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العني يبداأ ا�ستعداداته لل�سوبر 
بعد عودته من النم�سا

عربي ودويل

الهالل الأحمر تبداأ تنفيذ املرحلة الثانية من حملة 
حممد بن را�سد لك�سوة مليون طفل حول العامل

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

العري�ص يرف�ص ا�ستقالة حكومته 
واملعار�سة تتهمه باحلديث عن بلد اآخر ..!

•• ابوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  �لتقى 
معايل  �أبوظبي  يف  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
جان �يف لو دري��ان وزي��ر �لدفاع �لفرن�شي �ل��ذي ي��زور �لبالد حاليا يف 
�طار جولة له يف �ملنطقة. ورحب �شمو ويل عهد �أبوظبي بوزير �لدفاع 
�لفرن�شي  �ل��وزي��ر  م��ع  �شموه  و��شتعر�س  ل��ه  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �لفرن�شي 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  تربط  �لتي  �ملتميزة  �ل�شد�قة  عالقات 
وفرن�شا و�شبل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم م�شالح �لبلدين و�ل�شعبني 

�ل�شديقني. 
فيما  �لبلدين خا�شة  بني  �لتعاون  �آف��اق  بحث  �للقاء  خ��الل  ج��رى  كما 
تدعيم  �إىل  �جلانبني  وتطلع  و�لدفاعية  �لع�شكرية  بال�شوؤون  يتعلق 
وتنمية �لتعاون �مل�شرتك بينهما مبا يحقق �مل�شالح �ملتبادلة. و��شتعر�س 
و�آخ��ر  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  ح��ول  �لنظر  وجهات  �جلانبان 
�لتطور�ت و�مل�شتجد�ت يف �ملنطقة و�لعامل. ح�شر �للقاء معايل خلدون 
�لركن  �ل��ل��و�ء  و�شعادة  �لتنفيذية  �ل�شئون  جهاز  رئي�س  �مل��ب��ارك  خليفة 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أرك���ان  رئي�س  نائب  �مل��زروع��ي  عبالن  بن  �شيف  عي�شى 

و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.
)�شور �خرى �س2 (

   

متّرد علني يف بيت الغنو�شي:

�ضقور النه�ضة يرف�ضون جتّرع الّدواء املّر..! 
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

على  �لغنو�شي  ر��شد  �لنه�شة  حركة  رئي�س  ح��و�ر  تد�عيات  �أّن  يبدو 
ح��رك��ت��ه، �أك���ر م��ن وق��ع��ه ع��ل��ى خ�شومه ���ش��و�ء م��ن غ��ازل��ه��م �أو من 

هاجمهم �أو من �أعاد خلط �لأور�ق قي عالقته بهم.
طرفان �شدما مبا جاء يف �حلو�ر و�ملو�قف �ملعلنة فيه: جناح �شقور 
�لنه�شة، وحزب �ملوؤمتر �شريكه يف �لرتويكا �حلاكمة �لذي يبدو قد 
�ل�شيا�شية  �نه �شيكون �خلا�شر �لأكرب يف �ملعادلة  �إىل  تفطن متاأّخر� 
�لتكتل،  ح��زب  �حلكم،  يف  �لثاين  �ل�شريك  �أّن  مبا  �ملرتقبة  �جلديدة 
�ملنعرج  يتجاوز  �أن  جعفر  بن  م�شطفى  رئي�شه  برب�غماتية  ��شتطاع 
يف  �لنقابية  �ملركزية  مبادرة  قاطرة  بركوبه  وذل��ك  �لأ���ش��ر�ر  باأّخف 
�لتوقيت �ملنا�شب، يف حني ظل حزب �ملوؤمتر متذّيال ملو�قف �لنه�شة 
على  و�أ���ش��ّر  جمملها،  على  يكن  مل  �إن  بع�شها  على  تنقلب  �أن  قبل 
يافطة  حتت  ملو�قفها  �شدى  ورج��ع  �لنه�شة،  حلركة  ظال  يبقى  �أن 
�إىل  ب�شركائه  دف��ع  �لأزم���ة  عمق  �أّن  ي��درك  ومل  �لرتويكا،  تن�شيقّية 

�عتماد طريقة �للعب �لفردي تاأمينا للم�شتقبل.
قور عن ده�شته و�متعا�شه،  ومن د�خل حركة �لنه�شة عرّب جناح �ل�شّ
وقال حبيب �للوز، �إّن �لغنو�شي قد �أخطاأ بدعوته رئي�س �جلمهورية 
�ملرزوقي �إىل تقدمي ��شتقالته قبل �لنتخابات.    )�لتفا�شيل �س3( حممد بن ز�يد خالل لقائه وزير �لدفاع �لفرن�شي

حممد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع الفرن�ضي العالقات الثنائية وامل�ضتجدات يف املنطقة والعامل

ت�ضريحات  ي�ضتنكر  اجلروان 
الأزه��ر  �ضيخ  �ضد  اأردوغ���ان 

•• ابوظبي -وام:

حممد  بن  �أحمد  معايل  ��شتنكر 
�لعربي  �لربملان  رئي�س  �جل��رو�ن 
تركيا  وزر�ء  رئ��ي�����س  ت�شريحات 
رج���ب ط��ي��ب �أردوغ�������ان �لأخ����رة 
�ل�����ت�����ي ت����ع����ر�����س ف���ي���ه���ا ل���ل���رم���ز 
�ل����ش���الم���ي و�ل���ق���ام���ة �ل��دي��ن��ي��ة 
�لك��رب  �لم����ام  ف�شيلة  �ل��ك��ب��رة 
�ل��ط��ي��ب �شيخ  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور 
�لأزهر �ل�شريف �لذي ميثل �أحد 
و�أعرق موؤ�ش�شات وجامعات  �أكرب 
�لعامل �ل�شالمي. و�أكد �جلرو�ن 
ت�شتفز  �أردوغ�����ان  ت�شريحات  �ن 
ون�شف  مليار  م��ن  �أك��ر  م�شاعر 
كله وتعد  �لعامل  مليار م�شلم يف 
جت�����اوز� غ���ر م��ق��ب��ول ع��ل��ى �أح���د 
�أكرب رموز �لدين �ل�شالمي وهو 
ما يجب دروؤه ف��ور�. ودعا رئي�س 
�ل���ربمل���ان �ل��ع��رب��ي ع��ل��م��اء �ل��دي��ن 
�ل����ش���الم���ي يف ت���رك���ي���ا و�ل���ع���امل 
�ل��ع��رب��ي و�ل���ش��الم��ي �أج��م��ع �إىل 
�لت�شدي لهذه �لتجاوز�ت يف حق 

�لزهر �ل�شريف .

ليبيا تهدد بتدمري
 ناقالت النفط غري ال�ضرعية 

•• طرابل�ص-وكاالت:

ليبيا  م��ن  �لنفط  ت�شدر  ناقلة  �أي���ة  بتدمر  �لليبية  �حلكومة  ه���ددت 
�ل�شطر�بات  فيه  تع�شف  وق��ت  يف  ذل��ك  ج��اء  م�شروعة.  غر  بطريقة 
بقطاع �لنفط �لليبي وت�شببت برت�جع �شادر�ت و�إنتاج �لبالد �إىل �أدنى 
خفر  دوري��ات  �مل�شلحة  �لقو�ت  وكثفت   .2011 ع��ام  منذ  م�شتوياتهما 
�شدرت  كما  ت��اأه��ب.  حالة  يف  جوية  ق��و�ع��د  ث��الث  وو�شعت  �ل�شو�حل، 
�ملياه  �شفينة تقرتب من  �أي��ة  ب��اأن تق�شف  �إىل طائر�ت حربية  تعليمات 

�لليبية وذلك ملنع �ملبيعات غر �مل�شروعة من �لنفط �لليبي.
وكانت قو�ت حكومية �أطلقت �لأ�شبوع �ملا�شي �لنار على ناقلة ترفع علم 

ليبريا بالقرب من �أكرب مرفاأ لت�شدير �لنفط �خلام يف �لبالد.
وقال �ملتحدث با�شم وز�رة �لدفاع عبد �لرز�ق �ل�شباهي، لوكالة رويرتز، 
�إن �لناقلة �لتي �شعت لتحميل نفط خام متكنت من �لفر�ر، م�شر� �إىل 
�لبالد  يف  �لرئي�شية  �لت�شدير  مو�نئ  يغلقون  م�شلحني  حمتجني  �أن 

كانو� يبيعون �لنفط بطريقة غر قانونية.
وُيعد ميناء �ل�شدر و�حد� من �أكرب ب�شعة مو�نئ ليبية من بينها ر��س 
لنوف �ملجاور يف �شرق �لبالد، لكن معظمها �أغلق منذ نهاية يوليو متوز 
برو�تب  يطالبون  للنفط  وعمال  �أم��ن  حلر��س  �حتجاجات  �أدت  عندما 

متاأخرة ومطالب �شيا�شية �أخرى �إىل �إغالق حقول نفطية كثرة.
�إىل  �لنفط  من  و�إنتاجها  ليبيا  �شادر�ت  تر�جع  �إىل  �لو�شع  هذ�  و�أدى 
معمر  بالرئي�س  �أط��اح��ت  �لتي  �ل��ث��ورة  �ن���دلع  منذ  م�شتوياتهما  �أدن���ى 
�ألف  �أربعمائة  �أقل من  �إىل  �ل�شادر�ت  2011، مع هبوط  �لقذ�يف عام 

برميل يوميا، بعد �أن كانت طاقة �لت�شدير ت�شل �إىل  1.25 مليون.

فل�شطينيون ير�شقون قو�ت �لحتالل �حتجاجا على �ل�شتيطان يف �ل�شفة

�جلي�س �حلر ي�شيطر على بلدة خنا�شر يف ريف حلب   )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

و����������ش��������ل وزي�������������ر �خل������ارج������ي������ة 
�لمركي جون كري م�شاور�ته 
�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة م���ع ث��الث��ني من 
نظر�ئه من �جل �لتفاق على رد 
�لكيميائي  �لهجوم  على  م��الئ��م 
�لرئي�س  �علن  حني  يف  �شوريا  يف 
�ل��ف��رن�����ش��ي ف��رن�����ش��و� ه���ولن���د �ن 
�ل��ذي��ن  ملعاقبة  م�شتعدة  فرن�شا 
�تخذو� �لقر�ر �لدينء با�شتخد�م 
�ل���غ���از ���ش��د �لب����ري����اء يف ���ش��وري��ا 
حيث �حلرب �لهلية تهدد �ليوم 

�ل�شالم يف �لعامل.
ه��ي  م�������ش���وؤول���ي���ت���ن���ا  �ن  و�������ش�����اف 
�ل��ب��ح��ث ع���ن �ل����رد �لن�����ش��ب على 
فرن�شا  �ل�شوري  �لنظام  جت��اوز�ت 
�ت��خ��ذو�  �ل��ذي��ن  ملعاقبة  م�شتعدة 
�لغاز  با�شتخد�م  �ل���دينء  �ل��ق��ر�ر 

�شد �لبرياء.
وقالت �ملعار�شة �ل�شورية �م�س �ن 
يحتمل  �لتي  �لع�شكرية  �ل�شربة 
ن��ظ��ام  �ل����غ����رب ����ش���د  ي�����ش��ن��ه��ا  �ن 
م�شاألة  هي  �ل�شد  ب�شار  �لرئي�س 
�ىل  م�شرة  ��شابيع،  ولي�س  �أي���ام 
�حلليفة  �ل��دول  مع  ناق�شت  �نها 

لئحة باأهد�ف حمتملة.
وق�������ال �ح����م����د رم���������ش����ان، ع�����ش��و 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ل��الئ��ت��الف 
�لوطني لقوى �لثورة و�ملعار�شة، 
يف �ت�������ش���ال ه���ات���ف���ي م����ع وك���ال���ة 
ب��ر���س لي�س ه��ن��اك كالم  ف��ر�ن�����س 
عن توقيت حمدد لأن هذ� �لمر 
ع�شكري، ولكن هناك حديث عن 
�شد  �لآن  و���ش��ي��ك  دويل  حت����رك 
�يام  عن  نتحدث  ونحن  �لنظام، 

ولي�س عن ��شابيع.

ب��و���ش��ع خ��ط��ط ل��ع��م��ل ع�����ش��ك��ري، 
و����ش��ت��دع��ى �ل��ربمل��ان �ل��ربي��ط��اين 

من عطلته. 
حيث �أكد وزير �لدفاع �لأمركي 
ت�شاك هيغل �أن �جلي�س �لأمركي 
جاهز لتوجيه �شربة ل�شوريا فور 
�لرئي�س  م��ن  ب��ذل��ك  �أم���ر�  تلقيه 

بار�ك �أوباما.
رئي�س  با�شم  متحدث  �أع��ل��ن  كما 
كامرون  ديفد  بريطانيا  وزر�ء 
ت�شع خططا  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أن 
على  رد�  حمتمل  ع�شكري  لعمل 
ه���ج���وم ك���ي���م���ي���اوي م���ف���رت����س يف 

�شوريا.
�أنها  �أعلنت رو�شيا  ويف تطور هام 
�شت�شحب �أ�شطولها من طرطو�س 

فور حدوث ت�شعيد باملنطقة.
�لوليات  ويف تطور لفت، قررت 
كان  �جتماع  �إل��غ��اء  �م�س  �ملتحدة 
م���ق���رر� م���ع م�����ش��وؤول��ني رو�����س يف 
لهاي �ليوم �لأربعاء للبحث عن 
�ل�����ش��وري��ة،  ل��الأزم��ة  �شيا�شي  ح��ل 
م����ربرة ذل���ك ب��ال��ب��ح��ث ع��ن �شبل 
�ل�����رد �مل��ن��ا���ش��ب��ة ب��ع��د ����ش��ت��خ��د�م 

�لكيمياوي.
بدورها �أبدت رو�شيا �أ�شفها للقر�ر 
"عو�قب  من  وحذرت  �لأمركي، 
�ل���ولي���ات  �أق���دم���ت  �إذ�  كارثية" 
�مل��ت��ح��دة ع��ل��ى ع��م��ل ع�����ش��ك��ري يف 
للتحرك  و��شنطن  د�عية  �شوريا، 

�شمن �لقانون �لدويل.
ق���ال���ت �شبكة  �خ����ر  ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د 
�جلي�س  ق��و�ت  �إن  �لإخبارية  �شام 
�ل�شوري �حلر دمرت رتاًل ع�شكري 
مليئا بالذخرة كان متوجها �إىل 
�لفوج 137 مبنطقة خان �ل�شيح 

يف ريف دم�شق.

املعار�شة تتوقع �شربة غربية للنظام خالل اأيام ووا�شنطن تلغي اجتماعا مع الرو�س 

طبول احلرب تقرع يف �ضوريا

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�لد�خلية �ل�شر�ئيلي  �شرح وزير 
�لليكود  �شاعر من حزب  جدعون 
ب��اأن��ه��م ���ش��ي�����ش��ت��م��رون ب��ال��ب��ن��اء يف 
�لقد�س  و�شرق  �ليهودية  �لحياء 
و�مل���������ش����ت����وط����ن����ات ح����ت����ى خ����الل 
�لفل�شطينيني.  م��ع  �مل��ف��او���ش��ات 
و�أ�������ش������اف �مل�����وق�����ع �لل�����ك�����رتوين 
�ح���رون���وت  "يديعوت  ل�شحيفة 
�مام  �لذي كان يتحدث  �شاعر  �أن 
جمع من �لطالب من م�شتوطنة 
"معاليه �دوميم" مبنا�شبة �فتتاح 
قال:  ��شر�ئيل  يف  �لدر��شي  �لعام 
�ليام  �مل�شتوطنات هذه  تعي�س يف 
�كر من 300 �لف يهودي ولن 

جنمد �لبناء بامل�شتوطنات �أبد�.
ي����ت����ز�م����ن ذل������ك م�����ع م�����ا ك�����ش��ف��ه 
�ل����ت����ق����ري����ر �مل����ك����م����ل ل��ل��م��خ��ط��ط 

جمد  و�أن  و�شبق  ق��دمي  �ملخطط 
�لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  و�شادقت 
ب��ع��د ����ش��ت��ئ��ن��اف �مل��ف��او���ش��ات على 
بينها  �مل�������ش���اري���ع  م���ن  �ل���ع�������ش���ر�ت 
�أر����ش��ي  على  �لتكميلي  �ملخطط 
ب��ي��ت ح��ن��ي��ن��ا. وب���ي���ت ح��ن��ي��ن��ا من 
م�شادرتها  مت��ت  �ل��ت��ي  �لأر�����ش���ي 
�ل�شتخد�م  بحجة   1970 ع��ام 
على  و�أق��ي��م��ت  �لعامة  للم�شلحة 
ن��ف�����س �ر������س م�����ش��ت��وط��ن��ة رم���وت 
�ل���ب���ال���غ ع����دد ���ش��ك��ان��ه��ا 42 �أل���ف 

م�شتوطن. 
�أقدم متطرفون  على �شعيد �خر 
�لإعتد�ء  على  �م�س،  فجر  يهود، 
ع����ل����ى �م��������الك ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف 
���ش��اح��ي��ة ب���ي���ت ���ش��ف��اف��ا ب��ج��ن��وب 
�لقد�س �ل�شرقية، وكتبو� �شعار�ت 
عن�شرية، وذلك يف �إطار �لهجمات 
جباية  با�شم  معروفة  باتت  �لتي 

�ملحتلة  �لقد�س  ل�شمايل  �لهيكلي 
ع������ن خ����ط����ة ل����ب����ن����اء ح������ي ف��ي��ل��ل 
396 وح���دة  ب���و�ق���ع  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
��شتيطانية على �أر��شي قرية بيت 
حنينا �شمال �ملدينة خلف �ل�شارع 

موديعني  �أبيب-  تل  �ل�شتيطاين 
ك���ج���زء م���ن م�����ش��ت��وط��ن��ة )رم����ات 
���ش��ل��وم��و( ورب���ط���ه���ا مب�����ش��ت��وط��ن��ة 
رم����وت. وق���ال �خل��ب��ر يف ���ش��وؤون 
�إن  �لتفكجي  خليل  �ل���ش��ت��ي��ط��ان 

بني  جت��ري  لقاء�ت  هناك  ��شاف 
�حلر  �جلي�س  وق��ي��ادة  �لئ��ت��الف 
مع �لدول �حلليفة ويتم �لنقا�س 
�له��د�ف  ح��ول  �للقاء�ت  تلك  يف 
ت�شمل  �نها  �ىل  م�شر�  �ملحتملة، 
قيادة  ع�شكرية ومقر�ت  مطار�ت 

وخمازن �شو�ريخ.
قائمة  ثمة  �ن  رم�����ش��ان  و�و���ش��ح 
ت��ن��ط��ل��ق منها  �ل���ت���ي  ب���امل���ط���ار�ت 
�ل���ط���ائ���ر�ت �مل�����زودة ب��ال�����ش��و�ري��خ 
و�ل��رب�م��ي��ل �مل��ت��ف��ج��رة، وم��ق��ر�ت 
�ل�����ق�����ي�����ادة �ل�����ت�����ي ت�������ش���ت���خ���دم يف 
�شباطا  وت�����ش��م  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �د�رة 
م���ن �ل��ن��ظ��ام و�حل���ر����س �ل���ث���وري 
)�لي��ر�ين( وحزب �هلل )�ل�شيعي 

�للبناين(.
و����ش��ار �ىل �ن م��ن ب��ني �له��د�ف 
يف  ت�شتخدم  مع�شكر�ت  �ملحتملة 

�طالق �ل�شو�ريخ ومنها �شو�ريخ 
�شكود، ل �شيما �للو�ء 155 قرب 
دم�شق، ��شافة �ىل �ماكن لتخزين 
�ل�شلحة �لتي ي�شتخدمها �لنظام 

يف عمليات �لمد�د لقو�ته.
م�شوؤولون  ق��ال  ذل��ك  غ�شون  يف 
���ش��رب��ة  �إن  �م�������س  �أم����رك����ي����ون، 
�شوريا  �إىل  ت��وّج��ه  ق��د  �شاروخية 

بحلول غد �خلمي�س.
����ش���ي(  ب�����ي  )�أن  ق����ن����اة  ون����ق����ل����ت 
�لأمركية عن م�شوؤولني قولهم 
�إن �ل�شربة �ل�شاروخية قد توجه 
�خل��م��ي�����س  ب���ح���ل���ول  ����ش���وري���ا  �إىل 

كاأقرب موعد.
ونقلت عن �مل�شوؤولني �أن �ل�شربات 
ثالثة  وت�شتمر  حم��دودة  �شتكون 
ت��وج��ي��ه  �إىل  ت���ه���دف  �أي������ام، وه����ي 
ر�شالة �إىل �لرئي�س �ل�شوري ب�شار 

�لأ����ش���د ول��ي�����س ل��ت��دم��ر ق��در�ت��ه 
�لع�شكرية.

�ل�����ش��رب��ة  �إن  �مل�������ش���وؤول���ون  وق�����ال 
�لأ����ش���د، و�شتكون  ق��ت��ل  ت��ه��دف  ل 
حمدودة لأن �لهدف هو �لرد على 

��شتخد�م �ل�شالح �لكيميائي.
بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  وكانت 
م�شوؤولني  ع��ن  نقلت  �لأم��رك��ي��ة 
�ل���رئ���ي�������س  �إن  ق���ول���ه���م  ق���ول���ه���م 
�أوب��ام��ا يدر�س �شن �شربة  ب��ار�ك 
ع�����ش��ك��ري��ة ���ش��د ���ش��وري��ا ���ش��ت��ك��ون 

حمدودة �لنطاق و�ملدة.
و�أكدت و��شنطن جاهزية �جلي�س 
�لأمركي لتوجيه �شربة ل�شوريا 
ف�����ور ت��ل��ق��ي��ه �لأو�م����������ر، و�أب���ل���غ���ت 
�ل�شورية  �ملعار�شة  غربية  ق��وى 
�أي��ام،  خ��الل  �شتكون  �ل�شربة  �أن 
و���ش��رع��ت �ل���ق���و�ت �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 

متطرفون يعتدون على اأمالك فل�شطينية بالقد�س 

اإ�ضرائيل تتعهد بتو�ضيع امل�ضتوطنات اأثناء املفاو�ضات
تطابق  توؤكدان  ورو�ضيا  م�ضر 
مواقفهما جتاه الق�ضايا الدولية 

•• مو�صكو-يو بي اأي:

�أك����د وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي��ة 
�����ش����رغ����ي لف�����������روف، ون����ظ����ره 
�مل�شري نبيل فهمي، على تطابق 
جت���اه  ت���ق���ارب���ه���ا  �أو  م���و�ق���ف���ه���م���ا 
�ل��ق�����ش��اي��ا �ل��دول��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�ل��ه��ام��ة، م�����ش��ّددي��ن ع��ل��ى �أه��م��ي��ة 
بلديهما  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز 
ل�����ش��ال��ح �لأم�����ن و�ل����ش���ت���ق���ر�ر يف 

�ل�شرق �لأو�شط و�لعامل.
وذك��������رت وك����ال����ة )ن���وف���و����ش���ت���ي( 
�ل��رو���ش��ي��ة �أن وزي����ري �خل��ارج��ي��ة 
�لرو�شي و�مل�شري تبادل برقيات 
�لتهنئة يف �لذكرى �ل�70 لإقامة 
عالقات دبلوما�شية بني �لبلدين، 
مل�شتوى  تقديرهما  ع��ن  و�أع��رب��ا 
�لتعاون �لوّدي بني رو�شيا وم�شر 
�مل������ج������الت، و�أك�������د�  يف خم���ت���ل���ف 
تطابق �أو تقارب مو�قفهما جتاه 
�ل��ق�����ش��اي��ا �ل��دول��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 

�لهامة.

مواقــيت ال�سالة
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••  ابوظبي - الفجر

مدير  ر��شد  �أب��ي  �إيلي  �لدكتور  ت�شلق 
كليمنجارو  ج��ب��ل  ق��م��ة  �إي��ت��ون  معهد 
للم�شاهمة  �لتربعات  جلمع  حملة  يف 
يف دع�����م ج��م��ع��ي��ة �أ�����ش����دق����اء م��ر���ش��ى 
�ل�������ش���رط���ان وي�����ش��ك��ل ه�����ذ� �ل��ت��ح��دي 
ر��شد  �أب��ي  �إيلي  �لدكتور  �ختار  �ل��ذي 
يف خ��و���س غ��م��اره ج���زء� م��ن م��ب��ادر�ت 
يعتمدها  �لتي  �لجتماعية  �مل�شوؤولية 
�ملعهد دعما لأهد�ف �جلمعية �خلرية 
�لوعي  �لربحية يف رفع م�شتوى  غر 
�ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  ك��اف��ة  ل��دى  �ل�شحي 

�لإمار�تي. 
و���ش��ت��ق��وم ج��م��ع��ي��ة �أ����ش���دق���اء م��ر���ش��ى 
�مل��ادي  �ل��دع��م  قدمت  �لتي  �ل�شرطان 

مري�شا   900 م��ن  لأك���ر  و�مل��ع��ن��وي 
با�شتخد�م  تاريخه  حتى  بال�شرطان 
�ل��ت��ربع��ات �ل�����و�ردة م��ن ه���ذه �مل��ب��ادرة 
ولتوفر  �ل�شرطان  مبر�س  للتوعية 

�لعالج �ملجاين للمر�شى. 

وبد�أ �لدكتور �أبي ر��شد رحلته لت�شلق 
من  ع�شر  �ل�شابع  يف  كليمنجارو  قمة 
�غ�شط�س و و�شل �إىل قمة �جلبل �لذي 
ُيعترب �أعلى جبل قائم بذ�ته يف �لعامل، 
و�ج��ه  و  منه  و�لع�شرين  �خلام�س  يف 

�أبي ر��شد خالل رحلته �لتي  �لدكتور 
جمة  حت��دي��ات  �أي���ام  ت�شعة  ��شتغرقت 
با�شتمر�ر  متغرة  ت�شاري�س  ت�شمنت 
�إىل �جل��ب��ل مب��ا يف ذل��ك  �ل��ط��ري��ق  يف 
و�لأر��شي  �ملطرة  و�لغابات  �ل�شافانا 
�ل�شمايل  �ل��ق��ط��ب  و���ش��ح��ر�ء  �ل��ربي��ة 
وتطلب  بالثلوج  �ملغطاة  �جلبل  وقمة 
كبر  مقد�ر  �لتحديات  هذه  مو�جهة 

من �لقوة و�لعزمية و�لتحمل.
وق���ال���ت �ل���دك���ت���ورة ���ش��و���ش��ن �مل��ا���ش��ي 
�لأمني �لعام جلمعية �أ�شدقاء مر�شى 
ملعهد  بال�شكر  مدينون  �أننا  �ل�شرطان 
�إي���ت���ون ع��ل��ى ه���ذه �ل��و���ش��ي��ل��ة �ل��ر�ئ��ع��ة 
و�مل���ب���ت���ك���رة جل���م���ع �ل���ت���ربع���ات دع��م��ا 
و�لعالج  بال�شرطان  �لتوعية  لرب�مج 
�مل��ت��ح��دة و�إىل  يف �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 

�شيعود  �ل��ذي  جانب ريع هذه �حلملة 
ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى �ل��ك��ث��ر م���ن م��ر���ش��ى 
�ل�شرطان فاإن معهد �إيتون قد جنح من 
خالل �شعود قمة كليمنجارو يف لفت 
�أنظار �لعامل �إىل هذه �لق�شية �لهامة 
�ل��ت��ي ت�����ش��ي��ب �ل��ك��ث��ر م���ن �ل��ع��ائ��الت 
�أن  م�شيفًة  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع  يف 
ذ�تها حافز�  ت�شكل بحد  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
جهود  يف  للم�شاركة  �ل�شركات  لباقي 
�مل�شوؤولية �لجتماعية على نحو موؤثر 
لإحد�ث تغير يف �ملجتمع ون�شكر كل 
م���ن ق���دم ت���ربع خ���الل ه���ذه �مل���ب���ادرة، 
و�شيتم تخ�شي�س هذه �لأمو�ل لدعم 

مر�شى �ل�شرطان. 
وق������ال �إي����ل����ي �إب������ي ر����ش���ي���د، �ل��رئ��ي�����س 
كانت  �أن رحلة  �إيتون  ملعهد  �لتنفيذي 

���ش��اق��ة ومم��ت��ع��ة ح��م��ل��ن��ا خ��الل��ه��ا روح 
�أفريقيا  يف  قمة  �أع��ل��ى  �إىل  �لإم�����ار�ت 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  ورف��ع��ن��ا علم 
نحن  و  �جل��ب��ل  قمة  �أع��ل��ى  يف  �ملتحدة 

�أ�شدقاء  ب��ه جمعية  ت��ق��وم  ن��وؤم��ن مب��ا 
م��ر���ش��ى �ل�����ش��رط��ان م���ن ع��م��ل ول��ق��د 
�لدعم  �ملر�شى من هذ�  ��شتفاد مئات 
ك��م��ا ي��و����ش��ل ع�����ش��ر�ت �مل��ر���ش��ى تلقي 

�مل�شاعدة �ملالية و�لطبية و�لجتماعية 
جمعية  �ختيار  �شبب  هو  وه��ذ�  حاليا 
�أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان لتلقي ريع 

�لتربعات �لو�ردة من هذه �حلملة .

•• القاهرة -وام:

�ل��ظ��اه��ري �شفر  ن��خ��رة  ب��ن  �لتقى م��ع��ايل حممد 
�ل��ع��رب��ي��ة مندوبها  ج��م��ه��وري��ة م�شر  ل���دى  �ل��دول��ة 
علي  �لعربية..�لدكتور  �ل��دول  جامعة  لدى  �لد�ئم 
ع��ب��د �ل��رح��م��ن حم��اف��ظ �جل���ي���زة. وق����دم حم��اف��ظ 
�جليزة خالل �للقاء �لذي جرى يف مقر �ل�شفارة..

�ل�����ش��ك��ر ل��دول��ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ق��ي��ادة 
وح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب��ا ع��ل��ى م��و�ق��ف��ه��ا ودع��م��ه��ا �مل�شتمر 
ر�شالة  �لدولة  �شفر  �ملحافظ  معايل  و�شلم  مل�شر. 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �شكر 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن 
�ل�شارقة على دعم �شموه حمافظة �جليزة من خالل 
تكفل �شموه بتمويل �إ�شالح تلفيات كلية �لهند�شة - 

�لع�شو�ئية  �ملناطق  تاأهيل  و�إع���ادة  �لقاهرة  جامعة 
يف �مل��ح��اف��ظ��ة. ك��م��ا �أ���ش��اد م��ع��ايل حم��اف��ظ��ة �جل��ي��زة 
بخ�شو�شية �لعالقات �لإمار�تية �مل�شرية وتفردها 
�مل��ت��ب��ادل مبا  و�لتن�شيق و�لح����رت�م  �ل��ت��ع��اون  ب���روح 
يحقق �مل�شالح �مل�شرتكة .. متمنيا لدولة �لإمار�ت 
ظل  يف  و�لزده���ار  �ل�شتقر�ر  دو�م  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�شيخ خليفة بن  �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل . من جانبه 
�أك���د م��ع��ايل �شفر �ل��دول��ة �أن �ل��ع��الق��ات ب��ني دول��ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية م�شر �لعربية 
تتميز باخل�شو�شية و�لحرت�م �ملتبادل منذ ن�شاأتها 
�إيجابيا على جممل �لعالقات �لثنائية  مما �نعك�س 
عن  معربا   .. و�لأ���ش��ع��دة  �مل�شتويات  خمتلف  على 
�ىل  م�شر�  مل�شر  �ل�شتقر�ر  من  مزيد  �ىل  تطلعه 

����ش��ت��م��ر�ر �ل��دع��م �لإم���ار�ت���ي مل�شر ع��ل��ى �لأ���ش��ع��دة 
و�لأوجه كافة. كما �لتقى معايل �ل�شفر �لظاهري 
�ل��ع��ام للم�شريني يف �خل���ارج يف مقر  �مل��وؤمت��ر  وف��د 
�ل�شفارة حيث �شم �لوفد كال من نا�شر عبد�لعزيز 
رئ��ي�����س �مل��ج��م��وع��ة �مل�����ش��ري��ة يف ن��ي��وي��ورك و م��اه��ر 
عبا�س �أمني عام �حتاد �مل�شريني يف �خلارج و خمتار 
بجانب  �لفرن�شي  �مل�شري  �ل��ن��ادي  رئي�س  �لع�شري 
ع��دد من ق��ي��اد�ت �مل��وؤمت��ر �لذين ع��ربو� جميعا عن 
�شكرهم وتقديرهم ملا قدمته دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة من دعم غر حمدود �ىل م�شر.
�لعالقات  �إليه  و�شلت  مبا  �لوفد  �أع�شاء  �أ�شاد  كما 
بني �لدولة وم�شر من تطور و�زدهار بف�شل �لقيادة 
�حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 

نهيان حفظه �هلل و�لقيادة �مل�شرية.

•• عجمان-وام:

ب��ن ع��ل��ي بن  ق���دم �ل�شيخ ع��ب��د�هلل 
ر������ش����د �ل��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و جم��ل�����س 
�خلرية  �لإح�����ش��ان  جمعية  �إد�رة 
هيئة  �إىل  ماليا  تربعا  عجمان  يف 
�لهالل �لأحمر مببلغ حو�يل 204 
�آلف درهم با�شم �جلمعية .. لدعم 
�مل�شاريع �لإغاثية و�لإن�شانية �لتي 
�شوريا  م��ن  ك��ل  يف  �لهيئة  تنفذها 

وف��ل�����ش��ط��ني و�ل�����ش��وم��ال و�ل��ي��م��ن 
وب����ورم����ا. وت�����ش��ل��م �ل�����ش��ي��د حممد 
نا�شر �ل�شويدي مدير فرع �لهالل 
�لتربع  �شيك  عجمان  يف  �لأح��م��ر 
م��ن �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل ب��ن ع��ل��ي بن 
م��ن جمعية  �لنعيمي ووف��د  ر����ش��د 
مقر  بزيارة  قيامه  �أثناء  �لإح�شان 
ف����رع �ل��ه��ي��ئ��ة يف ع���ج���م���ان. و�أك����د 
�لتربع  �أن  �ل�شيخ عبد�هلل بن علي 
ي����اأت����ي ���ش��م��ن م�����ب�����ادر�ت ج��م��ع��ي��ة 

وم�شاندتها  �لإن�شانية  �لإح�����ش��ان 
�لتي  �لإغاثية  �مل�شاعد�ت  لرب�مج 
ينفذها �لهالل �لأحمر يف �لعديد 
من دول �لعامل �لتي ت�شرر �لكثر 
م���ن م��و�ط��ن��ي��ه��ا ب��ف��ع��ل �ل���ك���و�رث 
�مل�شلحة  �ل��ن��ز�ع��ات  �أو  �لطبيعية 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�����ب�����ادر�ت  �إط������ار  ويف 
جمعية  بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �مل�شرتكة 
�لهالل  وهيئة  بعجمان  �لإح�شان 
�لأحمر �لإمار�تي جتاه �ملجتمعات 

��شتحقاقا للعون  و�لأف��ر�د �لأك��ر 
و�مل���������ش����اع����دة . م�����ن ج���ه���ت���ه ث��م��ن 
�ل�شويدي مبادرة جمعية �لإح�شان 
لل�شيخ  �ل�����ش��ك��ر  وق�����دم  �خل���ري���ة 
عبد�هلل بن علي بن ر��شد �لنعيمي 
م��وؤك��د�  �ل�شخي  �ل��ت��ربع  ه��ذ�  على 
بني  �لإ�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  عمق 
�جلمعيات  وكافة  �لأحمر  �لهالل 
�خل��ري��ة يف �ل��دول��ة . و�أ����ش���ار �إىل 
�أن ه��ذ� �لتربع و�ل��دع��م �مل��ايل من 

�جلمعية يعزز ثقة �جلميع بقدرة 
وجهود �لهيئة وحتركاتها �مليد�نية 
�لعامل  �أرج��اء  جميع  يف  و�لإغاثية 
ي�شعى  �لأحمر  �لهالل  �أن  م�شيفا 
�لإن�شانية  �شر�كته  لتعزيز  د�ئ��م��ا 
�لر�شمية  و�ملوؤ�ش�شات  �لأف���ر�د  م��ع 
مل�شاعدة  �خلا�س  �لقطاع  وهيئات 
�لهيئة  ت�شتهدفها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ئ��ات 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م��ع��ان��ات��ه��م و���ش��د 

�حتياجاتهم �ل�شرورية.

•• اإ�صالم اآباد-وام:

ب�������د�أ ف����ري����ق م���ك���ت���ب ه���ي���ئ���ة �ل���ه���الل 
�لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي يف �إ����ش���الم �آب���اد 
�حلملة  م��ن  �لثانية  �ملرحلة  بتنفيذ 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب 
�لوزر�ء  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
مليون  لك�شوة  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
ط��ف��ل حم�����روم ح����ول �ل���ع���امل ل��ر���ش��م 
�لب���ت�������ش���ام���ة ع���ل���ى وج�������وه م��الي��ني 
للعمل  و�متد�د�  �ملحرومني  �لأطفال 
�خل���ري و�لإن�����ش��اين �ل���ذي حتر�س 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى �إي�����ش��ال��ه �إىل 
�شر�ئح �ملجتمع �ل�شعيفة يف كل مكان. 
وقام فريق من مكتب �لهالل �لأحمر 

�لإم����ار�ت����ي يف �إ����ش���الم �ب����اد ب��رئ��ا���ش��ة 
�ملكتب  م��دي��ر  علي  �آل  ع��ب��د�هلل  حمد 

وب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��ف��ارة �ل��دول��ة لدى 
باك�شتان..بتوزيع �لك�شوة على ثالثة 

�آلف و 500 طفل من �لأيتام و�أبناء 
�لأ�شر �لفقرة �لتي جتمعت يف قاعة 

جممع في�س �لإ�شالم لالأيتام ببلدة 
مندرة و�شط �لبنجاب . وتقدم رئي�س 
كلمة  �أك��رب يف  �ملجمع حممد �شديق 
�لتدري�س  هيئة  ع��ن  نيابة  باملنا�شبة 
�لتعليمية  باملعاهد  �لعاملني  وكافة 
بال�شكر   .. �ملجمع  يف  و�لتكنولوجية 
و�لمتنان �إىل �لهالل �لأحمر لتحمله 
م�����ش��اق �ل��و���ش��ول �إىل ه���ذه �لأم��اك��ن 
�لنائية لتقدمي �مل�شاعد�ت �لإن�شانية 
مدينون  باك�شتان  �أب��ن��اء  �أن  م��وؤك��د� 
دولة  و�شعب  لقيادة  �مل�شتمر  للعطاء 
وخا�شة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
ما حظي به هذ� �ملجمع و�لآلف من 
�خلا�شة  �لحتياجات  وذوي  �لأي��ت��ام 
و�لأ�شر �ل�شعيفة . و�أ�شاف �أن �ملجمع 
�ل��ق��ائ��م ع��ل��ى م�����ش��اع��د�ت �أه���ل �خل��ر 
�لتعليم  ت��وف��ر  ي��ت��وىل  و�مل��ت��ربع��ني 

�ليتامى  100 من �لأطفال  و  لأل��ف 
و�أط����ف����ال �لأ�����ش����ر �ل���ف���ق���رة و�ل��ع��م��ل 
ع��ل��ى دجم���ه���م يف �مل��ج��ت��م��ع �مل�����دين . 
�لهالل  مكتب  مدير  قال  جانبه  من 
�لأحمر �لإمار�تي �إنه ي�شعر بال�شرور 

مل�شاهدة �لفرحة و�لبهجة على وجوه 
�أطفال �ملجمع وهم يت�شلمون �لك�شوة 
�إحدى  �أن هذه �حلملة هي  .. موؤكد� 
�لعمل �خل���ري و�لإن�����ش��اين  ج��و�ن��ب 
م��ن معاناة  �ل���ذي يخفف  �لإم���ار�ت���ي 

هيئة  بر�مج  �إىل  وت�شاف  �لكثرين 
�لهالل �لأحمر يف باك�شتان .. معربا 
�أم���ل���ه �أن ي��وف��ق يف ن��ق��ل ر���ش��ال��ة  ع���ن 
�أنحاء  جميع  �إىل  �لإن�شانية  �ل��دول��ة 

باك�شتان. 

•• ابوظبي-وام:

ز�يد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ت�شلم 
�ل ن��ه��ي��ان وزي����ر �خل��ارج��ي��ة ر���ش��ال��ة 
خ��ط��ي��ة م����ن م���ع���ايل حم���م���ود ع��ل��ي 
ي��و���ش��ف وزي����ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون 
�لدويل يف جيبوتي تتعلق بالعالقات 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن. ج���اء ذل��ك 
خالل ��شتقبال �شعادة �لدكتور طارق 
�ل��ه��ي��د�ن م�����ش��اع��د وزي��ر�خل��ارج��ي��ة 
عثمان  ل�شعادة  �ل�شيا�شية  لل�شوؤون 
جمهورية  �شفر  �شروع  در�ر  مو�شى 
ج��ي��ب��وت��ي ل���دى �ل���دول���ة . مت خ��الل 
�للقاء بحث �لعالقات �لثنائية و�شبل 

تطويرها مبختلف �ملجالت.

�ضفري الدولة لدى القاهرة يلتقي حمافظ اجليزة 
ووفد موؤمتر امل�ضريني يف اخلارج

الهالل الأحمر تتلقى دعما من جمعية الإح�ضان اخلريية يف عجمان

الهالل الأحمر تبداأ تنفيذ املرحلة الثانية من حملة حممد بن را�ضد لك�ضوة مليون طفل حول العامل

عبداهلل بن زايد يت�ضلم ر�ضالة خطية من نظريه اجليبوتي

•• الريا�ص-وام:

يناق�س مديرو �لدفاع �ملدين بدول جمل�س �لتعاون لدول 
يف  و�لع�شرين  �ل��ر�ب��ع  �جتماعهم  خ��الل  �لعربية  �خلليج 
�ل��ري��ا���س �ل��ي��وم ع���دد� م��ن �مل��و���ش��وع��ات �ل��ت��ي ت��ع��زز �لعمل 
�ملجل�س. و�شرح  بدول  �ملدين  �لدفاع  �أجهزة  �مل�شرتك بني 
مدير �لإد�رة �لعامة للعالقات و�لإعالم باملديرية �لعامة 
�لعايد  علي  ب��ن  �شالح  �لعميد  �ل�شعودية  �مل��دين  للدفاع 
�ل�شمو  �أ�شحاب  لقر�ر�ت  �إنفاذ�  يعقد  �لجتماع  بان  �م�س 
�خلليجي  �لتعاون  بدول جمل�س  �لد�خلية  وزر�ء  و�ملعايل 
�شهر  يف  بالريا�س  و�لثالثني  �حل��ادي  �جتماعهم  خ��الل 
���ش��ي��ب��ح��ث تنفيذ  �إن �لج��ت��م��اع  �مل��ا���ش��ي. وق����ال  ن��وف��م��رب 

�ل����ش���رت�ط���ات �ل��وق��ائ��ي��ة ل��ل��م��و�د �خل���ط���رة و����ش��رت�ط��ات 
و�شع  و�آل���ي���ات  و�ل��ب��ال��ون��ي��ة  �لقببية  �مل��ب��اين  �ل�����ش��الم��ة يف 
�ل�����ش��و�ب��ط �خل��ا���ش��ة ب��ا���ش��رت�ط��ات �ل�����ش��الم��ة يف �مل��ن��ازل 
وتوحيد �ملو��شفات �لفنية لآليات �لدفاع �ملدين يف جميع 
دول جمل�س �لتعاون. و�أ�شاف �أن �لجتماع �شيناق�س �شبل 
�ل��ت��ع��اون وت��ب��ادل �خل���رب�ت ب��ني �أج��ه��زة �ل��دف��اع �مل���دين يف 
توحيد  و�إمكانية  �لعالية  �ملباين  حر�ئق  مكافحة  جم��ال 
�ملبكر ..معربا  �لإنذ�ر  و�أدو�ت  �شروط ومو��شفات و�شائل 
�آل��ي��ات عملية  �إي��ج��اد  �أن ي�شهم �لج��ت��م��اع يف  �أم��ل��ه يف  ع��ن 
للتن�شيق وتبادل �خلرب�ت يف �إطار روؤية تكاملية للتعامل 
مع جميع �مل�شتجد�ت و�ملتغر�ت يف جمالت عمل �لدفاع 

�ملدين بني جميع دول �ملجل�س.

•• املنطقة الغربية-وام: 

وزعت بلدية �ملنطقة �لغربية ما يزيد 
ع���ن 80 �أل����ف ���ش��ت��ل��ة ع��ل��ى ق��ط��اع��ات 
خ����دم����ات �مل������دن و�مل����و�ط����ن����ني مب���دن 
�ملنطقة �لغربية وذلك يف �طار مبادرة 
ن��ب��ات��ات ب��ي��ئ��ت��ي رم����ز ه��وي��ت��ي لإك��ث��ار 
ن��ب��ات��ات �ل��ب��ي��ئ��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف 

و�أو���ش��ح  �لطبيعي.  �لتجميل  �أع��م��ال 
بلدية  �ملرر مدير عام  م�شبح مبارك 
�ملبادرة  �أن  بالنابة  �لغربية  �ملنطقة 
ز�ي����د  م�����ش��ت��ل  ت���ط���وي���ر  �إىل  ت����ه����دف 
ليكون  ليو�  مبدينة  �لربية  للنباتات 
�أح�����د �مل�������ش���ادر �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ل�����ش��ت��الت 
�ل��ن��ب��ات��ات �ل���ربي���ة ب���اإم���ارة �أب����و ظبي 
ويكون قادر� على �شد حاجة مو�طني 

�مل���ن���ط���ق���ة �ل���غ���رب���ي���ة ب�����ش��ف��ة خ��ا���ش��ة 
ومو�طني دولة �لإمار�ت ب�شفة عامة 
. وتقوم  �لربية  �لنباتات  �شتالت  من 
�لبلدية بتجميع �لبذور من �لنباتات 
�ل���ربي���ة �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة �ل��ت��ي ت��ن��ت�����ش��ر يف 
رب���وع ليو�  �ل��ربي��ة يف  �مل��ن��اط��ق  بع�س 
وم��ع��اجل��ة ه���ذه �ل���ب���ذور ث��م زر�ع��ت��ه��ا 
مب�شتل ز�يد للنباتات �لربية �لذي مت 

�إن�شاوؤه بالتعاون مع جامعة �لإمار�ت. 
كما متكنت �لبلدية من �إنتاج مايزيد 
ع���ن 200 �أل�����ف ���ش��ت��ل��ة م���ن ن��ب��ات��ات 

�لأرطى و�ملرخ  و�أهمها  �ملحلية  �لبيئة 
و�ل���رم���ث و�ل���ث���م���ام و�حل�����اذ و�ل��غ�����ش��ا 

و�لأ�شنان. 

بلدية املنطقة الغربية توزع �ضتالت من 
النباتات املحلية على املواطنني 

مديرو الدفاع املدين بدول التعاون يجتمعون يف الريا�ض اليوم 

مديرمعهد اإيتون ي�ضعد قمة كليمنجارو دعما جلمعية اأ�ضدقاء مر�ضى ال�ضرطان 

•
حممد بن زايد
خالل لقائه

 وزير الدفاع 
الفرن�شي.

)وام(

•
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توا�شل فعاليات �شيف بالدي يف الغربية

دورات ورحالت ترفيهية وبرامج ثقافية واإقبال كبري من امل�ضاركني

 •• الفجر - املنطقة الغربية:

�شيف  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج  �شهد 
تنظمه  �ل�����ذي    2013 ب�����الدي 
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة 
لرعاية  �لعامة  و�لهيئة  �ملجتمع 
�ل�����ش��ب��اب و�ل���ري���ا����ش���ة م���ع ب��د�ي��ة 
ز�ي��د  �ل��ث��ال��ث يف مدينة  �أ���ش��ب��وع��ه 
باملنطقة �لغربية.. �إقبال متميز� 
م����ن �ل���ط���ل���ب���ة و�ل����ط����ال����ب����ات م��ن 

خمتلف �لأعمار.
�ملن�شوري  ر����ش��د  عائ�شة  و�ك���دت 
بالدي  �شيف  على  �لعام  �مل�شرف 
�ن �ملركز �لثقايف بالغربية ��شتقبل 
كافة �مل�شاركني و�لذي بلغ عددهم 
حتى �لن �كر من 200 م�شارك 
بعد �ن حقق �لأ�شبوعني �ملا�شيني 
جن���اح���ات ك���ب���رة يف �ل���ش��ت��ح��و�ذ 
ع��ل��ى ث��ق��ة �ل��ط��ل��ب��ة و�لآب������اء حتى 
ور���س  �ل��ربن��ام��ج  وتت�شمن  �لن 
�ىل  تعليمية  ودور�ت  ت��دري��ب��ي��ة 
ج����ان����ب �ل�����رح�����الت �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
و�مل�شابقات  �مل��ي��د�ن��ي��ة  و�ل���زي���ار�ت 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل���رت�ث���ي���ة و�لل���ع���اب 

�لرتفيهية .
�ن��ه��ا حري�شة  �مل��ن�����ش��وري  وق��ال��ت 
�لتي  �لأه���د�ف  كافة  على حتقيق 
�لوطني  �مل�����ش��روع  �أجلها  م��ن  ق��ام 
�إ�شافة �إىل حتقيق ر�شا و��شتفادة 
�أمورهم،  و�أولياء  �ملتعاملني  كافة 
ح��ر���ش��ت  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  م�����ش��ي��ف��ة 
ع���ل���ى ت���وف���ر ك���اف���ة �لإم����ك����ان����ات 
و�ملتطوعني  للم�شرفني  �ملمكنة 
�ل��ت��ي متكنهم من  �ل�����ش��و�ء  ع��ل��ى 
م�شتوى  باأعلى  ب��اأدو�ره��م  �لقيام 
مم��ك��ن م��ن �ل��ك��ف��اءة ، مب��ا يحقق 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني �مل���ت���ع���ة و�ل���ف���ائ���دة، 
ويكت�شف  م��ه��ارت��ه��م  م���ن  وي���زي���د 

�ملو�هب �ل�شابة من بينهم. 
�ل��ه��دف  �مل��ن�����ش��وري �ن  و�ردف������ت 
من هذه �لن�شطة تنمية مهار�ت 
�وق����ات فر�غهم  �ل��ط��الب و���ش��غ��ل 
وتنمية   ، ون���اف���ع  م��ف��ي��د  ه���و  مب���ا 
�حل�������س �ل���وط���ن���ي وت���ق���وي���ة روح 
�ل���ولء و�لن��ت��م��اء وك��ذل��ك رعاية 

�ملوهوبني و�ملتميزين .

وق����ال����ت ع���ا����ش���ة �مل���ن�������ش���ورى �ن 
�لربنامج ي�شتمل على دورة �للغة 
�لت�شكيلية  و�لفنون  �لجنليزية 
و�لتجميل وت�شميم  �لطهي  وفن 
توعية  ودورة  �لكرتونية  م��و�ق��ع 
. و�����ش����ارك ب���ه���ا ع�����دد ك���ب���ر م��ن 
م�شر�ً  و�مل��ت��ط��وع��ات،  �ملتطوعني 
�أن  على  �ملر�كز  جلنة  حر�س  �إىل 
بر�مج  �لفعاليات  ه��ذه  تت�شمن 
ثقافية وفنية وريا�شية وترفيهية 
�إىل  و�شياحية  ثقافية  ورح����الت 
�إىل  �إ�شافة  كافة،  �لدولة  مناطق 
و�خل��ط  �ل���ق���ر�آن  حتفيظ  دور�ت 
�ل����ع����رب����ي و�ل�������������دور�ت �ل��ع��ل��م��ي��ة 

و�حلا�شب �لآيل. 
و�أو�شحت �أن �للجنة حر�شت على 

�أن تكون �لرب�مج و�لأن�شطة �أكر 
�ل�شنية  �ملر�حل  وتنا�شب  جاذبية، 

�مل�����ش��ارك��ة يف �ل��ف��ع��ال��ي��ات، وه���و ما 
م�شتوى  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ي��اً  �ن��ع��ك�����س 

�أعد�د  �لإقبال، م�شرة �إىل تز�يد 
�ل���ف���ت���ي���ات �مل�������ش���ارك���ات يف ���ش��ي��ف 

ب��الدي ه��ذ� �ل��ع��ام، وك��ذل��ك زي��ادة 
�أعد�د �ل�شباب.

وم�����ن ج��ان��ب��ه��م �أع�������رب �ل��ط��ل��ب��ة 
�لثقافى  �مل��رك��ز  ف��ى  و�ل��ط��ال��ب��ات 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات عن  و�مل�������ش���ارك���ني يف 
م�����دى ���ش��ع��ادت��ه��م ب���امل�������ش���ارك���ة يف 
�ل��ذي قدم  ب��الدي  برنامج �شيف 
ل��ه��م �مل��ت��ع��ة و�ل���ف���ائ���دة وج��ع��ل��ه��م 
ومو�هبهم  �إمكانياتهم  يكت�شفون 
�مل��ه��ار�ت  م��ن  �لعديد  ويكت�شبون 
وي�شتفيدون من �وقات فر�غهم .

وق����ال����ت م������رح ح����م����دون �ح����دى 
�مل�شاركات يف دورة �لفن و�ل�شغال 
�ل��ي��دوي��ة يف �مل��رك��ز �ل��ث��ق��ايف..�أن��ه��ا 
�لربنامج  ف��ى  بامل�شاركة  �شعيدة 
�ل���ذي �ت���اح ل��ه��ا �ل��ف��ر���ش��ة للتعلم 
و�ك��ت�����ش��اب �خل����رب�ت و�ي�����ش��ا على 
����ش��ت��ث��م��ار وق���ت ف��ر�غ��ه��ا يف تعلم 

��شياء مفيدة .
وهذ� ما �كدته زميلتها يف �لدورة 
ه����د�ي����ة ن��ع��ي��م �ل���ت���ي ت�������ش���ارك يف 
خالل  تعلمت  �ن��ه��ا  �لطهي  دورة 
�ل����ش���ب���وع���ني �مل���ا����ش���ي���ني ����ش��ي��اء 
و�ملطبخ  �لطهي  فنون  يف  مفيدة 
و�نها ق�شت جزء من من �لجازة 

�ل�شيفية يف تعلم ��شياء مفيدة.

�ضندوق الزواج يجتمع مب�ضت�ضاري وخمت�ضي )اإعداد(

املركز الوطني لالإح�ضاء ينظم ندوة توعوية حول اأمن املعلومات

•• ابوظبي - الفجر 

�ل���ت���ق���ت ����ش���ع���ادة ح��ب��ي��ب��ة ع��ي�����ش��ى 
�حل��و���ش��ن��ي م���دي���ر ع����ام ���ش��ن��دوق 
�لزو�ج بالإنابة يف مقر �ل�شندوق 
بدبي عدد�ً من �ل�شادة �مل�شت�شارين 
و�مل��خ��ت�����ش��ني يف �����ش����وؤون �لأ����ش���رة 
ب��اإل��ق��اء�ل��دور�ت  يقومون  و�ل��ذي��ن 
�ل�شندوق  يقدمها  �لتي  �لتوعية 
�ل���زو�ج  منحة  م��ن  للم�شتفيدين 
ب��رن��ام��ج )�إع��������د�د(.  وق���د رح��ب��ت 
بد�ية  يف  �حلو�شني  حبيبة  �شعاده 
ل��ق��ائ��ه��ا ب��الأ���ش��ات��ذه �مل��ح��ا���ش��ري��ن 
و�أث���ن���ت ع��ل��ى �جل���ه���ود �ل�����ش��ادق��ة 
ن�شر  �شبيل  يف  بها  يقومون  �لتي 
على  للمقبلني  �لأ����ش���ري  �ل��وع��ي 

ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ه����ذ� �ل��ربن��ام��ج 
م��ن خمتلف �جل��ه��ات، مب��ن فيهم 
برنامج  �أن  م��وؤك��دة   . �مل��ت��زوج��ون 
كافة  ع��ل��ى  �لأ����ش���رة  ي�شمل  �إع����د�د 
و�قت�شادياً  �جتماعيا،  �لأ���ش��ع��دة 
وث���ق�������اف���ي���اً ح��ت�����ى ب�����ات �له���ت���م���ام 
منطلق  م���ن  �لأ����ش�������ري  ب���امل���ج���ال 
�ملجتمعية  �لر�شالة  بنبل  �لإمي��ان 
و�أه���م���ي���ت���ه���ا م����ن �أج������ل �ل���و����ش���ول 
متما�شكة  �إم��ار�ت��ي��ة  �أ���ش��رة  ل��ب��ن��اء 
عام  �إط��الق��ه  مت  حيث  وم�شتقرة 
بعمل  �ل�����ش��ن��دوق  وق����ام   2011
در������ش����ة م�����ش��ح��ي��ة ق���ب���ل �إط���الق���ه 
ل��ق��ي��ا���س م�����دى ح���اج���ة �ل�����ش��ب��اب 
�ل��رب�م��ج ومت  �لنوعية م��ن  ل��ه��ذه 
ومم��ار���ش��ات  ب��ت��ج��ارب  �ل�شت�شهاد 

خالل  �شعادتها  و��شتمعت  �ل��زو�ج 
�ل�����ش��ادة  �ل���ل���ق���اء �ىل م���الح���ظ���ات 
�ملحا�شرين على �لربنامج ب�شفة 
ع��ام��ة م���ن ح��ي��ث �إق���ب���ال �ل�����ش��ب��اب 
وم����دى ����ش��ت��ف��ادت��ه��م م���ن حم���اور 
�لتفا�شيل  ك��ل  وع��ل��ى  �ل��ربن��ام��ج 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
لإعد�د �لربنامج و�لأخذ بوجهات 
�لرت��ق��اء  ب�شاأن  �ملحا�شرين  نظر 
لتاأهيل  ي��ه��دف  �ل���ذي  بالربنامج 
�ل�������ش���ب���اب �مل��ق��ب��ل��ني ع���ل���ى �ل������زو�ج 
لبناء �أ�شرة �آمنة وم�شتقرة و�لذي 
ه����و �إل�����ز�م�����ي ل��ل�����ش��ب��اب �مل��ق��ب��ل��ني 
ع��ل��ى �ل������زو�ج و�مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 
�مل��ن��ح��ة �ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا �ل�����ش��ن��دوق 
بالتقدم  �لر�غبني  جلميع  ومتاح 

دول �أخرى مثل �لتجربة �ملاليزية 
يتنا�شب  ما  و�أخ��ذ  و�ل�شنغافورية 

منهما مع عاد�تنا وتقاليدنا .
�إع����د�د  ب��رن��ام��ج  �أن  �ىل  و�����ش���ارت 
 10 ب�����و�ق�����ع  6 حم��������اور  ����ش���م���ل 
بر�مج  و8  �لول  للن�شف  بر�مج 
�إع����ط����اء  ومت  �ل�����ث�����اين  ل��ل��ن�����ش��ف 
�مل�����ش��ارك��ني ح��ري��ة �خ��ت��ي��ار م��ك��ان 
�ل��دورة يف �أي من �إم���ار�ت �لدولة 
دورة  وك��ل  رغبته  بح�شب  �ل�شبع 
ل��ه��ا حم��وره��ا �خل���ا����س، وت��ت��ن��اول 
جميع  يف  �حل��دي��ث  �إع����د�د  دور�ت 
و  نف�شية  و  دينية  �حلياة  جو�نب 
�قت�شادية  و  �أ�شرية  و  �جتماعية 
ك��م��ا ت���ق���دم م���ن خ��الل��ه��ا جت���ارب 
حتاكي  �ملعا�شر  �ل��و�ق��ع  م��ن  حية 

•• ابوظبي-الفجر:

ن���ظ���م �مل����رك����ز �ل���وط���ن���ي ل��الإح�����ش��اء 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ف���ري���ق �ل���ش��ت��ج��اب��ة 
لطو�رئ �حلا�شب �لآيل �لتابع للهيئة 
�لت�����ش��الت،  ق��ط��اع  لتنظيم  �ل��ع��ام��ة 
ن�����دوة ت��ع��ري��ف��ي��ة حت���ت ع���ن���و�ن �أم���ن 
وح��م��اي��ة �ل��ب��ي��ان��ات، وح�����ش��ر �ل��ن��دوة 
�ل��ت��ي ع��ق��دت ع��ل��ى م����د�ر ي��وم��ني يف 
�ملوظفني  باأبوظبي كافة  �ملركز  مقر 
تنظيم  وي��اأت��ي  �مل��رك��ز.  يف  و�لعاملني 
ه���ذه �ل���ن���دوة �ن��ط��الق��اً م���ن ح��ر���س 
�ملركز على ن�شر �لوعي بني �ملوظفني 
حول ق�شايا �أمن �ملعلومات، و�أهمية 
�ل�شتخد�م �لآمن لأدو�ت تكنولوجيا 
�لت�شالت و�ملعلومات، وكيفية جتنب 
�ملخاطر �ملرتتبة على ذلك، وجتاوباً 
مع قر�ر جمل�س �ل��وزر�ء �ملوقر رقم 
لئحة  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )21(
�أمن �ملعلومات يف �جلهات �لحتادية.

وتهدف �لندوة �إىل تعريف �مل�شاركني 
ب��ال��ت��وع��ي��ة �لأم���ن���ي���ة يف جم����ال �أم���ن 

�أن��و�ع  �أه��م  �إىل  بالإ�شافة  �ملعلومات، 
�مل��خ��اط��ر �ل��ت��ي ت��ه��دد �لأم�����ن �مل���ادي 
�لأم��ن��ي��ة.  �ل�شيا�شات  �ت��ب��اع  و�أه��م��ي��ة 
بني  �مل�شاوي  �أحمد  عبد�لقادر  وق��ال 
للقطاعات  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ها�شم 
�لندوة  ه��ذه  تنظيم  �أن  �لإح�شائية 
ي���اأت���ي يف �إط�����ار ح��ر���س �مل���رك���ز على 
ب��اأم��ن  �خل��ا���ش��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  تطبيق 
�مل��ع��ل��وم��ات، ورف����ع م�����ش��ت��وى �ل��وع��ي 
ومبا  �مل��رك��ز،  م�شتوى  على  باأهميته 

�لإلكرتونية  و�لتهديد�ت  �ملعلومات، 
�لأكر �شيوعاً عند ��شتخد�م �لربيد 
�لإل�������ك�������رتوين، وك���ي���ف���ي���ة �حل���م���اي���ة 
م���ن���ه���ا، و����ش���ب���ل ح���م���اي���ة �حل���ا����ش���ب 
�ل�����ش��خ�����ش��ي و�ل��ه��ات��ف �جل�����و�ل، �إىل 
�خل�شو�شية  على  �ملحافظة  ج��ان��ب 
�لإن��رتن��ت، وحماية  ��شتخد�م  خ��الل 
�ل�����ش��ري��ة، و�إع������د�د كلمات  �ل��ب��ي��ان��ات 
م����رور ق���وي���ة، ك��م��ا مت �ل��ت��ط��رق �إىل 
و�لت�شفر حلماية  �لبيانات  ت�شنيف 

�حلكومية،  �ل��ت��وج��ه��ات  م��ع  ين�شجم 
�ل�شياق،  ه��ذ�  يف  �ملمار�شات  وف�شلى 
ح��ي��ث ي��ع��د �أم���ن �مل��ع��ل��وم��ات م��ن �أه��م 
لهذ�  ومعاي�شًة  �لع�شر،  ه��ذ�  رك��ائ��ز 
�لو�قع �لذي يتطلب �لتعامل بطرق 
ف���اع���ل���ة و�آم����ن����ة خ���ا����ش���ة م����ع ت��ط��ور 
يقت�شي  مم��ا  و�لتكنولوجيا،  �لعلم 
وحتقيق  �ملعلومات  مبلف  �له��ت��م��ام 
�حل��م��اي��ة �لآم���ن���ة ل��ه��ا م���ن �مل��خ��اط��ر 
�أب��دى  ت��ه��دده��ا. وم��ن جانبهم  �ل��ت��ي 

مبثل  �هتمامهم  �ملركز  يف  �ملوظفون 
هذه �لنوع من �لندو�ت، �لهادفة �إىل 
�أم��ن  بق�شايا  �ل��وع��ي  م�شتوى  رف���ع 
�ملعلومات، حيث تخلل �لندوة تفاعاًل 
�لأ�شئلة  توجيه  ع��رب  �ملوظفني  م��ن 
حماية  كيفية  ع��ن  و�ل���ش��ت��ف�����ش��ار�ت 
�لإلكرتونية،  �ملخاطر  �أجهزتهم من 
وخماطر �شبكة �ملعلومات، بالإ�شافة 
للرب�مج �لتي ميكنهم تن�شيبها على 

�أجهزتهم حلمايتها.

الرتبية ت�ضارك يف اأعمال الدورة 
ال�76 ملكتب الرتبية العربي بالريا�ض

•• دبي-وام:
�شاركت وز�رة �لرتبية و�لتعليم بوفد برئا�شة �شعادة علي ميحد �ل�شويدي 
وكيل �لوز�رة بالإنابة �أم�س �لول يف �أعمال �لدورة 76 للمجل�س �لتنفيذي 
ممثلي  بح�شور  بالريا�س  مقره  يف  �خلليج  ل��دول  �لعربي  �لرتبية  ملكتب 
لدول  �لتعاون  ملجل�س  �لعامة  �لأمانة  باملكتب وممثل عن  �لأع�شاء  �لدول 
للبحوث  �لعربي  �ملركز  للمكتب  �لتابعة  �ملر�كز  ومديري  �لعربية  �خلليج 
و�ملركز  بالدوحة  �ل��رتب��وي  للتدريب  �لعربي  و�مل��رك��ز  بالكويت  �لرتبوية 

�لرتبوي للغة �لعربية بال�شارقة و�خلرب�ء �ملخت�شني يف �ملكتب.
وقال �شعادة علي ميحد �ل�شويدي �أن �حل�شور تناولو� جمموعة مهمة من 
 2020  �  2015 �ملقبلة  لل�شنو�ت  �ملكتب  ��شرت�تيجية  منها  �ملو�شوعات 
�لتي مت �إعد�دها بناء على قر�ر وزر�ء �لرتبية و�لتعليم يف �لدول �لأع�شاء 

باملكتب يف موؤمترهم �لعام �ل�22 �لذي عقد بالبحرين يف �كتوبر �ملا�شي.
و�أ�شار �شعادته �إىل �أن �لدورة 76 �شهدت مناق�شة �شبل �لعمل و�آليات تنفيذ 
�ملالية �حلالية وبحث �حل�شور حزمة من  و�أجهزته للدورة  �ملكتب  بر�مج 
على  و�لتعليمي  �لرتبوي  �لعمل  وم�شتجد�ت  �لأخ��رى  �لرتبوية  �لق�شايا 
�مل�شرتك  �لعمل  جت�شيد  �إىل  �ل�شعي  �إط��ار  يف  و�لعاملي  �لإقليمي  �مل�شتويني 
لتحقيق تطلعات �لدول �لأع�شاء باملكتب يف جمال خدمة �لطلبة و�ملعلمني 
�لتح�شر�ت  ��شتعر��س جانب من  �إىل  �إ�شافة  �لرتبوي  بال�شاأن  و�ملعنيني 
�لنهائية �خلا�شة بالجتماع �لت�شاوري لوزر�ء �لرتبية يف �لدول �لأع�شاء 

باملكتب و�ملقرر عقده يف �لعا�شمة �لقطرية �لدوحة مطلع �أكتوبر �ملقبل .

�أفر�د �ملجتمع ويتم عر�س و�شائل 
و�لإ���ش��الح��ي  �لإي��ج��اب��ي  �لتغير 
�إم��ك��ان��ي��ة  م���ع  و�لأزو�ج  ل����الآب����اء 
تطبيقها و�لنتفاع بها . و تقدمت 

بال�شكر  �حلو�شني  حبيبة  �شعاده 
�ملحا�شرين  �ل�����ش��ادة  �ىل  �جل��زي��ل 
متطلبات  مب��ت��اب��ع��ة  لإه��ت��م��ام��ه��م 
�ملوؤ�ش�شة لتطوير برنامج �إعد�د ملا 

يعود بالنفع على �لفئة �مل�شتهدفه 
من �ل�شباب متمنية مو��شلة هذه 
على  بالنفع  تعود  �لتي  �ل��ل��ق��اء�ت 

�جلميع. 

اللجنة التوجيهية مل�ضروع حتديث خطة العا�ضمة 2030 تناق�ض م�ضتجدات امل�ضروع يف اجتماعها الدوري
م�شاركة  وخطة  �مل�شروع  �إد�رة  خطة  باإجناز  يتعلق  فيما  �ملا�شية  �أ�شهر 
�جلهات �ملعنية مت �لنتقال �إىل مرحلة متقدمة من �مل�شروع و�لتي يتم 
�إد�رتها من خالل منهجية �إ�شر�ك �جلهات �حلكومية و�لقطاع �خلا�س 
�لعا�شمة  خلطة  �حل��ايل  �لتحديث  تكامل  ل�شمان  �آلية  �إن�شاء  بهدف 
�أن  و�أ���ش��اف  �ل�شكان.  وتطلعات  �ملجتمع  لحتياجات  وجت��اوب��ا   2030
�خلطو�ت �لقادمة �شوف تتمثل يف �لتح�شر لأول �جتماع للجان �لفنية 
�ملزمع عقده يف نهاية �ل�شهر �حلايل وبالتز�من مع بدء �لعمل يف �أوىل 
�جلل�شات �لت�شاورية �لفنية للجهات �ملعنية و�ملقرر �نعقادها يف �شبتمرب 

�لقادم.

فرق �لعمل. كما تتطرق �خلطة �إىل جودة �ملخرجات يف جميع مر�حل 
�أدو�ر وم�شوؤوليات �خلرب�ء �لذين متت دعوتهم  �مل�شروع وحتدد كذلك 
و�لبنية  و�لنقل  �لعمر�ين  �لت�شميم  �مل�شروع يف جمالت  للم�شاهمة يف 
�لتحتية و�لإقت�شاد و�لبيئة و�لتنفيذ. ومت ��شتعر��س نتائج ور�شة �لعمل 
�لتمهيدية و�لتي عقدت يف �ل�شهر �ملا�شي مب�شاركة �أكر من 20 جهة 
و�أهد�فه  بامل�شروع  حكومية معنية حيث مت تعريف �جلهات �حلكومية 
ومقرتحات  �مل�شتقبلي  �لتو�شع  خيار�ت  مناق�شة  ومتت  �لعمل  وخطط 
 2007 عام  �أع��دت يف  �لتي  �إىل �خلطة  و�لتطرق  �لنمو  وتوجيه  �إد�رة 
و�شبل تطويرها متا�شيا مع �لتطور �لعمر�ين �لذي ح�شل يف �ل�شنو�ت 

و�ملطورين  �خلا�س  �لقطاع  �إ���ش��ر�ك  �أهمية  مناق�شة  مت  كما  �لأخ���رة. 
�لعقاريني حتديد� يف مر�حل �عد�د �خلطة ملا ميثلونه من دور رئي�شي 
ودوره���م  �مل��ج��ال  ون��ظ��ر� خل��رب�ت��ه��م وجت��ارب��ه��م يف  �لتطوير  يف عملية 
�لتن�شيق  �شبل  �لإقت�شادي لالإمارة وكذلك  �لتنوع  تعزيز  بامل�شاهمة يف 
معهم ب�شاأن خططهم �لتو�شعية و��شرت�تيجياتهم ليتم ت�شمينها كجزء 
و�يجاد  تو�جهم  �لتي  �ملعوقات  بحث  �إىل  �إ�شافة  �خلطة  م��ن  رئي�شي 
�ل�شبل �لكفيلة بحلها. و�أعرب �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان 
بعد  و�ن��ه  �لعمل  �شر  تقدم  يف  مل�شاهمتهم  �للجنة  لأع�شاء  �شكره  عن 
�لأربعة  م��دى  على  �للجنة  بها  قامت  �لتي  للمر�حل  �ل�شامل  �لعر�س 

•• ابوظبى-وام:

 2030 �لعا�شمة  خطة  حت��دي��ث  مل�����ش��روع  �لتوجيهية  �للجنة  ع��ق��دت 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  ذياب بن حممد  �ل�شيخ  برئا�شة  �جتماعها �خلام�س 
رئي�س �للجنة وذلك مبقر جمل�س �أبوظبي للتخطيط �لعمر�ين لبحث 
وتعيني  �مل�شروع  �إد�رة  خطة  �للجنة  �عتمدت  حيث  �مل�شروع  م�شتجد�ت 
�إد�رة  خطة  وت��ه��دف  �ل��ع��م��ر�ين.  �لتخطيط  يف  متخ�ش�س  ��شت�شاري 
�مل�شروع �إىل حتديد �آليات �لعمل وكيفية �إد�رة �خلطة من حيث �ملو�رد 
وم�شوؤوليات  �أدو�ر  وحتديد  للمخرجات  �لزمنية  و�جل���د�ول  �ل��الزم��ة 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لقارة للمقاولت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1080451 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نايف عبد�لعزيز يحيى دويل �ل�شعيدي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عادل �شعيد علي �شامل �مل�شكري
مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10881 بتاريخ 2013/8/28   

اإعــــــــــالن
�خلر  �ل�ش�����ادة/�ر�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
للعقار�ت رخ�شة رقم:CN 1086139 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة هز�ع نا�شر عبدربه �شالح �لهاليل )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر عبدربه �شالح غز�ل �لهاليل

مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر 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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اإعــــــــــالن
�لول  �ل�ش�����ادة/�لر�ئد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1228528:للخياطة �لرجالية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد �بر�هيم حممد �ل ب�شر �ملري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خليل علي ح�شن �ل علي

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

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

العدد 10881 بتاريخ 2013/8/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لنا�شر �لعقارية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1092416 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

AL NASSER HOLDINGS LLC شافة �شركة �لنا�شر �لقاب�شة ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شركة �لنا�شر لال�شتثمار�ت ذ.م.م
مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10881 بتاريخ 2013/8/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة �ل�شباح 

و�مل�شاء رخ�شة رقم:CN 1191824 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�لكرمي عبد�لرحمن عبد�لكرمي )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف ��شو�ق ح�شن عبده نور�لدين �شهاب �لها�شمي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممود علي عبد�لرحيم عمر �جلندي
مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10881 بتاريخ 2013/8/28   

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

CN 1121976:لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خليفة عبد�لرز�ق عبد�لكرمي حممد �آل �شرف )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل حممد ر��شد �شليمان �لنقبي

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
�خلر  �ل�ش�����ادة/مها  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1156946:لتنجيد وفر�س �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خليفة عبد�لرز�ق عبد�لكرمي حممد �آل �شرف )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل حممد ر��شد �شليمان �لنقبي

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

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

العدد 10881 بتاريخ 2013/8/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطبعة �مل�شكاة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1134654 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عالء عبد�جلبار )%24(
تعديل ن�شب �ل�شركاء

ح�شن علي عبد�لرز�ق من 49% �ىل %25
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN 1200943:طا�س للحد�دة و�للحام رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  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 10881 بتاريخ 2013/8/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لطيور �لزرقاء للخ�شرو�ت 

و�لفو�كه رخ�شة رقم:CN 1018415  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3.20*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لطيور �لزرقاء للخ�شرو�ت و�لفو�كه
BLUE BIRDS VEGETABLES & FRUITS

�ىل/�لطيور �لزرقاء لتجارة �لدقيق �جلاهز  
BLUE BIRDS READYMADE FLOUR TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لغذية �ملجففة - بالتجزئة )4721021(
تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �لدقيق - باجلملة )4630125(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كيبورد �نرتنت كافيه

 رخ�شة رقم:CN 1151139  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري:من/كيبورد �نرتنت كافيه
KEYPOARD INTERNET CAFEE

�ىل/�شاين لين للديكور  
SING LINE DECORATION

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لنرتنت )ي�شمل مقاهي �لنرتنت( )6190001(

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م  �لوطني  �لفيديو  �ل�ش�����ادة/م�شتقبل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1025677  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*9.50

تعديل ��شم جتاري:من/م�شتقبل �لفيديو �لوطني ذ.م.م
NATIONAL FUTURE VIDEO LLC

�ىل/مليونيز لالزياء ذ.م.م  
MILLIONAIRE FASHION LLC

تعديل ن�شاط/��شافة ت�شميم �لزياء و�ملالب�س )7410001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لت�شجيالت �ملرئية ل�شرطة �لفيديو و�لقر��س �لرقمية - بالتجزئة )4762003(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لهد�يا - بالتجزئة )4773402(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لت�شجيالت �ل�شوتية لال�شرطة و�لقر��س �لرقمية - بالتجزئة )4762002(

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

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

العدد 10881 بتاريخ 2013/8/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبرماركت �مل�شجري ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1023765  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شوبرماركت �مل�شجري ذ.م.م
AL MASHJARI SUPERMARKET LLC

�ىل/بقالة �مل�شجري ذ.م.م  
AL MASHJARI GROCERY LLC
تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �لطازجة - باجلملة )4630102(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - باجلملة )4630101(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملو�د �لغذ�ئية �ملجمدة  - بالتجزئة )472103(

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

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

العدد 10881 بتاريخ 2013/8/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حمد ريا�س لتجارة �لملنيوم و�لنحا�س 

وبطاريات م�شتعملة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1230940  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد ح�شن عبد�هلل �شاهني �لزعابي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ريا�س �حمد غالم نبي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شاعل ح�شني حممد �لد�وؤودي

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 4*1 �ىل 1*3
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري:من/�حمد ريا�س لتجارة �لملنيوم و�لنحا�س وبطاريات م�شتعملة ذ.م.م
AHMAD RIAZ ALUMINIUM & BATTERIERS COPPERS TRADING

�ىل/ر��شد ح�شن لتجارة �لملنيوم و�لنحا�س و�لبطاريات �مل�شتعملة  
RASHED HASAN USED ALUMINIUM COPPER & BATTERIS TRADING

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

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

العدد 10881 بتاريخ 2013/8/28   

اإعــــــــــالن
مكيفات  لت�شليح  �لطاف  �ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لثالجات و�لغ�شالت رخ�شة رقم:CN 1124395  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد حميد �شعيد حممد �ل�شاعدي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شوجويل �لطاف ح�شن ح�شن
تعديل وكيل خدمات/حذف عبد�هلل مبارك �شامل �شليم �لعامري

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/ور�شة �لطاف لت�شليح مكيفات و�لثالجات و�لغ�شالت

AL TAF AC FREDGES AND WASHERS REPAIR WORKSHOP
�ىل/برد �ل�شتاء للتكييف �ملركزي  

COLD WINTER CENTRAL AIRCONDITIONING
تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )4329902(

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح و�شيانة مكيفات �لهو�ء معد�ت �لتربيد وتنقية �لهو�ء )3312007(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �ملو�قد و�ملربد�ت و�لغ�شالت )9522001(

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

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

العدد 10881 بتاريخ 2013/8/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�ج �ل�شارع �لول

 رخ�شة رقم:CN 1248172  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1.50*3 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/كر�ج �ل�شارع �لول
FIRST STREET GARAGE

�ىل/موؤ�ش�شة �ل�شارع �لول لعمال �ل�شباغ  
FIRST STREET PAINTING WORKS

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لطالء و�لدهانات للمباين )4330003(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح ميكانيك �ملركبات )4520003(

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

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

العدد 10881 بتاريخ 2013/8/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/معهد �لتنوير �لعربي للتكنولوجيا 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1136714  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة هند �شعيد خمي�س علي �لقا�شمي )%49(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مها حممد �لنبهان
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 5*2 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/معهد �لتنوير �لعربي للتكنولوجيا ذ.م.م
AL TANWEER AL ARABI INSTITUE FOR TECHNOLOGY LLC

�ىل/معهد �لتنوير للتكنولوجيا ذ.م.م
AL TANWEER INSTITUE FOR TECHNOLOGY LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �لتدريب على �لعمال و�لنظم �لد�رية )8549013(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10881 بتاريخ 2013/8/28   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شطورة �ل�شرق لالزياء

رخ�شة رقم:CN 1042733 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد فرج ر��شد عبيد �ملن�شوري )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد معاذ يون�س فرفور من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد معاذ يون�س فرفور من 100% �ىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف �حمد عتيق حممد عط�شان �لهاملي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 60*40

تعديل ��شم جتاري:من/��شطورة �ل�شرق لالزياء
ORIENT LEGEND FASHIONS

�ىل/��شطورة �ل�شرق لالزياء ذ.م.م   
ORIENT LEGEND FASHIONS LLC

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ل�شاعات - بالتجزئة )4773204(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10881 بتاريخ 2013/8/28   

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

CN 1559289:غيار �ل�شيار�ت �جلديدة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة هارون عبد�هلل �بر�هيم �ملرزوقي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف يعقوب حممد عبد�هلل حممد �حلمادي

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

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

العدد 10881 بتاريخ 2013/8/28   

 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة �بوظبي لل�شياحة و�لثقافة بان �ل�شادة/تنت 
لل�شياحة رخ�شة رقم TL11542 قد �بدو رغبتهم يف 

�لغاء �لرخ�شة.
وعلى كل من له �حلق يف �لعرت��س على هذ� �لجر�ء 
من  ميالدي  ��شبوع  خالل  �لهيئة  ومر�جعة  �لتقدم 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لهيئة غر م�شوؤولة 
عن �ي حقوق �و دعاوي بعد �نق�شاء هذه �ملده حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملذكورة �عاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية
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•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت هيئة �لهالل �لأحمر �لمار�تية 
�ن���ه���ا �ن��ف��ق��ت خ����الل �ل��ث��الث��ني ع��ام��ا 
وب��ر�جم��ه��ا  م�شاريعها  ع��ل��ى  �مل��ا���ش��ي��ة 
�لغ���اث���ي���ة د�خ�����ل �ل����دول����ة وخ��ارج��ه��ا 
م��ب��ال��غ ���ش��خ��م��ة و���ش��ل��ت ق��ي��م��ت��ه��ا �ىل 
و����ش��ب��ح عدد  دره���م  م��ل��ي��ار�ت  ثمانية 
�لي����ت����ام �ل���ذي���ن ت��ك��ف��ل��ه��م ح��ت��ى �لآن 
�أك�����ر م���ن 80 �أل�����ف ي��ت��ي��م. وق��ال��ت 
عليه  تقرير خا�س ح�شلت  �لهيئة يف 
�أنباء �لإم��ار�ت و�م ..�إن ن�شيب  وكالة 
�ملحلية  �لإغ��اث��ي��ة  و�ل��رب�م��ج  �مل�شاريع 
ب��ل��غ م��ل��ي��اري دره�����م يف ح���ني و���ش��ل��ت 
قيمة هذه �لرب�مج نحو �شتة مليار�ت 
درهم خارج �لدولة حيث �شملت �أكر 
م��ن 100 دول���ة يف �ل��ع��امل. وج���اء يف 
�ملحلية  �ل��ه��الل  ب��ر�م��ج  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر 
���ش��م��ل��ت �ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل�����ش��ح��ة وك��ف��الت 
�ملتعففة  �لأ����ش���ر  وم�����ش��اع��دة  �لأي����ت����ام 
و�لأر�م��������ل و�مل��ط��ل��ق��ات ورع���اي���ة �أ���ش��ر 
..كما  �ملوؤ�شمية  و�مل�����ش��اري��ع  �ل�شجناء 
يتم  �أخ��رى  �إن�شانية  ح��الت  هناك  �أن 
ت��ق��دمي �مل�����ش��اع��د�ت ل��ه��ا م��ث��ل تعر�س 
�أ�شر �ل�شجناء لأزمات مالية �أو ت�شديد 
�لدر��شية  و�لر�شوم  �شنويا  �لإيجار�ت 
�ل���ع���ام���ل���ني يف �جل���ه���ات  ل���ل���و�ف���دي���ن 
يتم  �مل��ن��ازل حيث  �حلكومية وح��ر�ئ��ق 
�مل��ت�����ش��رري��ن وت��ق��دمي تعوي�س  �إي����و�ء 
لهم ع��ن ب��دل �لث���اث ودف��ع ج��زء من 
�ل���دي���ات �ل�����ش��رع��ي��ة. وذك�����ر �ل��ت��ق��ري��ر 
متعلقة  ط��ب��ي��ة  م�����ش��اع��د�ت  ه��ن��اك  �أن 
ب��امل��ر���ش��ى مم���ن ي��ح��ت��اج��ون ل���زر�ع���ة 
درهم  �ألف   50 �أق�شى  بحد  �لأع�شاء 
وك���ذل���ك �حل�����الت �مل��ر���ش��ي��ة �مل��ع�����ش��رة 
د�خ���ل �ل��دول��ة بحد �أق�����ش��ى 30 �أل��ف 

�لتعوي�شية  ل��الأج��ه��زة  �إ���ش��اف��ة  دره���م 
لالأطر�ف بحد �أق�شى 30 �لف درهم 
و�لأدوية و�لعالجات بحدود 30 �ألفا. 
د�ئما على  تركز  �لهيئة  �أن  �ىل  ولفت 
�ل�شر�ئح �ل�شعيفة وخ�شو�شا �لأطفال 
�أو  باإعاقة ج�شدية  و�ملعاقني �مل�شابني 
ذهنية حيث يتم توفر دعم متو��شل 
لهذه �لفئات وتتوىل �لهيئة �شد�د جزء 
�مل��د�ر���س  يف  �ل��در����ش��ي��ة  ر�شومهم  م��ن 
طبية  جل��ان��ا  ه��ن��اك  و�أن  �ملتخ�ش�شة 
و�إن�شانية و�إغاثية تقوم بدر��شة جميع 
�لهيئة  ..ومت���ن���ح  �مل��ق��دم��ة  �ل��ط��ل��ب��ات 
�لطالب �ملعاقني 30 �ألف درهم كحد 
�أق�����ش��ى م���رة و�ح����دة يف �ل��ع��ام .. كما 
دره��م  �آلف  �شتة  �لعلم  ط��الب  متنح 
�ملطالب  �ل�شجني  ..�أم����ا  ط��ال��ب  ل��ك��ل 
30 �ىل  بدفع �لدية فتمنحه ما بني 
�لدية. وجاء  لت�شديد  �ألف درهم   50

�لأحمر  �لهالل  هيئة  �أن  �لتقرير  يف 
�شقف  لرفع  ق��ر�ر�  �تخذت  �لإمار�تية 
�مل�شاعد�ت �ملقدمة للحالت �لن�شانية 
بن�شبة مائة يف  �لدولة  د�خل  �مل�شجلة 
�ملائة و�أنها من �شمن عمليات حتديث 
�أن�شطتها �لإد�رية بد�ت عملية �لربط 
كافة  �لهيئة  ف���روع  ب��ني  �لل���ك���رتوين 
جلميع  ف���رع���ا   11 ع���دده���ا  و�ل���ب���ال���غ 
�لهيئة  م�����ش��اع��د�ت  م��ن  �مل�شتفيدين 
بت�شجيل بطاقات �لهوية حيث �شيمكن 
ه����ذ� �ل���رب���ط �ل��ه��ي��ئ��ة م���ن �حل�����ش��ول 
�ل�شخ�س  ع��ن  كاملة  معلومات  على 
وثائق  �أو  �أور�ق  تقدمي  دون  �مل�شتفيد 
م��ن عملية  ه��ذه �خل��ط��وة  و�شت�شهل   .
�حل��الت  وت�شجيل  �مل�شاعد�ت  تقدمي 
لبع�س  ح��د�  �أي�شا  و�شت�شع  �جلديدة 
�ل����ت����ج����اوز�ت �ل���ت���ي ك���ان���ت حت�����دث يف 
�ل�شابق. وحتدث �لتقرير عن �حلملة 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �طلقها  �ل��ت��ي 
حممد بن ر��شد �ل مكتوم نائب رئي�س 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
دب���ي رع����اه �هلل ب��ك�����ش��وة م��ل��ي��ون طفل 
حم��روم ح��ول �ل��ع��امل م��وؤك��د� �أن هذه 
دره��م  م��ل��ي��ون   120 جمعت  �مل���ب���ادرة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ك��م�����ش��اع��د�ت  ن�شفها 
�لأعمال  ورج��ال  �لوطنية  و�ل�شركات 
و�لأف���ر�د و�لن�شف �لآخ��ر ك��ان تربعا 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  من �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب��ي. 
جمعته  �ل��ذي  �لكلي  �ملبلغ  �أن  و�أو�شح 
ماليني  ثالثة  لك�شوة  يكفي  �حلملة 
ط��ف��ل حم���روم ح���ول �ل��ع��امل ح��ي��ث مت 
ب��ال��ف��ع��ل ت��وزي��ع �ل��ك�����ش��وة ع��ل��ى مليون 
�لنتهاء  �شيتم  مليونان  وب��ق��ي  طفل 
نهاية  قبل  عليهم  �لك�شوة  توزيع  من 

�مل�شاريع  وبخ�شو�س   . �حل��ايل  �ل��ع��ام 
�لحمر  �ل��ه��الل  لهيئة  �ل�شتثمارية 
فهناك نحو 11 فيال ت�شب �ير�د�تها 
ل�����ش��ال��ح �ل��ع��م��ل �لن�����ش��اين ل��ل��ه��ي��ئ��ة..
م�شتودعات  ثالثة  وج��ود  �ىل  �إ�شافة 
لتخزين  ز�ي��د  ميناء  يف  ��شرت�تيجية 
�ملو�د �لغاثية لت�شديرها �ىل مناطق 
�ل��ن��ز�ع��ات ..ك��م��ا وف���رت ح��ك��وم��ة دب��ي 
لهيئة �لهالل �لحمر �لمار�تي �كر 
من ع�شرة م�شتودعات تبلغ م�شاحتها 
ت��خ��زن فيها  م��رب��ع  م��رت  خم�شة �لف 
و�لتربعات  و�لغاثية  �لغذ�ئية  �مل��و�د 
�ملح�شنني  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا  �ل���ت���ي حت�����ش��ل 
و�ل�����ش��رك��ات . وب��خ�����ش��و���س �ل��رب�م��ج 
�لغ���اث���ي���ة و�مل�������ش���اري���ع �ل���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا 
هيئة �ل��ه��الل �لح��م��ر �لم���ار�ت���ي يف 
�خل��ارج فقد بلغت وفقا للتقرير �شتة 
م��ل��ي��ار�ت دره����م ت��وزع��ت ع��ل��ى ب��ر�م��ج 
و�مل�شاريع  �خلرية  و�مل�شاريع  �لإغاثة 
�لإن�������ش���ائ���ي���ة و�حل�����م�����الت �مل��و���ش��م��ي��ة 
ن�شيب  ..وبلغ  �ملقطوعة  و�مل�شاعد�ت 
دره��م حيث  1.1 مليار  �لأي��ت��ام منها 
و����ش���ل ع�����دد �لأي�����ت�����ام �مل���ك���ف���ول���ني يف 
يتيما   722 و  �ل��ف��ا   80 �إىل  �لهيئة 
�أك���ر م��ن ثالثة  �ل��ع��امل منهم  ح���ول 
�آلف د�خل �لدولة و�لباقي ينت�شرون 
�مل�����ش��اع��د�ت  و���ش��م��ل��ت  دول�������ة.   28 يف 
�لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  قدمتها  �ل��ت��ي 
و�ل�شني  ماليزيا  و  ولبنان  فل�شطني 
�أخ��رى  ودول  و�أذرب��ي��ج��ان  باك�شتان  و 
مناطق  �إىل  �أي�شا  �آ�شيا..و�متدت  يف 
خم��ت��ل��ف��ة يف �ل���ق���ارت���ني �لأف��ري��ق��ي��ة 
و�لأمركية..ونالت �لوليات �ملتحدة 
�إث��ر  ن�شيبا م��ن �مل�����ش��اع��د�ت �مل��ذك��ورة 
�لهيئة  �أن��ف��ق��ت  �إذ  ك��ات��ري��ن��ا  �إع�����ش��ار 
�ملت�شررين  على  دولر  مليون   100

م��ن ه��ذ� �لإع�����ش��ار. و�أ���ش��ار �لتقرير 
�لعمل  يو�جهها  �لتي  �لتحديات  �ىل 
�لن�شاين يف �لعامل مو�شحا �أنه رغم 
�زدياد حدة �لكو�رث وت�شاعف �عد�د 
�ملنكوبني و�رتفاع �ل�شعار و�شح �ملو�رد 
�ل �ن �لإم��ار�ت تعد يف طليعة �لدول 
و�لإن�شاين  �خل��ري  للعمل  �لد�عمة 
�أو عرقي منطلقة  بدون متييز ديني 
�لإن�شانية  �لل��ت��ز�م جت��اه  م��ب��د�أ  م��ن 
�ل�����ذي ي��ن��ت��ه��ج��ه �ل���ه���الل و�ل�����ش��ل��ي��ب 
ح��ال��ي��ا  ت���رك���ز  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أن  �لأح����م����ر 
ع��ل��ى �ل���رب�م���ج �ل��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��ح��الت 
ت�شمل  و�لتي  �ل��دول  د�خ��ل  �ملحتاجة 
�لآب��ار  وحفر  وتاأهيلها  �مل��د�ر���س  بناء 
يف  �ملت�شررة  ل��الأ���ش��ر  ب��ر�م��ج  وتنفيذ 
م��ز�رع��ه��ا �أو م�����ش��ادر رزق��ه��ا م��ث��ل ما 
حدث يف �إقليم �ل�شند بباك�شتان �أثناء 
�ل��ف��ي�����ش��ان��ات �ل��ت��ي �أط���اح���ت مب���ز�رع 
�ل�شكان ومو�ردهم حيث قامت بتاأهيل 
�ملز�رع عن طريق حفر �لآبار وتقدمي 
�أجل  من  يلزمهم  ما  و���ش��ر�ء  �ل�شماد 

بدء م�شاريعهم �لإنتاجية مرة �أخرى. 
كما تعمل هيئة �لهالل �لأحمر �شمن 
�لحت����اد �ل����دويل جل��م��ع��ي��ات �ل��ه��الل 
�لأح����م����ر و�ل�����ش��ل��ي��ب �لأح����م����ر وف���ق 
مبادئ �أ�شا�شية ت�شتند �إليها منظومة 
وعدم  �لإن�شانية  وهي  �ل��دويل  �لعمل 
�لتطوعي  و�لطابع  و�حلياد  �لنحياز 
و�لعمل على تخفيف �لآلم �لإن�شانية 
وح��م��اي��ة �حل��ي��اة �ل��ب�����ش��ري��ة وحت�شني 
�ل��ت��ف��اه��م و�ل�����ش��د�ق��ة ب���ني �ل�����ش��ع��وب 
وتاأدية ر�شالتها دون متييز من حيث 
�جلن�س �أو �للون �أو �لديانة �أو �حلالة 
�أن ما  �ل��ت��ق��ري��ر  �لج��ت��م��اع��ي��ة. و�أك����د 
عن  �لم��ار�ت��ي  �لحمر  �لهالل  مييز 
غ���ره م��ن �ل��ه��ي��ئ��ات �لخ����رى �شرعة 
كانت  �حل��دث مهما  قلب  �لتو�جد يف 
�لظروف و�ملخاطر و�لعمل على ن�شر 
مبادئ �لقانون �لدويل �لإن�شاين على 
�ملتطوعني  و��شتقطاب  ن��ط��اق  �أو���ش��ع 
و�ل�شعي  �لن�شاين  للعمل  وتاأهيلهم 
وحتقيق  �آم���ن  �شحي  جمتمع  ل��ب��ن��اء 

�ل�شالم �لجتماعي بني �فر�د �ملجتمع 
دوليا..وهوما  �لعامل  و�شعوب  حمليا 
�عطى لهيئة �لهالل �لحمر �لمار�تي 
�مل�شد�قية و�لتميز �ذ �خترت يف عام 
�ن�شانية  هيئة  �ف�شل  ث��اين   2001
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ق����ارة ����ش��ي��ا. وحت���دث 
�لغاثية  �جل��ه��ود  �ب���رز  ع��ن  �لتقرير 
�لح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  نفذتها  �ل��ت��ي 
�لم�����ار�ت�����ي يف �ل���ع���دي���د م���ن �ل����دول 
و�ل��زلزل  للفي�شانات  تعر�شت  �لتي 
وكذلك �لتي �بتليت باحلروب ..ومن 
و�شرلنكا  �ن��دون��ي�����ش��ي��ا  �ل����دول  ه���ذه 
و�ل�شني وهاييتي و�لفلبني وباك�شتان 
وفل�شطني و�شوريا وغرها . وقال �إن 
دولر  م��ل��ي��ون   15 خ�ش�شت  �لهيئة 
لعادة �عمار ثالثة قرى يف �شرلنكا 
و  �ندوني�شيا  يف  دولر  مليون   25 و 
وذل��ك  �ل�����ش��ني  دولر يف  م��ل��ي��ون   50
�لتي  �ملروعة  �ل�شر�ر  من  للتخفيف 
�لدول ب�شبب  �ل�شكان يف تلك  ��شابت 

�لزلزل و�لفي�شانات.

•• ال�صارقة-وام:

�نتهت د�ئرة �لأ�شغال �لعامة يف �ل�شارقة 
م����ن �أع����م����ال ت�����ش��ي��ي��د م��ب��ن��ي��ي م��رك��ز 
�جلديدين  �لعامة  و�لعالقات  �لأم��ن 
مويلح  منطقة  يف  �جلامعية  باملدينة 
ب��ت��ك��ل��ف��ة 25 م��ل��ي��ون دره�����م ..وذل�����ك 
للطلبة  �ملثالية  �لبيئة  توفر  بهدف 
و�لعاملني فيها. وقال �ملهند�س هالل 
�ملباين  م�شاريع  �إد�رة  مدير  �ل�شاحي 
مباين  وتطوير  �إن�شاء  �إن  �ل��د�ئ��رة  يف 
جامعة  فيها  مبا  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
لتوجيهات  ت��رج��م��ة  �ل�����ش��ارق��ة..مي��ث��ل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
�ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
�لأع���ل���ى ح���اك���م �ل�����ش��ارق��ة يف ت��ط��وي��ر 
ما  تنا�شب  بطريقة  �جلامعي  �لعمل 
بو�شفها  �ل�شارقة  �إليه جامعة  و�شلت 
م���ث���ال ف����ري����د� يف �جل�������ودة و�ل��ت��م��ي��ز 
�لناجحة  للجامعة  ر�ئ����د�  ومن���وذج���ا 
�ل���ت���ي ت�������وؤدي ر����ش���ال���ت���ه���ا يف �ل��ت��ع��ل��ي��م 

و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي وخ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع 
. و�أك����د �ل�����ش��اح��ي �أن �مل��ب��ن��ى �جل��دي��د 
يقع  �ل���ذي  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��الق��ات  لإد�رة 
�ملدينة  �لغربي من حرم  �ملدخل  جهة 
�ل��ف��الح  مع�شكر  مب���ح���اذ�ة  �جل��ام��ع��ي��ة 
�شيكون �إ�شافة غنية للعالقات �لعامة 
تعزيز  حيث  من  �جلامعية  �ملدينة  يف 
ب��ني �لطلبة  �ل��د�خ��ل��ي  �شبل �لت�����ش��ال 
�لتعليمي  و�ل���ك���ادر  �لأم������ور  و�أول����ي����اء 
 . �خل��ارج��ي  �لت�����ش��ال  �شبل  وتن�شيط 
و�أو�شح �أن مبنى �لأمن �جلديد �لذي 

بد�ية  م��ع  �لفعلية  �خل��دم��ة  �شيدخل 
�شي�شهم يف  �ل��در����ش��ي �جل��دي��د  �ل��ع��ام 
تاأمني حر��شة م�شتد�مة على �ملن�شاآت 
�جلامعية من كليات ومر�فق وتطبيق 
�خلطط �لأمنية �لتي ت�شهم يف توفر 
�إىل حماية  ت��ه��دف  �آم���ن���ة  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 
و�لطالب  و�لإد�ري  �لتعليمي  �ل��ك��ادر 
م���ن م�����ش��ادر �خل��ط��ر و�أ����ش���ب���اب وق���وع 
�لإ���ش��اب��ة �أو �حل����و�دث ق��در �لإم��ك��ان. 
وع���ل���ى �ل�����ش��ع��ي��د �ل��ت��ق��ن��ي ق����ام م��رك��ز 
�لأ���ش��غ��ال  د�ئ����رة  يف  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية 

�ل��ع��ام��ة يف �ل�����ش��ارق��ة م��وؤخ��ر� ب��اأع��م��ال 
و�ل�شوتيات  �لد�خلية  �ل�شبكة  تركيب 
و�مل��رئ��ي��ات مل��ب��ن��ى �مل��ك��ت��ب��ة �مل��رك��زي��ة يف 
�لأنظمة  �أح��دث  �ل�شارقة وفق  جامعة 
�ملتطورة و�لتقنيات �مل�شتخدمة ورفده 
وت�شر  �ملكتبات.  لإد�رة  خا�س  بنظام 
�ل���د�ئ���رة ب��خ��ط��ى و�ث���ق���ة مت��ا���ش��ي��ا مع 
�ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  روؤي���ة 
برفد �لإمارة مبن�شاآت عمر�نية ومبان 
�لعمارة  ف��ن  م��ن  م�شتوحاة  هند�شية 
�لإ���ش��الم��ي��ة ..ح��ي��ث ت�شكل �مل��ب��اين يف 
�لإمارة لوحة �إميانية تعك�س �حل�شارة 
وت�شع  �لإ���ش��الم��ي  للدين  �لإ�شالمية 
فكر� و�شطيا يخدم �ملجتمع �لإن�شاين 
ويظهر �لوجه �مل�شرق للدين �حلنيف 
ل��ت��ج��م��ع �مل���دي���ن���ة ب����ني ع���ب���ق �مل��ا���ش��ي 
و�إ����ش���ر�ق���ة �حل��ا���ش��ر ول��ت�����ش��ك��ل ه��وي��ة 
باعتبار  �مل��دي��ن��ة  ه���ذه  ب��ي��ان��ات  حت��م��ل 
�لعمارة هي وعاء �لفن و�لثقافة ولغة 
عاملية للحو�ر و�لتو��شل بني �لثقافات 

�ملتباينة.

ن��ظ��م��ت جم���م���وع���ة م����ن �ل���ع���و�ئ���ل 
للمملكة  زيارتها  خالل  �لإمار�تية 
�شفر  م��ب��ادرة  م��وؤخ��ر�ً  �لهولندية 
لوطني �لتي تعد �لأوىل من نوعها 
ب��ه��دف �ل��ت��ع��ري��ف ب��امل��ن��ت��ج �ل��ث��ق��ايف 
و�حل�����ش��اري و�ل���رت�ث���ي �لإم���ار�ت���ي 
�مل�شرقة  �حلقيقية  �ل�����ش��ورة  ون��ق��ل 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع �لإم������ار�ت������ي ل��ل�����ش��ع��وب 
�لعالقات  �أو��شر  لتوثيق  �ملختلفة 

�لجتماعية �مل�شرتكة. 
�لإم������ار�ت يف هولند�  �أب���ن���اء  ون��ظ��م 
ح��م��د�ن  �هلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  بح�شور 
�ل���ن���ق���ب���ي ���ش��ف��ر دول������ة �لإم���������ار�ت 
باململكة �لهولندية و�شعادة �لقن�شل 
رميا �ملناعي وعدد من �ل�شخ�شيات 
�لدبلوما�شية و�لمار�تية �ملتو�جدة 
يف هولند� وح�شد من �أبناء �ملجتمع 

�ملفتوح  �ليوم �لمار�تي  �لهولندي، 
�لذي  فال�س  ه��وق  مبنتجع لن��د�ل 
�ملقتنيات  لعر�س  فعاليات  ت�شمن 
ت���ر�ث���ي���ة و�أزي��������اء �إم����ار�ت����ي����ة ورك���ن 
وكذلك  �لمار�تي  بالزي  �لت�شوير 
ت��ق��دمي جمموعة م��ن �لأك���الت  مت 

�لإمار�تية.
و���ش��ه��د �ل���ي���وم �لإم����ار�ت����ي ت��ف��اع��اًل 
ك����ب����ر�ً م����ن ق���ب���ل �أب�����ن�����اء �مل��م��ل��ك��ة 
�ل���ه���ول���ن���دي���ة �ل����ذي����ن �أع�����رب�����و� ع��ن 
�إعجابهم باملنتج �لإمار�تي �لرت�ثي 
�ملنتجع  �إد�رة  ونظمت  و�حل�شاري 
�ل���ه���ول���ن���دي م����ن ج���ان���ب���ه���ا ب��ع�����س 
�أبناء  مل�شاركة  �لهولندية  �لفعاليات 

�لإمار�ت �حتفالهم.
وق���ال���ت ه����دى ����ش���امل �ل�����دح م��دي��ر 
�ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة يف د�ئ���رة �ملالية 

و�مل�شرفة  �ل�شارقة  باإمارة  �ملركزية 
على تنظيم �حلدث �إن هذه �ملبادرة 
قبل  �شخ�شية من  بجهود  �نطلقت 
جم��م��وع��ة م���ن �ل��ع��و�ئ��ل ت��ر���ش��ي��خ��اً 
لل�شر على خطى �لقيادة �لر�شيدة 
�ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  ل��دول��ة 
ومد  �لدولية  �لعالقات  توطيد  يف 
ج�شور �لتو��شل بني �شعب �لمار�ت 

و�لدول و�لثقافات �لخرى.
و�أ�شافت �لدح �ن هذه �ملبادرة ترتكز 
على مبد�أ �لنتماء �لوطني باعتبار 
ك���ل ���ش��خ�����س ه���و ���ش��ف��ر ل��وط��ن��ه يف 
�خلارج وهو م�شوؤول عن نقل ثقافة 
دول��ت��ه و�ل��ت��ع��ري��ف ب��ح�����ش��ارت��ه مما 
و�لطيبة  �مل�شرقة  �ل�����ش��ورة  يعك�س 

لدى �ملجتمعات �لأخرى.
يف  �لعامة  �لعالقات  مدير  وبينت 

د�ئرة �ملالية �ملركزية يف �ل�شارقة �إن 
�لأوىل من نوعها  �ملبادرة هي  هذه 
ك��ون��ه��ا مل ت��ك��ن م��ن��ظ��م��ة م���ن قبل 
تبلورت  ف��ك��رة  و�إمن���ا  ر�شمية  جهة 
ل���دى ع���دد م��ن �ل��ع��و�ئ��ل وترجمت 
�لتح�شر  ومت  �ل��و�ق��ع  �أر����س  على 
�شفرهم  موعد  م��ن  ف��رتة  قبل  لها 
�ىل �ململكة �لهولندية وتوزيع �ملهام 
�ل��ي��وم �لأه���د�ف  بحيث يحقق ه��ذ� 
�ملرجوه منه وجرى �إح�شار �لعديد 
من �ملنتجات و�أعالم �لدولة و�شور 
حكام �لحتاد وغرها من �ملنتجات 
�ل��ت��ي مت ت��زي��ني �جل��ن��اح �لم��ار�ت��ي 

بها وتوزيعها على �لزو�ر.
و�أع������رب ف��ري��ق �ل��ع��م��ل ع���ن ���ش��ك��ره 
وت��ق��دي��ره ل�����ش��ف��ارة دول���ة �لم����ار�ت 
وح�شورهم  لهتمامهم  ب��ه��ول��ن��د� 
وح���ر����ش���ه���م ع���ل���ى ت����ق����دمي ك���اف���ة 
�ل��ت�����ش��ه��ي��الت و�خل���دم���ات مل��و�ط��ن��ي 
ترك  على  حر�شه  م��وؤك��د�ً  �ل��دول��ة 
ع��ن  �مل���ن���ت���ج���ع  زو�ر  ل���ك���ل  ب�����ش��م��ة 
�لعالقات  وتوطيد  �لم���ار�ت  دول��ة 

�مل�شرتكة وتبادل �لثقافات.
�لتي  �لم��ار�ت��ي��ة  �لعو�ئل  �ن  يذكر 
�شفر  م���ب���ادرة  تنظيم  يف  ���ش��ارك��ت 
ل��وط��ن��ي ه��ي ع��ائ��ل��ة ���ش��امل ع��ب��د�هلل 
�ل���دح وع��ائ��ل��ة ر����ش��د �ل��ك��و���س عائلة 

�لنابودة وعائلة �شامل �حلويدي. 

اأ�ضغال ال�ضارقة ت�ضيد مبنيني جديدين للعالقات العامة 
ولالأمن يف املدينة اجلامعية بتكلفة 25 مليون درهم

بهدف التعريف باملنتج الثقايف والرتاثي الإماراتي 

عوائل اإماراتية تطلق مبادرة �ضفري لوطني باململكة الهولندية الأوىل من نوعها

الهالل الأحمر الإماراتي ينفق اأكرث من ثمانية مليارات درهم خالل 30 عاما

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/113  ا�ستئناف عقاري

حمل  جمهول  بر�ن�شون   �لك�شاندر  -ك��ارول��ني   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
��شتاأنف  قد  وردى   �آل��ه  عبد�حل�شني  /فرز�نه  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
�لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/84 ��شكالت عقارية   بتاريخ 
2013/7/1 وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/12 �ل�شاعة 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1C.11 بالقاعة  �شباحا   10.00

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

مذكرة   اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/459  ا�ستئناف عقاري

نيوورلد  �شركة  للتطوير 2-  �ك�شون  1 -�شركة   / �مل�شتاأنف �شدهما  �ىل 
�ز�د  /مرت�شى  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  لال�شتثمار   
ر��شائي وميثله: �بر�هيم ح�شن �بر�هيم �ملال قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
 2013/6/10 بتاريخ  كلي   ع��ق��اري    2012/552 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر 
 10.00 �ل�شاعة   2013/9/24 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
�و من ميثلكم  ch1C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/179 ا�سكالت  عقارية

لوقف  �ي��ج��ار�ت   2011/125 رق��م  �لتنفيذ  يف  ��شكال  �لق�شية:  مو�شوع 
ك��ارول��ني  ���ش��ده/1-  �مل�شت�شكل  �ع��الن��ه  -�مل��ط��ل��وب  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت 

�لك�شاندر� بر�ن�شون  جمهول حمل �لقامة.
 م��و���ش��وع �لع����الن: نعلنكم ب��ان��ه ق��د حت���ددت جل�شة ي��وم �لح���د �مل��و�ف��ق 
2013/9/15 �ل�شاعة 11.00 �شباحا بالقاعة ch1B.6للنظر يف �ل�شكال 
�حل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�شورها  عليكم  يتوجب  و�لتي  �ع��اله 

�شي�شدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1866 /2012 جتاري كلي                                       
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- فر�ن�س ج��وزي��ف ب��ي��رتز  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي / ياختما�شرت لد�رة �ل�شفن ) �س.ذ.م.م ( وميثله: �شامل عبد�هلل �شلطان 
علي �حلمادي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   118850( وقدره  مببلغ 
�ملو�فق  �لث��ن��ني  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  �ل��ت��ام.  �ل�����ش��د�د  �لقانونية 12% حل��ني 
2013/9/2 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������دت  �مل��������دع��������وة/ ل��ب��ى 
ب���ي���غ���م حم���م���د دول�������و م��ي��اه     
-ب��ن��غ��الدي�����س   �جل��ن�����ش��ي��ة-  
ج���������������و�ز �������ش������ف������ره������ا رق������م   
من  )7553585(�شادر 
بنغالدي�س  من يجده عليه 
�لت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   055/8571269

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  �مل��������دع��������و/ حم���م���د 
�ر������ش�����د �ل����رح����م����ن حم��م��د  
حم���ر�ل���زم���ا -ب��ن��غ��الدي�����س   
�جلن�شية-  جو�ز �شفره رقم   
)1544416(   من يجده 
�ق��رب  �ىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
م��رك��ز ���ش��رط��ة �و �ل�����ش��ف��ارة 

بنغالدي�س م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد �شمر 
بهاء �لدين �لتيتي- �ردين 
�شفره  ج���و�ز    - �جلن�شية  
رقم   )288454(�شادر 
ي��ج��ده  م����ن  �لردن   م����ن 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/5917722   

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ علي �شر �شكر 
حم���م���د ح�������ش���ني ����ش���ك���ر   - 
باك�شتاين �جلن�شية  -  جو�ز 
�شفره رقم   )5167712(

�شادر من باك�شتان  من يجده 
رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

   050/7659725

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ ن��ي��از و�يل 
باك�شتاين   - خ���ان  ن�شيب 
�شفره  ج���و�ز    - �جلن�شية  
  )6797571( رق��������م   
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/8164165

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل�����دع�����و/ ع���ب���د�هلل 
�شاملني ع��ب��د�هلل    - �ليمن 
�شفره  ج���و�ز    - �جلن�شية  
  )3193388( رق��������م   
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   055/5333745

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل�����دع�����و/ ���ش��ل��ط��ان 
حم����م����ود حم���م���د �����ش���ل���م- 
باك�شتاين �جلن�شية- جو�ز 
�شفره رقم       )159101( 
�لت�شال  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 

لدى �لدولة.

•• دبي-وام:

 72 244 خمالفا خالل  بدبي  �لأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  �شبطت 
�شاعة �شمن حملة �شيف دبي يف �يدى �أمينة ومت �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقهم. 
وك�شف ق�شم �لبحث و�لتحري �لتابع لقطاع �لتحقيق ومتابعة �ملخالفني بالإد�رة �أنه 
�ألقى �لقب�س على �ملخالفني لقانون دخول و�إقامة �لأجانب من �جلن�شية �لأ�شيوية 
خالل حملتهم �لتفتي�شية �ملفاجئة ملنطقة �ل�شطوة بدبي. وقال �ملقدم خلف �لغيث 
م�شاعد �ملدير �لعام لقطاع متابعة �ملخالفني و�لأجانب يف �إقامة دبي �نه مت �شبط 
�ملخالفني طبقا لتوجيهات �للو�ء حممد �حمد �ملرى مدير عام �أقامة دبي. . و�أ�شاد 
�للو�ء حممد �ملري مدير عام �إقامة دبي باجلهود �لتي يبذلها منت�شبو ق�شم �لبحث 
�حلملة  تنظيم  يف  ب����الإد�رة  و�لأج��ان��ب  �ملخالفني  متابعة  لقطاع  �لتابع  و�لتحري 

�لتفتي�شية بعنو�ن �شيف دبي يف �يدى �أمينة لر�شد و�شبط �ملخالفني.

•• دبي-وام:

يف  �ملجتمع  خلدمة  �لعامة  ب����الإد�رة  �لأم��ن��ي��ة  �لتوعية  �إد�رة  ت�شتعد 
�لدر��شي  للعام  �لأم��ن��ي��ة  �لتوعوية  م�شابقتها  لإط���الق  دب��ي  �شرطة 
2013- 2014 حتت �شعار ولئي لوطني . ويف هذ� �لطار عقدت 
برئا�شة  �ملجتمع  خلدمة  �لعامة  ب����الإد�رة  �لأم��ن��ي��ة  �لتوعية  �لإد�رة 
�لعقيد �لدكتور جا�شم خليل مرز� مدير �لإد�رة �جتماعا مع فريق 
�إد�رة �لأن�شطة �لرتبوية و�مل�شابقات �لعلمية بوز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�إطالق �مل�شابقة يف دورتها �جلديدة. و�أكد �لعقيد مرز�  �آلية  لبحث 
�أهمية هذه �مل�شابقة �لتي د�أبت �شرطة دبي ب�شكل �شنوي على تنظيمها 
وت�شتهدف �ملجتمع �لطالبي من �لإناث و�لذكور وتركز على �ملر�حل 
�لبتد�ئية و�لثانوية و�لفئات �لعمرية �حلرجة من �جل ��شتقطابهم 

للك�شف عن �لظو�هر �ل�شلبية يف جمتمعاتهم �ل�شغرة و�بتكار �برز 
�ليجابية  �ل��ع��اد�ت  ع��ن  �لبحث  �أو  �ل��ظ��و�ه��ر  ه��ذه  ملحاربة  �لو�شائل 
ياأتي  �أن هذ� �لجتماع  و�لعمل على تعزيزها بني �شفوفهم. و�أو�شح 
ملناق�شة �آلية �إطالق �مل�شابقة يف دورتها �جلديدة للعام �لدر��شي �ملقبل 
2013-2014 و�برز �ملالحظات �ملتعلقة بدورتها �جلديدة وبحث 
بع�س �ملتغر�ت �ملتعلقة بها .. م�شر� �إىل �أن فريق �للجنة قرر �إطالق 
باعتماده  لوطني  ولئ���ي  ع��ن��و�ن  حت��ت  �حل��ال��ي��ة  دورت��ه��ا  يف  �مل�شابقة 
ك�شعار للم�شابقة. من جانبها �أ�شادت �شريفة مو�شى ح�شن مدير �إد�رة 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  يف  �لعلمية  و�مل�شابقات  �لطالبية  �لأن�شطة 
�مل�شابقة  ه��ذه  و�إط����الق  تنظيم  على  وحر�شها  دب��ي  �شرطة  بجهود 
خمتلف  يف  �لطالبي  �ملجتمع  �إىل  توجه  و�لتي  دوري  ب�شكل  �لعلمية 
�إمار�ت �لدولة مما يك�شبها �أهمية �أكرب ويو�شع نطاق �مل�شاركة ويعمل 

�لقائم  �لتعاون  �مل�شتهدفة. وثمنت  �ل�شريحة  �أهد�فها بني  ن�شر  على 
بني �شرطة دبي ووز�رة �لرتبية و�لتعليم من �جل �لرتقاء باملجتمع 
�لطالبي وتوعية وتثقيف �لن�سء وهو �لأمر �لذي باتت �شرطة دبي 
تعززه من خالل خمتلف جهودها وم�شاهماتها �ملجتمعية .. م�شرة 
�إىل �أن �ختيار �لأعمال �ملر�شحة للم�شاركة هذ� �لعام �شتتم من خالل 
�لأكر  �مل�شاركات  و�شول  يف  �شي�شهم  �ل��ذي  �لأم��ر  �لتعليمية  �ملناطق 
باختيار  �ملحكمة  �للجنة  لتقوم  �لنهائية  �ملفا�شلة  عملية  �إىل  ج��ودة 
�لإعمال �لفائزة. ولفتت �إىل �أن �لإد�رة �شتقوم وبالتعاون مع �شرطة 
دبي بتنظيم لقاء�ت تعريفية بامل�شابقة و�أهد�فها ومعايرها و�شروط 
�لرت�شح و�آليات �لتقدمي وذلك يف مطلع �شهر �أكتوبر �ملقبل �إىل جانب 
�لفئات  �أر�ء  ��شتطالع  �ج��ل  م��ن  �ملقبل  يناير  يف  تعريفي  لقاء  عقد 
�مل�شتهدفة ب�شاأن �مل�شابقة و�لإجابة على ��شتف�شار�تهم ومالحظاتهم.

اإقامة دبي ت�ضبط 244 خمالفا خالل 72 �ضاعة �ضرطة دبي ت�ضتعد لطالق م�ضابقتها التوعية للعام الدرا�ضى 2013 -2014 
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/127   مدين كلي                                          
�لقامة  حمل  جمهول  مارتوفنا   ز�ن��ر�  نورجمانبيفا   -1/ عليه  �ملحكوم  �ىل 
�ملنعقدة بتاريخ 2013/6/26 يف �لدعوى  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملذكورة �عاله ل�شالح / �ولي�شيا ديربوفا بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : 
بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )183.750 درهم( و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم 
و�مل�شروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
�لعالن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 
�آل مكتوم حاكم  �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/445   عمايل جزئي                                            
�م �نرتنا�شيونال للمقاولت )����س.ذ.م.م(  جمهول حمل �لقامة  �ر جي  �ىل �ملحكوم عليه /1- 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/5/27 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
ل�شالح / فيبني و�ريربادينجاريكار� بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدى للمدعي مبلغ )60819( �شتني 
�لفا وثمامنائة وت�شعة ع�شر درها وتذكرة عوده �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها نقد� ما مل يكن قد 
�لتحق بخدمة �شاحب عمل �آخر،  و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9%  من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية- 
عد� تعوي�س �لف�شل �لتع�شفي فمن تاريخ �شرورة �حلكم نهائيا- وحتى متام �ل�شد�د و�لزمت 
فيها ورف�شة ماعد� ذلك من  ن�شيبة  �ملدعى من  و�عفت  �مل�شاريف  باملنا�شب من  �ملدعى عليها 
طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/707   عقاري كلي                                          
�ملعدنية جمهول حمل �لقامة  �ل�شغال  �ملحكوم عليه /1- ريان ل�شناعة  �ىل 
�ملنعقدة بتاريخ 2013/6/27 يف �لدعوى  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملذكورة �عاله ل�شالح / مدينة دبى �ل�شناعية �س.ذ.م.م بالت�شديق على حكم 
من   2011/5/29 يف  �ل�شادر   2009 ل�شنة   277 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �ملحكم 
ذل��ك من  به ورف�شت ماعد�  �ل��دويل على نحو ما ق�شى  دب��ي للتحكيم  مركز 
�تعاب  درهم مقابل  و�لف  و�مل�شروفات  بالر�شوم  �ملدعى عليها  و�لزمت  طلبات 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �مل��ح��ام��اة.   
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 195 /2013 عقاري كلي                                       
�ىل �ملدعى عليه /1- �ري�شتوكر�ت �شتار �نف�شتمنت ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
حممد  �ب��ر�ه��ي��م  علي  ومي��ث��ل��ه:  عبد�لرحيم  نا�شر  حممد   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
�حلمادي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبر متخ�ش�س 
مع �لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�شة 
لذ�   ch1.B.8 بالقاعة  �س   11.00 �ل�شاعة   2013/9/2 �ملو�فق  �لثنني  ي��وم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 388 /2013 جتاري جزئي                                         

�ىل �ملدعى عليه /1- نورة دروي�س علي عبد�هلل �شروك جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبد�هلل 
ح�شني   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ 
وقدره )61025.05( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %18 
من تاريخ �ل�شتحقاق 2012/8/30 بال�شافة �ىل �لفائدة �لتاخرية 2% من ذ�ت 
�لتاريخ وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/11 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 206 /2013 تظلم جتاري                                         

�ىل �ملتظلم �شده/ �بر�هيم ��شينا �بوتني    جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم 
قد  ح�شني   عبد�هلل  كلندر  خالد  وميثله:  ع  م  �س  �لوطني  �لقيوين  �م  بنك   :
�قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لمر 
على عري�شة رقم 2012/516 جتاري و�لر�شوم و�مل�شاريف.  . وحددت لها جل�شة 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/8 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.B.6 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1827 تنفيذ عمايل
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �شتيفانو�س  مطعم  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
طالب �لتنفيذ/ عبد�للطيف عبد�ملجيد عو�س حممود �شليمان وميثله: 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لنعيمي   عبد�هلل  �شامل  علي  �شامل 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )54733( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . بال�شافة �ىل مبلغ 3357 درهم ر�شوم 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة 
بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1099 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �لنا�شر للمقاولت   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ بالكري�شنان �شرير�م قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )22355( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة . بال�شافة �ىل مبلغ 1269 درهم ر�شوم 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة 
بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/94  ا�ستئناف جتاري
)ذ.م.م(   �ي�شت- منطقة حرة  ديل ميدل  ريل  -�شركة   1  / �مل�شتاأنف �شده  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /م�شنع �لم��ار�ت �لوطني لل�شناعات 
��شتاأنف  قد  �بر�هيم �جلرمن    ��شماعيل  علي  )ذ.م.م( وميثله:  �لبال�شتيكية 
ب��ال��دع��وى رق���م 2011/2035  جت���اري ك��ل��ي  بتاريخ  �ل�����ش��ادر  �ل���ق���ر�ر/ �حل��ك��م 
�ل�شاعة   2013/9/16 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   2012/12/27
10.00 �شباحا بالقاعة ch2D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2930 /2013 عمايل جزئي 

�ىل �ملدعى عليه/1- �خلط �ملتقدم للمقاولت )�س.م.م(     جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد عابد علي �بر�هيم رزق   قد �قام عليك 
مبلغ  له  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها 
  .)2013/149624( رق��م  و�ل�شكوى  و�مل�شاريف  وبالر�شوم  دره��م   19000
وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/1 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب 
�لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�يام  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  ما لديك من مذكر�ت 

على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2965 /2013 عمايل جزئي 

�����س.ذ.م.م     �ل��ت��ج��اري��ة  للو�شاطة  كونيك�شن  مايلز  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
�ق��ام عليك  �يرينا عيتاين   قد  �ملدعي /  �ن  جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)73440 درهم( 
رقم   . بالكفالة  �ملعجل  بالنفاذ  �حل��ك��م  و���ش��م��ول  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم 
�ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت     .)2013/150686( �ل�شكوى 
2013/9/5 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 3054 /2013 عمايل جزئي 

جمهول  �لفنية  للخدمات  دل��د�ر  �شفدر  موؤ�ش�شة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد ندمي حممد �شليم قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)14130 درهم(
وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم(  و�لر�شوم و�مل�شاريف . رقم �ل�شكوى 
)2013/151354(.   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/5 
�ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2663 /2013 عمايل جزئي 

جمهول  �لفنية  للخدمات  دل��د�ر  �شفدر  موؤ�ش�شة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد ��شرف خان حممد  قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)8268 درهم(
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى) 2013/149112(.    وحددت لها جل�شة 
   ch1.A.5 يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/10 �ل�شاعة 8.30 �س  بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2729 /2013 عمايل جزئي 

جمهول  �����س.ذ.م.م   لاللكرتونيات  فيجن  �شيلك  عليه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / عثمان عبا�س ميان خ��ان   قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)27375 درهم(
وتذكرة عودة مببلغ  )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى) 
 2013/9/5 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   .)2013/149611
�ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر
                          �ىل �ملدعي عليه/عبد�لوهاب حافظ للتنظيف و�خل��دم��ات �لفنية 
�لقامة  حمل  جمهول  )�شابقا(    ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �لثانية  )حاليا(  ����س.ذ.م.م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/4 �ل�شاعة 8:30  �شباحا يف �لقاعة رقم )5(

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�ىل  بال�شافة  �لق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2789/2013/13
2788/2013/13

م
1
2

��شم �ملدعي
خملي�س �لرحمن عبد�ل�شتار

فرهاد مياه حممد  في�شل مياه        

مبلغ �ملطالبة
131650 درهم �شامل تذكرة �لعودة
13650 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28    
  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/508 )مدين كلي( بوا�سطة الن�سر
عليهم/1-  �مل��دع��ى  �ىل  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �لحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  ب��ن��اء 
يو�شلياين  حياتقلي  �هلل  )���س.م.م(2-ن�����ش��ر  �لعامة  للتجارة  تر��شت  مي�شو�ل 
3- ك��ر�ن للمالحة ����س.ذ.م.م    �ق��ام �ملدعي/بنك �شادر�ت �ي��ر�ن- فرع عجمان 
برقم  �ل��دع��وى  �شنرت   �للولو  مقابل  حميد-  �شارع-�ل�شيخ  عجمان  ع��ن��و�ن��ه: 
مببلغ  عليه  �مل��دع��ى  �ل���ز�م  ومو�شوعها  ع��ج��م��ان-  ك��ل��ي-   - -م���دين   2013/508
21.481.774.05 درهم   فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية 
�لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 11.00 �ملو�فق من 
يوم 2 �شهر �شبتمرب ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. 

حترير� يف 2013/7/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/966 عم جز- م ع-ب- اأظ

�جلن�شية:  فاروقي  �حمد  �شيد  ليت  فاروقي  عامل  جنمول  حممد  مدعي/ 
بنغالدي�س  مدعي عليه: عني كارم للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
�لعامة  للمقاولت  كارم  عني  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت    �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/24 موعد� لنظر �لدعوى، 
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة  لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1509 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ �شوز�د مورمي مياه �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: موؤ�ش�شة خمي�س 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  عي�شى 
�لعامة �جلن�شية:  عمالية   �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة خمي�س عي�شى للمقاولت 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 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 
- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
�لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1676 عم جز- م ع-ب- اأظ

�ملغربي  �لفن  عليه:  مدعي  �لفلبني  �جلن�شية:  ر�د�  هر�و  مدعي/ماري�شيل 
ل�شيانة �ملباين �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب 
�عالنه/ �لفن �ملغربي ل�شيانة �ملباين �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/18
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
�لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1103 عم جز- م ع-ب- اأظ

ليمتيد  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  عبد�حلميد  �حل�شن  وحيد  مدعي/ 
بريد لعمال �لبالط و�لرخام �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  و�لرخام  �لبالط  لعمال  بريد  ليمتيد  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية 
�ملدعي  �ن  حيث  �جل(   كاخر  بالن�شر  عليها  بالن�شر)�ملدعى  عنو�نه:  �لمار�ت 
�ملو�فق 2013/9/24  �لثالثاء  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم  �لدعوى  �قام 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد- مزيد 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول 
على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/239 عم كل- م ع-ب- اأظ

�ل�شني  كوريا  �شركة  عليه:  مدعي  �ل�شني    �جلن�شية:  بينغك�شيويل  مدعي/  
جيلني ملقاولت �لبناء ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
ذ.م.م  �لبناء  ملقاولت  جيلني  �ل�شني  كوريا  �شركة  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية   
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/24 موعد� لنظر �لدعوى، 
�مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و  �شخ�شيا  مول  -مزيد  ز�يد  بن  حممد  مبدينة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
�مل�شتند�تك موقعا  بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/7/23
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1890 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد كمال �بو �لقا�شم �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: حمل حممد 
�شهاب �لدين لعمال �ل�شباغ و�ل�شحية �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ 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  �عاله  �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 بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/7/17
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/317 عم كل- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد م�شطفى ح�شني �جلن�شية: �شوريا   مدعي عليه: با�شكا �لمار�ت 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  للمقاولت 
�ملطلوب �عالنه/  با�شكا �لمار�ت للمقاولت ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/23 �ملو�فق 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مبدينة 
�يد�ع  وكيل معتمد وعليك  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  ز�يد- مزيد مول    بن  حممد 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1326 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ �شديب كومار نار�يانان �جلن�شية: �لهند   مدعي عليه: �شركة 111 لد�رة 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  و�ملقاولت  �لعقار�ت 
عمالية �ملطلوب �عالنه/  �شركة 111 لد�رة �لعقار�ت و�ملقاولت �لعامة �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/24 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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رئي�ض ديوان حاكم عجمان ي�ضتقبل نائب القن�ضل امل�ضرى

اأكرث من 85 األف خمالفة مرورية براأ�ض اخليمة يف الن�ضف الأول من 2013

موظفو دار الق�ضاء باأم القيوين ي�ضاهمون مببادرة اإن�ضانية

بلدية عجمان تنجز املرحلة الثالثة من م�ضروع الربط الإلكرتوين مع هيئة الإمارات للهوية

•• عجمان-وام: 

ب��ح��ث م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور 
رئي�س  �لنعيمي  �شعيد  بن  ماجد 
دي�������و�ن ����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م 
ع����ج����م����ان مب���ك���ت���ب���ه ب����ال����دي����و�ن 
�لمرى �م�س مع �مل�شت�شار نبيلة 
مكرم نائب قن�شل عام جمهورية 
م�������ش���ر �ل���ع���رب���ي���ة ����ش���ب���ل ت��ع��زي��ز 
�لبلدين  ب��ني  �لقائمة  �لعالقات 
�مل��ج��الت.  خمتلف  يف  �ل�شقيقني 

م�شهودة على �ل�شعيدين �لعربي 
و�لدويل ..

م�������ش���دد� ع���ل���ى �ه���ت���م���ام �ل���دول���ة 
بتطوير عالقالتها مع �ل�شقيقة 

م�شر. 
و�أع������رب رئ��ي�����س دي������و�ن ���ش��اح��ب 
�ل�شمو حاكم عجمان عن تطلعه 
م�شر  ج��م��ه��وري��ة  ت�شهد  �أن  �إىل 
�ملقبلة  �ل���ف���رتة  خ���الل  �ل��ع��رب��ي��ة 
م���زي���د� م���ن �ل����ش���ت���ق���ر�ر و�ل����ذي 
ي��دف��ع ب���اجت���اه م��و����ش��ل��ة �ل��ع��م��ل 

مع  �مل�شتمر  �ل��ع��م��ل  �ىل  ب��الده��ا 
�لمار�ت من �أجل دفع �لعالقات 
�لأم��������ام.  �إىل  ق����دم����ا  �ل���ث���ن���ائ���ي���ة 
نبيلة  �مل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  و�أع��رب��ت 
مكرم عن �شعادتها �لبالغة بعملها 
يف �ل���دول���ة وع���ن م���دى �ل��ت��ط��ور 
�حل�������ش���اري �ل�����ذي و���ش��ل��ت �ل��ي��ه 
�ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة 
خ���الل ف���رتة وج��ي��زة م��ن �ل��زم��ن 
حتى ��شبحت متثل مناف�شا قويا 

لكرب �لدول �ملتطورة. 

و�أك������د م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور 
م���اج���د �ل��ن��ع��ي��م��ي خ����الل �ل��ل��ق��اء 
�لعربية  �لم�����ار�ت  دول���ة  ح��ر���س 
�مل���ت���ح���دة ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر 
تربط  �لتي  �لتاريخية  �لعالقات 
وب��ذل  �ل�شقيقني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
بها  لالرتقاء  �جلهود  من  �ملزيد 
مب���ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع و�خل����ر على 
�شعبيهما �ل�شقيقني. ونوه معاليه 
�ل��ري��ادي  م�شر  دور  �أه��م��ي��ة  �إىل 
ت���اري���خ���ي���ة  م�����و�ق�����ف  ذ�ت  ف���ه���ي 

..متمنيا  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
وم�شر  �لم����ار�ت  ب��ني  للعالقات 
�ملزيد من �لتقدم و�لزدهار. من 
�مل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  �أ���ش��ادت  جانبها 
ن��ب��ي��ل��ة م���ك���رم مب���ا و���ش��ل��ت �إل��ي��ه 
�لعالقات �لمار�تية �مل�شرية من 

تطور ومناء ..
يتمتعان  �لبلدين  �ن  �ىل  م�شرة 
ب��ع��م��ق ت���اري���خ���ي وت����ر�ب����ط ق���وي 
�شاهم يف تنمية �لعالقات �لثنائية 
بني �لبلدين. كما لفتت �إىل تطلع 

••  راأ�ص اخليمة- الفجر 

و�لدوريات يف  �مل��رور  �د�رة  �شجلت 
 85536 ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة 
�شائقو  �رتكبها  م��روري��ة  خمالفة 
�لأول  �لن�شف  خ���الل  �ل�����ش��ي��ار�ت 

. من �لعام �جلاري 2013 
�لنقبي  �شعيد  �أحمد  �ملقدم  وق��ال 
و�ل����دوري����ات  �مل�����رور  �د�رة  م���دي���ر 
بالنابة �ن �مل�شاعي �ملبذولة تركز 
�أ�شا�شي  ب�شكل  �حلا�شر  �لوقت  يف 
ع��ل��ى خ��ف�����س م���ع���دلت �حل����و�دث 
و�ملخالفات �ملرورية خالل �لن�شف 
�جل��اري مقارنة  �لعام  �لثاين من 

كافة �أفر�د �ملجتمع.
و�أو�شح �ملقدم �لنقبي باأن �حلملة 
ت�شعى للح�شول على تكاتف جميع 
للعمل  �ملجتمع  �شر�ئح  و  �جلهات 
معاً من �أج��ل �حل��د من �حل��و�دث 
و�مل��خ��ال��ف��ات �مل���روري���ة �ل��ت��ي بلغت 
�ل��ع��ام  �ل��ن�����ش��ف �لأول م��ن  خ���الل 
خم��ال��ف��ة   )85536( �حل������ايل 
غيابية(،  و  )ح�����ش��وري��ة  م��روري��ة 
وك����ذل����ك ل��ل��ح��د م����ن �مل��خ��ال��ف��ات 
�لإ�شارة  جتاوز  وبخا�شة  �خلطرة 
و�لتجاوز من  �ل�شوئية �حلمر�ء، 
ك��ت��ف �ل���ط���ري���ق، وق���ي���ادة �مل��رك��ب��ة 
ب�شورة ت�شكل خطر�ً على �شالمة 

�لقانون و تطبيقه  ثقافة �حرت�م 
ع���ل���ى �مل���خ���ال���ف���ني جت���ن���ب���اً ل���وق���وع 
�مل��زي��د م��ن �حل���و�دث �لتي يذهب 
م�شتخدمي  من  �لكثر  �شحيتها 

�لطريق . 
و�جل������دي������ر ب����ال����ذك����ر ب��������اأن ه����ذه 
بالتز�من  تاأتي  �لتوعوية  �حلملة 
م���ع �حل���م���الت �ل��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة �ل��ت��ي 
ت��ن��ظ��م��ه��ا ���ش��رط��ة ر�أ�������س �خل��ي��م��ة 
�شبط  بهدف  �ل�شهر،  ه��ذ�  ط��و�ل 
�ل�شارع �ملروري و توعية �ل�شائقني 
ب��الل��ت��ز�م ب��الأن��ظ��م��ة و �ل��ق��و�ن��ني 
�مل����روري����ة ح���ف���اظ���اً ع��ل��ى ���ش��الم��ة 

�جلميع.

م���ع �ل���ك���م �ل��ك��ب��ر م���ن �حل�����و�دث 
�مل�����روري�����ة �ل���ت���ي ���ش��ه��دت��ه��ا ر�أ������س 

�خليمة يف �لن�شف �لأول منه.
�مل����رور  �د�رة  م�����ش��اع��ي  �ط�����ار  ويف 
و�ل������دوري������ات مل���و�ج���ه���ة �لزدي�������اد 
�مل����روري����ة  �ل���ك���ب���ر يف �حل���������و�دث 
و�ل���دوري���ات  �مل����رور  �إد�رة  �أط��ل��ق��ت 
ب�شرطة ر�أ�س �خليمة �أم�س حملة 
�ملركبات  قائدي  ت�شتهدف  توعية 
حول �ملخالفات و ت�شمل �بالغهم 
ب��ال��غ��ر�م��ات و �ل��ن��ق��اط �مل��روري��ة ، 
قطاع  �إ�شرت�تيجية  �شمن  وذل��ك 
�لر�مية  �لد�خلية،  ب���وز�رة  �مل��رور 
�مل�����روري بني  �ل���وع���ي  ت��ع��زي��ز  �إىل 

�لطريق،  على  و�لت�شابق  �ل��ن��ا���س 
�أه�����د�ف  م���ن  �ن  ك��م��ا   ، وغ���ره���ا 
باأنو�ع  �ل�شائقني  تعريف  �حلملة 
�ملرتتبة  �ل��غ��ر�م��ات  و  �مل��خ��ال��ف��ات 
عليها من مبالغ مالية بال�شافة 
�ب���الغ���ه���م م����ا ي���رتت���ب ع��ل��ى  �ىل 
�لنقاط  و  �ملركبة  ذل��ك من حجز 

�ل�شود�ء على رخ�شة �لقيادة .
�إع�������د�د  ل���ل���ف���ائ���دة مت  وت���ع���م���ي���م���ا 
مطوية باللغات �لثالث) �لعربية 
و �لجنليزية و �لأوردية( تت�شمن 
ك����اف����ة م�������و�د �ل����ق����ان����ون �مل�������روري 
�لذي ي�شم  باملخالفات و  �خلا�س 
لن�شر   ، خم��ت��ل��ف��ة  م����ادة   )147(
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ف����رغ ق���ط���اع �خل����دم����ات �مل�����ش��ان��دة 
ب�����د�ئ�����رة �ل���ب���ل���دي���ة و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
بعجمان من �إجناز �ملرحلة �لثالثة 
م��ن م�����ش��روع �ل��رب��ط �لإل��ك��رتوين 
مع هيئة �لإمار�ت للهوية �لوطنية 
وذل�����ك ت��رج��م��ة ل����روؤي����ة ور���ش��ال��ة 
و�أهد�ف �لد�ئرة يف تطبيق �شيا�شة 
�ل���ت���ح���ول �لإل������ك������رتوين يف ك��اف��ة 
على  للت�شهيل  وذل���ك  تعامالتها 
خدمات  وتقدمي  معها  �ملتعاملني 
ف�شلى لهم وذلك بتوجيه من �شمو 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ 
رئي�س �لد�ئرة ومتابعة من �شعادة 
�إبر�هيم �أحمد، �ملدير �لعام  يحيى 
وح��ر���ش��ه��م��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي �أف�����ش��ل 
مبو��شفات  للمتعاملني  �خلدمات 
�ملقايي�س  �أرقى  عالية �جلودة وفق 

�لعاملية.
ع��ل��ي بن  ����ش���ع���ادة  �أف������اد  ذل����ك  �إىل 

�لد�ئرة  تعتمدها  �لتي  �ل�شخ�شية 
يف ب���ن���اء �أن��ظ��م��ت��ه��ا �لل��ك��رتون��ي��ة 

�خلا�شة باملتعاملني.
�لتي  �لثالثة  �ملرحلة  ب��اأن  و�أ���ش��اف 
تفعيل  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  �إجن����ازه����ا  مت 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ب��ط��اق��ة �ل���ه���وي���ة على 
ن���ظ���ام �مل�������و�رد �مل���ال���ي���ة م���ن خ��الل 
رب����ط خ���دم���ة ت�����ش��ل��ي��م �مل���دف���وع���ات 
�ملالية للموردين و�لتي من �شاأنها 
ت�شهيل �خلدمة عليهم و تزيد من 

�لتنفيذي  �ملدير  �ملويجعي  حممد 
لقطاع �خلدمات �مل�شاندة يف د�ئرة 
�لبلدية و �لتخطيط بعجمان بان 
ب��ال��د�ئ��رة  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  �إد�رة 
�لثالثة  و  �لثانية  �ملرحلة  �أجن���زت 
م��ن م�����ش��روع �ل��رب��ط �لل��ك��رتوين 
م���ع ب��ط��اق��ة �ل���ه���وي���ة �لإم���ار�ت���ي���ة 
�شمن م�شروعها �ملتكامل لتفعيلها 
�ل�شلة  ذ�ت  �خل��دم��ات  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
موؤكد� باأنها �حد �أهم م�شادر �إثبات 

و ت����درك مت��ام��ا �أه��م��ي��ت��ه��ا وم���دى 
�ل��ف��ائ��دة �مل��رج��وة منها وذل���ك من 
خ�����الل �حل�������ش���ول ع���ل���ى �ل��ق��ي��م��ة 
�مل�شافة �لتي ت�شتفيد منها �لد�ئرة 
ج�����ر�ء ت���وف���ر ه����ذ� �مل������ورد �ل��ت��ق��ن��ي 
و �مل���ع���ريف ل��ه��ا يف م���ر�ك���ز خ��دم��ات 
�ملتعاملني ، منوها مبدى تاأثرها 
يف ت�شهيل بناء �لأنظمة و ت�شهيلها 
لالإد�ر�ت  �لذكية  �لتقارير  بتوفر 
و �لهيئات �ملحلية و �لحتادية و ما 
�لكرتوين  رب��ط  م��ن  عليه  �شيبنى 
�لقريب لغر�س  �مل�شتقبل  بينها يف 
حت���ق���ق �ل����دق����ة و ت�����ش��ه��ي��ل ت��دف��ق 
�ل���ب���ي���ان���ات ب��ي��ن��ه��ا و ك���ذل���ك ل��ب��ن��اء 
مرجعية  ذ�ت  �آمنة  بيانات  قاعدة 
لديها  �لإد�رة  �أن  وب��ني   ، معتمدة 
م�شتوى  لرفع  �إ�شرت�تيجية  خطة 
بناء  على  تعتمد  �ل��د�ئ��رة  خدمات 
�للكرتونية مرت�بطة يف  خدمات 
�لهوية  بطاقة  مع  �لأح��ي��ان  �غلب 

�لإمار�تية.

باإثبات  �خلا�شة  �ملعلومات  توثيق 
م��وؤك��د�  ب��ه��م  �خل��ا���ش��ة  �ل�شخ�شية 
�ن ذلك �شي�شرع بال �شك يف �إجناز 

�ملعاملة ب�شهولة و�شرعة قيا�شية. 
و �أكد �ملويجعي باأن �لد�ئرة حتر�س 
متجددة  جن��اح  ق�شة  حتقيق  على 
�لتميز  يف  م�����ش��رت��ه��ا  ت��خ��دم  ل��ه��ا 
بني  �لتناف�شية  لتحقيق  �ملوؤ�ش�شي 
ق��ري��ن��ات��ه��ا م���ن خ����الل م��ث��ل ه��ذ� 
�ل���ن���وع م���ن �ل��ت��ك��ام��ل ب��اخل��دم��ات 
�حلكومي  �لعمل  يف  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
و �مل���وؤ����ش�������ش���ي خ���دم���ة ل��ل��م�����ش��ل��ح��ة 
�ل���وط���ن���ي���ة ب�����ش��ك��ل ع������ام وخ���دم���ة 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني م����ع �ل�����د�ئ�����رة ب�����ش��ك��ل 
خا�س. يف �ل�شياق ذ�ته �أكد يو�شف 
حم���م���د ع����ب����د�هلل �ل�����ش��ي��ب��ة م��دي��ر 
ب��ال��د�ئ��رة  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  �إد�رة 
�ل�شر�كة  عاليا  ت��ق��در  �لإد�رة  ب���اأن 
�لإم��ار�ت  هيئة  مع  �لإ�شرت�تيجية 
للهوية بعد �إبر�مها �تفاقية تعاون 
م���ا ب��ي��ن��ه��ا وب����ني ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان 

دفاع مدين عجمان يخمد حريقًا مب�ضغل خياطة مبنطقة اجلرف

احلب�ض �ضهرا مع الإبعاد لإمراأة مت�ضولة براأ�ض اخليمة 

بلدية راأ�ض اخليمة توؤكد حر�ضها على التطوير والرتقاء بخدماتها

خدمات الإ�ضعافات تنظم ور�ضة عمل لفريق دبي رايدرز
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متكن رجال �لإطفاء بالإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين بعجمان 
من �ل�شيطرة على حريق مب�شغل خياطة، حيث تلقت غرفة 
�لعمليات يف �لإد�رة �لعامه للدفاع �ملدين بعجمان بالغا يف 
حادث  وج��ود  عن  يفيد  �شباحا   )  10:16( �ل�شاعه  مت��ام 
�ملتحدث  و�أف���اد  �جل���رف.  مبنطقة  خياطة  مب�شغل  حريق 
بعد  �لزعابي  عبيد  �شامل  �أول  �مل���الزم  �لإد�رة  يف  �لر�شمي 
�إىل  و�لإ�شعاف  و�لإنقاذ  �لإطفاء  فرق  هرعت  �لبالغ  تلقي 
مكان �حلادث حيث تبني �أن �حلادث عبارة �حرت�ق م�شغل 

و�خلياطة  �لتطريز  مكائن  �ح���رت�ق  عنه  ونتج  للخياطة 
و�لأق��م�����ش��ة و�مل��الب�����س و�شكن �ل��ع��م��ال ، و�أف����اد �ل��زع��اب��ي �أن 
�حل����ادث �أ���ش��ف��ر ع��ن ����ش��اب��ة ع��ام��ل ب��اإ���ش��اب��ات ب�شيطة ومت 
��شعافه و نقله �ىل �مل�شت�شفى، وقد مت �لتعامل مع �حلادث 
�لدفاع  ف��رق  قامت  كما  قيا�شي  زم��ن  يف  علية  �ل�شيطرة  و 
للحادث  جم���اورة  م�شتودعات  �رب��ع  و�إن��ق��اذ  بتاأمني  �مل��دين 
من �لحرت�ق و�لتاأكد من �شالمتها. ونا�شد �لزعابي كافة 
ل���ش��رت�ط��ات  �لأم��ث��ل  �لتطبيق  �إىل  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل��و�ط��ن��ني 
�لوقاية و�ل�شالمة للحد من وقوع �حلو�دث وكذلك �لإبالغ 

�ملبكر للتقليل من حجم �حلو�دث و �خل�شائر يف �ملمتلكات.

•• اأ�ص اخليمة – الفجر 

ر�أ����س  د�ئ����رة حم��اك��م  �لأوىل يف  �أد�ن����ت حمكمة �جل��ن��ح 
�جلن�شية  ��شيوية  �م����ر�أة  م��وؤخ��ر�  جل�شتها  يف  �خليمة 
بال�شجن  عليها  وح��ك��م��ت  �لم�����ارة  يف  �ل��ت�����ش��ول  بتهمة 
قبل  . وقبل �شبطها من  �لبلد  و�إبعادها عن  �شهر  ملدة 
�ل�شوق  منطقة  يف  بت�شول  تقوم  �مل���ر�أة  كانت  �ل�شرطة 
�لأخ���رة من  �لأي���ام  ب��ر�أ���س �خليمة وذل��ك يف  �لكويتي 
مت�شددة  تفتي�شية  �طار حملة  �ملبارك يف  رم�شان  �شهر 
نظمتها �ل�شرطة للق�شاء على ظاهرة �لت�شول �لغريبة 

على �ملجتمع حيث متكنت من �شبط �لأ�شخا�س �لذين 
�آل�شيوية  �جلن�شيات  من  و�أغلبهم  بها  يقومون  كانو� 
�ملر�أة  �أنكرت  �ملحكمة  �أم��ام  . ولدى مثولها  و�لأفريقية 
وقالت  �إليها  �ملوجهة  �لعامة  �لأماكن  �لت�شول يف  تهمة 
من  وعلبة  دره��م��اً  ع�شرين  �أعطتها  عربية  �م����ر�أة  �أن 
عن  ع��دل��ت  م��ا  ���ش��رع��ان  �أن��ه��ا  غ��ر  كعيدية  �لب�شكويت 
عن  �ل�شرطة  ك�شف  نتيجة  بالت�شول  و�عرتفت  �أقو�لها 
مبلغ كان بحوزتها وح�شلت عليه من بع�س �لأ�شخا�س 
يف �ل�شوق مربرة باأنها جلات �ىل �لت�شول جمربة ب�شبب 

حاجتها �ل�شديدة للمال .

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�أك�����د ���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س حم��م��د ���ش��ق��ر �لأ����ش���م م��دي��ر 
�ل��د�ئ��رة على  ع��ام د�ئ���رة بلدية ر�أ����س �خليمة ح��ر���س 
�لعبء  وتخفيف  �ملمكنة  بال�شرعة  �مل��ع��ام��الت  �إجن���از 
ع��ل��ى �مل��ت��ع��ام��ل��ني م���ن خ���الل �خ��ت�����ش��ار وق���ت �لإجن����از 
ممكنة.  �شرعة  باأق�شى  �ملخت�س  �مل��وظ��ف  وم��ر�ج��ع��ة 
وقال مبنا�شبة ��شتحد�ث د�ئرة �لبلدية نظام مو�عيد 
و�مل�شاحة..�إن  �لتخطيط  �إد�رة  يف  باملر�جعني  خا�شة 
باخلدمات  و�لرت��ق��اء  �لتطوير  على  حتر�س  �ل��د�ئ��رة 
�إىل  �ملو�عيد  نظام  ويهدف  ملتعامليها.  تقدمها  �لتي 
م�شبقة  مو�عيد  �أخذ  �ملتعاملني عرب  ت�شهيل مر�جعة 
تتم من خاللها مقابلة �ملهند�شني �أو �ملوظف �ملخت�س 

�أف�����ش��ل  �ل���الزم���ة و���ش��ول لتحقيق خ��دم��ة  ب��ال�����ش��رع��ة 
حتر�س  �ل���د�ئ���رة  �إن   .. �ل��وق��ت  و�خ��ت�����ش��ار  للمتعامل 
ع��ل��ى �ل��ت��ط��وي��ر و�لرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات �ل��ت��ي تقدمها 
�لبغام  عائ�شة  �ملهند�شة  قالت  جانبها  من  ملتعامليها. 
نائب مدير �إد�رة �لتخطيط و�مل�شاحة يف هذ� �لإطار..
�إنه يتعني على �ملتعامل �لت�شال حلجز �ملوعد �عتبار� 
ب��د�ي��ة �شهر �شبتمرب وم��ن ثم  �ملقبل  �لأح���د  ي��وم  م��ن 
معاملته  لتخلي�س  له  �ملحدد  �ملوعد  يف  �ملتعامل  ياأتي 
دون �شغط �أو �نتظار ملدة طويلة .. م�شرة �إىل �أنه يف 
حال عدم مر�جعة �ملتعامل يف �ملوعد �ملحدد له ب�شبب 
�آخ���ر لهذ�  م��وع��د  ظ���روف ط��ارئ��ة يتعني عليه ح��ج��ز 
�لغر�س باعتبار �أن �لو�شيلة �لوحيدة ل�شمان �ملر�جعة 

هو �ملوعد �لذي يحدد للمتعامل.

•• دبي-وام:

ن��ظ��م��ت م��وؤ���ش�����ش��ة دب�����ي خل���دم���ات 
�لإ�������ش������ع������اف ور�������ش������ة ع����م����ل ح����ول 
�لإ�����ش����ع����اف����ات �لأول������ي������ة ل��ث��م��ان��ي��ة 
ريا�شيني من �لدر�جني �لإمار�تيني 
�إىل ف���ري���ق دب����ي ر�ي�����درز  ي��ن��ت��م��ون 
�لع�شو يف �إحتاد �لمار�ت لل�شيار�ت 
و�ل������در�ج������ات �ل����ن����اري����ة. وع��رف��ت��ت 
�ل���ور����ش���ة �مل�����ش��ارك��ني ب��الإ���ش��ع��اف��ات 
�لأولية و�أهد�فها و�لإغماء و�لنزيف 
�إخ��الء  وكيفية  و�حل��روق  و�لك�شور 
خ���وذة �ل���د�ر�ج���ات �ل��ن��اري��ة نظريا 
وعمليا. و�شاركت يف تنظيم �لور�شة 
وت��ف��ع��ي��ل ف��ق��ر�ت��ه��ا ك��ل م��ن �شعيدة 
�لتدريب  ق�شم  رئي�س  نائبة  بطي 

خمي�س  وم��رمي  �مل�شتمر  و�لتعليم 
�ملجتمعية  �ل��ت��وع��ي��ة  ق�شم  رئ��ي�����ش��ة 
�شلمت  �لور�شة  . ويف ختام  بالنابة 
�ملوؤ�ش�شة �شهادة م�شاركة يف �لور�شة 

رئي�س  �أه����دى  ل��ل��م�����ش��ارك��ني..ف��ي��م��ا 
فريق دبي ر�يدر �ملوؤ�ش�شة درع �إحتاد 
�لم������ار�ت ل��ل�����ش��ي��ار�ت و�ل���در�ج���ات 

�لنارية. 

•• ام القيوين ـ الفجر 

�مل��ب��ادر�ت  تنفيذ  يف  �لقيوين  ب��ام  �لق�شاء  ل���د�ر  �ملتو��شلة  �جل��ه��ود  �شمن 
و�مل�شاريع �خلرية ، بادر موظفي د�ر �لق�شاء باأم �لقيوين مببادرة �إن�شانية 
مدر�شة  حقيبة   30 وتوفر  طالب  وفرحة  حنان  مل�شة  �شعار  حتت  نفذت 
�لأ�شتاذ يو�شف حممد بن خر�شم مدير �خلدمات  �ملد�ر�س. و�فاد  لطالب 
�مل�شاندة بد�ر �لق�شاء باأم �لقيوين �أن هذه �حلملة �لإن�شانية جاءت مبنا�شبة 
�لقيوين �خلرية  �أم  بالتعاون مع جمعية  �ملد�ر�س وذلك  �إىل  �لعودة  قرب 
�لوقت  يف  م�شيد�   ، �مل��ح��دود  �لدخل  ذوي  من  �لطالب  �مل��ب��ادرة  لت�شتهدف 
ذ�ته باجلهود �لطيبة و�مل�شاركة �لفعالة من حيث قبل موظفي د�ر �لق�شاء 
نظمت  قد  كانت  �لقيوين  بام  �لق�شاء  د�ر  �ن  بالذكر  �لقيوين. جدير  ب��اأم 
و�لتي  �لقيوين �خلرية حملة قدميكم جديدهم  �م  بالتعاون مع جمعية 
�إ�شتمرت ثالثة �يام بهدف جمع كافة �لغر��س و�ملالب�س �لتي يتم �لتربع 
�أم �لقيوين �خلرية �ىل من يحتاجونها  بها وتوزيعها عن طريق جمعية 

ممن يقيمون بالمارة.

اجتماع تنفيذي ال�ضارقة برئا�ضة عبداهلل بن �ضامل القا�ضمي
و�لزر�عة لالرتقاء باخلدمات �ملقدمة للجمهور .. ووجه 
�لد�ئرة باإعد�د در��شة م�شتفي�شة للم�شروع و�لتن�شيق مع 
لتعزيز  �ملجل�س  من  و�شعيا  �ل�شاأن.  ذ�ت  �ملعنية  �ل��دو�ئ��ر 
�أو��شر �لتعاون و�لتبادل �لعلمي و�لثقايف بني �لطرفني..

وحر�شا على تنمية �ملكت�شبات �لعلمية و�لثقافية و�لرقي 
بني  �إبر�مها  �ملزمع  �لتفاهم  مذكرة  �ملجل�س  �عتمد  بها 
معهد دبي �لعقاري ود�ئرة �لت�شجيل �لعقاري يف �ل�شارقة. 
وت��ه��دف �مل��ذك��رة �إىل ت��ب��ادل �خل���رب�ت يف �مل��ج��ال �لعقاري 
خالل  مت  كما  للم�شتفيدين.  �خل��دم��ات  �أف�شل  لتقدمي 
�ملتعلقة  و�ملو�شوعات  �لق�شايا  من  جملة  عر�س  �جلل�شة 

بال�شاأن �لعام لالإمارة. 

•• ال�صارقة-وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان �لقا�شمي 
�لتنفيذي.. �ملجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
�ل���ذي عقده  �لأ���ش��ب��وع��ي �لع��ت��ي��ادي للمجل�س  �لج��ت��م��اع 
�ملجل�س  و��شتعر�س  �حلاكم.  �شمو  مكتب  يف  �م�س  �شباح 
من  ع���دد�  �ل�شابقة  جل�شته  حم�شر  على  ت�شديقه  بعد 
و�تخاذ  بتطويرها  �لكفيلة  و�ملقرتحات  و�لق�شايا  �لأمور 
�مل�شالح و�لأهد�ف  �لتي تخدم وحتقق  �ملنا�شبة  �لقر�ر�ت 
�إم��ارة  ت�شهدها  �لتي  �ل�شاملة  �لنه�شة  مع  يتما�شى  مبا 
�ملجل�س  و�ط��ل��ع  و�لأ���ش��ع��دة.  �مل��ج��الت  �ل�شارقة يف جميع 

و�لزر�عة  �لبلديات  �شوؤون  د�ئ��رة  من  �ملعدة  �ملذكرة  على 
عمالء  خدمة  م��ر�ك��ز  باإن�شاء  �ل��د�ئ��رة  �ق���رت�ح  �ملت�شمنة 
�لبلدية وخدمات حكومية وخا�شة.. يقدم فيها خدمات 
وتخدم بذلك �أكرب �شريحة من �جلمهور وتوفر خدمات 
�لنقبي  خمي�س  نا�شر  �شعادة  و��شتعر�س  لهم.  متكاملة 
�ملجل�س.. على  و�ل��زر�ع��ة  �لبلديات  ���ش��وؤون  د�ئ���رة  رئي�س 
للجمهور  مي�شرة  خدمات  تقدمي  ومنها  �مل�شروع  �أه��د�ف 
و�لت�شهيل على �جلمهور من خالل توفر �خلدمات �لتي 
�مل�شتفيدين  ميكن  و�لذي  مقارها  خارج  �لدو�ئر  تقدمها 
�ل��دو�ئ��ر.  مل��ر�ج��ع��ة  م��ن �جن���از معامالتهم دون �حل��اج��ة 
وثمن �ملجل�س �جلهود �لتي تقوم بها د�ئرة �شوؤون �لبلديات 
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اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/151  جتاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/ 1- �شركة منتجات �خلر�شانة م�شبقة �ل�شنع )�س م ح(  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �شركة �مي�شا �لعربية للمقاولت �لعامة )���س.ذ.م.م( و�لذي كان ��شمها �شابقا 
�شركة  عبد�لكرمي �شليم لعمال �لطرق    قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/7/18 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة : ح�شوريا: وقبل 
�لف�شل يف مو�شوع �لدعوى بندب خبر هند�شي �ملخت�س �شاحب �لدور مامل يتفق �لطرفان على 
ت�شميته خالل ��شبوع من تاريخه تكون مهمته بعد مطالعة �شائر �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها 
و��شول هذه �مل�شتند�ت وما ع�شى �ن يقدمه �لية �خل�شوم من دونها لبيان ماهية �لعالقة بني 
�لطرفني وحددت �ملحكمة مبلغ �شبع �لف درهم �لزمت �ملدعية ب�شد�دها خز�نة �ملحكمة على ذمة 
�تعاب وم�شروفات �خلبر. وحدد لها  �ملحكمة جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/19 �ل�شاعة 

ch2.E.22 9.30 �شباحا يف �لقاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
 

انذار عديل بالن�سر
�لقرق  �ملحامي/ بدر حممد  �ل�شميط - وميثله  �حمد حممد �حلمد  �ملنذر/عبد�هلل   
�ملنذر �ليها: جيه �م دي �شوبر �شاين لن��دري �شي�شتمز )م م ح( موؤ�ش�شة منطقة حرة 
وت�شليمه  �مل��اأج��ور  باخالء  �ليها  �ملنذر  ب��ان��ذ�ر  �ملنذر  يتوجه  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت 
للمنذر خاليا من �ل�شو�غل و�ل�شاغلني وباحلالة �لتي كان عليها عند �لتعاقد و�شد�د 
بدلت �ليجار ور�شم �لكهرباء و�ملياه �مل�شتحقة بذمته منذ �نتهاء عقد �ليجار بتاريخ 
2013/5/9 وحتى �خالء �ملاجور �خالء فعليا وذلك خالل 30 يوم من تاريخ �عالنك 
بهذ� �لنذ�ر، و�ل �شي�شطر �ملنذر �ىل �للجوء �ىل �جلهات �ملخت�شة لخالء �ملنذر �ليها 
�مل�شاريف �لخرى مع  �لكهرباء و�ملياه وكافة  �لز�مها ب�شد�د بدل �ليجار ور�شوم  مع 
�حتفاظ �ملنذر يف حقه بالرجوع على �ملنذر �ليها بكافة �لتعوي�شات �لتي �شترتتب على 

تاأخر �ملنذر �ليها يف �خالء �ملاأجور.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/726 ك.ع.غ

عجمان:�ل�شيد/  و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم   
�لهند     �جلن�شية:  �ن��ان��د  بينود  �وم���ا  �لم����ار�ت  �جلن�شية:  �ل�شحي  �ح��م��د  ب��الل  �شعيد 
)مطعم  �لتجاري  �ل�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر  يف  �لتوقيع  على  �لت�شديق  وطلب 
�شافرون/ذ.م.م ( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
�ل�شيد:�شامي عبيد خلفان  و�ل�شناعة بعجمان  �لتجارة  و�مل�شجل لدى غرفة   )57870(
�جلن�شية:  جو�شيف  باليباد�ن  جو�شيف  �شاجو  �لم���ار�ت  �جلن�شية:  �ملطرو�شي  ماجد 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  �لهند  �جلن�شية:  كاتالن  بوتو�شري  بول  مبو�فقة:  �لهند 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

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

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/735 ك.ع.غ

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/ 
�شمر عبد�هلل عثمان فر�ج �جلن�شية: م�شر    وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف   
حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )جاردينيا ملقاولت البناء/ذ.م.م 
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )51224( 
�ل�شيد حممود غنيم  �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل:ف��رج  و�مل�شجل لدى غرفة 
�جلن�شية: م�شر مبو�فقة: �حمد ح�شن حممد يو�شف �لعطار �جلن�شية: �لمار�ت  
ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن 

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

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/733 ك.ع.غ

عجمان:�ل�شيد/  و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم   
�ر�شد بن وليت ح�شني  �ل�شيد: ناويت  نومان �كرم �شودري حممد �جلن�شية: باك�شتان 
�جلن�شية: باك�شتان  وطلب �لت�شديق على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم 
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة   ) ــور/ذ.م.م  له باك  )مطعم  �لتجاري 
�لتجارة و�ل�شناعة بعجمان  و�مل�شجل لدى غرفة  �مللف )63922(  يف عجمان حتت رقم 
�شالح  �شليم  م�شعل  مبو�فقة:  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  �مر  خان  �هلل  �ل�شيد:ع�شمت 
مبارك بالر�شاد �ل�شام�شي �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� �لعالن.   
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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   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 434 /2013 مدين  كلي                                 
�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة �شتار جيجا �ملحدودة  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�بر�هيم �جلرمن قد  ��شماعيل  / عادل بن عبد�هلل بن حمزة �لع�شفور وميثله: علي 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
450.000 درهم تعوي�شا ماديا و�دبيا وعلى �شبيل �لحتياط بندب خبر لتحقيق بطلبات 
�ملدعى- حتميل �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها 
جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/12 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.D.18 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 986 /2013 جتاري  كلي                                 
�ىل �ملدعى عليه /1- فويت �شبورت جر �س.ذ.م.م   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ فويت �شبورتنج كود�س �س.ذ.م.م /وميثلها مديرها زهيغك�شيونغ هيو   قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )118.828 درهم( قيمة 
�ل�شيكات �رقام) 47و 34و 47و 46( �مل�شحوبني على بنك �لمار�ت دبي �لوطني و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ ��شتحقاق كل �شيك 
وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/11 �ل�شاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذ�   ch2.E.22 بالقاعة  �س 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 621 /2013 عقاري  كلي                                 

�حمد  ع��ق��ار�ت  �ل��ع��ط��ار/م��ال��ك/م��وؤ���ش�����ش��ة  عبد�لرحيم  �ح��م��د   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
عبد�لرحيم �لعطار  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �مالك للتمويل ) 
�س م ع( وميثله: عبد�لر حمن حممد عي�شى جمعة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
دره��م(   404.045( مببلغ  عليه  �مل��دع��ى  و�ل����ز�م  و�ل�����ش��ر�ء  �لبيع  عقد  بف�شخ  �ملطالبة 
للمدعية ما مت �شد�ده للمدعي عليه من �مل�شرتي �لول و�ملدعية ومبلغ )460.886.53 
درهم( كتعوي�س عن �ل�شر�ر عن فو�ت مقد�ر �لربح �لذي كانت �شتح�شل عليه من 
�ملو�فق  يوم �لحد  لها جل�شة  و�مل�شاريف و�لتعاب. وحددت  و�لر�شوم  �لتمويل  عملية 
2013/9/1 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
   مذكرة  اعالن  متنازع �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 1183 /2013 نزاع جتاري 
�ىل �ملتنازع �شدهما   /1- �ندريا�س ليندميان 2- فلوريان رو�ش�س   جمهويل 
�ل�شيد  ح ميثلها  م  �س  �في�شن  ب��ردوي��ل  �شركة   / �ملتنازع  �ن  �لق��ام��ة مبا  حمل 
�ل��ب��رت ب��ردوي��ل ومي��ث��ل��ه: علي ��شماعيل �ب��ر�ه��ي��م �جل��رم��ن  ق��د �ق���ام عليك 
عليه  �ملدعى  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  خبر  بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/9/9 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �مل�شلح   لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/573 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �شده/1- 100 للن�شر )�س.ذ.م.م(   جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ �شركة ماجد �لفطيم ملر�كز �لت�شوق ) �س.ذ.م.م( )حاليا( �شركة ماف 
وميثله:ع�شام عبد�لمر حمادي �لفا�شلي �لتميمي ومبوجب �لقر�ر �ل�شادر 
ببلدية  و�مل�شتاأجرين  �ملوؤجرين  بني  بالف�شل  �خلا�شة  �لق�شائية  �للجنة  من 
درهم  وق��دره )1088917(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  �شد�د   -1 ب��الآت��ي:  فانك مكلف  دب��ي 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� 
�لع��الن.   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/377 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ل �شيتوده فر  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �مالك 
للتمويل )�س م ع ( وميثله: ع�شام عبد�لمر حمادي �لفا�شلي �لتميمي نعلنكم باحلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/653 ��شتئناف عقاري يوم �لثنني بتاريخ 2013/4/15 
باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك : 1- حكمت �ملحكمة بقبول �ل�شتئناف �شكال ويف �ملو�شوع 
بالغاء �حلكم �مل�شتاأنف فيما ق�شى به رف�س �لتعوي�س و�لق�شاء بالز�م �مل�شتاأنف �شده 
) �ل�شتوده فر( بان يوؤدي للم�شتاأنفه )�مالك للتمويل( )440.668.51( درهم و�لز�م 
وعليه  للمحاماة.   �تعاب  درهم  و�لف  �ل�شتئناف  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �مل�شتاأنف �شده 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/299   عقاري كلي                                              
�ىل �ملحكوم عليه /1- �شر�ز كا�شف عبد�لباري  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2013/7/25 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح / �مالك للتمويل )�س.م.ع( بف�شخ �لتفاقية 
�ملربمة بني �ملدعية و�ملدعى عليه ب�شاأن �شر�ء �ل�شقة �ل�شكنية رقم 2804 يف برج دبي مبنى بي دي �شاوث ريدج 
1 حمل �لتد�عي يف �لدعوى �لر�هنة، و�لغاء ��شارة �لقيد �لعقاري، �لجارة �ملنتهية بالتملك، �لو�ردة يف �شهادة 
�مللكية ل�شالح �ملدعى عليه و�لتي مفادها: تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا 
لعقد �ليجار �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى د�ئرة �لر��شي و�لمالك )2( بالز�م �ملدعى عليه لأن 
يوؤدي للمدعية مبلغ  927.263.61 درهما) ت�شعمائة و�شبعة وع�شرين �لف ومائتني وثالثة و�شتني درهما 
وو�حد و�شتني فل�شا( على �شبيل �لتعوي�س )3( بالز�م �ملدعى عليه برد حيازة �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي 
�تعاب  مقابل  درهما  و�ل��ف  و�مل�شروفات  بالر�شوم  عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م   )4 �ل�شو�غل-  من  خالية  للمدعية 
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 

�لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

�لرخ�شة  رق��م  ــس.ذ.م.م(-  �( التموين   خلدمات  �شلطان  زعل  �ل�شركة:  ��شم 
501027 عنو�نها: مكتب رقم 51 ملك �شلطان �حمد حممد لوتاه- ديرة- فريج �ملرر  
�لتجاري: 1025758  بال�شجل  �لقيد  ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم  �لقانوين:  �ل�شكل 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شر يف �ل�شجل 
�ل�شادر  �لقر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ع��اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري 
رقم  حت��ت  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن 
)2013/1/27119(  بتاريخ )2013/2/12( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت 

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

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
بانه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   - �لبطني  رق��ة  �خل���ور- 
للقيام  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  بتعيني  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتا�شر  مت  ق��د 
 51 رقم  وعنو�نها:مكتب  التموين)�س.ذ.م.م(  خلدمات  �شلطان  زعل  بت�شفية 
ملك �شلطان �حمد حممد لوتاه- ديرة- فريج �ملرر   وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر 
رقم  حت��ت  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن 
)2013/1/27119(. بتاريخ )2013/2/12( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: اطل�س ميديا كوميونيكي�شن  )�س.ذ.م.م(.
ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل  �لقرهود-  �لقها�س-  علي  عبيد  علي  ملك  �شربة  �لعنو�ن: 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 300760  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 41393 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شر يف �ل�شجل 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة 
بتاريخ 2013/5/09 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ2013/5/09 وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني بيه كي اف- ت�شارترد 
رقة  جم��رن-  �ل�شيخ  بن  �حمد  ملك  مكتب  �لعنو�ن:  دبــي(    )فرع  اكاونتنت�س 
�لبطني - هاتف  2236508-04 فاك�س: 2234524-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفيبيه كي اف- ت�شارترد اكاونتنت�س )فرع دبي( 
�لبطني - هاتف  2236508- �ل�شيخ جم��رن- رقة  �لعنو�ن: مكتب ملك �حمد بن   
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ����رة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب    04-2234524 ف��اك�����س:   04
ميديا  اطل�س  لت�شفية  �أع����اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق���ر�ر  مب��وج��ب  وذل���ك  كوميونيكي�شن)�س.ذ.م.م( 
2013/5/09 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/09  وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�لأور�ق  �أع��اله، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1030 عم جز- م ع-ب- اأظ

عني  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  مياه  نور  حممد  �لمني  نور  مدعي/ 
كارم للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية 
عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  كارم  عني  �عالنه/  �ملطلوب 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/25 �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 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1604 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �حمد  فريد  حممد  تاهر  عابو  حممد  مدعي/ 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �جل�شر  ر��س  عليه: 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/  ر��س �جل�شر للمقاولت و�ل�شيانة 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/25 موعد� لنظر �لدعوى، 
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة  لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1624 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ �شحبت خان حممد �شانب �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: �شبع �شنابل 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �شنابل  �شبع  �عالنه/  �ملطلوب 
بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/25 �ملو�فق 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
�لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1644و2013/1645 عم جز- م ع-ب- اأظ

�حمد  �ل�شالم مظفر  ديد�ر  بوهيان 2- حممد  �ز�د ح�شني حنيف  مدعيان/1- 
�لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  لالزياء  �ن�شاتي  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية: 
ذ.م.م  لالزياء  �ن�شاتي  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/25 موعد� لنظر �لدعوى، 
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة  لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 208 /2013 جتاري كلي                                 
�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة �لهدى للمقاولت )ذ.م.م( جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / كري�شتال �شتيل لتجارة معد�ت �ملطابخ �ملركزية )ذ.م.م( وميثله: 
�حمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهري   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعى  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  خبر  بندب  �ملطالبة 
و�تعاب  �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/11 �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9.30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة  �جلل�شة بثالثة 

ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 763 /2012 جتاري كلي                                 

�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة �لحت��اد للبناء و�ل�شتثمار ذ.م.م   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �ل�شركة �لمريكة �ل�شرقية )دبي( �س.ذ.م.م وميثله: 
ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م 
للمدعية مبلغ  يوؤديا  بان  و�لتكافل  بالت�شامن  �ملدخل  عليها و�خل�شم  �ملدعى 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   184.955.50( وق��دره 
12% �شنويا من تاريخ 2011/5/15 وحتى �ل�شد�د �لتام.  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 ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 457 /2013 مدين كلي                                 

�ىل �ملدعى عليه /1- علي �كرب قر��شي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / 
�حمد فا�شل بن علي/ من ورثة �ملتويف ف�شل �هلل علي فتحي وميثله: ريا�س 
عبد�ملجيد حممود �لكبان  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها بالز�م �ملدعى 
عليه مببلغ وقدره)  1879002.96 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
لها  �لتام.   وح��ددت  �ل�شد�د  �لق�شائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  و�لفائدة9% من 
 ch2.D.18 جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/9 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/941  ا�ستئناف مدين

�مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده / 1 -����ش��م��اع��ي��ل ع��ب��د�هلل ح�شني ع��ب��د�هلل جمايل     �ىل 
�لهاجري   نا�شر مذكر  �مل�شتاأنف /مذكر  �ن  �لقامة مبا  جمهول حمل 
�ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  �ملرباطي  �شالح  حممد  م�شطفى  ن��و�ل  وميثله: 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/72 مدين كلي   بتاريخ 2012/10/27 
وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/9 �ل�شاعة 10.00 �شباحا 
بالقاعة ch2D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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كفاءة املتطوعني وامل�شرفني على الأن�شطة عززت الإقبال على �شيف بالدي

اأمينة خليل: جودة الفعاليات �ضر جناح الربنامج الوطني
•• دبي –الفجر:

�أك����دت �أم��ي��ن��ة خ��ل��ي��ل رئ��ي�����س جلنة 
�للجان  �إحدى  و�لتدريب  �لتوعية 
�لعليا  ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ف��رع��ي��ة 
�شيف  �لوطني  للربنامج  �ملنظمة 
ت��ن��ظ��م��ه  �ل�������ذي   2013 ب�������الدي 
وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة 
لرعاية  �ل��ع��ام��ة  و�لهيئة  �ملجتمع 
�لفعاليات  �أن  و�لريا�شة  �ل�شباب 
رك������زت ه�����ذ� �ل����ع����ام ع���ل���ى ت��ك��ث��ي��ف 
�ل����رب�م����ج و�لأن�������ش���ط���ة وح��ر���ش��ت 
�لأن�شطة  ج��ودة  على  �لبد�ية  منذ 
�ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا �مل���ر�ك���ز �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
و�ل�شاطئية  و�ملدر�شية  و�ل�شبابية 
و�ملتخ�ش�شة و�لتي تزيد على 55 
�إم����ار�ت  ك��اف��ة  يف  منت�شرة  م��رك��ز� 
�للجنة  �أن  �إىل  وم�����ش��ر�  �ل��دول��ة، 
منذ  �مل�شتمرة  جولتها  خالل  من 
ب��د�ي��ة �لأ���ش��ب��وع �ل��ث��اين تركز على 
��شتفادة  وم��دى  �لفعاليات  نوعية 
�ل��ط��ل��ب��ة م��ن��ه��ا، وم�����ش��ت��وى ر���ش��اء 

�أولياء �لأمور عنها. 
�أن  �إىل  خ��ل��ي��ل  �أم���ي���ن���ة  و�أ������ش�����ارت 
ج����ودة �ل��ف��ع��ال��ي��ات وت��ن��ا���ش��ب��ه��ا مع 
ك��اف��ة �مل���ر�ح���ل �ل�����ش��ن��ي��ة، وح��ر���س 
�مل�����ش��رف��ني ع��ل��ي��ه��ا ع��ل��ى �ك��ت�����ش��اف 
من  و��شتثمارها  �ل�شباب  ط��اق��ات 
�أه����م ع��الم��ات ���ش��ي��ف ب����الدي ه��ذ� 
�لعام موؤكدة �أن مدر�ء كافة �ملر�كز 
�مل�شاركة يف �شيف بالدي هذ� �لعام 
�ليوم  م��ن  �أعينهم  ن�شب  و���ش��ع��و� 
�لأول حتقيق كافة �لأه��د�ف �لتي 
ق���ام م��ن �أج��ل��ه��ا �مل�����ش��روع �لوطني 
و��شتفادة  ر�شا  �إىل حتقيق  �إ�شافة 

ع��ل��ى ت���ق���دمي ن�����ش��اط��ات م��ت��ج��ددة 
وغ����ر ت��ق��ل��ي��دي��ة م���ن �أج�����ل ج��ذب 
ع���دد ك��ب��ر م��ن �ل�����ش��ب��اب و�ل��ب��ن��ات 
�أوق��ات مفيدة وممتعة مبا  لق�شاء 
وينمي  ورغباتهم  ميولهم  يالئم 

مهار�تهم �لفكرية و�لبدنية.
�أن �لربنامج  ب��ن دروي�����س   وق��ال��ت 
ه�����ذ� �ل����ع����ام ي���رك���ز ع���ل���ى �ل��ه��وي��ة 
�ل��وط��ن��ي��ة، ح��ي��ث مت �ل��ع��دي��د من 
�ل��رب�م��ج و�مل�����ش��اب��ق��ات �ل��ت��ي ت�شب 
يف هذ� �لهدف ، وناأمل من خالل 
هذه �لفعاليات �أن يك�شب �لربنامج 
�شفوف  ب��ني  �ل�شعبية  م��ن  �مل��زي��د 
�لإقبال على  �لطلبة وت��زد�د ن�شبة 

�مل�شاركة بفعالياته .

ثقافة الفجرية يفجر طاقات 
امل�شاركني يف �شيف بالدي

قال �شلطان مليح مدير مركز وز�رة 
�لثقافة بالفجرة �أن �ملركز حر�س 
يف  م�شاركته  من  �لأول  �ليوم  منذ 
ت��ق��دمي وجبة  ع��ل��ى  ب���الدي  �شيف 
تت�شمن  �لأن�����ش��ط��ة  م��ن  متكاملة 
وترفيهية  وث��ق��اف��ي��ة  فنية  ب��ر�م��ج 
طالب   1200 حل��و�يل  وريا�شية 
وطالبة على مدى فرتتني يوميا، 
مت من خاللها �كت�شاف عدد كبر 
م���ن �مل����و�ه����ب �ل��ف��ن��ي��ة و�ل��غ��ن��ائ��ي��ة 
حت���وي���ل  ج����ان����ب  �إىل  و�لأدب�������ي�������ة 
�إىل  و�ليديوية  �لفنية  �لإب��د�ع��ات 
للم�شاركني  �أن�شطة �شغرة ميكن 
عرب  م�شتقبال  م��ن��ه��ا  �ل���ش��ت��ف��ادة 
ت��ك��وي��ن م�����ش��اري��ع ن��اج��ح��ة ك����دورة 
و�لأو�ين  �مل��الب�����س  على  �لطباعة 
م�شيد�  و�ل���زج���اج���ي���ة،  �ل��ف��خ��اري��ة 

ب��اإق��ب��ال �ل��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى �ل����دور�ت 
برنامج  تنظيم  وكذلك  �لرت�ثية، 
م�����ش��اب��ق��ات ت��ر�ث��ي��ة وع��ل��م��ي��ة وم��ا 
يتعلق بالطبخ و�لأكالت �ل�شعبية، 
�ملركز  �أن  مليح  و�أو���ش��خ  وغ��ره��ا 
ق�����دم �ل���ع�������ش���ر�ت م����ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�لأن�����������ش�����ط�����ة �جل�������دي�������دة، م��ن��ه��ا 
�أم��ام جميع  تتاح  و�لتي  �مل�شابقات، 
فيها  �مل�شاركة  و�ل��ط��الب  �ل�شباب 
ب�����ش��رط ح�شور  �ل��ت��ق��ي��د  دون  م��ن 
بالإ�شافة  كاملة،  �ل��ربن��ام��ج  م��دة 
�لتدريبية  و�ل����دور�ت  �ل��ور���س  �إىل 
و�لرتفيهية  �لثقافية  و�ل��رح��الت 
�ل�شياحية  �لأم��اك��ن  م��ن  ع��دد  �إىل 

و�لرت�ثية بالدولة

امل�شاركون يف �شيف بالدي بثقافة 
م�شايف يواجهون ال�شمنة 

�لثقافة  وز�رة  مركز  ��شتمر�ر  مع 
يوميا  �لفعاليات  ع�شر�ت  بتنظيم 
�ل���وط���ن���ي �شيف  �مل�������ش���روع  ���ش��م��ن 
2013 و�لتي تنوعت بني  بالدي 
�ملهار�ت  وتنمية  و�لفنية  �لثقافية 

�ل��ي��دي��وي��ة و�ل��رت�ث��ي��ة �إ���ش��اف��ة �إىل 
ح��ف��ظ �ل����ق����ر�أن �ل���ك���رمي وت��ع��ل��ي��م 
و�لأك��الت  �لطبخ  فنون  �لطالبات 
�ل���رت�ث���ي���ة، ي��ت��ز�ي��د �لإق���ب���ال على 
�لفعاليات حيث و�شل �إىل ما يزيد 
على 500 م�شارك وم�شاركة خالل 

�لأ�شبوع �لثالث من �لفعاليات.
وح��ر���س �مل�����ش��ارك��ون ع��ل��ى ح�شور 
حيث  �ل�شمنة  ع��ن  خ��ا���ش��ة  ور���ش��ة 
م�����ش��ارك��ة   70 ع��ل��ى  ع���دده���م  ز�د 
وت��ن��اول��ت �ل��ور���ش��ة �ل��ت��ع��رف على 
مفهوم �ل�شمنة �لطبي، و�أثره على 
�إ�شافة  لالإن�شان،  �لعامة  �ل�شحة 
�إىل �لتعرف على م�شببات �ل�شمنة 
�ليومية  �ملمار�شة  �إه��م��ال  و�أهمها 
ل��ل��ري��ا���ش��ة و�ل�����ع�����اد�ت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�خلاطئة، ثم تعرف �مل�شاركون على 
�لور�شة  نهاية  ويف  �ل�شمنة  �أ�شر�ر 
ت���ع���رف���و� ع���ل���ى ك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��خ��ل�����س 
م���ن �ل�����ش��م��ن��ة، وح��ف��ل��ت �ل��ور���ش��ة 

مبد�خالت و�أ�شئلة �حل�شور.
�ملركز  �لكعبي مدير  �أم��ل  و�أك��د ت 
�شيف  ب��ر�م��ج  �إن  مب�شايف  �ل��ث��ق��ايف 

�أج��ل  م��ن  2013 �شممت  ب��الدي 
و�حل�س  �لوطنية  �لهوية  تر�شيخ 
�لوطني وخلق جيل مبدع ومتميز 
�ملجتمع  ذى وعى معا�شر بق�شايا 
وبثو�بت �لوطن و�لعمل �جلماعي 
�نطالقا من روؤية ور�شالة �لوز�رة 
ل��ت��ع��زي��ز ق���ي���م �مل���و�ط���ن���ة و�ل������ولء 
و�ل��ت��م��ي��ز و�لإب������د�ع و�مل��ع��ا���ش��رة يف 
�إط�����ار �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ت��رت��ك��ز على 

منظومة من �لقيم �لنبيلة.
�ل��ربن��ام��ج  �أن  �ل��ك��ع��ب��ي  و�أ����ش���اف���ت 
�أحد  �أ�شبح  ب��الدي  �لوطني �شيف 
�ل���رب�م���ج �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ه��ام��ة �ل��ت��ي 
و�ل�شباب  �مل���د�ر����س  ل��ط��الب  ت��ق��دم 
�ملتعة و�لتدريب على فنون �لقيادة 
وت��ق��دمي جم��م��وع��ة م��ن �ل��ق��ي��اد�ت 

�لوطنية �ملتميزة كل عام.
�لقادمة  �لقليلة  �لأي���ام  �أن  وقالت 
����ش���ت���ك���ون م���ل���ي���ئ���ة ب���ال���ع���دي���د م��ن 
و�مل�شابقات،  و�ل��رح��الت  �ل��رب�م��ج 
ه���ذ�  م�����رة  لأول  ����ش���ت���ط���رح  �ل���ت���ي 
�ل�شيف ، حيث تتوقع ��شتعال روح 

�ملناف�شة و�حلما�س لدى �ل�شباب.

�أمورهم،  و�أول��ي��اء  �ملتعاملني  كافة 
ح��ر���ش��ت  �ل���ل���ج���ن���ة  �أن  م�����ش��ي��ف��ة 
ع���ل���ى ت����وف����ر ك����اف����ة �لإم����ك����ان����ات 
و�مل��ت��ط��وع��ني  للم�شرفني  �مل��م��ك��ن��ة 
ع��ل��ى �ل�������ش���و�ء �ل���ت���ي مت��ك��ن��ه��م من 
ب���اأدو�ره���م ب��اأع��ل��ى م�شتوى  �ل��ق��ي��ام 
مم��ك��ن م���ن �ل��ك��ف��اءة ، مب���ا يحقق 
للم�شاركني �ملتعة و�لفائدة، ويزيد 
م��ن م��ه��ارت��ه��م وي��ك��ت�����ش��ف �مل��و�ه��ب 

�ل�شابة من بينهم.

مناف�شات قوية بخما�شي كرة 
قدم �شيف بالدي 2013 بدبي 

وم���ن ج��ان��ب �خ���ر وب��ال��ت��ع��اون مع 
نادي بلدية دبي تو��شلت فعاليات 
 2013 ب�����الدي  ب���رن���ام���ج ���ش��ي��ف 
بدبي ، و�لذي تنظمه وز�رة �لثقافة 
و�لهيئة  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 

و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع �حت������اد �لإم��������ار�ت 
�جلهات  من  و�لعديد  �لقدم  لكرة 
حيث  بالدولة  �خلا�شة  �حلكومية 
�أق��ي��م��ت م��ن��اف�����ش��ات خ��م��ا���ش��ي ك��رة 
�لقدم بنادي �لأهلي و�لو�شل و�لتي 
متيزت بالقوة و�لإث��ارة ومب�شاركة 
و�����ش���ع���ة ل��ل��م��ر�ك��ز �ل�����ش��ي��ف��ي��ة من 
خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق �ل���دول���ة.  �أك���دت 
ن�����ش��ري��ن ع��ل��ي ب���ن دروي�������س ن��ائ��ب 
�للحنة  �أن  �مل�شابقات  جلنة  رئي�س 
�شيف  �ل��وط��ن��ي  ل��ل��ربن��ام��ج  �لعليا 
م�شابقات  برنامج  و�شعت  ب��الدي 
ن�شاطات  ي�شمل  �لعام  ه��ذ�  متنوع 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن ري��ا���ش��ي��ة، ث��ق��اف��ي��ة، 
م�شابقة  جانب  �إىل  تر�ثية   ، فنية 
خ��ا���ش��ة ب��ح��ف��ظ وت������الوة �ل���ق���ر�آن 
�لكرمي، وذلك بهدف �لو�شول �إىل 

�ملجتمع  من  ممكنة  �شريحة  �أك��رب 
خمتلف  يف  �مل�����ش��اب��ق��ات  و���ش��ت��ق��ام 
م��ن��اط��ق دب����ي م��ن��ه��ا ن�����ادي ب��ل��دي��ة 
�لو�شل،  ون��ادي  �لأهلي  نادي  دبي، 
�ل�����ش��ارق��ة، و�لعديد  ���ش��ي��د�ت  ن���ادي 
�لزيد  ن��ادي  �لتجارية،  �ملر�كز  من 
�لثقافة  ن��دوة  جانب  �إىل  للرماية 

و�لعلوم بدبي.
�للجنة  �أن  دروي�����س  ب��ن  و�أ���ش��اف��ت 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات ر���ش��ا  ت��ن��ال  �أن  ت���اأم���ل 
و�إعجاب �مل�شاركني، حيث مت و�شع 
م�شابقة  بكل  �خلا�شة  �لتعليمات 
�ل�شباب  و�شالمة  �أمن  ي�شمن  مبا 
حتى  �لفعاليات  وت�شتمر  و�لبنات، 

5 من �شبتمرب �لقادم. 
�أن جلنة  دروي�������س  ب���ن  و�أو����ش���ح���ت 
�لدكتور حممد  برئا�شة  �مل�شابقات 
حري�شة  �لأول  �ليوم  منذ  يو�شف 

حممد بن را�ضد لالأعمال اخلريية تنفذ م�ضروع القرطا�ضية �ضمن برناجمها التعليمي اخلريي
•• دبى-وام:

�آل مكتوم لالأعمال �خلرية و�لإن�شانية  د�شنت موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
يهدف  �ل���ذي  نرتقي  بالعلم  �شعار  حت��ت  �خل���ري  �لتعليمي  برناجمها 
يف  و�مل��د�ر���س  و�لطالبات  للطالب  �لد�عمة  �مل�شاريع  من  عدد  تقدمي  �إىل 
لتقدمي  �ملوؤ�ش�شة  جهود  �شمن  �لربنامج  وياأتي  �لدولة.  �إم��ار�ت  خمتلف 
�لقرطا�شية  م�شروع  تنفيذ  مت  وق��د  �ملحتاجة.  لالأ�شر  و�مل�شاعدة  �لعون 
كاأول �مل�شاريع �لتي يحتاجها �لطالب يف بدء �لعام �لدر��شي �جلديد وذلك 
بالتفاق مع مكتبة دبي للتوزيع لتوفر �مل�شتلزمات �لدر��شية للطالب من 
�لأ�شر ذ�ت �لدخل �ملحدود �إميانا منها باأهمية ذلك يف دعم م�شرة �لتعليم 

وم�شاندة �لطالب �لذين هم �أمل �مل�شتقبل.
�أمناء  رئي�س جمل�س  نائب  بوملحة  �إبر�هيم  �مل�شت�شار  �شعادة  بذلك  �شرح 
�ملوؤ�ش�شة �لذي قال �أن هذه �ملبادرة تاأتي �شمن �مل�شاريع �ملو�شمية �لتي تقوم 

�لدعم  تقدمي  جم��ال  يف  �ملتو��شلة  جهودها  �إط��ار  يف  �ملوؤ�ش�شة  بتنفيذها 
�ل�شروري لكل �شر�ئح �ملجتمع ومبنا�شبات خمتلفة لتخفيف �لأعباء عن 
�لأ�شر . و�أ�شاف �شعادته �أن هذه هي �ملرة �ل�شاد�شة على �لتو�يل �لتي يتم 
مكتبة  مع  بالتعاون  �ل�شر�ئية  �لكوبونات  طريق  عن  �مل�شروع  تنفيذ  فيها 
دبي للتوزيع .. مو�شحا �أنه مت يف هذ� �لعام توفر خم�شة �آلف و�شبعمائة 
درهم  �أل��ف  وع�شرين  وخم�شة  و�شبعمائة  مليون  بقيمة  بطاقة  وخم�شني 
�أبنائها �لطالب  �إحتياجات  �شر�ء  �ملختارة و�لتي متكنها من  توزع لالأ�شر 
من �لأدو�ت �لدر��شية . و��شار بوملحه �إىل �أن �ملوؤ�ش�شة �أبرمت �تفاقية مع 
مكتبة للتوزيع لتوفر كوبونات �شر�ئية توزع لالأ�شر ذوي �لدخل �ملحدود 
و�لتي متكنها من �شر�ء �حتياجات �أبنائها �لطالب من �لأدو�ت �لدر��شية 
للعام  ��شتعد�د�  �لدولة  �أنحاء  يف  �ملنت�شرة  للتوزيع  دبي  مكتبة  ف��روع  من 
�لدر��شي �جلديد . و�أ�شاف �أن تنفيذ هذ� �مل�شروع ي�شاهم يف �إجناح �لربنامج 
�لتعليمي �خلري �ملتكامل “بالعلم نرتقي” �لذي تقيمه �ملوؤ�ش�شة �شنويا 

تعليمية  م�شاريع  ع��دة  وي�شمل  �لدر��شية  �مل��ر�ح��ل  ك��ل  يف  �لطلبة  لدعم 
متنوعة. من جانبها �أو�شحت بخيتة علي �لكتبي رئي�شة ق�شم �مل�شاعد�ت 
�آلية مت مبوجبها �لبدء يف توزيع هذه  �ملوؤ�ش�شة قد �عتمدت  �أن  �لد�خلية 
�لبطاقات �إبتد�ء من يوم �أم�س على �أولياء �أمور �لطالب �مل�شتحقني �لذين 
باملوؤ�ش�شة  �لد�خلية  �مل�شاعد�ت  باأ�شمائهم من قبل ق�شم  �إع��د�د ك�شوف  مت 
وبالتن�شيق مع �شركاء �ملوؤ�ش�شة من �جلمعيات �خلرية �لعاملة يف �إمار�ت 
�لدولة حيث خ�ش�شت كميات من هذه �لبطاقات لكل �إمارة توزع عن طريق 
�جلمعيات �خلرية لكل �إمارة . ويف هذ� �ل�شدد �أو�شحت بخيتة �لكتبي �أن 
�لتوزيع يف �إمارة �ل�شارقة �شيكون عن طريق جمعية �ل�شارقة �خلرية ويف 
�لنعيمي �خلرية وموؤ�ش�شة  ر��شد  عجمان عن طريق موؤ�ش�شة حميد بن 
�لتوزيع عن طريق  �لقيوين ف�شيكون  �أم  �إم��ارة  �أم��ا يف  �لإح�شان �خلرية 
جمعية �أم �لقيوين �خلرية ويف ر�أ�س �خليمة عن طريق موؤ�ش�شة حممد 
ر�أ�س �خليمة  �لإن�شانية وجمعية  �لقا�شمي لل�شيانة و�خلدمات  بن �شعود 

�لفجرة �خلرية حيث  �لفجرة عن طريق جمعية  �إم��ارة  �خلرية ويف 
�شيكون �لتقدمي . و�و�شحت �ن ��شتالم �لكوبونات ل�شكان كل �إمارة �شيكون 
من خالل �جلمعية �خلرية �ملتو�جدة يف �لإمارة وذلك من �أجل �لت�شهيل 
 . دب��ي  يف  �ملوؤ�ش�شة  مقر  �إىل  و�حل�����ش��ور  �لعناء  تكبد  دن  �مل��ر�ج��ع��ني  على 
و�أ�شارت بخيتة �لكتبي �إىل �أن �ملوؤ�ش�شة ت�شعى من خالل تقدمي م�شاعد�تها 
حيث  �ملثالية  بال�شورة  منها  �ل�شتفادة  من  متكينهم  �إىل  للم�شتفيدين 
�ل�شر�ئية �حلرية  �لكوبونات  يوفر تنفيذ م�شروع �لقرطا�شية عن طريق 
من  يحتاجونه  ما  �ختيار  يف  بال�شتقاللية  و�شعورهم  و�لأ���ش��رة  للطالب 
�أجل رفع  ثابتة قد ل يحتاجها وذلك من  �لتقيد مبو�د  م�شتلزمات دون 
تعينه  �أدو�ت مدر�شية  باأنه ميتلك ما يريده من  للطالب  �ملعنوية  �ل��روح 
يف �لإقبال على �لدر��شة بال�شكل �ملطلوب مع �لأخذ يف �لعتبار �أن مكتبة 
دبي للتوزيع لها فروع يف كل �إمار�ت �لدولة مما ي�شهل على �أولياء �لأمور 

�لذهاب للمكتبة و�شر�ء ما يحتاجونه دون تكبد �لعناء بالذهاب �إىل دبي.

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 66 /2013 جتاري كلي                                 
حممود  �ح��م��د  عي�شى  منى   -2 حم��م��ود  حممد  علي  ف��ار���س   -1/ عليهما  �مل��دع��ى  �ىل 
ع  م  �س  �لوطني  �لقيوين  �م  بنك   / �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل  �لبلو�شي 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  ح�شني   عبد�هلل  كلندر  خالد  وميثله: 
درهم(   148428.65( وقدره  بينهما مببلغ  و�لت�شامن  بالتكافل  عليهما  �ملدعى  بالز�م 
�ل�شتحقاق  تاريخ  من   %15 �لتفاقية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
ذ�ت  ���ش��ن��وي��ا  ب��و�ق��ع %2  �ل��ت��اخ��ري��ة  و�ل��ف��ائ��دة  �ل��ت��ام  �ل�����ش��د�د  يف 2012/7/30 وح��ت��ى 
�لتاريخ.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/9 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21
�لق��ل. ويف  �يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  لديك من مذكر�ت 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2258 /2011 جتاري كلي                                 

�ىل �ملدعى عليهما /1- معر�س �ف و�ن لل�شيار�ت ذ.م.م 2- �حمد فوزي حممد ح�شن 
بن حمد �لفال�شي جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك دبي �لتجاري �س م ع 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  بوج�شيم   �شعيد  حممد  ر��شد  وميثله: 
بالز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )4.187.126.92 درهم( و�لز�م 
�ملدعى عليهم بالتكافل و�لت�شامن بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %14 
من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2011/12/18 وحتى �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2013/9/2 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و م�شتند�ت للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك 
مبثابة  �شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  �لق���ل.  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل 

ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 551 /2013 عقاري كلي                                 

�ىل �ملدعى عليه /1- مدينة دبي �لريا�شية )�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة(   جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �حمد مبارك عبد�هلل مبارك �لع�شم وميثله: �بر�هيم 
�ملدعي  �لعقد بني  �ملطالبة بف�شخ  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  �ملو�شى    قد  علي 
و�ملدعي عليهما و�لز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن و�لتكافل ب�شد�د مبلغ وقدره )351215 
درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة حتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/2 �ل�شاعة 
9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1004 /2013 جتاري  كلي                                 

جمهول  ذ.م.م   �لعامة  للتجارة  قي�شر  حممد  �شركة   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
وكيلها/ ليميتد وميثلها  فاكتورز  مينا  �شركة   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  حمل 
�ل�شركة �للبنانية ل�شمان �لقرو�س �س م ل   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة با�شد�ر �لمر بالز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ 365.765 درهم و�لفائدة 
�لقانونية 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�لثالثاء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  بالكفالة.     �ملعجل  بالنفاذ  و�شمول �حلكم 
�ملو�فق 2013/9/10 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1227 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ يو�شف �شلمان �بو جبل �جلن�شية: لبنان  مدعي عليه: �شالون فرونا 
للرجال ميثلها خمي�س ر�م�س �لظاهري �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
خمي�س  ميثلها  للرجال  فرونا  �شالون  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
ر�م�س �لظاهري �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر)تعجيل من �لوقف �عالن 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر( 
لذ� فانت مكلف باحل�شور  �لدعوى،  �ملو�فق 2013/9/25 موعد� لنظر  �لربعاء 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
مبدينة حممد بن ز�يد    �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
�لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/28
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2197 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ حممد �شوكت علي عبد�لعليم غازي �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
�لدعوى: م�شتحقات  �لمار�ت مو�شوع  ذ.م.م �جلن�شية:  �ل�شعيد لالثاث  �لبيت 
�لمار�ت     �جلن�شية:  ذ.م.م  لالثاث  �ل�شعيد  �لبيت  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
لذ� فانت مكلف باحل�شور  �لدعوى،  �ملو�فق 2013/9/25 موعد� لنظر  �لربعاء 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 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 بثالثة �يام 

على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/28
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2232 عم جز- م ع-ب- اأظ

�شركة  بنغالدي�س  مدعي عليه:  �لدين �جلن�شية:  �كر�م �حلق مفي�س  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعقار�ت  و�د�رة  لل�شيانة  رفادة 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/  �شركة رفادة لل�شيانة و�د�رة �لعقار�ت ذ.م.م 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/28
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1096 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
طالب �لتنفيذ/حممد ��شماعيل علي �كرب �جلن�شية: بنغالدي�س   �ملنفذ �شده 
�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لديكور  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  هولدر   :
�لمار�ت       �جلن�شية:  و�لديكور  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  هولدر  �عالنه:  
�لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه: 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/791 عم جز- م ع-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة 
مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/9/26 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
�لعمالية  باملحكمة  �لكائنة   - �لتنفيذ  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

ن�ا�ضئة ال�ض�ارقة يعودون من الأرا�ضي املقد�ضة
•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�شارقة عرب مطار  نا�شئة  �لوطن بعثة  �أر���س  �إىل  عادت 
باململكة  �ملقد�شة  �لأر����ش��ي  من  قادمة  �ل��دويل  �ل�شارقة 
رحلة  يف  �ل��ع��م��رة  منا�شك  �أد�ء  بعد  �ل�شعودية  �لعربية 
نا�شئة �خلر �لتي نظمتها �لإد�رة �لعامة ملر�كز �لنا�شئة 
للعام  �لأ���ش��رة  ل�شوؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  موؤ�ش�شات  �إح��دى 
�شعادتك   .. عبادتك  �شعار  حت��ت  �ل��ت��و�يل  على  �ل�شاد�س 
 . �جل����اري  �أغ�شط�س   25 �إىل   19 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل   ،
و�شمت بعثة مر�كز �لنا�شئة �لتي غادرت �لأ�شبوع �ملا�شي 
باإ�شر�ف عبد �هلل ح�شني رئي�س ق�شم �شوؤون �ملر�كز وعبد 
�لرحمن �شليمان رئي�س �شعبة �ل�شوؤون �لإد�رية يف مر�كز 

 ( خورفكان،  نا�شئة  مركز  مدير  م��ر�د  وح�شني  �لنا�شئة، 
24 ( نا�شئاً و�شاباً من �ملنت�شبني ملر�كز �لنا�شئة �لثمانية 
�ملنت�شرة يف �أرجاء �ل�شارقة يف �ملنطقة �لو�شطى و�ل�شرقية 
منا�شك  لأد�ء  وذل���ك  و����ش��ط  نا�شئة  م��رك��ز  �إىل  �إ���ش��اف��ة   ،
�لأن�شطة  يف  متيزهم  على  لهم  وتكرمياً  تقدير�ً  �لعمرة 
و�لرب�مج �لتي تنظمها مر�كز �لنا�شئة على مد�ر �لعام ، 
�إ�شافة �إىل ت�شجيعهم وحثهم على بذل �ملزيد من �جلهد 
يف  �إع��د�ده��م  يتو�فق مع مر�حل  �ل��ذي  بال�شكل  و�لعطاء 
�شتى ميادين �حلياة، و�لذي ميكنهم من مو��شلة م�شرة 
و�لأخ��الق  و�ملعرفة  باخلربة  مت�شلحني  و�لبناء  �لتقدم 
�لأ�شيلة.  وت�شمن برنامج  �لعربية و�لإ�شالمية  و�لقيم 
رح��ل��ة �ل��ع��م��رة �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ف��ق��ر�ت �ل��ت��ي ُن��ف��ذت على 

�لعمرة  �أد�ء منا�شك  ��شتمل على  �أي��ام، حيث  �شبعة  م��د�ر 
خم�س  عن  مايزيد  وتقدمي  �ملقد�شة،  �لدينية  و�ل�شعائر 
�آد�ب  يف  تدريبية  دورة  بينها،  م��ن  ك��ان  تدريبية  دور�ت 
و�أحكام �لعمرة، �أد�ء منا�شك �لعمرة ، �آد�ب �شالة �جلنازة 
و�أحكامها، ف�شاًل عن �آد�ب �ل�شفر، �إىل جانب �لعديد من 
حياتهم  يف  �لنا�شئة  يحتاجها  �لتي  �لإمي��ان��ي��ة  �ل����دور�ت 
�شياحية  ج��ول��ة  على  �ل��ربن��ام��ج  ��شتمل  كما    . �ليومية 
�إىل �مل�����ز�ر�ت �ل�����ش��رع��ي��ة يف �مل��دي��ن��ة �مل���ن���ورة و�ل��ت��ي ت�شم 
�إ�شافة  �أح���د،  �شهد�ء  وم��ق��ربة  �أح��د  وجبل  ق��ب��اء،  م�شجد 
�ل�شريف  �مل�شحف  لطباعة  فهد  �مللك  جممع  زي��ارة  �إىل 
و�لتعرف �إىل جهود �ململكة �لعربية �ل�شعودية يف طباعة 
�إىل طباعة حو�يل  �مل�شحف �ل�شريف و�لتي ت�شل �شنوياً 

�لبقيع،  �مل�شاركون مقربة  ز�ر  كما  تقريباً.  ن�شخة  مليون 
يف  ُنفذ  �ل��ذي  �لرتفيهي  �لربنامج  بفعاليات  و��شتمتعو� 
�لر�شول  م�شجد  �لوفد  وز�ر  بالطائف.  �ملائية  �حلديقة 
عن  ف�شاًل  �لت�شليم.  و�أمت  �ل�شالة  �أف�شل  عليه  �لكرمي 
�لإ�شالمي  �لبعدين  ذ�ت  �ملقد�شة  �لأم��اك��ن  م��ن  �لعديد 
و�لتاريخي، �إىل جانب �مل�شاركة يف جمموعة من �مل�شابقات 
�لنا�شئة  مر�كز  �أن  بالذكر  و�جلدير  و�لثقافية.  �لدينية 
تهدف من خالل هذه �لرحلة �إىل تر�شيخ �ملبادئ و�لقيم 
يف  �ملجتبى  �لر�شول  بها  �أو�شى  �لتي  �ل�شحيحة  �لدينية 
نفو�س �أبنائها �لنا�شئة و�ل�شباب، وذلك عرب برنامج هادف 
و�لثقافية. وقد  �لإميانية  بتنوع فعالياته وفقر�ته  متيز 
�لرحلة  ه��ذه  يف  للم�شاركة  �شعادتهم  ع��ن  �لنا�شئة  ع��رب 

�لدين  ومبادئ  قيم  نفو�شهم  يف  ر�شخت  �لتي  �لإميانية، 
�لإ�شالمي �حلنيف، ومفاهيم �لعتماد على �لنف�س.
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•• كابول-يو بي اأي:

�أقدم م�شلحون من حركة طالبان 
حكوميني  موظفني   6 قتل  على 
�أفغان�شتان  بغرب  حر�ت  �إقليم  يف 
�لأفغانية  خاما  �شحيفة  ونقلت 
قولهم  حمليني،  م�����ش��وؤول��ني  ع��ن 
�نه عر، �شباح �م�س، يف مقاطعة 
7 موظفني  على جثث  غ��ول��ر�ن، 
و�لتنمية  �لتاأهيل  �إع����ادة  ب����وز�رة 
�ل����ري����ف����ي����ة ب����ع����دم����ا �خ��ت��ط��ف��ه��م 

م�شلحو� طالبان. 
و�أك��������د رئ���ي�������س ق�������ش���م �ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�جلنائي، �إ�شر�ئيل خان، �حلادثة، 
طالبان  م�شلحي  �ن  �إىل  م�شر�ً 
�خ��ت��ط��ف��و� �مل��وظ��ف��ني م���ن م��ك��ان 
�لذي  �لبناء  م�شاريع  �أح��د  تنفيذ 
ميوله �شندوق �لت�شامن �لوطني 

يف غولر�ن.
�ملختطفني  �ن  �إىل  خ���ان  ول��ف��ت 
من  وموظفان  مهند�شني   4 ه��م 
 27 ق��ت��ل  �لث����ن����اء  �ل��������وز�رة ويف 
 11 وج��رح  طالبان،  من  م�شلحاً 
�آخرون بعمليات م�شرتكة نفذتها 
�لقو�ت �لأفغانية وقو�ت �مل�شاعدة 

ت�ض�ضيف  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة 
م��وؤمت��ر ال��ع��وا���ض��م وامل���دن 
الإ�ضالمية ال� 13 الأحد املقبل

•• مكة املكرمة-وام:

تبد�أ يوم �لأحد �ملقبل يف مكة �ملكرمة 
فعاليات �ملوؤمتر �لعام �لثالث ع�شر 
ملنظمة �لعو��شم و�ملدن �لإ�شالمية 
�لعا�شمة  �أم��ان��ة  ت�شت�شيفه  �ل��ذي 
�ملقد�شة وتنظمه منظمة �لعو��شم 
�أكر  مب�شاركة  �لإ�شالمية  و�مل��دن 
�مل��ن��ظ��م��ة  �أع�������ش���اء  400 م���ن  م���ن 
ونقلت  �أي���ام.  ثالثة  م��دة  وي�شتمر 
و����س عن  �ل�شعودية  �لأن��ب��اء  وكالة 
�ل��دك��ت��ور �أ���ش��ام��ة ب��ن ف�����ش��ل �ل��ب��ار 
�إن  قوله  �ملقد�شة  �لعا�شمة  �أم��ني 
�مل���وؤمت���ر �ل����ذي ي��ق��ام حت���ت رع��اي��ة 
خ���ادم �حل��رم��ني �ل�����ش��ري��ف��ني �مللك 
�شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
�لتطور �جلاري مبا  ملو�كبة  ي�شعى 
يحقق للعو��شم و�ملدن �لإ�شالمية 
و�لفائدة وحتقيق  �لنفع  ول�شكانها 
للم�شتوطنات  �ملتو��شلة  �لتنمية 
�ل���ب�������ش���ري���ة وك����ذل����ك �ل���ع���م���ل ع��ل��ى 
وبني  �لقد�س  ب��ني  �ل��ت��اآخ��ي  تفعيل 
�ل���ع���و�����ش���م و�مل��������دن �لإ����ش���الم���ي���ة 
�إىل  لف��ت��ا  معها  �ملتاآخية  �لأخ���رى 
تكرمي  �مل���وؤمت���ر  خ���الل  �شيتم  �أن����ه 
ب��ع�����س �أم����ن����اء �ل���ع���و�����ش���م و�مل�����دن 
دعم  يف  �أ�شهمو�  �لذين  �لإ�شالمية 
�ملنظمة ون�شاطاتها �ملختلفة كذلك 
يف  �ملقد�شة  �لعا�شمة  �أمناء  تكرمي 
�لعهد �ل�شعودي من عام 1343ه� 
�أن مكة  يذكر  1434ه�  ع��ام  حتى 
للمرة  �مل��وؤمت��ر  ت�شت�شيف  �ملكرمة 
على  عاما   34 م��رور  بعد  �لثانية 
�لتاأ�شي�شي  للموؤمتر  ��شت�شافتها 
وت��ع��د  1400ه�  ع����ام  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 
منظمة �لعو��شم و�ملدن �لإ�شالمية 
ملنظمة  �ملنتمية  �ملنظمات  �إح���دى 

�لتعاون �لإ�شالمي .

)�إي�شاف(،  �أفغان�شتان  يف  �لدولية 
�ل�24 �لأخ���رة  �ل�����ش��اع��ات  خ��الل 

باأقاليم خمتلفة من �لبالد.
�لأفغانية  �لد�خلية  وز�رة  وقالت 
�ل��ق��و�ت  �إن  �ل���ث���الث���اء،  ب���ي���ان،  يف 
�لأف����غ����ان����ي����ة ن�����ّف�����ذت م�����ع ق�����و�ت 

�ل��ب��ي��ان  و�أ���ش��������������ار  �آخ����ري����ن.   11
�شادرت  �لأمنية  �لق����وى  �أن  �إىل 
ك��م��ي��ات م���ن �لأ����ش���ل���ح���ة �ل��ث��ق��ي��ل��ة 
و�خلفيفة و�لألغام من دون ذك���ر 
لأي�����ة خ�����ش��ائ��ر ب�����ش��ف��وف �ل��ق��وى 

�لأمنية.

تطهر  عمليات  ع���دة  )�إي�����ش��اف( 
م�شرتكة باأقاليم قندوز، وكابي�شا، 
وب���ل���خ، وق���ن���ده���ار، و�أوروزغ����������ان، 
�ل�����ش��اع��ات  وم���ي���د�ن وردك خ���الل 
 27 ف��ق��ت��ل��ت  �لأخ����������رة،  �ل�24 
م�����ش��ّل��ح��اً م���ن ط��ال��ب��ان، وج��رح��ت 

طالبان تقتل 6 موظفني حكوميني بعد خطفهم 

مقتل 3 من حر�ض احلدود الهنود بتفجري 

وزير خارجية الربازيل �ضفريًا يف الأمم املتحدة 
•• برازيليا-رويرتز:

��شتقال وزير خارجية �لرب�زيل �نطونيو باتريوتا بعدما �عرتف دبلوما�شي يعمل حتت رئا�شته باأنه �شاعد ع�شو� مبجل�س �ل�شيوخ 
��شتقالة  قبلت  �نها  بيان  رو�شيف يف  ديلما  �لرب�زيل  رئي�شة  وق��ال مكتب  �لرب�زيل.  �ىل  �لدخول  بالف�شاد يف  متهما  بوليفيا  يف 
�ألربتو  �ملتحدة لوي�س  �ملتحدة. و�شي�شبح �شفر �لرب�زيل �حلايل لدى �لمم  باتريوتا لكنها عينته �شفر� للبالد لدى �لمم 
فيجويردو وزير� للخارجية. و�شغل فيجويردو من�شب كبر مفاو�شي �لرب�زيل يف حمادثات تغر �ملناخ �يل �ن عني �شفر� لدى 
�ملنظمة �لدولية قبل عام. و�شي�شاعد رحيل باتريوتا �لرب�زيل يف جتنب خالف دبلوما�شي مع جارتها بوليفيا حيث ثارت ثائرة 
حكومة �لرئي�س �لي�شاري �يفو مور�لي�س لهرب روجر بينتو �لع�شو �ملعار�س مبجل�س �ل�شيوخ �ىل �لرب�زيل. و�أفلت بينتو �لذي 
�لقب�س عليه باللجوء �ىل �شفارة �لرب�زيل يف لباز. ومنحت  �تهم حكومة مور�لي�س بان لها رو�بط مبهربني للمخدر�ت من 
بر�زيليا بينتو حق �للجوء لكن �حلكومة �لبوليفية رف�شت منحه ح�شانة و�قام د�خل �ل�شفارة 15 يوما قبل �ن ي�شاعده �لقائم 

بالعمال �لرب�زيلي يف �لهرب عرب �حلدود د�خل �شيارة تابعة لل�شفارة يف رحلة ��شتمرت 22 �شاعة.

الإقليمية  اليابان  مياه  تنتهك  �ضينية  �ضفن   3

•• نيودلهي-يو بي اأي:

و�أ�شيب  �لهندية،  �حل���دود  حر�س  عنا�شر  م��ن  ثالثة  قتل 
ماويني  متمردين  بان  ي�شتبه  نا�شفة  عبوة  بتفجر  �ثنان، 
زرعوها �م�س ، يف مقاطعة كور�بوت باإقليم �أودي�شا يف �شرق 
م�����ش��ادر مطلعة  ع��ن  �إع���الم هندية  و���ش��ائ��ل  ونقلت  �ل��ب��الد 
�حل��دود  حلر�س  تابعة  ع��رب��ات  ث��الث  م��ن  موؤلفاً  موكباً  �أن 
ك��ور�ب��وت، حيث فجر متمردون  لكمني يف  تعر�س  �لهندية 

ماويون عبوة نا�شفة مزروعة يف �لطريق عند مرور �لعربة 
3 من عنا�شر حر�س  �إىل مقتل  �أدى  �لأوىل من �ملوكب ما 
�حلدود، و�إ�شابة �ثنني �آخرين بجروح. وقد نقل �جلريحان 
�إىل م�شت�شفى حملي، فيما لفتت تقارير �إىل �ندلع ��شتباكات 
بني �حلر�س و�ملتمردين بعيد �لتفجر وقد �أر�شلت تعزيز�ت 
من �ل�شرطة �إىل موقع �حلادثة وين�شط �ملتمردون �ملاويون 
يف 20 م��ن �أ���ش��ل 28 ولي���ة يف �ل��ه��ن��د، وي��ط��ال��ب��ون مبنح 

�ملز�رعني و�لفقر�ء �لأر��شي وفر�س �لعمل.

•• مو�صكو-ا ف ب:

قتل �مني جمل�س �لمن �لنغو�شي �حمد كوتياف بالر�شا�س �شباح �م�س 
يف تلك �ملنطقة �لقوقازية �مل�شطربة وفق ما �فادت جلنة حتقيق يف بيان.

�طلق جمهولون  �نغو�شيا  �ن يف منطقة مالغوبيك�شكي يف  �لبيان  وجاء يف 
عدة ر�شا�شات من �شالح ر�شا�س على �شيارة �مني جمل�س �من �جلمهورية 
�حمد كوتياف . و�و�شح �لبيان �ن �ل�شائق قتل يف �ملكان بينما تويف كوتياف 
متاأثر� بجروحه يف م�شت�شفى و�فادت جلنة �لتحقيق وهي �لهيئة �ل�شا�شية 
�ملكلفة �لتحقيقات �جلنائية يف رو�شيا �نها تدر�س كل �لحتمالت غر �ن 
فر�شية �جلرمية �ملرتبطة بن�شاطات كوتياف �ملهنية هي �لكر ترجيحا. 

�نغو�شيا  رئي�س  و�ع��ل��ن  ��شلحة  وتهريب  قتل  جرمية  ح��ول  حتقيق  وفتح 
يون�س بك �فكوروف �نه يتوىل �شخ�شيا �ل�شر�ف على �لتحقيق.

بها  و�شاأتكلف  �جلرمية  مكان  �ىل  �شخ�شيا  �توجه  مو�شكو  لذ�ع��ة  و�شرح 
�ملجرمني  على  قريبا  �شنعر  �ن��ن��ا  متيقن  �ن��ا  �ق��رب��ائ��ه،  ملقابلة  و���ش��اذه��ب 
غر�ر  على  عنف  �عمال  ت�شهد  �نغو�شيا  جمهورية  ت��ز�ل  ول   . و�شنعاقبهم 
د�غ�شتان و�جلمهوريتان �ملجاورتان لل�شي�شان. وبعد حرب �ل�شي�شان �لوىل 
غلب  و�لنف�شاليني  �لرو�شية  �لفدر�لية  �لقو�ت  بني   )1996-1994(
�لتيار �ل�شالمي على �ملقاومة و�متد �ىل حدود هذه �جلمهورية �لقوقازية 
�ل�شغرة ليتحول منت�شف �شنو�ت �للفني �ىل حركة ��شالمية م�شلحة يف 

كافة �نحاء �لقوقاز �ل�شمايل.

•• طوكيو-يو بي اأي:

�شفن مر�قبة �شينية دخلت   3 �ن  �م�س  �ليابان  �أعلنت 
�ملياه �ليابانية قرب جزر متنازع عليها يف بحر �ل�شني 
�ل�شرقي ونقلت وكالة �لأنباء �ليابانية كيودو عن خفر 
دخلت  �شينية  مر�قبة  �شفن   3 �أن  �لياباين،  �ل�شو�حل 
�مل��ي��اه �لإق��ل��ي��م��ي��ة �ل��ي��اب��ان��ي��ة ق��ب��ال��ة �إح����دى �جل���زر �لتي 
دخلت  �ل�شفن  �ن  و�أ�شافت  �شينكاكو.  �ليابان  ت�شميها 
بالتوقيت  �شباحاً  و�لن�شف  �لتا�شعة  �ل�شاعة  ق��ر�ب��ة 
�ملحلي وكانت طائرة �شينية �قرتبت من �ملجال �جلوي 

�لياباين قرب جزر متنازع عليها بني �لبلدين، ما دفع 
��شتعد�د�ً  �لتحرك  �إىل  �جل��وي  �لدفاع  �شالح  مقاتالت 
تعليق  مع  بالتز�من  �لتطور�ت  ه��ذه  وت��اأت��ي  لإب��ع��اده��ا. 
بان كي مون، على �خلالفات  �ملتحدة،  �أمني عام �لأمم 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة ب��ني ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة، و�ل�����ش��ني، 
و�ل��ي��اب��ان، م��ع��رب��اً ع��ن �أ���ش��ف��ه ل���ش��ت��م��ر�ر ح��ال��ة �لتوتر 

لأ�شباب �شيا�شية وغرها بني �لدول �ملعنية.
�ملتنازع عليها  ت�شيطر على �جلزر  �ليابان  �ن  �إىل  ي�شار 
بني طوكيو وكل من بيجينغ وتايبيه، وتطلق عليها ��شم 

�شينكاكو ، فيما ت�شميها �ل�شني دياويو .

مقتل رئي�ض املجل�ض الأمني يف اأنغو�ضيا 

•• اخلرطوم-ا ف ب:

لل�شليب  �لدولية  �ملنظمة  �علنت 
�لح���م���ر يف �ل�������ش���ود�ن �م�������س �ن 
يحتجزون  جم��ه��ول��ني  م�شلحني 
�ث���ن���ني م����ن م��وظ��ف��ي��ه��ا ب���ع���د �ن 

�فرجو� عن �شتة �خرين.
وق�����ال �مل���ت���ح���دث ب��ا���ش��م �مل��ن��ظ��م��ة 
�لدولية رفيع �هلل قر�شي لفر�ن�س 
�ث���ن���ني م����ن زم��الئ��ن��ا  ب���ر����س �ن 
و�شاحناتهم حمتجز�ن حتى �لن 

ومل يطلق �شر�حهم .
جمهولني  م�شلحني  �ن  و����ش��اف 
�ح���ت���ج���زو� �لث���ن���ني ث��م��ان��ي��ة من 
م����وظ����ف����ي �ل�������ش���ل���ي���ب �لح����م����ر 
�ل�شود�نيني بينما كانو� م�شافرين 
ما بني نرتتي وز�لنجي يف ولية 
و�شط د�رفور، و �طلقو� �شر�ح �شتة 

منهم وجميعهم بخر .
وك����ان �ل��ف��ري��ق ع��ائ��د� م��ن مهمة 
جم�����ال  يف  ت�������دري�������ب  ل�����ت�����ق�����دمي 
�ل����ش���ع���اف���ات �لول����ي����ة و���ش��ي��ان��ة 
بح�شب  �ليدوية،  �ملياه  م�شخات 

�ملتحدث.
و��شافة �ىل عملها �لغاثي، فقد 
�شاعدت منظمة �ل�شليب �لحمر 
يف ت�����ش��ه��ي��ل ت�����ش��ل��ي��م �مل��ح��ت��ج��زي��ن 
يف  �ملختلفة  �ل�شر�ع  �ط��ر�ف  من 

د�رفور.

وق�����ال ق��ر���ش��ي �ن �ط�����الق ���ش��ر�ح 
�ت�������ش���الت على  ب��ع��د  �ل�����ش��ت��ة مت 
خم��ت��ل��ف �مل�����ش��ت��وي��ات �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة و�ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة 
م�شوؤولني  وم��ع  �مل�شتوى  �لعالية 

قبليني لهم نفوذ يف �ملنطقة.
ومنظمة �ل�شليب �لحمر ��شافة 
�شهلت  �لغاثة  تقدمي  يف  لعملها 
يف د�رف��ور ت�شليم �ملحتجزين من 

قبل �طر�ف �ل�شر�ع �ملختلفة.

�لم��و�ل  خف�س  �ىل  �دت  �لنظ���ام 
دفعها  ما  للملي�شيات  �ملخ�ش�شة 
���ش��ي��ط��رة  خ������ارج  �ل���ت�������ش���رف  �ىل 

�حلكومة.
م���ن ج���ان���ب �خ����ر حت��ت��ج��ز ح��رك��ة 
حت���ري���ر �ل���������ش����ود�ن-ج����ن����اح م��ن��ي 
مناوي، منذ مطلع �ب-�غ�شط�س 
�حل����ايل م��روح��ي��ة م��ت��ع��اق��دة مع 
ب��ع��ث��ة ح��ف��ظ �ل�����ش��الم يف �لق��ل��ي��م 

وفريقها.

يقاتلون  �ل��ذي��ن  �مل��ت��م��ردون  ود�أب 
�حل���ك���وم���ة �مل���رك���زي���ة يف �لق��ل��ي��م 
�حتجاز  على  ���ش��ن��و�ت،  ع�شر  منذ 
جنود حكوميني وغرهم كما �ن 
�مللي�شيات �ملو�لية حلكومة متهمة 
لف���ر�د  خ��ط��ف  بعمليات  ب��ال��ق��ي��ام 
�خرى  جر�ئم  و�رت��ك��اب  و�شيار�ت 

يف د�فور.
�لزم��������������ة  �ن  حملل����تون  وي��ق��ول 
منه����ا  ي��ع��ان�����������ي  �ل��ت�����ي  �مل��ال��ي�����������ة 

الأمم املتحدة ت�ضتو�ضح احتجاز موظفنينْ لل�ضليب الأحمر يف دارفور 
وا�ضنطن ب�ضاأن التج�ض�ض 

•• نيويورك-ا ف ب:

�أن����ه����ا  �مل����ت����ح����دة  �لأمم  �أع����ل����ن����ت 
�ل�شلطات  تو�شيحات من  �شتطلب 
�لأمركية ب�شاأن معلومات ن�شرتها 
جملة دير �شبيغل �لأملانية، مفادها 
�أن وكالة �لأمن �لقومي �لأمركية 
)�إن.�إ���س.�أي��ه( جت�ش�شت على نظام 
�لد�خلي للد�ئرة  �لدولية  �ملنظمة 

�لتلفزيونية �ملغلقة.
وقال �ملتحدث با�شم �لأمم �ملتحدة 
�طلعنا على هذه  لقد  فرحان حق 
�مل��ع��ل��وم��ات، ون��ح��ن ع���ازم���ون على 
�لتحدث عنها مع �ل�شلطات �ملعنية 
�ل��ق��ان��ون  �أن  �مل��ت��ح��دث  و�أو����ش���ح   .
�لدويل ين�س بو�شوح على وجوب 
عدم �نتهاك �لبعثات �لدبلوما�شية، 
ومنظمات  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  وبينها 
دول��ي��ة �أخ���رى، وه��ذ� �لأم���ر يكفله 
خ�����ش��و���ش��ا �ت���ف���اق ف��ي��ي��ن��ا و�أ����ش���اف 
نتوقع �إذن من �لدول �لأع�شاء �أن 
�لبعثات  ح�شانة  حلماية  تتحرك 
�لدبلوما�شية .  وذكرت دير �شبيغل 
�أن وكالة �لأمن �لقومي �لأمركية 
�ل���ت���ي ت�����ش��ك��ل م��ن��ذ �أ����ش���ه���ر حم��ور 
�ملتعاقد  بها  ق��ام  �لتي  �لت�شريبات 
�ل�شابق �إدو�رد �شنودن، دخلت نظام 
 2012 �شيف  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
ع��دد  �زد�د  �أ����ش���اب���ي���ع،  ث���الث���ة  ويف 
ق��ام��ت بتفكيك  �ل��ت��ي  �لت�����ش��الت 

رموزها من 12 �إىل 458.

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/393 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
�شده  �ملنفذ  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �حلق  �شم�س  علي  �لتنفيذ/و�ري�س  طالب 
�ملطلوب �عالنه:   �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت    للمقاولت  �لق�شام  : موؤ�ش�شة 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لق�شام  موؤ�ش�شة 
�ل�شادر يف �لدعوى  �لتنفيذ  �ل�شند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا �ن طالب 
رقم 2013/73 عم جز- م ع-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور  2013/9/30 موعد� لنظر طلب 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3196 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
 : �شده  بنغالدي�س   �جلن�شية:  ر�جنو  حممد  �كاند�  �لتنفيذ/�شاد�م  طالب 
موؤ�ش�شة �لبحر �ل�شبعة للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه:  
موؤ�ش�شة �لبحر �ل�شبعة للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
�ل�شادر يف �لدعوى  �لتنفيذ  �ل�شند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا �ن طالب 
رقم 2012/2545 عم جز- م ع-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور  2013/9/16 موعد� لنظر طلب 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/217 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
�ملنفذ  بنغالدي�س   �جلن�شية:  �لكا�شم  �بو  حاجي  �لب�شر  �لتنفيذ/�بو  طالب 
�شده : نا�شر حممد �لعلوي للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت   �ملطلوب 
�عالنه:  نا�شر حممد �لعلوي للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر 
�لدعوى رقم 2012/2822 عم جز- م ع-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/9/29 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ -  �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1164  ا�ستئناف مدين
ع��ب��د�هلل جمايل     ع��ب��د�هلل ح�شن  1 -����ش��م��اع��ي��ل  �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده /  �ىل 
�لهاجري   نا�شر مذكر  �مل�شتاأنف /مذكر  �ن  �لقامة مبا  جمهول حمل 
�ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  �ملرباطي  �شالح  حممد  م�شطفى  ن��و�ل  وميثله: 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/70 مدين كلي   بتاريخ 2012/12/27 
وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/9 �ل�شاعة 10.00 �شباحا 
بالقاعة ch2D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

دبلوما�ضيون: اإيران تزيد قدرتها النووية وحتد من املخزون 
•• فيينا-رويرتز:

�لدولية  للوكالة  تقرير  يبني  �ن  يتوقع  �ن��ه  دبلوما�شيون  ق��ال 
للطاقة �لذرية �لتابعة لالمم �ملتحدة �ن �ير�ن ما�شية قدما يف 
�ليور�نيوم  تخ�شيب  على  قدرتها  تزيد  و�نها  �لنووي  برناجمها 
وق��ود  �ن��ت��اج  يبدو  فيما  ب���د�أت  �ي���ر�ن  �ن  �لدبلوما�شيون  و�أ���ش��اف 
ملفاعل يعمل باملاء �لثقيل ميكن �ن ينتج �لبلوتونيوم وهو تطور 

يقلق �لغرب ب�شبب �مكانية ��شتخد�مه يف �شنع �شالح نووي.
�ل�شبوع  ه��ذ�  تقرير  �ن  �لدبلوما�شيون  ق��ال  �خ���رى  ناحية  م��ن 
بيانات  �لرج��ح  على  �شيت�شمن  �لذرية  للطاقة  �لدولية  للوكالة 
خطوة  وه��ي  �حل�شا�س  �ل��ن��ووي  خمزونها  قيدت  �ي��ر�ن  �ن  تظهر 

ميكن �ن متنحها وقتا للتفاو�س مع �لقوى �لكربى.

�شورة  تعطي  �ن  ميكن  �ملعلومات  ه��ذه  مثل  ف��ان  ذل��ك  تاأكد  و�ذ� 
�لعامل  فيه  ينتظر  وق��ت  يف  لي���ر�ن  �ل��ن��ووي��ة  لالن�شطة  متباينة 
�خلارجي �ن يرى �ن كان �لرئي�س �لير�ين �جلديد ح�شن روحاين 
للجمهورية  �لغربيني  �ملنتقدين  مع  �لتوتر  لتخفيف  �شيتحرك 

�ل�شالمية.
لتوليد  ف��ق��ط  خم�ش�س  �ل���ن���ووي  ب��رن��اجم��ه��ا  �ن  �ي����ر�ن  وت��ق��ول 
�لكهرباء و�ل�شتخد�م يف �لغر��س �لطبية وترف�س مز�عم �لغرب 

باأنها ت�شعى لمتالك قدر�ت ل�شنع ��شلحة نووية.
وهددت ��شر�ئيل مبهاجمة �ير�ن �ذ� ف�شلت �لدبلوما�شية يف تقييد 
�ملخ�شب  �ليور�نيوم  م��ن  يكفي  م��ا  جمع  م��ن  ومنعها  برناجمها 
ل�شنع  مطلوب  �أعلى  مل�شتوى  تنقيته  من  خوفا  متو�شط  مل�شتوى 
�شالح نووي. لكن �نتخاب �ملر�شح �ملعتدل ن�شبيا روحاين يف يونيو 

لبحث  �ملحادثات  يف  �نفر�جة  بتحقيق  �لغرب  �م��ال  ز�د  ح��زي��ر�ن 
�لنز�ع �لنووي �لذي بد�أ قبل ع�شر �شنو�ت.

للطاقة  �لدولية  �لوكالة  ل��دى  �ملعتمدون  �لدبلوما�شيون  وح��ذر 
للوكالة  �شنوي  �ل��رب��ع  �لتقرير  تف�شر  يف  �ملبالغة  م��ن  �ل��ذري��ة 
�لدولية �لذي يتوقع �ن يوزع على �لدول �لع�شاء غد� �لربعاء 
لنه يف �ل�شا�س يغطي �لتطور�ت قبل تويل روحاين �ل�شلطة يف 
�و�ئل �غ�شط�س �ب وقال �لدبلوما�شيون �لغربيون �نه من �ملتوقع 
�أجهزة ط��رد مركزي من  �ي��ر�ن و��شلت تركيب  �ن  ي�شر �ىل  �ن 

�جليل �لول �ي �ر1- ومن �لنوع �ملتقدم �ي �ر2- �م.
وقال دبلوما�شيون �نه يعتقد �أي�شا �ن �ير�ن بد�أت �نتاج وقود ملفاعل 
بلوتونيوم  �نتاج  �نه ميكنه  �ر�ك يقول خرب�ء غربيون  �بحاث يف 

ي�شتخدم يف �شنع قنابل نووية مبجرد �ن يبد�أ ت�شغيله. 
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��شتنكرت �حلكومة �مل�شرية �م�س، ت�شريحات رئي�س �لوزر�ء �لرتكي 
بالرموز  �مل�شا�س  بعدم  وطالبت  �لطيب،  �أح��م��د  �لأزه���ر  �شيخ  �شد 
�لدينية. ورف�س رئي�س جمل�س �لوزر�ء �مل�شري حازم �لببالوي، يف 
ت�شريح �شحايف ت�شريحات �أردوغان �لتي هاجم فيها �أحمد �لطيب.

لتاأييده عزل  �ملا�شي  �لأح��د  �لأزه���ر  �شيخ  �نتقد  �أردوغ���ان قد  وك��ان 
�مل�شا�س  ب��ع��دم  �ل��ب��ب��الوي  وط��ال��ب  مر�شي  حممد  �ل�شابق  �لرئي�س 
بالرموز �لدينية ويف مقدمتها �شيخ �لأزهر ملا مُيثِّله مل�شر و�لعاملني 
�لعربي و�لإ�شالمي من قيمة كبرة ، هذ� بالإ�شافة �إىل كونه على 
ن�شر  تعمل على  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل  �لإ���ش��الم��ي��ة يف  �ملوؤ�ش�شات  �أك���رب  ر�أ����س 
�شحيح �لدين �لإ�شالمي وتعاليمه �ل�شمحة . وكانت وز�رة �خلارجية 
�مل�شرية وجممع �لبحوث �لإ�شالمية بالأزهر وجمل�س كنائ�س م�شر 

�إىل جانب فعاليات حزبية و�شعبية، �أد�نت ت�شريحات �أردوغان.

 
�حلليفة  رو�شيا  �ن  �م�س  �ملعلم  وليد  �ل�شوري  �خلارجية  وزي��ر  �ك��د 
ت�شاعد  و�شط  �شوريا،  عن  تتخلى  لن  �ل�شد،  ب�شار  �لرئي�س  لنظام 
وقال  لدم�شق  ع�شكرية  �شربة  �لغرب  توجيه  �حتمال  عن  �حلديث 
�ملعلم خالل موؤمتر �شحايف يف مقر �لوز�رة �وؤكد �نه لي�س هناك تخل 
رو�شي عن �شوريا. عالقتنا م�شتمرة يف خمتلف �ملجالت ونحن ن�شكر 
دفاعا  بل  �شوريا  دفاعا عن  لي�س  �شوريا  �ىل جانب  وقوفها  لرو�شيا 
�ي�شا عن رو�شيا. ��شاف �ن عماد قو�تنا �مل�شلحة يعتمد على �لعقود 
�لتي نربمها معهم �لرو�س ، وهناك �لتز�م من �لطرفني بتنفيذ هذه 
�لعقود رو�شيا جزء من �شمودنا . و��شار �ملعلم �ىل �ن �لتن�شيق على 
�و  هاتفية  �ت�شالت  عرب  يومي  �شبه  يكون  يكاد  �ل�شيا�شي  �مل�شتوى 
لقاء�ت مع �لديبلوما�شيني �ملقيمني . وكان وز�رة �خلارجية �لرو�شية 
�شوريا  ب�شاأن  �حل��ذر  �ىل  �لدولية  و�ل���ش��رة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  دع��ت 
حمذرة من �ن �ي تدخل ع�شكري �شتكون له عو�قب كارثية على دول 
�ل�شرق �لو�شط و�شمال �فريقيا. و�تى �ملوقف بعد �شاعات من �عالن 
و��شنطن �لغاء �جتماع كان مقرر� �ليوم مع مو�شكو يف لهاي، للبحث 
�مل�شتمرة منذ �كر من عامني. و�علن م�شوؤول  �ل�شورية  �لزم��ة  يف 
كبر يف �خلارجية �لمركية �ن �لرجاء �شببه م�شاور�ت جارية من 
يف  وقعت  �لتي  �لكيميائية  �لهجمات  على  منا�شب  ب��رد  �لقيام  �ج��ل 
21 �ب-�غ�شط�س يف �شوريا، و�لتي تتهم �ملعار�شة �ل�شورية و�لدول 

�لغربية نظام �لرئي�س �ل�شد بالوقوف خلفها.

رف�شت �يطاليا �م�س �ي تدخل ع�شكري يف �شوريا من دون مو�فقة 
جمل�س �لمن �لدويل معتربة �ن ل بديل عن حل �شيا�شي تفاو�شي 

.
�ن  �لربملان  �م��ام  بونينو  �ميا  �ليطالية  وزي��رة �خلارجية  و�شرحت 
جمل�س  م��ن  تفوي�س  دون  ع�شكري  ح��ل  �ي  يف  ت�شارك  ل��ن  �يطاليا 

�لمن �لدويل .
وقالت �لوزيرة �ن �جتماعا ملجل�س �لمن �قرتح لالربعاء و�ن �حللف 
�علنت  كما  بروك�شل.  يف  �خلمي�س  �لو�شع  �ي�شا  �شيبحث  �لطل�شي 
و�ملعار�شة  �شوريا  ��شدقاء  جمموعة  ل��دول  وز�ري  �جتماع  �نعقاد 

�ل�شورية يف �لر�بع من �يلول-�شبتمرب من دون حتديد �ملكان.
و�عتربت �ن حتى خيار �لتدخل �ملحدود قد يتحول �ىل تدخل غر 
يف  �ف��رط��ت  ورمب���ا  تدخلت  ق��د  �يطاليا  �ن  م�شيفة  زمنيا  حم���دود 

�لتدخل ع�شكريا يف مناطق �خرى من �لعامل ول �شيما �فغان�شتان.
وقالت لي�س هناك حل ع�شكري للنز�ع �ل�شوري، �ن �حلل �لوحيد هو 
مو��شلة  �ج��ل  من  كبر  ت�شميم  �ىل  د�عية   ، تفاو�شي  �شيا�شي  حل 
�لتفاو�س بني �طر�ف �لنز�ع و�و�شح متحدث با�شم وز�رة �لدفاع �ن 
ت�شتخدم نظريا من قبل  و�لبحرية �ليطالية قد  �لقو�عد �جلوية 
دول �خرى لتوجيه �شربة حمتملة �شد �شوريا �ذ� ما �عطى �لربملان 
لقاعدة  �شرورية  تكون  لن  �ملو�فقة  وه��ذه  لذلك.  �لخ�شر  �ل�شوء 
ثنائي  �ت��ف��اق  مو�شع  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �شقلية  يف  �لم��رك��ي��ة  �شيغونيال 
��شتخدمت  �ليطالية  �لع�شكرية  �لقو�عد  وكانت  �يطايل-�مركي 

خالل �لتدخل �لغربي يف ليبيا يف 2011.

عوا�صم

القاهرة

روما

دم�سق

كوريا ال�ضمالية حاولت
 اإر�ضال اأ�ضلحة ل�ضوريا 

•• طوكيو-ا ف ب:

�فادت �شحيفة يابانية �م�س �ن كوريا �ل�شمالية حاولت ت�شدير �قنعة و�قية 
من �لغاز و��شلحة وذخرة �ىل �شوريا وذلك يف حني تتهم �لوليات �ملتحدة 

�لنظام �ل�شوري با�شتخد�م ��شلحة كيميائية �شد �ملدنيني.
ويابانية  �مركية  م�شادر  �ىل  ��شتناد�  �شيمبون  �شانكي  �شحيفة  وكتبت 
�لنت�شار  با�شم  ليبيا  يف  م�شجلة  �شفينة  �ن  حتددها  مل  جنوبية  وك��وري��ة 
�بحرت من كوريا �ل�شمالية متوجهة �ىل �شوريا يف وقت �شابق هذه �ل�شنة 
هذه  على  ح�شل  �ل���ذي  �لم��رك��ي  �جلي�س  �ن  و�و���ش��ح��ت  ��شلحة  ت�شحن 

�ملعلومة تقفى �ثر �ل�شفينة بالتن�شيق مع دول �خرى.
من  �ل��ث��ال��ث  يف  تركيا  �ىل  وو���ش��ل��ت  �ل��درد�ن��ي��ل  م�شيق  �ل�شفينة  وع���ربت 
تبلغت م�شبقا �خلرب  �لتي  �لرتكية  �ل�شلطات  فت�شتها  ني�شان-�بريل حيث 
وم�شد�س  بندقية   1400 �شبطت  وه��ك��ذ�  �لم��رك��ي��ني  �لع�شكريني  م��ن 
�و�شحت  ما  وف��ق  �لغاز،  و�قية من  و�قنعة  ر�شا�شة  �ل��ف  وح��و�ىل ثالثني 
�ف��ر�غ  تنوي  كانت  �ل�شفينة  �ن  �لمركية  �ل�شلطات  وتعتقد  �ل�شحيفة. 

حمولتها يف تركيا لتنقل بعد ذلك بر� �ىل �شوريا.
و�عتقلت تركيا �لقبطان ولحقته ق�شائيا بعد �ن �عرتف �ن �شفينته �بحرت 

من كوريا �ل�شمالية متوجهة �ىل �شوريا لنقل ��شلحة �ليها.
وقد تفر�س عقوبات دولية ��شافية على نظام بيونغ يانغ ب�شبب هذه �لعملية 

�لتي تنتهك قر�ر�ت �لمم �ملتحدة �لتي حتظر عليها نقل �ل�شلحة.
وتقيم بيونغ يانغ ودم�شق منذ عدة �شنو�ت عالقات ع�شكرية ��شتمرت خالل 

�لنز�ع �مل�شتمر منذ �كر من �شنتني يف �شوريا.

خماوف بريطانية ب�شبب م�شوغ قانوين لعمل ع�شكري

وا�ضنطن تدر�ض �ضربة �ضريعة وحمدودة ل�ضوريا 

قاعدة اليمن تنفي تخطيطها ملهاجمة م�ضالح غربية 
•• دبي-ا ف ب:

�ليمن  يف  �ل��ق��اع��دة  تنظيم  ن��ف��ى 
ل���ه���ج���م���ات  خ�����ط�����ط  ي������ك������ون  �ن 
�ملتحدة  ب��ال��ولي��ات  دفعت  و��شعة 
ب��ع��ث��ات��ه��ا  م����ن   19 �غ�������الق  �ىل 
مطلع  �ملنطقة  يف  �لدبلوما�شية 
ب��ي��ان  �حل����ايل ويف  �غ�����ش��ط�����س  �ب 
جهادية  �لكرتونية  م��و�ق��ع  بثته 
نفت ما ت�شمى بقاعدة �جلهاد يف 
ج��زي��رة �ل��ع��رب م��ع��ل��وم��ات �ك��ده��ا 
�لرئي�س �ليمني عبد ربه من�شور 
هادي حول �عرت��س �لمركيني 
كانت  �لتنظيم  ق���ادة  ب��ني  م��ك��امل��ة 

ور�ء �عالن حالة �ل�شتنفار.
و�تهمت هادي برتديد ما ن�شرته 
مز�عم  من  �لمريكية  �ملخابر�ت 
ع���ن �ت�������ش���الت ه��ات��ف��ي��ة ب���ني ما 
�إىل  �ملجاهدين  بقياد�ت  �شمتهم 
�آخر �لهر�ء و�لدعاية �لتي و�شعت 
ل��ت��ربي��ر �مل��خ��ط��ط �لم���ري���ك���ي يف 

�ليمن .
و��شار �ىل �ن �لرئي�س �ليمني زعم 
�ملجاهدين  �لبيان  �شماهم  ما  �ن 

متت مر�قبتهما من قبل طائر�ت 
بدون طيار، �حد�ها كانت جمهزة 
ل��ت��ف��ج��ر م��ي��ن��اء �ل�����ش��ب��ا ���ش��رق��ي 
ح�������ش���رم���وت ، م�����وؤك�����د� �ح���ب���اط 
ه��ذ� �ملخطط �ث��ر �ع��رت����س هذ� 

�لت�شال.
وك��ان��ت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ق��ررت 
يف  دبلوما�شية  بعثة   19 �غ���الق 
يف  �ل��ي��م��ن  ب��ي��ن��ه��ا  م�شلمة  ب���ل���د�ن 
�أغ�����ش��ط�����س. كما  �آب  م���ن  �ل���ر�ب���ع 
ع��م��دت ف��رن�����ش��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا �ىل 
يف  �لدبلوما�شية  بعثاتهما  �غالق 
�ليمن، لكن متت �ع��ادة فتح هذه 

�ل�شفار�ت.
�ل�شلطات متكنت  �ن  ه��ادي  و�ك��د 
م���ن �ل���ق���اء �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى �ف����ر�د 
�خل���ل���ي���ة �ل����ذي����ن ك�����ان ي��ف��رت���س 
ب��ه��م ت�����ش��ه��ي��ل �ل��ع��م��ل��ي��ة و�����ش���اف 
طائر�ت  �شنتها  �لتي  �ل��غ��ار�ت  �ن 
ب����دون ط��ي��ار خ���الل �ل���ش��ب��وع��ني 
من  قتيال   40 �وق��ع��ت  �ملا�شيني 
قياديون  بينهم  �ل��ق��اع��دة  تنظيم 
كانو�  ه��وؤلء  وجميع  �لتنظيم  يف 

يف منطقة �شنعاء.

وجه  يغر  �شيئا  �شت�شمع  هاتفية 
�لناريخ .

وق����د �ك����د ه�����ادي �ن �ل���ت���ط���ور�ت 
كانو�  �لقاعدة  جماعة  �ن  �ثبتت 
ج����ه����زو� ���ش��اح��ن��ت��ني م��ف��خ��خ��ت��ني 

ك���ان���و� ي���ن���وون ت��ف��ج��ر ���ش��اح��ن��ات 
�لنفطية  �مل��ن�����ش��اآت  ���ش��د  مفخخة 
ن��ن��ف��ي �شحة  ون���خ���ن  �ل���ب���الد،  يف 
ما ذك��ره موؤكد� �ن ه��ادي يحاول 
ت����ربي����ر مم����ار�����ش����ات �لم���ري���ك���ان 

�لإجر�مية .
وك�����ان ه�����ادي ك�����ش��ف �جل��م��ع��ة �ن 
�ل��ي��م��ن نا�شر  �ل��ق��اع��دة يف  زع��ي��م 
�لتنظيم  ل��ق��ائ��د  �ك���د  �ل��وح��ي�����ش��ي 
�ل���ظ���و�ه���ري خ���الل مكاملة  �مي���ن 

••عمان-ا ف ب:

�ردين  م��ل��ي��ون   2،5 ح�����و�ىل  ب�����د�أ 
لنتخاب  باأ�شو�تهم  �لدلء  �م�س 
عموم  يف  �لبلدية  �ملجال�س  �ع�شاء 
�مل��م��ل��ك��ة �ل12 ودع��ي  حم��اف��ظ��ات 
2،5 مليون ناخب وناخبة  حو�ىل 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ه����ذه �لن��ت��خ��اب��ات 
ب��ل��دي��ة   100 روؤ������ش�����اء  لخ���ت���ي���ار 
من  ب��ل��دي  جمل�س  ع�شو  و970 
عموم  يف  مر�شحا   2811 ح��و�ىل 
�لبالد. ومبوجب قانون �لنتخاب، 
مت حجز 297 مقعد� من �ملجال�س 
 3،7 ن��ح��و  وك���ان  للن�شاء  �ل��ب��ل��دي��ة 
يف  ��شماءهم  �شجلو�  �ردين  مليون 
�حلكومة  لكن  �لناخبني  �شجالت 
�شابق عدم  وق��ت  و�علنت يف  ع��ادت 
مليون   1،250 ح���و�ىل  م�شاركة 
ن��اخ��ب ه��م �ف���ر�د �ل��ق��و�ت �مل�شلحة 
و�لج�����ه�����زة �لم���ن���ي���ة و�مل���غ���رتب���ني 
م�����ش��رف على  م��وظ��ف  �ل���ف  و40 
�لن���ت���خ���اب���ات، و�ل����ذي����ن ي�����ش��ك��ل��ون 
�جمايل  من  باملئة   35 مبجملهم 

عدد �ملقرتعني.
�لبلدية وليد  �ل�شوؤون  وق��ال وزي��ر 
�مل�������ش���ري يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف �ن 
و�لعملية  �لن  حتى  جيد  �لق��ب��ال 

�ي����ة  دون  ج����ي����د  ب�������ش���ك���ل  جت�������ري 
معوقات و��شاف �ن 3981 غرفة 
�قرت�ع يف 1205 مر�كز �نتخابية 
ف���ت���ح���ت �ب����و�ب����ه����ا م���ن���ذ �ل�������ش���اع���ة 
�أمله  عن  و�عرب  �شباحا،  �ل�شابعة 
��شتحقاقا  �لردن��ي��ون  ينجز  �ن  يف 
د�شتوريا ودميقر�طيا، م�شر� �ىل 
كثر�  عليها  م��ع��ول  �ل��ب��ل��دي��ات  �ن 

خلدمة �ملو�طنني.
وب���ح�������ش���ب �مل���������ش����ري ف������ان ه��ن��اك 
ودويل  حم��ل��ي  م���ر�ق���ب   4200
�لفريق  �لعام  �لم��ن  مدير  و�علن 
�ن��ه  �ل��ك��وف��ح��ي  رك����ن ط����الل  �ول 
���ش��ي��ت��م ن�����ش��ر 50 �ل���ف رج���ل �م��ن 
ع�����م�����وم حم���اف���ظ���ات  ودرك�����������ي يف 
�لق���رت�ع  م��ر�ك��ز  حل��م��اي��ة  �ململكة 

و�ل��ع��م��ل��ي��ة �لن��ت��خ��اب��ي��ة م���ن �أي���ة 
ومت�س  �لقانون  تخالف  جت���اوز�ت 
مقاطعة  ظل  ويف  نتائجها.  �شحة 
�حل����رك����ة �ل����ش���الم���ي���ة �مل��ع��ار���ش��ة 
وم�������ش���ارك���ة ه��ام�����ش��ي��ة ل���الح���ز�ب 
�ل��ق��وم��ي��ة و�ل��ي�����ش��اري��ة، ي��ت��وق��ع �ن 
نتائج  ع�شائرية  �شخ�شيات  تكت�شح 

�لنتخابات يف عموم �لبالد.

الأردنيون ي�ضوتون يف النتخابات البلدية 

�مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  �مل�������ش���وؤول���ني �ن 
جت��ري م�����ش��اور�ت م��ع حلفائها لكن 
�ملها �شئيل يف �حل�شول على �شوء 
ب�شبب  �مل��ت��ح��دة  �لمم  م��ن  �خ�����ش��ر 
م��ع��ار���ش��ة رو����ش���ي���ا، ح��ل��ي��ف��ة دم�����ش��ق 
تغطية  لها  وف���رت  �ل��ت��ي  �لرئي�شية 
دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة م��ن��ذ ب���دء �ل���ن���ز�ع من 
نظام  يدين  ق��ر�ر  �ي  خ��الل عرقلة 

�ل�شد يف جمل�س �لمن �لدويل.
�ل��رو���ش��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ودع����ت 
�لدولية  و�ل�شرة  �ملتحدة  �لوليات 
�ىل �حل����ذر ب�����ش��اأن ���ش��وري��ا حم���ذرة 
�شتكون  ع�شكري  ت��دخ��ل  �ي  �ن  م��ن 
�ل�شرق  دول  كارثية على  له عو�قب 

�لو�شط و�شمال �فريقيا.

تدوم على �لرج��ح �كر من يومني 
�ل��ولي��ات  يجنب  ب�شكل  و���ش��ت��ج��ري 
�مل���ت���ح���دة �ل���ت���دخ���ل ب�����ش��ك��ل �ك����رب يف 
منذ  �ل��ب��ل��د  ه���ذ�  يف  �مل�شتمر  �ل��ن��ز�ع 

�كر من �شنتني.
كما ذكرت �شحيفة نيويورك تاميز 
�ن �وباما �لذي ما ز�ل يدر�س �خليار 
ب�شار  �لرئي�س  نظام  �شد  �لع�شكري 
بعملية  �لرج��ح  على  �شياأمر  �ل�شد 
ع�شكرية حمدودة و�فادت �ل�شحيفة 
�ن  �لد�رة  م�����ش��وؤول��ني يف  ع��ن  ن��ق��ال 
�ل�شربة �شتت�شمن �طالق �شو�ريخ 
منت�شرة  �مركية  ب���و�رج  م��ن  ك��روز 
يف �ل��ب��ح��ر �مل��ت��و���ش��ط ع��ل��ى �ه����د�ف 

ع�شكرية �شورية.

ق��وة عظمى  �أي  �أغلى ما متلكه  هي 
و�إذ� �أ�شدرت �لدول �ملتفوقة تهديد� 
خطا  ر�شمت  �أو  �شمانات  قدمت  �أو 
م�شتعدة  ت��ك��ون  �أن  ف��ي��ج��ب  �أح���م���ر، 
لفر�س �إر�دتها، و�إل فاإن هذ� �ملدخر 

�لثمني �شيلوث، ورمبا لالأبد.
�أن  �ل�شحيفة  ت��رى  �ل�شبب  ول��ه��ذ� 
�شوريا  يف  ع�شكريا  �أم��رك��ا  ت��دخ��ل 
لأن  ت���رج���ي���ح���ا  �أك�������ر  �لآن  ي����ب����دو 
�ل��رئ��ي�����س �أوب���ام���ا ي�����ش��ع��ر �أن����ه لي�س 
�إن م�شد�قية  �آخر حيث  لديه خيار 
بالده على �ملحك، ول ميكن لزعيم 
قوة عظمى �أن ي�شمح بتعري�س هذ� 

�ل�شيء �لثمني للخطر.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا �ف���������ادت �ل�����ش��ح��اف��ة 
بار�ك  �لرئي�س  �ن  �م�س  �لمركية 
�وباما يدر�س توجيه �شربة ل�شوريا 
تكون حمدودة يف �ملدى و�لزمن، يف 
وق��ت جت��ري م�����ش��اور�ت مكثفة بني 
�لدول �لغربية حول تدخل ع�شكري 
مفرت�س  ه��ج��وم  ع��ل��ى  رد�  حمتمل 
�ب   21 يف  �لكيميائية  ب��ال���ش��ل��ح��ة 

�غ�شط�س بريف دم�شق.
ونقلت �شحيفة و��شنطن بو�شت عن 
م�شوؤولني كبار يف �لد�رة �لمركية 
�ل�شربة  �ن  ����ش��م��اوؤه��م  تك�شف  مل 
�لمركية رد� على هجوم كيميائي 
ت��ق��ول �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �ن��ه موؤكد 
�ملا�شي، لن  يف ريف دم�شق �ل�شبوع 

•• وا�صنطن-لندن-وكاالت:

ت����د�ع����ي����ات �لأح����������د�ث و�ل��ه��ج��م��ات 
�ل���ك���ي���م���ي���اوي���ة �ل�������ش���وري���ة ك�����ان ل��ه��ا 
�لن�شيب �لأكرب يف تقارير ومقالت 
فقد  �لربيطانية،  بال�شحف  �ل��ر�أي 
�إح���د�ه���ا �إىل �حل��دي��ث عن  �أ����ش���ارت 
م�شوغ قانوين لتوجيه �شربة جوية، 
خط  جت���اوز  �أن  �إىل  ثانية  و�أ����ش���ارت 
�أوباما �لأحمر دفع �أمركا للتحرك، 
مقاومة  �حتمال  ع��ن  ثالثة  وكتبت 
�أوب����ام����ا ل��ت��دخ��ل و�����ش���ع يف ���ش��وري��ا، 
بينما ذكرت �أخرى �أن حتذير رو�شيا 
�إن  �أخ���رى  وق��ال��ت  �هتماما،  يلق  مل 

موؤمتر �شالم هو �حلل لالأزمة.
رئي�س  �أن  تلغر�ف  ديلي  كتبت  فقد 
�ل��وزر�ء �لربيطاين ديفد كامرون 
ي���و�ج���ه م��ط��ال��ب��ات ب��و���ش��ع م�����ش��وغ 
قانوين للعمل �لع�شكري �شد �شوريا 
و����ش���ط ق��ل��ق م��ت��ز�ي��د ب�����ش��ب��ب ت���درج 
و�شرعة تعهد بريطانيا ب�شر�ع �آخر 
يف �ل�����ش��رق �لأو�����ش����ط. وح����ذر وزي���ر 
�لقوة قد  ب��اأن  وليام هيغ  �خلارجية 
تكون هي �خليار �لعملي �لوحيد رد� 
كان  باأنه  �حلكومة  تعتقده  ما  على 
�لنظام  قبل  م��ن  كيمياويا  هجوما 
مئات  �شحيته  ر�ح  �ل���ذي  �ل�����ش��وري 

�ملدنيني يف دم�شق �لأ�شبوع �ملا�شي.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل ما جاء على 

بريطانيا  �أن  �خلارجية  وز�رة  ل�شان 
و�أم�����رك�����ا وف���رن�������ش���ا م���ت���ح���دون يف 
يحتاجون  ول  للتحرك  ��شتعد�دهم 
مبوجب  �آخ����ر  �أمم����ي  ق����ر�ر  �أي  �إىل 
�ل����ق����ان����ون �ل����������دويل. وك�������ان وزي�����ر 
�خل��ارج��ي��ة �لأم���رك���ي ج���ون ك��ري 
قد و�شف �لهجوم باأنه عمل م�شني 
�أن  ب��اأن �لأ�شد يجب  �أخالقيا وح��ذر 

يو�جه �لعو�قب.
ن��ف�����س  ك���ت���ب���ت  ����ش���ي���اق م��ت�����ش��ل  ويف 
خلط  �لأ���ش��د  جت���اوز  �أن  �ل�شحيفة 
�أوباما �لأحمر قد �أجرب �أمركا على 
�تخاذ �إجر�ء �شده. وقالت �ل�شحيفة 
�إن�����ه م���ن �أج�����ل خ���ر �ل���ع���امل يجب 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى م�����ش��د�ق��ي��ة �أم��رك��ا 
ك���ق���وة ع��ظ��م��ى وع������ادت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
غابر  يف  حادثة  �إىل  �لتاريخ  بذ�كرة 
قرطاج  حكام  �خترب  عندما  �لزمان 
�مل��وج��ودة  �ل��ع��ظ��م��ى  �ل��ق��وة  ت�شميم 
نوميديا  مملكة  مبهاجمة  �آن����ذ�ك 
�مل��ج��اورة، فما ك��ان م��ن روم��ا �إل �أن 
ب�شن  �ملتهور  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  على  ردت 
وحولت  �لثالثة  �لبونيقية  �حل��رب 
و����ش��ت��ع��ب��دت  �أط�������الل  �إىل  ق����رط����اج 

�شعبها.
و�ل����در�����س م���ن ه����ذه �ل��ق�����ش��ة، كما 
��شتفز�ز  �أن  ه��و  �ل�شحيفة،  �أوردت 
ي��ك��ون عمال  �أن  ق���وة عظمى مي��ك��ن 
خطر�، ويف �لنهاية فاإن �مل�شد�قية 

ن���ي���وي���ورك ت��امي��ز �ىل �ن  و������ش����ارت 
حملة  يكون  لن  �لع�شكري  �لتحرك 
�لرئي�س  �طاحة  �ىل  تهدف  طويلة 
ب�شار �ل�شد �و تغييز مو�زين �لقوى 

يف �لنز�ع.
�ل�شتخبار�ت  م�شوؤويل  �ن  و��شافت 
�لم�����رك�����ي�����ة ����ش���ي���ك�������ش���ف���ون خ����الل 
�لي�����ام �ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة م��ع��ل��وم��ات 
لدم�شق  �ملوجهة  �لت��ه��ام��ات  ت��دع��م 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م ����ش��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف 
قتيل   1300 �وق���ع  �ل���ذي  �لهجوم 
�ملا�شي،  �ل�شبوع  �ملعار�شة  بح�شب 
ت��ك��ون  �ن  دم�������ش���ق  ت��ن��ف��ي  وق�����ت  يف 

��شتخدمت مثل هذه �ل�شلحة.
وذك�����������رت �ل�������ش���ح���ي���ف���ة ن����ق����ال ع��ن 

لبنان يحذر من تداعيات �ضلبية يف املنطقة 
•• بريوت-يو بي اأي:

على  �شلبية  تد�عيات  من  �م�س  من�شور  عدنان  �للبنانية  �خلارجية  وزي��ر  ح��ذر 
�ملنطقة يف حالة �شن حرب على �شوريا وقال من�شور يف حديث �ذ�عي ل �أت�شور 
�أن هذ� �لإجر�ء يخدم �ل�شالم و�ل�شتقر�ر و�لأمن يف �ملنطقة و�أ�شار �ىل �نه �أنه ل 
ميكن �أن ترتك �ملنطقة بني �أيدي دولة و�حدة، لأن هناك تو�زنات دولية وم�شالح 
ع�شكرية �شد  بعملية  و��شنطن  قامت  ما  �إذ�  وق��ال   . �لعامل  ل��دول  ��شرت�تيجية 

ل��ن تدخل يف حرب  ف��اإن رو�شيا  ���ش��وري��ا، 
بني  م��و�ج��ه��ة  �أي  لأن  م��ع��ه��ا  م��ب��ا���ش��رة 
�ل��ك��ب��رت��ني �شتدخل  �ل��دول��ت��ني  ه��ات��ني 
�لعامل يف حرب ل ح��دود لها لكنه لفت 
ل��دى رو�شيا و�شائل ع��دة ميكن  �أن  �ىل  
ع�شكرية  عملية  �أي  للجم  تتخذها  �أن 
م�شوؤولني  �ن  �ىل  ي�����ش��ار   . ���ش��وري��ا  ���ش��د 
�لقو�ت  �ن  م��وؤخ��ر�  �شرحو�  �أم��رك��ي��ني 
�أهبة �ل�شتعد�د لتنفيذ  �لمركية على 
�أي ق����ر�ر ق���د ي��ت��خ��ذه �ل��رئ��ي�����س ب����ار�ك 
�ع��ق��اب  وذل�����ك يف  ���ش��وري��ا  �ز�ء  �أوب����ام����ا 
�ل�شبوع  �لكيميائي  �ل�شالح  ��شتخد�م 
�مل��ا���ش��ي يف ري���ف دم�����ش��ق و�ل����ذي ت��ب��ادل 
�لتهامات  �ل�شورية  و�ملعار�شة  �لنظام 

بامل�شوؤولية عنه . من جهة ثانية قال من�شور �أن لبنان لن يقف مكتوف �لأيدي 
يف حال ��شتغلت �إ�شر�ئيل �شرب �شوريا وفتحت جبهة �شد حزب �هلل يف �جلنوب . 
وقال �إن ثمة مقاومة وجي�شا يحميان لبنان، ولن يكون عدو�ن �إ�شر�ئيل �إذ� ح�شل 
�أر�شه  �لدفاع عن  �لطبيعي يف  وللبنان �حلق   ،2006 عام  كان عليه  �أك��رب مما 
�أي وقت لأي ع��دو�ن رغم م�شاركتها يف �لقتال يف  �أن �ملقاومة جاهزة يف  و�أعلن  
�شوريا، وهي وجدت من �أجل �لدفاع عن لبنان وعن �أر�شه مع �جلي�س �للبناين .

رو�ضيا جتلي 
رعاياها يف �ضوريا

•• مو�صكو-وكاالت:

حتمل  رو�شية  نقل  طائرة  هبطت 
م�������ش���اع���د�ت غ���ذ�ئ���ي���ة يف م��دي��ن��ة 
�ن  على  �م�����س  �ل�شورية  �ل��الذق��ي��ة 
تقوم باجالء رعايا رو�س يرغبون 
يف مغادرة �لبلد �مل�شطرب، بح�شب 
ما �فادت وز�رة �لطو�رئ �لرو�شية.
وق���ال���ت �مل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م �ل�����وز�رة 
�ي��ري��ن��ا رو���ش��ي��و���س �ن ط��ائ��رة من 
طر�ز �ليو�شني76- تابعة للوز�رة 
�ل����الذق����ي����ة  م����دي����ن����ة  ه���ب���ط���ت يف 
20 ط��ن��ا من  �ل�����ش��اح��ل��ي��ة حت��م��ل 

�مل�شاعد�ت �لن�شانية.
�لعودة  رحلة  يف  �لطائرة  و�شتقوم 
يف وقت لحق بنقل 180 مو�طنا 
�ل�����ش��وف��ي��ات��ي  �لحت��������اد  دول  م����ن 
�ل�شابق �لر�غبني يف مغادرة �شورية 
بح�شب  رو�شي،   100 بينهم  ومن 
�لرو�شية  �لنباء  وك��الت  نقلت  ما 

عن �ملتحدثة.
وق����ال����ت �ن�����ه يف ط���ري���ق ع���ودت���ه���ا، 
���ش��ت��ن��ق��ل �ل���ط���ائ���رة م��و�ط��ن��ني من 
�ل�شوفياتي  �لحت���اد  ودول  رو�شيا 
�ب����دو� رغبتهم يف  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��اب��ق 

مغادرة ذلك �لبلد .

الأردن: لن نكون منطلقًا لأي عمل ع�ضكري كامريون ي�ضتدعي الربملان 
�ق��رت�ح و��شح من قبل �حلكومة  �شيكون هناك  وق��ال 
�ململكة  رّد  على  �لنو�ب  قبل  من  وت�شويت  �لربملان  يف 
�ملتحدة على ��شتخد�م �لأ�شلحة �لكيميائية يف �شوريا .

وقطع كامرون �إجازته �ل�شيفية وعاد �إىل لندن، حيث 
يرت�أ�س �ليوم �لأربعاء، �جتماعاً ملجل�س �لأمن �لقومي 
يف حكومته ملناق�شة طرق �لرد على �لتطور�ت �لأخرة 
با�شم مكتب رئا�شة �حلكومة  �شوريا وكان متحدث  يف 
�لربيطانية )10 د�وننغ �شرتيت( �أعلن يف وقت �شابق 
�أن �ململكة �ملتحدة ت�شع خطط طو�رئ لعمل ع�شكري، 
يف  �لكيميائية  ب��الأ���ش��ل��ح��ة  �مل��زع��وم  �ل��ه��ج��وم  ع��ل��ى  رد�ً 

�شوريا.

•• لندن-يو بي اأي:

�لوزر�ء �لربيطاين، ديفيد كامرون،  ��شتدعى رئي�س 
جمل�س �لعموم )�لربملان( من عطلته �ل�شيفية لعقد 
جل�شة طارئة ملناق�شة �لأزمة يف �شوريا وطرق �لرد على 
يف  �لكيميائية  �لأ�شلحة  حكومتها  ��شتخد�م  م��ز�ع��م 
ريف دم�شق وكتب كامرون يف موقع )تويرت( �م�س، 
�أنه �شيمنح �لنو�ب فر�شة �لت�شويت على �قرت�ح و��شح 
يتعّلق ب�شوريا، بعد �أن و�فق رئي�س �لربملان على طلبه 
�خلمي�س  ي��وم  ط��ارئ��ة  لعقد جل�شة  �ل��ن��و�ب  ����ش��ت��دع��اء 

�ملقبل .

•• عمان-ا ف ب:

�كد م�شدر حكومي �ردين لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �لردن لن يكون 
منطلقا لأي عمل ع�شكري �شد �شوريا، فيما يختتم 10 روؤ�شاء هيئات 
تد�عيات  ح��ول  �ململكة  يف  �جتماعا  و�جنبية  عربية  جليو�س  �رك��ان 
��شمه  �لك�شف عن  �ل��ذي ف�شل عدم  �مل�شدر  وق��ال  �شوريا.  �لنز�ع يف 
�ن �لردن مل يغر موقفه من �لزم��ة يف �شوريا ولن تكون �ر��شيه 

منطلقا لأي عمل ع�شكري �شد دم�شق .
�شوريا وتاتي  �شيا�شي لالزمة يف  ودعت عمان غر مرة ليجاد حل 
رئي�س  ي�شم  �لردن  يف  لجتماع  �لثاين  �ليوم  يف  �لت�شريحات  ه��ذه 
هيئة �لركان �مل�شرتكة �لمركية �جلرن�ل مارتن دميب�شي وروؤ�شاء 

وتركيا  وقطر  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  كل من  �لرك��ان يف  هيئات 
تد�عيات  لبحث  وك��ن��د�  و�يطاليا  و�ملانيا  وفرن�شا  �ملتحدة  و�ململكة 
�لذي  �لجتماع  �ن  بر�س  لفر�ن�س  �مل�شدر  و�و�شح  �ل�شوري.  �لنز�ع 
�ختتم  وعربية  غربية  جليو�س  �رك��ان  هيئات  روؤ���ش��اء   10 به  �شارك 
�ن��ه مت  �ىل  �مل�شاركون مب��غ��ادرة عمان م�شر�  وب���د�أ  �ل��ث��الث��اء،  �م�س 
لندن  يف  �ملجموعة  لنف�س  �جتماعان  و�شبقه  ��شهر  منذ  له  �لع��د�د 
ويف �لدوحة و�شيتبعه �جتماعات لحقة يف عدة عو��شم لدول �شقيقة 

و�شديقة .
وقال �ن تفا�شيل �لبحث يف �لجتماع لن يعلن عنها �منا هي تتطرق 
�ىل �لو�شاع يف �لقليم وخا�شة �لنز�ع يف �شوريا، �لتفا�شيل لن تكون 

متد�ولة �عالميا لطبيعتها �لع�شكرية .
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العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1172 جتاري جزئي  

ما�س  موؤ�ش�شة   -2 مو�شى  حممد  �لدين  �شالح  حممد  ه�شام   -1 عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�جننرجن كون�شرتك�شن ملالكها/ يو�شف علي ر��شد �حلمادي   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك 
�ملذكورة  �لدعوى  يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2013/7/31م  �ملو�فق  بتاريخ  �ن��ه 
�ملحكمة  حكمت  ب��ال��ت��ايل:  �شاتكو  �لتجارية-  �شايا  موؤ�ش�شة   / ل�شالح  �ع��اله  بالرقم 
بينهما  فيما  بالت�شامن  للمدعية  يوؤديا  بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة 
مبلغ وقدره ) 40.791 درهم( �ربعون �لفا و�شبعمائة وو�حد وت�شعني درهما و�لفائدة 
�لتام  �ل�شد�د  حتى   2012/8/26 �لدعوى  رفع  تاريخ  من  �شنويا   %4 بو�قع  �لتاخرية 
و�لزمتها بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب حماماة ورف�شت ماعد� 
�ملو�فق 2013/8/21  حكما  بتاريخ  �ملحكمة  بتوقيعي وختم  .�شدر  ذلك من طلبات.   

قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28   
اخطار بالن�سر للح�سور امام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية 

يف الدعوى رقم  2013/31 ) اداري جزئي(      
و�لوق���اف  �ل�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  �مل��دع��ي:  طلب  على  ب��ن��اًء 
�ملدعى  �ىل  �ل��ع��دل-  وز�رة  �ل��دول��ة-  ق�شايا  �د�رة  عنها  تنوب  -موطنه/ 
عليه/ �شادو بري مويدو )بقالة ميدو( عنو�نه: يعلن بالن�شر  �نت مكلف 
�لبتد�ئية     �بوظبي �لحتادية  �لد�ئرة �جلزئية مبحكمة  �مام  باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 8.30 من يوم 11 �شهر 
09 �شنة 2013 وذلك للنظر يف �لدعوى بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 

.2013/8/18 :
           رئي�س قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
 يف الدعوى رقم 2013/89 مدين كلي      

�لقيوين  �م  حمكمة  قبل  من  و�ملعني  �ملال  علي  يون�س  �خلبر  يعلن 
�لحتادية �لبتد�ئية يف �لدعوى رقم 2013/89 مدين كلي �ملدعى: خالد 
�شامل حممد علي �لدبدوب �حلب�شي �ملدعى عليه: �شركة �ملدينة للنقل 

وتاأجر �ل�شيار�ت 
�ملدعى عليه )ممثل �ل�شركة( �و من ميثلها قانونا حل�شور �جتماع �خلربة 
و�ملقرر عقده يوم �ل�شبت �ملو�فق 2013/8/31 يف متام �ل�شاعة �لو�حدة 
ظهر� مبقر �خلبر �لكائن يف: �مارة دبي- �ملدينة �لعاملية )�نرتنا�شو�ل 
�شيتي( �ملجمع �لرو�شي بناء )W07( مكتب رقم 17 لال�شتف�شار يرجى 

�لت�شال على �لرقم : 050-1663444

اعالن ح�سور اجتماع خربة م�سرفية 
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28   

   مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�سر
الرقم : 2012/443 

�ىل �مل�شتاأنف �شده: �شركة �شور�س للنقليات
حيث �ن �مل�شتاأنف: �شركة �لو�ئل ملقاولت �لبناء

قد �قام عليكم �لدعوى رقم 2012/443 ��شتئناف حقوق مدين
وعليه يقت�شى ح�شورك �ىل حمكمة �ل�شتئناف �ملدنية يف ر��س �خليمة �شباح 
على  لالجابة  وذل��ك  �شباحا  �لعا�شرة  �ل�شاعة   2013/9/8 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم 
�لدعوى، وتقدمي ما لديك من بيانات ودف��وع ويف حالة تخلفك عن �حل�شور 
�و �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد �عاله فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى 

غيابيا بحقك.
  امني ال�سر/ عماد عرفات عطوة

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1643 ت  جتر -م ر- ت- اأظ(
�لمار�ت     �جلن�شية:  �لعامة  للنقليات  مقبل  طارق  �لتنفيذ/موؤ�ش�شة  طالب 
�ملنفذ �شده : موؤ�ش�شة �حمد �شالح لهدم �ملباين �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب 
�عالنه: موؤ�ش�شة �حمد �شالح لهدم �ملباين �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر 
�ل�شادر يف �لدعوى  �لتنفيذ  �ل�شند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا �ن طالب 
رقم 2012/118 جتاري- م ت-�س- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور  2013/10/8 موعد� لنظر طلب 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ -�بوظبي  �لكائنة باملقر �لرئي�شي   �شخ�شيا �و بو��شطة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10881 بتاريخ   2013/8/28     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/2969 

�ملحكوم عليه: �شركة تالل �لغربية للو�شاطة �لتجارية وميثلها/ عبيد �ملن�شوري 
�لعنو�ن: بالن�شر

نعلمكم �نه يف تاريخ 2013/7/8 قد حكمت عليكم جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية/ 
�بوظبي حكما مبثابة �حل�شوري يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح �ملحكوم له : 

لو�ء غ�شان �شعبان
 حكمت �للجنة: �ول : بالز�م �ملدعى عليها بدفع مبلغ 34.893 درهم قيمة �ملتبقي 
من �ليجار �شامل قيمة �لتاأمني �ملحتبز - ثانيا: �لز�م �ملدعى عليها بامل�شاريف 
ورف�س ما ع��د� ذل��ك من ط��ل��ب��ات.    حكما قابال لال�شتئناف خ��الل )15ي��وم��ا( 

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

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

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 790 /2013 جتاري  كلي                                 
�ىل �ملدعى عليه /1- خليفة ��شماعيل حممد �لزرعوين جمهول حمل �لقامة 
�شركة م�شاهمة عامة وميثله:  �ل�شالمي-  �بوظبي  �ملدعي / م�شرف  �ن  مبا 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بوجريدة  قد  حممود حجاج عزب 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   296734.64( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى  بالز�م 
و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/23 �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  ���س   9.30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�ي��ام على �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة  �جلل�شة بثالثة 

ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 592 /2013 مدين جزئي                                    
�ىل �ملدعى عليه /1- حممد يون�س حممد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
ع(    وميثله: حممود حجاج  م  �ملتكاملة ) �س  / �شركة �لم���ار�ت لالت�شالت 
�ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة   عزب 
�شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )11339.95 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
متام �ل�شد�د .  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/2 �ل�شاعة 8.30 
�و من ميثلك قانونيا  ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 652 /2013 مدين جزئي                                    
�ىل �ملدعى عليه /1- �شادي فايز حمزو   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / 
�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م ع(    وميثله: حممود حجاج عزب 
�بوجريدة  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده بان 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3.225.15 درهم(و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/2 �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 بثالثة �يام 

على �لقل.    
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 455 /2013 مدين جزئي                                    
حمل  جمهول  ج��ورين  هربرت  كالو�س  �ليك�شاندير   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م ع(    وميثله: 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �بوجريدة  قد  حممود حجاج عزب 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   16273.48( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
متام �ل�شد�د.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/2 �ل�شاعة 8.30 
�و من ميثلك قانونيا  ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 451 /2013 مدين جزئي                                    
�ىل �ملدعى عليه /1- �بر�هيم �ل�شيد �ل�شيد �بر�هيم   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / �شركة �لم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة   ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   31.332.67  ( وق��دره  عليه مببلغ  �ملدعي 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة 
�ل�شد�د.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/2 �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 بثالثة �يام 

على �لقل. .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 491 /2013 مدين جزئي                                    
�لقامة مبا  �بر�هيم حممد بن حممد جمهول حمل   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�ن �ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة   عزب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   11510.08( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي 
متام  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�ل�شاعة 8.30  �مل��و�ف��ق 2013/9/2  ي��وم �لثنني  �ل�����ش��د�د.   وح��ددت لها جل�شة 
�س بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 438 /2013 مدين جزئي                                    
�ىل �ملدعى عليه /1- �آ�شف ميمون ��شرف ميمون جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب �بوجريدة  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )9649.87 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 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/2 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 519 /2013 مدين جزئي                                    
�ىل �ملدعى عليه /1- ريت�شارد ها�شكينز  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / 
�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م ع(    وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  
مببلغ وقدره )5142.38 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 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/2 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 523 /2013 مدين جزئي                                    
 / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  باتاين  �شنجي   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م ع(    وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  
مببلغ وقدره )6912.16 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 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/2 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 446 /2013 مدين جزئي                                    
�ىل �ملدعى عليه /1- ي�شمينه حممد معزيز جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م ع(    وميثله: حممود حجاج عزب 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  قد  �بوجريدة  
مببلغ وقدره )10467.78 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام .  وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/2 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/66 بيع عقاري مرهون
مو�شوع �لق�شية: طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن عقار مرهون ��شد�ر قر�ر بتوقيع �حلجز 
 -47 رق��م  �لر���س  قطعة  على  �لو�قعة   1 هايت�س  �و�شن  مبنى   4304 رق��م  �ل�شقة  على  �لتنفيذي 
منطقة مر�شي دبي- حقوق �لطالب قبل �ملطلوب �شده مببلغ 825.895.46 من �لثمن �لبيع باملز�د 
�لعلني بال�شافة �ىل كافة �لر�شوم و�مل�شاريف مع حفظ حق �لطالب �لتنفيذ يف �ي فو�ئد ��شافية 
حتى تاريخ �ل�شد�د    �ملطلوب �عالنه �ملنفذ �شدهما /1- �شيد علي �شيد عبد�لرحيم نوروزي فر 
2- �شيد ر�مني �شيد عبد�لرحيم نوروزي فر جمهويل حمل �لقامة- مو�شوع �لعالن: نعلنكم 
بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن �لعقار: نوع �لعقار: �شقة �شكنية- �ملنطقة : 
مر�شي دبي- رقم �لر�س : 47- رقم �ملبني 1- ��شم �ملبني : �و�شن هايت�س- رقم �لعقار: 4304 رقم 
�لطابق 43- �مل�شاحة: 918 قدم مربع حتت يد د�ئرة �لر��شي و�لمالك وفاء� للمبلغ �ملطالب به 

وقدره )825.895.46 درهم( وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
يف الدعوى رقم 2013/33 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �شده: 1- بيلني �شليمان تا�شتان  جمهول حمل �لقامة

ع�شام  وميثله:  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  �مل�شرق  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا 
عبد�لمر حمادي �لفا�شلي �لتميمي

قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2013/8/22 �عالنكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة 
)501.849.97 درهم( يف ملف �لتنفيذ �عاله �ل بيع �لعقار حمل �لرهن )نوع 
�ملبني  ��شم  �لعقار: �شقة �شكنية - �ملنطقة : ور�شان �لوىل- رقم �لر���س- 40 
: تر�فلجار- رقم �لعقار: 614- رقم �لطابق 4- م�شاحة �لعقار: 883.00 قدم 

مربع( خالل 30 يوم من تاريخ �لعالن.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1187 /2012 جتاري  كلي                                 

�ىل �ملدعى عليه /1- �شيد علي �شيد حممود جاويد     جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / بنك �شادر�ت �ير�ن )فرع �ملكتوم(قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعى عليهم )5، 3، 2، 1( بالتكافل فيما بينهم مببلغ وقدره )3.437.312.43 
درهم( وبالت�شامن و�لتكافل مع  �ملدعى عليه �لر�بع يف حدود قيمة �لوديعة �ملرهونة 
بو�قع )1.350.000 درهم( و�لفائدة �لتفاقية �ملعدلة 12% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق 
بالر�شوم   )1  ،2  ،3  ،4  ،5( عليهم  �مل��دع��ى  و�ل���ز�م  �ل��ت��ام  �ل�شد�د  وحتى   2007/2/20 يف 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/9 �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
 يف الدعوى رقم 2013/111 نزاع عقاري    

�لجتماع  ح�شوركم  يرجى  �ملحدودة(  لال�شتثمار�ت  )بنج�س  �ل�شادة/ 
عقاري  نز�ع   2013/111 رقم  �لق�شية  يف  �لهند�شي  �خلبر  �مام  �لول 
�ملقامة من �ل�شيد/ عبد�لرحمن حممد فالطون ز�ده �شدكم علما بان 
�لجتماع حمدد بتاريخ 2013/9/16 �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا يف مكتب 
بناء  ت�شهيل  مقابل     �لن�شر-  نادي  دو�ر  ميثاء-  عود  بدبي-  �خلبر 
�ل�شايغ - فوق كولورنيل �شالون-  طابق ميز�نني - مكتب رقم م 1- 

يرجى �لت�شال بالرقم )0509449406( 
لال�شتف�شار عن �لدعوى �عاله وحت�شر �مل�شتند�ت �ملطلوبة للخربة.

اخلبري الهند�سي
 م د/ كمال عدنان مل�س                                                                          

اعالن اجتماع خربة

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/167   جتاري كلي                                        
�ىل �ملحكوم عليه /1- تر�شت زون لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/2/17 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح / ميت هاو�س �مبك�س �س ذ.م.م بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره 176614.90 مائة و�شتة و�شبعون �لف و�شتمائة و�ربعة ع�شر درهم وت�شعون 
فل�شا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شلة يف 
�تعاب  �مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل  �ل�شد�د ف�شال عن  2012/1/24 وحتى متام 
�عتبار� من  يوما  �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    
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•• الفجر :

على  نعرت�س  كّنا  و�ن  �مل��و�ق��ف،  بع�س  نتفّهم  قد 
و�أح����ز�ب،  ت��ي��ار�ت  ع��ن  ت�����ش��در  ح��ني  م�شامينها، 
تّت�شم  �ل�شيا�شي،  �لإ���ش��الم  حركات  مقدمتها  ويف 
مو�قفها عادة بالدوغمائّية، ويطبع �أيديولوجيتها 
�لتطّرف وخطابها �لّت�شّنج، �أّما �أن ت�شدر �ملو�قف 
�شيا�شية متار�س  �أو جهة  دول��ة  �لرعناء عن رجل 
�ذ ُيفرت�س  ك��ارث��ة وط��ام��ة ك��ربى  �حل��ك��م، فتلك 
يف مثل هوؤلء �لتحّلي باحلكمة و�مل�شوؤولية يف ما 
ي�شدر عنهم من �أقو�ل، كما �أنهم مطالبون بان ل 
ينطقو� عن هوى، و�إمنا حتكم مو�قفهم �شروط 
ع��دي��دة م��ن بينها �مل�����ش��د�ق��ي��ة و�ل��و�ق��ع��ي��ة وع��دم 
�أو �لقفز عليهما،  طم�س �لو�قع وتزييف �لوقائع 
�ختّلت  �حدها،  �نتفى  ما  �إذ�  ومو��شفات  �شروط 
�ملعنّية بالوبال  �ملعادلة مبا قد يعود على �لدولة 

و�خل�شر�ن.
مدخل  ه��و  �لت�شخي�س  ���ش��و�ب  ي�شبح  ه��ن��ا،  م��ن 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي ورج�����ل �ل���دول���ة �إىل ����ش���و�ب �ل���ق���ر�ر 
و�شالمة �ملوقف، لذلك فهو مدعّو لتحا�شي و�شع 
�أو يقر�  يقّيم ظاهرة ما،  �ل�شود�ء وهو  �لنّظار�ت 
ل  �ملتغر�ت من حوله، حتى  �أو  و�قعه  متطلبات 
�إىل  ويتحول  �لبو�شلة،  وتوجيه  �لتقدير  يخطا 
�شعبا  ي��ق��ود  ق��د  �ن��ه  و�لأخ���ط���ر،  لل�شخرية،  م���ادة 

باأ�شره، يتحّمل عبء �إد�رة �شوؤونه، �إىل �لتهلكة.
�لنحناء  �أح��ي��ان��ا على  �ل��دول��ة  رج��ل  ُي��ج��رب  فقد 
للعا�شفة حتى و�ن كان �شاحب ق�شية عادلة، وقد 
�قت�شت  �إذ�  جمحفة  بت�شويات  �لقبول  �إىل  ُيدفع 
�ل��ظ��روف  متليها  �شاعة  �أو  ذل��ك  ب���الده  م�شلحة 
�ملو�شوعية وميز�ن �لقوى و�لقو�نني �لتي حترك 
�لتاريخ  ويف  فيها.  ه��و  �لتي  �لتاريخية  �للحظة 
و�لتفكر هذ�،  �لتدبر  �شو�هد كثرة عن ح�شن 
و�ل��دول لحقا خر� وفر�،  �ل�شعوب  غنمت منه 
وخّلد �لتاريخ �أ�شماء �أ�شحابها رغم �لإ�شاءة �لتي 
���ش��وء فهم موقفهم يف  ج���ّر�ء  ت��ك��ون حلقتهم  ق��د 

حينها.
�أي�شا، برهط من  �لتاريخ  �ملقابل، يحفل �شفر  يف 
و�ختطفتهم  �لعناد  �أخ��ذه��م  و�ل�شا�شة  �ل��ق��ي��اد�ت 
�مل���ك���اب���رة و�أط���ل���ق���ت �ل��ع��ن��ان لأه���و�ئ���ه���م، ح��اج��ب��ة 
�حل��ق��ي��ق��ة ون���اك���رة مل��ف��رد�ت��ه��ا �مل��ل��ق��اة ع��ل��ى ق��ارع��ة 
�لنف�شية  وعقدهم  رغباتهم  م�شقطة  �ل��ط��ري��ق، 
و�أوهامهم على �لو�قع، وجعلت منها مد�د� ي�شوغ 

مو�قفهم وروؤ�هم.
�ردوغ���ان، يحّث  رج��ب  �لرتكي  �أّن �حلاكم  ويبدو 
�خلطى يف طريقة �إىل �لنتماء �إىل هذه �لف�شيلة 
�لتي �كتوت �شعوب كثرة ب�شرورها ومب�شاعفات 

جنون �لعظمة �لتي ي�شكنها.
قد كّنا نتفّهم �ملوقف �ل�شيا�شي لرئي�س �حلكومة 
بتنزيله  �مل�شرية ونكتفي  �لتطور�ت  �لرتكية من 
يف ���ش��ي��اق �ل��ت�����ش��ام��ن �ل��ط��ب��ي��ع��ي ب���ني �حل���رك���ات 
و�لأحز�ب ذ�ت �ملرجعية �لفكرية �لو�حدة و�ملن�شاأ 
�شاعة  �ل�شيا�شي  �أّن  رغ��م  �ل��و�ح��د،  �لأيديولوجي 
ينزع عباءته  بان  دول��ة مطالب  �إىل رجل  يتحول 
�حلزبية وي�شبح ممثال لأن�شاره ومعار�شيه عل 
�لإ�شرت�تيجية  �مل�شالح  �إل  تهّمه  ول  ���ش��و�ء،  ح��ّد 
كان  ل��و  حتى  �شوؤونها  �إد�رة  يتوىل  �لتي  للدولة 

ذلك على ح�شاب حزبه.
�أّم�����ا وق���د ب��ل��غ �لأم�����ر م���ا ب��ل��غ��ه م���ن ت���ط���اول على 
���ش��اف��ر يف تفا�شيل  وت���دّخ���ل  �مل�����ش��ري��ة،  �ل�����ش��ي��ادة 
قد  يكون  �ردوغ��ان  فان  �لد�خلي،  �مل�شري  �ل�شاأن 
ت��ع��ّدى ك��ل �حل����دود، وم��ن��ح نف�شه ���ش��الح��ي��ات ل 
تعد  مل  �لكنانة  �ر���س  �أّن  عمد�  وتنا�شى  ميلكها، 
�لثالثني  دللت  �ك��رب  م��ن  و�ن  عثمانية،  �ي��ال��ة 
����ش��ت��ع��ادة م�شر جم���ّدد� لإر�دت��ه��ا  م��ن يونيو ه��و 
مل  ما  وه��و  �لوطني،  قر�رها  و��شتقاللية  �حل��رة 
ي�شتوعبه على ما يبدو �لفقيه �لعثماين �ردوغان، 
و�إّل مباذ� ُنف�ّشر و�شول تطاوله حّد �لّتهّجم على 
دورها  وعظمة  وتاريخها  �لأزه��ر  بقامة  موؤ�ش�شة 
ورمزيتها، لي�س يف م�شر فقط، و�إمّنا �أينما حللت 

يف ديار �لإ�شالم!.
ولي�س  و�ل�شيا�شية،  �لفكرية  �ل��ب��الدة  بلغت  لقد 
�ل��وق��اح��ة وح���ده���ا، ب��احل��اك��م �ل��رتك��ي درج���ة من 
�شيلعن  �ل��ت��اري��خ  �إن  �ل��ق��ول  �إىل  دفعته  �لإ���ش��ف��اف 
�شيخ  ف�شيلة  �إىل  �إ����ش���ارة  يف  �أ���ش��ب��اه��ه،  �ل��ع��ل��م��اء 
�لأزهر، ل ل�شيء �شوى �إّن هذه �لقامة �لفارعة مل 
ت�شارك يف حفلة �لإخو�ن �لّتنّكرّية، ومل تنخرط 
يف عر�س �لدم �لذي دعو� �إليه، و�ختارت بدل ذلك 
�لنحياز �إىل ينابيعها �لوطنية وما متليه تعاليم 
�لإ���ش��الم �حل��ق ل تلك �مل��ق��ولت �لأي��دي��ول��وج��ي��ة 
وكذبهم  �أ�شحابها  نفاق  �نف�شح  �لتي  �ملنحرفة 

رغم ت�شرّتهم زور� بالورع و�لدين.

�لأزه���ر  �شيخ  �أّن  يف  ي��ج��ادل  �أن  ب��اإم��ك��ان��ه  �ح���د  ل 
�شعى وب���ذل م��ن �جل��ه��د م��ا يكفل �حل��ف��اظ على 
ور�ء  �لن�����ش��ي��اق  وع���دم  م�����ش��ر،  �لأه��ل��ي يف  �ل�شلم 
دعو�ت �لقتل وهدر �لدماء، وذلك يف �ن�شجام تام 
منذ  و�لقائمة  �أم��ره��ا،  يتوىل  �لتي  �ملوؤ�ش�شة  م��ع 
�لتطرف  ونبذ  و�لع��ت��د�ل  �لو�شطية  على  عهود 
و�لكر�هية وكل ما من �شانه �أن يدفع �لإن�شان �إىل 

�أكل حلم �أخيه يف �لوطن.
يقتفي  �أّل  غا�شه  �ردوغ���ان  رج��ب  �أّن  يبدو  ولكن 
ف�����ش��ي��ل��ة ���ش��ي��خ �لأزه�������ر �ث����ر ���ش��دي��ق��ه وم��رج��ع��ه 
�لروحي �شيخ �لناتو و ر�أ�س �حلّية ، وينخرط يف 
�إىل  �لّنيل  نهر  �إىل حتويل  �لد�عية  �أبو�قه  حلقة 
نهر من �لّدماء، و�ىل �لنفخ يف رماد �لفتنة �لتي 

لعن �هلل من يوقظها.
من  �لعثمانّية  �خل��الف��ة  ب��ت��اج  �حل���امل  ن�شي  لقد 
جديد، �أّن من �ملهام �ملوكولة ل�شيخ �لأزهر �حلفاظ 
ع��ل��ى دور ت��ل��ك �مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ع��ري��ق��ة ووظ��ي��ف��ت��ه��ا، 
و�ملتمّثلة �أ�شا�شا يف �ملحافظة على جوهر �لإ�شالم 
�لت�شويه،  م��ن  وقيمه  معانيه  حماية  و  �حلنيف 
و�ل�شهر على ن�شر وتطبيق مقا�شده �لنبيلة، وهو 
م��ا ق��ام ب��ه على �أك��م��ل وج���ه، يف ح��ني حت���ّول �إم��ام 
�ردوغان، �شيخ �لناتو ، �إىل بلطجي يدفع بالنا�س 
و�لتدمر  �مل���وت  ف��ت��اوى  خ��الل  م��ن  �ملحرقة  �إىل 

�لذ�تي من مقّر �إقامته ذي �خلم�س جنوم..!
يونيو ف�شائل عديدة،  للثالثني من  كانت  ولئن 
وعامة  و�لعرب  �مل�شريني  �أبرزها وقوف  فان من 
�لأزه��ر  �شيخ  ب��ني  �لختبار  نتائج  على  �مل�شلمني 
فّرخو� من حتت عباءته من  �لناتو ومن  �شيخ  و 
�أم��ث��ال �حل��اك��م �ل��رتك��ي �ردوغ���ان وم�شتقاته من 
ينت�شر  م��ن  جلّيا  ظهر  حيث  �لإخ�����و�ن،  جماعة 
وم��ن ل  �ل��دم��اء،  �ج��ل حقن  م��ن  ويعمل  للحياة 
يتقن يف �ملحن، �شوى تعد�د عدد �شحايا خطابه 
وهي  �حلر�ئق  مب�شهد  ويتلّذذ  �لأعمى،  �لإرهابي 

تلتهم �لأوطان..!
�ردوغ���ان  وم��ري��ده  �لناتو  مفتي  �شقط  لقد  نعم 
،وبب�شاطة،  لأنه  �لأزه��ر  �شيخ  �لختبار، وجنح  يف 
ل�شالمة  ينحاز  و�ن  لالإن�شان،  ينت�شر  �أن  �ختار 
�ع���ّد لها رم��وز  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن، وي��ت�����ش��ّدى للفتنة 
�لإ�����ش����الم �ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف ك���ل م��ك��ان م���ا ي��ل��زم من 
م�شر  �شرفاء  مبعّية  ومتّكن،  حطب،  وم��ن  وق��ود 
�ملرتب�شني  على  �لفر�شة  تفويت  من  وحكمائها، 
و�حل��اق��دي��ن، و���ش��ح��ب �ل��ب�����ش��اط م��ن حت��ت �أق���د�م 
�ملتاجرين بالدين، و�أنقذ بذلك �ل�شيا�شة و�لدين 
معا من �شرور حرب �جلهالت، وطموحات �شا�شة 
ل يتقنون ���ش��وى ف��ق��ه �لن��ت��ح��ار �ل��ذ�ت��ي و�ل����ّدم، 
يكبح  ل  �لتي  و�لع�شالت  �لغر�ئز  �أّن  ويعتقدون 
جماحها عقل، وحدها �لكفيلة بتحقيق ما ر�شموه 

من خمططات، وما و�شعوه من �أهد�ف.
قد ل جنادل يف حّق �ردوغ��ان �أن يحلم بان يكون 
�ملنطقة، ولعّل غ�شبه  قّوة عظمى يف  لبالده دور 
وحت��ام��ل��ه وت��ط��اول��ه ع��ل��ى ق���اه���رة �مل���ع���ّز، يك�شف 
�إدر�كه ��شتحالة جت�شيم ذ�ك �حللم على جماجم 
�مل�����ش��ري��ني وج���ّث���ة م�����ش��ر و�أّم���ت���ه���ا، ول��ع��ّل��ه وق��ف 
له  زّي��ن��ه  م��ا  �أّن  تقول  م��ّرة  �أم���ام حقيقة  �شاخ�شا 
�لنموذج و�لرمز و�ملثال  �نه  �لإخ��و�ن من  جماعة 
�ل�شّجاد  له  �شيب�شطون  متّكنهم  ح��ال  يف  و�أّن��ه��م   ،
يكن  مل  و�ل�شلطان،  �خلليفة  باعتباره  �لأح��م��ر 
�شفر  يف  طويت  قد  �شر�ب،و�شفحة  جم��ّرد  �شوى 

�شناعة �لأوهام!
ر�شالة  ويبلغه  نف�شه،  م��ن  �ردوغ����ان  ينقذ  فمن 
مفادها  و�لتي  �لأزه���ر،  �شيخ  وف�شيلة  �مل�شريني 
�أّن �حليلة يف ترك �حليل، و�ن �حلبكة �عقد من 
�لعرب،  �شحرت  تكون  قد  �لتي  �لرتكية  �ل��در�م��ا 
�لأّمة  بال�شيادة ورموز  ولكن عندما يتعلق �لأمر 
على  وترت�شم  �لإن���ذ�ر  �شّفار�ت  تنطلق  و�ل��وط��ن، 
للتلميذ  ولتقول   ، قف  عالمة  �خلريطة  �متد�د 

�لفا�شل �نتهى �لّدر�س يا!.
�أخر�، هل يدرك من �ثبت بر�عته يف فّن �ملز�يدة، 
و�لذي �رتفع ��شتر�د بالده من �لب�شائع و�ل�شلع 
�حلايل  �لعام  من  �لأول  �لن�شف  يف  �لإ�شر�ئيلية 
بن�شبة 56 باملائة، ما و�شع تركيا يف موقع ثالث 
�أهم  وثالث  �لإ�شر�ئيلية،  للب�شائع  م�شتورد  �كرب 
هدف للب�شائع �لإ�شر�ئيلية بعد �لوليات �ملتحدة 
وبريطانيا ب 1 فا�شل 2 مليار دولر، هل يدرك، 
�نه لو كانت �لرثرة وكرة �حلديث ت�شنع �لفارق 

ملا ��شحك �شاريل �شابلن �ملاليني وهو �شامت !
 فمن حكم �لفر�عنة، يا �شّيد �ردوغان، �ل�شاحلة 

لكل زمان ومكان:
�كبح ل�شانك و ل جتعله ي�شبق تفكرك .. وهذ� يف 
�عتقادنا �أف�شل �أنو�ع �أحزمة �لأمان حتى ل تكون 

م�شدر ��شتهجان �أو ُتهان!.

•• لندن-يو بي اأي:

دعا مبعوث �للجنة �لرباعية لعملية �ل�شالم يف �ل�شرق 
�لأو�شط رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين �لأ�شبق، طوين بلر، 
�لرئي�س  نظام  من  �ل�شوريني  حماية  �إىل  �لغرب  �م�س 

ب�شار �لأ�شد و�جلماعات �لتابعة لتنظيم �لقاعدة.
وكتب بلر يف مقال ب�شحيفة �لتاميز �أن �لغرب ل ينبغي 
�أن يكون حمايد�ً يف حماية �ل�شوريني من نظام �لرئي�س 
�ل�شاعية  �لقاعدة  لتنظيم  �لتابعة  و�جلماعات  �لأ���ش��د 
�أن  ويجب  �شوريا،  �ل�شتقر�ر يف  �أج��و�ء عدم  ل�شتغالل 
يعرتف بالتهديد�ت يف �شوريا وم�شر . وقال �إن �ل�شيا�شة 
�أو �لعمل، �شياغة  �لغربية على مفرتق طرق: �لتعليق 
�لأحد�ث �أو �لرد عليها، وهو يدرك كل باعث ور�ء �لبقاء 

بعيد�ً عن �ل�شطر�بات وتف�شيل �ملر�قبة على �لتدخل، 
بعد  عمل  �أي  يف  �لن��خ��ر�ط  ع��دم  ولكن  �للغة  وتكثيف 
�لعر�ق و�فغان�شتان،  �ملوؤملتني و�لطويلتني يف  �حلملتني 
عو�قب  جماعي  ب�شكل  ن��درك  �أن  علينا  يتوجب  ولكن 

فرك �أيدينا بدًل من و�شعها يف �لعمل .
ور�أى بلر �أن �لوقت حان للتدخل �شد �لنظام �ل�شوري 
رغم �أن �لنا�س تتحدث وكما لو مل يكن هناك �شيء نقوم 
به، على غر�ر �أن �أنظمة �لدفاع �ل�شورية قوية جد�ً، و�أن 
�لق�شية معقدة جد�ً، و�أ�شباب �لتدخل مع �أن �لطرفني 
�شيئان، لكن �لوقت حان لنقف �إىل جانب �لنا�س �لذين 
جمتمعاتنا  �إىل  باعجاب  وينظرون  نريد  م��ا  ي��ري��دون 
خيار�ً  يو�جهون  �أنهم  ويعرفون  �أخطائهم،  لت�شحيح 

بني �حلكم �ل�شتبد�دي و�حلكم �لديني.

مبعوث الرباعية يدعو اإىل حماية ال�ضعب ال�ضوري

باملنا�شبة

من ينقذ الفقيه اأردوغان من نف�ضه!!

الكويت واليابان تطالبان بتحقيق اأممي عاجل يف ا�ضتخدام الأ�ضلحة الكيميائية ب�ضوريا

•• عوا�صم-وكاالت:

ذكر م�شوؤول رفيع �مل�شتوى بوز�رة 
)�لبنتاغون(،  �لأم��رك��ي��ة  �ل��دف��اع 
فجر �م�س �إن �أربع مدمر�ت تابعة 
ل��ل��ب��ح��ري��ة �لأم���رك���ي���ة م���وج���ودة 
على  �ملتو�شط  �لأب��ي�����س  �لبحر  يف 
�أو�مر  �أية  لتنفيذ  �ل�شتعد�د  �أهبة 
خالل  �إليها  توجه  ب�شوريا  خا�شة 

�ل�شاعات �ملقبلة.
�إن(  �إن  )�����ش����ي  ����ش���ب���ك���ة  ون���ق���ل���ت 
�لأم���رك���ي���ة ع���ن �مل�������ش���وؤول، �ل���ذي 
ط��ل��ب ع����دم �ل��ك�����ش��ف ع���ن ����ش��م��ه، 
�إع��الن��ه ع��ن وج��ود 4 م��دم��ر�ت يف 
م�شر�ً  �ملتو�شط،  �لأبي�س  �لبحر 
�إىل �نها )�ملدمر�ت( قادرة �إذ� دعت 
�ملتعلقة  �ملهام  تنفيذ  على  �حلاجة 
ب�����ش��وري��ا ويف �ل���وق���ت ذ�ت����ه ت��وف��ر 

�حلماية لإ�شر�ئيل.
�ن �جلي�س يف حالة  �مل�شوؤول  وقال 
ع�شكري  ق���ر�ر  �أي  لتنفيذ  ت��اأه��ب 
ب��ار�ك  �لأم��رك��ي  �لرئي�س  يتخذه 
�أوب��ام��ا و�أ���ش��اف �إذ� �خ��ت��ار �أوب��ام��ا 
ف�شيتم  �لع�شكرية  �خل��ي��ار�ت  �أح��د 

تنفيذه .
وذكر �مل�شدر �أنه ومن باب �حلفاظ 
يوجد  ل  مفتوحة  �خل��ي��ار�ت  على 
 USS جدول زمني لعودة �ملدمرة
�أو�مر  �ن  �إّل  للوطن،   Mahan
ق��ائ��د �لأ����ش���ط���ول �ل�����ش��اد���س �أب��ق��ت 
�ملتو�شط  �لأبي�س  �لبحر  يف  عليها 
 USS �مل��دم��رة  حتى بعد و���ش��ول 
�ملفرت�س  م��ن  �ل��ت��ي   ،Ramag
ماهان.كما  �ملدمرة  مكان  حتل  �أن 
ت��ت��و�ج��د يف �مل��ت��و���ش��ط �مل��دم��رت��ان 

غر�يفلي وباري.
ذك���رت �شحيفة  ذل���ك،  يف غ�����ش��ون 
�لغارديان �م�س �أن طائر�ت وناقالت 
ع�شكرية بد�أت �لو�شول �إىل قاعدة 
�أك���روت���ري �جل��وي��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�عتربته موؤ�شر�ً  يف قرب�س، يف ما 
لتوجيه  �ل�شتعد�د�ت  تز�يد  على 

�شربة ع�شكرية �شد نظام �لرئي�س 
�ل�شوري ب�شار �لأ�شد.

ون��ق��ل��ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة ع���ن ط��ي��اري��ن 
�ث��ن��ني ي��ق��وم��ان ب��رح��الت جت��اري��ة 
�شاهد�  �أنهما  لرنكا  من  منتظمة 
ط��ر�ز  م��ن  ع�شكرية  نقل  ط��ائ��ر�ت 
�ل��ق��ي��ادة يف  ق��م��رة  �شي130- م��ن 
�شغرة  وت�شكيالت  طائرتيهما، 
�شا�شات  على  مقاتلة  ط��ائ��ر�ت  من 
�ل������ر�د�ر ي��ع��ت��ق��د�ن �أن���ه���ا �آت���ي���ة من 

�أوروبا .
بالقرب  يقيمون  �شكاناً  �إن  وقالت 
�لربيطانية  �جلوية  �لقاعدة  من 
بال�شيادة  تتمتع  �لتي  ق��رب���س،  يف 
ب����اأن  �أك��������دو�   ،1960 ع�����ام  م���ن���ذ 
�أك�����روت�����ري  �حل����رك����ة يف ق����اع����دة 
�أ�شبحت �أعلى بكثر من �ملعتاد يف 

�ليومني �ملا�شيني.
�أن و���ش��ول  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أ����ش���اف���ت 
قرب�س  �إىل  �حل��رب��ي��ة  �ل��ط��ائ��ر�ت 
ي�شر �إىل �أن �لإ�شتعد�د �ملتقدم مت 
مبوجب �أو�مر من حكومة �ململكة 
�ملتحدة، مع ت�شعيد رئي�س �لوزر�ء 
�ل����ربي����ط����اين دي���ف���ي���د ك����ام����رون 
�أوباما  ب��ار�ك  �لمركي  و�لرئي�س 
وزع����م����اء �أوروب���������ا خ��ط��اب��ه��م ���ش��د 
يتمهونه  �ل���ذي  �لأ����ش���د،  �ل��رئ��ي�����س 
�لكيميائية  �لأ�شلحة  هجوم  ب�شن 
يف ري���ف دم�����ش��ق �لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي 

و�لذي �أدى �إىل مقتل �ملئات.
ح��دة  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ����ش���ارت 
�مل����و�ج����ه����ة ب����ني ����ش���وري���ا و�ل���غ���رب 
ت�������ش���اع���دت �ث������ر وق�������وع م��ف��ت�����ش��ي 
حت��ت  ����ش���وري���ا  يف  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
�ق��رت�ب��ه��م من  ن���ر�ن قنا�شة م��ع 
بالأ�شلحة  �مل��زع��وم  �لهجوم  موقع 

�لكيميائية يف ريف دم�شق.
يف �لأث���ن���اء ح���ذرت ك��ل م��ن رو�شيا 
و�إي��ر�ن و�ل�شني �م�س من عو�قب 
على  �شوريا،  �لع�شكري يف  �لتدخل 
خ��ل��ف��ي��ة ق�����ش��ف حم��ت��م��ل ل���ق���و�ت 
�ل��ن��ظ��ام �ل�������ش���وري ل�����ري��ف دم�����ش��ق 

�أكر  �إىل مقتل  �أدى  بريف دم�شق 
من 1300 �شخ�س.

�أن  �لرو�شية  �خل��ارج��ي��ة  و�ع��ت��ربت 
�للتفاف  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �مل��ح��اولت 
على جمل�س �لأم��ن و�إي��ج��اد ذر�ئ��ع 
و�ه��ي��ة وع��اري��ة ع��ن �لأ���ش��ا���س مرة 
جديدة من �أجل تدخل ع�شكري يف 
�شتولد معاناة جديدة يف  �ملنطقة، 
�شوريا و�شتكون لها عو�قب كارثية 
ع��ل��ى �ل�����دول �لأخ������رى يف �ل�����ش��رق 

�لأو�شط و�شمال �أفريقيا .
�لفرن�شية  �ل�شحافة  ونقلت وكالة 
�إننا ندعو  عن �لوز�رة ذ�تها قولها 
����ش���رك���اءن���ا �لأم���رك���ي���ني وج��م��ي��ع 
�أع�شاء �ملجتمع �لدويل �إىل �حلذر، 
للقانون  �ل�����ش��ارم  �لح����رت�م  و�إىل 
�ل������دويل، خ��ا���ش��ة �مل���ب���ادئ �ل��ع��ام��ة 

مليثاق �لأمم �ملتحدة .
فالدمير  �لرو�شي  �لرئي�س  وك��ان 
ب���وت���ني ق���د �أب���ل���غ رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 
�ل��ربي��ط��اين دي��ف��د ك���ام���رون �أن���ه 
�ل��ن��ظ��ام  �أن  ع��ل��ى  دل���ي���ل  ي���وج���د  ل 

بالأ�شلحة �لكيمياوية مما �أدى �إىل 
�شقوط �ملئات بني قتلى وم�شابني، 
موؤكدين على �أن �أي تدخل �شتكون 
على  �شلبية  وعو�قب  �نعكا�شات  له 

كل �ملنطقة.
�لرو�شية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ودع���ت 
�ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة �لأم���رك���ي���ة 
�حل����ذر  �إىل  �ل���دول���ي���ة  و�لأ������ش�����رة 
�أي  �أن  على  م��وؤك��دة  �شوريا،  ب�شاأن 
له عو�قب  �شتكون  تدخل ع�شكري 
�لأو�شط  �ل�شرق  دول  على  كارثية 
تاأكيدها  ع��ق��ب  �أف��ري��ق��ي��ا،  و���ش��م��ال 
��شتخد�م  على  �أدل���ة  وج���ود  غ��ي��اب 
�ل�����ق�����و�ت �ل���ن���ظ���ام���ي���ة �ل�������ش���وري���ة 
�مل�شلحني  �شد  كيمياوية  �أ�شلحة 

�ملعار�شني.
وج��������اء ه������ذ� �ل��������رد �ل����رو�����ش����ي يف 
�لرئي�س  في�ه  يدر�س  �ل��ذي  �لوقت 
�لأم������رك������ي ب�����������������������ار�ك �أوب�����������ام���ا 
�خل��ي��ار�ت  م��ن  ك��ام��ل��ة  جمموع���ة 
�ل��ه��ج��وم  ع���ل���ى  رد�ً  ����ش���وري���ا  ����ش���د 
مدنيني  على  كيمياوية  باأ�ش����لحة 

�ل�شوري ��شتخدم �أ�شلحة كيمياوية 
���ش��د �مل��ع��ار���ش��ة. وج�����ددت رو���ش��ي��ا 
ع�شكري  ت��دخ��ل  لأي  م��ع��ار���ش��ت��ه��ا 
ب�����ش��وري��ا، ل��ك��ن وزي�����ر خ��ارج��ي��ت��ه��ا 
�شرغي لفروف �أكد �أن بالده لن 

تدخل حربا مع �أحد يف �شوريا.
وق����ال لف����روف مب��وؤمت��ر �شحفي 
عقده يف مو�شكو �إن �لتدخل �مل�شلح 
لن ينهي �ل�شر�ع يف �شوريا، و�أردف 
�شتفعله  م��ا  ب�شاأن  ���ش��وؤ�ل  على  رد� 
�لبنية  �لغرب  هاجم  ما  �إذ�  رو�شيا 
لي�شت  �ل�شوري  للجي�س  �لتحتية 

لدينا نية خلو�س حرب مع �أحد .
و�ع��ت��رب وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �لرو�شي 
�شوريا  يف  ع�شكري  ت��دخ��ل  �أي  �أن 
�ملتحدة  �لأمم  م��ن  تفوي�س  دون 
للقانون  خ��ط��ر�  �نتهاكا  �شيكون 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ونا�شد  �ل���دويل، 
وقوى غربية �أخرى تفادي �أخطاء 
�أنها  على  فهمت  �إ�شارة  يف  �ملا�شي، 
ت��ت��ع��ل��ق ب���ال���ت���دخ���ل �لأم�����رك�����ي يف 

�لعر�ق.

�جلانبان دعمهما للجهود �لدولية 
�ملبذولة يف �شبيل �لتو�شل �ىل حل 
ب�شكل  �لإير�نية  �لنووية  للم�شاألة 
�شلمي وعرب �لتفاو�س وحثا �ير�ن 
�ل�شتجابة لهذه �جلهود من  على 

خ��ارط��ة �ل��ط��ري��ق وف��ق��ا جل��دول��ه��ا 
�أن  ثقتهما  ع��ن  م��ع��رب��ني  �ل��زم��ن��ي 
م�����ش��ر ���ش��ت��ت��خ��ط��ى ه�����ذه �ل���ف���رتة 
�ل��دق��ي��ق��ة وت���ع���ود مل��م��ار���ش��ة دوره���ا 
�لريادي �ملوؤثر �إقليميا ودوليا و�أكد 

للقر�ر�ت  �لكامل  �لتطبيق  خ��الل 
�ملعنية �ل�شادرة عن جمل�س �لمن 
�لتابع لالمم �ملتحدة وعن جمل�س 
للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  ح��ك��ام 

�لذرية.

مدمرات اأمريكية يف املتو�شط ومقاتالت تدخل قرب�س

حلفاء دم�ضق يحذرون من اأي تدخل ع�ضكري 

•• الكويت-وام:

عن  و�ليابان  �لكويت  دولة  �أعربت 
�لأ�شلحة  ��شتخد�م  حيال  قلقهما 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة �ل��غ��وط��ة 
�شحيتها  ر�ح  و�ل���ت���ي  �ل�������ش���وري���ة 
�مل���ئ���ات م���ن �مل��دن��ي��ني..م��ط��ال��ب��ت��ني 
يف  ف���ور�  �لتحقيق  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�لأنباء  وكالة  وذك��رت  �ملز�عم  هذه 
�أعربا  �لبلدين  �أن  كونا  �لكويتية 
�شدر  �ل���ذي  �مل�����ش��رتك  بيانهما  يف 
يف �ل��ك��وي��ت �ل��ل��ي��ل��ة �مل��ا���ش��ي��ة عقب 
�ملباحثات �لتي �أجر�ها �شمو �ل�شيخ 
جابر �ملبارك �حلمد �ل�شباح رئي�س 
�لكويتي و �شينزو  �ل��وزر�ء  جمل�س 
�ل���ذي  �ل��ي��اب��ان  رئ��ي�����س وزر�ء  �ب���ي 
حيال  قلقهما  ع��ن  �ل��ك��وي��ت  ي���زور 
تفاقم �لو�شع يف �شوريا و�لأو�شاع 
مطالبني  �مل���ت���ده���ورة  �لن�����ش��ان��ي��ة 
�لعنف  وق��ف  على  �لفوري  بالعمل 
ب��اأ���ش��ك��ال��ه ك��اف��ة و�لإ�����ش����ر�ع بعقد 
موؤمتر جنيف 2 �لهادف �ىل حتقيق 
�ل���ش��ت��ق��ر�ر �ل�����ش��ي��ا���ش��ي و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لقت�شادية و�لجتماعية �ل�شاملة 
و�أب�������دى �جل���ان���ب���ان ����ش��ت��ع��د�ده��م��ا 
��شتئناف  �إع���ادة  �أج��ل  من  للتعاون 

�حلرة  �لتجارة  �تفاقية  مفاو�شات 
�ليابان ودول جمل�س �لتعاون  بني 
ل�����دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة ب��ج��ان��ب 
��شتعد�دهما لتو�شيع نطاق �حلو�ر 
�ل��ي��اب��ان وجمل�س  ب���ني  و�ل���ت���ع���اون 
�ل��ت��ع��اون ل����دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة 
وذلك على �مل�شتوى �لوز�ري وعلى 
و�أك���د�  �مل�����ش��وؤول��ني.  ك��ب��ار  م�شتوى 
�ل��ت��ز�م��ه��م��ا ب��ال��ت��و���ش��ل �ىل ���ش��الم 
ع����ادل ود�ئ�����م و���ش��ام��ل يف �ل�����ش��رق 
�لأو����ش���ط مب��وج��ب ق����ر�ر�ت �لأمم 
�لعربية  �ل�شالم  مبادرة  و  �لتحدة 
حول  �لنظر  وجهات  يف  و�مل�شاركة 
يف  ت��ق��دم  لتحقيق  �مللحة  �حل��اج��ة 
�لأو�شط  �ل�شرق  يف  �ل�شالم  عملية 
فل�شطينية  دولة  تاأ�شي�س  �أجل  من 
وم��وح��دة  ���ش��ي��ادة  وذ�ت  م�����ش��ت��ق��ل��ة 
وق���اب���ل���ة ل��ل��ح��ي��اة م�����ش��ددي��ن على 
�لرئي�شية  �لدولية  �جلهود  �أهمية 
م����ن �أج������ل دف�����ع ع��م��ل��ي��ة �ل�����ش��الم 
ق���دم���ا ورح�����ب �جل���ان���ب �ل��ك��وي��ت��ي 
ب����اع����رت�ف �حل���ك���وم���ة �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
ب��ف��ل�����ش��ط��ني ك���دول���ة غ���ر ع�����ش��و - 
وبحث  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  يف  م��ر�ق��ب 
�جل���ان���ب���ان �لأو�����ش����اع �ل���ر�ه���ن���ة يف 
م�شر م�شددين على �أهمية تطبيق 

اخلارجية امل�ضرية: ت�ضريحات اأردوغان تطاوًل على الأزهر ال�ضريف والعامل العربي والإ�ضالمي
•• القاهرة -وام:

�أكد �ل�شفر بدر عبد�لعاطي �ملتحدث با�شم وز�رة 
�خل��ارج��ي��ة �مل�����ش��ري��ة �أن ت��ط��اول رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�أردوغ��ان على ف�شيلة �لإمام  �لرتكي رجب طيب 
�لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب غر مقبول م�شر� 
وتطاول  تعد متاديا  �أردوغ��ان  ت�شريحات  �أن  �إىل 
يف حق جميع �مل�شلمني ونقلت وكالة �أنباء �ل�شرق 
�لأو�شط عن عبد�لعاطي يف مقابلة خا�شة مع قناة 
ل  �ل�شريف  �لأزه���ر  �إن  �م�س  �لإخ��ب��اري��ة  �لعربية 
يخ�س م�شر فقط بل �لعامل �لعربي و�لإ�شالمي 

م�شر� �إىل �أن وز�رة �خلارجية تهيب بعلماء �لدين 
�إد�ن��ة هذ� �مل�شلك غر �مل�شوؤول من  كافة �شرورة 
جانب رئي�س �لوزر�ء �لرتكي و�أ�شاف �ملتحدث �أن 
و�إج���ر�ء�ت حمددة  �أم��ور�  وز�رة �خلارجية تدر�س 
لتنفيذها حيال ذلك �ملوقف يف �ل�شياق ذ�ته �عترب 
�لدكتور �شعد �لدين �لهاليل �أ�شتاذ �لفقه �ملقارن 
�ل���وزر�ء  رئي�س  ت�شريحات  �إن  �لأزه���ر  جامعة  يف 
�ل��رتك��ي ح��ول �شيخ �لأزه����ر غ��ر م�����ش��وؤول��ة ولها 
�أن هناك هجمة �شر�شة  �أه��د�ف �شخ�شية م�شيفا 
غر مهذبة على موؤ�ش�شة �لأزهر و�أ�شاف �لهالىل 
�أنه ل يوجد وكالء عن �هلل يف �لأر�س منوها باأن 

يف  م��وؤك��د�  ف��ق��ط  �ل��دي��ن  تف�شر  موؤ�ش�شة  �لأزه����ر 
موؤ�ش�شة  �أع���رق  �ل�شريف  �لأزه���ر  �أن  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت 

علمية �شرعية يف �لعامل �أجمع.
�أنه ل  �أ�شتاذ �لفقه �ملقارن بجامعة �لأزه��ر   و�أك��د 
مو�شحا  �إ���ش��الم��ي  حكم  بنظام  ي�شمى  م��ا  ي��وج��د 
و�أ���ش��اف  �لأم���ور ه��و �جتهاد ب�شري  ك��ل م��ا يف  �أن 
�لأزه��ر  تهاجم  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لإخ���و�ن  كتائب  �أن 
بطريقة تبدو منظمة وممنهجة و كل ما نريده 
م���ن �حل���اك���م �ل���ع���دل ف��ق��ط ب��ع��ي��د� ع���ن �أي ���ش��يء 
مت�شائال م��اذ� فعل �شيخ �لأزه���ر لأردوغ���ان حتى 

يتطاول عليه ويهاجمه . 

رو�ضيا تاأ�ضف لتاأجيل اأمريكا اجتماعًا ب�ضاأن �ضوريا 
•• مو�صكو-رويرتز:

�ليوم �لربعاء يف  �ملقرر عقده  تاأجيل �جتماع كان من  �أ�شفها لقر�ر و��شنطن  عربت رو�شيا عن 
لهاي مع دبلوما�شيني كبار من �لوليات �ملتحدة لبحث موؤمتر دويل لحالل �ل�شالم يف �شوريا 
و�أعلنت �خلارجية �لمريكية �أنها �أجلت �لجتماع ب�شبب �مل�شاور�ت �جلارية حول هجوم مزعوم 
بال�شلحة �لكيماوية يف �شوريا. وقال نائب وزير �خلارجية �لرو�شي جينادي جاتيلوف �لذي كان 
�ملوؤ�شف �ن �شركاءنا ق��ررو� تاأجيل  من �ملقرر �ن ي�شارك يف �لجتماع يف ح�شابه على تويرت من 
�لجتماع �لرو�شي �لمريكي ب�شاأن �لدعوة ملوؤمتر دويل حول �شوريا. و�أ�شاف �لعمل على و�شع 
�ل�شيا�شية لتخاذ قر�ر يف �شوريا �شيكون مفيد� للغاية �لن يف �لوقت �لذي يخيم فيه  �ملعاير 
خطر �لقوة �لع�شكرية على �لبالد. و�أبلغت �لوليات �ملتحدة �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ل�شد باأنها 
رو�شيا  وقالت  �ملا�شي.  �ل�شبوع  كيماوية �شد مدنيني  �أ�شلحة  ��شتخد�م  �مل�شوؤول عن  �نه  تعتقد 
حليفة �ل�شد �لتي حمته يف جمل�س �لمن �لتابع لالمم �ملتحدة �ن مقاتلي �ملعار�شة رمبا يكونون 

ور�ء �لهجوم وحثت و��شنطن على عدم ��شتخد�م �لقوة �لع�شكرية �شد �لرئي�س �ل�شوري.
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 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/02/09 �ملودعة حتت رقم : 169054  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�شم : كور�ل �ند�شرتيز �ل �ل �شي

وعنو�نه : 6425 بون�شال در�يف ، ماليبو ، كاليفورنيا 90265 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 مالب�س ، لبا�س �لقدم ، �أغطية �لر�أ�س. 
�لو�قعة بالفئة : 25

. �لإجنليزية  باللغة   KORAL LOS ANGELES و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمة
LOS ANGELES ل�شرت�طات : عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م �ل�شم � جلغر�يف�

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

EAT 61806

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ : 2012/06/20 �ملودعة حتت رقم : 175473  
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

با�شم : �شركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه : �س. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�للعب و�أدو�ت �للعب ، �أدو�ت �لريا�شة �لبدنية )�جلمباز( و�لأدو�ت �لريا�شية غر �لو�ردة يف فئات �أخرى ، �آلت ت�شلية تعمل 
�أتوماتيكياً وبالنقد ، �آلت �ألعاب فيديو لقاعات �لت�شلية ، كر�ت للعب ، م�شارب لالألعاب ، قو�لب بناء ، �ألعاب لوحية ، �ألعاب 
بناء ، ورق لعب )�شدة( ، رقع �لد�ما ، لعب �لد�ما ، �ألعاب �ل�شطرجن ، رقع �ل�شطرجن ، م�شارب غولف ، �أكيا�س لعبة �لكريكيت 
، لعبة �ل�شهام ، ع�شي بليارد ، �شال�شل )معد�ت ل�شيد �ل�شمك( ، كب�شولت متفجرة )لعب( ، ُدمى ، �أ�شّرة للُدمى ، مالب�س 
للُدمى ، بيوت للدمى ، غرف للُدمى ، لوحات �لد�ما ، �لد�ما ، طّو�فات لال�شتحمام و�ل�شباحة ، �أخفاف لل�شباحة ، طاولت 
�أحاجي �ل�شور �ملقطوعة ، طائر�ت ورقية ، و�قيات للركب )�أدو�ت   ، �ألعاب ، قفافيز لالألعاب    ، للعبة كرة �لقدم �لد�خلية 
ريا�شية( ، �أقنعة لعب ، هو�تف متحركة )لعب( ، ُحلي للحفالت ، طابات لعب ، �ألعاب م�شنوعة من �ملخمل ، ُدمى متحركة ، 
�ألو�ح تزلج ، مزلجات ، زلجات ، لعبة �لقناين �خل�شبية ، مقاليع )�أدو�ت ريا�شية( ، نفاخات فقاقيع �شابون ، �ألعاب حم�شوة 

، ُدمى دببة ، مركبات لعب ، ُدمى ، تر�مبولني )من�شة قفز(. - �لو�قعة بالفئة : 28
و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري لولد يرتدي كندورة وعمامة حامال حقيبة حتته كلمة من�شور باللغة 

�لعربية وmansour  باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

EAT 64421

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/20 �ملودعة حتت رقم : 175477  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�شم : �شركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 ، �أخرى  �ل��و�ردة يف فئات  �جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غر 
جلود �حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة ، �ل�شناديق و�حلقائب �ل�شفرية ، �ملظالت و�ل�شما�شي و�لع�شي ، حقائب 
�شغرة للوثائق و�لأور�ق ، حقائب ظهر ، حقائب يد ، حقائب مدر�شية ، �شنط مدر�شية ، حقائب للريا�شة 

وللمخيمات وللمت�شلقني ولل�شفر وللت�شوق.
�لو�قعة بالفئة : 18

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري لت�شعة �شخ�شيات خمتلفة حتتهم كلمات عائلة من�شور 
باللغة �لعربية وmansour family باللغة �لإجنليزية.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

EAT 64426

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2013/06/27 �ملودعة حتت رقم : 194091  
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

با�شم : �ل�شناعات �لوطنية للبال�شتيك ومو�د �لبناء ذ.م.م
وعنو�نه : �س.ب. 1943 ، �ل�شارقة ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�أ�شفلت وزفت وقار ، مباين غر معدنية   ، �أنابيب قا�شية غر معدنية للمباين   ، مو�د بناء )غر معدنية( 
قابلة للنقل ، ن�شب )جم�شمات( غر معدنية ، خز�نات )هياكل( غر معدنية ، خز�نات مياه )غر معدنية( 

، خز�نات من �لطوب �أو �حلجارة ، خز�نات تخزين )غر معدنية(.
�لو�قعة بالفئة : 19

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمتي NATIONAL PLASTIC باللغة �لإجنليزية حتتهما 
كلمتي نا�شيونال بال�شتيك باللغة �لعربية.

�ل�شرت�طات : عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م كلمة )نا�شيونال( )National( لعتبارها كلمة 
�شائعة ل�شتخد�م بالفئة.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

EAT 72152

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/20 �ملودعة حتت رقم : 175464  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�شم : �شركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

، مو�د  ، �ملطبوعات  �أخ��رى  �مل��و�د وغ��ر و�ردة يف فئات  �مل�شنوعة من ه��ذه  �ملقوى و�ملنتجات  �ل��ورق و�ل��ورق 
جتليد �لكتب ، �ل�شور �لفوتوغر�فية ، �لقرطا�شية ، مو�د �لل�شق �ملتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات منزلية 
، مو�د �لفنانني ، فر��شي �لدهان �أو �لتلوين ، �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث( ، مو�د �لتوجيه 
و�لتدري�س )عد� �لأجهزة( ، مو�د �لتغليف �لبال�شتيكية )غر �ل��و�ردة يف فئات �أخرى( ، حروف �لطباعة ، 
�لكلي�شيهات )�لر��شمات( ، مو�د مطبوعة ، من�شور�ت مطبوعة ، جمالت )دوريات( ، ن�شر�ت �عالنية ، كتب 

موجزة )�أدلة( ، كتالوجات.
�لو�قعة بالفئة : 16

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري لولد يرتدي كندورة وعمامة حامال حقيبة حتته كلمة 
�لإجنليزية. باللغة    mansourمن�شور باللغة �لعربية و

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

EAT 64417

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

بتاريخ : 2012/06/20 �ملودعة حتت رقم : 175465  
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

با�شم : �شركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه : �س. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�س �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، 
�أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية ، �أجهزة ت�شجيل 
�أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور ، حامالت بيانات مغناطي�شية ، �أقر��س ت�شجيل ، ماكينات بيع �آلية و�آليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  و�أجهزة  معد�ت   ، حا�شبة  �آلت   ، �لنقد  ت�شجيل  �آلت   ، �لنقد  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة 

�لبيانات ، برجميات �ألعاب �لفيديو.
�لو�قعة بالفئة : 9

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري لولد يرتدي كندورة وعمامة حامال حقيبة حتته كلمة 
من�شور باللغة �لعربية وmansour  باللغة �لإجنليزية.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

EAT 64416

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

 

بتاريخ : 2012/06/20 �ملودعة حتت رقم : 175472  
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

با�شم : �شركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه : �س. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية ، حد�ئق �ملالهي ، تنظيم و�إد�رة �حلفالت �ملو�شيقية 
و�ملوؤمتر�ت و�حللقات �لدر��شية وور�شات �لعمل �لتدريبية ، تنظيم م�شابقات �جلمال ، خدمات مع�شكر�ت �لعطالت ، عرو�س 
�ل�شينما ، �ل�شرك ، خدمات �لنو�دي )للرتفيه �أو �لتعليم( ، تنظيم �ملباريات �أو �ملناف�شات ، عرو�س �لأزياء لغايات ترفيهية 
، �إنتاج �لأفالم بخالف �أفالم �لدعاية و�لإعالن ، خدمات �لنو�دي �ل�شحية ، معلومات عن �لرتفيه  و�لتعليم و�ل�شتجمام 
، ��شتديوهات �شناعة �لأفالم �ل�شينمائية ، عرو�س دور �ل�شينما ، خدمات �لتاأليف �ملو�شيقي ، �لقاعات �ملو�شيقية ، خدمات 
�لتمثيليات  عر�س   ، )ترفيه(  �حلفالت  تخطيط   ، �لعرو�س  و�إنتاج  تنظيم   ، �لر�ق�شة  �حلفالت  تنظيم   ، �لأنباء  مر��شلي 
�حلية ، �لت�شوير �لفوتوغر�يف ، �إنتاج �ملو�شيقى ، �إنتاج بر�مج �لر�ديو و�لتلفزيون ، توفر خدمات قاعات �لت�شلية ، توفر 
�ملن�شور�ت �للكرتونية عرب �ل�شبكة )غر قابلة للتنزيل( ، توفر �لت�شهيالت �لريا�شية ، ن�شر �لكتب ، ن�شر �لكتب و�ل�شحف 
�للكرتونية �لفورية ، ن�شر �لن�شو�س بخالف ن�شو�س �لدعاية و�لإعالن ، توفر �لت�شهيالت �ل�شتجمامية ، معلومات عن 
�ل�شتجمام ، تاأجر �لأفالم �ل�شينمائية ، تاأجر �أجهزة �لإ�شاءة للم�شارح  �أو ��شتديوهات �لتلفزيون ، تاأجر �ل�شور �ملتحركة 
، تاأجر بروجكرت�ت )�آلت عر�س( وملحقاتها ، �لرتفيه �لتلفزيوين ، �لإنتاج �مل�شرحي ، خدمات وكالت �لتذ�كر )للرتفيه( 

، �إعد�د �أ�شرطة �لفيديو ، �إنتاج �لأفالم ، ت�شجيل �أ�شرطة �لفيديو.- �لو�قعة بالفئة : 41
و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري لولد يرتدي كندورة وعمامة حامال حقيبة حتته كلمة من�شور باللغة 

�لعربية وmansour  باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

EAT 64423

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/20 �ملودعة حتت رقم : 175476  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�شم : �شركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 �ملالب�س ، لبا�س �لقدم ، �أغطية �لر�أ�س. 
�لو�قعة بالفئة : 25

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري لت�شعة �شخ�شيات خمتلفة حتتهم كلمات عائلة من�شور 
باللغة �لعربية وmansour family باللغة �لإجنليزية.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

EAT 64428

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/20 �ملودعة حتت رقم : 175463  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�شم : �شركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 ، �أخرى  �ل��و�ردة يف فئات  �جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غر 
جلود �حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة ، �ل�شناديق و�حلقائب �ل�شفرية ، �ملظالت و�ل�شما�شي و�لع�شي ، حقائب 
�شغرة للوثائق و�لأور�ق ، حقائب ظهر ، حقائب يد ، حقائب مدر�شية ، �شنط مدر�شية ، حقائب للريا�شة 

وللمخيمات وللمت�شلقني ولل�شفر وللت�شوق.
�لو�قعة بالفئة : 18

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري لولد يرتدي كندورة وعمامة حامال حقيبة حتته كلمة 
من�شور باللغة �لعربية وmansour  باللغة �لإجنليزية.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

EAT 64418

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/20 �ملودعة حتت رقم 175471  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�شم : �شركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�س �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، 
�أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية ، �أجهزة ت�شجيل 
�أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور ، حامالت بيانات مغناطي�شية ، �أقر��س ت�شجيل ، ماكينات بيع �آلية و�آليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  و�أجهزة  معد�ت   ، حا�شبة  �آلت   ، �لنقد  ت�شجيل  �آلت   ، �لنقد  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة 

�لبيانات ، برجميات �ألعاب �لفيديو.
�لو�قعة بالفئة : 9

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري لت�شعة �شخ�شيات خمتلفة حتتهم كلمات عائلة من�شور 
�لإجنليزية. باللغة   mansour familyباللغة �لعربية و

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

EAT 64424

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/20 �ملودعة حتت رقم : 175475  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�شم : �شركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�للعب و�أدو�ت �للعب ، �أدو�ت �لريا�شة �لبدنية )�جلمباز( و�لأدو�ت �لريا�شية غر �لو�ردة يف فئات �أخرى ، �آلت ت�شلية تعمل 
�أتوماتيكياً وبالنقد ، �آلت �ألعاب فيديو لقاعات �لت�شلية ، كر�ت للعب ، م�شارب لالألعاب ، قو�لب بناء ، �ألعاب لوحية ، �ألعاب 
بناء ، ورق لعب )�شدة( ، رقع �لد�ما ، لعب �لد�ما ، �ألعاب �ل�شطرجن ، رقع �ل�شطرجن ، م�شارب غولف ، �أكيا�س لعبة �لكريكيت 
، لعبة �ل�شهام ، ع�شي بليارد ، �شال�شل )معد�ت ل�شيد �ل�شمك( ، كب�شولت متفجرة )لعب( ، ُدمى ، �أ�شّرة للُدمى ، مالب�س 
للُدمى ، بيوت للدمى ، غرف للُدمى ، لوحات �لد�ما ، �لد�ما ، طّو�فات لال�شتحمام و�ل�شباحة ، �أخفاف لل�شباحة ، طاولت 
�أحاجي �ل�شور �ملقطوعة ، طائر�ت ورقية ، و�قيات للركب )�أدو�ت   ، �ألعاب ، قفافيز لالألعاب    ، للعبة كرة �لقدم �لد�خلية 
ريا�شية( ، �أقنعة لعب ، هو�تف متحركة )لعب( ، ُحلي للحفالت ، طابات لعب ، �ألعاب م�شنوعة من �ملخمل ، ُدمى متحركة ، 
�ألو�ح تزلج ، مزلجات ، زلجات ، لعبة �لقناين �خل�شبية ، مقاليع )�أدو�ت ريا�شية( ، نفاخات فقاقيع �شابون ، �ألعاب حم�شوة 

، ُدمى دببة ، مركبات لعب ، ُدمى ، تر�مبولني )من�شة قفز(. 
�لو�قعة بالفئة : 28

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري لت�شعة �شخ�شيات خمتلفة حتتهم كلمات عائلة من�شور باللغة �لعربية 
وmansour family باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

EAT 64429

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/20 �ملودعة حتت رقم : 175474  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�شم : �شركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 �ملالب�س ، لبا�س �لقدم ، �أغطية �لر�أ�س. 
�لو�قعة بالفئة : 25

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري لولد يرتدي كندورة وعمامة حامال حقيبة حتته كلمة 
�لإجنليزية. باللغة    mansourمن�شور باللغة �لعربية و

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

EAT 64420

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2012/06/20 �ملودعة حتت رقم : 175478  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�شم : �شركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م
وعنو�نه : �س. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
، مو�د  ، �ملطبوعات  �أخ��رى  �مل��و�د وغ��ر و�ردة يف فئات  �مل�شنوعة من ه��ذه  �ملقوى و�ملنتجات  �ل��ورق و�ل��ورق 
جتليد �لكتب ، �ل�شور �لفوتوغر�فية ، �لقرطا�شية ، مو�د �لل�شق �ملتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات منزلية 
، مو�د �لفنانني ، فر��شي �لدهان �أو �لتلوين ، �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث( ، مو�د �لتوجيه 
و�لتدري�س )عد� �لأجهزة( ، مو�د �لتغليف �لبال�شتيكية )غر �ل��و�ردة يف فئات �أخرى( ، حروف �لطباعة ، 
�لكلي�شيهات )�لر��شمات( ، مو�د مطبوعة ، من�شور�ت مطبوعة ، جمالت )دوريات( ، ن�شر�ت �عالنية ، كتب 

موجزة )�أدلة( ، كتالوجات.
�لو�قعة بالفئة : 16

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري لت�شعة �شخ�شيات خمتلفة حتتهم كلمات عائلة من�شور 
باللغة �لعربية وmansour family باللغة �لإجنليزية.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

EAT 64425

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/20 �ملودعة حتت رقم : 175470  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�شم : �شركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية ، حد�ئق �ملالهي ، تنظيم و�إد�رة �حلفالت �ملو�شيقية 
و�ملوؤمتر�ت و�حللقات �لدر��شية وور�شات �لعمل �لتدريبية ، تنظيم م�شابقات �جلمال ، خدمات مع�شكر�ت �لعطالت ، عرو�س 
�ل�شينما ، �ل�شرك ، خدمات �لنو�دي )للرتفيه �أو �لتعليم( ، تنظيم �ملباريات �أو �ملناف�شات ، عرو�س �لأزياء لغايات ترفيهية 
، �إنتاج �لأفالم بخالف �أفالم �لدعاية و�لإعالن ، خدمات �لنو�دي �ل�شحية ، معلومات عن �لرتفيه  و�لتعليم و�ل�شتجمام 
، ��شتديوهات �شناعة �لأفالم �ل�شينمائية ، عرو�س دور �ل�شينما ، خدمات �لتاأليف �ملو�شيقي ، �لقاعات �ملو�شيقية ، خدمات 
�لتمثيليات  عر�س   ، )ترفيه(  �حلفالت  تخطيط   ، �لعرو�س  و�إنتاج  تنظيم   ، �لر�ق�شة  �حلفالت  تنظيم   ، �لأنباء  مر��شلي 
�حلية ، �لت�شوير �لفوتوغر�يف ، �إنتاج �ملو�شيقى ، �إنتاج بر�مج �لر�ديو و�لتلفزيون ، توفر خدمات قاعات �لت�شلية ، توفر 
�ملن�شور�ت �للكرتونية عرب �ل�شبكة )غر قابلة للتنزيل( ، توفر �لت�شهيالت �لريا�شية ، ن�شر �لكتب ، ن�شر �لكتب و�ل�شحف 
�للكرتونية �لفورية ، ن�شر �لن�شو�س بخالف ن�شو�س �لدعاية و�لإعالن ، توفر �لت�شهيالت �ل�شتجمامية ، معلومات عن 
�ل�شتجمام ، تاأجر �لأفالم �ل�شينمائية ، تاأجر �أجهزة �لإ�شاءة للم�شارح  �أو ��شتديوهات �لتلفزيون ، تاأجر �ل�شور �ملتحركة 
، تاأجر بروجكرت�ت )�آلت عر�س( وملحقاتها ، �لرتفيه �لتلفزيوين ، �لإنتاج �مل�شرحي ، خدمات وكالت �لتذ�كر )للرتفيه( 

، �إعد�د �أ�شرطة �لفيديو ، �إنتاج �لأفالم ، ت�شجيل �أ�شرطة �لفيديو.
�لو�قعة بالفئة : 41

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري لت�شعة �شخ�شيات خمتلفة حتتهم كلمات عائلة من�شور باللغة �لعربية 
وmansour family باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

EAT 64431

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�مد�د ذ.م.م
 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:E EMDAD �إمد�د

�ملودعة بالرقم:188967       بتاريخ:2013/3/25 م
با�ش��م:�مد�د ذ.م.م

وعنو�نه:�ملقر �لرئي�شي : �بوظبي ، �لكورني�س ، بناية �شندوق �لنقد �لعربي ، �س.ب:4118 ، هاتف: 6349999 
jnabuzaid@ae.ae :فاك�س: 6318181 ، �لمييل ،

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:37 ��شالح �بار �لنفط و�لغاز �لطبيعي و�شيانتها �ل�شيانة 
�لفنية للمعد�ت و�مل�شانع و�ملن�شاأت �لبرتولية وخدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية .

باحلروف   EMDAD كلمة  وحتتها  �لعربية  ب��احل��روف  �لح��م��ر  باللون  �م���د�د  �لعالمة:كلمة  و�شف 
�ل�شالع(  �شباعي  )�شكل  �لخ�شر  باللون  �لكربون  جزيئ  رم��ز  ��شافة  مت  �ل�شعار  ط��رف  وعلى  �لالتينية 

ويتو�شطة حرف E باللغة �لالتينية باللون �لحمر. 
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:يل �شوكول ذ.م.م فرع �بوظبي
Le chocola طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: يل �شوكول 

�ملودعة بالرقم:178683       بتاريخ:2012/8/30 م
با�ش��م:يل �شوكول ذ.م.م فرع �بوظبي

وعنو�نه:�شارع �ملرور ، �س.ب:37067 ، هاتف: 0509972477 ، فاك�س: 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30 �حللويات و�حللويات �ل�شعبية �ل�شوكولته .

 le و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة يل �شوكول باللون �ل�شفر مكتوبه وبخط كبر وعلى ي�شارها
chocola باللون �ل�شفر وبخط كبر ويف منت�شف �لكلمتني lechocola وحرف l مل�شوق مع حرف 

 . �لعربية  باللغة  �شوكول  يل  ل�شفل  وبد�خله  قو�س  �شكل  لي�شكل  لعلى  وممدود   e
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:مقهى ومطعم وينك كريب
WAYNAK :طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:188239       بتاريخ:2013/3/12 م
با�ش��م:مقهى ومطعم وينك كريب

وعنو�نه:دبي ، �س.ب:450358 ، هاتف: 04/4327374 ، فاك�س: 04/4237374 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 مطعم مقهى خدمات توفر �لطعمة و�مل�شروبات )غر 

كحولية( .
حيث  متميزة  ب�شورة  �لزرق  باللون  �لالتينية  باحلروف   WAYNAK �لكلمة  �لعالمة:كتبت  و�شف 
كتبت بع�س حروفه �لالتينية ب�شورة جتعلها �شبيهة باحلروف �لعربية على �لنحو �لذي يعطي كتابة �لكلمة 
وينك �ي�شا باللغة �لعربية على نحو معكو�س حيث كتب �حلرف W ب�شورة جتعل �حد طرفيه يبدو مثل 
�حلرف و يف �للغة �لعربية وو�شعت نقطتان حتت �حلرف y ليمثل حرف �لياء باللون �لبني وو�شعت نقطة 
حتت �حلرف n باللون �لبني وو�شعت همزة باللون �لبني �ي�شا لتجعل �حلرف Kيبدو مثل �حلرف ك يف 

�للغة �لعربية . 
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�س.بر�ن فودز ليمتد �س م ح
PRAN Chanachur :طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:164480       بتاريخ:2011/10/27 م
با�ش��م:�س.بر�ن فودز ليمتد �س م ح

وعنو�نه:عجمان ، �س.ب:21031 ، هاتف: 067428155 ، فاك�س: 067428156 �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30 �لنب �ل�شاي �لكاكاو �ل�شكر �لرز �لتابيوكا و�ل�شاجو وما 
يقوم مقام �لنب �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب �خلبز �لب�شكويت و�لكعك و�لفطائر و�حللويات 
و�ملثلجات ع�شل �لنحل و�لع�شل �ل�شود )�لدب�س( �خلمرة وم�شحوق �خلمرة �مللح �خلردل �لفلفل و�خلل 

و�ل�شل�شة �لبهار�ت �لتو�بل �لثلج و�لبقوليات .
كلمة  �لعالمة  من  �لو�شط  لعلى  �جل��زء  يف  كتب  بي�شاء  بخلفية  مربع  �شكل  يف  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
ب�شكل  �لعالمة  ��شفر كتب يف و�شط  بلون  بلون �حمر و�طر�فة  �شكل متموج  �لبي�س يف  باللون   )pran(

�فقي عبارة )chanachur( بلون �حمر بني بخط �شميك . 
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�س.بر�ن فودز ليمتد �س م ح
 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: Retaj ريتاج

�ملودعة بالرقم:192845       بتاريخ:2013/6/5 م
با�ش��م:�س.بر�ن فودز ليمتد �س م ح

وعنو�نه:عجمان ، �ملنطقة �حلرة عجمان ، �س.ب:21031 ، 
هاتف: 067428155 ، فاك�س: 067428156 �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

�لرز  �ل�شطناعية  و�لقهوة  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لقهوة  بالفئة:30  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 
�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  �خلبز  �حلبوب  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  و�ل�شاغو  �لتابيوكا 
)�لتو�بل(  و�ل�شل�شات  �مللح �خلردل �خلل  �ل�شود �خلمرة وم�شحوق �خلبيز  و�لع�شل  �لنحل  �ملثلجة ع�شل 

�لبهار�ت �لثلج .
من  ميتد  للبي�شاوي  �ق��رب  متموج  �شكل  وبد�خلها  �بي�س  بلون  مربعه  خلفية  يف  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
�لطرف �لي�شر �ىل �لمين من �ملربع �طر�فة بلون ذهبي ويليه لون �زرق ويليه لون �بي�س �جلزء �لد�خلي 
من �ل�شكل بلون �حمر يوجد يف �جلزء �لعلوي �شكل متموج �شغر بلون �خ�شر و�طر�فه بلون �بي�س وو�شطه 
�لعالمة باحرف �جنليزية  �ل�شغر كتب د�خل  �ل�شكل  �بي�س ميتد حتى منت�شف  بلون  خط عمودي رفيع 

بلون �بي�س كلمة RETAJ وكذلك كلمة ريتاج بالعربية . 
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28  اأغ�سط�س 2013 العدد 10881

العدد  10881 بتاريخ 2013/8/28     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 515 /2013 مدين جزئي                                    
�ىل �ملدعى عليه /1- حممد ر�شا ر�شا   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شركة �لمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة ) �س م ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  
مببلغ وقدره )14317.38 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 
 ch2.D.17 جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/2 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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متّرد علني يف بيت الغنو�شي:

�ضقور النه�ضة يرف�ضون جتّرع الّدواء املّر..! 
 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

هل �شاهم رئي�س �حلكومة �لتون�شية 
�مل���وؤق���ت���ة ع��ل��ي �ل��ع��ري�����س يف �إج����الء 
�ل�����ش��ورة �أم ز�ده����ا غ��م��و���ش��ا ؟ وه��ل 
�ل�شحفية  ن��دوت��ه  م�����ش��ام��ني  م���ّدت 
�إىل  �لعبور  �أم�س ج�شر  �لتي عقدها 
جتاوز �لأزمة  �أم ن�شفت ما قد يكون 

ُبني ؟
يع�شر �حل�شم يف �لإجابة قبل معرفة 
�لأزم���ة،  يف  �لفاعلة  �لأط����ر�ف  ردود 
�أك��ر  ب��ات  �مل�شهد  �أّن  �ل��ث��اب��ت  ول��ك��ن 
�لنهائية  �ملو�قف  وحت��ّددت  و�شوحا، 
للفرقاء، و�أ�شبحت �ملو�جهة تنح�شر 
ب����ني م����ق����رتح ح���ك���وم���ة �ن���ت���خ���اب���ات 
وحكومة �إنقاذ �أو كفاء�ت، مقرتحان 
ي�����ش��رتك��ان يف ���ش��ف��ة �ل���ش��ت��ق��الل��ي��ة 
ويتباينان يف موعد �لت�شكيل و�ملهام.

و�حلكومة  �لنه�شة  ترى  حني  ففي 
تت�شلم  �جل����دي����دة  �حل���ك���وم���ة  �أّن   ،
�لإ���ش��ر�ف  ع��ل��ى  �ملقت�شرة  م��ه��ام��ه��ا، 
�أكتوبر  يف   ، فقط  �لن��ت��خ��اب��ات  على 
�ل���ق���ادم، ت���وؤك���د �مل��ع��ار���ش��ة ����ش��ت��ق��ال��ة 
�أخ���رى  وت�شكيل  �ل��ع��ري�����س  ح��ك��وم��ة 

�لآن �لآن ولي�س غد�..!

حماور العري�س الأربعة
ف��ق��د ����ش��ت��ع��ر���س رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ة �مل��وؤق��ت��ة ع��ل��ي �ل��ع��ري�����س 
بعد  ع��ق��ده��ا  �شحفية  ن����دوة  خ���الل 
ظ��ه��ر �أم�����س �ل��ث��الث��اء، �أرب����ع نقاط 
�أ�شا�شية تبدو على حد تعبره كفيلة 
ل��الن��ت��ه��اء م���ن �مل��رح��ل��ة �لن��ت��ق��ال��ي��ة 
نهاية  يف  �لنتخابات  �إىل  و�لو�شول 

�لعام �جلاري.
ملا  وفقا  �لنقاط  تلك  �أوىل  وتتمثل 
�أعمال  ��شتئناف  يف  �لعري�س  ذك��ره 
�ملجل�س �لتاأ�شي�شي مع و�شع خارطة 
ط��ري��ق ل��ه حت��دد ل��ه �أول��وي��ات��ه وهي 
�لنتهاء من �لد�شتور و�شن �لقانون 
�لن��ت��خ��اب��ي و�إع�������د�د �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ي 

�شت�شرف عليها.
و�ل��ن��ق��ط��ة �ل��ث��ان��ي��ة ه���ي �أن ت��و����ش��ل 
�أعمالها  �جلمهورية  رئا�شة  موؤ�ش�شة 
�لتاأطر  يف  جمهود�تها  من  وتكثف 

�مل�شاركني يف �حلو�ر �لوطني �لتعبر 
ع��ن خم��اوف��ه��م م��ن �ل��ع��ر�ق��ي��ل �لتي 
حتول دون �إجر�ء �نتخابات ل تتوفر 
لنزهاتها  �ل�����ش��رورة  �ل�شروط  فيها 
و�شفافيتها مع �لتاأكيد على �إمكانية 
ت���وف���ر ك����ل �ل�������ش���م���ان���ات مب����ا ف��ي��ه��ا 

مر�قبني دوليني بع�شر�ت �لآلف.

ل جديد.. ومفهوم ملتب�س
لالحتاد  �لعام  �لأم��ني  �أن  �إىل  ي�شار 
�ل����ع����ام �ل���ت���ون�������ش���ي ل��ل�����ش��غ��ل ح�����ش��ني 
�أنه يجهل حقيقة  �أكد  �لعبا�شي، قد 
�ن��ت��خ��اب��ات،  ت�شكيل"حكومة  معنى 
�أن م��ب��ادرة �لحت����اد مل  �إىل  م�����ش��ر� 
باعتباره  �حلكومة  ه��ذه  مبثل  ت���اأت 
ترت�أ�شها  ك��ف��اء�ت  حكومة  ط��رح  مت 

�شخ�شية وطنية وفق تعبره.
�أ�شمع  م��رة  لأول  �أن��ا  �لعبا�شي  وق��ال 
�نتخابات  حكوم��ة  �مل�شطلح  ب��ه��ذ� 
تعني  م��اذ�  �أفهم  م�شيفا حقيقة مل 
�أن  �نتخابات، قبل  بال�شبط حكومة 
يوؤك�د باأنه �شيطلب من رئي�س حركة 
�ل��ن��ه�����ش��ة ر�����ش���د �ل��غ��ن��و���ش��ي ت��ق��دمي 
���ش��رح و����ش��ح ح���ول م��ا م��ف��ه��وم ه��ذه 

�حلكومة.
و���ش��دد �لأم���ني �ل��ع��ام ل��الحت��اد �لعام 
�لو�شع  �أّن  ع��ل��ى  لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي 
�حل�����ايل ل��ل��ب��الد ي��ت��ط��ل��ب ح��ك��وم��������ة 
ك���ف���اء�ت ت��ك��ون ق�����ادرة ع��ل��ى ت�شير 
�لوقت  نف�س  وم��دع��وم��ة يف  �ل��ب��الد، 
م������ن ط�������رف جل����ن����ة م���ت���ك���ون���ة م��ن 
د�خل  لديها متثيلية  �لتي  �لأح��ز�ب 

�ملجل�س �لتاأ�شي�شي وفق تعبره.
ح���دي���ث  ع����ل����ى  ف����ع����ل  رد  �ول  ويف 
�ل��ع��ري�����س، �ع���ت���رب �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م 
لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام  �لحت������اد 
�لثالث�������اء،  �أم�س  �لطاهري  �شامي 
ت�شريحات  يف  ي��ذك��ر  ج��دي��د  ل  �إن���ه 
رئي�س �حلكومة �ملوؤقتة عد� �إع�������الن 
تنظيما  �ش����ريعة  �أن�����ش��ار  تنظي�����م 
م��ن عدم  قلق����ه  ع��ن  �إره��اب��ي��ا معرب� 
بحل  ق���ر�ر�  �لنه�ش����ة  حركة  �ت��خ��اذ 
�حل��ك��وم��ة �حل��ال��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره �حل��ل 

�لوحيد للخروج من �لأزمة.
و�شع حّد للمفاو�شات غر �ملنظمة

و�لتقريب بني �جلهات �ملختلفة.
ك��م��ا ت��ت��ع��ل��ق �ل��ث��ال��ث��ة ب�����اأن ت��و����ش��ل 
�لتحديات  ملجابهة  عملها  �حلكومة 
يف  و�ملتمثلة  �ل��ب��الد  ت�شهدها  �ل��ت��ي 
ب�����ش��ط �لأم������ن وم���ق���اوم���ة �لإره������اب 
على  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �لق��ت�����ش��اد  وتنمية 
�لتو�زنات �ملالية �إ�شافة �إىل �حلر�س 

على تتويج �ملرحلة �لنتقالية.
وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ن��ق��ط��ة �ل��ر�ب��ع��ة �ل��ت��ي 
���ش��ب��ط��ه��ا �ل���ع���ري�������س ف��ت��ت��م��ث��ل يف 
�إط������الق ح�����و�ر وط���ن���ي ي��ت��م خ��الل��ه 
�لتو�فق على حكومة �نتخابات تتوج 
�لنتقالية  �ملرحلة  �لعري�س  ح�شب 
ب���الإ����ش���ر�ف ع��ل��ى �لن��ت��خ��اب��ات �لتي 

�شتمكن من �إيجاد موؤ�ش�شات قارة.

اأن�شار ال�شريعة
 يف قف�س التهام

�لتون�شية  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  و�أع��ل��ن 
�أن�شار  تنظيم  ت�شنيف  ع��ن  �ملوؤقتة 
�إرهابي بعد ثبوت  �ل�شريعة كتنظيم 
�لتي  �لإرهابية  �لعمليات  يف  تورطه 
ج���دت ب��ال��ب��الد ك��م��ا ت��ب��نّي �أي�����ش��ا �ن��ه 
م����ت����ورط يف �غ���ت���ي���ال �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
حممد  و  بلعيد  ���ش��ك��ري  �مل��ع��ار���ش��ني 
����ش���ب���ك���ات جت��م��ي��ع  و يف  �ل����رب�ه����م����ي 

�ل�شالح.
و قال �لعري�س ، �نه بعد �لتحريات 
�ل���ت���ي  و�مل����خ����ط����ط����ات  �ل����ق����ر�ئ����ن  و 
ت���وف���رت ل��دي��ن��ا �ل��ت��ي ت��ف��ي��د ب��ت��ورط 
�غتيالت  �ل�شريعة يف  �أن�شار  تنظيم 
ق��و�ت  ���ش��ه��د�ء  و  �ل�شيا�شية  رم��وزن��ا 
�حلر�س)�لدرك(  و  و�جلي�س  �لأم��ن 
�ل��وط��ن��ي��ني �إ���ش��اف��ة �إىل ���ش��ل��وع��ه يف 
�شبكات لتجميع �ل�شالح و تخطيطه 
ل���ل���ق���ي���ام مب����زي����د م����ن �لغ���ت���ي���الت 
قررنا   ، �ل�شلطة  على  و�لنق�شا�س 
كتنظيم  �ل�شريعة  �أن�����ش��ار  ت�شنيف 

�إرهابي.
�ل���ق���ر�ر  ه�����ذ�  �إن  �ل���ع���رّي�������س  وق������ال 
مت �ت���خ���اذه ب��ع��د ع��ق��د ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
�لج���ت���م���اع���ات �لأم���ن���ي���ة ب���ن���اء ع��ل��ى 
ق��ر�ر  و�ن  ملمو�شة،  ودلئ���ل  ق��ر�ئ��ن 
�ل�شريعة  �أن�����ش��ار  ت��ن��ظ��ي��م  ت�شنيف 
كتنظيم �إرهابي جاء ب�شبب �لأعمال 

�لوطني  �ملجل�س  �أع��م��ال  تعليق  ظ��ّل 
�أّن �خلالفات  �إىل  �لتاأ�شي�شي م�شر� 
�ل�شيا�شّية �ملوؤّطرة ل ميكن �أن حت�شم 
عرب �لتعبئة �ل�شعبّية يف �ل�شارع لأّنها 
�لأزم��ة  ح��ّل  على  ت�شاعد  ل  �أ�شاليب 

وم�شاعدة �لبالد ح�شب تعبره.
و�قرتح يف �ل�شياق ذ�ته عودة �ملجل�س 
�لوطني �لتاأ�شي�شي �إىل �شالف ن�شاطه 
ل�شتكمال  و��شحة  طريق  بخارطة 
���ش��ي��اغ��ة �ل��د���ش��ت��ور يف وق����ت ق��ري��ب 
و�لقانون  �لنتخابات  هيئة  و�إحد�ث 
حمافظته  ج��ان��ب  �إىل  �لن��ت��خ��اب��ي 
ك��ام��ل ���ش��الح��ي��ات��ه يف مر�قبة  ع��ل��ى 
�حلكومة يف جميع  �حلالت �لطارئة 

وذلك قبل 23 �أكتوبر �ملقبل.

حكومة انتخابات
 يف اأكتوبر القادم

"حكومة  �إىل ت�شكيل  �لعري�س  ودعا 
�ملقبل،  �أكتوبر  موفى  يف  �نتخابات" 
ل�شمان نز�هة و�شفافية �ل�شتحقاق 

�لنتخابي.
على  �ملوؤقتة  �حلكومة  رئي�س  و�شّدد 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  مو��شلة  �شرورة 
لأعماله بكافة �شالحيته ومو��شلة 
رئ��ا���ش��ة �جل��م��ه��وري��ة ل��دوره��ا ف�شال 
ع����ن م���و�����ش���ل���ة �حل���ك���وم���ة مل��ه��ام��ه��ا 
�لأح���ز�ب  د�ع��ي��ا  �شالحياتها  بكافة 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�مل���ن���ظ���م���ات �ل��وط��ن��ي��ة 
�لكربى �إىل �إ�شاعة مناخ من �لتهدئة 

يف �لبالد.
�حل��ك��وم��ة  �أن  �ل���ع���ري�������س  و�أو������ش�����ح 
�نطالق  ح��ني  �إىل  عملها  �شتو��شل 
�نتخابات  ح��ول حكومة  ح��ور وطني 
ي��ج��ب �ل���ت���و�ف���ق ع��ل��ي��ه��ا ب���ني جميع 
�لأط���������ر�ف �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة. وت��ت�����ش��ّل��م 
�أن  م��ا  �جل��دي��دة مهامها  �حل��ك��وم��ة 
ينتهي �ملجل�س �لتاأ�شي�شي من مهامه 
�لنتخابات  هيئة  ويرّكز  �لت�شريعية 
�ل��ق��ان��ون �لن��ت��خ��اب��ي وينتهي  وي��ع��د 
م���ن �إع�����د�د �ل��د���ش��ت��ور �أو�خ�����ر �شهر 
�أكتوبر �لقادم ومن ثمة ميكن �إجر�ء 
�نتخابات �أو�خر هذه �ل�شنة كما �شبق 

و�أعلن.
و�أ����ش���ار �ل��ع��رّي�����س �إىل �أن����ه ب��اإم��ك��ان 

�لإرهابية م�شيفا �أن هذ� �لقر�ر هو 
�لذي �شيتم على �أ�شا�شه معاملة هذ� 

�لتنظيم من قبل �لأمن و�جلي�س.
ك���ل من  �أّن  �ل��ع��ري�����س ع��ل��ى  و����ش���دد 
�إليه  وي��دع��و  �لتنظيم  ل��ه��ذ�  ينتمي 
وي�شعى �إىل �ملحافظة عليه �شيتحّمل 

م�شوؤوليته �لق�شائية
وب����نّي رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �مل��وؤق��ت��ة �أّن 
�لقانون �لتون�شي ميكن من يتعاون 
م���ع �ل��ع��د�ل��ة وي��ت��خ��ل��ى ت��ل��ق��ائ��ي��ا عن 
فر�س  م��ن  �ل�شريعة  �أن�شار  تنظيم 
هامة، موؤكد� �أّن قر�ر ت�شنيف تنظيم 
�إره��اب��ي   كتنظيم  �ل�����ش��ري��ع��ة  �أن�����ش��ار 
جاء ب�شبب �لأعمال �لإرهابية ولي�س 
نتيجة �ختالف يف فهم �لدين �أو نوع 

�لتدين �أو �ختالف فكري
و�أك����د رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �مل��وؤق��ت��ة �أن 
بن  لطفي  �لتون�شي  �لد�خلية  وزي��ر 
�لأرب���ع���اء عن  �ل��ي��وم  �شيك�شف  ج���دو 
�لتي مت �كت�شافها و�لتي  �ملخططات 
ت��ث��ب��ت ت����ورط �ل��ت��ن��ظ��ي��م �مل���ذك���ور يف 

عمليات �إرهابية.
و�أ�شاف �لعري�س �أن بن جدو �شيبني 
 ، �ل�شحفية  ن��دوت��ه  �أث��ن��اء  ب��ال�����ش��ور 
�ل�شريعة  �أن�شار  تورط  يثبت  ما  كل 
)�����ش����الح مت ح����ج����زه، وخم���ط���ط���ات 
مت �إح��ب��اط��ه��ا(، ك��م��ا م��ن �مل��ت��وق��ع �أن 
يعر�س �عرت�فات م�شجلة �أو م�شورة 
لإرهابيني ترّبر قر�ر ت�شنيف �أن�شار 
�ل�شريعة �شمن �ملنظمات �لإرهابية.

حكومتي لن ت�شتقيل
�أخ��رى عرّب علي �لعري�س  من جهة 
عن رف�شه حلل �حلكومة و تعوي�شها 
بحكومة ت�شريف �أعمال، موؤكد� �نه 
حال  حكومته  ����ش��ت��ق��ال��ة  يف  ي���رى  ل 

لالزمة �لر�هنة.
وقال �لعري�س، �إّن ��شتقالة �حلكومة 
و  �لبالد  يخدم م�شلحة  ل  �حلالية 
ت�شاهم يف تعطيل �مل�شاريع �لتنموية 
�ملجل�س  �أ���ش��غ��ال  ت��وق��ف  م��ع  ، خا�شة 

�لوطني �لتاأ�شي�شي.
وق����ال رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �مل��وؤق��ت��ة �إّن 
�لو�شع �حلايل يف تون�س ل ميكن �أن 
يف  �أعمال   ت�شريف  حكومة  تعاجله 

ر��شد  �لنه�شة  حركة  رئي�س  لقاء 
�ل��غ��ن��و���ش��ي ب��رئ��ي�����س ح���رك���ة ن���د�ء 
يف  �ل�شب�شي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي  تون�س 
ور�ء  مغلقة  غ��رف��ة  يف  مّت  ب��اري�����س 
�ل�����ش��ت��ار، م��وؤك��د� �أّن ح��زب �مل��وؤمت��ر 

يرف�س �ل�شفقات.
�أو  ت�شريح  �أي  �أّن  �ل��د�مي��ي  وب���نّي 
�حلكم  ط��ريف  م��ن  نابع  موقف  �أي 
)حركة �لنه�شة وحزب �لتكتل( ل 
�مل��وؤمت��ر يف �شيء �شوى  تلزم ح��زب 
ما مت �لتفاق فيه د�خل �لرتويكا، 
�أّن م���ن ح���ق ���ش��ري��ك��ي��ه يف  م��ع��ت��رب� 
�حلكم عقد �للقاء�ت مع من يريد 
دون �أّن يلزم حزب �ملوؤمتر مبو�قفه 

�لفردية.
�ملوؤمتر ل  �أّن حزب  �لد�ميي  و�أّك��د 

�ملجل�س  �إن  وق���ال  ب��رمل��ان.  �نتخاب 
�شينظر يف م�شروع حت�شني �لثورة 
مبينا �أن موقف �لغنو�شي من هذ� 

�لقانون ل يلزم �حلركة..

حّمى يف حزب املوؤمتر
ح��زب �مل��رزوق��ي، ح��زب �ملوؤمتر من 
�ج����ل �جل���م���ه���وري���ة، ك����ان �لأع���ل���ى 
����ش���وت���ا يف رف���������س م����ا ج�����اء ع��ل��ى 
قادته  ينجح  ومل  �لغنو�شي،  ل�شان 
يف ح��ج��ب غ�����ش��ب��ه��م و�ن��زع��اج��ه��م 
ب��د� يف  �ل��ذي  من مو�قف حليفهم 
و��شتبدلهم  وكاأّنه خذلهم  �أعينهم 
ب��خ�����ش��م��ه��م �ل����ل����دود ح���رك���ة ن���د�ء 
�لد�ميي  عماد  �عترب  وقد  تون�س. 
�لأم���ني �ل��ع��ام حل��زب �مل��وؤمت��ر ، �أّن 

من  حكومة  تكوين  �إىل  وبالن�شبة 
باحلركة  �لقيادي  قال  �مل�شتقلني، 
�لو�قعية،  من  �شيئا  يحتاج  �لأم��ر 
يجب  م�شتقلة  ح��ك��وم��ة  وت��ك��وي��ن 
�لذي  �ملجل�س  مظلة  حتت  يتم  �أن 
�حلكومة  ه��ذه  ب��ق��ان��ون  �شي�شبط 
وي��ج��ع��ل ل��ه��ا ���ش��الح��ي��ات وت��ع��م��ل 

حتت �إ�شر�فه.
ع��ن خ�شيته  �ل��ل��وز  �حلبيب  وع���رّب 
م���ن �ل��ت��ع��ام��ل غ���ر �ل���و�����ش���ح مع 
ة �أّن من قر�ر�ت  ند�ء تون�س، خا�شّ
�أّن��ه ل تعامل مع  جمل�س �ل�شورى 
ن�����د�ء ت���ون�������س، ل���ذل���ك ي��ج��ب على 

�حلركة �أن هذ� �خليار.
�لقيادي  �ع��ت��رب  �أخ����رى،  م��ن جهة 
حكومة  �إىل  �ل��ذه��اب  �أّن  باحلركة 
�ن��ت��خ��اب��ات �أم���ر م��ق��ب��ول ل��ك��ن ذل��ك 
�ملجل�س  �نتهاء  بعد  يتم  �أن  يجب 
من �إجناز مهامه باعتباره �ملوؤ�ش�شة 
�ملوؤّمنة على �ل�شرعية و�لد�شتورية 

يف �لبالد. 

التعامل مع نداء تون�س عقيم
وق������ال ع�����ش��و جم��ل�����س �ل�������ش���ورى 
�ملكي،  ووزي��ر �ل�شحة عبد �لطيف 
تون�س عقيم  ن��د�ء  �لتعامل مع  �إن 
وذلك يف رده عن ت�شريحات رئي�س 
�حل��رك��ة �ل����ذي �أك����د �أن �حل��و�ج��ز 
وحركة  تون�س  ن���د�ء  ب��ني  �شقطت 

�لنه�شة.
و�أ�شاف �ملكي �أن حزب ند�ء تون�س 
ك���ي���ان غ����ر م��ن�����ش��ج��م مي���ث���ل ف��ي��ه 
�لباجي قائد �ل�شب�شي �شيء م�شتقل 
بذ�ته. و��شاف �أن موؤ�ش�شات حركة 
�لنه�شة تقول �إنه ل يوجد جمال 

للتعامل مع ند�ء تون�س.
و�أكد عبد �للطيف �ملكي �أن �ملجل�س 
�لتاأ�شي�شي �شيو��شل عمله �إىل حني 

�ّت����ف����ق مم��ث��ل��و  ويف ����ش���ي���اق م��ت�����ش��ل، 
�مل��ن��ظ��م��ات �ل��ر�ع��ي��ة مل���ب���ادرة �لحت���اد 
�لعام �لتون�شي لل�شغل خالل �جتماع 
�أم�������س �ل���ث���الث���اء، ع��ل��ى و���ش��ع �إط����ار 
تفاو�شي بروزنامة حمددة وحماور 
و����ش��ح��ة ب��ه��دف ت��اأط��ر �مل�����ش��اور�ت 
�جل�������اري�������ة ب������ني خم���ت���ل���ف �ل����ق����وى 

�ل�شيا�شية و �ملدنية وتنظيمها
وق�������ال ع�������ش���و �مل���ك���ت���ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ملنظمة �أرباب �لعمل خليل �لغرياين 
ح���ّد  ل���و����ش���ع  ح�����ان  ق����د  �ل����وق����ت  �إّن 
و�ملعرفة  �ملنظمة  غ��ر  للم�شاور�ت 
قدرة كل طرف على مدى �لتنازلت 
مل�شلحة  خ���دم���ة  ���ش��ي��ق��ّدم��ه��ا  �ل���ت���ي 

�لبالد.
ومن جانبه، �أعلن  كاتب عام �لهيئة 
بالثابت  بوبكر  للمحامني  �لوطنية 
�ل�شاعات  خ��الل  �ل�����ش��روع  �شيتم  �أّن���ه 
جل�شات  تنظيم  يف  �لقادمة  �لقليلة 
عمل جتمع ممثلي �ملنظمات �لوطنية 
على  �شيا�شية  كتلة  ك��ل  م��ع  �لأرب��ع��ة 

حده لتاطر �مل�شاور�ت وتنظيمها.

العري�س يتحدث عن بلد اآخر
�مل��ع��ار���ش��ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة ���ش��ارع��ت �إىل 
�لعري�س  ل�شان  على  ج��اء  ما  �شجب 
من مو�قف، وتعقيبا على ت�شريحات 
رئي�س �حلكومة علي �لعري�س خالل 
�لندوة �ل�شحفية �أم�س  ر�أى �لناطق 
�ل��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م ح���زب ن����د�ء تون�س 
رئي�س  �أن  �لعكرمي  ل��زه��ر  �لأ���ش��ت��اذ 
�لتون�شي  �لو�شع  جتاهل  �حلكومة 

ويعمل  �ل�شفقات  مبنطق  يتعامل 
�ل�����ش��ف��اف��ي��ة،  �إط�����ار  �ل�����ش��وء ويف  يف 
�نطلق  �لوطني  �أّن �حلو�ر  معترب� 
�إيل  وث���الث���ي  ث��ن��ائ��ي  ب�����ش��ك��ل  �لآن 
حني �نطالق �حلو�ر �لوطني بنّي 
تكون  �أّن  ع��ل��ى  �لأح�����ز�ب  خم��ت��ل��ف 
�أط������ر�ف ج����ادة وم�����ش��وؤول��ة ح�شب 
ت��ع��ب��ره. و�ع���ت���رب ع��م��اد �ل��د�مي��ي 
�جلمهورية  رئا�شة  �إق��ح��ام  مّت  �أّن���ه 
وه������ذ� �لإق�����ح�����ام مي���ث���ل م�������ش���ادرة 
للحو�ر �لوطني ول ميكن �عتماده 
"ن�شتغرب  ق��ائ��ال  م�شبق،  ك�شرط 
من هذ� �ملوقف غر �ملطروح على 
�ل��د�مي��ي  و����ش��ت��غ��رب  �ل�شاحة".  
رئي�س  تر�شح  عدم  فكرة  طرح  من 
وقت  يف  لالنتخابات  �جلمهورية 
يقوم فيه �ملن�شف �ملرزوقي بتاأمني 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف �ل��ب��الد 
�لدبلوما�شية  �ل��ع��الق��ات  وت��اأم��ني 
و�إد�رة �حلو�ر �لوطني، م�شّدد� على 
�أّن حزب �ملوؤمتر يرف�س �لفر�غ يف 
رئ��ا���ش��ة �مل��ج��ل�����س �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ويف 
�لفر�غ  يرف�س  وك��ذل��ك  �حلكومة 

يف موؤ�ش�شة �لرئا�شة.
وم����ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ع�����ش��و �مل��ك��ت��ب 
�أجل  من  �ملوؤمتر  حلزب  �ل�شيا�شي 
معطر،  �ل��وه��اب  عبد  �جلمهورية 
�ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة  يف  ق����ي����اد�ت  �إن 
�ت�شلت بحزبه و�أعلمته �أن ما جاء 
زلة  هو  �حلركة  رئي�س  ل�شان  على 

ل�شان ول ميثل موقف �حلركة.
�أي�شا  ي�شغل  �لذي  معطر  و�أ�شاف 
من�شب وزير جتارة �أن ت�شريحات 
�لغنو�شي حتيل على وجود �شفقة 

بينه وبني �لباجي قائد �ل�شب�شي.
�أّن   ، وق����ال ع��ب��د �ل���وه���اب م��ع��ط��ر 
حزب �ملوؤمتر يرف�س حل �حلكومة 
�حلو�ر  يف  �لنطالق  قبل  �حلالية 

�ل���ث���ق���ة حل�����زب �مل����وؤمت����ر ب���ع���د دع����وة 
رئي�س  �مل��رزوق��ي  �ملن�شف  �لغنو�شي 
ع��دم  �أو  ل��ال���ش��ت��ق��ال��ة  �جل���م���ه���وري���ة 
كما  �ل��ق��ادم��ة  لالنتخابات  �لرت�شح 
�لنه�شة  بني  �جلليد  تذويب  ح��اول 

و�لتكتل.
�أم�����ا �ل��ر���ش��ال��ة �ل��ث��ان��ي��ة ف��ه��ي ك��ان��ت 
وهي  خارجية  �أط���ر�ف  �إىل  موجهة 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�لحتاد 
�إّن تون�س ت�شعى  �لأوروب��ي حمتو�ها 
�لإره��اب  على  للق�شاء  حزم"  "بكل 
�أن�����ش��ار  ت�شنيف  ع��رب  و�لإره���اب���ي���ني 
�ل�����ش��ري��ع��ة ك��ت��ن��ظ��ي��م �إره�����اب�����ي و�ن 
�إىل  حتما  �شيوؤدي  �حلكومة  �إ�شقاط 
تف�شي �لإرهاب و�نه ل ميكن �إ�شقاط 
�لتيار �لخو�ين يف تون�س من �ملعادلة 

�ل�شيا�شية لأنه ينبذ �لإرهاب.
مل  �لعري�س  علي  �أّن  جمور  و�أو�شح 
�لأزم��ة  م�شتوى  على  باجلديد  ي��اأت 
�ل�شيا�شية �لتي تعي�شها تون�س �ليوم 
ب��ل �أك���د مت�شكه ب��ال��ب��ق��اء ع��ل��ى ر�أ����س 
�أن ت��و����ش��ل  �ل���ت���ي ي��ج��ب  �حل��ك��وم��ة 
م���ه���ام���ه���ا ب���ك���ل ���ش��الح��ي��ات��ه��ا رغ���م 
�لدعو�ت �ملتعددة لرحيلها �شو�ء من 
�أو  �ل�شيا�شي  �لو�شط  من  �أو  �ل�شعب 
من �ملنظمات و�جلمعيات م�شر� �إىل 
حركة  يف  ق��ي��ادي  ث��اين  �لعري�س  �أن 
�لنه�شة يدعو �إىل حكومة �نتخابات 
غر  لها  �شالحيات  ل  حكومة  �أي 
ومر�قبتها  لالنتخابات  �لتح�شر 
"حكومة  �����ش���م  �إط������الق  مي��ك��ن  ول 

ت�شريف �أعمال" عليها.

وحتدث عن بلد �آخر مل يحدده لأن 
على  ينطبق  ل  ر�أي���ه  ح�شب  حديثه 

تون�س.
�حل��ك��وم��ة  �أن  �ل��ع��ك��رم��ي  و�أ�����ش����اف 
مقاي�شة  ميكن  ول  فا�شلة  �حلالية 
ب��ق��ائ��ه��ا ب���اإع���الن �أن�������ش���ار �ل�����ش��ري��ع��ة 
ت�شريحات  معترب�  �إرهابيا  تنظيما 
�لعري�س ت�شريحات خميبة لالآمال 
ع���ب���ارة  ط���رح���ه  م����ا  لأن  و����ش���ادم���ة 
حت�شر  يف  حكومته  ����ش��ت��م��ر�ر  ع��ن 
�لنتخابات �لقادمة وتعوي�شها قبل 
بحكومة  وج���ي���زة  �ل��ت�����ش��وي��ت مب���دة 
��شتمر�ر ل يحق لأع�شائها �لرت�شح 
ح���ت���ى ي��ت��م��ك��ن ه����و وح���ك���وم���ت���ه م��ن 
و�لعودة  وربحها  �لنتخابات  خو�س 

�إىل �حلكومة.
�ل��ن��اط��ق  لح�����ظ  �لإط��������ار  ذ�ت  ويف 
علي  �أن  تون�س  ن��د�ء  با�شم  �لر�شمي 
�لعري�س جتاهل عمليا كل ما يجري 
يف �ل���ب���الد ����ش���و�ء حت���ت ر�ي����ة �حت���اد 
رئي�س  ت�شريحات  ح��ت��ى  �أو  �ل�شغل 
ح���رك���ة �ل��ن��ه�����ش��ة ر�����ش���د �ل��غ��ن��و���ش��ي 
�ل�شارع  يف  �ل�شعبي  �حل���ر�ك  و�أي�شا 
و�ق��������رتح خ����ارط����ة ط����ري����ق ت��خ�����ش��ه 

وحده.
من جهته قال حممد جمور �لقيادي 
�لدميقر�طيني  �لوطنيني  ح��زب  يف 
�أر���ش��ل  �ل��ع��ري�����س  ع��ل��ي  �إّن  �مل���وح���د، 
لطماأنة  �لأوىل  م�شفرتني  ر�شالتني 
ت�شّو�شت  �لذين  �ل�شيا�شيني  �شركائه 
�لغنو�شي  ت�شريحات  بعد  �أفكارهم 
ي�����وم �لأح��������د ح���ي���ث ح�������اول �إرج�������اع 
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رئي�س  ح����و�ر  ت��د�ع��ي��ات  �أّن  ي��ب��دو 
�لغنو�شي  ر����ش��د  �لنه�شة  ح��رك��ة 
�أك��ر من وقعه على  على حركته، 
�أو من  خ�شومه �شو�ء من غازلهم 
هاجمهم �أو من �أعاد خلط �لأور�ق 

قي عالقته بهم.
طرفان �شدما مبا جاء يف �حلو�ر 
و�ملو�قف �ملعلنة فيه: جناح �شقور 
�شريكه  �مل��وؤمت��ر  وح���زب  �لنه�شة، 
�ل�����ذي  �ل�����رتوي�����ك�����ا �حل����اك����م����ة  يف 
�نه  �إىل  م��ت��اأّخ��ر�  ق��د تفطن  ي��ب��دو 
�ملعادلة  �شيكون �خلا�شر �لأك��رب يف 
�ل�شيا�شية �جلديدة �ملرتقبة مبا �أّن 
حزب  �حل��ك��م،  يف  �ل��ث��اين  �ل�شريك 
�لتكتل، ��شتطاع برب�غماتية رئي�شه 
ي��ت��ج��اوز  �أن  ج��ع��ف��ر  ب��ن  م�شطفى 
�مل��ن��ع��رج ب���اأّخ���ف �لأ�����ش����ر�ر وذل���ك 
ب��رك��وب��ه ق��اط��رة م��ب��ادرة �مل��رك��زي��ة 
يف  �ملنا�شب،  �لتوقيت  يف  �لنقابية 
ح��ني ظ��ل ح���زب �مل���وؤمت���ر م��ت��ذّي��ال 
ملو�قف �لنه�شة قبل �أن تنقلب على 
جمملها،  على  يكن  مل  �إن  بع�شها 
يبقى ظال حلركة  �أن  و�أ���ش��ّر على 
ملو�قفها  ���ش��دى  ورج���ع  �ل��ن��ه�����ش��ة، 
�لرتويكا،  تن�شيقّية  يافطة  حت��ت 
�لأزم�����ة دف��ع  �أّن ع��م��ق  ي���درك  ومل 
ب�شركائه �إىل �عتماد طريقة �للعب 

�لفردي تاأمينا للم�شتقبل.

ت�شريحات الغنو�شي
 كالم غري �شليم

من د�خل حركة �لنه�شة عرّب جناح 
و�متعا�شه،  ده�شته  ع��ن  قور  �ل�شّ
�لتاأ�شي�شي  باملجل�س  �لنائب  وق��ال 
حبيب  �لنه�شة  بحركة  و�لقيادي 
�لنه�شة  ح��رك��ة  رئ��ي�����س  �إّن  �ل��ل��وز، 
بدعوته  �أخطاأ  قد  �لغنو�شي  ر��شد 
رئ����ي���������س �جل����م����ه����وري����ة م��ن�����ش��ف 
�ملرزوقي �إىل تقدمي ��شتقالته قبل 
�لن��ت��خ��اب��ات لأن ه���ذ� �لأم����ر ك��ان 
يجب �أن يجري يف حو�ر مع �ملوؤمتر 
ومع رئي�س �جلمهورية خا�شة و�أن 
�لرئي�س بوغت بهذه �لت�شريحات، 

على حّد تعبر �للوز.

و�عترب �للوز �أّن هذ� �لت�شريح مّثل 
خطاأ لأّن��ه مل يتم �تخاذ ق��ر�ر من 
هذ� �لنوع د�خل موؤ�ش�شة �لرتويكا، 
�لرئا�شات  حتييد  فكرة  �أّن  موؤّكد� 
قد تّتخذ بعد حو�ر ود�خل �ملجل�س 
و�لكتل �لنيابية. وتابع �للوز رئي�س 
لكل  �أم��ان  �شمام  يعّد  �جلمهورية 

�لتون�شيني وللدولة.
�أّما بخ�شو�س ت�شريحات �لغنو�شي 
ب���������ش����اأن ت����اأج����ي����ل ق�����ان�����ون �ل���ع���زل 
�لنتخابات،  بعد  ما  �إىل  �ل�شيا�شي 
ق���ال �حل��ب��ي��ب �ل��ل��وز ل ي��ح��ق لأي 
ح��زب مب��ا يف ذل��ك ح��زب �لنه�شة 
�ل��ق��ان��ون  �إن  ي��ق��ول  �أن  ورئ��ي�����ش��ه��ا 
�أّن هذ� �لأمر يجب  تاأّجل، م�شر� 
�شاحب  وه��و  للمجل�س  ي��رتك  �أن 

�لأهلّية للبّت فيه.
�ل�شق  على  �ملح�شوب  �للوز،  و�أ�شار 
�أّن  �إىل  �لنه�شة،  �ملت�شدد يف حركة 
تاأجيل  م��ع  لي�س  �حل��رك��ة  م��وق��ف 
قانون �لتح�شني �ل�شيا�شي وقانون 
م���ا بعد  �إىل  �لن��ت��ق��ال��ي��ة  �ل��ع��د�ل��ة 
ت�شريحات  و����ش��ف��ا  �لن��ت��خ��اب��ات، 

�لغنو�شي باأّنها كالم غر �شليم.
�أّم������ا ب�������ش���اأن �حل���دي���ث ع���ن وج���ود 
و�ل��ن��د�ء،  �لنه�شة  ب��ني  ��شتقطاب 
م��ا  �أّن  �ل����ل����وز  ح��ب��ي��ب  �أّك�������د  ف���ق���د 
يخ�شاه �أن يفهم من ت�شريح ر��شد 
ثنائي  ��شتقطاب  وج��ود  �لغنو�شي 
ج���دي���د يف ت���ون�������س ب����ني �ل��ن��ه�����ش��ة 
مع  ل�شنا  ن��ح��ن  م�شيفا  و�ل���ن���د�ء، 
�لقوى  �لتفاف كل  نوؤّيد  �إمّن��ا  هذ� 
�مل���وؤم���ن���ة ب��امل�����ش��ار �ل��دمي��ق��ر�ط��ي. 
موؤّكد� �أّنه �شّد �ل�شتقطاب �لثقايف 
و�لعقدي و�ل�شيا�شي �لذي ي�شنف 

تون�س �إىل حزبني.
�أّن �حلركة ل توؤمن  �للوز  و�أو�شح 
ب���ه���ذ� �ل���ش��ت��ق��ط��اب ب���ني ط��رف��ني 
���ش��ي��ا���ش��ي��ني، م�����ش��ر� �أّن�����ه ل ي��رى 
ح��رك��ة ن����د�ء ت��ون�����س مت��ّث��ل قطبا 
ك��ب��ر�، م����ربز� �أّن �أك����رب ق��ط��ب يف 
�مل�شار  ��شتكمال  قطب  ه��و  تون�س 
�إ�شافة  �ل��ث��ورة،  وقطب  �لنتقايل 
تتقا�شم  ل  �لنه�شة  حركة  �أّن  �إىل 
�مل�����ش��روع، ح�شب  �ل��ن��د�ء نف�س  م��ع 

قوله.

وت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة �إن���ق���اذ وط��ن��ي��ة 
�إىل  �أن���������ش����اره  د�ع����ي����ا   ، م�����ش��ت��ق��ل��ة 
م��و����ش��ل��ة �مل�������ش���ارك���ة �ل��ف��ع��ل��ي��ة يف 
خم��ت��ل��ف �ل��ت��ظ��اه��ر�ت �ل��ت��ي يدعو 
�إل���ي���ه���ا ���ش��م��ن �جل��ب��ه��ة �ل��وط��ن��ي��ة 
لالإنقاذ. وعرّب بيان �حلركة كذلك 
�إليه  �آل��ت  ملّ��ا  �لن�شغال   عن عميق 
�لأو�شاع �لقت�شادية و�لجتماعية 
و�ل�شيا�شية و�لأمنية يف �لبالد من 

تدهور خطر .
�مل��دين  �ملجتمع  دور  �لبيان  وث��ّم��ن 
�لتون�شي  �ل��ع��ام  وخ��ا���ش��ة، �لحت���اد 
ل��ل�����ش��غ��ل، و�حت������اد �أرب�������اب �ل��ع��م��ل، 
وع�����م�����ادة �مل����ح����ام����ني، و�ل���ر�ب���ط���ة 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ة ل���ل���دف���اع ع����ن ح��ق��وق 
�لإن�شان، هذ� �لدور �لوطني �لذي 
�ل�شيغ  �إي���ج���اد  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل ج����اد� 
�جلدية و�لعملية لتخلي�س �لبالد 

من �ملاأزق �لذي تردت فيه.
وقد عرب رئي�س حركة ند�ء تون�س 
�لباجي �لقائد �ل�شب�شي يف ت�شريح 
عقب لقائه بالأمني �لعام لالحتاد 
ل��ل�����ش��غ��ل ح�شني  �ل��ت��ون�����ش��ى  �ل���ع���ام 
تف�شي  �أن  يف  �أم��ل��ه  ع��ن  �لعبا�شي 
�ل�شغل  �لتي يبذلها �حتاد  �جلهود 
�إىل �نفر�ج �لأزمة �لتي تعي�س على 
وقعها �لبالد ، مربز� دعمه ملبادرة 
�لحت����اد و�جل��ه��ود �ل��ت��ي ت��ق��وم بها 

�ملنظمة للخروج من هذ� �لو�شع.
ل  تون�س  �أن  على  �ل�شب�شي  و�شدد 
من  �مل��زي��د  ت�شييع  حاليا  تتحمل 
تعي�س  �ل��ب��الد  �أن  م��ع��ت��رب�  �ل��وق��ت 
و�أمنيا  و�شيا�شيا  �جتماعيا  و�شعا 

و�قت�شاديا مقلقا بح�شب تعبره.
�لتو�شل  ن�����ّس ع��ل��ى ����ش���رورة  ك��م��ا 
�لفرقاء  ك��ل  ب��ني  تو�فقي  ح��ّل  �إىل 
عرب  وذل��ك  �ل�شيا�شية  و�لأط����ر�ف 
�ل��ل��ج��وء  دون  �ل�����ش��ف��وف  ت��وح��ي��د 

لالإق�شاء.
م���ن ج��ه��ت��ه، �أك����د �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م 
�جلبهة �ل�شعبية حّمة �لهمامي، �إن 
كل من ير�هن على ت�شدع �جلبهة 
�لوطنية لالإنقاذ فهو خا�شر ح�شب 
قوله، موؤكد� متانة �لعالقات بني 
مكونات �جلبهة وخمتلف �ملنظمات 

�لوطنية.

�لوطني، قائال "نحن نريد �أن تاأتي 
��شتكمال  بعد  �ل��ق��ادم��ة  �حل��ك��وم��ة 
�لنتقالية  �مل��رح��ل��ة  ����ش��ت��ح��ق��اق��ات 
وحتديد موعد �لنتخابات وتكون 
حكومة جديدة م�شتقلة وحمايدة 
وت�شمى  �لنتخابات  ب��اإج��ر�ء  تقوم 

حكومة �نتخابية".
ويف ما يتعلق بت�شريح رئي�س حركة 
�لنه�شة حول عدم م�شاركة �أع�شاء 
ح���ك���وم���ة �لن���ت���خ���اب���ات ورئ��ي�����ش��ه��ا 
ورئ��ي�����س �ل���دول���ة يف �لن��ت��خ��اب��ات، 
�لت�شريح يلزم  �أّن هذ�  �أّكد معطر 
���ش��خ�����س �ل��غ��ن��و���ش��ي وه����و م��وق��ف 

فردي لي�س حمل تو�فق.
�أّن عدم  �لوهاب معطر  ور�أى عبد 
لالنتخابات  �لدولة  رئي�س  تر�شح 
م��وق��ف مل ي��ق��ع ط��رح��ه م��ن قبل، 
قائال �إّن ر��شد �لغنو�شي يف طرحه 
ه���ذ� ك���ان ملكيا �أك���ر م��ن �مل��ل��وك 
باعتبار �أّن �مللوك حتى �لنقالبني 

مل يطلبو� مثل هذ� �لطلب.

نداء تون�س يرف�س املغازلة
ويف ما ي�شبه �لنفي ملا يتد�ول عن 
قايد  �ل��ب��اج��ي  ب��ني  �شفقة  وج����ود 
�لنه�شة  ح��رك��ة  ورئي�س  �ل�شب�شي 
ر������ش����د �ل���غ���ن���و����ش���ي، ث���ّم���ن �مل��ك��ت��ب 
�لتنفيذي حلزب حركة ند�ء تون�س 
�لحتجاجية  �ل�شعبية  �لتحركات 
جبهة  ملطالب  �مل�شاندة  و�ل�شلمية 

�لإنقاذ �لوطني.
وع�������رّبت ح���رك���ة ن������د�ء ت���ون�������س يف 
جتاوب  لعدم  �أ�شفها  عن  لها  بيان 
�ل����ط����رف �مل���ق���اب���ل وب��اخل�����ش��و���س 
حركة �لنه�شة مع مطالب �جلبهة 
ب�����ش��ف��ة ج���دي���ة وب��ق��ي��ت ت������ر�وح يف 
و�لت�شريحات  �لف�شفا�شة  �لوعود 

�ملتناق�شة، ح�شب تعبر �لبيان.
�عتز�زه  تون�س عن  ن��د�ء  ع��رّب  كما 
باجلبهة �لوطنية لالإنقاذ، موؤكد� 
مك�شبا  ب��اع��ت��ب��اره��ا  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى 
وط���ن���ي���ا وع���ن�������ش���ر� �����ش���رت�جت���ي���ا 
�ملحدقة  �ملخاطر  �لبالد  لتجنيب 

بها، وفق تقدير �لبيان.
�شرورة  على  �لبيان  ذ�ت  يف  و�أك���د 
�حلالية  �حلكومة  بحل  �لت�شريع 

�شّنف اأن�شار ال�شريعة كتنظيم اإرهابي

العري�ض يرف�ض ا�ضتقالة حكومته واملعار�ضة تتهمه باحلديث عن بلد اآخر ..!

علي �لعري�س

حبيب �للوز يعار�س رئي�شه يف �حلركة

وفد اإ�ضرائيلي يزور البيت الأبي�ض حماٍم بريطاين يدعو لت�ضليم �ضيف القذايف للجنائية 
•• وا�صنطن-ا ف ب:

ز�ر وفد من كبار �مل�شوؤولني �ل�شر�ئيليني �لبيت �لبي�س لبحث خ�شو�شا �حلرب 
يف �شوريا و�مللف �لنووي �لير�ين و�لتقت م�شت�شارة �لمن �لقومي �شوز�ن ر�ي�س 
�ملتقاعد ياكوف �ميدرور م�شت�شار �لمن �لقومي لرئي�س  �جلرن�ل �ل�شر�ئيلي 

�لوزر�ء �ل�شر�ئيلي بنيامني نتانياهو.
�لمن  ملفات  و�شل�شلة من  و�شوريا  �ي��ر�ن وم�شر  �ملحادثات خ�شو�شا  وتناولت 
كايتلن  �لقومي  �لم��ن  م�شت�شارة  با�شم  �ملتحدثة  �علنت  م��ا  ح�شب   ، �لقومي 

هايدن.
وجرى �للقاء يف وقت تدر�س فيه و��شنطن �حتمال قيامها بتدخل ع�شكري يف 
�ملعار�شة �ىل  ن�شبتها  �لربعاء  با�شلحة كيميائية  بعد هجمات مفرت�شة  �شوريا 

نظام �لرئي�س ب�شار �ل�شد.

•• لندن-يو بي اأي:

دعا حمام بريطاين ميثل �شيف �لإ�شالم جنل �لزعيم 
�لقذ�يف، حكومة بالده  �لعقيد معمر  �ل�شابق  �لليبي 
ليبيا  يف  حماكمته  مل��ن��ع  و�شعها  يف  م��ا  ك��ل  ب���ذل  �إىل 
له��اي  يف  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل  وت�شليمه 
مل��و�ج��ه��ة ت��ه��م �رت���ك���اب ج���ر�ئ���م ح���رب وج���ر�ئ���م �شد 

�لإن�شانية.
�م�س  نيوز  �شكاي  ل�شبكة  جونز  ج��ون  �ملحامي  وق��ال 
�إنه يخ�شى باأن يو�جه موكله، �شيف �لإ�شالم حماكمة 

�شورية يف ليبيا وُيحكم عليه بالإعد�م .

هيغ،  وليام  �لربيطاين،  �خلارجية  وزي��ر  �إىل  ر�شالة 
حثه فيها على �د�نة رف�س ليبيا ت�شليم �شيف �ل�شالم 
�أ���ش��درت  كانت  و�ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة،  �جلنائية  للمحكمة 

مذكرة �عتقال بحقه يف حزير�ن-يونيو 2011. 
وق���ال يف �ل��ر���ش��ال��ة �إن �ل��ت��ز�م وزي���ر �خل��ارج��ي��ة هيغ 
ب��ق��ان��ون ج��ر�ئ��م �حل���رب يجب �أن ي��ق��ارن��ه ب��الأف��ع��ال، 
�أن يدعي باأنه بطل للقانون �لإن�شاين  لأنه ل ميكن 
�أخ��ط��اء ليبيا،  �ل��ط��رف ع��ن  �ل����دويل يف ح��ني يغ�س 
و�لتي تتحدى �أمر �ملحكمة �جلنائية �لدولية بت�شليم 
�شيف �لإ�شالم ويحتاج لثبات �أن بريطانيا تدعم هذه 

�ملحكمة .

�ل���ش��الم  �شيف  بحق  �حل��ك��م  ه��ذ�  تنفيذ  �أن  و�ع��ت��رب 
�جلنائية  �مل��ح��ك��م��ة  لأو�م�����ر  ك��ام��اًل  �ن��ت��ه��اك��اً  �شيمثل 
�ل���دول���ي���ة، و�أن�����ه ���ش��ي��ك��ون م���ن �مل��ن��ط��ق��ي و�ل�����ش��ح��ي��ح 
�ململكة  تتدخل  ب��اأن  و�لأخ��الق��ي  �لقانوين  و�لل��ت��ز�م 
يتم  �أن  ي��ج��ب  �لإ����ش���الم  �شيف  �أن  و�أ����ش���اف  �مل��ت��ح��دة. 
�ل�شلطات  لأن  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  ت�شليمه 
�حتجازه،  على  �ل�شيطرة  متلك  ل  ليبيا  يف  �ملركزية 
وهذ� يثبت �شحة �حلجة باأنه يف حال مل تكن هناك 
ليبيا،  يف  للقانون  حكم  ول  �ح��ت��ج��ازه  على  �شيطرة 

يجب �أن تتم حماكمته يف لهاي .
�ل�شهر  وك��ان �ملحامي جونز وّج��ه يف وقت �شابق هذ� 
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رئ��ي�����س جمل�س  �أ���ش��اد ح�شني ع��ب��د �هلل �خل����وري 
ب��ال��ن��ت��ائ��ج  ل��ل�����ش��ط��رجن  ظ��ب��ي  �أب�����و  ن�����ادي  �إد�رة 
لل�شطرجن  �لنادي  فريق  �لتي حققها  �ليجابية 
لل�شطرجن  �ل��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س  بطولة  خ��الل 
بقاعة  لل�شطرجن  �لإم����ار�ت  �حت��اد  نظمها  �لتي 
�شعيد بن حمد�ن �آل مكتوم بنادي دبي لل�شطرجن 
و�لثقافة، مب�شاركة 123 لعباً ميثلون 6 �أندية 
�شطرجنية بالدولة وهي �أبو ظبي و�لعني ودبي 
و�ل�����ش��ارق��ة وع��ج��م��ان و�ل��ف��ج��رة،و�ل��ت��ي حتققت 
فرق  خ��الل  م��ن  للنادي  �لنوعية  �لنقلة  ظ��ل  يف 
فئات �ملر�حل �ل�شنية لل�شطرجن �لتي يركز عليها 
�ل��ت��ي �شخر لها  �ل��ن��ادي خ��الل خطته �جل��دي��دة 
و�هتمام  لرعاية  ��شتثمار�  �لنجاح  �إمكانات  كافه 
جمل�س �أبو ظبي �لريا�شي ،و�لتي �نعك�شت خالل 
تلك �لبطولة �لتي �أفرزت تتويج �لالعب �لو�عد 
�شلطان حممد �لدرمكي بكاأ�س حتت 10 �شنو�ت 
وف�شية  �ل��ث��اين  باملركز  �حلو�شني  ع���ادل  وز�ي���د 
�هلل  �لفئة عبد  لتلك  و�ل��ث��ال��ث  ���ش��ن��و�ت   8 حت��ت 
علي  �شلطان  �ملوهوب  نال  �حلو�شني،فيما  �حمد 
�شنة   12 حتت  ف�شية  و  �لثاين  �ملركز  �لزعابي 
بعد �أن كان �لأقرب لنيل �ملركز �لأول لول تعره 
�شيف  �لالعب  ��شتحق  كما  �لأخ��رة،  يف �جلولة 
�إدري�س �حلامد ف�شية حتت 14 �شنة ،وفاز عبد 
�هلل حممد �ملرزوقي بف�شية حتت 20 �شنة ،�أما 
�بوظبي  لع��ب��ون  �حتل  فقد  �ل��رج��ال  بطولة  يف 
ك��اأ���س  بف�شية  ف���از  ح��ي��ث  �مل��ت��ق��دة  �مل��رك��ز  معظم 
�لرجال �لالعب في�شل عبد �هلل �لك�شو�ين،وجاء 
�إب��ر�ه��ي��م حممد خ���وري يف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث وك��ان 
�ملركز �لر�بع من ن�شيب من�شور عبا�س �خلوري 
. وبذلك ي�شعد 10 من لعبني �لنادي لنهائيات 
بطولة �لإم�����ار�ت و�ل��ت��ي م��ن �مل��ق��رر �إق��ام��ت��ه��ا يف 
�خل��وري  ح�شني  ����ش��اد  كما  �ملقبل.  �أكتوبر  �شهر 

بتكاتف �جلميع يف �لفرتة نحو �إعد�د هذ� �جليل 
�لو�عد و �لدور �لكبر للجنة �لفنية من خالل 
�ملع�شكر�ت  و  �لتدريبية  �ل��ك��و�در  �أف�شل  �ختيار 
�لتدريبية و و�شع �خلطط �ملنهجية نحو تطوير 

�لنا�شئني. 

يو�شف اأحمد با�شليب 
با�شليب  �حمد  يو�شف  للنادي  �لفني  �ملدير  �أك��د 
بتطور لعبي �لنادي باملر�حل �ل�شنية وحتقيقهم 
�شاحب  ك��اأ���س  ببطولة  متميزة  �إي��ج��اب��ي��ة  نتائج 
ذهبية  ع��ل��ى  وح�شولهم  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  �ل�شمو 
وخ��م�����س ف�����ش��ي��ات وب���رون���زي���ت���ني ب��ف�����ش��ل ج��ه��ود 
�بوظبي  بنادي  �لفني  �لالعبني ومتابعة �جلهاز 
�لأم��ور يف  �أولياء  دور  �أثنى على  كما  لل�شطرجن. 
و  �لالعبني من خالل متابعتهم  تطور م�شتوى 
لغز�لة  �ل��ن��ادي  مع  �لتعاون  و  �مل�شرت  ت�شجيعهم 

�لفني.  �لتي قد تو�جههم يف م�شو�رهم  �لعقبات 
كما نوه على فوز �لنادي باملركز �لثاين يف جميع 
�ل��ف��ئ��ات �ل��ت��ي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا و ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى 5 
ميد�ليات ف�شية ما يعرب عن قوة �ملناف�شة ويوؤكد 
خ��ط��وة من  بعد  ك��ان��و� علي  �أب���و ظبي  فتية  ب��ان 
ح�شد جميع �لبطولت لول قلة �حلظ و�لتوفيق 

يف �جلولة �لأخرة.

اإ�شماعيل اإبراهيم 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب  �إب��ر�ه��ي��م  �إ�شماعيل  ذك��ر 
ب����اأن ه��ن��اك ت��ط��ور ك��ب��ر يف م�����ش��ت��وى �ل��الع��ب��ني 
لل�شطرجن  �أبوظبي  ن��ادي  ي�شهدها  نوعية  ونقلة 
كل  يف  �لتتويج  من�شة  على  ت��و�ج��ده  خ��الل  م��ن 
�لبطولت �لتي �شارك بها على مد�ر عام 2013 
حيث �شهد هذ� �لعام �جناز�ت كثرة على �ل�شعيد 
�ملحلي وحتى �لدويل من خالل تنظيم مهرجان 

�بوظبي �لدويل �لو�حد و�لع�شرين لل�شطرجن يف 
ملا  ك��ان حديث �جلميع  �لتي  و  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �شيف 
ناله من جناح .. م�شر� �إىل دعم جملي �أبوظبي 
�لريا�شي �لذي يعد من �أهم �شباب تطور �مل�شتوى 
�ل���ع���ام ل�����ش��ط��رجن �ب��وظ��ب��ي وم�����ش��ي��ف��ا �إن ن���ادي 
�مل�شتقبلية  �خل��ط��ط  م��ن  �لكثر  ل��دي��ه  �ب��وظ��ب��ي 
باإعطاء  �ملقبل  �لدر��شي  �لعام  مطلع  يقوم  حيث 
�مل����د�ر�����س يف  ل���ط���الب  م��ك��ث��ف��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دور�ت 
�أمارة �بوظبي و�لذي من �شاأنه  خمتلف مدر��س 
�شي�شاهم كثر� نحو ن�شر �لرقعة �ل�شطرجنية يف 
�إم��ارة �بوظبي ب�شكل خا�س و �لدولة ب�شكل عام 
من خالل �لفئات �لعمرية . وعرب �إ�شماعيل عن 
�شعادته بامل�شتوى �ملب�شر لهذ� �جليل و �لذي �ثبت 
�لقائم فيه من قبل جمل�س �لإد�رة و  �نه �لعمل 
�جل���ه���از �ل��ف��ن��ي ي�����ش��ر يف �ل��ط��ري��ق �ل�����ش��ح��ي��ح و 
�شنو�ت  للخم�س  �ملو�شوعة  �خل��ط��ة  حتقيق  �ن��ه 

�لقادمة �شتكون حديث �ل�شارع �لريا�شي.

بطل الكاأ�س �شلطان الدرمكي قلب الأ�شد  
عرب �لنا�شئ �لبطل �شلطان �لدرمكي عن فرحته 
بح�شوله على كاأ�س رئي�س �لدولة للمرة �لأوىل 
معرب� �إنها �شتكون بد�ية �نطالقته نحو �لعاملية 
و�لتي �شي�شتهلها مب�شاركته يف بطولة �لعرب لهذ� 
�لعام و�لتي تقام يف �لأردن متمنيا �أن يحقق لقب 
باأن  قاري لدولة �لإم��ار�ت .. معرب� عن �شعادته 
يكون �شمن �ملنتخب �لوطني �مل�شارك يف بطولة 
�ل��ن��ادي على  �إد�رة  �شكر  كما  �ل��ع��ام.  لهذ�  �ل��ع��رب 
�شوء�  له  �لد�ئمة  ومتابعتهم  له  �مل�شتمر  دعمهم 
و  �لدر��شي  �ل�شعيد  على  و  �لفني  �ل�شعيد  على 

�لتي يوليها �لنادي �هتماما كبر�. 

امل�شاركة الأوىل لفتيات اأبوظبي 

تاأ�شي�س  موؤخر�  �بوظبي  ن��ادي  جناحات  �شهدت 
�ل��ت��ي رغ��م  �ب��وظ��ب��ي لل�شطرجن و  ف��ت��ي��ات  ن���ادي 
وللمرة  ���ش��ارك  تاأ�شي�شه  م��ن  �لق�شرة  �ل��ف��رتة 
لعبة   15 من  تكون  بفريق  تاريخه  يف  �لأوىل 
وكانت  للفتيات  �ل��دول��ة  رئي�س  كا�س  بطولة  يف 
�لتي  �لأوىل  مل�شاركتهن  بالن�شبة  جيد�  �لنتائج 
�خل��ربة  �كت�شاب  و  لالحتكاك  فقط  خ�ش�شت 
على  ك��ث��ر�  �ل���ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  ي��ع��ول  ح��ي��ث 
هذ� �لفريق مبا ميلك من لعبات موهوبات يف 

خمتلف �لأعمار �ل�شنية .

دموعك غالية يا �شلطان 
���ش��ه��د �جل���ول���ة �لأخ�������رة م���ف���اج���اأة م���ن �ل��ع��ي��ار 
�لزعابي  �شلطان  �أبوظبي  ن��ادي  لع��ب  بخ�شارة 
م��ع لع��ب ن���ادي دب��ي ب��ال��رغ��م م��ن ف��رق �مل��ر�ك��ز 
جميع  يف  مت�شدر�  �لزعابي  �شلطان  ك��ان  حيث 
ج���ولت �لبطولة و ك��ان��ت �جل��ول��ة �لأخ���رة هي 
�لتي �أبعدت �شلطان عن لقب �لبطولة بخ�شارته 
يتمالك  �خل�����ش��ارة مل  وب��ع��د   .. م��ف��اج��ئ  ب�����ش��ك��ل 
�لو�عد �شاحب �لع�شر �شنو�ت دموعه و�لتي كانت 
��شدق تعبر عن مدى طموح وحب هذ� �لالعب 
�عترب  �جلميع  وب�شهادة  �لذهبي،  للفوز  �ملغمور 
�ل��زع��اب��ي ب��ط��ل غ��ر م��ت��وج مل��ا ن��ال��ه م��ن �إع��ج��اب 

�جلميع مب�شتو�ه . 

حفل تكرمي للفائزين
رئ��ي�����س جمل�س  ���ش��رح ح�شني ع��ب��د�هلل �خل����وري 
نادي �أبوظبي لل�شطرجن باأن �لنادي ب�شدد �إقامة 
حفل تكرمي يليق بالفائزين خالل �شهر �شبتمرب 
�ملقبل ،و�لذي ي�شمل تكرمي �لفائزين و�مل�شاهمني 
و�شتقوم   . �مل��م��ي��ز  ل��الجن��از  تثمينا  ،و�ل��ع��ام��ل��ني 

�للجنة �ملنظمة لالإعد�د لفقر�ت �حلفل .

و����ش��ل �جل����و�د ���ش��ري��ك �و �ي لر ك���روك وب��اإ���ش��ر�ف 
تفوقه يف  �يك  فان  رون  �لفار�س  وبقيادة  بوبني  جان 
هولند�.  ت�شت�شيفها  �لتي  �شتد  �لوثبة  كاأ�س  �شباقات 
�لذي  �ل�شباق  بلقب  يتوج  �أن  �ي  �و  �شريك  و��شتطاع 
لهاي  مبدينة  �لع�شبي  دوندخت  م�شمار  ��شت�شافه 
�شمن فعاليات مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�آل نهيان �لعاملي للخيول �لعربية �لأ�شيلة يف ن�شخته 
مل�شافة  �أق��ي��م  �ل��ذي  �ل�شباق  ه��ذ�  وخ�ش�س  �خلام�شة 
 5000 �ملالية  جو�ئزه  �إجمايل  ويبلغ  مرت   2000
�شنو�ت  �رب��ع  �شن  يف  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  ي��ورو 

فما فوق مبتدئة مب�شاركة 8 خيول.
ملارجريت دي رويرت  بارمانت  �لثاين  �ملركز  وج��اء يف 
�ملركز  �لفار�س ماجويل لوبيز يف حني حل يف  بقيادة 
�ل��ث��ال��ث �جل���و�د ���ش��ادق مل��ارج��ري��ت دي روي���رت بقيادة 

�لفار�س بارت دو كونيك.
وياأتي تنظيم �ل�شباق ترجمة لتوجيهات �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لعاملي  �ملهرجان  ه��ذ�  باإقامة  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
�لذي يت�شمن كاأ�س �ل�شيخ ز�يد وبطولة �لعامل ل�شمو 
وكاأ�س  �فهار  لل�شيد�ت  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  وم��وؤمت��ر  �لوثبة  م��زرع��ة 
ت��دري��ب وتعليم  مل��د�ر���س  م��ب��ارك للجمعية �لأوروب��ي��ة 
لأول  �شيعقد  �لذي  �ير�س  �لفر�شان  وتطوير مهار�ت 
م���رة يف �أب��وظ��ب��ي خ���الل �ل��ع��ام �جل����اري ع��ل��ى هام�س 
�ل�شيخة  ل�شمو  �ل��ع��امل  لبطولة  �خل��ت��ام��ي��ة  �جل��ول��ة 

فاطمة بنت مبارك لل�شيد�ت �فهار .
�ل�شيخ  �شمو  م��ه��رج��ان  م��دي��رة  ���ش��و�ي��ا  و�أ����ش���ادت لر� 
�لعربية  للخيول  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 

رئي�شة �ل�شباقات �لن�شائية بالحتاد �لدويل ل�شباقات 
كاأ�س  �أن  �إىل  منوهة  بال�شباق  �فهار  �لعربية  �خليول 
�لوثبة �شتد يجتذب د�ئما خيول كثرة يف �شن ثالث 
�شنو�ت و�ربع �شنو�ت فما فوق لتحقيق �لفوز يف �شباقات 
للخيول  �ملخ�ش�س  �ل�شباق  تطور  دليل  وذل��ك  كربى 
�مل�شاركات. من  كبر� يف  �لتي مل جتد حظا  �ملبتدئة 
�خليول  ر�ب��ط��ة  رئي�س  روي��رت  دي  فيخ  �أع���رب  جانبه 
�لدويل  �لحت��اد  وع�شو  هولند�  يف  �لأ�شيلة  �لعربية 
ل�شباقات �خليول �لعربية �لأ�شيلة �فهار عن �شعادته 
�لبالغة يف تو��شل جناح جولت كاأ�س �لوثبة �شتد يف 
يوليه  بد�أ  �لذي  �لكبر  و�لهتمام  �لعام  هولند� هذ� 
�لعربية  �خليول  �شاللت  وحت�شني  �إن��ت��اج  يف  �مل��رب��ون 

�لأ�شيلة من �جل �لنطالق بها �إىل �لنجومية.
جدير بالذكر �أن �ملهرجان ينظم من قبل هيئة �أبوظبي 
�لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  م��ع  بالتن�شيق  لل�شياحة 
وبالتعاون مع هيئة �لإم��ار�ت ل�شباق �خليل و�لحتاد 
�إف���ه���ار وجمعية  �ل�����دويل خل��ي��ول �ل�����ش��ب��اق �ل��ع��رب��ي��ة 
�خل��ي��ول �ل��ع��رب��ي��ة �لأ���ش��ي��ل��ة وب��دع��م �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة 
�لإم��ار�ت  و�لناقل طر�ن  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية 
وبرعاية �شركة �لتطوير و�ل�شتثمار �ل�شياحي و�شركة 
�أبوظبي لال�شتثمار و�أر�بتك �لقاب�شة و�أريج �لأمر�ت 
و�ل���ر�����ش���د ل��ال���ش��ت��ث��م��ار و���ش��رك��ة �ل���ع���و�ين و�لحت����اد 
�لن�شائي �لعام وجلنة ريا�شة �ملر�أة و�أكادميية فاطمة 
لال�شتثمار  و�شا�س  �لن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت 
�لوثبة �شتد  ن��ادر �شعب وم��زرع��ة  وك��اب��ال و�ل��دك��ت��ور 
�أبوظبي  و�لفرو�شية ونادي  لل�شيد  �لدويل  و�ملعر�س 
�ل�شرقي  �ل��ق��رم  و�أج��ن��ح��ة  �شنرت  و�ل��وث��ب��ة  للفرو�شية 

جنة وري�شنج بو�شت.

نتائج متميزة لنادي اأبوظبي لل�شطرجن يف بطولة كاأ�س رئي�س الدولة

اإ�ضادة بتفوق املراحل ال�ضنية بالفوز بكاأ�ض حتت 10 �ضنوات و8 ميداليات

اجلواد �ضريك اأو اأي يوا�ضل تفوقه يف 
كاأ�ض الوثبة �ضتد بهولندا 

بحث ا�شتعدادات اأبوظبي للجائزة الكربى للجودو 

حممد بن ثعلوب يهنئ ماريو�ض مبنا�ضبة اإعادة انتخابه

طريان الإمارات ترعى البطولة الأمريكية املفتوحة للتن�ض 2013 

ب��ع��ث ���ش��ع��ادة حم��م��د ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي رئي�س 
�حتاد �لإم��ار�ت للم�شارعة و�جل��ودو و�لكيك 
م��اري��و���س  للمجري  تهنئة  ب��ربق��ي��ة  بوك�شنغ 
ف����اي����زر رئ���ي�������س �لحت��������اد �ل��������دويل ل��ل��ج��ودو 
ل��دورة جديدة متتد  �نتخابه  �إع��ادة  مبنا�شبة 
�إىل �أربعة �شنو�ت مو��شلة جلهوده �لتي بد�أت 
يف 2007 وذلك يف ختام �جتماعات �جلمعية 
�لعمومية �لتي عقدت �أم�س �لأول علي هام�س 
�لتي حتت�شنها مدية  للجودو  �لعامل  بطولة 
حتى  ت�شتمر  و�ل��ت��ي  �لرب�زيلية  ج��ان��رو  ري��و 
�لتميمي  ن��ا���ش��ر  مب�����ش��ارك��ة  �حل����ايل   8-31
�أم���ني ���ش��ن��دوق �لحت����اد �ل����دويل �أم���ني �ل�شر 
�لعام لحتاد �لإمار�ت للجودو �لذي نال ثقة 
ثانية.. ل���دورة  جم���دد�  �لعمومية  �جلمعية 

رئا�شة  �لثقة يف  بان جتديد  �لدرعي  و�أ�شاف 
دعم م�شرة  ي�شهم يف  �أن  �شاأنه  ماريو�س من 
�للعبة �لتي ت�شر يف �لطرق �ل�شحيح ،و�لتي 
���ش��ه��دت م���وؤخ���ر� م���ن خ���الل رئ��ا���ش��ت��ه �ت�����ش��اع 
ق��اع��دت��ه��ا ع��ل��ي م�����ش��ت��وى ك��اف��ه �ل���ق���ار�ت علي 

م�شتوى �جلن�شني .

�لدويل  و�شكر ماريو�س فايزر رئي�س �لحتاد 
م��وؤك��د�  �مل�شاعر  تلك  علي  �ل��درع��ي  ل��ل��ج��ودو 
باأن للجودو �لإمار�تي �شاأن كبر يف �مل�شتقبل 
ب��ع��د �ل��ت��األ��ق �ل���ذي �نعك�س م��وؤخ��ر�  �ل��ق��ري��ب 
�لعاملية من خالل �لجناز  باب  و�ل��ذي طرق 
ب��اأول ميد�لية  بالفوز  �لذي حتقق  �لتاريخي 
ذهبية يف تاريخ �للعبة �لتي �ن�شمت لالأ�شرة 
�لدولية من خالل و�حده من كربى بطولت 
بف�شل جهود  للجودو  �لكربى  �لأرب��ع  �لعامل 
�لإم��ار�ت للم�شارعة و�جل��ودو برئا�شة  �حتاد 
�لفخري  �لرئي�س  �لدرعي  ثعلوب  بن  حممد 
بالع�شوية  و�لفائز  للجودو  �لعربي  لالحتاد 
بعد  ل��ل��ج��ودو،  �لآ���ش��ي��وي  ل��الحت��اد  �ل�شرفية 
ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى ل��ق��ب �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �لآ���ش��ي��وي��ة 
�لأكر تاأثر� يف ريا�شة �جلودو يف �لقارة لعام 
ثعلوب  بن  حممد  ذكر  جانبه-  من   ،2010
هناأ  �ل���ذي  �لهاتفي  �لت�����ش��ال  عقب  �ل��درع��ي 
�ل��دويل للجودو بتجديد  فيه رئي�س �لحت��اد 
�لثقة ل�شك �أن �لنجاحات �لتنظيمية و�لفنية 
ل��ب��ط��ول��ة �جل����ائ����زة �ل���ك���ربى �ل���ت���ي �أح�����ش��ن��ت 

�أ�شهمت ب�شكل  �لإم��ار�ت تنظيمها وجناحاتها 
ك��ب��ر يف �ت�����ش��اع ق��اع��دت��ه �ل��ل��ع��ب��ة ����ش��ت��ث��م��ار� 
ل��ل��ق��اع��دة �ل��ع��م��ري��ة �ل��ت��ي �شخر ل��ه��ا �لحت���اد 
كافه متطلبات �لنجاح مما يوؤكد بان �جلودو 
�لإمار�تي علي موعد مع جناحات قادمة علي 
كافه �مل�شتويات و�أ�شاف رئي�س �حتاد �لإمار�ت 
ل��ل��م�����ش��ارع��ة و�جل��������ودو و�ل���ك���ي���ك ب��وك�����ش��ن��غ 
ب���اأن���ه ����ش��ت��ع��ر���س م��ع��ه �����ش���ت���ع���د�د�ت �لحت����اد 
للجودو  �لكربى  �جلائزة  بطولة  ل�شت�شافة 
�ل��ق��ادم مبركز  ن��وف��م��رب  22 و23  ي��وم��ي  يف 
�ل��دويل للمعار�س )�أدن��ي��ك( �لتابع  �أب��و ظبي 
و�شط  للمعار�س  �لوطنية  ظبي  �أب��و  ل�شركة 
دول  خمتلف  م��ن  قيا�شية  ريا�شية  م�شاركة 
لالإمار�ت  تعود  ،و�لتي  �جلن�شني  من  �لعامل 
�لإم����ار�ت  �حت���اد  لنجاحات  مو��شلة  جم���دد� 
يف  بوك�شينج  و�ل��ك��ي��ك  و�جل����ودو  للم�شارعة 
�لعاملية  �لريا�شية  �لتظاهرة  تلك  ��شت�شافة 
علي  للجودو  �ل���دويل  �لحت���اد  يحر�س  �لتي 
�أه��م بطولته  و�ح��ده من  باعتبارها  جناحها 
�لدولية �لأربعة �لتي ت�شهد م�شاركة قيا�شية 

تتجاوز �أكر من 500 لعبا ولعبه بجانب 
و�لذي  و�لإعالمية  و�لفنية  �لإد�ري��ة  �لوفود 
ميثل ترويجا �شياحيا للدولة و�لتي يحر�س 
�لحت���اد �ل���دويل ل��ل��ج��ودو �لإع����د�د لها د�ئما 
مبكر� قبل �نطالقتها حر�شا منه علي توفر 

كافه متطلبات �لنجاح للبطولة �لكربى.
م���ن ج���ان���ب �آخ�����ر ي���ب���د�أ م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �ل��وط��ن��ي 
ل��ل��ج��ودو م�������ش���و�ره يف ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل �مل��ق��ام 
ح��ال��ي��ا يف م��دي��ن��ة ري���و ج��ان��رو يف �ل��رب�زي��ل 
�ل��ي��وم و�ل��ت��ي ت�شتمر حتى ختام  �ع��ت��ب��ار� م��ن 
31-8 مب�شاركة  �لبطولة يوم �ل�شبت �ملقبل 
و81  ك��غ   73 حت��ت  �أوز�ن  يف  لعبني  خم�شة 
�أك��م��ل  وق���د  100 كلغم  وف���وق  ك��غ  ك��غ و90 
منتخبنا ��شتعد�د�ت خالل مع�شكره �خلارجي 
تعك�س  �لتي  �ليجابية  للم�شاركة  ��شتعد�د� 
طفرة �جلودو �لإمار�تي ،بعدما جنح يف �لفوز 
بف�شية وبرونزية يف بطولة �جلائزة �لكربى 
للجودو �لتي �أقيمت موؤخر� يف منغوليا و�شط 
م�شاركة كبرة من منتخبات �لعامل يف وزين 

حتت 73 و81 كغ .

توفر طر�ن �لإمار�ت جتربة متكاملة مل�شجعي 
لعبة �لتن�س خالل �لبطولة �لأمريكية �ملفتوحة 
�لتي ترعاها �لناقلة لل�شنة �لثانية على �لتو�يل 
و�لتي �نطلقت مناف�شاتها �أم�س �لول وت�شتمر 
حتى 9 �شبتمرب �ملقبل وتتمحور فعاليات طر�ن 

�لإمار�ت خالل �لبطولة �لتي تقام يف نيويورك 
�لتي  �ملتفوقة  ومنتجاتها  خدماتها  �إب��ر�ز  على 
�أهلتها للفوز باأرفع �جلو�ئز �لعاملية وعلى �شبكة 
�ل�شت مع  �لعامل  ق��ار�ت  �لتي تغطي  خطوطها 
نيويورك  بني  �جلديدة  خدمتها  على  �لرتكيز 

�لقادم  �أكتوبر  �ول  يف  �شتنطلق  �لتي  وميالنو 
طر�ن  �أول  رئي�س  فر�ت�شنائب  هربرت  وق��ال 
�لإمار�ت للعمليات �لتجارية �ن جمهور �لبطولة 
تفاعلية  و�أل��ع��اب  ترفيهية  باأن�شطة  �شي�شتمتع 
�مللعب  �أر�����س  يف  من�شتني  خ���الل  م��ن  وه��د�ي��ا 

�لو�قعة  �لإم��ار�ت يف من�شتها  و�شتوفر ط��ر�ن 
�أ�شي لعبة تن�س  �آرثر  يف �جلهة �لغربية ل�شتاد 
�فرت��شية تتيح للزو�ر جتربة مهار�تهم برمي 
�لكرة لإ�شابة �إحدى حمطات طر�ن �لإمار�ت 

على �ل�شا�شة باإ�شر�ف �مل�شيفات. 

البطولة العاملية للتحمل WEC تتوجه للربازيل لنطالق �ضباق �ضاو باولو 6 �ضاعات 
••ال�صخري- حلبة البحرين الدولية:

تتوجه �لبطولة �لعاملية للتحمل WEC �إىل �لرب�زيل يف نهاية هذ� 
�ملو�شم  لهذ�  �لر�بعة  �جلولة  �شاعات،   6 باولو  �شاو  ل�شباق  �لأ�شبوع 
�شتقام ختام جولتها على م�شمار حلبة  �لتو�يل، و�لتي  �لثاين على 
�لرب�زيلي  �شاعات   6 باولو  �شان  �شباق  �لدولية. و�شينطلق  �لبحرين 
من  جولتني  �شتنطلق  بينما  �ملقبل،  �شبتمرب   1 �مل��و�ف��ق  �لأح���د  ي��وم 
�أي�شا  و�شتقام   ، �أغ�شط�س   30 �ملو�فق  �جلمعة  ي��وم  �حل��رة  �لتجارب 
�إىل  �أغ�شط�س   31 �ملو�فق  �ل�شبت  يوم  وذل��ك  للتجارب  �أخ��رى  جولة 
جانب �جلولت �لتاأهيلية للفئات �لأربع �مل�شاركة يف �لبطولة. وخالل 
�شاعات متو��شلة من   6 ل�  �ل��ذي ميتد  �ل�شباق  �شينطلق  �لأح��د  ي��وم 

�لإثارة و�لتناف�س يف متام �ل�شاعة 12 ظهر� بتوقيت �لرب�زيل .

�شباق  وحتديد�  فرن�شا  يف  �أقيمت  �لثالثة  �جلولة  �أن  بالذكر  وجدير 
ليمانز 24 �شاعة �لتاريخي و�لذي �أقيم يف �أو�خر �شهر يونيو �ملا�شي 
رحالها  و�شد  �أخ��رى  جلولة  �لبطولة  ت�شتعد  �لرب�زيل  �شباق  وبعد   ،
بالذكر  نف�شه. وجدير  �ل�شهر  22 من  �شاعات يف   6 ل�شباق  لأمريكا 
�لبطولة  من  ختامية  كجولة  �شينطلق  للتحمل  �لبحرين  �شباق  �أن 
 ،FIA لتابعة لالحتاد �لدويل لل�شيار�ت� WEC لعاملية للتحمل�
وز�رت هذه �لبطولة �لدولية عدد� من �لدول يف خمتلف �أنحاء �لعامل 
خالل مو��شمها �ملا�شية كاأمريكا، بلجيكا، فرن�شا، بريطانيا، �لرب�زيل 
تذكرة  �شعر  و�شيكون  �لبحرين.  �إىل جانب مملكة  و�ل�شني  و�ليابان 
�شباق �لبحرين للتحمل 6 �شاعات ب�20 دينار بحريني فقط للكبار و 
بن�شف �ل�شعر �أي ب 10 دينار بحريني لالأطفال دون �لثانية ع�شرة، 
�إىل  �ملتناف�شة  �لفرق  و�لإث��ارة بني  �ملناف�شة  وملدة يومني كاملني من 

جانب �لفعاليات �لرتفيهية �ملمتعة �لتي �شتوفر �أجو�ء مليئة باملرح 
�لبالغة  �لبادوك  لتذ�كر  بالإ�شافة  �لعائلة،  �أف��ر�د  لكامل  و�لرتفيه 
�ملميزة.    �خلدمات  من  �لعديد  �شت�شمل  و�لتي  بحريني  دينار   200
و�شيتمكن جميع حاملي تذ�كر �ل�شباق من �لآن وحتى موعد �ل�شباق 
28 نوفمرب  �لدخول على �شحب �شيارة �شيتم �لإعالن عنها بتاريخ 
 6 ل���  �أ�شابيع   3 ك��ل  �شحوبات  يف  �ل��دخ��ول  فر�شة  جانب  �إيل  �ملقبل، 
 12 ي��وم  عنه  �لإع����الن  �شيتم  �شحب  و�أول  قيمة.  ب��ج��و�ئ��ز  ف��ائ��زي��ن 
�ملميزة  �ل��ب��ادوك  ل��ت��ذ�ك��ر  ت��ذ�ك��ره��م  ف��ائ��زي��ن برتقية   6 ل���  �شبتمرب 
�لبادوك  قاعة  دخ��ول  ت�شمل  و�لتي   ،  lemans Sprit Club
و�ل�شتمتاع بال�شباق باإطاللة خط �لنطالق مبا�شرة، وبالعديد من 
�ملميز�ت و�خلدمات طو�ل يومي �ل�شباق، فال تفوتكم هذه �لفر�شة 

�لذهبية للفوز بتذ�كر �لبادوك.
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�لفني  �ملدير  �لأورغ��وي��اين ج��ورج فو�شاتي،  ق��رر 
�بتد�ًء  �لأول  �لكرة  �إغ��الق تدريبات فريق  للعني 
�لتكتيك  لو�شع  وذل��ك   ، �لثالثاء  �أم�س  ي��وم  من 
�ملقبل  �جلمعة  �مل��ق��ررة  �لأه��ل��ي  ملو�جهة  �ملنا�شب 
�حل���ايل، يف  �أغ�شط�س  �شهر  م��ن   30 �ل���  �مل��و�ف��ق 

�لتحدي على كاأ�س �شوبر �خلليج �لعربي.
ويتطلع مدرب �لعني �إىل بد�ية مثالية مع فريقه 
�أن حتدي  ي��درك جيد�ً  و�أن��ه  �جل��دي��د، خ�شو�شاً 
�لذي يقوده  �لفريق  �أمام  �شيكون  �ل�شوبر  مبار�ة 
�ملدرب �ل�شابق للعني و�لذي ميتلك معلومات عن 

كافة لعبي �لزعيم .
�مل�شاندة  على  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  فو�شاتي  وي��ع��ول 
فريقه  لعبي  و�إمكانيات  �لقوية،  �جلماهرية 
�لكبرة، ما مكن �لعني من حتقيق جناحات لفتة 
�ملحت�شد  تاريخه  ع��رب  م�شبوقة  غ��ر  و�إجن����از�ت 
�إىل جانب فكره  �ملحلية و�خلارجية،  بالبطولت 
�لأف�شل  يعد  و�أن���ه  خ�شو�شاً  �ل��ع��ايل،  �لتدريبي 
على م�شتوى �لقر�ءة �لفنية خالل �ملباريات من 

بني مدربي �ملنطقة �إن مل يكن �لقارة.
�إىل ج��م��اه��ر  �ل���ع���ني يف ر���ش��ال��ت��ه  وق�����ال م�����درب 
�لتدريبات، من  �إغ��الق  �لإع��الن عن  بعد  �لنادي 
خالل متابعتي �لفنية ملباريات �لفريق يف �لفرتة 
متثل  �لعني  جماهر  ب��اأن  جيد�ً  �أدرك���ت  �ملا�شية، 
�أهم مفاتيح �لفوز د�خل وخارج ملعبه، و�شخ�شياً 
�أمتنى روؤية �مللعب ممتلئ مب�شجعي �لنادي �لذين 
مينحون �لفريق �لقوة �ملرجوة يف جميع �حل�ش�س 
�لتدريبية ولي�س �ملباريات �لر�شمية فح�شب، ولكن 
ل�شوء �حلظ ل ��شتطيع �ن �فتح �مللعب للجماهر 
�إن كان هناك  �أعلم  �عتبار�ً من �لثالثاء لأنني ل 
بعد  وفيما  مناف�شة.  لفرق  م�شجعني  بينهم  من 
لعتماد  �لأ�شبوع  يف  و�ح��د  تدريب  حتديد  �شيتم 

�خلطة و�لتكتيك �ملنا�شب قبل كل مو�جهة.
و�أك��م��ل: �إذ� وج��دت جم��اًل ك��ي �أب���رر لكل م�شجع 
ذل��ك،  لفعلت  �ل��ت��دري��ب��ات  �إغ����الق  �شبب  ع��ي��ن��اوي 
باأن  وتاأكدت  �لفريق  �أو�شاع  عن  �شاألتموين  و�إذ� 
�جلماهر �لعيناوية هي �لتي �شتقر�أ �لت�شريحات 
ع��رب �مل��وق��ع �ل��ر���ش��م��ي مل��ا ت����رددت يف �ل��ك�����ش��ف عن 

باأخبار  �لبوح  ��شتطيع  �لتفا�شيل، لذلك ل  كافة 
ول  �أري���د  ل  لأن��ن��ي  لي�س  �أح���د،  لأي  �لعني حالياً 
�أحبذ ذلك، بل لأنني �أحب �أن �أمنح كل �ملعلومات 
�خلا�شة بالفريق جلماهر �لعني ولي�س مل�شجعي 

�لفرق �لثانية.

�أمور مهمة
خالل  مهمة  �أم����ور�ً  �كت�شف  �أن���ه  فو�شاتي  و�أك���د 
تعود  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  �خل��ارج��ي  �ملع�شكر  م��رح��ل��ة 
باملكا�شب �ملرجوة على �لفريق يف �مل�شتقبل، م�شر�ً 
�لأهلي يف  ملو�جهة  ب��د�أ حت�شر�ته  �لعني  �أن  �إىل 
�لتحدي على كاأ�س �ل�شوبر ، بعد عودته مبا�شرة 
وحتديد�ً يف �لتدريب �لأول بالدولة و�لذي جرى 
ي���وم �لث��ن��ني �مل��ا���ش��ي، م��و���ش��ح��اً  يف �ع��ت��ق��ادي �أن 
��شتثمار �لوقت على نحو مثايل  �لفريق جنح يف 
برغم  بالنم�شا،  �خل��ارج��ي  �ملع�شكر  ف��رتة  خ��الل 
حم��ددة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لق�شرة  �لزمنية  �مل�شاحة 

لربنامج �لإعد�د للمو�شم.
وق���ال م���درب �ل��ع��ني: ل��ق��د خ��رج��ن��ا م��ن �ملع�شكر 
�خل���ارج���ي ب��ف��و�ئ��د ك���ث���رة، ون��ح��ن ���ش��ع��د�ء ج���د�ً 

ب��ال��ع��م��ل �ل�����ذي ق��م��ن��ا ب���ه خ����الل ف����رتة �لإع������د�د 
�خل���ارج���ي ل��ل��ف��ري��ق، وذل���ك لأن��ن��ا ك��ن��ا ه��ن��اك من 
و�ح��دة،  ولي�س مبار�ة  كامل  ملو�شم  �لإع���د�د  �أج��ل 
وفعلياً فكرنا يف مبار�ة �ل�شوبر عقب عودتنا �إىل 
�لإع��د�دي  �لعمل  �شن�شتمر يف  �لدولة، وبعد ذلك 
للمو�شم، وذلك �إىل حني موعد �نطالقة �لدوري 
و�شن�شتفيد  �ملقبل،  �شبتمرب  �شهر  من   15 �ل���  يف 
يف حت�����ش��ر�ت��ن��ا ل��ل��دوري م��ن �جل��ول��ت��ني �لأوىل 
و�لثانية يف بطولة كاأ�س �ت�شالت خالل مع�شكرنا 

مبدينة �لعني.

�ختبار مهم
وو�شف فو�شاتي مبار�ة فريقه �لودية �لثانية �أمام 
�ل��ق��ط��ري، و�ل��ت��ي ج��رت يف ختام �ملع�شكر  �لأه��ل��ي 
�خلارجي و�نتهت بفوز �لفريق �لقطري �شفر- 2 
بالختبار �ملهم و�لتدريب �لقوي يف ختام �ملع�شكر 
�خلارجي و�أكد مدرب �لعني: و�شعنا يف �لعتبار 
�أو�شاع بع�س �لالعبني كمريل ر�دوي �لعائد من 
45 دقيقة يف  و�ل��ذي لعب  �أخ��ر�ً  �إ�شابة خفيفة 
�ملبار�ة، كما �شارك عمر عبد�لرحمن خالل  تلك 

�ملو�جهة يف دقائق معدودة، بينما غاب عن �للقاء 
من  و�للذين  ج��ي��ان،  و�أ���ش��ام��و�ه  �أح��م��د  �إ�شماعيل 
قريباً  �لكاملة  �جلاهزية  درج��ة  يبلغا  �أن  �ملتوقع 

لالنخر�ط مع زمالئهما يف تدريبات �لفريق.
ورد�ً ع��ل��ى ����ش���وؤ�ل ح���ول ع���دم �خ��ت��ب��ار ع���دد كبر 
م��ن لع��ب��ي ف��ري��ق��ه يف �مل���ب���ار�ة �ل��ودي��ة �لأخ����رة، 
ق����ال:  �مل���وؤك���د �أن �ل��ع��ني مي��ت��ل��ك ع����دد�ً ج��ي��د�ً يف 
و�شخ�شياً  �ملميزين،  �لالعبني  من  �ملر�كز  جميع 
�لفنية  �إمكانياتهم  على  و�أق��ف  يومياً  �أختربهم 
عرب �لتدريبات �ل�شباحية و�مل�شائية، ولي�س فقط 
�أنه يف  �لختبار، غر  �شيكون  �لودية  �ملباريات  يف 
خ��ط �ل��ظ��ه��ر ل��دي��ن��ا ع���دد حم���دود ل��ذل��ك منحت 
�أجل  من  �أحمد  وحممد  جمعة  لفار�س  �لفر�شة 
�إكمال مبار�ة �لأهلي �لقطري، ول�شوء �حلظ مل 
عبد�هلل  ل�شامل  �لفر�شة  ملنح  �مل��ج��ال  ل��دي  يكن 
وريان ي�شلم وبقية زمالئهم �لذين مل ي�شاركو� يف 
تلك �ملبار�ة، ولكن يف �مل�شتقبل �شن�شعى �إىل توزيع 
�لفر�س على �جلميع، وذلك من خالل مباريات 

كاأ�س �ت�شالت .

�لقنا�س وعبد�ل�شالم
من جهة ثانية ��شتهل �لفريق �لأول لكرة �لقدم 
ب��ن��ادي �ل��ع��ني حت�����ش��ر�ت��ه مل��و�ج��ه��ة ك��اأ���س �شوبر 
�خلليج �لعربي و�ملقررة بني �لعني بطل �لدوري، 
و�لأهلي بطل كاأ�س �شيدي �شاحب �ل�شمو رئي�س 
ز�يد  بن  ملعب حممد  على   ، �هلل  �لدولة حفظه 

بنادي �جلزيرة.
وح��ر���س م��ع��ايل ر����ش��د م��ب��ارك �ل��ه��اج��ري، نائب 
رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �لعني لكرة �لقدم، على 
ح�شور �ملر�ن �لأول للعني، كما تابع �لتدريب عدد 

كبر من �جلماهر �لعيناوية للنادي.
منتخبنا  ثنائي  م�شاركة  �لأول  �لتدريب  و�شهدت 
�ل��وط��ن��ي �لأومل���ب���ي، �مل���د�ف���ع ع��ب��د�ل�����ش��الم حممد 
ووقع  مو�شى..  �أحمد  يو�شف  �لقنا�س  و�ملهاجم 
على دفرت �حل�شور كل من حممود �ملا�س، خالد 
�إ�شماعيل  �لعنزي،  مهند  �شليمان،  د�وود  عي�شى، 
فار�س جمعة، عبد�ل�شالم حممد، حممد  �أحمد، 

ه��ز�ع  �أح��م��د،  حممد  عاي�س،  علي  حممد  ف��اي��ز، 
�ل�شام�شي،  �أح��م��د  ع��ب��د�ل��رح��م��ن،  خ��ال��د  ���ش��امل، 
���ش��ل��ط��ان �ل���غ���اف���ري، ���ش��ق��ر حم��م��د رب���ي���ع، علي 
�لوهيبي، مريل ر�دوي، عبد�لعزيز فايز، �شلطان 
�إبر�هيم  با�شتو�س مي�شيل،  �شامل عبد�هلل،  نا�شر، 
دياكيه، فرج جمعة، حممد عبد�لرحمن، يو�شف 
�أ���ش��ام��و�ه جيان وه��الل �شعيد .. يف حني  �أح��م��د، 
خ�شع عمر عبد�لرحمن �إىل �لتدريب �ل�شباحي 
�إىل جانب زمالئه �لالعبني، وغادر �إىل �لعا�شمة 
�لعامل  ك��اأ���س  قرعة  حفل  يف  للم�شاركة  �أب��وظ��ب��ي 

للنا�شئني.

�جلنيبي يوؤكد: �لأمة �لعيناوية غر 
ج��م��اه��ر �ل���ع���ني ت��ع��ل��ن �ل���ت���ح���دي وت���دع���م ق���ر�ر 

فو�شاتي قبل �ل�شوبر 
�لتي �حت�شدت م�شاء  �لعيناوية  �أعلنت �جلماهر 
حممد  ب��ن  ط��ح��ن��ون  ملعب  يف  �لأول  �أم�����س  ي���وم 
�مل�شائية، عن  بالقطارة ملتابعة �حل�شة �لتدريبية 
جاهزيتها لتحدي �ل�شوبر، ودعمها �لالفت لقر�ر 
�إغالق  فو�شاتي حول  �لأورغوياين جورج  �مل��درب 
تدريبات �لفريق، وكان ذلك خالل �جتماع جمعية 

�جلماهر �لذي �نعقد بقاعة كبار �ل�شخ�شيات.
�إغ���الق  ل��ق��ر�ر  �ل��ع��ني تفهمها  و�أك�����دت ج��م��اه��ر 
�ملرتبطة  �ل���ظ���روف  و�ل����ذي حت��ت��م��ه  �ل��ت��دري��ب��ات 
ملدرب  �جلديد  �ل��ك��روي  و�لفكر  �لفريق  باأو�شاع 

فريقهم �لقدير.

�لأول  �ل��ف��ري��ق  �إد�ري  �جل��ن��ي��ب��ي،  ن��ا���ش��ر  وع����رب 
ح�شور  على  حر�س  و�ل��ذي  بالنادي  �لقدم  لكرة 
ب��ال��غ ف��خ��ره و�ع����ت����ز�زه بالفكر  �لج���ت���م���اع، ع���ن 
�لتي  �لعالية  �لريا�شية  و�لثقافة  �لكبر  �لكروي 
�لأمة  �أن  �إىل  م�شر�ً  �لعني،  جمهور  بهما  يتمتع 
�ل��ع��ي��ن��اوي��ة �أك����ر در�ي����ة وح��ر���ش��اً ع��ل��ى م�شلحة 
�جلهاز  من  م�شاٍع  هناك  كانت  مو�شحاً  �لفريق، 
�أم��ام  خ�شو�شاً  �لتدريبات،  �إغ��الق  لعدم  �لإد�ري 
�جلماهر وذلك لأنهم �أهم �أ�شباب جناح �لفريق 
مر  على  يحققها  ظ��ل  �لتي  �لإيجابية  و�لنتائج 
�أن  �أن �ملدرب �رت��اأى  تاريخ �لنادي �لعري�س، غر 
�لتدريب لي�س من  �إغالق  �لر�هنة حتتم  �ملرحلة 
�لأن��دي��ة  �ل��ه��دف م�شجعي  ول��ك��ن  �ل��ع��ني،  جمهور 
�ملناف�شة، وجتاوبكم مع قر�ر �ملدرب يوؤكد للجميع 
�أنكم �أكر حر�شاً على تهيئة �لأجو�ء للفريق من 

�أجل حتقيق �أهد�فه يف �ملو�شم �لكروي �جلديد .
ومت �لك�شف خالل �لجتماع عن �لإع��د�د ملفاجاأة 
كاأ�س  م��ب��ار�ة  يف  عنها  �لإع���الن  �شيتم  ��شتثنائية 
���ش��وب��ر �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي، وذل����ك ع��ل��ى �مل���درج���ات 
كما  �مل��ب��ار�ة،  يف  �لعيناوية  للجماهر  �ملخ�ش�شة 
�لعني،  جلماهر  �ملخ�ش�شة  �لأب���و�ب  تو�شيح  مت 
�لعني  من  �شتنطلق  �لتي  �مل�شرة  م�شار  وحتديد 
�إىل ملعب حممد بن ز�يد �آل نهيان، ومت �لتاأكيد 
ب�شو�بط  �لل��ت��ز�م  �شرورة  على  �لجتماع  خ��الل 
و�إج��������ر�ء�ت �ل�����ش��الم��ة �مل���روي���ة، خ���الل �مل�����ش��رة، 

و�للتز�م باإجر�ء�ت �ل�شالمة عند دخول �مللعب.

خ���ط���ت �إي��������ر�ن خ���ط���وة ك���ب���رة يف ج��ه��وده��ا 
فيها، مع  �ل�شيار�ت  ريا�شة  لتطوير  �لر�مية 
�مل�شتوى  عاملية  فعاليات  تنظيم  لبدء  �شعيها 

وللم�شاركة يف �لفعاليات �ل�شرق �أو�شطية.
وق���ام �ل��دك��ت��ور ح��ام��د ر���ش��ا م��ه��ر�يل، رئي�س 
�حت�������اد �ل���������ش����ي����ار�ت و�ل�������در�ج�������ات �ل���ن���اري���ة 
بتو�شيح  �لإير�نية،  �لإ�شالمية  للجمهورية 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ح�����ش��ني  �ل���دول���ة  خ��ط��ط 
يف  عقد  �جتماع  يف  فيها  �ل�شيار�ت  لريا�شة 
وق��ت �شابق م��ن ه��ذ� �لأ���ش��ب��وع يف دب��ي جمع 
بينه وبني نظره �لإمار�تي، �لدكتور حممد 
ب��ن ���ش��ل��ّي��م.  وخ��ل�����س �لج��ت��م��اع ب��ق��ي��ام ن��ادي 
تدريب  ف��ري��ق  ب��اإر���ش��ال  لل�شيار�ت  �لإم�����ار�ت 
بهدف  �ملقبل  يناير  يف  ط��ه��ر�ن  �إىل  خمت�س 

يف  و�ملتطوعني  �مل�شوؤولني  نظر�ئهم  تدريب 
�حتاد �ل�شيار�ت و�لدر�جات �لنارية �لإير�ين 
ر�ل��ي��ات  لعقد  توؤهلهم  �أن  �شاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي 
�ل��دويل  �لحت��اد  معاير  مع  متو�فقة  عاملية 

لل�شيار�ت فيا .
ت���ع���رف م���ه���ر�يل ب�شكل  وخ�����الل �لج���ت���م���اع 
كرئي�س  �جل��دي��د  �شلّيم  ب��ن  دور  على  �أو���ش��ع 
ل��ف��ري��ق ت��ط��وي��ر ري��ا���ش��ة �ل�����ش��ي��ار�ت �ل��ت��اب��ع 
ل��الحت��اد �ل����دويل ل��ل�����ش��ي��ار�ت. وق���ام م��ه��ر�يل 
�لذي يتطلع  �شلّيم  بتقدمي مقرتحاته لبن 
ريا�شة  لتطوير  لو�شع خطة ع�شرية  ب��دوره 

�ل�شيار�ت حول �لعامل. 
و����ش���رح رئ��ي�����س ن����ادي �لإم�������ار�ت ل��ل�����ش��ي��ار�ت، 
�ل��دك��ت��ور م��ه��ر�يل �لتقدم  ق��ائ��ال: خل�س يل 

�لذي حققته �إير�ن يف ريا�شة �ل�شيار�ت، مبا 
بالقرب  �ل�شباقات �جلديدة  �ن�شاء حلبة  فيه 
م���ن ط����ه����ر�ن، وت�����ش��ج��ي��ع وت����دري����ب م��و�ه��ب 

�لقيادة �ل�شابة، وهم يقومون بعمل ر�ئع .
وتابع: هم متحم�شون وطموحون، ويرغبون 
با�شت�شافة فعاليات على م�شتوى عاملي جتذب 
ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ن��ط��ق��ة،  �أن��ح��اء  م��ن  �ملت�شابقني 
يف  للم�شاركة  مناف�شني  ب��اإر���ش��ال  لقيامهم 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �لأخ�����رى �ل��ت��ي ت��ق��ام يف منطقة 

�ل�شرق �لأو�شط .
يف  لها  مقعد  على  باحل�شول  �إي���ر�ن  وت��اأم��ل 
ب��ط��ول��ة �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط ل��ل��ر�ل��ي��ات ف��ي��ا يف 
�مل�شتقبل �لقريب، و�شت�شاهم �لتدريبات �لتي 
و�لتدريبي  �لتعليمي  �ل��ذر�ع  من  �شيتلقونها 

ل��ن��ادي �لإم�����ار�ت ل��ل�����ش��ي��ار�ت، معهد م��ع��ارف 
ري��ا���ش��ة �ل�����ش��ي��ار�ت، يف ق��ط��ع ���ش��وط ك��ب��ر يف 

�شبيل حتقيق هذ� �لهدف. 
�شيتم  �ل���ذي  �لتدريبي  �ل��ربن��ام��ج  و�شيغطي 
�إير�ن جميع �لنو�حي �لتنظيمية  تقدميه يف 
�أك��رب  وبرتكيز  �ل�شيار�ت،  ريا�شة  لفعاليات 
و�مل�شوؤولني  �ملت�شابقني  �شالمة  �شمان  على 

و�مل�شجعني. 
ويعترب نادي �لإم��ار�ت لل�شيار�ت، و�حد� من 
�لعامل  م�شتوى  على  ريا�شية  هيئات  خم�شة 
�لحت��اد  عن  بالنيابة  بالتدريب  لها  �مل�شرح 
�ل����دويل ل��ل�����ش��ي��ار�ت ف��ي��ا ، و�ل����ذي ق���ام بعقد 
ح�����ش�����س ت��دري��ب��ي��ة يف �ل�����ش��اب��ق يف �إي������ر�ن يف 

�أغ�شط�س 2012. 

بحثت جلنة �لألعاب �لفردية بنادي 
�ل���ذي���د �ل���ث���ق���ايف �ل���ري���ا����ش���ي خ��الل 
ت�شكيل  �إع��ادت  بعد  �لأول  �جتماعها 
و�ل��ذي عقدته  �لنادي  �إد�رة  جمل�س 
مب��ق��ر �ل���ن���ادي ���ش��ب��ل �ل���ش��ت��ع��د�د�ت 
-2013 �ل����ري����ا�����ش����ي  ل���ل���م���و����ش���م 
�ل��ن��ادي  �شعي  وم��و����ش��ل��ة  2014م 
ت�شدرهم  �إىل  وف��رق��ه  لعبيه  ع��رب 
ل��ل�����ش��اح��ة �ل���ري���ا����ش���ي���ة و�ل���ب���ق���اء يف 
د�ئرة �لأ�شو�ء و�ملناف�شة يف خمتلف 
�لبطولت �شو�ء �ملحلية �أو �لقليمية 

و�لعاملية
بن  عبيد  حممد  �لجتماع  وت��ر�أ���س 

مطار �لطنيجي ع�شو جمل�س �إد�رة 
�للعاب  جلنة  ورئي�س  �ل��ذي��د  ن��ادي 
جمل�س  �إىل  �ن�شم  و�ل��ذي  �لفردية 
�إد�رة �لنادي موؤخر� بعد �إعادة ت�شكيله 
�لوطنية  �لكو�در  ليكون �شم كوكبة 
و�ل�����ش��اب��ة وم����ن �ل����دم����اء �جل���دي���دة 
�لنادي  م�شرة  �إىل  �شت�شيف  �لتي 
وخ��رب�ت��ه��ا  عطائها  بف�شل  �ل��ك��ث��ر 
و�ملجتمعية  �لريا�شية  �لنو�حي  يف 
ف�������ش���ال ع���م���ا ي��ت��م��ت��ع��ه �ل��ط��ن��ي��ج��ي 
م����ن ���ش��خ�����ش��ي��ة ن���اج���ح���ة وم���وؤه���ل���ة 
و�أن  للنادي  �ملقبلة  �ملرحلة  ملو��شلة 
ي��ك��ون لبنة و���ش��اع��د يف ���ش��رح ن��ادي 

ب��د�ي��ة �لج��ت��م��اع ��شاد  �ل��ذي��د . ويف 
�ل��ط��ن��ي��ج��ي ب�����دور ن�����ادي �ل���ذي���د يف 

�لتي  و�لإجن����از�ت  �لريا�شي  �مل��ج��ال 
�لتي  �لبطولت  ظل يحققها خالل 
�ل�شابقة  �مل�شرة  ط��و�ل  فيها  �شارك 
�ملقبلة  �ل��ب��ط��ولت  �أن  �إىل  م�����ش��ر� 
و�مل�������ش���ارك���ات �مل��رت��ق��ب��ة ل��ل��ن��ادي من 
خ���الل �لأل���ع���اب �ل��ري��ا���ش��ي��ة تعترب 
�لريا�شية  ل��ال���ش��رة  ك��ب��ر�ً  حت��دي��اً 
ب���ال���ن���ادي ل���ذل���ك ���ش��ي��ك��ون �مل��و���ش��م 
�ل��ري��ا���ش��ي ف��ر���ش��ة لب���ن���اء �ل���ن���ادي 
لثبات قدر�تهم و�مكاناتهم خا�شة 
يف ظل �لمكانات �ملتاحة للنادي من 
قبل جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي وما 
يقدمه جمل�س �إد�رة �لنادي برئا�شة 

خليفه عبد�هلل بن هويدن .
وتناول �لطنيجي مع �أع�شاء �للجنة 
�لعنزي  ح��م��ود  �ل��دك��ت��ور  ح�شور  يف 
�لد�ري  و�ل���ط���اق���م  �ل���ن���ادي  م���دي���ر 
ب��ال��ن��ادي  �لل���ع���اب  ملختلف  و�ل��ف��ن��ي 
خم��ت��ل��ف �أوج�������ه �لرت�����ق�����اء ب������الد�ء 
بقوة  و�مل�شاركة  �ل��ب��ط��ولت  وح�شد 
�ملحلية  �ل���ش��ت��ح��ق��اق��ات  خمتلف  يف 
ب��ح��ث تطوير  . وج����رى  و�ل���دول���ي���ة 
و�ملنت�شبني  �ل��الع��ب��ني  ك��اف��ة  ل��ي��اق��ة 
ل�����ل�����ن�����ادي وت������ق������دمي جم����م����وع����ات 
م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن �ل���رب�م���ج و�ل�����دور�ت 
للمنطقة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�لن�����ش��ط��ة 

�لتطرق  مت  كما  و�لنا�شئ  و�ل�شباب 
وبحثت  �للجنة  جهود  خمتلف  �إىل 
�لقيم  وتر�شيخ  غر�س  قي  �أهد�فها 
�لوعي  ون�شر  �ل�شحيحة  �لريا�شية 

و�ل��ث��ق��اف��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة �مل��ف��ي��دة بني 
و�له��ت��م��ام  و�ل��ع��ن��اي��ة  �ملنطقة  �أب��ن��اء 
ب��ال��ط��الب �مل��وه��وب��ني و�ل��ع��م��ل على 
�لرت�����ق�����اء مب�����ش��ت��وي��ات��ه��م �ل��ف��ن��ي��ة 

و�مل��ه��اري��ة ع��الوة على رف��ع م�شتوى 
�لكفاءة �لبدنية و�لقدر�ت �حلركية 
و�مل��ه��اري��ة ل��الع��ب��ني و�مل�����ش��ارك��ني يف 

�لفرق .

اأغلق التدريبات ووجه ر�شالة مهمة للجماهري

فو�ضاتي: بداأنا ا�ضتعداداتنا لل�ضوبر بعد عودتنا من النم�ضا

اإيران تخطو خطوات وا�شعة على طريق تطوير ريا�شة ال�شيارات

فريق التدريب يف نادي الإمارات لل�ضيارات �ضي�ضاعد املنظمني يف اإيران يف التح�ضري للفعاليات الدولية

برئا�شة حممد عبيد بن مطار الطنيجي 

جلنة الألعاب الفردية بنادي الذيد تبحث خمتلف ا�ضتعداداتها للمو�ضم 
الريا�ضي وتوؤكد اأنه مو�ضم اإجنازات وا�ضتحقاقات

�ل���ربت���غ���ايل ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و م����درب ت�شل�شي  م��ن��ح 
و�ي��ن  �ل���دويل  يونايتد  مان�ش�شرت  مهاجم  �لنكليزي 
�لفريق  �ىل  بالنتقال  نيته  لع��الن  �شاعة   48 روين 
�ل��ل��ن��دين م��ن ع��دم��ه��ا وب��ع��د ت��ق��دمي ع��ر���ش��ني ل��روين 
رف�شهما يونايتد، قال مورينيو بعد تعادل �لفريقني 
�لنكليزي  �ل��دوري  �لثانية من  �ملرحلة  �شلبا يف ختام 
ميلك  كبر  ف��ري��ق  يونايتد  �ن��ه  �عتقد  �ل��ق��دم:  ل��ك��رة 
بالبقاء  �لن  روين  يفكر  وبر�أيي  مميزين،  م�شجعني 

يف �لنادي .
و��شاف مورينيو ل�شبكة �شكاي �شبورت�س: �ذ� كان هذ� 

نعلم  �ن  يجب  لكن  �مل�شاألة،  وننهي  �شنحرتمه  ق��ر�ره 
ماذ� يح�شل .

����ش��ر�ف��ه على  ب��ع��د  �ل��ع��ائ��د �ىل ت�ش�شي  �مل����درب  وت��اب��ع 
�ن���رتم���ي���الن �لي����ط����ايل وري������ال م���دري���د �ل����ش���ب���اين: 
ل�شنا  ينهيها.  �ن  عليه  �لق�شية  يبد�أ  �ل��ذي  �ل�شخ�س 
�غبياء يف �لنادي كي نحاول �لتعاقد مع لعب من ناد 
�لوقت  ح��ان  �ن��ه  �عتقد  لعبيه.  ببيع  يرغب  ل  كبر 
 27 روين  ب��ان  لالعتقاد  دفعه  وعما  �لق�شية  لنهاء 
�ل��دوري، قال مورينيو:  عاما يريد �لرحيل عن بطل 
قال لحدهم �نه هذ� �لمر بالغ �لهمية يف م�شرته.

وعن �لفرتة �لتي �شينتظر فيها رد روين، قال مورينيو: 
بني 24 و28 �شاعة كما �ملح �ىل �مكانية �لتوقيع مع 
لعب �خر بحال ف�شل �لتعاقد مع روين، تردد �نه قد 
�يتو مهاجم �جني حمج  �لكامروين �شامويل  يكون 

قلعة �لرو�شي �لذي ي�شفي جنومه ل�شباب مالية.
يونايتد  م��درب  على  باللوم  �لقى  ق��د  مورينيو  وك��ان 
�ل�شكتلندي ديفيد مويز �لذي �عترب �ن روين �شيكون 
بديال مميز� للهد�ف �لهولندي روبن فان بر�شي، ما 
�لولد  عن  بالتخلي  �حلمر  �ل�شياطني  رغبة  �ىل  �مل��ح 

�لذهبي.

مورينيو مينح روين 48 �ضاعة لإعالن قراره 
ديل  في�شنتي  �لإ�شباين  للمنتخب  �لفني  �ملدير  ق��ال 
�إيكر  م��دري��د  ري���ال  وق��ائ��د  حار�شه  �إن  �ل��ي��وم  بو�شكي 
يف  بو�شكي  دي��ل  و���ش��رح  �جلميع  مثل  لي�س  كا�شيا�س 
غرناطة  مبدينة  �ل�شحافة  جمعية  عقدته  م��وؤمت��ر 
�شنو�ت  ع��ن  نتحدث  نحن  �جلميع،  مثل  لي�س  �إي��ك��ر 
�أعتقد  دول��ي��ة،  م��ب��ار�ة  �ل��ق��دم و149  ك��رة  طويلة يف 
حر��ش����ة  يف  ي�شاركه  ومن  هو  نحرتمه  �أن  يجب  �أننا 

�ملرمى .
�لإيطايل  �إق��د�م  وتاأتي ت�شريحات ديل بو�شكى عقب 
كارلو �أن�شيلوتي �ملدير �لفني لريال مدريد، على عدم 

�لتو�يل  على  ر�شمية  مبار�ة  لثاين  بكا�شيا�س  �لدفع 
م��ن��ذ ب���دء �ل�����دوري �أم�����س �أم����ام غ��رن��اط��ة يف �جل��ول��ة 
�لثانية من �مل�شابقة و�إ�شر�ك دييجو لوبيز بدل منه.

و�أ�شاف �ملدرب مل �أق�شد قط �حلديث عن من يجب 
�أن يلعب، فقط �أقول يجب علينا �أن نتحلى بالحرت�م 

و�لعطف و�لود مع كا�شيا�س .
و�أ�شاف ديل بو�شكي نحن ند�فع عن كا�شيا�س، علينا 
�أن نعامل �جلميع بطريقة مت�شاوية ولكن �لقيام بهذ� 
بع�س  23 لعبا يف  م��ن  تتكون  م��ع جمموعة  �لأم���ر 

�لأحيان يكون ظلما .

ديل بو�ضكي : كا�ضيا�ض لي�ض مثل اجلميع 
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ي�شتقبل  ذهابا عندما  �شجله خارج ملعبه  باف�شلية هدف  بر�شلونة  يحظى 
لكرة  �ل�شبانية  �ل�شوبر  �ل��ك��اأ���س  �ي���اب  يف  �لرب��ع��اء  �ل��ي��وم  م��دري��د  �تلتيكيو 

�لقدم.
لقب  �تلتيكو حامل  �فتتح  �ذ   ،1-1 بالتعادل  �نتهت  �لذهاب  مبار�ة  وكانت 
عادل  ثم  بر�شلونة،  من  �ملنتقل  فيا  د�فيد  �ل��دويل  عرب  �لت�شجيل  �لكاأ�س 

�ل��ب��دي��ل �ل���رب�زي���ل���ي ن��ي��م��ار �ل���ق���ادم م���ن ���ش��ان��ت��و���س ب�شفقة 
�شخمة.

�لرجنتيني  م�����ش��ارك��ة  ح���ول  �ل�����ش��ك  وي��ح��وم 
�لعامل  يف  لع��ب  �ف�شل  مي�شي  ليونيل 

يف �لع����و�م �لرب��ع��ة �مل��ا���ش��ي��ة، بعد 
����ش��اب��ت��ه يف م���ب���ار�ة �ل���ذه���اب يف 

فخذه.
وخ���������������رج م�����ي�����������ش�����ي ب���ني 

�ل�������ش���وط���ني وغ����اب 
ع���������������������ن ف��������������وز 

ب�������الوغ�������ر�ن�������ا 
على م�شيفه 

م���������ل���������ق���������ة 
�شفر  -1
يف �ملرحلة 
�ل����ث����ان����ي����ة 
م��������������������������ن 

�ل������������دوري 
�ل����ش���ب���اين 

�ل���������������������������ذي 
ي�����ت�����������ش�����دره 

ب����ر�����ش����ل����ون����ة 
و�ت�����ل�����ت�����ي�����ك�����و 

ب����ف����وزي����ن م��ن 
مبار�تني.

و�شارك مي�س يف 
�لثنني  متارين 

م����ع �ل���غ���ائ���ب���ني ع��ن 
م��ل��ق��ة، وعلق  م���ب���ار�ة 

ع����ل����ى ذل�������ك م���و�ط���ن���ه 
�لفريق خر�ردو مارتينو:  ومدرب 

لدينا يومني لتخاذ �لقر�ر، لكني �شعيد بالطريقة �لتي يتعايف فيها 
مقاعد  على  جم��دد�  يبقى  ق��د  نيمار  �ن  �ىل  مارتينو  ����ش��ار  �مل��ق��اب��ل،  يف 

�خر  بني  �لفرق  مالحظة  ميكنكم  �لوقت.  ط��و�ل  يتح�شن  نيمار  �ل��ب��دلء: 
مبار�تني و�لوىل �مام ليفانتي. ل �علم متى �شادفع به من �لبد�ية، لكنه 

جاهز ذهنيا و�شنقوم بذلك يف �لوقت �ملنا�شب .
و�لظهر  بو�شكيت�س  �شرجيو  �لو�شط  لع��ب  مارتينو  ت�شكيلة  �ىل  ويعود 
من  يعاين  �دري��ان��و  �لظهر  �لخ��ر  مو�طن  لكن  �لفي�س،  د�ين  �لرب�زيلي 

��شابة ع�شلية.
لقبه  ع��ن  يبحث  �ل��ذي  ع��ام��ا(   33( هرنانديز  ت�شايف  �لفريق  قائد  وق��ال 
�لفريق:  م��ع  ع�شر  �خلام�س  مو�شمه  يف  بر�شلونة  م��ع  و�لع�شرين  �ل��ث��اين 
من  خطني  على  يعمل  م��درب��ه��م  دف��اع��ه.  يف  ومم��ي��ز�  ق��وي��ا  فريقا  �شنو�جه 
�ربعة مد�فعني، وبالكاد يرتكون لنا �مل�شاحات. �عتقد �نهم �شيكررون خطة 

في�شنتي كالديرون، لقد عملو� عليها كثر� ولن يتخلو� عنها .
 1-3 ��شبيلية  على  فاز  �ذ  مميزة،  مو�شم  بد�ية  �تلتيكو  يحقق  جهته،  من 

دييغو  �لرجنتيني  م��درب��ه  ����ش��ر�ف  وحت��ت  5-�شفر  فايكانو  ر�ي���و  و�شحق 
�ت��ل��ت��ي��ك��و ب�شكل ������ش�����ي�����م�����ي�����وين،  ن��ت��ائ��ح  حت�����ش��ن��ت 

ف�����اح�����رز ل����ق����ب �ل����ك����اأ�����س ك�����������ب�����������ر، 
�ملحلية، حل ثالثا يف 
�لليغا و�حرز لقب 
�لوروبي  �لدوري 
�ل�شوبر  و�ل��ك��اأ���س 
�لوروب�����������ي�����������ة يف 

.2012
�ح���ر�ز  �تلتيكو  وي��اأم��ل 
�مل�����ش��اب��ق��ة  يف  �لول  ل���ق���ب���ه 
على  تغلب  عندما   1985 منذ 
بر�شلونة بالذ�ت، وهو لقبه �لوحيد 
لرب�شلونة  م���ر�ت   10 مقابل  �مل�شابقة  يف 

حامل �لرقم �لقيا�شي.
ف��از فيها حامل لقب  �لتي  �مل��رة �لخ��رة  �ن  يذكر 
عندما   2007 يف  كانت  �ل���دوري  بطل  على  �ل��ك��اأ���س 

تغلب ��شبيلية على ريال مدريد.
وقال �شيميوين �لذي وقع عقد� جديد� لربع �شنو�ت 
ب��ل��وغ روخ���ي بالنكو�س  �مل��ا���ش��ي بعد  �ذ�ر-م���ار����س  يف 
نهائي �لكاأ�س: �ملو�جهة ل تز�ل حية، و�مامنا مبار�ة 

كبرة على �ر�شهم .
و�مل��ه��اج��م  ف��ي��ا  ع��ل��ى  و���ش��ي��ع��ول �شيميوين جم����دد� 
�لرتكي  �لو�شط  ولعب  كو�شتا  دييغو  �لرب�زيلي 
دوري  يف   1-1 ت��ع��ادل��ه��م��ا  وم���ن���ذ  ت������ور�ن  �رد� 
�نت�شار�ت   7 بر�شلونة  حقق   ،2007-2006
متتالية على �تلتيكو على ملعب كامب نو ، 6 يف 
�لدوري ومرة يف �لكاأ�س، و�شجل يف مرماه 28 

هدفا مقابل 5 فقط.
يورو  �لف  بثالثني  بر�شلونة  و�شي�شاهم 
ل���دع���م مت���دي���د ����ش���اع���ات ع���م���ل م���رتو 
ي�����ش��م��ن ع����ودة م�شجعي  ك���ي  �لن���ف���اق 

�لفريق من ملعب كامب نو .
وط���ال���ب ع���م���دة ب��ر���ش��ل��ون��ة خ��اف��ي��ر 
ت���ري���ا����س م���ن �لحت������اد �ل���ش��ب��اين 
ت��ق��دمي م��وع��د �مل���ب���ار�ة �مل��ق��ررة 
�ل���������ش����اع����ة �حل������ادي������ة ع�������ش���رة 
ل��ي��ال، ل��ك��ن ط��ل��ب��ه ق��وب��ل 

بالرف�س.

�لر�بعة  �لن�شخة  �أم�س مناف�شات  تو��شلت م�شاء 
حيث  للنا�شئني،  لل�شباحة  �ل��ع��امل  بطولة  م��ن 
يف  وف�شية  بذهبيتني  �لأ����ش���رت�يل  �ل��ف��ري��ق  ف��از 
�لنهائية  ن�شف  لأدو�ر  �مل�شائية  �ل��ف��رت�ت  �أوىل 
و�ل��ن��ه��ائ��ي��ة، ب��ي��ن��م��ا ت�����ش��در �ل��ف��ري��ق �لأم��ري��ك��ي 
ج��دول �مليد�ليات �إث��ر �أد�ئ���ه �ل��ق��وي �ل��ذي ق��اده 
مثرة  �أم�����ش��ي��ة  يف  وف�شيتني  ذهبيتني  حل�شد 
قيا�شية  �أرق��ام   5 ت�شجيل  تخللها  �ملناف�شات  من 

�جلديدة للبطولة. 
�نطلقت مناف�شات ن�شف �لنهائي و�لنهائي عقب 
حفل �لفتتاح �لذي �شهد فقر�ت تر�ثية �إمار�تية 
وعرو�س للجمال و�ل�شقور حول حو�س �ل�شباحة 
يف جممع حمد�ن �لريا�شي، حيث جرت ت�شفيات 
ن�شف نهائية يف 4 �شباقات، ونهائية يف 4 �أخرى، 

ه��ورت��ون  م��اك  �لأ����ش���رت�يل  �ل�شباح  فيها  وت��األ��ق 
�مل�����ش��اء،  ت���وج بذهبيتني خ���الل  �ل���ذي  17 ع��ام��اً 
حيث و��شل عر�شه �ل�شباحي �لقوي يف �لأدو�ر 
قيا�شي  رقم  ت�شجيل  يف  جنح  عندما  �لتمهيدية 
و�ل��ذي  ح��رة،  400م  �شباق  يف  للبطولة  جديد 
يف  �لأوىل  بذهبيته  ف���وزه  �إث���ر  جم����دد�ً  حطمه 
�لنهائي بزمن 3:47.12، وقال هورتون عقب 
�ل�شباق:  كانت لدي رغبة �شديدة يف �لفوز بهذ� 
�لآن  �أن��ا متعب  �أ�شبقهم،  �أن  لب��د  وك��ان  �ل�شباق، 
بنف�شي يف  ثقتي  يعزز  �لفوز  وه��ذ�  �شعيد،  ولكن 

�ملناف�شات �لقادمة. 
�لثاين  �ملركز  غ��اي يف  �لربيطاين جيم�س  وح��ل 
بعد �أن �شجل 3:48.05، و�أنهى �لت�شيكي جان 

ميكا �ل�شباق ثالثاً بزمن قدره 3:48.32.

بدورها �أعادت �لليتو�نية روتا ميلوليت حتطيم 
�شباق  يف  �شباحاً  �شجلته  �ل��ذي  �لقيا�شي  رقمها 
وهو  ج��دي��د�ً  رق��م��اً  �شجلت  �أن  بعد  ���ش��در  50م 
ب��ه��ذ� �لإجن����از،  ���ش��ع��ي��دة  �أن����ا  30.04، وق���ال���ت: 
بزمن  �ل�شباق  قطع  �أردت  يل،  طيبة  بد�ية  �إنها 
�شيكون عليه �حلال يف  و�شاأرى كيف  ثانية،   29

�لنهائي م�شاء �لغد. 
وت�������ش���ارك م��ي��ل��وت��ي��ت ب���ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة ب��ج��دول 
�شباقات،   9 يف  تناف�س  �أن  �ملقرر  �إذ من  مزدحم، 
وت���اب���ع���ت: �إن���ه���ا ف��ر���ش��ة ج���ي���دة ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة يف 
�ل�شباقات �لأخرى لتي مل �أعتد خو�شها، و�أعتقد 

�أنني قادرة على حتقيق �شيء ما. 
يف  ميلوتيت  مو�طن  ر�ب�شي�س،  د�نا�س  جنح  كما 
بينما  ظ��ه��ر،  100م  �شباق  نهائي  �إىل  �ل��ت��اأه��ل 

ت��اأه��ل �ل��ي��اب��اين ك��وه��ي غ��وت��و يف ���ش��ب��اق 100م 
�إي��ل��ي��ا خومينكو،  ���ش��در م��ت��ق��دم��اً ع��ل��ى �ل��رو���ش��ي 
وفازت �لرو�شية د�ريا �أو�شتينوفا يف نهائي �شباق 
100م ظهر متقدمة على �لأمريكيتني كاثلني 

بيكر وكالر� �شميدي. 
400م  �شباق  يف  �إ���ش��ن  �إي��ال  �لأمريكية  وف���ازت 
للبطولة  ج��دي��د�ً  رق��م��اً  م��ت��ن��وع، م�شجلة  ف���ردي 
وهو 4:40.02، متقدمة على زميلتها يف �ملركز 
�لثاين ربيكا مان، 4:40.26، و�لكندية �إمييلي 
وقد   ،4:42.03 �لثالث  �ملركز  يف  �إوف��ره��ول��ت 
م�شاركاتها  �أوىل  يف  باأد�ئها  �شعيدة  �إي�شن  بدت 
�ل��دول��ي��ة ح��ي��ث ق��ال��ت: ك���ان �لأم����ر م��وؤمل��اً قلياًل 
و�شعيدة لقت�شام �جلائزة مع  ولكنني متحم�شة 
بيكا، مقر �لبطولة ر�ئع، ومكان جميل للفوز يف 

ربوعه باأوىل ميد�لياتي. 
�مل�شائية  �ل��ف��رتة  �شهدتهما  ن��ه��ائ��ي��ني  �آخ���ر  ويف 
�شباق  يف  �لأ���ش��رت�يل عر�شاً ممتعاً  �لفريق  ق��دم 
م�شجاًل  بال�شباق  وف��از  ح��ر،  تتابع  4×100م 
 ،3:16.96 للبطولة،  ج��دي��د�ً  قيا�شياً  رق��م��اً 
م��ت��ق��دم��اً ع��ل��ى ���ش��اح��ب �مل���رك���ز �ل���ث���اين �ل��ف��ري��ق 
حل  �ل��ذي  و�لرو�شي   ،)3:19.21( �لأمريكي 

ثالثاً )3:19.57(.
ل��ل��ب��ط��ول��ة  �لأول  �ل���ي���وم  م��ن��اف�����ش��ات  و�خ��ت��ت��م��ت 
يف  �شم  -�ل��ذي  �لأمريكي  �لنا�شئات  فريق  بفوز 
وكاثرين  ك��اروز�،  وكوين  روجن،  �شر�  �شفوفه: 
حيث  ت���ت���اب���ع،   200×4 ���ش��ب��اق  يف  در�ب��������وت- 
جديد  قيا�شي  بزمن  �ل�شباق  �لأمريكيات  �أنهت 
�لف�شية  وذه��ب��ت   ،7:59.42 ق���دره  للبطولة 

لأ�شرت�ليا، و�لربونزية لرو�شيا. 
تقام �لبطولة يف �لفرتة من 26-31 �أغ�شط�س، 
 10 م���ن  ي��وم��ي��اً  �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة  �لأدو�ر  وت��ن��ط��ل��ق 
ن�شف  �لأدو�ر  تعقد  بينما  ظ��ه��ر�ً،  �شباحاُ-1 
�لنهائية و�لنهائية م�شاء كل يوم من 8.30-6 
درهماً   20 �ل��دخ��ول  ت��ذك��رة  �شعر  ويبلغ  م�شاًء، 
لليوم، �أو 80 درهماً جلميع �أيام �حلدث، وتتوفر 
�لتذ�كر خالل فرتة �نعقاد �لبطولة، عند بو�بة 
�ل��و�ق��ع على طريق  �ل��ري��ا���ش��ي،  جممع ح��م��د�ن 
�لإم�����ار�ت )ط��ري��ق دب��ي �ل��ع��اب��ر ���ش��اب��ق��اً(، وتقدم 
خدمة �لنقل �ملجاين خدماتها للجمهور يومياً، 
و�مل�شائية  �ل�شباحية  �ملناف�شة  ف��رتت��ي  وخ���الل 
»م��ول  للت�شوق  �لإم������ار�ت  م��ن م��رك��ز  �ن��ط��الق��اً 

�لإمار�ت«، ومركز دبي للت�شوق »دبي مول«.

ت�������ش���ع���ى �ن�����دي�����ة م����ي����الن �لي����ط����ايل 
وزي��ن��ي��ت ���ش��ان ب��ط��ر���ش��ب��ورغ �ل��رو���ش��ي 
وري�����������ال �����ش����و�����ش����ي����ي����د�د �ل�����ش����ب����اين 
و�شاختيور  �لت�شيكي  بلزن  وفيكتوريا 
كار�غاندي �لكاز�خ�شتاين للتاأهل �ىل 
�بطال  دوري  مل�شابقة  �ملجموعات  دور 
�وروب����ا ل��ك��رة �ل��ق��دم ع��ن��دم��ا تخو�س 

�ياب �لدور �لفا�شل �ليوم �لربعاء.
�ر�س  بتعادل ثمني من  وع��اد ميالن 
 ،1-1 �لهولندي  �يندهوفن  م�شيفه 
و����ش���ح���ق زي���ن���ي���ت ����ش���ان ب��ط��ر���ش��ب��ورغ 
�لربتغايل  فرير�  با�شو�س  م�شيفه 
ف��وز�  �شو�شييد�د  ري��ال  وحقق   ،1-4
�لفرن�شي  ليون  م�شيفه  على  ثمينا 
2-�شفر، و�كرم فيكتوريا بلزن وفادة 
 ،1-3 �ل�شلوفيني  م��اري��ب��ور  �شيفه 
مفاجاأة  كار�غاندي  �شاختيور  وحقق 
�شلتيك  ���ش��ي��ف��ه  ع��ل��ى  ب���ف���وزه  ك����ربى 

�ل�شكتلندي 2-�شفر.
�ىل  ي�شعى ميالن  �لوىل،  �مل��ب��ار�ة  يف 
ن�شيان خ�شارته �مام فرونا �ل�شاعد 
�فتتاح  يف   1-2 �لثانية  �ل��درج��ة  من 
�ل�����دوري �لي���ط���ايل، و�ل��رتك��ي��ز على 
�لتاأهل �ىل �مل�شابقة �لتي �حرز لقبها 

�شبع مر�ت.
ما�شيمليانو  �ل��ف��ري��ق  م����درب  وق����ال 
�ل�����ي�����غ�����ري �ل����������ذي و������ش�����ف م�����ب�����ار�ة 
�ي��ن��ده��وف��ن �له����م يف م��و���ش��م��ه حتى 
�ذ� كررنا �لد�ء  �بد�  �لن: لن نتقدم 

�لذي قدمناه �ل�شبت �ملا�شي .
�م�����ا لع�����ب �ل���و����ش���ط �ن�����دري�����ا ب���ويل 
من  �يجابية  بنتيجة  عدنا  فاعترب: 
�ي��ن��ده��وف��ن وو�ج���ه���ن���ا خ�����ش��م��ا ق��وي��ا 
ونتطلع �ىل ح�شم �ملو�جهة يف �لياب 

.
وت��اب��ع: ن��ح��رتم دوم���ا �خل�����ش��م، لكن 
نحن ميالن وعلينا �لتاأهل باي ثمن 
و�ملو�جهة بني ميالن، �لفائز باللقب 
 ،)2007 ع���ام  )�خ��ره��ا  م���ر�ت  �شبع 
و�ي���ن���ده���وف���ن، ب��ط��ل ك���اأ����س �لن���دي���ة 
1988 �ي يف  �لوروبية �لبطلة عام 
�لعام �لذي توج به �ملنتخب �لهولندي 
ب��ط��ال لوروب�����ا، �ع����ادة ل��ل��دور ن�شف 
�لنهائي من ن�شخة 2005-2004 
ح���ني ت���اأه���ل �ل��ف��ري��ق �لي���ط���ايل �ىل 

�ل�����ن�����ه�����ائ�����ي ع���ل���ى 

ح�����ش��اب م��ن��اف�����ش��ه �ل��ه��ول��ن��دي �ل���ذي 
�مل��درب �حلايل  كان يلعب يف �شفوفه 
ت�شجيله  بف�شل  وذل��ك  كوكو،  فيليب 
)2-�شفر  ق�����و�ع�����ده  خ�������ارج  ه����دف����ا 
يخ�شر  �ن  ق��ب��ل  �ي��اب��ا(  و3-1  ذه��اب��ا 
�مل��و�ج��ه��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة م���ع ل��ي��ف��رب��ول 
�ن  بعد  �لرتجيح  بركالت  �لنكليزي 
كان متقدما �شفر-3 )�نتهت �ملبار�ة 
بالتعادل  و�ل�شايف  �ل�شلي  بوقتيها 

.)3-3
منا�شبتني  يف  �ل��ف��ري��ق��ان  ت��و�ج��ه  كما 
�خ����ري����ني يف ه�����ذه �مل�����ش��اب��ق��ة وذل����ك 
-1992 ل��ن�����ش��خ��ة  �لول  �ل�����دور  يف 
 1-2 ذه���اب���ا  م���ي���الن  )ف�����از   1993
-2005 ون�شخة  2-�شفر(  و�ي��اب��ا 

�شفر-�شفر  ذه��اب��ا  )ت��ع��ادل   2006
وفاز �يندهوفن �يابا 1-�شفر(.

دور  ب���ل���وغ  �ىل  �ي��ن��ده��وف��ن  وي�����ش��ع��ى 
�ملجموعات للمرة �لوىل منذ مو�شم 
2008-2009، فيما يبحث ميالن 
دور  يف  ع�شرة  �حلادية  م�شاركته  عن 
�مل���و�����ش���م �ل12  �مل��ج��م��وع��ات خ����الل 

�لخرة و�ل�شابعة ع�شرة يف تاريخه.
ويف �ل��ث��ان��ي��ة ي�����ش��ت��ق��ب��ل زي��ن��ي��ت ���ش��ان 
فرير�  با�شو�س  م�شيفه  بطر�شبورغ 
وب��ات  ب��ورت��و  يف   1-4 �شحقه  بعدما 
زينيت �شان بطر�شربغ �لرو�شي، بطل 
كاأ�س �لحت��اد �لوروب��ي لعام 2008 
و�ل������ذي ي���ق���وده م���درب���ه �لي���ط���ايل 
ومهاجم  �شباليتي  لوت�شيانو 
�لرب�زيلي  �ل�شابق  بورتو 
�ل�������دويل ه����ال����ك، ع��ل��ى 
�بو�ب م�شاركته �لر�بعة 
يف دور �ملجموعات بعد 
-2008 م�����و�������ش�����م 
و2011-  2009
و2012-  2012

.2013
فيخو�س  ف���ري���ر�  دي  ب��ا���ش��و���س  �م���ا 
للم�شابقة  �لتمهيدية  �لدو�ر  غ��م��ار 
يف  �لوىل  ل���ل���م���رة  �لم  �لوروب������ي������ة 
ت��اري��خ��ه ب��ع��د �ن ح��ل ث��ال��ث��ا يف دوري 
�لوىل  وللمرة  �ملا�شي  �ملو�شم  ب��الده 
له  نتيجة  )�ف�شل  �ي�شا  تاريخه  يف 

�شابقا كانت �ملركز �ل�شاد�س(.
ويف �لثالثة، يخو�س ريال �شو�شييد�د 
بعدما خطا  �لفرن�شي  ليون  مو�جهة 
�ل�������دول �لول  ن���ح���و  خ���ط���وة ك���ب���رة 
عندما تغلب على بطل فرن�شا �ل�شابق 
للفرن�شي  ر�ئ��ع��ني  نظيفني  بهدفني 
�ن����ط����و�ن غ���ري���زم���ان و�ل�����ش��وي�����ش��ري 

هاري�س �شيفروفيت�س.
وعلق غريزمان )22 عاما( �لذي ن�شاأ 
ليون:  كلم   65 بعد  على  م��اك��ون  يف 
تو�قني  كنا  باد�ئنا.  �شعيد� جد�  كنت 
ل��ن��ظ��ه��ر لوروب�������ا �ن����ه ل��دي��ن��ا ف��ري��ق 
�مل�شابقة. كان  �للعب يف هذه  ي�شتحق 
فر�شنا  م��ن  و��شتفدنا  �شلبا  دفاعنا 

�لهجومية .
قال  �ل��ر�ئ��ع،  �لكروباتي  وع��ن هدفه 
�ملن�شة  و�ل�����د�ي يف  ك���ان  غ��ري��زم��ان: 
ب��ال�����ش��ر�خ ع��ن��دم��ا �شجلت ك��ان  وب����د�أ 
�جل هدف م�شرتي، يف دوري �بطال 

�وروبا، يف مرمى ليون وعلى �ر�شه .
وثاأر ريال �شو�شييد�د خل�شارته �ملبار�ة 
�لوروب����ي����ة �لخ�����رة ل���ه ع��ل��ى ملعب 
10 مو��شم حني خ�شر  جرلن قبل 
جونينيو  �ل��رب�زي��ل��ي  �شجله  ب��ه��دف 
�لثاين  �ل���دور  �ي���اب  يف  برنامبوكانو 
-2003 ملو�شم  �لب��ط��ال  دوري  م��ن 
ذهابا  خ�شر  �ن  بعد  وذل���ك   ،2004

على �ر�شه بالنتيجة ذ�تها.
وتقل�شت حظوظ ليون يف �لعودة �ىل 
دور �ملجموعات من �مل�شابقة �لوروبية 

�ملا�شي  �ملو�شم  �لم �لذي �نقطع عنه 
بعد 12 م�شاركة على �لتو�يل.

للتاأهل لول مرة  وي�شعى �شو�شييد�د 
-2003 م��ن��ذ  �لب���ط���ال  دوري  �ىل 
�ل��وح��ي��دة  م�����ش��ارك��ت��ه  وه���ي   ،2004

حتى �لن.
�لكثيف على تذ�كر  ويف ظل �ل�شغط 
، ينوي عمدة  �ونيتا  �ملبار�ة يف ملعب 
���ش��و���ش��ي��ي��د�د و���ش��ع ���ش��ا���ش��ات عمالقة 
يف ���ش��اح��ات �مل��دي��ن��ة لف�����ش��اح �مل��ج��ال 

للم�شجعني مبتابعة �للقاء �شويا.
ويف �لر�بعة، ياأمل ماريبور �ل�شلوفيني 
قلب تاأخره ذهابا �مام فيكتوريا بلزن 
�لفريقان  يبحث  �ذ   ،3-1 �لت�شيكي 
دور  �ل���ث���ان���ي���ة يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م��ا  ع����ن 

�ملجموعات.
ويف �ملبار�ة �خلام�شة، قطع �شاختيور 
كار�غاندي ن�شف �لطريق نحو دخول 
�ل��ت��اري��خ ك�����اأول ف��ري��ق ك��از�خ�����ش��ت��اين 
يتعني  �ذ  �ملجموعات،  دور  يف  ي�شارك 
عليه �لدفاع عن تقدمه 2-�شفر على 

�لبطل �ل�شابق �شلتيك �ل�شكتلندي.
�لن��دي��ة  ك��اأ���س  بطل  �شلتيك  و����ش��ب��ح 
 1967 ل���ع���ام  �ل��ب��ط��ل��ة  �لوروب�����ي�����ة 
م��ه��دد�   ،1970 ن�����ش��خ��ة  وو����ش���ي���ف 
ب��ال��غ��ي��اب ع��ن دور �مل��ج��م��وع��ات �ل��ذي 
����ش���ارك ف��ي��ه �مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي ل��ل��م��رة 
�لوىل منذ مو�شم 2009-2008، 
ع��ن  �ل�����ث�����اين  �ل����������دور  �ىل  وو������ش�����ل 
�ل�شباين  بر�شلونة  �شمت  جمموعة 
وبنفيكا �لربتغايل و�شبارتاك مو�شكو 

�لرو�شي.
وقال �ليرلندي �ل�شمايل نيل لينون 
�مل��و�ج��ه��ة مل تنته  ���ش��ل��ت��ي��ك:  م����درب 
�لفارق  نقلب  كي  �لكثر  لدينا  �ب��د�. 

و�لالعبون متحم�شون للغاية .

اأ�ضت����رالي����ا اأول املتوجي����ن بذه����ب موندي����ال ال�ضباح���ة للنا�ضئ����ني بدب���������ي

5 اأندية تتاأهب حل�ضم دور املجموعات باأبطال اأوروبابر�ضلونة ي�ضعى لال�ضتفادة من هدف نيمار للتتويج بال�ضوبر

�لفنزويلي  للمنتخب  �لفني  �ملدير  ��شتدعى 
ل���ك���رة �ل���ق���دم ����ش���ي���ز�ر ف���اري���ا����س 16 لع��ب��ا 
بالدوريات �لأجنبية، ملو�جهتي ت�شيلي وبرو 
�أمريكا  ت�شفيات  من  �ملقبلتني  �جلولتني  يف 
�جل��ن��وب��ي��ة �مل��وؤه��ل��ة �إىل م��ون��دي��ال �ل��رب�زي��ل 

.2014
و����ش���م ف���اري���ا����س يف �ل��ق��ائ��م��ة �ل���ت���ي �أع��ل��ن��ه��ا 
خ��و�ن  مقدمتهم  ويف  جن��وم��ه،  ك��ل  �لث��ن��ني 
برو�شيا مون�شنجالدباخ  �أر�جن��و لعب و�شط 

روب��ن  مهاجم  رون���دون  و�شالومون  �لأمل����اين، 
كاز�ن �لرو�شي، من �أجل مبار�تني حا�شمتني 
قبل  �لالتيني  )�ل��ع��ن��اب��ي(  م�شر  تقرير  يف 
�مل��ون��دي��ال �ملقبل وت��ع��ادل��ت ف��ن��زوي��ال يف �آخ��ر 
 14 لقاء لها وديا �أمام �شيفتها بوليفيا يوم 

�أغ�شط�س �جلاري.
�أموريبييتا  فرناندو  ع��ودة  �لقائمة  و�شهدت 
من  تعافى  �لذي  �لإجنليزي،  فولهام  مد�فع 
�ملنتخب  �شفوف  ع��ن  غ��اب  بعدما  �لإ���ش��اب��ة 

منذ خا�س مبار�ة ودية �أمام نيجريا يف 14 
نوفمرب �ملا�شي وخ�شرت فنزويال بهدف �أمام 
�ملا�شي،  يونيو   11 يف  �أوروج�����و�ي  �شيفتها 
�ملركز  يف  نقطة   16 عند  ر�شيدها  ليتجمد 
�ملنتخب  �أم�����ام  �لأه������د�ف  ب���ف���ارق  �ل�����ش��اد���س، 

�ل�شماوي.
وتتاأهل عن �أمريكا �جلنوبية �أربعة منتخبات 
يخو�س  فيما  مبا�شر،  ب�شكل  �مل��ون��دي��ال  �إىل 
�شاحب �ملركز �خلام�س مو�جهة فا�شلة �أمام 

�لفائز �لأردن و�أوزبك�شتان طريف ملحق �آ�شيا. 
و�شمت قائمة فنزويال �لكاملة كال من:

حلر��شة �ملرمى: د�ين هرنانديز )�أ�شتر��س 
ت��ري��ب��ي��ول��ي�����س �ل���ي���ون���اين( ول���ي���و م��ور�ل��ي�����س 

)كار�بوبو( ور�فائيل رومو )مينرو�س(.
ل���ل���دف���اع: ف���رن���ان���دو �أم��وري��ب��ي��ي��ت��ا )ف��ول��ه��ام 
�لإجنليزي( وجابرييل �شيت�شرو و�أو�شو�لدو 
فيزكاروندو )نانت �لفرن�شي( و�أندري�س تونيز 
ب��روزو  وجريندي  �لإ���ش��ب��اين(  فيجو  )�شلتا 

)�أج��اك�����ش��ي��و �ل��ف��رن�����ش��ي(. ل��ل��و���ش��ط: روب��رت��و 
و�ألك�شندر  �لهولندي(  )تفينتي  رو�شالي�س 
وت��وم��ا���س  �ل�����ش��وي�����ش��ري(  )�أر�و  ج��ون��ز�ل��ي��ز 
ري��ن��ك��ون )ه���ام���ب���ورج �لأمل�������اين( وف��ر�ن��ك��ل��ني 
ل��و���ش��ي��ن��ا )دي��ب��ورت��ي��ف��و لج����و�ي����ر�( و�أن���خ���ل 
وجاكومو  ت��ات�����ش��ر�(  )دي��ب��ورت��ي��ف��و  فلوري�س 
ولوي�س  تات�شر�(  )ديبورتيفو  جورجي  دي 
مانويل �شيخا�س )�شو�شييد�د ديبورتيفو كيتو 
)تات�شر�(  جونز�ليز  و�شيز�ر  �لإك����و�دوري( 

�لأمل���اين(  )مون�شنجالدباخ  �أر�جن����و  وخ���و�ن 
وروم���ول���و �أوت�����رو )ك���ار�ك���ا����س( وي���ولن���دري 
ت��ات�����ش��ر�( وخو�شيف  �أوروزك�����و )دي��ب��ورت��ي��ف��و 

مارتينيز )ثون �ل�شوي�شري(.
ك��از�ن  ���ش��ال��وم��ون رون����دون )روب���ن  للهجوم: 
�ل����رو�����ش����ي( ون���ي���ك���ول����س ف����ي����دور )خ���ي���ت���ايف 
)جر��شهوبر  فليت�شر  وف��ر�ن��ك  �لإ���ش��ب��اين( 
)نانت  �أري�شتيجييتا  وفرناندو  �ل�شوي�شري( 

�لفرن�شي(.

ف�ن���زوي���ال ت�ضت���دع����ي 16 حمت����رف����ًا ملواجه�����ة ت�ضيل������ي وبي�����������رو 
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درا�ضة اأمريكية حتّذر من غ�ضل الدجاج النيء 
حّذرت در��شة �أمركية من غ�شل �لدجاج �لنيء قبل طهوه لأن ذلك قد يوؤدي 
�أن �لباحثة  �إىل �نت�شار �لبكتريا. وذكرت �شبكة )فوك�س نيوز( �لأمركية 
جنيفر كينالن، �أجرت در��شة بالنيابة عن وز�رة �لزر�عة �لأمركية، وقالت 
�أن ذلك يق�شي على  �لنا�س يغ�شلون �لدجاج �عتقاد�ً منهم  % من   90 �إن 
�لنيء  �لدجاج  غ�شل  �أن  من  ح��ّذرت  �أنها  غر  �ل�شاملونيال.  مثل  �لبكتريا 
يزيد يف �لو�قع من �نت�شار �لبكتريا حول �لدجاج، وقالت هذ� ل يق�شي 
ب�  تعرف  بكتريا  ين�شر  ي��اأن  �حتمال  ثمة  ولكن  يقتلها  ل  �لبكتريا،  على 
�لدجاج  نقع  بعدم  �لأمركية  �لزر�عة  وز�رة  ون�شحت  �أيرو�شوليز��شيون. 
باخلّل �و م�شحه باحلام�س، ودعت �إىل تنظيف �ل�شكاكني و�ألو�ح �لتقطيع 

جيد�ً ومنع م�شا�س �لدجاج �لنيء باأطعمة �أخرى.

ا�ضتعادة ثالث قطع اأثرية �ضرقت من خمزن 
يف اأول عا�ضمة مل�ضر قبل 5100 عام

��شتعادت ثالث قطع  �نها  �م�س  �لث��ار مب�شر  ل�شوؤون  �لدولة  وز�رة  قالت 
�أثرية �شرقت عقب ثورة 25 يناير 2011 من �ملخزن �ملتحفي مبنطقة ميت 
رهينة �لثرية جنوبي �لقاهرة و�لتي كانت عا�شمة للبالد وقت توحيدها 

يف دولة مركزية عام 3100 قبل �مليالد.
�لثاين  كانون  يناير   28 �لغ�شب  جمعة  منذ  �أمنيا  �نفالتا  م�شر  و�شهدت 
�أدى �ىل تخريب و�شرقة قطع من مو�قع وخم��ازن ومتاحف منها   2011
�ملتحف �مل�شري �ملطل على ميد�ن �لتحرير بالقاهرة حيث فقدت منه 54 

قطعة ثم ��شتعيدت قطع منها متثال خ�شبي للملك توت عنخ �مون.
�لثالثاء �ن  بالوز�رة �م�س  �مل�شرية  وقال عادل ح�شني رئي�س قطاع �لثار 
على  �لعثور  عن  �أ�شفرت  �مل�شروقة  �لث��ار  عن  �لبحث  يف  �مل�شتمرة  �جلهود 
كي�س من �لبال�شتيك يف حفرة جماورة للمنطقة �لثرية ويف د�خله �لقطع 

�مل�شروقة ��شافة �ىل �أربع قطع �أثرية �أخرى غر م�شجلة.
و�أ�شاف �أن �لقطع �مل�شتعادة هي طبق من �لفخار مه�شم �حلو�ف و�ناء من 
5ر5 �شنتيمرت و�ناء  17 �شنتيمرت� وقطر فوهته  �لفخار �لحمر �رتفاعه 
�أ�شطو�ين �ل�شكل ذي قاعدة م�شتديرة من �لقا�شاين. وقال �لبيان �ن من 
�لقطع �لربع �لتي عر عليها يف �حلفرة -و�ملرجح �أنها نتيجة �حلفر خل�شة 
من قبل بع�س �لهايل- �ناء من �لفخار �لحمر به ر�شم ميثل �أحد �للهة 
يف م�شر �لقدمية وطبق من �حلجر �جلري د�ئري �ل�شكل وكلها تعود �ىل 

�لع�شر �لفرعوين �ملتاأخر وبد�ية �لع�شر �ليوناين �لروماين.
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بوزمان يف دور 
جيم�ض براون 

ت�شادويك  �لأم��رك��ي  �ملمثل  ي��ط��ّل 
مو�شيقى  ع����ر�ب  دور  يف  ب���وزم���ان، 
�ل�����ش��ول �ل����ر�ح����ل، ج��ي��م�����س ب����ر�ون 
وذك����ر م��وق��ع )ه��ول��ي��ود ري��ب��ورت��ر( 
دور  �شيوؤدي  بوزمان  �أن  �لأم��رك��ي 
ت��اي��ل��ور عن  ل��ت��اي��ت  ب����ر�ون يف فيلم 
ع����ر�ب م��و���ش��ي��ق��ى �ل�����ش��ول �ل��ر�ح��ل 
وفيكتوريا  ج��اغ��ر  ميك  و�شيتوىل 
جانب  �إىل  �لفيلم،  �إن��ت��اج  ب��رم��ان 

بر�ين غر�يزر و�إريكا هايغينغز.
ي���وم عيد  ت���ويف  ب�����ر�ون  �أن  وي���ذك���ر 
 73 2006 ع���ن ع��م��ر  �مل���ي���الد ع���ام 
�أ�شطورة يف عامل  يعّد  وك��ان  ع��ام��اً، 
�ل�شول، كما �شاهم يف تطور مو�شيقى 
�لغناء �لديني و �لريذم �إن دبلوز �أو 
ما يعرف بالأر �إند بي وي�شار �إىل �أن 
فيلم  �لبطولة يف  دور  �أدى  بوزمان 
42 ع��ن ح��ي��اة لع��ب ك��رة �لقاعدة 
ج��اك��ي روب��ن�����ش��ون، ك��م��ا ����ش���ارك يف 
دور  يف  هايت�س  لينكولن  م�شل�شل 

ناتانيال ر�ي .

يقتل زوجته واأولده الأربعة 
�أقدم �أب �شعودي بحي �شوعان يف حمافظة �شرورة جنوب 

غرب �ململكة على قتل زوجته و�أطفاله �لأربعة.
�أن �لزوج يعاين من  وذكرت و�شائل �عالم �شعودية �م�س 
و�أنه قام بقتل زوجته و�أطفاله م�شتخدما  مر�س نف�شي 

م�شد�شاً كان بحوزته.
قام  و�أن���ه  مالية  �شائقة  ي��ع��اين  �ل���زوج  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�شرطة  �إىل  �جل��رمي��ة  ���ش��الح  ���ش��ل��م  ك��م��ا  نف�شه  بت�شليم 

حمافظة �شرورة.
للقاتل  �شوية  غر  ت�شرفات  لحظو�  �إنهم  �شهود  وق��ال 
بق�شوة  �أطفاله  يعامل  كان  �إذ  �ملا�شيني،  �ليومني  خالل 
�إىل �ملنرب و�أطلق  �إح��دى �ل�شلو�ت  وعنف، و�أن��ه �شعد يف 

عبار�ت غر مفهومة.

ابن ال�7 يقود �ضيارة باأمٍر من والده
�ل�شجن لرتكه  �أ�شرت�يل من عقوبة  �أربعيني  �أفلت رجل 
طفله )7 �أعو�م( يقود �ل�شيارة به يف طريق �شريع مبدينة 
جولد كو�شت �ل�شاحلية وهو خممور، حيث �أمرت �ملحكمة 
بخ�شوعه للمر�قبة لعامني، و�عرتف �شايفر�يت بذنبه. 
�إ���ش��اءة  ب���دون  ت�شر  ���ش��ي��ارة  لل�شرطة  دوري���ة  ��شتوقفت 
وك��ان  �شباحاً،  �لثالثة  �ل�شاعة  ح��و�يل  يف  �لطريق  على 
�ملقعد بجانب طفله �لذي جل�س  �شايفر�يت يجل�س على 

على عجلة �لقيادة، وكانا عائدين من عطلة. 
�إل  ك��ان خممور�  �لرجل  �أن  ذل��ك  دم بعد  و�أظ��ه��ر حتليل 
نف�شي  �شهادة من طبيب  �لقا�شي مل يحب�شه لوجود  �ن 
بعد  �لكحولية  �مل�شروبات  �إدم��ان  �إىل  حتوله  �شبب  تفيد 
�أ�شدقائه  وفاة زوجته وو�لديه وجده وجدته وعدد من 
�مل��ق��ّرب��ني، وق���د مت منعه م��ن ق��ي��ادة �ل�����ش��ي��ار�ت مل���دة 21 

�شهر�ً. 

ال�ضرطة تنظم زفافًا للكالب
نظمت �شرطة �شريالنكا حفل زفاف جماعي للكالب يف 
�لكالب على خ�شبة  للتز�وج وقد مت و�شع  برنامج  �إط��ار 
�ل��زو�ج �لتقليدية ثم مت  م�شرح مثلما يحدث يف مر��شم 

نقلها بعد ذلك يف �شيارة مزينة لق�شاء �شهر �لع�شل . 
ي�شار �إىل �أن �لبوذيني �ل�شنهاليني، �لذين ميثلون �أغلبية 
م�شرح  خ�شبة  على  �ل��زف��اف  مر��شم  يعقدون  �ل��ب��الد،  يف 

عقب �لقيام بالطقو�س �لتقليدية. 
لكن �ل�شرطة �عتذرت بعد �أن طالب وزير �لثقافة تي بي 
�لتقاليد  تنتهك  لأنها  �لو�قعة  فى  بالتحقيق  �إكاناياكي 

�لثقافية للبلد. 
وكان ق�شم رعاية �لكالب بال�شرطة قد �أقام حفال ل� 20 
زوجا من �لكالب مبنطقة كاندي بو�شط �لبالد على بعد 

117 كيلومرت� �شرق �لعا�شمة. 
وق���ال ب��ودي��ك��ا ���ش��ري��ارد�ن��ا �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل�����ش��رط��ة �إن 
و�إنها  �إن�شان  �أي  م�شاعر  �إي��ذ�ء  تق�شد  تكن  مل  �ل�شرطة 

تقدم �عتذ�رها. 
وكان �لهدف من حفل �لزفاف �إلقاء �ل�شوء على ��شتيالد 
ك����الب �أ���ش��ي��ل��ة ب����دل م���ن ك����الب م�����ش��ت��وردة و�حل����د من 

�لتكاليف.

زوجان عا�ضا معًا 66 عاما وتوفيا يف نف�ض اليوم
بقي زوجان �أمركيان معاً طو�ل قر�بة 66 �شنة، وحتى �ملوت مل يتمكن من تفريقهما �إذ �نهما توفيا يف يوم و�حد 

بفارق 11 �شاعة فقط.
و�أفادت �شحيفة ذي د�يتون د�يلي نيوز �لأمركية �ن ق�شة حب هارولد، وروث كناب، جتلت يف حياتهما ووفاتهما 
معاً. ونقلت عن �قارب �لزوجني قولهما �إن عالقتهما �لقوية ��شتمرت طو�ل زو�جهما �لذي د�م 66 �شنة، وهما مل 

يفرتقا حتى يف مماتهما �إذ �نهما توفيا يف غرفة و�حدة باأحد دور �مل�شنني بفارق 11 �شاعة.
ولفتت �ل�شحيفة �إىل �أن �لزوجة �أحبت زوجها يوم كانا �شغرين، لكن عالقتهما مل تبد�أ �إل بعدما �خذ� يتبادلن 
�إىل �ن �لزوجة كانت تتبجح  �ملانيا خالل �حلرب �لعاملية �لثانية و�أ�شارت  �لر�شائل خالل خدمة هارولد كناب، يف 
د�ئماً باأنها عملت على �إيقاعه يف حبها بعد �لعودة من �حلرب فتزوجا وكان زو�جهما متيناً وتويف �لزوجان يف يوم 

و�حد قبل �أيام معدودة من ذكرى زو�جهما �ل�66.
وقالت �لبنة مارغريت كناب، �إن و�لدها حر�س على عدم مفارقة و�لدتها بعد وفاتها وبقي معها يف غرفة و�حدة 

حتى بد�آ رحلة جديدة معاً .
فيما ذكرت �بنة �أخرى، �أن ما بني و�لديها كان بالفعل ق�شة حب، موؤكدة �نهما كانا ملتزمني وخمل�شني لبع�شهما 

ومل يكن �أحد منهما يذهب �إىل �أي مكان من دون �لآخر.
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اكت�ضاف ر�ضا�ضة يف اأح�ضاء طفلة
ل �شك �أن �أنباء �كت�شاف بقايا �أدو�ت طبية يف �أح�شاء مر�شى، خرب 
�أن يكت�شف فريق طبي وجود  �لعامل، لكن  بات �شبه طبيعي حول 
ر�شا�شة يف �أح�شاء طفلة وبعد �أ�شبوعني على �إ�شابتها، لأمر �شديد 

�لغر�بة. 
م�شت�شفى  يف  �لأ�شعة  فنيي  �إن  �ل�شعودية  عكاظ  �شحيفة  وقالت 
�لطائف، فوجئو� بوجود ر�شا�شة يف بطن طفلة  �مللك في�شل يف 
يف �لتا�شعة من عمرها، بعد مرور �أكر من �أ�شبوعني على زيارتها 
�لأوىل للم�شت�شفى، حيث خ�شعت �شبيحة يوم �لعيد لعملية رتق 
توهم  �أن  بعد  ظهرها،  يف  غائر  ج��رح  عن  �لناجت  �لنزيف  لإيقاف 
�ملت�شاقطة على  �لنارية  �لألعاب  لبقايا  ب�شبب تعر�شها  �أنه  ذووها 
�أق��ره �لأطباء. وعليه  �ملنزل، حيث كانت تلهو وهو �حتمال  �شطح 
غادرت �لطفلة �مل�شت�شفى، حاملة يف �أح�شائها طلقة نارية جمهولة 

�مل�شدر. 
�أن �حل��ادث��ة  �ل��و�دع��ي،  م��ان��ع  ب��ن  �شقيقها علي  ي���روي  م��ن جهته، 
ب����د�أت ف��ج��ر ي���وم �ل��ع��ي��د، ح��ي��ث ك��ان��ت غ��دي��ر 9 ���ش��ن��و�ت تلهو على 
�شطح �ملنزل فتعر�شت جلرح غائر يف ظهرها توقعناه يف �لبد�ية 
�لليلة على منازل �حلي،  تلك  �ملت�شاقطة يف  �لألعاب  ب�شبب كرة 
فنقلناها مل�شت�شفى �مللك في�شل بالطائف حيث قام �لأطباء بغ�شل 
فغادرت  �لنارية  �لألعاب  ب�شبب  �أن �جلرح  وتوقعو�  ورتقه،  �جلرح 

�مل�شت�شفى، وهي تئن من �لأمل. 
وبعد مرور �أ�شبوعني وحتت �إحلاح و�لدتي نقلناها مرة �أخرى �إىل 
�مل�شت�شفى، وهناك خ�شعت لالأ�شعة، و�شعقنا بالنتيجة �لتي تفيد 
بوجود طلق ناري يف �لبطن ل نعرف م�شدره حتى هذه �للحظة . 
هي  لها  تعر�شنا  �لتي  �لثانية  �ل�شدمة  �ل��ف��ت��اة:  �شقيق  و�أ���ش��اف 
مغادرة  للطفلة  بال�شماح  �لأول  خطئهم  فبعد  �لأط��ب��اء،  فعل  رد 
�إخ���ر�ج  عملية  �أن  �أب��ل��غ��ون��ا  ح��ال��ت��ه��ا،  م��ن  �لتثبت  دون  �مل�شت�شفى 
��شتمر�رها  �شوى  حل  ثمة  ولي�س  للخطر،  �شيعر�شها  �لر�شا�شة 

على �لعالج و�لتعاي�س مع �لر�شا�شة �مل�شتقرة يف �أح�شائها. 

قطعة معدنية تخرتق 
دماغه وينجو

جنا رجٌل �ربعيني �شربي باأعجوبة من �ملوت، �أثناء �خرت�ق قطعة 
معدنية مدببة دماغه بطول ي�شل �إىل 11 �شنتيمرت�ً ، �أثناء �شجار 

مع جر�نه. 
ن�شرتها  �لتي  �لأ�شعة  �أظ��ه��رت  �ل�شعودية  �شبق  �شحيفة  وح�شب 
جملة مرتو �لربيطانية، كيف �أن �لقطعة �خرتقت دماغ �لرجل. 

�ل�شربية  كر��شنويار�شك  منطقة  م�شت�شفى  �أطباء  �أُ�شيب  حيث 
بالذهول، عندما وجدو� �أن �لرجل، ماز�ل على قيد �حلياة ويعمل 

ب�شكٍل طبيعي ويتحدث معهم. 
�إنها حالة قد  وقال طبيب �لأع�شاب بامل�شت�شفى بافيل رودينكو : 
ي�شاهدها �ملرء مرة و�حدة يف حياته، لقد �خرتقت �لقطعة دماغه 

دون �أن مت�س �أو متزق �أياً من �أن�شجة �ملخ . 
املمثل فني ديزل مع زوجته املك�شيكية بالوما جيمينيز وابنتهما �شيمي�س وابنهما فن�شنت خالل حفل تكرميه واإزاحة 

ال�شتار عن النجمة رقم 2،504 التي نالها على مم�شى امل�شاهري يف هوليوود. )يو بي اآي(

ابن اإ�ضتوود يف فيلم عن 
احلرب العاملية

�لنجم  �بن  �إ�شتوود،  �شكوت  �ن�شم 
�إىل  �إ����ش���ت���وود،  كلينت  �لأم���رك���ي، 
باقة من �لنجوم �أمثال، بر�د بيت، 
و�شايا لب��وف، يف فيلم در�م��ي عن 

�حلرب �لعاملية �لثانية.
وذكر موقع )ديدلين( �لأمركي، 
فيلم  يف  ���ش��ي�����ش��ارك  �إ����ش���ت���وود،  �أن 
ف��ي��وري �ل��ذي ت��دور �أح��د�ث��ه حول 
�لأمركية  �شرمان  دب��اب��ة  ط��اق��م 
�ل��ت��ي دخ��ل��ت �خل���دم���ة يف �جلي�س 
خ���الل   1942 ع�����ام  �لأم�����رك�����ي 

�حلرب �لعاملية �لثانية.
�ل��رق��ي��ب  دور  م��اي��ل��ز،  و����ش���ي���وؤدي، 
م���اي���ل���ز، يف �ل��ف��ي��ل��م �ل������ذي ت����دور 
�أح����د�ث����ه يف �لأ����ش���اب���ي���ع �لأخ�����رة 
�لفيلم  يف  وي�������ش���ارك  �حل����رب  م���ن 
و�شايا لبوف،  بيت،  بر�د  �ملمثلون، 
وم��اي��ك��ل ب��ي��ن��ا، ول���وغ���ان ل��رم��ان، 
وج����ون ب��رن��ث��ال و���ش��ي��ت��وىل �إن��ت��اج 
لي�شر،  وج��ون  كلوك،  بيل  �لفيلم، 
�إي  كيو  �شركة  من  �شميث،  و�إيثان 
توزعه  �أن  على   ، �إنرتنا�شونال  دي 

�شركة �شوين بيكت�شرز .

دميي لوفاتو.. يف 
امل�ضل�ضل املو�ضيقي غلي

ت����وؤدي �ل��ن��ج��م��ة �لم��رك��ي��ة دمي��ي 
لوفاتو، دور فتاة مثلية يف �إطاللة 

خا�شة بامل�شل�شل �ملو�شيقي غلي.
عن  ك��وب(  )غو�شيب  موقع  ونقل 
�مل��م��ث��ل��ة ن��اي��ا ري���ف���ر�، �ل��ت��ي ت���وؤدي 
لوبيز  �شانتانا  �ملثلية  �ل��ف��ت��اة  دور 
يف �مل�شل�شل، �أن لوفاتو �شتوؤدي دور 

فتاة تغرم بها �شخ�شية �شانتانا.
�أن��ا متحّم�شة ج��د�ً  وق��ال��ت ري��ف��ر� 
�أغنية  �أد�ء  م��ن  �شنتمكن  ل��ذل��ك.. 

معاً.
يذكر �أن لوفاتو، �حلكم يف برنامج 
م�شل�شل  بطلة  كانت  فاكتور،  �أك�س 

على قناة ديزين يف �ل�شابق.

ت�شتطيع  �أن��ك ل  �ل��ن��وم و�شعرت  م��ن  ي��وم��اً  ��شتيقظت  ه��ل 
�حلركه متاماً هل �أ�شبت وقتها بالرعب ومل ت�شتطع حتى 

طلب �مل�شاعدة؟ هل تعلم ما هذه �لأعر��س؟
وعفريت  باجلاثوم  يعرف  ما  �أو  �لنوم  �شلل  �أع��ر����س  �إنها 
�ل��ن��وم ك��م��ا ي�شمى �ي�����ش��اً ع��ن��د �ل��غ��رب مب��ت��الزم��ة �جلنية 
تعزى  �لت�شمية  وه��ذه   old hag syndrome �لعجوز 
�شدر  ف��وق  جتل�س  ع��ج��وز  جنية  ي�شور  �شعبي  لفولكلور 
على  �ل��ق��درة  وع���دم  �لتنف�س  يف  �شيقاً  ل��ه  وت�شبب  �لنائم 

�حلركة، وجتعله عر�شة للكو�بي�س . 
- ماهو �شلل �لنوم ؟

ويحدث  �حلركة  ت�شتطيع  ل  ولكن  و�ٍع  باأنك  �ل�شعور  هو 
�شلل �لنوم عندما يكون �لإن�شان مير بني مر�حل �ليقظة 
و�لنوم فوقتها ي�شعر باأنه غر قادر على �حلركة �و �لكالم 

لب�شع ثو�ن حتى ب�شع دقائق.
- متى يحدث �شلل �لنوم؟ 

يحدث �شلل �لنوم عند �لدخول يف �لنوم �و عند �ل�شتيقاظ. 
�لنوم  �لإن�شان مبرحلتني: مرحلة  �لنوم مير ج�شم  �أثناء 

�لغر حامل ومرحلة �لنوم �حلامل. 
�جل�شم  ينتقل  ثم  �وًل  ح��امل  �لغر  �لنوم  مرحلة  حت��دث 
ملرحلة �لنوم �حلامل ، وعندما حتدث مرحلة �لنوم �حلامل 
يحدث �رتخاء يف جميع ع�شالت �جل�شم وهذ� من ف�شل 
�هلل لن �أثناء هذه �ملرحله يحلم �لإن�شان فاذ� حلمت مثاًل 

ب��اأن��ك ���ش��وب��رم��ان وت��ق��ف��ز م��ن ف���وق �ل��ع��ق��ار ف��ل��ول �رت��خ��اء 
�لعقار  ف��وق  من  وقفز  ق��ام  �جل�شم  لكان  �جل�شم  ع�شالت 
يحدث  �جل�شم  ع�شالت  جميع  �ن  �ي�شاً  �هلل  ف�شل  وم��ن 
لها �رتخاء عد� ع�شلة �حلجاب �حلاجز وبذلك ي�شتطيع 
�لإن�شان �لتنف�س وع�شالت �لعني �خلارجيه �ي�شا ل يحدث 
حركة  مبرحلة  �ملرحلة  ه��ذه  ت�شمى  ول��ذل��ك  �رت��خ��اء  لها 
�لإن�شان  �ن  ه��و  �جل��اث��وم  يف  يحدث  م��ا  �ل�شريعة.   �لعني 
وينتج عن  �حل��امل  �لنوم  تنتهي مرحلة  �ن  قبل  ي�شتيقظ 
ذلك �ن يكون �لإن�شان يف كامل وعيه ويعي ماحوله ولكن 
ل ي�شتطيع �حلركة �و �لكالم بل من �ملمكن �ن ي�شاب بنوع 
من �لهلو�شة �لب�شرية �و �ل�شمعية فرى �و ي�شمع ما لي�س 
و�لتوتر  �ل�شعور باخلوف  و�قعا يف �حلقيقة مما ي�شاعف 
ولكن  ليقتله  �شكيناً  ويحمل  ق��ادم��ا  �شخ�شا  مثال  ف��رى 

لي�شتطيع �لإن�شان �حلركة �و حتى طلب �مل�شاعدة. 
- ما �أ�شباب �شلل �لنوم؟ 

وتبد�أ  �أ�شخا�س   10 كل  من   4 �لنوم  �شلل  نوبات  ت�شيب   
من  ك��اًل  ت�شيب  �نها  �إل  �ملر�هقة  �شن  يف  �أول  مالحظتها 

�جلن�شني يف جميع �لعمار ويوجد عدة �أ�شباب:
1- �حلرمان من �لنوم.

2- عدم �نتظام مو�عيد �لنوم.
3- �شغوط نف�شية. 

4- �لنوم على �لظهر.-  5- بع�س �نو�ع �لدوية. 

تعرف على �ضلل النوم اأو اجلاثوم!!

مادونا اأكرث النجوم ربحًا
لالأرباح  �لأك��ر جنياً  للنجوم  �لأمركية  )فورب�س(  مادونا، لئحة جملة  �لأمركية،  �لبوب  ت�شدرت جنمة 

�أن مادونا �حتلت �ملركز �لأول على لئحتها للنجوم �لأكر جنياً لالأرباح، حيث جمعت بني  وذكرت �ملجلة 
حزير�ن-يونيو 2012 وحزير�ن-يونيو 2013، نحو 125 مليون دولر. و�أ�شارت �إىل �ن �ملخرج �لأمركي، 

�لنجم  وحل  دولر.  مليون   100 عينها  �لفرتة  خالل  وجمع  �لثاين  �ملركز  يف  حل  �شبيلربغ،  �شتيفن 
�إي  �إي  �ملوؤلفة  على  ب�95 مليون دولر، متقدماً  �أرباحه  ثالثاً، وقدرت  كاول،  �شاميون  �لربيطاين، 

جيم�س، �لتي حلت يف �ملركز �لر�بع وجمعت 95 مليون دولر �أي�شاً، يف حني كان �ملركز �خلام�س 
من ن�شيب �لنجم �لأمركي، هاورد �شرتن، �لذي قدرت �أرباحه ب�95 مليون دولر. و�حتل 

�ملر�كز �لأخرى على �لتو�يل كل من جيم�س باتر�شون �شاد�شاً )91 مليون دولر(، وغلني 
بك �شابعاً )90 مليون دولر(، ومايكل باي ثامناً )82 مليون دولر(، وجري بروكامير 
وتايلر بري يف  دولر(،  عا�شرة )80 مليون  وليدي غاغا  دولر(،  )80 مليون  تا�شعاً 
�ملركز �ل�11 )78 مليون دولر(، وتايغر وودز يف �ملركز �ل�12 )78 مليون دولر(، و�أوبر� 

وينفري يف �ملركز �ل�13 )77 مليون دولر(، وروبرت د�وين جونيور يف �ملركز �ل�14 )75 
مليون دولر(، ود. فيل ماكغرو )72 مليون دولر(.


