بحار�س مرمى بورو�شيا دورمتوند. وحت�شن �د�ء بايرن 
ميونيخ ن�شبيا يف �ل�شوط �لثاين وترجمه �ىل هدف عرب ماندزوكيت�س بيد 
�ن رد دورمتوند كان �شريعا و�درك �لتعادل من ركلة جز�ء، قبل �ن يخطف 
روبن هدف �لفوز قبل دقيقة من نهاية �لوقت �ال�شلي وبالتايل دفع بورو�شيا 
دورمتوند ثمن �لفر�س �لتي �هدرها يف �ل�شوط �الول، وف�شل يف رد �العتبار 

من �لفريق �لبافاري �لذي جرده من لقبي �لدوري و�لكاأ�س �ملحليني.
وكانت �ول حماولة لبورو�شيا دورمتوند من ت�شديدة قوية للمهادم �لدويل 
باملد�فع  �رت��ط��م��ت  �مل��ن��ط��ق��ة  د�خ���ل  م��ن  ليفاندوف�شكي  روب����رت  �ل��ب��ول��ن��دي 
�لرب�زيلي د�نتي وحتولت �ىل ركنية مل تثمر )3( و�طلق �لبولندي �الخر 
ياكوب بال�شت�شيكوف�شكي كرة قوية من حافة �ملنطقة بجو�ر �لقائم �المين 

للحار�س مانويل نوير )10(.

بــــايـــرن ميــــونيــــخ مـــلــــك اأوروبــــــــــــا

 2000 �شباق  مناف�شات  �الول  �أم�����س  �ختتمت 
�الأويل  للفئة  �ل��ك��ال���ش��ي��ك��ي  �الإي���رل���ن���دي  ج��ن��ي��ز 
�أق��ي��م��ت على  و�ل��ت��ي  م��رت   600 و  �أل���ف  مل�شافة 
�ملهر  وت��وج  �أي��رل��ن��د�.  �لعريق يف  ك���ور�ه  م�شمار 
وم�شز  �شميث  ودي��ري��ك  ت��اب��ور  ملايكل  جمي�شان 
ج���ون م��اج��ن��ري �إ����ش���ر�ف �ي���دن �وب���ر�ي���ن وقيادة 
لل�شباق  بطال  �وب��ر�ي��ن  �ي��دن  ج��وزي��ف  �لفار�س 
يورو  �أل��ف   300 �ملالية  �إجمايل جو�ئزه  �لبالغ 
�شنو�ت   ث����الث  ���ش��ن  يف  ل���الم���ه���ار  و�مل��خ�����ش�����س 
  81 36 ث��ان��ي��ا و  حمققا زم��ن��ا ق���دره دق��ي��ق��ة و 

جزء� من �لثانية.
بتوجيهات  للفرو�شية  �الإم�����ار�ت  �حت���اد  ون��ظ��م 
�آل  ���ش��ل��ط��ان ب��ن خليفة  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان 
رئي�س �الحتاد  �شباقي �أبوظبي �شتيك�س و�حتاد 
�اليرلندي  �جلنيز  مهرجان  �شمن  �لفرو�شية 
ثمانية  �ملهرجان  وت�شمن  ك��ور�ه  م�شمار  على 

�أ�شو�ط للخيول �ملهجنة �الأ�شيلة.
وت���وج ���ش��ع��ادة خ��ال��د ن��ا���ش��ر ر����ش��د ل��وت��اه �شفري 
�لعلي  وفي�شل  �يرلند�  جمهورية  لدى  �لدولة 
�لفرو�شية  �ل��ع��ام الحت���اد  �ل�����ش��ر  �أم���ني  م�����ش��اع��د 
و�حتاد  �شتيك�س  �أبوظبي  �شباقات  يف  �لفائزين 

�لفرو�شية.
�الإد�ري  �مللحق  �لنعيمي  خالد  �ل�شباق  وح�شر 
�أيرلند� وجو كا�شيكو وزير  يف �شفارة �لدولة يف 
�لعمل �اليرلندي وعدد من �ل�شفر�ء �إ�شافة �إىل 

حو�يل 20 �ألف متفرج.
وج��اء يف �ملركز �لثاين من �ل�شباق �جل��و�د كول 
وم�شز  �شميث  ودي��ري��ك  تابور  ملايكل  تن  فور�س 
وبقيادة  �وبر�ين  �يدن  وباإ�شر�ف  ماجنري  جون 
�شيمو�س هيفرنان فيما جاء ثالثا تريدجن ليذر 
مل�شز جي بوجلري و�إ�شر�ف جيم بوجلري وقيادة 

كيفن ماننج.
وف�����از �جل������و�د روك�����ا ت���وم���و ب���اإ����ش���ر�ف �مل���درب���ة 
وجي  دبلي  وبقيادة  مورجان  جو�نا  �ملخ�شرمة 
 600 و  �أل��ف  مل�شافة  �ل�شابع  �ل�شوط  بلقب  يل 
مرت على لقب �شباق �حتاد �الإمار�ت للفرو�شية 
يورو  �أل���ف   13 �ملالية  ج��و�ئ��زه  �إج��م��ايل  �لبالغ 
بقيادة  كونفر�شا�شنال  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف  ت���اله 
ك��ون��ور ه���وب���ان  ف��ي��م��ا ح��ل ث��ال��ث��ا وون د�ميوند 

بقيادة �شني فويل.
وفازت �ملهرة �شجن لفي �ر �ر��شي باإ�شر�ف هري 
�شي�شل وقيادة توم كويلي باملركز �الأول يف �شباق 
و  �أل��ف  مل�شافة  �لثالثة  للفئة  �شتيك�س  �أبوظبي 
 60 �إجمايل جو�ئزه �ملالية  600 مرت و�لبالغ 
ب��رع��اي��ة �حت���اد �الإم�����ار�ت للفرو�شية  ي���ورو  ل��ف 
تالها ال كولينا بقيادة كري�س هاي�س فيما جاءت 
�لثالثة ليليز �جنل بقيادة جاري كارول . وتوج 
�لدولة  �شفري  ل��وت��اه  ر����ش��د  نا�شر  خالد  �شعادة 
م�شاعد  �لعلي  وفي�شل  �يرلند�  جمهورية  لدى 
�لفائزين  �لفرو�شية  الحت��اد  �ل��ع��ام  �ل�شر  �أم��ني 
كو�ره  ع��ام م�شمار  م��دي��ر  هين�شي  ب��ول  ورح���ب 
معربا  �ي��رل��ن��د�   يف  لتو�جدهم  �الإم����ار�ت  بوفد 
يحظى  �ل��ت��ي  و�ل��رع��اي��ة  بامل�شاركة  �شعادته  ع��ن 
�حتاد  ودع���م  �الي��رل��ن��دي  �جلنيز  م��ه��رج��ان  بها 
�ل�شباقات  لهذه  و�ل�شباق  للفرو�شية  �الإم���ار�ت 
ري��ا���ش��ة �خل��ي��ل. وقال  ت��دع��م ب�شكل كبري  �ل��ت��ي 
�ملهرجانات  ه���ذه  م��ث��ل  ت��ت��و����ش��ل  �أن  نتمناه  م��ا 
بني  و�الجتماعية  و�لثقافية  �لريا�شية  ���ش��و�ء 
�الإم���ار�ت على  ب��ق��در�ت  للتعريف  �ل�شعوب  ه��ذه 
�شو�ء  �لقطاعات  خمتلف  وت�شمل  �مل�شتويات  كل 
من  وغ��ريه��ا  و�لثقافية  و�لريا�شية  �ل�شبابية 
ب��اه��ت��م��ام �ل�شحف  �مل���ج���االت. وح��ظ��ي �ل�����ش��ب��اق 
�خليل  ب�شناعة  �ملخت�شة  و�لعاملية  �اليرلندية 

�لكال�شيكية  �ل�شباقات  �أول  يعد  �ل��ذي  باحلدث 
يف  �لعريق  مبا�شيها  �يرلند�  يف  جنيز   2000
ع��ل��ي جو�نب  �إن��ت�����ش��رت  ���ش��ب��اق��ات �خل��ي��ول فيما 
�مل�شمار ��شم �أبوظبي ولوحات تعرب عن �لرت�ث 

�الإمار�تي.
وحت���دث �ل�����ش��ف��ري خ��ال��د ل��وت��اه وف��ي�����ش��ل �لعلي 
�أهمية جائزة �شاحب  ري�شنج عن  دبي  قناة  �إىل 
�ل�شمو رئي�س �لدولة للخيول �لعربية �الأ�شيلة 
يف  �حللقة  �إذ�ع���ة  و�شيتم  �وروب���ا  يف  و�نت�شارها 
�لدولة  رئي�س  كاأ�س  بطولة  عن  خا�س  برنامج 
يف �لقناة.  وقد توج �ملهر جمي�شان ملايكل تابور 
باإ�شر�ف  ماجنري  ج��ون  وم�شز  �شميث  ودي��ري��ك 
�ي��دن �وب��ر�ي��ن وب��ق��ي��ادة �ل��ف��ار���س ج��وزي��ف �يدن 
�وبر�ين بطال ل�شباق 2000 جنيز �اليرلندي 
مرت   1600 مل�شافة  �الأوىل  للفئة  �لكال�شيكي 
يورو  �أل��ف   300 �ملالية  �إجمايل جو�ئزه  �لبالغ 
و�ملخ�ش�س لالمهار يف �شن ثالث �شنو�ت و�لذي 
�ل��ع��ري��ق يف  ك����ور�ه  �الول مب�شمار  �أم�����س  �أق��ي��م 
�ي��رل��ن��د� و���ش��ط ح�����ش��ور ج��م��اه��ريي كثيف فاق 

�ل20 �ألف متفرج.
بتوجيهات  للفرو�شية  �الإم�����ار�ت  �حت���اد  ون��ظ��م 
�آل  �شلطان بن خليفة  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  من 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان 
و�حتاد  �شتيك�س  �أبوظبي  �شباقي  �الحت��اد  رئي�س 
�اليرلندي  �جلنيز  مهرجان  �شمن  �لفرو�شية 
�أ�شو�ط   8 �ملهرجان من  وتاألف  مب�شمار كور�ه 

للخيول �ملهجنة �الأ�شيلة.
و�حل�شور  و�لت�شويق  ب��االإث��ارة  �ل�شباق  ومت��ي��ز 
خالد  �شعادة  تقدمه  �ل��ذي  �لغفري  �جلماهريي 
نا�شر ر��شد لوتاه �شفري �لدولة لدى جمهورية 
�يرلند� وفي�شل �لعلي م�شاعد �أمني �ل�شر �لعام 
�الأبطال  بتتويج  قاما  �للذ�ن  �لفرو�شية  الحتاد 

و�حتاد  �شتيك�س  �بوظبي  �شباقات  يف  �لفائزين 
�لنعيمي  خ��ال��د  �ل�شباق  ح�شر  كما  �لفرو�شية 
�مللحق �الإد�ري يف �شفارة �الإمار�ت وجو كا�شيكو 

وزير �لعمل �اليرلندي وعدد من �ل�شفر�ء.
ومت��ك��ن جم��ي�����ش��ان �ب����ن ج��ال��ي��ل��ي��و م���ن �لتفوق 
برب�عة علي مناف�شيه �ل10 بعد �ن قام �لفار�س 
ليحقق  بنجاح  مهمته  باجناز  �وبريان  جوزيف 
فوزه �لثاين على �لتو�يل باجلنيز وحققه �لعام 
�ملا�شي مع كاميلوت وليمنح و�لده �ملدرب �يدن 
�وبر�ين فوزه �لتا�شع ب�شباق �جلنيز �اليرلندي 
3.5 ط����ول ع���ن كول  ب���ف���ارق  �ل��ب��ط��ل  وت���ف���وق 
وم�شز  �شميث  ودي��ري��ك  تابور  ملايكل  تن  فور�س 
وبقيادة  �وبر�ين  �يدن  وباإ�شر�ف  ماجنري  جون 
تريدجن  ث��ال��ث��ا  ج���اء  فيما  ه��ي��ف��رن��ان   �شيمو�س 
وباإ�شر�ف جيم بوجلري  مل�شز جي بوجلري  ليذر 
قطع  من  �لبطل  ومتكن  ماننج  كيفن  وبقيادة 

�مل�شافة يف زمن وقدره 1:36:81 دقيقة.
ب���اإ����ش���ر�ف �ملدربة  ت���وم���و  وح���ق���ق �جل�����و�د روك�����ا 
وجي  دبلي  وبقيادة  مورجان  جو�نا  �ملخ�شرمة 
�قتن�س  عندما  �لثقيل  �لعيار  م��ن  مفاجاأة  يل 
على  مرت   1600 مل�شافة  �ل�شابع  �ل�شوط  لقب 
�لبالغ  للفرو�شية  �الإم����ار�ت  �حت���اد  �شباق  لقب 

�إجمايل جو�ئزه �ملالية 13�ألف يورو.
2.5 طول  ب��ف��ارق  �ل��ت��ف��وق  �لبطل م��ن  ومت��ك��ن 
فيما  هوبان  كونور  بقيادة  كونفر�شا�شنال  على 
جاء يف �ملركز �لثالث وون د�ميوند بقيادة �شني 
ف���ويل وق��ط��ع �ل��ب��ط��ل �مل�����ش��اف��ة يف زم���ن وق���دره 

1:39:38 دقيقة.
وباإ�شر�ف  �ر����ش��ي  �ر  لفي  �شجن  �ملهرة  ومتكنت 
ت�شجيل  من  كويلي  ت��وم  وبقيادة  �شي�شل  ه��ري 
فوز �شهل ب�شباق �بوظبي �شتيك�س للفئة �لثالثة 
جو�ئزه  �ج��م��ايل  و�ل��ب��ال��غ  م��رت   1600 مل�شافة 

�الإم���ار�ت  �حت���اد  برعاية  ي���ورو  �أل���ف   60 �ملالية 
للفرو�شية بعد �أن قدمت �أد�ء ر�ئعا.

�أو��شي�س  ن�شل  م��ن  �مل��ن��ح��درة  �شجن  ف��وز  وج���اء 
بقيادة  كولينا  ط��ول عن ال   2.75 بفارق  درمي 
ليليز �جنل  ث��ال��ث��ة  ج���اءت  فيما  ه��اي�����س  ك��ري�����س 
بقيادة ج��اري ك��ارول ومتكنت �لبطلة من قطع 
دقيقة.   1:37:78 وق����دره  زم���ن  يف  �مل�����ش��اف��ة 
نا�شر  خالد  �شعادة  ق��ام  �ل�شباقات  ختام  وعقب 
لوتاه �شفري �لدولة لدي �يرلند� وفي�شل �لعلي 
�لفرو�شية  �ل��ع��ام الحت���اد  �ل�����ش��ر  �م���ني  م�����ش��اع��د 

بتتويج �لفائزين.
من جهته رحب بول هين�شي مدير عام م�شمار 
ل��ت��و�ج��ده��م يف �يرلند�  ب��وف��د �الإم�����ار�ت  ك����و�ره 
�لتي  و�ل��رع��اي��ة  بامل�شاركة  �شعادته  ع��ن  و�أع���رب 
ودعم  �اليرلندي  �جلنيز  مهرجان  بها  يحظى 
�حت�����اد �الإم��������ار�ت ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة و�ل�����ش��ب��اق لهذه 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري ريا�شة  ت���دع���م  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ب��اق��ات 
مثل  تتو��شل  ب��اأن  متنياته  عن  و�أع���رب  �خليل. 
و�لثقافية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ���ش��و�ء  �مل��ه��رج��ان��ات  ه���ذه 
للتعريف  �ل�����ش��ع��وب  ه����ذه  ب���ني  و�الج��ت��م��اع��ي��ة 
وت�شمل  �مل�شتويات  كافة  على  �الإم���ار�ت  بقدر�ت 
و�لريا�شية  �ل�شبابية  ���ش��و�ء  �ل��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 
�شباق  وحظي  �ملجاالت.  من  وغريها  و�لثقافية 
�لكال�شيكي  �اليرلندي  2000 جنيز  مهرجان 
ب��اإق��ب��ال ج��م��اه��ريي ك��ب��ري ف���اق �ل��ت��وق��ع��ات وبلغ 
�أك�����رث م���ن 20 �أل�����ف م��ت��ف��رج مم���ا ي���وؤك���د حب 
�خليول  ل�شباقات  وع�شقه  �الي��رل��ن��دي  �ل�شعب 
�يجابية  ب�����ش��ورة  روج  مم���ا  �الأ���ش��ي��ل��ة  �مل��ه��ج��ن��ة 
�بوظبي  و�إم����ارة  عامة  ب�شفة  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة 
باهر�  جناحا  �ل�شباق  حقق  كما  خا�شة.  ب�شفة 
م��ن ن��اح��ي��ة �اله��ت��م��ام �الإع���الم���ي ح��ي��ث �أف���ردت 
�ل�شحف �اليرلندية و�لعاملية �ملخت�شة ب�شناعة 

�أول  يعد  �ل��ذي  للحدث  و��شعة  م�شاحات  �خليل 
�ل�شباقات �لكال�شيكية 2000 جنيز يف �يرلند� 
مبا�شيها �لعريق يف �شباقات �خليول فيما �نت�شر 
ع��ل��ى ج��و�ن��ب �مل�����ش��م��ار ����ش��م �ب��وظ��ب��ي ولوحات 
ت��ع��رب ع��ن �ل����رت�ث �الإم���ار�ت���ي. وحت���دث �شعادة 
خالد لوتاه وفي�شل �لعلي مطوال �إىل قناة دبي 
�ل�شمو رئي�س  �أهمية جائزة �شاحب  ري�شنج عن 
و�نت�شارها يف  �الأ�شيلة  �لعربية  �لدولة للخيول 
خا�س  برنامج  يف  �حللقة  �إذ�ع���ة  و�شتتم  �وروب���ا 
�لفار�س  و�أك��د  �ل��دول��ة.  رئي�س  كاأ�س  عن بطولة 
جوزيف �وبر�ين �لبالغ من �لعمر 19 عاما �أن 
�جناز  يف  كبرية  ب�شورة  �شاعده  جمي�شان  �ملهر 
�ملهمة �مللقاة على عاتقه بنجاح وكان جو�ده �أكرث 
م��ن ر�ئ��ع و�أ���ش��اد ج��وزي��ف بجهود و�ل���ده �ملدرب 
�ي���دن �وب���ر�ي���ن �ل���ذي ج��ه��ز �مل��ه��ر وم���ن ث��م �أكد 
من قبل �أن �ملهر �لبالغ من �لعمر ثالث �شنو�ت 
�شريك�س �شباقا كبري� وبالفعل �شدقت توقعاته. 
و�أ�شاف �إنه مل ي�شتعجل �أن يكون من بني خيول 
�ملقدمة يف بد�ية �ل�شباق حتى �لو�شول �إىل �آخر 
200 م��رت وق���ال �إن���ه وج���د جت��اوب��ا ك��ب��ري� من 
مهره �لقوي لي�شل �إىل خط �لنهاية �أوال حمققا 
�لفوز بجد�رة لي�شعد �يل من�شة �لتتويج. و�أكد 
�مل��درب �ي��دن �وب��ر�ي��ن �ل��ذي حقق ف��وزه �لتا�شع 
�الأوىل  للفئة  �اليرلندي  جنيز   2000 ب�شباق 
�أن جمي�شان يعد من �أف�شل �خليول يف �الإ�شطبل 
وتطور كثري� يف �شن ثالث �شنو�ت و�شي�شتهدف 
�جليد  �مل�شتوى  بعد  �الجنليزي  �لديربي  �شباق 

�لذي ظهر به �م�س.
�ل�شباق  �إن �جل��و�د كان مميز� يف بد�ية  و�أ�شاف 
ب��ج��د�رة وجن���ح جوزيف  �ل��ف��وز  يحقق  �أن  ق��ب��ل 
�وب��ر�ي��ن يف �خ��ت��ي��اره م��ن ب��ني خ��ي��ول باليدويل 

�لتي �شاركت يف �ل�شباق. 

�سجن بطلة اأبوظبي �ستيك�س وروكا تومو يك�سب �سباق احتاد الفرو�سية وجمي�سان بطاًل ل�سباق 2000 جنيز الإيرلندي



وفاة عرو�س يف طريقها للحفل
لقي  6  �أ�شخا�س من �أ�شرة و�حدة م�شرعهم بينهم  4  �طفال وعرو�س، كانت 
ي�شتقلونها  كانو�  �لتي  �ل�شيارة  ��شطد�م  �ث��ر  �ل��زف��اف،  حلفل  طريقها  يف 

ب�شجرة مب�شر، بح�شب �شحيفة �الأهر�م �مل�شرية. 
�ىل  �حلفل  �شيوف  وي�شارع  م��اأمت  �ىل  حت��ول  �لفرح  �إن  �ل�شحيفة  وقالت 
�أبكت  و�لبكاء  �ل�شر�خ  من  هي�شتريية  حالة  و�شط  �لرحمانية  م�شت�شفي 
معها �الطباء و�لعاملني بامل�شت�شفي.  وقد تلقى �للو�ء حممد حبيب مدير 
�أمن �لبحرية �خطار� من �شرطة �لنجدة وباالنتقال و�ملعاينة تبني �أنه يف 
�ل�شيارة و�لتي كانت تقل عرو�شني يف طريقهما لقاعة �الفر�ح  �ثناء �شري 
بد�شوق، �ختلت عجلة �لقيادة يف يد قائدها و��شطد�م ب�شجرة علي جانب 
و�شقيقتها  و�لعرو�س  �ل�شيارة وجنله  قائد  ��شفر عن م�شرع  �لطريق مما 
�أبو�ليزيد6 �شنو�ت، كما ��شيب كل من  وهاجر7 �شنو�ت و�إبر�هيم م�شعد 
� �لعري�س( ومي م�شعد  د�شوق عثمان عثمان حممد �لقلي�شاين )25 �شنة 
� ومت  �شنو�ت   10� �ب��و�ل��ي��زي��د  �شعد  و�ب��ر�ه��ي��م  ���ش��ن��و�ت(،  �أب��و�ل��ي��زي��د )10 

حتويلهم مل�شت�شفي دمنهور وجميعهم من حمافظة كفر �ل�شيخ. 

غوغل تناف�س في�سبوك لمتالك ويز 
ت�شعى غوغل �الأمريكية لال�شتحو�ذ على �ل�شركة �ملطورة خلدمة �خلر�ئط 
�ل��ذي قطع  في�شبوك  م��ع  ذل��ك وجها لوجه  للتناف�س يف  )وي���ز(  و�مل��الح��ة 

�شوطا طويال هو �الآخر مبفاو�شات �ال�شتحو�ذ على تلك ويز.
�لتي  �ملعلومات  �ل��ت��ي تعتمد على  و�مل��الح��ة  وي��ز خ��دم��ة �خل��ر�ئ��ط  وت��ق��دم 
يقومون  �ل��ذي��ن  �الجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  م�شتخدمي  م��ن  جتمعها 
بدورهم مب�شاركة �أحو�ل �ل�شارع من حيث وجود �زدحام �أو حو�دث مرورية 

مع باقي �مل�شتخدمني، ومن ثم يقرتحون م�شار�ت بديلة.
�أنباء حمادثات غوغل مع ويز تاأتي يف وقت  �أن  �إىل  وت�شري وكالة روي��رتز 
مليار  لدفع  ��شتعد�ده  �أب��دى  في�شبوك  �أن  �إىل  �أخ��رى  تقارير  فيه  �أ���ش��ارت 
دوالر من �أجل �ال�شتحو�ذ على ويز �لتي ينتفع بخدمتها نحو 47 مليون 
خر�ئط  خدمة  بالفعل  متتلك  �لتي  غوغل  �أن  �لبع�س  وي��رى  م�شتخدم. 
�إمنا ت�شعى المتالك خدمة ويز  قوية ي�شتخدمها �لكثريون حول �لعامل، 
خدمة  �إىل  �الأخ��رية  بها  تتميز  �لتي  �الجتماعية  �مليز�ت  �إ�شفاء  �أج��ل  من 
خر�ئط غوغل . كما �أنه �إذ� متكنت غوغل من �شر�ء ويز فاإنها �شتمنع بذلك 
�أعمق يف  ب�شكل  بد�أ �خلو�س  �لذي  باأيدي في�شوك  �لوقوع  ويز من  خدمة 
تكنولوجيا �جلو�ل يف طريق حماوالته تنمية قاعدة م�شتخدميه، و�شعيا 
بني  من  �خلر�ئط  خدمات  وتعترب  خا�س.  ت�شغيل  ونظام  هاتف  الإط��الق 
حيوية  �أنها  كما  �لذكية،  �لهو�تف  على  ��شتخد�ما  تطبيقات  خم�شة  �أك��رث 

ل�شمان �نخر�ط م�شتخدمي �جلو�ل و�حلفاظ عليهم.
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فرميان ينام 
مبا�سرة على الهواء

�ل��ن��ج��م �الأم���ريك���ي �لالمع،  ف��اج��اأ 
عامة،  معجبيه  فرميان،  مورغان 
تلفزيونية  م��ق��اب��ل��ة  وم�����ش��اه��دي 
�أج��ري��ت معه وم��ع �ملمثل  خ��ا���ش��ة، 
عندما  ك��اي��ن،  مايكل  �ل��ربي��ط��اين 
غط يف �لنوم لدرجة فقد �لتحكم 
ف���رمي���ان،  �أن  وي����ب����دو  ر�أ������ش�����ه.  يف 
�أنهكه  �شنة،   75 �لعمر  �لبالغ من 
فيلمه  الإطالق  و�لتح�شري  �لتعب 
 Now»الآن� »�أنت تر�ين  �جلديد 
غط  ح���ت���ى   ،you see me
كان  ع��ن��دم��ا  م����رة  الأول  �ل���ن���وم  يف 
عن  يجيب  ك��اي��ن،  �ملمثل  �شديقه 
�شوؤ�ل خالل �ملقابلة، ليعود ويغفو 
م��رة ث��ان��ي��ة. وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن 
لفيلم  ل���ل���رتوي���ج  ك���ان���ت  �مل��ق��اب��ل��ة 
فاإن ذلك  فرميان وكاين �جلديد، 

مل يحل على ما يبدو دون نومه.
وفيما كان �لكالم موجها �إىل كاين 
»80 �شنة« �شوهد فرميان، �حلائز 
مغم�س  �أو�����ش����ك����ار،  ج����ائ����زة  ع���ل���ى 
�لعينني ويف مرحلة ما �أهوى ر�أ�شه 
�إىل �الأم��ام، ما ي�شري �إىل �أن نومه 

كان عميقا.

حيلة اخلادمة احل�سناء 
يقنع  لكي  ذكية  حيلة  ال�شتخد�م  �ل�شعوديني  �أح��د  جل��اأ 
منزلية  بخادمة  �ال�شتعانة  فكرة  ع��ن  بالتخلي  زوج��ت��ه 
�أن  بعد  وذلك  �ملنزلية مبفردها،  و�جباتها  ب��اأد�ء  و�لقيام 

�أح�شر لها خادمة ح�شناء .
وكانت �لزوجة �ل�شعودية طالبت زوجها باإ�شر�ر باإح�شار 
خ��ادم��ة للقيام ب��اأع��م��ال �مل��ن��زل، رغ���م ت��اأك��ي��د �ل����زوج لها 
�ل�شهري  �ل��ر�ت��ب  �أع��ب��اء  �ملالية على حتمل  ق��درت��ه  ع��دم 

للخادمة.
�لزوجة  و�شقيق  �ل���زوج  حم���اوالت  كافة  ف�شلت  �أن  وبعد 
�ل��رج��الن على  �ت��ف��ق  ب��ال��رت�ج��ع ع��ن طلبها،  ب��اإق��ن��اع��ه��ا 

�ح�شار خادمة ر�ئعة �جلمال .
�لزوجة دخولها  ، رف�شت  روؤي��ة �خلادمة �حل�شناء  وف��ور 

�ملنزل، غري �أن �لزوج �أ�شر على ��شتمر�رها يف �لعمل.
�مل��اأزق �شوى �لتعهد بعدم  ومل جتد �لزوجة خمرجا من 
�مل��ط��ال��ب��ة ب��خ��ادم��ة م��ن��زل��ي��ة مل���دة 10 ���ش��ن��و�ت، �أو حلني 

تتطلب ظروف �الأ�شرة �حلاجة �إىل ذلك.

حتاول النتحار ب�سبب �سيجارة
ل�شيدة  ���ش��ور�ً  �لربيطانية  ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  ن�شرت 
فقدت  كونها   - نف�شية  ����ش��ط��ر�ب��ات  م��ن  ت��ع��اين  �شينية 
وظيفتها - وهي تقف على حافة �شرفة �مل�شت�شفى �لذي 
�أحد  ي��ق��م  �إذ� مل  ب��االن��ت��ح��ار  وت��ه��دد  �ل��ع��الج  ف��ي��ه  تتلقى 
باإعطائها  �ملتو�جدين  �ملر�شى  �أو  بامل�شت�شفى  �لعاملني 

�شيجارة ، يف م�شهد �أثار �لذعر بني جميع �حلا�شرين.
�ملر�شى  �أح��د زمالئها  �شيجارة من  ب��ان  وطلبت جيا يل 
مب�شت�شفى للتاأهيل �لنف�شي بال�شني فرف�س نظر�ً الأنهما 
كانا متو�جدين مبنطقة ُيحظر فيها �لتدخني ، وهو ما 
�أدخل يل يف حالة هي�شتريية من �ل�شر�خ دفعتها لتقتحم 
منطقة �ملدخنني وتهدد باالنتحار �إىل �حلد �لذي جعلها 

تقف على حافة �ل�شرفة عنما مل يعر �أحد لها �نتباهاً.
�الإن���ق���اذ يف حم��اول��ة الإنقاذ  ف���رق  �ل��ف��ور جتمعت  وع��ل��ى 
�أح���د �لعاملني  ، ول��ك��ن جن��ح  ح��ي��اة يل يف ح��ال �شقوطها 
باأمن �مل�شت�شفى يف �نت�شال يل من على حافة �ملوت ، بعد 
تفقد  �أن  كادت  �لتي  �ل�شيجارة  �شيعطيها  �أنه  �أوهمها  �أن 

حياتها ب�شببها!

ملكة جمال البقر 
فازت �لبقرة ملكة �لثلج بلقب ملكة جمال �لبقر )بقرة 
وذلك  ل��ن��دن  يف  �قيمت  م�شابقة  �شمن   )2013 �ل��ع��ام 

�شمن مناف�شة بني �أكرث من بقرة. 
ومل تقت�شر �مل�شابقة على �لعمر و�جلن�س فقط بل على 
لونها و�شكل �لبقع على ج�شمها. وح�شلت �لبقرة �لفائزة 

على 1000 جينية ��شرتليني.
منتجات  �شركة  �طلقتها  �لبقر  ج��م��ال  ملكة  وم�شابقة 
حت�شني  بهدف  و�ل��زب��ادي  للنب   The Collective
رعاية �حليو�ن �لزر�عي و�لرتويج ملنتجاتها ذ�ت �لنوعية 

�جليدة .

اأطباء ين�سون منظارا يف بطن مري�س
�تهم �شعودي �لكادر �لطبي مب�شت�شفى �مللك فهد �ملركزي ب� جاز�ن بارتكاب �أخطاء طبية، كادت تودي بحياته، بعد �أن 

ن�شو� قطعة منظار �شقطت يف بطنه، بح�شب �شحيفة �شبق �ل�شعودية. 
�مللك فهد  �إىل م�شت�شفى  �لعام، ومت حتويلي  �إىل م�شت�شفى �شبيا  �ملري�س تعر�شت لنزيف د�خلي، وتوجهت  وقال 
�شبب  للك�شف عن  منظار  عملية  و�أُج��ري��ت يل  �شبيا،  م�شت�شفى  باملناظري يف  وج��ود طبيب خمت�س  لعدم  �ملركزي 

�لنزيف �لذي تعر�شت له . 
و�أ�شاف �شقطت قطعة من �ملنظار �أثناء �لعملية د�خل بطني ب�شبب �الإهمال وعدم متكن �لطاقم �لطبي، ت�شببت 
يل يف م�شاعفات .  و�أو�شح �أنه مت ��شتخر�جها فيما بعد عن طريق �إجر�ء عملية جر�حية، وذلك بعمل �شق كبري يف 
�لبطن، تعفن، وحتّول �إىل جرح غائر؛ الأن حجم �ل�شق ال يتنا�شب مع حجم �لقطعة �لتي ظلت يف �لبطن، وهو ما 

جعلني حبي�س �لفر��س يف �ملنزل بعد خروجي من �مل�شت�شفى . 
ا كبري�ً  و�أ�شاف �ملري�س: قبل دخويل �مل�شت�شفى كنت �أعاين نزيفاً، وكنت �أ�شري على قدمي، وخرجت منه �أعاين �شقًّ

م بطني �إىل ن�شفني، وورماً مل يتم ��شتئ�شاله بحجة �أنه �شينزل عن طريق �لرب�ز .  ق�شَّ
�لطبي  �ل��ك��ادر  مع  حتقيق  بفتح  �ل�شحة  وز�رة  مطالباً   ، �مل��ج��زرة  ب�  فهد  �مللك  م�شت�شفى  يف  له  ح��دث  ما  وو�شف 

وحما�شبته ونقله �إىل م�شت�شفى متخ�ش�س لعالجه. 
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مظاهرات لتبادل القبل 
�أنقرة  �لعا�شمة  يف  ق��ط��ار�ت  حمطة  يف  �الأت���ر�ك  ع�شر�ت  �حت�شد 
�إد�رة �ملحطة  �أخالقي وجهته  �إن��ذ�ر  على  �لقبل، �حتجاجاً  لتبادل 

يف وقت �شابق. 
 200 ح���و�يل  �أن   ، حرييت  ل�شحيفة  �الل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  وذك���ر 
�أنقرة،  يف  )كورتولو�س(  ق��ط��ار�ت  حمطة  دخ��ول  ح��اول��و�  �شخ�س 
�ل�شرطة على منع عدد منهم. وقد متكن عدد كبري  فيما عملت 

من �لدخول وتنفيذ تظاهرة �لقبل �لتي دعو� لها. 
�لعد�لة  حل��زب  �ملنا�شرين  �ل�شبان  م��ن  ع��دد  جتمع  �مل��ق��اب��ل،  ويف 
و�لتنمية �حلاكم يف م�شعى ملنع �الآخرين من تبادل �لقبل، وعملت 
�ل�شرطة على �لف�شل بني �لطرفني. ونقلت �ل�شحيفة عن ع�شو 
جناح �ل�شبان يف حزب �لعد�لة و�لتنمية جالل كر�مان قوله، �إنهم 

يحاولون �إي�شال ر�شالة باأن �نعد�م �الأخالق لي�س حرية . 
�إر���ش��اد�ت ج��دي��دة ���ش��ادرة ع��ن حمطة  وت��اأت��ي تظاهرة �لقبل بعد 
مبوجب  �لت�شرف  �لركاب  من  تطلب  �أنقرة  يف  �النفاق  لقطار�ت 
�لقو�عد �الأخالقية ،بعد �أن �أظهرت كامري�ت �ملر�قبة �شور�ً ل�شبان 

يت�شرفون بطريقة �عتربت غري الئقة . 
وكانت �ملعار�شة �لرتكية �تهمت حزب �لعد�لة و�لتنمية �حلاكم ذو 

�الأ�شول �الإ�شالمية بال�شعي لفر�س �شيا�شة �جتماعية حمافظة. 

ي�سري على حبل بعلو 185 مرتا 
على  �ل�شري  يف  �ملرتفعات، جنح مو�طن من�شاوي  رغ��م خوفه من 
يف  �الأملانية،  فر�نكفورت  مدينة  يف  م��رت�   185 �رتفاع  على  حبل 
حماولة منه لت�شجيل رقم قيا�شي عاملي جديد لل�شري على �حلبال 

�لرخوة .
و��شتخدم رينارد كليندل )32 عاما( ذر�عيه فقط للحفاظ على 
تو�زنه خالل �شريه مرتني على حبل من �لبولي�شرت يبلغ طوله 
ناطحة  جناحي  ي�شكالن  �للذين  �ملبنيني  بني  ثبت  مرت�  ثالثني 

�ل�شحاب تاور 185 يف فر�نكفورت فوق �ملئات من �مل�شجعني.
باأنه كان  و�أق��ر  �نتهاء �شريه على �حلبل �شاح كليندل بفرح  وبعد 
خائفا من �الرتفاعات بع�س �ل�شيء. و�أ�شاف �أن تاأثري �الرتفاع كان 
�مل�شتقيمة للمبنى بدت  �أن �خلطوط  �إىل  �أ�شو�أ مما توقع، م�شري� 

�أنها �شتت�شبب يف �ل�شقوط �إىل ما ال نهاية.
وقال كليندل �إنه كان يحاول ت�شجيل رقم جديد لل�شري على �أعلى 
�رتفاع على حبل رخو د�خل �ملدن، لكن مل يعرف ما �إذ� كان �لرجل 

قد حقق رقما قيا�شيا جديد�.
من  جمموعة  با�شم  م�شجل  �ل�شابق  �ل��رق��م  �أن  كليندل  وك�شف 
�ملغامرين �لفرن�شيني �شارو� على حبل �شد على �رتفاع 120 مرت� 

فوق �الأر�س بني برجي مريكوريالي�س يف باري�س قبل عامني.
�أن يقوم كليندل -�لذي در�س فيزياء �جل�شيمات قبل  �ملقرر  ومن 
�أن ي�شبح حمرتفا لل�شري على �حلبال �لرخوة- بتكر�ر حماولته 
ث���الث م���ر�ت خ���الل م��ه��رج��ان ع��ن ن��اط��ح��ات �ل�����ش��ح��اب ب���د�أ �أم�س 

نيكول كيدمان ع�ضو جلنة التحكيم لدى و�ضولها اإىل ال�ضجادة احلمراء قبل عر�س فيلم )فينو�س يف الفراء( خالل �الأول.
مهرجان كان ال�ضينمائي الدويل. )يو بي اآي(

كيم كاردا�سيان باحلجاب 
ن�����ش��رت �مل��م��ث��ل��ة وع���ار����ش���ة �الأزي�����اء 
�الأمريكية �ل�شهرية كيم كارد��شيان 
موقع  يف  ح�شابها  ع��رب  لها  ���ش��ورة 

�ن�شتغر�م وهي ترتدي �حلجاب.
وك��ان��ت �ل�����ش��ورة ق��د الق���ت �عجاب 
�ل���ك���ث���ريي���ن وح�����ش��ل��ت ع���ل���ى �كرث 
�إع���ج���اب م��ن قبل  �أل����ف   200 م��ن 
�ملتابعني لها عرب �ن�شتغر�م . ي�شار 
�إىل �أن كارد��شيان قد �رتدت �لعباءة 
�ل�شود�ء �شابقاً خالل زيارتها لدبي، 
�الأو�شط  لل�شرق  لها  زي���ارٍة  �أول  يف 
جينز.  ك���ري�������س  و�ل���دت���ه���ا  ب���رف���ق���ة 
ي��ذك��ر �ن ك��ي��م ك��رد���ش��ي��ان ول���دت يف 
�أمريكي  الأب  �مل���ت���ح���دة  �ل����والي����ات 
�أمريكية  و�أم  �رم��ن��ي��ة  �أ����ش���ول  م��ن 
��شكتلندية.  هولندية  �أ���ش��ول  م��ن 
�ملنتج  من  �ل��زو�ج  لكرد��شيان  �شبق 
�مل��و���ش��ي��ق��ي د�م����ون ت��وم��ا���س يف عام 
ثم   .2004 يف  طلقا  ث��م   2000
تزوجت من العب كرة �ل�شلة كري�س 
 2011 �أغ�����ش��ط�����س  يف  ه��م��ف��ري�����س 
بحفل زفاف �أ�شطوري لكن �شرعان 
كري�س  زوجها  من  كيم  تطلقت  ما 
 2011 �أكتوبر   31 يف  همفري�س 
بعد زو�ج د�م 72 يوما فقط ب�شبب 

م�شاكل الميكن حلها.

درو�س للتلميذات الربيطانيات 
عن حّمالة ال�سدر 

�لتلميذ�ت �لربيطانيات �لالتي ال تتجاوز  تخ�شع 
�أعمارهن 11 عاماً لدرو�س حول طرق �ختيار �أول 

حّمالة �شدر، وتوعيتهن ب�شاأن �شحة �لثدي.
�أول  �إن  �م�س  �ك�شربي�س(  وقالت �شحيفة )�شندي 
درو�س من نوعها يف بريطانيا �شرتكز على م�شاعدة 
�لتلميذ�ت �ل�شغري�ت على �لتحدث عن �ل�شعوبات 

�لتي يو�جهنها خالل مرحلة �لنمو.
ُتدعى،  �البتد�ئية  �ملرحلة  يف  معلمة  �أن  و�أ�شافت 
مو�شوع  جلعل  برناجماً  طّورت  هوبكن�شون،  كار�ن 

حّمالة �ل�شدر و�شحة �لثدي �أقل خ�شية و�إحر�جاً.
من  �لبالغة  ك���ار�ن  �ملعلمة  �إىل  �ل�شحيفة  ون�شبت 
و�ختيار  �لثدي  �شحة  �إن  قولها  عاماً،   45 �لعمر 
للغاية  ح�ّشا�س  م��و���ش��وع  �ملنا�شبة  �ل�����ش��در  ح��ّم��ال��ة 
تكون  �أن  �ملهم  وم��ن  �ل�شغري�ت،  للفتيات  بالن�شبة 

�لتجربة �جلديدة ناجحة و�إيجابية.
وحّذرت كار�ن من �أن �نعد�م ثقة �لتلميذ�ت بحماالت 
�أن  “ميكن  مبكرة  �شن  يف  �ل��ث��دي  و�شحة  �ل�����ش��در 
ينتقل �إىل مرحلة �لبلوغ وجعلهن يو�جهن �لكثري 
يتعلق  فيما  �لكمال،  ب�شفة  للظهور  �ل�شغوط  من 

ب�شكل �شدورهن.

•• الفجر	-	تون�س

وقائع  �لتون�شية  �شو�شة  حمام  مدينة  �شهدت 
�مر�أة  منها  ت�شررت  دنيئة  �أخ��الق��ي��ة  ق�شية 
عمرها  م��ن  و�ل��ع�����ش��ري��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  يف  مطلقة 
�أمام مقهى باجلهة  �أن مت �ختطافها من  بعد 
�أي���ن مت  ح��م��دون  و�دي  �إىل  وحت��وي��ل وجهتها 
وفق  �شبيلها  �إخ���الء  قبل  جماعيا  �غت�شابها 
رو�يتها الأعو�ن �الأمن �لذين متكنو� يف ظرف 

وجيز من �إماطة �للثام عن �لق�شية.
وح�����ش��ب م���ا ت��وف��ر م���ن م��ع��ط��ي��ات ف����اإن �م����ر�أة 
�ل�شرطة  مركز  �إىل  ب�شكاية  تقدمت  مطلقة 
ب��ح��م��ام ���ش��و���ش��ة  و�أف�������ادت ب�����اأن ���ش��ب��ع��ة �شبان 
تر�شدوها �أمام مقهى باجلهة وما �أن غادرتها 
�أنها  �أن ظنو�  بعد  فجر� حتى حّولو� وجهتها 
ن��اري��ة بالقوة  بائعة ه��وى على م��نت در�ج���ات 
�أين تد�ولو� على مو�قعتها  �أحد �الأودية  نحو 

غ�شبا، و�أدلت باأو�شاف عدد منهم.
�مل��و���ش��وع جت��ّن��دت م�شالح  ون��ظ��ر� خل��ط��ورة 
�مل�شتبه بهم، وبعد  �الأمن باجلهة للبحث عن 
عملية مت�شيط ملحيط �ملكان ولبع�س �ل�شو�رع 
�أحد  يف  �ل�شبهة  ح�شر  يف  جنحت  �لرئي�شية 
بها  �أدل���ت  �ل��ت��ي  �الأو����ش���اف  ب��ن��اء على  �ل�شبان 

ز�عمة �مل�شرة، و�لقب�س عليه.
وب���اق���ت���ي���اده �إىل �مل���ق���ر �الأم����ن����ي ت��ب��ني �أن�����ه يف 
�خل��ام�����ش��ة و�ل��ع�����ش��ري��ن م���ن ع���م���ره ويقطن 
ح����ول مالب�شات  م��ع��ه  وب��ال��ت��ح��ري  ب��اجل��ه��ة، 
و�لت�شليل  �ملر�وغة  �لبد�ية  �لو�قعة حاول يف 
مبحا�شرته  ولكن  �مل�شوؤولية،  من  و�لتن�شل 
�لتناق�س  ف���خ  يف  ���ش��ق��ط  �الأ����ش���ئ���ل���ة  ب��ب��ع�����س 
بقية  بهويات  و�أدىل  �إليه  ن�شب  مبا  و�ع��رتف 
�مل�شتبه بهم يف هذه �لق�شية �ملتعلقة بتحويل 
وجهة �أنثى با�شتعمال �لقوة ومو�قعتها غ�شبا، 

وقد �شدرت يف �شاأنهم منا�شري تفتي�س.
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باينز تتهم �سرطيًا بالتحر�س 
حيازة  بتهمة  نيويورك  مدينة  يف  �عتقلها  �ل��ذي  �ل�شرطي  باينز  �أم��ان��د�  �الأمريكية  �ملمثلة  �تهمت 
�ملاريجو�نا بالتحر�س بها . وكانت �ل�شرطة يف مدينة نيويورك �أعلنت �أنها �عتقلت باينز )26 عاماً( 
ليل �خلمي�س بعد �أن تلقت �ت�شااًل من �ملبنى �لذي ت�شكن فيه لالإبالغ عن �شخ�س يت�شّرف بطريقة 
متهّورة، فتوجهت �إىل �شقة �ملمثلة �لتي رمت �ملاريجو�نا من �لنافذة عند روؤيتهم، فتم �لقب�س عليها 

بتهم حيازة �ملاريجو�نا، و�لت�شّرف بتهّور ب�شكل يعّر�س �آخرين للخطر، و�لتالعب باالأدلة.
وزعمت باينز يف جمموعة تغريد�ت على موقع )تويرت( �أنها فتحت �لنافذة لتن�شق �لهو�ء، متهمة 

�ل�شرطي بالكذب حني �دعى �أنها رمت �ملاريجو�نا من �لنافذة، متهمة �إياه ب�شربها على منطقة 
حميمة. وقالت لقد حتر�س بي �ل�شرطي جن�شياً، مل يعرثو� على �أي ماريجو�نا معي �أو خارج 
مز�عم  يف  �شتحقق  �إنها  نيويورك  �شرطة  وقالت   . �لقا�شي  تركني  �ل�شبب  ولهذ�  �لنافذة، 
باينز. وتخ�شع باينز ملر�قبة ق�شائية لثالث �شنو�ت على خلفية �لقيادة برخ�شة معلقة بعد 

�أن كانت قد ت�شدرت عناوين �الأخبار يف �الأ�شهر �ملا�شي ب�شبب �نتهاجها �شلوكاً م�شطرباً.


