
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعييومية - �سيا�سية - م�ستقلة 32 صفحة- الثمن درهمان

�ص 02 

�ص 11

�ص 18
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عربي ودويل

مرور اأبوظبي: كامريات قطع الإ�سارة ال�سوئية 
تر�سد املخالفني بالأ�سعة حتت احلمراء دون فال�ص 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

ال�سعودية جتدد دعوتها 
احلفاظ على اأمن م�رص 

•• ابوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  ت�شلم 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة ر�شالة خطية ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�ل��دول��ة حفظه �هلل من  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�جلابر  �لأح��م��د  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخيه 
دعوة  تت�شمن  �ل�شقيقة  �لكويت  دول��ة  �مري  �ل�شباح 
�لثالثة  �لأفريقية   - �لعربية  �لقمة  حل�شور  �شموه 
-18 �ل��ف��رة م��ن  �ل��ك��وي��ت خ��ال  �ل��ت��ي �شتنعقد يف 
�لتنمية  يف  �شركاء  �شعار  حتت  �ملقبل  نوفمرب   20

و�ل�شتثمار. 
�أبوظبي  عهد  ويل  �شمو  ��شتقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
�م�س يف ق�شر �لبحر باأبوظبي �شعادة �شاح حممد 
�لبعيجان �شفري دولة �لكويت لدى �لدولة �لذي �شلم 
عن  �أبوظبي  عهد  ويل  �شمو  وع��رب  �لر�شالة.  �شموه 
�ملقبلة  �لفريقية   - �لعربية  �لقمة  بنجاح  متنياته 
وتطلعات  �آم��ال  حتقق  مثمرة  نتائج  عن  ت�شفر  و�أن 

�ل�شعوب �لعربية و�لفريقية.  

   

يف حوار الر�صائل امل�صّفرة وال�صريحة:
الغنو�شي يغازل نداء تون�س.. يوؤّجل قانون 
العزل ال�شيا�شي.. ويثري غ�شب حلفائه..!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

يعد  وب�شكل مل  بن�شق مرتفع،  تون�س  �ل�شيا�شي يف  �حل��ر�ك  يتو��شل 
وما  �لتون�شي  �ل�شيف  ب��اأج��و�ء  ول  و�ل��ع��ط��ل،  �ل��ر�ح��ة  ب��اأّي��ام  يعرف 

تفر�شه من عطالة على �جلميع مبا يف ذلك �لطبقة �ل�شيا�شية.
�مل��اأزق  �أّن ن�شق ه��ذ� �حل��ر�ك و�رت��ف��اع وتريته، ُيرجم عمق  ول �شك 
�لذي ت�شهده �لباد، و�شرورة ��شتعجال �حلّل و�خلروج منه، فتون�س 
�ليوم، تبدو وكانها يف و�شع جي�س طارق بن زياد خال فتح �لأندل�س، 

�لبحر من ور�ئها و�لهاوية من �أمامها ول مفّر.
وتخمينات  وتوقعات  �لفرقاء،  بني  و�أخ��رى  �حللفاء،  بني  �جتماعات 
�أن يجّف  �أو ت�شقط يف �ملاء قبل  و�تفاقات �غلبها مع تاأجيل �لتنفيذ، 
�إىل طبخة  �ل�شاعة  �لغليان مل تف�س حد  حربها.. درجة عالية من 
تريح �لتون�شيني من جوعهم �إىل حّل يكفل �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي، ومن 
ثّمة �لنتباه �إىل ماأزق �مللف �لقت�شادي وتد�عياته �لجتماعية. لكل 
هذ�، مل يكن �لتون�شيون يوم �لأحد يف �نتظار قّمة لقاء�ت بطولتهم 
لرئي�س  ح��و�ر�  يرّقبون  كانو�  و�إّن��ا  ح��ني،  �إىل  �ملوؤّجلة  �لقدم  لكرة 
)�لتفا�شيل  ب��ج��دي��د.   ي��اأت��ي  ع��ّل��ه  �لغنو�شي  ر����ش��د  �لنه�شة  ح��رك��ة 

ر�شالة رئي�س �لدولة من �أمري �لكويت يت�شلمها حممد بن ز�يد من �ل�شفري �لكويتي  )و�م(

تت�صمن دعوة �صموه حل�صور القمة العربية - الأفريقية الثالثة 

رئي�س الدولة يتلقى ر�شالة من اأمري الكويت يت�شلمها حممد بن زايد

الأمن امل�شري يطارد 16 جمرما من قادة الإخوان
•• القاهرة-وكاالت:

ل ي��ز�ل 16 من ق��ادة �لإخ��و�ن ماحقني من قو�ت 
وع�شام  �لبلتاجي  حممد  �أب��رزه��م  �مل�شرية،  �لأم���ن 
ق��ادة  على  �لقب�س  �ل�شلطات  �أل��ق��ت  بينما  �ل��ع��ري��ان، 
بديع،  حممد  �لإخ���و�ن  مر�شد  ر�أ�شهم  على  �آخ��ري��ن 
�إعام م�شرية، �لثنني،  �أفادت و�شائل  �أن  وهذ� بعد 
ب����اأن �أج���ه���زة �لأم�����ن �أل���ق���ت �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى �ل��ق��ي��ادي 

�لإخو�ين وزير �ل�شباب �ل�شابق �أ�شامة يا�شني.
وبات 20 قيادياً من �لإخو�ن يف قب�شة �لأمن �مل�شري 
3 يوليو متوز،  منذ عزل �لرئي�س حممد مر�شي يف 

و16 �آخرون ل يز�لون يف قو�ئم بحث �لأمن.
وي���ق���ب���ع ع���ل���ى ر�أ��������س ق���ائ���م���ة �مل���ق���ب���و����س ع��ن��ه��م م��ن 
�لإخو�ن حممد بديع، �ملر�شد �لعام للجماعة، �لذي 
�أهمها  ثبتت،  �إن  �لإع��د�م  �إىل  ت�شل  قد  تهماً  يو�جه 
على  و�لتحري�س  و�لتخابر  �لقتل  على  �لتحري�س 

�لنقاب �لع�شكري.
و�عتقل حممد خريت �ل�شاطر، �لنائب �لأول للمر�شد 
يف  مب�شكنه  �شابقاً،  للرئا�شة  �لأول  �جلماعة  وخيار 
مدينة ن�شر تنفيذ�ً لقر�ر �لنيابة ب�شبطه و�إح�شاره 

بتهم �لقتل و�لتحري�س.
وي����و�ج����ه ���ش��ع��د حم���م���د �ل���ك���ت���ات���ن���ي، رئ���ي�������س ح���زب 
�ل�شابق،  �ل�شعب  جمل�س  رئي�س  و�ل��ع��د�ل��ة  �حل��ري��ة 
�لإخ���و�ن  مكتب  �أم���ام  �لقتل  على  بالتحري�س  تهماً 

وحتري�س �ملتظاهرين.

مر�شد  عاكف  مهدي  حممد  �أي�شاً:  �ملعتقلني  و�أه��م 
�لإخو�ن �ل�شابق، ور�شاد بيومي نائب �ملر�شد، و�أحمد 
علي  حممد  وم���ر�د  �جل��م��اع��ة،  با�شم  �لناطق  ع���ارف 

م�شت�شارها �لإعامي، �إىل جانب قياد�ت �أخرى.
�أما من بني �ل�شتة ع�شر �لذين يطاردهم �لأمن:

حلزب  �لتنفيذي  �ملكتب  ع�شو  �لبلتاجي،  حممد   *
ي��و�ج��ه قائمة طويلة من  �ل���ذي  �حل��ري��ة و�ل��ع��د�ل��ة، 
�حلر�س  �قتحام  على  �لتحري�س  ر�أ�شها  على  �لتهم 
ر�بعة و�لع��ت��د�ء على قو�ت  �أح��د�ث  �جلمهوري بعد 

�لأمن.
* ع�����ش��ام �ل��ع��ري��ان، ن��ائ��ب رئ��ي�����س �حل����زب، �ل���ذي مل 
ويتهم  �لعدوية  ر�بعة  �عت�شام  �أي��ام  �آخ��ر  منذ  يظهر 

بتحري�شه �ملتظاهرين.
�حلرية  حل��زب  �لعليا  �لهيئة  ع�شو  ع��م��ارة،  �شعد   *
و�ل��ع��د�ل��ة، �ل���ذي ظهر �آخ���ر م��رة يف �أح���د�ث م�شجد 

�لفتح ومتّكن من �لفر�ر رغم تطويق �ملكان.
* حممود عزت، مر�شد �جلماعة �جلديد، �لذي يلّقب 
بثعلب �جلماعة، �لذي يو�جه تهماً ل تختلف عن تهم 

قياد�ت �جلماعة �لأخرى.
�أما �ل�شخ�شيات �ملقّربة من �لإخو�ن �أو َمْن يو�شفون 
حجازي  �شفوت  على  �لقب�س  فاألقي  باملنا�شرين، 
م�شادر،  ح�شب  ليبيا  نحو  للفر�ر  يرتب  ك��ان  �ل��ذي 
وحممد  �ل��ر�ي��ة،  ح��زب  موؤ�ش�س  �أبو�إ�شماعيل  وح��ازم 
تنظيم  زعيم  و�شقيق  �ل�شلفي  �لقيادي  �ل��ظ��و�ه��ري 

�لقاعدة �أمين �لظو�هري.

�لفل�شطينيون ي�شيعون �شهد�ءهم يف �ل�شفة  )رويرز(

فريق �ملفت�شني �لدوليني يغادرون �لفندق متجهني �ىل �ملع�شمية �لتي ق�شفت بالكيماوي

•• عوا�صم-وكاالت:

ق���ال ن��ا���ش��ط��ون ���ش��وري��ون �إن 45 
�لأقل قتلو� بق�شف  �شخ�شا على 
يف  �شكنية  ملنطقة  �ل��ن��ظ��ام  ق���و�ت 
بينما  �إدل��ب،  بريف  �أريحا  مدينة 
على  م��ورت��ر  ق��ذ�ئ��ف   4 �شقطت 
دم�شق،  و�شط  ر�ق  ح��ي  �لأق���ل يف 
����ش��اب��ة  �ىل  �دى  �ل������ذي  �لم������ر 
ع���دة ����ش��خ��ا���س و�حل�����اق ����ش��ر�ر 
ب��ال��ك��ن��ي�����ش��ة �لرم����ن����ي����ة، يف ح��ني 
�أعلنت جبهة �لن�شرة م�شوؤوليتها 

عن �غتيال حمافظ حماة.
ف���ق���د �أف���������ادت ���ش��ب��ك��ة �����ش����ام ب����اأن 
�ل��ط��ري�ن �حل��رب��ي �أل��ق��ى بر�ميل 
متفجرة على مدينة �أريحا باإدلب 
�لبارحة وحتى  متاأخرة  �شاعة  يف 
�شخ�شا   45 ملقتل  �أدت  �ل�شباح 
على �لأقل، م�شرية �إىل �أن معظم 
و�لن�شاء،  �لأطفال  من  �ل�شحايا 
كما �أدى �لق�شف �إىل تدمري عدد 

كبري من �ملباين.
�أن ع����دد� من  �مل�����ش��در   و�أ����ش���اف 
ز�ل����و� مفقودين  م��ا  �لأ���ش��خ��ا���س 
حتت �لأنقا�س ب�شبب �شح �لأدو�ت 

�لإ�شعافية �لازمة لنت�شالهم.
يف �ل����وق����ت ذ�ت������ه ق���ط���ع م��ق��ات��ل��و 
�ملعار�شة �ل�شورية طريق �لمد�د 
�ل����وح����ي����دة ل���ل���ق���و�ت �ل��ن��ظ��ام��ي��ة 
���ش��م��ال  يف  ح���ل���ب  حم���اف���ظ���ة  �ىل 
على  �لثنني  ب�شيطرتهم  �لباد، 
ب���ل���دة خ��ن��ا���ش��ر �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
����ش���رق ح���ل���ب، ب��ع��د م���ع���ارك �دت 
نظاميا،  عن�شر�   53 مقتل  �ىل 

وقال وزير �خلارجية �لربيطاين 
ول��ي��ام ه��ي��غ �إن���ه م��ن �مل��م��ك��ن �ل��رد 
كيمياوية  �أ�شلحة  ��شتخد�م  على 
جمل�س  م��و�ف��ق��ة  دون  ���ش��وري��ا  يف 
�لأم������ن �ل���ت���اب���ع ل�����اأمم �مل��ت��ح��دة 

بالإجماع. 
وم�����ن ج��ه��ت��ه��ا �أك�������دت �حل��ك��وم��ة 
ملهمة  ت�شتعد  �أن��ه��ا  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
ت�شتبعد  ومل  �شوريا،  يف  ع�شكرية 
م���ن عطلته  �ل���ربمل���ان  ����ش��ت��دع��اء 
ع�شكرية  �شربة  على  للت�شويت 
����ش���د ن���ظ���ام �ل���رئ���ي�������س �ل�������ش���وري 
ب�شار �لأ�شد، حيث يطالب بذلك 
�لعموم  جمل�س  يف  ح��زب��ني  �أك���رب 

�لربيطاين.
من جانبه �عترب �لوزير �لرو�شي 
ت��ت��ح��رك  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل���ب���ل���د�ن  �ن 
ح��ال��ي��ا ن��ح��و م�����ش��ار خ��ط��ري ج��د�، 
وزل��ق ج��د�، وه��ي ل ت�شتطيع �ن 
�دل��ة لكنها تقول �ن �خلط  تقدم 
�لحمرقد مت جتاوزه ومل يعد يف 

و�شعنا �ن ننتظر.
وق��ال لف��روف �ذ� �عتقد �حد �ن 
تدمري �لبنية �لتحتية �لع�شكرية 
�ل�����ش��وري��ة وت����رك ���ش��اح��ة �مل��ع��رك��ة 
تنت�شر  لكي  للمعار�شة  مفتوحة 

�شي�شع نهاية للنز�ع، فانه و�هم.
�لأم���ني  تعهد  �لأث���ن���اء،  ه���ذه  ويف 
�ل����ع����ام ل������اأمم �مل���ت���ح���دة ب��ك�����ش��ف 
حقيقة ما جرى يف غوطة دم�شق 
وزي��ر  بل�شان  �أمل��ان��ي��ا  ح���ذرت  فيما 
�شتكون هناك  �أن��ه  خارجيتها من 
حال  يف  �لأ���ش��د  نظام  على  تبعات 

ثبوت ��شتخد�مه غاز�ت �شامة.

ع�صرات القتلى يف اإدلب وق�صف و�صط دم�صق 

املفت�شون الدوليون يزورون املع�شمية والرد الدويل بانتظار تقريرهم

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

فل�شطينية  طبية  م�شادر  �أعلنت 
�رت����ف����اع ع����دد �ل�������ش���ه���د�ء �ل��ذي��ن 
�لحتال  باقتحام قو�ت  �شقطو� 
مل�����خ�����ي�����م ق�����ل�����ن�����دي�����ا ل����اج����ئ����ني 
�هلل  ر�م  ب�����ني  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
�إىل  �م�س  فجر  �ملحتلة  و�لقد�س 
ث���اث���ة، ك��م��ا �أ����ش���ي���ب �ل��ع�����ش��ر�ت 

بجروح خمتلفة. 
وق���ال���ت م�����ش��ادر ط��ب��ي��ة مبجمع 
�إن  �هلل  ر�م  يف  �ل��ط��ب��ي  فل�شطني 
����ش���اب���ني و����ش���ا ب���ح���ال���ة خ��ط��رة 
�����ش���ُت�������ش���ه���د� ب����ع����د ت��ع��ر���ش��ه��م��ا 
�ل�������ش���در  ل���ل���ر����ش���ا����س �حل������ي يف 
 15 و�ل������ر�أ�������س، ب��ي��ن��م��ا ل ي������ز�ل 
�ل���ع���اج بينهم  ي��ت��ل��ق��ون  م�����ش��اب��اً 

�ثنان على �لأقل بحالة خطرة. 
وقال �شهود عيان مبخيم قلنديا 
�ل��ث��اث��ة  ب���ني �ل�����ش��ه��د�ء  �إن م���ن 
عاماً(   30( �شامل  �لعبد  روب��ني 
عاماً(   18( �جلحجوح  ويون�س 
كبرية  قو�ت  �قتحام  �أثناء  �شقطا 

دولة  تقوم  لن  وق��ال   .. �شي�شتمر 
�لغربية  �ل�شفة  يف  فل�شطينية 
ول��ي��ف��ه��م �جل��م��ي��ع �أن����ه ل���ن ت��ك��ون 
هناك دولتني غرب نهر �لأردن.. 
���ش��ت��ب��ن��ي  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  �أن  م����وؤك����د� 
ب��ك��ل م��ك��ان يف �ل�����ش��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة. 
�ملجل�س  رئي�س  نائب  ق��ال  ب���دوره 
�شومرون  �ل�شتيطاين  �لإقليمي 
�أن  �لإ�شر�ئيليني فهمو� جيد�  �إن 
و�أن  �إ�شر�ئيل  مركز  ه��ي  �ل�شفة 
�لإق��ب��ال على ���ش��ر�ء �مل��ن��ازل دليل 
ع��ل��ى �أن����ه ل مي��ك��ن �ل��ت��ن��ازل عن 
�ل�����ش��ك��ن يف ك���ل م��ك��ان م���ن �أر����س 
�ملالية  �للجنة  وك��ان��ت  �إ�شر�ئيل. 
يف ب���ل���دي���ة �لح����ت����ال ب��ال��ق��د���س 
�أم�س  م�شاء  �شادقت  ق��د  �ملحتلة 
لتجهيز  ميز�نية  تخ�شي�س  على 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة لأل����ف و500 
وحدة �إ�شتيطانية جديدة �شتعمل 
ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ع م�����ش��ت��وط��ن��ة رم���ات 
�لقد�س  م��دي��ن��ة  ���ش��م��ايل  �شلومو 
�مل��ح��ت��ل��ة ب���اجت���اه ب���ل���دة ���ش��ع��ف��اط 

وم�شتوطنة ر�موت. 

من جي�س �لحتال ملناطق و�شط 
�ملخيم فجر �م�س. 

على �شعيد �خر �أعلن �أوري �أريئيل 
�إقامة  �لإ�شر�ئيلي  �لإ�شكان  وزير 
م�����ش��ت��وط��ن��ة ج���دي���دة يف �ل�����ش��ف��ة 
�شحيفة  وذك���رت  ل�شم.  �لغربية 
عائلة   70 �أن  �لعربية  معاريف 
بيوتها  �شت�شتلم  �مل�شتوطنني  من 
ق��ري��ب��ا ف��ي��م��ا ���ش��ي��ت��م ب���ن���اء 400 

�مل�شتوطنة  يف  �إ�شتيطانية  وح��دة 
لح����ق����ا. ول���ف���ت���ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة يف 
�أن  �إىل  �م�������س  �ل�������ش���ادر  ع���دده���ا 
ه�����ذ� �لإع��������ان ج�����اء يف �ل���وق���ت 
�ل����ذي جت���ري ف��ي��ه �مل��ف��او���ش��ات.. 
من  �أري��ئ��ي��ل  �ل��وزي��ر  �أن  م�شيفة 
ح���زب �ل��ب��ي��ت �ل��ي��ه��ودي وه���و من 
�حلدث  ��شتغل  �ل�شتيطان  ق��ادة 
�ل��ب��ن��اء �ل���ش��ت��ي��ط��اين  �أن  ل��ي��ع��ل��ن 

حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  بح�شب 
�لن�شان.

�شاهد من  ق��ال  ويف تطور جديد 
مفت�شي  م��ن  ف��ري��ق��ا  �ن  روي����رز 
�ل���ش��ل��ح��ة �ل��ك��ي��م��اوي��ة �ل��ت��اب��ع��ني 
لامم �ملتحدة عادو� �ىل فندقهم 
موقع  زي��ارة  عقب  �م�س  بدم�شق 
هجوم مزعوم بغاز �شام ر�ف�شني 

�لدلء باية ت�شريحات.
وتوجهت �لقافلة �ملوؤلفة من �شت 
عربات �ىل حي �ملع�شمية بدم�شق 
م�����ش��اب��ني  �مل��ف��ت�����ش��ون  ز�ر  ح���ي���ث 

و�خذو� عينات.
وق���������ال �لم���������ني �ل������ع������ام ل����امم 
�ملتحدة بان كي مون �ن �ملفت�شني 
�ل��دول��ي��ني مت��ك��ن��و� م��ن �لتحدث 
م���ع ���ش��ح��اي��ا �ل���ه���ج���وم ب��ا���ش��ل��ح��ة 

تعر�س  رغ��م  �شوريا  يف  كيميائية 
قافلتهم لطاق نار �لقنا�شة.

و�شرح بان كي مون يف بيان عرب 
�ن �لمم  ���ش��ي��ول  م���ن  �ل��ف��ي��دي��و 
�ملتحدة تقدمت ب�شكوى قوية �ىل 
و�ملعار�شني  �ل�����ش��وري��ة  �حل��ك��وم��ة 
�ل�شوريني ب�شاأن هجوم �لقنا�شة.

�ل�شورية  �مل��ع��ار���ش��ة  �تهمت  وق��د 
ن����ظ����ام �ل���رئ���ي�������س ب�������ش���ار �ل����ش���د 
باإطاق �لنار على مفت�شي �لمم 
�ملتحدة حول �ل�شلحة �لكيميائية 
هجوم  منطقة  ت��ف��ق��ده��م  خ���ال 
دم�شق،  ق��رب  مفر�س  كيميائي 

وذلك بهدف تخويفهم.
لقوى  �ل��وط��ن��ي  �لئ���ت���اف  ود�ن 
�ل���ث���ورة و�مل��ع��ار���ش��ة م��ا ق��ام��ت به 
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �ل���ل���ج���ان �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 

 )...( �لأ�����ش����د  ل���ن���ظ���ام  �ل���ت���اب���ع���ة 
ب��ا���ش��ت��ه��د�ف ���ش��ي��ار�ت ت��ق��ل طاقم 
�ل���ل���ج���ن���ة �لأمم������ي������ة ب���ر����ش���ا����س 
�ل��ق��ن��ا���ش��ة، ل��ت��خ��وي��ف��ه��ا وم��ن��ع��ه��ا 
�شتثبت  �لتي  �حلقيقة  ر�شد  من 
ل حم��ال��ة �رت���ك���اب ن��ظ��ام �لأ���ش��د 
جر�ئم �شد �لإن�شانية بحق �أبناء 
بيان  يف  وذل��ك  �ل�شوري،  �ل�شعب 
تلقت وكالة فر�ن�س بر�س ن�شخة 

منه.
وت��اح��ق��ت �لأح������د�ث يف ���ش��وري��ا 
�لثنني  �م�س  مت�شارع  نحٍو  على 
مع دخول مفت�شي �لأمم �ملتحدة 
دم�شق  ب��ري��ف  �ملع�شمية  مدينة 
ب��الأ���ش��ل��ح��ة  ه��ج��وم  م��ن  للتحقق 
�مل��ئ��ات  ب��ح��ي��اة  �أودى  �لكيمياوية 
م���ن �لأ���ش��خ��ا���س، ف��ي��م��ا ت��وع��دت 
�لوليات  بقيادة  �لغربية  �ل��دول 
�مل���ت���ح���دة ب�����رد ف���ع���ل ق�����وي ع��ل��ى 

�ملت�شبب يف ذلك.
وت�شهد �ل�شاحة �لدولية حتركات 
حثيثة للبحث يف كيفية �لت�شدي 
حدث  �ل��ذي  �لكيمياوي  للهجوم 
ف��ج��ر �لأرب����ع����اء �مل��ا���ش��ي يف ح��ال 
�لتثبت من هوية �جلهة �لفاعلة.
ق��ال م�شدر  �لتطور�ت،  �آخ��ر  ويف 
رئ��ي�����س  �إن  ل����ن����دن  يف  ح���ك���وم���ي 
�ل��������������وزر�ء �ل�����ربي�����ط�����اين دي���ف���د 
ك������ام������ريون ����ش���ي���ق���ط���ع ع��ط��ل��ت��ه 
�لأم��ن  ملجل�س  �جتماعا  لير�أ�س 
�ل����وط����ن����ي �ل����ربي����ط����اين ل��ب��ح��ث 
ك��ي��ف��ي��ة �ل�����رد ع��ل��ى ت���ق���اري���ر عن 
��شتخد�م �لأ�شلحة �لكيمياوية يف 

ريف دم�شق.

الحتالل يعلن اإقامة م�صتوطنة جديدة يف ال�صفة 

ثالثة �شهداء وع�شرات اجلرحى مبخيم قلنديا
ك������رزاي ي��ط��ل��ب و���ش��اط��ة 
باك�شتان لت�شهيل حوار طالبان 

•• ا�صالم اباد-ا.ف.ب:

ط��ل��ب �ل��رئ��ي�����س �لف��غ��اين حميد 
�لتي  باك�شتان،  من  �م�س  ك��رز�ي 
ت���وؤي���د ت��اري��خ��ي��ا ح���رك���ة ط��ال��ب��ان 
�لفغانية، �ن ت�شاعده على �جر�ء 
ح����و�ر م��ب��ا���ش��ر م��ع ه���ذه �حل��رك��ة 
�مل�شتمرة يف باده  لنهاء �حلرب 

منذ �ثني ع�شر عاما.
باك�شتان  �ىل  زي�����ارة  �ول  وه����ذه 
يقوم  �شهر�  ع�شر  ثمانية  خ��ال 
يتهم  �ل���ذي  ك���رز�ي  �لرئي�س  بها 
بتقوي�س  �ب���اد  ����ش��ام  با�شتمر�ر 
����ش��ت��ق��ر�ر ب���اده م��ن خ���ال دع��م 
حركة طالبان �لتي تقاتل �لقو�ت 
�ل�شعيفة  �لف��غ��ان��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 

وحلفاءها يف �حللف �لطل�شي.
وق���ال ك���رز�ي يف م��وؤمت��ر �شحايف 
�لباك�شتاين  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  م��ع 
نو�ز �شريف �ن �فغان�شتان تاأمل يف 
�ن تدعم باك�شتان عملية �ل�شام 
�لف��غ��ان��ي��ة وت���وؤم���ن �م��ك��ان��ي��ات �و 
ف��ر���ش��ة لج����ر�ء م��ف��او���ش��ات بني 
�ملجل�س �لفغاين �لعلى من �جل 

�ل�شام وحركة طالبان.

مواقــيت ال�سالة
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حممد بن زايد ي�شدر قرارا بت�شكيل 
جمل�س اإدارة �شوق اأبوظبي العاملي

•• اأبوظبي-وام: 

�أ�شدر �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  ويل عهد 
بت�شكيل  �أبوظبي قر�ر�  �لتنفيذي لإم��ارة  �ملجل�س  رئي�س 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة  �إد�رة ���ش��وق  جم��ل�����س 
�أحمد علي حممد �ل�شايغ.  ون�س �لقر�ر على �أن ي�شم 
�ل�شعادة  �أ�شحاب  م��ن  ك��ا  ع�شويته  يف  �لإد�رة  جمل�س 
و�ل�����ش��ادة حممد دروي�����س حممد �خل���وري وع��ل��ي ماجد 
مبارك �ملن�شوري و�إبر�هيم عبيد �لزعابي وحممد جنم 
�لإد�رة  جمل�س  ع�شوية  متتد  للقر�ر  ووفقا  �لقبي�شي. 
مهام  �أب���رز  وتت�شمن  للتجديد.   قابلة  ���ش��ن��و�ت  خم�س 
جمل�س �إد�رة �شوق �أبوظبي �لعاملي �إ�شد�ر �أنظمة �ل�شوق 
�لعاملي �ملتعلقة بتنظيم �أعماله وحتقيق �أهد�فه و�قر�ح 
م�شجل  مكتب  رئي�س  و�إعفاء  وتعيني  �لقو�نني  م�شاريع 
�ملالية  �خل��دم��ات  تنظيم  مكتب  ورئي�س  �لعاملي  �ل�شوق 
�للجان  وت�شكيل  �لعاملي  �ل�شوق  وق�شاة  حماكم  ورئي�س 
�ل�شت�شارية و�إن�شاء �لإد�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات �لفردية و�ملكاتب 
�ل��ع��امل��ي  �ل�����ش��وق  �أه�����د�ف  �ل���ازم���ة لتحقيق  و�مل��ج��ال�����س 

وحتديد �شاحياتها ومهامها.  )�لتفا�شيل �س2(
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تت�صمن دعوة �صموه حل�صور القمة العربية - الأفريقية الثالثة 

رئي�س الدولة يتلقى ر�شالة من امري الكويت يت�شلمها حممد بن زايد

مرور اأبوظبي: كامريات قطع الإ�شارة ال�شوئية تر�شد املخالفني بالأ�شعة حتت احلمراء دون فال�س 

•• ابوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ت�شلم 
�آل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن ز�ي����د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ر���ش��ال��ة خطية 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
ح��ف��ظ��ه �هلل م���ن �أخ���ي���ه ���ش��اح��ب 

ق�شر  يف  �م�س  �أبوظبي  عهد  ويل 
�ل��ب��ح��ر ب��اأب��وظ��ب��ي ���ش��ع��ادة �شاح 
حم��م��د �ل��ب��ع��ي��ج��ان ���ش��ف��ري دول���ة 
�ل��ذي �شلم  �ل��دول��ة  ل��دى  �لكويت 
ويل  �شمو  وع��رب  �لر�شالة.  �شموه 
بنجاح  متنياته  عن  �أبوظبي  عهد 
�لقمة �لعربية - �لفريقية �ملقبلة 
و�أن ت�شفر عن نتائج مثمرة حتقق 
�لعربية  �ل�شعوب  وتطلعات  �آم��ال 

�ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  و�لإن�شانية 
���ش��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل����������وزر�ء وزي����ر 
عبد�هلل  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  ومعايل 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل 
وتنمية �ملجتمع وعدد من �ل�شيوخ 

وكبار �مل�شوؤولني.

�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ب��اح �لأح���م���د 
�جل�����اب�����ر �ل�������ش���ب���اح �م������ري دول�����ة 
دع��وة  تت�شمن  �ل�شقيقة  �لكويت 
 - �لعربية  �لقمة  حل�شور  �شموه 
�شتنعقد  �لتي  �لثالثة  �لأفريقية 
يف �لكويت خال �لفرة من 18-

�شعار  �مل��ق��ب��ل حت��ت  ن��وف��م��رب   20
�شركاء يف �لتنمية و�ل�شتثمار . 

ج���اء ذل���ك خ���ال ����ش��ت��ق��ب��ال �شمو 

�شمو  �ل��ل��ق��اء  و�لف��ري��ق��ي��ة. ح�شر 
�ل�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د �آل 
�ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان 
�شعيد  �ل�����ش��ي��خ  و���ش��م��و  �ل�����ش��رق��ي��ة 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل حاكم  �آل  ب��ن ز�ي����د 
بن  نهيان  �ل�شيخ  و�شمو  �أبوظبي 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
�خل���ريي���ة  ل���اأع���م���ال  ن���ه���ي���ان  �آل 

تنفيذه من  �ملديرية  با�شرت  �لذي 
بد�ية عام 2012 يعترب م�شروعا 
م���ت���ك���ام���ا ل��ت��ح�����ش��ني �ل�������ش���ام���ة 
�مل����روري����ة ع��ل��ى �ل��ت��ق��اط��ع��ات وي��ت��م 
مبوجبه وملدة خم�س �شنو�ت تركيب 
يزيد عن  م��ا  �ملر�قبة يف  ك��ام��ري�ت 

ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا م��ن وف��ي��ات و�إ���ش��اب��ات 
ب��ل��ي��غ��ة وذل������ك م����ن خ�����ال زي�����ادة 
�أنظمة  وتركيب  �مل���روري  �ل�شبط 
حديثة لل�شبط �لآيل على �لطرق 
�ل���د�خ���ل���ي���ة و�خل����ارج����ي����ة ب����اإم����ارة 

�لتوعية  تكثيف  بجانب  �أب��وظ��ب��ي 
برنامج مرور  �مل��روري��ة من خ��ال 
�أب���وظ���ب���ي م���ع���ا ع���ل���ى �ل��ف��ي�����ش��ب��وك 
و�لتوير و�ليوتيوب ون�شر �لثقافة 
�ملرورية من خال و�شائل �لإعام 

وت���ن���ظ���ي���م �مل����ح����ا�����ش����ر�ت وت���ع���زي���ز 
�ملجتمع  �لتو��شل مع كافة �شر�ئح 
�لطريق  م�شتخدمي  ك��اف��ة  وح���ث 
ع���ل���ى �لل������ت������ز�م ب���ق���ان���ون �ل�����ش��ري 

و�ملرور. 

•• اأبوظبي-وام:

و�ل��دوري��ات  �مل��رور  مديرية  �شددت 
يف ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ���ش��رورة 
�لتقاطعات  قرب  �ل�شرعات  خف�س 
يرتكبها  �ل��ت��ي  �لأخ���ط���اء  وجت��ن��ب 
�ل�����ش��ائ��ق��ون يف �ل��ت��ق��اط��ع��ات ب��زي��ادة 
عند  �لإ������ش�����ارة  لإدر�ك  �ل�����ش��رع��ة 
حت��ول��ه��ا م��ن �ل��ل��ون �لأخ�����ش��ر �إىل 
�أن  �إىل  لف��ت��ة   .. �لأ���ش��ف��ر  �ل���ل���ون 
ك��ام��ري�ت ر���ش��د خم��ال��ف��ي ق��و�ن��ني 
مدينة  بتقاطعات  و�مل����رور  �ل�شري 
�أب���وظ���ب���ي ت��ع��م��ل ب��ت��ق��ن��ي��ة وك���ف���اءة 
عالية و�شمولية با�شتخد�م �لأ�شعة 
حتت �حلمر�ء دون فا�س لت�شوير 
�ل�شوئية  �لإ���ش��ارة  قطع  خمالفات 
�ملقررة  �ل�شرعات  وجتاوز  �حلمر�ء 
و�ل����ش���ت���خ���د�م �خل���اط���ئ مل�����ش��ار�ت 
�حل���رك���ة ووق������وف �مل���رك���ب���ات على 

خ���ط���وط ع���ب���ور �مل�������ش���اة وخم��ال��ف��ة 
�لتقاطعات  يف  �مل��ت��ج��اوزة  �مل��رك��ب��ات 
ت��ق��وم بالنعطاف  �ل��ت��ي  و�مل��رك��ب��ات 
�لي�شار  �إىل  �ل��ك��ام��ل  �لل��ت��ف��اف  �أو 
م���ن غ���ري �حل�������ار�ت �مل��خ�����ش�����ش��ة . 
�ل��ع��م��ي��د م��ه��ن��د���س ح�شني  وح�����ذر 
�أح���م���د �حل���ارث���ي م���دي���ر م��دي��ري��ة 
�أبوظبي  ب�شرطة  و�لدوريات  �ملرور 
�ل�شائقني  بع�س  قيام  من خماطر 
حالة  يف  �ل�شوئية  �لإ�شارة  بتجاوز 
�لن�شغال با�شتخد�م �لهاتف م�شري� 
�إىل �أن تلك �لأخطاء يرتب عليها 
خ�����ش��ائ��ر م���ادي���ة وب�����ش��ري��ة م��ن��وه��ا 
ب���اأن �أول���وي���ة �مل����رور مل��ن ت�شئ لهم 
وحث  �خل�شر�ء  �ل�شوئية  �لإ�شارة 
�لنتظار  على  �لآخرين  �ل�شائقني 
�إىل �للون  �إىل حني حتول �لإ�شارة 
�ملر�قبة  نظام  �إن  وق��ال   . �لأخ�شر 
ع��ن��د �ل��ت��ق��اط��ع��ات ب���اإم���ارة �أب��وظ��ب��ي 

ط��رق وت��ق��اط��ع��ات �لإم����ارة ويعترب 
جميع  ي�شمل  م��ت��ك��ام��ا  م�����ش��روع��ا 
عنا�شر حت�شني �ل�شامة �ملرورية . 
وقال �حلارثي �إن كامري�ت مر�قبة 
�لتقاطعات  على  �مل��روري��ة  �حلركة 
ت��ت��م��ي��ز ب���اأن���ه���ا ك����ام����ري�ت ح���ر�ري���ة 
ع��ال��ي��ة �جل����ودة ث��اث��ي��ة �ل��وظ��ائ��ف 
ح��ار�ت  خم�س  عن  يزيد  ما  تغطي 
يف ك��ل �جت��اه وت��ق��وم بعدة وظائف 
منها قر�ءة جميع لوحات �ملركبات 
�ل����ع����اب����رة و�ل����ت����ع����رف ع���ل���ى ع���دد 
�ملركبات �لعابرة وت�شنيفها وقر�ءة 
و�لتعرف  �ل�شارع  �شرعة  متو�شط 
على ع��دد و�جت��اه��ات �مل�����ش��اة �أث��ن��اء 
�لإ�������ش������ارة �ل�������ش���وئ���ي���ة �خل�������ش���ر�ء 
و�حل��م��ر�ء . و�أك���د م��دي��ر مديرية 
�أبوظبي  ب�شرطة  و�لدوريات  �ملرور 
ت��ب��ذل ج��ه��ود� كبرية  �مل��دي��ري��ة  �أن 
للحد م��ن �حل����و�دث �مل��روري��ة وما 

150 ت��ق��اط��ع��ا ب��ك��ل م��ن �أب��وظ��ب��ي 
و�ل���ع���ني و�مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة لف��ت��ا 
�إىل �أن �ملرحلة �لأوىل من �مل�شروع 
 40 يف  �ل��ك��ام��ري�ت  تركيب  �شملت 
و�أو�شح   . �أبوظبي  تقاطعا مبدينة 
�ملرورية  �حلركة  مر�قبة  نظام  �أن 
يعترب  باأبوظبي  �لتقاطعات  على 
من �لأنظمة �ملرورية �حلديثة مبا 
م�شتمر  تقييم  �إج����ر�ء  م��ن  مي��ك��ن 
ل��ل��ح��ال��ة �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة ل��ل��ت��ق��اط��ع��ات 
�مل��روري��ة  �ل�شامة  على  وت��اأث��ريه��ا 
ووقوع �حلو�دث �ملرورية كما يتميز 
�لنظام بالربط مع نظام �لباغات 
و�لر�شائل �لن�شية و�أنظمة �لر�شائل 
�مل��ت��غ��رية ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق . و�أك����د �أن 
�مل�������ش���روع مي��ث��ل و�ح������د� م���ن �أه���م 
م�شاريع حت�شني �ل�شامة �ملرورية 
�ل��ه��ن��د���ش��ة �ل���ت���وع���ي���ة - �ل�����ش��ب��ط 
على  �ل�شتجابة  �شرعة   - �لتقييم 

حممد بن زايد ي�شدر قرارا بت�شكيل جمل�س اإدارة �شوق اأبوظبي العاملي
•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  �أ����ش���در 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
ق���ر�ر�  �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  �لتنفيذي 
بت�شكيل جمل�س �إد�رة �شوق �أبوظبي 
علي  �أحمد  �شعادة  برئا�شة  �لعاملي 
حممد �ل�شايغ. ون�س �لقر�ر على 
�أن ي�شم جمل�س �لإد�رة يف ع�شويته 
و�ل�شادة  �ل�شعادة  �أ�شحاب  من  كا 
حم��م��د دروي�������س حم��م��د �خل����وري 
وع���ل���ي م���اج���د م���ب���ارك �مل��ن�����ش��وري 
وحممد  �لزعابي  عبيد  و�إب��ر�ه��ي��م 
جن���م �ل��ق��ب��ي�����ش��ي. ووف���ق���ا ل��ل��ق��ر�ر 
�لإد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��وي��ة  مت���ت���د 
خ��م�����س ���ش��ن��و�ت ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ج��دي��د. 
�إد�رة  جمل�س  مهام  �أب��رز  وتت�شمن 
�شوق �أبوظبي �لعاملي �إ�شد�ر �أنظمة 
بتنظيم  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ع��امل��ي  �ل�����ش��وق 
و�ق��ر�ح  �أه��د�ف��ه  وحتقيق  �أعماله 
و�إعفاء  وتعيني  �لقو�نني  م�شاريع 
رئي�س مكتب م�شجل �ل�شوق �لعاملي 
�خل��دم��ات  تنظيم  م��ك��ت��ب  ورئ��ي�����س 

يف  ميت�شيغان  جامعة  من  �لأعمال 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 

- �ب��ر�ه��ي��م ع��ب��ي��د �ل��زع��اب��ي ع�شو 
وهو  �لعاملي  �ل�شوق  �إد�رة  جمل�س 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ح��ال��ي��ا 
و�ل�شلع  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  ه��ي��ئ��ة  يف 
و�ل��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال �مل��دي��ر �ل��ع��ام يف 
ه��ي��ئ��ة �ل���ت���اأم���ني ورئ���ي�������س �ل��ل��ج��ن��ة 
�ل��ت��اب��ع��ة لحت����اد هيئات  �ل��رق��اب��ي��ة 
�لأور�ق �ملالية �لعربية وع�شو جلنة 
�عادة هيكلة �شوق ر�أ�س �ملال وع�شو 
�مل�شاهمة  �ل�شركات  تاأ�شي�س  جلنة 
�لعامة يف �لدولة وكان قد تنقل يف 
�أبرزها مدير  قيادية عدة  منا�شب 
د�ئ��رة  يف  �ل�شتثمارية  �ل�شناديق 
�ل�شلع يف جهاز �أبوظبي لا�شتثمار 
ل�شوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�س  ونائب 
�ل��رخ��ي�����س و�ل���رق���اب���ة و�ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
و�ل�شلع.  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  هيئة  يف 
ويحمل �شهادة بكالوريو�س يف �إد�رة 
كاليفورنيا  ج��ام��ع��ة  م��ن  �لأع���م���ال 
 - �لأمريكية.  �ملتحدة  �لوليات  يف 
�لرحيم  عبد  حممد  جن��م  حممد 
�لقبي�شي ع�شو جمل�س �إد�رة �ل�شوق 
من�شب  حاليا  ي�شغل  وه��و  �لعاملي 

رئي�س  من�شب  حاليا  ي�شغل  وه��و 
جمل�س �إد�رة �شركة �أبوظبي لطاقة 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل م�����ش��در وع�����ش��و ون��ائ��ب 
�خلليج  بنك  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لأول 
دول��ف��ني ل��ل��ط��اق��ة وي��ت��م��ت��ع ب��ت��اري��خ 
م���ن �خل�����ربة ع��ل��ى م����دى ث��اث��ني 
�مل�����ش��اري��ع  �إد�رة  جم�����ال  يف  ع���ام���ا 
له  ك��ان  حيث  و�لقت�شادية  �ملالية 
دعم  يف  خا�شة  وب�شمة  مهما  دور� 
�لعديد من �ملبادر�ت �لنوعية �لتي 
�أطلقتها �إمارة �أبوظبي.. كما ي�شغل 
جمال�س  م��ن  ع���دد  ع�شوية  �أي�����ش��ا 
وحكومية  خا�شة  ملوؤ�ش�شات  �لإد�رة 
�لوطنية  �أبوظبي  �شركة  بينها  من 
ل��ل��ت��اأم��ني �أدن��ي��ك و���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي 
�ل�������ش���اي���غ  وي���ح���م���ل   .. ل�����اإع�����ام 
�لقت�شاد  يف  �لبكالوريو�س  درج��ة 
ك���ارك يف  �أن���د  م��ن جامعة لوي�س 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لأم���ريك���ي���ة. - 
علي ماجد مبارك �ملن�شوري ع�شو 
وهو  �لعاملي  �ل�شوق  �إد�رة  جمل�س 
ي�شغل حاليا من�شب رئي�س جمل�س 
ل��ل��م��ط��ار�ت  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  �إد�رة 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتب  يف  وم�شت�شار 

ومتكامل. 
�إن�����ش��اء ه���ذ� �ل�����ش��وق لي�شكل  وج���اء 
ح��ل��ق��ة و����ش���ل ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة ب��ني 
�أ����ش���و�ق �ل�����ش��رق �لق�����ش��ى و�أوروب�����ا 
و�شرعة  �أد�ء  بتعزيز  ي�شاهم  مب��ا 
دون توقف  �لعاملية من  �ل��ت��د�ولت 
�أو ت��ب��اط��وؤ ك��ون��ه ���ش��ي��ك��ون �ل�����ش��وق 
�ل���ع���امل���ي �خل���ام�������س �ل������ذي ي��غ��ط��ي 
�لثغرة �لزمنية من 7-11 �شباحا 
ب��ت��وق��ي��ت �لإم�����������ار�ت �ل���ت���ي ت��ك��ون 
متباطئة  �لعاملية  �لأ�شو�ق  خالها 
ك�شوق  رئي�شيا  دور�  �شيلعب  حيث 
م����ايل ع��امل��ي خ����ال ه����ذه �لأرب���ع���ة 
�����ش����اع����ات ع�����رب ����ش���ن���اع���ة �ل�������ش���وق 
وت�����ش��دي��ر �لأ����ش���ع���ار وم����ن ب��ع��ده��ا 
م��د�ر  ع��ل��ى  بعمله  �ل�����ش��وق  ي�شتمر 
لتقدمي  �ملتبقية  �شاعة  �لع�شرون 
ج��م��ي��ع �أن�������و�ع �خل����دم����ات �مل��ال��ي��ة. 
�لعاملي  �أبوظبي  �شوق  �شيعزز  كما 
مكانة �لدولة على خارطة �لأ�شو�ق 
ت��د�ول  حجم  و�شي�شاعف  �لعاملية 
�ل��ع��م��ات و�ل�����ش��ل��ع و�مل����و�د �لأول��ي��ة 
ب��ح��ي��ث ���ش��ي�����ش��در �أ���ش��ع��ار �ل���ت���د�ول 
يف  عالية  �شيولة  �شيوفر  وبالتايل 
مبوجب  �ل�شوق  و�أن�شئ  �لأ���ش��و�ق. 

�مل���ال���ي���ة ورئ���ي�������س حم���اك���م وق�����ش��اة 
�ل�����ش��وق �ل��ع��امل��ي وت�����ش��ك��ي��ل �ل��ل��ج��ان 
�لإد�ر�ت  و�إن�������ش���اء  �ل���ش��ت�����ش��اري��ة 
و�مل���وؤ����ش�������ش���ات �ل���ف���ردي���ة و�مل���ك���ات���ب 
و�ملجال�س �لازمة لتحقيق �أهد�ف 
�ل�شوق �لعاملي وحتديد �شاحياتها 
�أي�شا  �مل��ج��ل�����س  وي��ع��م��ل  وم��ه��ام��ه��ا. 
يف �إط����ار م��ه��ام��ه �مل��ن��وط��ة ب��ه على 
ت���ط���وي���ر �ل���ع���اق���ات م����ع �مل��ن��اط��ق 
�حل���رة �لأخ����رى وغ��ريه��ا �إن كانت 
د�خ����ل �أو خ����ارج �لم�����ارة و�إ����ش���د�ر 
�لعاملي  لل�شوق  �لتنظيمي  �لهيكل 
وحتديد  �لعاملي  �ل�شوق  ول�شلطات 
و�جتماعات  و�ملهام  �لخت�شا�شات 
و�لإد�ر�ت  ف���ي���ه���ا  جم���ال�������س  �أي�������ة 
و�لأق�����ش��ام و�ل���وح���د�ت �لإد�ري�����ة يف 
�لوظيفية  �ل�شرية  �لعاملي.  �ل�شوق 
يتوىل  �لإد�رة..  جمل�س  لأع�����ش��اء 
�إد�رة  جمل�س  �لعاملي  �ل�شوق  �إد�رة 
ي��ت��ك��ون م���ن خ��م�����ش��ة �أع�������ش���اء من 
بينهم �لرئي�س ونائب �لرئي�س وهم 
لإد�رة  و�ملعرفة  باخلربة  يتمتعون 
�أه��د�ف��ه.  �ل��ع��امل��ي وحتقيق  �ل�����ش��وق 
- �أح����م����د ع���ل���ي حم���م���د �ل�����ش��اي��غ 
�لعاملي  �ل�شوق  �إد�رة  رئي�س جمل�س 

�لقت�شادية  �لتنمية  �إد�رة  م��دي��ر 
���ش��م��و نائب  و�ل�����ش��رك��ات يف م��ك��ت��ب 
رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي وك���ان 
�ملنا�شب  م��ن  �لعديد  يف  تنقل  ق��د 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة �ل���ق���ي���ادي���ة ح��ي��ث ك��ان 
و�ل�شر�تيجيات  �ل�شيا�شات  مدير 
ل��ل��ت��ط��وي��ر  �أب����وظ����ب����ي  يف جم���ل�������س 
خدمات  ق�شم  ورئي�س  �لقت�شادي 
�لأوف�شت  برنامج  مبكتب  �مل�شاريع 
�ملاجي�شتري  �شهادة  على  حائز  وهو 
يف ع���ل���وم �ل���ت���ج���ارة �ل���دول���ي���ة م��ن 
ج���ام���ع���ة ز�ي�������د وم���اج���ي�������ش���ت���ري يف 
ن��ي��وي��ورك  م��ع��ه��د  �لأع����م����ال  �إد�رة 
علوم  وب��ك��ال��وري��و���س  للتكنولوجيا 
من  و�لإد�رة  �لت�شال  يف  تطبيقية 
كليات �لتقنية �لعليا. ويهدف �شوق 
�أبوظبي �لعاملي �إىل �لرويج ملكانة 
�لإمارة ك�شوق عاملي ر�ئد ولتطوير 
�لبيئة  وت��ع��زي��ز  �لإم������ارة  �ق��ت�����ش��اد 
�ل�شتثمار�ت  جل��ذب  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
ف��ع��ال يف  �مل��ال��ي��ة و�لإ����ش���ه���ام ب�شكل 
�لدولية.  �ملالية  �خل��دم��ات  جم��ال 
خللق  �لعاملي  �أبوظبي  �شوق  وياأتي 
وت����ق����دمي ج��م��ي��ع �مل����ر�ف����ق �مل��ال��ي��ة 
مر�بط  ب�شكل  للعمل  وت�شميمها 

تنقل  ق��د  وك��ان  �لتنفيذي  �ملجل�س 
يف م��ن��ا���ش��ب ق���ي���ادي���ة م���ت���ع���ددة يف 
ج��ه��از �أب��وظ��ب��ي ل��ا���ش��ت��ث��م��ار حيث 
�لن�شطة  �ملالية  �لور�ق  ق�شم  �أد�ر 
يف  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف 
خمتلف قطاعات �لطاقة و�لرعاية 
�شهادة  ويحمل  و�ل��ن��ق��ل.  �ل�شحية 
�لأع��م��ال  �إد�رة  يف  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س 
�مل��ال��ي��ة م��ن ج��ام��ع��ة ورن���ر ب�شيفك 
يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ريك��ي��ة 
. - حممد  �ي����ه  �ف  ���ش��ي  و����ش���ه���ادة 
دروي���������س �خل������وري ع�����ش��و جمل�س 
وي�����ش��غ��ل  �ل���ع���امل���ي  �ل�������ش���وق  �إد�رة 
ح��ال��ي��ا م��ن�����ش��ب �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
جهاز  يف  �لد�خلية  �لأ�شهم  لد�ئرة 
�أب����وظ����ب����ي ل���ا����ش���ت���ث���م���ار ومي��ت��ل��ك 
خ��ربة ت��زي��د ع��ن 19 ع��ام��ا و�شغل 
مدير  نائب  �أب��رزه��ا  ع��دة  منا�شب 
جهاز  يف  �لنا�شئة  �لأ����ش���و�ق  د�ئ����رة 
ل��ا���ش��ت��ث��م��ار وه���و حاليا  �أب��وظ��ب��ي 
�أبوظبي  بنك  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
�ل���ت���ج���اري ون���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س 
و�لإم���������ار�ت  ع���م���ان  ����ش���رك���ة  �إد�رة 
ل��ا���ش��ت��ث��م��ار �ل��ق��اب�����ش��ة وه���و حائز 
�إد�رة  يف  ب��ك��ال��وري��و���س  ���ش��ه��ادة  على 

ب��اإن�����ش��اء منطقة  م��ر���ش��وم �حت����ادي 
ح��رة يف �إم���ارة �أب��وظ��ب��ي حت��ت ��شم 
حتديد  ومت  �لعاملي  �أبوظبي  �شوق 
مبوجب  �لعاملي  �ل�شوق  هذ�  موقع 
قر�ر جمل�س �لوزر�ء كمنطقة حرة 
يف جزيرة �ملارية يف �إمارة �أبوظبي. 
وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
لإم��ارة  حاكما  ب�شفته  �هلل  حفظه 
ب�شاأن  قانونا  �ي�شا  ��شدر  �أبوظبي 
���ش��وق �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي. ومب��وج��ب 
�ل��ق��ان��ون ت��ن�����ش��اأ يف ���ش��وق �أب��وظ��ب��ي 
�ل��ع��امل��ي ���ش��ل��ط��ات ت��ت��م��ت��ع ك���ل منها 
�مل�شتقلة  �لع��ت��ب��اري��ة  بال�شخ�شية 
كل  ومت��ار���س  م�شتقلة  ومب��ي��ز�ن��ي��ة 
م�شتقل  ب�شكل  �خت�شا�شاتها  منها 
وفق �أحكام �لقانون و�أنظمة �ل�شوق 
�إد�رة  جمل�س  �إ�شر�ف  حتت  �لعاملي 
�ل�شوق.. وت�شدر كل منها �لقر�ر�ت 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة يف ح�������دود م��ه��ام��ه��ا 
�لقانون  يف  �ملقررة  و�خت�شا�شاتها 
و�أن���ظ���م���ة �ل�������ش���وق �ل���ع���امل���ي وه����ذه 
�ل�شلطات هي مكتب م�شجل �ل�شوق 
�ل��ع��امل��ي وم��ك��ت��ب تنظيم �خل��دم��ات 

�ملالية وحماكم �ل�شوق �لعاملي. 

تنفيذي الداخلية يناق�س م�شروع اخلدمات 
اللكرتونية وتعديالت الهياكل التنظيمية 

•• ابوظبي-وام:

ب��ح��ث �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ب�����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة �م�����س يف 
�ج��ت��م��اع��ه �ل�����ش��اد���س ل��ع��ام 2013 م�����ش��روع �خل��دم��ات 
نا�شر  �للو�ء  برئا�شة  وناق�س  �ل���وز�رة.  يف  �لإلكرونية 
نائب  �شمو  ملكتب  �ل��ع��ام  �لأم����ني  �لنعيمي  خل��ري��ب��اين 
�ملجل�س  رئي�س  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
تعديات �لهياكل �لتنظيمية يف �إد�ر�ت وز�رة �لد�خلية 
وعدد من �ملو��شيع �ملدرجة يف جدول �عماله و�ملتعلقة 
ب��ت��ط��وي��ر �ل��ع��م��ل �ل�����ش��رط��ي ف�����ش��ا ع���ن ت��ق��ري��ر ح��ول 

من  و�لثاين  �لأول  �لربع  خال  و�ملقرحات  �ل�شكاوى 
�ل���ذي ع��ق��د يف قاعة  �ل��ع��ام �حل����ايل. ح�شر �لج��ت��م��اع 
�بوظبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  مبقر  �لج��ت��م��اع��ات 
�لعبيديل  عبد�لقدو�س  �لدكتور  �للو�ء  �ملجل�س  ع�شو� 
�لقيادة  يف  �ل�شاملة  للجودة  �لعامة  �لإد�رة  ع��ام  مدير 
دمل��وج  ب��ن  حميد  حممد  و�لعقيد  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة 
يف  �لأد�ء  وتطوير  �ل�شر�تيجية  عام  مدير  �لظاهري 
�لأمانة �لعامة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية و�ملقدم حمد �لنعيمي مدير �إد�رة �للجان 

�لعليا يف وز�رة �لد�خلية وعدد من كبار �ل�شباط . 

بريد الإمارات ي�شدر طوابع بريدية عن املها يف الإمارات
�أ���ش��در ب��ري��د �لإم�����ار�ت جمموعة 
يف  �ملها  عن  �خلا�شة  �لطو�بع  من 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من 
1 درهم و 1.5 درهم وثاث  فئة 
ب��ط��اق��ة  ب���الإ����ش���اف���ة �ىل  د�ره��������م، 
تذكارية مميزة من فئة 15 درهم، 

وتتوفر يف جميع مكاتب �لربيد.
وت���ت���وف���ر �ل���ط���و�ب���ع �جل����دي����دة يف 
ك����اف����ة م���ك���ات���ب ب����ري����د �لإم���������ار�ت 
ف��ي��م��ا ي��ت��وف��ر م��غ��ل��ف �ل��ي��وم �لأول 
ل���اإ����ش���د�ر �جل���دي���د ب��ق��ي��م��ة 6.5 
در�ه���م يف ب��ري��د �أب��وظ��ب��ي �مل��رك��زي 
ومكتب بريد ديرة �لرئي�شي وبريد 

�لكر�مة �ملركزي.
وقال �شعادة �إبر�هيم بن كرم �ملدير 
�لتنفيذي �لتجاري ملجموعة بريد 
�إ���ش��د�ر ه��ذ� �لطابع  �إن  �لإم����ار�ت 
ج�����اء ل���ي���وؤك���د ح����ر�����س جم��م��وع��ة 
�لوعي  ن�شر  على  �لإم�����ار�ت  ب��ري��د 
ب��اأه��م��ي��ة �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة 
�همية  و�ك��د على  �لربية  و�حل��ي��اة 
�مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ح����ي����و�ن����ات �مل��ه��ا 

�ل���ع���رب���ي ح���ي���ث ت��ع��ت��رب م����ن �أك����رب 
�لثدييات �ل�شحر�وية �لتي تعي�س 
ج��زء�  ومت��ث��ل  �لعربية  �ملنطقة  يف 
م��ه��م��اً م���ن �ل�����ر�ث �ل��ع��رب��ي على 
مر �لتاريخ ، كما جاء ��شد�ر هذه 
�ملها  ب��اأن  �إمياننا  ليعك�س  �لطو�بع 
�لعربي هو من �لأنو�ع �لتي يتعني 
جنب  �إىل  جنبا  نحافظ  �أن  علينا 

مع عدد من �لطيور �ملهددة.
ه���ذ�  ي����اأت����ي  �أن  ن����اأم����ل  و�أ������ش�����اف   

ي�شتطيع  ل  �أن���ه  �إل  �لتحمل  على 
�جلري �شريعاً. متكنت �ملها �لعربية 
ب��ف�����ش��ل �خل�������ش���ائ�������س �ل���ف���ري���دة 
�ل��ت��ك��ي��ف مع  ب��ه��ا م��ن  �ل��ت��ي تتميز 
�لظروف �ملناخية �لقا�شية يف �شبه 
�جلزيرة �لعربية على مر �لقرون. 
على  تتغذى  �لتي  �ملها  تعتمد  ول 
�ل�شحر�وية  و�لنباتات  �لأع�����ش��اب 
�ع���ت���م���اد�ً ك���ام���ًا ع��ل��ى ن����وع و�ح���د 
م��ن �ل��ن��ب��ات��ات ح��ي��ث �أن��ه��ا تتغذى 

للعامل  توعية  كر�شالة  �ل���ش��د�رة 
�أجمع من خال هذه �لطو�بع.

يذكر �أن حيو�ن �ملها يغطي ج�شمه 
�شود�ء  بقع  مع  �شاف  �أبي�س  �شعر 
�أو ب��ن��ي��ة ع��ل��ى �ل�����ش��اق��ني و�ل��وج��ه. 
ي�شاعدها لونها �لأبي�س يف �لتغلب 
على حر�رة �ل�شم�س ولكنه يجعلها 
قبل  من  و�ملاحقة  �ل��روؤي��ة  �شهلة 
�ل�شيادين. على �لرغم من �أن هذ� 
�لعالية  بقدرته  ي�شتهر  �حل��ي��و�ن 

يف م��و���ش��م �جل���ف���اف ع��ل��ى ج���ذور 
�لنباتات  وكذلك  �لربية  �لنباتات 
قدر  على  حتتوي  �لتي  �لع�شريية 
كبري من �ملياه ولها قيمة غذ�ئية 
�إىل ك��م��ي��ات  �مل���ه���ا  ع��ال��ي��ة. حت���ت���اج 
ق��ل��ي��ل��ة ف���ق���ط م����ن �مل����ي����اه ت�����ش��اوي 
م���ن وزن��ه��ا  ب��امل��ئ��ة   4 �إىل   2 ن��ح��و 
�لنباتات  على  �لعي�س  ميكنها  كما 
و�لأع�شاب من دون �أن ت�شرب �ملياه 

لفرة طويلة.

دبي خلدمات الإ�شعاف دبي و اأك�شون للنظم الأمنية والتجارية تبحثان التعاونهيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة ت�شدر جمموعة املف�شليات �شمن �شل�شلة ديوان العرب
جيد  فيها  جمع  حيث  �لهجري  �لثاين  �لقرن 
و�لإ�شاميني  و�ملخ�شرمني  �جلاهليني  �أ�شعار 
و���ش��م��اه��ا يف �لأ����ش���ل ك��ت��اب �لخ���ت���ي���ار�ت لكنها 
�لعلماء  عنه  ورو�ه���ا  باإ�شمه  ذل��ك  بعد  �شميت 
ح��ت��ى ���ش��ار ي��ك��ف��ي يف ت��وث��ي��ق �ل��ق�����ش��ي��دة �أن��ه��ا 
و�لتعليق  �ملجموعة  بتحرير  وق��ام   . مف�شلية 
�حل�شني  علي  حممد  �لباحث  حو��شيها  على 
ق�شائد  ع��ل��ى  ت�����ش��ت��م��ل  �مل��ج��م��وع��ة  �أن  وي���ذك���ر 
 14 ل���  منها  ق�شيدة   17 �ختيار  ومت  منتقاة 
�شاعر� وكان معيار �لختيار �أن جتمع �لق�شيدة 
�أمرين معا �لطول و�حل�شن . كما يقدم �لباحث 

ترجمة موجزة ل�شرية كل �شاعر تت�شمن �شبب 
�ختيار ق�شيدته �شمن �ملجموعة وقام ب�شبط 
�لأبيات بال�شكل �لو�يف و�شرح �لأبيات باخت�شار. 
وكانت �لهيئة قد �أ�شدرت �ملجموعة �لأوىل من 
�لعام  �شابق من  وق��ت  �لعرب يف  دي��و�ن  �شل�شلة 
�ملا�شي وخ�ش�شت للمعلقات �أ�شهر رو�ئع �لعرب 
نف�س  على  �لأوىل  �ملجموعة  وطبعت  �ل�شعرية 
و�إيجاز  �لتناول  لت�شهيل  �لنمط بحجم �شغري 
يف �شرح �ملعنى و�لر�جم. وتتوفر مطبوعات د�ر 
�لكتب �لوطنية يف مكتبة �آل نهيان يف �أبوظبي 

كما تتوفر يف �ملكتبات �لرئي�شية يف �لدولة. 

•• اأبوظبي-وام:

لهيئة  �لتابعة  �لوطنية  �لكتب  د�ر  ع��ن  ���ش��در 
�أب����وظ����ب����ي ل��ل�����ش��ي��اح��ة و�ل���ث���ق���اف���ة جم��م��وع��ة 
�حلجم  ���ش��غ��رية  �أج����ز�ء  ع�����ش��رة  يف  �ملف�شليات 
���ش��م��ن ���ش��ل�����ش��ل��ة دي�������و�ن �ل����ع����رب �مل��خ�����ش�����ش��ة 
ل���ش��ت��ع��ادة �مل����وروث �ل�����ش��ع��ري �ل��ع��رب��ي �لعريق 
و�ع�����ادة ت��ق��دمي��ه ل��ل��ق��اريء �مل��ع��ا���ش��ر وت��رج��م��ة 
�ملف�شليات  كتاب  ويعد  مي�شرة.  بلغة  معانيها 
�لعربي  �ل�شعر  �ختيار  يف  و�شعت  مدونة  �أق��دم 
�إذ ج��م��ع��ه��ا �مل��ف�����ش��ل ب����ن حم���م���د �ل�����ش��ب��ي يف 

•• دبي-وام: 

�آل��ي��ة  حت�شيل  �أج��ه��زة  ���ش��ر�ء  �ل���ش��ع��اف  خل��دم��ات  دب���ي  موؤ�ش�شة  بحثت 
لتاأمني  و�لتجارية..وذلك  �لأمنية  للنظم  �أك�شون  �شركة  من  متطورة 
توريد �لر�شوم �إىل خزينة �ملوؤ�ش�شة ب�شرعة و�شهولة بهدف توفري �جلهد 
و�لوقت و�حلد من خطورة �نتقال �ملبالغ �ملالية و�يد�عها ب�شكل مبا�شر. 
بح�شور مديرها  �م�س  �ملوؤ�ش�شة  مقر  �جتماع عقد يف  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
�ملالية  �خلدمات  ق�شم  رئي�شة  �مل��زروع  وح�شة  �ل��در�ي  خليفة  �لتنفيذي 
و�مل�شريات و�إعجاز �أنور �ملدير �لعام ل�شركة �أك�شون وعدد من م�شوؤويل 
�جلانبني . وقال خليفة �لدر�ي �إن �لجتماع ياأتي يف �إطار حر�س �ملوؤ�ش�شة 

ب�شاأن  �شر�كات  لإي��ج��اد  �ملحلية  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�ش�شات  م��ع  �لتو��شل  على 
�لتعاون و�لتن�شيق و�لإطاع على �ملتاح من �لأجهزة �حلديثة �لتي يتفق 
نظامها مع طبيعة عمل �ملوؤ�ش�شة و�لتي �شيكون لها مردود �يجابي على 
تدر�س حاليا  �ملوؤ�ش�شة  �أن  و�أك��د   . و�لوقت  �لعمل وتوفري �جلهد  تي�شري 
لاإتفاق  متهيد�  منها  �لأن�شب  لإختيار  �ل�شركة  من  �ملقدمة  �لعرو�س 
�لنهائي لتوقيع �لعقد �لذي �شيعطي للموؤ�ش�شة �أولوية يف �حل�شول على 
�ملخولني  �ملوظفني  وتدريب  �شيانتها  وحق  �حلديثة  �لتح�شيل  �أجهزة 
عليها. و�شرح متخ�ش�شو �أك�شون ��شتخد�م �جلهاز وكيفية �إيد�ع �لأمو�ل 
فيه و�حل�شول على ما يثبت ذلك وي�شجل �إ�شم �ملوظف و�لتاريخ و�ل�شاعة 

وكذلك طباعة �ل�شند �لد�ل على ذلك . 
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اأبوظبي للتعليم يوا�شل ا�شتعداداته لتطبيق النموذج املدر�شي اجلديد

متطوعو تكاتف ي�شاركون يف بناء منازل لذوي الدخل املحدود يف الأردن
•• اأبوظبي-الفجر: 

يف �إطار �مل�شاهمة �لبناءة يف تنفيذ 
�لتطوعية  �لن�شاطات  من  �لعديد 
خارج  �جتماعياً  و�مل�شوؤولة  �ملفيدة 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 
و���ش��ل 9 م���ن م��ت��ط��وع��ي ب��رن��ام��ج 
تكاتف، للتطوع �لجتماعي �لتابع 
�ل�شباب،  ملوؤ�ش�شة �لإم��ار�ت لتنمية 
يف  للم�شاركة  �لأردن  �إىل  �ل�شبت 
هابيتات  ملنظمة  م�����ش��روع  تنفيذ 

فور هيومانتي �لعاملية . 
تكاتف  برنامج  متطوعو  و�شيقوم 
�لفرة  يف  �أي���ام  �شبعة  م��دى  على 
بامل�شاركة  �أغ�شط�س   30-24 بني 
�لإن���������ش����اء  ع���م���ل���ي���ات  ت���ن���ف���ي���ذ  يف 
لأحد  �لطاء  و�أعمال  و�لتجديد 
�ملنازل �خلا�شة بالعائات �ملتعففة 
وذ�ت �لدخل �ملحدود يف حمافظة 
ع��ج��ل��ون �لأردن����ي����ة، وذل����ك ب��و�ق��ع 

500 �شاعة عمل تطوعي.
�حلملة،  على  تعليقها  �شياق  ويف 
ق��ال��ت �ل�����ش��ي��دة م��ي��ث��اء �حل��ب�����ش��ي، 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل����د�ئ����رة 
�ل���رب�م���ج يف م��وؤ���ش�����ش��ة �لإم������ار�ت 
هذه  مثل  ت�شهم  �ل�شباب:  لتنمية 
�أ�شا�شياً  رُك��ن��اً  ُتعد  �لتي  �حلمات 
يف برنامج تكاتف للتطوع �لدويل 
�إجتماعية  وقيمة  �آث��ار  حتقيق  يف 
�إي��ج��اب��ي��ة ل��ك��ا �ل���ط���رف���ني، ففي 
�لوقت �لذي ت�شهم فيه مثل هذه 
�حل���م���ات يف حت�����ش��ني �لأو�����ش����اع 
�ملعي�شية للعائات �مل�شتحقة، فهي 
يف �ل���وق���ت ن��ف�����ش��ه ت�����ُ�ي جت���ارب 
�إكت�شابهم  يف  وت�شاهم  �ملتطوعني 
خ����������رب�ت ج������دي������دة ت�����ق�����وم ع��ل��ى 
ثقافات  على  و�ل��ت��ع��رف  �لتو��شل 
ج��دي��دة، ع��رب م�شاعدة حم��دودي 
و�لتعرف  �لبلد�ن  ه��ذه  يف  �لدخل 

على �حتياجاتهم .

ه���ذه  �إن  �حل���ب�������ش���ي:  و�أ�����ش����اف����ت 
�أث��اره��ا على  تقت�شر  �حل��م��ات ل 
�مل�شاهمة �لبناءة يف تنفيذ �لعديد 

�مل��ت��ط��وع��ني ب��اع��ت��ب��اره��م ���ش��ف��ر�ء 
لدولة �لإمار�ت من �إظهار �لوجه 
�حل�������ش���اري �مل�������ش���ّرف ل��ل��م��ج��ت��م��ع 

و�مل�شئولة  �ملفيدة  �لن�شاطات  من 
�ج��ت��م��اع��ي��اً خ����ارج دول����ة �لإم�����ار�ت 
مُتّكن  بل  فقط،  �ملتحدة  �لعربية 

•• ابوظبي- الفجر 

للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  يو��شل 
�لهامة  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  ع��دد  تنفيذ 
ب��ال�����ش��ف��وف م���ن �ل���رو����ش���ة حتى 
�ل���������ش����ف �ل���������ش����اد�����س ب����امل����د�ر�����س 
�حل����ك����وم����ي����ة ب�������اإم�������ارة �أب����وظ����ب����ي 
������ش����ت����ع����د�د�ً ل��ت��ط��ب��ي��ق �ل���ن���م���وذج 
�ملدر�شي �جلديد بال�شف �ل�شاد�س 
�لدر��شي  �لعام  بد�ية  من  �عتبار�ً 

�جلديد 2014-2013.   
كتب  تطبيق  �لعام  ه��ذ�  و�شي�شهد 
در��شية جديدة ملو�د �لعلوم و�للغة 
�لإجنليزية لل�شفوف من �لرو�شة 
حتى �ل�شف �خلام�س وفقاً لأعلى 
�مل���ع���اي���ري �ل���ع���امل���ي���ة م����ع �ل��رك��ي��ز 
�لهوية  تعزيز  على  �أك���رب  ب�شورة 
�لوطنية وثقافة �لدولة وتر�ثها.  
�للغة  دليل معلم  �إ���ش��د�ر  وق��د مت 
�لعربية �إىل �لتدري�س �لقائم على 
�ملعايري و�لذي ير�جع ب�شكل �شنوي 
م��ت��ف��ه��م��ا لح���ت���ي���اج���ات �مل��ع��ل��م��ني 
�لتدريجي  ومعاونا لهم لانتقال 
�لتدري�س  �إىل  �لكتاب  تدري�س  من 
�ل��ق��ائ��م ع��ل��ى �مل��ع��اي��ري ب��الإ���ش��اف��ة 
و�مل����ر�ج����ع  �مل���������ش����ادر  ت���وف���ري  �إىل 

مد�ر�شهم  م��ن  �إل��ك��رون��ي��اً  عليها 
�أو م��ن��ازل��ه��م ك��م��ا �أن����ه م���ن �مل��ق��رر 
�إت����اح����ة �ل���ف���ر����ش���ة �أم�������ام م��ع��ل��م��ي 
من  لا�شتفادة  �ل�����ش��اد���س  �ل�شف 
ه�����ذه �خل����دم����ات �لإل���ك���رون���ي���ة.
�شر�ء  فقد مت  �شبق  مل��ا  ب��الإ���ش��اف��ة 
رخ�شة ل�شتخد�م �ملعلمني لبع�س 
�مل��و�ق��ع �ل��رب��وي��ة و�ل��ت��ي تتنا�شب 
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  وروؤي����ة 
�ل��ت��ط��وي��ري��ة و�ل���ت���ي ���ش��وف ت��وف��ر 
�لق�ش�س و�ملر�جع  كما هائا من 
للمعلمني  �ل���درو����س  وخم��ط��ط��ات 

و�لطاب.         
�ل�����ش��اد���س  �ل�����ش��ف  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
���ش��ي�����ش��ه��د ت���غ���ي���ري�ت ك���ب���رية م��ن 
ب���ي���ن���ه���ا ت�����ق�����دمي �����ش����ت ح�����ش�����س 
�لعربية  �للغة  م��ن  لكل  �أ�شبوعياً 
و�لريا�شيات  �لإجنليزية  و�للغة 
 102 ي����وج����د  ح����ي����ث  و�ل�����ع�����ل�����وم 
يف  �ل�����ش��اد���س  �ل�شف  ملرحلة  �شفاً 
و�شتكون  �لإم��ارة  خمتلف مد�ر�س 
�ل��و�ح��دة  للح�شة  �ل��زم��ن��ي��ة  �مل���دة 
45 دق��ي��ق��ة، ك��م��ا �أن����ه م���ن �مل��ق��رر 
�����ش���ت���ح���د�ث ك���ت���ب ج����دي����دة ل��ل��غ��ة 
�شوف  ب��دوره��ا  و�ل��ت��ي  �لإجنليزية 
�لوطنية  بالهوية  �لتم�شك  تعزز 

�أف�شل.
وم���ن �مل���ق���رر �أي�����ش��اً ت��ق��دمي �أرب���ع 
�ل��رب��ي��ة  مل����ادة  �أ���ش��ب��وع��ي��اً  ح�ش�س 
ع��دد  �شيظل  �لإ���ش��ام��ي��ة يف ح��ني 
ح�������ش�������س �ل����رب����ي����ة �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
و�ل���ف���ن���ي���ة ك���م���ا ه����و م����ع �ل��رك��ي��ز 
ب�شورة �أكرب على �لهوية �لوطنية 
و�ل���ب���ي���ئ���ة و�ل���ف���ن���ون و�مل��و���ش��ي��ق��ى 
�مل��رت��ب��ط��ة ب��ال��دول��ة وت��ر�ث��ه��ا �أم���ا 
�مل��ف��اه��ي��م �ل�����ش��ح��ي��ة ف�����ش��وف يتم 
دجم��ه��ا م���ع �ل��رب��ي��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�ل�شحية  �ل��رب��ي��ة  م����ادة  لت�شبح 
و�لريا�شية بغر�س توعية �لطلبة 
�ل�شحية  �حل���ي���اة  �أ���ش��ال��ي��ب  ع��ل��ى 
�لتي ينبغي �أن ي�شاحبها ممار�شة 
�لأن�������ش���ط���ة �ل���ري���ا����ش���ي���ة و ���ش��ي��ت��م 
ت���ق���دمي ه�����ذه �مل��������ادة ع���ل���ى م���دى 

ح�شتني �أ�شبوعياً.   
ي��ع��ت��زم �مل��ج��ل�����س �أي�������ش���اً م��و����ش��ل��ة 
تنفيذ عدد من �لرب�مج �لناجحة 
ب��ال�����ش��ف��وف م���ن �ل��رو���ش��ة وح��ت��ى 
�ل�����ش��اد���س وم��ن��ه��ا برنامج  �ل�����ش��ف 
وب��رن��ام��ج ت��ق��ي��ي��م �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
م���ن خ���ال �لأن�����ش��ط��ة �لإث��ر�ئ��ي��ة 
)متعن( و تقييم �للغة �لإجنليزية 
م���ن خ���ال �لأن�����ش��ط��ة �لإث��ر�ئ��ي��ة 

�خلام�س  وحتى  �لرو�شة  لل�شوف 
و�لرو�يات لطاب �ل�شف �ل�شاد�س 
��شتحد�ث  �لعام  هذ�  �شي�شهد  كما 
ك��ت��ًب��ا در����ش��ي��ة ج��دي��دة مل���ادة �للغة 
باإعد�د كتب  �لإجنليزية مب�شاركة 
تعليم �للغة �لإجنليزية كلغة ثانية 
كتاب  كل  ي�شاحب  �أن  �ملقرر  وم��ن 
ك��ت��ب لاأن�شطة  �ل��ك��ت��ب  م��ن ه���ذه 
دل��ي��ل  وك���ذل���ك  للمعلمني  ودل���ي���ل 
لأول��ي��اء �لأم���ور ع��اوة على �مل��و�د 

�لإلكرونية. 
�ملزروعي  كرمية  �لدكتورة  وقالت 
مب��ج��ل�����س  �مل���ن���اه���ج  �إد�رة  م���دي���ر 
�أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ب����اأن����ه ���ش��ي��ت��م 
�ملمار�شات  باأف�شل  �ملعلمني  تزويد 
و�ل�����ش����ر�ت����ي����ج����ي����ات �ل���رب���وي���ة 
�أ�شاليب  تطبيق  على  للم�شاعدة 
�ل�شفوف  يف  �ل��ف��ع��ال��ة  �ل��ت��دري�����س 
�ل���در�����ش���ي���ة ول��ت�����ش��ج��ي��ع �مل��ع��ل��م��ني 
ع��ل��ى �لإط�����اع و�إج������ر�ء �ل��ب��ح��وث 
�أت����اح �ملجل�س  ق���در �لإم���ك���ان ف��ق��د 
مل��ع��ل��م��ي �ل���رو����ش���ة ح���ت���ى �ل�����ش��ف 
�خل���ام�������س جم��م��وع��ة ك���ب���رية من 
 50 �مل�شادر �لرقمية يبلغ عددها 
�أل���ف���اً م�����ش��در ع����اوة ع��ل��ى �لكتب 
�لإط��اع  ميكنهم  �لتي  �لدر��شية 

�لجتماعية  �ل��در����ش��ات  م���ادة  �أن 
وح��د�ت  �شت  من  تتكون  �ملتكاملة 
)كتب( تتناول �لرو�بط مع �لعامل 
من حولنا و�شوف ي�شاحبها دليل 
�لأم���ور  لأول��ي��اء  و�آخ���ر  للمعلمني 
ع������اوة ع���ل���ى ك���ت���اب ل��اأن�����ش��ط��ة، 
وت�����ش��م��ل �مل����ادة ط���رح �ل��ع��دي��د من 
للمهار�ت  وفقاً  و�مل�شاريع  �لأ�شئلة 
�إع��د�د  وقد مت  �لربوية �حلديثة 
نا�شيونال  مب�شاركة  �لكتب  ه��ذه 

جيوغر�فيك�س. 
م��ادة  �أن  �إىل  �مل���رزوع���ي  و�أ����ش���ارت 
و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
حيث  بذ�تها  قائمة  م��ادة  تعد  مل 
�أظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج �ل��ب��ح��وث �أن���ه من 
�لأف�������ش���ل دجم���ه���ا ���ش��م��ن �مل�����و�د 
�لأخ�����رى وب��ال��ت��ايل ���ش��وف ي�شبح 
من�شقني  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ع��ل��م��و 
لأن�������ش���ط���ة �ل��ت��ع��ل��م �لإل����ك����روين 
لدعم معلمي باقي �ملو�د �لدر��شية 
وتوظيف  �ل���ازم  �ل��دع��م  لتقدمي 
�أجل فهم و�إنتاج  �لتكنولوجيا من 
كان  وق��د  �لعلمية  ل��ل��م��ادة  �أف�����ش��ل 
يف �مل��ا���ش��ي ي��ن��ظ��ر ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�أد�ة  �لآن  ول��ك��ن��ه��ا  ن��ه��ائ��ي  كمنتج 
�لتعلم ب�شورة  متكن �لطالب من 

�ملعلمني  �أم��ام  �لفر�شة  �إتاحة  مع 
و�أول����ي����اء �لأم������ور ل���اط���اع على 
على  ع��اوة  �لإلكرونية  �مل�شادر 
توفري ق�ش�س مق�شمة �إىل ف�شول 
باللغتني �لعربية و�لإجنليزية من 
�أجل حتفيز �لطلبة على �لقر�ءة.    
و�أكدت �ملزروعي �أن �لعام �لدر��شي 
مادة  ��شتحد�ث  �شي�شهد  �جلديد 
�ملتكاملة  �لجتماعية  �ل��در����ش��ات 
�لتي �شيتم تدري�شها للمرة �لأوىل 
ب���و�ق���ع ث���اث ح�����ش�����س �أ���ش��ب��وع��ي��اً 
وت�����ش��م��ل �ل����ت����اري����خ و�جل���غ���ر�ف���ي���ا 
و�لربية  �لجتماعية  و�لدر��شات 
�لنف�س  وعلم  و�لقت�شاد  �لوطنية 
وعلم �لجتماع و�لإر�شاد �لوظيفي 
وق����د مت �إع�������د�د �مل������ادة �جل���دي���دة 
ب��ح��ي��ث ت���ع���زز �ل���ه���وي���ة �ل��وط��ن��ي��ة 
م�شتقبل  نحو  وتر�شدهم  للطلبة 
م��ه��ن��ي م�������ش���رق، وم�����ن خ�����ال م��ا 
حت���ت���وي���ه ه�����ذه �مل��������ادة ���ش��ي��ت��ع��رف 
�لطلبة على روؤي��ة دول��ة �لإم��ار�ت 
�لعربية �ملتحدة �مل�شتقبلية �إ�شافة 
�لازمة  �خل��ط��و�ت  ��شتيعاب  �إىل 
و�لإي��ج��اب��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ة  للم�شاهمة 

على م�شتوى �ملجتمع و�لبيئة.     
و�أ�����ش����ارت �ل���دك���ت���ورة ك���رمي���ة �إىل 

�لتو�شع  وك��ذل��ك   )ECART(
يف توظيف لعبة �شكر�بل لتح�شني 
�لعربية  باللغة  �ل��ك��ت��اب��ة  م��ه��ار�ت 
يف ع��دد �أك��رب م��ن �مل��د�ر���س،ع��اوة 
ع��ل��ى �ل��ت��و���ش��ع يف ب��رن��ام��ج ط��ي��ور 
�حل���ب���ارى يف م��زي��د م��ن �مل��د�ر���س 
ب��ع��د جن��اح��ه ل��دع��م م����ادة �ل��ع��ل��وم 
�ملختلفة  �ل��در����ش��ي��ة  �حل��ل��ق��ات  يف 
وم����ن �مل���ق���رر �أي�������ش���اً �ل��ت��و���ش��ع يف 
تطبيق برنامج م�شت�شفى �ل�شقور 
�ل����ذي ي��ع��ت��رب ج����زء� م���ن �ل��ث��ق��اف��ة 
�ل���ع���دي���د  �ل���وط���ن���ي���ة ودجم�������ه يف 
م��ن �مل���و�د �ل��در����ش��ي��ة ك��ال��در����ش��ات 
�لإ�شامية  و�لربية  �لجتماعية 
و�للغة �لعربية و�للغة �لإجنليزية 
ي�شتمر  ���ش��وف  �شبق  مل��ا  ب��الإ���ش��اف��ة 
�ل��ت��و���ش��ع يف �مل���د�ر����س �ل��ت��ي تدعم 
�ل��ت��ع��ل��م م����ن خ�����ال �مل�������ش���روع���ات 
وخ��ا���ش��ة يف �ل��ف��ن��ون وم����و�د �للغة 
�لعربية و�لإجنليزية مثل �أن�شطة 
�أب��وظ��ب��ي وم��ن��ارة  �ل��ل��وف��ر  متحف 
�ل�شعديات ونظر� للنجاح و�لإقبال 
و�لكبري حلملة بوظبي تقر�أ �شوف 
�شنويا  م�شاعيه  �ملجل�س  ي��و����ش��ل 
على  و�مل��ج��ت��م��ع  �لطلبة  لت�شجيع 

جعل �لقر�ءة �أ�شلوب حياة.

�لإم���ار�ت���ي. �إ���ش��اف��ة ل��ذل��ك فمثل 
ه��ذه �حل��م��ات ���ش��روري��ة لإر���ش��اء 
ث���ق���اف���ة �ل����ت����ط����وع، وت���ط���وي���ره���ا 
�أف��ر�د  خمتلف  بني  حياة  كاأ�شلوب 
جم��ت��م��ع �لإم�����������ار�ت. وذل������ك م��ن 
خ����ال ����ش��ت��ث��م��ار �مل������و�رد �مل��ت��اح��ة 
للقيام باأعمال تعرب عن �مل�شوؤولية 
تلبية  �إىل  وت���ه���دف  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

�حتياجات �ملجتمع .
م�شروع  �إط��ار  يف  �ملتطوعون  يقوم 
�ل��ت��ط��وع �ل�����دويل ب�����ش��ي��ان��ة وب��ن��اء 
وجتديد عدد من �لبيوت و�ملد�ر�س، 
�مل�شنني و�لأي��ت��ام وذوي  زي��ارة دور 
�لح���ت���ي���اج���ات �خل���ا����ش���ة، ف�����ش��ًا 
�مل�����ش��ارك��ة يف تنظيم ع��دد من  ع��ن 
�ل����رب�م����ج و�ل���ف���ع���ال���ي���ات �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
و�لرفيهية،  و�لفنية  و�لثقافية 
�لقيام  �مل�شروع  ه��ذ�  يت�شمن  كما 
بخدمة �أجنحة �لدولة �مل�شاركة يف 
�ملعار�س �خلارجية وقد حظي هذ� 

�مل�شروع بتعاون �شفار�ت �لدولة يف 
�خلارج.

ب��رن��ام��ج  �أن  ب���ال���ذك���ر  و�جل����دي����ر 
تكاتف تاأ�ش�س يف �أبوظبي يف �بريل 
م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ن  مب����ب����ادرة   2007
�لإمار�ت، و�لتي تعترب و�حدة من 
�لجتماعي  �لنفع  موؤ�ش�شات  �أه��م 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
وه����و ي��ع��ت��رب م���ن �أه�����م �مل����ب����ادر�ت 
�إىل رف����ع م�����ش��ت��وى  ت���ه���دف  �ل���ت���ي 
�ملجتمع،  باحتياجات  �لعام  �لوعي 
وت�شجيع �مل�شاركة يف فر�س �لتطوع 
تطوير  �ل�شباب،  ومتكني  �ملتاحة 
ل��اإق��ب��ال  ت�شجيعهم  م��ه��ار�ت��ه��م، 
و�لن��ت��م��اء  �لتطوعي  �لعمل  على 
من  وذل���ك  �لإم���ار�ت���ي،  للمجتمع 
خ���ال �إت���اح���ة ف��ر���س �ل��ت��ط��وع يف 
�لإن�شانية  �ل��رب�م��ج  م��ن  �ل��ع��دي��د 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة، و�ل����ش���ت���ف���ادة من 

�أوقاتهم ب�شورة هادفة.

هيئة تنمية املجتمع تنظم �شل�شلة من الدورات التدريبية ملوظفيها
•• دبي-وام:

بعنو�ن مهار�ت  دورة تدريبية ملوظفيها  بدبي  �ملجتمع  تنمية  نظمت هيئة 
�لعر�س و�لإلقاء و�لتقدمي �شمن خطة ق�شم �لتدريب و�لتطوير يف �لهيئة 
. وت�شمنت �لدورة �لتعريف بالعنا�شر �ل�شاملة عن فن �لعر�س و�لتقدمي 
و�ملهار�ت �لتي يجب تو�فرها لدى �ملحا�شر ومدى �همية ذلك يف تو�شيل 
�لر�شالة �ىل �ملتلقي مع �لتاأكيد على مر�عاة �لفو�رق �لثقافية و�لعمرية كما 
�شملت على كيفية �شقل �ملهار�ت عرب �لعديد من �لو�شائل لترك �ثر قوي 
و �يجابي على �ملتدرب. وت�شهم �لدورة يف تطوير وتنمية مهار�ت موظفي 
متعددة  ومو��شيع  جم��الت  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  على  و�لط���اع  �لهيئة 
على  ينعك�س  مبا  �لب�شرية  �لكو�در  �أد�ء  لتح�شني  �ملرجوة  �له��د�ف  تخدم 
نوعية �خلدمات �لتي تقدمها �لهيئة . وقالت نورة �ملطرو�شي رئي�شة ق�شم 
�ل��دور�ت �لتدريبية  �لتدريب و�لتطوير يف هيئة تنمية �ملجتمع �ن �شل�شلة 

تهدف �ىل ن�شر �ملعرفة وتطوير مهار�ت موظفي هيئة تنمية �ملجتمع . 

�شرطة دبي حتبط حماولتي تهريب كوكايني اىل تنزانيا وباك�شتان
•• دبي-وام:

�لإد�رة  يف  م�����ش��وؤول  م�شدر  ك�شف 
�لعامة ملكافحة �ملخدر�ت يف �شرطة 
لديها  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  �ن  دب���ي 
متكنت يف �أو�خ��ر مايو �ملا�شي من 
تنتميان  �م���ر�أت���ني  ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����س 
�أف��ري��ق��ي��ة  خمتلفتني  جلن�شيتني 
و�آ���ش��ي��وي��ة ك��ان��ت��ا حت����اولن تهريب 
كميات كبرية من خمدر �لكوكايني 
�أب��اد  و�إ���ش��ام  تنز�نيا  م��ن  ك��ل  �إىل 
عرب مطار دبي �لدويل ولكن رجال 
�جلوية  �مل��ن��اف��ذ  ق�شم  يف  �ملكافحة 
ما  و�أف�����ش��ل��و�  ملحاولتيهما  ت�شدو� 
�ل��ق��ب�����س  ك��ان��ت��ا ت��خ��ط��ط��ان��ه. ومت 
و�شولها  حل��ظ��ة  منهما  ك��ل  ع��ل��ى 
معلومات  بفعل  وذل��ك  �مل��ط��ار  �إىل 
ه����ام����ة ودق���ي���ق���ة ك����ان����ت م���ت���وف���رة 
�شرطة  يف  �ملخت�شة  �جلهات  ل��دى 
دب��ي عنهما ت��وؤك��د �أن��ه��م��ا �م��ر�أت��ان 
�مل��خ��در�ت..  تهريب  يف  نا�شطتان 
وهما �ملتهمة �ملدعوة ب.م �أفريقية 
ق���ادم���ة م���ن ���ش��اوب��اول��و �ل���رب�زي���ل 
تنز�نيا  �ل�����ش��ام  د�ر  �إىل  وم��غ��ادرة 
حيث تعرف �إليها �ملوظف �ملخت�س 
ب��ع��د م��ط��اب��ق��ت��ه ل���اأو����ش���اف �ل��ت��ي 

�إليها بناء على �أو�شاف ومعلومات 
دقيقة متوفرة لديه ب�شاأنها �لأمر 
وبعد  ��شتدعاءها  ��شتوجب  �ل��ذي 
�ل���ت���اأك���د م����ن ���ش��خ�����ش��ي��ت��ه��ا ق��ام��ت 
�لن�شائية  �ل�شرطة  عنا�شر  �إح��دى 
للتفتي�س  وحقائبها  باإخ�شاعها 
�ل���ذ�ت���ي ف��ت��ب��ني �أن��ه��ا ت��خ��ف��ي حتت 
م��اب�����ش��ه��ا �ل���د�خ���ل���ي���ة ك��ب�����ش��ول��ة 
م���ت���و����ش���ط���ة �حل����ج����م م�����ن خم���در 
 528 �ل���ك���وك���اي���ني ت�����زن ح������و�يل 
�ملتهمة  �أف��ادت  غر�ما. من جانبها 
�أن���ه���ا ل تعلم  �مل��خ��ت�����س  ل��ل�����ش��اب��ط 
�ل��ت��ي حتملها  �مل���ادة  �شيئا ع��ن ن��وع 
ول��ك��ن��ه��ا ق��ام��ت ب��امل��ه��م��ة ب��ن��اء على 
�لن�شاء  ب��اإح��دى  تربطها  ���ش��د�ق��ة 
باك�شتان  يف  �ملقيمات  �لآ���ش��ي��وي��ات 
حيث قامت �لأخرية بتقدميها �إىل 
باملهمة  كلفها  باك�شتاين  �شخ�س 
مقابل �أن يدفع لها 3 �آلف دولر 
�ملتهمتان  و�أح��ي��ل��ت  �إجن��ازه��ا.  بعد 
�لأوىل و�لثانية من �لإد�رة �لعامة 
�جل��ه��ات  �إىل  �مل����خ����در�ت  مل��ك��اف��ح��ة 
�مل���خ���ت�������ش���ة لت����خ����اذ �لإج�����������ر�ء�ت 
�أن  بعد  منهما  كل  بحق  �لقانونية 
�أ�شندت لكليهما تهمة جلب وحيازة 
�مل��و�د �مل��خ��درة و�مل��وؤث��ر�ت �لعقلية. 

لديه و�شخ�شية �ملتهمة �لتي كانت 
ت��ب��دو م��رت��ب��ك��ة وع���ام���ات �ل��ذع��ر 
بادية عليها مما تطلب ��شتدعاوؤها 
للتفتي�س  وحقائبها  و�إخ�����ش��اع��ه��ا 
من قبل �ل�شرطة �لن�شائية فتبني 
�أنها تخفي يف �أ�شفل خم�س حقائب 
ي���دوي���ة ن�����ش��ائ��ي��ة ك���ان���ت م��ع��ه��ا ما 
غ��ر�م��ا  و960  ك��ل��غ   2 جم��م��وع��ه 
من خمدر �لكوكايني بقيمة مادية 

ت��ق��رب م��ن ث��اث��ة م��اي��ني دره��م. 
�ل�شابط  �ملتهمة من قبل  وب�شوؤ�ل 
�ملخت�س عما �شبط بحوزتها ومن 
كلفها بذلك �أجابت �أن زوجها من 
عليها  ع��ر���س  �إذ  ذل���ك  يف  ورط��ه��ا 
لل�شياحة  �ل���رب�زي���ل  �إىل  �ل��ذه��اب 
قابلها  �أ�شهر  ثاثة  �إقامتها  وبعد 
���ش��خ�����س ���ش��دي��ق ل��زوج��ه��ا وط��ل��ب 
منها �أن تو�شل هذه �حلقائب �إىل 

نحو  وعلى  �ل�شام.  د�ر  يف  زوجها 
�ملخت�شة  �جل��ه��ات  متكنت  مم��اث��ل 
مبكافحة �ملخدر�ت يف ق�شم �ملنافذ 
�جلوية من �إلقاء �لقب�س يف مايو 
�ملا�شي على م�شافرة �آ�شيوية تدعى 
ج. د.ك قادمة من ريودي جانريو 
�إ����ش���ام  �إىل  وم����غ����ادرة  �ل����رب�زي����ل 
�أب����اد ب��اك�����ش��ت��ان وذل����ك ب��ع��د تعرف 
دبي  �شرطة  م��ن  �ملخت�س  �مل��وظ��ف 

فقدان جواز �سفرت
�مل���دع���وة/ لطيفه  ف���ق���دت  
در�زه  - �ملغرب   �جلن�شية-  
ج�������������و�ز ������ش�����ف�����ره�����ا رق������م   
)1651548(  من يجده 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/2373700   

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��وة/ ماريتي�س  ف��ق��دت  
ل����وك����اى ل����وك����اى ���ش��ل��ف��ادور     
-ف���ل���ب���ي���ن���ي���ة   �جل���ن�������ش���ي���ة-  
ج���������������و�ز �������ش������ف������ره������ا رق������م   
)7092549(  من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   050/3257100

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ ماجد ح�شني 
حممد منظور   -باك�شتاين   
�جل��ن�����ش��ي��ة-  ج����و�ز �شفره 
  )6894742( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/6162451

فقدان جواز �سفرت
عبد�حلكيم  �مل���دع���و/  ف��ق��د  
حاجى نظيم      -�فغان�شتان   
�جلن�شية-  جو�ز �شفره رقم   
يجده  م��ن    )943747(
�ق��رب  �ىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
م��رك��ز ���ش��رط��ة �و �ل�����ش��ف��ارة 

�فغان�شتان م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������دة  �مل���������دع���������وة/ �مل�������از 
�ب��ي��ب��ي ول�������دى      -�أث��ي��وب��ي��ا   
�شفرها  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة-  
  )1048732( رق����������م   
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
�و  �شرطة  م��رك��ز  �ق���رب  �ىل 

�ل�شفارة �أثيوبيا م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ ه�������ار�د�ن 
����ش���ان���در� ���ش��ي��ل م��ون��ي��ن��در� 
كومار �شيل     - بنغادي�س   
�جلن�شية-  جو�ز �شفره رقم   
)1307055(  من يجده 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/2805070   

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل�����دع�����و/ ب����ر�دي����ن 
�شودهاجن�شو  �شيل  كانتى 
بيمال �شيل    - بنغادي�س   
�جلن�شية-  جو�ز �شفره رقم   
)0660928(  من يجده 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/3111315   

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/ �ل���وك �شيل 
بنغادي�س     - �شيل   دولل 
�جل��ن�����ش��ي��ة-  ج����و�ز �شفره 
  )0433189( رق��������م   
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/3111315

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ن��اج��ا���ش��اى 
����ش���اب���ي���ن���ي���ن���ى ���ش��اب��ي��ن��ي��ن��ى 
هندي     - فيجاياكري�شنا   
�جلن�شية-  جو�ز �شفره رقم   
)4294822(  من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

   056/3403129

جمل�س �شيا�شات كليات التقنية العليا يعقد اول اجتماع له للعام الأكادميي اجلديد
يف  دبلوم  �إىل  بالإ�شافة  �لتجزئة  جت��ارة  وم�شار  �لعماء 
طرح  جانب  �ىل  �لتطبيقية  و�ملعلومات  �لكمبيوتر  علوم 
دبلوم يف �لربية �لتطبيقية و�خر يف تكنولوجيا �لهند�شة 
�لتطبيقية بالإ�شافة �إىل دبلوم يف �لعلوم �ل�شحية . يذكر 
باملمار�شة  �لتعلم  مفهوم  تبنت  �لعليا  �لتقنية  كليات  �ن 
و�مل���ه���ار�ت  �مل���ع���ارف  �ل��ط��ل��ب��ة  ت��ك�����ش��ب  تعليمية  ك��ط��ري��ق��ة 
د�خل  �لفاعلة  �مل�شاركة  خ��ال  من  و�ملتقدمة  �لأ�شا�شية 
ق��در�ت  تنمية  يف  ي�شاهم  مم��ا  �ل��در����ش��ي  �لف�شل  وخ���ارج 
مو�قف  يف  �ملفاهيم  وتطبيق  وت��ذك��ر  تعلم  على  �لطلبة 

وبيئات خمتلفة.

�لعربية  �للغة  على  و�لركيز  �لوطنية  �لهوية  تعزيز  يف 
ومنح �لفر�شة للطاب لتحقيق �لنجاح من خال �لعمل 
�لأك��ادمي��ي  �لتميز  حتقيق  بهدف  �ل��و�ح��د  �لفريق  ب��روح 
�لتعلم  و�شائل تطوير مفهوم  �أف�شل  �ىل جانب مناق�شة 
باملمار�شة با�شتخد�م �لتعليم �لنقال من خال تطبيقات 
مع  �لعليا  �لتقنية  كليات  ت��ط��رح  �ن  �مل��ق��رر  وم��ن  �أي��ب��اد. 
بد�ية �لعام �لدر��شي �جلديد عدة بر�مج يف دبلوم �لعلوم 
�لتطبيقية ملو�كبة �لتطور �لذي ي�شهده �شوق �لعمل فى 
�لتطبيقي  �لت�شال  تكنولوجيا  يف  دبلوم  ت�شمل  �لدولة 
خ��دم��ة  وم�����ش��ار  �لتطبيقية  �لأع���م���ال  �إد�رة  يف  ودب���ل���وم 

•• دبى-وام:

�جتماع  �ول  �لعليا  �لتقنية  كليات  �شيا�شات  جمل�س  عقد 
م��در�ء  بح�شور   4102-3102 �لأك���ادمي���ي  للعام  ل��ه 
�لتي  �لأكادميية  للرب�مج  �لتنفيذين  و�لروؤ�شاء  �لكليات 
�لدكتور  ورحب  �لدولة.  م�شتوى  على  �لكليات  تطرحها 
طيب كمايل مدير كليات �لتقنية �لعليا باملدر�ء �ملو�طنني 
�لعام  هذ�  �ل�شيا�شات  �ن�شمو� �ىل جمل�س  �لذين  �جل��دد 
متمنيا لهم كل �لتوفيق و�لنجاح يف �ملهام �ملوكلة �إليهم. 
وناق�س �لجتماع �لروؤية �ل�شر�تيجية للكليات و�ملتمثلة 



04 الثالثاء  -  27   أغسطس    2013 م   -   العـدد    10880
Tuesday    27    August     2013  -  Issue No   10880

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

اإعــــــــــالن
�خلري  �ل�ش�����ادة/خليج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
لل�شتائر رخ�شة رقم:CN 1518368 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فار�س �حمد مبارك �حمد �حلارثي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �بوبكر �شامل �بوبكر �ملنهايل

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

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هيلث �ند ليف 

CN 1391522:لد�رة �مل�شت�شفيات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شيف �شويح �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد بخيت حمد حويرب �ملن�شوري

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

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/خمترب هيلث  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1554258:ند ليف �لطبي رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شيف �شويح �ملزروعي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد بخيت حمد حويرب �ملن�شوري

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

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

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

CN 1158102:لا�شاءة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل ��شماعيل علي ��شماعيل �لبلو�شي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي خلفان �شامل خلفان �لنيادي

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

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لنو�در 

CN 1322962:للتمور رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

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

CN 1282752:ل�شتقامة لل�شيد�ت رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

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

CN 1194639:لبريق لت�شليح �ملكيفات رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�ملحبة  عيادة  �لتجاري  بال�شم   CN  1040441 رقم 
لا�شنان بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع 

كما كان عليه �شابقا.
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

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

CN 1178556:لتدليك �ل�شيد�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ر�شام  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1056691:ديز�ين رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �لعر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لتوقري للمقاولت و�لنقليات 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1020592  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.12*0.42

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لتوقري للمقاولت و�لنقليات �لعامة
AL TOUQEER CONTRACTING & GEN. TRANSPORT EST

�ىل/موؤ�ش�شة �لتوقري للنقليات �لعامة  
ALTOUQIR GEN. TRANSPORT EST

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها - �لفئة �خلام�شة )4100002.6(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت �لن�شاء�ت �ملعدنية )4100003(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لمان لاعانات

 رخ�شة رقم:CN 1457574  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 3.73*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لمان لاعانات
AL AMAN ADVERTISMENT

�ىل/�مان �نرنت كافيه  
AMAN INTERNET CAFE

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لنرنت )ي�شمل مقاهي �لنرنت( )6190001(
تعديل ن�شاط/حذف ت�شميم و�نتاج �للوحات �لعانية وتركيبها )7310010(

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

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لقرية �خل�شر�ء �لتجارية 

رخ�شة رقم:CN 1046744  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل نوع رخ�شة /من جتارية �ىل حرفية
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �لقرية �خل�شر�ء �لتجارية

GREEN VILLAGE TRADING ESTABLISHMENT
�ىل/نور �لغدير لاعمال �ل�شحية  

NOOR AL GHADEER SANITARY WORK EST
تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية ليو� �جلبانة �ر�س رقم 24/27 حمل رقم 10 

�ىل �ملنطقة �لغربية ليو� ليو� يثي بناية خلفان �شامل خلفان �ل�شحاك �ملن�شوري
تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �لتمديد�ت �ل�شحية )4329906(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة عامة )4610001(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

اإعــــــــــالن
�لعامة  للنقليات  �وي�س  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1136156  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �وي�س للنقليات �لعامة
OWAIS GEN. TRANSPORT EST

�ىل/�وي�س لنقل �لطاب  
OWAIS STUDENTS TRANSPORTATION

تعديل ن�شاط/��شافة �لنقل باحلافات �ملدر�شية )4922008(
تعديل ن�شاط/حذف �شحب ونقل �ل�شيار�ت �لعاطلة )بدون ��شاح( )5221001(

تعديل ن�شاط/حذف �لنقل �لربي للب�شائع )4923001(
تعديل ن�شاط/حذف نقل �لركاب باحلافات �ملوؤجرة )4922006(

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

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�ج خالد عبيد �لكعبي

 رخ�شة رقم:CN 1120756  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/كر�ج خالد عبيد �لكعبي
KHALID OBAID ALKAABI GARAGE

�ىل/�كرو�س لقطع غيار �ل�شيار�ت  
ACTROS MOTOR SPARE PARTS

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة قطع �لغيار �مل�شتعملة لل�شيار�ت )4530003(
تعديل ن�شاط/حذف ��شاح ميكانيك �ملركبات )4520003(

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

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جنوم ليو� للمقاولت �لعامة  

رخ�شة رقم:CN 1215484 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 40*60 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/جنوم ليو� للمقاولت �لعامة
LIWA STAR - GEN - CONT
�ىل/جنوم ليو� لل�شيانة �لعامة   

LIWA STAR GENERAL MAINTENANCE
�ىل   14b حمل   6 قطعة  جفن  ليو�  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 

�ملنطقة �لغربية ليو� جفن �ر�س رقم 5 حمل رقم 8
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فابكون للمقاولت 

CN 1410719:لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي )%51(

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

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

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

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

 اعــــــــــــالن
�ل�شادة/ بان  و�لثقافة  لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  تعلن 

فيولني كافيه - فرع 1 ويحملون رخ�شة �شياحية رقم 
TL13470 قد �بدو رغبتهم يف �لغاء �لرخ�شة.

وعلى كل من له �حلق يف �لعر��س على هذ� �لجر�ء 
من  ميادي  ��شبوع  خال  �لهيئة  ومر�جعة  �لتقدم 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لهيئة غري م�شوؤولة 
عن �ي حقوق �و دعاوي بعد �نق�شاء هذه �ملده حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملذكورة �عاه.
 اإدارة املعايري ال�سياحية

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:ت�شجيات �لرب�شة
 طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية:�لرب�شة

�ملودعة بالرقم:194766       بتاريخ:2013/7/10 م
با�ش��م:ت�شجيات �لري�شة

وعنو�نه:�لعني ، �ليحر �ل�شمايل ، �س.ب:22404 �لعني ، هاتف: 037814747 ، فاك�س: 037814748 ، �لربيد 
al.rabsha1@hotmail.com :للكروين�

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9 �قر��س مدجمة )�شمعية - ب�شرية( .
و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن قر�س مدمج بدرجات �لزرق و�لخ�شر وعلى ميينه وي�شاره على �شكل 
على  �لقر�س  منت�شف  alrabsha ويف  كلمة  �ملدمج  �لقر�س  ��شفل  وكتب  مائل  ب�شكل  ت��ردد�ت مر�شومة 
باللون  كتب  جميعها  �لرب�شة  كلمة  مع  وتتد�خل  مو�شيقية  عامة  لت�شكل  �لعلى  �ىل  متجهة  د�ئ��رة  �شكل 

�لبنف�شجي �لفاحت وعلى خلفية عدمية �للون . 
�ل�ش��ر�طات:دون �شرط . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

العدد 10880 بتاريخ 2013/8/27   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شلع ليدي للعباية 

و�ل�شيله رخ�شة رقم:CN 1157697  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 2.50*1

تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شلع ليدي للعباية و�ل�شيله
ALSILA LADY SHAILA & ABAYA TAILORS

�ىل/��شو�ء �لزمرد للعباية و�ل�شيله  
ADHWA AL ZUMURDA ABAYA & SHELA

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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حدائق اأبوظبي ت�شتقبل حوايل مليون زائر خالل الن�شف الأول من العام احلايل 

طالب مبدع من خمتلف اأنحاء العامل ي�شتقبلهم املركز الوطني للوثائق والبحوث ي�شارك يف ا�شتقبال وفود امللتقى العاملي للعلوم والتكنولوجيا  3000

اأدنيك ي�شت�شيف فعالية قادرون لتمكني الأ�شخا�س ذوي الإعاقة 

غرفة ال�شت�شارات الأ�شرية و�شيلة جديده يف خدمة الر�شاد الأ�شري 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ي�شتعد مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س ل�شت�شافة فعالية قادرون ، كاأول 
على  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل  يهدف  �ملنطقة،  يف  نوعه  م��ن  متخ�ش�س  ح��دث 
�لتحديات �لتي تو�جه �لأ�شخا�س ذوو �لعاقة يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
رعاية  حت��ت  وذل��ك  �أفريقيا،  و�شمال  �لأو���ش��ط  و�ل�شرق  �خلليج  ومنطقة 
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل 
�خلا�شة،  �لحتياجات  ل��ذوي  �مل�شتقبل  ملركز  �لفخري  و�لرئي�س  �ملجتمع 

ويعقد يف �لفرة ما بني 24-26 مار�س 2014 يف �أبوظبي.
وي�شارك يف �لفعالية �لتي تنظمها �شركة دي �إم جي للفعاليات �ملتخ�ش�شة 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ه��ي��ئ��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة و�مل��در���ش��ني و�لأخ�����ش��ائ��ي��ني 
�لجتماعيني و�شانعي �لقر�ر و�لآباء وعلماء �لنف�س و�لأطباء و�ملعاجلني 
و�خلرب�ء �لطبيني و�ملتخ�ش�شني يف �لرعاية �ل�شحية و�لتقنيني وموؤ�ش�شات 
ذوي �لحتياجات �خلا�شة، مبا يف ذلك �مل�شابني مبتازمة د�ون و�لتوحد.

���ش��ع��ار تن�شئة ومت��ك��ني ذوي  ت��ق��ام حت��ت  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ة،  و���ش��وف تت�شمن 
توعوية  وب��ر�م��ج  عمل  وور����س  وز�ري���ة  �جتماعات   ، �خلا�شة  �لحتياجات 
ت�شلط  و�شوف  و�شحية.  �أكادميية  خمترب�ت  �إىل  �إ�شافة  �لأم���ور،  لأول��ي��اء 
و�شهولة  و�ل�شحة  بالتعليم  تتعلق  رئي�شية  مو��شيع  �شت  على  �ل�����ش��وء 

و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  جهود  تكامل  يف  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  ت�شهم  و�أ���ش��اف: 
�لر�مية لتمكني �ل�شخا�س ذوي �لعاقة، و�شيعمل �حلدث كذلك على رفع 
و�شي�شلط  �ل�شخا�س  ه��وؤلء  تو�جه  �لتي  �لتحديات  حول  �لوعي  م�شتوى 
على  م�شاعدتهم  �إىل  بالإ�شافة  �لعلمية  �ل��ت��ط��ور�ت  �أح���دث  على  �ل�شوء 
�شيوفر  �أخ���رى،  ناحية  م��ن  �أف�شل.  ب�شكل  و�إد�رت��ه��ا  حالتهم  م��ع  �لتعامل 
�حلدث من�شة ��شر�تيجية جتمع حتت مظلتها �لروؤية �لدولية و�خلرب�ت 
�لإقليمية، مع ��شتعر��س �ل�شبل �لكفيلة بتح�شني حياة �لأ�شخا�س �لذين 
�أحدث  �أن��و�ع �لإعاقة �جل�شدية و�لذهنية، ف�شًا عن  يعانون من خمتلف 
ترفيه  ع��ل��ى  تعمل  �ل��ت��ي  و�لأك��ادمي��ي��ة  و�جل�����ش��دي��ة  �ل�شحية  �لخ��ت��ب��ار�ت 
�لعقول و�لتدريبات �جل�شدية . و�شيقدم عدد من �خلرب�ء �لعامليني خال 
�إىل جانب  �شاملة،  ��شر�تيجية ودر��شات حالة  تو�شيحياً  �حلدث عرو�شاً 
تقييم �لتقدم �لذي مت حتقيقه يف �ملناهج �لتعليمية �خلا�شة بال�شخا�س 
حول  �لنظر  وجهات  تبادل  عن  ف�شًا  �لعامل،  م�شتوى  على  �لعاقة  ذوي 
�لف��ر�د.  ه��وؤلء  ب�شوؤون  تعنى  �لتي  �لعامة  و�ل�شيا�شات  �ملهنية  �خل��ي��ار�ت 

�لو�شول و�لدمج �ملجتمعي و�لتوظيف وتطوير �ل�شيا�شات �لعامة.
ق��د ن��ال �حل���دث �ل��دع��م م��ن ج��ه��ات حكومية و���ش��رك��ات خا�شة ر�ئ���دة من 
جميع �أنحاء �لدولة مبا يف ذلك موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لجتماعية، 
ل��ل��م��ط��ار�ت، هيئة  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  �أدن�����وك،  �أب��وظ��ب��ي،  وه��ي��ئ��ة �ل�شحة يف 
دبي، موؤ�ش�شة جليلة،  �ملجتمع يف  تنمية  �لغذ�ئية، هيئات  للرقابة  �أبوظبي 
�إىل ذلك،  �لطفولة.  ر��شد لعاج ورعاية  للتوحد، و مركز  �لثقة  موؤ�ش�شة 
�شتعزز هذه �ملبادرة �مل�شاركة �لدولية من م�شوؤولني حكوميني من �ململكة 
�ملتحدة و�لوليات �ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�شعودية وقطر و�لهند �لذين 
�حلدث  ه��ذ�  هام�س  على  �شتعقد  �لتي  �لنقا�شات  يف  �شي�شاهمون  بدورهم 
حميد  وقال  �لعاقة.  ذوي  لاأ�شخا�س  �ل�شليمة  �ل�شيا�شات  لتطوير  �ملهم 
مطر �لظاهري، �ملدير �لتنفيذي لل�شوؤون �لتجارية يف �أدنيك: متا�شياً مع 
�لتز�م �أدنيك با�شت�شافة �لفعاليات �لتي تعود بالنفع على �ملجتمع وتو�شيع 
قائمة �لفعاليات �ملقامة يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س، فاإننا �شعد�ء 

با�شت�شافة فعالية قادرون للمرة �لأوىل يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط .

وبناء على �لنقا�شات، �شتقدم �لفعالية تو�شيات و�إطار فعال لقيا�س �لتقدم 
فر�شة  �لع��اق��ة  من  �لأف���ر�د  لأ�شر  �لفعالية  و�شتتيح  و�لتحديات.  �ملحرز 
�أثناء  وحتى  �ل�شاملة  �لنف�شية  �لرعاية  تقدمي  لكيفية  �أف�شل  فهم  تكوين 
�إد�رة م�شاعرهم �ل�شخ�شية، و�شيتم �لركيز بوجه خا�س على رعاية ودعم 

�لإمكانات �لأكادميية و�جل�شدية �ملحتملة لهوؤلء �لأطفال.
كما �شيتم مناق�شة �لتطور �ملهني وفر�س �لعمل لاأ�شخا�س ذوي �لإعاقة 
مثالية  فر�س  توفري  و  لدعمهم  �شيعقد  �ل��ذي  �لتوظيف  معر�س  �شمن 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ط��اب من  ��شتقطاب  �لفعالية يف  و�شت�شهم  لهم، 
و�لتكنولوجيا  �لتاأهيل  )�ع��ادة  �لإع��اق��ة  �إد�رة  قطاع  نحو  للتوجه  �ملتحدة 
�مل�شاعدة( و�هتمامهم يف �ملجالت �لوظيفية بال�شافة �ىل ت�شجيع �خلرب�ء 
و�ملتخ�ش�شني لان�شمام �إىل �جلهود �ملحلية و�لإقليمية يف حتقيق �حللول 
�مل�شتد�مة و�لفعالة. وقال مايك �أل�شوب، نائب �لرئي�س �لتنفيذي يف �شركة 
دي �إم جي للمنا�شبات: عملنا خال �لأ�شهر �لثني ع�شر �ملا�شية على و�شع 
هذه  �أطلقنا  عندما  هدفنا  وك��ان  �لفعالية.  وتن�شيق  لتخطيط  عام  ت�شور 
�إح��د�ث فرق حقيقي،  �إىل  �أدنيك، هو �ل�شعي  �ملبادرة �مل�شركة مع �شريكنا 
من  �لأ�شخا�س  يو�جهها  �لتي  �لتحديات  حجم  �ليوم  جيد�ً  ن��درك  فنحن 
ذوي �لعاقة، وما يتطلبه ذلك من درجات عالية من �ل�شرب للتعامل مع 

هذه �حلالت .

•• ابوظبي-الفجر: 

ح��ق��ق��ت ح���د�ئ���ق �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��ام��ة 
ت��ق��دم��ا م��ل��ح��وظ��ا يف ����ش��ت��ق��ط��اب 
�ل����زو�ر حيث و���ش��ل ع��دد م��رت��ادي 
�حلد�ئق �لعامة يف �أبوظبي خال 
�لن�شف �لأول من �لعام �حلايل �إىل 
�ك� من 930 �لف و615 ز�ئر� 
وذلك نتيجة للجهود �لتي تبذلها 
�أبوظبي على �شعيد  بلدية مدينة 
تطوير �خلدمات وتنويع �خليار�ت 
�لفعاليات  وتكثيف  �ل�شكان  �أم���ام 
تلك  يف  و�ملجتمعية  �جلماهريية 

�حلد�ئق.
منتزه  زو�ر  عدد  �إجمايل  بلغ  وقد 
خ��ل��ي��ف��ة يف �أب���وظ���ب���ي ب���ل���غ خ���ال 
�حل��ايل  �ل��ع��ام  م��ن  �لول  �لن�شف 
109 �لف و 815 ز�ئر� يف حني 

454242 طفا يف �لوقت �لذي 
�رت���ف���ع ف��ي��ه م��ع��دل �رت���ي���اد ط��اب 
�إىل  لي�شل  ذ�تها  للفرة  �مل��د�ر���س 

32608 طاب
و�أكد عبد �هلل نا�شر �جلنيبي مدير 
بلدية  يف  �مل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ات  �إد�رة 
م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي �أن ه���ذ� �لإجن���از 
يف  �مل�شتمر  �لرت���ف���اع  �شعيد  ع��ل��ى 
�رتياد �حلد�ئق جاء ثمرة للرب�مج 
حتويل  ��شتهدفت  �لتي  و�خلطط 
�إىل من�شاآت ومر�فق ذ�ت  �حلد�ئق 
عاقة وثيقة باملجتمع من خال 
ت��ن��ظ��ي��م �ل���ع���دي���د م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لثقافية و�لجتماعية و�لريا�شية 
ع��ل��ى م�����د�ر �ل���ع���ام وحت���وي���ل ه��ذه 
لدى  مف�شل  خ��ي��ار  �إىل  �حل��د�ئ��ق 
و�ملقيمني  و�ل�شائحني  �ل��ع��ائ��ات 
وحت���وي���ل ه����ذه �حل����د�ئ����ق ل��ت��ك��ون 

�أت����اح����ت �أم������ام �مل����د�ر�����س خ��دم��ات 
ع�����ش��ري��ة م��ت��ط��ورة ب��ح��ي��ث �أف����ردت 
ميكن  �ل��ك��رون��ي��ا  موقعا  �لبلدية 
م���ن خ���ال���ه ل��ل��م��د�ر���س �لط����اع 
ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات �حل���د�ئ���ق وك��ذل��ك 
�ل��زي��ار�ت  مو�عيد  وحت��دي��د  حجز 
مقر  �إىل  للح�شور  �حل��اج��ة  دون 
�ل���ب���ل���دي���ة وذل�������ك ع�����رب م��وق��ع��ه��ا 
�ل��ر���ش��م��ي ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ة �لن���رن���ت 
ح��ي��ث و���ش��ل ع����دد �مل����د�ر�����س �ل��ت��ي 
ت�شتخدم هذ� �لنظام حتى �لآن �إىل 
وخا�شة  حكومية  م��در���ش��ة   149
ب��ال��رغ��م م��ن �أن���ه مت �إط����اق ه��ذه 
�خل��دم��ة م��ع ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �حل��ايل 
هذه  تعميم  �إىل  ونتطلع   2013
كافة  لت�شمل  �ل��ن��اج��ح��ة  �ل��ت��ج��رب��ة 
و�شمن  وه��ي��ئ��ات��ه.  �ملجتمع  �أف����ر�د 
�أرب��ع  �لبلدية  ه��ذ� �لإط����ار ع��ق��دت 

�أك���  �لعا�شمة  حديقة  ��شتقبلت 
��شتقبلت  ف��ي��م��ا  ز�ئ����ر�   92530
ح��و�يل  �لعامة  �خل��ال��دي��ة  حديقة 
��شتقبلت  كما  ز�ئ��ري��ن   66510
ح���دي���ق���ة �لط����ف����ال يف �خل���ال���دي���ة 
�ل��ن��ادي  وحديقة  ز�ئ���ر�   14180
 52660 ����ش��ت��ق��ب��ل��ت  �ل�����ش��ي��اح��ي 
�جل�شرين  ب��ني  حديقة  �أم���ا  ز�ئ���ر� 
فيما  ز�ئ����ر�   14695 ف��ارت��د�ه��ا 
�جلديد  �مل��ط��ار  حديقة  ��شتقبلت 
ز�ئ��ر� و�رت���اد حديقة بني   6990
يا�س خال �لفرة ذ�تها 69505 
ز�ئرين و��شتقبلت حديقة �ل�شهامة 

14547 ز�ئر� .
يف ح���ني ب��ل��غ ع����دد �لأط����ف����ال من 
ي��دخ��ل��ون  �ل���ذي���ن  �حل����د�ئ����ق  زو�ر 
�لأول  للن�شف  ر���ش��وم  دون  جم��ان��ا 
م����ن �ل�����ش��ن��ة �حل���ال���ي���ة �أك������� م��ن 

�لأطفال  ل�شريحة  مف�شا  خيار� 
حيث جنحت �إد�رة خدمات �ملجتمع 
يف ب����ن����اء ج�������ش���ور �ل���ت���و�����ش���ل م��ع 
�ملجتمع و�ل�شتجابة �إىل متطلباته 
�إجن��اح  يف  �مل�شاركة  على  وحتفيزه 
�إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �لفعاليات  ك��اف��ة 
�إي���ج���اد ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ة وت��رف��ي��ه��ي��ة 
وري��ا���ش��ي��ة ه��ادف��ة وم��ف��ي��دة �شمن 
و�لبيئة  و�ل�شامة  �لأم��ن  معايري 

�ل�شحية و�لإيجابية .
�ل��ت��ط��وي��ر  �أن  �جل��ن��ي��ب��ي  و�أ�����ش����اف 
�مل�����ش��ت��م��ر يف �لإج���������ر�ء�ت و�آل���ي���ات 
��شتخد�م هذه �حلد�ئق �شاهم �أي�شا 
كمتنف�شات  �حل���د�ئ���ق  ت�����ش��وي��ق  يف 
و�لأف��ر�د  للعائات  طبيعية ميكن 
ون�����ش��اط��ات��ه��ا  ببيئتها  �ل���ش��ت��م��ت��اع 
ف�شول  ط��و�ل  و�مل�شتمرة  �ملختلفة 
�لبلدية  �أن  �ىل  ..م�����ش��ري�  �ل�شنة 

•• ابوظبي-الفجر:

للوثائق  �لوطني  �ملركز  ��شتكمل 
�لذي  �ملكثف  برناجمه  و�لبحوث 
�لطلبة  وف����ود  ل���ش��ت��ق��ب��ال  �أع�����ده 
بابتكار�تهم  و�مل�شاركني  �ملبدعني 
�ل���ع���امل���ي  �مل���ل���ت���ق���ى  �ل���ع���ل���م���ي���ة يف 
ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل���ر�ب���ع 
ع�����ش��ر، و�ل����ذي����ن ي�����ش��ل ع��دده��م 
�ل��ط��ل��ب��ة  م���ن  �آلف  ث���اث���ة  �إىل 
�جلن�شيات  خمتلف  من  �ملبدعني 
�ل��ربن��ام��ج  ويت�شمن  �ل��ع��امل،  يف 
بالوثائق  خا�س  معر�س  تنظيم 

��شت�شافة �مللتقى فر�شة حقيقية 
للطلبة يف دولة �لإمار�ت ليطلعو� 
ع���ل���ى �أف�������ش���ل �مل�������ش���اري���ع خ��و���س 
�لعلمي  و�لن�شاط  �لبتكار  غمار 
يف  �ل�شروري جد�ً  و�لتكنولوجي 

وقتنا �حلا�شر. 
�لوطني  �مل��رك��ز  ��شتقبال  وي��اأت��ي 
للوثائق و�لبحوث �شيوف �مللتقى 
�ل��ع��امل��ي ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
برناجمه  �شياق  يف  ع�شر  �ل��ر�ب��ع 

�لوطني )وطني.
. هويتي وولئي و�نتمائي( ومن 
حر�س �ملركز على تبادل �خلرب�ت 

للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  مب��رك��ز  ممثلة 
و�ل���ت���دري���ب �ل��ت��ق��ن��ي و�مل��ه��ن��ي قد 
�لعاملي  �مللتقى  با�شت�شافة  ف��ازت 
ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل���ر�ب���ع 
ع�������ش���ر، �ل������ذي ت��ن��ظ��م��ه �مل��ن��ظ��م��ة 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
Milset يف �أبوظبي يف �شبتمرب 

2013م.
 ويعّد ذلك �شبيًا خللق جمالت 
تطوير �لأعمال وفقاً لحتياجات 
ع����امل �ل���ي���وم، وي���خ���دم ق��ط��اع��ات 
و�لتعليم  و�لق��ت�����ش��اد  �ل�شناعة 

و�ملجتمع. 

و�لأف���ام  �ملحا�شر�ت  م��ن  وع��دد 
مبنطقة  �خل���ا����ش���ة  �ل��وث��ائ��ق��ي��ة 
�خلليج وب��ت��اري��خ دول���ة �لإم����ار�ت 

�لعربية �ملتحدة وتطورها.
للوثائق  �لوطني  �مل��رك��ز  وي�شعى 
و�ل����ب����ح����وث ع����رب م�������ش���ارك���ت���ه يف 
����ش��ت��ق��ب��ال ���ش��ي��وف �مل��ل��ت��ق��ى �إىل 
�إطاعهم على جو�نب من تاريخ 
�مل�شرق  دولة �لإمار�ت وحا�شرها 
وتطلعاتها �مل�شتقبلية؛ ما يحفظ 
يف �أذه�������ان �ل���ط���اب �مل�����ش��ارك��ني 
ومينت  للدولة،  �ملثالية  �ل�شورة 
وتعّد  فيها،  باأقر�نهم  عاقاتهم 

�لطلبة يف دول��ة  ب��ني  و�ل��ث��ق��اف��ات 
�لإم����������ار�ت و�ل���ط���ل���ب���ة �مل��ب��دع��ني 
�لعلمية  بابتكار�تهم  �مل�شاركني 
�شتى  م��ن  و�ل��ق��ادم��ني  �مللتقى  يف 
�أنحاء �لعامل، و�شيعمل �ملركز على 
�مل�شاركني  �إىل  ر���ش��ال��ت��ه  تو�شيل 
ب��و����ش��ط��ة �خل�����رب�ء و�مل��خ��ت�����ش��ني 
�ل���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون يف �أر���ش��ي��ف��ات��ه 
�لعاملية)�لأمريكي، و�لربيطاين، 
و�لفرن�شي، و�لأملاين، و�لهولندي، 
و�ل��������ربت��������غ��������ايل، و�ل�����ف�����ار������ش�����ي 

و�لعثماين،...(.
�جلدير بالذكر �أن �إمارة �أبوظبي 

مم���ي���ز�ت ه����ذه �ل��و���ش��ي��ل��ة�إت��اح��ة 
مل�شاكل  يتعر�شون  مل��ن  �لفر�شة 
مع  �ملبا�شر  �لتو��شل  من  �أ�شرية 
�مل��خ��ت�����ش��ني ل��ع��ر���س م�����ش��اك��ل��ه��م 
و�حل���������ش����ول ع���ل���ى م�������ش���اع���دة يف 

حتقيق ��شتقر�رهم �لأ�شري.
ه����ذ� وق����د ����ش��ت��ح��دث��ت م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل����زو�ج م���وؤخ���ر�ً و�شيلة  ���ش��ن��دوق 
جديده يف تقدمي خدمة �لإر�شاد 
�لأ�شري وهي )�ملقابلة �ل�شخ�شية( 
وغرفة  م��ك��ان  تهيئة  بعد  وذل���ك 
هذه  ل�شتقبال  منا�شبه  خا�شة 
�حل����الت و�إج�����ر�ء �مل��ق��اب��ات بني 
�مل�شت�شاريني �لأ�شريني �ملعتمدين 
من  ي��رغ��ب  وم��ن  �ملوؤ�ش�شة  ل��دى 
�أف���������ر�د �مل���ج���ت���م���ع وج����ه����اً ل��وج��ه 
لطرح �مل�شكلة يف جو من �ل�شرية 
خ�شو�شية  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  م���ع 

�لأفر�د.

•• ابوظبي- الفجر

ت��ع��ت��رب خ���دم���ة �لإر������ش�����اد �لأ����ش���ر 
�شندوق  موؤ�ش�شة  خدمات  �أحدى 
�أه��د�ف  لتحقيق  �لر�مية  �ل��زو�ج 
�أ���ش��رة  ب��ن��اء  يف  وروؤي��ت��ه��ا  �ملوؤ�ش�شة 
يف  وم�شتقرة  متما�شكة  �إمار�تية 
�حتياجات  تلبي  خ��دم��ات  توفري 
�مل���ت���ع���ام���ل���ني وت����وق����ع����ات �أف�������ر�د 
�مل���ج���ت���م���ع يف ج����و م����ن �ل�����ش��ري��ة 
خال  م��ن  وذل���ك  و�خل�شو�شية 
�مل�شاعدة يف �لتغلب على �مل�شكات 
�لأ�شرية و�لردعلى �ل�شتف�شار�ت 
�ل��ت��ي ق��د ت��ط��ر�أ ل��ل��زوج��ني د�خ��ل 
حم����ي����ط �لأ��������ش�������رة ع�����ن ط���ري���ق 
�����ش���ت�������ش���اري���ني م��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 
جم���ال �لإر�����ش����اد �لأ�����ش����ري. وق��د 
�ل���زو�ج  ���ش��ن��دوق  موؤ�ش�شة  وف���رت 
لا�شتفادة  وو�شائل  ق��ن��و�ت  ع��دة 
م����ن خ���دم���ة �لإر������ش�����اد �لأ�����ش����ري 
�أم����ام تقدمي  �مل��ج��ال  ب����د�أت بفتح 
ط��ل��ب �ل���ش��ت�����ش��ار�ت ح���ول كيفية 
�لأ�شرية  �خلافات  على  �لتغلب 
و�ل����ش���ت���ف�������ش���ار�ت ح�����ول �حل���ي���اة 
�لزوجية و�لأ�شرية عرب �لدخول 
�إىل �ملوقع �لإلكروين لل�شندوق
www.zawaj.gov.ae

و�إر������ش�����ال ب���ري���د �ل����ك����روين يتم 
�لإجابة عليه من قبل خمت�شني 
يف �لإر����ش���اد �لأ���ش��ري خ��ال مدة 
���ش��اع��ة، ويتم   48 ع��ل��ى  ت��زي��د  ل 

تقدمي ه��ذه �خل��دم��ة على مدى 
ط��و�ل  �شاعة  و�لع�شرين  �لأرب����ع 
�لأ�شبوع، ومن مميز�ت هذه  �أيام 
�خل�شو�شية  �إ���ش��ف��اء  �ل��و���ش��ي��ل��ة 
�ل�شتفادة  يف  �لر�غبني  ل��اأف��ر�د 
دون  �لأ�شري  �لإر�شاد  من خدمة 

�لإف�شاح عن هويتهم.
�ملتوفرة  �لأخ���رى  �لو�شائل  وم��ن 
خدمة  من  لا�شتفادة  باملوؤ�ش�شة 
�لإر����ش���اد �لأ����ش���ري ه��ي �لت�����ش��ال 
�لهاتفي عرب �خلط �ل�شاخن على 
على   0566873334 �ل��رق��م 
م���دى �لأرب����ع و�ل��ع�����ش��ري��ن �شاعة 
ط��و�ل �أي���ام �لأ���ش��ب��وع ول يقت�شر 
ق���ب���ول �لت�������ش���ال و�ل���ش��ت��ف�����ش��ار 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن خ��دم��ات 
�ل�����ش��ن��دوق ف��ق��ط ب���ل ه���و �شامل 
جلميع �أفر�د �ملجتمع دون ��شتثناء 
�ل�شاخن  �خل���ط  خ��دم��ة  وت��ع��ال��ج 
�ل��زو�ج  بعد  تطر�أ  �لتي  �مل�شكات 
ب��ني �ل���زوج���ني وت��ق��رح �حل��ل��ول 
ل��ت��ج��اوز ت��ل��ك �مل�����ش��ك��ات وت����زود 
�ملت�شلني مبهار�ت معينة لتجنب 
تفاقم �مل�شكات وللمحافظة على 
موؤ�ش�شة  تلقت  و  �لأ�شرة  متا�شك 
�لأول  �لن�شف  ل��زو�ج يف  �شندوق 
�خل���ط  ع����رب   2013 ع�����ام  م����ن 
ق���ام  �ت���������ش����اًل   147 �ل�������ش���اخ���ن 
�لخ���ت�������ش���ا����ش���ي���ون م����ن خ��ال��ه 
مل�شتخدمي  �ل�شت�شار�ت  بتقدمي 
�خل����ط حل���ل م�����ش��ك��ات��ه��م. وم��ن 

�خلا�شة  �أو  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات 
م�����ش��رية �إىل �ل��ت��وج��ي��ه و�لإر����ش���اد 
فيما م�شى كان موجود� وميار�س 
دون �أن ياأخذ هذ� �ل�شم �أو �لإطار 
برنامج  ي�شمله  �أن  ودون  �لعلمي 
م���ن���ّظ���م، ول��ك��ن��ه ت���ط���ور و�أ���ش��ب��ح 
�أ�ش�شه ونظرياته وطرقه  �لآن له 
وجم����الت����ه وب����ر�جم����ه و�أ����ش���ب���ح 
يقوم به �أخ�شائيون متخ�ش�شون 
�حلاجة  و�أ�شبحت  وفنيا  علميا 
يف  و�لإر���ش��اد  �لتوجيه  �إىل  ما�شة 
مد�ر�شنا ويف �أ�شرنا ويف موؤ�ش�شاتنا 

�خلدمية و�لجتماعية .
خدمة  دور  �أن  �حلو�شني  وذك��رت 
�لإر����ش���اد �لأ����ش���ري يف �ل�����ش��ن��دوق 
�أهمية بالغة  رئي�شي وفعال وذ�ت 
بد�أ  �أن  �ل�شندوق منذ  �أن�شطة  يف 
يف  �ل�شندوق  يف  �خلدمة  تقدمي 
�لإر�شاد  لأن  نظر�   2003 �لعام 
�لأ�����ش����ري خ���دم���ة و�ج���ب���ة ل��دع��م 
�لأ������ش�����رة وحت���ق���ي���ق ����ش��ت��ق��ر�ره��ا 
وذلك من خال �مل�شاعدة يف حل 
و�ل�شطر�بات  �مل�شكات  وع��اج 
ت��و�ج��ه �ملجتمع  �ل��ت��ي  �لأ���ش��ري��ة، 
ع��ام ويف هذ�  ب�شكل  �لإم����ار�ت  يف 
�حتمالت  �شد  لاأ�شرة  حت�شني 
وحتقيق  �لنهيار  �أو  �ل�شطر�ب 
�ل����ت����و�ف����ق �لأ�������ش������ري و�ل�����ش��ح��ة 
�ل��ن��ف�����ش��ي��ة يف �لأ����ش���رة.وح���م���اي���ة 
ل��اأ���ش��رة و�ل��و���ش��ول ب��ه��ا �ىل بر 

�لأمان.

وتكمن �أهمية خدمة �ل�شت�شار�ت 
حتقيق  على  �لعمل  يف  �ل���ش��ري��ة 
و�لج��ت��م��اع��ي  �لنف�شي  �ل��ت��و�ف��ق 
ون�����ش��ر �ل��ت��اآل��ف �لأ����ش���ري و�حل���د 
م����ن ح�������الت �ل����ط����اق ل��ت��ج��ن��ب 
�لتفكك  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة  �مل�����ش��اك��ل 
و�لقلق  �لتوتر  تخفيف  �لأ�شريو 
و�ل���ع���د�وة ب��ني �ل���زوج���ني ووق��ف 
ردود �لفعل �لعد�ئية بني �لأزو�ج 
و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أ���ش��ب��اب �ل�����ش��ر�ع 
ب���ه، وتنمية  �ل���زوج���ني  وت��ب�����ش��ري 
�ل���د�ف���ع ع��ن��ده��م��ا حل���ل �ل�����ش��ر�ع 
و�ل���ت���ن���اف�������س �ل�������ذي ق����د ي��ح��دث 
بينهما، وم�شاعدتهما على توفيق 
�إىل  و�لو�شول  �ملختلفة  �آر�ئهما 
�خلافات  لت�شوية  و�شط  حلول 
�لآب��اء  تب�شري  و  بينهما  �لنا�شئة 
�إىل  وت���وج���ي���ه���ه���م  و�لأم��������ه��������ات 
�حل����اج����ات �لأ����ش���ا����ش���ي���ة ل��اأب��ن��اء 
�أ���ش��ري ي�شوده  �إي��ج��اد ج��و  بهدف 
�لأم���ن و�لط��م��ئ��ن��ان، وت��ع��زز فيه 
�ل��ق��ي��م �لإي��ج��اب��ي��ة و�لإ����ش���ه���ام يف 

توفري متطلبات �لزو�ج �لناجح.
عي�شى  ح��ب��ي��ب��ة  ����ش���ع���ادة  و�أك�������دت 
�حل��و���ش��ن��ي م��دي��ر ع����ام ���ش��ن��دوق 
�أ�شبح  �أن���ه  ب��الإن��اب��ة على  �ل����زو�ج 
باأهمية  �لأ���ش��ر  ل��دى  هناك وع��ي 
�ل��ت��وج��ي��ه  م��ك��ات��ب  �إىل  �ل���ل���ج���وء 
و�لإر������ش�����اد �لأ�����ش����ري يف �ل��وق��ت 
�حلايل و�لدليل على ذلك �زدياد 
عدد مكاتب �لإر�شاد �لأ�شري �شو�ء 

منطقة  م��ع  بالتعاون  عمل  ور����س 
�إىل  لإر�شادهم  �لتعليمية  �أبوظبي 
حجز  نظام  م��ن  �ل�شتفادة  كيفية 
�إلكرونيا  �حلد�ئق  �إىل  �لرحات 
ومت تزويد �لنظام باإمكانية �إجر�ء 
حت��ل��ي��ل �ل���ب���ي���ان���ات �مل��ت��ك��ام��ل��ة من 

مب�شتوى  �مل�شتمر  �لرت���ق���اء  �أج���ل 
�خلدمات �ملقدمة يف �حلد�ئق بناء 
على متطلبات و�أر�ء �جلمهور من 

مرتادي �حلد�ئق.
خ��دم��ة  �إد�رة  �أن  �جل��ن��ي��ب��ي  وق����ال 
�مل��ج��ت��م��ع ب�����ش��دد �إط������اق خ��دم��ة 

�جل����ه����ات  و  ل�������اأف�������ر�د  ج�����دي�����دة 
�حل��ك��وم��ي��ة و �ل�����ش��رك��ات �خل��ا���ش��ة 
وه�����ي ع����ب����ارة ع����ن ن���ظ���ام �حل��ج��ز 
�للكروين للفعاليات عيد مياد 
– ن�شاط وغريها  ي��وم مفتوح   –

من �ملنا�شبات .

بنك ات�س ا�س بي �شي يتربع بثالثة ماليني درهم ل�شالح قرية العائلة بدبي
•• دبي-وام:

وقعت موؤ�ش�شة �لأوقاف و�شوؤون �لق�شر يف دبي �تفاقية 
ت��ع��اون م��ع ب��ن��ك �ت�����س �����س ب�����س ���ش��ي �ل�����ش��رق �لأو���ش��ط 
يف  دره��م  مايني  بثاثة  �لبنك  بتربع  تق�شي  �ملحدود 
�لعائلة  قرية  يف  �شكني  جممع  باإن�شاء  م�شاهمته  �إط��ار 
ورح��ب  �لإم����ارة.  يف  �لأي��ت��ام  ترعى  قرية  �أول  تعد  �لتي 
�ل��ع��ام ملوؤ�ش�شة �لأوق����اف  �ل��ري�����س �لأم����ني  ���ش��ع��ادة ط��ي��ب 
و�شوؤون �لق�شر بهذه �مل�شاهمة �لكبرية من �لبنك موؤكد� 
�أن هذ� �لتعاون �لبناء يهدف �إىل زيادة رقعة �مل�شاعد�ت 
و�لدعم مل�شروع قرية �لعائلة وياأتي هذ� �لتربع �ل�شخي 
�ل�شوء على �هتمامهم بتقدمي �لدعم و�مل�شاندة  ليلقي 
يف  فعالني  �أف���ر�د�  لي�شبحو�  �لأط��ف��ال  م��ن  �لفئة  لهذه 

�ملجتمع. و�أ�شاف �لري�س �ن هذ� �ملبلغ �شيغطي تكاليف 
جممع �شكني يف �لقرية و�لذي �شتقوم �ملوؤ�ش�شة مبتابعة 
���ش��ري �لأع���م���ال و�ل��ب��ن��اء ف��ي��ه وت��ن��ف��ي��ذه و�إط�����اع �لبنك 
على  منه  �لإن��ت��ه��اء  حتى  عليه  �لعمل  م�شتجد�ت  ح��ول 
�لرئي�س  �شرف  �لفتاح  قال عبد  وج��ه. من جانبه  �أكمل 
�لتنفيذي لبنك �ت�س ��س بي �شي تاأتي هذه �ملبادرة �شمن 
م�شاعي و��شهامات �لبنك يف �ملجتمع يف �إطارم�شوؤوليته 
�لتعاون  دعائم  لتوطيد  �حلر�س  وب��د�ف��ع  �لجتماعية 
�مل�شرك مع �لهيئات �حلكومية يف �لدولة. و��شار �ىل �ن 
�لتعاون مع موؤ�ش�شة �لأوقاف و�شوؤون �لق�شر يف م�شروع 
يف  دب��ي  يف  ل��اأي��ت��ام  حقيقي  بيت  �شيوفر  �لعائلة  ق��ري��ة 
�حتياجاتهم  كافة  ي��وؤم��ن  وم��ت��و�زن  م�شتقر  عائلي  ج��و 

�لأ�شا�شية و�لو�شائل �ل�شرورية للعي�س �لكرمي لهم.

دار الرب تختتم الدورة الرابعة مل�شابقة حفظ القراآن وال�شنة لنزلء املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية بدبي
درهماً للم�شاركني كمكافاأة ت�شجيعية لهم.

�للو�ء  �شعادة  �إىل  �ل��رب  د�ر  جمعية  وتقدير  �شكر  �ليتيم  يو�شف  وق��دم 
و�لإ�شاحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  مدير  �ل�شويدي  �شيف  حميد  حممد 
بدبي لتقدميه �لتعاون �لكامل مع د�ر �لرب يف م�شابقتها �لر�بعة ودور�ت 
حتفيظ �لقر�آن �لكرمي و�إىل �ل�شيد ماجد حممد �لرحماين رئي�س ق�شم 
و�لنزيات  �لنزلء  لتدريب  و�لتاأهيل  �لتعليم  ب��اإد�رة  �لدينية  �لرب�مج 
�ل��دور�ت وم�شابقات  لهم جناح هذه  �لعقابية بدبي ومقدر�ً  باملوؤ�ش�شات 
يف  وحياتهم  �شلوكياتهم  على  �إي��ج��اب��اً  تنعك�س  �ل��ت��ي  �ل��ق��ر�آن  حتفيظ 

�مل�شتقبل.

عرب قنو�ت �إد�رة �لتعليم و�لتاأهيل باملوؤ�ش�شة.
تعزيز�  ي��اأت��ي  للم�شابقة  �ل��رب  د�ر  تنظيم  ب���اأن  �ليتيم  يو�شف  و�أ���ش��اف 
لأو��شر �لتعاون بني �جلمعية و�ملوؤ�ش�شات �لعقابية و�لإ�شاحية ون�شر�ً 
�لكرمي  �لقر�آن  حفظ  على  �لنزلء  وحث  �ملجتمع  يف  و�لف�شيلة  للعلم 
و�ل�شنة �لنبوية، ولطاملا ينعك�س ذلك على �ل�شلوك و�لأخاق فقد كان 
خلق ر�شولنا �لكرمي �شلى �هلل عليه و�شلم �لقر�آن، وم�شري�ً �إىل �أن �أق�شام 
، وجز�أين، و3 �أج��ز�ء، و4 �أجز�ء،  �مل�شابقة ت�شمن فئات حفظ جزء عمَّ
�لأرب��ع��ني  حفظ  فت�شمنت  �لعلمية  �مل��ت��ون  م�شابقة  �أم���ا  �أج����ز�ء،  و10 
�لأربعني  من  حديثا   30 حفظ  بو�قع  �ل�شرعية  و�لأذك���ار  �لرم�شانية 

�لرم�شانية  �لأرب��ع��ني  م��ن  حديثاً   20 وحفظ  و�لأذك����ار،  �لرم�شانية 
و�لأذكار، وحفظ 10 �أحاديث من �لأربعني �لرم�شانية مع �لأذكار.

و�أفاد �ليتيم باأن جلنة حتكيم �مل�شابقة �شملت من د�ر �لرب كًا من ر�شاء 
�حل�شن حممد م�شرفاً وع�شو�ً و�لأع�شاء خالد �لفيتوري وطارق عليان 
وميمونة �أحمد نور وزبيدة دلو��س وعاء غريب معد�ً للربنامج، و�أ�شار 
�حلفظ  فئات  بجميع  للت�شفيات  بامل�شابقة  م�شاركاً   24 و���ش��ول  �إىل 
ومنهم �شبعة من �ملتميزين، وقد مت توزيع �جلو�ئز �لنقدية �ملقدرة من 
درهم   41400 وقدرها  م�شبقا  �لرب  بد�ر  و�لفعاليات  �لأن�شطة  �إد�رة 
 11750 منهم،  للمتميزين  دره��م  و3500  و�ملتميزين،  للفائزين 

�لرب  د�ر  بجمعية  و�لفعاليات  �لأن�شطة  �إد�رة  مدير  �ليتيم  يو�شف  ذكر 
�أن �جلمعية �ختتمت موؤخر�ً فعاليات �لدورة �لر�بعة 1434ه�-2013 
م�شابقتها  مع  تتو�فق  و�لتي  �لنبوية  و�ل�شنة  �لكرمي  �لقر�آن  لتحفيظ 
ونزيات  لنزلء  �جلمعية  تنظمها  �لتي  �لرم�شانية  �لعلمية  �ل�شنوية 
�ملوؤ�ش�شات �لعقابية و�لإ�شاحية بدبي كل عام يف �شهر رم�شان �ملبارك 
مبقر �إد�رة �لتعليم و�لتدريب باملوؤ�ش�شة، وقد �شارك يف هذه �لدورة 174 
نزيًا ونزيلة بو�قع 102 من �لنزلء و72 من �لنزيات، وياأتي ذلك 
�لعلمية  �لوعظية و�ملتون  �ل�شرعية و�لدرو�س  �لدور�ت  �إطار �شل�شلة  يف 
�أعلن عنها  �لتي  �لدورة و�مل�شابقة  �لتي تقدمها �جلمعية �شمن بر�مج 
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اإعالن باحلكم ال�صادر
 يف الق�صية رقم 2003/125 مدين جزئي اأبوظبي

بناء على طلب �ملحكوم لها : موؤ�ش�شة �لإمار�ت لات�شالت �ىل �ملحكوم 
�أن  لديك  معلوماً  ليكن  ن�شر�ً   : عنو�نه  �ليو�شف  : فهد حممود  عليه 
ُحكم فيها مبثابة �حل�شوري  �أعاه قد  �إليها  �مل�شار  �لق�شية �جلزئية 
 : �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لد�ئرة  �أمام   2003/9/3 بجل�شة 
باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 3363.57 درهم و�لزمته  بالز�م �ملدعي عليه 
بالنفاذ  و�شملت �حلكم  �ملحاماه  �تعاب  درهم مقابل  مائة  و  �مل�شاريف 
من  تبد�أ  يوماً  ثاثون  مدة  خال  لا�شتئناف  قابًا  حكماً   ، �ملعجل 

�ليوم �لتايل لتبليغك هذ� �لإعان. حرر بتاريخ: 2013/8/21
قلم كتاب املحكمة                              

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة اأبوظبي الإحتادية الإبتدائية

 �لثاثاء 27 �أغ�شط�س 2013 �لعدد  10880     

اإعالن باحلكم ال�صادر
 يف الق�صية رقم 2000/839 مدين جزئي اأبوظبي

�ملحكوم  �ىل  �لإمار�ت لات�شالت  : موؤ�ش�شة  لها  �ملحكوم  بناء على طلب 
عليه : علي �شادق بن عبد�لعزيز �شاجو�ين عنو�نه : ن�شر�ً ليكن معلوماً 
مبثابة  فيها  ُحكم  قد  �أعاه  �إليها  �مل�شار  �جلزئية  �لق�شية  �أن  لديك 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لد�ئرة  �أمام   2000/5/27 بجل�شة  �حل�شوري 
�حل�شوري : بالز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 4332.77 درهم 
�حلكم  و�شملت  �ملحاماه  �تعاب  مقابل  درهم  مائة  و  �مل�شاريف  و�لزمته 
بالنفاذ �ملعجل ، حكماً قابًا لا�شتئناف خال مدة ثاثون يوماً تبد�أ من 

�ليوم �لتايل لتبليغك هذ� �لإعان. حرر بتاريخ: 2013/8/21
قلم كتاب املحكمة                              

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة اأبوظبي الإحتادية الإبتدائية

 �لثاثاء 27 �أغ�شط�س 2013 �لعدد  10880     

اإعالن باحلكم ال�صادر
 يف الق�صية رقم 2001/558 مدين جزئي اأبوظبي

بناء على طلب �ملحكوم لها : موؤ�ش�شة �لإمار�ت لات�شالت �ىل �ملحكوم عليها : نو�ل 
عبد�هلل مبارك �شليم �لعمرو عنو�نه : ن�شر�ً ليكن معلوماً لديك �أن �لق�شية �جلزئية 
�مل�شار �إليها �أعاه قد ُحكم فيها مبثابة �حل�شوري بجل�شة 2001/7/2 �أمام �لد�ئرة 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : بالز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي للموؤ�ش�شة �ملدعية 
فل�شا(  و�ربعني  و�شته  درهما  و�ثنني  و�شتمائة  �لف  )�ربعة  درهم   4602.46 مبلغ 
و�لزمت �ملدعى عليها بامل�شروفات ومائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماه ورف�شت ما عد� 
تبد�أ من �ليوم  ذلك من طلبات ، حكماً قابًا لا�شتئناف خال مدة ثاثون يوماً 

�لتايل لتبليغك هذ� �لإعان. حرر بتاريخ: 2013/8/21
قلم كتاب املحكمة                              

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة اأبوظبي الإحتادية الإبتدائية

 �لثاثاء 27 �أغ�شط�س 2013 �لعدد  10880     

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ :2012/3/7 �ملودعة حتت رقم :170328      
FUNBO:با�ش��م

وعنو�نه: مكتب ملك مركز دبي �لعقاري ، بردبي ، �حلمرية ،
 �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �س.ب:62688 ، هاتف: 3360066-04 ، فاك�س: 3366026 -04  

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
��شرطة ل�شقة للقرطا�شية �و لغايات منزلية بطاقات �عان قرطا�شية �كيا�س مغلفات و�جربة من �لورق 
�و �لبا�شتيك للتعبئة م�شاند كتب كتيبات موؤ�شر�ت للكتب كتب علب لقام �حلرب علب من �لورق �ملقوى 
يف  �مل�شتعملة  �لل�شق  م��و�د  �لقرطا�شية  �ملطبوعات  قرطا�شية  مكتبية  ل��و�زم  للقرطا�شية  خز�نات  �ل��ورق  �و 
)عد�  و�لتدري�س  �لتوجية  مو�د  �لتلوين  �و  �لدهان  فر��شي  �لفنانني  وم��و�د  منزلية  لغايات  �و  �لقرطا�شية 
�لجهزة( مو�د �لتغليف �لبا�شتيكية )غري �لو�ردة يف فئات �خرى( حروف �لطباعة �لكلي�شيهات )�لر��شمات( 
بخاف  للت�شكيل  �شمع  للت�شكيل  معجون  للت�شكيل  م��و�د  للت�شكيل  ط��ني  �ل�شل�شال  لت�شكيل  ل��ب  ق��و�ل��ب 

�مل�شتخدم لطب �ل�شنان .
�لو�ق�عة بالفئة:16

و�شف �لعامة : كلمة funbo مكتوبة باللون �لبي�س ب�شكل مميز على خلفية �شود�ء �للون 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:نوماد �نترييرز ذ.م.م
Nomad N interiors:طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:192514       بتاريخ:2013/5/30 م
با�ش��م:نوماد �نترييرز ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، �شارع �ملرور ، �س.ب:333 ، هاتف: 024918823 ، فاك�س: 024918832
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42 �عمال �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( .

و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن كلمة  Nomad باللون �ل�شود حرف N مكتوب ب�شكل مميز وكبري 
باللون  خلفية  على  و�ل�شكل  �لفاحت  �لزرق  باللون   N interiors كلمة  من   N بحرف  ��شفله  ومت�شل 

�لبي�س . 
�ل�ش��ر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:جموهر�ت بركات
BJ:طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:191099       بتاريخ:2013/5/1 م
با�ش��م:جموهر�ت بركات

وعنو�نه:�بوظبي ، �شارع ليو� ، �س.ب:46303 ، هاتف: 026269002 ، فاك�س: 026269003
�لغري  ل�شالح  �لب�شائع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات  بالفئة:35  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( وكالة 

��شتري�د وت�شدير .
ببع�شهما  متد�خان  مميز  ب�شكل   J و   B ح��ريف  د�خله  بي�شاوي  �شكل  عن  عبارة  �لعامة:�لعامة  و�شف 

�لبع�س و�على حرف B يوجد د�ئرة و�ل�شكل على خلفية باللون �ل�شود . 
�ل�ش��ر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   10 / 06 / 2012م �ملودعة حتت رقم :174961     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: وي ت�شاي بور كو ليمتد
وفينج  زون،  ديفلومبنت  �ند�شريال  تكنولوجي  هاى  �شريت،  �ي�شت  �شو  فو  �ي��ه،  �شك�شن   ،197  : وعنو�نه   

�شيتي، �شاندوجن بروفين�س، جمهورية �ل�شني.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: زيوت �شناعية، حمركات، زيت تزليق، زيت �جلري، وقود، �شمع 

�شناعي، فتائل �مل�شابيح، م�شتح�شر�ت �لغبار، �لطاقة �لكهربية.
�لو�ق�عة بالفئة: 4

و�شف �لعامة: عبارة عن وي ت�شاي كتبت بحروف عربية                                             
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   10 / 06 / 2012م �ملودعة حتت رقم :174962     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: وي ت�شاي بور كو ليمتد
وفينج  زون،  ديفلومبنت  �ند�شريال  تكنولوجي  هاى  �شريت،  �ي�شت  �شو  فو  �ي��ه،  �شك�شن   ،197  : وعنو�نه   

�شيتي، �شاندوجن بروفين�س، جمهورية �ل�شني.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �أجهزة حتويل �لوقود ملحركات �لإحر�ق �لد�خلي، مو�لد�ت 
�ملكاب�س،  حلقات  �لد�خلي،  �لح��ر�ق  ملحركات  �أ�شعال  معد�ت  �ل��ق��و�رب،  حمركات  �ألية،  دو�ليب  كهربائية، 
�أ�شطو�نات لالت، مكان�س لا�شطو�نات، �شاغات فائقة، م�شخات �لت، �شمامات )�أجز�ء �لت(، حمركات 

كهربائية بخاف �مل�شتخفة يف �ملركبات �لربية.
�لو�ق�عة بالفئة: 7

و�شف �لعامة: عبارة عن وي ت�شاي كتبت بحروف عربية                                             
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   10 / 06 / 2012م �ملودعة حتت رقم :174963     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: وي ت�شاي بور كو ليمتد
وفينج  زون،  ديفلومبنت  �ند�شريال  تكنولوجي  هاى  �شريت،  �ي�شت  �شو  فو  �ي��ه،  �شك�شن   ،197  : وعنو�نه   

�شيتي، �شاندوجن بروفين�س، جمهورية �ل�شني.
للمركبات  �ل�شرعة  تخفي�س  م�ش�شات  �ل��درج��ات،  عربات  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�لربية، حمركات للمركبات �لربية، حمركات تدوير للمركبات �لربية، �ليات نقل �حلركة للمركبات �لربية، 
و�لعربات، �شناديق م�شننات  �ل�شاحنات  �أج��ز�ء من  ب�شفتها  �أجهزة قابة  �شيار�ت،  �أط��ار�ت  درج��ات هو�ئية، 

للمركبات �لربية، كريات ترويل ذ�ت دولبني.
�لو�ق�عة بالفئة: 12

و�شف �لعامة: عبارة عن وي ت�شاي كتبت بحروف عربية                                             
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   10 / 06 / 2012م �ملودعة حتت رقم :174964     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: وي ت�شاي بور كو ليمتد
وفينج  زون،  ديفلومبنت  �ند�شريال  تكنولوجي  هاى  �شريت،  �ي�شت  �شو  فو  �ي��ه،  �شك�شن   ،197  : وعنو�نه   

�شيتي، �شاندوجن بروفين�س، جمهورية �ل�شني.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ل�شر�ف على �أن�شاء �ملباين، �لإن�شاء، �أ�شتخر�ج �ملعادن، تركيب 
و�أ�شاح معد�ت �لت�شخني، تنجيد �لثاث، تركيب و�شيانة و�أ�شاح �ملعد�ت �للية، �شيانة و��شاح �ل�شيار�ت، 

بناء �ل�شفن، فلكنة �لطار�ت باملطاط )�أ�شاح(، �شناعة �ملوبيليا ) �أ�شاح(.
�لو�ق�عة بالفئة: 37

و�شف �لعامة: عبارة عن وي ت�شاي كتبت بحروف عربية                                             
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

اإعالن جتديد 
يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �ملحامي/ عبا�س �حلو�ي 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعامة �لتجارية:  

�ملودعة بالرق�م: 1719
با�ش������م : مهي�س �دو�نى جويندر�م

وعنو�ن����ه:  �س ب 7441، �إمارة دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم:      )2079(     بتاريخ: 1995/07/23 

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف : 2013/08/25

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لاأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعامات �لتجارية.
�ل�شر�طات: بدون

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

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

اإعالن جتديد 
يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �ملحامي/ عبا�س �حلو�ي 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعامة �لتجارية:  

�ملودعة بالرق�م: 1720
با�ش������م : مهي�س �دو�نى جويندر�م

وعنو�ن����ه:  �س ب 7441، �إمارة دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم:      )2080(     بتاريخ: 1995/07/23 

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف : 2013/08/25

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لاأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعامات �لتجارية.
�ل�شر�طات: بدون

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

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

اإعالن جتديد 
يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم �ملحامي/ عبا�س �حلو�ي 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعامة �لتجارية:  

�ملودعة بالرق�م: 54169
با�ش������م : مهي�س �دو�نى جويندر�م

وعنو�ن����ه:  �س ب 7441، �إمارة دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم:      )44181(     بتاريخ: 2003/12/30 

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��ري  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل   
�حلم��اية يف : 2013/07/5

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لاأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعامات �لتجارية.
�ل�شر�طات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
  يف الدعوى رقم 2012/182 جتاري كلي

�شربو�ل  �شينغ  جوجبنتري   -2 ذ.م.م  �لعامة  للنقليات  �لحمد  �شركة  عليهم/1-  �ملدعى 
3-  كوربريت �شينغ �شربو�ل 4- �شركة �لحمد لتاأجري �ل�شيار�ت ذ.م.م 5- �ل�شيخ �شلطان 
علي ر��شد �لنعيمي �ملقامة من : بنك �لمار�ت دبي �لوطني �س م ع . مبا �ن هناك دعوى 
مقامة �شدكم مبحكمة دبي �لبتد�ئية حتت رقم 2012/182 جتاري كلي وحيث �نه مت 
ندبنا خبري� يف �لدعوى �ملذكورة �عاه فاننا وعما باحكام قانون �لثبات ل�شنة 1992 
ميثلكم  من  �و  خربة  �جتماع  حل�شور  ندعوكم  �ملحكام،  �مام  �خلربة  �عمال  بخ�شو�س 
�خلمي�س  يوم  وذلك  �دناه   �ملو�شح  �لعنو�ن  على  مكتبنا  مقر  يف  �شيعقد  و�لذي  قانونا 
�ملو�فق 2013/8/29 يف متام �ل�شاعة 10.30 �شباحا ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت 

�ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لاجتماع.
دبي- مركز حمرعني- مدخل رقم 8- �لطابق �لر�بع

هاتف  2527888-04 فاك�س  04-2698876 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف /حممد �سعيد ال�سريف    

اعالن اجتماع خربة

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1832 عم جز- م ع-ب- اأظ

برج  عليه:  مدعي  بنغادي�س   �جلن�شية:  مردة  ح�شام  ليت  مردة  علم  مدعي/ 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لناقة 
�لمار�ت      �لعامة �جلن�شية:  للمقاولت  �لناقة  برج  �عانه/   �ملطلوب  عمالية   
�ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة �لعمالية �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 بثاثة �يام 

على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/23
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1973 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ عبد ربه حم�شن حممد �ل�شيوحي �جلن�شية: �ليمن مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  قطنان 
و�ل�شيانة  للمقاولت  قطنان  موؤ�ش�شة  �عانه/  �ملطلوب  عمالية    م�شتحقات 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه 
�لر�بعة ب� حمكمة  �مام �لد�ئرة  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 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 بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/22
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1878 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغادي�س     �جلن�شية:  �لرحمان  مفجر  حممد  ليت  طيب  �بو  حممد  مدعي/ 
مدعي عليه: �ل�شبكة لتجارة �ملطابخ ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �ملطابخ  لتجارة  �ل�شبكة  �عانه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
�ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة   -
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/23
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1880 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغادي�س   �جلن�شية:  �شريف  حماد  ليت  �لعامل  نور  مدعي/ 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ل�شمون 
عمالية �ملطلوب �عانه/ �ل�شمون للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/23 �ملو�فق 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول  مزيد  ز�يد-  بن 
�لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك 

بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/231 عم كل- م ع-ب- اأظ

فينك�س  �شركة  عليه:  مدعي  �شوريا  �جلن�شية:  تامر  علي  حممود  مدعي/ 
مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لد�رية  و�ل�شت�شار�ت  للتجارة  �لمار�ت 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية   �ملطلوب �عانه/ �شركة فينك�س �لمار�ت للتجارة 
و�ل�شت�شار�ت �لد�رية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
 2013/9/22 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول  -مزيد 
و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام 

على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/21
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1980 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد كمال �بو �لقا�شم �جلن�شية: بنغادي�س  مدعي عليه: حمل حممد 
�شهاب �لدين لعمال �ل�شباغ و�ل�شحية �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه/ حمل حممد �شهاب �لدين لعمال �ل�شباغ 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�ل�شحية 
لنظر  موعد�   2013/9/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة 
�مام �لد�ئرة �لر�بعة  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد مزيد مول   �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 بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/7/17
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1879 عم جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغادي�س  �جلن�شية:  �لمني  نور  ح�شني  �مام  حممد  مدعي/ 
�لكهربائية و�ل�شحية �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع  �لتمديد�ت  �لرفاه ل�شاح 
�لتمديد�ت  ل�شاح  �لرفاه   : �عانه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�لكهربائية و�ل�شحية �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/23 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
�و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة 
�مل�شتند�تك موقعا  بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/7/23
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1283 عم جز- م ع-ب- اأظ

�ل�شو�عد  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  وزير  �شاجد  حممد  مدعي/ 
�لدعوى: م�شتحقات  �لمار�ت   مو�شوع  �لعامة �جلن�شية:  للمقاولت  �لذهبية 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لذهبية  �ل�شو�عد  �عانه/   �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
�ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية 
- �لكائنة حممد بن ز�يد- مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/22
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• عجمان ـ الفجر 

�إ���ش��ت�����ش��اف��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة 
ع���ج���م���ان ���ش��م��ن ف���ع���ال���ي���ات ب��رن��ام��ج 
ب��ادي  �شيف  �مل�شتقبل  ر�ئ���د  �إع����د�د 
لرعاية  �لعامة  �لهيئة  تنظمه  �ل��ذي 
من  �لفرة  خال  و�لريا�شة  �ل�شباب 
ع��دد�ً  �شبتمرب،   5 �إىل  �أغ�شط�س   12
�لناجحة  �لوطنية  �ل�شخ�شيات  م��ن 
ب���ه���دف ن���ق���ل خ���رب�ت���ه���م وجت���ارب���ه���م 
�ل�شخ�شية �لناجحة للطلبة �ملنت�شبني 

بالربنامج.
 ح���ي���ث �إ����ش���ت���ق���ب���ل ����ش���ع���ادة ع���ب���د �هلل 
�إد�رة غرفة  �ملويجعي ، رئي�س جمل�س 
عجمان كًا من �شعود حميد �لنعيمي 
و�أختهما  �لنعيمي  وعبد�لعزيز حميد 
�أماين حميد �لنعيمي، وذلك بح�شور 

���ش��ع��ادة ���ش��امل �ل�����ش��وي��دي، م��دي��ر ع��ام 
�لغرفة و�شعادة حممد �جلناحي مدير 
�ل�شتثمار  تنمية  ق��ط��اع   – تنفيذي 
�لرئي�شي  �أح��م��د  و���ش��ع��ادة  و�لع���م���ال، 
مدير مركز �شباب عجمان، و�ل�شتاذة 
جميلة كاجور رئي�س جلنة �إعد�د ر�ئد 
من  وع���دد  ع��ج��م��ان  ب��غ��رف��ة  �مل�شتقبل 

�ل�شباب و�لطلبة.
و���ش��رد ك���ًا م��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز و�أم����اين 
، ق�شة جناحهما وجتربتهم  �لنعيمي 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �لإع���اق���ة 
باإنتاج  قاما  وكيف  لديهما  �لب�شرية 
لإي�شال  �إع��ت��ذ�ر  حلظة  �شوتي  فيلم 
ر�شالة �إجتماعية هادفة للمجتمع،هذ� 
عيال  م�شرحيتهما  عر�س  جانب  �إىل 
م����رة مبختلف   26 م���ن  �أك������  ز�ي�����د 
�إمار�ت �لدولة ، و�شرحا كيفية �ل�شرب 

و�جلهد �للذ�ن قاما به خال م�شروع 
�ل�شعاب  ك��ذل��ك  و�مل�����ش��رح��ي��ة  �ل��ف��ي��ل��م 

�لتي و�جهتهم.
�مل�شرية  ب�شرد ق�شتهما مع   كما قاما 
بالتعليم  �إج��ت��ه��دو�  وك��ي��ف  �لتعليمية 
موؤكد�ن  و�لنبوغ  للتفوق  وو�شولهما 
بالدر��شة  �لإج��ت��ه��اد  �لطلبة  على  �أن 
وخا�شة يف ظل �إعتماد �ل��وز�رة لنظام 
�ل���ث���اث ف�����ش��ول مم���ا ي�����ش��ه��ل عملية 
كما  وت��ف��وق��ه��م،  للطلبة  �ل���ش��ت��ي��ع��اب 
�لتخ�ش�س  �إختيار  �أهمية  على  �شدد� 
�ملنا�شب، حتى يكون لكل فرد دور مهم 
يف رف��ع��ة �ل��وط��ن و�إزده�����اره ، وليكون 
روؤية  من  ن�شيب  و  م�شاهمة  للجميع 
�لإم��ار�ت  لتتبو�أ  �مل�شتقبلية  �لإم���ار�ت 
كافة  يف  �ل��ع��امل  دول  ك��ل  على  �لتقدم 
�مل���ج���الت �لق��ت�����ش��ادي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

و�لطبية و�ل�شناعية.
ث����م ق�����ام ����ش���ع���ود ح���م���ي���د �ل��ن��ع��ي��م��ي ، 
ب�����ش��رد ق�����ش��ة ح��ي��ات��ه وك��ي��ف��ي��ة حتويل 
مل�شروع يخدمه ويخدم وطنه  هو�يته 
وك��ي��ف��ي��ة و����ش���ول���ه ل���اإح���ر�ف���ي���ة يف 
ومغامرته  �لبحرية  �لريا�شة  جم��ال 
�ل���ب���ح���ري���ة ع���ل���ى در�ج����ت����ه �ل��ب��ح��ري��ة 
و�إج��ت��ي��ازه وم����روره ب���اإم���ار�ت �ل��دول��ة 
م�����ش��رية �ل����وف����اء م���ن �ل���ف���ج���رية �إىل 
دي�شمرب   2 �لوطني  باليوم  �أب��وظ��ب��ي 
2012 دون م�شاعدة من �أحد خال 

�ملغامره. 
�لطلبة  ع��ل��ى  �لنعيمي  ���ش��ع��ود  و���ش��دد 
�حل�����ش��ور �أه��م��ي��ة �إخ��ت��ي��ار �ل�����ش��دي��ق ، 
�لتي  �ل�شلبية  �لطاقة  و�أهمية حتويل 
�إيجابية  ط��اق��ة  �ىل  �لبع�س  يوجهها 
كما فعل خال عدم �إجتيازه مغامرته 

�أبو  �ىل  عجمان  من  �لويل  �لبحرية 
ظ��ب��ي وحت���وي���ل �إح���ب���اط �ل��ب��ع�����س له 
و�إث���ن���اءه ع��ن ه��ذه �مل��غ��ام��رة �يل د�ف��ع 
قوي لمتام مغامرته وجناحها باملرة 
�كد على  ، كما  �لوفاء  �لثانية م�شرية 
�ل�����ش��ب��اب و�ل��ط��ل��ب��ة �أه��م��ي��ة مم��ار���ش��ة 
لت�شبح  تطور  فقد  عموما  �لريا�شة 
ع���م���ا �إح����ر�ف����ي����ا ل��ي��م��ث��ل ���ش��اح��ب��ه 
و�مل�شابقات  �لريا�شيات  يف  �لإم����ار�ت 

�لدولية. 
ينوي قطع م�شافة  �نه  �شعود  و�أو�شح 
مغامرة  خ��ال  م��ر  كيلو   17،000
�أن  للجميع  ل��ي��وؤك��د  ج��دي��دة  ب��ح��ري��ة 
�لن�������ش���ان ق����ادر ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �ل��ك��ث��ري 
وكذلك   ، و�مل��ث��اب��رة  و�جل��ه��د  بال�شرب 
�لدر�جات  �أ�شطول بحري من  تنظيم 
 2020 �أك�شبو  دع��م  �إط���ار  يف  �مل��ائ��ي��ة 

�أك����د  ب����دب����ي. ويف خ���ت���ام �مل���ح���ا����ش���رة، 
ع��ب��د�هلل �مل��وي��ج��ع��ي، �أن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز 
جديرة  �شخ�شيات  �لنعيمي،  و�أم���اين 
�لإعاقة  على  تغلبو�  كونهم  بالقتد�ء 
وطنية  مل�شاريع  بتنفيذهم  وك��اف��ح��و� 
�إجتماعية هادفة ، موؤكد� �أنهم نوذجا 
يحتذى به ، كما �أكد على دور �لأ�شرة 
�لكبري يف وجود مثل هذه �ل�شخ�شيات 
وم�شيًد  �لإم������ار�ت،  مبجتمع  �مللهمة 
من  �لر�شيدة  للقيادة  �لكبري  ب��ال��دور 
ِقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 

�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د 
�هلل، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل ، و �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد 
ح��اك��م ع��ج��م��ان رع���اه �هلل، و�إخ��و�ن��ه��م 

حكام �لإمار�ت و�شيوخها.
كما �أو�شح بدعم غرفة عجمان لكافة 
مبادر�ت وم�شاريع �ل�شباب ، موؤكد� �أن 
م�شاريع  دع��م  عن  تتو�نى  لن  �لغرفة 

�لنعيمي  و�أم���اين  عبد�لعزيز  و�أف��ك��ار 
وذل�����ك ت��رج��م��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات �ل��ق��ي��ادة 
�ل�شباب  م�����ش��اري��ع  دع���م  يف  �ل��ر���ش��ي��دة 

و�إبر�زها.
وختاما قام رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة 
عجمان بتكرمي �شعود حميد �لنعيمي 
و�أختهما  �لنعيمي  وعبد�لعزيز حميد 
�لنعيمي، و�شكرهم على  �أماين حميد 
ل�شرد  وح�شورهم  �لطيبة  جهودهم 
لي�شتفاد  جن��اح��ه��م  وق�����ش��ة  جت��ارب��ه��م 

�لطلبة منها. 

•• اأبوظبي-وام:

برنامج  تنفيذ  ب�شدد  �أنها  �أبوظبي  �لنقل يف  د�ئ��رة  �أعلنت 
متكامل خلدمة مو�قف يف مدينة �لعني يت�شمن ن�شر عدد 
لتعزيز  �ملدينة  رئي�شية يف  �أماكن  يف  �خلدمة  مفت�شي  من 
�ل��وع��ي ل���دى �جل��م��ه��ور مب��ن��اف��ع �خل��دم��ة ق��ب��ل �إط��اق��ه��ا. 
�خلا�شة  �ل�شتعد�د�ت  �أكملت  �أنها  �لنقل  د�ئ��رة  و�أو�شحت 
بتوفري هذه �خلدمة �لتي �شتكون جمانية خال �ملرحلة 
�لتي  �ملهمة  �ملناطق  در����ش��ات على  �إج��ر�ء  فيها  �لأوىل مبا 
�شيجري �إطاق �خلدمة فيها �أول خا�شة �ملناطق �لتجارية 
�ل��ت��ي ت�شهد ح��رك��ة ك��ب��رية م��ن ج��ان��ب �مل��رك��ب��ات وك��ذل��ك 
�ملناطق ذ�ت �لفعاليات �خلدمية و�لثقافية �ملهمة للوقوف 
على �إمكانية تد�شني �خلدمة يف هذه �ملناطق خال �ملرحلة 
�لأوىل و�لتعرف عن كثب وبدقة على عدد �ملو�قف �ملطلوبة 
و�أهمية توفري حلول مبتكرة لإد�رة �ملو�قف. وبد�أت د�ئرة 
�لنقل بطاء �لأر�شفة يف بع�س من تلك �ملناطق �ملتو�جدة 
يف و�شط مدينة �لعني. و�أكد حممد حمد بن فهد �ملهريي 
مدير عام مو�قف بد�ئرة �لنقل يف �أبوظبي �أن �لبدء بتنفيذ 
برنامج خدمة مو�قف يف مدينة �لعني ينطلق من حر�س 
د�ئرة �لنقل على توفري حلول مبتكرة تتيح ل�شريحة �أكرب 
�إىل خمتلف  �لو�شول  �ملركبات  �أ�شحاب  من �جلمهور من 

يف  و�خلدمية  و�لثقافية  �لقت�شادية  فيها  مبا  �لأن�شطة 
بد�ئل  ��شتخد�م  على  ت�شجيعهم  وكذلك  ب�شهولة  �ملدينة 
�لنقل  و�شائل  خا�شة  �لأن�شطة  ه��ذه  �إىل  للو�شول  �أخ��رى 
�لعام �لتي ت�شهد �إقبال كبري� من جانب �جلمهور بف�شل 
�ملنافع �لعديدة �لتي تتيحها. وقال �أن تنفيذ هذه �خلدمة 
ي��ج��ري على ع��دة م��ر�ح��ل ب���دء� م��ن �مل��ن��اط��ق �ل���ذي ت�شهد 
ح��رك��ة م��زدح��م��ة م��ن ج��ان��ب �أ���ش��ح��اب �مل��رك��ب��ات لتخفيف 
�إىل تعزيز  �لطلب على مو�قف �ملركبات .. ودعا �جلمهور 
�ل��ت��ع��اون م��ع د�ئ���رة �لنقل م��ن خ��ال �لل��ت��ز�م بالقو�نني 
�خلا�شة بخدمة مو�قف وكذلك �لتو��شل مع �لد�ئرة من 
خال �لقنو�ت �ملتاحة لتقدمي �أية مقرحات و�أفكار تتعلق 
�فتتحت  �لنقل  د�ئ���رة  �إن  يذكر  �خل��دم��ة.  بهذه  ب��الرت��ق��اء 
يف �شهر م��اي��و �مل��ا���ش��ي وب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��ل��دي��ة �ل��ع��ني �أول 
و�شط  �لأر���س يف  للمركبات حتت  �لطو�بق  متعدد  موقف 
مدينة �لعني بطاقة ��شتيعابية ت�شل �إىل 424 مركبة .. 
ويتو�جد مبنى �ملو�قف يف �شارع ز�يد بن �شلطان �لذي يعد 
وجود  بف�شل  �لعني  و�شط مدينة  �حليوية  �لأم��اك��ن  �أح��د 
بع�س �ملعامل �ل�شياحية �ملهمة مثل و�حة �لنخيل ومتحف 
�إىل  �إ�شافة  �لقدمي  و�ل�شوق  �ملربعة  وقلعة  �لوطني  �لعني 
من  كبري�  ع��دد�  ي�شتقطب  �ل��ذي  و�لفو�كة  �خل�شار  �شوق 

�جلمهور.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  قامت 
للعمليات  �لعامة  �لإد�رة   – �خليمة 
�لإن���ق���اذ  ق�����ش��م  يف  متمثلة  �مل��رك��زي��ة 
و �لإ����ش���ع���اف – �لإن����ق����اذ �ل��ب��ح��ري- 
ب��ت��خ�����ش��ي�����س ث����اث دوري������ات ل��ت��ق��وم 

مبهام �نقاذ �مل�شتغيثني .
مدير  �أحمد  غ��امن  �لعميد  وبح�شب 
�لتي نفذها  �ملهام  �لعمليات فان  عام 
بد�ية  و�ل���ش��ع��اف منذ  �لن��ق��اذ  ق�شم 
�ل����ع����ام �حل������ايل وح���ت���ى ي���ول���ي���و م��ن��ه 
�أي ما ي�شاوي  وعددها )24( مهمة 
بني  م���ا  ت��ن��وع��ت  ���ش��اع��ة   )1260(
�أ�شخا�س  ، و�نت�شال  �شقوط مركبات 
ك��ان��و� ع��ل��ى و���ش��ك �ل���غ���رق، و كذلك 
للغو�س  ت��ع��ر���ش��ت  ط�����ر�د�ت  ت��ع��ومي 
ت��اأم��ني �شباقات  ، ف�شًا ع��ن  �مل��اء  يف 

بحرية وغريها.  
وت���اب���ع �ل��ع��م��ي��د غ���امن �ن �ل��ع��م��ل يف 

�نقاذ  لربنامج  وفقا  يجري  �لق�شم 
�شو�طئ  ومر�قبة  متابعة  على  يركز 
�لإم��������ارة م���ن خ����ال ت�����ش��ي��ري ث��اث 
دوري������ات ب��ح��ري��ة ع��ل��ى م�����د�ر �ل��ي��وم 
ت��ق��ف ع��ل��ى �ه��ب��ة �ل���ش��ت��ع��د�د لنجدة 
�مل�شتغيثني �شو�ء من �شربات �ل�شم�س 
وح����الت �لغ��م��اء �مل��ف��اج��ئ��ة و�ل��غ��رق 
ل�شيما يف هذه �لظروف �لتي يرتاد 
للبحر  بكثافة  �جلمهور  �أف��ر�د  فيها 
مثل  �ل�شو�طئ  على  �أوق���ات  ق�شاء  و 
�شاطئ منطقة �ملعريي�س، و �ل�شاطئ 

�لو�قع خلف �ملعهد .
�ملركزية  �لعمليات  ع��ام  مدير  وق��ال 
�ىل ج��ان��ب ج��ه��ود �لن��ق��اذ ف��ان ق�شم 
�جلهود  تلك  يدعم  �لبحري  �لنقاذ 
ب��ت��ق��دمي جم��م��وع��ة م���ن �ل��ن�����ش��ائ��ح 
�لتحذيرية  �لإر���ش��اد�ت  و  �لتوعوية 
لكافة �أفر�د �جلمهور حول �إجر�ء�ت 
�ل�شباحة  خ��ال  �ل�شامة  و  �لأم���ن 
�ل��ت��ي  �لإن����ق����اذ  و  �ل�����ش��ام��ة  و�أدو�ت 

�إىل  �ل��ن��زول  قبل  ��شت�شحابها  يجب 
�لبحر، وذلك حفاظاً على �شامتهم 

و�شامة �لآخرين و تفاديا للمخاطر 
�ل����غ����رق، مم��ا  ح������الت  م���و�ج���ه���ة  �أو 

ميكنهم من ق�شاء وقت ممتع وخال 
من �ملا�شي مع �أ�شرهم . 

•• عجمان ـ الفجر 

�لقيادة  يف  �مل��خ��در�ت  مكافحة  �إد�رة  ك�شفت 
�ل���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة ع���ج���م���ان، ع����ن �إل��ق��ائ��ه��ا 
�لقب�س على 3 متهمني وهم ع.غ.ن �أفريقي 
�أ.ع.ح  و  �أ�شيوي �جلن�شية،  �جلن�شية و ح.م.ع 
و740 حبة  �أل��ف   12 بتهمة حيازة  عربي، 
ت��ر�م��ادول، وم��و�د خم��درة وم��وؤث��ر�ت عقلية 

�ن��ه يف  �لإد�رة  و�أك����دت  ب��ه��ا.  بق�شد �لجت���ار 
�ملعلومات  وت��ب��ادل  و�لتن�شيق  �لتعاون  �إط��ار 
�ل��دول��ة،  يف  �مل��خ��در�ت  مكافحة  �إد�ر�ت  ب��ني 
وب��ن��اء على �مل��ع��ل��وم��ات �ل����و�ردة و�ل��ت��ي تفيد 
ب���ح���ي���ازة �مل��ت��ه��م��ني �مل���ذك���وري���ن ع��ل��ى �مل����و�د 
�ملخدرة بق�شد �لتعاطي و�لجتار، مت ت�شكيل 
فريق م�شرك من رجال مكافحة �ملخدر�ت 
يف �شرطة عجمان، ونظريتها يف �شرطة دبي، 

ليتم �إلقاء �لقب�س على �ملتهمني، وبتفتي�س 
مقر �إقامتهم، ع� بحوزتهم على 12 �ألف 
و740 حبة تر�مادول، و�أنوع خمدرة �أخرى، 
وه��ي م��ن �مل���و�د ذ�ت �ل��ت��اأث��ري �خل��ط��ري على 
�جلهاز �لع�شبي �لتي قد توؤدي �إىل �لوفاة يف 

حال �إ�شاءة ��شتخد�مها.
�ن��ه  �إىل  �مل���خ���در�ت  م��ك��اف��ح��ة  �إد�رة  ول��ف��ت��ت 
قبلها،  من  �لقانونية  �لإج����ر�ء�ت  �تخاذ  مت 

و�إحالة �ملتهمني �لثاثة �إىل �لنيابة �لعامة.
مدير  �ملطرو�شي  �شعيد  علي  �لعقيد  و�أ�شاد 
�ل�شرطية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  ع���ام 
وتبادل  �مل�شرك  و�لدعم  بالتعاون  بالإنابة 
�ملعلومات بني �إد�ر�ت مكافحة �ملخدر�ت على 
و�ملتميز  وب���الأد�ء �حل��ريف  �ل��دول��ة،  م�شتوى 
لرجال �ملكافحة، ودورهم يف متابعة و�شبط 

�لتجار و�ملروجني و�ملتعاطني.

•• راأ�ص اخليمة - الفجر:

مع بد�ية �شاعات �لدو�م �نطلق من 
�خليمة  بر�أ�س  �ملدين  �لدفاع  �د�رة 
�ل�شرطة  �شيار�ت  م��ن  يتاألف  رت��ل 
م�شحوبا  و�لط����ف����اء  و�ل����ش���ع���اف 
ب�شافر�ت �لنذ�ر متجها �ىل مبنى 
وف��ور  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة 
�ل�شامة  فريق  ق��رع  �ملكان  بلوغه 
ب��ال��د�ئ��رة �أج��ر����س �لن���ذ�ر باملبنى 
ف���ق���ام �مل���ت���و�ج���دون يف �مل��ب��ن��ى من 
يف  باخائه  و�ملر�جعني  �ملوظفني 

غ�شون فرة زمنية وجيزة.
�لكيبايل  عبيد  جمعة  �ملقدم  وقال 
�إد�رة  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
�لدفاع �ملدين بر�أ�س �خليمة �لقائد 
�مليد�ين للتمرين �إن ما جرى كان 
ع��ب��ارة ع��ن  مت��ري��ن عملي ي��ت��و�ءم 
لذ�  فعليا  يحدث  �ن  ميكن  ما  مع 
للتاأكد من  �لأوىل  بالدرجة  هدف 
�جلمهور  ومعرفة  �ملكان  جاهزية 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات �ل��وق��اي��ة 
و�ل�������ش���ام���ة مم��ث��ل��ة يف �لخ�����اء 
و�لط���ف���اء م��و���ش��ح��ا �ن �ل��ت��م��ري��ن 
�لذي يندرج �شمن �لتعاون �لقائم 
م���ع خم��ت��ل��ف �مل���وؤ����ش�������ش���ات �ل��ع��ام��ة 
�إد�رة  بناء على طلب  و�خلا�شة مت 
روؤية  �إطار  �لإقت�شادية يف  �لتنمية 
حثيثا  �ل�����ش��اع��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 

للوقوف على �جلاهزية و�ل�شتعد�د 
�مل��درج��ة  م��ع �حل��ر�ئ��ق  �لتعامل  يف 
�شمن جهود �لدفاع �ملدين �لتعاون 
�لقائم بني �لدفاع �ملدين وخمتلف 

�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة .
وب���ال���رغ���م م���ن وه��م��ي��ة �ل��ت��ج��رب��ة 
غ���ري �ن���ه���ا ك���ان���ت م��ه��م��ة ل��ت��ع��ري��ف 
م���ن ك���ان���و� حل��ظ��ت��ئ��ذ ي���ت���و�ج���دون 

�لقت�شادية  �ل���د�ئ���رة  يف 
بتنفيذ �لجر�ء�ت �لوقاية وكيفية 
�ل���ت���ع���ام���ل م����ع �حل����ر�ئ����ق يف ح���ال 
لتجنب  �ملهم  �ل�شيء  وهو  وقوعها 
ينجم  ق��د  وم��ا  �ملحتملة  �لأخ��ط��ار 

عنها �خل�شائر �لب�شرية و�ملادية.
وب��ح�����ش��ب �ل���ك���ي���ب���ايل ن��ف�����ش��ه ف���ان 
���ش��ي��ن��اري��و �ل��ت��ج��رب��ة �ل��وه��م��ي��ة ب��د�أ 

بال�شكل �لتايل : ورود باغ لغرفة 
�لتا�شعة  �ل�شاعة  �لعمليات يف متام 
يف  ح��ري��ق  ب��ان��دلع  ينبيء  �شباحا 
غرفة �لأر�شيف �لإلكروين مببنى 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية مبنطقة 
�نطلقت  ذل���ك  ���ش��وء  �ل��ن��خ��ي��ل ويف 
على �لفور فرقة �إطفاء كاملة من 
�ىل  �لأق���رب  لكونها  �لإد�رة  مركز 

مكان �حلادث ويف غ�شون 
�ملبنى من  �إخ��اء  ف��رة وجيزة مت 
وجتميعهم  و�مل��ر�ج��ع��ني  �ملوظفني 
يف مكان �آمن يف �لوقت �لذي با�شر 
رج��ال �لإط��ف��اء يف �إخ��م��اد �حلريق 
�ملبنى  يف  �ملتجمع  �ل��دخ��ان  و�شفط 
ل�شتن�شاق  �أ�شخا�س  �أربعة  تعر�س 
�ل���دخ���ان �مل��ت�����ش��اع��د م���ن �حل��ري��ق 

ومت �نقاذهم يف �مل�شت�شفى �مليد�ين 
�لذي �أقيم يف موقع �حلادث بينما 
�مل�شت�شفى  �ىل  �خ���ر  �شخ�س  ن��ق��ل 

لتلقي �لعاج .
 وت��اب��ع ق��ائ��ا : يف �ع��ق��اب �كتمال 
ت�شليم  مت  �حل��ري��ق  �ط��ف��اء  مهمة 
�حل����������ادث ل���ل���ج���ه���ات �ل�������ش���رط���ي���ة 
�ملخت�شة، لفتا �إىل �أن هذ� �لتمرين 

�شاركت فيه �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
ر�أ�س �خليمة ومنطقة ر�أ�س �خليمة 
ومكتب  �لكهرباء  وطو�رئ  �لطبية 
�لأزم�����ات و�ل���ط���و�رئ وج��ه��از �أم��ن 
بالناجحة  �لتجربة  و�شفا  �لدولة 
قبل  من  �ملثمر  بالتعاون  وم�شيد� 
ومن  �ل��د�ئ��رة  يف  �ل�شامة  ف��ري��ق 

قبل جميع �جلهات �مل�شاركة.

دائرة النقل يف اأبوظبي تنفذ برناجما 
متكامال خلدمة مواقف يف العني

نفذت 243 مهمة منذ بداية العام 

ثالث دوريات جتوب �شواطيء راأ�س اخليمة لإنقاذ امل�شتغيثني

�شرطة عجمان تلقي القب�س على 3 متهمني بحوزتهم 
12 األف و740 حبة ترامادول

جترب���ة ناجح����ة لإطف����اء حري����ق يف اقت�شادي�����ة راأ�س اخليم������ة

خالل برنامج اإعداد رائد امل�صتقبل

غرفة عجمان توؤكد دعمها مل�شاريع ذوي الحتياجات اخلا�شة
عبدالعزيز واأماين النعيمي، ق�صة جناح تغلبت على الإعاقة الب�صرية 

•• دبي –الفجر:

�أع���ل���ن���ت م���و�����ش���ات �لإم���������ار�ت ع���ن �����ش���ت���ح���د�ث م��رك��ز 
�لأع��م��ال،  تطوير  د�ئ���رة  يتبع  و�لتناف�شية  للمعلومات 
وتنامي  خدماتها  منظومة  يف  �لتو�شع  م��و�ك��ب��ة  ب��ه��دف 
و�ل�شيانة  و�ل��ت��اأج��ري  �ل��ن��ق��ل  ق��ط��اع  يف  عمائها  ق��اع��دة 
�لفنية، ومبا يتنا�شب مع م�شتجد�ت �شوق �لعمل يف دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و����ش���رح ����ش���ع���ادة حم��م��د ع���ب���د�هلل �جل���رم���ن م���دي���ر ع��ام 
�أن هذه �خلطوة جاءت �شمن �شعي  مو��شات �لإم��ار�ت 
�ملوؤ�ش�شة لتطوير خدماتها �ملقدمة، حيث �أن �شوق �لعمل 

و����ش��ت��ث��م��اري��ة خ�شبة؛  �ق��ت�����ش��ادي��ة  بيئة  ُي��ع��د  �ل��دول��ة  يف 
فيما  �لإيجابية  و�ملناف�شة  �لأع��م��ال  قطاع  لتنوع  وذل��ك 
�لقت�شاد  ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  �لعاملة  �ل�����ش��رك��ات  ب��ني 
و�ل�شناعة و�ملال و�لأعمال، معترب�ً ذلك حافز�ً لأن تكون 

خدمات �ملوؤ�ش�شة على م�شتوى عاٍل من �جلودة و�لتميز.
�أن ��شتحد�ث  و�أ���ش��اف م��دي��ر ع��ام م��و����ش��ات �لإم����ار�ت 
�لإ�شر�تيجية  �خل��ط��ة  تطبيق  ط��ري��ق  يف  ي�شب  �مل��رك��ز 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة، وي�����ش��ه��م يف جت�����ش��ي��د ت��وج��ي��ه��ات �حل��ك��وم��ة 
�لحتادية نحو رفع كفاءة �خلدمات �حلكومية للجمهور 
��شتطاعات  �إج��ر�ء  و�ل��وق��وف على تطبيقها من خ��ال 
�لر�أي و�ل�شتبانات ب�شكل دوري ومبا من �شاأنه �لو�شول 

�لتوجهات  بتحديد  كفيلة  وبيانات  ومعلومات  �أرق��ام  �إىل 
حت�شينها  وكيفية  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات  بنوعية  �خل��ا���ش��ة 
وت���ط���وي���ره���ا. و�أو�����ش����ح �جل���رم���ن �أن م���رك���ز �مل��ع��ل��وم��ات 
و�لتناف�شية يتكون حالياً من وحدتني �أ�شا�شيتني، �أولهما 
�ملعلومات  بجمع  وتخت�س  �لبيانات  وحتليل  جمع  وحدة 
لأه��د�ف  �لبيانات  قو�عد  وحتليل  �ملعدة  �لنماذج  ح�شب 
عملية  يخدم  مب��ا  �لقطاعات  ملختلف  �ل��در����ش��ات  �إج���ر�ء 
�لعاقات  و��شتخر�ج  �ل�شيا�شات  ور�شم  �ل��ق��ر�ر�ت  و�شع 
خمتلف  يف  وتاأثريها  �ملتغري�ت  خمتلف  بني  �لرتباطية 
�لظو�هر يف �لقطاعات و�إعد�د �لتقارير �لتحليلية لدعم 

�تخاذ �لقر�ر و�مل�شاهمة يف جمال �لتطوير و�لتميز.

و�أما �لثانية، فهي وحدة ن�شر �ملعلومات، ويتم من خالها 
و�شع دليل �شيا�شات و�إج��ر�ء�ت �لن�شر و�إعد�د �ملو��شفات 
�خلا�شة  �لطلبات  و����ش��ت��ام  بالن�شر،  �ملتعلقة  و�مل��ع��اي��ري 
ب��ال��ب��ي��ان��ات �لإح�����ش��ائ��ي��ة، وت��وف��ريه��ا وت��وف��ري �ل��ب��ي��ان��ات 
�لإح�شائية للم�شتخدمني وفقاً لطلباتهم و�لتن�شيق مع 
و�لبيانات  �ملعلومات  بتبادل  فيها  �لعاقة  ذ�ت  �جلهات 
وت���ط���وي���ر وحت���دي���ث ب��ن��ك �مل���ع���ل���وم���ات، ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 
�لتطويرية. من جانبه،  �خلدمات  �أخ��رى من  جمموعة 
لد�ئرة  �لتنفيذي  �ملدير  �لكندي  عبد�هلل  �ملهند�س  �أ�شار 
نوعه  �مل�شروع �جلديد من  ه��ذ�  �أن  �إىل  �لأع��م��ال  تطوير 
يعترب �إ�شافة نوعية للعمل �لإح�شائي و�لبحثي ودر��شات 

و�مل�شاريع  �لعقود  ق���ر�ر�ت  ودع���م  �لقت�شادية  �جل���دوى 
�أن  مو�شحاً  للموؤ�ش�شة،  �ملختلفة  �ملناق�شات  يف  و�لدخول 
�شرعة  �لعمل من خ��ال  بيئة  تتبلور يف تطوير  �أه��د�ف��ه 
�لقر�ر�ت ومو�كبة  �تخاذ  �ملعلومات ودعم  �حل�شول على 
�لأه���د�ف  تطبيق  يف  مبا�شر  ب�شكل  ت�شب  �لتي  �لتطور 
و�نعكا�شاتها  لتاأثري�تها  نظر�ً  للموؤ�ش�شة،  �لإ�شر�تيجية 
و�أك��د  �ملوؤ�ش�شة.  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  على  �ليجابية 
�لكندي �أنه خال �لفرة �لقادمة �شيتم �لنتهاء من دعم 
�لحتياجات  جميع  وتوفري  كافة  �ملوؤهلة  بالكو�در  �ملركز 
�أد�ء مهامه وتنفيذ  �ملركز من  �أج��ل متكني  �خلا�شة من 

�أهد�فه وفق �مل�شتوى �ملطلوب و�خلطة �ملحددة.

موا�ش���الت الإم����ارات ت�شتح����دث مرك���زًا للمعلوم����ات والتن����اف�شي������ة
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   16 / 05 / 2013 �ملودعة حتت رقم : 191805 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   201م

با�ش��م: �باريل. ذ. م. م
 وعنو�نه : �س ب 27401 دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة و�ملنتجات �مل�شنوعة 
�مل��دب��وغ��ة؛ �ل�شناديق و�حلقائب  �أو  �أخل���ام  �أخ���رى؛ جلود �حل��ي��و�ن��ات  �ل���و�ردة يف فئات  �مل���و�د غ��ري  م��ن ه��ذه 

�ل�شفرية؛ �ملظات و�ل�شما�شي �لع�شي؛ و�ل�شياط و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج
�لو�ق�عة بالفئة: 18

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينيةATHLETE’S CO.  كتبت باللون �لأحمر وبجو�رها 
من �لناحية �لي�شرى يوجد ر�شم منحنى ميتد �إىل �أعلى �لكلمات كما بال�شكل �ملرفق.                                             

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   04 / 06 / 2012م �ملودعة حتت رقم :174709     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �ل�شيد/ �أبو �لكام علي ح�شني  
 وعنو�نه : �س ب 92086 ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 ، ، مو�د بناء معدنية  �ملنتجات: معادن غري نفي�شة وكل خليط منها  وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / 
مبانى متنقلة معدنية ، مو�د معدنية خلطوط �ل�شكك �حلديدية ) كبات ( ، حبال و��شاك غري كهربائية 
من معادن غري نفي�شة ، م�شنوعات حد�دة ، خ��ردو�ت معدنية �شغرية ، مو��شري و�نابيب معدنية ، خز�ئن 
 ، �خرى  فئات  و�ردة فى  نفي�شة غري  ، منتجات م�شنوعة من معادن غري  �لثمنية  و�ل�شياء  �لوثائق  حفظ 

خامات  معادن.
�لو�ق�عة بالفئة: 6

باللون �لحمر وبجو�رها  STARWORLD    كتبت  �لاتينية   �لكلمة  �لعامة: عبارة عن   و�شف 
ر�شمة لنجمة مظللة باللون �لحمر كما بال�شكل �ملرفق 

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   16 / 05 / 2013 �ملودعة حتت رقم : 191810 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   201م

با�ش��م: �باريل. ذ. م. م
 وعنو�نه : �س ب 27401 دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدعاية و�لإعان و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط 
�ملكتبي

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�شف �لعامة: عبارة عن �حلروف �لاتينية R&B كتبت باللون �لأ�شود وبحروف كبرية ويف�شل بينهما 

�لعامة )&( كما بال�شكل �ملرفق.                                             
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   29 / 04 / 2012م �ملودعة حتت رقم :172789     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: نريما ليمتد
 وعنو�نه : نريما هاو�س، ��شرم رود، �حمد�باد – 009  380، جوجريت  �شتيت، �لهند.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: ملح �شالح لاكل.
�لو�ق�عة بالفئة: 30.

�ملرفق.  بال�شكل  كما   NIRMA و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   20 / 12 / 2012م �ملودعة حتت رقم : 183952 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   201م

با�ش��م: �باريل. ذ. م. م
 وعنو�نه : �س ب 27401 دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ملاب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية.ATHLETE’S CO.  كتبت باللون �ل�شود  وبجو�رها 
من �لناحية �لي�شرى يوجد ر�شم منحنى ميتد �ىل �على �لكلمات  و��شفل كلمة CO يوجد �لكلمة �لاتينية 

باللون �ل�شود كما بال�شكل �ملرفق.                                              كتبت    KIDS
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   16 / 05 / 2013 �ملودعة حتت رقم : 191806 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   201م

با�ش��م: �باريل. ذ. م. م
 وعنو�نه : �س ب 27401 دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ملاب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينيةATHLETE’S CO.  كتبت باللون �لأحمر وبجو�رها 
من �لناحية �لي�شرى يوجد ر�شم منحنى ميتد �إىل �أعلى �لكلمات كما بال�شكل �ملرفق.                                             

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   21 / 06 / 2012م �ملودعة حتت رقم :175611     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �يرويل فلريجا�س بر�فيت ليمتد
 وعنو�نه : �شرييف نرب�س 788، 793 �بوزيت تورنت، لبورتوري�س، كالول، - مي�شانا – هاى و�ى – �ندر�د – 

تالوكا – كادي، دي�شركيت – مي�شانا –341 383 جوجر�ت - �لهند
�مل��و�ق��د  �أ���ش��ت��ع��ال  �أن��ظ��م��ة  �ل���ش��ت��ع��ال وم��ك��ون��ات��ه��ا،  �نظمة  �مل��ن��ت��ج��ات:  �لب�شائع / �خل��دم��ات /  وذل���ك لتمييز 

ومكوناتها
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�شف �لعامة: عبارة عن ر�شم ل�شعلة قاعدتها من �للون �لبني وبها ر�شم لثاث �شعات باللون �لأحمر.                                             
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   05 / 06 / 2012م �ملودعة حتت رقم :174780     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �ل�شيد / ر�فيند�ر �شينغ هارديال �شينغ
 وعنو�نه : �س.ب.30618، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�ل�شاغو  و�لتابيوكا  و�لأرز  و�ل�شكر  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لنب  �ملنتجات:   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذلك 
و�لنب �لإ�شطناعي ، �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب و�خلبز و�لفطائر و�حللويات و�حللويات 
 ، )�لتو�بل(  �ل�شل�شات   ، ، �خلل  �مللح   ، ، م�شحوق �خلبيز  ، �خلمرية  �لأ�شود  و�لع�شل  �لنحل  ، ع�شل  �ملثلجة 

�لبهار�ت ، �لثلج .
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية  ENJOY REAL FOOD  كتبت باللون �ل�شود كما 
بال�شكل �ملرفق  
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   05 / 06 / 2012م �ملودعة حتت رقم :174781     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: بورلينك ما�شني ) �شينجاي ( كو ليمتد
 وعنو�نه : نرب 576 جو�جنهو� روود ، �شوجن جياجن �شين�س �ند تكنولوجي بارك ، �شينجهاي ، �ل�شني 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: مولد�ت كهربائية ، مولد�ت �لكهرباء ، �ليات حتكم لالت 
�و �ملكائن �و �ملحركات ، مولد�ت �لتيار �ملردد ، �لت تد�ر بالهو�ء �مل�شغوط ، كامتات �شوت �ملركبات و�ملكائن 

، �جهزة رفع ) م�شاعد ( ، م�شخات ) �لت ( ، �لت حفر ، �لت حفر �ملناجم.
�لو�ق�عة بالفئة: 7

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية   potise كتبت باللون �ل�شود حيث كتب �حلرف �لاتينى 
)o( على هيئة د�ئرة غري مكتملة من �على يوجد فى �علها ر�شمة �شكل هند�شى وكتبت �لنقطة �لتى على 

�حلرف �لاتينى )i ( بطريقة مميزة على �شكل مثلث  كما بال�شكل �ملرفق  
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   20 / 12 / 2012م �ملودعة حتت رقم : 183953 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   201م

با�ش��م: �باريل. ذ. م. م
 وعنو�نه : �س ب 27401 دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدعاية و�لعان و�د�رة وتوجية �لعمال وتفعيل �لن�شاط 
�ملكتبي.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�شف �لعامة: ATHLETE’S CO.  كتبت باللون �ل�شود  وبجو�رها من �لناحية �لي�شرى يوجد 
KIDS  كتبت باللون  �لكلمة �لاتينية  CO يوجد  ر�شم منحنى ميتد �ىل �على �لكلمات  و��شفل كلمة 

�ل�شود كما بال�شكل �ملرفق.                                             
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   16 / 05 / 2013 �ملودعة حتت رقم : 191807 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   201م

با�ش��م: �باريل. ذ. م. م
 وعنو�نه : �س ب 27401 دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدعاية و�لإعان و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط 
�ملكتبي

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينيةATHLETE’S CO.  كتبت باللون �لأحمر وبجو�رها 
من �لناحية �لي�شرى يوجد ر�شم منحنى ميتد �إىل �أعلى �لكلمات كما بال�شكل �ملرفق.                                             

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   06 / 05 / 2012م �ملودعة حتت رقم :173140     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: فيو موبايل �نرنا�شيونال برودكا�شتنج جروب منطقة حرة ذ.م.م
 وعنو�نه : �س ب 503004 دبي - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

و�جهزة  و�مل�شاحية  و�ملاحية  �لعلمية  و�لدو�ت  �لجهزة  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�ل��وزن  قيا�س  �دو�ت  و�جهزة  �لب�شرية  و�لدو�ت  و�لج��ه��زة   ، و�ل�شينمائى  �لفوتوغر�فى  �لت�شوير  و�دو�ت 
و�لقيا�س و�ل�شارة و�ملر�قبة ) �ل�شر�ف ( و�لنقاذ و�لتعليم ،�جهزة لو�شل �و فتح �و حتويل �و تكثييف �و 
تنظيم �و �لتحكم فى �لطاقة �لكهربائية ، �جهزة ت�شجيل �و �ر�شال �و ن�شخ �ل�شوت �و �ل�شور ، حامات بيانات 
مغناط�شية ، �قر��س ت�شجيل ، ماكينات بيع �آلية و�آليات لاجهزة �لتى تعمل بقطع �لنقد ، �آلت ت�شجيل �لنقد 

، �لت حا�شبة ، معد�ت و�جهزة حا�شوبية ملعاجلة �لبيانات ، �جهزة �خماد �لنري�ن 
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعامة: عبارة عن  �لكلمة �لاتينية  VIEWMOBILE   فيو موبايل كتبت باللون �لأزرق 
تقطع ر�شم د�ئرة ب�شكل مميز كما بال�شكل �ملرفق.                                             

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 12 / 2012م �ملودعة حتت رقم :183324     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: كيه �ل �ف نريمل �ند�شريز )بي( ليمتد.
 وعنو�نه : فادر دي�شما�س رود، �رينجالكود� 680121 ، تري�شر ، كريل �شتيت، �لهند.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: ��لزيوت و�لدهون �ملعدة لاكل.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية  KLF TILNAD كتبت باللون  �ل�شود، كما بال�شكل �ل
مرفق.                                             

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   20 / 05 / 2012م �ملودعة حتت رقم :173886     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �ل�شيد/ �أبو �لكام علي ح�شني  
 وعنو�نه : �س ب 92086 ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

و�جهزة  و�مل�شاحية  و�ملاحية  �لعلمية  و�لدو�ت  �لجهزة  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�ل��وزن  قيا�س  �دو�ت  و�جهزة  �لب�شرية  و�لدو�ت  و�لج��ه��زة   ، و�ل�شينمائى  �لفوتوغر�فى  �لت�شوير  و�دو�ت 
و�لقيا�س و�ل�شارة و�ملر�قبة ) �ل�شر�ف ( و�لنقاذ و�لتعليم ،�جهزة و�دو�ت لو�شل �و فتح �و حتويل �و تكثييف 
�و تنظيم �و �لتحكم فى �لطاقة �لكهربائية ، �جهزة ت�شجيل �و �ر�شال �و ن�شخ �ل�شوت �و �ل�شور ، حامات 
�لت   ، �لنقد  بقطع  تعمل  �لتى  لاجهزة  و�ليات  �لية  بيع  ماكينات   ، ت�شجيل  �قر��س   ، مغناط�شية  بيانات 

ت�شجيل �لنقد ، �لت حا�شبة ، معد�ت و�جهزة حا�شوبية ملعاجلة �لبيانات ، �جهزة �خماد �لنري�ن 
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعامة: عبارة عن  �لكلمة �لاتينية  SKYMAX   كتبت باللون �ل�شود.         
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   16 / 05 / 2013 �ملودعة حتت رقم : 191808 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   201م

با�ش��م: �باريل. ذ. م. م
 وعنو�نه : �س ب 27401 دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة و�ملنتجات �مل�شنوعة 
�مل��دب��وغ��ة؛ �ل�شناديق و�حلقائب  �أو  �أخل���ام  �أخ���رى؛ جلود �حل��ي��و�ن��ات  �ل���و�ردة يف فئات  �مل���و�د غ��ري  م��ن ه��ذه 

�ل�شفرية؛ �ملظات و�ل�شما�شي �لع�شي؛ و�ل�شياط و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج 
�لو�ق�عة بالفئة: 18

و�شف �لعامة: عبارة عن �حلروف �لاتينية R&B كتبت باللون �لأ�شود وبحروف كبرية ويف�شل بينهما 
�لعامة )&( كما بال�شكل �ملرفق.                                             

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   20 / 12 / 2012م �ملودعة حتت رقم : 183951 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   201م

با�ش��م: �باريل. ذ. م. م
 وعنو�نه : �س ب 27401 دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة و�ملنتجات �مل�شنوعة 
من هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، جلود �حليو�نات �خلام �و �ملدبوغة ، �ل�شناديق و�حلقائب �ل�شفرية 

، �ملظات و�ل�شما�شي و�لع�شي و�ل�شياط و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج   .
�لو�ق�عة بالفئة: 18

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية.ATHLETE’S CO.  كتبت باللون �ل�شود  وبجو�رها 
من �لناحية �لي�شرى يوجد ر�شم منحنى ميتد �ىل �على �لكلمات  و��شفل كلمة CO يوجد �لكلمة �لاتينية 

                                             . �ملرفق  بال�شكل  كما  �ل�شود  باللون  كتبت    KIDS
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   06 / 05 / 2012م �ملودعة حتت رقم :173141     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: فيو موبايل �نرنا�شيونال برودكا�شتنج جروب منطقة حرة ذ.م.م
 وعنو�نه : �س ب 503004 دبي - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدعاية و�لعان و�د�رة وتوجية �لعمال وتفعيل �لن�شاط 
�ملكتبي

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�شف �لعامة: عبارة عن  �لكلمة �لاتينية  ViewMobile   فيو موبايل كتبت باللون �لأزرق تقطع 

ر�شم د�ئرة ب�شكل مميز كما بال�شكل �ملرفق.                                             
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   06 / 05 / 2012م �ملودعة حتت رقم :173143     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �شركة ميتال ماك�س م م ح 
 وعنو�نه : �س.ب 49938  �ملنطقة �حلرة باحلمرية - �ل�شارقة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدعاية و�لعان و�د�رة وتوجيه �لعمال وتفعيل �لن�شاط 
�ملكتبي.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
 METAL " بحيث كتب �ملقطع "METALMAX "  و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية
و�ملقطع MAX باللون �لبي�س د�خل د�ئرة بي�شاوية مظللة باللون �ل�شود د�خل د�ئرة  �ل�شود  " باللون 

�خرى حمددة باللون �ل�شود بحيث �حلرف �لاتينى M يقطع كلتا �لد�ئريتني  كما بال�شكل �ملرفق.      
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   04 / 06 / 2012م �ملودعة حتت رقم :174710     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �ل�شيد/ �أبو �لكام علي ح�شني  
 وعنو�نه : �س ب 92086 ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 ، ، مو�د بناء معدنية  �ملنتجات: معادن غري نفي�شة وكل خليط منها  وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / 
مبانى متنقلة معدنية ، مو�د معدنية خلطوط �ل�شكك �حلديدية ) كبات ( ، حبال و��شاك غري كهربائية 
من معادن غري نفي�شة ، م�شنوعات حد�دة ، خ��ردو�ت معدنية �شغرية ، مو��شري و�نابيب معدنية ، خز�ئن 
 ، �خرى  فئات  و�ردة فى  نفي�شة غري  ، منتجات م�شنوعة من معادن غري  �لثمنية  و�ل�شياء  �لوثائق  حفظ 

خامات معادن.
�لو�ق�عة بالفئة: 6

و�شف �لعامة: عبارة عن  �لكلمة �لاتينية  STARGOLD    كتبت باللون �لحمر وبجو�رها ر�شمة 
لنجمة مظللة باللون �لحمر كما بال�شكل �ملرفق 

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   16 / 05 / 2013 �ملودعة حتت رقم : 191809 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   201م

با�ش��م: �باريل. ذ. م. م
 وعنو�نه : �س ب 27401 دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ملاب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعامة: عبارة عن �حلروف �لاتينية R&B كتبت باللون �لأ�شود وبحروف كبرية ويف�شل بينهما 
�لعامة )&( كما بال�شكل �ملرفق.                                             

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.                       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880
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•• دبي –الفجر: 

و�����ش���ل���ت �ل���ل���ج���ن���ة �ل���ع���ل���ي���ا �مل��ن��ظ��م��ة 
ل���ل���ربن���ام���ج �ل���وط���ن���ي ���ش��ي��ف ب����ادي 
25 من  �أم�س �لأح��د �ملو�فق   2013
لاأن�شطة  تفقدها  �جل��اري  �أغ�شط�س 
�أك���� من  �ل��ت��ي يقدمها  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�إم���ار�ت  ك��اف��ة  م��رك��ز� منت�شر� يف   55
�لدولة ، حيث ز�ر وفد �للجنة برئا�شة 
�مل��دف��ع رئ��ي�����س �للجنة  ���ش��ع��ادة خ��ال��د 
�ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��ربن��ام��ج وج���م���ال �حل��م��ادي 
�لزعابي  ون��ا���ش��ر  �ل��ع��ام  �ملن�شق  ن��ائ��ب 
�أع�شاء  رئي�س جلنة �ملر�كز وعدد من 
�ل���ل���ج���ان �ل��ف��رع��ي��ة م���رك���ز ف��ت��ي��ات �أم 
ر�أ�س �خليمة �لثقايف  �لقيوين ومركز 
، وتعرف  ر�أ���س �خليمة  ومركز فتيات 
�لوفد على �أر�ء �مل�شاركني و�ملتطوعني 
و�مل�������ش���رف���ني يف �ل��ف��ع��ال��ي��ات �مل��ق��دم��ة 
و�إمكانية تطويرها لتحقيق �لأهد�ف 
،كما  ب���ادي  ل�شيف  �لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
����ش���اه���د �ل����وف����د ع���ل���ى �ل��ط��ب��ي��ع��ة �أه����م 
�لأن�شطة �لفنية و�لثقافية و�لريا�شية 
و�ل���رف���ي���ه���ي���ة �ل���ت���ي ي���ت���م ت��ق��دمي��ه��ا 

للمنت�شبني.
رئي�س  �ملدفع  �شعادة خالد  �أكد  ب��دوره 
�ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
ل���ل���ربن���ام���ج �ل���وط���ن���ي ���ش��ي��ف ب����ادي 
حتر�س على تكثيف �لزيار�ت للمر�كز 
خمتلف  ملتابعة  ب��ال��ربن��ام��ج  �مل�����ش��ارك��ة 
جت�شيد�ً  وذل����ك  ون��وع��ي��ت��ه��ا  �ل���رب�م���ج 
للتوجيهات �حلكيمة للقيادة �لر�شيدة 
يف �ل���دول���ة ، ب����ان �ل���ت���و�ج���د �مل��ي��د�ين 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ���ش��ري �ل��ع��م��ل و�مل��ت��اب��ع��ة 

�أه��م ع��و�م��ل �لنجاح للعمل  ع��ن ق��رب 
�ل�شيخ  م��ع��ايل  توجيهات  ك��ان��ت  ل��ذ�   ،
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك �ل ن��ه��ي��ان وزي���ر 
�ملجتمع  وت��ن��م��ي��ة  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة 
ورئي�س �لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب 
و�لريا�شة منذ �ليوم �لول للربنامج 
�ع�شاء  جلميع  �مل��ي��د�ين  �لتو�جد  هو 
�ملكاتب  وت��رك  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
على  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لن�شطة  ومتابعة 
�ر�س �لو�قع للوقوف ب�شكل دقيق على 
�لربنامج  يف  و�ل�شعف  �لقوى  نقاط 

من �أجل �لتطوير و�لتح�شني .
�ل���ربن���ام���ج  �مل����دف����ع �ن روؤي��������ة  وق������ال 
�لوطني �شيف بادي 2013 يطمح 
و�إمكانيات �شباب  ��شتثمار طاقات  �إىل 
�إع��د�د جيل من  و�مل�شاهمة يف  �لوطن 
�ل���ط���اب ي��ت��م��ت��ع ب��ال��وع��ي و�ل��ث��ق��اف��ة 
قادر  جيل   ، بالنف�س  بالثقة  ويتحلى 

ع��ل��ى �ل��ت��ن��اف�����س م��ع ن��ظ��ر�ئ��ه يف �شتى 
�للجنة  م���ن  �إدر�ك�������اً  �مل���ي���ادي���ن وذل����ك 
�لعليا �أن �ل�شريحة �لكربى يف جمتمع 
لذلك  �ل�شباب  �شريحة  هي  �لإم���ار�ت 
جمموعة  وتطوير  با�شتحد�ث  قامت 
�ل��دور�ت و�لور�س و�لرب�مج �لتي  من 
من �شاأنها �أن تخدم �شريحة �لطاب. 
�ل�����ش��ب��اب  �أن رع���اي���ة  و�أ�����ش����اف �مل���دف���ع 
ه����ي م�������ش���وؤول���ي���ة وط���ن���ي���ة ع���ل���ى ك��اف��ة 
�جلهات و�ملوؤ�ش�شات ، وت�شب يف �شالح 
�لأج���ي���ال  وت���دع���م  �ل���وط���ن،  م�شتقبل 
�مل�شوؤولية  �شتتحمل  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة 
�ملكت�شبات  على  للحفاظ  �مل�شتقبل،  يف 
�لر�شيدة لدولة  �لقيادة  �لتي حققتها 
�لإم��ار�ت منذ تاأ�شي�س �لإحت��اد وحتى 
�ل��ل��ج��ن��ة وم��ن��ذ  �أن  ، م��و���ش��ح��اً  �ل���ي���وم 
بد�ية �لربنامج �لوطني �شيف بادي 
وج��ود  على  رك���زت  �ل�شابعة  دورت���ه  يف 

�شروط و�شو�بط رئي�شية لكافة �ملر�كز 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لأن�������ش���ط���ة �مل��ن�����ش��وي��ة 
للربنامج  �لعليا  �للجنة  مظلة  حتت 
تت�شمن �ملعاير �لرئي�شية �لتي ت�شمن 
تاأمني �لأن�شطة وتو�فر �مل�شرفني وفق 
�أق�شى، وتو�فر  �أدن��ى ودون��ا حد  حد 
و�إىل  م��ن  للمنت�شبني  ل��ن��ق��ل  و���ش��ائ��ل 
�لإمكانات  ت��و�ف��ر  �إىل  �إ�شافة  �مل��ر�ك��ز 
�للجنة  �أقرتها  فعاليه  بكل  �خلا�شة 
�ل��ع��ل��ي��ا، مم���ا ���ش��اه��م ب�����ش��ك��ل ف���ع���ال يف 

�إجناح �لربنامج هذ� �لعام .
�ل���ربن���ام���ج  �أن  ع���ل���ى  �مل����دف����ع  و�����ش����دد 
��شتطاع خال  �لوطني �شيف بادي 
�ل�شنو�ت �ملا�شية �كت�شب مكانة مهمة 
على خريطة �لأن�شطة �ل�شيفية �لتي 
ت��ق��ام يف دول���ة �لإم�����ار�ت خ��ا���ش��ة و�إن���ه 
كافة  يغطي  �ل��ذي  �لوحيد  �لربنامج 
�ل��دول��ة مم��ا ي�شع ع��ل��ى عاتق  �أن��ح��اء 

�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ربن��ام��ج 
م�شوؤولية كبرية .

ن�شط  �ل�����ش��ب��اب  �أن  �إىل  �مل��دف��ع  ون���وه   
يف �ل��ت��ق��ن��ي��ة و�لن�����رن�����ت ل���ذل���ك مت 
ت�������ش���م���ي���م وت�����ق�����دمي ب�����ر�م�����ج ت���خ���دم 
من  لأن��ه  وتفعيلها  �لرقمية  �لثقافة 
لل�شباب  حم��ا���ش��رة  ن��ق��دم  �أن  �ل�شهل 
�ل�شريحة  هذه  ��شتوعبنا  �إننا  ونقول 
�مل��ح��ك �حل��ق��ي��ق��ي ه���و مام�شة  ل��ك��ن 
على  ه��ي  كما  �ل�شباب  وع��ق��ول  ق��ل��وب 
�لو�قع ل كما نريدها نحن ، لذ� فاإن 
�ل�شيفية  بر�جمها  خال  من  �ملر�كز 
تطوير  على  با�شتمر�ر  تقوم  �ملتنوعة 
وتو�شيع �آليات عملها حتى تتمكن من 
رع��اي��ة �أك���رب ع��دد م��ن �مل��وه��وب��ني لأن 
طاقتهم  و��شتثمار  �مل��وه��وب��ني  رع��اي��ة 
�لإبد�عية ي�شكل �شمانة لبث �حليوية 
يف �ملجتمع و�عد�ده ل�شتكمال م�شرية 
�ل��ن��ه�����ش��ة و�ل��ت��ط��وي��ر ل��ل��ح��اق ب��رك��ب 
من  �ملجتمع  ومتكني  �ملتقدمة  �لأمم 
�أن  دون  �ملتنوعة  �لثقافات  ��شتيعاب 
و�حل�����ش��اري��ة  �لثقافية  ه��وي��ت��ه  يفقد 
و�لطريق �لأمثل للتحول من جمتمع 
ي�شتهلك معارف �لآخرين �إىل جمتمع 
يوظف �ملعارف وينتجها هو �ل�شتثمار 

يف عقول �ملبدعني .

بــاملــراكــز  ـــــالدي  ب ــيــف  �ــص يف 
ال�صبابية:

كرة �لقدم و�لرحات جتتذب �ل�شباب 
�ل��ق��ر�آن  حفظ  على  يقبلن  و�لفتيات 

و�لفنون و�لر�ث 
وم����ن ج���ان���ب �آخ�����ر �ن��ت��ظ��م �أك������ من 

فعاليات  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   3000
�لأ�شبوع �لثالث من �لربنامج �لوطني 
11 مركز�  2013 يف  ب��ادي  �شيف 
منها  �ل���دول���ة،  م�شتوى  ع��ل��ى  �شبابيا 
���ش��ب��ع��ة م���ر�ك���ز خم�����ش�����ش��ة ل��ل�����ش��ب��اب، 
ق����ررت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��ربن��ام��ج �أن 
للفتيات  �ل�����ش��ب��اح��ي��ة  �ل���ف���رة  ت��ك��ون 
�إىل  �إ�شافة  للذكور،  �مل�شائية  و�لفرة 
5 مر�كز خم�ش�شة للفتيات فقط يف 
كل من مربح و�لفجرية ور�أ�س �خليمة 
�إىل  �إ�شافة  �ملعا،  وفلج  �لقيوين  و�أم 

�لنادي �لعلمي بالفجرية.
�ل�شبابية  �مل��ر�ك��ز  جلنة  رئي�س  وق���ال 
�مل���ر�ك���ز  ك���اف���ة  �إن  �ل���زع���اب���ي  ن���ا����ش���ر 
�ل�������ش���ب���اب���ي���ة ت���ع���م���ل ع����ل����ى ف���رت���ني 
ل����ش���ت���ي���ع���اب �أك�������رب ع�����دد مم���ك���ن م��ن 
�لتي  �لفعاليات  يف  و�لفتيات  �ل�شباب 
تعدد �ملئات و�شارك بها عدد كبري من 
�إىل  م�شري�  و�مل��ت��ط��وع��ات،  �ملتطوعني 
تت�شمن  �أن  على  �ملر�كز  حر�س جلنة 
وفنية  ثقافية  بر�مج  �لفعاليات  هذه 
ثقافية  ورح��ات  وترفيهية  وريا�شية 
�ل��دول��ة،  مناطق  ك��اف��ة  �إىل  و�شياحية 
�ل��ق��ر�آن  حتفيظ  دور�ت  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

�لعلمية  و�ل������دور�ت  �ل��ع��رب��ي  و�خل����ط 
و�حلا�شب �لآيل.

و�أ�شار �لزعابي �إىل �أن �للجنة حر�شت 
على �أن تكون �لرب�مج و�لأن�شطة �أك� 
جاذبية وتنا�شب كافة �ملر�حل �ل�شنية 
�مل�شاركة يف �لفعاليات، وهو ما �نعك�س 
�إيجابيا على م�شتوى �لإقبال، م�شري� 
�إىل تز�يد �أعد�د �لفتيات �مل�شاركات يف 
�شيف بادي هذ� �لعام، وكذلك زيادة 

�أعد�د �ل�شباب.
وع���ن ن��وع��ي��ات �لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي يقبل 
�أن  �إىل  �أ�شار  و�لفتيات  �ل�شباب  عليها 
�ل�����ش��ب��اب �ك���� �إق���ب���ال ع��ل��ى مم��ار���ش��ة 
خا�شة  �ملختلفة  �لريا�شية  �لأل��ع��اب 
وتن�س  �ل�شابوين  و�مللعب  �لقدم  ك��رة 
�لرحات  على  يقبلون  كما  �لطاولة، 
�ل��رف��ي��ه��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�مل�����ش��اب��ق��ات، 
على  حر�شا  �أك����  فهن  �لفتيات  �أم���ا 
�ل��ف��ن��ي��ة حيث  �ل����ور�����س  �مل�������ش���ارك���ة يف 
ك�����ش��ف��ت ف��ع��ال��ي��ات ���ش��ي��ف ب����ادي عن 
ع���دد ك��ب��ري م���ن �مل���و�ه���ب و�مل��ب��دع��ات، 
�إق��ب��ال��ه��ن ع��ل��ى �ل��ور���س  �إ����ش���اف���ة �إىل 
م�شيد�  �ليدوية،  و�لأ�شغال  �لر�ثية 
هذه  يف  و�ملتطوعات  �ملتطوعني  ب��دور 

�لفعاليات. و�أ�شاف �لزعابي �إىل زيارة 
�للجنة �لعليا �مل�شرفة على �لفعاليات 
ل���ع���دد ك��ب��ري م���ن �مل����ر�ك����ز �ل�����ش��ب��اب��ي��ة 
وع��ج��م��ان  �ل��ق��ي��وي��ن  و�أم  �ل�����ش��ارق��ة  يف 
ور�أ������س �خل��ي��م��ة ك�����ش��ف��ت ع���ن �ل��ع��دي��د 
�ل��ت��ي متثل حتقيقا  �لإي��ج��اب��ي��ات  م��ن 
ل�شيف  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ل����اأه����د�ف 
بادي، مو�شحا �أن �لفعاليات م�شتمرة 
ختام  حتى  �ل�شبابية  �مل��ر�ك��ز  كافة  يف 
�ل�شهر  م��ن  �ل��ر�ب��ع  �لوطني يف  �ل��ي��وم 
�مل�شاركني  ر�شا  م�شتوى  وعن  �ملقبل. 
�ملر�كز  �لأم��ور عن ما تقدمه  و�أولياء 
ر�أي  �أن  �أك���د  فعاليات،  م��ن  �ل�شبابية 
�لأم���ور حيوي ج��د� ونتو��شل  �أول��ي��اء 
ك���ان  و�إن  م�����ش��ت��م��رة  ب�����ش��ف��ة  م��ع��ه��م 
�إيجابي ج��د�، فيما  �ل��ع��ام لهم  �ل���ر�أي 
م��وؤك��د�  و�ل��رب�م��ج،  بالأن�شطة  يتعلق 
�لتغلب  يف  جنحت  �لعليا  �للجنة  �أن 
�ل���ف���رة �مل��ت��اح��ة ل�شيف  ع��ل��ى ق�����ش��ر 
�ل��رب�م��ج  بتكثيف  �ل��ع��ام  ه���ذ�  ب����ادي 
و�ل��دور�ت و�لفعاليات، و�لركيز على 
�لثقايف  �مل�شتوى  ترفع  �لتي  �لأن�شطة 
و�ل��وط��ن��ي و�ل���ر�ث���ي و�ل��ع��ل��م��ي ل��دى 

كافة �مل�شاركني.

•• دبي-وام:

�أجرتها  نتائج در��شة عاملية  �أ�شارت 
�جلمعية �لأوربية للتغذية و�شملت 
49 م��دي��ن��ة م���ن خم��ت��ل��ف ق����ار�ت 
�لتغذية  رعاية  و�شع  حول  �لعامل 
�إىل  �ل��ع��امل  ح���ول  �مل�شت�شفيات  يف 
م�������ش���ت���وي���ات �ل����رع����اي����ة �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
�مل��ر���ش��ى يف  �ل��ت��ي يتلقاها  �مل��م��ت��ازة 
بدبي.  �ل�شحة  هيئة  م�شت�شفيات 
�إد�رة  �أن  �ل��ن��ت��ائ��ج  ه����ذه  و�أب�������رزت 
لهيئة  �لتابعة  �ل�شريرية  �لتغذية 
باملائة   94 غ��ط��ت  ب��دب��ي  �ل�شحة 
باملقارنة  �لد�خليني  �ملر�شى  م��ن 
مع �ملعدل �لعاملي �لبالغ 70 باملائة 
فيما قامت �إد�رة �لتغذية �ل�شريرية 
ح��الت  م��ن  باملائة   100 بتغطية 
�مل��ر���ش��ى �ل��د�خ��ل��ي��ني ب��امل��ق��ارن��ة مع 
�لعامل  �أنحاء  باملائة يف جميع   72
..وبذلك فاإن �لإد�رة تقوم بالنظر 
ل��ك��ل مري�س  �ل��ط��ب��ي  �ل��ت��اري��خ  يف 
�مل�شت�شفى  �إدخ��ال��ه يف  ف��رة  �أث��ن��اء 
ح��ي��ث ي��ت��م و����ش���ف خ��ط��ة غ��ذ�ئ��ي��ة 

ن��ت��ائ��ج  ن�����ش��ر  ل��ك��ل م��ري�����س . ومت 
�ملقيمة و�مل�شتعر�شة  هذه �لدر��شة 
حل��ال��ة �ل��ت��غ��ذي��ة يف جم��م��وع��ة من 
ب���ل���د� ح��ول   49 �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات يف 
�لعامل حيث ياأتي هذ� �مل�شح �لذي 
بالتعاون مع �جلمعية  �إج��ر�ئ��ه  مت 
�لأوروب�����ي�����ة ل��ل��ت��غ��ذي��ة �لأن��ب��وب��ي��ة 
و�ل���وري���دي���ة وجل��ن��ة �لأخ��اق��ي��ات 
�ل��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة ف��ي��ي��ن��ا �ل��ط��ب��ي��ة 
 490 و  �أل���ف���ا   98 ���ش��م��ل��ت  و�ل���ت���ي 
مت  ��شتبيانات  خ��ال  م��ن  مري�شا 
�إعد�دها باأك� من 30 لغة عاملية 
. وكانت م�شت�شفيات دبي و�شلطنة 
�ل��ل��ت��ان قامتا  �ل��وح��ي��دت��ان  ع��م��ان 
�مل��ب��ادرة من بني  بامل�شاركة يف ه��ذه 
م�شت�شفيات �ل�شرق �لأو�شط �أجمع 
ح��ي��ث ج�����اءت م�����ش��ارك��ة �لإم������ار�ت 
م��ت��م��ث��ل��ة يف م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ر�����ش���د 
ول��ط��ي��ف��ة ودب����ي وذل����ك م��ن خ��ال 
�مل�شاركة يف مر�جعة و�شع �لتغذية 
3 �آلف و  �إج���ر�ئ���ه ع��رب  �ل���ذي مت 
215 ق�شما يف خمتلف �مل�شت�شفيات 
ح���ول �ل��ع��امل و����ش���ارك ف��ي��ه 416 

 16 يف  يقيمون  دب��ي  م��ن  مري�شا 
م�شت�شفيات  �شمن  خمتلفا  ق�شما 
هيئة �ل�شحة بدبي �مل�شاركة يف هذ� 
�مل�شح . وقال �شعادة �ملهند�س عي�شى 
�ل�شحة  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  �مل��ي��دورم��دي��ر 
بدبي �ن ح�شول م�شت�شفياتنا على 
�ل��ت��ق��ري��ر  ه���ذ�  وف���ق  �لأول  �مل���رك���ز 
�لتغذية  ف��ري��ق  تغطية  يف  �ل��ع��امل��ي 
�ل�������ش���ري���ري���ة و�����ش���ت���خ���د�م �مل���ب���ادئ 
�لر�����ش����ادي����ة ل��ل��ت��غ��ذي��ة �ل��ع��اج��ي��ة 
�مل�شاركة  �لأخ��رى  بالدول  مقارنة 
�حلكيمة  �لتوجيهات  نتيجة  ج��اء 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ 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 
دب��ي - رع��اه �هلل - ب�شرورة  حاكم 
ت��ط��ب��ي��ق �أع����ل����ى م���ع���اي���ري �جل�����ودة 
يف  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات  يف  و�لتميز 
خم��ت��ل��ف م����ر�ف����ق �ل��ه��ي��ئ��ة ..وه�����و 
�إجناز ما كان ليتحقق لول �ملتابعة 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  من  �مل�شتمرة 
ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم 
�مل��ج��ل�����س  ويل ع���ه���د دب�����ي رئ���ي�������س 

�مل�شتمر  و�ل��دع��م  بدبي  �لتنفيذي 
دبي  �شمو ويل عهد  ي��وف��ره  �ل���ذي 
ل����ارت����ق����اء مب�������ش���ت���وى �خل���دم���ات 
و�ل��ت��م��اري��ن  �ل��ت��غ��ذي��ة  �أن  وذك����ر   .
�ل��ري��ا���ش��ي��ة ه���ي �ل���رك���ائ���ز �مل��ه��م��ة 
ت��زد�د  حيث  �جل��ي��دة  �ل�شحة  نحو 
�إدخ��ال  يتم  عندما  �لتغذية  �أهمية 
..مو�شحا  �مل�شت�شفى  �إىل  �ملري�س 
�ن���ه ل�����ش��م��ان رف����اه �مل��ري�����س ف��اإن��ه 
غذ�ئي  ن��ظ��ام  �ت��ب��اع  عليه  يتوجب 
يتم و�شعه من قبل �ملخت�شني وهو 
ميكنها  �لتي  �ملهمة  �لعو�مل  �أح��د 
�أن توؤدي �إىل �نتعا�س حالة �ملري�س 
فرة  تقليل  وبالتايل  �أ�شرع  ب�شكل 
�إق���ام���ت���ه يف �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى. و�أ����ش���اف 
�مليدور �ن �شحة دبي تهدف د�ئما 
�إىل تثقيف �ملري�س وعائلته ب�شان 
�إىل  يحتاج  �لتي  �لغذ�ئية  �خلطة 
�ت��ب��اع��ه��ا ح��ت��ى ب��ع��د ف���رة خ��روج��ه 
ل  �ل��ن��ه��اي��ة  ..ويف  �مل�شت�شفى  م���ن 
تكون  �أن  �ل�شحية  للتغذية  ميكن 
�أن  �مل��دى ويجب  ذ�ت هدف ق�شري 
مت���ار����س م���دى �حل���ي���اة وه����ذه هي 

�ل��ر���ش��ال��ة �ل��ت��ي ن��ق��دم��ه��ا مل��ر���ش��ان��ا 
و�مل��ج��ت��م��ع . م���ن ج��ان��ب��ه��ا �أ����ش���ارت 
وف����اء ع��اي�����س �أخ�����ش��ائ��ي��ة �ل��ت��غ��ذي��ة 
�ل�شريرية  �لتغذية  �إد�رة  ومديرة 
يف هيئة �ل�شحة بدبي �إىل �أنه يتم 
لكافة  �لغذ�ئية  �لوجبات  ت�شميم 
�مل�شت�شفيات  �لد�خليني يف  �ملر�شى 
�ل�شحية  حالتهم  مع  يتو�فق  مبا 
..مو�شحة �ن �لإد�رة تقوم بت�شميم 
�لذين  لاأ�شخا�س  فردية  حميات 
مبا  خمتلف  �أم��ر����س  م��ن  يعانون 
يف ذلك مر�س �ل�شكري و�جللطات 
�لدماغية وم�شاكل �جلهاز �لتنف�شي 
وم�شاكل �لقلب و�ل�شرطان و�لكبد 
و�ل�شمنة وحالت �حلو�دث وغريها 
. و�أ�شافت �نه لوحظ �رتفاع كبري 
حالت فقد�ن �لوزن و�نخفا�س يف 
�ملر�شى  يتناولها  �لتي  �لأكل  كمية 
خال �لفرة �لتي ت�شبق دخولهم 
�إىل �مل�شت�شفى ..ومن ذلك �ملنطلق 
يتوجب �تخاذ خطو�ت نحو تقدمي 
رعاية خا�شة ب�شان طريقة ونوعية 
ت��غ��ذي��ة �ول���ئ���ك �مل��ر���ش��ى ل�����ش��م��ان 

ت��ق��ل��ي��ل ف���ق���د�ن �مل���زي���د م���ن �ل���وزن 
حيث  �ل�شحية  حالتهم  وحت�شني 
غالبا ما تظهر هذه �حلالت �شمن 
�ملر�شى �لذين يعانون من �أمر��س 
مزمنة . و�أكدت �ن �لتثقيف �لذي 
ي���ت���م ت���ق���دمي���ة ل��ل��م��ري�����س ي��ل��ع��ب 

�ملحافظة  ل�شمان  ج��وه��ري��ا  دور� 
ع��ل��ى �ل����ع����اد�ت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �جل��ي��دة 
وقام  �مل�شت�شفى.  من  خروجه  بعد 
���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س ع��ي�����ش��ى �مل��ي��دور 
ب���ت���ك���رمي ف����ري����ق �ل���ع���م���ل ب���������اإد�رة 
�لتغذية �ل�شريرية و�لذين �شاركو� 

يف حت��ق��ي��ق ه����ذ� �لجن������از �ل��ع��امل��ي 
..د�عيا  بذلت  �لتي  �جلهود  مثمنا 
ل��ب��ذل �مل��زي��د م��ن �جل��ه��د و�لعمل 
�أخ���رى  لإ���ش��اف��ة �جن����از�ت �شحية 
يف ر�شيد مدينة دبي ب�شكل خا�س 

ودولة �لإمار�ت ب�شكل عام.

بهدف متابعة �صري العمل يف املراكز 

اللجنة العليا ل�شيف بالدي توا�شل زياراتها يف اأم القيوين وراأ�س اخليمة 
املدفع: جت�صيدا لروؤية القيادة احلكيمة اللجنة العليا حتر�س على متابعة خمتلف الربامج ونوعيتها 

اجلمعية الأوربية للتغذية: م�شت�شفيات دبي حتقق م�شتويات متقدمة يف التغذية العالجية

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ :2012/2/15 �ملودعة حتت رقم :169319      
KANNY Multi Purpose Soap:با�ش��م

وعنو�نه: �لر��س ، ديرة ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، 
�س.ب:64397 ، هاتف: 042290775 ، فاك�س: 042290774  

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ثاث مد�ر�س مكاتب �ثاث منا�شد �لعمل م�شاند كتب كر��شي عالية لاطفال �ثاث مدر�شي .

�لو�ق�عة بالفئة:3
و�شف �لعامة : �لكلمة KANNY مكتوبة باحرف لتينية مميزة باللون �لبني يعلوها ر�شم ب�شكل مميز 
لقر�س �ل�شم�س باللون �لذهبي بد�خله �لكلمة KANNY و�لعبارة  Multi Purpose Soap باللون 

�لبني مع ر�شم مميز باللون �لزرق  
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
جيما للمياه �ملعدنية )�لمار�ت للمرطبات(

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

�ملودعة بالرقم : 54480
با�ش��م :جيما للمياه �ملعدنية )�لمار�ت للمرطبات(

وعنو�نه :
و�مل�شجلة حتت رقم : )44998(  بتاريخ: / /  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     الثالثاء  27  اأغ�سط�س 2013 العدد 10880

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1/1937

وميثله:   Z2163345 رق��م  �شفر  ج��و�ز  حامل  �جلن�شية  هندي  درول��ي��ا  ر�يف  �مل��ن��ذر/����ش��اي   
�ملحامية/ جو�شلني خري �هلل

�لطابق   6-6 �لذهبية  �لرمال  مبنى  �ملنخول-  دب��ي-  �ملتحدة-  �لعربية  �لم��ار�ت  �لعنو�ن: 
رق��م  �شفر  د�غ����ر- بلجيكي �جلن�شية ح��م��ل ج���و�ز  و���ش��ام  �ل�����ش��ي��د/  �ل��ي��ه:  �مل��ن��ذر  �خل��ام�����س 
EH295332 وعنو�نه: �ل�شقة رقم 1501 مبنى �شم�س 4- �لطابق 15 و�لكائنة مبنطقة 

مر�شى دبي.
ينبه �ملنذر، �ملنذر �ليه �ملذكور ��شمه، ب�شرورة �لتعاون �لكامل مع �ملنذر باجابة رغبة �ملنذر يف 
��شرد�د �ل�شقة رقم 1501 مبنى �شم�س 4- �لطابق 15 و�لكائنة مبنطقة مر�شى دبي، بامارة 
دبي يف خال 30 يوم وذلك �عتبار� من تاريخ ��شتام �ملنذر �ليه لهذ� �لنذ�ر �لعديل وذلك 
ب�شد�د  باللتز�م  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  يطالب  كما  للعقار،  �ل�شخ�شى  لا�شتعمال  �ملنذر  حلاجة 
ذلك  �ىل  بال�شافة  �لتام،  �لخ��اء  حلظة  تاريخ  حتى  بذمتكم  �ملر�شدة  �ليجارية  �لقيمة 
�ل�شقة  مفتاح  ت�شليم  مع  كانت  جهة  لأي��ة  �ل�شكنية  بال�شقة  �ملتعلقة  �لفو�تري  جميع  �شد�د 
�ل�شكنية و�ل�شقة �ل�شكنية بحالة جيدة وخالية من جميع �ل�شر�ر، ويف حالة عدم �لتز�م �ملنذر 
�ليه باخاء �ل�شقة �ل�شكنية يف خال �ملهلة �ملحددة كافة �لجرء�ت �لقانونية �ملتبعة يف هذ� 
�ل�شاأن مبا فيها �قامة �لدعاوي �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س لبدل �لعطل و�ل�شرر بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة، و�ية م�شاريف �خرى قد ترتب على �تخاذ ذلك.   
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1/1938

Z2163345 وميثله:   �ملنذر/��شاي ر�يف دروليا هندي �جلن�شية حامل جو�ز �شفر رقم 
�ملحامية/ جو�شلني خري �هلل

�لطابق   6-6 �لذهبية  �لرمال  مبنى  �ملنخول-  دب��ي-  �ملتحدة-  �لعربية  �لم��ار�ت  �لعنو�ن: 
�شفر  ج��و�ز  حتمل  �جلن�شية-  �مريكية  مينوف-  �لك�شندر�  �ل�شيدة/  �ليه:  �ملنذر  �خلام�س 
رقم  442952525 وعنو�نها: �ل�شقة رقم 1501 مبنى �شم�س 4- �لطابق 15 و�لكائنة مبنطقة 

مر�شى دبي .  
ينبه �ملنذر، �ملنذر �ليه �ملذكور ��شمه، ب�شرورة �لتعاون �لكامل مع �ملنذر باجابة رغبة �ملنذر يف 
��شرد�د �ل�شقة رقم 1501 مبنى �شم�س 4- �لطابق 15 و�لكائنة مبنطقة مر�شى دبي، بامارة 
دبي يف خال 30 يوم وذلك �عتبار� من تاريخ ��شتام �ملنذر �ليه لهذ� �لنذ�ر �لعديل وذلك 
ب�شد�د  باللتز�م  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  يطالب  كما  للعقار،  �ل�شخ�شى  لا�شتعمال  �ملنذر  حلاجة 
ذلك  �ىل  بال�شافة  �لتام،  �لخ��اء  حلظة  تاريخ  حتى  بذمتكم  �ملر�شدة  �ليجارية  �لقيمة 
�ل�شقة  مفتاح  ت�شليم  مع  كانت  جهة  لأي��ة  �ل�شكنية  بال�شقة  �ملتعلقة  �لفو�تري  جميع  �شد�د 
�ل�شكنية و�ل�شقة �ل�شكنية بحالة جيدة وخالية من جميع �ل�شر�ر، ويف حالة عدم �لتز�م �ملنذر 
�ليه باخاء �ل�شقة �ل�شكنية يف خال �ملهلة �ملحددة كافة �لجرء�ت �لقانونية �ملتبعة يف هذ� 
�ل�شاأن مبا فيها �قامة �لدعاوي �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س لبدل �لعطل و�ل�شرر بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة، و�ية م�شاريف �خرى قد ترتب على �تخاذ ذلك.   
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

مليحة  ن���ادي  يف  �لح��ت��ف��الت  بقاعة  �أم�����س  م�شاء  �ختتمت 
�لثقايف �لريا�شي فعاليات �مل�شابقة �لثقافية لأندية ومر�كز 
�شيف  و�لريا�شة  لل�شباب  �لعامة  للهيئة  �لوطني  �مل�شروع 
بادي بعدما حفلت مب�شاركة لفتة وتناف�س كبري من قبل 
�لفرق للم�شاركة يف مر�حلها �ملختلفة وجو�لتها �ملتعددة يف 

�شتى بحور �ملعرفة �لثقافية .
ومركز  �أن��دي��ة  �شبعة  وم�شاركة  بح�شور  �مل�شابقة  ومت��ي��زت 
�شبابي وهم مركز فتيات ر��س �خليمة ومركز فتيات فلج �ملعا 
ومركز �شباب �لغيل ومركز �ل�شارقة �ل�شاطئي ومركز �شباب 
عجمان ونادي �لذيد �لثقايف �لريا�شي ونادي مليحة �لثقايف 
و�ملر�كز عرب  �لندية  �إد�ر�ت  و��شحا حر�س  وبد�  �لريا�شي 
جلانها �لثقافية على �إعد�د مت�شابقيها باملعلومات وتهيئتهم 

�إىل  جو�لتها  خال  و�لزحف  �ل�شباق  مر�حل  يف  للم�شاركة 
�ل�شد�رة . ح�شر فعاليات �مل�شابقة م�شبح بالعجيد �لكتبي 
نادي  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  ع�شو 
مليحه �لثقايف �لريا�شي و ن�شرين علي بن دروي�س �مل�شرف 
من  �ل��دوخ��ي  ويا�شر  �لعاجل  و�شعيد  ب���ادي  ب�شيف  �ل��ع��ام 
�ملجل�س �ل�شارقة �لريا�شي بحكومة �ل�شارقة و�لدكتور حمود 
�لعنزي مدير نادي �لذيد وممثلي �لندية و�لفرق �مل�شاركة 

ولفيف كبري من �حل�شور .
ويف بد�ية �مل�شابقة �لثقافية �ألقى حممد �شلطان �خلا�شوين 
�لعام لنادي مليحه كلمة عرب فيها عن حر�س  �ل�شر  �أم��ني 
وم��ر�ك��ز  لن��دي��ة  �لثقافية  �مل�شابقة  بتنظيم  مليحه  ن���ادي 
�مل�شروع �لوطني �شيف بادي للهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب 

ب���ادي مثل  ل�شيف  �لكبري  �ل��ن��ج��اح  �أن  م��وؤك��د�  و�ل��ري��ا���ش��ة 
منظومة ر�قية من �لعمال و�لرب�مج �ل�شبابية و�لفعاليات 

�ملختلفة �لتي ماأت �شيف �ل�شباب باملتعة و�لفائدة .
�ملت�شابقة  �ل��ف��رق  ب��ني  �لثقافية  �مل�شابقة  �نطلقت  ب��ع��ده��ا 
نادي مليحه  للم�شابقة من  �ملنظمة  �للجنة  بحيث حر�شت 
تنوع  على  حممد  و�ل��ب��ادي  �لبتانوين  حممد  �شمت  و�ل��ت��ي 
�ل�شئلة و�شبت يف خمتلف بحور �لثقافة �بتد�ء من �لثقافة 
و�لريا�شية و�ل�شخ�شيات و�لدول و�لفنون وغريها وحر�شت 

�لأندية على �مل�شاركة وك�شب �أعلى �لنقاط .
�لثقايف  مليحه  ن���ادي  ��شتطاع  �مل�شابقة  ج���ولت  نهاية  ويف 
�ل��ري��ا���ش��ي �أن ي��ح�����ش��ل ع��ل��ى �أع���ل���ى �ل��ن��ق��اط وي���ت���وج بطا 
�لثاين  �ملركز  يف  �خليمة  ر����س  فتيات  مركز  تبع  للم�شابقة 

ونادي �لذيد �لثقايف �لريا�شي يف �ملركز �لثالث. 
�لكتبي  بالعجيد  وم�شبح  دروي�س  بن  علي  ن�شرين  وقامت 
بالعجيد  وق��دم  كما  �لثقافية  �مل�شابقة  يف  �لفائزين  بتتويج 
و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة  فيها  �شكر  كلمة 
�مل�شابقة وللم�شاركني على  على �ختيار نادي مليحه لينظم 
�لبطولة  ماحققته  على  و�لتاأكيد  �لبطولة  يف  ح�شورهم 
�ل�شارقة و�أندية  �إمارة  �أندية  �لثقافية يف  �إثر�ء �حلركة  من 

�لدولة �مل�شاركة.
�ل��ع��ام ب�شيف  �مل�����ش��رف  ب��ن دروي�����س  ن�شرين علي  و���ش��رح��ت 
ب���ادي ب���اأن �مل�����ش��اب��ق��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة ك��ان��ت م��ث��م��رة وح��ق��ق��ت كل 
جرعة  تلقو�  و�مل�����ش��ارك��ات  �مل�شاركني  �إن  ول�شيما  �أه��د�ف��ه��ا 
�لقر�ءة  و�أبجديات  �لعامة  و�ملعلومات  �ملعارف  من  متكاملة 

�لهادفة  �لرويحية  �لفقر�ت  بع�س  �إىل  �إ�شافة  و�لط���اع 
�لتي كان قد مت �إعد�دها من قبل نادي مليحه بعناية لتخدم 
�أهد�ف �مل�شروع �لوطني ل�شيف بادي مقدما �شكرها لد�رة 

�لنادي و�مل�شاركني .
على  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  من  �لعاجل  �شعيد  و�أث��ن��ى 
لإث��ر�ء �جلو�نب  مناف�شة متميزة  و�عتربها  �لبطولة  جناح 
و�أث��م��رت و�أظ��ه��رت نتائجها  �لثقافية بني �لأن��دي��ة و�مل��ر�ك��ز 
ملا  ثقافية  تظاهرة  متثل  �لبطولة  تلك  �إن  و�أ�شاف  �ملرجوة 
�ملعلومات  من  للعديد  خمتلفة  ثقافية  معلومات  من  تقدم 
�مل��و�ق��ع �لأث��ري��ة و�ل��ت��اري��خ��ي��ة وحت��ي يف  �ملختلفة مب��ا فيها 
قيم  لاأندية  و�ملنت�شبني  �لاعبني  م��ن  �مل�شاركني  نفو�س 

�ملا�شي مبعطياته �جلميلة.

نادي مليحة الريا�شي يتوج بطاًل للم�شابقة الثقافية لأندية ومراكز �شيف بالدي وفتيات راأ�س اخليمة و�شيفًا ونادي الذيد ثالثًا
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�شاعت منه �أمه بعد �أقل من عام على وفاة و�لده وفوجئ بها تختار كبري 
ويجئ  �لآن  �لأم  وتديره  �لأب  تركه  �ل��ذي  �ملحل  يعملون يف  �لذين  �لعمال 
�أن يناديه بابا  �إىل �لبيت ت�شنع له �لطعام وينام يف غرفتها وتريد  معهما 
�حلنان  عليه  ي�شفي  ه��و  ول  �أب��ي��ه  لي�س  �ل��رج��ل  �لآن  يرف�س  �لطفل  لكن 

�لأبوي �لذي يجعله يناديه بهذه �لكلمة. 
وبعد �أيام وقعت �لكارثة يف حياة �لطفل �لأم �أق�شته عن �لنوم معها و�أفردت له 
غرفة م�شتقلة �أعدتها له بعد �أن كان ينام معها يف �شرير و�حد ومل ي�شتطيع 
�أن يقول لها �أنه يخاف �لظام ومل يكن ي�شتغرق يف �لنوم كل حركة توقظه 
ويتخيل �لأ�شباح حتوم حوله فيغطي وجهه لكن �لأ�شباح �مللونة تدخل بني 
خفيه كان يبكي فاإذ� �شمعت �أمه بكاءه جاءت ل لكي حتت�شنه وتخفف من 

خوفه و�إنا كانت تاأتي غا�شبة لت�شنعه وت�شربه لينام.
وت�شور �لطفل �أنه ل ميكن �أن يكون �بن هذه �ل�شيدة من بطنها ولكنه قد 
ير�شل �شوته  �أو  فمه  يفتح  �أل  عليه  و�أ�شبح  لها.  تركوه  �آخرين  �بن  يكون 
ليا �أو نهار� لأن �لأم م�شغولة مع مع�شوق جديد كان هو�يتها �لرجال و�ملال 

متار�س نفوذها باملال ومتار�س ��شتبد�دها يف تغيري �لرجال .

الطفل يتعلم املقاومة
وي����ك����رب �ل����ط����ف����ل وت���رغ���م���ه 
يتعلم  �أن  علي  ظ��روف��ه 
�ل�شلبية  �مل���ق���اوم���ة 
ب��������������د�أ ي������رو�������س 
حب  على  نف�شه 
�مل�����در������ش�����ة ب��ع��د 
يكرهها  ك��ان  �أن 
وج������ع������ل������ه ح���ب���ه 
ل��ل��م��در���ش��ة ي��ت��ف��وق 
وحظي  �أقر�نه  على 
ب��اه��ت��م��ام �مل���در����ش���ات 
ي����خ����اف  ي�����ع�����د  ومل 
�ل��ن��وم  �أو  �ل���ظ���ام  م���ن 
يهتم  يعد  ومل  منفرد� 
ب����ال����رج����ال �ل���ذي���ن 
ت�����اأت�����ي ب��ه��م 
�أم����������ه 

وتغريهم عند �ملاأذون كما تغري ماب�شها و�شاهد هوؤلء �لرجل جميعا وهم 
بعد  و�ح��د�  على طردهم  ت�شر  وهي  �أمه  و��شر�شاء  ��شر�شاءه  يحاولون 

�لآخر.
�لبيت  ه��ذ�  ي��رك  �أن  يف  فكر  �ملتو�شطة  �ملرحلة  �إىل  �لطفل  و�شل  وحينما 
فر�ر� من نظر�ت �جلري�ن �ملليئة بالعطف �أحيانا وبالرثاء و�ل�شفقة �أحيانا 
�أخرى و�لرحم على �لأب �لذي مات لكنه خ�شي �إذ� هرب من �أم توفر له كل 

ما يطلبه �إىل من يذهب و�أين يقيم.؟
ق�شاها  طويلة  �شاعات  بعد  �ليوم  نهاية  يف  ع��اد  لكنه  فعا  �لهرب  وح��اول 
�شاخنة وح��رم من �خل��روج  �لأم علقة  وك��ان عقابه من  �لعامة  يف �حلد�ئق 
�أ�شبوعا كاما وحب�س يف �لبيت مع كتبه و�قتنع هو �أن ينفذ هذ� �لهروب بعد 
ح�شوله على �لثانوية �لعامة فيكون قد ح�شل علي �شهادة تتيح له �أن يعمل 

و�أن ي�شتقل بعيد� عن �أمه. 
فلما ح�شل على �لثانوية ومبجموع كبري عدل عن رغبته يف �لهرب �إىل ما 
�أمه بحقه �ل�شرعي يف �ملري�ث  بعد �لنتهاء من تعليمه �جلامعي فيطالب 

ويتزوج ويعتزلها. 
�ل�شباب يف  ودفقات  �لعمري  �لتغيري  ومع  �لثاين  عامه �جلامعي  ولكنه يف 
عروقه طفح �لكيل ونفذ �شربه على حماقات �أمه لكن �شخ�شيته ما ز�لت 
حد  �إىل  وترهبه  عليه  ت�شيطر  نظر�تها  ز�ل��ت  وم��ا  �شيطرتها  �أم���ام  ت��ذوب 

�لهلع

اللقاء بفتاة ظروفها مثل ظروفه
�لقادر  �ل�شخية  �لآم��ال  بكل  �ملرعة  بالعو�طف  �جليا�شة  �ملرحلة  تلك  ويف 
�أنها م�شتحيلة �لوقوع قاده قدره �إىل  على حتقيقها و�لأخ��رى �لتي يدرك 

�للقاء بزميله له ظروفها ت�شبه ظروفه.
�ل�شاب و�ل�شابة �ختار كاهما �لآخر .. كاهما كان منطويا على نف�شه يناأى 
بنف�س عن جتمعات �لطلبة �ملرحلة ل يتذكر �لآن ماذ� قال لها ول ماذ� قالت 

له. 
�لعاطفي  و�خل��و�ء  �لأم  وخ�شونة  �لأب  من  �ليتيم  بينهما  رب��ط  �ل��ذي  لكن 

�لذي يعي�س فيه كاهما. 
يف جنون �ل�شباب وحميته �أخذته �إىل و�لدتها يطلب يدها كانت متحم�شة 
من  ���ش��اخ��رة  و�شحكت  �متع�شت  �لأم  ول��ك��ن  حما�شا  منها  �أك����  ه��و  وك���ان 
�ل��زو�ج لكنه رد ب�شخريتها باأنه ميتلك حما تديرها  �لطالب �لذي يريد 

و�لدته يكفيه �أن يعي�س منه �إىل جانب �أنه �شيعمل بعد �لتخرج.
ولكن �أم �لفتاة و��شلت �شخريتها و�شاألته �إن كان قد ح�شل على �لأذن من 
ماما �أم ل فاأجابها على �لفور باأنه ينتظر مو�فقتها هي �أول ثم يجئ بو�لدته 
لكي يخطبها ر�شميا وركبت �لكلمات بع�شها وهي تخرج من فمه لأنه 
يعلم يقيا �أن��ه يكذب و�أن��ه لن يفلح �أب��د� مهما �أوت��ى من �شجاعة 
�أن  �إل  �إقناع و�لدته بهذه �خلطبة لكنه مل يكن بو�شعه  يف 

يقول ما قال.

النت�صار املعنوي
عمق  كلما  و�ل��دت��ه  على  ينت�شر  �أن���ه  �أح�����س 
عاقته بزوجه �مل�شتقبل فهي �لتي �شوف 
ولكنه  �لعذ�ب  بعيد� عن م�شدر  تاأخذه 
يف كل لقاء مع �لفتاة يقول لها �أنه �شوف 
يحدث �أمه لكن �لظروف مل ت�شنح بعد 
وحينما تاأزمت �لأمور بينه وبني �لفتاة 
ك��ذب عليها وزع��م �أن��ه ح��دث �أم��ه بفكرة 
�لزو�ج و�لإقامة مع و�لدتها ع�شاها تقبل 

�أن يتزوجها ويقيما معها يف �شقتها �لو��شعة .
وم�شي عام در��شي و�للقاء�ت تت�شل وتنقطع و�أمها وقفت �شد هذه �لزيجة 
لأن �لعري�س ما ز�ل يح�شل على م�شروفه من �أمه ولكن �حلب كان ي�شبق 
�لعو�طف ويغم�س عيونهما عن كل ما يحيط بهما من ظروف غري مو�تية 

.

الزواج جعل الأم حتاول طرد ابنتها
وذ�ت حلظة جمنونة وهما يهيمان يف �شو�رع �لقاهرة طالعتهما لفتة مكتب 
للماأذون  بطاقته  ق��دم  وكاهما  �ملكتب  و�قتحما  يدها  من  و�شدها  م��اأذون 

وخرجا من مكتبه وكاهما تخلت عنه �شجاعته �لتي دخل بها.
�ل�شليمة يف م�شرية  �أنها �خلطوة  يوؤكد  �أن  �إنه يحاول  �لتفكري  ��شتغرقا يف 
�أمه  �أن  و�إن كان ل يظن  �لو�قع  �لأم��ر  �أم��ام  �لأمهات  حياتهما �شوف ت�شع 

�شتقتنع مبا �أقدم عليه لأنه ل �أمل منها.
�لأكل  �أن طعم  لها مد�عبا  بزو�جهما وقال  �ملطاعم يحتفان  �أحد  ودخا 
بعد �لزو�ج غريه قبل �لزو�ج وقرر� �أن يذهبا �إيل بيت �أمها و�شحن كاهما 
ق�شوة  رغم  فر�شتها  كانت  �لقادم  �ملوقف  يتطلبها  �لتي  بال�شجاعة  �لآخ��ر 

�للحظة �أكرب منهما .
و��شتقا �شيارة �أجرة حملتهما �إىل بيت �أم �لعرو�س و�ندفعت �لفتاة يف بر�ءة 
تعانق �أمها وهي تعلنها باأنهما تزوجا ومعهما �لآن وثيقة �لزو�ج �لر�شمية 
�بنتها بعيد� عنها حتى  �أن دفعت  و�شقطت �لأم على مقعد كان خلفها بعد 
لكن  �ملعار�شة  يتوقعان  كانا  فقد  �لفتي  ووج��م  �لفتاة  ووجمت  تعانقها  ل 
لي�س بكل هذ� �لعنف فما كان تاأخذه عليه هو عدم �جلدية وها هو يلوح لها 

بوثيقة �لزو�ج.
وكان �لرد �أ�شعاف حجم �لفعل و�لتهب حلقه باملر�رة وك�شرت �أم �لفتاة عن 
�أنيابها وقامت تطرد �بنتها وهذ� �لعاطل �لذي جتره خلفها و�أيقن �ل�شاب 
�لذي جعلته �ل�شدمة يف �شبه غيبوبة وعربدت �لأ�شباح �لتي كان ير�ها يف 

�لظام و�شعر من هول �ملوقف �أنه قد عاد طفا.
كانت �ملر�أة تنهال على �بنتها �شربا وكانت �لعرو�س تد�فع عن نف�شها و�أمها 

ت�شرخ فيها �أن تغادر �لبيت فور�.
ووقعت �لفتاة تبكي تت�شرع �إىل �أمها ولكن �لأم هددتها باأنها �شتذبحها �إن 
�جتهت  ب��اأن  تهديدها  و�تبعت  �بنتها  لي�شت  هي  �لآن  فمن  �ملكان  تغادر  مل 
�لفتاة  للهجوم على  تتحفز  وه��ي  يدها  ب�شكني يف  تلوح  وع��ادت  �ملطبخ  �إىل 
د�فع عن عرو�شه  كاملنوم  نحو حماته  �شار  �لعري�س  �لفتى  بالفعل وحترك 
و�شقطت �ملر�أة من ��شطد�مه بها ولكمها فهوت على �لأر�س وهو بجانبها 
و�نتزع منها �ل�شكني ور�ح يغر�شها يف رقبتها وقلبها وهو ل يدري ما ذ� يفعل 
كل ما يتذكره �أنه ي�شمع �شرخاتها و�شرخات فتاته و�لباب يتحطم و�لنا�س 

يهجمون عليه.

اأمام املحقق
و�شاح فيه وكيل �لنيابة ما زلت م�شر� على �ل�شمت؟

ومل يجب مل يكن �شها �أن يجيب ولكنه دفع يده �إىل جيبه و�أخرج وثيقة 
�شلموها حلماتي فقد كنت  وه��و يقول  �لنيابة  �إىل وكيل  بها  ودف��ع  زو�ج��ه 

تريد �أن تر�ها. 
بال�شكني و�شهق  �شبه غا�شب لكنك قتلتها مزقتها  و�شاح فيه �ملحقق وهو 
�قتل  �أب��د� مل  بيده يف ه�شترييا وه��و يقول  �لأر���س  �ملتهم وتهاوى ي�شرب 

حماتي و�إنا قتلت �أمي!!
ومت �إيد�عه بامل�شحة �لنف�شيه للك�شف عن قو�ه �لعقلية وعما �إذ� كان م�شئول 
عن جرميته �أم ل ومل يعرف �إىل �لآن باأنه قتل حماته و�إنا قتل �شبيهتها 

�لتي هي �أمه.  

اليتيم عالق بني اأمه وحماته

حدث يف اأملانيا 

القاتل جمنون.. وال�شحية 
طفلة يف ال�شابعة

مل ت��ع��د ج���ر�ئ���م �ل��ق��ت��ل م���ن �ل����ن����و�در يف �أمل��ان��ي��ا 
وبخا�شة قتل �لأطفال كانت �لطفلة )�أنا ماريا( 
كع�شفور �لكناري �لطليق تع�شق �ملرح و�لتحليق 

يف �لغابة �ملجاورة ملنزلهم.
ويف �إحدى جولتها يرب�س بها �شياد جمنون ملح 
يف عينيها �لأمان فتذكر طفولته �لبائ�شة ��شتقبل 
�شحكتها �لربيئة فتذكر �أيام �شفائه و�أخري� قرر 
�أن يزهق �لأمان ويغتال �ل�شحكة ويدو�س بر�ءة 
�لعينني على ع�شفور �لكناري �لذي مل ي�شتطيع 
�لفكاك منه ورغم �أن �لأب و�لأم يف هذه �جلرمية 

�لب�شعة يعرفان من هو مغت�شب وقاتل طفلتهما 
يطالبا  ومل  معه  تعطافا  �أنهما  �إل  م��اري��ا(  )�أن��ا 
مب��ح��اك��م��ت��ه ول��ك��ن��ه��م��ا ط��ال��ب��ا مب��ح��اك��م��ة م��دي��ر 

م�شت�شفى �لأمر��س �لنف�شية بقريتهم ملاذ�؟ 
�ملغت�شب �لقاتل مري�س نف�شي!

�أحد  هو  �شنة   25 �آ�شي  دي��رك  �لقاتل  �ملغت�شب 
�ملر�شى �خلطرين مب�شت�شفى �لأمر��س �لنف�شية  
وبهذ�  ب��ورن  �أي��ك��ل  قرية  و�شط  ف�شتفال  مبركز 
�مل�شت�شفى يقيم �أك� من 300 رجل و�م��ر�أة يف 
�مل�شت�شفيات  من  �لنوع  لهذ�  �شحي  مرفق  �أك��رب 

�لقتل  ج��ر�ئ��م  م��رت��ك��ب��ي  م��ن  معظمهم  ب��اأمل��ان��ي��ا 
عقلية  �أمر��س  يعانون من  و�لذين  و�لغت�شاب 

خطرية. 
�إنه مثا ي�شم %10 من �ملر�شى عليهم �أحكام 
�ملركز  �أملانيا لهذ�  �أنحاء  ق�شائية ج��اوؤو� من كل 
�آيكل بورن وكلهم مت �حلكم عليهم بعدم  بقرية 
م�شوؤوليتهم �أو على �لأقل بعدم �إدر�كهم للجر�ئم 
�ل���ت���ي �ق���رف���وه���ا ول���ه���ذ� ك����ان م���ن �ل�������ش���روري 
متابعتهم متابعة كاملة م�شتمرة يف هذه �ل�شحة 

�لنف�شية .

���ش��ه��دت م��دي��ن��ة ���ش��رب� �خل��ي��م��ة مب�����ش��ر ج��رمي��ة �شطو 
ع�شابي  ت�شكيل  م��ن  و�شائقه  �أع��م��ال  رج��ل  على  م�شلح 
وعندما  �شيارته،  ل�شرقة  حماولة  يف  �أ�شخا�س   3 من 
ف�شلو� �أطلقو� �لر�شا�س عليهما؛ فلقي �لأول م�شرعه 
�إىل م�شت�شفى  و�مل�شاب  نقل �جلثة  �لثاين. مت  و�أ�شيب 
نا�شر �لعام، �أخطرت �لنيابة فتوىل حممود فتحي وكيل 

�لنيابة باإ�شر�ف رفعت في�شل مدير �لنيابة �لتحقيق.
تلقى �لعميد رئي�س فرع �لبحث �جلنائي ب�شرب� �خليمة 
�شنة رجل   31 بو�شول ع.ت.���س  �مل�شت�شفى  �إ���ش��ارة من 

�أعمال، و�إ�شابة ع. �س مت �إخطار �للو�ء مدير �لأمن.
�أكدت حتريات �للو�ء - مدير �ملباحث - و�لعميد رئي�س 
�أثناء خروج �ملجني عليهما من عملهما  �أنه يف  �ملباحث 
�أم��ام��ه��م��ا،  �ل��ط��ري��ق  يقطعون  ملثمني  ب��ث��اث��ة  ف��وج��ئ 
�لنارية يف حمالة لا�شتياء على  �لأ�شلحة  وي�شهرون 
�لهرب منهم فاأطلقو� عليهما  �أنهما حاول  �إل  �ل�شيارة 
�لر�شا�س فلقي �لأول م�شرعه و�أ�شيب �لثاين، وفرو� 
�لنيابة  وت��ول��ت  �ملتهمني  على  �لقب�س  و�أل��ق��ي  ه��ارب��ني 

�لتحقيق.

مقتل رجل اأعمال واإ�شابة �شائقه يف �شطو م�شلح

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز
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�إر�شال  ب�شدد  �لربيطانية  �حلكومة  �أن  �إندبندنت  �شحيفة  ن�شرت 
�أنحاء �لباد ملجابهة معاد�ة  �إىل �ملد�ر�س �ملحلية يف  جنود م�شلمني 
�أع��ق��اب مقتل �جل��ن��دي يل ريغبي يف  �لإ���ش��ام )�إ���ش��ام��وف��وب��ي��ا( يف 
وول��وي��ت�����س ج��ن��وب ���ش��رق ل��ن��دن ق��ب��ل ف���رة وج���ي���زة. و�شيطلب من 
زمائهم  بجانب  �ملدر�شية  �ملجال�س  خماطبة  و�ملجند�ت  �ملجندين 
�مل�شيحيني يف �أجز�ء من �لباد �لتي �شهدت زيادة ملحوظة يف جر�ئم 
م�شلمني  ج��ن��ود�  �ل��وف��ود  ت�شم  �أن  �مل��رج��ح  وم��ن  �لدينية.  �لكر�هية 
�شابقني وحاليني خدمو� يف �أفغان�شتان و�لعر�ق بالإ�شافة �إىل بع�س 
�شتناق�س  �أن �خلطط  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت  منهم.  �أ�شيبو�  �لذين 
�لأ���ش��ب��وع �مل��ق��ب��ل يف �لج��ت��م��اع �ل��ث��اين ل��ل��وح��دة �حل��ك��وم��ي��ة �ملناطة 
�ملناوئة  و�لإ���ش��اء�ت  �لهجمات  تقارير  �إن  حيث  �لتطرف،  مبعاجلة 
�ملذكور.  �جلندي  وف��اة  �أع��ق��اب  يف  �أ�شعاف  ثمانية  ز�دت  للم�شلمني 
يخدمون  م�شلما  بريطانيا  جنديا   650 نحو  �أن  بالذكر  و�جلدير 
�خلطوط  يف  م��ه��ام  يف  ك��ث��ريون  ومنهم  �مل�شلحة،  �ل��ق��و�ت  يف  حاليا 
�لأمامية. ونقلت �ل�شحيفة عن م�شدر رفيع يف �حلكومة �أن �لفكرة 
ومن  �ملتطرفة،  �ليمينية  �ملنظمات  م��ن  خ��ر�ف��ات  تبديد  بها  ق�شد 
يتعار�س  م�شلما  �ل�شخ�س  ك��ون  ب��اأن  �ملتطرفني  �مل�شلمني  �ل��وع��اظ 

بطريقة �أو باأخرى مع كونه مو�طنا بريطانيا وطنيا.
 

�خُتتمت �م�س يف �ل�شني حماكمة �ل�شيا�شي �ملعزول بو �شياي �ملتهم 
بق�شايا ر�شوة و�ختا�س و�شوء ��شتغال لل�شلطة وذلك بعد خم�شة 
�أيام من �جلل�شات ��شتمعت خالها �ملحكمة لتهامات �لدعاء �لعام 
ومر�فعات هيئة �لدفاع. وقالت وكالة �شينخو� �لر�شمية لاأنباء �إن 
حمكمة �ل�شعب �لو�شطى يف مدينة جينان �ل�شرقية �شتنطق باحلكم 
�ل�شني يف جل�شة  �ل��ع��ام يف  �لدع���اء  . وطلب  يف موعد يحدد لح��ق��اً 
�ليوم �خلتامي �إنز�ل عقوبة م�شددة على �ل�شيا�شي �لبارز �ملعزول بو 
�شياي لأنه مل ُيبِد ندماً على ما �رتكبه من ف�شاد و�شوء ��شتغال 
مزعوم لل�شلطة وقال �لدعاء �لعام �إن �إجر�ء�ت �ملحاكمة قدمت ما 
�عتربه دليًا كافياً لتورط بو يف �لإثم. وبزغ جنم بو يف دو�ئر �لقيادة 
�ل�شينية قبل �أن يهوي �لعام �ملن�شرم عقب �إد�نة زوجته غو كياي 
بعد  ه��اي��وود  نيل  �ل��ربي��ط��اين  �لأع��م��ال  رج��ل  �لعائلة  �شديق  بقتل 
ت�شميمه. وذكرت �ملحكمة �لو�قعة يف مدينة جينان �شرقي �لباد على 
�أن بو �شياي ح�شر �شخ�شياً  موقعها �لر�شمي للمدونات �ل�شغرية 
للحزب  كان زعيماً  �لذي  بو  دفاع  و�ت�شم  �لأخ��رية لدفاعه.  �ملر�فعة 
�ل�شيوعي مبدينة ت�شونغ ت�شينغ يف جنوبي غربي �ل�شني بالع�شبية 
منذ بدء �ملحاكمة �خلمي�س �ملا�شي حيث ��شتهجن �ل�شهادة �لتي �أدلت 
بها زوجته و��شفاً ما قالته يف حقه باأنه هذيان �مر�أة جمنونة و�شبَّه 

�شاهد�ً �آخر لادعاء بالكلب �مل�شعور .

�فادت �شحيفة كومر�شانت �لرو�شية �م�س �ن �دو�رد �شنودن �حلا�شل 
رو�شيا  قن�شلية  يف  �ي��ام  ع��دة  ق�شى  رو�شيا،  يف  �مل��وق��ت  �للجوء  على 
�أمل �لنتقال �ىل �حدى  بهونغ كونغ قبل �لتوجه �ىل مو�شكو على 
��شتناد�  �ل�شحيفة  و�ك���دت  بكوبا.  م���رور�  �لاتينية  �م��ريك��ا  ب��ل��د�ن 
�ل�شابق  �لمريكية  �ل�شتخبار�ت  م�شت�شار  �ن  مطلعة  م�شادر  �ىل 
�لكوبية  �ل�شلطات  هافانا لن  �ىل  �ملتوجهة  �لطائرة  �ىل  ي�شعد  مل 
�ذ� كانت  بالهبوط  �يروفلوت  �نها لن ت�شمح لطائرة  �بلغت مو�شكو 
تقل �شنودن وذلك نزول عند �شغط �لوليات �ملتحدة. و�و�شح �حد 
نف�شها  تعر�س  �نها  �خ��رى  وبلد�نا  كوبا  �بلغت  و��شنطن  �ن  �مل�شادر 
�شنودن  �ن  �مل�شدر  و�و�شح  �شنودن.  �شاعدت  �ذ�  وخيمة  عو�قب  �ىل 
بقي يومني يف �لقن�شلية �لرو�شية بهونغ كونغ و�فاد م�شدر �خر �ن 
 21 �ملتعاون �ل�شابق مع وكالة �لأمن �لقومي �لمريكية �ملولود يف 
حزير�ن يونيو 1983، �حتفل بعيد مياده �لثاثني يف �لقن�شلية 
�لرو�شية. وقد و�شل �شنودن �لذي ك�شف مدى �ملر�قبة �للكرونية 
مو�شكو  مطار  �ىل  يونيو  ح��زي��ر�ن   23 يف  �ل��ع��امل،  على  �لمريكية 
مغادرة  بعد  توجه  حيث  �ىل  كونغ  هونغ  من  قادما  ت�شريمييتييفو 
باده لكنه مل ي�شعد على منت طائرة �يروفلوت �ملتوجهة �ىل كوبا 

و�لتي مل يكن م�شجا على لئحة ركابها.
وبعد و�شول �شنودن �ىل مو�شكو بقليل قال �لرئي�س فادميري بوتني 

�ن رو�شيا ل عاقة لها بقدومه غري �ملتوقع متاما .
وح�شل �شنودن مطلع �ب-�غ�شط�س على جلوء موقت يف رو�شيا بعد 

�ن ق�شى �ك� من �شهر يف منطقة �لر�نزيت باملطار.

عوا�صم

لندن

مو�سكو

بكني

ع�شرات الآلف يحتجون 
يف مانيال على الف�شاد

•• مانيال-رويرتز:

�لف�ش������اد  على  �حتجاجا  �لفلبين�ني  م��ن  �للف  ع�ش�������ر�ت  تظاه�����ر 
�لر�ش������مي يف و�ش�ط �لعا�شم�����ة ماني�����ا وم�دن �خرى للمطالب������ة بالغاء 

�شندوق ي�شاء ��شتغاله ل�شالح م�شروعات �شخ�شية لع�شاء �لربملان.
وجتاهل �ملحتجون هطول �ملطر ب�شكل متقطع وجتمعو� يف �كرب متنزه 

مبانيا لبد�ء �شخطهم على �شوء ��شتغال بع�س �ل�شناديق �خلا�شة.
وغالبا ماحتول هذه �لمو�ل �ىل م�شروعات للتاأثري على �لناخبني على 

�لرغم من �نه ثبت يف نهاية �لمر عدم وجود كثري منها.
�لد�ئمة  �لقت�شادية  �لتنمية  تعرقل  مزمنة  م�شكلة  �لف�شاد  وم���از�ل 
متنزه  يف  جتمعو�  حمتج  �ل��ف   60 نحو  �ن  �ل�شرطة  وقالت  �لفلبني  يف 
مدنية  ج��م��اع��ات  ودع���ت  �خل��ا���ش��ة  �ل�����ش��ن��ادي��ق  ب��ان��ه��اء  مطالبني  لونيتا 
�لنو�ب  بع�س  �ن  حكومي  حما�شبة  جهاز  �ظهر  �ن  بعد  �لحتجاج  لهذ� 
226 مليون دولر مل�شروعات غري موجودة  بيزو  حولو� ع�شرة مليارت 
وجلماعات يف ظل �لرئي�شة �ل�شابقة جلوريا ماكاباجال �رويو �ملتهمة �لن 

بال�شرقة و�لتحايل �لنتخابي .

اعتقال وزير م�صري �صابق و�صكرتري نائب مر�صد الإخوان 

ال�شعودية جتدد دعوتها احلفاظ على اأمن م�شر 
•• الريا�ص-القاهرة-يو بي اأي:

�أوق��ف��ت �ل�����ش��ل��ط��ات �مل�����ش��ري��ة وزي��ر 
مع  يا�شني  �أ�شامة  �ل�شابق  �ل�شباب 
ق��ي��ادي �آخ���ر م��ن جماعة �لإخ���و�ن 
�أح��د  �إىل  �مل��ج��رم��ني، و�ق��ت��ادت��ه��م��ا 
يف  معهما  للتحقيق  �لأمنية  �ملقار 
على  و�ل��ت��ح��ري�����س  بقتل  �ت��ه��ام��ات 

قتل متظاهرين.
�أم��ن��ي��ة وحقوقية  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
من  �أمنية  جمموعة  �أن  متطابقة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة  ل������وز�رة  ت��اب��ع��ة  �إد�ر�ت 
�ل���ق���ي���ادي���ني يف ج��م��اع��ة  �ق�����ت�����ادت 
�لإخ���������و�ن �أ����ش���ام���ة ي���ا����ش���ني وزي����ر 
�ل�����ش��ب��اب �ل�����ش��اب��ق وحم��م��د حافظ 
�ملر�شد  لنائب  �خل��ا���س  �ل�شكرتري 
�ل�����ش��اط��ر،  خ���ريت  للجماعة  �ل��ع��ام 
ح��ي��ث ي���ج���ري ����ش��ت��ج��و�ب م��ب��دئ��ي 
باأحد �ملقار �لأمنية قبل نقلهما �إىل 

�أحد �ل�شجون �شديدة �حلر��شة.
وك����ان����ت ق������وة م����ن ج����ه����از �لأم������ن 
�ل��وط��ن��ي وم��دي��ري��ة �أم���ن �ل��ق��اه��رة 
�أخرى د�همت فيا  �أمنية  و�أجهزة 
حيث  �جل��دي��دة  �لقاهرة  ب�شاحية 
�ألقت �لقب�س على يا�شني وحافظ 
�أو�م�������ر �شبط  ب��ح��ق��ه��م��ا  �ل�������ش���ادر 
�إىل  م��ع��ه��م��ا،  للتحقيق  و�إح�������ش���ار 
�أع�شاء  من  �آخرين  ع�شر�ت  جانب 
وقياد�ت جماعة �لإخو�ن �مل�شلمني، 

يحاول �مل�شا�س ب�شوؤونها �لد�خلية ، 
موؤكد�ً �أن �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
ي��ق��ف  �أن  م�����ن  �أك��������  ت���ط���ل���ب  مل 
�لعربية  و�لأمتان  �مل�شري  �ل�شعب 
و�لإ����ش���ام���ي���ة وق���ف���ة رج����ل و�ح���د 
للحفاظ  و�حلكمة  �لعقل  وحتكيم 
ومن   . م�شر  و��شتقر�ر  �أم��ن  على 
�ل���وزر�ء  جمل�س  ج��دد  ثانية،  جهة 
�ململكة  منا�شدة  بيانه  �ل�شعودي يف 
للمجتمع �لدويل ممثًا يف جمل�س 
�لأم����ن �لإ���ش��ط��اع مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه 
�ل�شعب  ي�شهده  ما  �لإن�شانية جتاه 
�ل���������ش����وري م����ن م����اآ�����ش����ي وجم������ازر 
مروعة يرتكبها �لنظام �شد �شعبه 
ومبختلف �أنو�ع �لأ�شلحة مبا فيها 

�ل�شاح �لكيماوي �ملحرم دولياً .
وح���ذر م��ن �أن ����ش��ت��م��ر�ر �ل��ت��خ��اذل 
وع����دم �ت���خ���اذ ق����ر�ر و�����ش���ح ور�دع 
�لب�شعة  �مل��ج��ازر  ل��ه��ذه  ح���د�ً  ي�شع 
�ملاآ�شي  �ملزيد من هذه  �إىل  �شيوؤدي 
�شد �أبناء �ل�شعب �ل�شوري من قبل 
�ل��وزر�ء  �أد�ن جمل�س  . كما  �لنظام 
�لإرهابيني  �لتفجريين  �ل�شعودي 
و�أدي��ا  م�شجدين  ��شتهدفا  �للذين 
�لقتلى  من  كبري  عدد  �شقوط  �إىل 
و�جل����رح����ى يف م���دي���ن���ة ط��ر�ب��ل�����س 
�للبنانية، معرباً عن تعازي �ململكة 
لذوي �ل�شحايا ومتنياتها بال�شفاء 

�لعاجل للم�شابني.

�لأح����د�ث يف  ب��ن عبد�لعزيز ح��ول 
م�شدد�ً   ، �لعربية  م�شر  جمهورية 
من  �ل��ر���ش��ال��ة  �شملته  م��ا  �أن  ع��ل��ى 
مع  د�ئماً  �لوقوف  تنبع  م�شامني 
�حلق . و��شاف �لبيان �ن �لر�شالة 
جاءت �ي�شا ل� حر�س �مللك �ل�شديد 
مع �لأ�شقاء يف م�شر �شد �لإرهاب 
من  ك��ل  وجت��اه  و�لفتنة  و�ل�شال 

ب���ب���اغ���ات ت��ت��ه��م��ه��م ب��ال��ت��ح��ري�����س 
مناه�شني  متظاهرين  قتل  على 
للجماعة وللرئي�س �ملعزول حممد 
م��ر���ش��ي. يف غ�����ش��ون ذل���ك، ج��ددت 
�م�س  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة 
�لث���ن���ني، ت��اأك��ي��ده��ا ع��ل��ى �أن���ه���ا مل 
�جلميع  يقف  �أن  م��ن  �أك���  تطلب 
وقفة رجل و�حد للحفاظ على �أمن 

م�شر. وقال وزير �لثقافة و�لإعام 
�لدكتور عبد�لعزيز خوجة، يف بيان 
ملجل�س  �لأ�شبوعية  �جلل�شة  عقب 
�ل�������وزر�ء �ل�����ش��ع��ودي �ل���ت���ي ع��ق��دت 
لرئي�س  �ل���ث���اين  �ل��ن��ائ��ب  ب��رئ��ا���ش��ة 
�ل���وزر�ء �لأم��ري مقرن بن  جمل�س 
�إن �ملجل�س قدر عالياً  عبد �لعزيز، 
�لر�شالة �لتي وجهها �مللك عبد�هلل 

فتح ترف�س امل�صاركة باإدارة غزة 

اإلغاء جل�شة مفاو�شات بني الفل�شطينيني والإ�شرائيليني 

وذكرت �لوكالة �ن لودريان �جتمع مع �للو�ء �لركن حمد بن علي �لعطية 
وزي���ر �ل��دول��ة ل�����ش��وؤون �ل��دف��اع فيما ج���رى خ���ال �لج��ت��م��اع �حل��دي��ث يف 
�ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرك ل�شيما يف �ل�شوؤون �لع�شكرية. ومل تذكر 

�لوكالة �ي تفا�شيل ��شافية.
تتناول  قطر  يف  ل��ودري��ان  لقاء�ت  �ن  �علنت  �لفرن�شية  �لدفاع  وز�رة  وك��ان 

خ�شو�شا �لتبادل �لثنائي يف جمال �لدفاع.
وتعترب قطر من �برز �مل�شتوردين من فرن�شا يف جمال �لت�شلح.

ومن �ملفر�س �ن يحتل �للتز�م �ل�شر�تيجي لفرن�شا يف �ل�شرق �لو�شط 
و�خلليج موقعا مركزيا يف لقاء�ت لو دريان.

ع�شكريني  ت��دري��ب  ع��ل��ى  خ�شو�شا  �ل��ق��ط��ري  �لفرن�شي  �ل��ت��ع��اون  وي��رت��ك��ز 
قطريني و�جر�ء تدريبات ع�شكرية م�شركة.

وهذه �لزيارة �لثالثة لوزير �لدفاع �لفرن�شي �ىل قطر منذ ت�شلمه مهامه 
�لوز�رية يف �يار مايو 2012. ويف مطلع �ب �غ�شط�س، ��شار �ىل �ن قطر، 
�شاأنها يف ذلك �شاأن �لهند ودول �خرى، مهتمة ب�شر�ء طائر�ت قتالية من 

نوع ر�فال من �شركة د��شو �لفرن�شية لل�شناعات �لدفاعية.
ونهاية حزير�ن يونيو، تطرق �لرئي�س �لفرن�شي فرن�شو� هولند �شخ�شيا 
�ىل ملف ط��ائ��ر�ت ر�ف���ال م��ع �ل��ق��ادة �لقطريني، وذل���ك خ��ال زي���ارة �ىل 

�لدوحة. 

•• الدوحة-ا.ف.ب:

�جرى وزير �لدفاع �لفرن�شي جان �يف لودريان �م�س حمادثات يف �لدوحة 
�لقطرية  �لنباء  وكالة  �ف��ادت  بح�شبما  �ل��دف��اع،  �شوؤون  خ�شو�شا  تناولت 

�لر�شمية.

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�ل���غ���ي���ت ج��ل�����ش��ة م���ف���او����ش���ات ب��ني 
�جلانبني �ل�شر�ئيلي و�لفل�شطيني 
كان من �ملقرر عقدها �م�س يف �ريحا 
فل�شطينيني  ثاثة  ��شت�شهاد  بعد 
يف  �ل�شر�ئيلي  �جلي�س  بر�شا�س 
�علن  ما  بح�شب  �لغربية،  �ل�شفة 
�مل�شوؤول  وق��ال  فل�شطيني  م�شوؤول 
�لذي طلب عدم �لك�شف عن ��شمه 
ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب���ر����س مت �ل��غ��اء 
عقده  مقرر�  ك��ان  �ل��ذي  �لجتماع 
ظهر�  �ل��و�ح��دة  �ل�شاعة  �ري��ح��ا  يف 
ب�����ش��ب��ب �جل����رمي����ة �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
ومو��شلة  قلنديا  يف  �رتكبت  �لتي 

�لعطاء�ت �ل�شتيطانية .
ومل يحدد �مل�شوؤول موعد� جديد� 
بلدية  و�ع��ل��ن��ت  �ل��ق��ادم��ة  للجل�شة 
مو�فقة  عن  �ل�شر�ئيلية  �لقد�س 
جل��ن��ة �مل��ال��ي��ة ع��ل��ى م��ي��ز�ن��ي��ة تبلغ 
17،3 مليون دولر لعمال �لبنية 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة يف م���وق���ع م�����ش��ت��وط��ن��ة 
ر�مات �شلومو يف �لقد�س �ل�شرقية 

�ملحتلة.
و��شيب  فل�شطينيني  ثاثة  وقتل 
ع�����ش��رون �خ����رون ب��ج��روح �لث��ن��ني 
ب���ن���ري�ن �جل��ي�����س �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي يف 
خم���ي���م ق���ل���ن���دي���ا ق������رب �ل���ق���د����س، 
�منية  م�����ش��ادر  �ف����ادت  م��ا  بح�شب 

وطبية فل�شطينية.
وق���ال���ت �مل�����ش��ادر ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س 
�ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل���ي�������س  �ن  ب���ر����س 
�ق���ت���ح���م خم���ي���م ق���ل���ن���دي���ا و�ط���ل���ق 

�إد�رة  يف  للم�شاركة  �لفل�شطينية 
ح��ك��م غ����زة، م���وؤك���دة �أن���ه���ا ل ت���ز�ل 
ت��در���س �ت��خ��اذ ق����ر�ر�ت م��وؤمل��ة �شد 
�لإ�شامية  �مل��ق��اوم��ة  ح��رك��ة  حكم 

حما�س .
و�عترب مفو�س �لعاقات �لوطنية 
يف حركة فتح عز�م �لأحمد خال 
�هلل  ر�م  يف  �ل�شحفيني  م��ع  ل��ق��اء 
ت�����ش��ري��ح��ات ه��ن��ي��ة ب��اأن��ه��ا �ل��ت��ف��اف 
ع��ل��ى �لت��ف��اق��ي��ات و�إ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لوطنية، ر�ف�شاً �حلديث  �لوحدة 
عن كونفدر�لية كمخرج لانق�شام 

وتكري�س للحالة.

�ل�شتيطانية  �لعطاء�ت  ومو��شلة 
����ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة هدفها  ر���ش��ائ��ل  ك��ل��ه��ا 
تدمري عملية �ل�شام د�عيا �لد�رة 
�ت���خ���اذ خ��ط��و�ت  �لم���ريك���ي���ة �ىل 
ج���دي���ة ���ش��ري��ع��ة ك���ي ل ي��ن��ه��ار كل 
���ش��يء . و�����ش���اف م���ا ج���رى �ل��ي��وم 
يف خم��ي��م ق��ل��ن��دي��ا م���ن ق��ت��ل ي��دل 
مت���ام���ا ع���ل���ى �ل���ن���و�ي���ا �حل��ق��ي��ق��ي��ة 
للحكومة �ل�شر�ئيلية ومن ناحية 
�لتحرير  ح��رك��ة  رف�����ش��ت  �أخ�����رى، 
دع��وة  ف��ت��ح  �لفل�شطيني  �ل��وط��ن��ي 
رئ��ي�����س �حل���ك���وم���ة �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�لف�شائل  هنية  �إ�شماعيل  �ملقالة، 

�ل��ر���ش��ا���س �حل���ي ع��ل��ى �مل��و�ط��ن��ني 
�ثناء توجههم �ىل �ملدر��س و�لعمل 
روبني  �مل��و�ط��ن  �ىل مقتل  �دى  ما 
جمال  ويون�س  عاما(   30( فار�س 
جحجوح )22 �شنة( و��شابة �ك� 

من ع�شرين �خرين .
�شابا ثالثا  �ن  �مل�شادر �ىل  و��شارت 
هو جهاد ��شان )20 عاما( تويف 
�هلل  ر�م  م��دي��ن��ة  يف  م�شت�شفى  يف 

متاأثر� با�شابته يف �لر��س.
ردينة  �بو  نبيل  �كد  ناحيته،  ومن 
�لرئا�شة  با�شم  �لر�شمي  �ل��ن��اط��ق 
�ل��ي��وم��ي  �ل��ق��ت��ل  �ن  �لفل�شطينية 

�ملا�شي  �لأرب���ع���اء  دع���ا  هنية  وك���ان 
�مل�������ش���ارك���ة يف  رق���ع���ة  ت��و���ش��ي��ع  �إىل 
حتقيق  حني  �إىل  غ��زة  قطاع  �إد�رة 
وحدة  حكومة  وت�شكيل  �مل�شاحلة 
وط��ن��ي��ة، ق��ائ��ًا �إن��ه��ا دع����وة نابعة 
�أيدينا لكل  من وعي و�إدر�ك، ند 

�إخو�ننا.
�شماه  م��ا  �إط����اق  �إىل  هنية  ودع���ا 
ق�����ط�����ار �لن�����ت�����خ�����اب�����ات �ل���ب���ل���دي���ة 
�أد�ء  يف  ب���ال���ت���ز�م���ن  و�ل���ط���اب���ي���ة، 
وقال  و�ل�شفة.  غ��زة  بني  متكامل 
يف  �مل�شاركة  لتو�شيع  �أذرع��ن��ا  نفتح 
لي�س  �مل�شوؤوليات،  وحتمل  �لإد�رة 
�أمر  �أي  من  �لتح�شب  قاعدة  على 
ق��ادم، بل بنظرة �لأم��ل للم�شتقبل 
و���ش��دد �لأح���م���د، ع��ل��ى �أن �ل��ق��ي��ادة 
فكرة  بعد  تعتمد  مل  �لفل�شطينية 
حم������ددة ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ح��م��ا���س، 
وت����در�����س خ����ي����ار�ت م���وؤمل���ة لإن���ه���اء 

�لنق�شام.
بال�شتجابة  و���ش��ف��ه��ا  م��ا  و�ن��ت��ق��د 
�مل��ت�����ش��رع��ة م���ن ب��ع�����س �ل��ف�����ش��ائ��ل، 
معترب� حديث بع�س �لف�شائل عن 
حكومة يف ر�م �هلل و�أخ��رى يف غزة 
مطالبا  �لنق�شام،  لثقافة  تكري�شا 
موقفها  بتحديد  �ملعنية  �لف�شائل 
م���ن �ل���دع���وة �ل���ت���ي وج��ه��ه��ا هنية 
لتحرير  �ل�شعبية  �جلبهة  وك��ان��ت 
ف��ل�����ش��ط��ني ع���ل���ى ل�������ش���ان �ل���ق���ي���ادي 
رباح مهنا، قد رحبت بدعوة هنية 
�لن��ت��خ��اب��ات  �إج�������ر�ء  ت��ف��ع��ي��ل  �إىل 
�لطابية  و�لحت���اد�ت  و�لبلديات 

و�لنقابية و�إطاق �حلريات.

بيجاك يعلن قتله ل�7 جنود اإيرانيني 
•• ال�صليمانية-ا ف ب:

قال حزب �حلياة �حلر �لكردي �لي��ر�ين �ملعار�س )بيجاك( يف بيان �م�س 
�أنه قتل �شبعة جنود �ير�نيني يف ��شتباكات م�شلحة وقعت �ل�شبوع �ملا�شي 
بيان  �ملعار�س يف  �لكردي  �حل��زب  و�علن  �لير�نية  �لعر�قية  �حل��دود  قرب 
قتلو�  �ير�نيني  جنود  �شبعة  بان  منه،  ن�شخة  بر�س  فر�ن�س  وكالة  ت�شلمت 
�ملحاذية  �شرد�شت  منطقة  يف  وقعت  �حل��زب  عنا�شر  مع  ��شتباكات  خ��ال 

للحدود �لعر�قية .
�ل�شتباكات  ه��ذه  �ثنان من عنا�شر ح��زب �حلياة خ��ال  �ن��ه قتل  و����ش��اف 
و�و���ش��ح �ل��ب��ي��ان �ن �ل��ق��و�ت �لي��ر�ن��ي��ة ق��ام��ت يف 22 م��ن �ل�شهر �جل��اري 
مبهاجمة ومت�شيط �ملناطق �لقريبة من مدينة �شرد�شت )يف �ير�ن( وعلى 
�ثرها �ندلع قتال بني �جلانبني يف قرية مارغاين ما �دى �ىل مقتل �شبعة 

جنود �ير�نيني و�ثنني من عنا�شره .
ويتخذ عنا�شر حزب �حلياة �حلر بيجاك، �لذين ت�شفهم �ير�ن بالرهابيني 

من �ملناطق �جلبلية �ملحاذية للحدود �لير�نية �لعر�قية معاقل لهم.
وتعد هذه �ملو�جهة �لوىل بني عنا�شر �حلزب و�لقو�ت �لير�نية منذ مقتل 
2012، و�لثانية بعد �لهدنة �لتي  �ربعة جنود �ير�نيني يف ني�شان-�بريل 
متت بو�شاطة ممثلني عن حكومة �قليم كرد�شتان �لعر�ق يف �شهر �يلول-

�شبتمرب 2011.

ي�شار الو�شط يف اإيطاليا 
يرف�س ابتزاز برل�شكوين 

•• روما-رويرتز:

ق����ال زع���ي���م ت���ي���ار ي�����ش��ار �ل��و���ش��ط يف 
�يطاليا �م�س �نه لن يقبل �ي �بتز�ز 
م��ن ���ش��رك��ائ��ه يف �لئ���ت���اف �حل��اك��م 
هدد  بعدما  �لو�شط  مي��ني  تيار  م��ن 
با�شقاط  برل�شكوين  �شيلفيو  ح��زب 

�حلكومة �ذ� عزل من �لربملان.
�شعب  ح��زب  ب��ني  �لعاقات  وو�شلت 
برل�شكوين  يتزعمه  �ل���ذي  �حل��ري��ة 
�ل��ذي ينتمي  و�حل��زب �لدميقر�طي 
�نريكو ليتا �ىل  �ل��وزر�ء  �ليه رئي�س 
نقطة �لنهيار قبيل ت�شويت ملجل�س 
�ل�شيوخ من �ملقرر �جر�وؤه يف �كتوبر 
�ذ� كان يجب  ت�شرين �لول على ما 
ع�����زل ق���ط���ب �لع�������ام ب��رل�����ش��ك��وين 
ب�شبب �د�نته بالتهرب �ل�شريبي. ويف 
�عقاب قمة للحزب يف مطلع �ل�شبوع 
قال  ميانو  يف  برل�شكوين  فيا  يف 
�ع�������ش���اء ح�����زب ���ش��ع��ب �حل����ري����ة �ن 
عزله من �لربملان غري و�رد وهددو� 
�شر�حة با�شقاط �حلكومة �ذ� �شوت 
�حلزب  من  �لئ��ت��اف  يف  �شركاوؤهم 
ع��زل��ه. وق��ال  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي ل�شالح 
�حل��زب  �شكرتري  �بيفاين  جوليلمو 
�لدميقر�طي ل�شحيفة ل ريبوبليكا 
�حل����زب �ل��دمي��ق��ر�ط��ي ي��رف�����س �ي 
�شعب  ح����زب  م���ن  �ن������ذ�ر  �و  �ب����ت����ز�ز 
حزبه  �ن  جديد  من  موؤكد�  �حلرية 
برل�شكوين  ع��زل  ل�شالح  �شي�شوت 

من �لربملان.

وزير الدفاع الفرن�شي يجري حمادثات يف قطر 

وزير اخلارجية 
امل�شري يزور ال�شفة 

•• رام اهلل-رويرتز:
�ج���ت���م���ع وزي������ر �خل���ارج���ي���ة �مل�����ش��ري 
�لفل�شطيني  �لرئي�س  نبيل فهمي مع 
حم���م���ود ع��ب��ا���س �م�������س و����ش���ط ت��وت��ر 
ج��دي��د م��ع ����ش��ر�ئ��ي��ل يف �أع��ق��اب غ��ارة 
��شفرت عن �شقوط قتلى ومع ��شتمر�ر 
�ل��ب��ن��اء يف �مل�����ش��ت��وط��ن��ات �ل��ي��ه��ودي��ة. 
بالهجوم  تندد  �ن م�شر  فهمي  وق��ال 
�لعنف  ��شتخد�م  ��شتمر�ر  �ن  م�شيفا 
فر�س  يقلل  �ل�شتيطاين  و�ل��ت��و���ش��ع 
و��شتاأنفت  �ل�����ش��ام.  جن��اح حم��ادث��ات 
����ش��ر�ئ��ي��ل و�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون �ل�����ش��ه��ر 
�مل���ا����ش���ي حم����ادث����ات ����ش���ام ب��رع��اي��ة 
�لوليات �ملتحدة بعد توقف د�م ثاث 
�شنو�ت لكن مل يعرب �أي من �جلانبني 
�نفر�جة  بتحقيق  ي��ذك��ر  ت��ف��اوؤل  ع��ن 
�ل�����ش��ف��ة  يف  �ل���ع���ن���ف  وز�د  ك�����ب�����رية. 
وبعد   .2013 ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  �ل��غ��رب��ي��ة 
�لثنني  �لثاثة  �لفل�شطينيني  مقتل 
�ل��ذي��ن  �لفل�شطينيني  ع���دد  ي��رت��ف��ع 
هناك  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل��ق��و�ت  قتلتهم 
�ىل 14 قتيا هذ� �لعام معظمهم يف 
ثاثة  مع  باملقارنة  وذل��ك  ��شتباكات 
قتلو� يف نف�س �لفرة من عام 2012 

وفقا لح�شائيات �لمم �ملتحدة.

ت�شعة قتلى يف هجومني �شمال بغداد بغداد تعار�س ا�شتخدام اأجوائها لأي عمل ع�شكري
•• بغداد-ا ف ب:

منطقة  يف  �م�س  فجر  ع�شكريا  زي��ا  ي��رت��دون  جمهولون  خطفهم  �شتة  بينهم  ��شخا�س  ت�شعة  قتل 
�لطارمية �شمال بغد�د، ح�شبما �فادت م�شادر �منية وطبية .

�شتة  �غتالو�  �ل�شرطة  زي  ي��رت��دون  جمهولني  م�شلحني  �ن  �ل�شرطة  يف  عقيد  برتبة  �شابط  وق��ال 
منطقة  يف  �لطا�شة  تل  قرية  يف  �لح��د،  ليلة  منت�شف  بعد  منازلهم  من  �ختطافهم  بعد  ��شخا�س 
�لطارمية. و�و�شح �ن �مل�شلحني د�همو� حو�ىل �لثالثة �شباحا منازل �ل�شحايا و�ختطفوهم بذريعة 
تقع يف  �لتي  �لطا�شة  تل  قرية  خ��ارج  و�لقاء جثثهم  بقتلهم  قامو�  ثم  �ل�شرطة،  قبل  �عتقالهم من 
منطقة �لطارمية �ىل �ل�شمال من مدينة بغد�د و�كد م�شدر طبي يف م�شت�شفى �لطارمية تلقي جثث 
�شتة ��شخا�س مقتلوين بالر�شا�س . ويف هجوم �خر، يف �ملو�شل 350 كلم �شمال بغد�د قال �ملازم 
بادو�س  �شجن  حر��س  من  �ثنني  �غتالو�  جمهولني  م�شلحني  �ن  �ل�شرطة  يف  �جلبوري  ��شام  �ول 

ومدنيا لدى مرورهم ب�شيارة مدنية يف حي �ل�شحة، يف غرب �ملو�شل.

ب��رد ع�شكري قد يكون  �لقيام  ب��د�أ يدر�س  �لغرب  �ن  دول��ة. ويبدو  �ي  على 
و�شيكا �ثر �شور �لق�شف �لكيميائي يف منقطة �لغوطة �ل�شرقية �لتي هزت 

�لعامل وتوجيه �تهامات �ىل �لنظام �ل�شوري بالوقوف ور�ئها.
وكان �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ل�شد حذر يف مقابلة مع �شحيفة رو�شية من 
�ن �ي تدخل ع�شكري �شد نظامه �شيكون م�شريه �لف�شل و��شفا �لتهامات 
�لغربية حول ��شتخد�م قو�ته ��شلحة كيميائية بانها تخالف �لعقل و�ملنطق. 
ومن جانبها، وجهت و��شنطن وحلفاوؤها ��شبع �لتهام �ىل نظام �ل�شد عن 
�لهجوم. ودعت �لوليات �ملتحدة مر�ر �لعر�ق �ىل وقف رحات �ير�نية �ىل 
�شوريا بدعوى �نها حتمل ��شلحة �ىل �لنظام �ل�شوري، فيما �كد �لعر�ق من 
جانبه �ن �ير�ن خف�شت عدد �لرحات �ىل �شوريا لكنه لي�شتطيع منعها 

ب�شكل كامل.

•• بغداد-ا.ف.ب:

�و  �ج��و�ئ��ه��ا  ل�شتخد�م  معار�شتها  ع��ن  �م�����س  �لعر�قية  �حلكومة  �ع��رب��ت 
�لقوى  فيه  تهدد  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف  �شوريا،  �شد  هجوم  �ي  ل�شن  �ر��شيها 

�لغربية بتحرك ع�شكري حمتمل �شد دم�شق.
وقال علي �ملو�شوي �مل�شت�شار �لعامي لرئي�س �لوزر�ء نوري �ملالكي كنا وما 
و�شيا�شي  �شلمي  يكون هناك حل  �ن  نامل  وكنا  �لع�شكري  �لعمل  زلنا �شد 
لازمة لن �حلل �لع�شكري ل يوؤدي �ل �ىل تفاقم �لزم��ة. و��شاف نحن 
��شتخد�م  �ي  ع��ل��ى  ن��و�ف��ق  ن��ح��ن ل  �ل�����ش��وري��ة،  �لزم����ة  م��ن  ث��اب��ت  موقفنا 
لجو�ئنا �و �ر�شينا لاعتد�ء على �ي دولة جارة يف ��شارة �ىل �شوريا. وذكر 
بان �لد�شتور �لعر�قي ل ي�شمح �ن تكون �ر�س �لعر�ق منطلقا لي �عتد�ء 
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العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/330   جتاري جزئي                                        
�ىل �ملحكوم عليه /1- �حمد د�ود ح�شن ز�يد ب�شخ�شه وب�شفته مدير� ملوؤ�ش�شة �لثوب 
بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  للتجارة   �لفل�شطيني 
زه��دي  حممود   / ل�شالح  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2012/10/16 بتاريخ  �ملنعقدة 
مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  �ل��ب��از  حممد  ي��اق��وت  �شمري  �شريف  وميثله  حم��م��ود  ح�شني 
مبلغ  فقط  دره��م   48000 مبلغ  للمدعى  يوؤديا  ب��ان  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري 
ثمانيةو�ربعون  �لف درهم و�لفو�ئد على هذ� �ملبلغ بو�قع 9% من 2010/3/30 وحتى 
�ل�شد�د �لتام و�لزمتها بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما 
مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  هذ� �لع��ان �شدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1644   جتاري كلي                                        
���س.ذ.م.م  جمهول  �ملحكوم عليه /1- خدمات �خلليج للبروكيماويات و�لتجارة  �ىل 
 2013/6/27 ب��ت��اري��خ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل 
�������س.ذ.م.م فلهذه  �شوليو�شن  دي���ز�ي���ن  ن��وب��ل   / ل�����ش��ال��ح  �ع���اه  �مل���ذك���ورة  �ل���دع���وى  يف 
�ل�شباب:حكمت �ملحكمة بالز�م �ل�شركة �ملدعى عليها بان توؤدى لل�شركة �ملدعية مبلغ 
820.000 درهم ) ثمانائة وع�شرون �لف درهم( وفائدة 9% من تاريخ رفع �لدعوى يف 
2012/10/15 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمت �ملدعى عليها بامل�شاريف و�لف درهم مقابل 
لا�شتئناف  قابا  �حل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ماعد�  ورف�شت  �تعاب 
با�شم �شاحب  لن�شر هذ� �لع��ان �شدر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  خال ثاثني يوما 

�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  10880 بتاريخ 2013/8/27     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 310 /2013 مدين جزئي                                   
�ىل �ملدعى عليه /1- جلني �شافيز كروز   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / 
حممد حمد�ن عبد�هلل �ل�شام�شي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعى عليه مبلغ وقدره )21000 درهم( كتعوي�س عن �ل�شر�ر �لو�قعة 
نتيجة �حلادث و�لر�شوم  و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم 
�لثنني �ملو�فق 2013/9/9 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم  �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 397 /2013 عقاري كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1- حممد عبد�لرحمن عبد�هلل �جلاف     جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / �لر�س لا�شتثمار و�لتطوير �لعقاري �س.ذ.م.م   قد �قام عليك �لدعوى 
�ملدعية  ����ش��م  �ىل  �ر����س  �ي��ج��ار  عقد  بنقل  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�لعقار  ت�شليم  �لي��ر�د�ت و�لبدلت من 2008/4/28 وحتى  �لعقار و�شد�دها  وت�شليمها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 11% من �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د 
�لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/18 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
�لق��ل. ويف حالة  على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  من مذكر�ت 

تخلفك فان �حلكم  �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1014 /2013 جتاري كلي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة هو�س كونتي�شا �ي�شت ذ.م.م   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �شركة �نظمة �جلودة �ملعمارية ذ.م.م وميثله: �حمد �حلاج خادم 
با�شد�ر  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �ملهريي   �مليدور  بطي 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   250.000 مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعى  بالز�م  �لم��ر 
�ل�شاعة 9.30  �ملو�فق 2013/9/10  و�لتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء 
قانونيا  �و من ميثلك  فانت مكلف باحل�شور  لذ�   ch1.C.15 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 596 /2013 جتاري جزئي                                     
�ىل �ملدعى عليه /1- رميار د�بو �شالجن�شاجن  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة باحل�شا كار رينتال �س.ذ.م.م وميثله: ح�شني علي عبد�لرحمن 
لوتاه  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )18.200 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم 
�لحد �ملو�فق 2013/9/15 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 946 /2013 جتاري كلي                                 

�مل�شاريع-  تطوير  ل�شت�شار�ت  ماتريك�س  م��ادي��ول   -1/ عليهما    �مل��دع��ى  �ىل 
ملالكها/ رونالد د�يل كارت 2- رونالد د�يل كارت  جمهويل حمل �لقامة مبا 
عبد�هلل  �حمد  يو�شف  وميثله:  �����س.ذ.م.م  �لم���ار�ت  �شبي�شميكر   / �مل��دع��ي  �ن 
عبد�لرحيم   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة با�شد�ر �لمر بالز�م 
و�لت��ع��اب.  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   1.355.383 مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعى 
وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/19 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2.E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 899 /2013 جتاري كلي                                       
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد علي غامر�شا زم  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�لقا�شم      حممد  �حمد  حممد  �بر�هيم  وميثله:  �ي��ر�ن  ���ش��ادر�ت  بنك   / �ملدعي 
بالتكافل  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد 
و�ل��ر���ش��وم  دره����م(   5.901.440.78( وق����دره  مببلغ  بينهما  فيما  و�ل��ت�����ش��ام��ن 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتفاقية بو�قع 15% من تاريخ �ل�شتحقاق 
�حلا�شل يف 2013/3/11 وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س 
فانت مكلف  لذ�   ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �س  �ل�شاعة   2013/9/12 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/229 تنفيذ جتاري
جمهول  �لر�شيد  عبد�هلل  علي  حممد  عبد�هلل  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
للمقاولت  �ل�شيعري  �شركة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�أق��ام عليكم  �لدعوى  ذ.م.م وميثله: حممد ح�شن حممد �لبحر قد 
وق��دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)371707( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .  .وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/175 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �لفا�شي لان�شاء�ت �لهند�شية ذ.م.م    جمهول 
����س.ذ.م.م   ب��اور  مانليفت  �شركة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية  وميثله: حممد ح�شن حممد�لبحر قد 
�ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )137777( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/568 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �فانتي هولدينج ليمتد    جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ فار�شام غاريبيان وميثله: حمد�ن عبد�هلل عبد�لرحمن 
علي �لهرمي قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم 
�ملنفذ به وقدره )29767464( درهم بالت�شامن  �ىل طالب  �ملبلغ  بدفع 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1671 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شي �ن �يه �نتجر�يد تيكنولوجيز �س.ذ.م.م   جمهول 
لخت�شا�س  يوني�شيف  �شركة  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
حماية �حلريق �س.ذ.م.م  وميثله: حممد ح�شن حممد �لبحر  قد �أقام 
عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة .وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )1404999( درهم �ىل طالب 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/296 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- عقار�ت �حمد عبد�لرحيم �لعطار ذ.م.م   جمهول  حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شريجي بريزوفي�شكيا    نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
2012/25 عقاري كلي يوم �لثنني بتاريخ 2012/12/17 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك 
: 1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )901970.25 درهم( وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 2- يف �لدعوى �ل�شلية: 
بامل�شادقة على حكم �ملحكم �ل�شادر بتاريخ 2011/11/1 يف �لدعوى �لتحكيمية ذ�ت �لر 
قم 2010/328 مركز دبي للتحكيم �لدويل 3- يف �لطلب �لعار�س:  بعدم جو�ز �تخاذ 
�جر�ء فيه لعدم �شد�د ر�شمة.   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 

يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/228 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م جمهول  حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ عاء ع�شام �شو�ن   نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/330 عقاري 
بف�شخ عقد   -1  : وذل��ك  تنفيذيا  �شند�  باعتباره   2012/2/11 بتاريخ  �لثنني  يوم  كلي 
بيع �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي وبالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعيني مبلغا 
وقدره )381.702.28 درهم( و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
�ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  وت�شليمه  �ل�شد�د  متام  وحتى   2012/12/24 يف 
خال 15 يوم من تاريخ  ن�شر هذ� �لع��ان. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/224 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/ر�زيب باد�ل �شارنري �جلن�شية: بنغادي�س �ملنفذ �شده : �لنق�س 
�عانه:   �ملطلوب  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�لبا�شر  �لباط  لعمال  �جلميل 
عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�لبا�شر  �لباط  لعمال  �جلميل  �لنق�س 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ   ع-ب-  م  جز-  عم   2012/3182 رقم  �لدعوى 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/9/17 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
�و  �لعمالية �شخ�شيا  �لكائنة باملحكمة  �لتنفيذ -   باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام 
بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه،   تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ 

�جلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/490 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
بنغادي�س  �جلن�شية:  �شيخ  علي  �شوكور  �شيخ  �لتنفيذ/عبد�لقدو�س  طالب 
�ملنفذ �شده : �لنق�س �جلميل لعمال �لباط و�لبا�شر �جلن�شية: �لمار�ت  
�جلن�شية:  و�لبا�شر  �لباط  لعمال  �جلميل  �لنق�س  �عانه:  �ملطلوب 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  
وحدد  �أظ   ع-ب-  م  جز-  عم   2012/3184 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/9/17 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة 
تفاديا  �عاه،    �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/563 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/حممد منري حممد وحيد �جلن�شية: بنغادي�س  �ملنفذ �شده : 
�ل�شر�ع �لزرق للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عانه: �ل�شر�ع 
�ن طالب  بالن�شر مبا  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لزرق 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/3602 
�ملو�فق 2013/9/17  �لثاثاء  �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم  عم جز- م ع-ب- 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
�لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�ل�شند �عاه،   تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/222 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
 : �شده  �ملنفذ  بنغادي�س  �جلن�شية:  �لب�شار  �بو  �شفو�ن  �لتنفيذ/�بو  طالب 
�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �ملا�شية  �لعمدة 
�لمار�ت     �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �ملا�شية  �لعمدة  �عانه: 
�لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه: 
لنظره  وحدد  �أظ   ع-ب-  م  جز-  عم   2012/3197 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر 
جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/23 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
�لعمالية  باملحكمة  �لكائنة    - �لتنفيذ  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/157 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
�لتنفيذ/حممد يو�شف علي حممد يون�س مياه �جلن�شية: بنغادي�س   طالب 
�ملنفذ �شده : �لرو��س للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عانه:  
�لرو��س للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/2959 
 2013/9/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ   ع-ب-  م  جز-  عم 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
�لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/218 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/حممد �لطاف ح�شني حممد �شم�س �لعامل �جلن�شية: بنغادي�س  
�ملطلوب  �لمار�ت    �لعامة �جلن�شية:  للمقاولت  �لفاك  ركن   : �ملنفذ �شده 
�عانه: ركن �لفاك للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت     عنو�نه: بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  يوم �خلمي�س  لنظره جل�شة  �أظ  وحدد  م ع-ب-  2012/2607 عم جز- 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/9/19
�لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )726و2013/730 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/1- عتيق ح�شن �شارو�ر ح�شني �شارو 2- هال عبد�لرحمن �جلن�شية: 
�للكروميكانيكية �جلن�شية:  للمقاولت  �لفني  �لطاقم   : �ملنفذ �شده  بنغادي�س 
�لمار�ت �ملطلوب �عانه: �لطاقم �لفني للمقاولت �للكروميكانيكية �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 615- 2012/616 عم جز- م ع-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة 
يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/19 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
�مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )1370و1368و2013/758 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
�لدين  �ن�شار  2-عبد�لعليم  فابينو  فابينو  هاتيتيل  تاز  علي  �لتنفيذ/1-  طالب 
عبد�لعليم 3-�بن �لرحمن قطب �لدين قطب �لدين �جلن�شية: �لهند  �ملنفذ �شده 
: �شركة �طل�س للخ�شار و�لفو�كه ذ.م.م فرع �بوظبي �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب 
�لمار�ت     �جلن�شية:  �بوظبي  فرع  ذ.م.م  و�لفو�كه  للخ�شار  �طل�س  �شركة  �عانه: 
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف 
�لدعوى رقم 310-313-329 /2013 عم جز- م ع-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2013/9/18 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة    - �لتنفيذ  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1532  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليهم/ 1- ع�شمت حممد حيدر حنيفه- ب�شفته �ل�شخ�شية 2- �مني علي 
عبد�هلل بكري 3- حممد �شهز�د جاويد جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / م�شرف 
دبي �س م ع  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 
2013/6/27 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب 
�خلبري �مل�شريف �شاحب �لدور باجلدول مامل يتفق �لطرفان على ت�شمية خال ��شبوع 
من تاريخه تكون مهمته �لطاع على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه 
�ن لزم �لمر وق��درت مبلغ خم�شة  �ملدعي  �مل�شرف  �خل�شوم فيها و�لنتقال �ىل مقر 
�ملدعى  و�ل��زم��ت  �ملنتدب  و�ت��ع��اب �خلبري  ذم��ة م�شاريف  �م��ان��ة علي  دره��م  �ل��ف  ع�شر 
 9.30 �ل�شاعة   2013/9/2 �ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جل�شة  �ملحكمة  لها   وح��دد  ب�شد�دها.   

ch2.E.21 شباحا يف �لقاعة�
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/20    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: ايه اي اآر لدارة املعدات الطرق �س.ذ.م.م 
كانو-  جمموعة  ملك   )105( رق��م  مكتب  �ل��ع��ن��و�ن:   643010 �ل��رخ�����ش��ة:  رق��م 
�لرفاعة - بر دبي �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل 
�لغاء  بانهاب�شدد  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  �لتجاري: 1063406 
�لرخي�س �خلا�س بال�شركة �لو�ردة �عاه وذلك مبوجب �لجر�ء�ت و�لنظم 
�لتنمية  د�ئ��رة  �ىل  �لتقدم  �ع��ر����س  �ي  لديه  .وعلى من  �ل��د�ئ��رة  �ملتبعة يف 

�لقت�شادية بدبي من خال �لربيد �للكروين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعان.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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بعد لقاء جمع �لطرفني.
�ل��ت��ح��ال��ف  �ل����ق����ي����ادي يف   وق�������ال 
�لبارودي،  حممود  �لدميقر�طي 
بت�شكيل  قبلت  �لنه�شة  حركة  �ن 
ح���ك���وم���ة ك�����ف�����اء�ت وط���ن���ي���ة غ��ري 
متحزبة تر�أ�شها �شخ�شية م�شتقلة 
ومن �ملنتظر �أن تعلن �لنه�شة عن 
ح��ل �حل��ك��وم��ة �حل��ال��ي��ة يف �لأي���ام 

�لقليلة �لقادمة. 
كما �أ�شاف �لبارودي ، �أن �جتماعا 
حل��زب��ه �ن��ع��ق��د  �لأح���د م��ع حركة 
�ل��ن��ه�����ش��ة ����ش���ّم ك����ل م����ن رئ��ي�����س 
�حل���رك���ة ر�����ش���د �ل��غ��ن��و���ش��ي وع��ب��د 
�شامل  بن  وحممد  �ملكي  �للطيف 
م��ن حزب  �أم���ا  �لعري�س،  وع��ام��ر 
�ل���ت���ح���ال���ف �ل���دمي���ق���ر�ط���ي ف��ق��د 
ومهدي  �لبارودي  حممود  ح�شر 

بن غربية وحممد �حلامدي.
�لنه�شة  حركة  يف  �ل��ق��ي��ادي  لكن 
ووزي����������ر �ل����ف����اح����ة حم����م����د ب��ن 
��شتغر�به  عن  لحقا  ع��رّب  �شامل، 
م��وؤك��د�   ، �ل���ب���ارودي  ت�شريح  م��ن 
�شتو��شل  �حل��ال��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  �أّن 
ه��ذ�  و�أّن  ت�شتقيل  ل���ن  و  ع��م��ل��ه��ا 

�خلرب ل �أ�شا�س له من �ل�شّحة.
ح��رك��ة  �أّن  ����ش���امل  ب����ن  و�أ������ش�����اف 
ح���ك���وم���ة  �إىل  دع�������ت  �ل���ن���ه�������ش���ة 
ت�شكيلها  يتم  حم��اي��دة  �نتخابات 
ق���ب���ل �لن���ت���خ���اب���ات ب�����ش��ه��ري��ن و 
�لنتخابات  بعد  عملها  يتو��شل 

بفرة وجيزة.
وقال حممد مب �شامل �إّن حممود 
�ل�����ب�����ارودي �أع����ل����ن يف ت�����ش��ري��ح��ه 
خ����اف م���ا مّت �لّت����ف����اق ب�����ش��اأن��ه 
م��ت��ج��اه��ا ط���ل���ب �ل���ت���ك���ّت���م ح���ول 
ه��ذ� �لّت��ف��اق م��ن قبل �لأط���ر�ف 

�ملجتمعة ح�شب تعبريه. 
م��ن  �مل��ن�����ش��ح��ب  ل��ل��ن��ائ��ب  رّد  ويف 
يف  و�ل��ق��ي��ادي  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 
�لتحالف �لدميقر�طي مهدي بن 
غربية، على ما و�شفها بالتاأويات 
�ل���ع���دي���دة �ل���ت���ي ت��ب��ع��ت ت�����ش��ري��ح 
منها  �ل��ب��ارودي، وخا�شة  حممود 
�لتكذيب �ل�شادر عن �أحد قياديي 
 ، غربية  بن  قال  �لنه�شة،  حركة 
نتيجة  ع��ن  �أع��ل��ن  م��ن  �أول  ل�شنا 
ق���ي���اد�ت  ب����ني  د�ر  �ل������ذي  �ل���ل���ق���اء 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي وبع�س  �ل��ت��ح��ال��ف 
من قياد�ت �لنه�شة بل هو عامر 
ل��ع��ري�����س �ل����ذي �أك����د ع��ل��ى ق��ب��ول 
ح��رك��ة �ل��ن��ه�����ش��ة ب��ح��ل �حل��ك��وم��ة 
تر�أ�شها  كفاء�ت  حكومة  لت�شكيل 
م��وث��ق  وه����ذ�  وط��ن��ي��ة،  �شخ�شية 
ت��د�ول��ت  �ل��ت��ي  �ل��و���ش��ائ��ل  ك������ل  يف 

�خلرب .
�لنائب:"�لتكذيب  وت�����ش�����������������اءل 
لأن����ن����ي  ؟  ط���������رف  لأي  م����وج����ه 
�أ����ش���ت���غ���رب م����ن ت���ك���ذي���ب ح��رك��ة 
��شتغر�به  ع��ن  م��ع��رّب�  لنف�شها"، 
ت�شرب  �لتي  �للخبطة  ه��ذه  م��ن 
�أك���  �لنه�شة  ح��رك��ة  م�شد�قية 

فاأك�.
�حد  ول  �جل����دل..  ي�شتمّر  ه��ك��ذ� 
يدري �أو ي�شال �إىل �أي حّد ماز�لت 
ت��ون�����س، �ق��ت�����ش��ادي��ا و�ج��ت��م��اع��ي��ا 
و�م������ن������ي������ا، حت����ت����م����ل م����ث����ل ه����ذ� 

�جلدل...! 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ي��ت��و����ش��ل �حل����ر�ك �ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
ت��ون�����س ب��ن�����ش��ق م���رت���ف���ع، وب�����ش��ك��ل 
مل ي��ع��د ي���ع���رف ب����اأّي����ام �ل���ر�ح���ة 
�ل�����ش��ي��ف  ب����اأج����و�ء  و�ل���ع���ط���ل، ول 
�لتون�شي وما تفر�شه من عطالة 
على �جلميع مبا يف ذلك �لطبقة 

�ل�شيا�شية.
ه���ذ� �حل���ر�ك  ن�����ش��ق  �أّن  ���ش��ك  ول 
و�رت���ف���اع وت���ريت���ه، ُي���رج���م عمق 
�مل��������اأزق �ل������ذي ت�����ش��ه��ده �ل���ب���اد، 
و�شرورة ��شتعجال �حلّل و�خلروج 
وكانها  تبدو  �ليوم،  فتون�س  منه، 
يف و���ش��ع ج��ي�����س ط����ارق ب���ن زي���اد 
من  �لبحر  �لأندل�س،  فتح  خال 
ول  �أمامها  من  و�لهاوية  ور�ئ��ه��ا 

مفّر.
و�أخ��رى  �حللفاء،  بني  �جتماعات 
بني �لفرقاء، وتوقعات وتخمينات 
و�ت����ف����اق����ات �غ��ل��ب��ه��ا م����ع ت��اأج��ي��ل 
قبل  �مل���اء  يف  ت�شقط  �أو  �لتنفيذ، 
ي��ج��ّف ح��ربه��ا.. درج���ة عالية  �أن 
من �لغليان مل تف�س حد �ل�شاعة 
من  �لتون�شيني  تريح  طبخة  �إىل 
جوعهم �إىل حّل يكفل �ل�شتقر�ر 
�إىل  �لنتباه  ثّمة  ومن  �ل�شيا�شي، 
ماأزق �مللف �لقت�شادي وتد�عياته 

�لجتماعية.
ل��ك��ل ه����ذ�، مل ي��ك��ن �ل��ت��ون�����ش��ي��ون 
يوم �لأحد يف �نتظار قّمة لقاء�ت 
ب��ط��ول��ت��ه��م ل��ك��رة �ل��ق��دم �مل��وؤّج��ل��ة 
ك��ان��و� يرّقبون  �إىل ح��ني، و�إّن���ا 
�لنه�شة  ح��رك��ة  ل��رئ��ي�����س  ح�����و�ر� 
ر��شد �لغنو�شي عّل��ه ياأتي بجديد 
وي���ق���ّدم �حل�����ش��م �مل��ن�����ش��ود يف ع��ّدة 
ن���ق���اط ظ���ّل���ت ع��ال��ق��ة يف م��و�ق��ف 
قطاع  على  ملتب�شة  �أو  �لنه�شة 
عري�س من �لتون�شيني و�شا�شتهم 

�أي�شا.

فائ�س من املرونة ور�صائل يف 
كل الجتاهات

�ت�����ش��م ه���ذ� �حل����و�ر ب��ف��ائ�����س من 
�مل���رون���ة، وب���د� ف��ي��ه رئ��ي�����س حركة 
خ�شومه  يخاطب  وه��و  �لنه�شة، 
وح����ل����ف����اءه و�أن�����������ش�����اره وع���م���وم 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ني، وك����اأن����ه ق���د ت��خ��ّل��ى 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع خ��ط��وط��ه �حل��م��ر�ء 
ُتعيد  �لتي  �لإ���ش��ار�ت  بع�س  ل��ول 
و�خ��رى،  جملة  بني  بها  �لّتذكري 
ووّج�����ه ر���ش��ائ��ل م�����ش��ّف��رة و�أخ����رى 

�شريحة يف جميع �لجتاهات.
ب���ع�������س  �إىل  ب����ال����ن����ظ����ر  ح�����������و�ر 
مل  �لأف����ع����ال،  وردود  �ل��ت��ع��ل��ي��ق��ات 
ير�شي �ملعار�شة �أو يقنعها، وفاجاأ 
قطاعا عري�شا من قو�عد حركة 
بع�س  و�غ�����ش��ب  ذ�ت��ه��ا،  �لنه�شة 
�مل��وؤمت��ر،  ح��زب  و�أ���ش��ا���ش��ا  حلفائه، 
�مل���وؤق���ت من�شف  �ل��رئ��ي�����س  ح����زب 

�ملرزوقي.
بع�س  كلّيا  �حل���و�ر  ه��ذ�  يبدد  مل 
�لنه�شة،  م���و�ق���ف  يف  �ل��غ��م��و���س 
ولكنه ك�شف �أّن �حلركة باتت على 
قناعة بان حكومتها برئا�شة علي 
و�ّن  ر�ح��ل��ة،  حم��ال��ة  ل  �لعري�س 

كّل ما تبقى هو كيف ومتى.

يف حوار الر�صائل امل�صّفرة وال�صريحة:

الغنو�شي يغازل نداء تون�س.. يوؤّجل قانون العزل ال�شيا�شي.. ويثري غ�شب حلفائه..!

و�لأح���ز�ب  �لوطنية  �ل�شخ�شيات 
�ل�شيا�شية للخروج من �لأزمة.

�أمله  ع��ن  خيبة  �لفيايل  وع��رّب 
�لنه�شة  حركة  رئي�س  ح��و�ر  م��ن 
ر��شد �لعنو�شي، مبّينا �نه مل يكن 
وم�شتوى  �نتظار�ته  م�شتوى  يف 

تطلعات �ل�شباب �لتون�شي.

احللفاء غا�صبون
بدورهم  �شارعو�  �لغنو�شي  حلفاء 
بالتعليق، خا�شة �أّن يف كام رئي�س 
حركة �لنه�شة ما ي�شي باّن ت�شييع 
�لأخ����ري  م���ث���و�ه���ا  �إىل  �حل���ك���وم���ة 
���ش��ي��ت��ز�م��ن م���ع ج���ن���ازة �ل��روي��ك��ا 
يف  �لنه�شة  و�ّن  حاليا،  �حلاكمة 
حلفاء  ع��ن  �لبحث  �إىل  طريقها 
جدد، مبا يف ذلك عدوها بالأم�س 

حزب ند�ء تون�س .
وه���ذ� م��ا ق��د يف�ّشر ح���ّدة موقف 
عماد �لد�ميي �لأمني �لعام حلزب 
�مل���وؤمت���ر م���ن �أج����ل �جل��م��ه��وري��ة، 
�ل������ذي �ع����ت����رب، �أم���������س �لث���ن���ني، 
�لغنو�شي  ر����ش��د  ت�����ش��ري��ح��ات  �أن 
�ل��ت��ن��ازل ع��ن قانون  �ل��د�ع��ي��ة �إىل 
�ل���ع���زل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي وم���د �لأي�����ادي 
وفق  وح���ده،  تلزمه  تون�س  ل��ن��د�ء 

ت�شريحات �إذ�عية.
وق���ال �ل��د�مي��ي �إن ح��زب �مل��وؤمت��ر 
متم�شك  �جل��م��ه��وري��ة  �أج����ل  م���ن 
بقانون �لعزل �ل�شيا�شي �أك� من 
�أي وق���ت م�����ش��ى، ول ي�����ش��رك يف 
ويف  �لثورة  �أه��د�ف  تخون  �شفقة 
�إقليمية ودولية لت�شفية  موؤ�مرة 

�لربيع �لعربي ح�شب تعبريه.
�أغلب  �أن  �أن��ه على يقني  و�أ���ش��اف 
بقانون  يتم�ّشكون  �لنه�شة  ن��و�ب 

�لعزل �ل�شيا�شي.
وقال �لأمني �لعام حلزب �ملوؤمتر، 
ع��ن  م���������ش����وؤول  غ�����ري  ح����زب����ه  �إن 
�لرويكا،  يف  �شركائه  ت�شريحات 
م���وؤك���د� ����ش��ت��غ��ر�ب ح���زب �مل��وؤمت��ر 
يف  �جلمهورية  رئا�شة  �إقحام  من 
�حلايل ح�شب  �ل�شيا�شي  �لإ�شكال 

تعبريه.
وو�شف عبد �لوهاب معطر وزير 
�ل���ت���ج���ارة يف �حل���ك���وم���ة �مل���وؤق���ت���ة 
ع���ن ح����زب �مل����وؤمت����ر، ت�����ش��ري��ح��ات 
�ملوجعة للمد  بال�شربة  �لغنو�شي 
�ل��ث��وري و�أن�����ش��اره و�ل��ت��ي مل تكن 

قاتلة على حد قوله.
ر��شد  مو�قف  معطر  و��شتعر�س 
�لغنو�شي من خال �لت�شريحات 
�إن  م��ت�����ش�����������������ائ��ا  �مل��ذك��������������������������ورة، 
ك��ان��ت ت��ل��ك �مل���و�ق���ف ه��ي م��و�ق��ف 
ح���رك���ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى �لن��ت�����ش��������������ار 
تبحث  �أن��ه��ا  �أم  �ل��ث��وري  للتغيري 
ع���ن �خل���ا����س �ل���ف���ردي ب��ع��د �أن 
معار�شة  م��ن  فر�ئ�شها  �رت��ع��دت 
يف  لي�س  ���ش��ري��ال��ي��ة  دونكي�شوتية 
و�جلعجعة،  �ل�شجيج  �إل  قدرتها 

على حد تعبريه.

�لأزم���ة،  مبلف  مت�شل  �شياق  ويف 
ق�����ال �ل���ن���ائ���ب �مل��ن�����ش��ح��ب ���ش��م��ري 
�لطيب، �أّن �لنو�ب �ملن�شحبون من 
خال  طالبو�  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 
م�شطفى  �ملجل�س  رئي�س  لقائهم 
ب�شحب  �لثنني،  �أم�س  جعفر  بن 
�لتكتل من �حلكومة  وزر�ء حزب 
�مل����وؤق����ت����ة خ���ا����ش���ة ب���ع���د ق��ب��ول��ه��م 
�إنقاذ وطني، مع  بتكوين حكومة 
مو��شلة تعليق ن�شاط �ملجل�س �إىل 
�إب��د�ء حركة �لنه�شة ملوقف  حني 

جدي من مطالب �ملعار�شة.
رئي�س  �ملن�شحبون  �ل��ن��و�ب  ودع���ا 
بن  م�شطفى  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 
لأي  �خل�����ش��وع  ع����دم  �إىل  ج��ع��ف��ر 
�أ�شغال  ع��ودة  �أج��ل  �شغوطات من 

�ملجل�س �لتاأ�شي�شي
�حل�������زب  يف  �ل������ق������ي������ادي  وق�����������ال 
�إّن  �جل���م���ه���وري ع�����ش��ام �ل�����ش��اب��ي 
�شيو��شلون  �ملن�شحبني  �ل��ن��و�ب 
لاعت�شام  ودع��م��ه��م  �ن�شحابهم 
�أن���ه���م  �إىل  م�������ش���ري�  �ل����رح����ي����ل، 
�شيتفاعلون مع �أي خمرج لاأزمة 
�إن��ق��اذ  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  يت�شمن 

وطني.
وق�����د ت����ز�م����ن ه�����ذ� �ل���ط���ل���ب م��ع 
�لر�شمي  للناطق  �إذ�ع���ي  ت�شريح 
�لدميقر�طي  �لتكتل  حزب  با�شم 
من �جل �لعمل و�حلريات حممد 
بنور �أكد فيه  �أّن �لرويكا �نتهت 

و�شفحة طويت.
و�أو�شح بنور �أّن حكومة �لرويكا 
�لذهاب  ق��ادرة على  �حلالية غري 
وتاأمني  �لقادمة  �لنتخابات  �إىل 
�ملرحلة �ملتبقية، لفتا �لنظر �إىل 
ت��ك��وي��ن ح��ك��وم��ة تتمتع  ����ش���رورة 
�ل�شيا�شية  �لأط���ر�ف  �أغ��ل��ب  بثقة 

وثقة �لر�أي �لعام.

هل كّذبت النه�صة نف�صها..؟
�ل��ق��ي��ادي  �أّك����د  �آخ����ر،  ع��ل��ى �شعيد 
�لدميقر�طي  �لتحالف  ح��زب  يف 
على  رّده  يف  �ل����ب����ارودي  حم��م��ود 
ت��ك��ذي��ب وزي�����ر �ل��ف��اح��ة حممد 
ب�������ش���اأن  ت�شريحه  ل���ه  ���ش��امل  ب���ن 
ت�شكيل  م��ق��رح  �لنه�شة  ب��ق��ب��ول 
حكومة كفاء�ت وطنّية، �لأحد، �أّن 
�لقيادي يف حركة  لعرّي�س  عامر 
�ل��ن��ه�����ش��ة  ه���و م���ن ����ش���ّرح ب��ذل��ك 

قبله.
�إّن  �ل������ب������ارودي  وق�������ال  حم���م���ود 
خ��ط��اب ح��رك��ة �ل��ن��ه�����ش��ة مل يعد 
ب��ل حت��ّول  م��زدوج��ا فقط  خطابا 
م�شري�  �لدفع  رباعّي  خطاب  �إىل 
ك���ّذب  ����ش���امل  ب���ن  حم��م��د  �أّن  �إىل 
بنفيه هذه �لت�شريحات ما �شّرح 
ب���ه �ل���ق���ي���ادي يف �ل��ن��ه�����ش��ة ع��ام��ر 

لعرّي�س ح�شب تعبريه.
وكان حزب �لتحالف �لدميقر�طي 
�أع��ل��ن ق��ب��ول ح��رك��ة �لنه�شة  ق��د 
حمايدة  حكومة  ت�شكيل  مبدئيا 

�لنه�شة  ح��رك��ة  رئي�س  �أّك���د  لقد 
ر����ش��د �ل��غ��ن��و���ش��ي يف ح����و�ره على 
�أّن   �لأح����د،  خا�شة  تون�شية  ق��ن��اة 
ق��ب��ول ح��رك��ة �ل��ن��ه�����ش��ة مب��ب��ادرة 
لل�شغل  �لتون�شي  �ل��ع��ام  �لحت����اد 
�حلكومة  ب��ح��ّل  قبولها  يعني  ل 
ف���ور� و�إّن����ا دع��وت��ه��ا �إىل �حل���و�ر 
�أجل   من  �لبديلة  �حلكومة  حول 
حني  �ن��ت��خ��اب��ي��ة  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل 

تكون �لباد جاهزة لذلك.
و�أع���ل���ن �ل��غ��ن��و���ش��ي ع���ن �إم��ك��ان��ي��ة 
ح���ل �حل���ك���وم���ة وحت���دي���د م��وع��د 

�لنتخابات يف ظرف �شهر .
   و�أ�شاف �أّن �لنه�شة تقبل بحل 
�أن  ب�����ش��رط  �حلالي�������ة  �حلكومة 
يكون �لبديل جاهز�، م�شدد� على 
ع��دم ت��رك �ل��ب��اد يف حالة ف��ر�غ، 
م�����ش��ري� �إىل �ن���ه ل وج����ود ل��ث��ورة 

�شد حكومة  منتخبة.
و�أ�����ش����ار رئ��ي�����س ح���رك���ة �ل��ن��ه�����ش��ة 
تون�س  تعي�شه  �ل����ذي  �خل��ل��ل  �أّن 
يف �ل���وق���ت �ل���ر�ه���ن ل ي��ك��م��ن يف 
�لق��ت�����ش��اد �أو يف �لأم���ن و�إّن����ا يف 

�جلانب �ل�شيا�شّي.
وق��ال يف �ل�شياق ذ�ت��ه �إّن��ه يف حال 
وقبل  �ل�شيا�شي،  �ل��و���ش��ع  �أُ���ش��ل��ح 
ج���م���ي���ع �ل����ف����رق����اء �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
بينهم،  فيما  �ل�شلمي  �لتعاي�س 
مي��ك��ن ح��ي��ن��ئ��ذ �إ�����ش����اح �ل��و���ش��ع 
�لأمني و�لقت�شادي للباد د�عيا 
�لت�شرف  �إىل  �ل�شيا�شيني  جميع 

مبنطق �أّن تون�س للجميع.
�أّك����د رئ��ي�����س ح��رك��ة �لنه�شة  ك��م��ا 
�أّن �حلديث عن جن��اح  �حلكومة 
ن�����ش��ب��ي  �أم������ر  ي��ع��ت��رب  ف�����ش��ل��ه��ا  �أو 
م��ع��ت��رب� ت���وف���ر �مل�����اء و�ل��ك��ه��رب��اء 
ورو�ت�������ب �مل���وظ���ف���ني ع���ام���ة من 
عامات جناح �حلكومة على حد 

تعبريه..!
�لنه�شة،  ح��رك��ة  رئ��ي�����س  وط��ال��ب 
�ملرزوقي  �ملن�شف  �ملوؤقت  �لرئي�س 
ب��ال���ش��ت��ق��ال��ة ق���ب���ل �لن���ت���خ���اب���ات 
عادي  كمو�طن  و�ل��ع��ودة  �لقادمة 
�إذ� كان ينوي تقدمي تر�شحه من 
جديد للرئا�شة، معترب� �أّن  رئي�س 
�أن ل ير�شح كي ل  �لدولة عليه 
�لقادمة،  ي�شتغل من�شبه حلملته 
�أع�شاء كل �حلكومة  �أّن  وباعتبار 
�لقادمة �شيلتزمون عدم �لر�شح 

لانتخابات.
يعيد  �أن  ي��ت��م��ن��ى  �أّن������ه  و�أ�����ش����اف 
�مل����رزوق����ي ت��ر���ش��ح��ه لن��ت��خ��اب��ات 
�ل�شنف  من  �شيا�شي  لأّن��ه  قادمة 
م��ع��ل��ن��ا  ت���ع���ب���ريه،  ح�����ش��ب  �لأول 
ي��ك��ون حل��زب��ه  ل  �أن  �إم��ك��ان��ي��������������������ة 
م��ر���ش��ح ل��ان��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 

�ملقبلة.
من جهة �أخرى قال رئي�س حركة 
لتمرير  �إّن�����ه ل جم���ال  �ل��ن��ه�����ش��ة 
ق����ان����ون �ل����ع����زل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي ق��ب��ل 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل���ق���ادم���ة. و�أو����ش���ح 

وحزبه  �لغنو�شي  ي�شر   ، للباد 
�حلالية  �حلكومة  ��شتمر�ر  على 
�أ�شابيع  مل��دة  �شاحياتها  بكامل 
ح��ت��ى ت�����ش��ت��ك��م��ل ���ش��ي��ط��رت��ه��ا على 

مفا�شل �لدولة، ح�شب تعبريه. 
�لغنو�شي  �أّن  �إىل  �ل�شّديق  و�أ�شار 
منزوعة  ك��ف��اء�ت  حكومة  ي��ق��رح 
�ل�����������ش�����اح�����ي�����ات، و�ط�����������ل ع���ل���ى 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ني ب��ب��دع��ة ج��دي��دة هي 
يقع  ل  حتى   ، �نتخابات  حكومة 
�مل�����ش��ا���س ب��ال��ت�����ش��م��ي��ات و�مل��ن��ا���ش��ب 
�لتي عّينت عليها �لنه�شة �ملو�لني 

لها.
ول��ع��ل �جل���دي���د �ل��وح��ي��د، ح�شب 
�ل�������ش���ّدي���ق، يف ح�����و�ر �ل��غ��ن��و���ش��ي 
ه���و �ل��ر���ش��ال��ة �مل�����ش��ف��رة ل��رئ��ي�����س 
�جل��م��ه��وري��ة �مل��ن�����ش��ف �مل���رزوق���ي 
لا�شتقالة  �إّم���ا  فيها  دع���اه  �ل��ت��ي 
ل��ان��ت��خ��اب��ات  �ل���ر����ش���ح  ع����دم  �أو 
�لقادمة وهي حماولة لل�شغط، و 
�أخرى للتلميح �إىل �شريكه �لثاين 
م�شطفى بن جعفر �لذي �عتربه 
�أن يعود  �إىل  مدير مدر�شة وحثه 

�لتاميذ �إىل مقاعد �لدر��شة.
و�أكد �لقيادي يف �جلبهة �ل�شعبية 
ب��الأق��و�ل  ت��ب��ايل  �مل��ع��ار���ش��ة ل  �أّن 
و�إنا بالأفعال ولعل �أهم فعل قد 
متّن به عليهم هذه �حلكومة هو 

�ل�شتقالة.

تقوي�س جبهة الإنقاذ
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال �لأم������ني �ل��ع��ام 
�لدميقر�طيني  �لوطنيني  حلزب 
�ملوحد زياد خل�شر �أم�س �لثنني 
، �إن حديث رئي�س حركة �لنه�شة 
ع���ن حت�����ش��ن ع���اق���ة ح��رك��ت��ه مع 
ن���د�ء تون�س ه��و م��ن قبيل  ح��زب 
م�شار  و�إرب����اك  تقوي�س  حم��اول��ة 
�خلروج من �لأزمة �لتي متر بها 
�ل���ب���اد م���ن خ���ال ب���ث �ل��ت��ف��رق��ة 
و�ل��ف��ت��ن��ة ب���ني خم��ت��ل��ف م��ك��ون��ات 

جبهة �لإنقاذ �لوطني. 
�ل�شيا�شية  �لهيئة  ع�شو  و�ع��ت��رب 
جل��ب��ه��ة �لإن�����ق�����اذ �ل���وط���ن���ي زي����اد 
خل�شر، �أن رئي�س حركة �لنه�شة 
ر��شد �لغنو�شي من خال �إ�شر�ره 
على �إب��ر�ز " �جلليد " �ل��ذي كان 
ق��ائ��م��ا �أو ف��ا���ش��ا ب��ت��ني ح��زب��ه و 
�لذوبان   تون�س ب�شدد  ند�ء  حزب 
ه����ي حم����اول����ة م���ن���ه ل��ل��م�����س م��ن  
�لإنق�����اذ  جبه�����ة  مكون���ات  وح��دة 

�لوطني .
ويف هذ� �لطار، �أكد رئي�س حركة 
ند�ء تون�س �لباجي قايد �ل�شب�شي 
بالناطق  �لثنني  �أم�س  لقائه  �ثر 
حمة  �ل�شعبية  للجبهة  �لر�شمي 
�لتفاق  جتديد  مت  �نه  �لهمامي، 
ع��ل��ى �لخ���ت���ي���ار�ت و�لق���ر�ح���ات 
جبهة  د�خ���ل  �شياغتها  مت  �ل��ت��ي 

�لإنقاذ ومل يتم ��شتبد�لها.
كما �أكد �ل�شب�شي �أنه ل وجود لأّية 

�أول���وي���ات  �أّن  ذ�ت����ه  �ل��ت�����ش��ري��ح  يف 
�ل��ب��اد �ل��ي��وم ت��خ��ت��زل ب��الأ���ش��ا���س 
و��شتكمال  و�ل��ت��و�ف��ق  �حل����و�ر  يف 
�مل�شار �لنتقايل ولي�س يف معاجلة 
قانون  غ��ر�ر  على  �لعالقة  �مللفات 
�ل�����ع�����زل �ل�������ش���ي���ا����ش���ي و�ل����ع����د�ل����ة 

�لنتقالية.
�لنه�شة  ح��رك��ة  رئ��ي�����س  و�ع���ت���رب 
ن���د�ء  ب��رئ��ي�����س ح����زب  ل���ق���اءه  �إّن  
تون�س يف باري�س �أ�شقط ما و�شفه 
ب��ح��و�ج��ز �جل��ل��ي��د �مل���وج���ودة بني 
حزبا  �أّن  �إىل  م�����ش��ري�  �حل���زب���ني، 
تون�س هما  وند�ء  �لنه�شة  حركة 
�ل�شاحة  �أك��رب �لأح���ز�ب على  م��ن 
�أن يكونا  �ليوم عليهما  �ل�شيا�شية 
ولدة  �أّن  م��ع��ت��رب�  م��ت��ف��اه��م��ني، 
بالتو�زن  �أخ��ل  تون�س  ن��د�ء  ح��زب 
�نتخابات  �أفرزته  �لذي  �ل�شيا�شي 

�لباد. يف  �أكتوبر   23
ودع�������ا ر������ش����د �ل���غ���ن���و����ش���ي ن����و�ب 
�ملجل�س �لتاأ�شي�شي �إىل �لعودة �إىل 
مهماتهم  ل�شتكمال  م��ق��اع��ده��م 
�أجلها، م�شيفا  �نتخبو� من  �لتي 
�أّنه ل مربر �لآن لرئي�س �ملجل�س 
م�شطفى بن جعفر لا�شتمر�ر يف 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  �أعمال  تعليق 

بعد فتح باب �حلو�ر.
ك��م��ا �أو����ش���ح يف �حل����و�ر ذ�ت����ه، �أّن 
ل�����دى ح���رك���ة �ل��ن��ه�����ش��ة ه��اج�����س 
�ن��ت��ق��ال �ل�����ش��ي��ن��اري��و �مل�����ش��ري �إىل 
لتبديد  �حل��ل  �أّن  م��وؤّك��د�  تون�س 
�إج���ر�ء  ه��ذه �ل��ه��و�ج�����س يكمن يف 

�لنتخابات يف �أقرب وقت ممكن.

ل جديد.. بل قدمي "ُير�شكل"..
�ملعار�شة  �أ�شارت  فعلها،  ردود  ويف 
ح���دي���ث  يف  ج����دي����د  ل  �ن������ه  �إىل 
�ل��غ��ن��و���ش��ي و�إن�����ا �إع������ادة ر���ش��ك��ل��ة 
مل�����و�ق�����ف ق����دمي����ة وط����رح����ه����ا يف 
�أّن  م���ع���ت���ربة  ج����دي����دة،  ���ش��ي��اغ��ة 
�ملطلوب و��شح وب�شيط ل يتعدى 
��شتقالة  �لنه�شة  ح��رك��ة  �إع���ان 
ح��ك��وم��ت��ه��ا و�إق������ر�ره������ا ب��ت�����ش��ك��ي��ل 

حكومة م�شتقلة.
�لقيادي يف  �ل�شياق، قال  ويف هذ� 
�ل�شديق  �أحمد  �ل�شعبية  �جلبهة 
ر��شد  �لنه�شة  ح��رك��ة  رئي�س  �أّن 
خم��اوف  ت��ب��دي��د  ي��ري��د  �لغنو�شي 
�ل��ذي��ن ف��ق��دو� ثقتهم يف  �ل��ن��ا���س 
�ّن  �إىل  م�����ش��ري�  �لنه�شة،  ح��رك��ة 
ومبت�شما  ه��ادئ��ا  ظهر  �لغنو�شي 
مبا  �لتون�شيني  ومب�شر�  وودي��ع��ا 
�أنعمت به عليهم حكومة �لنه�شة 
م����ن ت���وف���ري ل���ل���م���اء و�ل���ك���ه���رب���اء 
�ل�شهد�ء  عن  �حلديث  متحا�شيا 

و�لغتيالت.
وقال �إّن خطاب �لغنو�شي مل ياأت 
ب���اجل���دي���د، ف��ع��و���س �لإ�����ش����ر�ع يف 
�أع��م��ال  ت�شريف  حكومة  ت�شكيل 
�ل���ظ���رف  ���ش��ع��وب��ة  �ىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
�لقت�شادي و�لأمني و�لجتماعي 

�لإن���ق���اذ ل  ج��ب��ه��ة  ���ش��ل��ب  م�شكلة 
طارئة ول قدمية بل هناك عمل 
م�شرك حتدثنا يف تفا�شيله على 

حد تعبريه. 
�أن  �ل�شب�شي  قايد  �لباجي  ونفى 
ي��ك��ون حت��دث م��ع ح��ّم��ة �لهمامي 
حركة  زعيم  ت�شريح  بخ�شو�س 
قائا  تون�س  ن��د�ء  ح��ول  �لنه�شة 
كجبهة  ���ش��وؤون��ن��ا  يف  حتدثنا  لقد 

�شعبية و�حتاد من �أجل تون�س.
وعن موقفه �خلا�س من ت�شريح 
يل  لي�س  �ل�شب�شي  قال  �لغنو�شي، 
ر�أي يف �مل�شاألة ولكن لحظنا نربة 
رئي�س  خالها  من  يبدو  جديدة 
حركة �لنه�شة يحاول �إيجاد حّل، 
لقاء  يف  مل�شناه  �أن  �شبق  م��ا  وه��ذ� 

باري�س.
�أّن  �أكد حّمة �لهمامي  من جهته، 
كاهما متم�ّشكان مبطالب جبهة 
�لإنقاذ �لد�عية �إىل حل �حلكومة 
�إنقاذ  حكومة  ت�شكيل  و  �حلالية 
�خلطوة  ه��ذه  �أن  معترب�  وط��ن��ي 

�لأوىل لنطاق �أي حو�ر جدي.
وقال �لهمامي �إن �لنه�شة ت�شعى 
من  �ل�شعبية  �جل��ب��ه��ة  ع���زل  �إىل 
خ����ال �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ك�����ش��ب ن���د�ء 

تون�س و�حلزب �جلمهوري.
ر��شد  �إىل  �شوؤ�ل  �لهمامي  ووج��ه 
�ل���غ���ن���و����ش���ي ب���خ�������ش���و����س ت��غ��ي��ري 
يكن  �أمل  تون�س  ن��د�ء  موقفه من 

ند�ء تون�س �ل�شيطان �لرجيم؟..
و�ع��ت��رب �ل��ن��اط��ق �ل��ر���ش��م��ي با�شم 
�جلبهة �ل�شعبية �ن موقف حركة 
�لنه�شة بعد ت�شريحات �لغنو�شي 
�أ�شبح �أك� غمو�شا مما كان عليه 
موؤكد� �أن حركة �لنه�شة ل تفكر 
تفكر يف  تون�س فقط  يف م�شلحة 

م�شاحلها �حلزبية �ل�شيقة.
م��وق��ف  �أن  �ل���ه���م���ام���ي  و�أ������ش�����اف 
�لتكتل من �أجل �لعمل و�حلريات 
مطالبته  خ��ال  م��ن  يت�شح  ب���د�أ 

بحكومة كفاء�ت.
�لعكرمي  �لأزه��ر  ق��ال  من جانبه 
�ل���ق���ي���ادي يف ن������د�ء ت���ون�������س، �ن���ه 
ل مي��ك��ن��ه �حل���ك���م ع���ل���ى �ل���ن���و�ي���ا 
ك��ام  يف  ج���اء  م��ا  �أّن  يعترب  لكنه 
�لغنو�شي �يجابي يف حال تنفيذه، 
مهما  تطور�  مل�س  �نه  �إىل  م�شري� 
�إز�ء  م���و�ق���ف���ه  يف  �ك����رب  ول���ي���ون���ة 

�ل�شتحقاقات �لوطنية �لكربى.
يف حني عاب �ل�شخ�شية �لوطنية 
�مل���ع���روف���ة و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي �ل�����ش��اب��ق 
م�������ش���ط���ف���ى �ل�����ف�����ي�����ايل، �أم���������س 
�لثنني، على حركة �لنه�شة عدم 
و���ش��وح م��وق��ف��ه��ا وع���دم �ت��خ��اذه��ا 
ملوقف جريء وو��شح من �لأزمة 
�حل��ال��ي��ة يف �ل���ب���اد، وذل����ك �إث���ر 
ل��ق��ائ��ه ب���الأم���ني �ل���ع���ام ل��احت��اد 
ح�شني  لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام 
�ل��ع��ب��ا���ش��ي،  يف ���ش��ي��اق �مل�����ش��اور�ت 
�ل��ت��ي ي��ج��ري��ه��ا ه����ذ� �لأخ�����ري مع 

 رئي�س حركة النه�شة يطالب 
املرزوقي بال�شتقالة

الرتويكا احلاكمة انتهت.. 
و�شفحة طويت

حراك �صيا�صي باجلملة.. 
وحلول مع تاأجيل التنفيذ

�جلبهة �ل�شعبية توؤكد ��شتحالة عزلها و�لنيل من جبهة �لنقاذ

هل هي 
بد�ية �شهر 
�لع�شل بني 
�ل�شب�شي 
و�لغنو�شي

خالفات رو�شيا والغرب حول �شوريا مب�شتويات غري م�شبوقة
•• مو�صكو-ا.ف.ب:

بلغت �خلافات �لرو�شية �لغربية حول �شوريا م�شتويات 
�لكيميائية،  �ل�شلحة  ملف  بخ�شو�س  م�شبوقة  غ��ري 
ح��ي��ث ح����ذرت م��و���ش��ك��و �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة م���ن ع��و�ق��ب 
خطرية جد� يف حال تدخل ع�شكري �شد نظام دم�شق. 
و�دى �لهجوم �لكيميائي �ملفر�س يف 21 �ب �غ�شط�س 
�ملئات  مقتل  ع��ن  ��شفر  �ل��ذي  �ل�شورية  �لعا�شمة  ق��رب 
�ملا�شاة  �ملع�شكرين  من  كل  ف�شر  حيث  �لتوتر  زي��ادة  �ىل 
�ملتحدة  �لوليات  وجهت  ففيما  لاخر.  معاك�س  ب�شكل 
ومل  �ل�����ش��وري  �لنظام  �ىل  �لت��ه��ام  وبريطانيا  وفرن�شا 
�ملعار�شة  �ن  مو�شكو  �عتربت  ع�شكريا  تدخا  ت�شتبعد 

عن ��شتخد�م حق �لنق�س لوقف قر�ر يف جمل�س �لمن 
��شتخد�م  يقرها. لكن مو�شكو �عربت عن �لغ�شب عند 
�لقر�ر نف�شه لتربير ق�شف مو�قع ع�شكرية لقو�ت معمر 
و�شرح  �ل�شوفياتية.  رو�شيا منذ �حلقبة  �لقذ�يف حليف 
�ل�شرقية  �ل��دول  معهد  من  فيلونيك  �ليك�شاندر  �ملحلل 
�لغربية  �ل����دول  نف�شه،  يعيد  �ل��ت��اري��خ  ب��ر���س  ل��ف��ر�ن�����س 
تت�شرف بطريقة م�شابهة جد�. و�عترب وزير �خلارجية 
�لربيطاين وليام هيغ �لثنني �نه من �ملمكن �لرد على 
��شتخد�م ��شلحة كيميائية يف �شوريا بدون �جماع كامل 
يف جمل�س �لمن �ل��دويل حيث مل تدعم رو�شيا �يا من 
م�شاريع �لقر�ر�ت �لغربية حول �شوريا. وتابع فيلونيك 
�ن جلاو� �ىل �لقوة من دون تفوي�س من جمل�س �لمن 

�ل�����دويل ف�����ش��ي��ك��ون ل��ذل��ك ع���و�ق���ب خ��ط��رية ج����د� على 
�شين�شف  ه��ذ�  و����ش��اف  �لمريكية.  �لرو�شية  �لعاقات 
�وج��ه  جميع  يعقد  وق���د  �ل����دويل  �ملجتمع  ع��م��ل  ����ش�����س 
�لعاقات �لرو�شية �لغربية مبا فيها �تفاقات �حلد من 
�لنت�شار. يف حدث نادر �حلدوث عقد لفروف موؤمتر� 
�شحافيا عاجا يف مو�شكو �لثنني عند �ل�شاعة 12،00 
ت غ للحديث عن تطور�ت �مللف �ل�شوري. و�ر�شلت �لمم 
�ملتحدة خرب�ءها حيث بد�أو� �لتحقيق �لثنني يف موقع 
قنا�شة  ن��ار  لط���اق  تعر�شو�  لكنهم  �ل��ف��ت��اك  �ل��ه��ج��وم 
بح�شب �لمم �ملتحدة. و�كدت �ملعار�شة �ل�شورية بالرغم 
�ل�شلحة  ��شتخدم  �ل��ن��ظ��ام  �ن  �مل��ت��ك��رر  دم�شق  نفي  م��ن 

�لكيميائية لقتل مئات �ملدنيني.

����ش��ت��خ��دم��ت �ل���ش��ل��ح��ة �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة لت���ه���ام �حل��ك��وم��ة. 
وحت����ادث وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي ���ش��ريغ��ي لف���روف 
هاتفيا مع نظريه �لمريكي جون كريي للفت �نتباهه 
ع�شكري  تدخل  لحتمال  ج��د�  �خل��ط��رية  �لعو�قب  �ىل 
دول  ز�ل��ت  ما  �فريقيا حيث  و�شمال  �لو�شط  �ل�شرق  يف 
 2003 ع��ام   . ��شتقر�ر  ب��ا  وليبيا  �ل��ع��ر�ق  غ���ر�ر  على 
ع��ار���ش��ت رو���ش��ي��ا ب��ح��زم �ل��ت��دخ��ل يف �ل��ع��ر�ق حيث ق��ادت 
�لذي  �لع�شكري  �لجتياح  وبريطانيا  �ملتحدة  �لوليات 
�لتهامات  �ثبات خطاأ  �طاح ب�شد�م ح�شني. ومت مذ�ك 
��شتخدمت  �ل��ت��ي  ���ش��ام��ل  دم���ار  ��شلحة  �ل��ع��ر�ق  ب��ح��ي��ازة 
للقوى  رو�شيا  �ج���ازت   2011 وع��ام  �ل��ت��دخ��ل.  لتربير 
�لغربية �قامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا بالمتناع 
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العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
   مذكرة اعالن  متنازع �سده   بالن�سر

   يف  الدعوى 716 /2013 نزاع مدين                                          
فورجيا�س   �يفاجنلو�س   -2 �����س.ذ.م.م  ثياترو  �شدهما/1-  �ملتنازع  �ىل 
عبد�لرز�ق  بن  �حمد  في�شل   / �ملتنازع  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل 
�لن�شاري وميثله  : ها�شم حممد حمد�ن �جلمل قد �قام عليك �لدعوى 
وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة ب��ن��دب خ��ب��ري متخ�ش�س م��ع �ل����ز�م �مل��دع��ى عليه 
�لثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
مكلف  فانت  ل��ذ�  �مل�شلح  مبكتب  ���س   8.30 �ل�شاعة   2013/9/2 �مل��و�ف��ق 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �لقل. 
 مدير مركز الت�سوية الودية للمنازعات                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
مذكرة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1077  ا�ستئناف عمايل

�ىل �مل�شتاأنف �شدهما / 1 -زي��زو لان�شاء�ت ���س.ذ.م.م  جمهول حملي 
��شتاأنف  �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /ع��اء م��ربوك عيد �بو خري�س   قد 
بتاريخ  �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/938 عمايل جزئي  �لقر�ر/ �حلكم 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/9/22  2013/6/30 وحددت لها جل�شه يوم �لحد 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2D.18 بالقاعة  �شباحا   10.00

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/136 ا�ستئناف عقاري

ذ�ت  ح��ره  منطقة  �شركة  ����س  �ي  �شي  -�شركة   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
م�شوؤولية حمدودة  جمهول حملي �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�لن فوؤ�د 
بان قد �شدر  نعلنكم  �ملذكورة �عاه وعليه  �لدعوى  �قام  �خلويري قد 
لها  وح���ددت  حما�شبي  خبري  ب��ن��دب  �ل�شتئناف  ه��ذ�  يف  متهيدي  حكم 
�ملحكمة جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/10/1 �ل�شاعة 10.00 �شباحا 

  ch1C.11 يف �لقاعة
رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/67  بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �شده/1- جعفر في�س �له �شاحلي ز�دة  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ بنك �مل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله: ع�شام عبد�لمري 
 2013/8/22 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  قررت  �لتميمي   �لفا�شلي  حمادي 
�عانكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة )1.587.859.02 درهم( يف ملف �لتنفيذ �عاه و�ل 
بيع �لعقار حمل �لرهن. نوع �لعقار: �شقة �شكنية- �ملنطقة:�شارع �ل�شيخ ز�يد- 
رقم �لر�س : 184- ��شم �ملبني- بوليفارد و�ك- رقم �لعقار-805 رقم �لطابق- 8- 

م�شاحة �لعقار: 936.00 قدم مربع( خال 30 يوم  من تاريخ �لعان.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/28  بيع عقار مرهون
�مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- �ف�����ش��ان��ه �ز�ده   جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن طالب  �ىل 
عبد�لمري  ع�شام  وميثله:  ع��ام��ة(  م�شاهمة  )�شركة  �مل�شرق  بنك  �لتنفيذ/ 
حمادي �لفا�شلي �لتميمي  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2013/8/22 
�عانكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة )1011521.47 درهم( يف ملف �لتنفيذ �عاه و�ل 
بيع �لعقار حمل �لرهن. نوع �لعقار: �شقة �شكنية- �ملنطقة:مر�شى دبي- رقم 
�لر���س: 173-رق��م �ملبنى 3- ��شم �ملبني- �لرمال -3- رقم �ل�شقة : 306 رقم 

�لطابق 3- �مل�شاحة 1.157.60 قدم مربع   خال 30 يوم  من تاريخ �لعان.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/457 تنفيذ �سرعي
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- ف���وؤ�د �ق���ر�ر �حمد جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن طالب 
بن  حممود  حممد  علي  وميثله:  حنيف  حممد  �شيخ  حنيف  �منه  �لتنفيذ/ 
متيم  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك لتنفيذ �حلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/1304 �حو�ل نف�س م�شلمني ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 
�ل�شتحقاق.  تاريخ  و�مل�شاريف من  للر�شوم  �شاما  دره��م(  وق��دره )20030  به 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                 �ىل �ملدعي عليه/مطعم  كنج ك�شري )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل 
�ملذكورة  �لعمالية  �لدعاوي  �قامو عليكم  �ملدعيني قد  باأن  نعلنكم  �لقامة 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2013/9/5  �ملحكمة لها جل�شة يوم �خلمي�س  �أدن��اه وحددت 

  8:30

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�لقل  على  �ي��ام  بثاث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل با كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2565/2013/13
3086/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
نا�شر رجب م�شطفى يو�شف

�حمد حممد عام مزيد          

مبلغ �ملطالبة
74000 درهم + �شامل تذكرة �لعودة
28000 درهم + �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27    
     مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

يف الق�سية رقم 2013/385 كلي جتاري ال�سارقة          
حممد   : �ملدعي  �ن  حيث  علي   �ل  ح�شن  علي  ح�شن  علي  عليه:  �ملدعى  �ىل 
حمد�ن عبد�هلل �ل�شام�شي  قد �قام عليكم لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة 
بال�شافة �ىل  ( درهم فقط  درهم  �عاه ويطالبكم فيها مببلغ )3.890.000 
�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا وكذلك بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.لذلك      يقت�شى ح�شورك �مام هذه �ملحكمة  يف متام 
�لدعوى  على  وذلك لاجابة   2013/9/22 يوم  و�لن�شف من  �لثامنة  �ل�شاعة 
وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل 

عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  875/ 2013 -عمايل  - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : حممد مو�شروف ح�شني كازي بيايت ح�شني �جلن�شية: بنغادي�س   
�مل�شتاأنف عليه:�جلزيرة �حلديثة للمقاولت و�لنقليات �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: 
�ملطلوب  �حلكم    مبلغ  كامل  على  ��شتئناف   : �ل�شتئناف  مو�شوع  �لمار�ت  
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  و�لنقليات  للمقاولت  �حلديثة  �عانه/�جلزيرة 
يف  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف  قد  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لمار�ت 
�لدعوى رقم 2013/903 عم جز- م ع -ب- �أظ   وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد 
�ملو�فق 2013/9/22 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�لوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة حمكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها 

قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  284/ 2013 -عمايل  - م ع- �س- اأظ

�مل�شتاأنف  بنغادي�س  �جلن�شية:  عبد�حلي  ر��شد  هارون  حممد   : �مل�شتاأنف 
عليه:�شرق �جلبانة للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �ل�شتئناف 
�جلبانة  �عانه/�شرق  �ملطلوب  �حلكم  مبلغ  كامل  علي  عمايل  ��شتئناف   :
�مل�شتاأنف  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت 
قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/284 عم جز- م ع -ب- �أظ   
وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/23 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لكائنة  �بوظبي  ��شتئناف  �لثانية حمكمة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
حمكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة 

بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
  اخطار دفع   يف الق�سية التنفيذية - رقم 2011/2898 تنفيذ عمايل

م�سل�سل عام:2011/13942  
�ىل �ملحكوم عليه /�شر�ج �لدين قريب علي حممد- م�شر عنو�نه : بالن�شر قد �شدر 
�شدك حكم يف �لق�شية رقم )2011/2319( ل�شالح �ملدعي) ��شامة زيد كرباج- �شوريا( 
ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم �ملذكور، ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك، 
�ملبلغ   -1 تذكرة عودة  +قيمة  مالية  كالتي: مطالبة  تنفيذه  �ملطلوب  �ن �حلكم  ومبا 
�ملطلوب حت�شيله:56.907 درهم �شاما �لر�شوم �لق�شائية  2- ر�شم �لت�شريح بالتنفيذ 
فانت  ل��ذ�  �لق�شائية    �ل��ر���ش��وم  :56.907دره�����م   �ملجموع  حت�شيله  �ملطلوب  �ملبلغ   -3
�شباح  من   )9.00( �ل�شاعة  يف  �مل��ح��ددة  للجل�شة  �ملحكمة  ه��ذه  �م��ام  باحل�شور   مكلف 
�ملحكمة  ف��ان  ذل��ك  ، ويف حاله تخلفك عن  �ع��اه  ذك��ر  ما  لتنفيذ  ي��وم 2013/9/22م. 
بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  �ملنا�شبة.  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  بحقك  �شتتخذ 

.2013/6/27
 القا�سي/ جمال الدين وداعة     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/714 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
ج��م��ع��ه حم��م��د ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل��ع��ل��ي �ل��ب��ل��و���ش��ي �جل��ن�����ش��ي��ة: �لم�������ار�ت   وطلب 
)الربج  �لتجاري  �ل�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حمرر  يف  �لتوقيع  على  �لت�شديق 
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة   ) ال�صيدلنية   للم�صتح�صرات 
و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )65681( �مللف  رقم  حتت  عجمان  يف 
بعجمان �ل�شيد:�حمد حممد رحمه حممد �ملزروعي �جلن�شية: �لمار�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� �لعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/708 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  وطلب  �لم���ار�ت   �جلن�شية:  �ملطرو�شي  خمي�س  ماجد  ورثة/�شيف 
على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )بقالة الف�صت  ( 
�مللف )11616(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
عبيد  ف��ريوز  �ل�شيد:ثاين  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�شجل 
�شيقوم  بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  �لم��ار�ت  �جلن�شية: 
بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/724 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�حمد �شامل عبد�خلالق بن �شقنوت �ملهري �جلن�شية: �لمار�ت وطلب �لت�شديق 
�لتجاري )الريان خلياطة  �ل�شم  :تنازل يف  يت�شمن  �لتوقيع يف حمرر  على 
املالب�س الن�صائية ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت 
رقم �مللف )63127( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل:�حمد 
حممد رحمه حممد �ملزروعي �جلن�شية: �لم��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� �لعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/723 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيدة/ 
فاطمة عبد�لرحمن ماجد �ملعى �ملهري �جلن�شية:�لمار�ت   وطلب �لت�شديق على 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )م�صغل روما للمالب�س/
فرع 2  ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
)57815( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ل�شيد:�شلطان ر��شد 
حممد �لقر�عة �لنعيمي �جلن�شية: �لمار�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� �لعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/589 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- �ي��اي��ت جت�س جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
ذ.م.م وميثله: حممد  �لتنفيذ/ �شركة ك�شينز 44 �شريت �س  طالب 
�مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم   �أق���ام  ق��د  �لبحر  حممد  ح�شن 
�عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )88080( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .  .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/927 جتاري جزئي  

ذ.م �ل�����ع�����ام�����ة  ل�����ل�����م�����ق�����اولت  ف����ن����ج����رز  ج������ول������دن  �����ش����رك����ة  ع����ل����ي����ه/  �مل�����ح�����ك�����وم   �ىل 
هذه  عليك  حكمت  قد  2013/7/29م  �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ن��ه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  .م  
ع   م  �س  للتاأمني  �شركة �خلزنة   / ل�شالح  �ع��اه  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  �حلكمة يف 
للمدعية  توؤدي  بان  �ملدعى عليها  بالز�م  �ملحكمة مبثابة �حل�شوري:  بالتايل: حكمت 
مبلغا وقدره 43.797.81 درهم ) ثاثة و�ربعون �لفا و�شبعمائة و�شبعة وت�شعون درهما 
وو�حد وثمانون فل�شا( و�لزمتها بامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة، 
�مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ملحكمة  بتوقيعي وخ��ت��م  .���ش��در  م��ن ط��ل��ب��ات.    ذل��ك  م��اع��د�  وبرف�س 
2013/8/20  حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك 

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

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/154 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
�شركة  عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
ت�شابل وورلد ذ.م.م   �قام �ملدعي/حممد مطر �ل�شريف مطر �لهاملي جن�شيته/ 
عنو�نه: �بوظبي - �شارع حمد�ن - بنايه �لعني �لهليه- �لطابق �ل�شابع- �شقه 2  
�لدعوى برقم 2013/154 -مدين - كلي- عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ 
526.651 درهم فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 
�ملو�فق يوم 11 من  �ل�شاعة 11.00  وذل��ك يف  بو��شطة وكيل معتمد  �و  �شخ�شيا 
�شهر �شبتمرب ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� 

يف 2013/8/13
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  457/ 2013 -�سخ�سية  - م ر- �س- اأظ

عليه:حممد  �مل�شتاأنف  كاز�خ�شتان   �جلن�شية:  روفا  جون�شا  يلينا   : �مل�شتاأنف 
�شليمان حممد �شعيد �جلن�شية: غري حمدد  مو�شوع �ل�شتئناف : �لغاء �حلكم 
�مل�شتاأنف �لذي ق�شى برف�س �لدعوى و�لق�شاء جمدد� بالطاق لل�شرر و�ثبات 
ح�شانة �بنها منري  �ملطلوب �عانه/حممد �شليمان حممد �شعيد �جلن�شية: 
غري حمدد  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف 
�لدعوى رقم 2012/1624 ح نف�س- م ر-ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء 
�ملو�فق 2013/9/18 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�لوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة د�ئرة �لق�شاء     �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها 

قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                              قلم ا�ستئناف الحوال ال�سخ�سية

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

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/668 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ �لثال �لذهبية لد�رة �لعقار�ت و�لو�شاطة  �لتجارية ل�شاحبه/حممد يو�شف 
للمقاولت  �مليثاق  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �حلمادي  يو�شف  �شامل 
عمالية  خبري  ندب  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �للكروميكانيكية 
�ملطلوب �عانه/ �شركة �مليثاق للمقاولت �للكروميكانيكية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت 
عنو�نه: بالن�شر) بورود �لتقرير( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
�ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �ل  مبع�شكر  �لتجارية 
بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام 

على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/8/6
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ   2013/8/27     
  يف الدعوى رقم 2013/266 نزاع عقار

�لر�أ�شمايل  لا�شتثمار  �ملتحدة  �ململكة  جمموعة  �شدها:  �ملتنازع  �ىل 
لعمال �لتطوير ليمتد.

بناء على �لدعوى 2013/266 نز�ع عقار و�ملتنازع �شدكم من قبل �ملتنازع 
حاجي حممد نبي خليلي نبلغكم بوجوب ح�شور �جتماع �خلربة بتاريخ 
مكتب  يف   2013/9/3 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  ظهر  بعد  من  �لثانية  �ل�شاعة 
و�لكائن يف منطقة �لكر�مة، تقاطع �شارعي �ل�شيخ خليفة بن ز�يد و�ل�شيخ 
�مليز�ن- مكتب رقم 1 ويف حال تخلفكم فان  �شناء-  بنايات  ر��شد، جممع 

�عمال �خلربة �شت�شتمر مبثابة �حل�شوري.
اخلبري املهند�س /�سعادة فرح ابوجرجي

تبليغ موعد جل�سة خربة

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27     

 انذار عديل بالن�سر
 �ملنذرة/�شغرى خو�س نيت- بريطانية �جلن�شية

�ملنذر �ليه: عبد�لعلي حمزه �شيبانيان- �ير�ين �جلن�شية
مليون   ( دره��م   )1.128.805( وق��دره  مببلغ  بالوفاء  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تكلف 
درهم ومائة وثمانية وع�شرون �لف درهم وثمانائة وخم�شة درهم( خال مدة 
كافة  لتخاذ  �ملنذرة  و�ل�شت�شطر  بالن�شر  �لع��ان  تاريخ  من  ��شبوع  �ق�شاها 
و�ملطالبة  �لد�ء  �م��ر  و��شت�شد�ر  حقها  له  حتفظ  �لتي  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت 
بالتعوي�س �لنا�شب عن �ي عطل �و �شرر تعر�شت له �ملنذرة �ملنذرة مع حتميل 

�ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/321 ك.ع.ح
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/ �جنو 
�تييكاتبورو �شوتامان �جلن�شية: �لهند   وطلب �لت�شديق على   حمرر يت�شمن  بيجو 
:تنازل يف �ل�شم �لتجاري )�صيجما ملقاولت ال�صيانة العامة/ذ.م.م  ( و�ملرخ�شة 
من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )45512( و�مل�شجل لدى غرفة 
�لهند  �جلن�شية:  لورين�شي  لورين�شي  �ل�شيد:فر�نكلني  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة 
مبو�فقة: حممد جمعه علي �شعيد �ل�شرقي �جلن�شية: �لمار�ت  ليكن معلوما للجميع 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                      

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10880 بتاريخ 2013/8/27    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/712 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/ 
�لت�شديق  �لنعيمي �جلن�شية: �لم��ار�ت   وطلب  �لقر�عة  �شلطان ر��شد حممد 
�لتجاري )ال�صيح لعمال  �لتوقيع يف   حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم  على 
يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  م��ن  و�ملرخ�شة   ) والديكور/فرع   ال�صباغ 
و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ل��دى  و�مل�شجل   )53318( �مل��ل��ف  رق��م  حت��ت  عجمان 
بعجمان �ل�شيد:�حمد عبيد �شعيد حممد �ل�شويدي �جلن�شية: �لمار�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� �لعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
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قادة جيو�س يناق�شون �شاأن �شوريا يف الأردن 
•• عمان-وكاالت:

م�شاء  من  متاأخر  وق��ت  يف  �نطلق 
�لأردن  يف  �ج��ت��م��اع  �لأول  �م�������س 
ب�شاأن �شوريا يح�شره رئي�س هيئة 
�لأرك���������ان �مل�������ش���رك���ة �لأم���ريك���ي���ة 
�جل������������ر�ل م������ارت������ن دمي���ب�������ش���ي، 
وروؤ�شاء هيئات �لأرك��ان يف كل من 
بريطانيا وفرن�شا و�أملانيا و�إيطاليا 
وتركيا،  وقطر  و�ل�شعودية  وكند� 
�ل�شورية  �لأزم���ة  تد�عيات  لبحث 
�ملجزرة  بعد  خ�شو�شا  وتاأثري�تها 

�لكيمياوية يف ريف دم�شق.
�إد�رة  يف  ب�������ارز  م���������ش����وؤول  وق�������ال 
�أوباما  ب��ار�ك  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س 
�أن  جت������زم  ت����ك����اد  و�����ش���ن���ط���ن  �إن 
�ل�شاح  ��شتخدم  �ل�شوري  �لنظام 
�لأ�شبوع  �ملدنيني  �شد  �لكيمياوي 

�ملا�شي.
�لت�شريح بعد مو�فقة  وياأتي هذ� 
دم�������ش���ق ع���ل���ى �ل�������ش���م���اح ل��ف��ري��ق 
بالتوجه  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مفت�شي 
�إىل �لغوطة للتحقق من ��شتخد�م 

مو�د كيمياوية يف �لهجوم.
وق�����ال وزي�����ر �ل����دف����اع �لأم���ريك���ي 
ت�شاك هيغل �إن �جلي�س �لأمريكي 
ملعاجلة  ع�����ش��ك��ري  ل��ع��م��ل  م�شتعد 
�لرئي�س  قرر  �إذ�  �ل�شورية  �لأزم��ة 

�لأمريكي ذلك.
و�أع�����ل�����ن�����ت �ل��������ولي��������ات �مل���ت���ح���دة 
�لأمريكية �أنها تعيد متركز قو�تها 

قا�شي ق�شية تفجري 
م�شجد الرئا�شة 
اليمنية يتنحى

•• �صنعاء-يو بي اأي:

�جل��ز�ئ��ي��ة  �ملحكمة  رئ��ي�����س  تنحى 
�لقا�شي  �شنعاء  يف  �ملتخ�ش�شة 
ت����ويل ق�شية  ه����ال حم��ف��ل ع���ن 
�مل���ت���ه���م���ني يف ق�����ش��ي��ة  حم���اك���م���ة 
حم���اول���ة ق��ت��ل �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��اب��ق 
ع��ل��ي ع��ب��د �هلل ���ش��ال��ح وع�����ش��ر�ت 
�مل�������ش���وؤول���ني يف ت��ف��ج��ري م�����ش��ج��د 
�ل���رئ���ا����ش���ة. وق�����ال حم��ف��ل يف  د�ر 
�ملحكمة   ع��ق��دت��ه��ا  ج��ل�����ش��ة  ن��ه��اي��ة 
�لدعوى  ه��ذه  �لتنحي عن  ق��ررت 
��شت�شعار� باحلرج و�لإعام �لتابع 
لبع�س �ملجني عليهم ،ومنذ �ن مت 
تعييني لهذه �ملحكمة متار�س علي 
�شغوط ل تتما�شى مع ��شتقالية 
�لق�شاء . وكان �شالح قد تعر�س 
ملحاولة �غتيال يف يونيو-حزير�ن 
2011 بتفجري م�شجد �لرئا�شة 
�أ�شفرت عن مقتل 11 من حر��شه 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ني ورئ���ي�������س جم��ل�����س 
عبد  �لعزيز  عبد  حينها  �ل�شورى 
�ل��غ��ن��ي وج����رح �ل��ع�����ش��ر�ت وي��ت��ه��م 
�شالح كا من �للو�ء علي حم�شن 
�ليمني  �لرئي�س  �لأحمر م�شت�شار 
�لقيادي  �لأح��م��ر  وحميد  �حل��ايل 
يف ح������زب �ل������ش�����اح وع�������دد م��ن 
ب���ال���وق���وف ور�ء  ق���ي���اد�ت �حل�����زب 

�لعملية .

طهر�ن �شو�ريخها نحو �إ�شر�ئيل، 
بع�شها  توجه  �أن  م�شتبعد�  ولي�س 
ح����ال  يف  �أي���������ش����ا  �لأردن  ن����ح����و 
ل�شرب  �ململكة  �أر����ش��ي  ��شتخد�م 
�لع�شكري  �مل�����ش��در  ورج���ح  ���ش��وري��ا 
�أي�شا  �أن يبحث �لجتماع  �لأردين 
�شيناريوهات �لق�شاء على �ملقاتلني 
�لتابعني  �ملت�شددين  �لإ�شاميني 
يف  ���ش��وري��ا،  يف  �ل��ق��اع��دة  ل�تنظيم 
حال جناح �ل�شربة �لع�شكرية �شد 

�لنظام �ل�شوري.

مبا  �ملتو�شط،  �لبحر  يف  �لبحرية 
�شربة  توجيه  خيار  لأوباما  يتيح 

ع�شكرية �شد �شوريا.
�لركية  �لأنا�شول  وكالة  ون�شبت 
ع�����ش��ك��ري  م�������ش���در  �إىل  ل���اأن���ب���اء 
�أردين قوله �إن �لجتماع �شيناق�س 
����ش���ي���ن���اري���وه���ات ت���وج���ي���ه ���ش��رب��ة 
�إ�شر�تيجية  لأه����د�ف  ع�شكرية 
ل��ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وري د�خ����ل ���ش��وري��ا، 
�مل���ت���وق���ع من  �ل��ف��ع��ل  ودر������ش����ة رد 
ب�شار�لأ�شد يف  نظام  �إي��ر�ن حليفة 

�شوريا على تلك �ل�شربة. و�أ�شاف 
�أن �لأردن �أعرب عن بالغ قلقه من 
�حتمال ��شتهد�فه من قبل �شوريا 
و�إي���������ر�ن يف ح�����ال ت���اأك���ده���م���ا م��ن 
قبل  من  �ململكة  �أر��شي  ��شتخد�م 

�لقو�ت �لغربية.
وم�شى �مل�شدر �لع�شكري قائا �إن 
ما يخ�شاه �مل�شوؤولون يف �لأردن هو 
�إير�ن على �شرب �لنظام  ردة فعل 

�ل�شوري.
توجه  �أن  �ملحتمل  م��ن  �إن���ه  وق���ال 

•• لندن-وكاالت:

ت����ن����اول����ت �ل�������ش���ح���ف �ل���ربي���ط���ان���ي���ة 
وخا�شة  �ل�شورية  �لأزم����ة  ت��ط��ور�ت 
�لهجمات �لكيمياوية �لأخرية وردود 
�لفعل �لغربية عليها، فكتبت �إحد�ها 
�أن �أي �إجر�ء يف �شوريا �شيكون خطوة 
ن��ح��و �مل���ج���ه���ول، وذك�����رت �أخ�����رى �أن 
�لناتو قد يتحرك �شد �شوريا بدون 
تفوي�س �أممي، و�أ�شارت ثالثة �إىل �أن 
قادة �لغرب يبدو �أنهم غري مدركني 
ملخاطر �لتدخل �لع�شكري، وحتدثت 
ر�ب�����ع�����ة ع�����ن ������ش����ت����ع����د�د �ل���ب���ح���ري���ة 

�لربيطانية ل�شن �أول �شربة.
فقد كتبت �شحيفة ديلي تلغر�ف يف 
�شمال  حلف  �أن  �فتتاحيتها  م�شتهل 
�لأطل�شي )ناتو( يقرب من �لتدخل 
�مل�����ش��ل��ح يف ����ش���وري���ا ب��ي��ن��م��ا م���ا ز�ل���ت 
�أمريكا ترف�س �لعر�ف باأن خطها 
ق���د مت جت�������اوزه، يف حني  �لأح����م����ر 
جاءت ت�شريحات بريطانيا وفرن�شا 

ل��ت��وؤك��د على ���ش��رورة �ل���رد ب��ق��وة �إذ� 
كيمياوية  �أ���ش��ل��ح��ة  ����ش��ت��خ��د�م  ث��ب��ت 
يف ق��ت��ل م��ئ��ات �مل��دن��ي��ني �ل�����ش��وري��ني. 
نتيجة  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ����ش���ارت 
�لتدخل �لع�شكري �لذي من �ملحتمل 
�أن يكون يف �شكل هجمات بال�شو�ريخ 

على �أهد�ف حكومية، من �مل�شتحيل 
ف��اإن �لإخفاق  ذل��ك  �لتنبوؤ بها. وم��ع 
على  �شي�شجع  �لأ����ش���د  حم��ا���ش��ب��ة  يف 
يزيد  �لهجمات مما  �ملزيد من هذه 
حدة �لتوتر �لذي ي�شببه �لاجئون 
بالفعل لاأردن ولبنان. و�أ�شافت �أن 

هذ� �لأمر �شي�شجع �إير�ن على �مل�شي 
و�شيجعل هذ�  �لنووي  برناجمها  يف 
ع�شكري  عمل  من  تقرب  �إ�شر�ئيل 
ف��������ردي �����ش����د ب����رن����ام����ج ت��خ�����ش��ي��ب 
فو�شى  ويف  �لإي������ر�ين  �ل��ي��ور�ن��ي��وم 
�لغربي  �لتدخل  ف��اإن  �شوريا  تف�شخ 
لكن  م��وؤمل.  �مل�شلح هو مبثابة خيار 
�مل��خ��اط��ر �لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة م��ن ع��دم 
وختمت  مت��ام��ا.  و��شحة  �شيء  فعل 
�ل�شحيفة باأن �لأمل معقود على �أن 
قبول موؤيدي �شوريا رو�شيا و�ل�شني 
�شيقود  كيمياوية  �أ�شلحة  ل�شتخد�م 
مبجل�س  متما�شك  �أمم���ي  ق���ر�ر  �إىل 
�لأم���������ن و�ل���������ذي ب���������دوره ���ش��ي��ج��رب 
نحو  �لتوجه  على  وخ�شومه  �لأ�شد 
يجب  �ل��وق��ت  نف�س  ويف  �لتفاو�س.  
بذل �ملزيد مل�شاعدة لبنان و�لأردن يف 
�لتغلب على �أفو�ج �لاجئني وو�شع 
خطط للجوء �ل�شيا�شي كما حدث يف 
�ل�شني �لهندية بعد �شقوط �شايغون 

عام 1975.

رو�شيا حتذر وا�شنطن من 
التدخل الع�شكري يف �شوريا 

•• مو�صكو-ا ف ب:

حذرت رو�شيا �لوليات �ملتحدة �م�س من عو�قب بالغة �خلطورة قد تنجم عن 
تدخل ع�شكري حمتمل يف �شوريا وذلك يف مكاملة هاتفية �جر�ها وزير خارجيتها 
�شريغي لفروف مع نظريه �لمريكي جون كريي. و�علنت وز�رة �خلارجية يف 
�لتي قد  �لبالغة �خلطورة  �لعو�قب  �نتباه حماوره �ىل  بيان �ن لفروف لفت 
تنجم عن تدخل ع�شكري حمتمل يف �ل�شرق �لو�شط و�شمال �فريقيا حيث ل 
تز�ل بلد�ن مثل �لعر�ق وليبيا تعاين من �نعد�م �ل�شتقر�ر و�شدد لفروف على 
�ن رو�شيا قلقة جد� من ت�شريحات �مريكية �شدرت موؤخر� مفادها �ن و��شنطن 
م�شتعدة للتدخل يف �لنز�ع �ل�شوري. و�ت�شل جون كريي �لحد بالمني �لعام 
لامم �ملتحدة بان كي مون ونظر�ئه �لربيطاين و�لفرن�شي و�لكندي و�لرو�شي 
�بلغهم خالها �نه يعترب من �شبه �ملوؤكد �ن يكون �لنظام �ل�شوري �شن هجوما 
�ملتحدة  �لمم  خ���رب�ء  ويبا�شر  �غ�شط�س.  �ب   21 يف  �لكيميائية  بال�شلحة 
ح�شولهم  بعد  �لكيميائية  بال�شلحة  �ملفر�س  �لهجوم  موقع  يف  �لتحقيق 
على �ل�شوء �لخ�شر من �لنظام �ل�شوري، ولو �ن �لدول �لغربية �عتربته جاء 
متاأخر� جد� ويف هذ� �ل�شياق دعت رو�شيا �ىل �لمتناع عن �ل�شغط على دم�شق 
وعدم �لن�شياق �ىل �ل�شتفز�ز�ت وحماولة توفري ظروف طبيعية ت�شمح لبعثة 

�لمم �ملتحدة �ن تقوم بتحقيق دقيق وحمايد يف �ملكان .

فرن�شا مل تتخذ قرارًا بالتدخل يف �شوريا
•• باري�ص-يو بي اأي:

�تخاذ قر�ر  �نه مل يتم بعد  ل��ور�ن فابيو�س  �لفرن�شي  �أعلن وزي��ر �خلارجية 
�إذ�ع��ة  مع  مقابلة  يف  فابيو�س  وق��ال  �شوريا  يف  ع�شكري  بتدخل  �لقيام  ب�شاأن 
)�أوروبا 1( �لثنني �نه مل يتم �تخاذ قر�ر ب�شان �لتدخل �لع�شكري يف �شوريا، 
مو�شحاً �ن قر�ر�ً غربياً بهذ� �ل�شدد �شيتخذ خال �لأيام �ملقبلة . ولفت �إىل 
�لأ�شبوع  نهاية  عطلة  خال  �أج��رى  هولند  فر�ن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  �ن 
حمادثات مع عدد من �مل�شوؤولني �لغربيني ملناق�شة �لردود �ملحتملة من قبل 
�ملجتمع �لدويل بعد �لهجوم �لكيميائي قرب دم�شق. و�أ�شار فابيو�س �إىل �ن 
�نه �شخ�شياً  �إىل  ، م�شري�ً  �رتكبت  �لفرن�شي هو �ن جمزرة كيميائية  �ملوقف 
عنها  �ل�����ش��وري  �لنظام  مب�شوؤولية  مقتنع 
�ن���ه ل  . لكنه ر�أى  ي��ع��د و�ج��ب��اً  و�ل��ت��ح��رك 
بد �ن تكون ردود �لفعل متو�زنة، وهذ� ما 
�ملقبلة  �لأي���ام  خ��ال  �إل��ي��ه  �لتو�شل  �شيتم 
ق���ائ���ًا �ن �خل����ي����ار�ت م��ف��ت��وح��ة،  . وخ���ت���م 
هو  لي�س مطروحاً  �ل��ذي  �لوحيد  و�خليار 
عدم �لقيام ب�شيء ما وي�شار �ىل �ن �لنظام 
�لتهامات  ي��ت��ب��ادلن  �ل�شورية  و�مل��ع��ار���ش��ة 
بامل�شوؤولية عن ��شتخد�م �ل�شاح �لكيميائي 
�أ�شفر عن مئات �لقتلى  يف ريف دم�شق ،ما 

و�جلرحى.

�شحيفة: التدخل يف �شوريا خطوة للمجهول 

ال�شني توؤيد حتقيقًا دوليًا يف �شوريا 

و�ملو�قع �حليوية فيها، و��شتمرو� 
�أك���ت���وب���ر-ت�������ش���ري���ن   25 ح����ت����ى 
و�أث��ن��اه��ا قمع  �ل��ع��ام،  ذل���ك  �لأول 
�لأ�شطول �ملعار�شة و�أقنع �شمعون 
و�ل�شتقالة،  ملطلبها  بال�شتجابة 
�نتخبو�  وب��ع��ده  �لرئي�س  ف�شقط 
رئي�شا،  �شهاب  ف��وؤ�د  �جلي�س  قائد 
�لنا�شر  ع��ب��د  م��ع  ت��و�ف��ق��ا  فحقق 
�أدى �ىل دخول لبنان يف ��شتقر�ر 
ن��ادر �زده��ر معه ط��و�ل 13 �شنة، 

ومن وقتها مل يتكرر.
ك��م��ا ت��دخ��ل �لأ���ش��ط��ول �ل�����ش��اد���س 
�لأه���ل���ي���ة  ب����احل����رب   1983 يف 
�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وق�����ش��ف��ت �ل��ب��ارج��ة 

�لع�شكرية  بالعمليات  �شاهم  كما 
�ل��ع��ق��ي��د  ق�����و�ت  ���ش��د   2011 يف 
�لقذ�يف حني ثورة �لربيع �لعربي 
و���ش��اه��م ب��اإ���ش��ق��اط ن��ظ��ام��ه، وق��دم 
دعما   1999 ببد�ية  �لأ���ش��ط��ول 
ل��وج�����ش��ت��ي��ا ل���ق���و�ت ح��ل��ف ���ش��م��ال 
�لأطل�شي �شد يوغو�شافيا �أثناء 
قام  و�أي�شا  �أي�شا،  كو�شوفو  حرب 
بتنظيف قناة �ل�شوي�س يف 1974 
غارقة  ومر�كب  و�شفن  �ألغام  من 
يف مياهها ومن عبو�ت مل تنفجر، 
باإ�شقاط �شد�م  بعيد  و�شاهم من 
�ل��ع��ر�ق، وه��ا ه��و يعود  ح�شني يف 

م�شتهدفا نظام رئي�س جديد.

�جلنوبية  �ل�شاحية  نيوجري�شي 
لبريوت ومو�قع للحركة �لوطنية 
يف �جلبال، ومل يخرج �ملارينز من 
�ن��ت��ح��اري  تفجري  ب��ع��د  �إل  ل��ب��ن��ان 
مفخختني  ل�����ش��اح��ن��ت��ني  م������زدوج 
�����ش���ت���ه���دف���ت���ا م���ب���ن���ي���ني ل���ل���ق���و�ت 
و�أدت  و�ل��ف��رن�����ش��ي��ة،  �لأم���ريك���ي���ة 
�لعملية �ىل مقتل 241 �أمريكيا 
و58 فرن�شيا و6 مدنيني، �إ�شافة 

�ىل 75 جريحا.
وك����ان����ت ل���اأ����ش���ط���ول �ل�������ش���اد����س 
ليبيا  �شد  ع��دة  ع�شكرية  ج��ولت 
يف ثمانينات �لقرن �ملا�شي، عرفت 
دور�دو  �ل  عملية  با�شم  جمتمعة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�لأ����ش���ط���ول �لأم���ريك���ي �ل�����ش��اد���س 
وعائمة  متطورة  ع�شكرية  قاعدة 
ع����ل����ى م����ي����اه �ل����ب����ح����ر �لأب����ي���������س 
�شنة مت��ام��اً،   63 م��ن��ذ  �مل��ت��و���ش��ط 
ومدنياً  ع�شكرياً  تدخل  وخالها 
ب���ال���ط���ائ���ر�ت  ع���رب���ي���ة  دول   3 يف 
و�ل�����ش��و�ري��خ، ون���زل ج��ن��وده عرب 
���ش��و�ط��ئ �إح����دى ع��و����ش��م��ه��ا قبل 
بريوت  على  ف�شيطر  �شنة،   55
ب�����ش��اع��ات و�ح��ت��ل��ه��ا ط����و�ل 100 
لي�شتهدف  �لآن  ي��ع��ود  وه��و  ي���وم، 
�لتاأكد  بعد  ونظامه  �لأ�شد  ب�شار 
من ��شتخد�مه �ل�شاح �لكيماوي 

لقتل �ل�شوريني.
ح���ك���اي���ة �لأ������ش�����ط�����ول �ل�������ش���اد����س 
ط��وي��ل��ة، وم��ع��ظ��م �مل��ع��ل��وم��ات عنه 
لين  �أون  قليلة  م��و�ق��ع  يف  و�ردة 
، وهي و�ح��دة م�شدرها �لبحرية 
ت�����ش��ف مهمته  �ل��ت��ي  �لأم��ريك��ي��ة 
�لبلد�ن  يف  بعمليات  �لقيام  باأنها 
�ل��ق��ري��ب��ة م���ن �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ت��ي قد 
تندلع فيها حروب ونز�عات وملنع 
�لبحر  م���د�خ���ل  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة 
�ملتو�شط، كم�شيق جبل طارق يف 

�لغرب وقناة �ل�شوي�س جنوبا.
�ل��ولي��ات  بنته  �ل���ذي  لاأ�شطول 

وخ�ش�شته   1946 يف  �مل��ت��ح��دة 
�لبحر  يف  للعمل  ���ش��ن��و�ت   4 بعد 
�لأب��ي�����س �مل��ت��و���ش��ط، ق��و�ع��د ع��دة 
قيادته  مقر  و�أهمها  ي�شتخدمها، 
ن���اب���ويل  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف م���دي���ن���ة 
قاعدتي  �ىل  �إ���ش��اف��ة  ب��اإي��ط��ال��ي��ا، 
�لإيطاليتني  و�إ�شبيزيا  ليفورنو 
�ملحتلة،  بفل�شطني  وحيفا  �أي�شا، 
و�شالونيك  باليونان  و���ش��ود�  كما 
ب��ق��رب���س وروت�����ا ب��اإ���ش��ب��ان��ي��ا، �ىل 
وذخ��ائ��ري  لوج�شتي  دع��م  ج��ان��ب 
ي��ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه م���ن ت��رك��ي��ا متى 

�حتاج.

�صواريخ براأ�س متفجر 
ق��د يق�شف  �ل����ذي  �لأ���ش��ط��ول  يف 
م��رة  لأول  ب��ال�����ش��و�ري��خ  ���ش��وري��ا 
يف ت���اري���خ���ه وت���اري���خ���ه���ا، ح��ام��ل��ة 
ما  ح�شب  حاملتني  �أو  ط��ائ��ر�ت، 
�ل�شيا�شية  �ل��ت��ط��ور�ت  ت�شتدعيه 
حا�شل  ه���و  ك��م��ا  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة،  �أو 
�أف  ط���ائ���رة   175 وف���ي���ه  �لآن، 
�إ�شافة   18 �أف  وزميلتها   15
م��ع��ززة  ب��ح��ري��ة  ق��ط��ع��ة   40 �ىل 
�أل������ف ج���ن���دي،   21 ب����اأك����� م����ن 
ن��ووي��ة،  3 غ��و����ش��ات  �ىل ج��ان��ب 
وفرقاطات  وم��دم��ر�ت  وط���ر�د�ت 
ح��ام��ل��ة ل�����ش��اروخ م��ت��ن��وع��ة، منها 

ط��ائ��ر�ت  ل�شتقبال  ي�شتخدمها 
�ل��ت��م��وي��ن و�ل��ت�����ش��ل��ي��ح �ل��رو���ش��ي��ة 

و�لإير�نية.

عملية اخلفا�س الأزرق
�أول دولة عربية تدخل �لأ�شطول 
�ل�شاد�س ع�شكريا فيها، كان لبنان 
�لذي توترت �حلال �ل�شيا�شية فيه 
مبناخات   1956 يف  دخ���ل  ح��ني 
�أهلية  بحرب  مهدد�  معها  �أ�شبح 
لأن  وم�����ش��ل��م��ي��ه،  م�شيحييه  ب���ني 
رئ��ي�����ش��ه �آن������ذ�ك ك��م��ي��ل ���ش��م��ع��ون، 
قطع  ورف�س  للغرب  مو�ليا  ك��ان 
دول  مع  �لدبلوما�شية  �لعاقات 
�أزم��ة  �أي���ام  م�شر  هاجمت  غربية 
قناة �ل�شوي�س و �لعدو�ن �لثاثي 

�ل�شهري ذلك �لعام.
ث���م �أع���ل���ن ���ش��م��ع��ون ع���ن ت��اأي��ي��ده 
�ل��ذي ك��ان �لرئي�س  ب��غ��د�د  حللف 
�مل�������ش���ري ج���م���ال ع���ب���د �ل��ن��ا���ش��ر 
�لقومية  ل��ت��ي��ار  ت��ه��دي��د�  ي��ع��ت��ربه 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل����ذي ي��ت��زع��م��ه، وح��ني 
بني   1958 يف  �ل���وح���دة  ق��ام��ت 
م�����ش��ر و�����ش����وري����ا وم���ع���ه���ا ول����دت 
�جل���م���ه���وري���ة �ل���ع���رب���ي���ة �مل��ت��ح��دة 
ط���ال���ب �ل���ل���ب���ن���ان���ي���ون �مل�����ش��ل��م��ون 
�حلكومة �لتي كان ير�أ�شها ر�شيد 

كر�مي بالن�شمام �إليها.

ذ�ت����ي �ل��ت��وج��ي��ه، وه���ي م��ن ط��ر�ز 
ت�����وم�����اه�����وك �ل���������ش����ه����ري. وع������زز 
�ملا�شي  �لأ�شبوع  قوته  �لأ�شطول 
مب��دم��رة ك��ان م��ن �مل��ق��رر عودتها 
فريجينيا  ب��ولي��ة  ق��اع��دت��ه��ا  �إىل 
�لع�شكرية  مهمتها  �ن��ت��ه��اء  ب��ع��د 
�لبحرية، وهي يو �أ�س �أ�س ماهان 
�لتي �أمر قائده �لأدمري�ل فر�نك 
باندولف بان�شمامها �ىل مدمرة 
مهمة يف �لأ�شطول ��شمها يو �أ�س 
�شتاوت مع فرقاطتني دفاعيتني، 
فيما ي��ب��دو �ن���ه ����ش��ت��ع��د�د و����ش��ح 
�أهد�ف  �شن هجوم �شد  لحتمال 

تابعة لقو�ت �لأ�شد.
ك��م��ا ه���ن���اك �إم���ك���ان���ي���ة لن�����ش��م��ام 
ح��ام��ل��ة �ل���ط���ائ���ر�ت ي���و �أ������س �أ����س 
�شمال  يف  حاليا  �مل��وج��ودة  نيميتز 
ب��ح��ر �ل���ع���رب ل��اأ���ش��ط��ول �ل���ذي 
ب��غ��ار�ت  ي��ق��وم  ل��ن  ب��اأن��ه  يعتقدون 
ج���وي���ة، �إن�����ا ق�����ش��ف ���ش��اروخ��ي 
م��ت��و�ج��دة حاليا يف  �شفن   4 م��ن 
عر�س �لبحر وميكنها ت�شديد ما 
جمموعه 150 توما هوك بر�أ�س 
بكلفة  ط��ن،  ن�شف  وزن��ه  متفجر� 
ل��ك��ل ����ش���اروخ ت���زي���د ع��ل��ى 650 
�ألف دولر، ويقدرون باأنها كافية 
ب��ق��و�ت  ك��ب��ري  ر�دع  �أذى  لإحل�����اق 
�ل���ن���ظ���ام، ك��ت��ع��ط��ي��ل 6 م���ط���ار�ت 

مطالبني  �مل�شيحيون  رد  �شريعا 
�لتحالف  وه���و  مت��ام��ا،  ب��ال��ع��ك�����س 
م�����ع �ل����������دول �ل����غ����رب����ي����ة، ف���ن���زل 
�ل�����ش��اح �لإ���ش��ام��ي �ىل �ل�����ش��ارع 
وك�����ان �حل�������ش���ول ع��ل��ي��ه ي��ت��م من 
عن  �ملتحدة  �لعربية  �جلمهورية 
طريق �شوريا فقدم كميل �شمعون 

�شكوى ملجل�س �لأمن.
�مل���ت���ح���دة  �لأمم  حم���ق���ق���ي  ل���ك���ن 
دل��ي��ل ع��ل��ى تدخل  �أي  ي��ج��دو�  مل 
يف  �ملتحدة،  �لعربية  �جلمهورية 
وقت �شقطت فيه يوم 14 يوليو-

�ملو�لية للغرب يف  متوز �حلكومة 
�ل���ع���ر�ق �أي�����ش��ا، ف��ب��ا���ش��ت دج��اج��ة 
�لتوتر�ت �أزمة �شيا�شية يف لبنان، 
ت��اه��ا �ق��ت��ت��ال د�خ��ل��ي يف ب��ريوت 
�شمعون  طلب  وع��ن��ده��ا  و�جل��ب��ل، 
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  م��ن  �مل�شاعدة 
و����ش��ت��ج��اب �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي 

�أيزنهاور لطلبه يف �حلال.
خطة  �لأمريكية  �لبحرية  �أع��دت 
�خلفا�س  عملية  �شمتها  �شريعة 
�شمعون  ح��ك��وم��ة  ل��دع��م  �لأزرق 
�مل���ه���دد م���ن ���ش��وري��ا وم�����ش��ر م��ع��ا، 
م���اري���ن���ز  م����ن  �أل����ف����ا   14 ون�������زل 
�لأ�شطول �ل�شاد�س يف 15 يوليو-

متوز 1958 �ىل �شو�طئ بريوت، 
و�ملرفاأ  مطارها  �حتلو�  وب�شاعات 

احتل بريوت و�صاهم باإ�صقاط 3 روؤ�صاء عرب 

الأ�شطول الأمريكي ال�شاد�س يرتب�س لنظام الأ�شد

•• بكني-رويرتز:

�ن باده  �م�س  يي  و�ن��غ  �ل�شيني  وزي��ر �خلارجية  ق��ال 
توؤيد �جر�ء حتقيق دويل م�شتقل ومو�شوعي يف مز�عم 
�لتو�شل  �أ�شلحة كيماوية يف �شوريا وتاأمل يف  ��شتخد�م 
للحقيقة �شريعا وحث يف نف�س �لوقت على �ن يت�شم �لرد 

باحلذر و�ن يكون �حلل �شيا�شيا.
وقال �لوزير يف بيان ن�شر على موقع �لوز�رة �للكروين 
تتابع �ل�شني عن كثب تقارير ��شتخد�م �أ�شلحة كيماوية 
�أ�شلحة  ��شتخد�م  �شوريا. و�ل�شني تعار�س متاما  د�خل 
كيماوية �أيا كان �لطرف �لذي ي�شتخدمها و�أ�شاف و�نغ 
�ملتحدة  ل��امم  �لعامة  �لم��ان��ة  تفتح  �ن  �ل�شني  ت��وؤي��د 
مبا يتفق مع قر�ر�ت �لمم �ملتحدة ذ�ت �ل�شلة حتقيقا 

م�شتقا ومو�شوعيا ونزيها يت�شم باملهنية و�ن تتو�شل 
�ىل حقيقة ما حدث يف �أقرب وقت ممكن.

وغادر مفت�شو �لمم �ملتحدة و�شط دم�شق �م�س لتفقد 
مو�قع �لهجوم باأ�شلحة كيماوية مزعومة على م�شارف 
�لعا�شمة �ل�شورية بعد ند�ء�ت من قوى غربية للقيام 
بعمل ع�شكري ملعاقبة ما قد يكون �أ�شو�أ هجوم كيماوي 
�ىل  مبا�شرة  و�ن���غ  ي�شر  ع��ام��ا ومل   25 منذ  �ل��ع��امل  يف 
�ل��ت��ه��دي��د�ت ب��ع��م��ل ع�����ش��ك��ري ل��ك��ن��ه ح��ث ع��ل��ى �لتعامل 

بحر�س مع �ملو�شوع.
وقال �ل�شبيل �لوحيد للخروج من �لزمة �ل�شورية هو 
تتعامل  �ن  �لط���ر�ف  ك��ل  على  يجب  �ل�شيا�شي.  �حل��ل 
لتجنب  �ل�شورية  �لكيماوية  �ل�شلحة  ق�شية  مع  بحذر 

�لتدخل يف جهود حل �لق�شية �ل�شورية �شيا�شيا.

اأوغلو: تركيا م�شتعدة لأي حتالف �شد �شوريا
•• ا�صطنبول-رويرتز:

قال وزير �خلارجية �لركي �أحمد د�ود �وغلو 
�شتن�شم �ىل �ي حتالف �شد  ب��اده  �ن  �م�س 
�شوريا حتى �ذ� مل يت�شن �لتو�شل �ىل تو�فق 
�أو�شع يف �لر�ء يف جمل�س �لمن �لتابع لامم 
�ملتحدة وقال ل�شحيفة ميليت د�ئما ما نعطي 
�أولوية للتحرك مع �ملجتمع �لدويل بقر�ر�ت 
مثل  يتبلور  مل  �ذ�  لكن  �ملتحدة.  �لمم  م��ن 
�لتابع لامم  �ل��ق��ر�ر يف جمل�س �لم��ن  ه��ذ� 
�مل��ت��ح��دة ف����ان ب���د�ئ���ل �أخ�������رى.. ���ش��ت��دخ��ل يف 

�و37   36 هناك  حاليا  و��شتطرد  �لجندة. 
ت�شكل حتالف  �ذ�  �لبد�ئل.  دول��ة تبحث هذه 
تركيا  �شتاأخذ  �لعملية  ه��ذه  يف  ���ش��وري��ا  �شد 

مكانها يف هذ� �لتحالف.
�لرئي�س  منتقدي  �أ���ش��د  م��ن  ت��رك��ي��ا  وك��ان��ت   
�ل�شوري ب�شار �ل�شد خال �ل�شر�ع �ملندلع يف 
وت�شت�شيف  �لعام  ون�شف  عامني  منذ  ب��اده 
ن�����ش��ف م��ل��ي��ون لج�����يء ����ش���وري ك��م��ا ت�شمح 
على  �شفوفها  بتنظيم  �ل�شورية  للمعار�شة 
�شمال  حلف  ع�شو  تركيا  و�نتقدت  �ر��شيها. 
�لط��ل�����ش��ي �مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل ل���ع���دم �ت���خ���اذه 

�لمن  جمل�س  ي�شتطع  ومل  حا�شما.  موقفا 
�لدويل �تخاذ �ي موقف نتيجة لرف�س رو�شيا 
و�ل�شني وهما من �لع�شاء د�ئمي �لع�شوية 
�تخاذ �ي حترك قاطع وقال د�ود �وغلو من 
�لبد�ية قالت تركيا �ن �ملجتمع �لدويل يجب 
�لتي يرتكبها  �ملذ�بح  �شاكنا يف وجه  �ل يقف 
نظام �ل�شد و��شتطرد ترك �لزعماء و�لنظم 
�لتي تلجاأ �ىل مثل هذه �ملمار�شات دون عقاب 
�ل��دويل.  �ملجتمع  ل��دى  �ل��ردع  �شاح  يقو�س 
م����ن ي���رت���ك���ب ج����ر�ئ����م ح�����رب وج����ر�ئ����م ���ش��د 

�لن�شانية يجب قطعا �ن يعاقب.

ال�شعودية تنا�شد العامل وقف املجازر يف �شوريا 
•• الريا�ص-ا ف ب:

نا�شدت �ل�شعودية �ملجتمع �لدويل �م�س �ل�شطاع مب�شوؤولياته جتاه ما ت�شهده �شوريا من جمازر مروعة 
�ل�شاح  با�شتخد�م  لدم�شق  �تهامات  �ثر  ع�شكرية  ب�شربات  �لغربية  �لقوى  تلوح  حني  يف  �لنظام  يرتكبها 

�لكيماوي.
�لمن  �ل��دويل ممثا مبجل�س  �ملجتمع  منا�شدة  ج��دد  �ل���وزر�ء  �ن جمل�س  �ل�شعودية  �لنباء  وكالة  و�ف��ادت 
يرتكبها  مروعة  وجم��ازر  ماآ�شي  من  �ل�شوري  �ل�شعب  ي�شهده  ما  جتاه  �لن�شانية  مب�شوؤولياته  �ل�شطاع 

�لنظام �شد �شعبه ومبختلف �أنو�ع �ل�شلحة مبا فيها �ل�شاح �لكيماوي �ملحرم دوليا .
�لب�شعة  �مل��ج��ازر  لهذه  ح��د�  ي�شع  ور�دع  و��شح  ق��ر�ر  �تخاذ  وع��دم  �لتخاذل  ��شتمر�ر  �ن  نحذر من  و����ش��اف 
�شيوؤدي �إىل �ملزيد من هذه �ملاآ�شي �شد �أبناء �ل�شعب �ل�شوري من قبل �لنظام وتتز�من �ملنا�شدة �ل�شعودية مع 
ت�شريحات م�شوؤولني �مريكيني وفرن�شيني وبريطانيني بان �لنظام �ل�شوري ��شتخدم ��شلحة كيميائية قرب 

دم�شق �ل�شبوع �ملا�شي.
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و�خلتامية  �لثامنة  �جلولة  مناف�شات  �ختتمت 
�مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ ز�ي���د ب��ن �شلطان  م��ن ك��اأ���س 
�لتا�شعة  و�جل��ول��ة  �لعربية  للخيول  نهيان  �آل 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  �لعامل  بطولة  من 
مبارك لل�شيد�ت �فهار و�لتي �أقيمت يف م�شمار 
و�ر���ش��و  �ل��ب��ول��ن��دي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �شوزيفيت�س 
من  �خل��ام�����ش��ة  �لن�شخة  مظلة  حت��ت  وذل���ك   ..
مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
�لعاملي للخيول �لعربية. وتوج �جلو�د �لفرن�شي 
�شيفنبريج  دي��ف��ارو وم��ان��وي��ا  ل��ب��ول  �م��ريي��ت��و 
ب��اإ���ش��ر�ف �مل����درب ج��ي ري��خ��ر وق��ي��ادة �ل��ف��ار���س 
�لإيطايل ماورو مانودو بطا للجولة �لثامنة 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  كاأ�س  من 
�شلطان �آل نهيان و�لذي يعد �جلولة �خلتامية 
ز�ي��د  �ل�شيخ  لكاأ�س  �لثاثي  �ل��ت��اج  بطولة  م��ن 
�ل�شر�لية  �لفار�شة  حلقت  ..فيما  �أوروب����ا  يف 
د�نييل وولكر لقب �جلولة �لتا�شعة من بطولة 
�لعامل ل�شمو �ل�شيخة فاطمة لل�شيد�ت �إفهار . 
وياأتي تنظيم �ملهرجان تنفيذ� لتوجيهات �شمو 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
جمل�س �ل����وزر�ء وزي���ر ���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة �شمن 
�إ�شر�تيجية مهرجان �شموه ب�شاأن كاأ�س �ملغفور 
�آل  �شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل تعاىل  له 
فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  �لعامل  وبطولة  نهيان 
�لعاملي  و�مل��وؤمت��ر  �إف��ه��ار  لل�شيد�ت  م��ب��ارك  بنت 
�لر�بع ل�شباقات �خليول �لعربية تولوز 2013 
�ل��وث��ب��ة ���ش��ت��د وم���وؤمت���ر ���ش��م��و �ل�شيخة  وك���اأ����س 

م��ه��ار�ت  وتنمية  لتطوير  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
�مل���ه���رج���ان هيئة  . وي��ن��ظ��م  �ي���ر����س  �ل���ف���ر����ش���ان 
�أبوظبي لل�شياحة بالتن�شيق مع جمل�س �أبوظبي 
ل�شباق  �لإم���ار�ت  هيئة  مع  و�لتعاون  �لريا�شي 
�خليل و�لحتاد �لدويل خليول �ل�شباق �لعربية 
�إفهار وجمعية �خليول �لعربية �لأ�شيلة ..فيما 
�ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة  �ملهرجان  يدعم 
و �شركات  �لإم��ار�ت  و�لريا�شة و �شركة طري�ن 
�ل��ت��ط��وي��ر و�ل���ش��ت��ث��م��ار �ل�����ش��ي��اح��ي و�أب��وظ��ب��ي 
�لأم��ري�ت  و�أري��ج  �لقاب�شة  و�أر�بتك  لا�شتثمار 
�لعو�ين  �شركة  بجانب   .. لا�شتثمار  و�لر��شد 
�مل���ر�أة  ريا�شة  وجل��ن��ة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  و�لحت���اد 
و�أك����ادمي����ي����ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ل��ل��ري��ا���ش��ة 
ود.ن���ادر  وك��اب��ال  لا�شتثمار  و���ش��ا���س  �لن�شائية 
�ل��دويل  و�ملعر�س  �شتد  �لوثبة  وم��زرع��ة  �شعب 
للفرو�شية  �أبوظبي  ون��ادي  و�لفرو�شية  لل�شيد 
جنة  �ل�شرقي  �ل��ق��رم  و�أج��ن��ح��ة  �شنر  و�ل��وث��ب��ة 
�شبعة  حو�يل  �ملناف�شات  و�شهد  بو�شت.  وري�شنغ 
دبلوما�شي  ح�����ش��ور  �إىل  �إ���ش��اف��ة  م��ت��ف��رج  �آلف 
متميز من �ململكة �لعربية �ل�شعودية ودول قطر 
�إعامي  �هتمام  فل�شطني..بجانب  و  و�لكويت 
ك��ب��ري. و���ش��ارك يف ك��اأ���س ز�ي���د مل�شافة �أل��ف��ني و 
 25 �ملالية  جو�ئزه  �إجمايل  �لبالغ  مر   600
�ألف يورو و�ملخ�ش�س للخيول �لعربية �لأ�شيلة 
يف �شن �أرب��ع �شنو�ت فما فوق .. �شبعة من �أبرز 
�خليول يف �أوروبا �أبرزها �مريتو �لذي كان ي�شعي 
لقتنا�س لقب �جلولة �خلتامية للتاج �لثاثي 

�ل�شوط  �أوروبا..وعقب ختام  ز�ي��د يف  كا�س  من 
قال �ملالك بول ديفارو �أمتنى �أن يرتفع ت�شنيف 
�أن ي�شارك  �مرييتو بعد هذ� �لفوز ون�شعى �إىل 
�لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لعاملية  �لبطولة  يف 
يف فرن�شا م��ن خ��ال �ل��دع��وة �ل��ت��ي ت��وج��ه ل��ه . 
وتوجت �لفار�شة �ل�شر�لية د�نييل وولكر على 
�وربان�شكي  لر  با�شك  ب��ور�ين  �جل��و�د  �شهوة 
للجولة  روجوي�شكي بطا  كي  �ملدرب  و�إ�شر�ف 
�ل�شيخة  ل�شمو  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة  م��ن  �ل��ت��ا���ش��ع��ة 
فاطمة بنت مبارك لل�شيد�ت �فهار مل�شافة �ألف 
�ملالية  جو�ئزها  �جمايل  و�لبالغ  مر   600 و 
�لعربية  للخيول  و�ملخ�ش�شة  ي���ورو  �ل��ف   20
فيما  ف��وق..  فما  �شنو�ت  �أرب��ع  �شن  يف  �لأ�شيلة 
جاء ثانيا جاك�شي بقيادة �لفار�شة �لأمريكية 
�يليد غر�نت ومن ثم �جلا�شبار بقيادة �لفار�شة 
وقدم �جلو�ئز  �يز�بيا.  �لبولندية ماجدولينا 
رحمة  �آل  علي  م��ريز�  عا�شم  �شعادة  للفائزين 
���ش��ف��ري �ل���دول���ة ل���دى ج��م��ه��وري��ة ب��ول��ن��د� ولر� 
�شو�يا مديرة مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
رئي�شة  �لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�يد 
�ل�شباقات �لن�شائية يف �لحتاد �لدويل ل�شباقات 
�آدم  �شعادة  ير�فقهما  و  �فهار  �لعربية  �خليول 
ل��دى  ب��ول��ن��د�  ج��م��ه��وري��ة  �شفري  ك�شيموف�شكي 
دولة  قن�شل  بورحيمة  عبد�هلل  و�أحمد  �لدولة 
�ملن�شور ي ممثل  �لإم��ار�ت يف بولند� ومن�شور 
�جلوكي  من  و�أع�شاء  �لإم���ار�ت  �شقاري  ن��ادي 
�ل�شيخ ز�يد  كلوب �لبولندي..ويعد �شباق كاأ�س 

ل�شمو  �ل��ع��امل  بطولة  و  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن 
�إف��ه��ار  لل�شيد�ت  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
وتتاألف  �ل��ع��امل  يف  �شهرة  �ل�شباقات  �أك����  م��ن 
بطولة  كل  يف  �شباقا   12 من  �لبطولة  �شل�شلة 
تقام يف خمتلف �أنحاء �لعامل وتتاأهل بطلة كل 
�شباق �إىل نهائيات �لبطولة يف �أبوظبي عا�شمة 
�ملو�شم  بد�ية  يف  �لعامل  يف  �لن�شائية  �ل�شباقات 
�لإمار�تي ل�شباقات �خليول من كل عام. و�أ�شاد 
�شعادة عا�شم مريز� �آل رحمة بالهتمام �لكبري 
من قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�شاحب  و  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
�آل مكتوم نائب  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل ودعمهما �مل�شتمر للفرو�شية و�خليول 
�أ���ش��اد  �ل��ع��رب��ي��ة �لأ���ش��ي��ل��ة ب�شفة خ��ا���ش��ة . ك��م��ا 
بجهود �لفريق �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
�أب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
�ل�شيخ  �شمو  و  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  من�شور بن ز�يد 
�لرئا�شة ودورهما يف دعم  �شوؤون  �ل��وزر�ء وزي��ر 
�آل  توجه  ..كما  عامليا  و  حمليا  �ل��دول��ة  ريا�شة 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �إىل  بال�شكر  رحمة 
�لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك 
�لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س 
�لأع����ل����ى ل���اأم���وم���ة و�ل���ط���ف���ول���ة ع��ل��ى دع��م��ه��ا 
�لن�شائية يف �شتى �ملجالت و�لهتمام  للريا�شة 
يف  �مل���ر�أة  بريا�شة  �شموها  توليه  �ل���ذي  �لبالغ 

�لدولة ب�شكل عام وحر�شها على دعم وم��وؤ�زرة 
�لإمار�تية لإبر�ز ن�شاطها كعن�شر فاعل  �لفتاة 

يف �ملجتمع.
و�أك�����د �أن �ل���ل���ق���اء�ت �مل�����ش��رك��ة ب���ني �لإم������ار�ت 
�لتاريخية  �ل��ع��اق��ات  وت��ع��ك�����س  ت��ع��زز  وب��ول��ن��د� 
و�ل��ذي  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  و�لقوية  �لوطيدة 
ب����اإذن �هلل �ل�شيخ  �أر����ش���ى ق��و�ع��ده��ا �مل��غ��ف��ور ل��ه 
نهيان رحمه �هلل م�شيد�..  �آل  �شلطان  ز�ي��د بن 
�لر�شيدة..وقال  �لقيادة  به  تقوم  �ل��ذي  بالدور 
�إيجابية  نتائج  �أث��م��ر  بالفرو�شية  �لهتمام  �إن 
باعتبار �أن دولة �لإمار�ت تتبو�أ مركز� قياديا يف 
يف  تنت�شر  �خليول  �خليل..و�إ�شطبات  �شناعة 
خمتلف قار�ت �لعامل وهذ� ما يعك�س �لهتمام 
�لذي جتده �شباقات �خليل يف �لإمار�ت خا�شة. 
�ملهرجان  �أك��دت لر� �شو�يا مديرة  من جانبها 
�ل��دويل  �لحت��اد  يف  �لن�شائية  �ل�شباقات  رئي�شة 
ل�����ش��ب��اق��ات �خل��ي��ول �ل��ع��رب��ي��ة �ف��ه��ار ..�أن�����ه بناء 
ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات  على 
�آل نهيان �شيتم تنظيم �ملوؤمتر �لعاملي �ل�شاد�س 
و�ر�شو  يف  �لأ�شيلة  �لعربية  �خليول  ل�شباقات 
ز�يد  كاأ�س  �شباق  بنجاح  2015..و�أ�شادت  عام 
بنت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  ل�شمو  �ل��ع��امل  وب��ط��ول��ة 
م���ب���ارك �ل����ذي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا ع���دد ق��ي��ا���ش��ي من 
�خليول من ناحية �لكم �أو �مل�شتوى �لكبري �لذي 
ظهرت به �خليول يف �ل�شباق. ومن جانبه �أ�شاد 
�ل��دول��ة  ل��دي  بولند�  �شفري  ك�شيموف�شكي  �دم 
عن  �أع��رب   .. �جلانبني  تربط  �لتي  بالعاقات 

�إم��ار�ت��ي��ة  فعاليات  ب��اده  ت�شت�شيف  �أن  فخره 
�أن �ملهرجان  مثل هذ� �حلدث �ملهم م�شري� �إىل 
يعد من �ل�شباقات �لهامة على خارطة �ل�شباقات 
�لعاملية و�ملخ�ش�س للخيول �لعربية �لأ�شيلة..

يف  �لبولندية  �ل��ف��ت��اة  م�شاركة  �أن  �ىل  �إ���ش��اف��ة 
�لعربية  �خليول  �شهو�ت  على  �ل�شيد�ت  �شباق 
يف  �لن��خ��ر�ط  على  �لنا�شئات  �لفار�شات  يحفز 

هذه �لريا�شة �ملهمة.
�شبيل رئي�س جمل�س  �أ�شاد فوجيك   من جانبه 
�إد�رة  ع��ل��ى  ت�����ش��رف  �ل��ت��ي  �ل���ت���وت  ���ش��رك��ة  �إد�رة 
ك��ل��وب.. �جل��وك��ي  بجانب  بولند�  يف  �ل�شباقات 

�لعربية  للخيول  �أبوظبي  يوم  �شباقات  بتنظيم 
�لأ����ش���ي���ل���ة ���ش��م��ن �مل���ه���رج���ان يف ب���ول���ن���د� �ل��ت��ي 
���ش��ب��اق��ات �خل���ي���ول �ملهجنة  ت�����ش��اه��ي  �أ���ش��ب��ح��ت 
�لأ����ش���ي���ل���ة ك���ذل���ك �ل���دع���م �ل��ك��ب��ري ل��ل�����ش��ي��د�ت 
و�حل�����ش��ور �جل��م��اه��ريي �ل��غ��ف��ري �ل���ذي تفاعل 
كاأ�س  �لتا�شعة من  �ملهرجان. وتقام �جلولة  مع 
�ل�شيخة  مونديال  من  �لعا�شرة  و�جلولة  ز�ي��د 
فاطمة بنت مبارك لل�شيد�ت يف لو�س �جنلو�س 
تايبيه  م�شمار  ي�شهد  فيما  �شبتمرب   11 ي��وم 
من  ع�شرة  �حلادية  �جلولة  فعاليات  �ل�شويدي 
�لعا�شرة  و�جل��ول��ة  فاطمة  �ل�شيخة  م��ون��دي��ال 
من كاأ�س ز�يد يف 15 �شبتمربو ي�شهد م�شمار 
تولوز �لفرن�شي فعاليات �جلولة �حلادية ع�شرة 
�أكتوبر فيما يقام نهائي   30 من كاأ�س ز�يد يف 
م�شمار  يف  ع�شرة  �لثانية  و�جل��ول��ة  �لبطولة 

. �أبوظبي يوم 10 نوفمرب 2013 

ق���دم���ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���ك���رة �ل�����ش��الت 
وتقديرها  �شكرها  �لريا�شي  �ل�شارقة  مبجل�س 
�حلمرية  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  و�أع�شاء  لرئي�س 
�لثقايف �لريا�شي على �لتعاون �لكبري و�لتو��شل 
�لد�ئم �ملقدم من قبل نادي �حلمرية يف �إجناح 
فعاليات بطولة كرة قدم �ل�شالت طو�ل �لفرة 

�ملا�شية .
و�أثنى عمر�ن عبد�هلل �لنعيمي �أمني �ل�شر �لعام 
�للجنة �لتنفيذية لكرة �ل�شالت على �لتن�شيق 
�لافت من قبل ثاين عبيد  �لكبري و�لهتمام 
�حلمرية  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شام�شي 
�شالة  يف  �لبطولة  ��شت�شافة  يف  �لنادي  و�أ�شرة 
�ل�����ش��ن��و�ت �ملا�شية �لم���ر �ل��ذي  �ل��ن��ادي خ��ال 
�أن  �لنعيمي  و�ع��ت��رب  �لبطولة  �إجن���اح  يف  �أ�شهم 
�لتكاملية  مل���دى  يج�شد  �مل��ق��در  �ل��ت��ع��اون  ه���ذ� 
�ل��ت��ي حت��ر���س عليه �أن��دي��ة �إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة يف 
تزخر  �ل��ت��ي  �لريا�شية  �لح����د�ث  ك��اف��ة  �إجن���اح 
ب��ه��ا �إم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة ط���و�ل �مل��و���ش��م �ل��ري��ا���ش��ي 
ع���م���ا ب��ت��وج��ي��ه��ات ����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ 
ع�شو  �لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور 
�ملجل�س �لعلى لاحتاد حاكم �ل�شارقة حفظه 

يف  وب���ارز�  متميزة  �ل�شارقة  لتكون  ورع���اه  �هلل 
خارطة �لحد�ث �لريا�شية �ملحلية و�لقليمية 

و�لعاملية 
جاء ذلك خال �لزيارة �لتي قامت بها �للجنة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ك��رة �ل�����ش��الت ب��رئ��ا���ش��ة ع��م��ر�ن 
ع��ب��د�هلل �ل��ن��ع��ي��م��ي �أم����ني �ل�����ش��ر �ل��ع��ام ي��ر�ف��ق��ه 
حيث  �لتنفيذي  �ملدير  �لنقبي  خمي�س  حممد 
كان يف ��شتقبالهم �أحمد علي بن معيل �لكتبي 
ورئي�س  �حل��م��ري��ة  ل��ن��ادي  �مل�شاعد  �ل�شر  �م��ني 

�للجنة �لريا�شية .
ينقل  �أن  �للقاء  م�شتهل  يف  �لنعيمي  وح��ر���س 
حت��ي��ات �أح���م���د ن��ا���ش��ر �ل���ف���رد�ن �لم����ني �ل��ع��ام 
�لتنفيذية لكرة  �للجنة  �ل�شارقة رئي�س  ملجل�س 
�إد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء  لرئي�س  �ل�شالت  ق��دم 
�لكو�در  ولكافة  �لنادي  ول�شرة  �حلمرية  نادي 
تقدير  عن  معربا  ولاعبني  �لعاملة  �لب�شرية 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ك��رة �ل�����ش��الت �حل��ر���س 
�ل���اف���ت م���ن ق��ب��ل ن����ادي �حل��م��ري��ة و�مل�����ش��ه��ود 
يف �إجن����اح ك��اف��ة �ل��ف��ع��ال��ي��ات ل���ش��ي��م��ا م��ب��اري��ات 
بعني  تنظر  �للجنة  �أن  �إىل  ولفت  �ل��ق��دم.  ك��رة 
�لر�شا �إىل �مل�شاهمة �لفاعلة يف �جناح فعاليات 

و�حت�شانهم  �ل�شابقة  ل��اع��و�م  �ل�شالت  ك��رة 
ملبار�يات �لدوري على �شالة نادي �حلمرية مما 
كان له �لثر �لفاعل يف ن�شر وتطوير لعبة كرة 

قدم �ل�شالت .
�للجنة  ب��وف��د  �لكتبي  �أح��م��د  رح��ب  جانبه  م��ن 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ك��رة �ل�����ش��الت م���وؤك���د� �أن ن���ادي 
�حلمرية وفق توجيهات جمل�س �لد�رة برئا�شة 
ثاين عبيد �ل�شام�شي يحر�س على و�شع كافة 
�مكاناته وخرب�ته لدى �للجنة �لتنفيذية لكرة 
�ل��ن��ادي  �أن  م��وؤك��د�  �لبطولة  �ل�����ش��الت لجن���اح 
ي�����ش��ع��ده د�ئ���م���ا ف��ت��ح �ب���و�ب���ه لق���ام���ة م��ب��اري��ات 

�لبطولة يف �شالته .
من  �خلا�شة  �ل�شتعد�د�ت  كافة  تناول  بعدها 
قبل نادي �حلمرية و�للجنة للمو�شم �لريا�شي 
كافة  و�شع  وج��رى   2014-2013 �جل��دي��د 
�حلديث  ب��اإجن��اح  �خلا�شة  �لتنظيمية  �لأم���ور 
�ل��ري��ا���ش��ي �ل���ذي مت��ي��زت ب��ه �ل�����ش��ارق��ة يف جناح 
باهر لكرة �ل�شالت ومو��شلة هذ� �لتنظيم يف 
ك��رة قدم  �لبطولة وريا�شة  ب��ه  م��ا حتظى  ظ��ل 
ودويل  وجمتمعي  حملي  �هتمام  من  �ل�شالت 

بارز .

اأقيمت يف وار�صو حتت مظلة الن�صخة اخلام�صة من مهرجان من�صور بن زايد 

اختتام مناف�شات كاأ�س ال�شيخ زايد وبطولة العامل ل�شمو ال�شيخة فاطمة اإفهار للخيول العربية

قدمت ال�صكر ملجل�س اإدارة نادي احلمرية على ا�صت�صافة مباريات البطولة

نادي احلمرية واللجنة التنفيذية لكرة ال�شالت يبحثان التعاون للمو�شم املقبل

البحرين  حلبة  ال�صخري-   ••
الدولية:

�لدولية  �لبحرين  حلبة  تو��شل 
م����وط����ن ري����ا�����ش����ة �ل���������ش����ي����ار�ت يف 
�ل�شرق �لأو�شط طرح تذ�كر �شباق 
�لبحرين للتحمل 6 �شاعات �إحدى 
للتحمل  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ج����ولت 
WEC �لتي �شتقام على م�شمار 
نوفمرب   30 و   29 يف  �ل�����ش��خ��ري 
�مل���ق���ب���ل، وذل�����ك ب���ع���رو����س مم��ي��زة 

و�شحوبات قيمة.
و�أول �شحب �شيتم �لإعان عنه يوم 
12 �شبتمرب ل� 6 فائزين برقية 

�ملميزة  �لبادوك  لتذ�كر  تذ�كرهم 
 ،  lemans Sprit Club
و�لتي ت�شمل دخول قاعة �لبادوك 
و�ل�شتمتاع بال�شباق باإطالة خط 
من  وبالعديد  مبا�شرة،  �لنطاق 
يومي  ط��و�ل  و�خل��دم��ات  �ملميز�ت 
�ل�شباق، فا تفوتكم هذه �لفر�شة 

�لذهبية للفوز بتذ�كر �لبادوك.
ويبلغ �شعر تذكرة �شباق �لبحرين 
دي��ن��ار  ب�20  ���ش��اع��ات   6 للتحمل 
و بن�شف  ل��ل��ك��ب��ار  ف��ق��ط  ب��ح��ري��ن��ي 
بحريني  دي��ن��ار   10 ب  �أي  �ل�شعر 
ع�����ش��رة،  �ل��ث��ان��ي��ة  دون  ل���اأط���ف���ال 
�ملناف�شة  كاملني من  ومل��دة يومني 

و�لإث��������ارة ب���ني �ل���ف���رق �مل��ت��ن��اف�����ش��ة 
�لرفيهية  �لفعاليات  جانب  �إىل 
مليئة  �أج��و�ء  �شتوفر  �لتي  �ملمتعة 
ب���امل���رح و�ل���رف���ي���ه ل��ك��ام��ل �أف�����ر�د 
�لعائلة، بالإ�شافة لتذ�كر �لبادوك 
�لبالغة 200 دينار بحريني و�لتي 
���ش��ت�����ش��م��ل �ل��ع��دي��د م���ن �خل��دم��ات 

�ملميزة.
ت��ذ�ك��ر  ح��ام��ل��ي  ج��م��ي��ع  و�شيتمكن 
م��وع��د  �لآن وح���ت���ى  م���ن  �ل�����ش��ب��اق 
�ل�شباق �لدخول على �شحب �شيارة 
 28 ب��ت��اري��خ  عنها  �لإع����ان  �شيتم 
فر�شة  جانب  �إيل  �ملقبل،  نوفمرب 
�لدخول يف �شحوبات كل 3 �أ�شابيع 

ل� 6 فائزين بجو�ئز قيمة.
لت�شهيل  �حل��ل��ب��ة  م���ن  وك���خ���ط���وة 
�ل�شباقات  جلميع  �ل��ت��ذ�ك��ر  ���ش��ر�ء 
�لتي  �لدولية و�لإقليمية و�ملحلية 
ت�شت�شيفها �حللبة، د�شنت �حللبة 
�لكرونيا  ج��دي��د�  نظاما  م��وؤخ��ر� 
�شوى  عليك  فما  �لتذ�كر،  ل�شر�ء 
زي���ارة �مل��وق��ع �لإل��ك��روين للحلبة 
و�ختيار مقعدك و�لدفع �لكرونيا 
وم��ن ث��م طبع �ل��ت��ذك��رة م��ع خيار 
�ل�شخ�شي،  �ل��ربي��د  على  �إر�شالها 
تقدمها  �لت�شهيات  ه���ذه  جميع 
�حللبة �لعاملية جلماهريها ل�شمان 

ر�حتهم عند �شر�ء تذ�كرهم.

اأحجز مقعدك الآن ل�شباق البحرين للتحمل 6 
�شاعات واأدخل يف �شحب لتذاكر البادوك

توج���ه لإدراج جائ����زة املك�شي�����ك يف روزنام������ة 2014 
�لعامل  بطولة  �ىل  عودتها  �شت�شجل  �ملك�شيك  �ن  يبدو 
 ،1992 منذ  �لوىل  للمرة  و�ح��د  ف��ورم��ول  ل�شباقات 
بح�شب ما ك�شف م�شدر م�شوؤول مطلع ملوقع �وتو�شبورت 
�ملتخ�ش�س. ورغم �ن فرق �لبطولة مل حت�شل حتى �لن 
على ن�شخة من �لروزنامة �ملبدئية ملو�شم 2014، فان 
بريين  �لربيطاين  ب��ان  �وتو�شبورت  ملوقع  �ك��د  �مل�شدر 
�لعامل،  لبطولة  �لتجارية  �حلقوق  مالك  �يكلي�شتون، 
لكي  �شيتي  �تفاق مع حلبة مك�شيكو  لتوقيع  يف طريقه 
�مل�شدر  و�مل��ح  �ملقبل.  �ملو�شم  مر�حل  �ح��دى  ت�شت�شيف 

مبا�شرة  �ملك�شيكي  �ل�شباق  �ق��ام��ة  �ملتوقع  م��ن  �ن��ه  �ىل 
�و�شنت  حلبة  على  �ملتحدة  �لوليات  جائزة  قبل  �و  بعد 
)تك�شا�س(. ومع �لتخلي عن فكرة �قامة جائزة �ملك�شيك 
يف كانكون، يتوىل تافو هيلموند �لذي يقف خلف �در�ج 
�شباق �و�شنت على �لروزنامة �عتبار� من �ملو�شم �حلايل، 

مهمة �لرويج حللبة مك�شيكو �شيتي.
ويعمل هليموند بالتن�شيق و�لتعاون مع رجلي �لعمال 
�ل���ش��ل  و�ل��ل��ب��ن��اين  ���ش��وب��ريون  �ل��ي��خ��ان��درو  �ملك�شيكيني 
�لعامل  �لغنى يف  �لرجل  �شليم �شومط، جنل  كارلو�س 

لعام 2013 )بح�شب جملة فوربز( كارلو�س �شليم.
�ل��ع�����ش��رة يف  �مل��ن��ا���ش��ب  �ح���د  �ل���ذي ي�شغل  ل�شليم  و���ش��ب��ق 
جمل�س �د�رة �لحتاد �لدويل لل�شيار�ت فيا ، �ن توقع يف 
وقت �شابق من �لعام �حلايل عودة �ملك�شيك �ىل �لروزنامة 
�ملزيد  لقامة  �مكانية  هناك  �ن  �عتقد  قائا:  �لعاملية، 
�ملك�شيك هي  �ن  و�عتقد  �لمريكيتني  �ل�شباقات يف  من 
�وت��و  ملجلة  ت�شريح  يف  �شليم  و����ش��اف   . �ملنا�شب  �مل��ك��ان 
�ل�شادرة عن �لحتاد �لدويل لل�شيار�ت: �نه بلد م�شتقر، 
�ق��ت�����ش��ادن��ا يف و���ش��ع ج��ي��د ون��ل��ك ���ش��ائ��ق��ني )�شريخيو 

برييز و��شتيبان غوتيريي�س( بامكانهما تعزيز �حل�شور 
�مل��ت��وق��ع �ن متنح حلبة  و�حل��م��ا���س �جل��م��اه��ريي. وم��ن 
بانتظار  �ملبدئية  �ل��روزن��ام��ة  يف  مقعد�  �شيتي  مك�شيكو 
و�لنتهاء  �لتجاري  �لعقد  على  �لخرية  �للم�شات  و�شع 
�جلديد  �شيتي  مك�شيكو  تكون  ول��ن  فيها.  �لعمال  من 
�لوحيد لروزنامة 2014 �لتي �شيتم �لعان عنها يف 
�يلول �شبتمرب �ملقبل، �ذ تتجه �لنية حاليا �ىل �إدر�ج �شبه 
�أكيد ل�شباقني، �لول يف رو�شيا ومقرر على حلبة مدينة 
�شوت�شي �لتي ت�شت�شيف دورة �للعاب �لوملبية �ل�شتوية 

�لعام �ملقبل �ي�شا، و�لثاين يف �لنم�شا �لتي تعود جمدد� 
�ىل بطولة �لفئة �لوىل من بو�بة حلبة ريد بول رينغ 
)�أي 1 رينغ �شابقا( �لتي مت جتديدها بالكامل من طرف 
�لهند  ج��ائ��زة  �ل��غ��اء  ومت  مات�شيتز.  دي��ري��خ  �مل��ل��ي��اردي��ر 
حول  �ل�شك  يحوم  كما   ،2014 روزن��ام��ة  من  �لكربى 
�در�ج جائزة �لمريكيتني على �لروزنامة للمرة �لوىل 
�مبريييل  ب���ورت  بحلبة  �لع��م��ال  �ن��ط��اق  ع��دم  ب�شبب 
�ن  �حتمال  هناك  كما  نيوجريزي،  يف  �شوركت  �شريت 

ي�شتبعد �شباق كوريا �جلنوبية.
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��شتقبل معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �ل نهيان 
رئي�س  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �لثقافة  وزي���ر 
رئي�س  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة 
لكرة  �لعامل  كاأ�س  لبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
�لقدم حتت 17 �شنة �لم��ار�ت 2013 يف ق�شره 
�لتعليم  وزي��ر  ديك�شون  مارتن  معايل  �م�س  ظهر 
�لباد  يزور  �لذي  �ل�شر�لية  فيكتوريا  يف ولية 
�ل���ش��ر�يل  �ل��وزي��ر  م��ع��ايل  ور�ف���ق  للمرة �لوىل 
وفد تربوي �شم كذلك �ل�شيد جون بتلر �ملفو�س 
وتركيا  �لعربية  �ملنطقة  يف  �ل���ش��ر�يل  �لتجاري 
�ملقابلة  ح�شر  �ل�شفارة  يف  �مل�شوؤولني  م��ن  وع��دد 
�ل�شيخ حممد بن نهيان �ل نهيان و�ل�شيخ مبارك 
ب��ن ن��ه��ي��ان �ل ن��ه��ي��ان وع���دد م��ن �ع�����ش��اء �للجنة 
�لوطنية �ملنظمة لبطولة كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم 
خ��ال  ومت   .2013 �لم�������ار�ت  17�شنة  حت���ت 
�لثقافية  �لعاقات  ح��ول  �حلديث  تبادل  �ملقابلة 

و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �ل��ت��ي ت��رب��ط �لم�������ار�ت ب��ا���ش��ر�ل��ي��ا 
معايل  ��شاد  حيث  خا�شة  فيكتوريا  وولي��ة  عامة 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �ل نهيان بالعاقات بني 
ل�شيما  �مل��ج��الت  خمتلف  �شملت  و�لتي  �لبلدين 
�لثقافية منها و�ل�شتثمارية من جانبه �كد معايل 
ت�شهد  �لبلدين  �لعاقات بني  �ن  ديك�شون  مارتن 
وخا�شة  �لعايل  �لتعليم  جمال  يف  و��شحا  تناميا 
�بوظبي  وجم��ل�����س  فيكتوريا  ولي���ة  ح��ك��وم��ة  ب��ني 
�مل�شتقبلية  �لتوجهات  ع��ن  حت��دث  كما  للتعليم. 
�ن  �ىل  م�شري�  �لثنائية  �ل��ع��اق��ات  ه��ذه  لتطوير 
نحو 300 طالب وطالبة من �لم��ار�ت يدر�شون 
�لبكالوريو�س و�ملاج�شتري يف خمتلف �جلامعات يف 

ملبورن عا�شمة ولية فيكتوريا. 
وق�����ال �ن����ه ي��ت��ط��ل��ع �ىل ت��ق��وي��ة ه����ذه �ل��ع��اق��ات 
زيارته  و�ن  �لبيلدين  م�شلحة  فيه  ملا  �لتعليمية 
�ملن�شود  �ل��ت��ع��اون  م��ر�ح��ل  ملتابعة  ��شتكمال  ت��اأت��ي 

�ل�شر�لية  �آ���ش��ر�ل��وزي��رة  لويز  معايل  زي��ارة  بعد 
�ل�شابقة لامار�ت. ويت�شمن برنامج زيارة �لوزير 
�لتعليمية  �ل��ت��ج��ارب  ع��ل��ى  �لط����اع  �ل����ش���ر�يل 
و�لثقافية و�ملعرفية يف �لدولة حيث ز�ر يوم �م�س 
يقوم  �ن  �مل��ق��رر  وم��ن  دب��ي  �ملعرفة يف  �لول هيئة 
بزيارة ملجل�س �بوظبي للتعليم �لثاثاء و��شتقبل 
معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �ل نهيان بعد ذلك 
وفد �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم �لفيفا �لذي و�شل 
�ىل �لباد برئا�شة �ل�شيد روفائيل �شاجلريورئي�س 
�لقدم  لكرة  �لعامل  كا�س  لبطولة  �ملنظمة  �للجنة 
حتت 17 �شنة �لمار�ت 2013 �لتي ت�شت�شيفها 
�لم�����������ار�ت خ������ال ����ش���ه���ري �ك����ت����وب����ر ون���وف���م���رب 
�آخر  �ملقابلة �حلديث حول  �لقادمني. ومت خال 
�لتح�شري�ت �خلا�شة بالبطولة مبا يف ذلك �جر�ء 
وعددها  �لبطولة  يف  �مل�شاركة  �لفرق  بني  �لقرعة 
فيها  �ل��ع��امل مب��ا  دول  ف��رق��ة مت��ث��ل خمتلف   24

�ل�شيد �شاجلريو �ىل جانب  �لم��ار�ت. و�شيح�شر 
معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �ل نهيان يف فندق 
ب���اب �ل��ب��ح��ر ح��ف��ل �ج����ر�ء �ل��ق��رع��ة ك��م��ا �شيح�شر 
�لقدم  لكرة  �ل��دويل  �لحت��اد  وف��د  �ع�شاء  �حلفل 

�ملنظمة  �لعليا  �لوطنية  �للجنة  و�ع�شاء  �لفيفا 
�مل�شاركة  �ل��دول  عن  ممثلني  جانب  �ىل  للبطولة 
يف �لبطولة. و�قام معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�شرف  على  غ��د�ء  م��ادب��ة  �ملنا�شبة  بهذه  نهيان  �ل 

�ي�شا  ح�شرها  �لفيفا  ووف���د  �ل���ش��ر�يل  �ل��وزي��ر 
�ل�شيخ حممد بن نهيان �ل نهيان و�ل�شيخ مبارك 
�لوطنية  �للجنة  و�ع�����ش��اء  ن��ه��ي��ان  �ل  ن��ه��ي��ان  ب��ن 

�ملنظمة للبطولة. 

�أب�����دى ���ش��ع��ادة ح�����ش��ن ع��م��ر ح�شن 
ن����ائ����ب ح����اك����م م����دي����ن����ة مم��ب��ا���ش��ا 
ع�����ش��و جم��ل�����س �ل�����ش��ي��وخ �ل��ك��ي��ن��ي 
لتقدمي  ممبا�شا  حكومة  ��شتعد�د 
ك����ل �ل��ت�����ش��ه��ي��ات لإجن�������اح �ل���ي���وم 
 SPORTS( لريا�شي �ل�شنوي�
�للجنة  تنظمه  �ل���ذي   )BOYS
�ملجتمعية  �لريا�شية  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�مل�����ش��رف��ة ع��ل��ي ف��ع��ال��ي��ات �مل��ه��رج��ان 
�ل�شنوي �لذي حتدد له �شباح يوم 
�ملقبل  �شبتمرب-�أيلول   7 �ل�شبت 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��در���ش��ة خليفة بن 
مبمبا�شا  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ث��ان��وي��ة  ز�ي����د 
�ل�شروح  �أح��د  متثل  �لتي  �لكينية 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ك��ي��ن��ي��ا ،وذل������ك حتت 
ت�شارك  و�ل���ذي  خليفة  كلنا  �شعار 
من  ممبا�شا  م��د�ر���س  معظم  ف��ي��ه 
�جل��ن�����ش��ني و�أ�����ش����اف ن���ائ���ب ح��اك��م 
مدينة ممبا�شا خال زيارته لوفد 
�للجنة �ملنظمة للمهرجان برئا�شة 
عبد�لعزيز  فهد  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شاب 
�آل ب��ري��ك ب��ف��ن��دق وم��ن��ت��ج��ع و�ي��ت 

بالوفد  ترحيبا  مببا�شا  �شاند�س 
و�شكره على مبادر�ت دولة �لإمار�ت 
يف خمتلف �ملجالت مرحبا باإقامة 
و�مل����ك����ان  �ل�����زم�����ان  �مل����ه����رج����ان يف 
�مل���ح���ددي���ن وم����وؤك����د� ت��وف��ري ك��اف��ه 

�لريا�شي  لليوم  �لنجاح  متطلبات 
�ل���������ذي مي����ث����ل �ح�������د �مل���ن���ا����ش���ب���ات 
�ملدر�شية  �لح��ت��ف��ال��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
و�ملجتمعية يف مدينة ممبا�شا �لتي 

تنتظره �شنويا .

�آل  عبد�لعزيز  فهد  �شكر  وب���دوره 
بريك رئي�س �للجنة �ملنظمة حاكم 
م��دي��ن��ة مم��ب��ا���ش��ا ع��ل��ي �له��ت��م��ام 
�أ�شرة  و�شكر  باملهرجان  �ملتو��شل 
ل��دي كينيا  �لإم����ار�ت  �شفارة دول��ة 

�ل��ر�ئ��د لإجن���اح �ملهرجان  ل��دوره��ا 
�ل�����ش��ن��وي ،و����ش���ك���ر ك���اف���ه �جل��ه��ات 
�ملحلية �لتي ظلت ت�شهم يف �إجناح 
�مل��ه��رج��ان �ل�����ش��ن��وي ،وق����دم رئي�س 
�لر�شمية  �لدعوة  �ملنظمة  �للجنة 
كتاب  ،و�أه�����د�ه  �مل��ه��رج��ان  حل�شور 
�أ�شدره  �ل��ذي  فكر(  من  )وم�شات 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
حاكم دبي رع��اه �هلل، و�ل��ذي ميثل 
ح��ل��ق��ة �إ���ش��اف��ي��ة ج��دي��دة م��ن فكر 
عرب  �مل��ت��م��ي��ز..وق��د  �ل��ق��ائ��د  وروؤى 
ع�شو  ممبا�شا  مدينة  حاكم  نائب 
جمل�س �ل�شيوخ �لكيني عن �شعادته 
بالإ�شد�ر �لر�ئع مقدما نيابة عن 
مدينة  و�شعب  �لكينية  �حل��ك��وم��ة 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �ل�شكر  ممبا�شا 
قيادة وحكومة و�شعبا علي �ملبادر�ت 
�ل�����ر�ئ�����دة يف �مل����ج����الت �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
و�لإن�شانية �لتي ر�شمت �لفرحة يف 
�أب��ن��اء كينيا منذ ع��ده عقود  وج��وه 

ل�شاحب  �ل�شكر  م��وج��ه��ا  و�خ��ت��ت��م 
�ل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل��دول��ة حفظه �هلل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 

�ل��وزر�ء حاكم دبي،  رئي�س جمل�س 
رعاه �هلل و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد ويل عهد �أبوظبي 
لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�ل��د�ئ��م  �هتمامهم  علي  ظبي  �أب���و 

و�مل�����ش��ت��م��ر ع��ل��ي ت��ط��وي��ر ع��اق��ات 
�ل�������ش���د�ق���ة و�لأخ��������وة ب���ني ���ش��ب��اب 
�ل��ب��ل��دي��ن ،وجم�����دد� �ل��ت��اأك��ي��د علي 
�لريا�شي  �ليوم  �إب��ر�ز  علي  �لعمل 

�ل�شنوي .

�لريا�شي  �ل��ث��ق��ايف  ن���ادي �حل��م��ري��ة  ����ش��ت�����ش��اف 
�أن�����ش��ط��ت��ه �مل��ائ��ي��ة �مل��ط��ل ع��ل��ى �شاطئ  ويف م��ق��ر 
�حل��م��ري��ة �ل��د�ف��ئ وف���د� م��ن لع��ب��ي ومنت�شبي 
نادي �لذيد �لثقايف �لريا�شي �شم 50 م�شاركا 
و4 م�شرفني وذلك يف �إطار �لفعاليات �ل�شيفية 
�ل�شباب  لرعاية  �لعامة  للهيئة  ب��ادي  ل�شيف 

و�لريا�شة.
ويف �لبد�ية رحب �شامل غامن �ل�شام�شي ع�شو 
�للجنة  رئ��ي�����س  �حل��م��ري��ة  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س 
�ملنظمة لفعاليات �شيف بادي بنادي �حلمرية 
ب��وف��د ن���ادي �ل��ذي��د ون��ق��ل ل��ه��م حت��ي��ات جمل�س 
لنادي  �ل�شت�شافة  ه��ذه  �أن  و�أك��د  �لنادي  �إد�رة 

تاقي  ظل  يف  تاأتي  ومنت�شبيه  ولعبيه  �لذيد 
�ل��ط��م��وح��ات يف ت��ع��زي��ز �ل��ت��و����ش��ل �ل��ب��ن��اء بني 
خمتلف �لأندية و�إتاحة �ملنا�شط لكا �مل�شاركني 

و�لطاع على �أهم �لرب�مج �ملنفذة .
و�نق�شم �مل�شاركون من نادي �لذيد يف جمموعات 
مار�شو� عدة ريا�شات مائية من جتديف و�شر�ع 
وكاياك و�شباحة كما ومار�شو� عدد� من �للعاب 

�لر�ثية على �ل�شاطئ .
من جهتهم �أعرب وفد نادي �لذيد عن �شعادته 
ب��ه��ذه �ل���ش��ت�����ش��اف��ة و�إت���اح���ة خم��ت��ل��ف �لأل��ع��اب 
�إد�ة  بها  تتميز  �لتي  �ملائية  و�لريا�شات ل�شيما 
نادي �حلمرية لتكون متنف�شا لق�شاء يوم ممتع 

للم�شاركني من نادي �لذيد و�أكد �لوفد �أن هذه 
�لزيارة توؤكد عمق �لرو�بط �لأخوية �لتي جتمع 
�لناديني وتعزز من �مل�شرية �لريا�شة �لعامرة يف 

�إمارة �ل�شارقة يف ظل �لقيادة �لر�شيدة .
ولفت �مل�شاركون من نادي �لذيد �أنهم ��شتمتعو� 
يف  �ملهياأة  و�لتناف�س  ب��امل��ودة  �ملفعمة  ب��الأج��و�ء 
خال  م��ن  �ل�شاطئ  ومركزها  �حلمرية  ن��ادي 
مثنيني  �ملعد  و�لرفيهي  �لريا�شي  �لربنامج 
ن��ادي �حلمرية  �إد�رت���ي  ب��ني  �لو�شال  على ه��ذ� 
بالن�شاط  للم�شاركني  �ل��دع��وة  ووج���ه  و�ل��ذي��د 
�لذيد  ن��ادي  ب��زي��ارة  �حلمرية  ل��ن��ادي  �ل�شيفي 

و�مل�شاركة يف �لرب�مج �ملتاحة .

ترحي���ب ر�شم��ي باإقام����ة مهرج����ان خليف����ة ب���ن زاي���د ال��ري�ا�ش��ي ب��م�م���ب����ا�ش��ا

لعب����و ن����ادي الذي����د يف 
�شياف����ة نادي احلمري��ة

نهيان بن مبارك ي�شتقبل وزيرًا اأ�شرتاليًا ورئي�س جلنة 
الفيفا لبطولة كاأ�س العامل حتت 17�شنة-الإمارات 2013

•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:

حر�شاً من �للجنة �لأوملبية �لبحرينية على تعميق 
تعتزم  �لريا�شية،  �لحت����اد�ت  ك��اف��ة  م��ع  �لتو��شل 
�لدورية  �لزيار�ت  تكثيف  �لريا�شية  �ل�شوؤون  �إد�رة 

لاحتاد�ت �لريا�شية خال �ملرحلة �لقادمة.
و�أك�����د �ل��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإد�رة 
�ل�������ش���وؤون �ل��ري��ا���ش��ي��ة ه�����ش��ام �ل��ب��ل��و���ش��ي ب����اأن ه��ذه 
�لإد�رة  �خت�شا�شيني  بها  �شيقوم  �ل��ت��ي  �ل��زي��ار�ت 

تهدف �إىل معرفة �حتياجات �لحتاد�ت �لريا�شية 
�لإج�����ر�ء�ت  �ت��ب��اع  بكيفية  وتوعيتها  وم�شاكلها، 
بال�شكل  �ل�شليمة  و�مل��ال��ي��ة  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لإد�ري�����ة 
لها  �ملقدمة  �جن��از جميع �خلدمات  ي�شمن  �ل��ذي 
بكل �شهولة وي�شر، م�شري�ً �إىل �أن �لفرة من 26 
زي��ارة  �شت�شمل  �ملقبل  �أك��ت��وب��ر   2 لغاية  �أغ�شط�س 
جميع �لحت��اد�ت �لريا�شية �ملن�شوية حتت مظلة 
�حت��اد�ً   26 و�لبالغة  �لبحرينية  �لأوملبية  �للجنة 
ب���اأن ج���دول �لأع��م��ال  ري��ا���ش��ي��اً. و�أو���ش��ح �لبلو�شي 

�ملالية  �لت�شويات  ت�شمل  �لدورية  للزيار�ت  �ملقرح 
وج����دت،  �إن   2012-2011 ل��ل��ع��ام��ني  �مل��ع��ل��ق��ة 
�ملر��شات �ل�شادرة من �لإد�رة للت�شويات �حلالية 
ل��ل��ب��ط��ولت �ل��ت��ي ي��ت��وج��ب ع��ل��ى �لحت����اد تقدميها 
�مل�شاركة،  �لنتهاء من  ي��وم من موعد   45 خ��ال 
�ملاحظات �ملتكررة عل �لحت��اد�ت يف �إبر�م �لعقود 
موظفي  جميع  عقود  حت�شيل  متابعة  وج��دت،  �إن 
�لحت����اد وم����دى �ل��ت��ز�م��ه��م ب��احل�����ش��ور وم��ب��ا���ش��رة 
م��ه��ام��ه��م �ل��وظ��ي��ف��ي��ة، م��ت��اب��ع��ة م��و�ع��ي��د �لل���ت���ز�م 

�ل��ت��اب��ع��ة ل�شركة  ل��ل�����ش��ي��ار�ت  �ل������دوري  ب��ال��ف��ح�����س 
�إن  �مل��روري��ة  �مل��خ��ال��ف��ات  و���ش��د�د  لل�شيار�ت  ت��وي��وت��ا 
�ل�شابق،  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  ���ش��ع��ار  و�إز�ل�����ة  وج����دت، 
مليز�نية  �مل�شاركات �خلارجية  و�لإطاع على خطة 
�لت�شليم  مبوعد  �لتقيد  و���ش��رورة   2014 �ل��ع��ام 
لاإحتاد  �لتقديرية  �مليز�نية  و��شتعر��س  �ملحدد، 
�لت�شليم  مبوعد  �لتقيد  و���ش��رورة   ،2014 لعام 
�مل���ح���دد، و�إج������از�ت �ل��ت��ف��ري��غ �ل��ري��ا���ش��ي و���ش��رورة 
تقدمي �لطلب بفرة كافية من موعد �ل�شتحقاق 

�ل��دوري��ة  �لجتماعات  على  و�لإط����اع  �لريا�شي، 
ملجل�س �إد�رة �لحتاد و�إر�شال �ملحا�شر �ملعتمدة من 
�لفنية  �لتقارير  ��شتعر��س  و�أخ��ري�ً  �لحت��اد،  قبل 
تعاون  يف  �أم��ل��ه  ع��ن  �لبلو�شي  و�أع���رب  للبطولت. 
خمتلف �لحتاد�ت �لريا�شية مع �أخ�شائيي �لإد�رة 
بهدف توفري �أف�شل �خلدمات لها و�ل�شعي لتذليل 
كافة �ملعوقات �لتي تعر�س طريقها مبا يوؤدي �إىل 
للوطن  �مل�شرفة  �لريا�شية  �لنتائج  �أف�شل  حتقيق 

يف خمتلف �ملحافل �خلارجية.

حر�صًا من اللجنة الأوملبية للوقوف على م�صاكلها واحتياجاتها

اإدارة ال�شوؤون الريا�شية تكثف زياراتها الدورية لالحتادات

بد�ية جيدة  �لإيطايل  �إن��ر ميان  حقق 
مع مدربه �جلديد ولر ماتز�ري، بفوزه 
يف  رد  دون  ب��ه��دف��ني  ج��ن��وى  �شيفه  ع��ل��ى 
�لإي��ط��ايل  �ل�����دوري  �مل��رح��ل��ة �لأوىل م��ن 

لكرة �لقدم.
و�شطه  ل��اع��ب  بالف�شل  �لإن���ر  وي��دي��ن 
�لياباين يوتو ناغاموتو لت�شجيله �لهدف 
�لأول يف �لدقيقة 75 بر�أ�شية �إثر متريرة 
�لرب�زيلي جوناثان،  و�شلته من  عر�شية 

ي���وؤك���د �لأرج���ن���ت���ي���ن���ي رودري���غ���و  �أن  ق��ب��ل 
ب��ال���ش��ي��و ح�����ش��ول ف��ري��ق��ه ع��ل��ى نتيجة 
�ملبار�ة بهدف ثان يف �لدقيقة �لثانية من 
بينية  متريرة  بعد  �ل�شائع،  ب��دل  �لوقت 

من �لكولومبي فريدي غو�رين.
يذكر �أن �إنر ميان �شيغيب هذ� �ملو�شم 
ع���ن �مل�����ش��ارك��ة �لأوروب����ي����ة ب��ع��د ف�����ش��ل��ه يف 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى م��رك��ز م��وؤه��ل �إىل دوري 
�لأبطال �أو �ل��دوري �لأوروب��ي يوروبا ليغ 

نهائي  ن�شف  م��ن  خ��روج��ه  �إىل  �إ���ش��اف��ة   ،
�لكاأ�س �ملحلية على يد مناف�شه روما.

و�أدت نتائج خميبة لاآمال مل يحقق فيها 
�إيجابية يف خم�س مباريات  �لفريق نتائج 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل، �إىل �ل��ت��خ��ل��ي ع��ن م��درب��ه 
�أندريا �شر�مات�شوين و�لتعاقد مع مدرب 

نابويل ماتز�ري.
بلقاء  لح��ق��ا  �لثانية  �مل��رح��ل��ة  وت�شتكمل 
ك����ال����ي����اري م����ع �أت����الن����ت����ا ولت�������ش���ي���و م��ع 

�أودي��ن��ي��زي ول��ي��ف��ورن��و م��ع روم���ا ون��اب��ويل 
مع بولونيا وبارما مع كييفو وتورينو مع 
�شا�شوولو، على �أن تختتم بلقاء فيورنتينا 

مع كاتانيا.
�أي �شي ميان �جل��ار �للدود لأنر  وك��ان 
على  �ل�شبت  قا�شية  هزمية  تلقى  ميان 
ي���د م�����ش��ي��ف��ه �ل�����ش��اع��د �جل���دي���د ل����دوري 
�لدرجة �ملمتازة هيا�س فريونا، بهدفني 

دون رد.

م����درب �شتوجت���ارت اأول �شحاي���ا بداية جيدة لإنرت ميالن مع مدربه اجلديد ماتزاري 
البون����دزليج����ا 

��شتغنى �شتوجتارت عن خدمات مدربه برونو لباديا بعدما جترع �لفريق �لهزمية �لثالثة على �لتو�يل يف دوري 
�لدرجة �لوىل �لملاين لكرة �لقدم لير�جع للمركز قبل �لخري يف ترتيب �لفرق 18 دون �ي نقاط.

وقال �لنادي يف بيان مقت�شب �نف�شل �شتوجتارت عن �ملدرب برونو لباديا وعن �ملدرب �مل�شاعد �إردينك �شويت�شر على 
�ن ي�شري �لقر�ر على �لفور. 

و��شاف �لنادي �نه �شيعقد موؤمتر� �شحفيا يف وقت لحق �ليوم ل�شرح �ل�شباب.
و�ن�شم لباديا �ىل �شتوجتارت يف �و�خر 2010 و�شاهد فريقه يخ�شر 2-1 �مام �وج�شبورج يوم �ل�شبت.

ولباديا هو �ول �شحية بني �ملدربني يف �لدوري �لملاين هذ� �ملو�شم بعد مرور ثاث جولت فقط.
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يبحث بايرن ميونيخ حامل �للقب عن 
يحل  عندما  �لقوية  بد�يته  مو��شلة 
�لثاثاء  �ليوم  فر�يبورغ  على  �شيفا 
يف مبار�ة مقدمة من �ملرحلة �لر�بعة 

للدوري �لملاين يف كرة �لقدم.
�ىل  �مل�������ب�������ار�ة  م����وع����د  ت����ق����دمي  ومت 
�ل�شبوع  نهاية  ع��ن  عو�شا  �ل��ث��اث��اء 
وذل���ك لن �ل��ن��ادي �ل��ب��اف��اري، �مل��ت��وج 
�ملحليني  و�ل��ك��اأ���س  �ل����دوري  بثاثية 
�ملا�شي،  �ملو�شم  �وروب��ا  �بطال  ودوري 
�شيخو�س �جلمعة �ملقبل يف �لعا�شمة 
�ل�شوبر  ك��اأ���س  م��ب��ار�ة  ب��ر�غ  �لت�شيكية 
�لن��ك��ل��ي��زي  ت�شل�شي  ���ش��د  �لوروب���ي���ة 

بطل م�شابقة يوروبا ليغ .
مل��و�ج��ه��ة  يتح�شر  �ن  ب��اي��رن  وي���اأم���ل 
من  ممكنة  طريقة  باف�شل  ت�شل�شي 
خ����ال حت��ق��ي��ق��ه ف�����وزه �ل����ر�ب����ع على 
�ملو�شم بالفوز  ��شتهل  �ن  �لتو�يل بعد 
على بورو�شيا مون�شنغادباخ )1-3( 
)�شفر-1(  فر�نكفورت  و�ي��ن��ر�خ��ت 
ب��ف�����ش��ل  )2-�شفر(  ون�������ورم�������ربغ 
ج���ه���ود م��ه��اج��م��ه �ل���ك���رو�ت���ي م��اري��و 
�شجل  �ذ  خا�س،  ب�شكل  ماندزوكيت�س 
لعب فولف�شبورغ �ل�شابق هدفا يف كل 

كل من �ملباريات �لثاث.
ومن �ملتوقع �ن ل يو�جه فريق �ملدرب 
�ل�شباين جو�شيب غو�رديول �شعوبة 
خ�شو�شا  فر�يبورغ  من  �لتخل�س  يف 
وت���ع���ادل يف  �ث��ن��ت��ني  �ن �لخ���ري خ�شر 
�لوىل  �ل��ث��اث  م��ن مبارياته  و�ح���دة 
ل��ل��م��و���ش��م، ك��م��ا �ن �ل���ن���ادي �ل��ب��اف��اري 
مناف�شه  �م��ام  �لهزمية  ي��ذق طعم  مل 
�لخ��رية  �ل26  مبارياته  م��ن  �ي  يف 
معه، وبالتحديد منذ �ن �شقط �مامه 

نوفمرب  �لثاين  ت�شرين   27 1-3 يف 
كما �ن بايرن مل يذق طعم   .1993
�لهزمية يف �لدوري يف مبارياته �ل�28 
�لخرية وحتديد� منذ تلقيه �لهزمية 
�لوحيدة للمو�شم �ملا�شي على يد باير 
ت�شرين   28 يف   )2-1( ل��ي��ف��رك��وزن 
�شي�شعى  وه��و   ،2012 �كتوبر  �لول 
لك��رب  �لقيا�شي  �ل��رق��م  حتطيم  �ىل 
عدد مباريات متتالية يف �لدوري دون 
هزمية و�مل�شجل با�شم هامبورغ )36 
 1982 بني  خ�شارة  دون  من  م��ب��ار�ة 
�ل����ن����ادي  ق����ائ����د  وي�������رى  و1983(. 
�لهم  �لم��ر  �ن  لم  فيليب  �لبافاري 
ه��و �ل��ن��ج��اح يف حتقيق �ف�����ش��ل ب��د�ي��ة 
12 نقطة  ع��ل��ى  مم��ك��ن��ة و�حل�����ش��ول 
�جل  �لوىل من  �لرب��ع  �ملباريات  من 
خو�س مبار�ة كاأ�س �ل�شوبر �لوروبية 

دون �ي عبء على �كتافنا .
ومن جهته ر�أى �لهولندي �ريني روبن 
ت��ق��ا���ش��م ه���ديف م���ب���ار�ة �ل�شبت  �ل����ذي 
فر�نك  �لفرن�شي  م��ع  ن��ورم��ربغ  �م��ام 
ريبريي، �ن على فريقه �لو�شول �ىل 
وترية �ف�شل يف �ملباريات كما ح�شل يف 

�ل�شوط �لثاين من مبار�ة نورمربغ.
وت���ع���ر����س ب����اي����رن م��ي��ون��ي��خ ل�����ش��رب��ة 
و�شطه  لع��ب  خ��دم��ات  �شيفتقد  لن��ه 
�جل��دي��د �ل���ش��ب��اين ت��ي��اغ��و �ل��ك��ان��ت��ار� 
�لخ��ري  �شيخ�شع  �ذ  ����ش��اب��ي��ع،  ل��ع��دة 
�أم�������س �لث���ن���ني ل��ع��م��ل��ي��ة ج��ر�ح��ي��ة يف 
تعر�س ل�شابة  �ل��ذي  �لمي��ن  كاحله 

يف �ربطته خال مبار�ة �ل�شبت.
بر�شلونة  لع��ب  �خ�شاع  ق��ر�ر  و�تخذ 
�ل�����ش��اب��ق ل���ه���ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة �جل��ر�ح��ي��ة 
ب��ع��د �ل��ف��ح��و���ش��ات �ل���ت���ي �ج���ري���ت له 

�لنادي  طبيب  قبل  من  �لح��د  �شباح 
ما  بح�شب  هانز-ويلهلم-ووهلفارت 
لعبه  يغيب  �ن  متوقعا  ب��اي��رن،  ذك��ر 
عاما   22 �لعمر  م��ن  �لبالغ  �جل��دي��د 

ل�شبعة ��شابيع عن �ملاعب.
تياغو  �ن  �ىل  �لبافاري  �لنادي  و��شار 
�ملقبلة  �لرب���ع  �مل��ب��اري��ات  ع��ن  �شيغيب 
يف �ل�����دوري �مل��ح��ل��ي و�جل���ول���ة �لوىل 
من �لدور �لول مل�شابقة دوري �بطال 
�وروب������ا وم����ب����ار�ة �ل�����دور �ل���ث���اين من 
هانوفر،  �شد  �ملحلية  �لكاأ�س  م�شابقة 
�����ش���اف���ة ب��ال��ط��ب��ع �ىل م����ب����ار�ة ك��اأ���س 

�ل�شوبر �لوروبية.
للمرة  ��شا�شيا  �ل�شبت  تياغو  و�شارك 
�لوىل م���ع ن���ادي���ه �جل���دي���د ل��ك��ن��ه مل 
�ملبار�ة و��شتبدل  يتمكن من مو��شلة 

يف �لدقيقة 62 بتوما�س مولر.

)اإك�س كات( تخرج اإىل اأوروبا للمرة الأوىل

مدينة )�شرتي�شا( تعود لحت�شان ال�شباقات البحرية
)جمعية املحرتفني( تروج لـ)اإك�صبو 2020 دبي( يف اإيطاليا

تدخل بطولة �لعامل )�شكاي د�يف دبي( للزو�رق 
�ل�شريعة �ك�س كات نهاية �لأ�شبوع �حلايل مرحلة 
جمعية  �إ�شر�ف  حتت  �جلديدة  حلتها  يف  جديدة 
بي  دبليو  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �لدولية  �ملحرفني 
باحلدث  حلقت  و�لتي  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  �أي��ه  بي 
نحو �لعاملية يف تاأكيد على قدر�ت وجناحات �أبناء 
باإقامته للمرة �لأوىل خارج حدود  �لوطن وذلك 
�ل��روي��ج��ي��ة �لكبرية  �ل��وط��ن بعد جن��اح �خل��ط��ة 
و�لتي �شملت �أي�شا �حل�شول على كوكبة من �لرعاة 
�لر�شمي  �ل�شريك  دب��ي(  د�ي��ف  )�شكاي  تقدمهم 
و�إعمار �لعقارية و�شوق دبي �حلرة وقناة �مل�شاهري 
للتجهيز�ت  ب����وول  وم���اري���ن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة(  )دب����ي 
�لريا�شية. وت�شتعد مدينة )�شري�شا( �ليطالية 
يف �لعمق �لأوروبي و�لتي تقع على �أجمل بحري�ت 
�لقارة �لعجوز )ماجيوري( �شمال مدينة ميانو 
ل�شتقبال  �ل�شوي�شرية  �حل��دود  من  مقربة  على 
�ل�شريعة و�للذين  �لزو�رق  �أبطال وجنوم ريا�شة 
يخو�شون غمار �ملناف�شة على لقب �جلولة �لر�بعة 
من بطولة �لعامل 2013 وعلى مد�ر ثاثة �أيام 

هي �جلمعة و�ل�شبت و�لأحد �ملقبلة.
وت��ع��ود �مل��دي��ن��ة �لي��ط��ال��ي��ة ب��اإط��ال��ت��ه��ا �خل��اب��ة 
من  �لبحرية  �ل�شباقات  ��شت�شافة  �إىل  و�لر�ئعة 

موؤخر�  عرفت  حيث  عامني  �نقطاع  بعد  جديد 
ب��اح��ت�����ش��ان ���ش��ب��اق��ات ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل ل���ل���زو�رق 
�ل�شريعة �لفئة �لأوىل وذلك بعدما �ألقت �لرهان 
على مولود جمعية �ملحرفني �لدولية دبليو بي 
بي �أيه وهو بطولة �لعامل لزو�رق �ك�س كات و�لتي 
تكت�شب �شعبية كبرية و�شط ع�شاق هذه �لريا�شة 
من  وجدته  �ل��ذي  �لكبري  �لدعم  ظل  يف  �لعاملية 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  �مل�����ش��وؤول��ني يف دول���ة �لإم������ار�ت 

و�لأندية �لبحرية يف �لدولة.
مدن  كل  بني  �ل�شبق  ق�شب  )�شري�شا(  وتقطف 
�لعامل باأنها �أول حمطة خارجية حتت�شن حدث 
�ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �لعامل  بطولة  ج��ولت  �ح��دي 
�ك�����س ك��ات و�ل��ت��ي ت��ا���س �ش�شت يف دول���ة �لإم����ار�ت 
وقع  بعدما  �آفاقا جديدة  لتاأخذ  �ملتحدة  �لعربية 
�لحتاد �لدويل )يو �أي �أم( مع جمعية �ملحرفني 
�لدولية �شر�كة جديدة يف دي�شمرب �ملا�شي ت�شرف 
�لعاملي  للحدث  �لرويج  مبوجبها �جلمعية على 
�لكبري و�لذي مير بعدد من �ملحطات �خلارجية 
م��ن��ه��ا )���ش��ري�����ش��ا( �ل���ي���وم ث���م م��دي��ن��ة )�رون������ا( 
�خلام�شة  �جل��ول��ة  ت�شت�شيف  �ل��ت��ي  �لي��ط��ال��ي��ة 
�أن  قبل  �ملقبل  �شبتمرب   8-6 من  �لفرة  خ��ال 
تنتقل �لزو�رق �مل�شاركة يف رحلة طويلة �إىل �لقارة 

�ل�����ش��ف��ر�ء وحت��دي��د �ل��ع��م��اق �لآ���ش��ي��وي �ل�شني 
نينغبو  �ل�شاد�شة يف مدينة  و�ل��ذي ينظم �جلولة 
�لإم���ار�ت  �إىل  بعدها  لتعود  �ملقبل  نوفمرب  �شهر 

�جلولتني  ت�شهد  �لتي 
�ل�����ش��اب��ع��ة و�ل��ث��ام��ن��ة يف 
�ل���ف���ج���رية ودب������ي ع��ل��ى 

�لتو�يل.

 2020 )اكــ�ــصــبــو 
دبي(

�أهد�فها  مع  وتو��شا 
�لعامة ت�شعي جمعية �ملحرفني �لدولية للزو�رق 
�ل�شريعة دبليو بي بي �أيه وبتوجيهات من �شعادة 
�لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �لكتبي  م��رخ��ان  ب��ن  �شيف 
 2020 )�ك�شبو  بحدث  و�لتعريف  �لرويج  �إىل 
�مل��ت��ح��دة( و�ل���ذي �شوف  دب���ي- �لإم����ار�ت �لعربية 
حت��م��ل��ه ج��م��ي��ع �ل�������زو�رق �مل�����ش��ارك��ة يف �ل��ب��ط��ول��ة 
و�خلام�شة  �لر�بعة  �جلولتني  ومناف�شات  �لعاملية 
يف )���ش��ري�����ش��ا( و)�رون��������ا( وذل�����ك دع���م���ا حلملة 
ملف  لختيار  �ملنتظر  �لق���ر�ع  موعد  قبل  دب��ي 
�ملدينة �لفائزة بهذ� �ل�شرف و�لذي بد�أنا يف �لعد 
��شم  �ملنتظر لإعان  �ملوعد  �قر�ب  �لتنازيل مع 

�ملدينة نهاية �لعام �حلايل.
وق����ال ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف ب��ن م��رخ��ان �ل��ك��ت��ب��ي رئي�س 
جمل�س �إد�رة جمعية �ملحرفني �لدولية للزو�رق 
بي  ب��ي  دبليو  �ل�شريعة 
�أن �جل��م��ع��ي��ة وم��ن  �أي����ه 
خ�����ال ع��م��ل��ه��ا �ل��ك��ب��ري 
ت�������ش���ع���ي ل����اإ�����ش����ه����ام يف 
كوجهة  بدبي  �لتعريف 
����ش���ي���اح���ي���ة وري���ا����ش���ي���ة 
منوها  باملنطقة  ر�ئ���دة 
ب��د�أت  �مل���ب���ادر�ت  �أن  �إىل 
منذ ��شتام مهام �لعمل بالرويج حلدث )�ك�شبو 
�مل��ت��ح��دة( من  �ل��ع��رب��ي��ة  2020 دب����ي-�لإم����ار�ت 
خال و�شع �ل�شعار على جمعي �لزو�رق �مل�شاركة 
يف �لبطولة و�لتي حتمل �ألو�ن �أعام �لعديد من 

�لبلد�ن.
و�أ�شاف �إن تركيز جمعية �ملحرفني �لدولية على 
معر�س  ت�شت�شيف  �شوف  لأن��ه��ا  ب��ال��ذ�ت  �يطاليا 
)�ك�شبو 2015( و�لذي �شيقام يف مدينة ميان 
)�شري�شا(  مدينتي  ع��ن  تبعد  و�ل��ت��ي  �ل�شهرية 
من  قليلة  ك��ي��ل��وم��ر�ت  بع�شة  ���ش��وي  و)�رون������ا( 
قربا  �أك���  �لعاملي  للحدث  �لرويج  فكرة  يجعل 

من �لأ�شو�ء ويدعم بحق �لنت�شار للحدث علما 
�أب��ط��ال ميثلون ع��دد كبري من  �أن �حل��دث يجمع 
�لبلد�ن من خمتلف قار�ت �لعامل مثل بريطانيا 
و�يطاليا و�لرويج و�ل�شويد و�شوي�شر� و�لوليات 
قطر  �إىل  �إ�شافة  و��شر�ليا  �لأمريكية  �ملتحدة 

و�لكويت.

الرتتيبات اكتملت
�لفنية  و�للجنة  �ملحلية  �ملنظمة  �للجنة  و�أكملت 
�مل�����ش��رف��ة ع��ل��ى �جل���ول���ة �ل��ر�ب��ع��ة م���ن م��ن��اف�����ش��ات 
كافة  كات  �ك�س  �ل�شريعة  للزو�رق  �لعامل  بطولة 
�لرتيبات �لازمة لنطاقة �جلولة بعد و�شول 
�مل��دي��ن��ة و�خ���ذ مكانها يف  �إىل  �مل�����ش��ارك��ة  �ل�����زو�رق 
���ش��اح��ة �ل���ف���رق ح��ي��ث ق��ام��ت ج��م��ع��ي��ة �مل��ح��رف��ني 
�إعد�د  �أيه بجهود جبارة يف  �لدولية دبليو بي بي 
حاويات خا�شة م�شممة خ�شي�شا لتحمل بد�خلها 
�ل��زو�رق بطريقة ت�شمن عدم تعر�شها لأي تلف 

خال �لرحيل و�ل�شحن عرب �لبحر �أو �لرب.

�لرتيب �لعام �جلدير بالذكر �أن �شاحب �للقب 
بقيادة   3 ف��ز�ع  زورق   2012 �ملا�شي  �ملو�شم  يف 
�لثنائي �لعاملي عارف �شيف �لزفني وحممد �شيف 
�مل����ري ي��ت�����ش��در �ل��رت��ي��ب �ل��ع��ام ل��ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل 
830 نقطة  2013 بعد ثاث ج��ولت بر�شيد 
بقيادة   50 معو�س  زورق  مناف�شه  على  متقدما 
بالوغ  غاري  و�لأمريكي  د�نيال  عمر  �ل�شوي�شري 
671 نقطة  و�ل��ذي يحتل �ملركز �لثاين بر�شيد 
 33 �لفيكتوري  زورق  �لثالث  �ملركز  يحتل  فيما 
بقيادة �لثنائي �لوطني طالب �ل�شيد �شرف و�شامل 
بعده  ي��اأت��ي  نقطة   525 بر�شيد  �لعديدي  علي 
�لثنائي  بقيادة   94 قطر  زورق  �لر�بع  �ملركز  يف 
 447 حممد ن�شر �لن�شر وعلي �لنعمة بر�شيد 
�لثنائي  ب��ق��ي��ادة   8 وي�شرلوند  زورق  ث��م  نقطة 
�شيفن�شون  ود�ن��ي��ال  كوملني  جو�كيم  �ل�شويدي 
بينما  نقطة   400 بر�شيد  �خل��ام�����س  �مل��رك��ز  يف 
�لعاملي  �لثنائي  بقيادة   11 دبي  روح  زورق  يحتل 
�ملركز  �لهاملي  فا�شل  و�شامل  �ملري  ر��شد خليفة 

�ل�شاد�س بر�شيد 394 نقطة.

الكتبي: ن�صعي لإبراز 
دور )لوؤلوؤة اخلليج( 

كوجهة رائدة باملنطقة

�عترب �شانع �لعاب �ملنتخب �لفرن�شي فر�نك ريبريي �نه ي�شتحق جائزة �ف�شل 
ليونيل  �لرجنتيني  �ك��� من   2013 لعام  �وروب���ا  لع��ب يف 

بر�شلونة  جنمي  رون��ال��دو  كري�شتيانو  و�ل��ربت��غ��ايل  مي�شي 
وريال مدريد �ل�شبانيني، وذلك بعدما قاد بايرن ميونيخ 
�بطال  �ملحليني ودوري  �ل��دوري و�لكاأ�س  �لمل��اين لثاثية 

�وروبا.
 �نه لقب لطاملا حلمت به ، هذ� ما قاله ريبريي يف مقابلة 

ب�شكل  لعبت  �ملا�شي  �ملو�شم  �لملانية، م�شيفا  كيكر  مع جملة 
جيد جد� وفزت بالقاب كبرية. فلماذ� ل يتحقق هذ� �لمر؟ 

��شتحق �للقب �ك� منهما.
مو�شمني  ق��ب��ل  �نعا�شها  مت  �ل��ت��ي  �جل��ائ��زة  و�ن��ح�����ش��رت 
�ندري�س  �ل�شباين  بر�شلونة  وزميله يف  بها مي�شي  وفاز 

�نيي�شتا، بني ريبريي ومي�شي ورونالدو.
ومت �ختيار �لاعبني �لثاثة مبوجب ت�شويت نهائي �شاركت 

�ل53  ل��احت��اد�ت  �لتابعني  �ل�شحافيني  م��ن  جمموعة  فيه 
�ملن�شمة �ىل �لحتاد �لوروبي.

�ملجموعات  دور  قرعة  هام�س  على  �لفائز  ��شم  عن  و�شيعلن 
لدوري �بطال �جلمعة �ملقبل يف موناكو.

و�ن�����ش��اأ �لحت���اد �لوروب����ي ه��ذه �جل��ائ��زة بعد دم��ج جائزة 
�ل���ك���رة �ل��ذه��ب��ي��ة �ل��ت��ي ك��ان��ت مت��ن��ح��ه��ا جم��ل��ة ف��ر�ن�����س 

فوتبول مع جائزة �لحت��اد �ل��دويل لف�شل لعب يف 
�لفرن�شي  رئي�شه  من  مببادرة  ذلك  جاء  وقد  �لعامل، 

�ف�شل  ج��ائ��زة  يحيي  �ن  �ر�د  �ل���ذي  باتيني  مي�شال 
ي��وروب��ي��ان �شبورت�س  ب�����ش��ر�ك��ة م��ع  لع���ب يف �وروب�����ا 

كانت  �لتي  �لذهبية  �ل��ك��رة  ج��ائ��زة  �ن  يذكر  ميديا 
تقدمها فر�ن�س فوتبول �نطلقت عام 1956 وكان 
�لنكليزي �شتانلي ماثيوز �ول �لفائزين بها، وكان 
فقط،  �ل�شحافيني  على  فيها  يقت�شر  �لت�شويت 
��شيف مدربو  �لفيفا  بعد دجمها مع جائزة  لكن 
ل��و�ء  حت��ت  �ملن�شويني   208 �ل���  �ملنتخبات  وق���ادة 

�لحتاد �لدويل.
وك��ان��ت ج��ائ��زة ف��ر�ن�����س ف��وت��ب��ول متنح 

لف�����ش��ل لع����ب �وروب�������ي حتى 
ت���و����ش���ع���ت  ح����ت����ى   1995

�لاعبني  جميع  لت�شمل 
�ل��������ذي��������ن ي�����ل�����ع�����ب�����ون يف 

�لبطولت �لوروبية ما �شمح لليبريي جورج وياه يف �ن ينال هذ� �ل�شرف، ثم 
��شبحت �ك� عاملية وتو�شعت ليدخل يف �ملناف�شة عليها جميع �لاعبني يف 

�لعامل.
بعد  وذل��ك  �لثاث �لوىل من �جلائزة �ملدجمة،  �لن�شخ  و�ح��رز مي�شي 
�لكرة  �لعامل وجائزة  �ف�شل لع��ب يف  2009 جائزة  ع��ام  �ح��رز  �ن 
فريقه  مع  �ح��رز  �ل��ذي  �لرجنتيني  �لنجم  لكن  �ي�شا.  �لذهبية 
ل��ق��ب ب��ط��ل ����ش��ب��ان��ي��ا �مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي و���ش��ج��ل 46 ه��دف��ا يف 
�لدوري و60 يف جميع �مل�شابقات يف 50 مبار�ة، يو�جه 
هذه �ملرة مناف�شة قوية من ريبريي �لذي �عرب 
عن �شعادته لتو�جده يف �لائحة �لنهائية، 
مو�شما  ن��ق��دم  ع��ن��دم��ا  ل��ك��ن  م�شيفا 
مماثا فنحن نحب �ن نح�شل 
ع��ل��ى م��ك��اف��اأة م��ن ه���ذ� �ل��ن��وع 
. و������ش����ار �ل������دويل �ل��ف��رن�����ش��ي 
�ىل  30 عاما  �لعمر  �لبالغ من 
مل  ح��ال  يف  باخليبة  �شي�شعر  �ن��ه 
يتم �ختياره لكن ذلك لن يكون نهاية 
�لعامل. لكل نقاط قوته. ما يقوم به 
كل منهما )مي�شي ورونالدو( ب�شكل 
�له��د�ف.  ت�شجيل  �ف�شل مني هو 
ي�����ش��ج��ان �ك����� م��ن��ي. �ن����ا ����ش��ن��ع 
حال  ويف   . منهما  �ك���  �له����د�ف 
�شي�شبح  ريبريي  على  �خليار  وق��ع 
�ف�شل  جائزة  ينال  فرن�شي  خام�س 
لعب يف �وروبا بن�شختيها �لقدمية 
و�جلديدة بعد رميون كوبا وباتيني 
وجان بيار بابان وزين �لدين زيد�ن، 
ك��م��ا ���ش��ي��ك��ون �ول لع���ب م��ن ب��اي��رن 
�ل�����ش��رف منذ  ه���ذ�  ع��ل��ى  يح�شل 
�حلايل  �لرئي�س  ناله  �ن 
�لبافاري  للنادي 
كارل هاينت�س 
روم��ي��ن��ي��غ��ي��ه 
ع����������������ام����������������ي 
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قبل موقعته مع ت�صل�صي ريبريي: ا�شتحق جائزة اأف�شل لعب

بايرن يبحث عن انت�شاره الرابع يف الدوري الأملاين

ت�شيل�شي  م��درب  مورينيو  جوزيه  �لربتغايل  قال 
يونايتد  مان�ش�شر  يف  ن��ظ��ريه  موي�س  ديفيد  �إن 
�لرحيل  رغبته  �ع��ان روين  ت�شبب يف  �ل��ذي  ه��و 
عن �شفوف بطل �لدوري �لجنليزي �ملمتاز لكرة 
بالن�شبة له  �لثاين  �نه �خليار  �أعلن  �لقدم بعدما 

يف خط �لهجوم.
وز�دت رغبة  �ملمتاز  �ل��دوري  �لفريقان يف  ويلتقي 
روين  خدمات  على  �حل�شول  يف  �لقوية  ت�شيل�شي 
�لتي ل  م��ن يونايتد �لث���ارة ح��ول قمة �جن��ل��ر� 

تنق�شها بالفعل �أي �ثارة.

ت�شيل�شي بعر�شني للح�شول على خدمات  وتقدم 
مهاجم �جنلر� ومل ي�شتبعد �لتقدم بعر�س ثالث 
يف �لوقت �لذي ذكرت فيه تقارير �ن روين م�شتاء 
قال  �ملو�شم  �ن��ط��اق  قبل  ملوي�س  ت�شريحات  م��ن 
�ملهاجم  بعد  �لثاين  خياره  �شيكون  روين  �ن  فيها 

�لهولندي روبن فان بري�شي.
قوله  مورينيو  ع��ن  �جل���اردي���ان  �شحيفة  ونقلت 
�م�����س �لث���ن���ني ح��ي��ن��م��ا ���ش��ئ��ل �ن ك��ان��ت ج��م��اه��ري 

يونايتد �شتغ�شب منه �نهم بالفعل �شدي. 
و��شاف لكني ل�شت �ل�شخ�شي �لذي قال )لروين( 

�نك �شتكون �خليار �لثاين بالن�شبة يل. ومع ذلك 
يقفون �شدي. 

وت��اب��ع ن��ح��اول �حل�شول على خ��دم��ات لع��ب قال 
عن  نبحث  ل   . �لثاين  �خليار  �شتكون  مدربه  له 

�لتعاقد مع فان بري�شي. 
و��شتطرد ل يتعني عليهم �ن يقفو� �شدي. لو قلت 
و�نه  بالن�شبة يل  �لثاين  ر�مريي�س هو �خليار  �ن 
يتعر�س  �و  لم��ب��ارد  ف��ر�ن��ك  ي�شاب  حينما  يلعب 
لاجهاد ثم جاء �شخ�س ما ليحاول �لتعاقد معه 
فان هذ� �لتحرك لن يغ�شبني. وحينما �شئل هل 

يتحمل موي�س �مل�شوؤولية �جاب مورينيو بالطبع 
لكن �مل���درب �ل��ربت��غ��ايل خفف يف وق��ت لح��ق من 
حدة ت�شريحاته قائا �ن كل فريق ميلك لعبني 

بارزين ومع ذلك يعتربهم �ملدربون خيار� ثانيا.
هذ�  �نف�شهم  �ل��اع��ب��ون  يتقبل  �ن  �ملهم  و����ش��اف 

�لمر ب�شدر رحب.
رغبته  ع��ن  علني  ب�شكل  م���ر�ر�  مورينيو  وحت��دث 
�لهجومية  كتيبته  لتعزيز  روين  م��ع  �لتعاقد  يف 
�لتي ت�شم �ي�شا فرناندو توري�س وروميلو لوكاكو 

ودميبا با.

م���وريني����و ينتق����د م���وي�����س ب�شب����ب رون������ي 
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مايك تاي�شون: اأنا على �شفري املوت ب�شبب الكحول 
ك�شف بطل �ملاكمة �لأمريكي، مايك تاي�شون، �أنه على �شفري �ملوت ب�شبب 
�إدمانه على �لكحول. وقال تاي�شون يف موؤمتر �شحفي يف نيويورك �أنا على 

�شفري �ملوت ب�شبب �إدماين �لكبري على �لكحول..
�أنا �شيئ �أحياناً..وقد قمت بكثري من �لأمور �ل�شيئة، و�أريد �ل�شفح عني.

�أ�شدقائه لكذبه عليهم يف تاأكيده لهم  وطلب �ملاكم �ل�شهري �ل�شفح من 
�أري��د تغيري حياتي، وعي�س حياة  وق��ال  و�مل��خ��در�ت،  �لكحول  �أقلع عن  �أن��ه 

جديدة، خالية من �لكحول..ل �أريد �أن �أموت.
�أو يتعاطى �ملخدر�ت  �أن��ه مل يتناول �لكحول  �أّك��د يف �لوقت عينه  �أن��ه  غري 
منذ 6 �أيام، و��شفاً ذلك ب� �ملعجزة، وتعّهد بعدم تناولها �أو تعاطيها من �لآن 
بنف�شي،  فخور�ً  �أ�شبحت  �أنني  غري  كثري�ً،  نف�شي  �أك��ره  و�أ�شاف  ف�شاعد�ً. 
وهذ� ل يحدث غالباً. وعا�س تاي�شون )47 عاماً( حياة م�شطربة منذ فوزه 
3 مر�ت ببطولة �لوزن �لثقيل يف �ملاكمة، على خلفية م�شاكله �لزوجية مع 

�ملمثلة روبني غيفنز، و�تهامه بالغت�شاب ودخول �ل�شجن مر�ت عديدة.

)كبري اخلدم( يت�شدر اإيرادات ال�شينما 
وكند�  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  يف  �ل�شينما  �ي����ر�د�ت  �خل���دم  كبري  فيلم  ت�شدر 
�لكوميدي نحن عائلة  �لفيلم  �لتو�يل متقدما على  �لثاين على  لا�شبوع 
�لعلمي  �خل��ي��ال  �أف���ام  �شل�شلة  م��ن  جديد  وفيلم  �ني�شتون  جلنيفر  ميلر 
�ي��ر�د�ت  �ن  �ىل  �ل�شينمائي  �لتوزيع  �شركات  تقدير�ت  و�أ���ش��ارت  و�حلركة. 
�لتذ�كر يف  17 مليون دولر من عائد�ت مبيعات  بلغت  فيلم كبري �خلدم 
دور �لعر�س منذ يوم �جلمعة وحتى �أم�س �لأول وهو من �خر�ج يل د�نيلز 

وبطولة كل من فور�شت ويتكر و�وبر� وينفري وجون كوز�ك.
5ر13 مليون  وحل فيلم نحن عائلة ميلر يف �ملركز �لثاين باير�د�ت بلغت 
�خر�ج  ومن  �شوديكي�س  وجي�شون  �ني�شتون  جنيفر  بطولة  و�لفيلم  دولر 
بني  م��ن  وه��و  �لعظام  مدينة  �ملميتة  �لدو�ت  فيلم  وج��اء  ث��رب��ر.  مار�شال 
�أحدث ثاثة �أفام جديدة طرحت يف �أو�خر �ل�شيف يف �ملركز �لثالث هذ� 
�ل�شبوع باير�د�ت بلغت 3ر9 مليون دولر وهو بطولة ليلي كولينز وخاميي 
كامبل باور ومن �خر�ج هاز�رد زو�رت وتدور ق�شته حول فتاة مر�هقة من 
نيويورك تكت�شف �أنها من عائلة خارقة ولها عاقة قوية بال�شيطان جتعلها 
ترى بع�س �لم��ور �ملخيفة و�ل�شخا�س �ملفزعة حتى تبد�أ تلك �لم��ور يف 

�لظهور تدريجيا للعامل قبل �ن تو�جهها وتت�شدى لها.
9ر8  بلغت  بعائد�ت  �لر�بع  �ملركز  يف  �لعامل  نهاية  �لكوميدي  �لفيلم  يليه 
مليون دولر. و�لفيلم من �خر�ج �دجار ر�يت وبطولة �شاميون بيج ونيك 
�مل��رك��ز �خلام�س فيلم  ف��رمي��ان وروزم��ون��د بايك و�ح��ت��ل  فرو�شت وم��ارت��ن 

�لر�شوم �ملتحركة طائر�ت بعائد�ت بلغت 6ر8 مليون دولر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تيموثي دالتون.. 
امل�شتك�شف

تيموثي  �لربيطاين،  �لنجم  يطل 
د�لتون، يف فيلم رعب در�مي يوؤدي 
�إف���ري���ق���ي يف  ف��ي��ه دور م�����ش��ت��ك�����ش��ف 

رحلة بحث �شخ�شية.
�لأمريكي،  )فر�يتي(  موقع  وذكر 
�أن د�لتون، �شيوؤدي يف فيلم �لرعب 
�ل����در�م����ي )ب��ي��ن��ي در�دف�������ول( دور 
م�شتك�شف  وه���و  م��ال��ك��وم،  �ل�����ش��ري 
رحلة  يف  يذهب  متمر�س  �إفريقي 

بحث �شخ�شية.
ويذكر �أن �لفيلم، �لذي ميزج بني 
�إنتاجه،  �لرعب و�لدر�ما، �شيتوىل 
على  ل��وغ��ان،  وج��ون  �شام مينديز، 
�خلريف  ت�شويره  عملية  تبد�أ  �أن 

�ملقبل.
�ملمثان  �أي�شاً  �لفيلم  يف  وي�شارك 
ج���و����س ه����ارت����ن����ت، و�إي�����ف�����ا غ��ري��ن 
دور  �أد�ئ��������ه  د�ل����ت����ون يف  و�����ش���ت���ه���ر 
جيم�س  �ل���ربي���ط���اين  �جل��ا���ش��و���س 
بوند يف جز�أي �ل�شل�شلة ذ� ليفينغ 

د�يايت�س ، و لي�شن�س تو كيل .

ي�شافر داخل اإطارات طائرة 
ك��ي��ف متكن  مل��ع��رف��ة  ن��ي��ج��ريي��ا حتقيقا  ���ش��ل��ط��ات  ف��ت��ح��ت 
لطائرة  �لتابعة  �لهبوط  ع��دة  يف  �لخ��ت��ب��اء  م��ن  م��ر�ه��ق 

و�لو�شول �إىل لغو�س. 
و�أوقف �لر�كب غري �ل�شرعي بعد �أن ذكر ركاب �لطائرة 
�لرحلة  و�شول  عند  �لهبوط  ع��دة  من  يخرج  ر�أوه  �أنهم 
�لتابعة ل�شركة �خلطوط �جلوية �أريك من مدينة بنني 

�إىل لغو�س يف جنوب نيجرييا. 
وقال ياكوبو د�تي �ملتحدث با�شم �شلطات �ملطار �لفدر�لية 
لقو�عد  و��شح  �نتهاك  �إنه  �حلادثة  فتحنا حتقيقا حول 
�لأمن.  و�أ�شاف �أن �شركة �أريك �خلا�شة تتحمل م�شوؤولية 
�حلادثة لأنها مل تت�شرف عند ورود معلومات عن وجود 

�شبي على �ملدرج قبل �إقاع �لطائرة من بنني. 
و�أ�شار �إىل �أنه كان على �ل�شركة تاأجيل �لرحلة من �أجل 
متكن  كيف  فت�شاءلت  �أري��ك  �أم��ا  �ملعلومات  من  �لتحقق 
�مل��ر�ه��ق من �لإف���ات من عنا�شر �لأم��ن يف مطار بنني 
و�لو�شول �إىل �ملدرج وبح�شب م�شوؤولني، و�شع �ل�شبي يف 

�ل�شجن �لحتياطي وخ�شع لا�شتجو�ب. 

يفيق من غيبوبة بعد فوز فريقه
�أف���اق م���درب ك��رة ق��دم م��ن �لغيبوبة ب�شكل ج��زئ��ي، بعد 
�شماعه لنباأ فوز �لفريق �لذي يدربه باملبار�ة �لفتتاحية 
يف �ملو�شم وبح�شب تقرير ن�شره موقع �شكاي نيوز عربية 
فاإن و�ين ثرون، مدرب فريق لركهال �أتليتك لكرة �لقدم 
قد ق�شى �أ�شبوعاً كامًا يف غيبوبة، نتيجة حادث �شيارة 

تعر�س له �أ�شفر عن ت�شرر �شديد يف �لقلب و�لرئة. 
�أن  بعد  عينيه،  فتح  م��ن  متكن  ث��رون  �إن  �لتقرير  وق��ال 
�ملو�شم،  مباريات  �أول  يف  فريقه  بنتيجة  زوجته  �أخربته 
�أر���ش��ه على  �ل��ف��وز خ���ارج  و�ل��ت��ي متكن فيها م��ن حتقيق 
فريق بر�يدبورت بنتيجة 4 �أهد�ف لثاثة، وذلك �شمن 

�لدرجة �لأوىل لدوري غربي بريطانيا لكرة �لقدم. 
�أن �لنتيجة �لتي  ب��ول ر�ن��ك��ني،  �ل��ن��ادي،  �أك��د رئي�س  وق��د 
حققها �لفريق �شاهمت يف حتقيق تقدم طفيف يف حالة 
ثرون، معرباً عن �أمله يف نف�س �لوقت �أن ت�شتمر �لنتائج 
�لإيجابية للفريق، �لتي قد ت�شاهم يف حت�شني �لو�شعية 

�ل�شحية للمدرب ب�شكل �أكرب. 

رجل اأعزل ي�شد هجوم اأ�شد 
يظهر رجا ل ميلك  يوتيوب  على موقع  فيديو  �نت�شر 
�أي �أ�شلحة يف مو�جهة �أ�شد، لكنه يتخذ و�شعيات خمتلفة 

تتخذها �حليو�نات، بح�شب �شحيفة �لأنباء �لكويتية. 
و�شعية  ت���ارة  يتخذ  ك���ان  �ل��رج��ل  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
�ل�شت�شام  و�شعية  وت��ارة  للهجوم،  و�لتح�شر  �لتهديد 
ول  ير�جع،  �أخ��رى  و�أحياناً  يتقدم  و�أحياناً  و�خل�شوع، 
�أن  كان يخطط  ورقية  مناديل  لفافة  �شوى  بيده  يحمل 
يرميها على �لأ�شد لت�شطدم به وت�شتت �نتباهه �إذ� قرر 
�لأ�شد �لهجوم، وذلك ليعطي نف�شه فر�شة �لهروب �إىل 
�شيارته، ولكن مل يكن هناك �أي د�ٍع لهذ�، فقد تغلب هذ� 
�لرجل �لعامل على �لأ�شد بقوة �لعقل، ويف �لنهاية يعود 

�لأ�شد من حيث �أتى. 

تغريدة تورط �شابًا بالزواج
قادت مزحة مغرد �شعودي يف توير �إىل زو�جه من �شقيقة �شديقه، بعدما حتولت م�شاركته يف ها�شتاق قول خلويك 
بح�شب  �شديقه،  مع  �لهاتفية  �ملحادثات  �شور  بعر�س  �مل��اأ  �أم��ام  ذل��ك  بعد  ليعلنها  حقيقة،  �إىل  �أختك  يد  بطلب 

�شحيفة �حلياة �للندنية. 
ومل يدْر يف خلد �ملغرد �ل�شعودي، �أن �شديقه �شيتغا�شى عن مزحته بطلب �لزو�ج من �شقيقته عرب ر�شالة هاتفية 

و�ت�شاب ، فقام باإباغ و�لده بطلب �شديقه �لقرب منهما. 
وعندما علم �ملغرد �أن �ملو�شوع حتول �إىل حقيقة قال ل�شديقه: �أت�شرف بن�شبكم ولكني غري موظف.. �نتظروين 
حتى تاأتي �لوظيفة ، غري �أن �شقيق �لفتاة يدعى م�شاري �أغلق من دونه باب �لهروب وتعهد له بالوظيفة، فما كان 

منه �إل �أن ��شت�شلم للو�قع ون�شر �شور �ملحادثة يف �لو�شم ذ�ته للعربة. 
وكان عدد من �ملغردين �أطلقو� و�شماً بعنو�ن: قول خلويك �طلب يد �أختك ، �إذ يعتمد على �لفكاهة من خال ن�شر 
�شور �ملحادثات مع �أ�شدقائهم وعر�شها يف �لو�شم، بهدف م�شاركة �لآخرين رد فعل �لطرف �لآخر وعن �شعوره �لذي 

ينتابه للحظة �لأوىل. 
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النتقام بال�شرا�شري 
لل�شاي  مقهى  يف  �ل�����ش��ر����ش��ري  ب��ع�����ش��ر�ت  جم��ه��ول  �شخ�س  �أل��ق��ى 
و�لقهوة يف قرية كوكهام مبقاطعة بريك�شاير �لربيطانية، �نتقاماً 
ديلي  �شحيفة  وق��ال��ت  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  مناف�شته  على  مالكيه  م��ن 
 50 نحو  على  ع�تا  وين�شيل  وم��اج��دة  بر�ينت  دي��ان  �إن  تلغر�ف 
ت�شريبها  ج��رى  �ملقهى  �أر�شية  على  �لأحمر  �للون  من  �شر�شار�ً 
�ملقهى  �فتتاحهما  �أ�شبوعني فقط على  عرب �شندوق �لربيد، بعد 
فكرة عن  �أي  �لمر�أتني ل متلكان  �أن  و�أ�شافت  كوكهام.  قرية  يف 
جمال  يف  �ملناف�شني  �أح���د  ب��اأن��ه  �ثبتت  �لتحقيقات  لكن  �جل���اين، 
�ملقاهي و�أبدت �ل�شرطة ��شتعد�دها لتلقي �ملعلومات عن �جلرمية 

بطريقة �شرية نظر�ً للطبيعة �ملتما�شكة ل�شكان �لقرية.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �شرطة مقاطعة بريك�شاير جمعت عينات 
�أن  �أن ��شتدعت وحدة ملكافحة �لآف��ات، باأمل  من �ل�شر��شري بعد 
�لتجارب  بعد  �حلقيقي  �جل��اين  هوية  على  �لتعرف  م��ن  متكنها 
�لعلمية. ون�شبت �إىل ديان 43 عاماً قولها �إن �ل�شر��شري �أجربتها 
�لهجوم  ج��ر�ء  �شحية  لأ�شباب  �ملقهى  �غ��اق  على  �شريكتها  م��ع 
على مقهى  ب��الع��ت��د�ء  �شخ�س  وق��ي��ام  لا�شمئز�ز،  و�مل��ث��ري  �مل��ف��زع 

جديد مبثل هذه �لطريقة يثبت مدى خ�شته فقط.
و�أ�شافت �أن �شكان قرية كوكهام غمروها و�شريكتها ماجدة بر�شائل 

�لتاأييد و�لتعاطف بعد �حلادث.

يقتل جدته بعد م�شاهدته لعبة فيديو
عن  �لر�شا�س  باإطاق  �لعمر،  من  �لثامنة  يف  �أمريكي  طفل  قام 
ق�شد على جدته بعد �أن �أنهى لعبة فيديو عنيفة، بح�شب تقرير 

ن�شرته �شبكة �شي �أن �أن �لإخبارية. 
وقالت �شلطات لويزيانا �إّن �لقتيلة وتدعى ماري �شومرز، وهي يف 

�ل� 87 من �لعمر، لفظت �أنفا�شها يف عني �ملكان. 
و�أو�شحت �لتحريات �أّن �ل�شاح �لناري كان على ملك �لقتيلة �لتي 
كانت ب�شدد م�شاهدة �لتلفزيون، عندما فاجاأها �ل�شبي من خلف 

و�أطلق �لر�شا�س على ر�أ�شها. 
وقال �ل�شبي للمحققني �أول �إّنه �أطلق �لر�شا�س بطريقة عر�شية 
�ملحققني  �أن  غري  نارية،  باألعاب  يقوم  كان  عندما  مق�شودة  غري 
�لطفل  بذلك عن ق�شد ولن يخ�شع  قام  �أن��ه  �إىل  تو�شلو� لحقا 
لأي حماكمة ولن تتم ماحقته حيث �أن قو�نني �لولية ل ت�شمح 

بذلك، وقال م�شوؤول �إن �لأمر يتعلق بطفل ل يعي ما يفعل. 

مالكم ميزق ج�شد زوجته
ب�شدة  و�شربها  طفليه،  و�أم  زوجته  على  بريطاين  ماكم  تهجم 
فارقت  ب��اأن��ه��ا  ظنت  ملنزلهما  و�شولها  عند  �ل�شرطة  �أن  ل��درج��ة 
ن�شية  ر�شالة  له  �أر�شلت  �أن  بعد  وذل��ك  �لبالغة  لإ�شابتها  �حلياة 

بالهاتف �ملحمول لتخربه فيها برغبتها يف �لنف�شال عنه. 
وقالت �شحيفة �لريا�س �ل�شعودية �إن �ملاكم تعمد توجيه �للكمات 
و�لركات �لقوية و�ملتكررة لوجه زوجته، �أثناء �شربها حتى يت�شوه 

قائًا لها لن يرغب �أحد بعد ذلك يف روؤيتك. 
و�أدى �ل�شرب �ملربح �لذي تعر�شت له �لزوجة، �إىل ك�شور متفرقة 
يف عظام �شدرها ور�أ�شها ووجهها وفقد�نها �ملوؤقت للذ�كرة ب�شبب 
�رجتاج يف �ملخ.  ومتكن �أحد �جلري�ن بعد �شماع �شرخات �لزوجة، 
من �إباغ �ل�شرطة �لتي ح�شرت لتجد �ملاكم و�قفاً �إىل جو�ر ما 
ظنوه يف �لبد�ية باأنه جثة زوجته ب�شبب �لدماء �لتي تلطخ يديه 

املمثلة هولندا رودن لدى و�صولها اىل مقر توزيع جوائز مو�صيقى الفيديو يف نيويورك. )رويرتز(وهو يقول نعم �أنا �لذي فعلت ذلك . 

زواج دوغال�س وجونز 
ي�شل لنهايته

و�شل زو�ج �لنجمني �لهوليوديني، 
م��اي��ك��ل دوغ���ا����س، وك��اث��ري��ن زيتا 
�إىل  ���ش��ن��ة،   13 د�م  �ل�����ذي  ج���ون���ز، 
ن���ه���اي���ت���ه ون���ق���ل���ت جم���ل���ة م�����ريور 
�لربيطانية عن م�شدر مقرب من 
�شيعلن  مايكل  �إن  قوله  �لنجمني، 
ع��ن �لن��ف�����ش��ال ق��ري��ب��اً، وك��اث��ري��ن 
�ل��زو�ج لكنه ل يريد  ت�شعى لإنقاذ 
ذلك . وقال م�شدر �آخر �إن جونز، 
قررت �نه يف حال عدم �لتمكن من 
معركة  تبد�أ  ف�شوف  �ل���زو�ج،  �إنقاذ 
للح�شول  خ��ال��ه��ا  ت�����ش��ع��ى  ط���اق 
على �ملايني. ي�شار �إىل �ن �لنجمني 
مل ي��خ��رج��ا م��ع��اً م��ن��ذ ق��ر�ب��ة �ل�4 
�لزوجان  �أعلن  �أن  و�شبق  �لأ�شهر، 
�ل�شنة،  بد�ية  يف  �لإنف�شال  عزمها 
ب��ا���ش��م دوغ��ا���س،  �مل��ت��ح��دث  �ن  �إل 
باحلديث  ي��رغ��ب  �ن��ه ل  �لآن  ق��ال 
عن �ملو�شوع. يذكر �ن جونز وقفت 
�إىل ج��ان��ب زوج��ه��ا خ��ال معركته 
 ،2011 �شد �شرطان �حللق بالعام 
�إىل  فيما �شاعدها هو بعد دخولها 
�إعادة �لتاأهيل لتلقي �لعاج  مركز 
من ��شطر�ب ثنائي �لقطب �لذي 

�شخ�شت معاناتها منه.

اأوباما يك�شف
 عن كرمه

دف����ع �ل��رئ��ي�����س �لأم����ريك����ي ب����ار�ك 
�أوباما ثمن وجبات مر�فقيه وترك 
مطلوب  ه��و  م��ا  �شعف  بق�شي�شياً 
�لطعام  لتناول  توقف  ،�أوباما  منه 
يف م��ط��ع��م ���ش��غ��ري ودف����ع ث��م��ن كل 
�ل�شري  �جلهاز  عنا�شر  تناوله  ما 

�ملر�فقني له. 
 89.84 �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  ودف��ع 
فقط  ي���رك  مل  �أن����ه  ك��م��ا  دولر�، 

�لبق�شي�س �ملتوجب عليه وهو
�أو ما  �ل��ف��ات��ورة  % م��ن قيمة   20  
�شعف  ب��ل  دولر�   16.64 ي��ع��ادل 
ووقع  �إ�شافية  دولر�   30 �أي  ذلك 
�أوب���ام���ا ع��ل��ى �ل��ف��ات��ورة م��ع ع��ب��ارة 

�شكر�ً على هذ� �لطعام �لر�ئع . 

�أو���ش��ى �خل��ب��ري دي���ر ك��ن��اب��ه �لآب����اء ب�����ش��رورة �لن��ت��ب��اه 
جيد� عند �ختيار �حلقيبة �ملدر�شية لأطفالهم، موؤكد� 
�إعجاب  �أن تنال �حلقيبة  �أنه لي�س كافيا على �لإط��اق 
�لطفل فح�شب كي يقوم �لأب ب�شر�ئها له، �إنا يجب �أن 

تتوفر فيها معايري معينة لاأمان.
ملر�قبة  �لأمل��ان��ي��ة  �لفنية  �لهيئة  ع�شو  كنابه  و�أو���ش��ح 
�أن تكون ذ�ت لون  �ملدر�شية ينبغي  �أن �حلقيبة  �جل��ودة 
�شاطع كالربتقايل �أو �لأ�شفر �إذ �أن تلون �حلقيبة باأحد 
هذين �للونني من �لأعلى ويف �جلانب، يعمل على جعل 

�لطفل مرئيا على نحو جيد خال فر�ت �لنهار.
�ل�شيار�ت  لقائدي  وو��شحا  مرئيا  �لطفل  ي�شبح  وكي 
�أن  �أهمية  على  كنابه  �أك��د  �أي�شا،  �مل�شاء  ف��ر�ت  خ��ال 
ف�شية  باأ�شرطة  �حل���و�ف  على  م���زودة  �حلقيبة  ت��ك��ون 
عاك�شة لل�شوء، �إذ تعمل هذه �لأ�شرطة على عك�س �شوء 
لقائد  يت�شنى  ثم  وم��ن  لل�شيار�ت،  �لأمامية  �مل�شابيح 
باختيار  �لآب��اء  و�أو���ش��ى �خلبري  �لطفل.  روؤي��ة  �ل�شيارة 

�إذ ميكن لهذه �لأل��و�ن  �حلقائب ذ�ت �لأل��و�ن �لفاحتة، 
�أح��و�ل �لطق�س �أك�  �أن جتعل �لطفل مرئيا يف جميع 
تتيح  �أن  �أه��م��ي��ة  ج��ان��ب  و�إىل  �ل��غ��ام��ق��ة.  نظريتها  م��ن 
�ل�شيار�ت، �شدد  �إمكانية روؤية �لطفل لقائدي  �حلقيبة 
خفيف  ب���وزن  �حلقيبة  تتمتع  �أن  ���ش��رورة  ع��ل��ى  ك��ن��اب��ه 
حمتويات  �أي��ة  دون  وزنها  ي��ر�وح  �أن  يف�شل  �إذ  �أي�شا، 
بني و�حد و1.3 كيلوغر�م فقط. وحذر �خلبري من �أن 
�ل��وزن، معلا ذلك باأنها  �أخ��ف من هذ�  تكون �حلقيبة 
على  وم�����ش��دد�  �ل��ازم��ة.  �ملتانة  �إىل  حينئذ  تفتقر  ق��د 
�شرورة �أن تتمتع خامة �حلقيبة باملتانة و�ل�شابة ول 
�شيما يف منطقة �لظهر، كي ل تت�شبب يف �لتحميل على 
ظهر �لطفل دون د�ٍع. و�شدد كنابه على �شرورة �ختيار 
�حلقيبة �لتي ميكن للطفل حملها و�إنز�لها بنف�شه دون 
م�شاعدة �لآخرين، موؤكد�ً �أنه ينبغي على �لآباء �لنتباه 
�أي�شا �إىل ما �إذ� كان ميكن للطفل تعديل و�شعية حز�م 

�لكتف �خلا�س باحلقيبة �أم ل.

موا�شفات احلقيبة املدر�شية املثالية

اأجنلينا ت�شتنكر قتل الأطفال يف غوطة دم�شق 
للمفو�شية  �خلا�شة  �ل�شفرية  ب�شفتها  بياناً  جويل  �أجنلينا  �لعاملية  �ملمثلة  �أ�شدرت 
حّلت  �لتي  �مل��اأ���ش��اة  ه��ول  ع��ن  فيه  ع��ربت  �ملتحدة  �لأمم  يف  �لاجئني  ل�شوؤون  �لعليا 

بال�شعب �ل�شوري خا�شًة �لأطفال.
وقالت جويل : لقد فقد �آلف �لأطفال �لأبرياء حياتهم يف ظروف مروعة، مبا فيها 

�لهجوم �لأخري بالقرب من دم�شق ، م�شرية �إىل جمزرة �لغوطة.
�حل��ي��اة،  قيد  على  �لبقاء  �أج���ل  م��ن  ينا�شلون  ���ش��وري  طفل  مليون  ه��ن��اك  �أن  وتابعت 

كاجئني يعي�شون يف ظروف قا�شية.
للماأوى  �حل��اج��ة  باأم�س  وه��م  و�ل�شحايا،  ب��الأب��ري��اء  �لأط��ف��ال  ه���وؤلء  ج��ويل  وو�شفت 

و�لغذ�ء، و�لأهم من ذلك �أنهم بحاجة لل�شعور بالأمان.


